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MV— AR 083
I. Algajale.

Tunnete sönnikumulda? — Ei? Kahju! Sönnikumuld etendab
aiatöös nimelt määratu suurt osa, ja kes natuke juba aimab, mis sön-
nikumuld on, on juba pool aednikku.— Wöib olla, ehk on teil eht
Parisi ninatubak tuntud. Sel ei ole küll aia-asjandusega midagi tege—-
mist, aga hea sönnikumuld näeb just niisama wälja, nagu Parisi nina—

tubak: See on mustjas,
kobe, muhe, ühemöö—-
duliselt niiske segu,
mis pehme nagu sammet tun—-

dub olewat. — Peale seda
kui meie nũüd teame, mis—-

moodi sönnikumuld wälja näeb,
wöime kohe ühe sammu edasi
astuda ja tundma öppida, ku-

das ta on tekklinud. Ta on

sönnikust — ho—-
buste, weiste, lam-

maste, sigade wäl—-

jaheidetest kujune-
nud, nimelt on see
sönnik aja jooksul
ära määndunud,
ködunenud ja mul—-
laks saanud. See

sönnikumuld on

hea mulla olgtrin
——— ja just algajale on

Ere wäga hea, sest
et peaaegu köik
aiataimed seal sees
suurepäraliseltede-

newad, ilma et
Miski asi ei ole parem kui sületäis head sönnikumulda.

muud suuremat kunsti waja oleks. Kes taimi hea soönnikumulla abil
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kaswatab, ei pruugigi wäga palju aiatööst teada, nad kaswawad

siiski!
Soowite ilusaid lillesid wõi koguni roosisid kaswatada? Kaewake

aga umbes 2 jala sügawune auk, segage mulla hulka, mille kaewates

wälja wiskasite, weerand osa sönnikumulda, täitlke auk jälle ja istutage
roosid peale, — ühelgi kunstaednikul ei ole ilusamaid roosisid kui teil.

Soowite ilusat puuwilja: magusaid pirnisid, toredaid suuri õunu,
muigawaid maasikaid saada? Arwate, et nad igas harilikus maas

kaswawad? Ja kui teie ka koöige paremad ja kallimad sordid ostate

ja istutate, see koõik ei aita teile midagi. Köilk aednilu kriuked jääwad
tagajärjeta. Asi oleneb maast ära, ja sellest, kudas teie teda olete ette

walmistanud. Ei ole paremat kui hea sönnikumulla juurdelisandus.
Ja alles weel aiawili: Seal waewab ennast usin aednik oma

suures aias terwe aasta läbi, külwab ja istutab, kastab ja harib, köik

eeskirja järele, aga kaswada ei taha suurt midagi, sest et maa halb on.

Teil aga ehk on wäike aed ja seal aias wäga palju head sönnikumulda.
Seal wöite algajana rohkem aiawilja saada kui see ülewalnimetatud

aednik; pealegi walmib see waremine ja on parem ka.
Sellel sönnikumulla 100 lon igatahes aga oma konks. Mönel

algajal ei ole teda sugugi; ka osta ei saa teda peaaegu fluskilt, ja ka

köge parema tahtmise juures läheb möni aasta mööda, enne kui teda

saab. Aga ma olin sunnitud siin sönnikumulla häid omadusi nii mee—-

litawalt kirjeldama, sest ma tahan algajas pũsimata pũüet äratada,
omale wöimalikult ruttu ja rikkalikult pea-as ja, head mulda muret-

seda, ja et ta selle kallal ühtelugu töötaks, et aiamaa paremaks ja ikka

enam ülihea sönnikumulla sarnaseks muutuks. Abinöusid selleks öpime
pärastpoole tundma, wäetamist ja komposti walmistamist käsitawates
peatükkides. Tänaseks on meile küllalt, kui ühe asja selgeste ära oleme

tundnud, nimelt, et esimest kättejuhtuwat hariliklu maad, mis pölluwilja
kaswatamiseks eht weel kaunis süünnis, mitte ilma pikema jututa aia—-
maals ei woõi tarwitada, et lka harilikh maa ühekordne riklalik
wäetamine seda maad aiatöö jaoks weel sündsaks ei tee. Ei ole mingisugu—-
seid kunstlikka wäetisaineid, mis toore, metsiku maa heaks teeksiwad. Pa—-
randamiseks on waja ühtelugu sönnikuga ehk sonnikujäänustega wäe—-

tada; see nuab palju tööd ja palju kannatusi. ;
Kes tubliks aednikuks tahab saada, peab ikka köige pealt tundma

öõppima, et hea saak suuremalt osalt alati maa headusest ära oleneb.

Aed ja elumaja.

Wanasöna ütleb: peremehe jäljed wäetawad maad.
Seda ei tule muidugi kohe nönda möista, et aiamaa peal woi—-

malikult sagedaste ringi peab tallama, waid palju enam olgu see tun—-
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giwaks manitsuseks, igapäew aias ringi käia ja igale poole pilku heita,
et fõik aiatööd digel ajal ära tehtaks.

Sellepärast on esimene noõue, et aed elumaja lähedal oleks.

Esimese pilgu pealt ei paista see nõue mönelegi just isėranis
rähtis olewat, ja meile ehk wastatakse, et aia kaugus elumajaft midagi
ei tähenda, kui aga aia omanik oma aeda ja aiatööd hästi armastab.

Päriselt ei ole aga asi nii. On aed elumaja lähedal, siis kulub tema

üũlewaatamiseks koöigest neli, wiis minutit, ja niipalju aega leidub iga—-
ühel ja alati walwab siis peremehe silm tööde järele.

On aga aed majast kaugemal, siis kulub muidugi juba palju
rohkem aega ja toööd woöiwad digel ajal tegemata jääda. Aiatööl on

ülepea see halb külg, et öigel ajal tegemata jäänud tööd iklka kahju
sünnitawad. Aed on otsekui üks osa elumajast ja sellepärast peawad
nad lahutamata olema.

Aiasoöbra maja ilmutab juba oma wälimusega, et ta aiaga lahuta-
mata ũhenduses seisab. Seal on näituseks rödu wäänkaswudega kau—-
nistatud ja noõnda korraldatud, et peremehe perekonnal wöimalik on

igal ajal seal wiibida.

Pealegi ei
ole aed mitte
ũlsnes tööta-

miseks, waid
ka elu maitse—-
miseks. Meie

soowime
wärske öhu
käes wiibida

ja lillede tär-

kamisest, pun—-

gade puhkemi—-
sest, lindude

laulmisest rõõ-

mu tunda, ta—-

hame walmi—-
nud maafsikaid
noppida, punase redise mulla seest tmmata; meie tahame kewadel ja
sügisel esimesed ja wiimased ilusad väewad aias mööda saata. Aed

olgu meile laiendatud eluruumiks. Seda on ta ũüksnes siis, lui elu—-

mäja kesk aeda seisab, igast uksest otse aeda pããseb ja elumaja ning
aia ũhendamisels lahtised rödud ehitatakse.

Maja lihtsate seinte äärde wöib ka spaleerisid (tugipuid) istutada.

Ja et selleks otstarbeks seinte külge löödud latid kaua ja alati ilusad sei—-
saksiwad, wärwime nad öliwärwiga üle, muidugi mitie karjuwa, waid

maheda wärwiga.

Elumaja aias.
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Niisama ei puudu aiasöbra maja läheduses warjuandwad puud

Aias peab wett olema.

Aiasöbral woõiwad alguses kaks juhtumist ette tulla, nimelt: tal

on kas aed juba olemas ehk ta wöõib omale ise aia walida. Niihästi
ũühel kui teisel juhtumisel on peatingimiseks, et aias wett peab olema.

Kes aiasoöbrana juba möne kuiwa aasta läbi on teinud, see teab,
mis see nõue tähendab. Tuleb ju küll ette, et wihma rikkalikult sajab
ja aias mönel ajal wett tarwis pole, aga sealtsamast tulewad kuiwad

ajad, ja siis on aia omanik päris hädas.

Noh, häda pärast wöib ju ka wett aeda taluda ehk wedada, ja
kui weega kokkuhoidlikult möõistame ümber käia, siis saame üsna wähese
weega läbi. Ja isegi siis, kui wee muretsemine raske on, ei maklsa kohe
meelt heita. Esiotsa aga peame üksnes meeles, et wesi aiatöös wääga
tähtsat osa etendab. Ja kui me siis omale aiamaad walime, waatame

köige pealt, kudas weega lugu on, kas on aias kaewu, oja wõi wöime

hölpsa waewaga weetorud sisse seada. Siis on kohe näha, et meie aia-

tööst juba midagi möistame.

Maa walimine aia alla.

Maad aia alla walides peab ühtlasi ka selle peale tähelepanemist
pöörama, missugune see maatükk on: kas on see haritud woöi hooletu-
sesse jäetud aed, wöi koguni tükk tühjia maad. Hooletusesse jäetud,
korratusesse sattunud aiaga on meil tüklk rasket tööd, enne kui me ta

põoõsastest ja umbrohust puhtaks ja wähegi aia nägu saame; tühjafst
maast ehk pöllu-ärest saame alles mitme aasta pärast wähegi wiisaka
aia. Köik see nöuab rasket tööd ja püsiwust.

Peame weel seda tähele panema, missugused taimed seal maatüki

Spaleeriwored maja seina ääres.
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peal kaswawad. Haritud aias on töö hakatus palju kergem, töötamine
iseenesest juba mönusam. Algaja öpib siin kergeste ja ruttu asjast aru
saama, näeb warsti ära, kudas aeda peab rawitsema ja korraldama.

Hooletusesse jäetud aias on töö algus üleũldse raske, kuigi mitte loo—-

tuseta raske. Ka hooletusesse jäetud aias leiab algaja harilikult ikka
mondagi, mis alles wöib jääda, ja kui see koik nüüd weel hea rawitse-
mise all paremine kosuma hakkab, teeb see noorele aednikule muidugi
kohe suurt headmeelt. Harimise tagajärjed ilmuwad siin palju rute—-
mine nähtawale kui päris tühja maa peale aeda asutades. Wanad
puud annawad warju ja igaüks teab, kui moönus on puu all pingi peal
warjus istuda. Aias leidub ka ehk wiljapuid, ja need haklkawad wilja
kandma, kui maa nende all ära haritakse ja umbrohust puhtaks tehtakse.
Ei ole waja kohe koõike ära häwitada, mis üleliigne woi inetu paistab
olewat; tuleb meeles pidada, et wanad puud, isėranis weel wiljapuud,
palju rohkem maksawad kui noored.

Palju püsiwust peab sellel olema, kes tühja pöllumaad aiaks ta-

hab muuta. Hulk tööd kulub ära, enne kui maa soowitud seisukorda
saab. Korratusesse sattunud aiaga saab asja-armastaja juba ilma
wöra abita toime. Uue aia asutamiseks on aga ka palju teadmisi ja
wiluwust tarwis, ja asjaarmastaja-aednik ei saa siin küll muidu läbi,
kui peab harjunud aedniku käest noõu ja juhatust pärima. Esimestel aas-

tatel on see aed illa weel paljas ja warjuta. Pärastpoole wöib temast
muidugi möista ilus ja eesfujulik aed teklida, kuid see köõik tuleb palju
malksma, noõuab suurt püüsiwust ja hoolitsemist.

Kuna me seda raamatut niisugusel kujul püüame wälja anda, et

köil eestlased, elagu nad ükskoöik missuguses laia Wene riigi osas, häid
juhatusi woöiksiwad saada, siis on meil wöimata isegi umbkaudselt ära

tähendada, kui palju aed maksma läheb. Maahinnad ja tööpalk on

igal pool isesugused, wäikses linnas kallimad kui maal, suures linnas
isegi kolekörged.

Igal juhtumisel on siiski parem ertt maad aia alla walida
kui harimata maad odawa hinna eest. Teistsugused on lood küll Wene—-
maa musta mulla kubermangudes; seal on peaaegu köik maa wäga hea.
Ei ole aga meie aed musta mulla maa peal, siis läheb harimata maa

parandamine wiimalks palju rohkem maksma kui kallima hinna eest
omandatud haritud maa. Ha poõllumees teab seda wäga hästi, ja aia—-
töös on maa iselaadil weel palju rohkem tähtsust kui pöllutöös. Ise—-
äranis tuleb tähele panna, et aluspoõhi mitte sawine 2 plink ei oleks,
sest siis jääb wesi seisma. Sellest räägime aga weel edaspidi.

Kui suur peab aed olema.

On aed nii suur, et seal töötamine asja-armastajal aiaomanilul
ũle joöu fäib, siis wöib aed temale kergeste koormaks saada ja ei wal-
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mista muidugi enam löbu. Alguses ei oleks sugugi waja suurt maa—-

tükli aia alla woõtta, waid parem wähese maaga leppida, nii et toööta—-

mine selles aias parajaste joõukohane oleks. Kui nũüũüd aia suurust
ära tahaksime määrata, peame koöige pealt teadma, mida sinna soowi—-
takse istutada, kas wiljapuid, aiawilja wöi lillesid, tahetakse lihtsaid
wöi peenemaid taimi kaswatada jne. ;

Kui soowitakse, et aias köik tööd eeskujulikus korras seisaksiwad,
siis peab esimesel aastal 225 ruutarssina suuruse aiaga leppima. Pä—-
rastpoole wöib aeda järk-järgult suurendada. Kui peremehel aega on

igapäew 2 tundi aias töötada ja ta seal peenemaid, iseäralist rawitse-
mist nöudwaid taimi kaswatada ei mötle, siis saab ta julgeste juba
700—900 ruutarssina suuruse aiaga hakkama. Sealjuures on muidugi
möeldud, et peremees aias töötamiseks hommikutunnid ja aias puhlaã—-
miseks öhtutunnid walib. Kui mitmesugusid taimi segamine istutane,
siis on nende rawitsemine tüülikas, ja siis peame juba ligi poole wä—-

hema aiaga levpima, niisama ka siis, kui peenemaid, iseäralist rawitse-
mist nöudwaid taimi mötleme kaswatada. On asjfa-armastajal aiaoma—-
nikul rohkeste waba aega käepäraft, wöib ta isegi terwed päewad aias
mööda saata, siis saab ta isegi ilma körwalise abita 1500—-2500 ruut-

arssina suuruse aiaga hakkama. Kui weel odawa töölise aprillikuust
kuni oktobrini abiks palkame, näituseks naisterahwa wöi poisi, siis saame
ka poole Riia ehk ühe Tallinna wakamaa suuruse aiaga ilusaste wal—-
mis. Kes aias aga üksnes terwise pärast, joöukarastuseks tahab töötada,
see woõib üksnes aiawilja kaswatamisega leppida; siis saab ta Tallinna
wakamaa suuruse aiaga hästi korda ja tarwitseb seal üksnes 3—4 tundi
päewas tööd teha.

Harjunud aedniku pidamine jääb algajale kaunis kulukaks, kuigi
selle odawa palgaga saaksime. Kuna aga odawad aednikud harilikult
ka head aednikud ei ole, siis jääb aiatööde juhtimine ikkagi peremehe
hooleks. On aia omanik ise hoolas ja ajab ilma aednikuta läbi, siis
wöib ta selle raha eest, mis aedniku palgaks oleks kulunud, wäga hästi
wäiklse triiphoone asutada ja oma aeda aegamisi weelgi suurendada,
kuni / tiinuni, s.o. 11/2 Tallinna wakamaani.

Nii oleme siis nüüd mönesugused juhtumised läbi waadanud, mis

asjaarmastaja-aia asutamisel tingimata arwesse tulewad wötta; selle
otstarbeks oli hoiatada, et mitte alguses kohe liiga suurt hulka maad

harimisele ei wöetaks. Niisugust wiga juhtub kahjuks pahatihti; alga-
jad püũawad kohe ikka wöimalikult suurt maatükki harimise alla wötta;
see aga ei seisa nende tööjduga tasakaalus. Siis jääwad aiatööd hil—-
jaks, neid ei suudeta nii korralikult teha, nagu kord ja kohus, ja see
moöjub muidugi kahjulikult terwe aia-asjanduse peale. Kaswatusekatsed
lähewad luhta, peremehe meel muutub pahaseks, ja kulude tagasisaami-
sest pole juttugi. Muidugi kaob siis ka armastus aia wastu.

Aed on ülsnes siis toeste kaunis, kui ta hästi korras peetakse.
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Puude otsast maha warisenud lehed muruplatsi peal, umbrohi aiateedel

ja peenardel — see köõik teeb aia näotuks. Ilusaste lorras peetud
wäikest aeda on tõeste löbus waadata, kuna suur ja korratu aed inetu
on ja sugugi seda kasu ei too, mida temast loodeti.

Iseenesest möista, mida wäiksem aed, seda kergem on teda korras
hoida; sellepärast olgu meile lubatud igale algajale weel kord röhuga
iähendada, et ta liiga suurt aeda ei himustaks, iseäranis kui weel al—-

gusest peale tuleb hakata.

Mis peaksiwad aias aset leidma?

Köige pealt aetagu aia jaoks määratud platsile, mis iklka ũhe kül-
jega elumaja külge peab puutuma, kas nööri järele öiged woi moodsate
painutuste ehk köwerdustega jalgteed sisse. Kahele poole teesid tulcksi-
wad 4 jalga laiad peenrad teha, kuhu siis ilusaste ridamisi wiljapuud
ja nende wahele marjapõösad niiwiisi tuleksiwad istutada, et unapuude wa—-

het 8 sülda ja marjapöosaste wahet 5 jalga jääks. Peale wiljapuude oleks
soowitaw, et moöned die- ehlk ilupöösad, nagu akatsiad, ehtsad sirinad
ning jasminid jne., kuhugi sündsasse paika aeda istutataks, mis siis
oma öitsmisega meie aeda ilustaksiwad. Niisama tuleks peale ilupõoõsaste
elumaja lähedusesse aeda ka möned lilleplatsid asendada, mille peale
siis kewadel moönedsuilille- taimed istutatagu, mis seal siis enamaste

örnema soo hoolitsemisel meie silmawaadet oma öie-iluga roõõmustaksi-
wad ja ka oma magusa öieloöhnaga halwemaid löhnasid maja ümbruses
tunda ei laseks.

Soowitaw oleks ka, et aeda parajasse paika lehestik istutataks,
kus siis kas pühapäewadel wöi ka muul ajal tööst ülejäänud tundidel
kas üksinda wöi oma perekonna keskel woöi ka moöne wösörsile tulnud
sugulase ehk söbra seltsis kas einet wöttes woöi ka muidu juttu westes

wöiks istuda. Sest nagu teada, on ju suwisel ajal ikka koige armsam
aias ilusaste kordaseatud lehestikus wärskes ja puhtas öõhus wiibida.

Niisamuti soowitaw olels seal, kus rohkeste lustilikku noortsugu on,
ũhetasane lage liiwaga kaetud mänguplats sisse seada, kus siis wäikse—-
mad mudilased lihtsalt liiwaga mängides, suuremad jälle kas palli
wiskamise wõi weeretamisega aega wöiksiwad wiita.

Peale mänguplatsi tuleks aeda ka tükike haljast murupinda jätta,
kus siis wanemad inimesed kas moöne puu woi pöösa wilus wöiksiwad
pikutada, et sel kombel oma tööst wäsinud keha puhata ning laste

mängu pealt waadates ennaft rööwmustada.
Aias tuleks weel paari peenra suurte aiamaasikate jaoks ruumi

jätta, sest et arstid maasikaid nende terwislise möjuù päraft mitme hai-
guste wustu söömiseks soowitawad, ja et aiamaasikad ka dige wähesel
hoolitsusel kaunis head ja rohket saaki annawad, sellepärast ei tohiks
nad üheski aias puududa.
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Ka juure- ehl kleeduwilja-peenardele tuleks aias sedawört platsi
jätta, et seal oma majapidamise tarbeks neid wiljasid saadawal oleks.
Sest nagu teada, ruttab aeg edasi ja toob enesega uuendufi ning muu—-

tusi kaasa, ka meie toidu-ainete asjus. Meie ei taha ega woigi oma

isa-isade wiisil silgu ja leiwaga ega hapu piimaga, ei ka ainult ras—-

warammuga keedetud supiga rahul olla, waid meie noöuame, et supil ka

maitse-aineid juures peab olema. Et neid aga oma käest wötta oleks,
peame neid ise aias kaswatama. Peale supijuurte peame aias weel

palju muid keeduwiljasid kaswatama, mis meile öige lihtsal walmistu-

sewiisil palju ajakohaseid ja maitswaid toitusid annawad. Sellepärast
olgu siis ka keedu- ja juurewiljal aias aset; olels ju hea, kui keedu—-

wiljasid mitte üksi suisel ajal oma aiast wärskelt wötta ei oleks, waid
et neid ka talwiseks tarwituseks kas kuiwatatult woöi sissekeedetult alal
wöiks hoida.

Peale juure- ehk keeduwilja-peenarde olgu ka mesilindudele aias

asukoht lubatud, sest et need wirgad loomad oma öielt diele lendami—-

sega tasast, mahedat suminat sünnitades aeda nagu palju elawamaks
ning ilusamaks muudawad ja peale köige selle weel öitest mett otsides
wiljapuid ja marjapöõsaid wilja kandmiseks sugutada aitawad.

Tuleks ka weel selle eest hooliiseda, et dige rohkeste laululindusid
aeda asukls, sest et need wäiksed suliskuuelised aeda meil mitte ainult

mitmesugustest kahjutegewatest putukatest puhastada ei aita, waid suwe—-
õhtutel oma laululugudega ka meie meelt römustawad, nii et nad meie
hinges seeläbi nagu örnemaid tundmusi äratawad.

Aia plaanid.
Oma uut aeda rajades peame koöige pealt silmas pidama, et klöit

meie soowid wöimalikult täielikku täitmist leiaksiwad. Lehtmaja seisku
digel kohal wastu paikesepaistet, mänguplats olgu warjus, lilled ja tai-

med tulgu niisugustele kohtadele, kus nad endil hea tunnewad olewat

ja rõömsalt edeneda wöiwad. Ja teiseks: koöik olgu mönusalt koklkul—-
las korraldatud, nii et silm kogupildi peal hea meelega wiibiks. Wöi—-
mata on siin plaanisid anda, mis igasse paika sünniksiwad. Meie waa-

tame ainult lihtsad määrused läbi, kudas aia plaani teha.

Köige pealt on hea, kui aia plaani paberi peale joonistame, s. o.

wötame walge paberi ja tömbame jooned peale. Ülewalpool on mui—-

dugi poöhjakülg, nagu plaani peal kunagi, all — loõunapool. Nii siis
märgime joonte waral paberi peale ära, kui suur ja missuguse-kujuline
meie aed on, kus kohal hooned, uulitsad, wärawad, uklsed jne. seisawad.
Siis tömbame otsekoheste, sirgete joontega esimesed teed sisse, nitusels
aiawärawast kuni maja ukseni ühe tee. Siis walime lehtmaja jaoks
sündsa paiga ja ũühendame ka selle otsekohese tee abil elumajaga. Maja
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ette soowime endile laia tee, joonistame siis ka selle üles
oleks meil siis wäike kawand oma aiakesest juba kes.

Kuid toome ka kohe ühe plaani (plaan nr. 1).

Sellega

Plaan nr. 1. 1 — kompostihunik, 2 — aiawili, 3

Selle plaani järele siin woõib aeda kas ilupuid ehl
tada, wöi ka jälle wiliapuid ja aiawilja. Nagu plaani
on köõil, mis aia kaunistusesse puutub, elumaja ũümber kt

on roosipeenrad, muruplats, ilupuud, salgake roosisid, p
wöimalik), maja juures — mänguplats.

maja

ẽ -põoõsaid istu-
ii pealt selgub,
koondatud, siin
purts!aew (kui

Tagapool, tesk aeda, seisawad aiawilja-peenrad, sealsamas kolmel

pool körwal wiljapuud, ühel- pool madaltüwilud, teiselpool, kesk aeda,
põoõsaspuud.

Selle aiaplaani katsusime wöimalikult lihtsa ja ülewaatliku ue
aga ühtlasi nitab see plaan meile ka, mis aias weel puudub. Me

2
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näeme, et aias lehtmaja ega roõdu ei ole. Niisama sünniksiwad aeda
ka marjapõõsad, woimalikul korral ka weel triiphooned. Siin plaani
peal on küll maja ees purtskaew, aga see on üksnes uhkluseasi ja tema

korraspidamine nöõuab suurt kulu. Tähtis ja kasulik sellewastu on

kompostihunik; selle mahutasime aia tagumisesse nurka.

lepea, teeksime meie missuguse plaani tahes, igaũhele ta illagi ei

sünniks. Need plaanid siin olgu üksnes eeskujuks. Niisama on ka
aiad wäga mitmesugused. Meie wötame siin kolm iseseiswat aeda

lähema läbiwaatamise alla. Need on:

1. Kitsas ilu-aed maja ees, wastu uulitsat.
2. Suwemaja-aed (istutatakse pea-asjalikult lillesid, ilupuid ja

-põõsaid).
3. Kodu-aed.

Muidugi ei tähenda see jaotus weel, et köõiki neid kolme laadi

aedasid ühte ei w mahutada. Nii on see ka meie esimese plaani
peal näidatud, kuna sinna kena suwemeaja-aed ja kodu-aed kokku on

asendatud.

Kitsas aed.

Wäljamaal ei luba linna ehitusekomisjonid wäga mitmel pool
majasid enam otsekohe uulitsa äärde ehitada, waid uulitsa ja maja
wahele jäägu umbes sülla laiune riba aia jaoks. See olgu muidugi
ilu-aiaks, marjapõõsaid ja wiljapuid sinna juba istutada ei maksaks.
Lepime siis ka sellega, et sinna üksnes lillesid istutame. Lilled on siis
meile enestele kui ka möödaminejatele ilusaks wahelduseks. Niisugusel
puhul ei maksals sinna kitsasse aeda ülepea ka teesid teha ja lillede

rawitsemise otstarbeks wöime rahulilult rohelise muru peale astuda.
On meil aga

; see ilu-aed pisut
Maja laiem, siis on

muidugi mönu—-

kam, kui teda

poöoõsaste abil

igtepluts möödaminejate
silmade eest natuke
warjame ja ta

omale koduselt
sisse seame.Sinna
muretseme omale
fiis wäikse leht-
maja ehk jälle

moönusa pingi kuhugi pöösa warju, niisama istutame sinnaka oma
armsamad lilled.

Siin toome ühe niisuguse lihtsa aia plaani (waata plaan nr. 2).

—————

uuklits

Plaan nr. 2.
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Sirge tee wiib isteplatsi juurde. Mölemal pool äres on muru-

riba, mille peale ilusad lilled ja ilupöosad istutame. Ilusad on ka

wäänkaswud ukse ümber ja maja seintel.
Niisugused wäiksed ilu-aiad tulewad piinlikult puhtad ja heas

korras hoida. Ka olgu maa siin ühetasane sile nagu laud, muidu

jääwad need aiad näotuks. Tee-cäred olgu hästi siledaks löigatud;
niisama ei tohi teed mitte sügawamale tehtud olla kui murumaa.

Linna uulitsatel on palju tolmu, mille all need wiksed ilu-aiad

kannatada saawad; la ei ole aia seisukoht siin alati koige parem; möni
aed saab liiga palju, teine liiga wähe päiklesepaistet. Selleprast peab
aia omanik siin isėäranis hoolas olema ja oma aeda halwa mulla ase-
mele tubliste kompostimulda wedama; siis kaswawad meie taimed

halbadest tingimistest hoolimata kaunis hästi.

Suwemaja-aed ja kodu-aed

Toome siin weel

üũhe wäikfe aia plaani
(waata plaan nr. 8).

See plaan ni—-
tab meile, kudas lil—-

led, wiljapund ja
aiawilja kasulikult ka

wäiksesse aeda kokku
woõime mahutada.
Maja ette me niisu—-
gust aeda ei soowi—-
taks, selle asemel küll

aga hea meelega maja
taha.

Aia kesk-kohast
läbi wiib umbes süül—-
la laiune peatee. Selle
koörwal jooksewad nii—-

sama laiad teed wil—-

japuudega, iga wilja—-
puu wahet ikka pool—-
teist sülda. Nende

wiljapuude - rabattide
wahel on ilusad lille—-
peenrad. Ees kaswa—-
wad mölemil pool
aia ääres ilupõoõsad.
Ulejäänud maa on aiawilja-peenarde all

Plaan nr. 3.
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Suur aed linnamaja juurde.
On majaomanik uhke maja ehitamise peale suure summa raha

ära kulutanud, siis asutagu ta ehteks sinna juurde ka selle kohane ilus
aed. Siin ärgu hakaku aga maja perernees ise aiamaad ära jagama,
waid kutsugu selle jao!s wilunud aednik; siis saab ta omale ka kunsti—-
noõuete kohase aia, niisama nagu insener temale moodsa maja plaanigi

walmistas. Wäga
kurb on näha, kui

toreda maja ümbru—-
ses inetu aed on; seda
juhtub kahjuks kaunis

sagedaste, olgugi et

ilus, asjatundja
plaani järele asuta—-
tud aed kuigi palju
rohkem maksma ei

lähe (plaan nr. 4).
Meie plaan siin

körwal näitab ühte
niisugust suuremat
aeda. Tema all on

ligemale üks tiin
maad. Nagu plaani
pealt paistab, on see
aed kolme osasse jao-
tatud: aiawili, wilja—-
puud ja lilled ühes
ilupundega. Wilja—-
puud on aia pöhja-
poolsesse serwa istu—-
tatud ja on kaitseks
köõigele muule. Sellest
kaitsest köneleme weel

edaspidi. Maja ees
muruplatsil on lille-
peenrad ja klumbid,
muruplatsi äärt möö-
da kaswawad itlu—

Plaan nr. 4. 1 — aiawili, 2— kompostihunit, — puud ütksikult ja sal-
lehtmaja, — kanalaut, 5 — körwalised hooned, kades. Ei püdu ka

nle kompostihunik, leht-
maja ja mänguplats. Kompostihuniku läheduses kaswawad waarmar—-

jad. Wiljapuude- ja aiawilja-peenarde wahel on rida õitswaid põösaid.
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Wiljapuude koörwale on ajutiseks ka weel ilupuid istutatud; need tulewad
pärastpoole sealt ra kaotada, sest et nad suuremats laswades wilja-
puudele tülinaks jääksiwad.

Renditud aed.

Renditud aia ehl maatüki peame rendiaja loõpul omani?ule nii—-

samasugusel kujul tagasi andma, nagu ta saanud oleme; selle juures
on parem kohe rendilepingus ära tähendada, et meil digus on oma

ar ja puid sealt wälja wedada; wastasel korral wöiwad seleldused
telkida.

Iseenesestki möista on oma aed ikkagi parem kui renditud aed;
sest oma maa peal woib alati wabalt, oma tahtmise järele talitada:

puid maha raiuda ja asemele istutada, uusi teesid sisse ajada jne.
Pea-aegu alati on kasulikum kauema aja peale rentida. Wähema

kui kuue aasta peale ei maksa aeda rentida.

Kuue aasta peale renditud aias öpib algaja aiatöd tundma ja
näeb pärast ise ära, kudas kasulikum on asja sisse seada.

Kui ta siis uue aia käsile wtab, on a oma ametis juba wilunud.

Tööriided.

Aiatöö juurde ei wöta keegi omale juba uusi riideid, sest et need

seal ruttu mustaks saaklsiwad jä katki läheksiwad. Pülste kohta tahame
siiski weel tähendada, et nende kaits—-

miseks sünnis on tugewast riidest
walmistatud rihmadega põlwelappisid
tarwitada, niisugusid, nagu meie pilt
siin näitab. Need seotakse ümber

pölwede, kui töö pöolwililaskmist
noöuab. Mitmed aednikud kannawad
laia polle, iseäranis kui waja on

midagi sũüles kanda. Hea on ka, kui

niisugusel pöllel head suured taskud

on; sinna wöime siis tarwilikud töö—-

riistad mahutada.

Hea ja halb aia seisutoht.

Kes möne aasta Rheini wdöi

Maini joõe ääres on elutsenud, teab

wäga hästi, missugune tähendus pi—-
kesepaistelisel ja warjulisel kljel on.

eirjuarjjinamwiinwluses,tadNaalohMaares.töö juuiats aiseitsmtaütstee pilidlapöõlweP
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kaswatata ja mägesid ei ole, ei panda seda niipalju tähele. Aga meie

wöime jn korraks päiklesepaisteliste ja warjuliste, kaitstud ja tömbetuu—-
leliste, heade ja halbade aia-seisukohtade üle möne sna wahetada.

Päile saadab oma soendawad kiired küll ühemööduliselt alla maa

poole; maa peale ei satu nad igale poole mitte ühemõoõduliselt. Puud
ja koörged hooned aia naabruses kahandawad ka siis weel pikeseliirte
moöju, kui nad aiast nii kaugel seisawad, et nende wari suwel aiani ei
ulata. Ka sellel, kui sagedaste mönes maalkohas taewas pilwis, on oma

teatud mõju pääilese walgustuse asjus. Siin wöiwad köige mitmekesise-
mad olud tekkida, olud, mida isegi täpipealt seletada ei saa, mida meie

aga kauemat aega aias wiibides tundma saame ja näeme, kudas nad
taimede peale möjuwad. Mönel pool puhub tuul hoopis teisiti, kui

teises paigas. Waba wälja peale ulatab tuul kaunis üũhemooöduliselt.
Wäikses aias aga, kus mitmesugused olud oma möju awaldawad, on

ẽhk pea-aegu igas nurgas isesugune: Siin tömbab ja ei ole moönus —

see on see halb seisukoht; seal on öht mahe ja mönus — see on see
hea, kaitstud seisukoht; teisal jälle tunduö öhk wastitult röhuw ja sum—-
pas olewat — see on kinnine, rõhutud seisukoht.

Linna ümbruskonna peale awaldawad linna hooned sündsat ja
halba möju. Halb on igas linnas suits, mis öhu halwemaks teeb, ka
lehtede peale asub ja nende peenikesed öhu-augud (oõhu- ja hingamise—-
augukesed lehe wälimise naha sees) kinni matab. Köige halwem on

wabrikulinnade suits. Wäga sündsalt aga kaitseb linn tuulte eest, ja
lõuna ning läänepool linna on alati soem lui ida ja pöhja pool. Linna
loõunapoolses osas on aedades läbistikku 1 kuni 2 kraadi soem kui

pöõhjapoolsetes aedades; isegi wilestes külades on need wahed walit-
semas. Metrsad, järwed, jöed ja orud wöiwad sellessamas möttes häid
ja halbu seisukohtasid tekitada awitada. Ühes kohas sisaldab öhk rohkem
wett kui teises, selle järele kas aed koörgel, mäerinnakul, all sügawas,
wee ääres ehk möne kruusamäe ääres seisab. Mida wäiksem aed, seda
suurema tähtsuse omandawad wäiksed pöhjused. Naaber, kes pöhja eht
loode (põhjalääne) poole lauda ehitab, soetab meile sellega toreda ja
sooja seisukoha. Mönel teisel aga rikub löuna pool elutsewa naabri iga
aastaga lkoöõrgemaks kaswawad puud selle hea seisukoha ära.

On öige lihtne abinöu otsusele jöuda, kas aial taimekaswule
süünnis seisukoht on wöõi ei. Seal, kus öhk ja päike meile enestele mõ—-

nusad tunduwad, seal, kus meid mahe, elustaw öhk ümbritseb, on ka
meie taimedel hea; seal, kus meie endil moõnusa ei tunne olewat, ei ole
ka nendel hea.

Aia seisukoha üle otsustamine ei tohi muidugi ilmadest ehl meie

meeleolust ära oleneda. Peawad head ja halwad päewad mööda minema,
enne kui öiget, kindlat otsust wöib anda.

Kuid ka taimed on mitmekesised. Alpide taimedele meeldib jää—-
keldri öhk, nagu seda moõnes aias mönikord leidub, ja mönel kaktusel
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on just körwetawa pailese all koöige parem. Nii moistame meie siis
„hea seisukoha“ all niisugust aiapaika, mis pea-aegukõilidele meie täht-
samatele aiataimedele sünnis oleks. 2

Ma ei taha nende keeruliste seletustega algaja pead palju wae—-
wata; ma soowitan talle ülsnes „head seisukohta“ silmas pidada, lui

ta omale aiapaiga walib.

On aga aed juba olemas, siis ei maksa selleprast, et seisukoht
ehk küllalt sünnis pole, weel kaugeltki julgust kaotada. Algaja ärgu
heitku sellepärast weel meelt, kui teine märksa wähem oma aia eest hoo-
litsedes paliu paremat saali saab lui tema, sest et selle teise aia seisu—-
koht sündsam on. Kaitseseinte ja teiste abinöude waral wöib nii mönegi
puuduse ära parandada.

dlgaks klatsugu seda, mis tal on, nii kasulikult kui wöimalik tar-
witada ja olgu rahul sellega, mis ausal tötamisel kättesaadaw on. Kes
oma aeda öieti tunneb, wöõib wäga palju kätte saada.

Imelikul kombel olen ma isegi aednilka leidnud, les seisuloh-
tade isėraldustefst aru ei suutnud saada. Nad ei olnud öppinud oma

taimedega ühes tundma. Nüisugused inimesed imestawad löpuls ka, miks
nad ühes ja sellessamas aias enam nii head saakli ei saa, kui mõne aasta

eest, ja ei märka sugugi, et naabruse puud wahepeal mitu süülda koörge-
maks on kaswanud wöi uued hooned ehitatud, mis senise hea seisukoha
halwaks on muutnud.

Aia omanik peab oma tööd ja talitused walitsewate olukordade
kohaselt sisse seadma. Et seda wäga waja on, märkab algaja peagi.
Kui aga möni peaks tootama üuleüldist määrust anda, mille järele
igal pool peab töötama, siis ei ole sellel aiatööst tõeste kuigi palju
aimu. ; ;

Warjulised aiad.

Ilma päikeseta ei ole elu, ka taime-elu. Suurtes linnades saame
tänapäew wäga wähe päikest. Paksud suitsupilwed tumestawad öhku
ja elumajad ehitatakse nii törged ja nii ligistiklu, et pikesekiired üksnes

harwa meie düedesse ja aedadesse langewad. Üksnes pikesekuma annab
hädawaewalt niipalju walgust, et taimed elutseda saawad.

Sagedaste murrawad majaomanikud pead, kudas asja ometi
nönda seada, et niisugusesse poolpimedasse, wiletsasse nurka ilusa, ditswa
aia saa?s. Täidlased, terwjoõulised ilusad taimed kaswawadainult pikese
walgusel. Niisama nagu inimesegi kasw pimedas, kitsas eluruumis
kängu jääb, jääwad ka taimed walguse ja öhu puudusel tuhmiks ja kli—-
duraks. Aga üks asi on siiski imestust-ärataw: just need waesed taimed,
des niisugustes wiletsates oludes kaswama ja elutsema on sunnitud, kosuwad
isėranis tänulikult, kui rawitseja nende eest wähegi hoolt kannab. Puu—-
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duwad armastus ja rawitsus, siis ködunewad niisuguses umbses, maja-
dest sissepiiratud aialeses warstigi köik taimed. On aia omanik agar
ja hoolas, siis woib ta juf siin, kus mingi asi enam ei näi edenewat,
tähelepanemise-wäärt tagajärgedele joönda. Selleks on tarwis järgmisi
määrusi silmas pidada:

1. Tulewad niisugused taimed walita, kes warju armastawad;
näit. wäänkaswudest efeu, mets-wiinapuu ja healöhnaline wiinapuu,
lilledest maksalilled, begoniad, balsaminid ja sönajalad, wiljapuudest
öunapuud, tikerberid, waarmarjad jne.,, aiawiljadest oad, kapsad,

inat.y
2. Köil tulewad ülsteisest woöimalikult kaugele istutada, et wähene

walgus ja öhl“ seda rohlem möju saaksiwad awaldada.
3. Maad tuleb hästi, aga mitte üleliiga palju wäetada.
4. Maad peab usinalt harima, et öhk juurte peale elustawalt

saaks möjuda. :
5. Köiki puid tuleb oklste

poolest hästi harwendada, et

öhk ja walgus juurde pää—-
seksiwad.

6. Taimede lehti tuleb

sagedaste puhta weega prit-
sida, et lehed tolmust puh—-
taks saaksiwad ja taimede
elutegewus töusels.

Kellel niisugune kitsas
aed linnas on, leppigu wä-

hesega ja rawitsegu seda
rohkem oma hoolealuseid.
Kellel aga wöimalik, see
waligu omale aed kuhugi
awaramasse paika, kus pa—-
remat öhlu ja walgust
leidub.

Körwalseisew plaan ni--

tab, kudas mahajäetud hoo—-
winurk wäikseks, soöbralikuls
aialeseks on muudetud.

Warjjulise aia plaan.

Märjad aiad ja kuiwad aiad

Lähme kord aeda, wötame labida kätte ja kaewame augu, esmalt

poole sülla sügawuse. Nähtawale tuleb wesi. See on pöhjawesi.
Wett tuleb maa sees mitmesuquses sügawuses ette; ta touseb ja wajub
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wahel, niisama nagu wesi ka joögedes ja järwedes ühekoörzusel ei seisa.
Kaewamist sagedaste ette wöttes wöime launis kindlale ot'usele jouda,
kui sügawal pohjawesi maapinnast läbistilku seisab. Ja tähtis on pöh—-
jawee seisu tundmine, sest see etendab aiatöös suurt osa.

On aedasid, kus kewadel ehk sügisel labidaga madalalt kaewates

juba wesi nähtawale ilmub. Niisugustes aedades on pöhjawesi harili—-
kult läbistikku toigest 1/2—2 jalga maapinnast sügawamal. Need on

madala põhjaga ja märjad maad (seisukohad); köige enam on nad hei—-
namaakls kölbulikud, pöldudeks ei ole nad juba mitte nii head ja aeda—-

deks wöetakse nad üksnes siis, kui kuiwemat, sgawama poöhjawee sei—-
suga maad käepärast pole, sest seal, kus pöhjawesi algab, löpeb ka aia-

taimede juurte iegewus.
:

Aiataimed, wiljapuud, pösad, sparglid (asparid, parlid) on suu—-
remalt osalt sjügardaljuurdujad. Juba sel pöhjusel peab aiamaa süga-
wama pööhjaga olema kui pöllumaa. Talwel, mil taimed täielikult

puhlkawad, ja lühikest aega ka suwel, kannawad möned taimed ilma

suurema kahjuta ka töusu- ehlk suurewee ära. Wältab töusuwesi aga

kauemine, siis häwitab ta taimede elu. :
Läbistikklu on aiamurule, madalaljuurduwale aiawiljale ja ühe—-

aastastele lilledele juba niisugune maa süünnis, kus põhjawesi 16 tolli

maapinnast madalamal seisab; sügawaljuurduwatele lilledele ja aiawil-

jale on juba wähemalt 2 jalga, puudele, põösastele, sparglitele, paljudele
puhmaslilledele jne. wähemalt 4 jalga sügawat weest waba maad waja.

Aiad, kus põhjawesi alles 8!/2—s jala sügawuses nähtawale tu—-

leb, on läbistikku koige terwislisemad ja wiljakandwamad, sest et alt

pöhjast ikka uut niiskust ülespoole hoowab. Tuleb aga ka ette, et 2—s

sülda sügawale peab kaewama, enne kui kaewaja weesoone peale iuhtub;
mönikord tuleb weesoon aga alles 30 sülla sügawusel wastu. Need on

körged, kuiwad maad (seisukohad), ja kuna taimed madala maa

peal liiga suure weerikkuse pärast hästi ei edene, siis ei edene nad siin
jälle weepuuduse pärast. ; ;

Nagu meil looduses taimi on, mis märgades kohtades, ja teisi
jälle, mis kuiwades lohtades paremine kaswawad, niisama on meil ka

aedades mitmesuguste nõudmistega taimeliikisid. Hea rawitsusega wöib
ju nii möneftki asjast jagu saada, siiski ei maksa taime nii-ütelda w—-

giwaldselt seal kaswama sundida, kus maa niiskusekraad sugugi tema

kohane pole.
Mis wöib siis nüüüd märja ja kuiwa maa kahjulikkude möjude

körwaldamiseks ette wötta, et kaugelt suuremale osale meie aiataimedele
sündsaid elutingimisi luua?

Märjast aiast woõib wee torude läbi wälja juhtida; wäikses aias

on seda aga ränk ette wötta. Torudega truubitamine on igal pool
lugupidamises, kus pllupidamine ja aiatòd wähegi körgemal järjel sei-
sjawad. Keegi aednik on leidnud, et turbarikastes maakohtades kasulik
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on turwastest weelaskmise-kanalisid sisse seada, nagu meie pilt seda
nitab. Turbakanalid kaetakse niisama e truubitamisetorudki
mullaga, nönda etmaadjälleendisel wiisil wöõib tarwitada.

Kes truubitamise liiga lalli ja tũü—-
lika leiab olewat, see kaewaku lahtised
weelaskmise-kraawid. Kus aga wöima—-
lik ei ole wett ära lasta, aitab ka sel-
lest kui aeda lihtne lai ja sũügaw
kraaw kaewatakse. · Wesi nörgub maa

seestsinna kraawi ja aurab seal rute-

mine ära. On lahtine kraaw wee ära—-
tömbamiselks seal olemas, siis ei muutu

maa sooks; peale selle saab ju iga
kraawi kaewamisel mulda, mida ülejã—-
nud maa koörgendamiseks kasulikult wöib
tarwitada. ;

Ka mönest teisest paigast mulda pai-
gale wedades wöib madala pöhjaga, märga maad parandada. Kus
woimalik! on mulda keskmise hinnaga paigale muretseda ja märga aeda

sellega 1—1!/2 jala foörguselt taita, seal ei tohiks sedamitte tegemata jätta.

tösiselt armastab, saab aga ka nendest kuludest üle

Juured, millel mui—-
du pöhjaweeni köigest
waewalt 1/2 jalga maad

kaswamiseks oli, saawad
omale nũüd 2/2 jalga
sündsat mulda. Igas
täidetud aias, mis senini
tundma olen öoppinud,
edenesiwad taimed ise—-
äranis hästi. Täitmise—-
kulude kohta tuleb mui—-

dugi esmalt eelarwe teha.
See töö on kulukas.

Inimene, kes aiatööd

Märgade aedade täitmisel ei tohi hea muld mingil tingimisel alla

jääda. Wäga harwa aga juhtub, et eemalt toodud muld parem oleks
fkui meie oma aia muld. Sellepärast peab harilikult järgmisel wiisil
talitama: Wöoörast mulda ei aeta mitte aiamaa pea le, waid selle alla.
See läheb siis koöige paremine, kui aiamaad üũhtlasi rigolitakse ja uus

muld lahtistesse rigolimisekraawidesse, nii siis alla wisatakse. Rigoli—-
mise kohta anname weel pärast seletuft. Keeruliseks muutub asi, kui

märja maa peal juba puud ees on ja puutüwesid ehl kardetakse uue

mulla alla matta. See wotaks puult köik tema elurömu. Noored puud

Turbaga torutamine.

Weejuhtimise-kraaw.
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wöib wälja wötta ja peale aiamaa titmist jälle tagasi istutada. Kus

wanad, head puud juba kaswamas, seal jäägu aiamaa titmata.
Kuiwa aiamaa jaols on niisutamise-sissesead kasulik, niiske aiamaa

jaoks ei ole ta aga nii tarwilik. Aga kuiwa maa kohta on weel ükls

asi tähtis: maad ennast peab niikaugele parandama, et ta niiskust pa-
remine hakkab kinni pidama. Just kuiw ja körgendilul seisew maa on

huumuse poolest waene, ja juba huumuse puudumise pärast on see maa

palju kuiwem ja ei pea ka wihmaniiskust nii hästi kinni kui madal

maa. Ta tuleb huumuserikkamaks teha. Kudas see sünnib,
olen juba tähendanud: soönnikumulla läbi. Seda tähtsat asjaen weel enam kui üũks kord igalülgselt seletada.

Heaks abinöuks, wäga kuiwa maad wärske hoida, on tema kat-

mine. Maa, mille peale me suwel öhukese kihi peenikest sönnikut, aga—-
naid, kuuseokkaid, puulehti ehk sammali raputame, jääb wärskemaks kui

see maa, mis otsekohe paikleseliirte möju all seisab. Niihästi aiawilja—-
kui ka wiljapuude- ja lille-aias on kasulik maad, mis mitte wäga ära

ei pea kuiwama, peenikese sönnikuga wdi möõne muu ainega katta.

Kuiwades, tuulsetes, koörgetes seisukohtades on tähtis aiale ka

müüũride näol kaitset ja puude istutamise waral warju anda; ta ei

kuiwa siis nii ruttu ra. Need wead olgu näpunaiteks aiasobrale, kui
ta märkab, et tema aiamaa mitte keskmise headusega aiamaa ei ole.

Esimesed tarbeasjad.

Hea ja hoolas majapidaja klirjutab köõik kulud, mis aiapidamine
talt nõuab, iseäralisesse raamatusse üles, et pärast kord täpipealt otsu-
sele wöiks jöuda, kui palju aed temale kasu woi kahju on toonud. Ilma
kuludeta ei saa ka koige wäiksemas ja lihtsamas aias läbi, ja esimesel
aastal kipuwad kulud sissetulekust harilikult ikka suuremaks minema, kui
wähegi korrapäralist aeda soowitalse asutada.

8

Meie soowitame igaũühele kokkuhoidmist ja hea oleks, lkui iga aia--

omanil enesele pöhjusmöttels teels enne mitte üühte tarberiista ega muud
asja aia jaoks osta, kui kindlaste ära ei ole näha, et ilma selleta läbi

ei saa. Aiatöõö jaoks on wäga mitmesugusid tarberiistu olemas; need
köik on wäga head tarwitada; lkes aga need köik kohe muretseb, sellel
tulewad korraga suured summad wälja anda.

ütsnes ũhes asjas ei woi me kokkuhoidmist erried- nimelt

sönnikuja komposti muretsemises. Seda peab kohe rohleste ja
ka tulewiku jaoks muretsema. Siin toob ekslik kolkuhoidmine aiale
ülsnes lahju.

Tööriistadest läheb meil töige pealt head labidat tarwis.
Siis läheb meile weel suurt, pealt lahtist, nargust, koorimata

pajuwitsadest, kahe käepidemega kor wi tarwis. Sellega woöime mulda,
sönnikut, liiwa, komposti-aineid jne. ühest kohast teise taluda.
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Aiakann (pistkkann) on kolmas riist, mida meil wee kand-
miseks, kastmiseks, piserdamiseks jne. tingimata tarwis läheb; et ta ei

roostetaks, wärwime ta seest- ja wäljastpoolt üle. Kui me teda ei tar-

wita, siis paneme ta kuhugi rippuma, poõhi üũlespoole.
Siis muretseme weel soönnikuhargi, köblase jaaianööri. See on lihtne

peenike nöör, kumbki ots on tal terawa pulga külge kinnitatud.

Esimesels tarwituseks wäikses asja-armastaja aiakeses on meil
nüũd füllalt tööriistu. Mis pärastpoole weel juurde muretseda, see sel--
gub aegamisi iseenesest.

Ka mönesugusid seemneid ja taimi läheb meil esialgseks sissesead-
miseks waja. Mis me naabruse aiazäridest isiklikult ei leia, selle tel-
lime kaugemalt möne suurema aia-äri käest.

Köige pealt seemned. Seemned on odawad: möne kopika
eest saame mönesugusid seemneid mitusada tera, ja igast terast wöib ũüls

taim tellida! Aga mitte köiki taimi ei ole kerge seemnest kaswatada.

Neid peame aia-ärist ostma, kus wilunud aednikud neid lkaswatanud.
Kes soowib, et tema aed lühikese aja jooksul töeste korraliku wälimuse
omandaks, see ostku dige palju pöõsaid ja puid, muidugi heast aia-ärist.
Sealjuures tuleb tähele panna: mida noorema taime me ostame, seda
odawam ta on ja seda hölpsamine harjub tauue seisukohaga ära.

Aastate jooksul on selgusele jöutud, missuguses wanaduses igasu—-
gused taimed istutamiseks köige paremad on. Selle wanaduseni kaswa—-
tatakse neid aia-ärides suurel hulgal ja saadetakse siis tarwitajatele.

Juurte warjamine.

Aia-äridest ei anta ega saadeta muidu taimi wälja, kui ilusaste
sissemähitult, et taimede örnemad osad tee peal kannatada ei saaks. On
esimesed tellitud taimed pärale joöudnud, siis hakkame oma tulewasest
aiast juba esimest rõmu tundma.

Muidugi ei ole wöimalik

iga uũlsikui taime kohe peale
päralejoöudmist temale mũã—-
ratud paika istutada. Köik
taimed, mida kohe paigale
istutada ei saa, tulewad

esiotsa juuripidi mulla sisse
panna, s.o. maa sisse kae—-

watakse wagu, pandakse tai-
med juuripidi wöimalikult

ligistikku ja hoolsalt sinna
sisse ja tatatse muld ZJuurte warjamine.

juurte peale, nii et nad mõne pewa seal wastu wiwad pidada.
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Rödu (weranda).
Mönus on wäljas rhelier perekonna-laua ũümber istuda ja hea

ilmaga seal, köõik kodukondsed koos, kohwi juua, loõunat süüüa woi öõhtu-
einet wöõtta. Aialaua kaitsekatuseks on siin möni wana puu, lahtine
rödu ehk lehtmaja.

On perelonna-laud suure wana puu allaseatud, siis tehtakse maa

selle all kruusaga koöwalks, wähemalt istepaikade ulatusel. Wanade
puude juured ulata—-
wad kaugele ja neil

on palju abiallikaid,
kust nad omale toidu-

mahla ammutawad,
nii et see köwa kruusa—-
kord neile mingit kahju
ei suuda teha.

Peaaegu weel pa—-
rem aga on rödu

peal istuda. Igal aia

sees seiswal majal
peaksiwad wähemalt
kaks rödu nagu wa-

helüliks aia ja elu—-

maja wahel olema,
ja nimelt mölemal

pool ääres; siis oleks

ühe rödu peal mönu—-

kam enne löunat, teise
peal peale lõunat

wiibida. Mida awa—-

ram rödu, seda sa—-
gedamine leiab ta tar-

witamist. Rödu ehi—-
tatakse harilikult puust
ja hea on teda papp-

ümargune laud aias. laie etie- -
wastu. 2 sülda lai ja 8 süülda pikl — see on hariliku lihtsa rödu suu—-

rus; liiga kitsad ruumid ei ole sündsad. Kui elumajal aia poole ust
ei peals olema, siis wõib mönesse kohta ilkagi weel ukse sisse teha ja
selle ette wäikse rödu.

Ei tule ka kuigi ka llis rödu löuna poole, edela (löunaläãäne) eht
kesthommiku poole sel kombel ehitada, et sellele sügisel aknad ette wdib
seada, mis siis kewadel jälle eest ära wöetakse.
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Porand algu kiwidest ehk tsemendist. Laudpörand ei ole nii soo-
witataw: seda on rastke puhas hoida ja sissetungiw niisk

;

hölpsaste pehastama.
a

ja sissetungiw niiskus paneb lauad

Rödu kaunistatakse wljastpoolt muidugi wäänkaswudega üleni
ära. Siis wiibiwad rödu peal istujad alati rohelises.

Lehtmaja.

Lehtmaja on ka seal soowitataw, kus elumaja rõdudega juba olemas.
Teda on sũnnis siin aia wiimasesse nurka asendada; on siis !jalutaja
aias paar ringi teinud, leiab ta sealt moõnusa puhlepaiga. Eluruumi—-
dest eemal leiame siit wagusa paiga istumiseks.

Ei ole aga aias elumaja, siis on lehtmaja seal tungiwalt tar—-

wilik,sest et ta meile igal juhtumisel elumaja asetitjaks wöib olla.

Ka üksnes äri otstarbeks asu—-
tatud aias olgu ikkagi oma

mönus paik puhkamiseks.
Sealjuures wöime ju üsna

wähesega leppida; lööme ise
lihtsalt lattidest wäiklse onni
kokku. Ja on meil kord aias
wäike ulualune, seda rohkem
himustame meie seal siis wärske,
waba öhu käes wiibida.

Esmalt peame muidugi öige
paiga lehtmaja jaoks walima,
teisels peame kunstliku koörgus—-
tiku walmistama ja lehtinaja
selle peale ehitama, ja l!olman—-
daks lehtmajale ka sündseluju
andma. ;

Paiga walimise asjas ei woõi
meie küll kuigi palju abiks olla;
siin peab aia omanit ise ära
tundma, missugune paik sũn—-
nis oleks. Kus kohal aias
meile koõige rohkem meeldib je
kus ka köge parem öhk on,
selle paiga walime. Löuna
pool seisku meil körged puud.
Puuduwad need ja langewad päikesekiired otsekohe lehtmaja peale, siis
istutame kohe sinna ruttu kaswawad puud. Wahtrad ja jalakad
kaswawad möne aastaga nii suurels, et lehtmaja warjama ulatawad;

Ilus neljanurgeline lehtmaja lattidest.



24

körgeks aga peawad need puud kaswama ja mitte üsna lehtmaja lähe-
dal seisma, — nad ei tohi rõhuwalt moöjuda.

Teine tähtis ettewalmistus on, et maapinna sealt kohalt I—2 jalga
körgemals teeme. Sügawas, niiskes kohas on see tarwilikum kui kör-
ges, wabas, kuiwas kohas. Hea on see aga igal pool.

Möned näiwad arwama, et lehtmaja tingimata hästi warjus
peab olema. Mispärast ei peakls aga lehtmajasse mitte öhku ega wal—-

gust sisse lastma ? Ägedad paikesekiired hoiame igatahes eemale; sellels
on warjawad puud loõuna pool otstarbekohased. —

Wäga ilusad on ka liht-
satest, koorimata puudest —

kaslkedest ja kuuskedest —

kunstipäraliselt kokkulöödud
lehtmajad. Need ehitatakse
kas ümargused ehl kaheksa-
kandilised, iga kandi peal
tugew post, postid ülewal
lihtsa katusega üühendatud.
Küljed kaetakse koorimata
puudest wöredega ja jäe—-
taklse ruum akna jaoks
wabaks.

Kindla katusega lehtma—-
jad, mis pealt wihma läbi

ei lase, on möõnukamad, tu-
lewad aga kallimad maksma,
sest et alumine ehitus seda-
wört tugewam peab olema.

Lehtmaja·kujuline pink.

Jlseenesestki mõista, et wäänkaswudega kaunistatud lehtmajad ise—-
äranis nägusad on.

Suurematesse aedadesse seatakse mitu istepinki; neid harilikult ka-

tusega ei warjata, küll woöib neid aga puude warju seada.

Kuiwad aiateed.

Kus maa liiwane, seal ei ole harilikult raske kuiwi aiateesid
saada; raske ehk sitle maa peal aga tuleb dige pöhjalikult toöötada,et
peale wihmawalingut kuiwa jalaga aiast läbi wöiks pääseda. Köige
parem wiis on teed tema terwes laiuses wähemalt /2 jalga sügawaks
kaewata. Wäljakaewatud mulda 'wöib tema kolbulikkuse järele moönel
muul kohal tarwitada. Teekoht tuleb nönda wälja kaewata, et ta kesk—-
koht körgem oleks kui ääred. Nüüüd pandakse sinna kraawi köige pealt
kiht kaunis suuri, aga mitte ümargusi, nii fiüis taotud kiwa. Nende ki-
wide peale, mis hästi ũülsteise wastu liitugu, tuleb üsna jäme kruus
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ja pealmisels kihiks siis peenem, puhas kruus. On teed nüũüd mitmel
korral niisutatud, siis tuleb ta kinni tampida, ja nimelt äärest algades
keskkoha poole. Tee olgu umbes8 tolli sülla peale kummis. Kuiwade
aiateede walmistamiseks on ka kiwisöe-pura (põlenud kiwisöe jäänused)
wäga sünnis. Tema peale woöib weel kihi peenemat kiwisöe-tuhka
panna, mis mitmel korral märjaks tehes kinni tambitakse ja löpuks
liiwaga ilusaste pealt kinni kaetakse. Niisugused teed on isegi kauawäl—-
tawa wihma puhul kuiwad ja koöwad ning iseäranis madalatel kohtadel
wäga otstarbekohased. Kui kauemat aega aga kuiw on, jääwad nad

wäga kobedaks ja tolmuseks, iseäranis kui pealmiseks kihiks kiwisöe tuhk
on. Siin aitab usin kastmine ja kinnitampimiue ja kerge katmine sawiga.

Teede ja peenarde palistused.
Kuulsad kunst- ja maastilu-aednikud laidawad teede ja peenarde

palistused ära, sest et need aia inetuks tegewat. Neil on murupind
de ääres ülsnes terawalt nööri mööda ära löigatud. See on ju

küll öõige ja ilus, aga meie kodu-aeda see ei snni; oma aia oleme
osalt oma laste jaoks muretsenud, ja kui need nüüd sinna jalutama
lähewad, kui palju jääb siis küll nendest terawatest teede kantidest jä—-
rele. Seame aga köwa pa—
listuse, siis seisawad meil
tee-üäred ilusaste korras,
muidu mitte.

Missugused on köige pa—

und reu—ue rie Laudadest tee- wdi peenra-ããr.

sad, ühesugused kiwid, raud- ehk paelkiwid. Tee äärde teeme rusila—-
suurused wöi weel suuremad augud, waotame kiwid ülsteise koörwale
sinna sisse kinni — ja tugew, pöline palistus ongi walmis.

Kellel niisugusid kiwa
pole, woõtab muidugi
teliskiwid ja paneb nad

ligemale poolest saadik
mulla sisse. Tähendada
tuleb, et külm need ki—-
wid apraks teeb.

Wäga nägusad on ka
laudadest teedepalistused;
pealegi saabwanu kasti-

ja pinnalaudu kaunis odawalt. Esmalt löödakse muidugi waik--
sed waiad tugewaste maa sisse ja kinnitatakse siis lauad naelte abil
nende klülge.

Igaũks wötab muidugi seda, mis tal odawam tuleb.

3

Tee-ãär teliskiwidest.
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Maaliigid.

Harilik pöllumaa ei ole aiamaa. Meie aiataimed on teist
laadi ja suuremate nuetega kui põllumehe põlluwili. Aiataimi on

mitu tuhat; nendest suudawad üüksnes wähesed pöllumaa peal edasi
kaswada, ja isegi need wähesed kaswawad aias harilikult ilusamad ja
täielisemad kui wäljas põllul. Peale hea seisukoha ja kunstliku kaitse
on köige pealt maa see, mis aia aiakls teeb. ——

Maa on oma kloklkuseade poolest löpmata mitmekesine, ja teda on

raske kindlatesse liikidesse jagada. Wahet teeme koõige pealt kahe suure
klassi wahel: 1) kaua haritud hea aiamaa ja 2) alles wähe haritud
loodusli! maa.

Ammu haritud hea aiamaa on oma esialgse iselaadi suuremalt
osalt kaotanud. Rikkalikkudest wäetisehulkadest, mis temale aastate,
aastakümnete ja isegi aastasadade jooksul antud, on palju alale jäãänud,
heaks maaks (huumuseks) ümber muutunud. Kogu maa on selle läbi

fiin raamatu eesotsas nii palju kiidetud soönnikumulla sarnaseks
läinud. See on mustjas, kobe, soe, wiljakandew maa. See on aia

larte eeskujuline maa, millele iseäralist parandust waewalt weel waja
äheb.

Teise klassi maal on maa esialgne iselaad weel selgeste märga-
taw. Wahet teeme siin liiwa-, hundisawi-, lubja-, raba—-

ja põllusawi-maa wahel. Peale nende maaliikide, mille kohta ühte
nendest wiiest nimetusest kindlaste wöib tarwitada, on weel terwe hult
ülemineku-liikisid, nagu: kerge liiwamaa, sigiw sawiliiwa-maa, lii-

wakas sawimaa, lubjasegane sawimaa jne.
Meie maakamar on kiwide purunemise ehk porsumise teel tekli—-

nud. Maa sigiwus oleneb purunenud kiwide laadist ja peensusest ära.

Meie nimetame maad kiwiselks, kui osakesed, millest ta koos seisab,
oma läbimöõdu poolest rohkem kui 2 tsentimeetrit suured on; kruusa—-
seks, kui osakeste läbimöõt üle 2 millimeetri on; liiwaseks, kui

osakeste läbimöõt /100 millimeetrit on; tolmuseks, kui osakeste läbi-

moõt köigest !/100 millimeetrit suur; sawiseks, tui osakeste läbimõt
weel wäiksem on. Maa—, öigemine — mullaosakeste suuruse saame
mulla selumise teel kindlaks määrata. Mulla üksikute osakeste, tera-

keste, läbistikuse suuruse teadasaamine on wäga tähtis, muidu ei saa
me kindlaste teada, kui hästi maa öhlu ja wett läbi laseb ning wett
enesesse suudab imeda. :

Kudas on wöimalik maaliikide omadusi ära tunda?
„Liiw on wäilseteraline kiwiprügi,“ seletawad meile üleũldise

teaduse raamatud. Liiwamaadels tulewad kik maaliigid arwata, milles
rohlem kui osa puhast liiwa on. Üsna lihtne on teada saada, kui

palju maa liiwa sisaldab. Me paneme mulla weega tidetud nõusse
japeseme ta läbi; mullased osad sulawad wee sees ära ja neid wöib
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üle ääre wãlja walada, liiwa- ja sömeraterad jääwad pöhja. Puhas,
kuiw liiw on sigitamata; on aga liiw pisut niiske, on see hea pehme
liiw pisut mulla, sawi ehk huumusega segamine, siis on ta aiamaals
hea. Liiwal, kui aiamaa pea-ainel, on oma head küljed, mis teda

lugupidamise-wäriliseks teewad: 1) koigist maaliikidest laseb ta ennast
köige kitmremine heaks aiamaaks muuta, sest et ta kõiksugu juurdelisandus-
tega kiireste, kergeste ja hästi segamine läheb; 2) liiwane maa on alati
kobe ja laseb juured hästi sisse tungida; 8) liiwane maa soeneb kiire-
mine ja hölpsamine kui mingisugune teine maa, mille läbi ta muidugi
ka taimed, mis tema peale istutatud, kiiremine edenema paneb; kuna

liiwases maas köik kaheksa kuni kümme päewa warem walmib kui raske-
mas ja rammusamas maas, siis on ta iseäranis sünnis köiksugu wara-

sele wiljale; 4) liiwamaale ei ole rohle niiskus, kauawältaw wihm
ilmaskli nii kardetaw kui mönesugusele teisele maale, sest liiwamaast nr-

gub üleliigne niiskus kiirelt ja hoölpsaste aluspöhja; 5) liiwamaa sees
suudawad taimed aga suurt kuiwa wälja kannatada. Teadusemeeste
poolt ettewöetud täpipealsed järeluurimised on seda hiljuti uueste

toõendanud. Kuiwadel aastatel möeldakse küll, et taimed wiletsas liiwas
küll ära närtsiwad, nad jääwad aga liiwa sees wärskeks ja närtsiwad
teistsuguses maas. See tuleb sellest, et juured kuiwast liiwamaast
weel niisugusel ajal niiskust ja toidust suudawad ammutada, kui teist-
sugune maa enam midagi ei anna. Liiw suudab weel siis taimi kas-

watada, kui ta protsenti niiskust sisaldab. Sawimaas löpeb juurte
tegewus juba siis, kui seal weel 20 protsenti niiskust on.

Need head omadused näitawad, et aiatöös head, pehmet liiwa
seal igal pool peab tarwitama, kus teda saadawal on. Selles mottes

tarwitatakse liiwa ka juba aastasadade kaupa potilillede mulla paranda-
misels; igasugusele mullasegule lisatakse natuke jämedat liiwa hulka.

Liiwamaa halwaks küljeks on see, et ta taime toidu-ainetest oma

loomu poolest wa ene on. Tal puudub sigitaw joöud; üksnes alalise
rikkaliku wäetamise teel wöib teda aia jaokls kölbuliseks teha ja edasi
wääetades fölbulisena hoida. :

Hundisaw i-maa on sitke, nii et teda sötkuda, wormidajasawi--
noõudeks ning teliskiwideks wöib pöletada; la kiwinöusid, portselani jne.
walmistatakse seesugüsest sawist. Hundisawi wärw on walkjashall ehk
punakas. üleũldse ei ole hundisawi-maad head aiamaad, sest säherdune
maa ei lase juuri ja niiskust hästi sisse tungida, ja kui kauemat aega
kuiw on, siis läriseb ja löhkeb ta. On aga ka kobedaid hundisawi-
maid,·mis siis, kui nad diget parandust, mitmel korral mugewaste lauda-

sönnikut, ehk weel parem — tuhakomposti, saawad ja neid hästi läbi

töötatakse, aja jooksul kaunis kölbuliseks muutuwad. Köigil n. n.

rasketel maadel — ja raskete maaliikide hulka langeb tingimata
ka igasugune hundisawi:maa— on see iseäraldus, et seal külw ja noo-
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red taimed pikkamisi tärkawad; on taimed aga kord juured tubliste alla

saanud, siis kaswawad nad tugewaks ja lopsakaks.
Kui maapinnas looduslikult liiw ja hundisawi segamine on, siis

nimetame teda pöllusawi-maaks. Pöllujawi-maa on kollakas—-

halli karwa, wahel ka punakas, ehk pruunikas. Pöllusawi-maa on ram—-

mus, sitkewöõitu maa, mille kallal töötamine nii kerge pole kui liiwamaas.

Mida paremine ta läbi töötatakse, seda rohkem saab tema toidu-ainetest tai-
medele kättesaadawaks. Hädakorral woõib heal põllusawi-maal ka wähema
wäetamisega weel häid tagajärgi saada, sest et maa ise üsna rohkeste
toidu-aineid sisaldab. Mida paremine aga pollusawi-maad wäetatakse,
seda kobedamaks ja sigitawamals ta saab. Kergest, liiwasest põllusawi—-
maast saab, kui teda laudasönnikuga ühtelugu hästi wäetatakse, köige
parem aiamaa.

Lubjamaa on niisugune, mis eneses palju söehaput lupja
sawiga, liiwaga jne. segamine sisaldab. Ta on soe, kuiw maa, mis
köik temale antawad ained, ka sönniku, kergeste läbi töötab ja enesesse
imeb. Kui niisugusel maal niiskus ei puudu, siis on ta wäga sigitaw,
iseäranis wiljapuudele ja mitmesugustele keeduwiljadele sünnis. Kas

maa lupja sisaldab, selle üüle on kerge paari tilga wääwlihappe waral

otsusele jönda. Näputäis mulda pandakse lauakillukese peale ja tilguta—-
takse wääwlihapet peale: jääb koöik wagusaks, siis puudub lubi; susiseb
ta pisut, siis on maa sees moõni protsent lupja; tekliwad aga wullid

ja on susisemine selgeste kuuldaw ja kestew, siis on lupja tubliste.

Wääwlihappega tuleb niisugusid katseid tehes ettewaatlikult talitada, sest
et ta käed ja riided ära pöletab.

Rabamaa on must, kobe maa; ta on aastasadade jooklsul juurte,
rohu jne. pehastamise teel teklinud. Puhas rabamaa on suuremalt
osalt märg, sagedaste soone (turbaraba jne.). Puhast rabamaad ei wöi

aiamaaks tarwitada, waid lui juba, siis segamaad, pöllusawi-segast
rabamaad, liiwast rabamaad jne. — Rabamaa on harilikult lubjawaene.
Kuid ühtegi maad ei suuda kunstwäetis nii hästi parandada, kui just ra-

bamaad. Kui rabamaale küüllaldaselt kunstwäetist ja natuke rohelist wäetist
anda, siis wöõib laudasönnikut kaunis wähe anda, sest et rabamaa juba ise—-
enesest kobe on, ja tal ũülsnes toiduained ning mullabaklteriad puuduwad.

Tegelikus aiatöös tehtakse weel wahet kerge, keskmise ja
rasfke maa wahel. Seda ei tohi aga söna-sönalt mõista. Maad ei
kaaluta mitte, waid otsustatakse selle järele, kas teda kerge wöi raske
on harida. Maad, mida kergeste ja lahedaste ümber woib kaewata,
sest et mulla üüknkud osad kergeste üksteisest lahti lööwad, nimetatakse
harilikult kergeks.

Igasugused maad, mis palju liiwa sisaldawad, langewad kergete
liiki; niisama ka maad, mis wördlemisi palju huumust sisaldawad.

Mis on huumus? Huumus on see must segu, mis taimeosade
ja elajatejäänuste pehastamisest telib. Ni on siis sönnikumuld
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huumusemuld. Rabamaa on huumusemao. Iga hea aiamaa, ülepea
iga sigitaw maa sisaldab palju huumuseosasid, mis mulla teiste osadega
hästi segamine. Mida rohkem huumuseosasid, seda sigitawam ta on.

Mida rohkem huumuseosasid, seda mustjam on maa.

Maad, mille mulla üksikud osad sitkeste panka hoiawad ja mida
sellepärast raske on harida, kannawad raske maa nime. Harilikult
sisaldawad nad wähe liiwa ja sagedaste ka wähe huumust. Selle läbi,
et me neile need puuduwad osad ehk ained juurde lisame, lähewad nad

kobedamaks ja kergemaks ning aiatöö jaoks ndsamats.
Aluspöhi.

Aiamaa uurisime nüüd teaduslikult läbi. Igaüks leidis nende

nimetuste seast ühe, mis tema aiamaa kohta koõige paremine nib sün—-
diwat. Kas tunneme nüüd oma maad ja tema sündsust? — Oh ei,
weel kaugeltki mitte?

Kust wötsime selle mulla, mida me uurisime? Arwatawaste peal-
misest kihist, s.o. üsna rohu alt. — Kui sügaw aga on nüüd see „kul—-
turakiht“? — Wöib olla, 12 tolli. Mis selle all on, ei tohi meile

kaugeltki üksföik olla. Mis meil pöhjaweest tarwis teada, oleme juba
tundma ppinud. Nüüd peame aga ka aluspöhja tundma öppima, sest
et ta pealmise kihi peale mitmesugusel wiisil moöju wöib awaldada. Peale
selle wöib ette tulla, et meilkulturakihi sügawamakstegemiseks aluspöhja
mulda waja läheb. Ja kui me sügawaljuurdujaid taimi, nii siis puid,
istutame, on meil aluspoõhjaga ka wäga ligidalt tegemist.

Kui suuremaid ehitusi ette wöõetakse, maa sisse sügawad augud
wöi kraawid kaewatakse jne., on meil horilikult ikka wöimalik maakih—-
tisid näha. Meie näeme siis, et maa pealmine kiht läbistikku 10—12
tolli sügaw ja mustem on. Mustem wärw on kas endisest wäetamisest
tulnud wöi ehl jälle läbitöötamise puhul junrdepääsenud öhu möjust.
Kihid, mis selle pealmise kihi all seisawad, on hoopis walkjamat karwa,
sest et nad nii huumuserikkad ei ole ja ka weel öhk nendesse pole pä-
senud. Need on toored !

Aluspöhja muld ei ole aga sagedaste ka mitte sedasama sorti,
mis pealmise kihi muld. Nii tuleb ette, ei waesel liiwamaal aluspöh—-
jaks sigitawa pöllusawi kihid on, mille me ilma suurema waewata sealt
wälja woõime tuua; ehk heal pöllusawi-maal on jälle plink hundisawi—-
aluspõhi, mis wett ega öhku läbi ei lase ja maa nii siis ohukesepin—-
naliseks teeb. Mönel teisel raskel maal on kruusane liiw aluspöhjaks,
ja selle läbi muutub ta kuiwaks; ehk aluspöhi on jälle kõwa ja kaljune.

Ka ei ole kihid igal pool ühepaksused. Mönes kohas on kultura—-
kiht jala paksune, sealsamas jälle waewalt pool jalga paks. Et alus—-

põhja oludest öiget pilti saada, sellels kaewame aeda mitmesse kohta
augud ja katsume siis nende abil aluspöõhja olusid parandada.
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Juba puude ja pöoõsaste juurte pärast, mis sügawasse maa sisse
tungiwad, peame aluspoõhja olusid uurima ja, kui waja, ka jãrele aitama,
muidugi, kui see ülepea wöimalik on. On all liüiga kuiw, siis soetame
niiskust alla. On aluspohi liüiga köwa, siis teeme ta kobedamaks.

Maaparandamise-abindud.

Maaparandamise all möistame kerge maa raskemaks- ja raske maa

kergemakstegemist. Kuiw maa peab niiskemaks ja niiske maa kuiwemakls

saama. Sitke maa peab kobedamakls ja kobe sitkemals saama. Wae—-

walt on karta, et siinjuures eesmärgist kaugemale saame, s. o. maa ehk
üüleliiga niiskeks, kuiwaks, kobedaks jne. teeme, sest maa hoiab oma loomu—-

likud omadused suure wisadusega alal.
leüldine abinöu, mis köik maad parandada suudab, on lauda—-

sönnik. Temal on selleks köit head omadused. Ta teeb kerge maa
raskemals ja raske kergemals, sitke kobedamaks ja kobeda sitkemaks,
köige pealt aga teeb ta igasuguse maa lahedamaks, rammusamaks ja
sigitawamaks.

Peale laudasönniku ja temale sarnase komposti — komposti sele—-
tus järgneb warsti — wöib maa parandamiseks weel teisi abindusid tarwi—-

tada. Laudasönnik aga jääb köige tähtsamaks, igasu-
gustele olukordadele sündsaks. Teised abinöud suudawad
üksnes teatud olukordadel abi tuua.

Ehituseprügi. Ehituseprügi soowitatakse sellepärast maa-

paranduselks tarwitada, et tema abil häid taga:ärgi kätte on saadud.
Ennemalt tarwitati ehituste juurde nimelt head pöllusawi ja lupja.
Ja see wana, koödunenud pollusawi tegi koreda maa hästi ornaks ja
lahedakts. Nüüd aga tarwitatakse ehituste juures suuremalt osalt tse-
menti ja kiwiprügi. See on aga maa parandamise otstarbeks täieste

wäärtuseta, isegi kahjulik. ;

Tuhk. Puutuhk käib wäetisainete sekka. Ta sisaldab pea-asja-
likult kaalit (potassi) ja mõjub niisama, nagu tuntud kaalisoolad; teda
tuleb nii siis möödukalt tarwitada, koöige rohkem lkaks naela ũühe ruut—-

sülla peale. Kiwisöe- ja briketituhk ei ole wäetisained; nad sisaldawad
wähe kasulikka aineid, osalt aga küll kahjulikka; siiski on nende tuhk,
mis aasta ehk rohlkem öhu läes seisnud, maaparanduseks hea; ta teeb

nimelt sitke pinna paremaks. Siin wöib niisugust tuhka /2 tolli paksu—-
selt pinnale külwata ja alla kaewata. Seda tuleb mitu aastat jrjestillu
igal sügisel korrata. Ma olen ise juba sel wiisil talitades koölbmata,
pangas maa, mille kallal labida ega kabliga töötada ei woinud, heaks
aiamaaks muutnud. Kolme, nelja aasta pärast oli see maa temale
antud tuha mojul muredals muutunud, laskis ennast hästi läbi kaewata

ja andis siis wäetamise tagajärjel ka head saaki.
Ma hoiatan aga tuhka kergel, kuiwal liiwamaal tarwitamast.
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Tuht sisaldab wääwlihapet ja see leiab stin mahti oma kahjulikku
möõju awaldada. Ka muutub tuhaga segatud liiwamaa liiga kuumaks
ning terawaks ja „poletikuliseks“, juured kuiwawad, pölewad ära.

Turbapuru. Esimest sorti maaparanduse-abinöu on turba—-
puru; lka wöib teda wäga mitmel pool suuremal hulgal odawalt saada.
Wähesel möödul ostes tuleb ta kallim maksma. Turbapuru ei tohi
wärskelt ega fkuiwalt tarwitada, waid esmalt puistatakse teda peldikusse.
Seal kaotab ta haisu, imeb koõik wedeliku enesesse ja on siis hea aia—-
wäetis, mida pealegi kerge ja kasulik on tarwitada; koöige parem on,
kui ta enne seda weel aasta otsa öhu moõjude all on seisnud.
: Murupuru. Kes rohuplatsidelt ja karjamaalt muru (rohu—-
kamara) 4—6 tolli paksuste mätaste näol wälja lõikab ja need mättad

hunikusse laob, et juured ära pehastaksiwad, see saab niiwiisi wäga
hea mulla. Teada on ju, kui hästi keeduwili nöndanimetatud uue

maa peal kaswab, s. o. wäljapuhanud ja siis uueste ülesharitud maa

peal. Lubjamaale on hea rabapoolse karjamaa mätiapuru panna ja
rabamaa peale jälle sawi ja lupja sisaldawa maa pealt — muidugi,
kui saadawal on. Karjamaa mättad on hulga paremad kui muu maa

pealt.. 10 ruutsüülla peale tuleb neid I—2 koormat panna.

Linnades, kus majade-ehitamise palawik walitsemas, saab oma

wtikse aiamaa parandamiseks wahel ka ehitusepaigalt mu ld a odawali

ärawedamiseks. Hoiatada tuleb metsiku, toore, weel harimata pollu-
sawi-mulla eest. Tema ei suuda maad parandada. Ta jääb mitmeks
aastalks toorelks ja ei lähe heaste selle mullaga segamine, mida paran—-
dama peab. Kui aga üks muld teist peab parandama, siis on pea—-
tingimiseks, et nad hästi segamine läheksiwad.

Uulitsamuda (maantee-muda), mis peeneks pulbrils soõtkutud
kiwidest, mullast ja sönnikust teklinud, on wäärtusline abinöu. Teda
ei tohi aga ilmaski wärskelt, mudana maa peale wedada, waid ta peab
wöimalikult aasta otsa enne seisma. Möju on mitmesugune, selle jà—-
rele, missuguste kiwidega uulitsad prügitatud ja kui palju sinna peale
sönnikut on joöudnud korjuda. Kasulik on uulitsamuda niihästi raba—-
kui ka sitkele maale. ;

Kraawide- ja tiikidemuda sisaldab palju toidu-aineid,
mones kohas nörgub sinna weel lautadest wirtsawett, kuna teises kohas
jälle aned ja pardid sees käiwad. On muda kuni kaks aastat seisnud
ja kuiwanud, siis läheb ta muredakls ja on sitkele maale wäga sünnis.

Köik need maaparandamise-abinoud weetakse sügisel kuiwa ilmaga
ehk olvel kerge külmaga kohale ja laotatakse parandatawa maa peale
laiali. - ;

Weoraha ja tööpalgad teewad maaparandamise kalliks, aga kui see
suuremate tööde waheajal sünnib, siis ei ole see nii tuntawh.

Maaparanduse täielik moõju tuleb alles kolme, nelja aasta prast
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nähtawale, sest niikaua wältab see, kuni uus muld kaewamise, rehitse-
mise jne. läbi wana mullaga päriselt segamine on läinud.

Rigolimine.

Olge head ja silmitsege kord seda pilti siin. See on pöigiti-lä—-
bilöige aiamaast. Igaũks wöib siit wäga hästi näha, mis selle maaga
on sündinud. :

See maa jagatakse ülsköik kui pikladeks ribadels: 1,2, Bja 4.

Iga seesugune riba on iga kord 2 jalga lai. 1. riba on wälja kaewatud;
muld sellest ribast (kraawist) on terwel ulatusel o0 peale hunikusse wi—-

satud. Pealmine mullakiht a allapoole, alumine mullakihth selle peale.
Waatame nüüüd, kudas see edasi läheb: 2. riba peale wisati ülemine

mullakiht a allapoole 1. ribasse (kraawi), alumine mullakiht b niisama
1. lraawi pealepoole. Nii jatkatakse ikla edasi. 8. riba muld wisatakse
2. kraawi, 4. riba muld 3. traawi, ja noönda ikka edasi.

Mis peab see siis nüüd tähendama?
Selle läbi, et me kraawi lkaewame ja selle kraawi körwale terwel

tema ulatusel ilma waheseinata jälle teise kraawi, mille mulla me esi—-
mesesse kraawi wiskame, ja nönda ikla edasi, saame niikaugele, et

terwe selle maalapi muld, wille kallal sel kombel töötame, sügawaste
ümber pööratakse ja kobedaks tehtakse. Seda talitust nimetataksegi ri—-

golimiseks ehk rajolimisels.
Kogu aiatöös etendab rigolimine tähtsat osa, sest maa sügaw

läbitöötamine on aiataimedele weel tähtsam kui sgaw künd pöllutöds.

Aiamaa läbildige rigolimise juures.
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Ja pöollumehed peawad sügawat kündi teatawaste juba wäga
tähtsaks. ;

Teeme nũüüd rigolimise tulu ũüsna lühedalt selgeks.
1. Hea mullakiht asendatakse allapoole. Taime juured püüawad

sinnapoole, et paremat mulda kätte saada, ja tungiwad sügawamale
maa sisse. Selle tagajärg on: taim wöib lopsakamine kaswada ja
ka paremat saakli anda, sest tal on a llpo ol nũũüd awaram ruum.

2. Maa saab läbi ja läbi kobedamaks, öhk wöib paremine sisse
tungida. Ohk on aga — wöib olla, et see köigil weel teada ei ole
—taime-elule ũhels tähtsamaks abimeheks — ilma öhuta ei ole elu,
ja ka taime juur ei suuda sügawal maa sees ilma öhuta elutseda. Mida

rohkem öhku maa sees, seda parem kasw.
83. Soojus — ka see on wäga tähtis — tungib paremine, süüga—-

wamale ja ühem ööõdulisemalt maa sisse. Madalas maas tuleb

wäga palju küülma ja sooja waheldust ette, ja see on taimedele kahjulik.
4. Maa saab peale rigolimist ũühemöödulisemalt niiskust. Puu—-

duw niiskus toõuseb aluspohjast kiiremine ülespoole, ja üleliigne niiskus
wöib allapoole noörguda. Ka see aitab palju selleks kaasa, et taimed
peale rigolimist kaswamiselks nii wägewat hoogu saawad.

Kas ei ole see tulu juba tähtis küllalt?
Nũd tulewad aga ka eitawad küljed, ja et me teada oleme saa—-

nud, klui tarwilik ja kasulik rigolimine aias on, peame ka weel õppima,
kudas asja nii seada, et eitawaid külgi, s. o. kahju ei tekiks.

Asjalugu on üsna selge: Meil on pealpool parem ja allpool
halwem maakiht. Kui me nüüd, nagu hakatuses öpetatud, halwema mulla

pealepoole ja parema allapoole asetame, siis woõib mnes kohas ette tulla,
et meie oma hea mulla alla matsime ja selle eest täitsa kölbmata mulla
alt asemele saime, mille sees esiotsa mingi·taim kaswada ei taha. Mö—-
ned kunstaednikud, kellel seda on juhtunud, ütlewad sellepärast, et ilmaski

waja pole mulda alt peale tuua, waid asja peab nii sisse seadma, et

halb muld alla ja hea. peale tuleks. Aga just selle läbi, et toores

aluspõhi õhu kätte satub, läheb see aluspöhja muld paremaks ja aja
jooksul muutub terwe see kiht heaks aiamullaks ;

Kuid meil ei ole asja rigolimist nii rängaks teha. Meie teame,

et hea on, kui maa sügawalt ümber kaewatakse ehk küntakse. See tead—-

mine ei anna aga kaugeltki weel pöhjust kohe plaanita talitama hakata
ja köike ümber pöörata. Ka ei saa meie palja pahurpidi-pööramisega
aiatöös kunagi midagi parandada, waid klöõik peab plaanikindlalt, samm—-
sammult süündima. Nii siis ei tohi köige pealt ilmaski terwet aeda kor—-

raga rigolida. On palju taimi olemas, pea-asjalikult madalaljuurdu—-
jad, mis toore, wärskelt rigolitud maa peal sugugi ei edene.
Nende jaoks peab nii siis ikka küllaldaselt wana haritud maad üle

jääma, kuni rigolitud maa niikaugele on kultiweritud, et tema peal pea—-
aegu köik kaswab; niikaugel on ta kahe, kolme aasta pärast. Peale
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selle on meeletu iklla kohe sügawalt rigolida. Kaewame esmalt
üksnes 4 tolli sügawamalt kui senini harilik olnud; sellega on isegi
sügawaljuurdujatele keeduwiljadele juba rohleste head tehtud. Meie
moitseme juba rigolimise tulu, ei ole aga oma head mulda weel alla
matnud. Selle läbi saame palju rutemine sügawama kulturakihi. Aiawilja
(eedu-juurwilja) aias, niisama ka marjapoõösastele ja lille-aias on

köige soowitatawam madalalt rigolida, s.o. 1/2 jala ehk 2 labidatie

sügawuselt. Paljud ei nimeta seda weel rigolimiseks, waid ainult 2

labidatäie sügawuselt kaewamiseks.

Puudele ja körgematele poõösastele, mis mitmeks aastaks üühe ja
sellesama paiga peale seisma jääwad ja mille juured sügawasse peawad
tungima, rigolitakse maad kohe 2 kuni 21/3 jala sügawuselt. Puud ja po—-
sad kaswawad ka toorel pinnal, kui neile pisut head mulda juurte
jaoks antakse. Päris ime on waadata, kudas need süügawaljuurdujad
sügawalt rigolitud maas ilma wäetuseta ühe aastaga 2—4 jala korgu-
sed wösud ajawad, kuna teised madalalt (harilikult) ümberkaewatud

maas sugugi pilemaks ei taha sirguda. Niisugust asja waja näha ja
wörrelda, siis saame sügawa rigolimise suurepäralisest tulust koõigi puude
ja põoõsaste kohta alles selge aru kätte.

Kus poöhjawesi kuigi sügawal pole, seal ei rigolita ilmaski süga—-
wamine kui weepinnani. Sügawam rigolimine oleks päris otstarbeta,
isegi kahjulitk. —

Laudasonnik.

Aiasoöbrad, kes linnas üles kaswanud, ei salli laudasönnikut kuigi
palju. Sönniku hais ei meeldi ja ka soönnikuga talitamine on neile

wastik. Mitmes kohas on ka tülikas laudasoönnikut saada, sest et müüüjaid
teada ei ole, ja on kord sönnik leitud, siis puuduwad jälle wanker ja
hobune, kes ta paigale muretseksiwad.

Jah, kui laudasönnikut kauplusest kotiga saaks! Selle asemel aga
toodakse kauplusest koöiksugu wäetispulbrid, mis halwaste ei lehka ja ilu—-

saste kottiide sees on. See on küll meeldiwa wälimusega — aga ei

moju ka suurt, wähemalt algajal, sest et sellel kunstwäetise õ i g e tarwi—-

tamine täieste tundmata. Algaja ei saa juba ilma kangeste lehkawa
laudasoönnikuta läbi, sest see sisaldab köiki taime toidu-aineid sündsas
kokkuseades ja teeb maa heaks. Kes digeid tagajärgi soowib näha, peab
juba lehkawa laudasönnikuga leppima. Ilma laudasoöõnnikuta jääb aed-

nik eluajaks käpardiks. :

Igas linnas on woorimehi. Meie pöörame köige pealt nende
poole. Niisama teawad harililult aiatöölised, kust soönnikut saab. Kasulik
on sönnikut terwelks aastaks ära rentida. Koormatäie sönniku eest tu-
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leb meil sel kombel 20—30 kopikat maksta, mõnes kohas muidugi whem,
teises rohkem, peale selle weel weoraha. ;

Raskem kui hobusesönnikut on juba weisesönnikut saada, sest et

linnas wördlemisi wähem lehmapidajaid on. Aga ka siin leiab agar
aiapidaja nõu.

Niisuguses seisukorras, nagu sönnik otsekohe laudast ehk tallist tu-

leb, ei ole ta aiamaa wäetamiseks soowitataw. Tema on seda kölbma-
tam, mida rohlem ta õlgi sisaldab ja mida kuiwem ta on. Enne kui
palju ölgi sisaldaw ja kuiw soönnik aias tarwitusele wöetakse, walmis-
tatakse ta hästi ette. Igal pool, kus laudasönnik suurt pole aidanud,
on see enamoste ikka sellest tulnud, ei teda hästi ette ei ole walmistatud.

— — i ——

—S

Kui laudasönnik, iseäranis kuum hobusesoönnik, ühte hunikusse
wisatakse ja sooja ilmaga üksnes kolmeks, neljaks päewaks sedawiisi
seisma jäãb, siis lähebta hukka. Jahedal aasta-ajal woöib ta kaue-

mine seista, ilma et ta tahju saakls, sest külmaga edeneb määndumine
üksnes pikkamisi. Aga mida rohkem wälimine soojus sönnilku peale

möjub, seda kuumemaks ta läheb; wälimus jääb küüll muutuma—-

taks, kuid huniku sisemuses lööb sönnik kopitama ja koörbeb wiimaks
tuhaks. Sönnik ei tohi mitte ära pöleda, waid peab pilkamisi mädanema.
Ta ei pea mitte kuiwa, pea-aegu wärtuseta puruna esinema, woid

Laudasoõnnik pakitakse hunikusse.
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wäärtuslise, musta huumusena. Sellepärast tuleb sonnikub»niku tuli—-

seksminemist ja niisama ka sönniku ärakuiwamist igal tingimisel ära hoida.
Köige pealt on soowitataw hobusesoönnikut mitte eraldi hoida, waid

teiste sönnikuliikidega, mis nii ägedalt kuumaks ei lähe, segamine. Peale
selle on waja sönnilk niiske hoida ja köwaste kinni tallata; siis ei lähe
ta pölema. Märg sönnik ei pole.

Ta pakitakse köwaste neljanurgelistesse hunikutesse. On esmalt

jalakoörgune kiht köwaste ja ühesuguselt kokku litsutud, siis walatakse
talle igale poole ühtewiisi wirtsa ehk solgiwett peale. Siis pakitakse
edasi. Rohlem ölgi sisaldawad osad pandakse sissepoole, tallatakse hästi
kinni ja tehtakse niiskets. On sonnik nũüd köik hunikus, siis aetaklse
talle mulda peale, ka külgede peale.

Muld, mis soönniluhunikut üleni katab, annab talle ka aias ja-
lutajate silmis ilusama wälimuse, teise!s takistab ta wäärtusliste osade
ärakadumist, ei lase päikest ega tuult sönnikut ära kuiwatada. Sönnjk
ei tohi ilmaski lahtiselt hunikus wedeleda; üksnes siis, kui ta mul-

laga fkaetud on, ei lähe tema wäärtuslised ained ?aduma. Kui uut

sönnikut hunilule juurde tahetakse lisada, siis lükatakse muld pealt ära

ja aetakse pärast jälle peale
;

—

Mida paremine sönnik hunikus niiske peetakse, seda paremat must-
jat huumust ta annab. Kuiwadele maadele on loöpmata suure wäärtu-

sega, kui me neile wäetuseks mitte ku iwa soönnikut ei anna, waid wirtsa
ehk weega hästi läbileotatut. Maal ei ole kuiwast sönnikust kasu, alles

niiske laudasönnik annab talle waremalt puudunud omadused. Kui wirt-

sast, seebi- woi solgiweest, peldikuwedelikust jne. sönnikuhuniku alaliseks
niisfkekspidamiseks puudus tuleb, siis aitab koörge wiimaks puhas wesi.
See on igatahes weel palju, palju parem lui soönnik ära luiwada ehk
põleda lasta. See maa ago, kuhu sönnik hunikusse pakitakse, ei pea
wett läbi laskma, muidu noörguwad köige paremad mahlad sönnilust wälja.

Kui laua peab sönnik hunikus seisma ja missugusel mäãäral mãän—-
duma ? Kas pisut wähem woi kauem, sellel üleüldse suurt tähendust ei

ole. Tahame maale suuremal hulgal sönnikut anda, nii 1/2 ehk 2 puuda
ruutsũülla peale, siis oleme juba nii kui nii sunnitud teda kauemine mããn-
duda laskma, sest wärsket ja palju ölgi sisaldawat sönnilkut ei suuda
me juba nii palju ära mahutada. Nörgalt wäetamije korral wöib son—-
nil natuke wärskem olla, sest wäiksed osad määnduwad weel mga
sees hästi.

Wäga raske, sitke maa jaoks ei ole wärske sönnik ülepea halb,
ennem weel kasulik, sest et sönnik pehastades maad parändab, kobedama!ls
ja lahedomaks teeb. Mida rutemine sönnik maa sisse päseb, seda wä—-

hem läheb tema sisust ?aduma. Üleüldse peaks soönnik kuus kuni lahelkfa
nädalat hästi läbiniisutatud hunikus seisma; siis on ta niiwoört pehas-
tanud, et teda köige tulusamon tarwitada. Sügisel wöib sönnik wärs—-
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dem olla. Kewadese ja suwise tarwitamise jaoks peab ta kauemine ette
walmistatud olema. Parem on aga igasugust maad sügisel wäetada.

Mitmesugused sönnikud.

Kui juba laudasönniku liikide wahel wahet tahetakse teha, siis
peab küll weisesönnikut koöige paremaks pidama. Temast kiidetakse, et
ta maa lahedaks, wärskeks ja wäga rammusaks teeb. Isegi kuiw liiwa—-
maa hakkab wäga hästi sigitama ja tainied kaswawad aasta-aastalt
ikka lovsakamad ja tugewamad, lui talle ühtelug u weisesönnikut an-

takse. Üleüldse aga ei ole waja ega ka kasulik ilka ühte ja sedasama liiki
sönnikut anda. Ühekülgsuse eest peab aiatöös hoidma. Kellel wöimalik,
teeb köige paremine, kui koöigi koduloomade sönniku ühte hunikusse
pakib. Niisugust sönnikusegu on koöige tulusam tarwitada.

Hobusesönnikul on see laiduwäärt omadus, et ta wäga kuum on

ja seega kuiwa maa weel kuiwemaks teeb. Kui teda aga nii, nagu
juhatatud, ette walmistada, s. o. wee abil niisle hoida ehk ka peldiku—-
mustusega segamine ajada, siis kaotab ta oma halwad omadused ja
on siis poolpehastanult, niiskelt kuiwale maale pea-aegu niisama
hea kui weisesoönnik.

Lamba— ja kitsesönnikon pea-aegu niisama kuum nagu hobuse—-
sönnik. Harilikult aga sötkutakse see sönnik juba laudas köwaste kinni
ja seisab niiske, nii et ta pärast päriselt enam pöõlema ei lähe. Sea—-
soönnik on külm ja niiske; teda wöib sellepärast julgeste wärskelt tar—-
witada; niisama on sünnis teda kuuma sönnikuga segada.

Siis on weel linnusönnik nimetamisewäärt. Tuisoönnik on köige
möjukam; igatahes on aga kasulikum teda wirtsa sees sulaks leotada
ja siis wedelalt tarwitada. Möjukuse poolest järgnewad siis kana-,
ane- ja pardisönnil! — kord lahjem, kord rammusam, selle järele, missu-
gust toitu loomad saawad. Wäga rammus on näit. anesoönnik siüis, kui
anesid wiljaga nuumatakse. Igasugune linnusoõnik möjub taimede kaswu
peale tugewaste hoogu andwalt; et nad aga nii möjukad on, siis
woöiwad nad ka kahjulikuks saada, kui rikkalikult tarwitusele tulewad.
Taimed lähewad kergeste örnaks, kui nad suuremal hulgal tugewat kas—-

wamisehoogu andwat wäetist saawad.
Pandakse suurde sönnikuhunikusse ka linnusönnikut, siis tuleb ta

teise sönnikuga hästi segamine ajada, — muidu kaotab ta hulga oma

wäärtusest. Kui linnusoönnikut sügisel maa peale külwatakse, sļs mitte
rohlem kui 4 naela ruutsülla peale.

Wäga rammus ja tähtis wäetis on peldikusönnik. Köige parem
on teda suurde sönnikuhunikusse panna ja teise sönnikuga seal hästi
segamine segada; seal kaotab ta oma ägeda möju ja satub maa sisse
siis ka ühemööduliselt. Niisamuti tuleb turbapuruga segarud peldi—-
kusönnikuga teha. Iseäranis hästi möjub peldikusönnik lehtede kaswu



38

peale. Ernestele ja übadele ta ei kölba, — need lkaswaksiwad küll hästi
aga ei kannakls midagi; kurklidele ja tomatidele on ta aga hea.

Laudasonniku tarwitamine.

Mönikord köneldakse liigwäetamisest, nönda siis liiga kangest wäeta—-

misest, mis kahju wöib sünnitada, aiawilja maigu rikub ja ta kergeste
mädanema paneb. Teiselt poolt waieldakse selle wastu; öeldakse, et nii-

suguft liigwäetamist ette ei wöi tulla. Kellel kuiwa, lahja pinnaga
aed on, see wist küll ei suuda oma aiale hästi määndunud sönnikut üle-
aru anda. Ma pole weel näinud, et hästi määndunud sönnik seesu-

le aias kahju sünnitaks; üksnes wärske sönnik tegi kahju; sest et ta

juba looduse poolest kuiwa maa weel kuiwemals tegi. Wärske, roh—-
keste ölgi sisaldaw soönnik ei lähe kuiwa mullaga hästi segamine, jääb
niisama kuiwalt ja nuustaküs liiwa wahele wedelema ja ei

paku juurtele nende edenemiseks midagi. Teisiti on lugu niiskes ras-

kes maas, mis seda wäga hästi kannatab, kui ta kobedamaks ja mure—-

damaks jääb. Siin ei muutu wördlemisi rohkeste ölgi sisaldaw soönnik
nii kahjulikuks, wälja arwatud ainult siis, kui teda ülearu ohtraste
antatse, sest maa on liiga niiske ja wähe öhlku saanud. Ühe—-
külgne wäetamine, mis maa sisse liiga palju lämmastikku soetab ja mine-
ralainete puudust telitab, toob kahju. Iseäranis näiwad pehastamata,
kanged ollused sönniku sees selleks kaasa „aitawat, et wili mädanema
kipub. Ka taimed on niisuguse liigwäetamise tagajärjel örnad ja kan-

nawad wähe wilja. Köige priskemine edenewad taimed seal, kus iga
aasta plaanilikult wäetatakse ja sönnik mullaga hästi segamine läheb,
köik ũhesarnaseks seguks muutub.

Komposti walmistamine.

Köili olluseid, mis määnduda suudawad, wöib aias kasulikult tar—-

witada, ja nimelt kompostihunikus. Seal segatakse köige mitmekesise-
mad ollused hästi läbi ja muudetakse sigitawaks mullaks. Tähendame
esmalt möned harilikumad ollused komposti walmistamiseks üles:

I.Peldikusönnik (mustus), üks hea komposti rammusa—-
matest osadest. Ta aitab köili kompostihunikusse weetud ollusid rute-
mini määnduda.

2. Tuhk. Kiwisöe-tuhka pandakse üksnes siis kompostihuni-
kusse, kui seda ras!ke maa jaoks tahetakse tarwitada, wõi kui komposti--
hunik üksnes niisugustest ainetest koos seisab, mis plingi, sitke segu an—-

nawad, mis kobedamakstegemist tarwitab. Puutuhk on toidu-ainetest rik—-

kam, ja moõödukal hulgal (köige rohkem /10 terwest hunikust) kompos-
ti-aineks kölbulit.

;



39

3. Weri. Loomade weri tapamajast on wäga hea wäetis, ai—-
tab ka teiste olluste kiiremals määndumiseks kaasa

4. Sönnikujätised. Köiksugu soönnikujätised, mis aias lähe—-
mal ajal tarwitamist ei leia.

s.Köik jäänused. Ülepea igasugused jäänused,mis määnduwad.
6. Mul d. Mulda läheb komposti walmistamiseks tarwis, sest

ilma mullata wöiwad komposti: ained ũhekülgseks jääda. Muld on ikka
pea-asi, mis köik üühesarnaseks teeb. See peab aga ainult hea, wäär-
tuslik muld olema, murumuld, rabamuld, lubjasegane sawi jne.,
nagu juba maaparanduse juures seletatud. Muld imeb komposti wedelad
ained foõige paremine enesesse. Ka hea metsa- ja lehemuld on hästi sünnis.

7. Suled. Wiletsad, määrdinud suled, nagu neid kodulindude tap—-
mise puhul üle jääb ja wanadest patjadest saadakse, ehk ka noppimisejäcnused.

8 Aiawilja-·jäänuseid, wanu juurikaid ja närtsinud lehti wöib

kompostihunikus jälle taime toidu-aineteks ümber muuta.

9.Rohi aiamurult, mis loomade toitmiseks ei lähe; ta
määndub wäga kergeste ja on huumusele heakls lisanduseks.

10. Karw ad, fa nahaparkalite juurest, sisaldawad wäga palju
lämmastikku.

11. Heinad, rikkeläinud heinad, wanad pakkimiseheinad, närt-

sinud lillekimbud jne.
12. Kabja- jasarweelaastud langewad kunstliste wäetis-

ainete seklka, määnduwad aga wäga piklkamisi; sellevärast ei ole nende

moju silmatorkaw. Pandakse sarwelaastud kompostihuuikusse, siis on

neil küllalt aega niiskuse möjul pehasiada (määnduda), ja niisugune
kompost on siis wäga möjukas.

18. Lubi on klompostihuniku köige tähtsam osa, sest ta aitab

sellels kaasa, et wisalt määnduwad ollused kiiremine endi algosadesse
langewad; teiseks hoiab ta kahjulikud seenekesed ja bakteriad komposti-
hunikust eemale. Säherdused lahjulikud bakteriad, kes liiga ohtrast
peldikusönniku jne. juurelisandusest tekiwad, wöiwad terwe lkomposti—-
huniku haisma panna ja ära rilkuda. Sage ümberkaewamine ja lubja
juurdelisamine seawad niisuguse kompostihuniku jälle korda. Köik
lupjasisaldawad ollused, nagu munakoorte ja konnakarpide jahu jne.,
on kompost ihunikule niisama head:

14. Kartulikoored köögist ja kartuliwarred wäljalt, wiima-
sed wöimalikult weel rohelistena hunikusse pandult.

156. Pühkmed toast ja öue pealt.
16. Kliid, mis rilke läinud, ölikoogid ja teised kölbmataks

saanud toidu-ained.
17. Kondid. Kondid sulatatakse kas sel teel ära, et neile

wääwlihapet peale walatakse, wöü — mis weel parem —taotakse
lihtsalt puruks.

18. Köögijätised.
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19. Lehed metsast ja aiast. Sügisel mahawarisenud lehtedes
ei ole kũll enam palju toidu-aineid, kuid nad teewad komposti kobe—-

daks. Toidu-aineid saab kompost juba mujali.
20. Nahajäänused mädanewad wäga pikkamisi ja tulewad

hästi peeneks teha. ;
21. Sammal metsadest wdi ka heinamaadelt on niisama hea

kobedakstegemise-abinöu, nagu lehedki. —
22. Küuse-ja männiokkad, mis metisast koklku rehitsetud,

rohlendawad ja parandawad kompostihuniku kollkuseadet, kuid pris
toidu-aineid endid sisaldawad nad wähe. :

28. Töugud, pöuapornikad ja teised kahjulikud putukad sur—-
matakse palawa weega ära ja heidetatse kompostihunikusse; nad sisalda—-
wad palju toidu-aineid.

24 Tahm korstnatest on wäga rammus ja lämmastikurikas
wäetis; teda ei tohi ilmaski asjata ära wisata.

5. Saepuru tuleb wirtsaga läbi niisutada, siis määndub
ta ära ja muutub sigitawaks seguks. Ka köiksugu puulaastud on wähe-
malt niisama suure wäetisewäärtusega nagu öledki.

26. Loomade ja kodulindude tapmise puhul
tekkiwad jäänused on wähen:al. kaks korda nipalju wäärt

kui puhas laudasoönnik; nad peawad aga ära määnduma, — wärskelt

on nad liiga ägeda möjuga; sellepärast — kompostihunikusse!
27. Muda tiikidest ja kraawidest on pea-aegualati parem

kui harilik aiamuld.
28 Merekönts.
20. Laudasönnit on alati eeskujuline abindu hea lomposti

walmistamisels, aga ka köige kallim. Mina panen oma kompostile illa
/8, sagedaste aga ka /2 osa laudasönnilkut juurde.

30. Uulitsamuda, iseäranis teedelt, kust kari sagedaste läbi
ib.

: 81. Wiljapuu-wösud, mis suwel ära löigatakse, ei tohi
aeda wedelema jäda, — see oleks seal näotu ja maad parandawad
ained, mida nad sisaldawad, läheksiwad kaduma.

32. Umbrohi toob niisama ka klasu, kui ta wärskelt komposti—-
hunikusse pandakse ja ruttu määndub, mitte ei põle. Wesi, mida umb-

rohi sisaldab, parandab komposti; lastakse umbrohi esmalt ra klui—-
wada ja korjatakse siis kokku, siis ei teli temast mitte niipalju head
kompostimulda. — ——

38. Mädanenud aiawili ja ö una'd heidetalse muidugi
niisamuti kompostihunikusse.

834. Köiksugu willajätised ja närud saadawad; aias

küll ka niisama palju kasu, kui kaltsukaupmehe käest nende müümise kor-
ral saadakse. Nende wärtust ei tunta aga weel öieti, sest et nad,
nagu paljud muudki komposti osad, korralikult peawad mänduma,
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enne kui sũündsaks taimetoiduks muutuwad. Pooleldi määndunult on

neil ainult wähene wäetisewäärtus, ja kuna nad siis liiga kanged on,
mööjuwad nad taimekaswu peale kahjulikult. Ainuke paik, kus neid
kölbuliseks wöib teha, on kompostihunik. Puuwilla-jäänustel ei ole
kui wäetisel kuigi suurt wäärtust.

Köik siin üülesloetud ained korjatakse aeda suure ilma pohjata
kasti sisse woõi pandakse kuhugi mujale sündsasse kohta korrapärast
neljanurgelisesse hunikusie, mis muidugi seda körgemaks toõuseb, mida
rohkem uusi lisandusi juurde tuleb.. ;

Kui meie üksikuid aineid sinna lihtsalt pilduda tahaksime, siis
läheksiwad nad rikke ja hukka. Kompost tekib alles siis, kui koöik öieti

toimetatakse, korraprast ära jaotatakse ja läbi segatakse, köwaste ühte

tetje rillalikult ja mitmel korral läbi niisutatakse ja löpuks mullaga
kaetakse. —

Iga aasta alustame wähemalt ühe uue kompostihuniku. Wältab
ilka üks kuni ,kaks,ka kolm aastat, funi hunik kompostimullaks on muutu-
nud ja pruugitawaks saanud. Möned mädanemata jäänud osad pan—-
dakse siis ikla koige wärskemasse hunikusse. Kolm hunikut peaks igas
korralikus aiapidamises olema: ũks alles algamisel, üks mullune ja seni
weel kölbmata ja ũüks wana, mida juba sünnib tarwitada.

Nendele kolmele hunikule tuleb sünnis paik aias wälja otsida:
koht, mis mitte liiga lahtine ei oleks, sest ʒäile ja tuul kuiwatawad
kompostihuniku üleliiga ära ja palju wäärtaineid läheb siis kaduma.

ümberringi peaks pösad istutama; siis oleks kompostihunik kaitstud.

Kompostihunikute eest on waja hoolt kanda.
Sellets on neid waja aastas wähemalt kord, parem aga kaks, kolm
korda ümber kaewata, nii et üülemine kiht alla, wälimine sissepoole tu—-
leb ja köik hästi segamine läheb. Täielikku ümberkaewamist wöib tal—-
wel ette wöta, kui midagi muud teha ei juhtu olema. Harwa on sönnik
nii sügawalt läbi külmanud, et ümberkaewamine wöimata oleks; kang
tungib illkagi läbi. Terwe hunik külmab hästi lähi ja tuuldub tubliste.
Niisugune talwel külmaga üümberkaewatud hunik muutub köige peenemaks
kompostiks. Kewadel wöetakse labidas ja tehtakse wanast hunikust ümber—-
kaewamise teel uus hunik, wanale aii lähedale kui woimalik, et segu ühcest
hunikust teise töstmine asjata suurt waewa ei sünnitaks. Töötaja hak—-
kab ühest kitsamast otsast peale ja seisab nii siis terwe aja wana ja uue

huniku wahel. 7

Peale mitmekordse ümberkaewamise tuleb weel kompostihuniku niis—-
kehoidmise, wirtsa, solgiweega jne. ülewalamise eest hoolitsedã. ——

Umbrohtu kompostihunikul ei sallita, — see kurnab. Komposti—-
huniku otsa istutatud koörwitsad kaitsewad oma wäänetega äralkuiwamise
eest. Niikaua kui koörwits kandma ei ole hakanud, ei tarwita ta kuigi
palju toidu-aineid. Koörwitsa juured parandawad toorest maad; köõrwitsa
wili kurnab aga kompostihunikut rohleste. Siiski ei wõi juaiasobrale kör-

2
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witsaid kompostihuniku otsas kaswatamast keelaia. Köil oleneb sellest
ära, kumb temale ähtsam on, kompost wõi koörwitsad. Uks tuntud aia-

söber soowitab körwitsat otse huniku äärde istutada, et ta siis ülsnes

wäljawoolawatest toidu-ainetest elutsekls, ũühtlasi aga ka hunikut kau—-
nistaks ja teda pãilese eest warjaks. Istutatakse körwitsaid, siis we-

takse ümberkaewamine lewadel ja sügisel ette.

Selle järel, missugusid aineid me kempostihunikusse panime, saame
kas rammusama woi lahjema, plingima wöi kobedama komposti. Köige
paremine tunneme tema wrtuse tema möjust ära. Aja joolsul har-

jume aga silmaga
waadates ja kega
katsudes otsustama.
Ja pealegi teame ikla

ka weel, millest ta

kokku koguti. Heal
kompostil, mis dige
määndumise läbi tei-
nud, on puh as, mõ--
nus hais. On
hais wastik, umbne,
siis on sinna karde-

tawad seenekesed tek—-

kinud, suuremalt osalt
ũleliigse pikesepaiste
ja wälise tuulutamise
tagajärjel. Sagedaste
ümber kaewates, ka

külmal ajal, ja lupja
juurde lisades saame
niisuguse komposti
weel heaks tehe.

Suuremates aiapi-
damistes walmistatak-
se mitmesuguseks ots-

tarbeks ka mitmesu—-
gust komposti, ram—-

musat ja lahjemat,
laudasoõnnikuga jail-
ma selleta. Kuid sel-
lest pärastpoole. Aega-
misi öpib algaja mit-
mesuguste taimede ise-

ãralisi wajadusi tundma ja oslab siis selle jrele ka mulda walmistada.

Esiotsa on köige nõulkarma, kui ta köik aosta joolsul logunewad

Kompostihuniku lã bitöötamine.
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komposti-ained üũhte hunikusse paneb. Ja kui ta julge tahab olla, et

see segu liiga kangeks ega ägedals ei lähe, siis pangu ta niipalju lau-

dasoõnnikut ja ka sündsat mulda juurde, et muud ollused “/3 terwest hu—-
nikust wälja teewad. Sel lombel saab ta suure huniku, millest wäiksele
aiale igatahes ũüksnes kasu tuleb. ;

Hea muld

Head mulda läheb aias sajal juhtumisel ja peaaegu iga päew tarwis.
Uues aias ja niikaua kui maa weel t oores, on wajadus hea mulla
järele nii suur, et seda kudagi täita ei saa. Hea muld on päris mö—-

nus asi: köige tooremas mäs, rigolimise puhul sgawalt aluspöhjast
wälja toodud köwa, sitke sawi sees woib weel kaunis toredaste taimi
kaswatada, kui me esimeseks lkaswuajaks juurte ümber ainult head
mulda paneme. Istutatakse aga puid ehk pöosaid, siis wiskame paar
labidatäit head mulda istutuse-auku. Soowime toore jaraske aiamaa peal
rediseid ehk waraseid, lüühikesi porgandid (karottisid) ehk muud madalal—-
juurduwat keeduwilja kaswatada, siis on sellest küüllalt, kui öhukese kihi
head mulda maa peale raputame ehk jälle waokestesse külwates ka
mulda sinna poetame. Tahetakse wana puud wiljakandwaks teha, siis
muretseme temale juurte ümber head mulda. Meil on nöu lehtmaja
üũmber wääntaimi istutada; jällegi peab hea muld meile selle wöima—-
likuks tegema; meie kaewame augu ja paneme head mulda sinna sisse,
siis kaswab wääntaim lopsakalt.

Kust seda head mulda wötta? Walmis kompostimuld on hea
muld; sellepärast kannamegi kompostihunilu eest nii suurt hoolt. Kom—-

postimulla koõrwal tulewad ka puhas sönnikulawa-muld ja sönnifu—-
muld heals mullals tunnistada. Sönnikulawa·muld tekib puhtast ho—-
busesönnikust. Sönnikumulla ja soönnikulawa: mulla wahel ei ole suurt
wahet. Kui keegi möne koorma laudasönnikut hunikusse paneb ja
selle eest nönda hoolitseb, nagu sönniku ja komposti soetamise asjus
juhatatud, mitte üksnes niikaua, kuni suuremad tüükid ära on määndu—-
nud, waid weel kauemine, siis muutub soönnik wiimaks mulla sarnaseks
seguls; see ongi sönnilkumuld.

Sönnilu määndumisel (allgollustesse lagunemisel) tekib soojus, ja seda
soojust wöõib kasuga tarwitada: Meie kaewame nii siis neljanurgelise
augu, pakime ta 2 jala körguselt hobusesönnikut iãis, seame selle peale
ilma põhjata laudkasti (sönnikulawa-raami), raputame sönniku peale mulda

ja paneme klaasalkna koõige peale. See on sönnikulawa. Niüisuguses
lawas kaswatatalse warast keeduwilja, salatit, rediseid, kurkisid, melonisid,
lillkapsaid jne. Täielikumalt kirjeldame seda prastpoole; esiotsa kõ--
neleme ainult sönnikust ja tema soojusest. On soõnnik oma kasuliku soo—-
juse ära andnud ja wili lawa pealt ära korjatud, siis tehtakse aul

jälle tühjaks. Soönnik, mis enam kui poole aasta eest sisse palitud, on
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rohkem kui poole alamale wajunud, s.t. teda on nüũüd logu poolest
enäm kui pool wähem;seeei ole ülepea enam söõnnik, waid osalt juba muld,
ja kui see segu weel aasta otsa seisab, on meil puhas, hea sönnikulawa—-
muld käes. ;

Wahetewahel saab sönnikulawa-mulda ka aiapidamistest osta, kus

seda rohkem kui ũülearu on wöi kus sönnikulawad ära kaotatakse.
Mis peame siis tegema, kui me une aia wötame, kus niihästi

komposti- kui ka soönniku- ja sönnikulawa-muld puuduwad? Ei muud

ũhtigi, kui peab kiüreste head mulda hädaliste wajaduste katmiseks wal-

mistama.
See süünnib järgmiselt: Muretsetakse möni koorm laudasoönnikut

paigale. Ei ole määndunud sönnikut saada, siis wöetagu wärske —

köige parem on aga ölgedeta soönnit, sest et see köige rutemine algollus--
tesse laguneb (määndub). On üksnes ölgedega sönnik käepärast, siis
raputatakse öled wälja, mis mujal tarwitust leiawad. Sönnik pan—-

dakse nüüd moöneks nädalaks hunikusse ja peetakse niiske, et ta määnduls.
Siis muretsetaklie koorm ehk rohkem sündsat mulda juurdelisamisels:
murumulda, metsast lehemulda wöi rabamulda; kui midagi muud käe—-
pärast ei ole, siis aitab aiamuld, weel paremine aga turbamuld. See
muld aetatse juba pisut määndunud sönnikuga segamine kihiwüsi hu—-
nikusse ja siis halatakse huniku ühest otsast sellega peale, et see segu
ümber kaewatakse, peenemats tehtakse ja hästi segamine segatakse; on see sün—-
dinud, siis korratakse sedasama mõne päãewa pãrast uueste. Kui head mulda

just mitte iseäranis kiireste larwis ei ole, siis wõib segu parandamiseks ka
käärinud wirtsa el- walada; selle järel peab hunik weel möne

nädala seisma. Käib aga ka ilma wirtsata, ja 6 kuni 8 nädalaft on

küllalt, et segu saada, mida kaunis heaks mullaks wöib nimetada.—
Sellest hoolimata, et meie siin nũüũüd kiirel kombel head mulda

walmistasime, ei tohi harilikul kombel hea mulla walmistamist hooletusesse
jätta. Kes kompostihunikusse palju laudasoõnnikut paneb, saab pärast
palju head mulda. ;

Peenemate lillede ja potilillede kaswatamiseks tarwitatakse weel

iseäralisi mullasegusid, kusjuures alati iga ülksiku taime wajadusi ja
selle mulla kokkuseadet, mille sees ta kaswab, silmas peetalse. Seal on

nömmemulda, rabamulda, sawimulda, murumulda, lehemulda jne.
Nömmemulda leidub metsas üksikutes kohtades; need kohad

on aednikludel teada. See on lahe, helepruun, kobe segu, mönedele
taimedele, nãit. azaleadele, tingimata tarwilik; aga igas kohas ei ole
ta üühesuguse headusega. Iseäranis leidub seda männimetsa all, kus roh-
keste kanarpikku kaswab, siiski öhukeselt, 2—s tolli palsuselt.

Rabamuld. Aednikllude rabamulda leidub niisketel heinamaa-
del, sagedaste ka metsa-heinamaadel. Loigatakse neljanurgelised mãttad,
mis aasta otsa kihiwiisi hunikus seisawad ja üũükls ehk ka kaks korda

ümber laotakse, et kahjulikud happed kaoksiwad. Rabamuld on must.
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Kui teda mõnes kohas nommemullaga segamine leidub, on ta pruuni-
kat karwa ja seda kölbulisem.

Wana, hea sawimuld on igale aiasöbrale, kelle aiamaa
wähe pöllusawi sisaldab, ütlemata suure wäärtusega. Pöllusawi sisal—-
dab wäärtuslisi aineid, mis mitmele kulturataimele, nit. roosidele ja
näãlikestele, heaks edenemiseks tingimata tarwilikud on. Aga ma tähen—-
dan röhuga: wana, hea, pehme möjuga sawi. Ma hoiatan
toore; metsiku, kalgi sawi eest. ülepea ei woi peenemaid taimi
toores maas kaswatada; just selles, et sawi wana ja mure on, seisab
tema wäärtus kulturataimede klohta.

Murumuld. Mättad tulewad üksnes teis sigitawamatelt
hejnamaadelt wötta ja kihiwiisi hunikusse laduda. ättad olgu ũhes
juurtega /2 jalga paksud (murumättad). Nad sisaldawad sawi, lupja
ja kaalit, mis wäga tähtis on. Hunik tuleb mitmel korral ümber kae-

wata, kuni koöik määndunud on. Iseäranis head mulda, annawad
wana karjamaa mältad. Aiasöber wib heinamaadelt ka mutimulla-
hunikute mulda tarwitada.

Lehemuld. Kohtadel, kuhu palju lehti kogunenud, mis seal
aastatekaupa on wedelenud, leidub loomulitkku lehemulda. Kunstlikult
saadakse teda lehtedest. Teda walmistatakse niisama, nagu iga teist
ainet, mis peab määnduma ja mullaks muutuma, s. t. pakitakse
hunikusse, tallatakse kinni, hoitakse niiske ja mulla all ning kaewatakse
pärast ümber.

Mida suurem hunik, seda paremine seisab muld wärske. Wäikes—-
tes hunikutes kaotawad köik need mullasordid ruttu palju oma headusest.

Endistel aegadel pandi iga üksiku mullasordi koklkuseadmise peale
suurt röhklu. Eelarwamise, et üklsikud taimed üksnes iseäralises, täpi—-
pealt tokkuseatud mullas edenewad, on aednikud nũüũüd nurka heitnud.
Siiski peab ikka üüksikute taimede, iseäranis potilillede iseralisi wajadusi
ka weel tänapäew silmas pidama.

Kunstwäetus.

Pöllutöös tarwitatakse kunstlikka wäetis aineid juba mitmed head
aastakũmned; niihästi pöldude kui la heinamaade peale pandakse traste funstwäetist, ja suurem saak, mis selle läbi saadakse, ei suuda
mitte ülksnes wäetamise kulusid katta, waid annab omanikule ka suurema
puhta !asu. Sellewastu peetakse aiatöös kunstwäetusest enamiste märksa
wähem lugu. Köige pealt tuleb see küll sellest, et pöldu ja heinamaad
niisugusteks maalappideks peeti, mis omaniklu ära suutsiwad elatada,
aeda aga nagu lõbuasjaks, mille sissetulek tema omanilku mitte ära ei

sunda elatada. Tänapäew on aga asi suureste mnutunud. Aiatöö

on tähtsale astmele tsusnud ja noöudmine aia- ning puuwilja järele
kaswab iga aastaga, ja ammu on juba arusaamisele jöutud, et aiatösö
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ennast wäga hzet ära tasub. Sellepärast on asjalohane kunstwäeta—-
mist, mis pöllu ja heinamaa saaki nii suureste toõsßta aitab, ka aiatõös
tarwitama hakata.

Lubage mulle ainult lũühedalt ära seletada, kudas ülepea selle
peale muldi, et kunstlikka aineid wäetamiseks hakati tarwitama. Meie
wäetamiseteadus ei ole wana; umbes 100 aasta eest arwati, et taim

oma edenemiseks (kujunemiseks) tarwisminewat toidust maapinna huumu—-
sest ammutab. Esimene pöllutöb-teaduse pöhjapanija Albrecht Thaer oli

selle öpetuse looja. 1840. aastal lõi Justus von Liebig tieise waote.

Liebig öpetas, et taimel tema edenemiseks üülsnes mineralilisi aineid

waja läheb, mis ta maapinnast sulal kujul oma juurte abil enesesse
imeb. Et see öpetus dige on, seda toendati wee abil. Läks nimelt

önneks noori, idanewaid taimi ka siis edasi kaswatada, kui neid mitte

mulla sisse ei istutatud, waid nad nönda kinnitati, et juured. wee sisse
ulatasiwad, milles teatud mineralilised ained, s.t. soolad ära oliwad
sulatatud. Sellega oli wastuwaidlemata kindlaks tehtud, et taime toit

üksnes mineralilistest ollustest koos seisab; wana von Thaeri oöpetus
huumusest maeti maha ja nüũd asuti uurima, missugustest keemialis-
test ollustest need ained koos seisawad, mida taim oma toitmisels tar-
witab. Wee sees ärasulatatud mineralisid leiti pärast, kui see taim ära

oli poletatud, selle tuhast jälle suur hulk üles. Taimetuha läbikatsu-
misel leiti nii siis terwe rida keemialisi ollusid; ei järele proowida, kas
köiki neid ollusid taime edenemiseks ühel möödul waja on, jäeti järg—-
mise katse puhul üks ehk teine nendest ollustest wee seest wälja. Sel—-

gus, et wahet wöib teha niisuguste olluste wahel, nagu sömerhape ja
narron, ·mis juhtumisi taimesse sattunud ja ilma milleta taim niisama
täielikult·wöib edeneda, ning niisuguste olluste wahel, mida taimele

sedawoört waja on, et kui üks nendest puudus, siis taim kaswus klängu
jäi. Need wiimased keemialised ollused on järgmised: kalium, kaltsium,
magnesium, raud, kloor, wääwel, woswor, lämmastik.

Kui me soowime, et möni taim oma täielikule edenemisele jouaks,
siis Aat selle eesthoolitsema, et juurtel köikli neid 8 taime toidu-ainet

hoölpsalt saadawal oleks. :
Peale nimetatud ainete on weel teisi keemialisi ollusid, mis taime—-

kaswule niisama tingimata tarwilikud on. Wesinik, mida suurel möd—-

dul wee sees leidub, süsinik, mida maakera ümbritsewas öhus söehappe
kujal leidub (maakera ümbritsew öhk sisaldab neli sajandilku protsenti
söehapet), hapnik ja lämmastik, mida niihästi öhus ja wees kui ka maa

sees leidub, kust nad igal teel taimesse wöiwad tungida. Kuna neid

aineid looduses loõpmata hulgal olemas on, siis ei peagi meie neid ha—-
rilikult nagu taime toidu-ainetels.

8 nimetatud keemialist algollust peawad maa sees köõil niisjuguses
ũühenduses ette tulema, et nad wee sees sulawad, sest et ·taimejuured
neid muidu kätte ei saaks. Neid on maa sees wäga mitmekesisel möd-
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dul olemas, kuna aga taimedele·neid jälle oma teatawal mõõdul tarwis

läheb. Taimed tarwitawad näituseks üsna wähesel määral rauda, kuna

aga igasuguses maapinnas rauda nii rohkeste on, et raudasisaldawa
materjaliga wäetamine täitsa kasuta oleks. Niisamuti on lugu magne—-
siumisooladega, kloori ja wääwlihappega. Köili nimetatud aineid on

maa sees nii suurel möödul olemas, et nende puudust karta ei ole.
Nii jääwad siis üksnes 4 ollust üle, mis me waatlemise alla peame
wötma. Wiimastest ei ole ka lubjal toidu-ainete seas just wördlemisi
suurt tähtsuft. Körge rabamaa ja liiwamaa sisaldawad nii wähe lupja,
et neile teda waja oleks anda. Aiamaas on harilikult niipalju lupja,
kui taime toitmiseks waja läheh. Lubjaga wäetamisel wöiwad aga ka

teised otstarbed olla. Ta awaldab maa füüsikalise kolkuseade peale
head möju; niisama wöib ta teiste toidu-ainete, nĩt. kaali peale seda—-
wört mojuda, et need niisuguse kuju omandawad, millena nad taimele
rohkem kättesaadawad on. Sellest tulebki, et lubjawäetusel aiamaa kohta
wahel otse imestust-ärataw hea mõju on. Lubi ei möju siin mitte otse-
kohe taime toidu-ainena, waid klaudselt, kuna ta teised toidu-ained taime-
dele suupäraliseks teeb. Teiselt poolt tarwitawad aga ka aiataimed
wäga palju lupja. Nii siis on soowitataw maad, mis lupja rikkalikult
ei sisalda, lubjaga wäetada.

: Nüüüd jääb meil weel kolme toidu-aine: lämmastiku, kaali ja wos-
worihappe üle köneleda. Taimede wajadus nende ainete järele on köige
suurem; sellepärast wöib karta, et nende tagawara maa sees ehk lpu—-
korrale on jöudmas, ja meie üülesanne on selle eest hoolt kanda, et me

neid toidu-aineid maale sedawört suurel hulgal tagast anname, kui soo-
wime, et taimed hästi edeneksiwad.

Ligikaudu saame selle ülesandega hakkama, lui maalapile, mille
pealt saagi kätte oleme saanud, lau dasönniku näol jälle selle saagi
jäänused tagasi anname. Laudasönnik on töeste ka koöige parem ja täie-

likum wäetuse-abinöu; ta sisaldab töiki taime toidu-aineid, ja sellep—-
rast ei tarwitata teda mitte üksnes pöllutöös kasuga, waid ka aiatöös
vn juba ammu tema tähtsusest öpitud aru saoama. Laudasoönniku lokku—-
sead on igatahes küll wäga mitmekesine, niisama ei ole aga ka üüksikute taimede
wajadus mitmekesiste toidu-ainete järele ühesugune. Möned taimed tar—-

witawad näituseks wordlemisi rohkem lämmastikku kui kaalit, teised jälle
üũmberpöördult. Köige rohkem on siiski wosw ori happe puudujãä--
mist karta. Sellepärast on soowitataw laudasoönnikule weel wosworihapet
sisaldawat mineralwäetist juurde lisada. :

Kus aga laudasoönnikut küllaldaselt käepärast pole, nagu seda ha—-
rilikult linna-aedades juhtub, seal tuleb taimedele teisel teel toidu-aineid
anda, pealegi umbes selsamal märal, nagu neid laudasonnikus letdub.

Kui laudasönnik nii siis neli kümnendikku protsenti lämmastiklu, kaks

lümnendilku protsenti wosworihapet ja neli kümnendiktu protsenti kaalit
sisaldab, siis woöime nende arwude najal wälja arwata, kui palju me
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laudasoönniku asemel igast kunstsoönnilu-sordist wõime anda. Siiski ei tohi
me arwata,et selle kunstliku segu möju seesama on, mis laudasönnikul.
Laudasönnikul on peale nende taime toidu-ainete weel omadus iga
maad parandada, olgu see raske sawi- wöi liiwamaa; ta suudab maa

bakteriatele head elutingimised luua, selle tagajärjel mulla soojust kör—-

gendada ja ülepea maa just niisugusesse seisukorda seada, nagu see kõi-
gile taimedele nende edenemiseks koige kohasem on. Kunstlikul wäetisel
koikli neid häid omadusi ei ole. Kunstlik wäetis annab üksnes toidu—-
aineid, maa füüsikalise kokkuseade parandamist ei ole tema poolt oodata.

Kui suurel mõdul aga maa sees nendest toidu- ainetestpuudust on olnud,
kui palju me selle läbi iseoma taskule kahju oleme teinud, et maad tie-

likult pole wäetanud, seda näeme nendest tagajärgedest, mis kunftwäe-
tise tarwitamine ilmsiks toob.

Süin oleks ka paras koht neid kunst-wäetisaineid paari sönaga
kirjeldada, mis praegusel ajal kõige rohkem tarwitusel on. Toiduolluste
järele, mida nad sisaldawad, jagunewad nad lämmastikku, wosworiha—-
pet ja kaalit sisaldawateks wäetisaineteks.

Igaühel on teada, et lämmastikku maakera ümbritsewas
õhus märatu suurel hulgal leidub. Neli wiiendikku öhust on lämmas—-

tik. Taimel ei ole kahjuks aga woöimalik öhusarnafst lämmastikku enesesse
wötta. Taime toidu:aine!s saab lämmastit alles siis, kui ta keemialisel
teel wesinikuga ammoniakiks ehk hapnikuga salpetrihappeks ühineb.

Kudas saame nüũüd neid keemialisi ühendusi?Oma joöuga on meil

woimata neid ühendusi suuremal hulgal walmistada; sellepärast oleme
esiotsa weel sunnitud neid sealt otfima, kuhu loodus neid ise tagawaraks
on pannud. Löuna-Amerikas, Tshiili ja Peru piiril on laialdased sal—-
petri, s.t. natronisalpetri lademed, milles salpetrihapeie ühen—-
datud on. Müügile tuleb ta Tshiili falpetri nime all. Lämmas—-
tikku sisaldawatest wäetisainetest on ta praegusel ajal köige tähtsam, ja
sellepärast weetakse teda ka määratul hulgal Europasse — iga aasta

umbes 12/2 miljoni tonni. Kergeste arusaadaw on, et kui teda ũühtelugu
ikka nii suurel möödul tarwitatakse, siis tema lademed Tshiilis aja jook—-
sul otsakorrale peawad jöudma; on wälja arwatud, et neid lademeid
weel 4—5 aastakũmneks jatlub.

Teine allik, kust me lämmastikku otstarbekohases ühenduses saame,
on kiwisoöe lademed. Gaasiwabrikutes, kus kiwisöest gaasi aetalse, saame
körwalprodukti näol wääwlihaput ammonioki, kuid ka seda wördlemisi
wähesel möõödul.

;

Sellepärast tekib küsimine: kust wötame meie lämmastiku-ühendusi
siis, kui lademed Tshiilis otsa löpewad ja wääwlihaput ammoniaki nii—-

palju ei saa, kui teda põlluiöös waja läheb? On kolm teed olemas,
kudas öhusarnast lämmastikku siduda: bakteriate abil, kange kuumusega
ja elektriwäega. Köik need kolm abinöu on juba tarwitusele wöetud.

Hiltner on uuemal ajal oma bakteriate-soetamisega wäga häid tagajärgi
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saanud. Professor Frank Charlottenburis juhtis õhulämmastikku kuuma
lubja ja söe segu läbi ja sai sel kombel nöndanimetatud kaltsiumicya—-
namidi ehk lubjalämmastikku. See on peenike must pulber, mis umbes
20 protsenti lämmastikku sisaldab ja mida otsekohe wäetamiseks wöib
turwitada. Ta on kihwtine, kaotab aga oma kihwtised omadused maa

sees kaunis ruttu. Igatahes tuleb teda laheksa päewa enne seemenda-
mist külwata.

Lubjalämmastiku walmistamisewiisi on Polzenius pisut paranda—-
nud; tema pulber sisaldab natuke rohlem lämmastilkukuiFranki oma;
wahetegemiseks kannab ta lämmastikulubja nime. Möju on mölemil
üks ja seesama.

Ka elekltriwoolus on selleks otstarbeks tänapew juba tegewusel.
Elektri abil soetatakse wördlemisi wãikses ahjus wäga suur kuumus, rohkem
kui 3000 kraadi, ja sellest abjust litsutakse harilik öhk läbi. Ohk muu-

tub sealjuures salpetrihappeks ning see ühineb wee ja lubja segus lub-

jaga. Seda wäetist nimetataklse lubjasalpetriks. Norramaal, kus suured
weejöud käepärast, mis selleks tarwisminewat elektrit aitawad soetada,
on niisugune wabrik juba moönda aastat kimas.

Peale nende on weel terwe rida lämmastikku sisaldawaid wäetis—-
aineid olemas, mismitmesugustest jäcnustest walmistatakse, näit. pudrett,
guano, werejahu, sarwejahu, nahajahu, kondijahu jne. Neid aineid
wöõib aiatöös wäga tulutoowalt tarwitada; pealegi sisaldawad nad
peale lämmastiku wosworihapet. Müüügile tileb neid aga wähesel möd--

dul, wälja arwatud üksnes kondijahu.
Nüüüd joöuame wosworihapet sisaldawate wäetis—-

ainete juurde. Nimetamisewäärt on nende seas koöige pealt thomas-
jahu ja superfosfat. Thoma sjah u saadakse rauda wosworist puhas-
tades. Toores raud sisaldab eneses sagedaste kaunis suurel möoõdul
wosworit, ja see kahandab raua wäärtust. Niikaua kui raua sees weel
teralenegi wosworit on, ei saa temast head terast walmistada. Teras
on siis rabe. Wosworit lahutatakse raua seest sel kombel, et sulale
rauale lupja juurde lisatakse. Woswor ũhineb wosworihappena lub—-
jaga. See segu jahwatatakse peeneks jahuks ja tuleb thomasjahu nime
all müügile. Hea thomasjahu peab wähemalt 17—19 prots. woswo—-

rihapet sisaldama.
Superfosfati saadalse toorest wosworist. Wosworihape,

mida toores fosfat sisaldab, muudetakse wäcwlihappe abil wee sees su—-
lawaks. Superfosfat sisaldab 12, 15 ehlk 18—19 prots. wosworihapet.
Superfosfat on thomasjahust selle poolest ette, et tema wosworihape
wee sees hölpsaste sulab; seega suudab ta ka oma möõju taimede peale
kiüremine ja ägedamalt awaldada.

Kondijahu, mis, nagu tähendatud, wosworihappe körwal ka

weel lämmastikku sisaldab, walmistatakse kontidest. Kondid kupatatakse
auru sees läbi, osalt selleks, et nad päraft paremine puruneksiwad,
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osalt selleks, et kondiõli kätte saada, mida teisteks otstarbeteks tarwita-

takse. Kuna aurutamise teel ka liimiandwad lämmastikku sisaldawad
ollused wälja heidetakse, siis saame seda mööda, kui kange aurutamine

oli, lämmastikurikast ja wähese lämmastikuga kondijahusid, mille kauba—-

wärtus mitmesugune on. Nüisama oleneb sellest ka wosworihappe
rohkus ära. Lämmastikurikkal kondijahul on wähe, wähese lämmasti-
kuga kondijahul palju wosworihapet. ;

Kaalit sisaldawaid wäetisaineid leiame otsekohe
loodusest, kus neid kaewandustest saadakse. Stassfurdi toored soolad
kannawad oma mitmekesise keemialise kokkuseade järele mitmesugusid ni-

mesid: karnallit, sülwinit, köige pealt aga kainit, mis kaubanduses köige
rohkem tarwitusel on. Kainit sisaldab umbes 12/2 prots. kaalit. On

aga la kunstlikul teel walmistatud kaalisoolasid olemas, ja need leiawad

iseäranis palju tarwitajaid, sest et nad rohkem kaalit sisaldawad ja
nende wedu sellepärast ka odawam maksma tuleb. Kaalisoolad sisalda—-
wad umbes 40 prors. kaalit. Professor Wagner Darmstadtis soowitab
aiatöös ütsnes puhastatud, körgeprotsendilist kaalisoola tarwitada ja
toored soolad hoopis körwale jätta, sest et nad liiga palju koörwalisi
soolasid sisaldawad.

Sellest lühikesest kirjelduseft on arwatawaste küllalt. Nüüüd waa—-

ne Larem. missugusel kombel neid wäetisaineid maa sisse tuleb toi—-

metada. ; ;

Selge on, et wäetuse möjust üksnes siis juttu wöib olla, kui need

wäetised taimede narmasjüurtega kokku saawad puutuda. Nii siis on

meie ülesanne niisuguselks otsekoheseks kokkupuutumiseks woöimalust mu—-

retseda. On teatud üksik wäelisaine niisugune, et ta wee sees ära suu—-
dab sulada, siis on meie üũlesanne kerge täita; meil on siis üũülsnes

waja seda wäetisainet maa peale küülwata, esimene wihm sulatab ta ära

ja see sulatis tungib ühemööduliselt maa sisse. Sellest hoolimata ei
ole wäetisainete külwamine maa peale mitte koõige parem wäetamisewiis.
Maa ise imeb nimelt taime wäetisaineid sisse, peab kinni, ja kuna we—-

tisaine nũüüd ise küll sel kombel kaotsi ei lähe, muutub ta siiski ränge—-
malt sulawaks ja ei suuda enam oma silmapilklist moõju awaldada.

Sellepärast tuleksiwad wäetisained, kus wähegi wöimalik, alati maa sisse
toimetada. Sel kombel ei jä nad mitte juba maa pealmistesse kihtidesse
peatama, kus taimedel weel narmasjuuri pole, ja äkle, saha wöi labida

abil segatakse nad mullaga enam ühemöoduliselt segamine. See on

iseäranis tähtis, sest et sellel, kui wäetisainet liiga suurel hulgal ühte
ainsasse paika jääb, halwad tagajärjed wöiwad olla. Kus maa läbi—-
tõötamine mönesugustel pöhjustel wöimata on, näit. lillepeenardel, aia-

wilja-peenardel woõi ka muruplatsidel wiljapunde all, kus wäetisaineid
nii siis ũülsinda maa peale saab raputada, mitte aga maa sisse kae—-
wata ehk künda,seal tulewad niisugused wäetised tarwitusele wötta, millel
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taime toidu-ained wee sees sulawad oleksiwad. Siis tuleb nit. super—-
fosfati tarwitada, aga mitte thomasjahu ega kondijahu. ;

üleũldse maksew on aga määrus, et wäetisain e d, kus iialgi
woimalik, mullaga segamine aetaks.

Lämmastikku sisaldawate wäetisainete seast walime alati Tshiili
salpetri, sest et tema möju koöige kiirem on ja pealegi kindel wöib olla,
et teda mũügil alati saadawal on. Wosworihapet sisaldawate wäetis-
ainete seas on meil kõige pealt thomasjahu ja superfosfadi wahel wa—-
lida. Ma tähendasin juba, et nad üksteisest selle poolest lahku lähewad,
et superfosfadi wosworihape wee sees sulaw on, thomasjahu woswori-

hape aga wees ei sula. Seda mööda tuleb neid aga ka tarwitada.

Soowime meie kewadel ükskord wäetades kuni süügiseni ühtelugu aega-
misi möjuwa wosworihappe allikat saada, siis anname thomasjahu; on
meil sellewastu soow, et möju lühikeseks ajaks, aga selle eest äge olels,
siis walime superfosfadi. Wäetisaineie walik oleneb aga ka maapinna
koklkuseade järele: hapu, raba- ja liiwamaa jaoks walime thomasjahu;
sooja, huumuserikka sawimaa jaoks superfosfadi; sitke sawimaa jaols on

kondijahu hea. Aiamaa on aga harilikult enam-wähem klorralik maa,
kus meil niisuguste ärmiste oludega tegemist ej tule teha.

Wosworihappeza wäetamist armastawad koil taimed. Seemne kas-

watamise juures etendab wosworihape suurt osa. Sellepärast tarwitame
teda köige pealt seal, kus wilja saame, keeduwilja juures wähem. Kiwi—-

südamega puuwili nöuab rohkem wosworihapet kui muu puuwili. Köige
rohkem wosworihapet nöuawadaprikosid, persikud ja paremad ploomi—-
sordid. Lämmastiku ja kaaliga tuleb peaasjalikult keeduwilja wäetada.

Erned, oad, läätsed ei nöua lämmastikuga wäetamist, wöi kui juba, siis
dige wäiksel möödul; sellewastu kaswawad kapsad, kaalikad, kartulid,
naerid jne. ũütlemata hästi, kui Tshiili salpetrit saawad. Salatit ja ?pi—-
nati ei ole hea liiga ohtralt superfossadiga wäetada: nad kaswarad

siis küll lopsakamine, ei ole aga enam nii örnad. Hea on sellewastu
wäetisaineid mitmel korral wähesel möödul anda.

Kaalisoola möju on koöige paremine lkaunwiljade, kapsaste,
kaalikate ja naeriste, sellerũ, laukude ja aiamuru juures nãha. Maasikad
on kaali wastu hellad; nad kannatawad ülksnes nörka wäetust wälja.
Üülepea on kasulik taimedele õige lahjat kaalisoola-sulatift anda; süünnis
on sellepärast kaalisoolasid kaswuajal osakaupa anda.

Sellega ei ole aga weel öeldud, et teatud taimele üksnes seda
wäetisainet tuleb anda, mis temale koõige kohasem pais!ab olewat. Et

taimed hästi woiksiwad edeneda, selleks on ülepea köili kolme toidu-ainet
waja. Wäetades tuleb aga seda toidu-ainet, mida taim iseäranis ar—-

mastab, teistega woõrdlemisi rohlem anda.

en tan köige lena punkti juurde lemiselh er
Millal jakuipalju tuleb wäetisaigeid a a

koöige parem oietz- färro inbll
RAAMATUKXOGU



52

Pöllutöös on see küsimine palju lihtsam ära wastata. Wäetamise-
aeg oleneb seal tööde jaotusest ja sellest asjaolust ära, et ũhelordsest
wäãetamisest harilikult terweks kaswuajakls peab moõöduma. Meie wäe—-
tame seal nii siis sügisel woi wara kewadel. Kesawälja wäetatalse siis,
kui just parajasie aega juhtub olema, kui 2 järgnewad tööd kuni
külwini digels ajaks walmis jöutakse teha. Aiatöös on olud palju kee—-

rulisemad. Meil on siin köige mitmekesisemate taimedega tegemist, mille
wäetamise wajadus wäga mitmekesine. Siin ei woi juba wäetisainete
hulka kindlaks määrata, niisama ka mitte wäetamise-aega, sest iga liiki

taimedel on oma iselaadi wajadused.
Et seda küsimust wähegi selgitada, katsun köili neid teateid koklu

wötta, mis siin ja seal aiatöö-lehtedessellekohta awaldatud. Köik need
teated pöhjenewad muidugi järjekindlalt läbiwüdud katsete peal. Köige
esimesele paigale sean ma sealjuures wiljapuude wäetamise.

Nagu juba tähendatud, ajab Tshiili salpeter taimedel lehestiku
isėranis lihawalt kaswama. Keeduwiljade juures on see meile jelle
poolest tähtis, et just taimeollus selle läbi jöudsamine kaswab. Aga ka

puudelt säame selle läbi tulu. Mida tugewamine lehed kaswawad, seda
paremine seedib terwe puun. Sellepärast wöime ka oodata. et puuwili
paremals ja täielifumaks kujuneb. Lüühikese ajaga ei suuda aga puu
nii rohkeste töötada. Lämmastiluga wäetamine tähendab nii siis puu

kaswuhoo pikendamist. Keeduwiljale, lühikese kaswuajaga ja ka wara—-

kult walmiwale puuwiljale on see tähtsuseta, hilisemalt walmiwale puu-

wiljale ei ole see tagaļrg aga soowitaw. Sellest näeme, et hilisemalt
walmiwat puuwilja wäetades lämmastikuga wäga etiewaatlik peab olenia.

Sellega ei ole weel öeldud, et lämmastiku tarwitamine siin hoopis ära

tuleb jätta, waid meie peame üksnes selle eest hoolitsema, et Tshiili
salpeter oma möõju juba kaswu esimesel hoo-ajal saaks awaldada.

Pealegi on meil siin superfosfat moõjuwa abilisena käepärast. Professor
Wagner kirjutab, suhkrunaeriste wäetamist Tshiili salpetriga seletades:
„Wosworihapet andes muretseme selle eest, et salpetrilämmastik kiire—-

malt läbi idötatakse, kasw kiireneb ja naerid warakult suhkrut hakkawad
sünnitama.“ -

Mis naeriste kohta maksew, peab üleüldse ka puuwilja kohta mak-
sew olema. Meie peame nii siis hoolitsema, et peale Tshiili salpetriga
wäetamist maa küllaldasel hulgal ka superfosfati saaks. Et aga Tshiili
salpetriga wäetamist mitie ära ei peaks jätma, see selgub sellesama pro—-
fessor Wagneri soönadest: „Kewadel Tshiili salpetriga wäetades wöime

wiljapuud ruttu täielikult lehte ajada, häsii ditsma panna ja wilja—-
algatus saab rikkalik. Ja selle läbi, et meie esimesel kaswu-hooajal
(kewadel) wäetame, möõjub wäetis warakult, ning puuwili walmib öigel
ajal, ja ka puuollus walmib hästi.“ — Selsamal wiisil awaldab oma

mötteid ka öue-aednik Noack. Tema arwamise järele tuleb iseäranis
seda tähele ponna,et wiljapuude wäetamise juures lämmastik isėranis
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rkaswu, kaali ja wosworihape sellewastu ditsmist, wilja suhkrusisaldust
ja puuolluse walmimist edendawad. Wiletsa kaswuga puud peawad
sellepärast lämmastilurikast wäetist, liiga lihawalt kaswawad — kaalit

ja wosworihapet saama. Wäetise madalalt allakaewamine ei ole kohane;
puudele koöige parem on wedel wäetis, ja nimelt kaswu-hooajal köige
mojukam, mitte talwel.

Igaühele peaks küll tuttaw olema, mispäraft meie püüdma peame
hilisematel puuwilja-sortidel kaswu-aega wöimalikult lühendada. Kahju
ei kannata mitte ülksnes wili, waid ka died. Meie teame köik, et wil-

japuud kewadel warakult juba ties die-ehtes seisawad. Selsamal ke—-

wadel ei suutnud see punu aga weel diepunga algatada (kaswatada),
— aeg oli selleks liiga lüühike. See algatus sünnib juba sũgisel, ni—-
sugusel ajal, kus walmimata wili alles puu küljes ripub. Kui nüüüd
puu wilja walmimiseks tugewaste peab töötama, siis ei jää temal enam

diepungade algatamisels küllaldaselt jöndu üle. Sellest tulebki, et wa—-
rakult walmiwa wiljaga puud aastast aastasse head saaki annawad,
hilisemad sordid aga aasta tagant, s. o. üls aasta kannawad, järgne—-
wal aastal tühjad seisawad. Alles kolmandal aastal itsewad nad siis
harilikult jälle enam-wähem riklalikult. Sellest halbtusest saame köige
paremine selle läbi jagu, et puule sügisel, sel ajal, kui ta diepungasid
ette peab walmistama, rikkalikult wosworihappe- ja kaali-wäetisaineid
anname, puu tegewust sellega nii siis oma poolt toetame. Potsdami
kuninglikus aedniklkude-opeasutuses eitewoetud katsed on seda töendanud.

Wiljapungade telitamisekls süügisel eitewöetud wäetus andis järgmised
tagajärjed: lehmasönnik üksinda — keskmine tagajärg, puutuhk üksinda
— keskmine kuni hea tagajärg, superfosfat — hea tagajärg, wäwli—-

hapu kaali — hea kuni wäga hea tagajärg. Köige kohasemateks wäe-
tisteks diepungade tugewaks algatamiseks woib nii siis köige pealt su—-
perfosfati ja wäwlihaput kaalit pidada.

Missuguses wanaduses köige tulusam on puid kunftwäetisega
wäetada, selles asjas on Tshaglewitsh Preskau pomologia: institudis

laialdased katsed ette wötnud. Nende katsete üleüldisest tagajärjest sel-
gub, et noortele metsikutele ja sealt edasi kuni mitme-aastastele puukes-
tele liiga palju wäetist ei tohi anda. Wanemad, nimelt wiljakandjad
puud seedisiwad wäetist juba märksa suuremal möödul ära, nimelt, kui
wäetist osakaupa anti. Nende katsete pöhjal arwab ta ka tähendada
wöiwat, et toidu-ainete andmine juunikuul, iseäranis juulikuul palju
kasulikum on kui kewadel.

Me näeme, et wäetise andmise ajajärgu kohta käimad waated
kaunis mitmelesised on. Sellest woõime aga ka otsustada, et mitte see
nii wäga tähtis ei ole, millal wäetist antakse, waid see, et meie üksikute
tingimistega rehkendame, s. o. missuguseks otstarbels iga sordiga wäetada,
nagu ma seda esmalt seletasin.

Raskust sünnitab ka küsimus, missugusel kombel wiljapuudele wäe-
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tist anda. Niilaua kui meil weel ũüsna noorte puudega tegemist on,
teame meie, et me nende narmasjuured krooni alt leiame. Ka niisuguste
puude kohta, mis küll alles noored, siiski aga juba riklalikult kannawad,
kirjutatakse eite wäetamist üksnes kuni puukrooni ulatuseni etle wötta.
Wanemate puudega on lugu siiski teifisugune. „Wiener Landw. Ztg.“
soowitab wanemate puude juures wäetust kuni kolme meetrini (poole-
teise süllani) wäljaspool kroonipiiri ette wötta. Kas me aga wanemal

puul köik peenemad narmasjooned ka sellest piirkonnast eest leiame, on

siiski kahtlane; sagedaste ulatawad nad polju kaugemale. Säherdusel
puhul suudame puule üksnes ühekülgset toetust anda. ;

Ka seda, kui suurel möõödul wäetisaineid tuleks anda, ei saa klind-
lates arwudes awaldada. Juhtnööriks on siin koöige parem wist küll

prof. Barthi ja prof. Steglichi arwusid tarwitada, kes katsete waral
wälja on uurinud, kui palju wäetist wiljapuudele waja läheb. Ühe
ruutsülla peale läheks selle järele:

ã

lupja No naela
superfosfati nho
kaalisoola o

—

Tshiili salpetrit o ,

Muidugi ei wöi seda kindlaks määraks pidada, waid ta olgu
meile ülsnes ligikaudsekls nitajaks, kui palju wiljepuu-aia peale aastas

wäetist iarwis läheks. Ulemaltoodud wäetisemäär on üksnes läbistikune,
ja sellepärast on wöimata, et ta igasugusteks erijuhtumisteks koõige sünd—-
sam oleks. Igaaia: omanik jöuab tingimata paremale tagajärjele, kui

ta lkunstwäetise hulga iseoma katseie ja äranähtuste järele kindlaks seab,
enne fni ta selle läbistikuse määra tarwitusele wötab, mis tema aiale

ehk sugugi kohane ei ole. Kes kunstsönniku tarwitamisest tõeste kasu
tahab saada, see peab ise töötama ja uurima.

Kui mul nende seletustega önneks on läinud moönda aednikku

kunstwäetisega katseid ette wtma öhutada, siis oleks soowitaw, et nad
oma katsete tagajärgedest ajakirjanduse kaudu ka teataksiwad. Ja kellel

omal selles asjas readmised puuduwad, see pööralu teadusemeeste ja
aiatöö-ojakirjade poole. lsnes siis, kui tegelikud aednikud ja teaduse-
mehed koos töötawad, joöuame ka wäetamiseküsimuses suure hooga edasi.

Lubi.

Lubi on wastuwaidlemata üks koöige tähtsamatest taimedele tarwis-

minewatest toiduollustest. Kuigi meie aedadel siin juba looduse poolest
kaunis lubjarikas pind on, leidub ehk siiski aedasid, kus lubjawaesus
nii mönigi kord selle pöhjuseks on, et see woöi teine taim hästi ei taha
edeneda. Kas ja kui palju maa sees, iseäranis liiwa- ja rabamaas,
mis muidugi lubjawaesed, lupja on, seda on kerge teada saada. See
sünnib päris lihtsalt äädika ehk soolahappe abil. Wöetakse harilik
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plekist lusikas, pandakse sinna natuke seda mulda, mida läbi tahetakse
katsuda — igatahes aga olgu see muld kuiw — jawalatakse siis natuke
äädikat ehk soolahapet selle peale. Kui muld ülewalamise järel tuge—-
waste ja kauemat aega susiseb, siis ei ole mulla sees lubjast puudust;
susiseb muld aga wähe, wöi ei susise koguni, siis on wäga kasulik
maale lupja anda. ;

Lubja möju seisab suuremaltosaltselles, et ta ieised toidu-ained,
mida muld eneses sisaldab, algollustesse lahutab ja sel kombel taimmedele

suupäraliseks teeb; peale selle wötab ta taimedele kahjulikud happed
enesesse ja teeb raske, sitke maa kobedats. Wiimaseks otstarbeks woe—-

tagu wärskelt pöletatud ja puibriks kustutatud lupja. Kuna taimed
üfsnes algollustesse lahutatud, sulaid toidu-aineid wöiwad ammutada,
siis on öigel lubjawäetusel lubjawaese maa kohta muidugi wäga suur
tähendus. Mida kiiremine toidu-ained algollustesse lagunewad, seda
paremine wöib taim kaswus edasi jöuda, ja et selle tagajärjel ka saagi-
rohkus suureneb, see on wist küll igaühele selge.

Söehaput lupja tuleb looduses igal pool suuremates ehk wäiksemates
hulkades ette. Eestimaal ei ole sellest toepoolest puudust. Muu seas
on ka meie paekiwi suuremalt osalt — söehaxu lubi. Wäikeste pae—-
tüüklikestega wäetamine ei aita aga igatahes mitte midogi. Mida peene—-
mate kübemetena lubi maa sisse satub, seda kiirem ja ühemöodulisem
on tema mõju. Pohja-Saksamaal, kus maapöhi lubjawaene, tarwi—-

tatakse wäetamiseks wäga palju lubja-ahjude lupja.
Wäetamiseks tarwisminewa söthapu lubja saamiseks wöib ka

wärskelt pöletatud lupja tarwitada, kui see kauemaks ajaks öhu möju
kätte jäetakse. Kauemat aega öhu täes seistes ammutab lubi enesesse
uueste soöehapnikku, mis tast pletemise ajal wälja hoowanud, sja muu—-

tub sel kombel jälle söehapuks lubjaks.

eubje pöõllu- ja aiatöös tarwitades on järgmistele tagajärgedele
joöutud:

Wärskelt pöletatud lupja peab tingimata üksnes sügisel tarwitu-

sele wötma, nimelt tema koörwetawa (pöletawa) möju pärast. Söehapu
lubi aga külwatakse kewadel maha ja kaewatakse pinna sisse.

Kui me nüũd weel lähemalt ?üsime, missugusele maale söehapu lubi
otstarbekohane on, siis on katsete läbi äranägemisele joöutud, et wärs—-

kelt kustutatud lupja igal pool seal peab tarwitama, kus maa raske
on. Raske sawimaa sees teeb wärstkelt poöletatud lubi mineralilised
toidu:ained, mida taimed muidu naljalt kätte ei saa, taime juurtele roh—-
kem suupäraliseks. Ka muutub sitke sawimaa wärskelt poletatud lub—-
jaga wäetamise tagajärjel kobedamaks ja murenewamaks. Söehapu
lubi ei suuda maad kaugeltki nii suurel möödul kobedaks teha.

Mis kergemasse, huumuslisesse liiwamaasse puutub, siis wöib
seda tegewuseta sawimaa körwal tegewaks maatks nimetada. See maa

tegewus seisab selles, et maa sees wäiksed elulised olewused on, kles
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mineralilised ja organilised toidu-ained, mis taimedel muidu rängad sisse
imeda, taimedele suupäraliseks teewad. Wärskelt pöletatud lubjaga
wäetamine aga teeb selle, maapinnale nii tähtsate, bakteriateks nimeta--
tud eluliste olewuste tegewuse rängaks wöi koguni woöimataks. Söehapu
lubi aga ei tee bakteriate edenemisele maa sees mitte kahju. Kerget,
huumuslist liiwa- ehk rabamaad ei tohi nii siis mitte wärskelt pole—-
iatud ja lkustutatud lubjaga wäetada,. waid söehapu lubjaga.

Neid lubjawäetuse juhtmäärusid tuleb iseäranis pollutöös ja aia-
wilja kaswatuses silmas pidada.

Kus asi lubjawaeste wiljapuu-istanduste wäetamisesse puutub,
seal tuleb wärskelt põletatud lubjaga wäetamist paremaks pidada, sest
et ta kiiremine sulab; see wäetamine sündigu siis aga, nagu juba del—-

dud, sügisel. ;
Wärskelt pöletatud ja pulbriks kustutatud lubja peaheadus sei-

sab selles, et ta wee sees sulab; nii on tal siis omadus maa sees ühe—-
mööduliselt laiali laguneda ja igale poole tungida. Aja joolsul muu—-

tub wee sees sulaw wärskelt pöletatud lubi sulamata söehapuks lubjaks,
jääb nii siis maale ja taimele alale.

Söehapu lubi puhta wee sees ei sula, waid sulab alles söehapet
sisaldawas wees, näituseks wihmawees. Wihmawesi suudab söehaput
lupja üksnes dige wähesel määral sulatada. Selle wähese sulamise
pärast suudabli söehapu lubi üksnes pillamisi sügawamatesse maalihti-
desse tungida. Söehapu lubi suudab sellepärast üksnes siis möõju awal-
dada, kui ta mullaga hästi segamine aetakse ja teda dige peenekls jah—-
watatult tarwitatakse. Suureteraline lubi jääb suurema osa taimede
juurtele rängalt kättesaadawaks woi koguni klättesaamataks.

Kui seepärast wiljapuudele, mis ju toidu-ainete seast koige pealt
lupja tarwitawad, lubjawäetist tahetakse anda, siis tuleb sellels wäärs-

kelt põletatud ja pulbriks kustutatud lupja tarwitada, sest et üklsnes

see, nagu juba öeldud, wee sees sulab ja wihmawee abil puu juurtele
aegamisi käite toimetatakse. Selle läbi, et köne all olewat lupja sügisel
antakse, kaob tema körwetaw moöõju. Talwe jooksul muutub ta sde—-
hapuks lubjaks, ja nii siis ei ole kewadel enam kahjulikku, körweta—-

wat möju karta. Et huumuserohke maa eneses rikkalikult ka sdehapet
sisaldab, sünnib wärskelt pöletatud lubja ümbermuutus temas kiiremine.

Tähendeda oleks weel, et thomasjahu eneses 50 protsenti lupja
sisaldab,ja nimelt wos worihaput lupja, millel niisamasugune möju on,

nagu söehapul lubjal.
Tubli aiamaa sisaldagu umbes 4 protsenti lupja. Ruutmeetri

peale arwatakse seda umbes üls nael, see oleks meie olude järele ligi—-
taudu 4 naela ruutsũülla peale. Wäga lubjawaesel pinnal seiswatele
wiljapuudele wöib ieda wäga hästi kaks korda niipalju anda. Nii—-
sugune lubjawäetus möödub 4—s aastals, sest aastas todtab maa

teda ruutsülla kohta umbes 4 kümnendiku naela ümber.
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Wäikestele aedadele, mis lubjapuuduse all kannatawad, woöib ka

iga aasta lupja anda; esimesel aastal woõib ülemalnimetatud modul,
igal järgnewal aastal / naela wähem anda. Need arwud käiwad
nimelt 90—95-protsendilise lubja kohta.

Kuna maa (muld) wäga mitmekesine on, siis on iseenesestki möõista,
et kindlat hulka täpipealt ära ei saa märata. Iseenese äranähtused
ja hoolikad katsed peawad siin aitama parajat moõotu kindlaks teha.

Wärskelt pöletatud ja pulbriks kustutatud lupja tarwitades tuleb

silmas pidada, et seda mitte laudasoöõnniku peale wälja ei laotataks,
sestet muidu hulk lämmastikku keduma wöiks minna. Köige parem
on teda enne laudasönnikut madalalt alla kaewata.

Iseäranis kasulik on lubjawäetis kiwisüdamega puuwiljale;
kæ wiinamarjadele triiphoonetes on lubjawäetis wäga möjukas leitud

olema, niisama ka roosidele; sellels on iseäranis weel lubjapoletamise
juures tekkliw peenike kustutamata lubja tolm sünnis.

Wedelad wäetised.

Külad, kus wirts lautadest weel kraawidesse jookseb, on kulturas
kaugele taha jäänud; sest wirts sisaldab eneses soönniku wäärtuslisi
aineid sulal kujul, ja põllumees, les wirtsa ei tarwita, on pillaja. Köige
parem on wirtsa laudasönniku ja kompostihuniku niisutamiseks tarwitada.
Mitte ilmaski ei tohi unustada, et soõnnik niiske tuleb hoida. Tar—-

witatakse karja wirtsa üksnes aiamaa kastmisels, siis on see ilkagi üühe-
kũlgne wäetamine. Alaline wirtsa andmine teeb maa lihawaks; taimed
kaswawad küll lopsakalt, aga neil puudub tugewus; kui suwel pöud
tuleb, langewad nad longu, lehed körbewad ära. On laudasoönnik wirtsa
enese sisse imenud, siis moöõjub ta maa paranduseks pärast palju moönu—-

samine. Wähemalt peaks wirtsa ja sönnikut waheldamisi andma, et köit
kokkukölas woöiks edeneda. Wirisaga wäetamine wöetakse sügisel ette.

Kaewatakse madalad kraawid, walatakse wirts sisse ja aetakse siis mullaga
kinni. Sel kombel wöib ka peldikuwirtsa tarwitada, aga üksnes näl-

jase maa jaoks.
Et peldikuwirts wastikult haiseb, siis ei ole sünnis teda linna—-

aedades tarwitada, kus elumajad lähedal. Agaka siin woõib teda tar—-

witada, kui ta mullaga kohe kinni kaetakse. Muld imeb siis wirtsa ja
haisu enesesse, nii et midagi kaduma ei lähe. Üksikud kraawid olgu
/2 jalga sügawad ja jalg maad laiad; nende wahet olgu niisamuti
jalg maad. Köige sündsam pikkus ons jalga, ja kraawiridade keskele

jäetagu alati poiktee läbikäimiseks. Kraawid kaewatagu öhtul. dsel
kantakse peldikuwirts ämbritega paigale — igasse kraawi walatakse kaks
ämbritäit — ja hommiku wara aetakse kraawid jälle mulda täis. Seda—-

wiisi läbiwäetatud maa jääb terweks talweks seisma. Kewadesel ümber-
kaewamisel läheb siis köik sündsalt segamine.

5
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Ka pesu- ja solgiwett woöib aiatöös tulutoowali iarwitada. Nii-

sjugused loputuseweed sisaldawad mönikord kaunis hästi taime toidu-

aineid, aga ka kahjulikka aineid, nituseks palju raswaosasid ja soodat.
Seesugune wesi on isegi siis, kui talle rohkeste wihmawett juurde lisa—-
takse, kastmiseweeks söna otsekoheses moöõttes koölbmata. Köige parem

on ieda kemposti- ja sönnikuhünikute peale walamisels tarwitada; seal
toob ta kasu. — ;

Aga ka wanade wiljapuude ja marjapoõsaste wetamisels janiisu—-
tamiseks wöib teda tarwitada. Labidaga kaewatakse puude ja poosaste

alla, koige parem hilisel süügisel (aga ka teistel aasta-aegadel), hulk au—-

kusid ja täidetakse päewas kolm korda loputuseweega, kuni köik muld
nii kaugelt kui juured ulatawad, mitte üksnes tüwe äärest, waid I—2l/2
sülla kauguselt hästi lähi on niisutatud.

Nimelt jääb muld wanade poöösaste all wahel aastatekaupa kui-
waks kui tuhk; sellepäraft on loputusewee tarwitamisel head tagajärjed,
nagu ma seda mitmel korral olen näinud. 2

Aiamaa läbiniisutamine sügisel.

Hea wedela wäetise walmistamine.

Wärske wirts, loputusewesi ja teised sarnased wäetiswedelikud,
mida sũgiseseks wäetamiseks aias wõib tarwitada, ei kölba suwel, taimede
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kaswuajal tarwitada. Wäga sagedaste leiame suwe jooksul, et see ehl
teine taim päris ootamata kängu jääb. Siin ei taha moni keeduwilja—-
sort küllalt kiirelt walmineda; kiirelt aga peab ta kaswama, kui ta örn

ja hea maiguga peab olema. Awitame siis moönekordse wedela wäetise
andmisega tagant. Möne päewa pärast näcme uut kaswuhoogu. Ehk
jälle wiljapuu on hulga wilja algatanud ja meie kardame, et ta köiki
toita ei jöua; jällegi peab wedel wäetis aitama. Roosi-aias soowime
teisekordset rikkalikku dilmitsemist; wedel wäetis aitab meie soowide
täidesaatmiseks kaasa.

Kuid dieti tähele panna: meie aitame tagant, kui kaswamine
wisalt edeneb ehk puudulik on; lopsakale kaswule ei ole wedel wäetis
mitte üksnes üleliigne, waid, nagu igasugune liialdus, wahel ka kahjulik.

Wedel wäetis on nii siis selleks tarwilik, et kaswuajal kiiret möõju
awaldada, ja selleks, et kiirelt ja hästi möjuda, ei ole mitte igasugune
wedelik sünnis. Iga wedel wäetis, mis suwel kaswamiseks uut hoogu
peab andma, et tohi ägedaid olluseid sisaldada, peab läbi käärinud ja
küps olema. :

Missuguse segu wötame meie wedelaks wäetiseks?
Suurtes aiapidamistes on aias suured, seestpoolt tsemendiga woo—-

derdatud augud. Nendesse pandakse sönnikut, sönniku peale walatakse
wirtsa ehk wett, kuni ääreni täis. Kui see segu 2—s nädalat on seis—-
nud, lükatakse sönnik ühest nurgast ära. Sellest nurgafst ammutatakse
siis leemesarnast wedelikku ja lahjendatakse weega. Sellega kastetakse.

Kui palju peab wett juurde lisama? Jah, seda on ränk ütelda.

Wilunud aednikud möödawad seda silmaga, ja see on siin köige usta—-
wam mödot. Siin ei ole mitte igale üksikule taimesordile ja igale üksi-
kule maalaadile iseäralist kangust waja, waid asi kujuneb pealegi weel
ilmade järele. Sumpas ilmaga wöib paksemat wedeliklu tarwitada.
Kuna aga algajal ometi moni käepide, möni määr teada peab olema,
siis soowitan ma igasugusele wirtsale wähemalt kolm korda

niipalju wett juurde lisada, kui wirtsa on. Minu ära—-

nägemiste järele möjub lahja wedel wäetis, kuiteda sagedaste antakse,
paremine kui harwa antud kangem wedel wäetis.

Wördluseks wöiks ka weel ütelda, et kastmisewedelik umbes lahja
theewee sarnane woöiks olla. Liig paks wirts wöib kergeste juured ära

pöletada.
On nüüd wedelik meie wäetise-august ehk -koopast wälja ammu—-

tatud, siis walatakse sinna wett uueste peale. Selle järel jäb auk möned
nädalad liigutamata ja siis woöib teist korda ammutada, niisama ka
kolmandat korda jne. Sedawiisi niikaua edasi, kuni sönnik wälja on

kurnatud, nii siis läbistikku terwe aasta otsa. Halatuses lisatakse roh-
keste wett juurde, pärastpoole wähem. Wäga töhtsalt möjub weel see,
kui hariliku sönniku seklka peldikusönnikut lisatakse. On linnusönnikut ja
tahma fäepärast, siis lisatagu ka neid juurde. Wäljakurnatud sönniku
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jäänused, mis enam palju wäärt pole, leiawad pärast muidugi teed

kompostihunikusse.
See on köige parem wiis wärske wäetise muretsemiseks. Teine

wiis on see, et lehmasönnik ära leotatakse — lehmasöõnnik on wedela

wäetise jaoks ülepea koöige mahedam ja möjukam. Ilma ölgedeta
lehmasönnik pandakse tünni, walatakse wett peale ja liigutatakse köik

segamine. Selle sulatisega (leotisega) kastetalse siis kohe. Lahjendada
on teda koöige parem niikaugele, et ta sogase saastawee sarnane paistab
olewat. Kes möotu teada tahab, sellele soowitan 1 naela lehmasoöõnniku
peale 8 naela (2/2 toopi) wett wõtta.

Kui taimede (ka wäljas kaswawate potilillede) ümber, mida sel
kombel wedelikuga wäetame, öhuke soönnikukamar tekib, siis ei tee see
wiga midagi; see wäetis on wäga möjukas.

Puhta lamba—, kitse- ehk kodujänese-sönniku käärimiseks kulub

sooja ilmaga 14 päewa ära. Ta liguneb aegamisi. Siis woöõib teda

aga fa niisamuti tarwitada.

Koondatud wäetissoolade tarwitamine aiatöös.

Peale selle kui professor P. Wagneri raamatuke koondatud (kont—-
sentreritud) wäetissoolade tarwitamise üle tuttawaks oli saanud, wöeti —

umbes 15 aasta eest — ka Liiwimaal Sangaste lossis katsed nende wäe-

tissooladega ette. Selle juures saadud tagajärjed oliwad nii rahulol-
dawad, et seal senini seda laadi wäetamist on tarwitatud, koerd suuremal,
kord wähemal moöödul. Selle kohta kirjutab Sangaste ülemaednik
E. Richter järgmist:

Nagu tegelikud nähtused on öpetanud, on nende soolade
tarwitamine sitkes, sigitamata maas tagajrjeta jäänud. Rahuloldawaid
tagajärgi woöib ainult wäetatud, huumust sisaldawas maas saada.
Midä paremine maa haritud ja kooriku kujunemise wastu kobe—-

daks“ tehtakse, mida hoolikamalt juhtuwal lubja puudumisel sellele
maale lupja antakse ja kaswuajal küüllaldase niiskuse eest muretsetakse,
seda rohkem tulu toob puhtate wäetissoolade tarwitamine. Et ka soojus
ja walgus, mida igale taimele tingimata tarwis läheb, sealjuures täht—-
sat osa etendawad on iseenesest moõistetaw. Soojadel, taimekaswu eden—-

dawatel aostatel saawad nii siis tagajärjed muidugi palju paremad kui

liiga wihmastel ja külmadel suwedel. Seda asjalugu töendab köige
paremine meie öunapuu, mille öunad ilusatel aastatel head, halbadel
aastatel aga kohe märksa pahemad on. Puuduwad paraja suwe jooksul
nii tarwilikud päike ja soojus, siis ei saa ka koõigest wäetissooladega
wäetamisest hoolimata esimese sordi headusega öõunu.

Kuid ka wäetissooladega wetamise korral wdöib silmanähtaw
tagajärg ära jääda, kui maa sees mönda pea—-toiduainet puudulikul
moõödul juhtub olema. Laudasönnikuga wäetatud maas saab köige pealt
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wosworihappe puudumine tuntawaks. Niisugusel puhul tuleb siis wos—-

worihaput ammoniaki rikkalikumalt anda. Niisama tuleb laudasoõnnikuga
wäetamisest hoolimata rohkeste kaalit nõudwatele taimedele suuremal
möõõdul wosworihaput kaalit anda.

Wäetissoolad on ka sellepärast lisawäetuseks ja katsetels iseranis
soowitusewäärt, et nende kiire möjumise läbi taimedest kohe ära wöib
näha, missugustest toidu-ainetest teatud liiki taimedel maa sees puudus
on. Puhtate wäetissooladega lisawäetusel on ka see hea küülg, et maa

sisse sel kombel mitte liiga palju rängalt sulawaid segusid ei satu, nagu
seda teiste kunstlikkude wäetisainetega wäetades wäga kergeste ette wöib

tulla, kui neid iga aasta suurel moõõdul antakse. Sellepärast on puh—-
tad wäetissoolad ka potitaimede kaswamisel wäga head ja soowitatawad.

Kui klasulilud wäetissoolad lisawäetusena wöiwad olla, sellest siin
ũks ainus näitus. Aias waba maa kurgipeenra all oliwad mutid maa

nii ära uuristanud, et saaki peaaegu enam lootagi polnud, sest oma

tuhnimisega oliwad mutid taimed paigast ära nihutanud ja juured wallali

ajanud; kui nũüd selle peenra peale mitnel korral koondatud wäetis—-

soolasid riputati ja madalalt sisse rehitjseti ning ülemine maakiht ühtlasi
niiske peeti, saime siiski weel rahuloldawa saagi.

; Iseäranis kasulik on wedelal kujul wäetissooladega järelaitamine
taimede esimesel kaswujärgul, sest et ka köige paremine haritud aiamaas

üksikud wäetisained nii hästi laiali ei wöi minna, et sel ehk teisel wiisil
järelaitamine asjata oleks. Kuna taim, mis kohe peale istutamist mulla

sisse kinni juurdub, ainult oma koige lähemast ümbrusest toidu-aineid
woib ammutada, siis wöib neid sel teel kiiremale edenemisele aidata, et

neile wäetissoolasid wedelal kujul anname. Kuna taimed selle tagajärjel
lopsakamalt edenewad, siis saawad nad nende jaoks enne istutamist
walmis pandud wäetiseosad nüüd ka sügawamalt ja kergemalt kätte.

Koondatud wäetissooladega wäetades on iga kord suurt ettewaa-

tust waja, tulgu wäetissoolad kindlal ehk wedelal kujul tarwitusele.
Seda terwet mwäetissoolade hulka, mis taimed oma kaswuajal läbi woi—-
wad töötada, ei tohi mitte torraga anda. Kuna need soolad kergeste
sulawad, noörguwad nad warstigi sügawamatesse- maakihtidesse ja kao-
wad juurte pirkonnast ära, ilma et noor taim nendest tulu tunneks.
Ka trooksiwad pisut suuremal hulgal antud wäetissoolad taimedele ker-

geste kahju, sest et puhtod wäetissoolad palju suuremal möödul puhtaid
toidu-aineid sisaldawad kui taimel neid waja on. Nii sisaldab näitu—-

seks üks nael wosworihaput ammoniali kolm korda rohkem woswori—-

hapet kui superfosfat ja 40—50 korda rohkem kui laudasönnik.
Waba maa taimede wäetamiseks on 1 lood wäetissoola 10 toobi

wee peale koige suurem möot; potitaimedele tuleb weel pool wähem,
nimelt /2 loodi wäetissoola 10 toobi wee peale. Eksitakse selles, s. o.

wöetakse wäetissoolasid rohkemal möödul, siis wöiwad sellel halwad
tagajärjed olla ja algajal himu sootuks ära ajada.



62

Taimede kaswule kõige suurema tähtsusega on köige peenemate
narmasjuurte alalhoidmine ja rohkendamine juurte otstes, iseäranis
esimesel k!aswujärgul, kuni juured ise omale juba rohlem narmasjuuri
jöuawad kaswatada ja toidu muretsemise nende hoolels jätawad. Hape,
mida juured enestest wälja ajawad, sulatab toidu-aine ära ja üksnes

niisugusel kujul on taimedel wöimalik teda wastu wötta. Ei ole maa

sees leiduwad toiduollused weel küllalt algollustesse lahutatud, mn-

dunud, wöi on neid jälle üleliia suurel hulgal, nii et nad kahjulikkude
hapetena peened taimejuured ära rikuwad, siis jäb koõige pealt taimede

kasw seisma. Kuna taimedel omadus on kiirelt uusi narmasjuuri kas-

watada, siis algab warstigi uus kaswu-hooaeg. Seda woib näitusels
siis tähele panna, kui mönda liiga rikkalikku wäetist teist korda enam

ei anta ja esimene wäetis nii kange ei olnud, et ta noored juured üsna
ära olels riklunud. :

Nüi siis peab iseäranis potitaimede juures hoolega silmas pidama,
et muld hästi määndunud oleks. :

Sagedaste tuleb ette, et komposti- ja müllahuniluid kas aja puu—-
dusel ehk jälle üleliigse kokkuhoidmise pärast mitte kllaldaselt läbi ei
kaewata ega ette ei walmistata. See töö on aga taimede kaswatuses
üks tähtsamatest. Iseäranis tähtis on siinjuures, et kompostihuniku
ümberkaewamisel sellele lupja juurde lisataks; ka teistele mullasortidele
on tarwilik wäiksel määral lupja juurde segada. Sellepärast peaksiwad
köit taimede kaswatamise!s tarwisminewad mullasegud, millele weel
wäetisaineid juurde lisatakse, kauemat aega enne tarwitamist kokku sea-
tud ja mitmel korral läbi töötatud olema. Ka köik teised mittemine—-
ralilised wäetisained, nagu nit. linnusoõnnik, sarwelaastud jne., tulewad
kauemai aega enne tarwitamist wee sees ära sulatada.

Igal lillesöbral ei ole aga/ wöimalik köiki mullasortisid nii hooli—-
kalt ette walmistada; sagedaste puuduwad sellels tarwilik ruum ja aeg.
Sellepärast on puhtad wäetissoolad ka tubasele aednikule wäga soowi-
tusewärt. Kuna nad pealegi täieste ilma haisuta on, siis suudawad
nad asja-armastajale meeldiwat ja huwitawat tegewusewälja awada.

Hoitagu aga, nagu öeldud, „liiga palju“ eest ja peetagu meeles, et

üksnes titsa terwed taimed wäetissooladega wäetamist wälja kannatawad.
Puhtad wäetissoolad, mis mingisugusid kahjulitka körwalisi aineid

ei sisalda, on järgmised:
Wosworihapu ammoniakl,

„
kaali,

salpetrihapu ammoniak,
kaali.

; Tarbekohasem on wäetisaineid mitte üksnes segus, waid ka iga
sorti isepinis er-et hoida. Nende ülsilute fortide waral on sis
kerge igale taimele just neid aineid anda, mida neile potis kaswamisels
waja läheb.
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Uksikut sorti wäetis)oolasid taimele andes leiab tähelepanelik lille-

söber peagi, missugune nendest sellele ehk teisele taimele koige kohasem.
Muidugi peab katsete juures ettewaatlik olema. Ja just siin, kus muld
nii wäga mitmekesine on, et täpipealseid wäetamisejuhatusi wöimata on

anda, on iseenese katsed köjge tulusamad.
Ulenldse olgu weel öeldud, et köik rohusarnased, kiirelt kaswawad

taimed ka sagedamine ja tugewamat rammuwett armastawad kui pikla—-
misi kaswawad, näit. palmid, orchideed jne. Niisama wiwad jämeda—-
mate, tugewamate juurtega taimed rammuwett sagedamine ja rohkem
wälja kannatada kui peenileste juurtega taimed, nagu azalead, kameliad,
rhod odendronid, erikad jne. :

Ehk puhtad wäetissoolad teiste wäetistega wörreldes küll kalli-
mad on, ei tule nad potilillede kaswatajal siiski mitte kallimad malsma,
sest et neid selle eest jälle palju wähemal möödul tarwis läheb. Et
nad sealjuures suurel hulgal toidu-aineid sisaldawad, siis tuleb la
nende wedu odawam maksma kui teiste kunstlikkude wäetisainete wedu.

Erfurdist wöib Ludwig Mölleri aia-ärist teiste wäetisainete körwal ka
neid koondatud wäetissoolasid järgmise hinnaga saada:

Salpetrihapu kaali 100 kilogrammi — 50 marka,1 kilogr. — 65

penni; wosworihapu kaali 100 kilogr. — 49 marka 50 penni, 1 lilogr.
— 65 penni; ammoniak 100 kilogr. — 60 marka, 1 kilogramm —

1 mark, ja salpetrihapu ammoniak 100 kilogr. — 125 marka, 1 kilogr.
— 1 mark 60 penni.

Hoiatus liigwäetamise eest.

Taimega on lugu niisama, nagu inimesega: ũülsnes teatud md—-

duni suudab ta toitu wastu wötta; tarwitab ta seda liiga palju, stis
woöib ta höolpsaste köhu rikke ajada. Ma tähendasin juba, et al—-

gajad aiasöbrad, kes wäetamise heast möjust aru saanud, kohe märgist
mööda lasewad: nad annawad nüũüd wäetist niipalju kui wöimalik,
selles lootuses, et nüüd selle märatu wuetisehulga kohaselt ka kohe
määratuid tagajärgi saawad. Nad on muidugi eksiteel, sest esitels ei
olene köik mitte üklsnes wäetamisest ära, ka soojust ja walgust tuleb

sellekohaselt körgendada, kui taim rohlem toidu-aineid peab läbi tödtama;
pealegi ei ole ka taime organismns nii sisse seatud, et ta kõik ära

suudab seedida. Taim ei tunne enesel mulla sees, mis toidu-aineid
ũlirilkalikult sisaldab, sugugi hea olewat. Juured on nii sisse seatud, et

nad toitu üles peawad otsima. Tehtakse see töd neile üleliia kergels,
siis jääwad nad haigeks, laisaks, lehed lähewad kollaseks; kohe on näha,
et taime liiga palju on wäetatud; tal puudub möistlikult toidetud taime
terwisline ja eluwärske wäljanägemine. Niisugust haiglast olekut ilmu-
tawad nimelt need taimed, mis peldikusoönnikuga üleliigselt wäetatud
maas kaswawad. Aga asi wöib weel halwematks kujuneda: wärske,
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möändumata sönnik sisaldab moöningaid taimedele kaljulikka aineid.

Harilikul wäetamisel kaowad need kahjulikud ained iseenesest: on neid

aga üleliia olemas, siis pääsewad nad taime kudedesse ja awaldawad
seal häwitawat möju, lehe-ääred ja idutipud kuiwawad ära. Iseäranis
on la kunstwäetised need, mis sedawiisi möjuwad, kui neid palju an—-

takse, sest et nad kahjulisi körwal-aineid sisald awad.
Puutuhk on, fui teda möödukal kombel tarwitatakse, wäga kasulik,

moõjub aga häwitawalt, kui teda mulla sisse üleliia satub.
Igasugune ühekülgsus ja korratus teeb kahjiu. Lämmastiku liig-

rohkus ja mineral-ainete, taimesoolade puudumine paneb taimed lopsakalt
kaswama, kuid wili lööb hölpsamine mädanema. Koondatud wäetise
hulgad moöjuwad taime elu peale kui kihwt. Üklsnes wäetise nöudepä—-
raline kokkusead ja möistlik ühemööduline wäetise tarwitamineiga aasta

— mitte hoopkaupa andmine — panewad taimed ilusaste kaswama.

Taime elu.

Taim on elaw olewus ja teda peab kui seesugust rawitsema; ta

tunneb soojuse,hu, walguse ning niiskuse moöju ja tema terwe elu

seisab nende möjudega ühenduses. Kes heaks taimekaswatajaks tahab
saada, peab taime elu saladustesse tungima, peab tema elusündmustest
aru saama. Katsume taime elu natuke walgustada.

;

Leht ja ja juur, need on koöige tarwilisemad osad elu alal-

hoidmiseks. Juur ei wöi ilma leheta edasi elada, ja leht kuiwab ära,
kui juur töötamise seisma jätab.

Juur imeb omale wee sees ärasulanud toidu-aineid mulla seest ja
see toores mahl imbnb taime kehas kuni lehtedeni üles. Siin sünnib
selle toore mulla mahlaga päikesewalguse möjul muutus; ta muudetakse
tarwitamisets löõlbuliseks. taimetoiduks ja woolab siis sellena igasse taime

osasse, wiljanubulatesse- et neid toita, ehk teda tarwitatakse jälle tüwe

köwendamiseks, uute wösude ja uute juurte loomiseks ning kaswatamiseks.
Mida paremad toidu-ained me maa sees juurtele tarwitada anname,
seda rohkem wöiwqgd nad neid sealt enestesse ammutada ja lehtedele
edasi saata; need woösud ja need lehed kaswawad lopsakamad ja wili
kaunim, suurem ning maitswam. Kuidigal asjal oma piirid. Toidu
läbitöötamiseks on soojust, öhku, walgust waja, ja kui soojus,
öh! ja walgus puudulikud on, siis ei aita ka köige parem toit midagi.

Soojust·on koöige pealt sellepärast waja, et lehed üksnes sünd—-
sas soojuses niiskust (wett) wälja aurawad. See lehtede wee wälja—-
aurqmnine on aga juurtele äratuseks, töukeks, uut wett ja sellega ühtlasi
uusi toidu-aineid sisse ammutada. Soojust ja walgust on aga tei—-

seks weel sellepärast tarwis, et ainete ümbermuutumine rohelistes lehtedes
üksnes sooja ja walguse käes woöib sündida. Palju walgust
tarwitab taim niisama ka ainete ümbermuutmiseks. Taim, mis klaasi
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all seisab ja ainult wähe wärsket öhku saab, suudab üksnes pikkamisi
ja puudulikult aineid ümber muuta.

Soojust ja öhku ei tarwita aga mitte üksnes maapealsed osad,
warred ja lehed oma elutegewuseks, waid niisama palju ka juured.
Sellepärast kiidame meie nii palju sooja, kobeda (wett läbilaskwa) maa

häid külgi. Mida paremine need kolm: soojus, walgus ja oöht koos

töötawad, seda hölpsamine pääseb ka toit möjule, seda edukamali töötab,
seda paremine edeneb meie taim.

Lehti nimetatakse sagedaste taime lopsudeks, ja see on üsna sün—-
nis woördlus. Lehed on taimedele hingamiseks ja elamiseks niisama
tarwilised, nagu kopsud soojawerelistele olewustele; igatahes käib see
ainult kaswuaja kohta. Iga ülsik leht on sel ajal wäärtusline, ja kui
meie taimel lehed ũhel ehk teisel pöhjusel ära löikame, siis segame tema

elutegewust; meie wötame temalt tüki kopsu ära ja takistame taime

kaswu, wähemalt moöneks ajaks. Kui töugud lehed kokku keerutawad

ehk ära ögiwad wöi kui paks tolmukiht ehk miski muu lehti katab, sis
toob see koik taimele hulgatks ajaks suurt kahju, sest et kaswamisetege—-
wust on wähendatud, rikutud wöi seisma pandud. ;

Teisiti on lugu talwise puhkuse puhul. Pöösas, puu, madal mit-
me-aastane taim kogub sügisel lehtede abil oma köwasse kehasse toidu—-
aineid tagawarals, n. n. tegawara-aineid. Kui siis leht oma kohuse on

täitnud, kujuneb tema ja ületalwe alalejääwa osa wahele öhuke korgi—-
kiht ja leht langeb maha. Tagawaraks kogutud ained aga kaitsewad
taime talwise külma wastu. Elu ei kustu taimes ka nüüd weel täie—-

likult, aga ta awaldab ennast nörgalt. Uinuw taim ei tarwita soojust
ega walgust, waid ülsnes wähe öhku; nii peab ta kewadeni wastu, ja
uuel lewadel kulutatakse siis need tagawaraks kogutud ained esimeste elu——
tarwiduste peale ära ja neid jatkub seniks, kuni kaswamine täies hoos
ja taimel jälle woimalus käes on omale uut toidust saada.

Meie aia sobrad ja waenlased.
Aed saaks meile paradisiks, lkui seal sees koõik meie soowi jrele

edeneks ja mingisugusid waenulikka takistusi ette ei tuleks. Kahjuks
käiwad weie taimedel nii mitmesugused hädaohud külaliseks, et meie
wahel terwet joöudu aia korraleseadmiseks peame tarwitama. Halwad
ilmad wöiwad terwe meie usinuse wilja luhta ajada ja sajanded liigid
kahjulikka putukaid, toöukusid jne. on iga juure ja wösu kallal närimas,
nii et meel päris hapuks läheb. Aga see alaline wöitlus kahjulikkude
möjude wastu koöwendab energiat ja kaswatab agarust. Mis peame
tegema, et nendest tülitawatest külalisteft, keda meie sagedaste nimepidi
ei tunnegi, kelle häwitusetööd me aga ainult näeme, lahti saada?

ütẽs kuulus aiasober kirjutas mulle kord: „Ei panda ikkagi weel

küllaldaselt tähele, et taimede koöige parem kaitse köigi hädaohtude ja
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waenlaste wastu selles seisab, et neid hästi ja öieti kaswatataks.“ See
ütelus on wäga dige. Hästi kaswatatud taim suudab köiksugu kahju—-
likkudele kallaletikkumistele koöige pareminewastu panna, sest et ta tugew
on. Sagedaste olen ma isegi seda tähele pannud, et halwas maas

taimede külge asunud söödilud kohe kadusiwad, kui taimed parema mulla

sisse istutati woõ maad parandati; nit. haklas noor täitanud puu

kohe terweid wösusid ajama, kui rummusat wäetist sai; teises kohas ka

dusiwad söödikud juba üksnes selle läbi, et taimi sagedaste?puhta, selge
weega piserdati.

Teine tähtis nöue on see, et waenlase eemaletörjumisega wara—-
kult peale hakataks ja töbe mitte laiali ei lasta!s laguneda, waid

ta alguses ära lämmatataks. Näitusels ei teki rööwikuid ilmaski korraga
määratu suurel hulgal, waid ikka on need, keda pärast nii määratu hulk,
esmalt üksikutena ilmunud. Nii mönigi aiawaenlane on kolesuure sigi—-
wusega. ———— —

Palja sormelitsumisega wõime kewadel sügiseks tuhandepealiseks
koswawa rööwikutekarja esiwanemad ära hukata. Nii siis on waja
tähelepanelik olla, taimed sagedaste läbi waadata ja söödikute wastu

wäsimata wöidelda. ;

Aga aiawaenlaste wastu wöitlemiseks on ka muid abinöusid.
Näituseks thomasjahu ehk lubjatolm. Nendega on köige
parem hommikul kastega taimi üüle tolmutada. Ka tubakaleotis

on piserdamiseks hea, niisamuti petroleumi- ning seebiwede—-
lik. Wäga kuulus on ka wääwlilubja-wedelitk (ka Kalifor—-
nia wedeliku nime all tuttaw, sest et ta köige pealt Kalifornias tarwitusele
wöeti) ja waselubja-wedelik, mis meil Bordoo wedeliku

nime all tuntud. Köigist nendest rohtudest, nende walmistamise- ja tar--

witamisewiisidest !õneleme pärastpoole weel. Ei ole aga kaugeltki weel

pea-asi, et rahakott lahti tehtaks, rohi ostetaks, weega lahjendataks ja
taimede peale piserdataks. Waid rohu tarwitamise juures etendawad

pea-osa ettewaatus, osawus ja hool. Ühekordne piserdamine, tolmu—-
tamine jne. ei awalda ilmaski läbilöböwat moöju. Igasugust piserda-
mist, tolmutamist jne. on waja korrata, nimelt sagedaste ja pohjalikult.

Söödikute korjamise kohta on mulle sagedaste öeldud: „Mis
aitab korjamine! Täna korjame ära, homme on uus kari jälle platsis!“
Tosi küll, see on dige. Meie peame aga järgmisel päewal jälle korjama,
sellele järgnewal weel kord, sest iga päew tabame meie koöigest ühe osa
kurjategijaid kinni. Peale selle aga kui me möne päewa kannatlikult

ja wäsimatalt tööd oleme teinud, jöname löpuks röömustawale taga-
järjele: söödikud wähenewad silmanähtawalt, kaowad ära.

Need näpunited on üksnes sissejuhatuseks. Päraftpoole nime-
tame iga taime juures neid soödilkuid, mis sellele taimele iseäranis kahju
teewad, ja tähendame ka, missugusel teel neid peab häwitama.

Kuid paljudel meie taimede waenlastel on ka jälle oma waen—-
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lased: mitmesugused tapjad ja rööwputukad, käowaablased. Käowaab-

lased on wäilsed nahktiibadega putukad, kes oma munad töukude keha
külge ehk kehasse munewad. Neid waablasi telib mönikord nii rohklesie,
et iga üksik töuk täis munetakse. Munadest tulewad töugud, kes oma

kandja häwitawad. Nii siis hoolitseb loodus ise selle eest, et igal pool
tasakaal walitsels.

Linnukaitse ja lindude toitmine aias.

Kui endi aedades tagajärjerikast linnukaitset maksma tahame
panna, siis peame koõige pealt köigi meie laululindude waenlaste häwi-
tamise eest hoolitsema ja teiseks lindudele ka head pesitamisewoõima—-
lust soetama. Kui me siis talwel endi kaululindudele ka weel kohast
toitu anname, siis näeme peagi, et neid meie aeda rohkleste asub.

Endi laululindude waenlaste seast peame köige pealt kassi
nimetama. Otse uskumata on, kui palju ta lindude haudumise ajal
hauduwaid emalinda ja pesassöötmise ajal noori linnukesi nahka pa—-
neb. Igatahes wöib ju kassi majas sallida, sest et ilma temata raske
on läbi saada, aga peale ühe majakassi ei tohiks neid pidada ega
sallida. Kes suwel kord warakult päilese töusu ajal aeda läheb, leiab
sealt sagedaste wöõöraid, hulkuwaid kassisid. Nende järele peab wal—-
wama ja on nende teerada kätte saadud, siis tuleb sinna sündsasse paika
kasilöks üül-s seada, pisut baldriani sisse tilgutada, ja tagajärg on

kindlustatud. Löksu peab aga igakordse tarwitamise järel keewa weega
tubliste läbi kupatama. Missugusid tagajärgi kastlöksud annawad,
seda kujutnagu üks ainus näitus Hamburist. Seal on kolme aasta

jooksul kastlöksuga 6226 hulkujat kassi kinni püütud.
Kastloöksus leidub wahel ka toöhk, kärp wöi nugis, kles köik

kolmelesfi laululindude seas palju kahju sünnitawad, töhk ja nugis
iseäranis pesadest mune rööwides.

Ka orawaid ei peaks aedades sallitama; nad on kurjad pesa-
de häwitajad ja peale selle weel sügisel suured öunade ja pirnide rais—-

kajad. Kawaresed, hakid ja harakad, kes meie aedades hea
meelega wöörusel käiwad, peaksiwad maha lastama, niipalju kui wöi—-

malik. Waresed ja harakad häwitawad puude ja pöosaste wahelt köik

pesad ära, kuna hakid jälle musträästaste terwed perekonnad maha
tapawad. Sagedaste küllalt olen ma näinud, kudas hakid noored
räästad pesakoopast wälja tömbasiwad ja siis maha lasksiwad kukluda..

Peale köõige selle teewad waresed ja hatid, niisama ka harakad, meie

kirsipundele tuntawat kahju; nagu ma tähele olen pannud, tormawad
nad suurte parwedena kirsipuude otsa ja ei ögi moõne päewaga mitte
üfsnes kirssa ära, waid purustawad oma keharaskusega ka hulga
peenikesi oksasid ära. Pärast, kui kirsid söödud, tuleb järg isegi sost-
rate kätte.
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Siis soowitan ma kläredalt weel warblaste wastu wdöidelda;
nad on ja jääwad üksnes kasuta tüütajateks ja ilma nendeta saame
meie wäga hästi läbi. On ju aastatekauva kogutud tähelpanekute
najal ümberlükkamata töels tehtud, et seal, kuhu palju warblasi sigib,
laululindude hulk märksa kahaneb. Juba nende wali sirtsumine, riid-
lemine ja karglemine möjuwad hirmutawalt köigi teiste lindude peale;
peale selle ajawad aga warblased mitmedki teised linnud nende pesadest
wälja. Ka meie pääsulesed saawad nende all rängalt kannatada. Ja
kui warblane lindusid pesadest muidu wälja ei saa, siis tapab ta isegi terwe

perekonna maha, et aga ise pesas peremeheks saaks. Seda olen ma

oma silmadega pealt näinud. Sellepärast löhun ma sügisel, kui pää—-
sukesed ära on lennanud, iga pääsukesepesa pooleni ära. Sellega wõtan

ma warblastelt mimmed talwised magamisepaigad ja ühtlasi on ka

pääsulestel, kui nad kewadel tagasi tulles oma pooleldi löhutud pesasid
uueste üles hakkawad ehitama, enam rahu warblaste eest, kes selleks
ajaks oma pesad juba mujale on ehitanud. Köige möjuwamaks warb—-
laste häwitamise abinöuks pean ma mahalaskmist ja pesast munade
wäljawötmist. On munade arw aprilli alguses pesas juba täielik,
5—6 muna, siis wöetakse nad wälja ja ühes nendega terwe pesa. On

juba pojad pesas, siis on lugu muidugi wähe wastikum. Sellepärast
peab mune hoolega silmas pidama. Warblane on pealegi niisugune
lind, kes sellest suurt ei hooli, et aeg-ajalt tema pesa juures waata—-

mas käidakse, kui kaugele ta munemisega on joöudnud. :
Koöneleme nüüd edasi pesitsemisewöoöimaluse soetamise üle

ja teeme seda muidugi üksnes nende lindude kohta, kes meil aias hea
meelega nähtud külalised on..

Igas aias leidub ju muidugi tihedaid pöosastikka ja mönes

kohaska pöösasaedu; kus neid ei ole, sinna peaks neid istutama,
köige parem aia warjulistesse nurkadesse, kus me sagedaste ei käi ja
kus ka aiatööd lindusid palju ei tüüta. Säherduste pöoösaste alt ei

maklsa kuiwi lehti mitte ära koristada. Sest esiteks leiawad linnud
kewadel nende alt rohkeste toitu jateiseks kuulutab kuiwade lehtede
sahin neile nii mönegi waenlase lähenemist ja teeb neile sel kombel

wöimalikuks ennast ootamatuste wastu kaitsta ja digel ajal warjule
pugeda. Säärased pöösad ja pöösasaiad tulewad aastas harilikult
I—2 korda kärpida. Haudumiseajal seda teha ei maksa, sest sel kom-
bel wöib juhtuda, et kogemata ka möni pesakond ära häwitatakse wöi wähe—-
malt eemale peletatakse. Sellepärast kärbitagu aprilli algul ehk juuli
löpul; wahepeal on köige parem ennast pöosastest eemal hoida. Just
need pöösad ja põoõsasaiad pakuwad paljudele kasulikkudele aialindudele

head pesitsemisewöimalust.
Oma pea—-tähelpaneku pöörame aga öõnsustes pesitsewate

lindude peale ja muretseme koöõige pealt neile pesitsemisewöimaluse, sest
et nad koöigi aialindude seast koõige kasulikumad on.
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Iga aia-armastaja paneb selle peale suurt röhku, et tema saed

alati korralik ja puhas oleks; sellepärast raiutakse iga äraiganud puu

maha ja istutatakse uus asemele. See on ju muidu üsna dige, siiski
aga peaksime ka sellega katsuma leppida, et aeda kord ka moõne wana

wiljopuu jätame, sest et need wanad puud oma paljude aukudega ja
õoõnsustega räästastele, tihastele, wäänkaeladele ja kadakarästastele

pesitsemiseks rohket wöimalust annawad. Aga paljalt sellega olels
weel wähe tehtud; meie wöiksime niisugused wanad puud rahulikult
koguni maha raiuda, kui aga küllaldasel arwul hästi järelaimatud
pesalkastisid üles wiitsiksime seada. Asjalugu on niisugune,et neid
nii palju waja läheks, et keegi neid liiga rohkearwuliselt üles ei joöuaks
seada. Need pesad peawad aga, nagu juba ütlesin, hästi järele
aimatud, nii-ütelda, loomutruud olema, sest labased, laudadest kergelt
lfokkulöödud kastid ei ole suuremale osale laululindudele küllalt ligi—-
tönbawad, nii et mitmed nendest tühjaks jääwad, kuna aga head, 100-

mutruud kastid häid tagajärgi annawad. Meie musträästas ei ole

küll liiga suur walija, ta lepib ka lihtsa lauakestest kastiga. Kura—-
maal ühes möisas seatakse igal kewadel köik aasta jooksul tühjaks saa-
nud naelakastid hea tagajärjega räästapesadeks üles. Selleks löiga—-
takse neile paras suur auk sisse ja kinnitatakse nad. maja ehk puu

külge, auk wöimalikult ida poole. Ja musiräästas asub niisugusesse
suwemajasse hea meelega elutsema. —

Köikidele öönsustes pesitsejatele on aga iseäranis soowitatawad
loodusemöõõduliselt järelaimatud pesa-õõnsused, nagu neid Hans von
Berlepsch oma raamatukeses „Der gesamie Vogelschutz“ kirjeldab ja
soowitab. Raamat on raamatukauplustes saadawal; ma soowitan teda

soojalt neile, kes Saksa keelest aru saawad, sest et meie sealt palju
wöime oöppida. Kes aga sellega hakkama ei saa, see otsigu oma

pletispuude seast niisugused halud wälja, millel süda sees mädane—-
nud. Wiimast on hölbus wälja öönestada, ja halud saetakse nende

jämeduse järele 11 14 tolli piklusteks tülkkideks; sealjuures tuleb
meeles pidada, et esimene külg umbes 1 toll madalam olgu kui tagu—-
mine külg. Alla kinnitataklse umbes tollipaksune lauatükk pöhjaks, pe-

saga just ääretasa, wöi kinnitatakse otse jälle öõoönsuse sisse; ülewal
peab katus eestpoolt ja külgede pealt natuke üle ulatama ja nönda
kinnitatud olema, et teda kerge oleks ära wötta, kui sügisel woõi talwel

ehk waja tulebpesaseestpuhastada. Lennu-augud tulewad rästas—-
tele 48-millimeetrilise läbimööduga ja tihastele, wäänkaeladele, puna—-
sabadele jne. 32-mm. läbimöoöduga teha. Lennu-auku tehes peab tähele
panema, et tema sisemine, alumine äär möni millimeeter körgem tuleks
kui wälimine; see on wee sissenörgumise takistamiseks tarwilik. Tuleb
weel selle eest hoida, et pesakasti mitte tahapoole längus üles ei

seataks; seesugune kast jääks ilma elanikkudeta. Embkumb: kast pan-
dagu kas otse püstloodis wöi pisut ettepoole längakile ũles. Tahapoole
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olgu kasti külge tugew liist kinnitatud, mille abil ta ülewalt- ehk alt—-

poolt tugewaste maja ehk puu külge naelutatakse. Ka seda tuleb silmas
pidada, et kast ei köiguks. Peale selle on tähtis, kuhu ja kui korgele
pesakast üles seatakse. Musträästale on pea-aegu igasugune körgus ja
paik sünnis; ta asub pea-aegu igale poole hea meelega, olgu kast puu,
maja woi aiateiba külge kinnitatud. Tihastele jne. walitagu enam

waiksemad kohad; kui pesad nendele puude külge umbes 10—12 jala
körgusele kinnitame, kusjuures olsad neile weel natuke kaitseks on, siis
wöib kindlaste loota, et nad oma otstarbet täidawad. Tahetakse pesa-
kastisid kasside eest kaitsta, siis on hea allpool pesa puu ümber 2—s

korrale okastraati põimida ja katus ka nii lai teha, et see eestpoolt kau—-
nis kaugelt üle kasti ulatab, et siis kass ülewalt käpaga lennu-auku

ei saals kahmata.
Kadatkaräästastele ja linawästrikutele peab natuke

teistmoodi lennu-auguga pesakast ehitatama. Selleks wöetakse niisama
öönestatud halud, saetakse nad 9 tsentimeetri (3/2 tolli) pikkusteks tükki-

deks, saetakse siis esimene külg (wälimine sein) ülewalt pea-aegu kuni
pooleni wälja, pandakse tugew pöhi alla, niisama ka taha tugew liist,
katus peale —ja pesakast on tarwitamiseks walmis. Sisemine öönsus
olgu umbes 10—11 tsentimeetrit suur. Üles seada on niisugusid kas—-

tisid köge parem klatusesimside ja majaseinte külge ehk weel parem
katusewiilu alla.

Köneleme nüüd löpuks lindude talwisest söötmisest.
Küsimise alla tuleb siin, missugune otstarbe talwisel söötmisel peab
olema: kas soowime koiki lindusid, kes meil talwel elawad, hölpsamalt
talwe üle aidata, wöi tahame koöige pealt tihastele, meie truimatele aia-

lindudele, toeks olla. Esimesel juhtumisel hoitagu maa möne tuulewar—-
jus seiswa puu all lumest wöimalikult puhas ja raputatagu sinna siis
kaeru, odre, kanepiseemneid, päewalille-seemneid, pihlakamarju jne.
Soowitaw on ka wäljapoole lahti olewat kasti umbes 5 jala korgusele
puu külge lüũa ja lumesajuajal sinna sisse toitu raputada, et lindu—-
del sel kombel hölpsam oleks peatoidust leida. Niisugusel toidupaigal
saab tubliste külalisi olema. Tihaste koörwale ilmuwad sinna ka weel

leewikesed, kanepilinnud, warblased, talwikud, rähnid ja möned teised.
Ka harakaid on seal näha. Meid röömustawad seal sagedaste ka
moöned haruldased talwised fülalised, nagu siidisaba jne. Niisugune
ũleüldine einelaud on ju midagi wäga ilusat, annab kirju, waheldus—-
rikka pildi; tal on aga ka oma warjuküljed, nimelt selle poolest, et

sinna linnud koguwad, kes meile enam tülinaks kui röömuks on,

nituseks harakad ja warblased. Ka leewikest loen ma nende kilda;
nii ilus, kui ta einelaual on, nii kahjulik on ta aias. Kes tema tege-
wust marjapõösaste ja wiljapuude lehepungade kallal tähele on pan—-
nud, heidab minuga selles asjas täielikult ühte nöusse. Kdöige selge-
mine paistawad tema häbiteod talwel silma, mil lumi puude ja pöd-—
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saste all sagedaste pungakeste kestadega otse nagu musta korraga kae—-
tud on. ühel talwel olin sunnitud sellepärast terwe leewikeste parwe (6
lindu) maha laskma.

Nimetatud pöhjustel ei walmista ma enam ka juba aastate-kaupa
üleũldist einelauda, waid külwan üksnes weel kuiwi päewalille-seemneid
maha, mida pea-aegu ainult tihased nokiwad. Tahetakse tihastele weel

iseäralist meelehead teha ja toitu ühtlasi ka halbade ilmade eest kaitsta,
siis sulatatagu weise- ehk lambaraswa ja segatagu see päewalille-seem-
netega ehk alamaljuhatatud toiduseguga hästi segamine ja wala—-
tagu siis sel kombel saadud soe puder warjulisesse kohta seatud waikse
kuusepunu peale. See segnu tardub warsti ära, siis wdöib uueste

walada, nii et segukord olsasid öige paksult katab. Linnud saawad nii

siis peale seemnete weel raswa, mida nad hästi armastawad. Sajab
korraks lund, siis raputatakse puukest pisut, lumi wariseb maha — ja
lindudele ongi laud kaetud. Sedasama toitmisewiisi soowitab ka waba—-

herra v. Berlepsch; head tagajärjed on tal igatahes.

Wäga otstarbekohased on ka uuemal ajal soowitatud toidu—-
puud. Neid on kerge walmistada. Wöetakse umbes jalapiklune, ligi
5 tolli läbimööta, ümargune puu ja saetakse pikuti läbi. Siis las-

takse ümarguse külje sisse neli 2-tollilist auku, nii sügawad, et üksnes

öhuke kord puud taga terweks jääb, ja nende aulkude sisse walatakse
siis sula toit. On toit tardunud, siis seataklse need puud aeda kluhugi
warjulisesse paika püsti. Tarbekorral walatakse uut toidusegu juurde
ja seatakse puund wöimalikult wanasse paika ragasi.. Suwe läbi hoi—-
takse need puud kuiwas kohas alal, et nad mädanema ei läheks. Nende

puude peal käiwad pea-aegu üksnes tihased söömas; teised linnud jäta—-
wad katsed peagi järele, sest et neil liiga ränk on püstloodis seiswa
puu küljest kinni pidada. 2

Toidusegu soowitan ma suuremal hulgal walmis teha ja siis
iga kord üksnes niipalju sulatada, kui parajaste tarwis on. Järgmine
segu on iseäranis soowitataw: ;

1. Kuiwatatud, jahwatatud saia. . 12 loodi

2. kuiwatatud, jahwatatud hobuse-
ehl weiselisa. ;

3. kranepiseemneid. .. 24,
4 moonijahu. ——
s mooni 8
6 walget hirselt. .

7. laeru 4—
8 leedripuu-mariu.. 1,
9 päewalille:seemneid 1—

10/ fsipelgamune ;

; 2/2 naela.
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Toitu walmistades wöetakse 11 osa seda segu ja 14 osa raswa.

Kes just täpipealt seesugust segu ei saa walmistada, see wöib ju
ühe wöi teise aine wälja jätta ja teisi selle eest jälle rohkem wötta;
igatahes on aga soowitataw selle eest muretseda, et nr. 1,2, Bja 10

segus ei puuduks. 2
Ma olen ka harilikka, kodus walmistatud raswaküüünlaid toitmi—-

seks hea tagajärjega tarwitanud. Nad riputatakse tahtipidi puu-okste
külge, ja tihased teewad nende kallal nii puhta töö, et pärast üksnes

paljas taht järele jääb. Hea meelega teewad nad ka puude külge nae-

laga kinnilöödud peklikamarad ja suured, poolekslõhutud weisekondid
raswast ja lihast puhtaks.

Linnukaitse, pesitsemisewoimaluse soetamise ja talwise söötmise üle

oleks küll nii moöndagi weel ütelda, kuid olgu sellest esiotsa küllalt.
leüldistes joontes saame sellega, mis siin öeldud, läbi ja kes wae—-
waks wötab siin kirjapandud näpunäidete järele talitada, see ei jääã
röömustawatele tagajärgedele joöudmata. Kasulikkude lindude arw aias

kaswab seeläbi tugewaste, ja ühes nende rohkenemisega lahaneb kahju—-
likkude putukate arw.
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111.

Aiamaa kaewamine.

Kaewamine on löbus, wärskendaw töö, kui labidas hea?on. Köige
parem labidas kaewamisetöö jaoks on niisugune, nagu meie pilt siin
näitab. Igas suuremas kaupluses on neid saadawal. Nad on hästi
walmistatud, wars ei logise ega lähe katki, niisama ka raud. Päris
kole on töötada, kui labidas wana, lopergune ehk
wars logiseb.

Kudas wöib nüüd algaja kaewamist ilma isik—-
liku juhatuseta ppida? Köige parem nöu on

kord paar tundi teraselt pealt waadata, kudas tublid

töölised seda teewad. Wöi kas on siis weel iseära—-
list juhatust wajagi? Ma wötan warrest pahema
käega töstmiseks ja paremaga käepidemest labida juh—-
timiseks kinni. Kes moönusama leiab olewat ümber—-

pöördult teha, tehku seda. Ühe ainsa töukega litjsu—-
takse labidas maa sisse — raskes maas aidatakse
jalaga raua peale waotades tagant. Siis toõstan ma

labida lahtimurtud mullaga koörgele ja käänan ta

osawalt nönda ümber, et muld ümberpöördult,
wastupidi jälle maha langeb, s. o. alumine pool
ülespoole. See mulla ümberpööramine, see alt üles
keeramine on kaewamise juures pea·asi. Seda peab
niikaua harjutama, kuni hästi läheb.

Sugisel jäägu kaewatud maa suurtes pankades
seisma; kewadel tuleb ta kohe kaewamise ajal hästi
prhmeks teha. Ka see noõuab head harjutamist. Nii-

samanöõuab pankade korralik mahapanemine harju—
mist ja oma jagu osawust. Harjumata ja osawuseta 4

töölised tustiwad, teewad maa aukliseks ja kühmu—
— .

liseks. Kaewatud maast woöib kohe näha, kas kaewaja Labidas.
oma asja on osanud. Algajad teewad hästi, kui

öige pikkamisi töötawad ja üksnes wähe maad korraga lahti murra—-

wad, mitte aga kohe suuri pankasid.
6
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Soowitatawam on kohe hakatuses suurem maatükk kaewamise alla

wötta, kui wöimalik — terwe aiamaa korraga, mitte üksikute tükkide

kaupa. Töö enese wöib mitme päewa peale ära jaotada. Hakatakse
aia ühest otsast peale ja wisatakse esmalt pikk wagu wälja, mis kaewa-

tud ja kaewamata maa wahele
terweks kaewamiseajaks lahti
jäcb. Muld laseb ennast ülksnes

siis hästi ümber wisata, kui wagu
lai on. Löpuks pandakse haka—-
tuses wäljawisatud muld käru

peale ja wiidakse wiimasena
lahti jäcänud waosse.

Umbrohu juured, kiwid jne.
nopitakse töötaja körwal seis—-
wasse korwi. Umberkaewamise
puhul kaewatakse ka soönnik alla.
Sönnik olgu kas ennem laiali
laotatud. woõi seisku kaewaja
selja taga hunikus. Korraliku

wäetamise otstarbeks tuleb iga
aasta üks puud laudasoönnikut

· ruuisülla peale rehkendada.
Nagu iga aiatöd, nii nõuab la

sönniku allakaewamine, mis mi
lihme näib olewat, oma jagu
harjumist ja osawust. Pea— asi
on, et sönnik ühetasaselt ära

jaotaks. Nimelt ei pea sönniku—
kordmitteristloodis maa sisse jma, waidpoolpdigiti, liuskamisi. Hige ei
olenii siis;mitte sönnikut nuustaluwiisi wao põhja matta, waid palju digem

on teda wärskelt kaewatud maa peale poolwiltu laotada. Selgemaks
arusaamisels toome siin pildi. See pilt aãitab kaewatud ja kaewamata

Kaewamine.

Maapinna pdigiti-läbildige. Sonniku- ja mullakihid.
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maad. Et mulla ümberpööramist kaewamise juures enam silmanähta-
waks teha, on maa pealmine kiht mustjam, alumine walkjam joonistatud,
nagu see sügawama kaewamise puhul toõepoolest ka on. Kudas söonnik
siin ära on jaotatud, nii on ta öieti ära jaotatud.

Kui sügawalt peab kaewama? Meie pildi peal joonistatud ha—-
rilik kaewamiselabidas on waewalt üks jalg pilk ja 8 tolli lai. Läbis-
tikku waotatakse labidas ülemise ääreni täieste maa sisse; et ta aga
ikka pisut liuskamisi läheb ja liuskamisi ka wälja töstetakse, siis wöib
ta ulatust läbistikku waewalt 10 tolli sügawuseks rehkendada. Halwa
labidaga saab aga köigest kaheksa, isegi kuue tolli sügawuselt kaewata.

Madalaljuurdujatele on sellest sügawusest küllalt, taimedele aga, kes

pikki juuri ajawad, püütagu 12—14 tolli sügawalt kaewata.

Millal peab kaewamä? Köige rohkem armastatakse seda sügisel
teha. Harilikuks määruseks on, et terwe aiamac sügisel sügawalt ümber

kaewatakse, snurtes pankades ületalwe seisma jääb, et heategew talwine
niiskus tast läbi wöiks käia. Kaewamata maa pealt woolab palju sigi-
rawat lumewett ära ja maa wötab enesesse palju wähem niiskust, kuiwab
palju rutemine ära. Just sel poõhjusel aga, et kaewatud maa pikla—-
misi kuiwab, jäetakse möni maa sügisel ümber kaewamata, ja nimelt
maa, mis iseenesest juba üleliia niiske ja mis kewadel warakult wilja
alla peab minema.

Oma kerge, kuiwa pinnaga aias walwan ma aga hoolega selle
järele, et augustist peale kuni nowembrini iga maa peale, mille pealt
saak juba kätte saadud, kohe soönnik weetaks ja sügawalt alla kaewataks.
Nii jääb see ümberkaewatud maa kogu talwels suurtesse pankadesse
seisma ja muutub kewadeks muredaks ja sigitawaks. Kewadel tohib
sel kombel ettewalmistatud maa peale alles siis jälle astuda, lkui ta

küllaldaselt on tahenenud. Külwamise ehk istutamise tarbeks kaewatakse
ta nũüd jälle uueste ümber. Terwe suwe läbi on siis jälle seaduseks,
ei maa enne iklla jälle wärskelt ümber kaewatagu, kui mi—-

dagi tahetakse peale külwata ehk istutada. :
See on see koöõige tähtsam: Seemned, taimed jne. peawad üsna

wärs!ke maa sisse tulena. Maa, mis peale kaewamist nädalatekaupa
seisnud, on ehl küüll weel kobe, aga ta ei ole enam wärske; sellepärast
peab teda uueste ümber kaewama, et wärske muld pealepoole tuleks.

Waremalt ümberkaewatud maa ülesköblimine suudab teda küll wärsken—-
dada, aga wärskelt ümberkaewatud maa on külwamise ja istutamise
otstarbeks parem.

Mis tulu on siis ümberkaewamisest? ühte tulu oleme praegu
tundma öppinud. Taimed satuwad wärskesse maasse. Juured
noõuawad wärsket maad; juba sel pohjusel kaewatakse maa enne

külwamist ehk istutamist ümber. Teine tulu: maa toidu-ained, loodus-

likud ja need, mis me wäetisega andsime, lähewad üũmberkaewamisel
hästi segamine ja jagunewad ühetasaselt laiali. Ikla jälle uus muld satub
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peale ja öõhk tungib temast läbi, awab mulla sigitawusele. Niiskus ja
soojus pääsewad paremine juurte juurde ja moõjuwad ergutawalt. Pea-
asi aga on: maa muutub sedawört kobedats, et juured sinna hästi
sisse wöiwad tungida.

Aiamaale on ümberkaewamine märksa parem kui kündmine, sest et

maa kaewamise läbi sügawamine ja paremine kobedaks tehtakse. Kae—-

wamise teel toodakse sügawamad kihid oöhu kätte, peale selle pööratakse
mullapangad paremine ũümber ja tehtakse peenemaks.

Algajal, kes ümberkaewamise head möju ei tunne, wöib kergeste
soow töusta mönda taime ümberkaewamata maasse istutada. Ta imet—-

leb aga, kui wiletsaste niisugune taim siis kaswab.

Rehitsemine.

Kohe, weel enne kui wärskelt ümberkaewatud muld ära jöuab
kuiwada, rehitsetakse ta läbi. Sellest tuleb kahekordset tulu: muld liitub

seeläbi koomale ja seisab nöndawiisi kauemine wärske, ja teisels
on maapind siis wälispidi nägusam.

Muidugi ei tohi seda ette tulla, et kobeda · maa peal rehitsemise
ajal ringi tallataks. Selleks rehitsetakse kas kohe ümberkaewamise puhul
kaewamata maa peal seistes woi aetakse peenrad ja teed sisse ning
köblitakse ja rehitsetakse tee peal seistes.

Kus maa hea ja kerge, seal tarwitatakse kergeid rehasid, millega
üksnes pealmine pind läbi töötatakse. On aga maa ränk, siis peab
reha köwa ja tubli olema. Ka pulkade wahe olgu paras lai, et klui

reha hookaupa toõugatakse ja jälle lähemale toõmmatakse, siis mullatũkid

hästi peeneks läheksiwad. Peenarde kergemaks rehitsemiseks on lihtne,
kerge puureha täieste kohane.

Külwamiseks walmistatakse aiapeenar järgmisel wiisil ette: Kui

peenar hoolsaste on ümber kaewatud, siis köblitakse ta tubliste läbi,
et möned mullapangad, mis ehkl pealmisel kihil juhtuwad olema, hästi
peeneks läheksiwad, sest mullapankades ei suuda örnad, noored wösud
kaswada. Kui peaks juhtuma, et pealmine kiht köbla all hästi pee—-
neks ei lähe, siis toodakse moõni kärutäis kompostimulda, sönnikulawa—-
mulda ehk muidu head, kobedat, sigitawat mulda ja aetakse ühetasaselt
peenra peale. Nüüd wdetakse ränk, pikkade pulkadega reha ja rehitse—-
takse peenar kahele korrale sügawaste läbi, et toores muld ja komposti-
muld hästi segamine läheksiwad; seepeale rehitsetaklse peenart kerge
puust rehaga. Pangad, mis wälja rehitsetakse, wisatakse lähema weel

ümberkaewamata peenra peale ja kaewatakse seal alla.
Ei wöi ju ometi mitte rehitsemise ülesanne olla meie maad pan—-

kadest täielikult wabastada. Mida paremine aiamaa haritud, seda ker—-

gemine saab reha temast jagu. Kus muld oma loomu poolest pangas,
seal tarwitatagu waremalt soowitatud maaparanduse-abinõusid, köige
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pealt laudafönnikut ja komposti rikkalikult, küllap siis muld aja jook—-
sul muredaks ja peeneks läheb. Toore, parandamata maa peal on

alati ränk töötada ja waba öhu käes muutub see maa ruttu köwaks;
sellepärast teeb see hästi, kes tema peale hukese kihi komposti paneb,
mis ennast hästi rehitseda laseb. Niiske ilmaga ei rehitseta, ei astuta

ülepea mulla peale, sest et see siis panka jääb.

Aiawilja-peenarde rajamine.
Suure maatüki peale on wöimalik aiawilja ridamisi külwata ehk

istutada, ilma et iseäralisi waheteesid tarwitseks jätta. Wäiksemas aias
ei ole aga niisugune wiis hea; siis on parem üksikud peenrad teha ja
kitsad jalgteed nende wahele; siin on köike parem näha ja wöib igale
poole hölpsamine ligemale pääseda. Peenarde ja teede tegemist on

kerge ära öppida. Aiawilja-peenrad tehtakse ühemöödulised. Nad teh—-
takse köik 4 jalga laiad ja seisawad üksteise körwal. Kitsad jalgteed

peenarde wahel teeme ühe jala laiused. Selleks tarwitame jala
pikkust möödupuud, millel ühe jala peal önar sees. Selleks wöib ka

rehawars olla, mis peenardé rajamisel nii kui nii alati käepärast on;

siis ei ole muud moöodupuud enam tarwiski. Peale mödupuu läheb
weel aianööri tarwis; see on harilik tugew nöör, umbes suhkrupea-
nööri jämedune, teine ots teise pulga küljes ja nende pulkade peale
keritud. Igal pool, kus aiamaa diges winklis, on peenarde rajamine
kerge. Siin möodetakse köikide peenarde laius lihtsalt peatee pealt ära.

On aga peatee poolwiltu läbi aetud, siis tuleb järgmist tähele panna:
peenra laiust ei tohi siis mitte poolwiltu möõta, waid ikka peenra si—-
higa winklis, — muidu jääwad teed ja peenrad wiltu,

seega siis mitte nii: waid nii:

S
—

—
—

O

—
E
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Köige pealt aetakse esimese peenra siht. Aiandör waotatakse ühte
pulka pidi ühte peenra otsa, nöör tmmatakse piki peenart (sihti mööda)
pingule ja waotatakse siis teine nööripulk peenra teises otsas maa sisse.
Nüũd sammubaednilnööri äärt mööda jalg jala körwal peenra löpuni ja
tallab sel kombel tee sisse. On esimene tee walmis, möödetakse järgmine
peenar ära, asendatakse nöör edasi ja tallatakse teine tee sisse.

See ei ole sugugi maa raiskamine, kui aiapeenarde wahele jala—-
laiuse tee jätame. Jalgteed tarwitades ei astu meie ise kunagi peenra
peale. Nü ei talla meie siis mitte wiljakandwa maa peal, mis wäga
kahjulik oleks. Jalgteed peenorde ääres on sellepärast just kasulikud,
et me igal ajal igale poole oma aiawilja juurde pääseme, köõike saame
ũle waadata, köike dieti rawitseda ja walminud wilja digel ajal ära

leriete. ilma et wiljakandwa maa peale pruugiksime as—-

tuda.
;

;

Aiapeenarde rajamine.
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Külwamise ette—-

walmistused.

Aiawilja taimed on

suuremalt osalt ühe—-
aastased, wöi nen-

dega käidakse kui ühe—-
aastastega ümber, s.o.
nad tärkawad kewadel

seemnest ja on sügiseks
oma edenemise löõpeta-
nud; dinult spargel,
rabarber ja weel möned

köögiwiljad on mitme—-

aastased: on need kord
külwatud ehk istuiatud,
siis wöib nendest järge—-
misi mitu aastat saaki
saada. — Nii siis koöige
pealt ühe-aastas-
te keeduwiljade juurde.
Nad tärkawad köik

seemnest, nimelt igast
terwest seemneterast üks

taim. Aga nende ede—

nemine on mitmekesine: Kuid seda
seletame iga taimeliigi juures
eraldi

lepea on kolm külwamise-
wiisi tarwitusel:

1. Seemned külwatakse „soön-
nilkulawasse“, noored taimed las-

watatakse sönnikulawas parajaks
suureks ja istutatakse sealt siis
wälja.

2. Seemned külwatakse wäl-

ja sündsa ja wäga hea peenra
peale ja istutatakse siis sealt pã-
rast ümber.

83. Seemned külwatakse kohe
sinna aiapeenrale, kuhu taimed
seisma jääwad; ümber ei istu-
tata neid nii .siis mitte.

Pea-asi on alati teada, mis-Waokeste tömbamine.

Aiateekeste sissetallamine
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sugune nendest kolmest külwamisewiisist dige on. Iga keeduwilja kirjel-
duses teeme selle kohta märkuse.

Wabasse aiamaasse klülwates tuleb pea-asjalikult kahe kül—-

wamisewiisi wahel wahet teha: 1) waokestesse külwamine ja 2)
laialtküũlw. Laialtkülwa—-
mine läheb weidi rutemine,
waokestesse külwamine on aga
teatud wiisil kasulikum. Kui

maa toores ja halb on, wöib

waokestesse natuke head mulda

panna, ja noored taimed, mil-

lest üksikud halwa mulla sees
tärgata ei suudaks, kaswawad
waokestes hea mulla sees suure—-
päraliselt. Waokestesse saab
ka ilusamine ja ühetasasemalt
külwata; noored taimed on

paremine kaitstud. Löpuks
on waosse külwatud wilja seest
kergem umbrohtu kitkuda, taimi

rawitseda jne. Harjumatatel
on ülepea kergem waokestesse
külwata. Tömmatakse ükstei-

sest ühekaugusele wiis, kuus ehk
kaheksa waokest ja küülwatakse
seeme sisse. Ukskoöik, külwa—-

On maa toores, stis segatatse sügawalt tagu nũüd. waokestesse ehl
toõmmatud waokestesse natuke head mulda. lalalt üle terwe peenra, igal

puhul onpeenar seemnele waja
hästi ette walmistada. Ettewalm istamist kirjeldasime juba:kaewatakse süga-
walt ümber, koblitakse ja rehitsetakse tubliste; maad parandatakse komposti
abil, kui ta weel pisut toores ja pangas on. Laudasönnikuga wärskelt
wäetada ei ole seemnepeenrale sünnis. Sellewastu on aasta eest wäe-
tatud maa külwile sündsam.

Seemne ostmine.

Ajakirja „Praktischer Ratgeber im Obst- und Gartenbau“ toime—-

tuses Saksamaal on omal ajal kord wälja rehkendatud, mitu seemnetera
iga isesuguse keeduwilja ühes grammis läbistikknu on (1 loes on ligi
18 grammi)h. Ja arwud tuliwad ootamata suured. Harilikult ei

teata arwatagi, kui pisikene niisugune seemnetera on ja klui palju neid
ühte loodi mahub. ühes grammis oli läbistikku:
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Majoran .. 6000 tera

metiathet· 5000

hapuoblitas .. ...
2100.

seler 2000.
peasalat 800
juwe-endiwia. . . 750.
tali·endiwia

.. —
650

,

ptierilt 1610—
dill 660
wu — —

naetib — 540.
Irxeis . .— 480
rerbelb 14270
rerblingeris . 400,
purulautkt — 380

.

laalikas —
270.kaalikas

porgandib . 3704— 2

2—
2 19 -

wirsing (sawoikapsas) .. 350
roosikapsas. . .

320
.

See tabel on wäga tähtis
Wötame köigest ühe juhtumise. A
ole wähematki aimdust sellest, kui

punane kapsas .. 310.
tomadid.. 290—
peakapsas .. . .200
lintapsas 3270
sibul ... 260
nuitapjas (koolrabh.. 350 7
xbigas . .125
spinat . 120.
rebisedb . 110
musijuur . ——
peedib .75—
kurgib ..10—60
melonidb . 38—
kardy (Hispania artischot) 23.
körwits 72

-

2
3

7

6
ernebd .

. 4.
vab . 72

igaühele, kellel seemnetega tegemist
Algaja tahab seemneid tellida; talei
palju tatarwitab, ja kui ta oma telli--

mise lihtsalt seemnekaupluse hinnakirja järele kokku seab, siis kaswab see
määratu suureks. Ei ole midagi iseäralikku, et möni aiasöber omale
kaks loodi peasalati seemneid tellib; kaks loodi vole kuigi palju, motleb

ta, mis ühest ikkagi saabl Jah, seda on aga 800 x26—20.800 seemne-
tera, ja kui ainult pooled neist tärkaksiwad, wöiks neist mitu tiinumaad täis

saada. Köige lihtsam on, meie rehlkendame wälja, kui palju meil taimi
tarwis läheb, ja siis tellime 10 ehk ka 20 korda niipalju seemneteri (gram—-
midesse ümberrehkendatult); ehk kui nii wäiksel möödul ei anta, siis tellime

koöige wähema möödu, mis kaupmees annab. Siis jattub meile sagedaste
mitmeks aastaks, woõime ka rilklalikult külwata, tärganud taimedest koöige
ilusamad wälja walida jne.

Seemne tellimine wöib algajale kalliks minna, kui ta ennaft seemne-
kaupluse hinnakirja ilusate piltide ja suure kiituse läbi hulutada laseb.
Nii mönedki uuemad seemned wöiwad head ja soowitusewäärt olla, nii

mönigi katsete jaoks huwitaw, kuid algajal ei maksa nendega tegemist
teha. Tema waligu esmalt üksnes need sordid, mis hästi läbi proowi—-
tud ja head on leitud olewat. Esmalt tuleb plaan walmis teha, mis—-

sugusid taimi aeda tahetakje, ja siis walitagu üksnes paremad sordid,
mille nimed me iga taime kirjeldusesse üles tähendame. Ja siis telli—-

tagu üksnes köige wähesemal möödul; juba seegi tuleb ilusa summakese
maksma. Ja kui meil himu on uudissortidega katseid teha, siis wa—-

lime köigest 2—s uut sorti, mitte rohkem, sest algajana on meil juba
selletagi oma taimedega palju tegemist. Oleme aja jooksul aiatöga
juba wilunud, noh, siis ei pea meid enam mingisugune suur takistus
kinni.

Kes seemneid posti kaudu tellib, säatku tellimine juba jaanuari—-
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kuul wöõi wähemalt weel weebruari algul ära, sest muidu wöib saade—-
tus hilja kätte jöuda, — seemneäridel on sel ajal palju tegemist.

Külw.

Kui ettewalmistused koöik hästi ja öieti täidetud, pistetakse nöör

waoklestesse külwamiseks pingule. Wäikse köwera köblaga ehk möne

suurema köbla teraga wöi koguni teiba otsaga tõmmatakse piki peenart
nööri mööda waoke, sügaw wöi madal, selle järele, kudas seemned on.

Peenematele seemnetele on juba natuke üüle /2 tolli sügawusest waokesest
küll, ernestele ja teistele sarnastele olgu aga waokene I—l/2 tolli

sügaw. Kui waokese muld parandust nöuab, siis tömmatakse esmalt

hea sügaw waoke ja täidetalse poolest saadik hea mullaga. Kes natuke

juba wilunud, tömmaku peenra peale koöigest ũüls waokene nööri järele,
teised juba silmamöödu järele. Seemned raputatakse torbikust kas kohe
waokesesse wöi wöetakse peosse ja lastakse üksikud terad läbi pöidla,
nimetis-ja keskmise soörme langeda. Mölemal juhtumisel talitatakse nii,
et iga seemnetera teisest umbes niikaugele langeb, nagu taimel pärast-
poole ruumi tarwis läheb.

On seemned wao—

kestesse kũlwatud, siis
lükatakse waokese tõm—-

bamise puhul ääre

peale kerkinud muld

reha seljaga seemnete
peale jälle tagasi ja
litsutakse pisut kinni.

Hea on, et waokesi
mitte täieste ei tide-

taks, sest muld seisab
seal sees paremine
niiske, kui waokese
koht wähe süügawa—-
mals (nökku) jääb.

La ialt külwates
arwame köige pealt
wälja, lui palju see-
met peenra wöi tea—

tudmaatũki peale tarwis läheb, ja katsume selle seemnehulga siis wimali—-

kult üũhetasaselt maha külwata. Algajal kulutab see palju aega, isėranis
kui seeme peenike on, sest seemned loööwad peos panka ja ei lange ũühetasaselt;
kes juba wilunud, see hoiab seemned lahtise peo peal, peopesa poolwiltu
ülespoole, ja laseb seemne, kätt edasi ja tagasi liigutades, pöidla, nime-

tis- ja keskmise sörme wahelt läbi libiseda, niisama nagu raha lugedes.

Waokestesse külwamine.
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Selle järel köblitakse seeme sisse, mitte köblaga, waid rehaga.
Aga ka mitte rehitsedes, waid — ma tähendan weel kord röhuga —

turer o. nüsngnie liigu-
tusi tehes, nagu köblimise puu — —

hul. Kui me aga klülwatud F S———
peenra peal rehaga rehitse-
miseliigutusi tahaksime h ;
teha, siis ajaksime seemne peen- 1
ral üksikutesse paikadesse hu-
nikusse. Kui aga rehaga jär—-
sult köblitakse, siis satub Terawa otsa jazköwera kaelaga koblas.

seeme hästi ja ühetasaselt mul— -

lasse. Kes seda seemne klöblimist heaste ei tunne, telligu moõni osaw
aednik näitama, kudas seda tehtaklse. Praegu külwatud peenra peale
wöib ka dhukese, ühetasase korra head mulla raputada, et seemneid sel-
lega kinni katta. See on aga tũülikam ja loomuliku mulla sees seisawad
seemned wärskemad kui wööra mulla öhukese waiba all. Uksnes siis,

kui peeneid seemneid kül-

watakse ja kui peenar
ise ka heast mullast on,ra-

putatakse sedasama head
mulda peale.

Meie seletasime, et
waokeste kinniajamisel
rehawarrega ühtlasi ka
wooke kohe kinni tuleb
litsuda. Sellel on suur
tähendus: Seemned
peawad köwaste
mulla sees olema.
ütksnes siis, kui seemne-
tera ülepen köwaste
mulla sees on ja mulla

niiskust sisse saab imeda,
hakkab ta idanema. Mul—-
la sees wallali seiswad
seemneterad ei idane, ehk
kuigi nad idanewad,

häwinewad nad esimese kuiwa tuule möjul. Et laialtkülwi tagajärjel
laialtseiswaid ja ainult kergelt kaetud seemneid mullaga paremine kokku
litsuda, tarwitatakse niisugust riistapuud, nagu 84. lehek. 2. pilt kujutab.
Ta on kolmest, neljast lauast koklu naelutatud; peale selle on tal weel
fköwer wars. Kahekordsed lauad (a ja b) on sellels, et ta rängem
eleks ja mitte ei kfömmeldals. Sellega patsutatakse klwatud peenrad

Käega külwamine.
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Waokeste kinnilitsumine reha seljaga

niisugusel aasta-ajal, mil maa ha—-
rilikult iseenesest weel niiske kül—-

lalt on, wöib piserdamine ka
ära jääda. Suwel tuleb see kül-
wile fasuks, et maa parajaste
ümber kaewatud, niiskus nii siis
altpoolt üũles on sattunud; ei tule

aga warsti peale külwamist wih-

ilusaste ja üũhetasaselt üle, aga ka
mitte liiga köwaste. Suuremates
aiapidamistes tarwitatatkse selleks
aiarulli. Kellel üsna wähe peen-
raid, wöib seda ka labida seljaga
teha. Niiske, sitke maaga ja april—-
likuul külwates, mil harilikult wars-

ti jälle wihma tuleb, mis oma

poolt ka mulla kinni lööb, ei klopita
seemneid mitte kinni.

On maa kuiw, siis tuleb pee—-
nar peale külwi kohe üüle piserdada.
Kuna aga külwamine suuremalt
osalt kewadel sünnib, nönda siis

ma,siispeab ilkagi kastma, — QAiatbb-riist, millegaseeme kinni lödatse.

muidu läbi ei
saa. :

Kes seemet
mitte liiga sü-
gawasse ega ka

tiiga madalasse
ei taha külwata,
pidagu seda
aednikuseadust

meeles: Seem—-
netera pealpeab
üfksnes kaks kor-
da niipalju mul-
da olema, kui

pas ta ise on.

On mulda liiga
paksult peal, siis
ei suuda iduKülwimasinaga külwamine.
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küllalt kiireste wälja tungida. On aga mulda liiga öhukeselt, kardab
seeme kuiwa. :

Kellel suur keeduwilja:aed käes, sellel on palju hölpsam külwata;
kui ta omale Planet-külwimasina muretseb. See tömbob ise
waokesed, laseb seemne soowitud kauguses ükshaawal sisse langeda;
katab seemne mullaga ja rullib waolese kergelt üüle. Ühtlasi tömbab ta
ka järgnewa waokese sisse jne. ;

Mitte liiga tihedalt külwata!
Wilumata algajal woöib juhtuda, et ta peotäie seemneid poole

ruutsülla peale külwab. „Peenra peal ei ole weel midagi näha.“ Aga
nagu paks kasukas tärkab

noor seeme üles, ja iseene-
sestki möista ei saa sellest
midagi. Meie köik oleme

algajad olnud! Köige pa-
remate juhatajate näpunãi-
detest hoolimata oleme koik Tihe tülw.

meeletu tihedalt külwanud;
wältas aastad, enne kui iga sorti seemnetega hakkama saime. Selle—-
pärast ei maksa kannatust kaotada! Kes külwamise asjus head öpetust
omaks tahab wötta, pidagu järgmist meeles: Igast idanemisewoimelisest

seemneterast tärkab üks taim.
Arwame kord järele, kui palju iga üksik taim oma

seisupaigal ruumi tarwitab, ja joonistame külwamiseks
ettewalmistatud peenra pealenii suure ringi. Just sinna
körwale teeme teise niisama suure ringi, kolmanda taime
jaoksjälle ringi ja nönda edasi. Iga ringi keskele tuleb
üks seemnetera!

So, nüüd on meil wiimaks öige wahe iga taime

jaoks käes ja ka arw teada, kui palju peame külwama.

Täpipealsemat juhatust ma enam anda ei tea, sest köik
taimed ei ole ühesuurused, üks sort tarwitab wähe ruumi,
teine palju roehkem. Kuni ümberistutamiseni tarwitab
näit. salat umbes 1 tolli läbimöõödu osa ruumi, kapsaliigid
4 tolli, seller 2/2—s tolli jne.

Töouseb seeme koigest ettewaatusest hoolimata liiga
tihedalt üles, siis peab halastamata harwendama, kuni

igale üksikule taimele paras jagu ruumi jääb.
Noorte taimede warakult harwendamine on üks

meie tähtsamatest töödest keeduwilja-aios. Aga mida
ettewaatlikumalt me lülwame, seda wähem tuleb meil
pärastpoole harwendada.Parxas külw
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Seemne kaswatamine.

Hea nöu-andja peab algajale ütlema, mis ta peab tegema, ja ka

seda, mis ta tegemata peab jätma. Selle hulka, mida ma tegemata
soowitan jätta, käib ka seemnete kaswatamine. Mittenii,naguei tulels

mingil tingimisel ise seemneid kaswatada. Seemne kaswatamise wastu

on mul kolm pöhjust: esiteks on seemne kaswatamine wäiksel möödul

tülikas, teiseks tuleb oma kaswatatud seeme sagedaste kallim lkui ostetud,
ja kolmandaks on ostetud seeme peaaegu alari parem.

Asjalugu, et seemne kaswatajad seemet nii odawalt ära wöiwad

anda, tuleb sellest, et iga kaswataja terwete wäljade kaupa kohe teata—-

waid sortisid kaswatab. Kuiwatamine ja puhastamine sünniwad suurel
wiisil; sel kombel langeb wäileste osade peale wähe kulusid.

Et seemnelaswatajate seeme parem on, tuleb osalt ka suurel wiisil
kaswatamisest. Peale selle peame.ju aru saama, et need inimesed, kes

muud midagi ei tee kui seemet kaswatawad, seda tööd paremine
tunnewad kui me-e. Seemne lkaswatamine on nimelt iseseisew elukutse,
mida sugugi nii kerge ei ole ära öppida. Selleks läheb palju usinust
ja osawust tarwis. Ka ei wöi kaugeltki igal pool head seemet kaswa—-
tada. Kui minul lillkapsad hästi kaswawad ja sinul lewkoid, siis ei
tea meie mölemad weel, kas oma ilusatest taimedest ka häid seemneid
saame. Kliimal ja maa-oludel on seemne kaswatamise asjus suur täht—-
sus. Nii olgu silmatorkawa näitusena tähendatud, et Saksamaal kaswatatud

seeme Kesk-Afrikas ja Löuna-Amerilas weel ülihead aiawilja annab. Kat-

suwad aga sealsed elanikud ise seda seemet weel edasi kaswatada, siis
ei saa nad sellest uuest seemnest enam kunagi head aiawilja. Kliima

möjul kaswab juba esimene seeme hoopis teistsuguseks ja wärtusetaks.
Nende maakondade elanikud on nii siis sunnitud oma seemet illa jälle
teistest, paraja wöö maadest tellima.

Kuigi kliimawahed igal pool nii suured ei ole, on siiski wastu—-
waidlemata töe-asi, et üks maakond seemne kaswatamiseks märksa sünd—-
sam on kui teine. -

Iseäranis heas kuulsuses seisawad Quedlinburg, Aschersleben ja
Erfurt. Seal kaswatatud seeme ei ole oma headuse poolest mitte ülsnes
Saksamaal, waid üle terwe maailma suures lugupidamises. Hul—-
gawiisi weetakse teda wöörastesse riilidesse wälja.

Pea-asi seemne kaswatuses seisab selles, et seemne kaswatamiseks
üksnes köige ilusamad ja täielikumad taimed wälja.tulewad
walida. Ka pöllumees walib koöige tugewamad ja raskemad loomad

eluloomadeks. Kes niisugust walikut ei tee, selle kari jääb järk-järgult
iklka wiletsamaks.

—

Aiataim ei ole mitte looduslik taim. Ta on iseäraliste olude

saadus. Ta pölweneb küll metsikust (looduslilust) taimest, kuid on sellega
wörreldes hoopis teistsugune, peenendatud. Oma iseäralised omadused
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on ta kaswatuse läbi saanud, ja aastasajandeid wäldanud kaswatusest
hoolimata ei ole need weel sugugi nii kindlad, et ta neid järeltulewale
soole suudaks pärandada. Köigil meie kulturataimedel on teatud möödul
kalduwus uueste metsikuks saada. See kahjulik kalduwus tuleb seda te—-

rawamalt nähtawale, mida rohlem me taimed omapead jätame. Möned
taimed muutuwad ruttu metsikuks, teised pikkamisi, mitme poölwe järele.
Seda metsikuks muutumisele kaldumist wöime aga maha röhuda, kui me

seemne kaswatamiseks alati köige täielikumad, köige kaunimine

wälja-arenenud taimed walime.
Seda teab iga aus seemnekaswataja: suurtelt wäljadelt walib ta

üksnes wähesed, koöige paremad taimed seemne kaswatamiseks wälja ja
nimelt elupolise iöö läbi omandatud asjatundmisega.

Maal kaswatatakse meil peaaegu weel igal pool aiawilja seemneid
iseoma tarwitamiselks, sest et seemne eest puhta raha wälja-andmist ku-

lukaks peetakse ja töö kulu ning maa hinda arwesse ei woõeta. See tee
on aga üksnes siis kohane, kui oma käest head seemet saadakse. Muutub

aga oma seemnest kaswatatud aiawili halwemaks, siis peab wäljastpoolt
heast allikast köige paremat uut seemet muretsema. Sellest heast seemnest
wöib siis jälle wana wüsi järele mönda aega seemet edasi kaswatada.

Köige täbaram on lugu kapsaseemne kaswatamisega. Kes sellega
osawuseta katseid on teinud ja oma kaswatatud seemnest weidrad kapsa-
nubulad saanud, see ei taha muidugi seemne kaswatamisest enam kuuldagi.
Asi on aga iseenesest üsna lihtne; koöik kapsaliigid: lillkapsas, wirsing,
roosikapsas, nuikapsas jne. on ühest ja sellestsamast taimest kaswatatud,
nende died on ühesugused ja nende sugutamisekäik woöib läbisegamine
minna, s. o. lillkapsa tolm wöib nuikapsa ditesse sattudes sugutada jne. Sä—-
herdune sugutamine sünnib isegi korrapäraliselt ja tingimata, kui

mitmesugused klapsaliigid lähestikku öitsewad. Mesilased lendawad siia
ja sinna kollastele õitele, kannawad dietolmu ühelt öielt teisele ja see
seeme ei anna nüüd enam puhtaid, waid segawerd taimi, s. o. hoopis
wäärtuseta ẽraami, ei roosi- ega peakapsast, ei lillkapsast ega nuikapsast.

Niisama wöib näit. ka kurkidega juhtuda, kui mitmet sorti kurgid
ligistikku itsewad.

Nii siis peawadseesugused seemnetaimed mitusada sülda üksteisest
eemal õitsma, — muidu ei saa me puhast seemet.

Seemnete alalhoidmine.

Uhed seemned seisawad kauemat, teised lühemat aega idanemise-
wöimelised. Täielikult wäljaküjunenud, küps seeme seisab kaua, kui
teda öieti alal hoitakse, halwal ajal kaswanud ehk halwaste hoitud seeme
kaotab peagi oma idanemisewöime.

Seemneäridelt ostetud seemne kohta ei tea meie ilmaski ütelda,
kui wana ta on. Seal müüüdakse ka 4 ja 5 aasta eest korjatud seemet.
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Suurem osa seemneid seisab 3 kuni 4 aastat idanemisewoõime-
line, üksikud ka 10 aastat. Külwist ülejäänud seemneid on hea wäikes-
tes kotikestes pööningule ũles riputada, kuhu hiired kallale ei pääse.

Seemnetega on kasulik eesmalt proowi teha. Möni nädal enne

külwi-aega tuleb paarkümmend seemet wälja külwata. Tärkamise järele
wöih siis näha, kui tihedalt woi harwalt peab külwama.

Istutamine.
Meie taimelesed kaswawad taimelawal joõudsaste edasi. Meie oleme

neile hea maa walmistanud, mis kobeda, rammusa sönnikulawa-mulla
ehk kompostimullaga rikkalikult segatud. Aeg-ajalt kastame, et noorte

taimeleste alles weel madalal seiswatel juurekestel kuiwa öhu all kanna—-
tada ei oleks. Kätte joöuab aeg, mil meie hoolealused taimelawal üm—-

beristutamiseks juba küllalt suureks on saanud. Meie walmistame
nüüd peenra hästi ette, kuhu nad löpuni kaswama peawad jäcma.
Me kaewame ta ümber, köblime teda, parandame kompostimullaga, kui

seda waja ja woimalik öñ; siis wötame jälle aianööri, sest aiapeenar-
dele peab otsejoones ja üksteisest ühekaugusele istutama. :

Nüüd tuleb taimede üleswötmine. Need seisawad kobedal läbiwäe—-
tatud peenral. Ohtul enne üleswötmist oleme nad hästi läbi kastnud;
nũũd ei ole enam paliu ajawiitmist. Meie wötame käega ümbert kinni

ja toõmbame taimed ühes juurte külge jäänud ilusa wärske soönnikumulla
tombuga wälja. See mullatomp juurte küljes on sellels ütlemata hea,

et niisugune taim uues

seisupaigas ruttu kinni suu-
dab kaswada. Kui aga
maa, kus noored taimed
kaswawad, pisut köwa on,
siis ei saa meie mulla--

tompu üũhes juurtega wälja,
waid me rebime juured
katki. Seda ei tohi sün—-
dida. Meie wötame siin
siis terawa pulga ehk kä—-

silabida ja tõstame tai—-
med sellega wälja. Hea
läbikastmine öhtul enne

üleswötmist on igal tin—-

gimisel palju wäãrt.
üleswöetud taimed pandakse wäiksesse korwi ehk kasti, mis enne

seda hästi niiskels on tehtud. On see taimi tis, siis piserdatakse köil

jälle ũüle, kaetakse kergelt lehtedega, märja rätikuga jne. Ennemalt ei pidanud
mina isegi säherdusest niiskelt hoidmisest suuremat lugu, sest et hädakor—-

Taime üleswotmine.
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ral ka ilma läbi saab; olen aga siiski leidnud,et taimed selle tagajãr-
jel wärs kemaks jäwad ja paremine kaswama hakkawad. Ma ei wota

istutamist ka ilmaski enam lõuna-ajal ette, mitte peale lkella 10 hommikul
ja enne kella 4 peale loõunat, ka mitte tuulese ilmaga. —

Meie üleswöoöetud taimed seisawad nii siis wärskelt korwis. Read
on peenra, taimede uue seisupaiga peale juba ära mrgitud; nüũd is

tutatakse iga taim ütsikult temale mäãäratud paiga peale.
—

On maa kobe, siis
tehtakse pahema käega
ehk ka üksnes paari sör-
mega wäile auk, hoitakse
taim parema käega seal
sees, kraabitaklse mulda

juurte ũümber ja wajuta—-
takse taim löpuks mö—-

lema käe pöidla ja ni—-

metissörmega mulla sisse
inni.

Sellest kinniwaju—-
tamisest saab uuele kas-
wukohale asuw taim

priskeks edasielamiseks
omale palju tuge. Nii—-
sama nagu seeme idaneda
ei wöi, kui muld teda igast küljest tihedalt ei ümbritse, ei suuda ka

juur uusi juuri kaswatada, kui ta hästi kindlaste maa sees ei ole.
Tuleb weel kahte asja
tähele panna: Juured
juhitakse auku panemise
puhul hästi allapoole,
juureotsad pöörawad en—-

did wahel ülespoole;
seda ei tohi olla; teiseks
iuleb taime juurekael
üles otsida. Juurekael
on just see sündsam
koht, millest saadik taim
mulla sisse peab sattuma.
Juurekaelaks nimetatakse
keeduwiljal seda kohta,
kus esimesed lehealgatu—-
sed seisawad. ;

Wahel iuhtub, et see
maa, kuhu keeduwilja

7

Taime kinnilitsumine.

Istutamine.
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tuleb istutada, raskewöitu on. Siis on käega istutamine ränk; heaks
abinuks on siin siis istutamisepulk. Harilik, noaga otsast terawaks
tehtud pult käib selleks küll. Kestwamaks tarwitamiseks wöib raud—-

otsaga pulga nõutada. Sellega puuritakse auk, hoitakse taim, juureotsad
allapoole juhitud, seal sees, pistetalse siis istutamisepulk augu körwalt
mulla sisse ja litsutakse muld sealt küljest wastu juuri. Ei tee wiga,

kaewatud

seisukorras
küll wäga harwa
ette tuleb, wöib
keeduwilia is-

tutada, isegi siis
weel, kui ta nii

köwa on, et istu—

tamisepulk sisse
ei taha minna ja
muld hästi was—-

tu juuri ei satu.
Selleks on waja

istutamisekoh—-
tasid öhtul enne
seda kasta. Üle

kui iga taim pea—-
le selle weel sör-
meotstega kinni
litsutakse. Niikö-
waste kui sor—-
medega, ei saa
me mitte is-

tamisepulgaga
kinni litsuda.

Igosuguse
kuiwa,köwa
ja pangas
maa peale, mida
wärstkelt

öö, woib olla, fka
weel päewa jook—-
sul, laguneb see
niiskus laiali ja
siis on kobeda,
niiskeks saanud
mulla sisse hea Noorte taimedekoolitam ine.
istutada.

Taime kinnilitsumine istutamisepulga abil
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Kuid hästi tähele panna: Istutatagu utsnes wärskelt ümberkae-
watud maa sissel

ülepea on hea wihma ajal ehk kohe peale wihma istutada, koöige
parem aga natuke aega enne wihma. Hea aednik peab ikka oskama
nii sisse seada, et ilm, mil ta istutab, just wihmane olels; siis ldöb
köik suurepäraliselt kaswama. 7

Siin peame weel ühte iseäralist istutamisetalitust seletama. Kunst—-
aednikud nimetawad seda pikerimisels ehk koolitamisets.
Harilikust ümberistutamisest läheb ta üksnes selle poolest lahku,
et. taimekesed wäga wäiksed on ja tihedalt üksteise koörwale uude seisu-
kohta iseäranis hea mulla sisse istutatakse, kuhu nad üksnes möneks
nädalaks jääwad. Nad peawad endid weel kosutama ja iseäranis
tugewaks ning tüwekaks saama, enne kui nad siit oma löpulikule seisu—-
paigale istutatakse. Taimede mitmekordne üleswötmine ja uueste istu—-
tamine harjutab nad tugewamaks, wastupidawamaks ja teeb nende
kaswu joömmikamaks. Selle tagajärjel ei kaswa koolitatud taim küll

mitte enam nii lihawalt, aga ta on märlsa wastupidawam. Kurgid jo
tomadid, mis kolm kuni neli korda

ümber koolitatud ja millel wars iga
kord natuke sügawamine maa sisse
pandud, ajawad sellest warrekohast uued

juured wälja, mis edenemiseks niisama
kaasa aitawad. — Mitte köikli feedu—-
taimi ei koolitata; millega seda aga
sünnib, neid wöib ainult kaunis tihedalt
külwata.

Pilkerimine wöetakse ka siis etite,
kui seemned alguses kogemata nii tihe—-
dalt maha on külwatud, et taimed kuni

üũmberistutamiseni taimelawale seisma
ei wöõi jääda. Kui me nad I—2 tolli

maa peale ülksteisest eemale pikerime
(koolitame), kaswawad nad tugewalt
ja mütakalt edasi ja niisugused tüüakad

üksiktaimed kannatawad pärast wälja—-
istutamise hästi ära.

Köoblimine ja -segamine.

Meie oleme juba tundma öppinud,
kudas aiamaad küũlwamiseks ja istu-

Warrest kaswawad uued juured
wälja.

tamiseks ette walmistatakse. Nende ettewalmistuste seas etendab
koöblimine tähtsat osa: Mida sitkem maa, seda kobedamaks peab ta teh—-
tama.



92

Wärskelt üümberkaewatud, aga weel tihedalt kokluliituwa mulla

tobedakls tegemisels on riistapuu olemas, mis kaugeltki weel nii laialt
tuntud ei ole, nagu ta seda wäärt oleks. See riistapunu on kabli,
tkaheharuline köblas, niisugune, nagu pilt siin kujutab. Hariliku, laia

köbla körwal ontal see hea külg, et tema möle

mad harud kergemine ja sügawamine mulla

sisse tungiwad, maad nii köwals ei löö; peale
selle purustab ta raskeid mullapankasid paremine
kui köblas seda teeb. Ma könelen ikka pankadest,
nagu neid heas aiamaas sugugi ei tohi ette

tulla. Ma tean aga, et esimestel aastatel, kus

aed alles hiljuti harimise alla woetud, mitte
Kabli. köik nii ei ole, nagu olema peab. Just aiamaa

harimiseks on kabli wäga tähtis. Pärast, kui aiamaa ühtelugu edasi-
jatkatud wäetamise ja hoolika töötamise läbi muredaks ja ikka rohkem

ere sarnaseks on saanud, on teda kerge ka teiste riistadega
harida.

Kui taimed peenardele on istutatud, koblitakse weel suwi otsa
sagedaste taimede wahelt. Pöhjust selle!ks annawad maakamar ja
umbrohi. ;

Kastmisewesi ja ka wihmawesi uhuwad suwel peenra pealmise
korra tihedaks. Päike ja tuul kuiwatawad, ja nönda kujuneb peenra

peale loomulikult koöwa kamar (kooruke), seda koöwem, mida sitkem ja
sawisem· maa on. Ka kerge kamar matab maa kinni; meie aga soowime,
et öhule aknad ja uksed lahti seisaksiwad, et ta taimede juurte peale
elustawalt saaks mojuda; sellepärast purustame kamara ära, ja kui

aja jooksul uus kamar tekib, purustame ta jälle ära.

On maad juba kaua haritud, siis ei ole kamar mitte wäga tugew;
sellest on küllalt, kui me köblaga kergeste üle pealmise pinna tömbame.
Aednikud, kes säherdusest maarawitsemise- wiisistwäga suurt lugu peawad,
nimetawadseda segamiseks. Segamine on nii siis üsna madalalt
köblimine, kusjuures rohkem tömbamisewiisil kui löömisewiisil töötatatse.
Ei ole aga maa hästi haritud, siis ei aita kerge segamine suurt midagi;
palju enam tuleb siis süügawalt ja pohjalikult köblida.

Kui sagedaste tulewad taimede all seiswad aiapeenrad koblida ja
segada? Nüsama sagedaste, kui neile kamar peale tekib. Mida enam

palawa, kuiwa ilmaga kastetalse, mida sagedamine wihm ja paikesepaiste
waheldawad, mida toorem maa, seda sagedamine peab ka köblas tege—-
wusesse astuma, et õhule, soojusele ja niiskusele uueste maa sisse pãã—-
----semisels teed awada. Esimestel kuudel peale istutamist tuleks peenart

iga kahe, kolme nädala 4agant segada. Pärastpoole, kui taimed ede—-

newad ja lehed warjawa katusena ũüle peenra ulatawad, kaob see waja—-
dus aegamisi.
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Köige kohasem ridade
—

wahel röötamiseks, ilma — —
et taimedele wiga sün— ssssh. —— : —

nikls, on tiigriköblas. Md
Temaga on v-- kerge
ja mõnus tödtada. Kes M
selle hea riistapuugga M a— :

harjunud, koöblib remaga n :
;

hea meelega ja palju. V

Tiigrikõblas.

Umbrohu kitkumine.

Juba taimede edenemijeks nii tarwiliku kobedaklstegemise pärast
köblitaklse aiamaadnii sagedaste, et ükski umbrohi selle peal kaswada
ei woi. Ainult seal, kus maa harimine hooletusesse jäetud, laguneb
umbrohi laiali. Köige rohkem saawad umbrohu all need aiaomanikud
lannatada, kes oma töödega ilmaski digeks ajaks walmis ei jöua. Ise—-
enesestki möista, et see koht, kus umbrohi kaswab, kulturataimele kadu—-
nuks jääb, niisama ka toidus, mis umbrohi maa seest enesele imeb.
Kuhu nii siis umbrohi pesitseb, seal kurnab ta maa wälja ja saak
wäheneb. Meil on aga aiatööga tösi taga ja sellepärast päneme köik

jou selleks käima, et umbrohi meie aias kulturataimedele lallale ei ki—-

puks. Et umbrohi peenardele ja aiateedele ka iluta, hooletu wãlimuse
annab, seda ei ole meil waja meelde tuletadagi.

Wahet tuleb meil teha ühe-aastaste ja püsiwate ehl mit—-
me-aastasle umbrohtude wahel. Ühe-aastastest umbrohtudest on malts,
linnurohi (mida moõnel pool ka wirnaks, kanamaltsaks ja limarohuks kutsu—-
takse) ja koörwenöges, püsiwate seast orashein, osjad ja ohakad köige
kahjulikumad ja peaaegu igal pool laiali lagunenud. Niihästi ühe—-
aastaste kui ka pũsiwate umbrohtude kohta maksab seadus: „Ei ole
umbrohtu, mida ei saaks ära kaotada.“ Köik umb—-

rohud jääwad iseenesest äro, kuimaad haritakse.
ühe-aastaste umbrohtude, s. o. niisuguste umbröhu-taimede wastu,

mis ainult ühe aasta elawad, tuleb pea-asjalikult sel teel woidelda, et
neid ditsmisele ei lasta päseda, sest kohe peale ditsmist on ka seeme
walminud, satub maa fisse ja sel kombel sigitab see taim iseennast loõp—-
mata edasi. Mida paremine maa wäetatud, seda lopsakamine kaswab
umbrohi. Kui nüüd koöik umbrohi aiast ja lähemast ümbrusest enne

ditsmist ära kitkutakse ehk koöblitakse, mis ju iseenesest moistetow peaks
olema, siis ei suuda ta muidugi seemneid külwata ja pärastpooleei
ilmu neid taimi enam nii palju. Seemned, mis weel endisest ajast
maa sisse jäänud, tärkawad küll nüüd weel kahel ehk kolmel aastal,
aga et uut seemet juurde ei tule ja ühtelugu köblitakse, kavwob ka need
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ära. Uued umbrohu-seemned woöib nüüüd üksnes weel tuul naavrusest
aeda kanda ehk satuwad sinna ühes sönnikuga. Neid ei ole aga nüüd

nii palju, nagu möni ehk oma wabanduseks tahaks ütelda. Köige roh—-
kem tekib umbrohtu sinna aeda, kus aednik ise umbrohu seemet kaswatab.

Uhes külwatud seemnetest tärganud taimedega, sagedaste ka weel

waremine, tärkab palju umbrohtu. Algaja on esiotsa kahewahel, mis

ta wälja peab kitkuma ja mis sinna jätma, sest et ta heade taimede ja
umbrohu wahel weel wahet ei oska teha. Seda wöib aga ruttu öppida.
Kui me wiis lillepotti wötame, iga potti iseliiki seemneid külwame ja
töigis wiies potis nüüd ühte laadi taimekesed ilmuwad, siis teame kohe,
et see umbrohi peab olema. Kes tähelepanelikult silmitseb ja wordleb,
öpib ühte unibrohtu teise järele tundma; löpuks, kui koöik umbrohud
wälja kitkutud, ei jää peaaegu muud midagi enam kaswama, kui üls—-

nes head taimed.

Keeduwilja-aias külwab algaja enamaste ridamisi; siis tunneb ta

seda selgemine head taimed ära ja woib umbrohu kergeste selle läbi

häwitada, et ridäde wahelt maa koöblaga läbi tmbab, s. o.mitte ei koöbli,
waid ainult pealtpoolt kriimustab. Nii häwitab ta hölpsaste tuhanded
umbrohu-taimed nende esimesel tärkamisel. Head reastaimed saawad
selle läbi ülewöimu ja hoiawad ka üksikud umbrohud, mis weel kaswama

jäänud, kängus.
Waja on üksnes öiget aega tabada, ja see õige aeg on alati „nii

wara kui woöimalik“. Nispea kui umbrohi nähtawale ilmub, woöib ridade

wahelt köblida, ja niipea kui wäiksel umbrohu-taimel, mis koöblimisest
puutumata jäänud, ümbert kinni saab woötta, tuleb ta wälja kitkuda.
Sünnib see öigel ajal, ei wöta see suurt waewa. Alles siis, kui dige
aeg mööda lastud, on kahju ja töö suur. Siis algab kulturataime ja
umbrohu wahel meeleheitlik wöitlus elu ja surma peale, ja labasel
umbrohul on kerge ülewöimu wöita, kui aednik kulturataime kasuks ruttu

ja käredalt wahele ei astu. On ülewöim kulturataimede käes, siis aita—-

wad nad ise umbrohtu eemale törjuda. Tugewad kulturataimed lämma—-
tawad umbrohu ära.

Püsiwad umbrohud on juba wöimsamad, sest et nende juured
sügawasse maa sisse jääwad ja ilka jälle uusi wösusid wälja aja—-
wad. Näib peaaegu ni olewat, et pealt ära köblimine juuri just kui

weel enam taga kihutaks ikka jälle uusi wösusid usinamine wälja ajama.
See aga ainult paistab niü. Koöblitakse südiste ja jatkatakse seda wäsi-
mata ning pöhjalikult kuni sügiseni edasi, siis peawad juured sedawört
noörgestatud olema, et nad järgmisel kewadel enam wösusid ei suuda
ajada. Pea niisamuti on lugu ju ka pũsiwa (mitme-aastase) keedutaime
spargliga: kui aprilli, mai- ja juunikuul koöik wäljatulewad warred

(tilgad) ära lõigata, siis ajawad juured oma joõul uusi wösusid wäsi—-
mata edasi. Kui me aga wösud ühtelugu kuni septembrikuuni ära löi-
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kame, siis oleme spargli ära surmanud ja järgmisel aastal ei wösu ta

mitte enam.

Kus asi ainu-üksi hä—-
wilamisesse puutub, seal on

mö ukam, et umbrohi seniks
puutumata jääks, kuni ta

fkoöige paremasse kaswu—-

hoosse on joöudnud ja para—-
jaste ditsma hakkab. Kui

siis taim täies mahlas sei—-
sab, wöetakse wartest kinni

ja ei loõigata, waid rebi—-

takse nad wälja; selle
läbi lämbub juur harili-
kult iseoma mahlasse ära, sest
et ta sel ajal uusi wösusid,
mis juurte mahla ära wö-

taksiwad, mitte küllalt kiirelt

wälja ei suuda ajada.
Täies mahlas seistes

on köik taimed palju örne—-

mad kui kaswu waheajal ehk
uue kaswu algul. Kui
näit. orasheina maa selle
taime tärkamise ajal ũümber

kaewata, siis lähewad tema

juured palju hölpsamine
hukka kui siis, kui nad sügi-1
sel kaswu waheajal wälja 2
köblitaklse. Iga köige wäik—

—7

—— 2

——
— *1

1. 2 aeg köblimiseks.
2. Köblimisega ei tohi enam wiiwitada
3. Kdige wiimane aeg.

semgi juuretükike, mis maa sisse jääb, ajab pärast uued juured wälja
Kui me siis harimata maad, milles palju püsiwa umbrohu juuri,

harida tahame, on seda köõige parem juunikuul ette woõtta, mil köil koöige
täiemas mahlas seisab. Täiskülwatud aiapeenardel saame ka huriliku
köblimise teel püsiwate umbrohtudega hakkama, pealegi kui ülekaswa-
wad kulturataimed neid pärast ära lämmatada aitawad. Kui
kulturataimed fkaunis tihedalt ja lopsakalt kaswawad, siis jäã—-
wad umbrohud kängu ja juured surewad pikkamisi wälja.

Poldosi, tilkhein eht kuuskjalg, mille kewadeseid, sigitawaid
elsemplarisid lambanisadels ehk seatilkadels, suwiseid, suguta eksemplarisid
aga orawasabadeks kutsutakse, on üks tüütawamatest umbroh—-
tudest; tema juured ulatawad umbes süũlla sügawuselt maa sisse
ja pealtnäha on neile sinna ränk ligi pääseda. Iseäranis tülitaw on

ta nimelt niiske, keedemaa peal. Igaüks aga on ehk märganud, et
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põldosje ũlsnes seal leidub, kus uut maad harima on hakatud ehk pol-
lumaa hooletusesse jäetud. Waewalt läheb kellelgi korda seda umbrohtu
ammu haritud heaft aiaft suuremal hulgal leida, isegi kui selle maa

aluspõhi temale sünnis oleks; ta on lihtsalt maaharimise ees taganenud,
head tcimed on ta ära lämmatanud. Peaasjalikult lämmatawad umb-

rohtu köik lehetaimed, nagu salat, kapsad, rabarber jne. Kui keedu—-

wilja waheldatakse, s. o. iga kord ikkla midagi muud istuta—-

takse, nagu see üleüldse sündima peabki, fiis aitab ka see sel-
leks tubliste kaasa, et kogu aed aja jooksul umbrohust tãieste wabakls

saab. Keeduwilja-maa puhastamiseks on isėranis hea see, kui maa

peale warase keeduwilja walmimist kohe ümber kaewatakse ja uus wili

peale istutatakse. Seda tüülitamist ei suuda pũsiwad umbrohud tiel

taswu-hovajal hästi ära seedida. Maa ũümberkaewamise puhul korjatakse

unidul köik püfiwate umbrohtude juured hoolega ära.

; eede pealt wöib umbrohtu ju ka soola ehk rauawitroli abil

ära häwitada, kuid karta on itkagi, et see põletaw wedelik sealt haritud
maasse tungib ja kulturataimedele häda teeb. Palju odawam ja mit—-

metpidi tulusam on aga köblimine ja rehitsemine.

Muldamine.

Sagedaste on need üülsnes wiksed asjad, mis aiatöös ette tule—-
wad wötta, süski on need niisugused, et nende järele otsustada wöib,
kas aiatöö hästi wöi halwaste on tehtud. Algaja töötab oma peenra
fallal tiigriköblaga. Ta arwab, et oma tööd dige hästi teeb. „Pea!“
hũüũame meie, kes me seda pealt waatame, „kas sa ei nãe. et taimedele

seeläbi kahju teed, et mulla juurte pealt ära köblid!“ Ta seda arwata—-

waste ei nãe ja ei usugi seda, sest juured ei ole weel paljad, kült on aga

karta, et esimene wihm nad paljaks peksab. Mitte taimede peolt ära, waid

taimede peale tuleb mulda kraapida, kui maakamarat kobedaks tehtakse.

:
ole weel kuigi laialdaselt tuntud, kui heaks laitseks muld tai—-

medele on.

— Tasa ja ettew ratlikult tõmbame
meie aiakõblaga, teda kergelt lbi mulla

liigutades, natuke mulda taimede ümber.

Taimede ümber tekib wäike, madal mul—-

lahunik, taim ise seisab kesk seda mulla-

hunikut. Meie „muldasime“, nönda
nimetab seda aednik: Wäga tuntud

ja üleüldiselt tarwitusel on muldamine
kartulite kaswatamisel. Siin on kuhja

Mullatud erned. aetud muld otsetohe wärskete mugulate
—

;

(fartulite) kaitseks, ühtlasi on nüüd
mugulatel kosumiseks rohkem mulda. Keeduwilja-taimi mullatakse üks—-
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nes madalalt, mulda ei aeta mitte nii körgele, kui kartulitel. Ligitöm
matud muld peab juuri kaitsma ja niisked hoidma. Peale selle jäb
wars wärskemaks. Üleüldse on tähele pandud, et noorelt mullatud kee—-
duwili rohkem saaki annab. Erneste ja übade salgad, mida mullati,
seisiwad lerges maas ka kindlamine ja ei kannatanud niipalju kuiwa
all, niisama ka kapsad. Lehed ei tohi muldamisepuhul mulla alla jda.
Sellepärast jäetakse niisugused keeduwiljad, mille lehed üsna maa ligidalt
algawad, näit. salat, muldamata, niisama ka redised, karotid jne., sest
et nad wäga wäiksed on. Mitmetele teistele, nagu pleelsellerile, kardyle,
(purule), töõmmatakse süügisel, kui nad juba täis kaswanud, palju
mulda peale, et nad pleegiksiwad. Neid istutatakse küll ka dõnsustesse,
et seda parem oleks neid mullata ja pleegitada.

Kastmise-sissesead.

Wanad, aga weel köwad ja wastupidawad waadid kaewatakse
aias sündsas paigas enam kui poolest saadik maa sisse. Sündsad on

sellekls ka heeringatünnid ja wanad petroleumiwaadid. Niisuguse wana
tünni sisse pandakse esmalt natuke paberit, hööwlilaastusid woi muud

selle sarnast ja pistetakse poõlema, et tünn seest puhtaks körbeks. Niipea
tui lauad seest jubapisut lökitsema lööwad, pödöratakse tünn kummuli,
et tuli ära lämbuks. Selle järel aetakse tünn jälle pũsti ja peetakse
kauemat aega wee all, s. t. ta peetakse wett tis ja seda wett uuenda-

takse aeg-ajalt, kuni wesi enam sogasels ei tömba. Nũüüd on meie tünn

lastmisewee jaoks kölbulit. —

Kudas saadakse nendesse weetünnidesse kastmise jaoks tarwismi—-
newat wett? Kahest lauast löödakse naelte abil renn koklu, ja see sea-
takse nii üles, et wesi sealtkaudu tünni wöiks woolata.

Kudas aga üleüldse wett aeda muretseda? Kellel aed jöe wdöoi
ojakese ääres, saab üülihead wett kergeste ja odawalt. Ta seab
üksnes lihtsa tuuleweski-tiibadega pumba uũles; see pumpab wett körge-
mal seiswasse törde ja sealt woolab wesi ise mööda rennisid tünnidesse,
igasse aia nurka.

On aga aed wäiksem,
siis on ju we diuto —

wett jöest wöi ojaleseft ämb—- — —

ritega aeda kanda.
——A

Ojakese ehk jöe ääres —
— ——.

seisew aed on palju wäärt —— —
sest hea wesi on seal alati —
käepärast. ; eerenn.

Linnades saab wett jälle
Pee

weetorudest, ja kuigi weemöötjad sisse seatakse, ei lähe see nii wäga
kallis maksma.
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Kolmandal järgul seisab juba kaew. Suuremates aedades seatakse
kaewust wee pumpamiseks mootorid üles. ;

Puurkaewu asutamise puhul tuleb puurimine wilunud meistri
kätte anda, wähemalt sel korral, kui wesi sügawal; on wesi madalal,
siis saab ka oma jöuga hakkama.

Parisi keeduwilja-aednikud pumpawad wett laewust hobustega,
weowärgi abil. Hobust läheb linna keeduwilja-aednikul juba kauba
müügilewiimiseks tarwis. Nii siis pumpab hobune talle I—2 tunni

jooksulka kastmiseks tarwisminewa wee.

Ma ei ole senini weel seletanud, et wesi kastmise otstarbeks mit—-

mekesise headusega on; mida rohkem wesi hapniklku sisaldab, seda parem

on tema möju taimede peale. Wihmawesi on ees!lujulik kaftmisewesi.
Ta on oma pikal öhu—-teekonnal enesele wäärtuslisi aineid kogunud ja
teeb maa sigitawaks. Sellepärast tuleb sigitawat wihmawett niipalju
kui wöimalik koguda.

Niisama on joöewesi eeskujuli! kastmisewesi, sest et ju ka tema

oma pikal teekonnal palju õhu möju all on seisnud.
Ka järwede ja tiikide wesi on läbistiklu hea.
Kaewuwesi on wäga mitmeklesine. Ülepea aga peetakse teda aia

jaoks koõige halwemaks weeks, sest et ta külm on ja wähe öhlu on saanud.
Endi otstarbeks wöime teda aga sel teel kölbulikümaks teha, et me teda

tünnides öhu käes laseme seista. Tünnid tühjendatakse hommikul ja öh—-
tul kastmise otstarbeks ja taidetakse kohe jälle uueste. Seisnud wesi
on märksa parem; seda woöib igaũüks oma silmaga näha, — kastku aga
ühte taime wärske ja teist seisnud kaewuweega.

Mida örnem taim, seda suurema hoolega peame temale üksnes

öhu käes seisnud ja soenenud wett andma.

Kastmine.

Keeduwili peab „oörn“ olema. See on peanue. Ornaks saab
ta, kui ta kiireste woib kaswada. Me oleme juba tööd ja abinousid
tundma oppinud, mis taime kiireste kaswama panewad: soendawa
ja hästi toitwa laudasönniku ehk kompostiga wäetamine, maa sũügawalt
kobedaks tegemine enne istutamist ja alaline tuulutamine (õhu andmine)
köblimise teel, peale selle karedate tuulie eest laitsmine.

Märksa suurt möju kaswu peale awaldab loöpuks weel maa

niiskus, ja kuna maa loomulikust niiskusest põlluwiljale läbistikku
juba küllalt on, ei jatku teda weel aga rohkeste wett nöudwale keedu—-

wiljale. Sellepärast peab keeduwilja wirgaste kastma.
Et kastmine mitte ainuke abinöu ei ole, mis taime kiireste ja

mũhawalt kaswama paneb, tähendasin juba eespool, kus ma wäetamise
ja maa kobedakstegemise etteotsa seadsin. Mapean isegi seda üũtlema,
et kastmine asjata ja kahjulik on, kui maad noõudekohaselt pole wäetatud
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ega kobedaks tehtud. Toorest, halba maad ei tohi kasta; muidu läheb
ta selle rohke wee möjul, mis tema peale uhutakse, ülsnes weel hal—-
wemaks. Ka keskmise, alles hiljuti harimisele wetud aiamaa peal wöib

kastmise ainsaks otstarbeks olla taimi palawa, kuiwa ilma puhul ära-

kuiwamast päästa. Köige paremaid tagajärgi ilmutab kastmine sönniku—-
mullal eh! heal, wanal aiamullal, mis selle sönnikumulla (sönnikulawa—-
mulla) sarnane.

Kes seda, mis siin öeldud, ise oma silmaga tundma tahab öppida,
peaks kord katset tegema. Ta kastku wördlemiseks soönnikulawa-mullast
peenart ja harilikku sawisegasest mullast (pöllumullast) peenart suwel
palawate ilmadega mitmel korral ja püsiwalt. Moöne nädala pärast
karsugu ta maa läbi. Sönnilulawa-muld on selle tagajärel tore wärske

ja mure, põllumuld aga sitke ja mu ane woõi köwa. Sönnikulawa-muld

on, kui weel wöimalik oli
ära nörguda ja kui mitte

just ũüliohtraste ei kastetud,
kastmise läbi märksa pare—-
maks saanud; tovre pöllu—-
maa aga on kastmine hal—-
wemaks teinud.

Nü on siis, nagu isegi
näete, hoopis wale, kui

arwatakse, et kastmine igal
tingimisel kasu toob. Köi—-

un waewast ja hoolest hoo—-
timata woib ta koguni üsna

kahjulikultki möjuda.
Muu seas etendab siin

ka see asjalugu osa, et kast—-
misewesi maa jahedatks
teeb. Kuigi nüüd niiskus
ũhelt poolt nii kasulik on,

möjub maa jahenemine tei—-

selt poolt ometi sagedaste
kahjulikult.

Warasel kewadel, mil
iga soojusekraad suure wäär-

tusega, olen ma kastmisega
iseäranis tagasihoidlik ja
ettewaatlik. Hilisel sügisel
ja talwel korjub aiamaasse
palju niiskust, sest sel pöh-
jusel, et päike ja soojus puuduwad, on ära-auramine wähene. Iseära-
nis teeb sigitaw lumewesi maa nii läbiniiskeks, et talwisest niiskusefst

Läbiulataw kastmine.
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taimede esimese wajaduse katmiseks aprilli- ja isegi mailuul küllalt saab.
Kui loomulikku niiskust weel kastmise läbi rohkendatakse, siis ei ole

sellest mingit kasu, üksnes maa soojus wäheneb, ja see on taimedele

kahjulik. Alles maikuu keskpäewadest peale hakkab kastmisewee järele
wajadus tekkima.

Peale maa wäetuse- ja harimise-seisukorra etendab ka maa ja
aluspõhja koklusead oma osa: Läbilaskja, liiwane aiamaa kannatab
korralikku ja rikkalikku kastmist palju paremine, sellewastu ei saa raske,
sitkle, aga muidu hea maa sagedast kastmisest suurt kasu üũhtigi. Ei

lase aluspoõhi läbi, siis ei suuda ka maa kuigi palju wett wastu wötta.
Madal, läbilaskmata aluspõhjaga kulturakiht on juba sellepärast halb
aiamaa, et teda korralikult kasta ei saa. Kastmiseweel puudub paik,
kuhu ta ära wöiks noörguda; maa muutub sooseks ja hapuks.
- Palju wäärtust on sellel, kui aiapeenrad kastmisewee wastuwötmisels
öieti ette walmistatakse: köblaga tömmatakse wäiksed önarad ehk wao—-

kesed, kuhu wesi woöib koguneda ja kust ta maa sisse imbub. Pealt
kumer aiapeenar wett enesesse ei wöta, waid laseb selle peenra wahele
jooksta; ka weeroodis, siledaks rehitsetud peenar peab wähe wett kinni;

M

tunni aja pärast on

17U 1 köik jälle kuiw. On
11/78 aga peenra peal wao-

:
:

ʒ kesed, siis jääb wesi
Kastmisewett ei wota mitte wolwitud peenrad hästi sinna seisma, tungib

waslu. sisse ja maa jäb
niiskeks. Mida sü—-
gawamad äärewaoke—-

sed, seda sügawamine
wöib wesi sisse tun-

gida, seda kauemine

MA 7—

waid ühetasased ja äärega peenrad.

peab niiskus wastu.
Kes öieti kastma tahab oppida, harjugu plekist lusikaga, terawa

vulgaga ehk sörmedega peenra sees järele katsuma, sest mitte selle järele,
kudas peenar pealt niiske paistab olewat, ei tule siin otsustada; pea-
asi on, kudas lugu alumise mullaga on, selle mullaga, mille sees
juured seisawad.

Oleme meie aiapeenra dige pohjalikult läbi kastnud ja laseme teda
öd läbi seistia, et wesi hästi laiali imbuks, ning waatame järgmisel
hommikul järele, siis leiame 1/2, ka 2 tolli sügawuselt koöik hästi niiske

olewaat; allpool aga on muld kuiw kui tuhk. See on toenduseks, et
meie mitte küllalt pole kastnud. Ja lahjuks on weel peaaegu igal pool
wiisiks küll sagedaste kasta, aga mitte läbiulatawalt.

Kastmise puhul näib ju esimesel silmapilgul küll nii olewat, nagu
upuks nüüd föik wee alla; see on aga üksnes silmapilguks. See na—-

tuke wett onruttu ära imbunud ja ei jöua kuigi kaugele; selleprast
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tuleb kohe peale esimese wee äraimbumist uueste kasta ja tund aega
peale selle weel kolmas kord. Waat, nüüüd wöime kaks kuni kolm, ka
neli kuni wiis päewa oodata, niikauaks mõõdub läbiulataw kastmine, ja
kui siis mitte üksnes peenra pealmine kiht kuiw ei ole, waid sügawa—-
malt urgitsedes ka seal niiskuse leiame puuduwat, siis kastame jälle
uueste. Tahame juba kangeste ärakuiwanud peenart kasta, siis wältab

see üleüüldse wäga kaua, enne kui ierwe maa niiskeks on imbunud; meie
wöime kuus ehk seitse korda järjestikku koöik üle walada. Peenart, mis
weel kaunis niiske, saab rutemine läbi klasta.

Keeduwilja, mille juured madalal, näit. redist, kastame sagedamine;
niisugusid taimi wöib palawa, kuiwa ilmaga igapäew kasta. Marja—-
pööõsaid, artischokkisid ja teisi sarnaseid sügawaljuurdujaid kastetakse
üksnes harwa, köige rohkem iga 8 päewa tagant kord, aga siis korraga
ka kaheksa korda nii ohtraste.

Pöhjalikult kasta. Wesi koguneb taimede ümber tehtud lohkudesse ja tungib sisse

Meie lkastame piserdusesoelaga, mis wee aiakannust peene wihma näol
woolama paneb, ehk wötame soela toru otsast ja kastame nii,etwesi lahti/ est
torust paksu joana woolab. On meil waja madalaljuurdujaid üũks nes

pealiskaudselt kasta, siis jätame soela oisa; peab wesi sügawale tungi ma,
siis wötame söela toru otsast ära ja hoiame toru otsa kastes maa lä—-

hedal, et wesi mitte pladinal ei langels.
Kastetakse parajaste wärskelt istutatud taimi, siis wöetakse piser—-

dusesöel ära. Meie ei taha neile kastmisega mitte ainult niiskust pak—-
kuda, waid peaasjalikult ka iga üksiku taime juuri öieti kinni uhtuda, s.
t. mulda peeneks mudaks muuta, mis siis hästi tihedalt taimede juurte
ümber liitub. Iga wärskelt istutatud taime ümber tehtakse nögu ja
kastetakse kohe hästi. Ei aitaks midagi, kui me terwe wärskelt istuta—-
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tud peenra söela abil üle piserdaksime; juured jääksiwad siis kuiwaks

ja taimed närtsiksiwad pealmise kihi niiskusest hoolimata, sest et

nad mitte kindlaste mulla sisse pole liitunud. 9

Päris keeruline asi on üleũldist kastmisemöötu kindlaks märatah;
algaja peab siin ise õppima. Kui ma naituseks ütleksin, et ruutsülla
peale päewas 20 toopi wett tuleb rehkendada, siis oleks see mönikord

küll paras möot, iga kord aga mitte. Aedniku kunst just selles seisabli,
et ta ilmadega, maa koklkuseadega ja taimede igakordsete wajadustega
peab rehkendama ja oma talitusi nende järele sisse seadma. Ta peab
taimedelt enestelt öppima, missugust rawitsust nad tahawad saada.
Taimed nitawad oma ülespidamise läbi wäga jselgeste ära, mis neil

puudub; meie näeme, kui nad lödwaks lööwad ja janunewad. Nii kau-

geleei tohi meie wirga aednikuna asja ilmaski lasta minnal.
Kindlat arusaamist taimede weetarwiduse kohta saabsee aiasöber,

kes omale sademetemöõtja (wihmamoötja) muretseb. Sademetemöõtja
näitab temale igal hommikul, kui mitu millimeetrit wihma maha on lan—-

genud. üks millimeeter tähendab seda, et ligemale 4 toopi 1 ruut—-

sülla peale on langenud. Wihm, mis läbi lööb, peab wähemalt
15- kuni 20millimeetriline olema. —

Selle järele tuleb siis ruutsülla maa peale 60—?75 toopi wett ühe
korraga ehk lühikese aja jooksul järk-järgult anda, kui kastmine peab läbi
tungima ja mitmeks päewaks ette lööma.

Wäga tähtis asi on weel, missugusel ajal kasta. Täie paikese-
palawuse aegus hommiku kella 10-st kuni kella 4 p. l. ei puuduta
meie aiakannu. Meie kastame üksnes hommikul ja öhtul, sest
keskpäewase kuumuse puhul ei suuda wesi mullast öieti läbi imbuda; ka

on äkiline jahutamine kuiwa, kuuma öhu puhul taimedele kahjulik.

Piserdamine.
Kastmine ja piserdamine (pritsimine) — need on kaks lahkumine—-

wat asja, mida me ära ei tohi wahetada.
Kastmine peab m aa niiskeks tegema, piserdamine ö hu.
Kastma ei peaks mitte sagedaste, aga poöhjalikult;

piserdama aga peaks ülepea sagedaste, kuid üksnes kergelt.
Kastmine tarwitab palju wett, piserdamine w ähe; kastmine tu-

leb juurtele kasuks, piserdamine lehtedele. ;
Ontaimi olemas, kes tingimata niiskes öhus soowiwad eiutseda,

kuid on ka teisi, kes sellest suurt wälja ei tee. Et ära tunda, kos taim
niisket öhku armastab, waadatagu tema lehti. Suurte, pehmete leh—-
tedega taimed tahawad ka niisket öhku saada, wäilkeste, köwade leh—-
tedega taimed kannatawad ka kuiwa öhku. On öhk wäga niiske, siis
edendab see lehtede kaswu suurepäraliselt: taimedele kaswawad lihawad
lehed. Kuiw öhk ei wöi lehtede kaswu ilmaski edendada, küll aga öite—-

algatust, wiljakandwust.
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Need on möningad kastmise ja piserdamise kohta käiwad tähtsamad
punktid.

Kellel nüüd üksnes wäile ja pealegi kinnine (igast küljest hoone—-
tega jne. piiratud) aiake on, ning paistab sinna alati kuum pikle ja on

la seisupaik muidu kuiw, sellel on aias alati liiga kuiw öhk, ja kui
möni taim tema juures koöigest kastmisest hoolimata edeneda ei taha, siis
on selles kuiw öhk süüdi. Siin wöib usin piserdamine imet teha. Leht—-
taimed, mis senini aina wirelesiwad, kujunewad imelopsakaks. Tugi—-
puud (spaleerid) ajawad suured, lihawad ja täidlased lehed wälja, ja
muru muutub ilusaks roheliseks.

Köige tähtsam aeg piserdamiseks
on kesksuwi. Kewadel on öhk weel jahe
ja niiske küllalt, sügisel muutub ta ka
jälle jahedamaks ning niiskemaks. Mai—-
kuu löpust aga kuni augusti alguseni,
piklade väewade ja lühikeste ööde aja—-
järgul, jääb kuiwades kohtades taimi

wärskendaw ja elustaw kaste päriselt
ära. Sel ajal on piserdamine taime-
dele otse heateoks, ja osawa piserdami—-
sega wöime sel ajal seal, kus miski

hästi ei taha edeneda, otse imetegusid
teha.

Mönikord wöib piserdamine tema

heaft möjust hoolimata ka kahjulikuks
saada; nii olen ma näituseks alati tä—-

hele pannud, et kui pöösasube ja er—-

neid palju piserdati, siis nad dige mü—-

hawalt kaswasiwad. Nad ajasiwad
ühe päewaga sörmepikkused wösud, kuid

wiljakandwus ei läinud suuremaks. Otse
selle wastu: mida mühawamalt nad

lehte läksiwad seda wisamine algatasi—-
wad nad kaunu. Niisugust keeduwilja
kastan ma sellepärast ka üksnes siis,
kui kastmist waja on, ja ainult torust,
sest et läbi söela kastmine ühtlasi nagu
piserdamine möjub.

Keeduwilja-aiale ei ole muid riis—-

tasid piserdamiseks tarwis, kui üksnes

aiakannu (piisk-kannu). Aiakann sõelaga
hoitakse natuke koörgel jaköigutatakse ruttu üle peenra; kes enam kast—-
walt tahab möjuda, hoiab kannu madalamal ja liigutah teda rahulikult
ja pikkamisi edasi. ;

Hildebrandi prits.
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On aias weetoru, siis ei wiitsi ju keegi hea meelega wett kanda

ja kasta. Keeratakse lihtsalt weetoru lahti ja pritsitaklse. Niisugustes
aedades woib peaaegu alati näha, et siin põ hjali!k kastmine puudub;
aga natuke wöib ka siin järele aidata: kui terwet aeda mitte igalöhtul
kergelt üle ei pritsita, waid igal öhtul ainult ũüks osa järgemisi ja pöh—-
jalikult, nii et peenrad nöndapalju wett saawad, et sellest mitmeks pe--
waks jatkub. —

Köige odawam prits aiatöö jaoks on wäike Werderi käsiprits.
Iseäranis hea on teda ka tugipuude jaoks tarwitada. Ta saadab tu—-

gewa joa wett ligemale 2/2 sülla kaugusele. Kui talle soel otsa kru-

wida, pritsib ta nagu udusarnast kastet wälja.
Suuremal Hildebrandi pritsil on see hea külg, et tal tarwilik

weenöu kohe pritsiga ühenduses seisab. Juga ulatab kuni 4 sülla kau-
gusele; niisamuti wöib temaga ka peenelt piserdada. See prits on

wäga praktikalik; üls inimene saab temaga hakkama.

Werderi käsiprits.

Söonnikulawade asutamine
Kas peawad algajad sönnikulawa asutama? Selle üle otsustagu

iga algaja ise. :asu: 1. Sonnilulawas wöib keeduwilja- ja lilletaimi, mida

igos aias tingimata waja läheb ja mida sagedaste ränk on ka ostuteel

soowitud headuses saada, odawalt ja hästi kaswatada.
2. Soönnikulawas wöib mitmesugusid keeduwiljasid kaswatada

ja nad saawad seal neli kuni kuus nädalat warem walmis kui aias;
peale selle kaswawad nad seal palju ilusamad ja örnemad. Linnas ja
linna lähedal on see wäga tähtis, sest warase keeduwilja eest maklstakse
kewadel ja suwe algul alati körget hinda.

L3. Sönnikulawade läbi saab nii-ütelda nagu körwalt palju head
mulda.

Kahtlemine: 1. Sönnikulawad noöuawad igapäew teatud
tundidel hoolsat järelwalwamist ja rawitsemist, on nii siis seal kohased,
kus aia omanikul palju aega ehk ustawad abilised on. Kes oma

aiale üklsnes 2—B hommikutundi wöib pühendada ja kellel ka ustawaid
abilisi pole, sellel läheb asi rängals.

2. Sönnikulawa diget rawitsemist ei ole mitte kerge ära öppida;
waike ettewaatamatus woib suurt kahju tuuna. Sönnikulawa rawitse-
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misels ei ole küll koolitatud aednikku waja, siiski on algajal hakatuses
parem taimi osta kui ise kasmatada.

Mina oma poolt annaksin algajale ndu mitte kohe esimesel aastal

sönnikulawa asutada. Teisel ja kolmandal aastal oleme aiatöga juba
enam wilunud ja siis önnestawad ka sönnikulawad meil paremine.

Sönnikulawa jaols on köige pealt iseäranis head mulda tarwis:
puhast, w..tsimata sönnikumulda, mis määndunud hobusesönnilust tek-

kinud, aga täielikult mullaks on saanud, ja üksnes kobedamakstegemise
otstarbel paneme ühe wiiendiku jämedat jöeliiwma hulka. Iga teine
muld ei ole sönnikulawa jaoks nii sünnis — uus pöhjus, mispärast
mitte kohe esimesel aastal sönnikulawa ei pea asutama, esmalt waja
tema jaoks mulda muretseda. Kellel sönnikumulda küllaldaselt ei ole,
see wöib kerget, head aiamulda, lahedat, kobedat murumulda, head kom—-

postimulda lisaks wotta, kuid koguni mitte raslet mulda, määndumata
aineid. Kunstlik wäetis on sönnikulawale kölbmata! Peldikusoönnikuga
wäetatud muld on soönnikulawale kihwt! ;

Määndumata pan—-

gad, mida muld eht
weel sifaldab, hakka—-
wad kinnises, soojas
sönnikulawas weel
määnduma ja teewad
taimed töbiseks. On
muld halb, siis lähe—-
wad taimed alt mus-

taks, langewad küljeli
ja saawad hukka.

Liiga rammus muld
on sönnikulawas pea—-

Taimed soõnnikulawal:
a) wärske, määndumata mulla sees;
b) hästi sigitawa mulla sees.

aegu niisama halb nagu kunstlik wäetis. Rammus, wärske muld saab
kölbulikumaks, kui ta talwe jooksul külma käes mitmel korral ümber on

Käru ühes sdelaga, mulla sdelumiseks.

8
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kaewatud ja liiwa, liiwase mulloga ehk kerge ja kobeda murumullaga
läbi segatud. Et köiki määndumata osasid mulla seest wälja heita, sel-
leks pillutakse muld läbi söela.

Sönnikulawa-kast, mida ühest kohast teise wdib wiia (kolme akna jaoks)

Sönnikulawa nöuab soendamist, ja selleks ei ole miski muu asi
nii sünnis kui hobusesönnik. Walige kaitstud, väilesepaisteline paik,
taewakle neljanurgeline auk wälja — süülda lai, 1/2 sülda pikk ja
2 jalga sgaw. Selle augu sisse pakkige hobusesoönnikut. Hobuseson-
nik wöib wärske olla, parem on aga, kui ta juba möni aeg hunikus
on seisnud, — siis on ta juba pisut wälja auranud, ei aja sönnikulawa
enam nii wäga palawaks, seisab aga paremine ja kauemine soe. Hobuse-
soönnikut ei tohi lumi ega wihm läbi niisutanud olla,— siis ei lähe ta

ũleüldse soojats. On auk poolest saadik täis, siis tuleb laudadest raam

—sönnikulawa-kast sinna peale. See sönnilulawakast pakitakse siis
seestpoolt hobusesönnikut triiki täis, nii et sönnikukiht umbes 15 tolli

körgeks saab: mida körgem ta on, seda kangemine ta soeneb.

Sönniku sissepakkimine on kunst, mida tarwis öppida. Sẽnnikut
ei tohi mitte pahmakawiisi auku ehl kasti pilduda, waid ta tuleb

hargitäie kaupa tihedalt ja köwaste pakkida, nii et kuhugi ooönsusi ega

Ühe aknaga sonnikula-va-kast.
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kühmusid ei jää. Sönnik kahaneb nimelt, lkui ta soeneb; ta wajub ka

ũhemööduliselt, kui ta ühetasaselt on pakitud. On ta aga mönes

kohas kühmus, siis jääb pind pärastpoole hoopis kühmuliseks
Sönnikulawale läheb aknaid waja, hästi passiwaid puust raami—-

dega llaasa!naid. Akende suurus on kõikuw. Kolme aknaga sönniku-
lawad on köige mönukamad. Söonnikulawa—-kast, millest me koönelesime,
on 8 alna jaoks, iga alen sülda pill ja /2 sülda lai. Sönniku-
lawa-kast ei tohi aga mitte weeloodis seista, waid loõuna poole pisut
längus, et wihm maha woolaks ja pike paremine saaks möjuda.

On kaft sönnikut täis pakitud, siis
tallatakse sönnik hästi kinni ning aknad

pandakse peale, et sönnik soojaks lähels.
Nelja kuni wiie päewa pärast on sönnik
harilikult juba niilaugele soenenud, et üle—-

malkirjeldatud head sönnikulawa-mulda
sönniku peale wöib tuna. Sönniku peale
pandakse teda umbes 8 tolli paksune kiht.
Sönnilkulawade mullakiht, wöib öhem, ehk
paksem olla, nii kuidas taimed tarwitawad.
Melonidele, kurkidele, lillekapsaste, kartu-

lidele, antakse umbes 12 tolli mulda- Ka
on hea, kui nimetatud taimede lawasse,
hobusesönniku peale 3—4 tolli lehma sön-
nikut pandaklse. Kahe ehk kolme päewaga
on ka see sönnikulawa-muld läbi soenenud,
ja nũüüd alles kũülwatakse seeme soönniklu-
lawasse. Altpoolt tulewa soojuse toõttu ja
walge, kaitswa klaaskatuse all tärkab
ta pea — —

Hobusesönnikul on iseäranis see hea külg, et ta hästi soojaks.
läheb, ja kui ta siis oma soojuse ära on andnud, määndub ta ruttu

ja muutub heaks mullaks.

Seasönnik, kitsesönnik ja kaweisesösnnik aetakse hobu—-
sesoönnikuga segamine; siis läheb see enam pikkamisi soojaks. Niisuguse
segu puhul wöib wärske sönnikukihi ilma kartma körgema pakkida.
Soojus püsib siis kauemine alal.

Ka turbapuru-sönnik sünnib lehtedega ja hobusesönnikuga
segamine pakkida.

Umbrohi, kuiwad oa- ehk ernewarred ja muud sellesarnased
on külmas maas heaks aluskihiks. Neid pakitakse paksu kihina augu
vöhja, et wäärtuslik ja kallis hobusesönnik, mida kewadel sagedäste
küüllaldaselt saadagi pole, allapoole niipalju ei jaheneks. Sedasama
wiisi wöib kuuseoksi tarwitada, niisama ka saepuru ja parki.

Sönnikulawa alen.
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Wi!lla- ja puuwilla-jäänustel on suur küttejöud, weel

suurem kui hobusesönnikul. Sissepakkimise puhul peawad nad aga
läbiniisked olema,ja peale tuleb neile kiht määndunud soönnikut panna,
— muidu sũnnitawad nad kuiwa, taimedele kahjuliku öhu. Määndunud

willajäänustest soönnikulawa-mulda ei saa; nad lähewad kompostihuni—-
kusse.

Sönnikulawasid tarwitatakse kaheks otstarbeks:
1. Keeduwilja kaswatus. See algab jaanuarikuul. Sellel

aasta-ajal peab sönnikukiht woimalikult körge olema; peale selle peab
terwe kasti ümber tingimata jalapaksune kord soönnikut olema, mis ta

oma poolt sooja hoiab. Möne nädala pärast pandakse kasti ümber uut

sönnikut, et jälle uut soojust saada. Hilisem lawaskaswatamine on palju
kergem ja odawam, sönnikut läheb märksa wähem.

——

On sonnikulawa-kast loode poolt küljest pakkimata,
siis jahutab tuul ta ära.

2. Aiawilja- jo
tilletaimede kas—-
watus. Selle sönniku—-
lawa asutamine algab
suuremalt osalt alles weeb—-
ruari löpul; sinna kül—-

watakse märtsikuu algul.
Märtsikuu löpul wöib

sönnikulawad weel nii—

sugustele taimedele teha, mis oma edenemiseks wähem soojust ja lühemat
aega tarwitawad. Mida hiljemine sönnikulawa e seda öhem
kord sönnikut pakitakse talle ümber.

Otstarbeta oleks söõn-
nikulawasid suwel asu—-
tada, sest et suwel esiteks
wähe taimi wälja kül—-

watakse, ja teiseks on

meie aiamaa suwel juba
küllalt nii soe, nagu seda
taimedele tarwis läheb.
Ka hilisel süügisel ei asutata sönnikulawasid, sest päikesekiired jääwad
iklka nörgemaks ja taimed ei jöua talwe läbi wastu pidada. Maasoo-
jus üksinda ei aita, waid elutsennseks ja kaswamiseks peab ka walgust
olema; see walgus puudub aga nowembri- ja detsembrikuul täielikult.

Igal juhtumisel peab sönnikulawa niipalju päikesewalgust saama, klui
wähegi woimalik. Ilma päikeseta ei saa läbi.

Söonnik hoiab lawa sooja.

Söonnikulawa rawitsemine.

Oieti asutatud sönnikulawa mullapinna ja aknaklaasi wahet on kül—-

wamise ajal waewalt kämbla osa. Senikui taimed dieti tärgana on
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joöudnud, on muld weel natuke wajunud. Ütleme, mullapinna ja klaast
wahet on nüüüd s—s tolli; see on wäga kasin öhuruum. Kui päike
paistab, siis tungiwad kiired läbi klaasi, mullapind heidab nad tagasi,
ja sel kombel tekkliw soojus jääb sönnikulawasse. Weebruarikunl ja
märtsi algul on soönniku läbi soetatud soojuse rohkendamine alati soo-
witaw; kuna päike aga taewas ühtelugu körgemale töuseb, siis wöib

see kardetawatks minna, ja paraku tuleb seda ette, et taimed kahju saa—-
wad wöi koguni ära körbewad, sest et kitsasse ruumi löpmata palju
soojust korjub.

Nii siis tuleb löuna-aegse päikesepaiste puhul warju anda ja ära-
tarwitatud öhku wälja ning wärsket sisse lasta. Sel teel, et me akende

peale kaitsewaibadehk lauad liiga ägedate pikesekiirte wastu kaitseks pa—-
neme ja öhklu anname, on meil wöimalik sönnikulawa soojust üsna

enese soowi järele korraldada. Ohu andmisel (tuulutamisel) on weel
teine otstarbe: koikidele taimedele on elutsemiseks ja edenemiseks wärsket

öhku tarwis; wärsket öhku peawad noored, aeda ümberistutamiseks
märatud taimed ka selleks saama, et nad esiteks karastust saaksiwad
ja teiseks tüwekaks kaswaksiwad. Meie paneme kraadiklaasi sönnikula—-
wasse ja katsume soojust, nii hästi kui see läheb, 14—15 kraadi R.

peal hoida. :
See, kellel wöimalik pole alati digel ajal tuulutada, ja ülepea

igaüks, kes tuulutamisega weel wilunud pole, teeb hästi, kui ta sönniku-
lawa sisemuse natuke madalama teeb, nii et mullapinna ja klaasi wahet
mitte 5 tolli, waid B—lo tolli oleks. Niisugune palju awaram öhu
ruum ei lähe nii ruttu palawaks. Taimedel ei ole joöudsaks
kaswamiseks nüũüd küll niipalju walgust, aga ka hädaoht
ei olenii suur.

Ohupulk lükatakse ühelt poolt küljest üles tös-

tetud akna alla. Siis wöib rilutud, liiga soe öõhl wälja )

ja puhas, wärske oöh! sisse pääseda. Warasel kewadel on

köigest üsna wähe wärsket öhku waja, üksnes löunatun-
didel paikesepaiste aegus ja selge, tuuleta ilmaga. Mida !
koörgemalt päike käima hakkab ja mida soemats ilm läheb, L

seda körgemale seatakse öhupulk, seda kauemaks jäb sönni-
kulawa lahti. Löpuks woetakse aprillikuu teisel poolel ak- Ohuputlt
nad soojadel päewadel lühikeseks ajaks päriselt ära, et noori
taimi öhuga harjutada,

Wärske öhk on igatahes löige parem sönnikulawa soojuse korral—-

daja. On ainult waja, et igal päewa-ajal järele waadataks ja iga
kord järele möeldaks, mis selleks tuleb ette wötta, et head öhku ja di—-

get soojust sönnikulawasse soetada. On wäikse aia omanitka, les ko—-

dunt wäljas teenistuses käiwad. Niisugustel on hea, kui nad hilisel
kewadel sönnikulawale alati natuke öhlu annawad, s. o. juba hom—-
mikul akna praokile teewad, sest wäga sagedaste tuleb sumpas hommiku
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järele palaw, pilesepaisteline ilm, ja taimed körbelsiwad ära, kui wã—-

hemali sönnikulawas soetatud kuum öhk wälja ei saa woolata. Wahel

Lihtne, wäike soönnikulawa, tuulutatud.

on päewad wäga halwad: wäljas on kare, halb öhk, kuid ?päile koör—-
wetab kangeste. Sönnikulawa läheb liiga soojaks, aga meie ei wöi

tuulutada (õhku anda), sest et öõhk wäljas wäga kare on. Siis paneme
warjuwaibad ehk lauad akende peale, umbes 8 kuni 6 tolli laiad lauad,
zu iga laua wahele jäägu ikka kolme soörme laiune wahe, ẽt päikeselii—-
red weel läbi pääseksiwad. See „warjuandmine“ hoiab lawa üleliiga

palawaks minemast. Sönnikulawa taimed on ikka wordlemisi örnad, ja
sellepärast ei ole neile wahel mitte üksnes üleliigne soojus kahjulik,

Laudadega warjatud warapeenar.



111

waid sagedaste ka pileselkiirte äge walgus. Ka selle wastu kaitseb war-

juandmine. Kewadel ei anta mingil tingimisel enne kella 10 e. l. warju,
niisama ei tohi warjuandmine ka kauem kesta kui peale kella 3 p.l.

Millal ja kudas öhlu kui ka warju anda, seda wöib üksnes har—-
jumise teel ära öppida. Ilm, soöõnnikulawa seisukord ja taimede liik on

mööduandwad. Aia omanit, kes sönnikulawasid tarwitab, peab p—-
pima oma taimede wajadustest aru saama, nendega ũühes tundma. Liiga
rohke warju ehk öhu andmine wöib wahel niisama kardetawakls saada,
nagu liiga wähene.

Tuulutades alles märgatakse ũlepea, kui tarwilil sönnikulawale mitte
üksnes pikesepaisteline, waid fka kaitstud seisupaik on. Ei ole seisu-
paik kaitstud, siis woolab külm wälimine öhk otsekohe lawasse ta tai—-
med saawad ülearu külma. Kui soönnikulawa taga, nii siis pöhja pool
küljes hooneid ega müürisid ei ole, siis ehitatakse kohe soönnikulawa
taha umbes mehekörgune kaitsesein, mis külmad tuuled ära hoiab ja ka

soojust kogub. Päriselt wabalt seiswaid sönnikulawasid on halb tar—-
witada.

Sönnikulawadele pakitakse sedawört, mis nad

maapinnast üle ulatawad, kuni kasti ääreni sönni-
tut ümber. Esiotsa ja wähemalt terwe märtsikuu
läbi kuni aprillikuu löpuni tuleb soöõnnikulawa ka
weel igal öhtul ölewaipadega ehk laudadest luuki-

dega hästi kinni katta, et soojus öösels sisse jääks.
Kaetakse sel silmapilgul, mil päike soönnikulawa
pealt ära pöörab. Hommikul wöetakse lkate ära,
niipea kui walgels läheb ja mitte wäga külm ei
ole. Käreda külmaga on parem, kui sönnikulawa
ühels ehk kaheks päewaks kaetuks jääb. Soojad
lawad seda ei kannata, sest et taimed kahju saaksi-
wad. Wähem soojad soönnikulawad woöiwad aga
wäga hästi moöni päew kaetud olla, wöimalikul
korral weel sönniku ja lume all. —

Katmiseks kölbawad hädakorral lihtsad öled.
Neid läheb sealjuures küll palju kaduma ja peale—-
panemine ning äralorjamine on ka tülikad; selle—-
pärast on ölewaibad, mida ise wöib poöimida, tu—-

lusamad. Neid ölewaipasid wöib ühe ehk ka kahe

Olemattide walmista-
mine: nööri läbipist-

Tmine.

nööriga walmistada. Kahe nööriga waibad on sparemad. Saelauad
eht ka luugid on kallimad, kuid nad seisawad selle eest ka kauemine
wastu, kuna ölewaibad iga aasta uued tulewad muretseda.

Sönnikulawa rawitsemisenduete hulka käib löpuls ka kastmine
ehk dieti piserdamine. Kastetakse üklsnes läbi peene piserdusesöela,
esialgu wähem; köige rohkem iga nelja kuni wiie päewa tagant tuleb
jarele waadata, pãrastpoole tihemine. Kui aga pãike tugewamine paistma
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haktab ja ilka rohkem tuulutatakse, siis kuiwab ka sönnikulawa ära, ja

öputs tuleb igapäãew järele waadata. Waiksest, wiietoobilisest kannu-

tiest jatkub ühe akna jaoks küllalt.

Uhe asja peale pean weel tähelpanemist
juhtima: ülemift äärt kastetatseẽ kolm, isegi
neli korda nii ohtraste kui ülejäänud lawa,
sest et see köige rohkem ära kuiwab ja tai—-

med seal peal hukla wöõiwad saada.
Kastmise puhuks ei ole waja akent pealt

ära toõsta; ta töstetakse üksnes ühte äärt

pidi üles ja teise käega kastetakse. See

sünnib hommikul kella 8 ajal, koöige parem
weel soendatud weega. Pool tundi peale
seda wöib tuulutada, öhku anda. Liiga
rohke kastmise ja niiske ilmaga kastmise
eest hoiatan ma. Üleliigne kastmine wöib

isegi hea, ammu määndunud sönnikula-
wa-mulla sees taimede juured mädanema panna, kui sealjuures küllaldane
tuulutamine puudub, liiatigi weel siis mulla sees, mis hästi pole walminud.

Märtsikuul ei tarwita sönnikulawa sagedaste kah: nädala jooksul
ja weei kauemine tilkagi wett; lkui pealmine muld kergeste kuiwaks

lööb siis ei tähenda see weel, et kastma peab. ;
Sönnikulawa-muld sisaldab sagedaste palju umbrohu—seemneid,

shnikulawad lähewad ruttu roheliseks, mitte mahakülwatud seemnest,
waid umbrohust. Ja on umbrohu warane häwitamine juba wabas
maas tarwilik, seda rohkem siis weel kallis sönnikulawas. Kallis lawa

läheb asjata raisku, fui seal sees umbrohtu hatkame kaswatama.

Soojail päewil — aga ainult löuna-ajal, et lawa mitte liiga
ära ei jaheneks — wöetakse aken pealt ära ja kitkutakse iga ũüksik umb—-

rohu-taim wälja. Seda tuleb piinliku hoolega teha: wäiksed taimed,
millel alles kaks lehte, tulewad wälja kitkuda. Algaja, kes umbrohu
ja heade taimede wahel weel hästi wahet ei oska teha, olgu walwas.

Köige parem, ta püüdku neid umbrohtusid tundma oöppida, mida igal
pool leidub, ja kiskugu esmalt harilikud umbrohud: maltsad, körwenö-

gesed, linnurohi wälja, et head taimed rohkem wabadust saaksiwad.
Ka üks pisitilluke loomake ilmub sönnikulawasse oma häwituse—-

tööd tegema, iseäranis niisugustesse, kuhu päike kangeste peale peistab
ja mille seisukoht ka muidu halb ja kuiw on. See on: ämbliklest ehk
punane ämblit. ütsikub ämblikud on nii waiksed, et neid ülsnes

hädawaewalt palja silmaga wöib seletada. Sajandetena aga tungiwad
nad igasuguste taimede lehtede kallale ning lehed omandawad siis
imelikü, waltjashalli, kahwatu wärwi ning ei taha edasi kaswada.
Möned on seda küll juba tähele pannud, ei ole aga seletust leidnud.

Muu seas on ka uulitsa-äärsete pärnade lehtede kahwatu, haiglane

DOlematt kahe nööriga.
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wärw silmatorkaw, ja need lehed langewad warakult maha. Süüdi
on siin punane ämblik. Hea meelega asub ta umbsetes, pilesepais—-
telistes, kuiwades aedades, ka übade, kurkide, maasikate, wiljapuu—-lehtede
jne. tallal. Umbne, kuiw oöhk on see, mis nende rohket siginemist
hoölbutab. Loomuliluks wastu-abinduks on siin omakord niiske dohk,
sage taimede pritsimine puhta weega, lka usin kastmine. Kuhu punane
ämblik on pesitsenud, seal rändab ta ühe taime peolt teise peale, ja
ũtsnes äge ja sage wee tarwitamine ehk jälle sage wäcwlitolmuga
tolmutamine suudab teda ära hoida. ; -

Taimelawa aiasöbrale
Sönnikulawa asemel wöib ka lihtsamalt läbi saada ; nimelt wöib

keeduwilja- ja lilletaimi ümberistutamise otstarbeks ilma hobusesönniku
ja klaasakendeta lihtsalt ja odawalt umbes kaks nädalat warem para—-
jaks fkaswatada !ui wabas maas.

Lauad löödakse nelja—-
nurgeliseks ilma pohjata
kastiks kokku ja asendatakse
aias sündsas ja soojas, pi-
kesepaistelises kohas umbes

poolest saadik maa sisse,
kuid nii, et kast löuna poole
natuke längus oleks.

Muld kasti sees aetakse
nũüũd hea, mureda sönniku-
lawa-mullaga, mida rikla-
likult juurde tuleb lisada,
hästi segamine; selle läbi

saab ta noorte taimede kas-
watamiseks kölbulikuks. Kast
laetakse ölewaipadega ehl
öõlemattidega, mis päewa—-
ajal pealt ära woetaklse ja
vöhjapoolekaitseseinaks
üles seatakse.

On ju üsna selge, et

niisugused taimelawad nõnda
soojad ei ole, kui hästi
asutatud sönnikulawad. Alu—-
mine soojus puudub ja pi-
kesesoojust ei peeta kinni.

Päris wöimata on meil nii—-

sugusid taimelawasid weeb—

3

Taimelawa dolemattidega.



114

ruarikuul asutada, küll aga juba märisi loõpul, ja sellest on ka paljude
lille- ja aiawilja-sortide taimede kaswatamiseks küllalt. Päike soendab
siis juba küllalt tugewaste, waibad pandakse üksnes wihmaste, külmade,
tuulsete ilmadega ja la ööseti peale; päewa· ajal olgu nad kaitseseinaks

karedate tuulte wastu.
Kellel palju sönnikut käepärast, wöib seda ka wäljapoole selle

taimelawa ümber pakkida. Ei tee ka kahju, kui hobuse- ja seasönnikut
pooleks segamine aetakse ja see selle taimelawa pöhja pandakse. Seda

sönnikut wöib umbes niipalju panna, et teda siis, kui ta juba hästi
kinni on tallatud, umbes 8 tolli paksune kiht oleks. See kiht soendab,
aga mitte wäga palju.

Waralawasse külwamine.

Sönnikulawasse kui ka taimelawasse külwatakse umbes niisama,
nagu wabasse maasse. Seemned, millest me üksnes wähe taimi tar—-

witame, kũülwame köige parem lillepottidesse ja asendame need potid
süs kuni ääreni soönnikulawa mullasse. üÜlejäänud külwidele jaotame
soönnikulawa pinna neljanurgelisteks osadeks, neid osasid sirgete peer-
gudega ära piirates. Igasse osasse pistame peale selle weel wäikse
pulga, mille peale seemnete nime üles tähendame. Mulla rehitseme
enne seda siledaks ja wajutame pisut kinni; siis külwame iga seemne
ilusti ühetasaselt iga osa peale, katame kergelt mullaga ja litsume

erut ka selle mulla kergelt kinni. Kasrame üksnes siis, kui muld

uiw on.

Kui juba wabasse maasse kahjulik on tihedalt külwata, siis

seda enam weel sönnikulawasse. Tuleb täpipealt wälja rehkendada,
kui mitmele taimele seal ruumi on, ja siis ei tohi mitte lkakskümmend
korda niipalju seemet külwata, nagu seda kahjuks ikka weel sünnib.
Tihedalt koos seiswatel taimedel on halb edeneda, otse niisama, nagu
kaswaksiwad nad tiheda umbrohu keskel. Sönnikulawa ruum on kull

kollis, kuid targaste ei tee see aednik, kes seda kallist ruumi selle läbi

hästi kasulikult ära mötleb tarwitada, et sinna tihedalt külwab. Ta

saab üksnes tulist kahju. Sel kombel ei saa ülepea kölbulikka taimi,
waid üksnes tühja rämpsu. Kui aga külw kogemata liiga tihedalt
tärkab, siis tulewad noored taimed warakult pikerida ehk lihtsalt— har-
wendada. Wäga sünnis on sönnikulawale ka waokestesse külwata.
Waokesed wajutatakse sirge pulga abil üksteisest 8 —4 tolli eemale sile—-
daks rehitsetud maa sisle.

Umbes kaheklsa päewa enne wäljaistutamist harjutatakse köik
taimed waba öhu ja walgusega ära. Esmalt wööetakse aknad löuna-
tundidel lühikeseks ajaks peclt ära, wiimaks jääwad nad terweks
päewaks pealt ära; üksnes kareda ilmaga ja öösel kaetakse neid hästi.

Klaasaknaga sönnikulawast wöib Löuna-Wenemaal mönesuguseid
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taimi juba 10. aprilli paiku wabosse maasse istutada, oõlematiga taime-
lawast alles kaks kuni kolm nädalat hiljem.

;

Aiawilja waheldus.

ühe peenra peal kaswawad meil ilusad sellerid. Meie oleme ra--

hul. See peenar peab sellerile küll isėranis hästi sünnis olema. Järg—-
misel aastal istutame selleri jälle sellesama peenra peale. Imelik, la
ei taha sugugi dieti kaswada. Kolmandal aastal weel tord seesama
katse: täielik luhtaminek. Kust see tuleb? Rawitsemine oli köigil kolmel
aastal ũhesugune. Kas peaksiwad ilmad selles süüüdi olema? Ei, ka
ilmad oliwad peaaegu ühesugused. Kaswatuses on aga tähtis wiga
tehtud. Esimesel aastal oli maa uus ja wärske, kuid selleri kaswatüs

tegi ta halwemaks, nii et sellerid teisel ja kolmandal aastal enam

edeneda ei tahtnud, — maa oli seller istwäsinu d.
Ei ole weel selgusele jöutud, kas taime juured enestest niisugusid

olluseid wälja eraldawad, mis maa sellesama taimeliigi edasikaswata—-
miseks järgmistel aastatel klbmataks teewad, wöi on seal möned teised
pöhjused. Käega katsutawalt selge on aga see, et kasulik ei ole ühe ja
sellesama aiapeenra peal kahel korral järjestikku sedasama taimeliiki
woöi teist sarnast liikli kaswatada. Lehtkapsas ei tohi nuilapsale, rõigas
redisele järgneda; wahepeal istutatakse selle maa peale ikka möni wodo—-
ras liik wöi fka mitmed, enne kui järg jälle sellesama aiawilja kätte tuleb.

Aiawilja waheldus on üks aiatöö pöhjusseadustest. Kuskil ei
ole aednilud sellest wahelduse wajadusest suuinud mööda pääseda; isegi
koöige sündsamatel oludel, köige parema wäetamise ja maa uuendamise
puhul on waheldus tarwilik, ja kui ka ärajäänud wahelduse kahju-
likud tagajärjed just alati kohe silmatorkawalt awaliluksei tule, siiski
ei tohi ennast keegi selle läbi eksitada lasta. Muidugi on ju ka aiawili

mitmesugune; möned, näit. seller, sibulad, 'erned, ikaldawad teisel korral

peaaegu illa, kui neid laks korda järjestikku istutada; teisi, nãit. kar-

tulid, übe, tomatisid, wöib hea wäetuse puhul ilma märgatawa kah—-
juta möõnda aastat ühe ja sellesama koha peal kaswatada.

; Nagu pöllutöös järjekorraline „wiljawaheldus“ sisse on seatud, wib

see ka aiawilja kaswatuses sndida- Kuna aiawilja aga wäga mitmet
liiki on, siis ei ole mitte just kerge kindlaks määrata, missugune aia—-
wili teisele peab järgnema. Lihtsam ja algajale hölpsam on järgmine
wiis: Aiawili jaotatakse kahte klassi: esimesesse loeme niisugused, mis

rikkalikult wäetatud maad soowiwad ja millele wärske soönnik kahju ei

tee; teise — niisugused, mis suurt wäetust ei nöua ja wärsket soönnikut
wälja ei kannata.

Esimesesse, maad kangeste kurnawate aiawiljade klassi langewad:
tapsad, salatid, spinadid, tomadid; teise klassi — need aiawiljad, mida
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wärskelt wäetatub maa peal kaswatada ei süünni: juurwili, sibulad,
kaunwili (oad ja erned). 2

Muidugi on see ũülsnes üleüldine jaotamine. Ka siin lähewad
weel ühe ja sellesama klassi taimede liigid toidu nöudmise asjas üls—-

teisest lahku, ja üksikute aiawiljade ühest klassist teise nihutamine on lubatud.

Aiawilja-aed jagatakse nii siis kahte osasse. Aia üühte poolt wäe-

tatakse sügisel tubliste laudasönnikugo, kuna teine pool päris ilma wäe—-
tamata jääb; peaks see teine pool liiga lahja olema, siis wäetatakse teda

wana, hästi määndunud kompostiga. Ühe poole peale külwatakse ehk
is!utatakse nüüüd need taimed, mis head wäetust nöuawad, teise poole
peale wähemate nöuetega taimed. Järgmisel aastal saab teine pool
wärsle wäetuse; esimene pool on siis waremalt wäetatud ja seltekohaselt
asuwad nüüd ka aiawiljad wastamisi ühe poole pealt teise peale. Uksikutel
peenardel waadatakse siis ka weel, et ühelaadilised liigid sellesama-laa-
dilistele ei järgneks.

Wahetaimed.

Kas wöib mitmelaadilisi aiawiljasid segamine ja ühe ning selle—-
sama peenra peale istutada, näit. rediseid karottide wahele, lapsaid
kurkide wahele, salatid peakapsaste wahele, sellerid lillkapsaste wahelo
jne.? Niüisugust asja sünnib wahel, ja wähem ähisat aiawilja-liiki
nimetatakse siis „wahetaimeks“? Kas on niisugune kaswatus tulus?

lepea on lihtsam iga .taimeliigi jaoks isepeenar ehk peenraosa mää—-

rata. Aigalal jääb warsti koöik korratusesse, kui ta mitmelesiseid taimi

segamine näeb. Kes aga üksikute aiawiljade iselaadi hästi tunneb, wöib
mitmeid nendest kasuga segamine istutada; ta hoolitseb siis üksnes selle
eest, et nende edenemist öõieti tähele paneb ja kohe wahele astub, kui
üks liik taimi teist kipub ära lämmatama. Kui näit. kalli spargli pten—-
ral esimesel aastal wahetaimeks peetisid kaswatatakse.— ma olen seda
juba näinud — siis on see halb eksisamm, sest peetide hind ei sunda
ligikaudugi seda kahju katta, mis palju tähtsama spargli peenar selle
läbi on saanud. Niisama ei süünni ka ũühel ja selsamal ajal täielilule
edenemisele jöndwaid taimi, mis üksteist edenemises wastastikku takis-
tada woõiwad, koos kaswatada. Kui aga esiotsa wabaks jääw ruum nii-

suguse aiawilja alla ära tarwitatakse, mis kliirelt kaswab jaoma saagi
warsti ära annab, näit. karotipeenrale waraseid rediseid, kurgipeenrale
salatid ehk warase lillkapsa peenrale sellerit istututakse, mis peale lill-

kapsaste ärakorjamist terwe peenra oma alla wötab, siis woib iga eel—-
nimetatud aiawili hästi edeneda, ja sel kombel wöib kergeste lahekord-
set kasu saada. : :

Eel- ja järelwili.

Soemates maaklohtades wöib parema seisukohaga aedades, lus
maa soe, hea on, saagi ühe osa peenarde pealt juba maikuul, weel



117

rohkem juunikuul kätte saada. Niisugused peenrad, mille pealt walmi—-
nud aiawili juba ära korjatud, ei tohi terweks suweks tühjaks jääda;
nad rohtuksiwad ära, läheksiwad metsikuks. Oige aednik hoolitseb alati

selle eest, et ta iga wabaksjääwa peenra peale warsti jälle uued tai—-
med istutab eh! külwab, nii et see aasta jootsul kaks ehk kolm saaki
annab. Kas wöib siis sedawiisi teha? Wöib kahtlemata, küid — ma

kordan — ainult headel oludel, ja ka siin üüksnes siis, kui wäetami—-

sega sellekohaselt rikkalitult järele aida!akse ja köik see, mis maalt

kahekordse kaswatuse läbi ära wöetud, temale tagasi antakse. Keskmine
ja wiletsapoolne, halwaste rawitsetud maa ei suuda mitte ühe ainsa
wäetusega kahte ja kolme head saaki anda.

Siis on moõned aiawiljad, mis wäga wara walmiwad ja ära

tulewad korjata, nii et peenar siis peagi uute. taimede jaoks wabaks

saab. Säherdused wiljad on: redised, spinat, salat, erned, warased ka—-

rrlid· arane nuikapsas, warased kartulid, ületalwe maa sees seisnud
kapsad.

Aiawiljad, mida weel wördlemisi hilja nende peenarde peale woöib

istutada, kust juuni- ja juulikuul eelwili ära korjatud, on: roosikapsas,
hiline nuikapsas, wirsing, lehtkapsas, kaalikas, spinat, suhkru-vad (wa—-
rased sordid), erned (aga üksnes wärskest, sellesama aasta seemnest), sa-
lat, porgand, seller, tali-endiwia Teltowi naeris.

Ma olen ka juba peale seda, kui rohelised oad (warane sort) peenra
pealt kätte olin saanud, sellesama peenra peale katsewiisil — eeskujulik
ei ole see mitte!l — weel kord übe istutanud ja täie saagi saanud.
Eestimaal ei woõi seda aga mitie teha. Kus kliima külm ja kare, seal
ei saa esimesedki oad hästi walmis.

Iseenesestki möista, et maa, mis aastas kahel, kolmel korral wilja
kandma pandakse, iga kord hästi ümber peab kaewatama. Wäga mö—-

jukas on peale selle järelwiljale kompostiwäetist, wana määndunud

sönnikut, wahetewahel ka wedelat wäetist anda.

ütsikute aiawiljade kaswatus.

Selgemaks arusaamiseks jaotame aiawiljad liikidesse.
1. Kapsad: peakapsas, punane kapsas, wirsing, roosikapsas,

nuikapsas, lillkapsas, lehtkapsas.
2. Juurwili: kaalikas, naeris, roõigas, redised, peedid, porgan-

did, petersill, seller, pastinak, mustjuur, mädardigas, Jaapani
mugulad, kerbel, kerblinaeris, kartul.

3. Salatid: latukasalat, peasalat, Rooma salat, endiwia, pleek—-

ue kardy, sigurisalat, põldsalat, aia- ja kaewukressid, wöilille-
salat. ;

4. Spinadid: harilik spinat, Une Meremaa spinat, hapuoblikas,
mangold.
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s. Sibulwili: sibul, tippsibul, puru, murulauk, kü—üüslauk,
schalott, pärlsibul.

6. Kurgi laadi aiawili: kurk, körwits, melon, arbus.
7. Kaunwili: erned, Türgi oad, pöllu-oad.
8. Köögi-ja maitserohud: puju, pipramũnt, salweirohi, aia-

tiüimian, estragon, wiinaruut, aiaruut, kukehari, kurgirohi, üba—-

rohi, dill, kerbel, lehepetersill, majoran, aianäred, basilikum,
tomat, Türgi pipar.

9. Püsiw wili: spargel, rabarber, artischok.
10. Maasilad, lawaseen (schampinjon).
Iga üksiku aiawilja laadi kohta tekiwad peaasjalikult järgmised

küsimised: 1. Millal külwatakse? 2. Kudas külwatakse? 83. Kui palju
on seemet waja? 4. Millal on sünnis wälja istutada? 5. Kui palju
peab iga üksiku taime wahet olema? 6. Missugust seisukohta, maad

ja wäetist tarwitab see aiawili? 7. Missugust iseäralist rawitsust nöuab

see aiawili kuni ärakorjamiseni? 8. Millal on sünnis ära korjata?
9. Milleks on see aiawili tarwilik? 10. Missugused sordid on klöige
paremad leitud olewat?

Wastustest koöigi nende kümne küsimise peale saab algaja selge
pildi, kudas neid aiawiljasid igaühte kaswatada. Kui ta siiski weel

mone küsimise kohta selgusele ei peaks jöudma, lugegu weel kord ees-

pool-awaldatud juhatused, kudas maad aiawilja kaswatamiseks harida,
hoolega läbi. Wähema tähtsusega aiawiljad, mida meie maal ei tar—-

witata, oleme wälja jätnuß. üfksikute liikide kaswatusewiisi oleme es-

malt üleüldistes joontes terwe Wenemaa kohta, kus meil palju eestlasi
asumas ja ametis, kokku seadnud, kuna löõpuls lühemad juhatused
Lääne mere maade kohta järgnewad.

Kapsad.

Köik kapsad on sügawaljuurdujad ja kaswawad koöige paremine
seal, lus maa sügawa pöhjaga, rammus ja niiske on. Rigolides ja
lehma- ning peldikusönnikuga wäetades wöime hiiglasuuri lapsapäid
kaswatada. Aga niisugused „nuumkapsad“ ei ole toiduks nii head, kui
laheda, waremalt wäetatud aiamaa peal kaswanud kapsad. Niiskete,
jahedate ilmadega edenewad igasugused kapsad paremine kui palawate,
kuiwade ilmadega. Sellepärast on kewade ja sügise koöige paremad
kaswuajad.

Köik kapsad külwatakse esmalt iseäralistesje klaasakendega hk
ilma akendeta lawadesse ja istutatakse siis, kui neil juba 4—s6 lehte
on, päris asupaika. On taimed nüũüd ka seal kinni juurdunud, siis
mullatakse neid kergeste. Peale warase lillkapsa, mis iseäranis head
kaswupaila, palju soönnikut ja palju wett nõuab, ja peale warase nui—-
kapsa, mis sooja, läbilaskwat, kobedat maad ja sagedat kafimifst tarwi-
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tab, on teisi kapsasortisid kõige parem hea, pisut niiske pöllumaa
peal kaswatada, kuid mitte kaks ehk enam aastaid järjestiklklu ühe ja
sellesama maa peal. Hige kapsamaa on üksinda madalamates kohta—-
des, mitte koörgustikkudel ega nölwadel.

Kapsaid tarwitatakse toitudels wäga mitmesugusel wiisil, ka hapen—-
datakse neid talwiseks tarwitamisels.

Walge peakapsas.

Walge pealapsas on kapsaste seas majandusliselt kõige tähtsam.
Hilja walmiwate kapsasortide külwamisega pole waja rutata, küll aga
warakult walmiwategana. Warakult walmiwad sordid külwatakse wöima-
likult wara, et seda waremine wärskeid kapsaid saaks.

10 kopika eest saame seemneid küllalt, kui kapsaid üksnes kodusels
tarwituseks kaswatame. Peenardele istutatakse taimed maikuu löpul
ehk juunikun algul, warased, soönnikulawades kaswatatawad sordid
waremine.

Peenardele istutades walime taimede seast üülsnes koõige tuge-
wamad ja ilusamad wälja, köik puudulikud ja koguni ehk töbised tai-
med heidame körwale.

Peenrale istutame taimed kolme ritta; et aga hiliselt walmiwatel

kapsastel märksa suurem pea kaswab kui warastel soriidel, siis olgu
hilisemate taimede wahet peenral 2—s3 jalga, üsna warastel, wäikeste

peadega sortidel — /»—/4 arssinat. Suurte peadtga hilised sordid
istutatakse sagedaste ka kahte ritta.

Et kapsad siis, kui neil pead juba suureks on kaswanud, küljeli
ei wajuks, selleks mullatakse neid. Muldamine on ka selle poolest hea,
et ta kapsad paremine juurduma paneb. Esimene muldamine wöetakse
peale istutamist ette, kui taimed weel alles wäiksed, ja terwe muldamine
seisab siis üksnes selles, et warte ümber mulda sibl:takse. On taimed
nüũd natuke suuremalks kaswanud, siis mullatakse teist korda ja warte

ümber kuhjatakse juba rohkem mulda koklku.

Edaspidine rawitsemine suwe jooksul seisab siis umbrohu kitkumises,
mulla kobedakstegemises, kastmises ja töukude häwitamises.

Pöhjapoolsete kubermangude jaoks sündsad Wenemaa sordid on:

rraren kapsas (warane), Saharka, Danilewla, Kolomenka (keskmised)
ja Saburowka (hiline).

Wäljamaa sortidest olgu nimetatud — suurepealised hilised:Braun-
schweigi peakapsas, Hollandi peakapsas, Greeka puudane. Iseäranis
on wiimane hölbus kaswatada; ta lepib ka wiletsapoolse maaga.

Punane kapsas.
Kaswatus just niisamasugune, nagu walgel peakapsal, ülsnes et

punane kapsas juba pisut paremat maad nõuab. Et tema pead
ka nii suureks ei kaswa, siis olgu üksikute taimede wahet 16 —lB tolli.
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Punast kapsast tarwitotakse wäga mitmesuguste toitude juurde, tehtalse
ka salatils sisse.

Kdige paremad punase kapsa sordid on meil: warasem köwa Er—-

furdi punane ja hiline suur Hollandi punane.

Wirsing- eht sawoikapsas.
Ka sawoikapsa kas watus ei lähe walge peakapsa kaswatusest lahku.

Et teda uũklsi oma koduseks tarwitamiseks wähe kulub, siis jatkub
wäilsest seemnepaklikesest paariks aasta!s. Sawoikapsas on üüks oõrnematest
kapsastest ja teda woõib igale asja-armastajale soowitada. Suppides

wöib teda walge pealapsa aseme.
tarwitada. Kuid sawoikapsaid
wöib ka lillkapsa wiisil toiduks

walmistada; selleks kupatatakse
neid esmalt kergelt ja aurutatakse
siis wöiga. ;

Warasemad sordid külwatakse
woimalikult wara sönniku- ehk
taimelawadesse, hilisemaid wöib

otsekohe peenardele külwata.

Warastest sortidest dolgu
nimetatud : Wieni warane ja Ing—-
lise warane; hilistest: Blumen—-
thali kollane ja Utrechti wirsing—-
kapsas.

Roosi- eht Brüsseli kapsas.

Toiduks tarwitatalse roosi—-
kapsa kaunis körge warre kül—-

jes leheönnaldes kaswawaid
nubulaid. Selleks, et need nubu—-
lad korrapärast edeneksiwad, kül—-

watakse seemned juba aprilli al-

gul taimelawasse ja taimed istu—-

tatakse sealt maikuu keskpäewadel
kahes reas peenrale, üks taim tei-

sest ikla 8 jalga kuni üks ars—-

sin kaugele. Roosikapsas kanna—-
tab sügisesed külmad hästi wälja

ja seisab sügisel kauo wärske, iseäranis weel siis, kui ta lume alla

jääb. Sellepärast korjatakse teda keldrisse üksnes niipalju, kui talwi—-

seks tarwituseks waja läheb; detsembrikuuni aga tarwitatakse peenrale,
lume alla jäetud päid.

Köige parem sort on: Amageri-Brüsseli kapsas ja Herkules.

Roosikapsas.
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Nuikapsas eht koolrabi.

Kes warajast nuikapsast tahab saada, see peab teda warakult kül-

wama ja taimed siis, niipea kui ilmad lubawad, peenardele istutama

Nuikapsas pead ei kaswata, waid toiduks tarwitatakse tema jämedakls
pundunud wart. Kobe, hästi wäetatud maa on nuikapsale köige koha-
sem. Kuiwade ilmadega peab kastma. Wärskelt wäetatud maa ei ole
talle just mitte sunduslik; sellepärast wöib nui?apsast ka teiste juur—-
wiljadega seltsis kaswatada.

Nuikapsaid on waraseid ja hiliseid. Warased on wäiksemad, hili—-
semad — suuremad. Kui warakult taime- ehk sönnikulawasse külwaia,
saame juba juunikuul toiduks koölbulilka nuikapsaid; nad on siis umbes

suure kanamuna wöi keskmise una suurused.

Et alati wärsket nuikap—-
sast saadawal oleks, selleks
külwatakse mitmel korral, ikka

teatud waheaegade järele;saame

wä
«

ert re eerer Kdige warasem, lühikeste lehtedega nuikapsas

seni. Warastele sortidele
pole peenral kuigi palju ruumi tarwis; sellepärasi woib neid peenrale
isegi wiis rida istutada, kusjuures iga taime wahet 3—4 werssokit olgu.

Hilisemad sordid külwc:akse kas taimelawasse wöi otsekohe wabasse

9

Tihedad roosinubulad.
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maasse. Peenrale istutatagu nad aga juba kolme ritta ja iga taime

wahet olgu siin pool arssinat.
Nuilapsast on supi sees ja küpsiste körwal ülihea tarwitada. Supi

jaoks walitaksewärske nuikapsas ja lõigatakse ühes pehmete, sisemiste lehtede-
ga wiilukatels. Küpsiste jaoks aga wöetalse talwel ja sügisel hilisemad sordid.
;

Warastest sortideft on köige rohlkem laiali lagunenud: Wieni wa—-

rane, Wieni roheline ja Wieni wioletiwärwiline, hilistest aga — koljat.

Lillkapsas.

Köigi kapsaliilide seast on lillkapsas küll köõige suuremate nõuetega;
ta ei noõuã mitte ũksnes woimalikult head, rammusat maad, waid ka

küllaldaselt niiskust. On need kaks tingimist täidetud, siis wöib ka hea
tagajärje peale kindel olla, muidugi, kui head seemned on wöoetud.
Seda wiimast tingimist ei tohi lillkapsaste kaswatamisel mitte silmist
lasta ja sellepärast ostku aia omanik seemned ülsnes heast ärist.

Lillkapsa seemned klülwatakse alati wöimalikult wara maha, ise—-
äranis weel hilisemate sortide seemned. Kui head mulda küllaldaselt
käepärast pole, siis tehtakse lillkapsaid istutades peenrasse 3— 4 wers—-

soki sgawused augud; augu pöhja pandakse sönnikumulda, sinna sisse
istutatakse lillkapsa taim ja siis
täidetakse auk soönnikulawast
wöetud määndunud sönnikuga.
Kuna lillkapsas rohkem niis—-

kust tarwitab kui teised kap—-
saliigid, siis tuleb teda oht—-
raste kasta.

ülenldistes joontes tuleb

lillkapsast niisama kaswatada,

nagu walgetpealapsastki. Wäik-

sed warased sordid istutatakse
pool arssinat üksteisest eemale,
hilisemate, suurt sorti lillkap—-
saste wahet aga olgu üks

arssin. Niihästi warased kui
ka hilised lillkapsad istutatakse
peenrale kolme ritta. Kui maa

arwatawaste küllalt rommus
ei ole, siis on lillkapsaid hea
lehmasoönniku weega kasta,
millele natuke Tshiüili salpet—-
rit juurde on lisatud. See
paneb nad hästi kaswama ja
aitab lillenubulaid luua.Lillkapsas sönnikumulla sees.
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Hakkawad nubulad lehtede seest juba wälja paistina, siis on hea,
kui ülemised lehed nende nubulate peale katteks katki murrame. Need
kaitsewad siis nubulaid päikeseliirte eest. Sellelssamaks otstarbeks wöib—-
ka pealmised lehed koklu köita.

Sagedaste juhtub, et möned lihawad lillkapsad süügiseks, kui juba
külmade tulekut karta on, lillenubulaid ei ole jöudnud kaswatada. Hari-
likult jäetakse niisugused taimed peenrale ilma tarwitamata maha.
Kuid ka neid wöib kasulikult tarwitada. Kui nad peenrast wälja kae--

wame ja hästi tuulutatud külma keldrisse mulla sisse istutame, siis
hakkawad nad seal juurduma, ei kaswata aga enam lehti, waid nende
sees ülsnes lillenubulaid. Kellel hästi tuulutatud ja mitte wäga niiske

er käepärast, see wöib sel kombel talwe läbi wärskeid lillkapsaid
aada.

Niisuguste lillkapsaste jaoks, mis süügisels weel pole walminud,
wöib lihtsalt ka augu maa sisse kaewata, isėranis seal, kus talwel

liga käredat külma pole karta. Aul kaetakse pealt kinni ja seal klas—-
watawadlillkapsad omale siis lillenubulad.

Mis lillkap-
sa-taimede kas--

watamisesse
puutub, iseära—-
nis Lääne mere

maal, siis on

nii mönigi aed-
nik siin näha
saanud, et tema

lillkapsa- taimed
kewadel lawast
wälja wötmise

Lillkapsad maakoopas, et lillenubulad rohkem walmiksiwad.

puhul mustade, haigete juurtega on. Seesuguseid haigeid taimi ei

tohi muidugi mitte istutamisels tarwitada. Aednik satub wahel suurde
kimbatusesse, sest ta ei tea, kust säärasel korral uusi taimi asemele saada.
Paljud ei oska seda mustaksminemist kudagi seletada, kuigi nad ena-

maste ise selle juures süüdi on. Sellepärast peame klohaseks seletada,
kudas woimalikon lillkapsa-taimede haigelsjäämist keelata.

; Esimestekaitse: abinude seast oleks nimetada, et seeme kohe peole
külwamist liiwaga tuleb katta. Idanemise ajal tohib seemet wäga
ettewaatlikult kasta ja alati sooja, pikesepaistelise ilmaga.

On seeme üles töusnud, peab woimalikult palju tuulutama, acga
selle juures noori taimi kaunis kuiwal pidama, sest rohle niiskuse moõ-

jul wöiwad taimedel juured kergeste haigeks jääda. On aga juured—-
haiged, siis ei aita hiljemine köige paremgi harimine mitte midagi — tai—-

med jääwad ikka kiduraks. Puuduliku toitmise tagajärjeks ilmub wi-
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keste peade kaswamine. Ainult täitsa terwed pead annawad soowitawalt
head tagajärge·
;

Nüipeg kui taimed nönda suureks on kaswanud, et neil iseloomu—-
lised lehed juba wälja on ajanud, siis peab neid — juuri wigastuse
eest suure hoolega kaitstes — poolsooja sönnikulawasse ümber istutama.

Hilisema külwi taimi wöib aprillikuul ka külma lawasse istutada. Aga
ka neile taimedele, mis hilisemaks peenrale istutamiseks määratud, peab
istutamise järele aknad peale pandama. Kui taimed kinni juurdunud,
wöetakse aknad ära, muidugi ikka ilmasid tähele pannes. Kui taimed
weel klaasi all seisawad, peab hoolega tuulutama. Lillkapsa-taimede
jao!s määratud lawa olgu rammusa, lobeda mullaga täidetud, mis

mädanemata osadest täitsa puhas peab olema. Wäikse lauaga suru—-
takse muld kergelt ning ühtlaselt kinni ja puistatakse siis soörmepaksune
kord liiwa peale. Nöndawiisi walmistatud lawadele istutatakse noored

taimed, ja nimelt niimoodi, et taimede jaoks nimetissörmega augud puu—-

ritakse. Sel kombel istutatud taimed jääwad liiwa sisse kaswama, ja
see just ongi, mis neid haigelsjcämise eest kaitseb.

Noorte taimede istutamiseks tarwitataw muld sisaldab enamaste

niipalju niisfust, et kastmist ainult harwa tarwis läheb. Peaks aga
muld liiga kuiw olema ja taimed närtsimalöömise läbi juurte kuiwusest
tunnistust andma, siis kastetagu wara hommikul, senikui muld alles
wilu on, ja ettewaatlikult. Kui peale ümberistutamist selge päikesepais--
teline päew juhtub olema, siis peab taimi pikesekiirte eest warjama.
On taimed juba niikaugele jöudnud, et neid tarwis on alalifele paigale
istutada — weebruarikuu külwist tärganud taimedega sündigu see juba
märtsi keskel — siis seatagu nende jaoks poolsoe sönnikulawa walmis.
Muld olgu öige rammus, aga wärske soönniku osakestest waba. Kas-

wamise jooksul tarwitawad taimed palju niiskust; lawa ei tohi iial

kuiwaks saada. Hiljemalt, märtsi löpul ehk aprilli algul külwatud
taimed istutatakse muidugi peenrale. Ka neile on wäga tulus, kui
neid ennemalt kord ümber istutataks.

Ilusate walgete peade saamiseks on tarwis, et taimi enne öite

kaswatamist ja selle kestwusel rohkeste kastetaks ja aeg· ajalt ka rammu—-

weega walataks. Soojadel päiklesepaistelistel päewadel peab lawasid
pikesekiirte eest warjama. On kastid lawadelt juba ära wöetud, siis
seatakse lawa ümber tarwiliselt körge teiwastest teling, mille peale
roguskid warjuks laotatakse. Roguskid peawad iga kord enne ülespa—-
nemisi nüsketks tehtud olema.

Warastest lillkapsastest on Haagi lillkapsas köõige warasem, aga tema

seemned on nii kallid, et neid kaalu järele ei müüdagi, waid iwakaupa.
Teistest warastest sortidest olgu nimetada: loõige warasem Erfurdi härja—-
põlwit, Kopenhageni warane, Parisi Salomon ja Parisi Lenormand.

Hilised sordid, nagu Capri ja Italia lillkapsas, on üklsnes Löuna-

Wenemaal soowitatawad; aga ka seal nuawad nad palju niiskust.
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Leht- eht kruuskapsas.

Lehtkapsas ei kaswata pead ja Wenemaal on teda wähe tarwi—-

tusel, seda rohlem aga wäljämaal, kus talwel nii kanged külmad ei

ole; seal seisab te wabas maas ületalwe lume all, kust teda iga kord
tarwituseks wöetakse. Sel ?ombel wöiks teda ka Löuna-Wenemaal tar-

witada. Kesk-Wenemaal ja iseäranis weel Wenemaa pöhjapoolses osas
ileb ta talweks keldrisse wöi maa sisse kaewatud ja pealt kinni kaetud
auku korjata.

Lehtkapsa külwamisega pole waja rutata: peenrale wöib taimi
lahedalt weel maikuu löpul ehk juuni algul istutada. Peenrale istuta-
takse taimed kolme ritta, ũls teisestumbes arssina kaugusele.

Kapsa waenlased.
Kaks waenlast, mis aedni—-

kule ja pöõllumehele rohket pea-
walu walmistawad, on kapsauss
ja mullakirp. Mölemad rüüsta-
wad iseäralise meeleheaga kapfa
seltsi taimi, naerid ja roikaid.
Wiimane asub siiski sagedaste
rũll ka mitmesuguste tillede, ise—-
äranis lewkoide ja mungalillede
ehl lillekresside (tropaeolum) kallale

Kapsauss telkib tuttawa, snwel sagedaste nähtawa walge kblika,
nn. walge kapsaliblika (pieris brassicae) munadest. See libli—-
kas ilmub enamaste juuni- ja juulikuul suurtes parwedes ja muneb
oma kollakad munad wäikeste hunikutena, umbes 150 muna koos, leh-
tede alumisele küljele.

—
Kdige kindlamaks abi—-

nöõuks kfapsausside eest

— ; 4A kutemets on at muna—-
h — — ehunikuid warakult, wars-
& — I — ti peale munemise-aega,

7;V 7— eisdaie ern den— 34 & tada. Sellel sihil peab

/& K E tapsapeenraid hoolega ja
mitu korda läbi wahtima
ja lehtede alumisel küljel

Kapsaliblitas ühes tupega. leitawaid munadekluhjasid
puruks pigistama. Rödwikute häwitamine on lasiisweel wordlemisi
kerge asi, kui ussid munadest alles wälja on pugenud, aga weel ter-

wele istandusele laiali ei ole jöudnud rännata. Palju suuremakls ja

Madal truuskapsas.
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waewalisemaks läheb töö, kui ussid juba laiali on rännanud ja terwe

fapsa-aia oma woõimu alla wotnud: siis teeb usside korjamine rohlem
tüli. Kahjutks oodatakse usside häwitamisega pea alati niikaua, kuni

nad juba silmatorkawat kurja on jöudnud teha. Sellel ajal kuuldub

ka sagedaste kurtmist: mil kombel peaksin ma kapsaussidest wabats
saama? Meie kordame weel: köige kohasem ja möjuwam on juba
kapsaliblikate munade häwitamisega algada.

Abinöudest, mis juba suurekskaswanud ja laialirännanud kapsa—-
usside wastu wöitlemiseks koölbawad, nimetame moöned. Kapsataimed,
mille peal ussisid näha, puistatagu lubjatolmuga, thomasjahuga
ehk tubakapuruga uũle. Kui kindlat abindu soowitatakse la lahja
lubjapiimaga piserdamist; pritsida wöib ka weega, millesse iga
pangetäie kohta I—2 naela keedusoola ära on sulatatud. Teisalt
soowitatakse kapsapid dige tulise weega pritsida. Tuline wesi sur-
mab ussid ehk ära, aga ka kapsaste kohta ei jta ta halbamõju awaldamata.

Pranisuse aiatod-leht „Revue horticole“ juhatab tulusa abinõu,
millega kapsaliblikaid juba peenardest eemale saab hoida ja munemast
takistada. Ta kirjutab: ;

„Kapsa-aia ümber weetakse 2—s tolli laiune wagu, mille sisse
kanepiseemet külwatakse. Kanep lastaklse kuni walmimiseni kaswada,
sest ta takistab kapsausside siginemist ja sisserändamist. Möjuwaks
abinduks kapsausside eemalehoidmiseks on ka küüslaukude kaswatamine

kapsapeenarde äärtel.*) Kui kanep diisma haklkab, ligineb neile kapsa-
liblikaid suurtes parwedes, aga need lähewad kange löhna sunnil uima-
seks ja jääwad kanepitaimede külge rippuma ehk langewad maa peale.
Peale pailese loojaminekut lastakse kanepitaimede küljest köik liblikad
ra korjata ja mahakukkunud liblikad puruks tallata. Sel kombel on

wöimalik määratumad hulgad kapsaliblikaid ära hukata.“
Teine putukas, mis sagedaste noori lkapsataimi klui ka sööginaerid,

röikaid jne. kipub häwitama, on nn. mullakirp (haltica oleracea).
Seesama putukas teeb tihti ka lilledele palju kurja, iseäranis piklaldase
kuiwa ajal, mil taimede kaswujoöud wähenemas. Selle waenlase wastu

tuntakse ning tarwitatakse öige rohkel arwul mitmesuguseid abinöusid,
aga kahjuks ei oleneil igatahes tarwilist möu. Noorte taimede peale
puistatakse kuiwa ja peeneksoõõrutud hobuse-, tui- ehk kanasönnikut,
kiwisöe-tuhka ehl lubjasegaft maantee-·tolmu; neid pritsitakse weega, mille
hulka nikotini on lisatud; aga wahel jääwad need tööd ilma loodetud
tagajärjeta. Tulusaks abinöuks mullakirpude wastu soowitatakse ka pee—-
narde katmist laastudega, millele wääwlipulbrit hulka segatud.

Teisalt juhatatakse koirohtu (artemisia absinthium), mis meie
mail paiguti metsikult kaswamas. Antakse noöu selle wängelt lh-

*, See on ka wist pdhjuseks, miks Wene rer it- oma kapsapeenarde
ümber sibulaid istutawad. Ja töeste juhtub nende kapsa-aedades wäga harwa
rapsaussisid leida olema. ; ;
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nawa taime oksi kapsapeenardele seada. Wöib ka tublit peotãit koirohtu
pangetäie keewa wee sees 12 tundi leotada ja wedelikku mitmel korral

peenardele pritsida, kus mullakirbud asumas. Möjuwakls kiidetalse ka

sapotkarboli: toobi wee seklka walatagu 2 sñögilusika-tãit sapotarholi
ja kastetagu ehk pritsitagu siis peenraid selle seguga.

Kaitset kapsataimedele saab ka sel kombel, et kapsaridade wahele
salatit külwatakse ja peenra äärtele kiireste kaswawat aiakressi istuta—-

talse. Salat on mullakirpudele wastik, kuna kressid neile maiustoiduks
on. Kirbud asuwad kresside kallale ja kapsastel jääb mahti lehti suure—-
maks ja tugewamaks kaswatada, nii et nad hiljemalt enam niipalju
kahiu ei saa.

Teistest, sagedaste möjuwatest abinõudest oleks nimetada, et taimi

hommikuti, kuni kaste weel lehtede peal seisab, tubakapuruga üle kül—-
wataks ehk jälle peenraid Tshiili salpetriga ja walge liiwa seguga üle

puistatals.

Prantsusmaal wöetakse mullakirpude häwitamiseks lauatükk, mis
pisut pikem on kui peenrad laiad. Laua alumise äcre küülge kinnita

takse tihe rida anesulgi ehk peeneid oksakesi; siis woöitakse laud toörwaga
paksult üle. Kaks meest wöta:

wad laua otsapidi kätte ja ——
weawad teda pikuti ũüle pee—

——7

narde, nii et ta laua all ole—-
wad suled ehk oljalesed taimi

—

ja maad riiwawad ning mulla— ;
kirpusid üles peletawad. Kui
lauda parajas körguses, pisut Höliblika tout.

wiltamisi pidada, siis kargawad
kirbud maast üles, wastu lauda ja jääwad tuhandetena törwa külge
kinni. Sel kombel, et säherdust pühkimist sagedaste korratalse, saab
peenrad mullakirpudest puhtaks teha. Tarwidust mööda peab muidugi
toörwakorda laua peal uuendama.

Peale kapsaliblika tugu ja mullakirbu leiamekapsaste pealt wahel
ka teisi töukusid. ks nendest on paks, raswane, läikiw, hall kuni

mustjäshall; koöige parema meelega poeb ta lehtede wahele. Need

roomajad on kahjulikkude ööliblikate töugud. Nad sööwad köike, mis
kätte saawad: kapsaid, juurwilja, lillede lehti, warsi, pungasid, mu—-

gulaid jne.
Neid ööliblikaid endid ei ole kerge kinni püüda. Siiski on leitud,

et nad magusate wedelikkude peale iseäranis maiad on; sellepärast
seatakse suhkruweega pooleldi täidetud purgid döseks aeda; seal sees saab
neid kahjulikka putukaid siis suurel hulgal otsa.

Wahel tuleb ette, et möned kapsataimed peale peenrale istutamist
närtsima lööwad ja enam sugugi kaswada ei taha.

Sagedaste juhtub ka, et see toõbi teistegi taimede lülge edasi
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läheb. Niisugune ast on selgeks näpunaitels, et taimede juured töbised
on. Kui me nüd töbise taime wälja kaewame, näeme ka töeste, et

Höliblikate püügipurgid

jelle juurte lkülge iseäralised mugulad
on kaswanud. Seda haigust nimetatakse
kapsa mugula- ehl hötsiku—-
töbe!s; isearanis rasfel kujul ilmub

see toöbi ohtraste wöõi koguni peldiku-
sönnikuga wäetatnd maa peal kaswa—-

wate taimede kallale.
Need kapsa juurte küljes olewad

mugulad kurnawad taime sedawört,
et see enam edasi ei jöua kaswada.
On ilmad sumpas, siis suudawad kergelt
töbised taimed weel paraneda, kuid
kuumade ilmadega laguneb tõbi halasta-
mata ikka rohkem laiali Kapsa mugulatobe
ei leidumitie igas kohas; selleprast wõi-
wad aiaomanikud seal, kus teda mär—-

gata pole olnud, üsna rahulitud olla.

Tobe telitajaks on siin wike söödikl—-
seeneke. Töbe saab taim sagedaste juba
sönnikulawas ja siis leiame niisuguse
taime juurekaela pealt wäikse, soola—
tüũka suuruse muhu. On mugulatöõbi taime- ehk soönnikulawas tellinud,
siis peame tingimata kõik mulla koörwale heitma ja uue asemele tooma.

Muld, mille sees see töbi telklinud, ei kölba kompostihunikusse.
Nagu iga teisegi töbe puhul, jääwad ka siin esmalt harilikult

ainult üüksikud taimed töbiseks, ja niisugusel juhtumisel. on selle töbe wastu

Kapsa mugulatoõbi.
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hölbus wöidelda. Köige pealt häwitatakse (pöletatakse) töbised
taimed ära, aga mingil tingimisel ei tohi neid lihtsalt kompostihuni-
kusse heita. Maad ei wäetata nüüd enam lehma· ega peldilusor»ikuga,
waid selle asemel antakse lupja, umbes 400—500 puuda dessatini peale.
Ka istutatakse kapsaste wahele teised, warjuandjad taimed, näit. salat,
sest warjul seistes on wigastel taimedel hoölpsam töbest jagu saada.
Pealegi tuleb neid waremalt mullata, et päike juuri liiga kangeste ei

soendaks; niisama tuleb neid ohtraste ka kasta.

Kui kapsard mitu aastat järgemisi ühe ja sellesama maa peal on

fkaswatatud ja siis sinna töbi ilmub, peame selle maa peale moöne teise
aiawilja istutama, kuni toõbi päriselt ära kaob. Kapsad aga istutame

selleks ajaks töbisest kohast wöimalikult kaugele
Niisama suurt häda sünnitawad

kapsale mönikord ka putukad. Siin ei
leia me kapsaste pealt küll mitte mu—-

gulaid, aga juured on mädanenud ja
kapsakärbse töukudega kaetud. Kap—-
sakärbes muneb oma munad kapsa juurte
peale ja munadest roniwad töugud wälja,
kes juuri wigastawad. On ära näh—-
tud, et kärbse toöugud juure kallale siis
harwa ilmuwad, kui taimede eest hästi
hoolt kantakse. Kärbse töukusid tekib

köige rohkem siis, kui wärske lauda—-

sönnikuga üheklülgselt wäetatakse ja
seda pealegi weel mullaga hästi sega-
mine ei aeta. Kui kärbse toöulusid
rohkel arwul ilmub, siis tulewad kapsad
maa peale istutada, mis aasta ware—-
malt wäetatud. Msnikord ilmuwad

kärbse töugud põua tagajärjel; siis
aitab tubli kastmine. Mitmel puhul
aitab ka see, kui maale lupja antakse.

Taimed, mille kallale kapsakärbse
toöuk ilmunud, poöletatakse ära. Kui
aeda paljukahjulikka putukaid on kogu. er
nenud, siis on kasulik kanu süügisel “—

aeda lasta; need sibliwad kapsakärbse tõu-

gud maa seest wãljajahwitawad sealjuu- Kapsataime juureussid eht ·töugud.
res ka hulga teisi kahjulikka putukaid ära.

Juurwili.
Suurem hulk juurwiljasid ei õnnesta wärskelt wäetatud maas.

On maa wärskelt ehk liiga ohtralt wäetatud, sins hakkawad juurwiljad
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lehti kaswatama, tuna juured puudulikuks jääwad; ka ei omanda juu—-
red siis enam nii ilusat kuju, nagu soowitaw oleks. Peale selle jäũ-
wad nad puisekls, isegi seest önsaks ja nende mait ei ole siis sugugi
enam nii hea. Mineralwäetised aga möjuwad juurwilja peale üli—-

hästi. Muu seas on ka tahma, tuha ja lainidiga wäetamine neile

hea. Lahjas maas awaldab komposti juurdelisamine head möju.
Halwa ja wiletsalt kobedaks tehtud maa peal kaswawad juurwiljal le-

hed küll weel hästi, juured aga ei lähe ühemoööduliselt patksuks. Juur—-
wilja mitmesuguste töbede, nagu mustade täppide, juurte kallal asuwate
usside jne. wastu aitab maa hea läbitöötamine, sage kobedakstegemine,
wiljawaheldus ja seebiweega ülewalamine. Kuiwa maa peal noõuawad

juurwiljad ohtrat kastmist. 25

Kaalikas.

Külwatatkse harilikult otse wabasse maasse, aprilli löpul, mai al—-

gul ehk keskpäewadel, pöhjapoolsel Wenemaal hiljemine, löunapoolsel
waremine. Taimed istutatakse jäädawasse asukohta kuu aega hiljemalt.
Peenrale istutatakse nelja ritta, umbes

pool arssinat wahet jättes.
Wärskelt wäetatud maa peale

kaalikaid ei istutato, waid aasta

ehk kahe eest wäetatud maa peale.
Suwe jooksul seisab rawitsemine maa

kobedakstegemises, umbrohu kitku—-

mises ja, wajaduse korral, kastmi—-
ses. Uletalwe hoitakse kaalikaid nii-

sama nagu nuikapsaid.
Kaalikasortide wahel tehtakse

wahet peaasjalikult selle järele, kas
nad walged wöi kollased on; walmi—-

miseaja wahel suurt wahet ei ole, sest
et etranit wara walmiwaid kaalikaid
pole.

Köige rohkem tuntud ja tähele—
panemise-wäärt sordid on: Krasnoselski, Rootsi kollane ja Hoffmanni
kollane.

Naeris.

Naerid on koöõige parem kaks aastat waremalt wäetatud maal

kaswatada; wärskelt wäetatud maad ei kannata nad sugugi. Peaks
see maa aga liiga lahja olema, siis wõib teda mineralwäetisega rammutada,
peaasjalikult tuhaga. Suwiseks tarwitamiseks külwatakse warakult wal-
miwad sordid otse peenrale ja wöimalilult wara, et mullakirbud tärka—-

Hoffmanni kollane kaalikas.
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wate idude kallale ei jöualks tungida: kewade algul ei ole mullakirbud
weel wäga hädaohtlikud, ja nende kahjutegemise hoo-aeg langeb kewade

lõpu ning suwe alguse peale, iseäranis kui ilmad weel kuumad, pikese—-
paistelised juhtuwad olema. Peaasjalikult peab lõunapoolsel Wene—-
maal kewadese külwiga ruttama. On taimed juba natuke joöudnud ede—-
neda ja twugewamaks saada, siis ei ole mullakirbud neile enam nii kar—-
detawad. Teine külw — sügiseseks ja talwiseks tarwitamiseks —tehtatse
kestsuwel (juuni löpul wöi juuli algul); siis on mullakirbud juba kadu—-

nud; muidu on tärkawaid taimi wäga raske nende eest lkaitsta. Löu-

napoolsel Wenemaal suwine külw ei önnesta, selle asemel külwatakse
seal sügise ja wihmaste ilmade algul ruttuwalmiwaid sortisid.

Peenrale külwatakse neli rida ja üsna tihedalt, kusjuures pärast
muidugi harwendada tuleb. Harwendama peab mitmel korral, nii et

löpuks iga taime wahet kolm werssokit jääks. Edaspidine, suwine ra-

witsemine seisab kastmises, umbrohu kitkumises ja maa kobedakstegemises.
Suwiseks tarwitamiseks külwatakse warakult walmiwaid sortisid

— mainaerid. Wenemaal koõige rohkem tuntud ja laialilagunenud sor—-
did on: Petrowski kollane, walge ja kollane mainaeris.

Rigas.

Wahet tehtakse talwise, sügisese ja suwise röika wahel. Talwiseks tar—-

witamiseks määratud talweröika seemneid ei külwata mitte kewadel warakult

wälja, waid hiljemine, juuni löpul ehk juuli algul, sügiseröika seemneid
aga waremalt, mitme teise aiawiljaga ühel ajal.

Warakult walmiwat suweröigast woöib wabas maas ka redisie

asemel kaswatada, sest et redised wabas maas suwel kange palawuse
ja põua tagajärjel sagedaste ei õnnesta (haklkawad liiga ruttu putke
ajama, ilma et juurt kaswatalsiwad). Sellepärast on otstarbe!ohane
roõikaid warasest kewadest algades suwe jooksul mitmel korral wabasse
maasse külwata, ikka teatud waheaegade järel.

Sel kombel on meil suwel suwerdigas tarwitamiseks käepärast,
suwe lpupoolel saame hilijemaid sortisid ja sügisel — sũgiserdikaid.
Talweröigas seisab kogu talwe alal.

—

Suweröika wähemaid sortisid wöib s—s 6 rida peenrale külwata,
kusjuures iga taime wahet 3 werssokit jäägu. Sügise-ja talweroika

seemned külwatakse kolme rittaja iga taime wahet jäetakse s —lO wers-

sokit, selle järele kui suurt sorn need roöikad on.

Röika seemned külwatakse iga 5 —lO werssoki tagant wäikestesse
auludesse. Igasse niisugusesse kohta tehtakse kolm auku, nönda.., igasse
autu pandakse üükls ehtk kaks seemnetera, umbes /2 tolli süügawusesse.
Pärest harwendatakse neid taimi sedawort, et suweröigastest koöige roh—-
kem kolm, taiweröigastest üks taim igasse pesasse alles jäb. Peale
harwendamist peab talwerikaid natuke muldama.
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Kui mullakirbud röigaste kallale ägedaste kipuwad, siis tuleb möõ-

nikord külwi korrata. Talwerõigas kaswab kaunis pikkamisi; sellepärast
on wiisiks röikaid suwe jooksul wabaks jääwate peenarde serwale istutada,
näit. kurgipeenra äärde.

Suweröika- sor-
tidest on soowitata-
wad: Wieni kol—-

lane, Stuttgardi
walge, pikl walge
suweröigas ja Hii—-
na roosa; sügise—-
vöõika -sortidest on

tähelevanemise-
wäärt: Hiina wal—-

ge, rcosa ja wio—-

letiwärwiline; tal—-
weröigastest: Wene suur walge, Erfurdi pikk walge, Erfurdi pikk mufst ja
Rootsi must tsilindrikujuline.

Redis.

Hea tagajärjega wöib wabas maas rediseid
üksnes kewadel ja suwe löpul kaswatada, siis,
kui enam palawaid ilmasid ega pöuda karta
ei ole; on aga ilmad palawad ja kuiwad, siis
ajab redis üksnes lehti. Sel pöhjusel önnes—-

tawad redised pöhjapoolsel Wenemaal wabas
maas niiske ja jaheda suwega paremine kui

löunapoolsel. Suwel on ülepea wiisiks redise
asemel wabas maas suweroikaid kaswatada,
kuigi need nii örna maiguga ei ole, nagu redi—-

sed. Loöuna vool (Kaukasias) külwatakse redise
seemneid oktobrist kuni aprillini sönnikulawasse,
nii et wärskeid rediseid wöi roöikaid seal terwe

aasta läbi saada on.

Wabasse maasse külwates wöib redise seem—-
neid kuus rida peenra peale mahutada. On tai—-

med tärganud, tuleb neid sel kombel harwen—-
dada, et iga taime wahet umbes kals tolli jääks.
Niihästi rediseid kui ka röõikaid kaswatatakse üks—-

nes aasta woõi kahe eest wäetatud maa peal.
Tagajärjerikkaks edenemisels nöuob redis kobedat,
hästi määndunud mulda. Toores, läbitööta—-
mata ja halwaste kobedaks tehtud maos on

Redis toore maa sees

putulate tõugud rediseid tülitamas ja juured ei lähe ühemoõoduliselt paksuks

Pesakaupa istutatud roõikad.



133

Sortide järele on rediseid üsna palju; wahet tehtakse selle järele,
kas nad ümargused woöi pilergused, walged, kollased, walge otsaga roo-

sad wöi wioletiwärwi on. Köige warasemad sordid on ümargused:
Erfurt, Dreibrunnen, Non plus ultra.

Hea redis peab wäiksed lehed kaswatama ja warsti punduma,
ei tohi puiseks minna, ja 4 nädalat peale külwi peab ta walminud olemä.

Peet.

Peedi seemne külwamisega pole pöhjust rutata — enne maikuu
keskpäewi seda harilikult ette ei woöeta. Peetisid külwatakse peenrale 4

ehk s rida, B—õ werssokit iga taime wahet jättes, selle järele kui

suur sort on wöetud.
Niisama nagu teisi juurwiljasid, tuleb peetisid aasta ehk kahe

eest wäetatud maa peal kaswatada. Iseäralist rawitsemist peedid suwe
jooksul ei nõua, aga harwendama, kastma ja umbrohtu kitkuma peame

muidugi. Peedid kardawad külma ja tulewad enne külma kättejöudmist
ra korjata.

Lame-ümargused sordidon warasemad, pikad — hilisemad. Köige
rohkem tuntud ja laialilagunenud sortidest olgu siin nimetatud: Egip—-
tuse tumepunane late gune, Athena ehk Greeka lame-ümargune (wara
walmiw) ja Erfurdi pikk (hilisem)h. Teine nendest on pöhjapoolsel
Wenemaal rohkem soowitataw.

Porgand.

Porgandi seeme külwatakse
wöimalikult wara wabasse
maasse; et aga kuiw seeme ker-
geste idanema ei haklkla, siis leo-

tatakse teda esmalt 12 tundi wee

sees ja hoitalse siis soojas ko-

has seni niiske, kuni esimesed
idud nähtawale tulewad; -siis
aga peab küülwamisega ruttama.

Löunapoolsel Wenemaal kül—-

watakse porgandid sagedaste
juba sügisel; seemneid siis
enne seda idanema ei aeta.

Idandamiseks on seemneid
wäga kasulik niiske liiwaga
segamine ajada; siis külwa—-
takse nad ühes liiwaga maha.

Kui porgandid öige

Porgandiseltsid.
Nr. 1. Hollandi warajased, wäljas peenardes kaswat.

„2. Nantesi pitad tömbi otsaga, wäga herr—-3. Braunschweigi pikad, jzämeẽdad, talwisets tarwit.
4. Altringhami pitad, ilma südameta, talw. tarw.

„5. Parisi warajased ümargused, lawades taswat.

778. Frantfurdi warajased poolpitad.
„17. Amsterdami

. -
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wn tahetakse saada, siis küülwataklse warakult walmiwaid kla—-

rottisid.
Peenrale külwatakse porgandid 5—6 ritta, üsna tihedalt. On

taimed tärganud, siis harwendatakse ülearused wälja. Taimi ei har—-
wendata mitte korraga, waid järk-järgult, kusjuures löpuks iga taime

wahet I—2 werssokit jäägu, selle järele, kui suurt sorti nad on.

üleüldine rawitsus niisamasugune, nagu teistelgi juurwiljadel.
Hästi kaswawad nod üksnes aasta ehk kahe eest wäetatud maa peol.

Maast wöttes löigatakse porgondil lehed juurekaela kohalt pealt
ära; muidu kaswawad nad keldris ületalwe hoidmisel edasi, mis por-

gandi maigu poolest halwemaks teeks. See käib muidugi üksnes üle—-

talwe hoidmiseks mulla sisse pandawate porgandite lohta, mitte aga
karottide kohta, mida suwel tarwitatakse.

Karottide seast en köige rohkem laiali lagunenud ja lugupidamist
leidnud: Hollandi karott, Parisi ajukarott ja Nontes'i karott; porgan—-
dite seast: Altringhami, Quedlinburi, Worobjewi jaDawödowi porgandid.

Petersill.

Nagu porgandi seemned, on ka petersilli seemned wisad idanema';
sellepärast leotaiakse neid niisamuti enne küülwamist ja idandatalse,
kusjuures neid ka niiske liiwaga wöõib segada. Petersilli seeme tuleb

kewadel wöimalikult wara maha külwata; loöunapoolsel Wenemaal sün-
nib see idanemata seemnega juba sgisel.

Külwatakse niisama ka
kuus rida peenrale ja har—-
wendatakse pärastpoole.

Sortisid ei ole kuigi
palju; wahet tehtakse üks—-
nes juure suuruse särele,
wäh:ma juurega petersill
walmib warem, suurema
juurega (juurepetersill) —

hiljem. Tuttawamaod sor—-
did on: warane Berlini
suhkrupetersill ja pikkadest
hilisematest Bardowiki pe-
tersill.

Teiste juurwiljade wastandina sallib seller wärsket wäetamist üsna

hästi, aga tingimata tarwilik see talle ei ole; siiski nöuab ta head,
toiiwat maad. Tema seemned tulewad märtsi löpul, kdige hiljemalt
aprilli algul sönnikulawasse külwata, ja ainult Kaukasias wöib teda

juba märtsikuul wabasse maasse külwata.

Juure- ja lihtseller.

Seller.
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Kuna selleri seemned piklkamisi idanewad, siis on aja wöitmisels
sünnis neid, niisama nagu porgandi ja petersilli seemneid, esmalt idan—-
dada.

Kellel soönnikulawa ei ole, sellel on parem juba walmis taimed
ostia. Selleri taimed ei kaswa kuigi kiirelt ja sellepärast ei istutata

neid harilikult mitte enne maikluu keskpäewi ehk löppu peenrale. Peen—-
rale istutatakse nad nelja ritta ja jäetakse iga taime wahet B—l2
werssokit, selle järele missugune maa ja sort on. Taimi isiutades nã—-

pistatakse juurekaela ümbrusest werssokli maa pealt köik küljejuured ära,
— siis kaswab peajuur täidlasem ja ühtlasem. Niisama tuleb istuta—-

mise puhul ka selle järele walwata, et juurekael mulla sisse ei satuks.
Juulikuu löpul ehk augusti keskpäewil aetakse muld juurte ümb—-

rusest eemale ja lõigatakse koik wähemad harud ära, et keskmine, lihaw
peajuur paremine woöiks edeneda. Selsamal otstarbel wajutatakse lehed
suwe loöpul wastu maad ja murtalse ühtlasi lehed pisut moölki. Seda
nimetatakse „trenerimisels“· Trenerimine wöoetakse selleks ette, et juur
lehtede kulul kosuks. Waewalt on weel waja meelde tuletada, et selle—-
ripeenar suwe jooksul kobedaks tuleb teha ja umbrohi ära kitkuda.

Mis klastmisesse puutub, siis januneb seller selle järele rohlem kui
ükski teine juurwili, iseäranis peale taimede istutamist.

Sellerisortidest olgu nimetatud: Leipzigi, Praaga, Erfurdi seller
ja Hamburi turuseller. ;

Pastinak.

Pastinak on maitsew aiawili, midagi keskmist porgandi ja peter—-
silli wahel. Porgandi körwal tarwitatakse teda suppide ja küüpsiste juurde.
Et liiga kange loöhn talt ära kaoks, selleks walatakse talle enne tarwi—-

tamist keewa wett peale. Pastinakki külwatakse wara kewadel 6 rida

peenra peale; iga taime wahet jäägu 2—s werssokit. Muud fuurt
wahet pastinaki ja porgandi lkaswatuse wahel ei olegi. Mitmel pool
seisawad pastinakid üũlihästi ületalwe peenardel, nii et neid kewadel, kui

maa sulanud, jälle wöib tarwiiada. Pöhjapoolsel Wenemaai noõuawad
nad talweks katet. Kaswatada tuleb neid üksnes aasta ehl kahe eest
wäetatud maas.

Mustjuur.

Seemned külwatakse kewadel warakult wabasse maasse, löunapoolsel
Wenemaal sagedaste juba sügisel; peenra peale mahub neid wabalt drida.
Pärast harwendatakse taimi niipalju, et iga taime wahet 3—4 werssokit jääb.
Mustjuur kaswab alles teisel aastal hästi suureks, aga et ta üksnes Lõuna—-

Wenemaal wabas maas ületalwe wastu peab, siis kaswatatakse teda
Kesk- ja Pöhja-Wenemaal kui ühe-acstast taime, kuid hea toitwa maa

peal.
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Mustjuurt kaswatatakse Wenemaal weel
alles wähe, wist küll sellepärast, et wäga wä—-

hesed tema head maiku tundma on öppinud.
Toiduks walmistades talitatakse temaga

niisama, nagu porgandiga, s. o. kaabitakse peal-
mine nahk maha ja keedetakse rammuleeme sees;
sedawiisi walmistatult tuletab ta oma maigu
poolest sparglit meelde. Mustjuuri praetakse ka
wöi ja riiwsaiaga wöi praetakse nagu kartulid
küpsise juurde.

Mädardigas.

Mädaröõikad kaswawad aiawilja-aedades
jagedaste metsikult, ja kulub hulk waewa ära,
enne kui nendest lahti suudetalse saada.

Kaswatada woib mädardigast kahel kombel.
Esimene kaswatusewiis seisab selles, et mäda—-

röigastele aias iseäraline maalapp määra—-

takse, kus nad siis omapead edasi kaswawad;
aeg-ajalt woõetakse niipalju juuri ära, kui para—-
jaste tarwis läheb, ja järelejäänud juured sigiwad
siis ise edasi. Kellel mädaröikaid wähesel mö—-

dul, üksnes oma koduseks tarwituseks waja lä—-

heb, see wöib selle lihtsa kaswatusewiisiga wäga
hästi leppida. Kes mädardöikaid aga suurel
wiisil tahab kaswatada, peab järgmiselt tali—-
tama: Ostetakse mädaröika taimed; need on peeni—-
kesed, ilma peata (juurekaelata) juured. Need

õörutakse jämeda rätikuga wähematest juurte-
harudest hästi puhtaks. Peenra peale tömma—-

takse kolm umbes 2/2 tolli sügawat waokest.
Nende waokeste pöhja pandakse puhastatud juu—-
red weeloodis, iga juure wahet ikla 2/2 tolli

jättes. Paksem, peapoolne ots jääb sellessesamasse seisukorda, juu—-
reotsa (peenema otsa) peale aga astutakse jalaga, nii et ta pisut sü—-
gawamale satuks, sedawiisi, nagu need jooned stin näitawad:

Neid juuri wöib ka siin kujutatud warda abil istutada, mis just
mädarigaste istutamiseks walmistatud.

Suũgawamal seiswast otsast kaswab nüüüd hulk uusi juuri (8) wälja,
mis pũstloodis maa sisse tungiwad ja taime toidawad. Weeloodis
peajuur peab siledaks ja paksuks kaswama, ilma et ta harali—-

Mustjuur.
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seks läheks. Sellels otstarbeks siblitaklse peajuure (K) ümbert
kolm korda aastas — juuni--, juuli- ja augustikuul, iga kuu üüks kord,

—;
* —

— —

Aiatöö-riist mädardigaste istutamiseks.

muld ära ja nuũhitakse juur jämeda lapiga tubliste üle, et koik wäitsed
juured kaok—-

siwad; suu— —
remad köor— ——— -

waljuured —
x

löi atakse A 5 — 1 —
— q —

—
—gatate 1—

löigatakse
aga siledalt
ära; ülsnes

lõpujuured
(8) jääwad
puutumata.

Kui sel kombel rawitsetakse, jääb peajuur (K)
siledaks, kosub paksuks ja walmib sügiseks tubliks
mädardikaks. Sügisel kaewatakse mädarikad wälja,
ka juured S. Kdoöige paremad ja pikemad jääwad
järgmiseks aastaks istutusejuurteks, ja siis algab
seesama kaswatusewiis uueste.

Mädarigas kaswab igasugusel maal. Tahetakse
aga paksusid ja pikki mädaroikaid saada, siis peab
neid heas, rammusas, sügawa pöhjaga, sigitawas
maas lkaswatama.

Jaapani mugulad (stachys tuberilera).

Walged, pilergused, önarlised Jaapani mugulad, mis kuni 2 tolli

pikaks saawad, toowad juba oma wälimuse poolest waheldust keeduwilja
seklkla. Nende maigu asjas lähewad mötted lahku; see kujuneb wist
küll selle järele, kudas neid walmistatakse. Wöi sees röstitult maitse—-
wad nad üsna head.

Jaapani mugulate kaswatus on üsna lihtne. Mugulakesed pan-
dakse kewadel, niipea kui ilmad lubawad, hästi kobedasse peenrasse, nii
et ridade wahet 9 tolli ja iga uũksiku taime wahet 6 tolli jääb. Mugu—-
lad tulewad umbes 2 tolli sügawusesse panna ja siis peenar jälle tasa—-
seks teha. Kuiwade ilmadega peab esiotisa kastma ja niipea kui mugulad
wörsuma hakkawad, peenra kobedaks tegema. Sügisel, enne kui maa läbi

10
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küülmab, wöetakse mugulad wälja ja hoitakse keldris alal; kuid neid

tuleb liiwa ehk mullaga katta, et nende ilus läige neile alale jääks.
Mugulad kannawad ka peenral külma wälja; siiski on soowitatawam
ũhte osa edasikaswatamiseks keldris alal hoida. ;

Kerblinaeris.

Kerblinaeris maitseb üülihea, aga tema kaswatus ei ole meie maal

weel laiali lagunenud. Mugulakesed on lühikesed ja üũmargused,
umbes nagu Parisi naerid. Seeme tuleb warsti peale löõikust maha
külwata. Peenar walmistatagu aeda öige huumusrikkasse, liiwapool-
sesse, poolwarjulisessejaumbrohust wabasse paika. Seeme rehitsetakse
kergelt sisse ja peenar litsutakse laualkesega tasaseks, Edaspidine rawit-

semine seisab selles, et peenar umbrohust puhas hoitakse ja külma eest
lehtedega kaetakse, kui lumekord weel maas ei ole. Hiirte wastu tuleb

kihwti wälja panna; igatahes peab neid eemale törjuma.
Naerid woetakse järgmisel aastal

peale jaanipäãewa maast üles ja klöige
wäiksemad naerid tipitakse peenrasse
tagasi, 2 tolli ũüksteisest ?emale. Järg-
misel aastal wöõib neid, peale selle kui

nad täis kaswanud, juuni löpul ehk
juulikuul peenralt tariwitamiseks wötta.

Suuremad naerikesed jäetaklse seemne
Kerblinaerid. kaswatamiseks paigale seisma; seemne

— idanemisewöim wältab üksnes lühikest
aega. Kut karta on, et hiired kangeste kallale kipuwad, siis pistetakse
mugulakesed alles kewadel peenrasse; neid peab siis nii alal hoidma,
et nad wälja ei kaswaks. See, et seemne idanemisewöim köigest lühikefst
aega lkestab ja peale selle ka weel hiired nende naeriste peale kangeste
mäiad on, ongi pohjuseks, miks seda maitswat keeduwilja niüi harwa
kaswatatakse. Seemet wöib külmas keldris ületalwe liiwa sees pidada.

Warased kartulid.

Waraste kartulite kaswatus läheb hariliku kartuli kaswatusest märksa
lahku. Kuna hariliku kartuli kaswatus üks pöllutöd-harudest on, käib

aga waraste kartulite kaswatus aiatöð hulka. Need kartulid, mis meie

pöllumehed „waraste“ nime all turule wiiwad, on meie moiste järele
juba „hiliseks jäänud warased“.

Waraste kartulite kaswatamiseks on waremalt wäetatud, head
aiamaad, tarwis. Nagu iga warase aiawilja jaoks, nii peab ka siin
maa soe, kobe, kerge ja wärske clema, kuid mitte märg. Peale
selle ei pea maa mitte palju lämmasiikku sisaldama ja teiseks peab ta
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iga küülje pealt lahtine ning paiklesepaisteline olema; wastasel korral

saame halwa maiguga kartulid.

Hästi maitswad ja wara walmiwad sordid on: Warane walge
kuuenãdala-kartul, Mohrenweisi parandatud lartul, Juuni ja Keisrikroon;
wiimane walmib natuke hiljemine.

Wälja istutatakse warased kartulid 1. ja 5. aprilli wahel. Kui
me kartulid siin ilma
ette walmistamata

maha paneme, siis
saame küll ka kartulid,
igatahes aga mitte

waraseid. Nad peawad
idandatud olema.

Köige ilusamad
ja paremad kartulid
walitaklse wälja ja .

hoitatse nad tßa
Raam, mille peal warased kartulid idanema aetakse.

jaanuariluuni jahedas
kohas alal. Siis aetalse nad idanema. Sellels seatakse nad niisuguse
raami peale, nagu eelmine pilt kujutub, üksteise körwale püsti. Kartulil
on silmad, kust ta idud wälja ajab, enamaste ühel pool otsas, kuna
teine ots ilma silmadeia (pungadeta) on; lähemal silmitsemisel on see

selgeste nha. See silmadega ots seata—-
gugi ülespoole. :

Need raamid asendatakse sooja, wal—-

gesse ruumi, mida kerge oleks tuulutada,
wajaduse korral ka kütta; neid wöib ka

lautadesse üũles seada, pealegi mitu tũkkli

üksteise peale. :
Peaasi on nimelt, et kartulid mitte

pikki, peeneid ja lönkjaid idusid ei ajaks,
nagu see pimedas ja niiskes öhus sũünnib;
see oleks wäärtuseta, otse kahjulik. Kartul

ise peab närtsima ja lühikeised, paksud,
joömmikad idud wälja ajama. Selleks läheb
kuiwa öhku ja walgust waja. Nende idu—-

dega istutatakse kartulid nii sügawale
maa sisse, et nad rohkleste 2/2 tolli koör-

guselt mullaga kaetud oleksiwad.
Kartulite wahet jäetagu istutamise

ajal 15 tolli.

Weel enne kui kartulite esimesed idud
mullast nähtawale ilmuwad, rehitsetakse terwe wäli hoolikalt üle, mis—-
läbi umbrohi juba alguses ära häwitatakse. Mai algul köblitakse, nii—

Idanenud kartul.
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pea kui köik woösud juba küllalt nähtawale on ilmunud. Neliteistlüm-

mend päewa hiljemine mullatakse kergelt
Peaks peale selle, kui idud mulla alt juba wäljas, weel kũlma

karta olema, siis kaetakse õlgedega, ölgise sönnikuga, kuuseolstega woi
muu sellesarnasega. See kate ei tohi aga mitte kauaks peale jda,
sest et .a soojust ja päikest ligi ei lase pääseda; neid on aga kiireks

edenemisels ringimata waja.
I. Böttner“ kirjutab oma saksakeelses raamatus „Juhatus, kudas

kartulid tulutoowalt kaswatada“ kartulite üle muu seas järgmist:
Uusi sortisid, mis sisse ostes wäga kallid — nael maksab möni—-

tord üũle 50 rubla, ja suuremal hulgal ei ole üksikuid uudissortisid
ülepea saadawal — tahetalse harilikult ruttu paljundada, et nende uudis-

sortide kaswatamisest wöimolikult lühikese ajaga kasu saada.
Harilikult pöllu peal kaswatades ei ole ũhest naelast seemnest kuigi

halju head loota: kümme kuni wiisteistkümmend, köige rohkem kakskümmend

seemet. Uudissordid wöiwad aga wiielümne- kuni sajakordset saakli anda.
1905. aastal läls mul aga önnel· Eldorado uudissordist, millest mul

köigest /2 naela seemneks oli, koguni ũüle d tsentneri (s. o. rohkem kui
15 puuda) kartulid s.ada, seega enam kui tuhatkordse seemne!

Tahetakse mönda sortikiirelt paljundada, siis ei woi muidugi ha—-
rilikku kaswatusewiisi tarwitada. Siin on waja kartili iga silma nii

tarwitada, et temast wöimalikult palju kartulid tekiks.

1. Uudissortidele määratakse koöige parem, sügawapohjalisem ja
toitwam maa kaitstud, soojas fohas; sest mida parem maa ja sündsam
tema seisukoht, seda täielikumalt edeneb seal iga üksik, isegi nöõrk taim.

2. tfsikutele puhmadele antakse niipalju ruumi, et nad koige läieli—-
kumats wöiksiwu.d edeneda. Suurematele sortidele woöib iga külje peale
julgeste 8 jalga ruumi jätta.

83. Kartulid tulewad tükeldada, nii et igast silmast, millel wöi—-
malikult suur tükk emakartulit kaasas oleks, iseseisew puhmas tekiks.
Kartulite tükeldamise tarwis, nii et iga silma külge ka suur tükk ema—-

kartulit jääks, on iseäralised lusika sarnased noad walmistatud. Selleks
otstarbeks aetakse kartulid esmalt idanema ja tũkeldatakse alles siis. k—-

sikud tükid kaswawad loöige paremine, kui nad wöimalikult lühileste
idudega on istutatud. —

4. Istutamine peab suure ettewaatusega sündima; mitte liiga
warakult, waid siis, kui maa juba hästi läbi soenenud; mitte
liiga sügawalt, et orn kartulitükk mitte ei mädaneks.

Kartulitüki ümber tulgu hea, kobe maa; ta litsutakse pisut kinni

ja kaetakse üksnes 1 —l/2 tolli paksuselt mullaga. Hädakorral, kui wäl—-
taw kuiwataw tuul puhub, peab ettewaatlikult kastma.

Kartulil on läbistikku kaheksa täielikku silma. Nii wöib siis igast
kartulist ikkagi kaheksja põosasi saada, ja kui igaũüks nendest läbistikku

koigest kaheksagi täielikku kartulit annab siis, on seegi juba 64-lkordne saak.
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Kes weel kiiremine edasi tahab saada ja ülemalkirjeldatut paljun-
damisewiisiga weel ei lepi, wöib kartulid ka istutuseoksade kaudu pal—-
jundada. Siis peawad aga triipooned, sönnikulawad jne. käepärast olema.

Istutuseoksade läbi paljundamine sünnib järgmiselt: Emakartulid
istutatakse üksikult suurde lillepotti ja seatakse paljundamiselawasse. Köil
idud hakkawad warsti sirguma. On nad 5—6 tolli pikaks saanud,
stis löigatakse ladwad maha ja istutatalse paljundamiselawasse, kus
neid päikesewolguse käes hoitakse ja mitte liiga paliu niiskust ei tohi
lasta saada; siin ajawad nad möne päewaga juured ja istutatakse siis
wäikestesse pottidesse ning asendatakse need sönnikulawasse. Emakartulid
on wahepeal uusi woösusid ajanud ja ka istutuseoksade latwadest saab
pärastpoole uusi istutuseoksi. Kui wösuajamisega warakult algust teh—-
takse, siis woib mai löpuni, kui wabasse maasse istutamise aeg kätte

joöuab, igast üksikust emakartulist üle 100 juurdunud istutuseoksa saada;
need istutatal'e siis ühes mullatombugawälja. Löpulks wöib emakartulid
ka weel tükeldada ja iga tüki üksikult maha istutada.

Istutuseoksadest saadud taimede wabasse maasse wälja istutamine
noõuab ettewaatust ja hoolsust. Peausi selle paljundamisewiisi juures
en, et taimed enne wäljaistutamist hästi karastatud oleksiwad ja neile
aiamaas soe ning kaitstud seisupaik antaks. Kui siis iga ülsikut taime

peale istutamist hoolikalt kord kastetakse ja soe wihm järgnewate ilusate
ilmadega tuleb, siis kaswawad nad niisama lihawaks, nagu oleksiwad
nad sealsamas emakartulist wörsunud.

On maa sellewastu halwapoolne, seisupaik sündmata, järgnewad
karedad tuuled ja poud, siis on nende taimede edaspidine edenemine

igatahes halb, jah, isegi terwe waew wöib luhta minna.

Iseenesestki möista on niisugune kartulite paljundarise wiis üksnes
aiatöös woimalik ja üksnes aednik saab sellega hakkama, pealegi kus

see ka üksnes heas aiamaas wöib sündida. Kus asi kallite, uute

sortide paljundamisesse puutub, seal jöutakse selle paljundamisewiisiga —

kui küllaldaselt ettewaatlik oldakse — tingimata rutemine eesmä.gile, ja
sel põhjnsel on see paljundamisewiis wäga soowitataw.

Meie juures aga ei peaks paljundamist mitte liiga wara ette

wöetama; et kartulid kiireste kaswawad, siis woöiks wäga kergeste ette

tulla, et noorte kartulitaimede alalhoidmine soönnikulawal raskusi sün—-
nitab, sest et nad hölpsaste liiga pikaks kaswawad; tugewad, jömmikad
taimed on aga peatingimise!s, kui asi peab õnnestama.

Nii mönelegi aiaomanikule on ehk huwitaw uutest ja uuematest
kartulisortidest moönda kuulda. —

Köige pealt olgu öeldud, et eht, warast, pikka, walget, tumedate lãi—-
----kiwate lehtedega kuuenädala-kartulit köige warasemaks ja löõige suure-
mat saaki andwaks sordils peetakse. Uuemalest warastest sortidest peetakse
koöige warasemaks ja heamaigulisemaks sorti Juuni; a.mastatud wa—-

rane uuem sort on ka Keisrikroon.
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Mitmestsajast kartulisordist, mis wiimase aastasaja jookjul kaswa—-

tatud, on ülksnes ũüsna wäike osa sortisid ũüleüldist laialilagunemist leid—-

nud. Meelde tuletatud olgu ülksnes 1869. aastal Amerikast sisse too—-

dud warane roosa (frühe Rosenkartoffel, Early Kose), mis ka

Läne mere maadel tubliste laiali lagunes. Headesi söögikartulitest kas--

watataklse Lääne mere maadel 1870. aastal Zwickaust sisse toodud

sorti „Imperator'it“ ka tänapãew weel tubliste. Sedasama wöib ka söd—-
gikartuli „Magnum bonum'i“ kohta delda, mis möni aasta hiljem
Inglismaalt sisse toodi..

Richteri kaswatatud sortidest „riigikantsler“ ja „professor Märcker“

edendab nimelt wiimane weel tänapäew tähtsat osa.
Saksamaa uute kartulisortide kaswatajate seast tuleb iseäranis

Nassengrundis Blombergi juures e lutsewat möisaomanilku Paulseni nime—-

tada, kele sordid „Athene“, „Simson“ ja tuntud „sinised hiiglased“
(Blaue Riesen) isėranis ohtrat saaki annawad. Ka Otto Cimbal Fröms-
dorfis, Münsierbergi juures Schlesios, on mitu head uut sorti taswa—-

tanud. Tuntud kaswataja on ka schotlane Findley, kelle sordid „Nor-
thern Stear“, „Bruce“, „Up do date“ ja „Eldorado“ kõige pare—-
mate sortide hulka langewad. Iseäranis wiimase sordi kohta köneldakse,
et see mäãäratu suurt saaki andwat; peale selle on ta ilusa wälimuse ja
peene maiguga.

Pöllumeeste seas on tänapäew koige rohlem tarwimsel: Richteri
sortidest — „professor Märcker“, „kuninganna Karola“; Cimbali sor—-
tidest — „president Krüger“, „professor Wohltmann“, „Silesia“; Paul-
seni sortidest — „Irene“, „De Wet“ ja warane sort „Juuli“.

Köige uuemate sortide seast kiidetakse köige paremateks söögilartu—-
litels: Cinbali „Alma't“ ja Cimbali „rekordi“; Paulseni sortidest —

„Venust“, „Isolde'i“ ja „Jobhanna'i“; W Richteri sortidest — „Ho—-
henzollern'i“, „Vor der Front“i“ ja „juubelilartulit“.

Nagu tegelik elu näitab, jääwad ka koöige paremad sordid, kui

neid juba mönda aastat on kaswatatud, oma saagi poolest wahepeal
ilmunud uuematest sortidest taha; sellepärast on pöllumehel wäga tähtis,
kui tal katsete tegemiseks alati paar uuemat sorti käepärast oleks.

Waewalt on köigist ülemalnimetatud sortidest paarikümne aasta

pärast mönda weel järel; sest iga sort on harilikult peale 15-— 20—
aas tastkaswatust wälja kurnatud; möni sort peab küll natuke kauemine

wastu, aga üle teatud tähtaja ei jöua ülski.
Kui möni siinne aia-äri uusi kartulisortisid paljundama ja edasi

mũũtama hakkaks, siis olels see meie äranägemise järele kaunis tulus äri.

Salatid.

Köit salatid nöuawad, kui nad hästi peawad edenema, toitwat,
niiskewoõitu maad. Wärskelt wäetatud maa on neile wäga hea, kui see
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aga liiga kuiw ei ole. Lahjal ja kuiwal maal jääb peasalat inetuks,
hästi wäetatud maal kaswatab ta omale aga üli-ilusad ja örnad lehed.
Et salatid aga ka wiletsapoolse ja kuiwa maa peal hästi ja ruttu kas-

waksiwad, selleks wöib neile wedelat wäetist anda.

Latukasalat.

Warast latukasalatit saame sönnikulawadest, kuhu me ta seemned
köige pealt külwame. Taimed tärkawad harilikult tihevalt. On nad
natule juba tugewamaks kosunud, siis pikeritakse nad sealsamas sönni-
kulawas 1/2 werssoki peale. Esimesed latuka istutusetaimed saame
ka sönnikulawast, kust nad küllaldaselt soojade ilmade kättejoöudmisel otse
wabasse maasse istutatakse. Wabasse maasse woib kaunis tihedalt istu—-

tada, s—s 6 rida peenrale, iga taime wahet 2 werssokit jäãites.
Latuk on hariliku peasalatiga wäga sarnane, ainult wähe pisem,

walmib rutemine ja lehed ei keerdu peaks kokku. Just sellepärast, et

latuk ruttu walmib, kaswatatakse teda üksnes kewadel, et warast salatit
saada; terwe suwe jooksul aga kaswatataklse harilikku peasalatit.

Peasalat.

Et peasalan istutusetaimi wöimalikult wara saada, selleks on ka—-

sulik ka tema seemneid sönnikulawasse külwata, kust siis waba maa jaoks
istutusetaimi saame. Wabasse maasse istutatakse istutusetaimi 4—5

rida peenra peale ja jäetakse iga taime wahet 4 —6 —sß werssokit, selle
järele kui suurt sorti nad on. Iseenesestki möista, et wäiksemate sor—-
tide tarwitamise korral wähem maad iga taime wahele jäetakse, suure—-
mate ja hiljemine walmiwate istutamisel — rohkem; keskmise suurusega
sortidele aga on 6 werssokist lküllalt.

Salati jaoks ei wöeta alati ka mitte eraldipeenraid, waid nad

istutatakse teiste taimede, näit. selleri woõi kurkide wahele. Selle

aja peale, kui sellerid wöi kurgid suureks saawad ja rohlkem ruumi
haklkawad tarwitama, on salat juba ammu ära korjatud. Wahel istu-

tatakse salat ka peenra kũülgede peale.

Nagu juba öeldud, peab maa küllaldaselt niiske olema, kui head
salatit tahetakse saada; kuiwa maa sees kaswaw salat kaotab oma öor—-

nuse ja ajab putke.

Et salatit terwe suwe jooksul kuni hilja sügiseni alati saada oleks,
selleks külwatakse iga 2—3 nädala tagant uued seemned wabasse maasse.

Salati kaswatus ilma ümber istutamata.
Umberistutamine toob salati edenemisesse pisut takistust. On kas—-

watusewiis olemas, mida tarwitades ümberistutamisest mööda wdöib
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päseda. Salati seeme külwatakse nimelt otsekohe peenrale. Murdugi
peab muld siin hästi toitew, rammus ja niiske olema, sest see peenar
peab mitu korda rohkem salatipid kandma kui hariliku kaswatusewiisi
järele. Seeme segatakse warastest, keskmistest ja hilistest sortidest kolku

ning külwatakse korraga maha. Köige pealt korjatakse (löigatakse) ütks
osa taimi ũüsna noorelt ära. Need on sündsad toitude körwal lehe—-
(latuka-) salatina tarwitada. Warsti peale seda halkab warane sort
päid kaswatama ja korjatakse ära. Nüüd on keskmisel sordil ruumi

küllalt kaswada, kuni wiimaks hiline sort peenra terwes ulatuses oma

alla noõuab. Kui kolmest sordist kotku /2 loodi seemneid wötta, siis vn

neist poole peenra jaoks küllalt. Külwata tuleb nii wara kui wähegi
wöimalik.

Salatil on iseäraline wöõim koöiksugu putukaid külge tömmata. Nii

on ta pöuapörnika töugule, kelle kahjulikku tegewust me päraft-
poole weel iseäraldi tundma öõpime, suureks maiusroaks.

Teiseks külaliseks on tal nn. traatuss; see on salatipor—
nike köwa, kollane
tõuk. See pörnikas
on „hüppajana“ tun—-

tud: kui me tema sel—-
jali paneme, hüppab
ta korrapealt jälle ja—-
lule. Iseenesest on ta

üsna süüta; aga tema

tõuk, traatuss, on suur
söödik. Ja salatipee—-
nardel on traatuss
üks koöige kardetawa—-

matest waenlastest.
Salati juured on te—-

male otse ligimeelita—-
waks söödaks. Selle—-

pärast istutawad wi—-
lunud aednikud just
sinna, kus nad traat-

ussa kinni tahawad
püũüda, möned salati—-
taimed. On traatussid
aga salati enese peen-
ral, siis istutatakse
salat sinna tihedamalt kui harilikult. Iga kahe, kolme päewa tagant
waadatakse peenrad läbi. Niipea kui möni salatitaim närtsima lööb
woi kollakaks muutub, töstetakse see pulgakese abil mulla seest ettewaat-
likult wälja, ja lähemal silmitsemisel leiame siis juurte pealt traatusfi.

Traatuss ja salatipõrnikas.
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Sel kombel wöib mitusada traatussi kinni püüüda, kes aja jooksul tu—-

handetel taimedel juured ära oleksiwad häwitanud, sest need ussid elut—-

sewad mitu aastat mulla sees ja rändawad ühe taime juurest teise juurde.
Weel ühele teisele söödikule on salat magusaks suutäieks: see on

wäile, ilma karbita tigu. Obseti asuwad need tigud salati küljes ja
ögiwad. On juhtumisi ette tulnud, kus parajaste peenardele istutatud

salat kolme päewaga täielikult kadunud oli, ja keegi ei teadnud, kudas

see küll wöis sündida. Aga kui peenrale uued salatid istutati ja siis
oõhtul kell 10 laternatulega waatama mindi, lerti salatipeade küljest tigud
ja korjati ära; selle läbi läks korda salatid alal hoida. Kes tigusid
näpu wahele kardab wötta, wörb wanad kindad kätte tömmata. Peenra
läbiotsimisel korjatakse tigud potti ja lkupatatakse pärast surnuks. Peab
aga mitu öohtut järjestikku laternaga otsima, nimelt peale niiẽket ilma.
Kui wanad rasked lauatülid peenra peale paneme ja niisked hoiame,
siis kogub ka nende alla palju tigusid, keda sealt ära wöib häwitada.
Heaks abinöuks on ka sawitorukesi poolwiltu maa siẽse kaewata, nii ei

üks ots lahti jääb, kuhu wanu lehti ja muud sellesarnast sisse pistame.
Hea meelega armastawad tigudseesugus esse pelgupailadesse pugeda.
Wäga usinad on ka kärnkonnad tigude peale jahti pidama.

Salatisortide wahel tehtakse· koöige pealt selle järele wahet, kas
nad walmimise poolest warased, keskmised wöi hilised on. Teiseks teh-
takse wahet lehtede kuju ja wärwi järele. Näituseks on ka tähniline,
„kirju forellisalat“ olemas; siiski peetakse örnade, walkjasroheliste lehte—-
dega salatist kige rohkem lugu. ;

Warastest sortidest olgu nimetatud: Tom Tumb Weeler, Mu—-
nakollane ja warane kiwipea; teskmistest: Berlini kollane, Erfurdi kol-

lane ehk Dreibrunnen ja Rudolfi armsam; hilistest: Non plus ultra,
Cheu de Naples j.t.

Hiliste salatite kohta peame tähen—-
dama, et neid üksnes asjaarmastajad ja
katsetegijad wöiwad kaswatada; oma tar—-

beks ja müüügi jaoks on palju kasulikum
waraseid sortisid kaswatada.

Rooma salat.

Möned peawad Rooma salatist sel--
lepärast rohkem lugu, et tema lehed apra—-
mad ja rohtem kortsus on kui harilikul pea-
salatil. Rooma salatit tuleb niisamuti kaswa—-

tada, nagu peasalatitki, ülsnes selle wahega,
ei tema lehed siis, kui nad juba pikler—-
guseks peaks hakkawad kujunema, kaheks
nädalaks pealt kinni seotakse. Sidumist Rooma salat.
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toimetatagu kuiwa ilmaga; muidu lööwad lehed mdanema. Sidu—-

mise otstarbe on see, et sisemised lehed siis pleegiwad, örnemals ja toi—-

duks kölbulikumaks muutuwad. Siduda tuleb sedawiisi, et wihmawesi
pea sisse ei saaks tungida; muidu lööb pea seest mädanema. Wäl—-
tawad wihmased woi külmad ilmad kaua, siis ei wöi ka salatipid ni—-

kaua kinniseotult pidada.

Endiwia.

Endiwiat tarwitatakse meil toiduks siis, kui peenral kaswawat peasa-
latit enam saadawal ei ole, s. o. hilja sügisel ja talwel. Külwata wöib teda

ilma ümber jistutamata. Tihedalt tär—-

ganud taimi harwendatalse pärastpoole,
iga taime wahele 6 —sß werssokit ruumi

jättes. Sügisel, septembrikuul, seotakse
lehed pealt kinni, et sisemised lehed
walgeks pleegiksiwad. Sedawiisi kinni—-

seotult jäetakse taimed ka esimeste kül-
made kätte. Kui külm kangemaks läheb,
tehtakse taimed enne maa ärakũülmamist
köidikutest lahti, wöetakse ühes mulla—-

pangaga peenrast wälja ja seatakse hästi
tuulutatud keldrisse ehk tühja soõnniku—-
lawasse. Endiwiaid sünnib üksnes

hästi tuulutatud keldris ũületalwe hoida;
muidu tekib hallitus, see koilide ületal—-

we keldris peetawate taimede waenlane.

Külwata wöib teda

kesksuwel — juuni
lõpust kuni juuli
kestpäewadeni —

selle järele, kas

see Pohja- wöi

Löõuna-Wenemaal
sünnib. Waremalt
külwata ei ole

sünnis, sest et en-

diwiad siis enne—-

aegselt peadeks ku—-

junewad ja peale
seda putke hakka-
wad ajama. En—-
diwiad külwatakse
otsekohe peenrale,Endiwia, sidumata.

Endiwia, seotult.
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Pleekseller eht salatiseller.

Pleekselleri istutusetaimi kaswatatakse niisama nagu juursellerilgi,
wahet siin ei ole; kuid pärastpoole läheb kaswatus lahku. Wahe sei—-
sab köige pealt selles, et taimi mitte sileda peenra peale ei istutata,
waid selleks peenra sisse8 werssokit sügawad ja 6 werssokit laiad kraa-
wid (waod) kaewatakse. Kraawi pöhja pandakse sönnikulawa-mulda ehtl
hästi läbimäändunud soönnikut, mille peale siis kiht mulda tuleb, nii et

kraaw nüüũd köigest weel 4 werssokit sügaw on. Sinna kraawi istuta—-

takse taimed, iga taime wahet ikka 4 werssokit jättes, ja muld taime
ümber hoitakse niiske. Suwe jooksul kaswawad taimeladwad üle kraawi
ääre wälja. Augustikuu esimestest päewadest peale hakatakse kraawisid
aegamisi mullaga täimma, ja on kraawid täis, siis hakatakse jällegi aega-

misi taimi muldama, selleks, et nad walguse cest warjatud eleksiwad.
ühtlasi muutuwad lehed nüũüd walgeks ja nende lihawad warred mahla—-
seks. ning örnaks. Sellerit saab ka sel teel „pleegitada“, et tema lehed
suwe löpul ehk sügise algul wallaliselt linni seo—-

takse, siis öled ümbermähitakse ja ka need kinni

seotakse. Olgede abil peab iseäranis seal
„pleegitama“, kus maa niiske ja põhjawesi lähe-
dal. Selleri kaswamine wältab kaua ja kui ta

weel ölgede sisse on mähitud ehk mullaga kae—-

tud, siis wöib ta kuni esimeste külmade kätte-

joöudmiseni, s. o. hilise sügiseni, wabasse maasse
jääda. Enne talwe tulekut korjatakse sellerid
juurwilja-keldrisse, ja kui kelder niiske on, siis
wöiwad nad seal weel kaua riiulil seista, ilma
et halwaks läheksiwad. On kelder aga kuiw,
tulewad sellerid juuripidi liiwa sisse panna.

Pleekseller on ülihea salat, kuigi natuke
liiga kange löhnaga, ja wäljamaal tarwitatakse
teda mitmesugusel wiisil toiduls. Teda söödakse
nagu roigast ehk redist wöi ja soolaga; ädika

ja prowangsiõliga walmistatakse temast salatit wöi

keedetalse teda nagu sparglit. Jlieäranis armas:
tatud ja laiali lagunenud on pleekseller Inglis—-
maal; sellepärast kannawad peaaegu ka kork meil

müügil olewad sordid Inglise nimesid. Wiima—-

sel ajal on sort nimega Henderso-s White
Plume (Hendersoni walge sulg) iseäranis kuul—-

saks saanud.
Kardy

Kardyt ehk Hispania artischolkli tarwitatalse toiduks pea-asjalikult
talwel ja üũtksnes osalt ka sügisel; seepärast külwatakse ta soojade ilmade

Pleekseller.
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kättejoöudmisel otsekohe wabasse maasse; selle järer aga istutatakse tai-
meb nönda ümber, et iga taime wahet 1 arssin jääb Wdib muidugi
ka lohe pärispaigale külwata; siis peab aga pärast tubliste harwendama,
nii et iga arssina maa peale ainult üks tõige parem taim jäb.

Kardyd kaswawad sügiseks, nagu artischokidki, suurteks pödsas—-
ieks ja nende juured ulatawad sügawale maa sisse; sellepärast peab
maa nende jaoks sügawamalt läbi kaewatud olema.

Septembrikuu algul on taimed harilikult juba täis kaswanud ja
siis hakatatse neid pleegitama; seks otstarbeks seotakse nende lehed es—-

malt kokku ja mähitakse siis öled ümber; altpoolt wöib neid peale selle
weel mullaga katta.

Kardy

Sigurisalat.

Talwe tulekul kaewatakse taimed

ühes juurte ümber olewa mulla—-

pangaga wälja, wiidakse keldrisse
ja seatakse seal juuripidi liiwa

sisse. ;

Pleegitada tulewad üks—-
nes need taimed, mida weel
enne talwe möeldakse ära

tarwitada. Keldrisse aga
wöib julgesteka pleekimata
taimi panna; et seal wal—-

gus puudub, siis pleegi—-
wad nad seal weel pare—-
mine walgeks kui wabas
maas.

Toiduks tarwitatakse
kardyde lihawaid warsi,
nimelt keedetult, niisama
nagu sparglit ja lillkapsast.

Heade sortidena on

soowitatawad: Gros de
Tours ja Puvie.

Köige parem sort on Brüsseli Witloof. Kewadel külwatakse
seeme peenrale kolme ritta. Pärastpoole tuleb harwendada, nii et iga
taime wahet 6—sß tolli jääks. Maa ei pruugi just niiske olla, aga
sügawa pöhjaga ja rigolitud.

Sügisel, septembri löpul eht oltobri kleskpäewadel kaewatakse
juured wlie löõigatakse lehed maha ja istutatatse juured sooja tuppa,
mullaga täidetud kasti. Kastile pandakse kaas ehl teine last peale, kuid
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nönda, et juurtel seal all lehtede ajamiseks weel küllalt ruumi oleks.

Walgus on siin üleliigne ja ka kahjulik, sest et lehed walguse kläes

jämedakiulised ja üleliiga mörudad koswawad. Sel kombel wöib talwe
läbi kuni kewadeni wärsket salatit saada, kui aga sigurijuurt küllaldaselt

käepärast on.

Spinadid

Spinatide hullka loetakse koit need aiawiljad, mille maapealseid
osasid, warsi ja lehti keedetult toidulks tarwitatakse, kuna salati lehti aga
toorelt söödakse. Köik spinadid armastawad wärskelt wäeiatud maad

Harilikt spinat.

Köige parem maa hariliku spinadi-jaoks ei pea mitte üklsnes toi—-
tew musta mulla maa olema, wäd ta peab ka niisle olema; muidu

hakkab spinat, niisama nagu salat, hölpsaste putke ajama.
Esimesed spinadi küülwid tehtakje nii pea, kui maa kuiwaks saab

ja ilmad lubawad. Peale selle korratalse weel külwi iga kahe nadala

tagant. Siis on suwi otsa wärsket spinati wötta. Löuna-Wenemaal,
näit. põhjapoolses Kaukasias, on isegi talwine spinadi kas watus wöima-

lik; seeme lülwatakse seal augustikuul ennc wihma maha, ja siis wöib

spinatisid okiobrist algades terwe talwe läbi kuni kewade tulekuni

digata.
Külwatakse 5—6 rida peenrale, laialt ehk reas, kummalgi juhtu—-

misel kaunis tihedalt, muidugi mitte nii tihedalt, et noored taimed üls—-

teist rõhuksiwad.
Korjamise puhul tömmatakse kas terwe taim juurega wälja woi

loõigatakse lehed üsna maa pealt ära. ;
Sortide järele on spinatisid terawate lehtedega, ümarguste lehtedega

ja laiade lehtedega. Maigu poolest nad üksteisest suurt lahku ei lähe.

Uue Meremaa spinat.

Uue Meremaa spinadi seemned on wördlemisi suured, kuid ei
idane ruttu ja ka noored taimed kaswawad esiotsa kaunis wisalt. Slle-

pärast leotatakse neid enne külwamist ja kaswatakse istutusetaimed kas

sönnikulawas ehl lihtjalt toass parajaks ajats walmis. Need taimed

istutatakse siis hes juurte ümber olewa mullapangaga wabasse maasse,
kolm rida peenrale, pool arssinat iga taime wahet jättes.

Kui taimi wabalt edeneda laseme, kaswawad nad weel palju
suuremaks kui siin ruumi määrasime, kuid siis ei ole nende wösud
enam nii örnad. Sellepärast tulewad taimel woösud kaswamise ajal
ikllka enam ehk wähem lühikeseks löigata, mis teda ikla enam uusi wösu—-
sid ajama kihutab.
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Niisuguse rawitsuse teel wöib ühekordse klwiga suwi otsa

wärstet Uüe Meremaa spinati saada, kuna agaharilikku spinati
mitmel korral peal-
sime külwama.

Hapuoblikas.

Hapuoblikas on

mitmeaastane taim.
Paljundada wöib teda
kas wanade pöösaste
jaotamise teel wöi

seemnete läbi. Köige
paremine faswab ha—-
puoblikas niiske mus-

ta mulla sees. Seem-

ned külwatakse aprilli-
kuul otse wabasse

maasse woi iseäraldi asutatud taimelawasse, kust siis istutusetaimed
5—6 ritta peenrale istutatatkse, ikka 4—5 werssokit iga taime wahet
jättes.

Külwatakse hapuoblikad otsekohe peenrale, siis tuleb tihedalt tär-

ganud taimi pärast harwendada; ütleliigseid taimi wöib sealt ka teise
koha peale istutada.

Et hapuoblika juured kolmandal aastal harilikult koörgemale tõuse—-
wad ja maa seest wälja ulatama haklkawad, siis woiwad külmad neile

Pöhja- ja Kest: Wenemaal hölpsaste wiga teha. Niisamuti wöiwad

juba lahe-aastastelgi taimedel juured maa seest wälja kerkida. Säher—-
dusel pühul tuleb sügisel peenra peale natuke mulda raputada, mis
paljad juured kinni katab.

lüle klme aasta ei maksa hapuoblikaid ũühe ja sellesama peenra

peal pidada; köige parem on iga aasta uus peenar asutada ja wana

peenra pealt köõige täidlasemad taimed sinna peale istutada. —

Jlstutada wöib kas wara kewadel wöi augustikuul.
Hapuoblikal on iseäranis see hea omadus, et ta ka poolwarjus

hästi wöib edeneda. Mönikord tarwitatakse hapuoblikaid ka peenarde
palistuseks. Kui need palistused aja jooksul liigo laiaks kaswawad,
wöetakse üleliigied taimed sealt üles ja istutatakse kas teise kohta ümber
woi wisatakse kompostihunikusse.

Mangold.

See aiawili on hariliku peedi teisend, kuid tema lehed on kau—-

nid ja deloratiwlise wäärtusega. Kasvwatus on niisamasugune nagu

harilikul peedil. Wäljamaal peetakse mongoldi lehtedest sellepärast roh-

Uue Meremaa spinat.
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kem lugu kui hariliku peedi lehtedest, et neil wacred ja lehesooned palju
lihawamad on. Sügisel !aewataksetaimed wälja, lõigatakse alumised, jäme-
damad lehed maha ja pandakse siis taimed juuripidi keldrisse mulla sisse,
kus neil mitte üksnes wanad lehed alles ei seisa, waid ka uusi juurde tuleb.

Toiduks on need sordid köige paremad, millel walged, lihawad
lehesooned on.

Rohlem deloratiwlise wäärtusega on sordid: Brasilia kirjulehe-
line, Tshüli kollane ja Tshiili punane.

Toiduks tarwitatakse mangotdi kahel wiisil: 1 lehti spinadiks
(Rooma spinat), 2) warsi keedetult, hapu koore kastega.

Sibulad.

Harilik sibul.

Hariliku sibula nime kannawad need sibulad, mille lehti kui ka

sibulaid endid toiduks tarwitatakse. Sibulaid kaswatatakse üüksnes aasta

ehk kahe eest wäetatud maa peal. On aga maa siis juba liiga lahja
ja nõuab wäetamist, siis peame wäetist k?omposti ehk hästi määndunud
laudasönniku näol andma. Sibulate jaoks on seda wäetist parem sü—-
gisel kui kewadel maa sisse kaewata. Wärskelit wäetatud maa peal ei
kaswa sibulad nii head, et neid ületalwe wöiks hoida. Kerge, kobe ja
liiwane maa ei ole sibulatele hea. Niihästi lkobeda kui ka wärskelt
wäetatud maa pealt saome koredad, alawäärtuslised sibulad. Kui aga
siiski sunnitud oleme sibulaid kobeda maa peal kaswatama, siis tuleb

maa wiimast korda mitte kewadel, waid sügisel ümber kaewata; kewa—-

dese ümberkaewamise asemel teeme ülsnes pealmise kihi natuke kobeda-
makls. : :

Harilik Wene sibul on küll häsli moöru, aga ta on selle eest ka

seest hästi köwa ja lidus ning seisab sellepärast eeskujulikult ületalwe.
Löunamaade sibulasordid sellewastu on magusamad ja mönda sorti
sibulad kaswawad otse hiiglasuured, kuid nad on seest koredad ja ei

seisa suuremalt osalt mitte hästi ũületalwe.

Harilikku Wene sibulat woöib niihästi ühe kui ka lkahe aasta jookl-
sul kaswatada, löunamaade sortisid sellewastu ũksnes ũühe aasta jookl-
sul; sealjuures peab seemned juba märtsikuul soönnikulawasse külwama,
muidu ei kaswa sibulad nii suureks kui tarwis oleks. Kahe aasta

jooksul ei saa neid suuri sortisid sellepärast kaswatada, et need sibulad,
nagu juba rähendatud, hästi ületalwe ei seisa. Loöuna pool (Kaukasias)
wörb iga sorti sibulaid ilma sönnikulawata ühe aasta jooksul kaswa—-

tada; seeme külwatakse seal sügisel, augusti löpust oktobrini — selle
järele missuguses maakohas see sünnib — otse peenrale. Sealjuures
tuleb meeles pidada, et sibula scemned idanemiseks enam kui 12—-kraa-
dilist soojust (R. järele) nöuawad. Söönnikulawas kaswawad lduna—-
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maade magusamad sordid märksa kiiremine, nii et warakult istutuse-
taimi saab Külwatakse harilikult märtsikuu keskpäewil; enne seda tu—-

leb seemneid 2—s päewa leotada. Sönnikulawas walmis kaswatatud
taimed istutatakse siis, kui hommikusi külmasid enam karta ei ole, peen-
rale ritta, 2—s werssokit iga taime wahet jättes, selle järele kui
suurt sorti nad on. Kasulik on juurekesi istutamise puhul lũhemaks
kärpida ja wedela sawi sisse kasta; siis ei tee ümberistutamine neile
häda. Taimi istutades tuleb iseäranis hoolega silmas pidada, et nad

mitte liiga sügawale ei satuks, — seda sibul ei salli; kõige parem on

neid poolest saadik mulla sisse istutada, ja kuigi nad siis küljeli peak—-
siwad langema, ajawad nad endid pärastpoole jälle püsti.

Augustikuu algul ehk keskpäewil murtakse sibula lehed (warred)
natuke ülewaltpoolt juurekaela mölki ja wajutatakse wastu maad. Selle

„trenerimise“ tagajärjel jääb lehtede kasw seisma, kuna sibul ise
seda suuremaks kaswab.

ühe-aastast kaswatamisewiisi tarwitades külwatakse Wene hariliku
sibula seemned kewadel wälja, löunapoolsel Wenemaal isegi sügisel;
pöhjapoolsel Wenemaal on parem neid sönnikulawasse külwata. Et ru—-

temine istutusetaimi saada, leotatakse seemneid esmalt ja külwatakse siis
peenrale laialt, mitte ridamisi. Selle järel aetakse seeme reha abil mul—-

laga segamine, peenar löödakse labida ehk lauaga siledaks ja kastetakse
teda hästi. Kuni seemne tärkamiseni hoolitsetatse siis selle eest, et pee-
nar alati pealt niiske oleks; seks otstarbeks kaetakse peenar pealt samb-
laga, roguskiga, õlgedega ehl muu sellesarnasega.

Kui me ühe: aastaft kaswatusewiisi tarwitades hariliku Wene si—-
bula seemne otse wabasse maasse küülwame, sins on paha siin see, et

me ühetasaseid sibulaid ei saa, waid ũühed suuremaks, teised wähemals
jääwäd. Ja nendel suurematel sibulatel ei ole siis lka ilusat kuju, ise—-
äranis on neil juurekael paks, ja sellepãrast ei seisa nad hästi ũületalwe;
juba enne talwe peame nad ära tarwitama.

Tublid ja ilusakujulised sibulad, mis hästi ületalwe seisawad,
saame kahe-aastase kaswatusewiisiga; esimesel aastal on sibulad siis üsna

wäiksed — tippsibulad.
Selleks külwatakse seeme kewadel
lahja, wöimalikult liiwase, päile-
sepaistelise maa peale. Kuiwas
kohas alalhoitud tippsibulad is—-

tutatakse kewadel peenrale s—s

ritia, iga taime wahet 1/2—2
werssokit jättes, ja sügiseks saame
head, suured sibulad, mis hästi
ületalwe seisawad.

Tippsibulad
liiga sügawas, dieti istutatud.

Kes ülksnes rohelisi sibulawarsi tahab saada, see löigaku kewadel
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sibulatel ladwad pealt maha ja istutagu sibulad wabasse maasse; nad

juurduwad siis ruttu ja warsti ilmuwad lehed (warred).
Wabasse maasse külwamiseks, kahe-aastaseks kaswatamiseks on

köõige sündsamad: Wene sibul, Hollandi punane, Hollandi kollane, Erfurdi
punane, Braunschweigi punane ja teised nende sarnased sordid.

Ühe-aastaseks kaswatamise!s, märtsikuul soönnikulawasse külwami—-

seks: Madeira lame-ümargune, Madeira ümargune, Salerno de la

Rocco, Tripolitan j. t.

Lõuna-Wenemaal sügisel wabasse maasse külwamisels: suur walk—-

jaskollane (magus) ja Zittau kollane (wiha).

Puru.

Puru seemned lülwatakse märtsi löpul ehk aprilli algul sönniku—-
lawasse, kust taimed peale hommikuste külmade möödajöudmist wabasse

maasse istutatakse. Teatawaste peetakse puru alumist, pleegitud osa
iseäranis kalliks; mida pikem see pleegitud osa on, seda suuremat hinda

ma!stakse. Seepärast ei istutata neid mitte sileda peenra peale, waid
peenra sisse kaewatud 3—s werssoki sügawustesse wagudesse Peenra
sisse kaewatakse neid wagusid 3 kuni 5, kuhu taimed ülsteisest 4—5

werssokit eemale istutatakse. Septembrikuul aetakse waod mulda tis,
etpuru pleegiks. Sekssamalks otstarbe!s wib purule ka paberi ümber siduda.

11

Waleste istutatud puru.

Hieti istutatud puru.
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Puru armastab rohkem niisket seisukohta, edeneb wärskelt wäeta—-

wud maal hästi, kuigi ta ka waremalt wäetatud, toitwa maa peal
edufalt wöib !aswada. :

Wahet tehtakse suwiste ja talwiste sortide wahel. Esimesed on

öõrnemad ja kardawad külma, talwepuru aga seisab lumega kaetud wa

bas maas wäga hästi ũletalwe.
Puru suwistest sortidest on rohkem

tuntud: Prantsuse suwine ja kollane; tal—-

wesortidest: harilik talwine, Brabant, Ca—-

rentan, Roueni suur ja Erfurdi suur

Schalott.
Schalotti külwatakse üksnes harwa;

selle asemel lahutatakse tema wilsed sibu-
lakesed koost ära

ja istutatatkse
kewadel 6 reas

peenrale. Juuli-
ehk augustikuul
on meil siis
juba wärsked

schalotid käes.

Schalotid
korjatakse nii—-

pen ära, kui
nende lehed kui—
wanud on; was-

: —— — 2——
tasel korral wi· —
wad sibulakesed

77 n

Ecatott (oomalit suurut) masie madigo vheddmlthitehren
uueste kaswama —

hatkata, ja siis on terwe saak mokas. Toitew maa on schalotilt mui

dbugi hea, luid ta jöuab ka wiletsapoolse maa peal hästi edasi.
Schaloti rohelisi latwu (lehti) wöib niisama tarwitada, nagu sibula

latwu; siiski ei maksa schalottidel latwu liiga rohkes:e ära ldigata: see
teeb sibulakesed nörgaks.

Maigu poolest on schalott palju õrnem ja mahedam kui harilik
sibul. Schalotti tarwita takse äädilakonserwide, salatite ja winegrettide juurde.

Rohkem laialilagunenud sordid on: Daam schalott, mis seemneid
ei kaswata, siis Wene, kartulipunane ja walge schalott. Wiimase sibu—-
lakesed on köige suuremad.

Küüslaut.

Küüslauku läheb harilikult wähe tarwis; sellepärast on wäikses
majapidamises mönest ainsast taimest küllalt.
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Pöhja-Wenemaal lahutatakse küüslaugu sibulakesed kewadel, Loöuna-

Wenemaal — sügisel mitmeks ja istutatatse 6 reas peenrale, iga taime

wahet 2 werssotit jättes. Sügis.ks (Loöuna-Wenemaal kewadeks) on

igast sibulakesest uus pesa sibulakesi tekkinud. Küüslauk nöuab head,
toiiwat maad ja Kesk—, iseäranis aga weel Pöhja: Wenemaal koige soe-
mat ja pikesepaistelist seisukohta. Kuiwas kohas seisab küüslauk wäga
hästi ũletalwe.

; Murulautk.

Külwata pole waja. Poösad kistaklse mitmeks ja istutatakse siis
maha, kas mai- woõi augustikuu algul. Murulauk istutatakse aiawilja-
aeda nööri järele palislusenal. Kewadel näeb see palistus wäga ilus

wälja, aga iga lkahe aasta järele tuleb teise kohta istutada. Murulauk
nöuab rammusat pöllusawi-maad ja niiskust, muidu kaob ta ära.

Kurgi laadi aiawili.

Kurgi laadi aiawiljad on palawwöö-mailt pärit. Nad on ühe—-
aastased taimed ja nöuawad köige pealt soojust ning päikesepaistet.
Sellepärast möjuwad ka juba mönda ainukest päewa kestwad halwad ja
niised ilmad, mille puhul öõhusoojus 3—ss kraadi peale (R. järele)
langeb, nende edenemise kohta kahjulikult; kui aga oöhusoojus kuni 0

langeb, siis on nad päriselt häwitatud. Kurgi laadi aiawiljade seast
noõuawad siiski kurk ja koörwits wähem soojust ja neid woöib sellepärast
hea togajärjega isegi Põhja Wenemaal kaswatada, kus nad üksnes siis
ei önnesta, kui suwi iseäranis külm ja wihmane juhtub olema.

Melonideja arbuside wabas maas kaswatamisest ei woõi aga
Pöhja- ja Kesk-Wenemaal juttugi olla.

Kurk.

Kurkisid wöib, niisama nagu körwitsaid, niihästi wärskelt wäetatud
kui ka waremalt wäetatud, toitwa maa peal kaswatada.

Mis seisukohasse puutub, siis püũütakse kurkidele päikesepaistelist,
körget ja sooja kohta anda.

Kü!wata tuleb niisugusel ajal, mil tärkawatel taimedel enam hom—-
mikusi külmasid karta ei ole; sellepärast külwatatkse Kesk- ja Pöhja—
Wenemaal harilikult maikuu keskpäewadel, Loöuna-Wenemaal waremalt.

Külwata wöib pöigiti ja pikuti peenart. Wiimast wiisi peawad
mitmed paremaks. ;

Pohjapoolsetes maakondades, kus suwi lũühike ja külm on, tulewad
kurkidele peale selle sagedaste weel koörgemad peenrad teha, iseäranis
seal, kus wihmast suwe oodata on. Sete sünnib selleks, et päike maad

paremine saaks soendada. Tulusad on niisugused peenrad muidugi ka

seal, kus maa madal ja pöhjawesi üsna maapinna ligidal on.

Peale selle wöõib pöhjapoolsetes maakondades ja seal, kus maa
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niiske ja külm, kest peenart 6 werssokit sgawa ja 6 werssokit pealt
laia wao teha, see hobusesönnikuga tita ja pealt mullaga kinni katta.
Sel kombel saame soojalawa sarnase peenra; sest hobusesönnik annab
soojust ja see kihutab kurgid rutemine kaswama ning wilja kandma.

Pöhjapoolsetes maakondades ja seal, kus maa niiske, on peale
jelle weel soowitataw pikuti peenart kurkide koörwale peenikest hagu panna,
mille peale siis kurgi wääned roniwad, et hagu neid mädanemise eest
woiks hoida.

Mida karedama kliimaga maakoht ja mida lühem ning jahedom
suwi, seda walgemat, pikesepaistelisemat ja enam kaitstud seisukohta
nõuawad kurgid.

lepea aga nöuawad kurgid igal pool tielikku pikesepaistet;
isegi Löuna-Wenemaal ei önnesta nad warjus.

Kuna suwine soe aeg pöhja pool kuigi pilkk pole, siis on seal
tulusam kurkisid mitte otsekohe wabasse maasse külwata, waid hästi
tuulutatud toas fastifeste sees esmalt istutusetaimed kaswatada. Need

kastikesed wöib soojal päewa-ajal rõdu peale ehk aeda seada.
Lagedal, wähe kaitstud seisukohal, kus kangeid tuulesid karta,

on kasulik mölemale poole peenra äärde kapsaid istutada, mis kurkidele

natuke kaitset annawad. Iga kapsataime wahet olgu umbes 2 arssinat,
mitte wähem.

On kurkidel juba
4— lehte wäljas ja
on nad juba kaunis
tugewad, siis näpis—-
tatakse neil ladwad
ära: See sunnib neid
kiiremalt küljewääneid
kaswatama, kuhu siis
ka wi!janubulad teki—-
wad. On aga taimed

nörgad ja wisa kas-

wuga, siis jäetagu
ladwad parem puu—-
tumata.

Juunikuu keskpäewil peab kurklisid muldama, neile koöblaga möle-

malt poolt küüljest mulda peale tõmmates.
Kuiwa ilmaga tuleb kasta. ;

OHied on kurkidel kahte laadi: ühed isased, millest wilja ei saa,
teised — emased, wiljakandjad.

Kui kurgid liiga rohkeste tühje (isaseid) öisi ja lehti kaswata-

wad, wiljakaid (emaseid) disi aga wähe ilmub, siis on siin seemned
süüdi. Suurema osa aiawiljadega on lugu nönda, et eelmise aasta

seemneid köige parematels peetakse; kurkidel aga ei ole nii wärsked seem-

Kurgi emane ja isane dis.



157

ned kaugeltki weel koöige paremad, waid köige paremad on siin need
seemned, mis 3—4 aastat kuiwas, soojas kohas alal on seisnud. See-

sugused 3-—4:aas tased seemned annawad palju wiljakamaid taimi kui

ühe-aastased. ;
Iseenesest on aga tühjad öied wäga tarwilikud, sest nad sisaldawad

tolmu, mida wiljakate (emaste) öite sigitamiseks waja läheb.
Wabas maas kannawad mesilased ja teised putukad selle tolmu

isaste dite pealt emaste peale, neid sel kombel sigitades; kui aednik kur-
kisid aga sönnikulawas kaswatab, siis tuleb tal dietolmu sagedaste pins-
likese abil tühja Tie pealt wiljaka öie peale puistata, s. o. kunstlikult sigi-
tada, sest muidu ei saa me wilja (kurkisid). —

Et waba maa pealt wöimalikult wara kurkisid wöiks saada, selleks
kaswatatakse noori taimi hommiluste külmade ajajärgul seal klaasakende
all. Seemned külwatakse nii-

sugusel puhul märtsi löpul
ehk aprilli algul sönnikula—-
wasse, nimelt ikka 2—s seem—-
neiwa wäiksesse potti. Mai—-
kuu algul ehk keskpäewil, selle
järele missuguses maakohas
see sünnib, wöetakse need
taimed ühes juurte ümber olewa

mullapangaga pottidest wälja
ja istutatakse wabasse maasse.
Sel ajal on ilmad harilikult
soojad, ja see on ümberistutamisekorral wäga tähtis, sest wärskelt

ümberistutatud taimed on wäga örnad külma ja karedat ilma kartma.
Istutada ei tule mitte liiga sügawasse
ega ka madalasse. Selle järel
kaetakse wabasse maasse istutatud

Liiga madalasse istutatud kurgitaim

taimed klaasalendega (klaaslkastidega). On öösel kanget külma oodata, siis
kaetakse klaasaknad niine- (roguski:) ehk ölemattidega.

Klaasaken kurkide katmiseks.

Liiga sügawasse istutatud kurgitaim.
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Kaks nädalat peale ümberistutamist tulewad fkurgid mullata.

Wabas maas wö-ib waraseid kurkisid ũülsnes siis hea tagajärjega
aswatada, kui istutusetaimed hästi taras' atud, õhuga harjutatud on.

Märtsi löoul ehk aprilli algul ũlesseatawate sönnikulawade jaoks
wöib istutusetaimi ka sel teel kaswatada, et seemned esmalt toas kasti—-

fesesse küwame; puuduwad aga sönnikulawad, siis ei woöi nii wara—-
kult toas kaswama aetud taimi niikaua hoida, kuni neid wabasse
maasse woib istutada, sest et nad selleks ajaks üleliiga wälja kaswa—-
wad ja wabas mcas kaswatamiseks liiga örnaks jääwad.

Üsna waraseid kurkisid sönnikulawas kaswatada on algajal wäga
rasfke, kuid aprillikuu keskel wöib kurgi seemned juba julgeste sönniku—-
lawasse külwata. Köige parem on istutusetaimi selle jaoks weel toas

walmis kaswatada. Kui wäikest sorti kurkisid kaswatatakse, mis pikki
wääneid ei aja, näit. Wenemaal laialt tunuud Muromski kurki, siis
istutatakse iga akna alla 10—12 taime. Poolpikki, tugewa laswuga
sortisid, nagu Borowskisid, Wjasnikowskisid, Moskwa poolhollandlasi,
ei woi üle 6—B taime ühe akna alla isiutada. Päris tugewa kas—-

wuga jo pikki soönnikulawa kurkisid mahub ühe akna alla aga köoigest
2—3 iaime.

Kuid meil ei armastata pikki sönnikulawa kurkisid; nende asemel
peetakse poolpikkadest ja wäikestest kurlidest rohkem lugu. Wabas maas

klaasakna all kaswawad kurgid saawad heal juhtumisel kolm nädalat
waremalt walmis luiklaasaknata kurgid, son—-
nikulawa kurgid iseenesestki mõista märksa ware—-

mine.

Pikuti peenart istutatakse kurgid harilikult
ainult ühte ritia, esmalt iga taime wahet 2—sß
tolli jättes. Pärast tuleb aga nönda harwen—-
dada, et iga taime wahet B—l 4 tolli jääb.

Mis kurgisortidesse puutub, siis seisab
Kesk- ja Pöhja-Wenemaal wäike, wara wal—-
miw Muromski kurk suures lugupidamises. Nii—-

sama soowitusewäärt on ka rohlem hiliied Wjas-
nikowski, Pawlowski, Borowski ja Aflselski
kurgid. Löuna-Wenemaal on Njeshinski kurgid
suures luguoidamises. Need on kindla sisuga
kurgid, panewad puale hästi wastu ja on

sissesovlamiseks wäga head. 2
Triiphoone ja sönnikulawa kurkidest olgu Poolpitkt waba maa kurt.

iseäranis nimetatud: Noa ajukurk ja Prescoti ime.

Körwits.

Mönda sorti koörwitsa seemned ei walmi sagedaste isegi Kest-
Wenemaal; siiski kaswawad klörwitsad ka weel Pöhjsa-Wenemaal seda—-
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wört küpseks, et neid toiduks wöib tarwitada, ja teatawaste tarwita-

takse kurgi laadi aiawiljasid peaasjalikult poolwalminud kujul toiduks.
Mis seemnetesse puutub, siis woöõib neid lauplustest odawa hinnaga
saada. :

Tahetakse Pöhja· ja Kesk· Wenemaal öige hästi walminud kör-
witsaid saada, siis tulewad istutusetaimed enne toas ehk sönnikulawas
walmis kaswatada. Kui miite wäga wara ei külwata, waid nii umbes

märtsikuu löpul, mil päewad juba küllalt pikad on, siis kaswawad
taimed toas wäga hästi just istutamiseks parajateks. Körwitsad on

iseenesest tugewad taimed, ei lähe toas naljalt örnaks ja harjuwad
warsti wälise öhuga ära; sellepärast wöib nende seemneid kuu aega
waremalt wälja külwata kui kurgi seemneid. Kuid wabasse maasse
wöib körwitsa taimi alles siis istutada, kui hommikuste külmade ajajärk
möödas on.

Pöhjapoolsetes maakondades, kus suwi lühikene ja jahe, wöime
körwitsa kaswatusele selle läbi abi leida, et arssina laiuse ja peaaegu
niisama sügawa augu kaewame, sinna umbes 10 werssoki paksuse kihi
tulist sönnikut paneme ja selle weel 5 werssoli paksuselt mullaga katame;
sinna peale istutame siis körwitsoed. On meil möni künkakülg ehf
nölw löuna poole kallakul, sins on sinna peale wäga hea körwitsaid
istutada; nende pikad wääned kaswawad siis kuni alla. Hästi önnes—-
tawad körwitsad ka kompostihuniku otsas.

Körwits armastab kerget, toitwat, läbimäändunud maad ja lepib
wärske wäetusega hästi. Maa olgu wähemalt 6 werssoki sügawuselt
läbi kaewatud. ;

Möned kloörwitsasordid kaswawad poosa kujul, teised jälle ajawad
rohkem pikki wääneid wälja. Pöösakujuliste körwitsate istutamisel jäe—-
tagu iga taime wahet 1 arssin, pikkade wäänetega lörwitsate wahet aga
6—sß arssinat. ;

Poösakujuliste körwitsate hulka langewad ka n. n. „üdikoörwitsad“
WVegetable Marrow), mis isėranis Inglismaal wäga armastatud on;
ka Löuna-Wenemaa turgudel wöib neid sagedaste näha. Üdikörwitsad
on pikergused ja neid tarwitatakse üsna noorelt, kus uures suuremad
nendest, mille läbimööt umbes 1/2 werssokit, liha ehk möne muu se—-
guga täidetult lauale antakse, weel wähemad aga wiilukateks (ratasteks)
loõigatakse ja wöiga praetakse· Neid wähemaid (nooremaid) toörwitsaid
tarwitataklse ka nagu sparglit, s. o. keedetakse lihisalt soolase wee sees
ja söödaklse sula wöi ja riiwsaiaga. Suuri, ümargusi melonikörwitsaid
tarwitatakse aga nagu melonisidki.

Niihästi körwitsa kui ka kurgi seemned seisawad kaua alal —

aastat kümme; külwamiseks kõige paremad on aga kolme-aastased seemned.
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Melon.

Pöhja- ja Kesk-Wenemaal ei önnesta melonid wabas maas sugugi

ja selleprast kaswatatakse neid siin üksnes sonnikulawades; Löuna-We—-

nemaal aga onneid wäga hölbus wabas maas kaswatada.

Melonide jaoks mãäratud sönnikulawa-lkastide walmistamiseks woe—-

takse 1/2-—2-tollilised lauad. Palkidest walmistatud paigalseiswad
soönnikulawa-kastid ei ole melonidele, arbusidele, kurkidele ega übatele

just sündsad, sest et neid tösta ei woi, seda aga wahel tarwis wöib

olla. Köigi nende nelja aiawilja-liigi juures on waja päraftvoole kas—-

tisid tösta, nimelt siis, kui taimed klaasruutude wastu hakkawad puu—-
tuma. On kastid palkidest, siis on see wöimata.

Soojalawa jaoks woetakse melonidele mitte liiga kuiwa sönnikut,
kuid wöimalikult rohkete ölgedega. Ka tuleb melonilasti jaoks aias

warjulisem paik walida. On kast soe ja köwaks sotkutud, siis on wäãga
tulus hobusesoönniku peale weel kiht weisesönnikut panna, wöimalikult

wäheste ölgedega. Weisesönnik wötab sins hobusesoönniku suurema fuu—-

muse oma sisse, misläbi juured esitels koörbemise eest hoitud on. Teine

ja suurem kasu seisab aga selles, et melonide juured pärast weisesoönniku
kihi sisse kaswawad; see awaldab wilja edenemise peale erakorra—-

liselt head möju ja hoiab taimed terwed. Seda peaks ka sel puhul sil-
mas pidama, kui sönnilulawas lillkapsaid, übe ja kurkisid kaswatatakse.

Melonide jaoks märatud mulda tuleb iga aasta uuendada.

Köige parem mullasegu melonide jaols seatakse järgmiselt kokku: 1 osa
hästi pehastanud murumulda, 1 osa hästi pehastanud weisesoönnikut,

osa söõnnikulawa-mulda, 1 osa punakat sawi, iseäranis niisugust, mis

wana müüri küljest saadud, ja 1 osa jämedateralist liiwa. Niipea kui

muld kastis hästi läbi soenenud ja mitmel korral läbi on tödiatud, nii

et kibe sönnikü-aur wälja on saanud aurata, wöib melonide istutamisega
algust teha. Melonid külwatakse köige parem weebruari algul paljun—-
damise- eht soehoones pottidesse, nii et nad istutuseajaks juba tu—-

gewatelks taimedeks on joöudnud kaswada.
Kui sönnik umbes 20. weebruaril paigale weetakse, siis wdib

tasti 1. märtsil istutada; selle aja oleme alati koige parema leidnud ole—-

wat. Kui esimese kasii jaoks „warane Prescot“ woetakse, siis wöib

harilikult juba juuni algul esimest wilja saada. Meie oleme seda ees--

tujulikku sorti tema wiljaohtruse ja mönusa maigu poolest alati soo—-
witanud.

Ei ole triiphoonet melonide kaswatamiseks käepärast, siis peab
neid warakult walmistatud sönnikulawal kaswatama. Istutamise puhul
kuhjatagu akna keskkoha paika mullahunik ja pandagu thele, et see
hunik (tühm) juft ühe suurema aknaruudu alla tuleks, et taimedele
wett peale ei tisguks. Muidugi woöetagu melonide jaoks ka alati ldige
varemad taimelawa aknad. Selle wäikse kühmu peale istutagu fiis
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melonid, iga kühmu peale üks, köige rohkem kaks. Meie oleme alati

iga akna alla ühe taime istutanud, sest et siis parem on köike üle sil—-
mata ja tagajärjed sellepärast ka alati paremad on. Kui melonid is—-
tutatud, riputatakse kühmu peale kord pestud liiwa. See sünnib selleks, et
warred niiskuse ja tillkade moõjul mädanema ei lööks.

Melonide istutamine peab soojal päewa-ajal sündima. Ulejäänud
ruumi peale akna alla wöib rediseid ja salatid külwata. Selle töö pu—-
hul kaetagu melonitaim suurema potiga pealt kinni, et ta mitte liiga
kaua külma oöõhu kläes ei seisaks. Salatit ja rediseid ärgu külwatagu
ka liiga melonide ligidale, et melonidel ruum liiga kitsaks ei jääks.
Niipea kui salat ja redised küllalt suureb on, tulewad nad ära wötta

ja siis jälle natuke uut mulda asemele raputada.
On melonidel juba neli täielikku lehte, siis löigataklse neil ots teise

lehe tagant maha. Kummagi lehe öndlast ajab siis uus wääne wälja,
ja neid wöib teatud möödul taimele kuju andmisel peawääneteks pidada.
On need peawäned wiis täielikuks kujunenud lehte kaswatanud, siis
kärbitakse teist korda neljanda lehe tagant; seepeale tekiwad siis iga
lehe ndlast neli uut wäänet, kokku nii siis kahel peawäänel 8 uut wää—-
net. Need 8 wäänet on päris wiljakandjad wääned, mille külge ka si—-
gidusest tunnistust andwad died ilmuwad. :

Kui need wääned mönel pohjusel, suuremalt osalt taime liiga lop-
saka kaswu pärast, wilja looma ei peaks hakkama, siis peab neid weel
kord kolmanda lehe tagant kärpima. Igast uuest wäänest tohib aga niisugu-
sel korral köigest üks wääne kaswama jääda, teised löigatakse koöik ära.
Köil wääned tulewad siis ilusaste akna alla ära jaotada.

Soowitataw on öisi kunstlikult sugutada. Selleks wöetakse wäike
pinslike, millega ettewaatlikült isaste dite sisse pistetakse, nii et kollane
dietolm pinsli külge jääb. See dietolm pandakse siis emaste öite, s.
o. nende dite peale, millest wili tuleb, nöndanimetatud dieputke peale.
See talitus onkerge ja wili kaswab siis kindlaste.

Niipea kui melonidkanamuna suuruseksonsaanud,
kärbitakse neil wiljanubulast
edasi lugedes wääne teise ehk
kolmanda lehe tagant ära.

Leheönnaldest nüüd uueste

wälja ajawaid wääneid wöib

esiotsa mahlawoolu pärast alles

jätta. Iga taime otsa ei jäeta
ilmaski üũüle 5—6 meloni, tei—-

sed löigatakse maha. Köik wää—-

ned, mis wilja ei kanna, löi—-
gatakse üksteise järel maha.—
Need wääned, mis wilja kas—-

watama on hakanud, tahawad Relhjas ldikamine.Esimene ldikamine.
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iseäranis hoolsat rawiisemist, ja alati peetagu silmas, et nad mda—-

nema ei läheks. Sellepärast oldagu ka kastmise korral dige ettewaatlik.
Üsna lihtne wiis selleks, et wääned ettewaatamata kastmise läbi

mädanema ei lööks, seisab selles, et terwe alkna alla 10—12 tühja potti
üksteisest mitte wäga fkaugele seatakse, poolest saadik soönnikulawa mulla

sisse. Kastmisewesi walatagu siis ikka tühjadesse pottidesse; lahtijäetud
põhja-augu kaudu laguneb wesi üle terwe akna-aluse ühemooduliselt laiali.

Tuleb aga ka ette, et melonid tugewast kaswust hoolimata wilja
kandma ei taha hakata. Säherdusel juhtumisel tuleb melonitaimedel
igasugune toidus ära wötta. Kastmine jäägu päriselt seisma. Taimed

hoitakse niikoaua kuiwal, kuni nad närtsima lööwad. On nad mitu

päewa seesuguses seisukorras olnud, siis kastetakse nad kord phjalikult
läbi; seepeale ilmub nende külge lühikese ajaga terwe hulk wiljapun—-
nisid, millest üleliigsed muidugi ära löigatakse; ei ole ju sugugi pöhjust
taime külge üle 6 meloni jätta; onmelonisidrohkem, jääwad nad wäik—-

seks ja inetuks. Kui wili hanemuna suuruse!s on saanud, siis woöib iga
nädal kord ka sönnikuwett anda. Kahe-aastane meloniseeme on köõige parem
ja annab föõige kaunimat wilja. Kastmise ja piserdamise ajal pandagu
juurekaela peale klaasruut, mis kolme kuni nelja, mulla sisse pistetud
pulga otsas seisku. Sest niipea kui melonitaime juurekael puiseks haklkab
minema, kardab ta kangeste märga. Noortele melonidele pandaku ise wik—-

sed lauatükid alla, et nad mitte mädanema ei lähelks. Katuse kiwid ja
lillepoti tũkid ei koölba mitte, sest et nad päikesepaistel wäga palawaks
lähe wad, mis melonid enneaegu walmima paneb.

Melonisid wöib ka istutuseoksade kaudu paljundada. Istutuseoksad
hakkawad ruttu ja rohleste wilja kaswatama. Kui melonidelt istutu—-

seoksi tahetakse wötta, siis mähitakse wääne leheöndla kohast sammalde
sisse ja kaetakse see koht mullaga. Ta ajab sealt wäga kiirelt juured
wälja. On juured wäljas, siis lahutatakse ta emataimest ja istutatakse
selleks walmistatud sooja sönnikulawasse.

Melonide walmimisest annab see märku, et wiljawars wilja küljest
lahti lööb ja wiljast siis ühtlasi meeldiwat löhna wälja woolab.

Köige kergemad kaswatada ja maitswamad sordid on: wäike,
warane Prescot, Parisi Prescot Cantaloupe, Berliner Netzmelone ja
konsul Schiller.

Köige kergem on melonisid Poöhja- ja Kesk-Wenemaal kesksuwel
kaswatada; pealegi vn see weel wäga otstarbekohane, sest et kaswatu-

seks neid sönnikulawasid woöib tarwitada, kus juba mönda muud warast
aiawilja on kaswatatud, näit. salatit, spinati, rediseid ja warast lil-

kapsast. Need soönnikulawad saawad suuremalt osalt juba maikuu esi-
mesel poolel tühjaks ja nũüüd wöib neid weel kord melonide kaswatu—-

seks tarwitada. Istutusetaimede saamiseks külwatakse seemned juba april-
likuu algul wäikestesse pottidesse.
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Seal, kus suwi wördlemisi juba soe ja küllalt pikk, melonid siiski
aga wabas maas weel hästi ei taha kaswada, woib neid kallite ja tü—-
likate soönnikulawade asemel soönniku peal kaswatada; kaewatakse nimelt

maa sisse auk, täidetalse see sönnituga ja klaetakse pealt mullaga, nagu
körwitsate kaswatamise kirjelduses juhatasime. Esialgul kaetakse noored
taimed seal siis weel ööseks klaasakendega (klaaskastiga).

Kus aga melonid juba wabas maas hästi walmiwad, iseäranis
steppide musta mulla maal, seal on neid üsnalihtne ja hölbus kaswa—-

tada, just nagu kurkisidki.
Wabasse maasse külwatakse harilikult aprillikuu löpul. Seemned

külwatakse pesakaupa wäikestesse aukudesse, kuna tärganud taimedest
aga iga pesa veale ainult üks ehk kaks kaswama jäetatse. Maa tuleb
kaunis sügawalt — 6—sß werssoki sügawuselt — ümber kaewata. Juhtub
maa wäga lahja olema, siis tuleb kompostiga ehk hästi määndunud

sönnikuga wäetada.

Köige rohkem kaswatatakse Wenemaal järgmisi sortisid: Parisi
Prescot'i, suurt hilist ja Algeria meloni, Lessewitski armsamat ja melonide
keisrinnat (rohelise lihaga).

Arbus.

Arbusisid kaswatataklse sönnikulawades peaaegu niisamuti, nagu
melonisidki. Wahe seisab ainult selles, et arbusidel wääneid ei kärbita,
sest et see siin otstarbeta oleks. Ja et arbus soõnnikulawas palju wi—-

samine kaswab, siis tulewad tema seemned märksa waremalt maha kül—-
wata kui meloni omad. Sellepärast kaswatatatse teda üksnes harwa
söõnnikulawades.

Lõuna-Wenemaal kaswatatakse arbusisid wabas maas. Külwami—-
seks köige paremad on kolm kuni neli aastat seisnud seemned.

Sortide järele on ümargusi, poolümargusi ja pikergusi arbusisid,
niisama ka walge, rohelise ja kirju koorega, ja loõputks weel punase,
kollase ja walge lihaga (sisuga). Köige rohkem nöutakse punase lihaga
arbusisid.

Laiali lagunenud on Wenemaal köige rohkem järgmised sordid:
walge koorega Astrahani ehk Kamöschini arbus ja tumeda koorega
kloostri- (Monastörski) arbus. Warasematest sortidest nimetame Pjati—-
gorski hutori armsamat ja Korea arbusi.

Kaunwiljad
Kaunwiljade liiki langewad erned, Türgi ja aia-oad. Kdöiki

kaunwiljasid tuleb aasta ehk — weel parem — kaks aastat waremalt

wäetatud maa peale külwata, seft et nad wärskelt wäetatud sönniku—-
maa peal liiga lopsakalt kaswawad ja witja üsna wähe annawad.
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On maa lahja, siis peame teda niisuguste ainetega wäetama, mis läm—-

mastikku ei sisalda, nii siis lubjaga, superfosfodi, thomasjahu, tuha,
kondipuruga j. t. s. On aga maa üleliiga lahja, siis woib hädakorral
ka hästi mäcändunud laudasönnikut tarwitada, luid see tuleb siis juba sügisel
maa sisse kaewata ehk künda. Siiski on kaunwiljadele parem, klui ka

selle hästi määndunud soönniku asemel komposti tarwitame. Köige täht-
samaks wäetiseks on neile lubi, iseäranis rammusa, läbimäändunud maa

peal, mis eneses kaunwiljade jaoks liiga palju lämmastikku sisaldab.
Kaswatatakse kaunwilja kohe juurwilja järel, siis on kasulik tuhaga
wäetada, mida umbes üls pangetäis 10-süllase peenra peale tuleb panna.

Erned.

Erned armastawad kobedat, sawipoolset maad. Kuna erne idud
ka üsna kanget öötülma fkaunis hästi wälja kannatawad, siis külwa—-

takse neid kewadel üsna wara, niipea kui lumi läinud ja maa sula on.

Seeme külwatakse kas kuiwalt woöi leotatult kahes reas peenrale, kuhu
selle jaoks 1 werssoki sügamused waokesed tömmatakse. Mönikord pan-

dakse seemned (erned) ka pesakaupa maha, iga pesa wahet madalatel

sortidel 4—s werssokit, koörgetel sortidel kuni 8 werssolit jättes. Peen—-
rale kahel real külwates tulẽb iga taime wahet 2 werssokit jätta.

On taimed 2 werssokli pikkuseks kaswanud, siis mullatakse neid

kergelt, et nad rohkem toetust leiaksiwad. Körge kaswuga sortide jaoks
seatakse ridwad (latid), milleks lihtsalt ka hagu wöib tarwitada, mida
mööda erned edasi kaswawad.

Edaspidine rawitsemine suwe jootksul seisab maa kobedaklstegemises
ja umbrohu häwitamises.

Kui erned lkaua peaksiwad ditsma, siis on tulus wösudel ladwad

pealt maha kärpida; see paneb nad paremine kaunu kaswatama.
Et wärskeid erneid ja kaunu terwe suwe läbi toitude jaoks

nöõutaklse, siis tuleb erneid suwe jooksul mitmel korral külwato, ikla iga
kahe nädala tagant.

Külwatud erneid ja tärganud taimi tuleb sagedaste warblaste
ja tuide eest hoida, kes nende peale isėranis maiad on. Warblased
sibliwad tärkawad erneiwad maa seest wälja ja nokitsewad wäikestel

Peenra peale tuleb ainult kaks rida erneid.
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taimedel idud pealt ära. Kaitseks selle wastu onhea tärkawate taimede
peale tuhka raputada. Aga et wihm tuha warsti maha peseb, siis on

seal, kus warblasi wäga palju, soowitataw peenarde peale peenikesed mustad,
walged ehk sinised, ülepea wärwilised niidid toömmata, nagu 166. lehekül—-
jel olew pilt seda näitab. Tuide eest wöib ernekülwi sel wiisil kaitsta, et

ridwad risti ja pöigiti peenra peale seatakse.
Erneid närib ka wäikse ernepörnika töuk, kes ise erne sees

elutseb. Tema häwitamiseks soowitatakse erneid enne wäljakülwamist
40—500 R. järele soojaks ajada; see surmab töugud ära, ernestele
enestele aga ei tee nii suur kuumus weel midagi häda. Teine abinöu on

see, et erned (seemned) wee sisse puistatakse; tkoik õõnsad, wigastatud
erned kerkiwad weepinnale ja korjatakse siis ära, kuna pöhjawajunud,
weata erned wälja külwatakse.

Senini konelesime üks
nes sellest, et erned kohe peen-
rale külwatakse, kuhu nad kas—-

wama jääwad. Erneid wöib

aga ka ümber istutada. Sellega,
et me nimelt noored taimed

soojas kohas walmis kaswa—-

tame ja siis wabasse maasse
istutame, kui wabasse maasse
külwatud erned weel tär—-

gata pole joöudnud, wöi—-
dame meie kaks nädalat, s. o.

ümberistutatud erned saawad
kaks nädalat waremine walmis.

Erned tulewad siin juba
weebruarikuu algul kastikes—-

tesse ehk kaussidesse külwata.

Kastikesed ehk kausid täide—-

takse selleks otstarbeks kompos—-
timullaga ja erned külwatakse
sinna —üsna tihedalt, umbes Hieti seatudridwad ja dieti mullatud erned.

pooltolli igaiwa wahet jättes.
Pealt kaetakse kompostimullaga, mis köwaste kinni litsutakse. Need
kastikesed pandakse siis paraja soojusega soõnnilkulawasse ehk kergelt köetud
toa wõi köögi akna alla.

On erne taimed tärganud, siis harjutatakse neid wälise öhuga,
et nad tüwekad kaswaksiwad,ja ühel ilusal märtsikuu-päewal istuta-

takfe nad wälja. Selleks otstarbeks töstetakse nad pesakaupa, ikka 4—6

taime koos, ühes juurte ümber olewa mullapangaga wälja ja istutatakse
niisama pesakaupa peenrasse tehtud auku. Külma kannatawad karasta-
tud (wälise öhuga harjutatud) ernetaimed ilma kahju saamata wälja:
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niisama ei tee wältawad karedad ilmad neile wiga, kui nad kord juba
on juurdunud. Nii peab siis ilm üũksnes ümberistutamise puhul ilus
olema. Seesuguse üsna warase kaswatuse jaoks on ainult warased
sordid sündsad.

Ernesortisid on wäga palju; peaasjalikult jagunewad nad kahte
osasse: suhkruerned ja poetiserned. Suhkruernestel tarwitatakse toiduls
alles weel rohelisi, örnu, mahlaseid kaunu. Poetisernestel lähewad
toiduks üũksnes seemned (erned), mis weel üsna walminud ei pruugi olla.

Wahet tehtakse weel walmimiseaja järele: warased, keskmised ja
hilised; siis kaswu järele: körged, keskmise kaswuga ja madalad. Peale
selle tehtakse wahet ka erneste karwa järele ja selle järele, kas nad

pealt siledad wöõi kortsus on. Inglismaal armastatud kortsuliste iwa-

dega sortisid nimetatakse „ũüdiernesteks“ (Markerbsen, no3rooßoũ ropox -).
Köige rohkem laialilagunenud ja parematest suhkruerneste sortidest

olgu siis nimetatud: warane neljakümne-päewane — kuni 12 arssinat
körge; warane Rostowski suhkruernes — kuni / arssinat körge; Ing—-
lise hiline möögakujuline kuni 21/4 arssinat koörge, ja niisama hiline hall
hüiglaernes — 2—21/2 arssinat körge. Kortsus erneste seast langeb
ka Willmore warane üdiernes suhkruerneste selka.

Poetiserneste seast on köõige rohkem tuntud: siledate seemnetega
warane mai-ernes — umbes 1/4 arssinat körge; warane Rostowski —

umbes2 arssinat lkoörge (iseäranis hea roheliste erneste jaoks kuiwatada);

Kaitseks lindude wastu toömmatakse peenra peale niidid.
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talwine ekspress — warane, kuni 1/4 arssinat körge. Kortsus seem—-
netega sortidest nimetame: Amerika imet, Karteri kawalust, telegrafi jne.

Türgi üba.

Türgi üba on soojalt maalt pärit ja noöuab erneste wastandina

wäga palju soojust; külma ilma wastu on ta wäga örn. Et Türgi
oad päriskũülma sugugi wälja ei klannata, seepärast külwatakse neid
alles siis, kui maa ära on kuiwanud, küllaldaselt läbi soenenud ja
hommikusi külmasid enam karta pole.

Madala kaswuga poösasube külwatakse hariliku peenra peale kolmes
reas, iga seemne wahet 4 werssokit, ehk külwatakse jälle pesakaupa, kolm-
neli seemneiwa korraga ja iga pesa wahet umbes /2 arssinat jättes.

Türgi oa seeme ei jää idanedes mitte maa sisse, nagu ernel ja
suuremal osal teistel kulturataimedel, waid ilmub ühes iduga mulla

seest wälja. Sellepärast wöib Türgi übe köigest “/4 werssoki sügawusesse
küülwata; muidu ei joöua idu seemet mulla seest wälja töugata ja lämbub
selle all ära, iseäranis weel, kui maz hästi kobedaks ei ole tehtud.

Körge kaswuga ridwa—-
übade (latiubade) külwamisel
seatakse ridwad kahes reas, iga
ridwa wahet ikka üks arssin,
peenra sisse pũsti. Ridwad
kinnitatakse ritwade kestkkohale
pöõigiti seatud lati külge; siis
wadawad nad tuultele rohkem
wastu panna. Iga ridwa
kohta fũlwatakse siis 4—6

seemneiwa.
Seemned külwatakse peen-

rale. aga kahes reas, kusjuu—-
res iga seemne wahet 3—4

werssokit jäetakse, ja ridwad

seatakse alles siis, kui seemned
juba tärganud. Soowitataw
on ritwasid peenra keskkoha
poole längus maa sisse pista;
siis ei pruugi neid weeloodis
lati külge mitte keskelt kinni—-

tada, waid see wöib ülewalt-

poolt sündida. Neid ritwasid
mööda üles kaswawad Türgi
oad esinewad meile siis kahe—-
külgse katusena, ja on peenrad
põhja poolt lõuna poole aetud, Püstloodis oaridwad.
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siis saab kumbki külg järgemisi päilesepaistet. Edaspidine Türgi übade

rawitsemine seisab umbrohu häwitamises ja peenarde pealmise kihi tobe—

dakstegemiseks. Kui pöoösasoad pikki wääneid haklawad kaswatama, siis
tulewad need maha löigata.

toiduks lähewad neist üksnes seemned (oad)

Nagu juba tähendasime,
jagunewad Türgi oad köige
pealt kahte pea-osasse: körged
ehk ridwa:vad ja madalad

ehk põösasoad. Wiimastele
ei ole ritwasid (lattisid)
tarwis.

Peale selle tehtakse wa-
het walmimiseaja järele:
warased, keskmised warased
ja hilised. Siis tehtakse
wahet weel suhkru-übade
ja poetisubade wahel. Esi-
mesi tarwitatakse ühes kau—-
nade ja noorte seemnetega
toiduks, teisi poetatakse ja

Längus oaridwad.

Madal eht pöõsasuba.
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Külwamiseks koöige paremad on kolme-aastased seemned, sest et

need rohkeste lehti ei kaswata; lopsakas lehtede kaswamine sünniks
muidugi wiljakandwuse kulul.

Poösasoa-sortidest olgu nimetatud: keiser Wilhelm, warane ja
hästi kandew; Heinrichi hiiglauba, hiline. Ridwa-übadest:Mohrenweisi
kümnenädalaline.

Pollu-üba

Pollu-übadel tarwitatakse toiduks, niisama nagu ernestel ja Türgi
übadel, niihästi kaunu kui ka poolwalminud seemneid (übe). Erneste
ja Türgi übade wastandina ei karda aga pollu-oad wärskelt wäetatud
maad nii wäga kangeste ja neid wöib aasta eest wäetatud maa peal
julgeste kaswatada. Maa olgu hästi haritud, toitew ja mitte liiga
kuiw, seisukoht päikesepaisteline Nad ei ole nii örnad kui Türgi oad

ja kannatawad 3-—4-kraadilist külma wälja ning hommikused külmad
ei ole neile sellepärast !ardetawad.

Külwata püüütatse wöimalikult wara, niipea kui maa pisut soenenud.
Külwatakse 4 reas peenra peale, iga seemneiwa wahet 8 werssokit. Seem—-
neid külwatakse harilikult kaks tütki körwuti, umbes 1 werssok üksteisest
eemale, ja iduotsad allapoole. ;

Pöllu-va juured ulatawad sügawale maa sisse ja sellepärast peab
maa küllaldaselt sügawalt kobedaks tehtud olema. ;

Et taimed paremine edeneksiwad ja rohkem tuge leiaksiwad, mulla-

takse neid kergelt. ;
Nende rawitsemine suwe jooksul seisab umbrohu häwitamises ja

peenra pealmise kihi kobedatstegemises.
On taimed juba hästi tãis kaswanud, kärbitakse neil ladwad ära,

et kaunad kiiremine ja suuremad kaswaksiwad. Kärbitakse harilikult
sel ajal, kui juba esimesed kaunad on ilmunud.

Latwade kärpimisel on kahesugune
otstarbe: esiteks takistame sellega noorte wösude
kaswamist, mis meile kasulikud ei ole, sest et
nad ikkagi wilja kandma ei jöua hakata ja
taime joöudu asjata kurnawad, ja teisels ei
tule taimedekallale siis mustad, wäiksed täid, kes

harilikult just noorte wösude ladwas pesitsewad.
Pöhja-Wenemaal wöib walminud seem—-

neid üksnes madala kaswuga ja warastest
sortidest saada, hilisemate sortide seemned siin
ei walmi.

Nagu erneidki, woöib ka oataimi las—-

tikestes walmis fkaswatada, kui übe üüsna
warakult tahetakse saada.

Headeks sortideks peetakse Windsori
suuri walgeid ja Erfurdi suuri. Pöllu-üba, „e“ kohalt kärbitud.

—2
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Köögi- ja maitserohud.
Aastakümnete eest kaswatati wäga mitmesuguseid köögi- jamait--

serohtusid, tänapäew leidub neid aedades aga üksnes wäga wähe; mit-
mete tarwitamisewiis on ununenud, teisi ei armastata enam. Alles uue-

mal ajal haklatakse nende rohtude tösist wäärtust ära tundes neid jälle
kaswatama, sest ilma nendeta ei ole supid, salatid ja mitmesugused tei—-

sed road pooltki· nii maitswad.

Kaswatajad teewad wahet püsiwate ja ühe-aastaste tai--
mede wahel. Püsiwate taimede kaswatamine on üsna lihtne. Uhele
pikesepaistelisele ääre- ehk nurgapealsele peenrale istutame üksnes

köögi- ja maitserohud ja wäetame teda pisut kompostiga, mitte lauda—-

sönnikuga. Igast sordist läheb paljalt 2—3 taime tarwis; sellepärast
ei maksa nende istutusetaimi ise kaswatama hakata, pealegi et paljuid
nendest seemnest kaswatada ei saagi. Sellepärast ostame istutusetaimed
aia-ärist ja istutame nad ettewalmistatud peenrale, jalg maad üksteisest
eemale, ühte laadi taimed ikka üksteise lähedusesse. Siin seisawad nad

tũlitamata moõne hea aasta. Kaswab möni puhmas aastate jooksul
liiga suureks, siis kaewame ta wälja, lahutame mitmeks ja istutame

ühe eht kaks seesugust osa teise sündsa koha peale. Mis üle selle, an—-

name mönele teisele aiasöbrale woõi wiskame minema.

he-aastastele maitse- ehk würtsirohtudele asutatakse eraldipeenar
woi nad asendatakse peenra palistuseks. Seemned on suuremalt osalt üsna

peened ja külwatakse kewadel päikesepaistelisele seisukohale ridamisi wälja.
Rawitsus suwe jooksul on üsna lihtne; kus midagi iseäralist tarwis on

tähele panna, seal seletame seda.

Püsiwad maitserohud.

Puju ehk poju (artemisia vulgaris)

Puju kaswab sagedaste metsikult ja ligi pool sülda korgeks.
Teda tarwitatakse praadide juurde würtsils ehk maitse-aineks.

Pipramünt (mentha piperita).

Pipramünt kaswatab rohleste juurewösusid ja need istutatakse
kewadel wälja. Armastab rammusat, niisketmaad ja tuleb iga kolme

aasta tagant teise kohta istutado, iga taim jalg maad teisest eemale.
Oksad löigatakse tarwitamise otstarbeks lühike aeg enne öitsmist ja
kuiwatatakse warjulises kohas ruttu ära.

Pipramündi-thee on eeskujulik abindu seedimiserikke ja külmeta—-

mise puhul.
Salweirohi.

Salweirohu lehti armastatakse kalade, iseäranis angerjate juurde
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maitse-aineks tarwitada. Salweirohtu valjundatakse põõsaste lahutamise
teel. ; ; ;

Aiatiimian (thymus vulgaris).

Aiatiimian ehk aia-kaetisrohi on madal poolpõõsas, mida hölbus
on ka külwamise teel paljundada. Poosad woöib aga ka wälja kaewata,
üksikuteks osadeks lahutada ja need osad siis uueste

maha istutada. See taim nöuab fkuiwa maad,
saab niiskes maas ja seal, kus palju kastetakse,
warsti otsa. Wösusid (warsi) tarwitatakse suppide,
kastete, pasteetide, liharoogade jne. juurde. Nad
on lkangeste würtsilised.

Estragon (artemisia dracunculus)

Estragoni ei tohi seemnest kaswatada. Köi—-
gil seemnest kaswatatud estragonitaimedel puudub
köige tähtsam asi: löhn. Hea estragonitaimekül-
jest tuleb tükike ühes juurega ära lahutada ja maha
istutiada; see wöib igal aasta-ajal sündida, kõige
paremine aga aprilli- woõi augustikuul. Kellel ilma

ttttia

lõhnata estragonitaimion, wisaku need minemaja Aiatiimian.
katsugu möni eht taim saada. Estragoni wösude latwu tarwitatakse
terwe suwi läbi suppide ning kastete juurde ja äädika walmista-
misels. ; : ;

Wiinaruut (ruta graveolens)

Wiinaruut kaswab metsikult wanadel aherwartel, wiinamägedel'ja
kaljurahnu-küngastel. Paljundada wöib seemne külwamise ja wanade

põõsaste lahutamise teel. Usna noored, örnad lehed hakitakse peenekls
ja raputatakse, nagu murulauk, wöileiwa peale. Niisama tarwitatakse
neid ka kastete jaoks; kuid liiga ohtraste ei tohi neid lastesse lisada,
sest ei nad kaunis kanged on.

Aiaruut (artemisia abrotanum).

Aiaruut on koirohu ja puju seltsi taim, kange würtsilise loöhnaga.
Ulihea peente kastete jaoks. ;

Kukehari (sedum reflexum).

Seda kollaste ditega aiataime on hölbus istutuseoksade kaudu
paljundada. Tarwitatakse supi würtsimiseks, keedetaklse ka nagu spinati.



172

Ühe-aastased maitserohud.

Kurgirohi.

Noored, örnad lehed hakitakse peeneks ja lisatakse rohelise salati
juurde; nad annawad peene,
kurgisarnase maigu. Et ter-

we suwe läbi örnu, noori
lehti oleks, külwatakse mit—-
mel korral: aprilli algul, mai
lõpul, juuni loõpul, üksikud
iwad, mis kaunis suured,
iga kord 1 solotnik, 2 tolli

üksteisest eemale.

Übarohi ehk pipar-rohi

Seemned külwatakse aprilli algul kas waralawasse, et sealt taimi

siis ümber istutada, wöi kohe wabasse maasse. Peenrale külwatagu seem-
neid kuus rida ja jäetagu iga iwa wahet 1 toll, ümberistutamise puhul
iga taime wahet 5 tolli. 1 solotnikust seemnest jatkub mitmeks aastaks.

Übarohtu iarwitatakse rohelisest peast roheliste ja pollu-übade
juurde würtsiks. Teda woöib aga ka talweks kuiwatada — soolaubade
juurde würtsiks.

Dill.

Dill kaswab aedades metsikult, seeme wariseb tal maha ja sel
teel paljundab ta ennast ise. On aias paar woi kolm dillitaime ja
lastakse nad niikaua seista, kuni seeme walminud, siis pole enam waja

käsitsi külwata. Järgmisel aastal tärkab noori taimi nagu umbrohtu,
ja ainult möned nendest jäetakse sündsale kohale alles. Dill wöib
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hoölpsaste liiga laiali laguneda; sellepärast tuleb temaga nagu umbrohuga
ümber käia ja üksnes möned taimed kaswama jätta. Köige parem on

seeme öigel ajal ära korjata ja ainult tarwilik osa maha külwata. Et
alati noori, örnu lehti oleks, wöõib mitmel korral külwata.

Noor dill on koöige peenem würts salati ja spinadi juurde. On
spinat walmis keedetud, siis lisatakse möned peenekshakitud dillilehed
sinna juurde. Ka kasteid würtsitakse dilliga. Wana, öitsew ja seemneid
kandew dill leiab kurkide sissetegemisel tarwitust.

Kerbel (anthriscus ceresfolium).

Seemned külwatakse lkewadel warakult maha. Et kerbel hölpsaste
putke ajab, siis tuleb külwi iga kolme nädala tagant korrata. Kewadel
tkülwatakse lausa päikesepaistele, suwel — warju. Kerblit leidub ka

metsikult kaswamas. Tarwitatakse würtsiks salati ja suppide, iseäranis
kartulisupi juurde.

Majoran ehk worstirohi.

Seemned külwatakse kewadel warakult maha. hs solotnikust seem-
netest saab palju rohkem taimi kui tarwis, olgugi et köik seemned ei
tärka. Külwatakse peene mulla sisse, sest et majorani seeme wäga wäike
on. Köige kindlam on soönnikulawasse külwata; wabas maas tärkab
seeme üksnes heade ilmadega ja siis, kui maa liiga toores ei ole. Peen—-
rale istutatakse majorani taimed ülsikult wöi ka klaks-kolm tükli koos,
siis, kui nad juba 3 tolli pikad on. Peenrale istutatagu nad 8 ritta
ja iga taime wahet jäetagu 4—5 tolli. Natuke aega enne öitsmist
löigatakse warred maapinnast 212 tolli körgemalt ära, köidetakse kimpu
ja seatakse awarale pööningule katuse allakuiwama. Kuiwatatud
majorani tarwitatakse worstirohuks, kastete juurde jne. Theena on ta

köha wastu hea. Loöigatud taimed kaswatawad uued warred; enne kui
talw kätte jöuab, wöib kolm korda löigata.

Aianääred ehk -naaredid (poterium sanguisorba).

Seemned külwatakse aprillikuul peenrale ühte ritta; üksikute iwade
wahet jäetakse umbes 2 tolli. Juured on püsiwad.

Aianääreid tarwitatakse peenelshakitult salati ja kastete juurde.
Neil on kurgisarnane maik, umbes nagu kurgirohul, aga weel moönusam.
Neid tarwitatakse ka äädika walmistamiseks ja suppide juurde.

Basilikum.

See taim on örn ja nöuab palju soojust; sellepärast kaswatatakse
istutusetaimed lillepotis walmis ja istutatake siis alles mailuu
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töpul ühes juuremügaraga päikesepaistelisele paigale.— Basilikumon
kurkide sissetegemisel wäga
tarwilik, niisama ka pasteetide
ja kastete juurde.

Tomat.

Kuigi tomatisid Löuna—-

Wenemaal otsekohe wabasse
maasse woöib külwata, siiski
peetakse ka seal paremaks nende

esmalt soõnnikulawas walmisistutusetaimi
kaswatada.

Tematide kaswatajal tuleb wiit peatin—
gimist silmaspidada

1. Tomadi taimed walmistatagu sön—
nikulawas hästi ette;

2. istutatagu digel ajal wabasse maasse;
3. maa olgu koöige parem, soe, seisukoht

kaitstud, päikesepaisteline
4. lõigatagu ja kinnitatagu öieti;
5. walitagu diged, ruttu walmiwad

Köige pealt köneleme taimede ettewol—-

mistusest. See on hoopis teistsugune kui teis-.
tel aiawiljadel. Taimede terwe ettewalmis—-
tus triiphoones, sönnikulawas ehk toas olgu2 ——

— ————
——

————
— ———

— —o—-

— sinnapoole juhitud, et waljaistutamise ajats
— maikuu keskpäewadeks ehk löpuks — wöi—-

malikult suur ed taimed saaksime. Mina kaswatan oma taimed nii, et nad

wäljaistutamisel 20—25 tolli korged on. Nad on siis jämeda tüwega ja hästi
läbi juurdunud; ka hakkawad siis juba öiepungad nähtawale ilmuma.

Peale wäljaistutamist seisawad nad küll kaks päewa longus, ajawad
aga kolmandal päewal end jälle sirgu. Tomadid kannatawad ümber—-

istutamist nimelt hästi kergeste wälia ja terwe tomaditaimede kaswa-

tamise kunst seisab mul selles, et nad iga 12 päewa tagant üksteisest ikka

kaugemale hea, toitwa waralawa- mulla sisse pikerin. Külw 15. märt—-

sil, esimene pikrrimine 27. märtsil, teine pikerimine 10. aprillil, kolmas

pikerimine 24. aprillil, neljas — 6. mail; iga kord jätan taimedele
ikka rohkem wahet. Maikuu keskpäewadest peale hakkan taimi wälise
õhuga harjutama ja umbes 26. mail on nad peaaegu köik niikaugel,
et neid ühes juurte ümber olewa mullapangaga wälja wöib istutada.
Wabas maas asendan romadid soojale, pãilkesepaistelisele, kaitstud seisu-
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kohale hea mulla sisse. Neid wöib ka löunapoolse seina äärde istutada,
kusjuures iga;taime wahet 1 arssin tuleb jätta.

Keshäid tomatisid tahab saada, kaewaku 20 tolli sügaw auk

Köige alla tuleb shea laudasön—-
nik, mis soendab, selle peale
kompostimuld.

; Tomatisid tuleb lõigata; loõikus on lihtne. Igale taimele seatakse
teiwas wöi spaleeriwoöre toeks, peawösu kinnitatakse selle toe külge.
Leheönnaldest kaswab hulk koörwalwösusid wälja; need körwalwösud
löigatakse köik maha, aga peawösu suured lehed peawad puu—-
tumata jääma. Iga kaheksa wööi neljateistkümne päewa tagant waatan

Tomatide loikamine. Tomat ühe ainsa peawösuga.
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ma tomadid kord läbi ja löõikan köik uueste teklinud wösud maha.
Peawösu wahepeal pikemaks kaswanud latw tuleb iga kord toe külge
kinnitada. Koörwalwösudeta peatüwe külge ilmub siis terwel ta ulatusel
wili. Septembri alguks on peawösu umbes ? sülla körguseks kaswa—-

nud; nüüd kärbime tal ladwa maha, et köik taime joöud wilja kaswata-

miseks läheks. — Tomatisid wöib ka spaleeri wormis kaswatada.

Esimesed tomadid saawad juuli- ehk augustikuul walmis, teised
— septembrikuul. Enne külma ärakorjatud roheline wili seatakse paraja

sgeinsega kohta, kus ta iseenesest weel järele walmib, s. o. punaseks
äheb.

Tuleb weel tähendada, et tomadid aasta ehk kahe eest wäetatud

maa peale istutatakse. Kasta tuleb seni, kuni istutusetaimed hästi on

juurdunud; maatuleb suwe jooksul kobe hoida ja umbrohi häwitada.
Pärastine kastmine ei too enam kasu ja on otse kahjulik, sest et ta tai—-

med üũlearu lopsakalt kaswama paneb, wili siis aga wäikseks jäb.
Tomadisortisid on löpmata palju; nimetame üksnes möned: Fiec-

carezzi, wäga warane ja ohtralt kandew; Alice Roosevelt; kuningas
Humbert (hilisewöitu); mikado; president Carfield; Daani elsport;
Ponderosa.

Türgi pipar.

Türgi pipar on, niisama nagu tomadid, palawwöö-mailt pärit ja
wabas maas wöib teda ainult Löuna-Wenemaal kaswatada. Kaswa—-

tada tuleb teda umbes nagu tomati; ainult wösusid ei lõigata tal mitte
ära. Seemneid wöib peenrale kolmel real külwata, iga seemneterawahet
pool arssinat. ——

Sortisid on kahte sugu: ühed iseäranis kange maiguga, teised peh-
memad. Möned asjaarmastajad kaswatawad Türgi pipart kui toalille;
ta kaswab neil toas üsna hästi ja kannab ka wilja.

Spargel.
Mitmed, kes spargli kaswatust weel ei tunne ja sparglit üüksnes

kui kallihinnalist aiawilja on näinud, wöiwad ehk arwata, et tema kas—-

watus iseäranis raske on. Päriselt ei ole aga spargli kaswatus just
mitte wga keeruline, kuigi ta tülikas on ja muu seas iga aasta ohtrat
wäetamist nöunab. Soowitatuks teeb spargli kaswatuse ka see, et ta külma

ei karda ja teda sellepärast ka Pöõhja-Wenemaal tagajärjerifkkalt woöib

kaswatada. Wahe seisab ainult selles, et warte löikamine Pöhja-Wene-
maai palju hiljem algab kui Löuna-Wenemaal.

Spargel edeneb koõige paremine kergema põhjaga maal; natuke sawi
hulka segada ei tee mitte kahju; sawipöhiaga maa, kui seda leidub, on

spargli tarwis wäga kasulil. Wäga raske sawise ehk wesise pöhjaga
maa ei ole spargli kaswatamiseks mitte sünnis.
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Köige pealt kaewatakse süügisel, istutamise eel spargli jaoks ar—-

watud maa 1/2—2 jala sügawuselt läbi ja pandakse hästi laudasoönni—-
kut sisse. Peale sügisest kaewamist wajub maa kewadeks jälle tiheda-
matks ja maikuul ehk juuni algul wöib istutamist ilma pikema arupida—-
miseta ette wötta. Sparglit sügisel istutada — ei ole koguni mitte
sünnis; ka Saksamaal tehtakse sparglipeenrad harilikult kewadel. Ke—-
wadesie soemate päewade tulekul hakkawad noored sparglid kohe tär—-
kama ja kaswama, kuna sügisel istutatud ja korralikult juurdumata jãã—-
----nud noored wösud wäga kergeste ära mädanewad.

Iga sparglitaim;tarwitab enese jaoks wähemalt 9—lO ruutjalga;
sellepärast tehtakse peenar, kui peenrawahed kaasa arwata, 4 jalga laiad.

Ridadesse tulewad taimed nönda istutada, et iga taime wahet 2 jalga
jääb. ;

Niipea kui kewadel sparglite istutamisega peale tahetakse hakata,
kaewatakse üle maa pingule tömmatud nööri järele iga 4 nelja jala
peale wäiksed kraawikesed. Kraawikesed tulewad !2 jalga sügawad ja
spargli juurte suuruse kohaselt I—l/2 jalga laiad teha. Nendesse
kraawidesse istutatekse siis spargli taimed niiwiisi, et iga taime wahet 2

jalga jääb. Iga taime juurde (et pärast parem oleks järele waadata)
pistetakse männi- ehk kadakapuust pulk. Pulgad peawad nönda
pikad olema, et nad pärast, kui sparglid mullatud, silma paistaksiwad.
Istutades tehtakse wäiksed künkad, lahendatakse taimede juured ühetasa-
selt kohewile ja kaetakse nad peenrawahest wäljakaewatud mullaga mit—-

me tolli paksuselt.
Suwe jooksul peab peenrad umbrohuft puhtad hoidma ja, kui

waja, maad uueste lahedaks tegema, et muld kamarakorda peale ei
wötaks. Siis waja koöik read järele waadata ja ärakuiwanud taimede

On sparglid korjatud, siis tuleb maa ümber kaewata.
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asemele uued istutada. Et taimedele pulgad märgiks juurde on pandud,
siis läheb see töö kergeste. Nendesamade pul—-
kade külge wöib ka noored taimed örnalt kinni
siduda. Kui noored sparglid juba hästi kas—-
wama on hakanud ja wösud tugewaks läinud,
wöib neid nädalas korra hästi lahjaks tehtud
wirtsaweega kasta.

—

Esimestel aastatel woõib kahe sparglirea
wahele ühe rea übe wöi muud aiawilja istutada,
mis mitte wäga laialt ei kaswa.

Nüüdsel ajal tarwitatakse spargli-istanduse
jaoks üleüldiselt ainult weel ühe-aastaseid sparg—-
litaimi. Tuleb aga ette, et ühe-aastased oma

kaswatatud taimed wäga nörgad on; niisugusel
juhtumisel wöib ka kahe-aastaseid taimi tarwi—

tabda. Endine wiis, kus istutamiseks kolme-aas- jjʒe. ali-

taseid taimi wöeti, ei ole nũüüd enam kuskil übe gattenesparat
moeks, sest et noõnda wanade taimede juured üles-
kaewamisel kergeste häda saawad ja nad kaugeltki mitte nii lopsakalt
kaswama ei hakka kui nooremad taimed.

—

Sparglitaimi, fui neid rohkem waja, on köige parem ise kaswa—-
tada, nimelt rammusas aiamaas. Argu külwatagu aga kunagi wäga
tihedaste, sest mida lahedam ruum noortel taimedel on, seda tugewa-
maks ja ilusamaks nad kaswawad. Kus aga ainult mönisada taime

waja läheb, wöib meie kliimas, et kohe esimesel aastal tugewaid taimi

saada, seemned juba weebruari loõpul ehk augusti algul soehoones waag—-
natesse ehk kastidesse maha külwata ja noored taimed, kui nad üles

toöusnud, pärast ũümber istütada. Kui nad mai löpul wälja, hästi wal-

mistatud peenrale istutatud, tulewad neist sügiseks enamaste ilusad, tu—-

gewad ja rohklete juurtega taimed, mis spargli-istanduse tarwis wäga
sündsad on. :

Esimese aasta loõpul peale istutamist, oltobri lõpul ehk nowembri—-
kuul, löõigatakse kuiwanud spargliwarred 5—6 tolli koörguselt üle maa-

pinna maha ja pöletatakse ära. Muidu jäetagu peenrad puutumata,
nii kudas nad on; kraawikesi ärgu aetagu mitte iuba esimesel aastal

kinni; alles teise aasta löpul wõib kraawid kinni ajada ja tasaseks teha.
Saakli hakkab kolmandal aastal saama. Tuleb aga röhuga too—-

nitada, et parem on noores istanduses kolmandal aastal ainult tüseda-
mate taimede klüljest B—4 tugewamat wart löigata. Neljandal aastal
wöib saaki juba 4 nädala jooksul wötta.

Et sparglid wöimalikult kaua wöiks löigata, kaewatakse iga kahe
rea wahele tee ja kuhjatakse wäljakaewatud muld spargliridade peale.

Walmisolewas — neli ehlk rohkem aastaid wanas — spargli-is--
tanduses woib köik warred, mis tärkawad, umbes lkuni jaanipäewani
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ära löigata; siis jäetakse loõikamine täieste seisna. Peale likust teh—-
takse peenrad ja teed tasaseks ja aetakse muld alles järgmise löikuse eel
spargliridade peale jälle kuhja. Selle iga-aastase peenarde tasandamise
läbi, kusjuures löikamise ajaks kuhja aetud muld laiali aetatse, läheb
spargliwarte kasw ja terwis palju tugewamaks, sest et öhk, wihm ja
lumi maapinna ligidal seiswatele juurtele enam ligi pääsewad.

u

E

Esimesel aastal ei ole sparglitaimele weel mulda peale aetud; teisel aastal
on muld peale aetud, nii et peenar pealt ühetasane on; kolmandal aastal aga

aetakse mulda weel rohtem.

Tahetakse spargli-istanduselt head saaki saada, peab igal aastal,
ka mölematel esimestel aastatel, enne lõikamahakkamist tubliste wäetama.
Köige parem möju on siin ikka heal määndunud laudasoönnikul ehk ram--

musal kompostimullal. Sönnik pandakse kas kohe peale loikust ehk sü—-
gisel maa peale ja kaewatakse kewadel ettewaatlikult, nönda et juured
häda ei saa, maa sisse. On maa liiwane ehk kerge huumuse pöhjaga,
siis on selles küllalt, kui sügisel pealepandud sönnik ainult 2 tolli pak—-
suse mullakorraga kinni kaetakse. Selle läbi jääb kartus ära, et sön—-
niku sissekaewamisel wahest juured wiga wöiksiwad saada. Hea on ka

kunstsönnikut panna; enne ja pärast loöikust pandakse Tshiili salpetrit, sü—-
gisel aga superfosfati ja kainiti.

Sparglid löigates tuleb ettewaatlitk olla, et nuga mitte juurtekrooni,
s. o. sparglitaimede südant ei puudutaks, sest selle läbi woiks kergeste
mädanemine telkida.

Oieti sisseseatud ja hästi hoolitsetud spargli-istandus annab 20

ja enam aastaid rifkalikku saaki.
Kui sparglipeenraid tehtakse, tulewad maa läbikaewamisel köik

umbrohu juured wäga suure hoolega ära korjata. Ärgu lastagu kunagi
sündida, et sparglipeenarde tarwis määratud maa üles küntaks. See
annab iklka puudulikust majapidamisest tunnistust, kui wiljapuude- ja
juurewilja-aias ainult hobuse ja adraga talitatakse. Ader ja sahk on

pöõllu tarwis, aias on labidaga kaewamine ainus sũünnis harimisewiis.

Esimene aasta. Teine aasta. Kolmas aasta.
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Meie oleme sparglipeenrai ninud, mis hooletu harimise ja pealiskaudse
sisseseadmise tagajärjel möne aasta päraft nönda umbrohus oliwad, et

wähegi nimetamisewäärt saagist enam juttugi ei wöinud olla. On

walged juured ehk muud sellesarnased umbrohu-juured kord sparglite
wahel wöimust woötnud, siis on waewalt weel wöimalik nendest lahti
saada, sest et nad ennast hulgawiisi sparglite juurte ümber punuwad.
Sellepärast kordan weel: koöige hoolsam maa ülesharimine ja alatine

peenarde puhashoidmine on spargli-istandustes üks tähtsamatest tingi—-
mistest sparglite edeneimise kohta.

Sparglipeenarde asutamisel ärgu möeldagu koguni mitte selle peale,
et enne kolmandat aostat saab löõigata, sest kiirendada ei saa seda
kudagi. Sparglitaimed peawad enne saagi wötmist tingimata tarwilises

suuruses ja wanaduses olema, et nad tugewaid warrikaid

1 Tähendatud olgu weel, et köige parem on spargli—
peenrad nii teha, et nad pikuti pöhjast löunapoole ·kiwad

Spargli lõikamine.

Toiduks tarwitatatse spargli noori, öõrnu, walgeid wö—-

susid (warsi); neid korjatakse niipea, kui nad pea mulla alt

wälja pistawad. Korjates murtakse nad kas sealt kohalt
ära, kus nad juurtega ũhenduses seisawad, woi loöigatakse
noaga kahti. Korjama (löõikama, murdma) hakatakse wara

kewadel, niipea kui esimesed wösud
nähtawale ilmuwad, ja see wältab kuni

umbes 12. juunini. Selle ajani löiga-
— takse iga wösu (wars), ka köige nörgem,
S ära. 12. juunist peale tulewad noored

— istandused ja noõrgad taimed rahule jätta,
— ja üksnes tugewamatelt wöib weel jaa—-
— nipäewani ligata.
en Pea-asi on, et noori koörwalwösusid,
8 pea-asjalikult aga juurekaela ei wigasta-
M; taks. Sellepärast tuleb muld esmalt

1 iga wösu ümbert ära siblida. On see
süündinud, siis murrame eht löikame

11 woösu ära. Peale löikamist ehk murd—-

mist lülatakse muld jälle tagasi ja litsu—-
-1 takse kinni. — ;

9 Wana sparglitaime juured kipuwad

Nugnipargii
iga aastaga ikka maapinna lähemale.

Votde Et aga sparglipeenraid iga aasta lauda—-

-Iditamisets. soönnikuga wäetatatse, siis teeb see wäetus peenrad sedawort
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jälle körgemaks. 10 tolli paksusest mullakorrast on juurekrooni peal
füllalt.

Toöbine spargel.

Sagedaste lähewad möned taimed hukka; siin on ettewaatamata
löõikamine füüdi, wahel aga ka halb maa. Istandus ei ole siis enam

ühetasane, waid siin puudub üks taim, seal teine. Mis siin teha? Wa—-
nad sparglitaimed end enam ümber istutada ei lase, — nad lähewad
hukka. Hulkaläinud taimede asemele woöib aga üksnes kahel esimesel
aastal uusi taimi hea tagajärjega istutada. On palju taimi ära kus--

tunud, siis on köige parem, kui aias mones teises kohas uue istanduse
asutame, ja hakkab see juba saaki andma, siis jätame wana istanduse
päriselt maha. —

Arnab sparglipeenar liiga wähe, liiga peenikesi wdi köweraid
wösusid, siis ei ole asi jällegi korras: taimedel puudub toidus woi nad

on töbised. Suurt häwitusetööd teewad iseäranis kolm waenlast:
sparglikärbes, sparglipörnikas ja sparglirooste..

Igal aiawilja-liigil on ka oma kahjulikud erikärbsed, tes suure-
malt jaolt üũhegi teise aiawilja külge ei puutu. Noönda ka sparglil.

Wäike spargli—-
kärbes muneb oma mu—-

nad noore spargliwosu
otsa. Wösu jääb kängu
ja munast wälja roni—-

nud töuk uuristab warre

lähi. Ilmub spargli—-
kärbseid palju, siis wöib
terwe istandus nende

ohwriks langeda.
Ei ole sugugi raske

sparglikärbest eemal

hoida. Kärbse pea-lennu-
aeg on maikuul, juunikuu
esimestel päewadel kaob
ta harilikult jälle ära.

Kui me köik spargli
woösud ilma erandita
12. juunini ära lõikame,
siis ei suuda kärbes ka

kahju teha. Ühe—ja kahe—-
aastastesse istandus-

tesse, kust weel löigata
ei wöi, kärbes harilikult
ei puutu.

Sparglikärbseid ja nende toõukusid on hoölbus pude-
lisse raputada, millel trehtel peal.



182

Pealegi on kärbseid hölbus sumpas ilmaga hommiku wara püũüda;
üksnes sooja ja pikesepaistelise ilmaga on nad wäledad eest ära lendama.

Sparglipoörnikate eest wöib

istandust ainult nende otsekohene korjamine
päästa. See on ainuke kindel abinöu
nende waenlaste wastu wöitlemiseks. Soo—-
witatakse küll ka peenarde peale lupja ra—-

putada, kuid siis peawad taimed alati

lubjatolmuga kaetud olema, et pornikad
ei ilmuks; töukude wastu on lubjatolm
weel möjukam kui poörnikate wastu.

Kui sparglite peale rooste tekib,
siis ilmutab see ennast selle läbi, et senini
rohelised ja wärsked lehed augustikuu
löõpul, mönikord warem, mönikord hiljem,
kahwatukls ja kollaseks lööwad. Selle järel
tekiwad warte peale roosteplekid, ja wösud,
mis nüüd weel wörsuma peaksiwad, lähe—-
wad hukka, otsekui oletsiwad nad ära

körwetatud. Rooste sünnitab wäga suurt
kahju, sest et ta waxred ja lehed, mis
taimele sügiseks küllaldaselt toidust taga-
waraks peaksiwad muretsema, selleks kölb-
mataks teeb. Sellepärast leidub rooste

all kannatawate taimede juurtes talwel

wäga wähe toidust ja järgmisel kewadel
ei suuda taim selle tagajärjel kuigi suurt
saaki anda. Heaks rooste eest hoidmise
abinoõuks on tugew wäetamine lehmasoön-
nikuga ja ülepea hea rawitsemine. Igal

Sparglitkärbes ühes töuguga pool, kus rooste kangeste häwitamas, on
ja läbi-uuristatud spargel. tundemärgiks see, et kaswutingimised headtundemärgiks see, et kaswutingimised head

ei ole. Siiski awaldawad siin mönikord ka
ilmad oma möju. Rooste ilmub harilikult mitu aastat järgemisi ühedele
ja nendesamadele istandustele. Selle toõbe ilmumisel on köõige parem
taimi mitmel korral Bordoo wedelikuga piserdada. Peale selle korja—-
takse koöik spargli warred sügisel juurtest saadik ära ja pöletatakse ära.

Rooste ilmumisel piserdatakse Bordoo wedelikuga esimest korda

juba siis, kui taimed alles haljendama hakkawad, ja selle järele korra-
kindlalt iga kahe nädala tagant. Harilikult on kolmekordsest piserda—-
misest küllalt.

Köige paremateks sparglisortideks peetakse järgmisi: Braunschweigi
kuulsust, Horburi hiiglasparglit ja Argenteuili warast sparglit
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Rabarber.

Amerilkas, Inglis-, Daani- ja Rootsimaal laialt nõutud rahwa—-
toiduks saanud rabarber ei ole meil Wenemaal weel mitte nii suurt tar—-

witust ega lugupidamist wöitnud, nagu ta seda enda omaduste poolest
toöeste wäärt oleks. Annab ta ju ometi eeskujulikku kompotti, millest
ei tikerberi ega unakompott üle ei käi. Selle juurde seltsib weel see
asjalugu, et rabarberiwarsi juba sel ajal hakkab saama, kui talweks sis--
sekeedetud mooside ja sahwtide tagawara harilikult löppemas on ja muid
marju weel saada ei ole.

Üsna tundmata on fa see toõe-asi, et tema lihawatest wartest wiina
woib walmistada, mis Moseli weiniga wäga sarnane ja ũüsna hästi tema

aset wöõib täita.

; Niisugustel aastatel, mil puuwilja ja marju wähe, on rabarber,
mida wäga mitmekesiselt wöib tarwitada, otsekui nende asemikuks loo—-
dud. Iseäranis hea on ta kompoti ja kookide walmistamiseks, ja ka

Saksamaa turgudel on nöudmine tema järele wiimastel aastatel wäga
elawe“s toõusnud.

Rabarberi kaswatamine on nii lihtne, et seda ainult paari sönaga
wöib kirjeldada. Rabarberi taimed istutatakse hästi rammusa, sügawaste
läbikaewatud aiamaa sisse ridamisi, 3 jalga üksteisest eemale. Pöua pu—
hul tuleb kaks korda nä—-

dalas läbiulatawalt kas-

ta; wöib la lahjendatud
wirtsaga kasta, mis le—-

hewarred iseäranis hoog—-
salt kaswama paneb.

Esimesel aastal peale
istutamist kaswab rabar—-
ber harilikult üksnes pil-
kamisi ja soowitataw on

ka esimesel aastal lehe-
warred löõikamata jätta.
Teisel aastal sellewastu
kaswawad nad wäga
joöudsaste ja siis wöib
suure osa lehti ka ära

lõigata ia toiduks tarwi—-
tada. Löigata ei tohiks
tfauemine kui juuli alguni; pärastpoole jääwad warred liiga hapuks
ja selle aja peale saab juba teisigi marju. Ka tarwitab taim sellest
ajast peale oma joudu tulewaks aastaks, just niisama, nagu sparg—-
ltegagi lugu on. Ilmaski ei tohils ühe korraga üle poolte lehtede ära

löõigata, ja siis tuleb taimele jälle umbes kaks nädalat puhkeaega anda.
Peaasi on diewarte wäljalikamine; et need ikka jälle uueste

Rabarberi taim.
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ilmuwad, siis peabsagedaste loikama. Oiewarte wäljaldikamisel on oistar—

beks taime uusi lehti ajama panna.

Sügisel tulewad
rabarberipeenrad
taimede juurest üüm—-
ber kaewata ja
iga aasta hea sön-
nikuga hästi wäe—-
tada. Peaasjali-
kult peab taimel
tubliste niiskust ja
toidust olema.

Kaswatamiseks
köige soowitata-
wam on paran—-
datud Victo—-
ri a, millel ilusad,
punased lehewar-
red on.

Seemnetest on

raske rabarberit
kaswatada; palju
kergenm on teda

aga juurte lahutamise teel paljundada. Rabarber taswab 4—s aasiat

ühe koha peal, siis tuleb ümber istutada,ja sel puhul on hea siis ka

juuri jaotada (lahutada).
Rabarberit wöibka waraseks ajamiseks tarwitada. Ham—-

buris teewad seda wäga mitmed äri-aednikud ja leiawad alati palju
ostjaid. Selleks tarwitatud sort on Victoria. Kui suur nöudmine seal
nende järele on, selgub juba sellest, et Berlini ja Hamburi turul neid

igapäew 10 —20.000 kimpu ära müüdakse. Ka tuleb nendele turgu—-
dele weel Inglismaalt palju warast rabarberit. Kimbu hind on 15—18

penningit (7—sß kopikat); kimbus on 3—4 wart. Läbistikku arwatakse
ajamise juures iga hea nelja- kuni wiie-aastase taime pealt 45 kop.
( mart) sissetulekut See on juba hind, mis näitab, et rabarberi kas-
watus töeste tulus on. ; ;

Meie oludes oleks kohane rabarberit wiinapuude ja wirsikute triip—-
hoonetes, tagumises seinas, weebruari algust kuni keskpäewadeni kaswa—-

iada. Niisugustes hoonetes oleks piklamisi koörgendatud soojus rabar-
berile otse kohane, sest rabarberit ei tohi mitte liiga soojas ajada.

Ajamine sündigu järgmiselt: nowembris wöetakse ajamiseks mää—-

ratud taimed mullast, lastakse nubulad tubliste läbi külmetada ja hoi—-
takse nad weebruari löpuni jahedas lohas. Nubulad seatakse tihedalt
ütsteise koörwale ja pimedasse, sest et pimedas ajamise korral warsi roh—-

Rabarberi warte murdmine.
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kem kaswab jaostjadneid ka enamaks hindawad. Pimedaks woõib ruumi
akende ette seatud paberi abil teha. Pimeduses ei kaswata rabarber
ka tugewaid lehti, mille läbi palju joöudukaduma läheks. Juured tulewad

sellepärast tihedalt kokku istutada, et warred siis üüksteist wastastiklu
sirged hoiawad ja otse püsti kaswawad. — ;

Ka suuremates soehoonetes wöib tagumisel küliel rabarberit ajada.

Artischotk.

Artischok on päriselt mitme-aastane taim ja annab Luna-Euro—-
pas ja Afrikas lihawaid diekobaraid, mida jöukamad klassid nii isukalt
sööwad, mitu aastat järgemisi. Pöhjapoolsetes maades käidakse arti--
schokiga nagu ũhe-aastase taimega ümber ja kaswatatakse teda igal aastal
uueste seemnest.

Pöhja- ja Kesk-Wenemaal kaswatamiseks on Inglise lilla
artischok wisaduse ja saagirohkuse poolest kõige tulusam.

Artischok nöuab kaunikeste niisket, sügawaste haritud, wana, lã.
bimädanenud sönnikuga rammutatud maad. Kui teda kuiwa maa sees
kaswatatakse, siis nuab ta terwe suwe jooksul rohket kastmist; wähemalt
diekobarate ilmumiseni ja walmimiseni on tubli kastmine tingimata tarwiline.

Niihästi kuiwa kui ka niiske maa peal on tulus artischokkisid suwel
kuuma, kuiwa ilmaga puhta wärske weega pritsida; see takistab taimi
haigeks jäämast, hoiab söödikuid eemale ja edendab tublide diekobarate
kaswamist.

Artischoklide külwamist toimetatakse kahte moodi.

13

Artischoki istutusetaimede ettewalmistamine.
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Mostkwa kauba-aednikud tarwitawad järgmist wiisi, mis artischok—-
kidel wilja kandmise juba esimesel aastal wöimalikuks teeb: Weebruari

algul pandakse seeme 1 werssokli paksuse kihina sawist anumasse, wa—-

latakse temale leiget wett peale ja lastakse nii 6—B tundi seista. Siis
walatakse wesi wälja, seeme pesrakse sooja weega läbi ja kaetakse niiske

nartsuga kinni. Anum wiidalse ühes seemnetega sooja paika, kus soo—-
jus ometi alla 20 ega üle 25 kraadi R. järele ei tohi olla. Siis pes-
takse seeme igapäew sooja weega läbi. 4—5 päewa pärast hakkawad
idud ilmuma. Seemned, millele juba “/2 werssoki pikkune idu tekkinud,
nopitakse teiste seast wälja; teised pestakse uueste läbi ja pandakse en—-

disele paigale seisma. Niimoodi toimetatakse edasi, kuni koigil seem-
netel idud juhatatud pikkuseni on kaswanud. Idanenud seemned pan—-
dakse teise sawist anuma sisse, kaetakse kaanega klinni ja wiidakse jääkeld-
risse. Kui jääkeldrit ei peaks olema, siis pandakse nad lume ehk jääga
täidetud korwi. sisse ja wiidakse harilikku keldrisse. Lund ja jääd
lisatakse tarwidust mööda jnurde, kusjuures hoolt peab kandmia, et su—-
lamisel tekliw wesi seemneid sisaldawasse anumasse ei pääseks. Idanenud
seeme jäetakse jää peale niikauaks, kuni itted pruunikat wärwi ·näitawad:
see loetakse märgiks, et seeme mahategemiseks sünnis on. Terwe see
talitus kestab 10—15 päewa. Aga ka see ei tee seemnele kurja, kui

teda mingil pöhjusel pikemaks ajaks jä peale peab jätma. Säärasel
kombel idanema aetud seemned istutatalse märtsi algul 212 werssoki
laiustesse pottidesse — igasse potti üks ainus seeme, ittega allapidi,
ja kaetakse mullaga.

Seemnepotid seatakse
sooja lawasse, mida peale
noorte taimede ülestärtka-
mist hoolega peab tuulu—-
tama. Aprilli keskel wöe—-

-lakse aknad täieste ära, ja
mai algul istutatakse taimed
peenrale.

Kirjeldatud harimisewiis
nõuab palju hoolikat tööd

ja ei ole siiski wäga tulus,
sest et umbes 109 idane—-

nud seemnest wilja ei kanna.

Teine wiis on järgmine:
Hoopis kuiw, ilma idane—-
mata seeme pandakse weeb-
ruari algul laialt külwates-
woöi ütksteisest 1 werssoki,
laugustes ridades sooja la!
wasse ja kaetakse öhukese Artischok.



187

mullakorraga. Kuu aja pärast, s. o. märtsi algul, lui taimedele

peale idulehtede juba 3—4 lehte on ajanud, wöetakse nad wälja,
lõigatakse juured poole lühemaks ja istutatakse taimed 2/2 werssoki laius-
tesse pottidesse. Istutamiseks wöetakse kobedat lawamulda, millele muru—-

mulda hulka segatud. Peale ümberistutamist seatakse potid taimedega
jälle lawasse. Juurte kärpimine möjub selle!s, et taimed esimesel aastal
wilja hakkawad kandma.

Soojas lawas hoitakse taimed kuni juurdumiseni, s. o. 4—s
päewa jooksul, kinniselt, ilma tuulutamata. Alles hästi juurdunud taimi
woöib wälise öhuga harjutama hakata. Aprilli keskpäewil wöib aknaid

ilusatel päewadel täitsa ära wötta.

Artischokid peawad kergele külmale öige tubliste wastu; sellepärast
woöib neid juba esimestel maipäewadel peenrale istutada, iga taime

wahet 1 arssin jättes. Peenrale istutatawad taimed nöuawad aga enne
tublit karastamist. Peenarde peale ei tohi, nagu kauba-aednikkudel
kombeks, mingit muud wilja istutada: -e saadaks artischokkidele kahju
— lehed kaswaksiwad pikaks ja diekobarad jääksiwad nigelaks.

Artischoki walminud diepea läbildige.
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Tulusam on siiski weel järgmine kaswatuse- ja paljundamisewiis:
Igal sügisel woetakse taimed mulla seest wälja ja seatakse keldrisse
mulla sisse, kust nad kewadel jälle wälja istutatakse. Kus talw just
wäga kare ei ole, wöõib neid ka, pealt kinni kattes, wabasse maasse
jätta.

Et taimed teisel aastal mitte liiga palju
wösusid ei ajaks, mille läbi üksikud died wilet—-

saks jääksiwad, selleks loigatakse wanadel tai-

medel kewadel köik wösud peale kahe köige
tugewama maha.

Mahalsigatud woösu istutatakse potti ja
seatakse waralawasse, kus ta ruttu juurdub.
Maikuu loõpul wäljaistutatult annab see istu—-

tuseoks weel selsamal aastal diepäid.
Istutuseoksi saab ka aia-äridest osta;

nad önnestawad rohkem kui

seemned. Aga ka need tule—-
wad esmalt pottidesse istutada

ja möni nädal sönnikulawas
pidada.

Kuna artischok öige palju
soojust tarwitab, siis muretseme
temale hästi sooja, kaitstud
seisukoha. Maa olgu iseäranis
hästi ette walmistatud ja kom—-

postimullaga tubliste segatud.
Juured ulatawad sügawasse;
sellepärast peaks maa kahe la—-
bidatäie sügawuselt rigolitud ja
aluspoõhi sönniku abil paran-
datud olema. Peenra peale
istutatakse ainult ũks rida ja
iga taime wahet jäetakse umbes
pool sülda. Taimede ümber

raputatakse natuke sönnikut ja
iga taime kastetakse peale istutamist tubliste. On taimed kinni juurdu-
nud, siis tuleb peenar üühtelugu kobe hoida. Augustikuul ilmuwad öie-

warred, paksude, rohelisie peadega. Oiepead seisawad tihedalt ũklsteise
koörwal. Norgemad löigatakse warakult ära; selle tagajärjel !kaswawad

teised suuremalks, tidlasemaks ja maitswamaks.

Hiepead löigatakse siis maha, kui nad alles rohelised on ja kestk-
mised wärwilised öielehed alles ilmuma hakkawad. Neid söödakse too—-

relt äädika, li ja soolaga, tarwitatakse aga mitmet moodi ka keedetult.
Köige kuulsam sort on weel Laoni roheline.

Artischoki istutuseoks.
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Aiamaasikad.

Aiamaasikas on üks neist wiljadest, mis üheski aias ei tohiks
puududa. Ta armsa loõhna ja meeldiwa maigu pärast peawad paljud
temast lugu ja teda arwatakse körgehinnaliste ja tähtsamate aiawiljade
sekkla. Pealegi ostetakse ning müüüdakse maasikaid sagedaste dige kalli

hinna eest; iseäranis on nad weel siis ostja silmale wäga meeldiwad,
kui nad heaste on kaswatatud, digel ajal ära nopitud ja wiisakalt ehk
puhtalt kaubale toimetatud. Raudteejaamade — suwituse- ehk supelu—-
sekohtade ja ka suuremate linnade kaubaturgude läheduses olewate talu-

kohtade pidajatele ja niisama ka aiaomanikkudele woõiwad nad heakls
sissetuleku suurenduseks olla, kui neid wähegi nöudekohaselt katsutakse
kaswatada ja harida. Aga ka elawamast liikumisest eemal olewates

kohtades wörb neid igaüks ise oma majapidamiseks kaswatada katsuda,
kui mitte rohkem, siis ometi paar peenrakestki aias maasikate tarwis
korda seada, kust siis suwisel ajal mitte ainult maitserikast, terwist-kosu-
tawat suhupistet ei saaks, waid kust örnem sugu möne purgikese ka
talwewarats sisse wöiks keeta. Sest oma terwislitku tähtsuse poolest on

maasikate tarwitamist mitmed tähtsamad arstid mitmesuguste haiguste
wastu söömiseks soowitama hakanud.

Suurt seltsi aiamaasikad armastawad paraja niiskusega liiwakas-

sawisegast huumusrikast, tubliste läbiharitud maad. Raske poöhjaga
sawises maas oitsewad nad igal kewadel imeuhkesne, aga kannawad
marju dige wähe ehk moöni aasta mitte sugugi. Lahjas kruusasegases,
liig liiwases kuiwas maas jääwad marjad wäikseks, kribeliseks ja on

halwa maiguga. Kus aga maasikaid siiski kergepoolse liiwase maa

peale tahetatse istutada, seal on soowitataw enne selle maatüki peale
2—s tolli paksune kord sawi ja umbes niisama paksult ka sarwloomade
sönnikut wedada. Peale selle tuleb maa labidaga ehk ka laiaharulise
kaewamisehargiga kord korra juurde poolteise jala sügawuselt läbi kae-
wata ja siis senikauaks rahulikult seisma jätta, kuni see heaste on kää—-

rinud ja murenenud. Millest woöib aga tunda, et maa mure on? Sel—-
lest, et umbrohi seal peal lokkawalt kaswama hakkab. On seda mär-

gata, siis wöib maa weel kord läbi kaewata ja kohe peale selle taimede
istutamise käsile wötta, süügisel harilikult augustikun wiimasel poolel
ehlk kewadel mailuu jooksul.

Rasket sawimaad woöib maasikate !aswatamiseks jälle sel kombel
parandada, kui sinna liiwa ja pudedat hobusesönnikut niisama palsult
peale weetakse ja ümber kaewatakse; kruusakat sawimaad aga sel teel,
et sinna turbamulda ja hobusesoönnikut ehk ka komposti peale weetakse,
kus wiimast selle tarwis on walmistatud. Soojade ja niiskete ilmadega
kestab mulla käärimine ainult paar nädalat, kuna see aga kuiwade ja
wilude ilmadega nädalat 4 ehk weel rohkemgi aega tarwitab, enne kui

istutamist ette woõib wötta.
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Istutamiseks tehtakse nööri järele diged peenrad, pöhjast“ löunasse,
4 jalga laiad, tolli ehk paari tolli sügawuste ja ühe jala laiustewahe—-
wagudega. Kui aga maa liiga niiske on, siis wöiwad wahewaod ka süga-
wamad olla, kuiwapoolses maas aga weel madalamad — nööri järele ainult
jalgadega jälgede ettetallamisega wahekesed. Peale wahede sisseajamist
ehk-tallamist tehtakse peen-
rad rehaga pealt laua—-

sarnaselt tasasels ja
istutatafkse taimed sinna
peale poolteist jalga —
üksteisest eemale, kolme

ritta, järgmiselt: :

ja kastetiakse weega,mis —

öhuga ühesoojune peab ———
olema.

Sügisel, kui maapind —
—

juba natukene külmeta- E —
nud, kaetakse peenar
pealt pudeda soönnikuga
paari tolli paksuselt nii
kinni, et ainult maasika-
taimede kohad katmata

jääwad. Seesugune sön—-
nikukate kaitseb taimi
talwel lumeta külmade

Sönnik on maasikatele kaitseks.

0 7 d

— — .
—A—

—

—
— —

——
— S

Maasikapeenar kaetatse sönnikuga

eest ja aitab neid kewa-

destele äkilistele ilma—-
muutustele wastu pidada
ning järgmisel suwel
peenraid parajas üũheta—-
sases niiskuses hoida,
et päikesekiired mulda

nii ruttu ära ei fuiwa—-
taks. Suwe poole, kui

umbrohi soönnikust juba
läbi hakkab tärkama,
peab katsuma söonnikut
kergeste pinnamullaga
segada, kuid nii, et seal-
juures maasikate juuri
palju ei rikutaks, waid
et aga umbrohi selle
läbi ära häwitataks.
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Peenarde wahewaod hoitagu alati umbrohust puhtad; selle juures peab
aga silmas pidama, et nende ääri ehk kantisid mitte maha ei rebitaks,

misläbi waod liiga laiaks läheksiwad ja sellega äärmised maasilate juu—-
red wähese mullaga jääksiwad ning päikesekiired nende peale wäga kui—
watawalt wdöiksi—-
wad möjuda.

Esimesel suwel
peale sügisest istu-

tamist on maasika—-
taimed wäga no—-

bedad enestest
wääneid kaswa—-

tama, mis nagu
peenlased nöörtd

ümberringi wälja
ajawad. Neid peab
aga aegsaste, kui
alles 6—s tolli pikad
on, ära näpistama: selle
juures peab aga hoidma,
et wäände näpistamisega
taimi üũles ei tmmataks,
waid et ühe käega wää—-

ne küljest öõige taime li—

gidalt kinni wöetaks ja Maasika wääned juhime wäikestesse
siis teise käega wãne pottidesse sonnikumulla siese· sis

ära nãpistatats eht tom— saame iseäranis ilusad taimed.

mataks. Tahetakse aga maasikataimi rohkendada, siis lastakse wäned
edasi kaswada, juhitatkse nende otsad lagedamate kohtade poole wöi selle
jaoks seatud lillepottidesse ja waotatakse otsakesed mulla sisse, kui neil

Maasikataim ja tema wääned.
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juba wäiksed lehetopsulkesed nähtawale tulewad. Nendele lehetopsukes-
tele kaswawad paraja niiskuse käes soojade ilmadega juba paari näda-

laga juured alla, nii et neid wääne ja wana taime küljest lahti woöib
loõigata ja iseseiswalt selle tarwis ettewalmistatud peenarde peale istu-
tada. Kes aga weel öige tugewaid taimi tahab kaswatada, see tippigu
wanade taimede küljest lahtildigatud taimed enne peenrale wälja istuta-
mist kuhugi kergeliiwase, aga tubliste haritud ja rammutatud peenra

peale kaunis tihedaste üks-

teise ligidale. Peenar peetagu
peale tippimist hoolega niiske
ja warjatagu esiotsa möõned
päewad ägeda päikesepaiste
eest hommiku kella 8 kuni

õhtu kella 6. Paarinädala—-
lisel hoolitsusel on taimed
kaunis tugewad juured alla

kaswatanud, nii et neid weel
septembrikuu keskmistel päewadel
woöib istutada, ehl kui selleks mone—-

sugustel põhjustel aega ei ole, siis
woib seda kewadel maikuus teha;
nendest saab siis juba järgmisel su-
wel kaunis head saaki. Weel pare—-
mat tagajärge wöib istutusest siis
loota, kui taimed koõige juurte üm—-
ber olewa mullaga ühest kohast teise
istutatakse. Tahetakse maasikatest aga
rohket ja head, ilusat wilja saada,
siis peab wääned mida warem,
seda parem ära näpistama. Kahte
head ei wöi neist saada, häid, ilu—

Wääned hakkawad juurduma. said marju ja tublid taimi.

Kuiwa ja põuase ajaga peab maasikapeenraid enne ja pärast dits-

mist tubliste kastma; ditsmise ega ka marjade walmimise ajal ei ole see
aga mitte soowitataw, sest esiteks takistaks see öite tolmutamist ja teiseks
saaksiwad marjad mullaseks ning näotuks. Et sellest takistusest üle

saada, katsutakse maasikaid enne öite täielikult lahtilöömift järgmiselt
kasta: Igale maasikapõosale tehtakse wäiksed, tolli ehk paari sügawused
ringikesed ehk kraawikesed, 6 tolli keskelt läbi mööta, ümber ja wala-
takse wett täis, oodatakse, kuni wesi mulla sisse on tömmanud, ja kor—-
ratakse weel teist ehk, kui muld öige kuiw on, siis weel kolmatki korda.
Parem on weel, kui selleks lahjendatud wirtsawett tarwitatakse (1 jagu
wirtsa ja 4 jagu wett). Kui wiimase korra kastmise wesi maa sisse on imbu—-

uud, tehtakse kraawikesed pealt jälle tasaseks ja kogu peenar umbrohuft
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hoolega puhtaks. Peale selle kaetakse muld ümber maasikapõoõsaste kas

sambla, saepuru, ölehelslitega wõi mere läheduses mereatrudega (wiima—-
seid nimetatakse mönes kohas ka merenattadels), et sellega 1) niiskust
maa sees paremine alal hoida, 2) umbrohu kaswamist keelata, ja 8)
et marjad, mis oma raskuse pärast maa peale langewad, mullaseks ei
saaks ja sellega oma meeldiwust ning isuäratawust ei kaotaks.

Et]maasikad peenral sopaseks ei saaks, selleks seame potikillu neile alla.

Peale. marjakandmise loõpetust rebitakse see katmisematerjal kas
peenrawahedessejakaewatalse maa sisse wöi riisutaklse ka sealt kokku
ja wiidakse kompostihunikusse; wiimane wiis on weel soowitatawamgi.

Sügisel on peenarde katmine sönnikuga niisama
soowitataw, nagu seda esimesel sügisel peale maasikatai—-
mede istutamist tehtakse. Et aga maasikad kergepoolses 7
liiwases maas kolme, raskepoolses sawipoõhjaga maas —

aga 4—s aasta pärast oma kandmise—-
wöimu kaotawad, ka lköõige paremal hoo—-

—

litsusel, sellepärast peab neid aast:aas- ——

talt ikka teisele ko-
;

—

hale istutama ja —
mitte enne 4—5

——

—
aastat enam ühe 1

—— —
ja elesnma koha 2
peale.

2

ʒäãri imisets.

iade nop
Käärid maasikate noppimiseks

pimine wöetakse ikkla hommikuti peale kaste ära-auramist ette, ilusatel
pikesepaistestel ilmadel igapäew, kuna see pilwes päewil ja wilude
ilmadega ka ülepäewiti wöib sündida. Noppimise korral tulewad ikka
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parajaste küpvsed marjad hoolega ühes marja lehelese ja warrekesega
ära korjata, nii et marja ennast selle juures mitte ei pigistataks ega

plekiliseks ei waju—-
tataks. Parem
oleks, kui see, kes

maasikate noppi—-
misega alles har—-
jumata on, selleks
wäikseid käärisid
tarwitaks ja siis
ũhe käe kolme nä—-

puga marja ligi—-
dalt warrekese kül—-

jest kinni wötaks

ning teisekäega käã-
rikeste abil warre

altpoolt fatki loi—-
kaks. Kui noppi—-
mise korral küllalt

hoolega järele ei

waadata, siis wöi-
wad need marjad, mis täna parajaste walminud on, mida aga mitte
ära ei wöetud, homme juba koölbmatad olla.

Noppimisel ja ka kaubale saatmisel tarwi

tatatje 2-naelaseid ehk 1-toobiseid walgeid puh
taid peergudest korwikesi, mis
weel kas maasika- woõi waht—-
rapuu-lehtedega seestpoolt ära

wooderdatakse, et maasikamar-
jadel pehmem oleks ja et need
ka wiüisalamad wälja paistak
siwad. Nopitud
marju ei wöi mitte

lũühitesekski ajaks
umbsessekeldri ega
mujale haiswate
asjade lähedale
panna, sest seal
kaotawad nad ker-

geste oma peene
löhna ja maitse.

Käsi ei tohi maasika külge

Wahel tuleb siiski ette, et maasikad wilja ei kanna. Harilikult
tuleb see sellest, et maasika lehed peenra liiga tihedalt ära katawad, nii
et ükski päikesekiir mullani ei saa tungida. Rabarberi, kapsa ja teiste

Kahe-aastane maasikataim, Laxton Noble sorti.
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lehetaimede kohta on küll wäga soowitataw, et nad mulla ära warjaksiwad,
sest et me neil ju ainult lehti tahame kaswatada, maasikate kaswata-

mise puhul ei ole see aga hea, sest kui maasikataime kui lehetaime kas—-

watame, siis ei kaswata ta öisi ega marju. Igast seesugusest ühekülg—-
sest wäetusest, mis ainult lehed kaswama paneb, tuleb end eemal hoida;
peale selle peab täies kaswuhoos seiswal maasikataimel peenral küllal—-
daselt waba ruumi olema. Maasikate ikalduse wastu tuleksiwad järg—-
mised abinöud tarwitusele wötta:

1. Istutamiseks walitagu ainult hea, wiljakandew sort;
2. taimi ärgu istutatagu mitte täielikult warju, waid nii,

et walgus ja öhk ligi pääseksiwad;
3. taimi ärgu istutatagu mitte liiga tihedalt;
4. ühekülgset, lämmastikurikast wäetist ei tohi tarwitada;
5. umbrohtu ei tohi sugugi tärgata lasta;
6. niipea kui maasikad liiga tihedaks kaswawad, kisume ühe

osa taimi wälja, olgugi maa hea;
7. wääneid ei tohi kaswada lasta, sest et peenrad selle läbi

pärastpoole täis kaswaksiwad.
. Wäänete täpipealne äralöikamine on maasikate kaswatuses üls

peaasjadest. Ainult lupja sisaldawa, kuiwa maa peal, kus muidu liiga
wähe lehti kaswab, wöiwad nad alles jääda. Köik wääned tulewad
iga kahe, kolme nädala tagant maha löigata, esimest korda kohe peale its-
mist, weel enne marjade walmimist, siis kohe peale marjade korjamist.

Peale marjade korjamise tuleb ühtlasi ka üks osa wanu lehti ära

lõigata; ülsnes

süüdamelehed (sise-
mised lehed) jää—-
wad alles.

Wanad, wäsi—-
nud lehed löikame

sellepärast ära, et

nad hölpsaste töbi—-

sekls, täpiliseks ja
nörgaks jääwad.
Wäiksed seenekesed
on need, kes seda
töbe tekitawad, ja
just wanade, wäsi—-
nud lehtede peale
on nad kanged
asuma. Wanade
lehtede pealt hak—-
kab see töbi la

noorte lehtede küülge, Wanad lehed loikame ära.
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ja wiimaks näeb terwe taim hoopis wilets wälja. Kui me aga ühe osa
lehti ära lõikame, siis ei ole töbe nii suureste karta. Puutumata jäänud
lehed saawad siis rohlem toidust, on heas kaswujous ja täidlasemad.
Juhtuwad peale selle süügisel weel ilusad ilmad olema, siis kaswatab

maasikataim uued tugewad lehed ja nende önnaldes ilusad diepungad
tulewaks aastakls.

Tähendama peame ka weel, et müũgiks ja ärasaatmiseks mäãäratud

maasikad poolwalminult tulewad noppida, sest nad walmiwad

pärast korwikeses iseenesest weel edasi; tahaksime aga walminud maasi—-
kaid müüũgile saata, siis läheksiwad nad korwis tümaks ja wäärtusetaks.

Soowitatawad seltsid on: Deutsche Evern, Sieger, Laxton

Noble, Royal Sovereign, Jucunda, kuningas Albert, walge ananas
ja Lucia perfecta. Wiimane on öige hiline ja hakkab alles siis
marju walmistama, kui teised oma andmise juba löõpetawad. Deutsche
Evern on neist koöige warasem, selle järele tuleb kuningas Albert.

Mitmel korral kandwad maasikad. See uus lük

maasikaid tarwitab weel parandamist. Sellegi pärast on soowitataw paar
peenart sellest sordist istutada, sest et talt marju juunikuu loõpust sep-
tembrini wöib saada. Wiga seisab ainult selles, et ühe korraga ainult

wähese hulga küpsi marju woöib saada. Müügi tarwisei ole see liik
mitte küllalt waewatasuw. Paremad sordid sellest liigist on: St. Josef
— marjad keskmise suurusega, tumepunased ja maitswad; St. Antoine
de Padoue — eelmiseft sordist parandatudja täiendatud, kaswatab natuke

rohkem ja suuremaid marju.
Kuumaasilkad (ikkakandwad). Suures aias peaksiwad

iklka ka kuumaasikad olema. Nendel on see hea omadus, et nad terwe

suwe läbi kuni hilise sügiseni marju annawad. Kahelt peenralt wöib

igapäew taldrikutäie marju saada. Ilma wääneteta kuumaasikad on

ka wäiksemates aedades sündsad teede äärtele istutada. Iseenesest aru—-

saadaw on, et maasikaid ka niisugusel korral rohtu minna ei tohi lasta.

Head kuumaasikad on: Meisseni iludus (Schöne Meißnerin) — marjad
puhaswalged, terawamaks minewa otsaga, natuke suuremad kui metsa—-
maasikad, magusad ja löhnawad; Döbelitzi kuulsus (Ruhm von Döbe—-

litz) — marjad iseäranis tugewa löhnaga, wäga hea marjakas wataw

sort, tarwitatakse bowlide jaoks; Anhalti iludus (Schöne Anhalterin)
—rohfeltkandew sort, marjad öige suured ja magusad; würst N. N.

Tsholokajewi maasikad — wäga wiljakas ja maitsew sort, Tambowi

kubermangust pärit. Iseäranis soowitusewäärt sordid on weel Busse
ilma wääneta vunane ja Busse ilma wääneta walge.

Moschuse ja Bierländeri maasikas (fragaria elatior

moschata). See Saksamaal wähe tuntud, aedadest peaaegu täieste
kadunud maasikaliik on Wenemaal klubnika (kny6nnKa) nime all wäga
lugupeetud. Marjadel on iseäraliselt löhnaw maitse; nad on tumepruuni



197

punast karwa. Paremad sordid on: Wieni iludus (Schöne Wienerin)
ja Royal Hautbois, mölemad wäga saagirikkad ja suuremarjalised.

Löpuks olgu tähendatud, et niisugust maasikasorti mitte olemas ei
ole, mis igasuguscks otstarbeks ja igasugustes oludes ũhel wiisil koöl-
baks, mida teatud möödul kui üleüldist sorti wöiks soowitada. Selle-
pärast on waja, et iga aiaomanik katsewiisil mitmesugusid sortisid istu—-
taks ja nendest niiwiisi sündsamad wälja waliks, mis tema maale enam

kohased on. Maasikate kaswatuses etendawad maaphja olud tähtsat osa.
Sordid, mis niiskes, raske põhjaga maas häid tagajärgi annawad,
äpardawad kuiwa pöhjaga maas täieste.

Pouapornikas ja tema toõugud.
Kardetawaks waenlaseks aias on pöuapornika toöuk. Tema toi—-

duks on taimede juured; neid häwitab ta terwe aasta läbi. Pöuapör—-
nikas ise närib lehti. Hästi rawitsetud maas pöuapörnika tõuk elada
ei suuda.

Pöuapörnikas muneb oma munad harilikult sönniku ja komposti
sisse. Esimesel aastal on toõuk alles wäike.

On maa hästi haritud, siis leidub seal ainult noori, waikseid
toõukusid; weel enne kui nad mahti saawad suuremaks kaswada, häwi—-
tame nad maad rehitsedes ära.

Juhtub nrnapdrnitan mönel aastal palju olema, siis peame kohe,
niipea kui nad lendama hakkawad, köik puud hommikul ja öhtul läbi
raputama ja mahasadawad poõuapörnikad ära korjama. Sel kombel
woib neid wäga palju kokku korjata. Pärast walame neile keewa wett

peale ja wiskame nad kompostihunikusse. Saame ülihea komposti.
Köige hädaohtlikum on

põuapornika toõul kerge liiwase
maa sees, iseäranis seal, kus
peenrad maikuul ja juuni al-

gul — põuapörnika munemise
ajal — soõnniku woi kompos--
tiga kaetud on, sest just sin—-
na armastab pouapornikas
muneda.

On töukusid palju sigi—-
nud, siis peame maa ümber
kaewama ja töugud kaewa—-

mise puhul mulla seest wälja
noppima. Kaewama peame 22—

kewadel, mitte sügisel, sest kewadel on toöugud maapinna lähemal, sü-
gisel aga uuristawad nad endid sügawasse.

;

Nüisama wöib kewadel peenarde wahele wäiksed kompostihunikud

Pöuapöornikas ja tema toõuk



198

jätta; põuapörnikad munewad oma munad sinna sisse ja siis koristame
need hunikud ära.

Toöugud on ka salati peale maiad; sellepärast wöib salatit maasi-
kate wahele külwata. On toõugud salati juurte kallale asunud, siis hakl—-
kab salat närctsima ja meil ei ole muud teha kui salat ühes juurtega
ära korjata.

Lawaseen.

Lawaseen ehk schampinjon (agaricus edulis) on parandatud
sönnikuseen, mis puude warjus lehemullas, rohkearwuliselt aga ka heina—-
ja farjamaadel kaswab. Parandatud lawaseen käib löhna ja maitse
poolest sedasama sorti meth?ult kaswawast seenest kaugelt üle.

;

Wabas maas kaswawud eht lawaseente körwal sagedaste kakihw—-
tised lawaseened; sellepärast peab hästi eitewaatlik olema ja nende

wahel wahet tegema öppima. Eht lawaseenel on walge ehk ka pruun

liha, kummis, lühema warrega kühar. Altpoolt on kübar lihakarwa,
pärastpoole muutub ta punakaspruuniks. Eht lawaseene liha on walge
ja magusawöitu maiguga; oma walget karwa ta ei muuda. Kihwtine
lawaseen sellewastu on öhem ja pikema, peenema warrega; tal puudub
eht lawaseene loöhn ja kübara pealmise, niisama ka alumise poole
pruunikas wärw. Kihwtise lawaseene liha läheb, lui seen pooleks murda,
halliks. Kui wähegi tähelepanelik oldakse, siis on nende mölema seene
ärawahetamine wöimata.

Eht lawaseen on oma healöhnalise maigu ja toitwuse poolest
töeste seda wäärt, et teda palju laialdasemalt peaks kaswatat-ma kui see
meil praegu sünnib. Ja kui teda dieti kaswatatakse siis võib tema

kaswatuse läbi kaunis suurt sissetulekut saada, ning -e on legi ühels
pöhjusels, mispärast teda peaks kaswatama. Kaswatus nöuab aga
hoolt ja tähelpanemist; niisama ei tohi kohe julgust kaotada, kui esime-

sed katsed luhta peaksiwad minema; otse selle wastu —— ei tohi enne

puhata, kui asi hästi käima on saadud.
Lawaseene kaswatuse kohta annab Sangaste lossi ülemaednik

C. Richter järgmised juhatused:
Iseäralist hoolt nuab sönniku ettewalmistus, niisama ka öõhusoo-

juse korraldamine kaswatuseruumides.
;

Esimeste katsete tegijatel tulewad luhtaminekud suuremalt osalt
küll wist sellest, et sönnik ja seeme sündsad pole olnud. Talli puhtus,
niisama lka hobustele antaw toit on kaunis tähtsateks teguriteks lawa-
seene hea edenemise asjas.

Tööhobuste soönnikut tuleb soöiduhobuste soönnikust paremaks pidada,
nimelt sellepärast, et wiimaste tallidel harilikult ?analid on, mille kaudu

sönniku wedelad osad ära woolawad. Niisugusel sönnikul on seepärast
wähe ammoniaki ja ta on kaswatamiseks enamaste liiga kuiw. Lawa—-
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seene kaswatamisels köige sündsam on niisuguste tallide sönnik, kus

hobustele allapanemisels üksnes olgi tarwitatakse, sest puhas sönnik on

peaasi. Sonnik niisugustest tallidest, kus hobustele allapanemiseks
lgede körwal weel turbaid, saepuru jne. tarwitatakse, ei ole lawaseente
kaswatamiseks kohane, niisama ka niisugune, milles palju heinu on.

Sellepärast on siis soowitataw hoolega järele waadata, missugune
sönnik lawaseente kaswatamiseks woöetakse. Teda tuleb hobuste alt
wötta, kes puhtate ölgede allapanemise läbi puhtad hoitakse. Ka ei

tohi need loomad sel ajal, mil lawaseene kaswatamiseks soönnikut tarwis

läheb, mitte wärsket rohtu, praaka ja ülepea wedelat toitu saada, waid
neid peab heade heinte ja kaertega soöödetama. Peale selle tuleb tähele
panna, et hobuste wedelad wäljaheited soönnikusse alale jääksiwad; nii—-

sama ei tohi sönnikukiht tallides ka nönda köwaste kinni tallatud olla,
et ta mädanema wöi körbema lööb. Sellepärast on soowitataw soönni—-
kut sagedaste wälja wedada. Niisama peaks hobusesönnikut ka lamba—-
sönnikuga segatama.

On juba alguses sel kombel hoolitsetud, siis ei ole ka luhtamine-
kuid karta.

Sönniku edaspidiseks walmistamiseks on niisugust ruumi tarwis,
millel hea katus peal oleks, et ta wihma läbi ei laseks, sest lawaseente
kaswatamiseks määratud soönnikut tuleb niiskuse eest tingimata kaitsta.
Kui sönnik wäljas peetakse ja teda ölemattidega ehk laudadest klokku—-
löödud katusega warjatakse, siis ei ole peaaegu ilmaski häid tagajärgi
oodata. ;

Lawaseente kaswatamiseks määratud ruum peab köige pealt puhas
olema; seal ei tohi mingisugusid mädanewaid ollusid ega wanu, katli—-
seid laudu olla. Kui sönnik mitte kindla pöranda peale ei panda, tuleb
muld tema all köwaks tampida.

Peale selle kui sönnik kaswatuseruumi on toodud, tulewad köik

pikemad olenuustakud sönnikuhargiga hoolikalt wälja raputada, niisama
ka heinanuustakud, mis ehkl sönniku sisse sattunud. Puhas sönnik pan-
dakse siis neljanurgelistesse hunikutesse, mille körgus üle 3 jala ei

tohiks ulatada. Sönnikut peaks wähemalt tugew koorem olema, et

sönnik nimelt külmemal aasta-ajal kiiremalt ja ühemööduliselt soeneks.
Et ammoniak, mida sönnik sisaldab, ära ei kaoks, selleks tuleks natuke
gipsi wahele riputada. Peaasi on hunikut hästi korraldada, et sönnik
ära ei koörbeks. Walkjat karwa, pölemise tundemärki, ei tohiks telklida,
waid soönnikule peaks tema pruun karw alale jääma.

Kindlat aega, millal ja kui sagedaste hunikud ümber tulewod

toõsta, ei saa ära määrata. See oleneb päriselt sönniku kokkuseadest,
ilmadest ja ka sellest soojusest ära, mida hunikusse töstetud soönnik te—-

kitab. Näitusc?s woöib niisugune juhtumine tulla, et -mönda suuremat
hunikut esimesel ajal igapäew ehk iga paari päewa tagant ümber tuleb
töõsta. Otsustamiseks torgatagu mitu pikemat pulka sönnikuhuniku süüda—-
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messe; kui nad wäljatömbamise korral tulised tunduwad olewat ehk hak—-
kab hunik lühikese aja pärast aurama, siis tuleb ümber toösta. Mitme—-

kordse ümbertöstmise otstarbe on see, et sönnik mitte ära ei pöleks.
Hunikut ümber töstes tuleb seda tähele panna, et huniku wälimised
osad iga kord keskele, soe, keskel seisnud sönnik aga wäljapoole tuleks.

Peale igakordset ümbertöstmist peetagu silmas, et hunikud jällegi nelja-
nurgelised saaksiwad ja soönnik hästi kinni oleks löödud.

Pärastpoole wöõib ümbertoöstmine pikemate waheaegade järele sün—-
dida; siiski tuleb seda niikaua edasi jatkata, kui pulgad wäljatõmbamise
korral weel tulised tunduwad.

Kuni sönnik seemne jaoks sündsaks saab, selleks kulub 2—s nä—-
dalat ära, selle järele missugune sönnik on. Aegamisi harjub aednik

siin juba otstarbelkohaselt talitama. Seemne jaoks on sönnik siis sũün—-
nis, kui temas ärakörbenud osasid, aga nisama ka tooreid, käärimata
osasid ei leidu. Kui soönnikut kokku pigistada, siis ei tohi ta kuiw
tunduda, niisama ei tohi litsumise puhul temast wedelikku wälja noörguda;
ta peab rammus pruun segu olema, mis koost ära ei pudenekls, kui teda
wajutatakse, ega ka panka ei jääks. Niisugusel soönnikul on magusa—-
wöitu, sugugi mitte wastik hais juures. — Tuleb ka ette, et soönnik liiga
kuiw on. On lugu nii, siis wöib teda wärske lehmawirtsaga ettewaat—-

likult niisutada. Liiga märg sönnik on igatahes koölbmata. Kui siin

ee juhatusi aga täpipealt täidetakse, siis ei ole karta, et seda ette
tuleks.

Sel ajal, kui sönnik kaswatuseruumi toodaklse ja hunikusse pandalse,
jaheneb sönnik ära. On siis hunikud uueste soojaks läinud ja soo—-

e peale seda 20 kraadini R. järele langenud, siis wöib seemet panema
hakata.

Lawaseene kaswatamiseks määratud ruum tuleb kaunis pime hoida,
just täielik pimedus ei ole seal tarwilik ega ka hea. Kaswatuseruumi
õhusoojus ei tohi alla 8 kraadi langeda ja üle 15 kraadi toõusta. Sel—-

lega ei ole aga weel öeldud, et öõhusoojus nii suureste wankuw peakls
olema; otse selle wastu: päewa jooksul ei tohiks ta üle 2 kraadi wan—-

kuda. Köige sündsam öhusoojus on 10—12 kraadi R. järele.
Kaswatuseruumiks wöib keldrid, hobuste- ja lehmatallisid, nii—-

sama ka soehoonete tagaseina ja riiulitealust ruumi, kuhu wett ei tilgu,
tarwitada. Tallidesse wöib kaswatusepeenraid seina äärde üksteise peale
riiulitele teha ja lest matid katteks ette seada. Kus lawaseeni suure—-
mai mẽ ödul tahetakse kaswatada, seal tuleb selleks öhukorstnatega ja to-

rudega eraldiruumid ehitada; niisama ei pea niisugustel ruumidel ka
küttekanalid puuduma.

Hakatuses on koöige sündsam klatset soehoones ette wötta, mis

lawaseente kaswatamise ajal 10—12 kraadi R. järele soe peetagu.
Köige parem on, kui keset soehoonet teliskiwidest ülesehitatud lawa on.

Sellesse lawasse pandakse puhast hobusesönnikut, ja just nii, nagu sön-
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nikulawagi walmistades. Siin on muidugi arwatud, et soehoones sel
ajal teisi taimi ei ole, sest kibe ammoniaki-aur teels neile kahju.
On söonnik kastis niikaugele ära jahtunud, et ta enam ei aura, siis
pandakse walmistatud lawaseene-snnikut wähemalt jalapaksune kord selle
peale ja löödakse tugewaste kinni. On sonniku soojus nũüüüd 20 kraadi

peale alanenud, siis woõib seemet panema hakata. Sellekls otstarbels

tehtakse ülsteisest 10 tolli kaugusele 4 tolli sügawad augud ja pandakse
seeme nende sisse. Augud täidetakse siis jälle sönnikuga ja litsutakse
seeme sellega tugewaste kinni. On see sündinud, siis wöib juba tai—-
med jälle soehoonesse tuua, sest nũũsd ei ole neil enam kahju karta.

Kui köik nii on tehtud, nagu juhatatud, siis jöuab seeme umbes
kolme nädalaga sönnikust läbi kaswada. Sönnik on siis tihedalt walgete
lõngakestega — emaseenega (mycelium) — läbi põimitud. On kind—-

lusele joöutud, et asi, pealegi rohlkel möõodul, niikaugele on edenenud, siis
töstetakse sönniku peale 8 tolli paksune kiht rammusat mulda. Lawa—-
seente kaswatust sellel wiisil on koöige sündsam sügisekuudel ette wötta.
Kui seenelawa walmis, siis on juba ka paras aeg käes taimi soehoonesse
tuua; pealegi wöib nende jaoks ka seenelawa kohta riiulid teha. See—-
nelawa kaetakse hästi liikuwate laudadega /2 jala koörguselt ũle kasti kinm.
Et kastmisewesi lawasse ei tilguks, wöib laudadest kaane weel papiga
üle lũüa. Tingimata peab lawaseente kaswatamiseks määratud ruumist
öhk läbi woolama, kuid nii, et öhuwoolus just otse ũüle lawa ei täiks.
Nagu öeldud, ei tohi sinna ruumi wanu, poolpehastanud laudu jääda,
sest et need hallituseseene telkimist hölbutaksiwad.

On mönda ruumi kord lawaseene kaswatamiseks tarwitatud, siis
tuleb teda pärufst seda kauemat aega tuulutada, enne kui uueste seeni
hakatakse kaswatama, niisama ka pohjalikult puhastada. Teliskiwi-pee-
nar tuleb lubjaweega üle tömmata, lauad lahjendatud witriolisulatisega.
Jäetalkse puhastus ette wötmata, siis wöib kergeste lawaseene-hallitus
teklida, mida juba omakord ränk on ära kaotada, rääkimata weel kah-
just, mis selle läbi tekib, et ajamisel olew lawa ära tuleb wiia, et hal-
litus ka teiste lawade peale laiali ei laguneks. Seenelawa, mille
kallale hallitus kord asunud, ei wöi muidugi enam tarwitada, sest et see
ülsnes töbe edasikandmist tähendaks. Tähendatud olgu ka, et kui seened
ajamisel lawas kängu jääma wöi ära kaduma hakkawad, see siis ka
lũga suure niiskuse tagajärg wöib olla. Sellepãrast ei ole siis, lui
lawa kuiwaks jääb, mitte sünnis terwet lawa üle piserdada, waid lawa

sisse torgatakse augud ja walatatse nende sisse sooja wett.

Kui lawa küttekoha lähedusesse on juhtunud, siis kaetagu ta

puhtate niiskete sammaldega, et teda liiga kiire ärakuiwamise eest kaitsta.
Lawa ei tohi ka otsekohe niiske, külma pöranda peale teha, waid, kui

wöimalik, puhtate laudade ehk köwaste kinnitambitud puru peale.
Kaswatatakse lawaseeni keldris, siis tuleb ette, et lawa liiga jahe—-

daks jääb, enne kui oma tie saagi ära on suutnud anda. Ka dhu—
14
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soojus on reldris sagedaste madalam: Siin wöibjwärske, sooja sönniku
sissetoomisega abi leida; sealjuures on kasulik weel see, et emaseen
(seeme) siis ka sönniku sisse kaswab ja sel kombel tarwitusele kölbulikku
seemet järgmiste lawade jaoks saadakse. Pealegi annab uue sönniku
ammoniaki-aur lawale uut toidust.

Lawaseene-sönnikut ei peals ilmaski kaswatuseruumis walmistatama.
Kaswatuseruumides tuleb ka selle eest hoida, et lawa wälimise seina
wastu ei puutuks. Puhtate, tarwitusel olnud laudade waral wöib
lawa ja wälimise müüri wahele waheruumi teha, mille ka saepuru ehk
sönnikuga wöib täita, kui wäljastpoolt liiga suurt külma karta on.

Peale selle on peaasi hästi sigiwat seemet (emaseent) muretseda.
Kui omal wärsket seemet ei ole, siis on nöukam seda lähemast aia-ärist
soetada. „Wärske“ all tuleb niisugust seemet möista, mis weel kui—-
watatud ei ole, nagu seda mitmes aia-äris mũüüdakse, waid ta olgu
soönnikus tugewate, walgete löngakestena nähtaw. Seesugune wärske

seeme ei tohi aga mitte juba kandjatelt wõi koguni niisugustelt lawadelt
wöetud olla, mille pealt seened juba ära on koristatud, waid ta wöetagu
eraldi selleks walmistatud lawadel ehk waralawadel kaswatatud seemnest,
mis seeni pole kaswatanud.

Oldakse aga sunnitud n. n. „seemnekiwi“ tarwitama, siis tuleb
neid seemnekiwa paremaks pidada, mis ilma teiste juurdelisandusteta
üksnes puhtast, tugewa wajutuse all koklkulitsutud seemnesönnikust on

walmistatud.

Peenra suurus oleneb muidugi sellest ära, kui suur ruum kläepä—-
rast on. Seina äärde tehtakse wäiksemad peenrad poolkallakuti ehk poo-
leldi wölwitud. Suuremas ruumis on neid parem terwe woölwi kujul
teha ehl ka niisugusel kujul : Enam kui kahe jala körguseid peenraid ei tehta,
sest et soönnik muidu liiga kuumaks läheb. See koörgus on nimelt seemneki-
wide tarwitamise puhul otstarbekohane, sest et niisuguse seemne idane—-
mine kauemat aega wötab; kui peenar aga madalam tehtakse, siis on

karta, et ta liiga ruttu ära jahtub. Wärske, konserwerimata seemne
tarwitamije puhul on ühe jala körgusest sönnikukihist küllalt.

Et hölpsam oleks seeni ära noppida, selleks ärgu olgu ühekülg—-
sete, müüri-cärsete peenarde laius ũüle 212 jala ja täieliku wölwiga
peenardel mitte üle 32 jala. Eespool--kirjeldatud kombel ettewalmis—-
tatud sönnik pandakse /2 jala körgustes kihtides ilusaste siledaste, lit-

sutakse tugewaste wastu ja klopitakse kinni; sealjuures on kasulik iga
kihi wahele natuke gipsi külwata. Niipea kui peenar määratud kujul
walmis on, tehtakse ta weel lauatükiga siledaks. Sönnik läheb nũüüd
uueste fkuumakls; sellepärast peab seemendamisega niikaua ootama, kuni

soönniku soojus 20 kraadi peale R. järele on alanenud. Seemnekiwide
tarwitamise puhul wöib soojus ka natuke körgem olla — kuni 25 kraadi.
Soojust moödetakse sel kombel, et kraadiklaas soöõnniku sisse pistetakse.
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Seeme pandakse 3 tolli süügawatesse ja niisama laiadesse käega ehk
pulgaga tehtud aukudesse ja litsutakse köwaste kinni. Seemnekiwid pan-
dakse peenrale paari tolli suurustes tükkides, 10—12 tolli üksteisest
eemale. Kohtasid, kuhu seeme pandud, wöib pulgakestega ära märkida.
On seemet küllaldaselt käepärast, siis on hea teda üsna rohkeste panna.
Niipea kui seeme pandud, täidetakse augud hästi täis ja terwe peenar
litsutakse weel köwaks ja tehtakse siledaks.

Küllaldaselt pimedas ruumis on peenart üksnes siis waja katta,
kui selle soojus ehk kaswatuseruumi öhusoojus liiga madal on. Ole—-
mattidega ehk papiga katmise teel wöib soojust korraldada. Kui peenar

ootamata weel kuumaks peaks minema, siis tuleb mitmesse kohta möni
toll laiad augud kuni poöõrandani puurida. Augud jääwad siis nii-
kauaks lahti, kuni dige soojus käes on. Niipea kui kindlusele on joõu-
tud, et sönnik möõne päewa pärast walgete seemnelöngadega hästi läbi on

põimitud, siis wöõib arwata, et need terwe peenra paari nädalaga küllal-
daselt läbi pöimiwad, ja siis wöib mulda peale tösta. Ei peaks 10—

12 päewa pärast — seemendamisepäewast arwates — seeme tubliste
edasi idanenud olema, siis peab weel kord seemendama, muidugi sel juh—-
tumisel, kui peenra soojus R. järele alla 15 kraadi pole langenud ja soõnnik
muidu hea ning ka ilma hallituseta on.

Peaks aga ka teine seemendamine tagajärjeta jääma, siis ei maksa

Meie paneme tüki „emaseent“ lawaseene-lawasse.
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selle peenraga enam katset teha. On peenar üksnes ära jahtunud ja
sönnik muidu heas seisukorras, siis woöib peenar puutumata jääda; sa-
gedaste idanewad lawaseened siis pärastpoole ikkagi weel.

Kui peenrad liiga wara ära jahtuwad, siis wöib wahel ka sellest
abi leida, et sönniku sisse augud pistetakse ja sinna tulist wett wala-
taklse. — On ruumi küllaldaselt käepärast, siis tehtakse teine peenar
weel körwale.

Lawaseene-peenra katmiseks tarwilikku mulda on köige parem hästi
pehastanud pärnalehe-mullast ja lehmasönniku-mullast kokku seada. Mul—-
lale segatakse weel üks osa wanadest ehitustest wöetud sawi juurde. Seda
jegu tuleb kauemat aega enne tarwitamist hästi läbi segada, et köik osad
hästi segamine läheksiwad. Liüiga kerge mulla tarwitamise eest tuleb
hoida; olgugi et see seente läbikaswamist kiirustab, ei kaswa lawaseened
niisuguses mullas ometi mitte nii tugewaks, kui rammusa ja ränga mulla—-
segu sees. Mullal on peamöju seente headuse kohta. Kui seepärast
kindel ei olda, kas muld kahjulikkudest seeneidudest täitsa puhas on, siis
on parem esmalt wäiksel möödul katset ette wötta, enne kui terwe peenar
selle mullaga kaetakse.

Tärkawaid lawaseeni ei tohi mitte wälja tömmata, waid seene
ümbert wöetakse kahe soörmega kinni ning keerutatakse teda niikaua üühtepidi,
kuni ta lahti tuleb, ja töstetakse siisettewaatlikult wälja. Kui sealjuures

ka emaseen eh? wäiksed seene-
kesed ühes lahti tulewad, siis ei

tohi neid mitte enam tagasi panna,
sest nad ei kaswa ilmaski enam edasi,
waid hakkawad mädanema, ja see wöib
ka teiste, terwete seente külge edasi
minna.

Seente ärawoötmise läbi tekki—-
wad wäiksed augukesed topitakse käe—-
pärast seiswa mullaga uueste täis.

Müügi jaoks määratud seentel löi—-

gatakse alumine mullane ots noaga
siledaste ära. Köige paremad ja
otsitawamad on need seened, millel
tkübara alumine pool weel lahti ei
ole löönud. On seened juba niikau-

gele kaswanud, et kidakesed (lehekesed) nähtawal on, siis wöib neid
weel tarwitada, kuna aga täielikult lahti löönud kübaraga ja juba pruu-
niks muutunud kidalestega seened enam just üsna head ei ole. Seened,
millel kübar juba üũlespoole on keeranud, ei kölba enam.

Lawaseene-peenar suudab, kui ta hästi walmistatud ja rawitsetud
on, õ—s6 kuud seeni anda. Kui näha on, et saak juba wähemaks
hakkab jääma, siis woib peenart lahjendatud salpetrileotisega (umbes

Lawaseente korjamine.
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1/2 loodi ühe pange wee peale) kasta ja seeni sel ?ombel weel kaswama

öhutada. Lawaseene köige halwemad waenlased on keldriputulad, kes

warstigi snuremal wöi wähemal hulgal peenrale ilmuwad. Püügiriis-
tadeks on õõnestatud kaalikad, suured kartulid ja wanad kaltsud. Putu—-
kad poewad päewa-ajals hea meelega sinna sisse; sealt wõib neid kätte

saada ja ära häwitada.
Ka tigud ehk nälkjad, iseäranis öönälkjad, on lawaseenele häda-

ohtlikud. Neid on kerge wäileste märgade lauatükikestega häwitada, mille
alumist külge pisut weel searaswaga wöib märida ja mis siis nii üles

seatakse, et nãlkjad sinna alla saawad ronida. Ohtl tulewad nad siis
üle waadata ja nälkjad ära häwitada. Wäga hölbus on näikjaid ka

öllega häwitada; selleks walatakse ölut wäikeste lamedate taldrikute ehl
potialuste peale, kuhu nad kas ära upuwad wöi kust nad muidu kinni

pũütakse. Nälkjad on ölle järele wäga ahned. Sagedaste ilmub ka

kärbseid suurtes parwedes; ei ole neid wöimalik tugewama tuuletömbuse
abil ära kihutada, siis aitawad ka ülesseatud küüünlad nende arwu

wähendada.
Köil teised wöörad seened, mis ehk ilmuwad, tulewad kohe ühes

juurtega ära häwitada. On peenra walmistamisel puhtust waljult sil—-
mas peetud, siis ei ilmu kahjulikka seeni igatahes mitte palju. On aga
sönnikus köigest ettewaatusest hoolimata hallituse wöi möne muu kahju—-
liku asja idusid olnud, siis tuleb ta, nagu juba öeldud, kohe wälja
wiia ja kaswatuseruum, lauad jne. hästi lahjendatud witrioli ehk wääwli—-

happega puhastada.
Tähendada oleks weel, et lawaseent peenardel hea tagajärjega

wöib kaswatada. Ta ilmub seal sagedaste ilma külwamata. Tahe—-
takse teda seal alal hoida, siis tuleb selle eest. hoolt kanda, et neid osa-
sid, kuhn seen ilmunud, mitte tugewaste ei kasteta. Kurkide ja melo—-

nide wahel wöib wäga hästi lawaseeni ajada, kui neid nimetatud tai—-

medest kohases kauguses hoitakse. Märja eest aga tuleb, nagu öeldud,
päriselt hoida. Sagedaste ilmub emaseen ka üsna ootamata, seenepeen-
rast hoopis eemal, kui ta omale kaswamiseks aga hid olusid on leidnud.

Kui me eelseiswad harutused löpuks weel koklku wötame, siis on

need järgmised: Hästi edenenud, idanemisewöimuline seeme, hästi ette—-

walmistatud sönnik, mis ära koörbenud ega toores ei tohi olla, küllalda-
selt soe kaswatuseruum, head tihedad hunikud, seemne istutamine öigel
ajal, mulla pealepanemine mitte ennemalt kui emaseen ennafst sönni-
kus hästi läbi on pöiminud, ja toidurikas, kahjulikkudest idudest waba
muld — need on hea edenemise peatingimised.

Waewalt leidub moönda teist aiatöö-haru, kus algajatel nii palju
pettumusi ja luhtamineluid ette on tulnud, kui lawaseente kaswatamises.
Sellepärast arwasingi tarwilikuks selle tähtsa aine juures kauemine pea-
tada, iseäranis noorte aednikkude pärast. Uksnes selle läbi, et algaja luh—-
taminekute pöhjusi tunneb, wöib ta pärastpoole headele tagajärgedele joöuda.
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Tegelik aiawilja kaswatus Lääne mere maadel.

Aiawilja kaswatuse kohta Lääne mere maadel, iseäranis Eestimaal
ja põhjapoolsel Liiwimaal,annab aiatöö-inspektor F. Winkler järgmi—-
sed juhatused.

Kui me kewade algul aiawilja-aeda töötama läheme, siis on köige
esimene tarwilik töö sparglipeenra walmistamine ja sagedaste juba ole—-

mas olewate maasikapeenarde korraldamine. Sügisel juurte kaitsmiseks
pealepandud lühike pehastanud soönnik kaewatakse madalalt ja ette—-
waatlikult alla, kusjuures iseäralist hoolt selle peale tuleb pöörata, et

niihästi spargli kui ka maasika juured wiga ei saa. Wiimaste küljest
tulewad ka wanad, wäljasurnud lehed terawa noaga ära löigata. Peale
ümberkaewamist aetakse muld peenrawagudest sparglipeenra peale, kus—-

juures ka kunstsönnik wälja tuleb külwata. Umberkaewamise puhul
nähtawale ilmuwad umbrohu-juured tulewad hoolikalt wälja korjata.
Neid ei tohi, nagu seda küll sagedaste sünnib, peenrawagudesse tagasi
wisata, kus nad lühikese ajaga jälle juurduma hakkawad ja terwe peenra
täis ajawad, waid nad tulewad ära häwitada. Et peenrad peale nende
tööde löpetamist jälle hoolikalt siledaks tulewad rehitseda, on iseenesestki
möistetaw.

Ka rabarberipeenrad, mis igas suuremas keeduwilja· aias olemas

peaksiwad olema, tulewad korda seada, sest et ka see taim wäga wara

ajama hakkab. Rabarberi kasulikkusest ja wäärtusest ei ole meil kau—-
geltki weel küllaldaselt aru saadud. Peaasi tema kaswatuses on rikka—-
lik wäetus, et rabarberi warred öige jämedad ja mahlased saaksiwad.

On need tööd loöpetatud, siis tuleb teiste kewadeste tööde seast
köige pealt peakapsa ja kaalika külwamine ette wöõtta. Külwata ei tule

mitte liiga tihedalt; kui me tihedalt külwame, siis ei saa me tugewaid
taimi, millest pärastine hea saak peaasjalikult ära oleneb.

Mullakirpude eest kaitsmiseks tuleb peenarde äärde weel natuke
salatit külwata. Peakapsaid ja kaalikaid külwatakse meil wabasse maasse
harilikult aprilli löpul.

Mönda keeduwilja, nagu karottisid, porgandid ja petersillisid, wöib
ka juba sügisel, oktobri esimestel ehk keskpäewadel, wälja külwata. Ena-
maste aga külwatakse wara kewadel. Niipea kui maa küllaldaselt tahe—-
nenud, tehtakse peenarde walmistamisega algust.

Lähemates ridades tahame need aiawiljad ũüles lugeda, mis siin
armastatud ja üleüldiselt tarwitusel. Seda teeme nende wäljakülwamise
ja -istutamise järjekorras. Ühtlasi nimetame ka möned sordid, mis
meie äranägemise järele meie maal iseäranis kasulikud on kaswatada.

a) Karotid ja porgandid. 4 jalga laia ja 5 sülda pika
peenra peale külwatakse nad nelja ritta, kaunis harwalt. Tärkawad
nad liiga tihedalt, peab pärastpoole harwendama. Niisuguse 5 sülla

pt-le porgandipeenra peale läheb 1 lood seemet, köige rohkem 12
oodi. ;
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Köige parem ja warasem karottidesort on Parisi ajukarott
(Pariser Treibkarotte). Teda on sünnis sönnikulawas ajada ja wara—-

selt ka wabas maas. Ta saab 14 päewa waremine pruugitawaks kui

Hollandikarott. ;

Eeskujulik poolpikk porgand on ka parandatud Nanta ise.
Teda wöib koõige paremaks wabas maas kaswatatawakls karotiks nimetada.

dur (porgand) on tsilindrikujuline, edeneb kiireste ja annab head
saaki.

Pikkade porgandite seast woöime Altringhami ja Braun—-
schweigi pikka wäga headeks tunnistada.

Karottisid ja porgandid wöib muidugi ka laialt külwata, iseära-
nis waraseid ümargusi karottisid, sest et siis terwe suwe läbi tugewa—-
maid wälja wöib tömmata ja köögis tarwitada ja üks osa sügiseks ilkka

weel alale jääb. Niisugusel juhtumisel külwatakse seda sorti aga pisut
tihedamine, umbes 2 loodi seemet 5 sülda pika peenra peale.

b) Petersillid. Need külwatakse otse niisama, nagu pikad
porgandid. Siin tuleh iseäranis seda silmas pidada, et nad mitte liiga
tihedalt ei seisaks, sest et siis üksnes noörku, peenikesi juuri saab. Or

seeme hea,siis on ühest loest 5 sülda pika peenra peale täielikult küll.
Armastatud sordid on warane jäme suhkrupetersilljapikk
jämehiline.

Ühte osa juuri wdöib ka talwe läbi maa sees pidada ja kewadel

üles wötta, mis mönikord isegi kasulikum on kui keldris alalhoidmine.
c) Mustjuured. Wäga maitsew keeduwili, millest siin weel

kaugeltki nii palju lugu ei möisteta pidada, nagu ta seda toõeste wäãrt
on. Wäljastyoolt mustadel, seestpoolt walgetel juurtel on örn, piima—-
rikas liha, mis wäga terwe toit on ja eneses lillkapsa ning spargli
maiku ühendab. Hoopis tundmata on aga siin, et selle taime juurtest
ka ülihead salatit saab. —

Proowimise teel on äranägemisele joöutud, et kõige parem kaswatuse-
wiis ühe-aastane kaswatus on. Seeme külwatakse mitte wäga tihedalt
rammusasse, sügawalt ümhberkaewatud aiamaasse ja peenrad hoitakse
umbrohust hästi puhtad. Uks oßa juuri wöetakse talwiseks tarwitami-

seks sügisel üles; suurem osa wöib aga ületalwe peenardesse alale
jääda. Wara kewadel wäljakaewatult ja jahedas keldris liiwa sees
alalhoitult annawad nad weel kaua eraklorraliselt rna, hästi maitswat

keeduwilja ja pealegi niisugusel ajal, mil weel kuigi palju muud wärs-
ket keeduwilja saadawal ei ole.

Juuri üles wöttes ehlk wälja kaewates peab wäga ettewaatlik olema;
köige pisemagi wigastuse läbi kaotawad nad hulga oma piimasarnasest
mahlast ja ei maitse enam nii head.

4 jalga laia ja 5 sũlda pika peenra peale läheb 2 loodi seemet.
Köige rohkem kaswatatud sort on Wene hiigla-mustjuur,

c Sigurid. Seda taime kaswatatakse meil laialdaselt kui kohwi
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ase-ainet. Kaswatuse juures on peaasjaks, et maa hea olels ja !sigu-
rid mitte liiga tihedalt ei kaswaks. Kui seeme juba tärganud, siis
ärgu wiiwitetrn taimi tubliste harwendamast. Köige enam tuntud on

suur pikk Magdeburi sigur.
e) Pastinakid. Seda juba wanal ajal rohleste ihaldatud

keeduwilja peaks igal poolkaswatatama, kus hästi maitswaid purusuppisid
armastatalse. Inglismaal kaswatatakse pastinali ka tänapäew weel palju.
Juurtel on peenile walge nahk ja walkjaskollane, suhkrut sisaldawa mai-

guga liha. Seeme külwatakse, niisama nagu pikad porgandid, jalg
maad üksteisest eemal olewatesse ridadesse ja tärkawaid taimi harwen—-
datakse sedawoört, et iga taime wahet 4—s tolli 'jääb. I—l loodi
seemei ühe peenra peale on küllalt. üks sort pastinakisid on ümargu-
sed, teine sort pikad. Iseäranis hästi maitsew sort on n. n. üliöpi—-
lase-pastinak. ;

HPeedid. 4 jalga laia peenra peale külwatakse 4 rida. See—-
met läheb selleks 5 sülda pika peenra peale 12—2 loodi. Tärkawad nad

liiga tihedalt, siis peab harwendama. Meie maal laswatatakse koige roh—-
kem lame-ümargusft Egiptuse peeti. Wäga hea on ka wen—-

nasteDippemust-punaneümargune mustja lehestikuga
peet. Kui juunikuul weel teist korda külwatakse, mille läbi sügiseks,
kuigi mitte just suured, siiski aga örnad peedid saame, siis wöib neid
aurutatud peafst hästi maitswa aiawiljana ka küpsise juurde anda. Pee—-
tisid sügisel ũüles wöttes oldagu ettewaatlik, et örn nahk wiga ei saakls,
sest et selle läbi mahl kaduma läheks ja peedid enam nii head ei maitseks.
Selsamal pöhjusel ei tohi ka lehti pealt liiga sügawalt ära loigata.

2) Spinat. Eespool·nimetatud keeduwiljade wastandina kül—-

watakse spinat kewadel wöimalikult tihedalt. Umbes 32—4 jalga laia

peenra peale külwatalkse umbes 2 naela seemet 6—7 ritta. Et kewa—-
del külwatud spinat kergeste seemet hakkab kaswatama, peab seal, kus
nöõudmine spinadi järele suur, iga 2— 3 nädala tagant umbes pool pee-
nart külwama. Wäga ilusa, suurelehelise ja örna spinadi saame wa—-

rasel kewadel, kui augusti algul ühe peenra laialtkülwil spinati täis
külwame. Sügiseks pooleldi edenenud taimi kaitstakse talwel sel teel, et
nad roheliste oksadega kaetakse. Harilikkudel tingimistel saab siis mai—-
fkuul warakult ilusat, suurte lehtedega ja iseäranis hästi maitswat spi—-
nati. Koöige rohkem kaswatatatse järgmisi sortisid:Monftröser von Viroflay
ja de Gaudry. Tulus on ka Uue Meremaa spinati (tetragonia
expansa) faswatada. Uue Meremaa spinadi head küljed seisawad sel-
les, et üũksikud taimed wäga suuri puhmasid annawad, seemnesse ei löd
ja et terwe suwe läbi rohkeste lehti wöib loõigata.

Enne wäljakülwamist pandakse seeme 2—B päewaks sooja wette

paisuma ja kũlwatakse märtsi löpul ehk oprilli algul sooja sönnikula-
wasse. Niipea kui taimed küllalt tugewaks on saanud, istutatakse nad
maikuul rammusasse maasse 1/2—2 jalga üksteisest eemale B—4 ritta
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peenra peale. Poolest peenrast saab köige suurem perekond terwe suwe
läbi wärslet spinati. Kellel soönnikulawas küüllalt ruumi on, wöib selleks
akent tarwitada, seemne laialt wälja külwata ehk üksikud terad s—s6
tolli üksteisest eemale istutada. Ilma ümber istutamata jääwad nad

sönnikulawasse ja annawad siin rohklet saaki.
h) Redised ja röikad. Redised edenewad köige paremine

sönnikulawas. Neid ei tohi aga mitte liiga tihedalt külwata, sest et

nad muidu köweraid ja köwa koorega nubulaid annawad. Wabas maas

edenewad nad enamaste üksnes fewade esimesel poolel, niikaua kui il-
mad mitte weel liiga palewad ei ole; hilisemad külwid annawad ena—-

maste winskeid, hoölpsaste öönsaks minewaid nubulaid. Redised nöua—-
wad wabas maas kobedat, toitwat huumusepinda, palju wett ja, kui
wöimalik, poolwarjulist seisupaika. Neid wöib niihästi laialt külwata

kui ka ridadesse, s—s 6 rida peenra peale. Ei tohi aga liiga palju ühe
korraga wälja külwata, sest, nagu juba öeldud, lähewad nad wabas maas

warstigi kölbmataks. Kus palju sönnikulawasid käepärast ja terwe

suwe läbi wärskeid rediseid noöutakse, on seemet köige parem taimelawa—-
desse külwata, iga kahe nädala tagant pool aknatäit. Koöige palawa—-
mal ajal tulewad aknad peale panna ja ka natuke warju anda.

Kdöige rohkem armastatud sordidb on Würzburi hiiglased,
iseäranis wabas maas kaswatamiseks sündsad, sest et nad mitte wäga
ruttu winskels ega puisels ei lähe, walge nubulaotsaga schar laki—-

punane, Dreienbrunneni lühileste lehtedega scharlakipu—-
nane, ümargused karminipunased aju-ja keeglisar-
nased scharlakipunased ajuredised, niisama ka Non

plus ultra. Erakorraliselt mahlasedjahästi maitswad on pikad, läbi—-
paistwad walged „jääpurikad“.

Suwe-ja talweröikad. Röikad armastawad rammusat,
kuid mitte wärskelt wäetatud maad ja wäga palju wett. Et esimesed
kewadesed külwid sagedaste ei önnesta, sest et nad liiga ruttu seemnesse
lööwad, annawad kesk juunikuud tehtud külwid enamaste häid taga—-
järgi. Kes pehmema maiguga suweröigast armastab, peab iga 2—s

nädala tagant uueste külwama. Selleks walitagu rohkem niiske maa,
sest et nad enam luiwas rutemine koölbmataks lähewad. Röikaid kül-

watakse harilikult 4 rida peenra peale. Tärkawad nad tihedalt, siis
peab tubliste harwendama.

Head suweröika-sordid on: walge delikatess, kollane
ümargune Wieni maija must ümargune suweröigas.

Talweröigastest, millel tuntawam möru röika maik kui

suweröigastel, olgu nimetatud: musft, pikkja ümar gune tal—-
weröigas walgepikktalweröigas, walge Müncheni
ölu. Mitmetes aiatöö-raamatutes nii wäga soowitatud Hiina roosa-
punaste suweroõigastega ei ole me weel häid tagajärgi saanud. Ise—-
äranis palju tükiwad ussikesed neile kallale.
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i) Naerid. Niisama nagu redised ja röikad, lähewad sagedaste
kuiwadel aastatel ka naerikũülwid wabas maas luhta, sest et iseäranis
mullakirbud nende kallale asuwad. Sel pöhjusel ei lülwata naerid ka

Saksamaal enne juunikuu löppu. Naerisortisid on wäga palju; toitude
walmistamiseks on köõige paremad aga üksnes wähemad sordid, sest et

nad kibedad ei ole ja koõige rohkemal möödul suhkrut sisaldawad. Kuna

meie pool naerid üleũldse wähe armastataklse, kaswatatakse neid Inglis-
maal, kus iseäranis palju örnu, hästi maitswaid sortisid on, märksa roh—-
kem. Et seal hästi rohkeste wihma sajab, siis edeneb ta seal ka paremine.

Seda peenikest seemet ei tohi mitte liiga tihedalt külwata; ühest
loest seemnest 5 sülla pikkuse peenra peale on enam kui küüll. Küũlwata
wöib peenrale laialt ja ka nelja ritta. Tärkawad taimed tihedalt, siis
ei tohi harwendamist unustada. Noorte naeriste köõige kurjemad waen—-

lased on, nagu öeldud, mullakirbud, kelle wastu aegsaste peab wöitlema.

Warastest naeristest kaswatatakse Wenemaallaialdaselt Petrowski
kullakollakast lame-ümargust naerist; see vn soönnikulawas ajamiseks sün—-
nis. Ka Müncheni walge lame-ümargune, wioletiwärwi llehestikuga
aianaeris on üks parematest toidunaeristest. Uksnes sawipoolses ja
liiwamaaus hästi kaswawa, tuntud Teltowi naeri kohta, mille
kaswatus siin mitmel pool weel hästi önnestanud pole, ütleb aia-

töözinspektor Wilhelm Hampel järgmist: „See kaswab ja edeneb

köige paremine sawisisaldawas liiwamaas, mis aasta enne seda hästi
weisesoönnikuga, weel parem aga lambasönnikuga wäetatud.“ Palawuse
ja mullakirpude pärafst on soowitataw Teltowi naerist mitte ennejuunikuu
keskpäewasid ehk löppu wälja külwata. Wäiksed, sörmejämedused naeri-

tesed, millel palju wäitseid karwjuuri küljes, puhastatakse peale üles—-

wötmist hoolikalt ära ja hoitakse liiwa sees alal. Külwamisest kuni

walmimiseni kulub neil harilikult 6—s nädalat ära. Köik juunist kuni
juuli alguseni külwatud naerid lasewad talwiseks tarwitamiseks ennast
keldris hästi alal hoida.

k) Erned. Poetiserneid söödakse kas rohelisest ehk walminud
peast, s. o. kuiwatatult, suhkruerneid—ühes kaunadega. Suhtruernestel
on laiad, lamedad, lihawad kaunad.

Köige parem on erneid 31/2 jalga laia peenra peale ainult 2
rida istutada. Harilikult aga pandakse meie maal 83 rida peenrale.
Ernepeenrad peawad pöhja poolt luna poole aetud olema. Kus palju
ernepeenraid üksteise koörwal, seal istutatagu iga 2—sß ernepeenra wahele
ũks peenar kaalikaid ehk muud sellesarnast, et öhk ja päike paremine
saaksiwad möjuda. Seemet wöib /2 naela 2 sülla pikkuse peenra peale
arwata. Seemne mahapanemisel peetagu wäga hoolega silmas, et
moöned iwad kaotsi ei läheks ehk katmata ei jääks, sest et see tuwid ja
warblased ligi meelitaks.

Poetiserneste heade ja ohtraste kandwate sortidena olgu järg—-
mised nimetatud: wennaste Dippe köige warasem mai, Kasseli kuulsus
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ja Daniel O'Rourke. Paremad maigu poolest, aga ka pisut hilisemad
on: roheliseksjääw Folger ja Kentish Invicta. Mölemad on soowi—-
tamisewäärt sordid, mida ka konserwideks wöib tarwitada. Hea on

peale nende ka weel Laxton Korbfüller. 27

üdiernestest, mis ka ajamiseks sündsad, olgu koöõige pealt Amerika
ime nimetatud. Iseäranis sünnis on ta wäiksematele aedadele, kus

erneridwad punduwad. Wäga warane ja saagirikas, sealjuures ka hea
maiguga on uuem sort Gradus (Ideal); see on keskmise körgusega
ernes, 3—4 jalga körge. Keskmise körgusega sortidest olgu weel William
Hurst iseäranis nimetatud.

Pikema kaswuga üdiernestest olgu nimetatud: siin laialdaselt
kaswatatud sort Telephone ja weel järgmised sordid: Abundance,
Champion of England, GDuke of Albany ja Knights Marrow

(Jenni Lind).
Et alati wärskeid erneid saadawal oleks, peab aprilli loõpust kuni

20. juunini iga nädal möne peenra istutama.

Nendest headest sortidest on igasuguste wajaduste katmiseks küllalt.

Wittrnestalo wöib ju nende körwal ka weel seda ehk teist uut sorti
katsuda.

h Oad. Madalaid übe külwatakse peenrale 3 rida. Oa-iwad
pandatkse madalatesse aukudesse, iga kord 5 üba ühte auku, ja kaetakse
mullaga. Ütlsikute aukude wahel wöib 12 jalga waheruumi olla.
Madoalaid übe woib aga ka üksikult ridadesse panna. Selleks otstarbeks
toõmmatakse kolm waokest peenra sisse ja pandakse oad üksikult, 2—s

tolli üfksteisest eemale waokestesse ja kaetakse mullaga.

Head madalad oad on: Keiser Wilhelm, Heinrich Riesen-Zucker-
brech, köige warasem walge aju-üba, Holsteini suhkrupärl ja Chevrieri
roheline flageolet. Kollaste kaunadega madalatest übadest nime-
tame flageolet'i ja wahaneegrit.

Ajamiseks on Osborni aju-üba ja koöige warasem neeger koige
soowitatawamad.

Ridwaubasid pandakse 3/2 jalga laia peenra peale üüksnes 2 rida

ja nimelt 2 jalga üksteisest eemal seiswatesse aukudesse, iga auku s—s

iwa.
Ridwaubadest nimetame koöige warasema ja ka terwete kaunadena

eremiets talwe jaoks wäga sündsa juuli-ridwaoa, siis weel mit—-

med suhkru-oa sordid. Wärskelt keetmiseks köige maitswam ridwauba
on lai walge lahingumẽõga-üba; kahjuks kannab ta meil liiga hilja.

Kollaste kaunadega ridwaubadest on meil Mont d'or ja würft
Bismarcki waha köige rohkem meeldinud.

; tt sülda pika peenra peale on 2 naelast seemnest enam kui
küllalt.

m) Kurgid. Keeduwilja seas, mis maikuul wabasse maasse
külwatatse, on kurk köige wiimane. Kurgid külwatakse 32—4 jalga
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laia peenra peale üksnes ũhte ritta. Uksikud seemned pandakse 1 toll

ülsteisest kaugele reastikku. Selleks otstarbeks tömmataktse kesk peenart
madal waoke. Kui kurgid liiga tihedalt tärkawad, tuleb warakult har—-
wendada. 5 sülda pika peenra peale tuleb /2 loodi seemet arwata.

Halwemas ehk liiga raskes maas on soowitataw peale kurgi—-
seemne panemist waokesi kobeda, toitwa komposti- ehk soönnikulawa-mullaga
täita. ;

Wabas maas kaswatamiseks köige soowitusewäärilisemad kurgid
on meil wäiksed Wene sordid, nagu Muromsri, Wjasnikowski ja Gala—-
howski.

Kurkisid ja übe ei peaks mitte enne 15. —2O. maid külwama, sest
et warasemad külwid harwa önnestawad.

Senini könelesime nendest aiawiljadest, mis otsekohe aeda wälja
külwatakse. Järgmistes ridades tahame weel need aiawilja-liigid üles

lugeda, mis ümber istutada tulewad. Need on artischokid, kardy,

! kapsad, salatid, seller, puru, nuikapsas ja n. n. Hispania
sibulad.

Artischokkidee kaswatuse kohta oleme juba eespool laialda—-

semat juhatufst andnud. Toome siin üksnes tähtsamad punktid. Kül—-
wata tuleb weebruari algul. Niipea kui noored taimed küllaldaselt on

köwenenud, tulewad nad pottidesse istutada ja sönnikulawa-kastidesse
panna. Kuni maikuul ettewöetawa wäljaistutamiseni tulewad nad weel
mitmel korral suurematesse pottidesse ümber istutada, et dige tugewad,
jömmis taimed saaksime. Wälja istutada tuleb köige parema, sgawa
vöhjaga maa peale. Peenra peale istutatakse artischoki taimed ainult

ühte ritta, 3 jalga üksteisest eemale. Suwel tuleb kuiwade ilmade
puhul usinaste kasta ja pärast, kui taimed juba hästi kaswawad.
nädalas kaks korda wirtsawett anda. Meile köige kohasem sort on

Laoni walge wiolett. Hea, eht seeme on peatingimine.
Tomat. Külwata tuleb 15. ja 20. weebrari wahel. Peab hoolt

kandma, et taimed mai loõpuni õige tugewaks saaksiwad. Neid on selle—-
pärast waja mitmel korral ümber istutada, et nad kaswus seisma ei

jääks ja juba warakult puiseks ei läheks. Wälja istutada tulewad
taimed hästi wäetatud maa peale, aia köige soemasse kohta, koige parem
mũũri äärde, mis pöhja poolt kaitset annaks. Istutada tuleb kolm

jalga üksteisest eemale. Suwel tarwis kinni köita ja asjata wösud
suwe jooksul mitmel korral ära löõigata. Head sordid on: warakute

kuninganna, Alice Roosevelt, weel parem aga warane Geisenheimi
tomat.

Kardy. Külwata tuleb 1. ja 15. märtsi wahel, ka soönnikulawasse.
Taimede laswatus nagu artischokklidel. Warte pleegitamine augusti
löpust ehk septembri algusest peale. Pleekimise otstarbeks mähitakse
taimed wäljas ölgedega ümbert kinni ja kuhjatakse muld ümber. Tal—-
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weks tfeldrisse liiwa sisse pandud kardypuhmad pleegiwad seal ilma
muu kaasabita paremine kui wäljas. Köige rohkem kaswatatakse Tours'i
kardy sorti.

Seller. Külwatakse weebruari keskpäewadest kuni löpuni, kas

kausikestesse triiphoones wõi sönnikulawasse. Noored taimed tulewad
kahel korral pikerida. Et hästi suuri selleripäd saada, tulewad nad

aiapeenardele kaunis harwa istutada. Kui kolm rida ühe peenra peale
istutada ja iga üksiku taime wahele poolteist jalga maad jätta, saame
hästi suured sellerinubulad. Kuiwade ilmadega on nöukam usinaste
kasta. Istutamiseks walitagu
üksnes rammus maa. Kes kesk—-
mise suurusega nubulatega lepib,
wöib üksikud sellerid poolteist jalga
üksteisest eemale ja neljas reas

peenrale istutada. Rammusas
maas annawad köik sordid head
saaki. Köige rohkem tuntud sor—-
did on: Erfurdi suur, Praaga
hiiglane, ümargune, lühikese lehes-
tikuga öun ja Hamburi turg.
Wiimast sorti peetaklse kõige pare-
maks. :

Pleekseller. Taimede kas—-
watus nagu lihtselleril. Pleek—-
selleri taimed istutatakse peenrale
kahte ritta. Kui read nööri abil
ära märgitud, kaewatakse pikuti
ridasid jalasügawused ja pöhjast
üks jalg laiad kraawid ja istu—-

tatakse selleri taimed sinna kraa—-
widesse, 1—l/2 jalga üksteisest
eemale. On maa ramm sja kas—-

tetakse usinaste, siis saame tuge—
wamad taimed. Augusti keskpäewadel ehk löpul on taimed juba üle
kraawi wälja kaswanud. Sel ajal wöib kraawisid täitma ja taimede
ümber mulda kuhjama hakata, et warred pleegiksiwad ja soowitud örnuse
omandaklsiwad. Pleegitud warsi söödakse kas toorelt wöi tarwitatakse
ka salatiks. Nagu sparglit, wöib ka sellerit keedetult walmistada ja
tohase kastega lauale anda.

Kapsataimede kaswatus. Kapsataimi ehk -istikuid on köige
parem külmas, s. o. mitte soönniku abil soendatud sönnikulawa-kastis
kaswatada, sest et selle läbi märksa tugewamaid, täidlasemaid taimi
saab. Neliteistkümmend päewa enne wäljakülwamist, umbes märtsikuu
kestpäewil, kaetakse mullaga täidetud, külwamiseks walmis seatud kast

Seller, Hamburi turu sorti.
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alendega ja lastakse päiklest mulda hästi läbi soendada. Meie tarwi—-
tame selleks juba hulga aastaid ühte osa sönnikulawa-kastidest, millest
me sügisel sönnikut wälja ei wea; wana sönniku peale paneme siis kewadel

enne wäljakülwamist wärsket mulda. Kapsataimede kaswatamiseks wöib

aga la sooja kasti tarwitada. Selle peab aga siis juba warakult, weeb-
ruarikuul, walmistama ja rediseid, salatit ehk spinati täis külwama.
Kui need oma saagt ära on andnud, on kast juba ka sedawört jahtu-
nud (leige), et märtsi löpul ehk aprilli esimestel päewadel kapsaid wöib
külwata. Külwata ei pruugi mitte liiga tihetald, ja kui seeme tärkab,
tuleb tubliste öhku anda. On taimed juba paar lehte loonud, wöib
aknad sooja ilmaga pealt ära toõsta. Ja kui ilmad juba soemaks lä—-

hewad, wöib aknad päriselt pealt ära jätta. Walgete peakapsaste
seemet tuleb sönnikulawa-kasti üksnes wäike osa, nii ei umbes paari
peenra jaoks istikuid saab. Muidugi on selleks üksnes möni warane

sort sünnis; köik teised walged kapsad, niisama ka kaalikad kaswatatakse,
nagu juba eespool noõu oleme andnud, wäljas peenardel. Peatingimi—-
miseks jääb meil alati sinnapoole püüda, et tugewad, jömmikad istikud

saaksime, sest pikad, lönkjad taimed, mis me liiga tiheda külwamise
tagajärjel saame, ei kinnita sugugi, et meil ka head saakli loota on.

Kui klülw köigest ettewaatusest hoolimata liiga tihedalt üles on tulnud,
siis tuleb taimi harwendada ja noored istikud kũülma kasti ehl
wabasse maasse, peenrasse pikerida. :

Need on lühedalt tegelikuft elust korjatud öpetused, kudas häid
taimi istutamiseks woöib saada. Aastate jooksul on meil küllalt mahti
olnud tähele panna, kui tundmata need kaswatamisetingimised just wilu-
mata aedniklkudele ja aiasöpradele on. Pärastine hea saak aga oleneb
teatawaste headest taimedest ära. - ;

Walge peakapsas. Wäga sagedaste eksitakse meil weel sellega,
et peakapsa-taimi liiga tihedalt istutatakse. Nelja jala laiusele peen-
rale wöib üksnes siis 4 rida istikuid mahutada, kui need kapsad
warased, wäikse peaga sorti on. Ridadesse istutatakse kapsad 18—20 tolli

üksteisest eemale. Köige parem warase peakapsa sort on Erfurdi wa—-

rane, walge. Hilisemad sordid istutatagu peenrale 3 ritta ja üũlsikute
istikute wahet olgu 2/2—s jalga. Meile köige tulusamad sordid on:

Tallinna (Lübeki) lame-ümargune köwa walge ja Enkhuizeni kuulsus.
Wiimane sort on märksa parem kui tuntud Braunschweigi peakapsas.
Enkhuizeni kuulsus on igal pool ülihea leitud olewat. Taimed tule—-
wad aga 21/2—s jalga üksteisest eemale istutada. Wäga hästi edeneb

weel Emdeni peakapsas. Ka Greeka tsentner annab sündsatel aastatel

head saaki. -

Köige parem punase kapsa sort on meil weripunane Erfurdi
köõwa, warasem.

Pealapsas, mida talwel wärskelt tahetakse tarwitada, iuleb kuiwa
ilmaga ja enne külmade kättejoöudmist ũüles wotta.
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Sawoikapsas (wirsing) on siin alles wähe kaswatatud kap—-
sas, seft et tema wäärtusest weel öieti lugu ei möisteta pidada. Taimed
kaswatatakse külmades sönnikulawa-kastides. Istutada tuleb peenrale
3—4 reasse, iga üksiku taime wahet warasematel sortidel 20 tolli, hili—-
sematel 24 tolli. Head warased sortid on: Grooti armsam, Ulmi warane

kähar ja raudpea. Hea hiline sort on Vertus, ka talwel alalhoidmiseks
wäga sünnis.

Lillkapsad (pluumkapsad). Selle üleüldiselt armastatud, peene-
maigulise kapsa istutamise peatingimine on tugewad, terwislised taimed.
Taimede kaswatuft oleme juba seletanud. Istutada tuleb üksnes koige
paremasse, rammusasse maasse. Warasemaid sortisid wöõib tihedamine
istutada, 3—4 rida peenrale; hilisemad sordid istutatagu 3 ritta, 8

jalga maad ülsteisest eemale, ehk jälle hiline ja warane sort wahelda-
misi ühe peenra peale. Kui warane kapsas ära korjatud, on hilisemal
sordil kosumisels küllaldaselt ruumi. Head warased sordid on: Erfurdi suur
warane, Kopenhageni (Daani) lillkapsas ja keiser, warasem. Rohkem ajami—-
seks sündsad: Haagi härjapölwik ja Erfurdi härjapölwik. Köige parem
hilisemate lillkapsaste sort on Frankfurdi hiiglane. See kaswatab süü—-
gisel suured, toredad pead. Selle sordi wähemad ja weel mitte täieli—-
kud pead walmiwad tagajärel heas keldris weel, nii et see kapsas
wäga kaua wärske seisab. Tingimata koõige parem sort talwel alalhoidmisels.

Warastest lillkapsa-sortidest wöib maikuul weel teise külwi teha,
sest soojade, kuiwade ilmadega tuleb wäga tihti ette, et warasematel
sortidel pead köigil korraga walmis saawad ja nad siis kuumuse käes

kiirelt wälja kaswawad. Niisugusel puhul wöetakse pead enne laiali—-
kaswamist peenardelt ja hoitakse jääkeldris alal.

Kuiwade ilmade puhul ei tohi kaswu-hooajal weega mitte kokku-

hoidlik olla. Wihmase ilmaga on rammuwee andmine wäga soowitataw.
Lillkapsas tuleb aeda üleüldse niiskemasse kohta istutada.

Roosi- ehk wösukapsas. Seda imehästi maitswat kapsast
kaswatatakse Lääne mere maadel peaaegu igas möisas; ka turgudel noõu-

taklse teda rohkeste taga. Taimed kaswatatakse külmas soönnikulawas
ehk ka wabas maas, kaitstud kohas. Istutada tuleb neid kolm rida

peenra peale. Wahet olgu üksikute istikute wahel sordi järele 20—24

tolli. Meie kodumaal on köõige rohkem järgmised sordid tarwitusel:
Aigburth, Brüsseli körge ja uuem sort Herkules. Iseäranis kiidetalse
Parisi poolkörget.

Kui augusti loöpuni leheönnaldesse weel wäiksed roosid ei ole tek-

kinud, siis wöib taimedel ladwa ära murda. Meeletus on aga lehti
küljest ära murda, sest warrelehed peawad roosisid toitma ja köwaid
päid aitama walmistada. Roosikapsast wöõib jahedas ruumis talwe otsa
wärske hoida. Wäljakujunemata, wallalisi roosisid wöõib nagu spinati
toiduks walmistada.

Leht- ehk kruuskapsas. Seda kapsast kaswatarakse Eesti—-
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maal pruunkapsa nime all. Istikud mahutatakse peenrale koume ritta,
iga üksiku taime wahet olgu 18—20 tolli. Soowitataw on üksnes ma—-

dalaid sortisid, näit. madalat mustjaspruuni lehtkapsast kaswatada.

Tarwitamisele tuleb see kapsas alles siis, kui ta möned korrad juba kül—-
ma on saanud. Taimi kaswatatakse wabas maas peenardel. /2—l loefst
seemnest on suuremale hulgale juba küllalt.

Nuikapsas. Ka sellest maitswast aiawiljast peawad meil
üksnes wähesed lugu. Sellepärast ei kaswatata meil nuikapsast mitte
nii suurel moöödul, nagu näituseks Saksamaal, kus teda wäga armsaks
waraseks aiawiljaks peetakse. Nuilapsa taimed istutatakse peenrale nelja
reasse, 12—15 tolli iga taime wahet. Et nuikapsas tarwitamiseks juba
ige warakult lkölbulikuks saab ja kauemine peenral seistes puiseks läheb,
siis on wäga soowitataw juunikuu esimestel ehk keskpäewadel weel kord
küswata. Istutusetaimi wöib tkülmas sönnikulawas ehk ka wäljas las—-
watada. Harilikult on ühest loest seemnest kaheks külwiks küllalt. Nui-

kapsast peab palju kastma. Kaswatamiseks wöetagu walgemad sordid,
sest et nad örnema maiguga on. Head nuikapsa-:sordid on: madal

lühikese lehestiluga warane, walge Wieni warane ja warane Dreien-
brunneni nuikapsas. Juunikuulwäljaküülwatud nuilapsasannabsügisels weel
örnad nubulad, mida ka talweks alal wöib hoida. Noor wiilukatels löi—-

gatud ja örnade sisemiste lehtedega nuikapsas on toiduks walmistatult öige
maitsew, palju maitswam kui kaalikas, mida siin rohlkeste kaswatatakse.
Ka wiilukatena ehk täringitena rammuleeme sees keedetult annab ta dige
maitswa supi. ;

Kaalikas. Istutusetaimed kaswatatakse waba öhu käes. Istu-
tada tuleb kas 3 ehk 4 ritta, selle järele kui lai peenar on. Iga taime
wahet olgu poolteist jalga. Toitude walmistamise jaoks kaswatatakse
üksnes kollase lihaga sortisid. Head sordid on: Hoffmanni kollased
hiiglased ja Rootsi (Drontheimi) kollased suured lame-ümargused, ni—-
sama ka lame-ümargune kollane öun. Kaalilkaid ei peaks enne juuni
algust istutama. Sönnikulawas kaswatatud istikutest kaalikad kaswawad
ruttu wälja ja lähewad puiseks. On kord hea sort käes, siis püũtagu
iga aasta tarwisminewaid seemneid ise kaswatada; sest sagedaste tuleb
ette, et ostu teel halb sort saadakse. Niisket maad kaalikas ei armasta.

Köige paremine edeneb ta toitwas liiwamaas.

Hispania sibulad. Kuna lihtsaid Wene sibulaid meil pea—-
aegu üksnes tippsibulatest kaswatatakse, külwatakse peenemad söögisibu—-
lad, mida suuremalt osalt üleüldse Hispania sibulateks nimetatakse,
sönnikulawadesse ja istutatakse sealt pärastpoole peenardele. Nendel sibu—-
latel on palju pehmem, magusawöitu maik ja sellepärast on nad auru—-
tatud peast lküpsise körwal paljudele wäga armsaks roaks. Sönnikula—-
wadesse külwamine sündigu märtsikuu algusest keskpäewadeni. Küülwama
ei pea mitte liiga tihedalt, kui tugewamaid taimi tahetakse saada. Nii-
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pea kui istutusetaimed tugewad küllalt on, istutatakse nad maikuul peen-
rale, 4—s ritta, iga taim 10—12 tolli üũksteisest eemale.

Need sibulad armastawad toitwat, aga mitte wärskelt wäetatud

maad. Peetagu silmas, et istutusesibulad mitte liiga sgawasse ei istu—-

tataks; üksnes juured olgu maa sees. Köige rohkem kaswatatakse
Zittau kollaseid hiiglasi ja Madeira suuri ũümargusi hiiglasi. Iseäranis
maitswad kiidetakse Inglise söögisibulad olewat. Eestimaal kiidawad

möned iseäranis Suttons Selected Ailsa Craig'i sorti.
:

Peasalat. Salat, mis Lääne-Europas igal pool wäga suurel
hulgal liha ja teiste roogade terwislise körwalisena tarwitust leiab, on

meie maal tänapäewgi weel üksnes joöukamate keskel lugupeetud. Talu—-
mecs ja tööline ei möõista temast weel soowitawal wiisil lugu pidada.

Köigist suwesalati-liilidest on peasalat see, mida köige rohkem taga
nöutakse. Wäga head sordid waba maa jaoks on: wennaste Dippe
hiline, koöwapealine kollane, Rudolfi armsam, pöikpea ja klullakollaste,
pruunitäpiliste lehtedega kuldforell. Köige paremate warakute waba

maa sortide seast tuleb weel maikuningat iseäraldi nimetada.

Salat külwatakse märtsi löpul ehk aprilli algul harwalt kas külma

soönnikulawasse woöi ka wabasse :naasse kaitstud kohta ja taimed istu—-

tatalse pärast 4—s reas peenrale. Suurepealist sorti taimed tulewad
1 jalg maad ülsteisest eemale istutada. Salat noöuab kuiwa ilmaga
rikkalikult wett. Et wabast maast wöimalik oleks alati wärsket salatit
saada, tuleb kolm külwi teha: esimene umbes 1. aprillil, teine 15. mai

paiku ja kolmas 15. juunist — 1. juulini.
Kes suur salati walija ei ole, wöõib ka Amerika lkäharate lehtedega

salatit kaswatada. See külwatakse kohe maha, ilma et. teda tarwis oleks
ümber istutada, fui ta mitte liiga tihedalt külwatud ei ole. Käharad
lehed nopitakse aeg-ajalt ära ja tarwitatakse selle järel, kudas wajadus
en. Lehed seisawad dige kaua örnad.

Endiwia ehk talwesalat. Weel wähem kui peasalatist
peetakse meil endiwiasalatist lugu; paljudele aiaomanikkudele on ta üksnes

nimepidi tuntud. Enne 1. juunit endiwiasalatit wälja ei külwata.

Meie klülwame teda iga aasia 15. juulil ja siis on meil septembri
keskpäewist kuni peale uut aastat wärske salat alati käepärast.

Endiwiasalat külwatakse harwalt kas tühja sönnikulawasse wöi ka

wabasse maasse, ja kastetakse igapäew. Niipea kui taimed küllaldaselt
tugewad on, istutatakse nad peenardele 4 ritta, iga taim teisest 1/2
jalga eemale. Kui ilmad kestwalt kuiwad seisawad, kastetakse peale
istutamist weel möni kord. Niipea kui nad pärastpoole tugewateks
pöõösasteks on kaswanud, wöib pleegitamisega algada. Selleks otstar—-

beks seotakse salat niinekoorega kokku, nii et salatipoösa sisemus ilusaks
kullakarwaliseks pleegib. Köige parem sort on roheline Eskariol. Teda
on wöimalik koöige kauem wärske hoida. 15
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Aiawilja alalhoidmine talwel.

Nowembrikuust peale kuni aprillini, ũüsna pöhjapoolsetes maakoh-
tades aga oktobrist kuni maini, ei saa me aiawilja wabalt maalt tarwi-

tada, s. o. otsekohe peenralt wöõtta, waid oma aiawilja peame talwe jool-
sul — 6 kuni 8 kuud — keldris hoidma. Peale wärsketena alalhoita—-
wate aiawiljade wöib neist suuremat osa lka kuiwatada, ja on nad hästi
kuiwatatud, siis maitsewad nad pea-aegu niisama head kui wärsked.
Ka mitmel muul wiüisil „tehtakse“ aiawilja „sisse“; juurwilja ja kapsaid
aga hoitakse harilikult wärsketena ũületalwe.

Wenemaal on talw, wälja arwatud ainult Löuna-Wenemaa, hari-
likult ũsna kare ja oma aiawilja peame seepärast keldris alal hoidma.
Maa sisse kaewatud aukudes on aiawilja küll tulusam alal hoida, sest
esitekls on see odaw ja teiseks seisab aiawili seal ka parem. Selle—-
pärast hoitaksegi aiawilja Lääne-Europas suuremalt osalt maa sisse
kaewatud aukudes; meil aga on see kareda talwe pärast, nagu juba
tähendatud, wöimata.

Aiawilja-keldri asutamise asjas on põhjaweel suur tähtsus.
On pöhjawesi maapinna lähedal, siis ei ole soowitataw niisugu—-

sesse kohta aiawilja-keldrit asutada, waid selleks walime meie hästi
kuiwa koha, wöimalikul korral weel liiwase aluspõhjaga. Kui meil
niisugune kuiw koht, kus pöhjawesi sügawas, saadawal on, siis ehitame
terwe keldri maa sisse, nii et ainult katus wälja jääb. Kuiwa koha
puudusel peab hädakorral ka niiske kohaga leppima, s. o. madala kohaga,
kus pöõhjawesi ligidal. Niisugusel puhul ehitame ainult poole keldrit
maa sisse, pealmise poole aga pealepoole maapinda. Maapealsete
seinte ümber tuleb aga siis rohkeste mulda panna, sest mida paksemad
seinad, seda wähem lasewad nad külma läbi. Köige parem on siiski
kelder, nagu juba öeldud, täielikult maa sisse asutada, nii et ainult
katus maa peale tuleb.

Niihästi ühel kui teisel juhtumisel peame maa sisse enam ehk
wähem sügawa augu kaewama. Augu suurus oleneb muidugi selleft
ära, kui palju meil aiawilja sinna sisse on mahutada. Kui maa, kuhu
me augu kaewame, sedawort kindel on, et sisselangemist karta ei ole,
siis jääwad keldri (koopa) seinad wooderdamata. On aga augu sisse—-
langemist karta, siis tulewad seinad laudadega wooderdada; selleks
wöib odawaid praaklaudu tarwitada, wöi ka pinnalaudu. Laudade
asemel wöõime ka waiad seinte äärde lüüa ja nende wahele siis witsa-
dest seinad poõimida. Mis keldri ehk augu süügawusesse puutub, siis
wöib ühesũllalist sügawust keskmiseks pidada; igal juhtumisel olgu kel-
der nii sügaw, et inimene seal sees pũsti wöib seista; muidu on tööta-
mine keldris tüülikas. ;

On auk walwis, siis löödakse kesk auku, piluti ühest seinast teise,
kaks kuni neli tulpa, mille üülemised otsad wastu weeloodis seiswat
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palkli ulatagu. See weeloodis palk jb nii siis katuse harjakls. Ka
seinte äärde löödakse wöi kaewatakse otsapidi maa sisse püsiloodis tul—-
bad ja nende otsa kinnitatakse augu äärel weeloodis lauad. Need
lauad jääwad nii siis keldri maapealsetels seintekls ja nende külge kin-

nitatalse katuselaudade alumised otsad. Maapealse seina koõrgus ei ulata

harilikult üüle ühe laua laiuse.
Katus ja maapealsed seinad löödakse wöimalikult odawatest lauda-

dest kokku; siiski peawad nad küüllaldaselt tugewad olema.

On laudadest katus nüüd walmis, siis ajame tema peale mulda
10—12 werssoki paksuselt. Iseäranis sünnis on selleks turbamuld, sest
et ta kerge on, järelikult mitte liiga raske koormana katuse peal ei

lasu. Et wihmawesi läbi mulla katuselaudadeni ei tungiks, wöib mulla
pealt weel mätastega katta; harilikult seda aga ei tehta.

Weel enne katuse tegemist kinnitatakse keldri seinte külge enam ehkl
wähem laiad lauad, kuhu aiawilja asendame. Katuselaudu lüũes peame
ka öhutoru jaoks augu jätma. Ohutoru tuleb wöimalikult sagedaste
lahti hoida ja ainult käredate külmade tulekul kinni panna.

Katus tuleb wöimalikult lame teha, et tema peale seda rohkem
lund peatama jääks. Lumel on siin wäga suur tähtsus, sest kui meil
katuse peal hea paks kord lund on, siis seisab õhusoojus keldris üũhe—-
sugune, harilikult —1 kuni 20 R. järele.

Wäljast wiib keldrisse trepp; see ei tohi liiga pũstalil olla. Trepp
löõpeb eeskotta. Ka eeskoja katus ja seinad tulewad mullaga katia.
Keldril olgu kaks ust: wälimine ja sisemine. t

Maa—alusesse keldrisse ei pse külm, ei Kesk- ega ka Pöhja—

Lerenoal Talwel seisab öõhusoojus heas keldris üühesugune, natuke
ũle nulli.

;

Kui keldri kewadel wöi suwel, ũühe sönaga — enne sügist asu—-
tame, siis tuleb teda seni tuulutada, kuni aiawilja sisse hakkame laduma.
Nii sis seisku öhutoru ja uksed kuni hilise sügiseni pärani lahti.

Weel enne kui aiawilja keldrisse haklame kloguma, tuleb seal
wääwlisuitsu teha, pealegi kawakindlalt iga aasta. Selleks wiime

tulised söed sawist wi malmist riista sees keldrisse ja puistame nende

peale wääwlipulbrit. Mida kangema suitsu me teeme, seda parem.
Enne suitsutamist topime õhutoru hukindlalt kinni, puistame siis wäwli

krtuate süte peale, kargame kleldrist wälja ja paneme ulklsed kinni.
äãwlisuits häwitab köik seenekesed ära, mis aiawilja muidu mda-

nema ja hallitama panelsiwad.
Aiawilja sügisel keldrisse mahutades paneme klartulid, porgandid,

peedid, kaalikad ja röikad otse keldri muldpöõrandale maha. Lillkapsad
korjame wabast maast ũühes juurega ja asetame juurtpidi keldri põrandale
mulla sisse. Kuigi keldris walgus puudub, edenewad nad sin sel kom-
bel alalhoitult siiski weel edasi. Kui lillkapsad keldris kaunis harwalt
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mulla sisse asendame ja keldrit küllaldaselt tuulutame, wöime terwe
talwe läbi wärskeid lillkapsaid saada. 2

Peakapsas seisab koõige paremine, kui ikla kaks pead koklu köidame

ja katuse alla riputame. ;
Porgandid, petersillid, rõikad ja kaalikad seisawad kihiwiisi liiwa

all koõige paremine, s. o. kiht porgandid, klaalikaid jne. ja nende peale
kiht liiwa, siis jälle porgandid, kaalikad ja jälle kiht liiwa.

Tahetakse purul, selleriljaendiwial rohelised lehed alal hoida,
süs istutataklse nad keldris liiwa sisse. On kelder kuiw, siis seisawad
nad sel kombel ülihead.

Talwe jooksul peaks keldris hoiul seiswaid aiawiljasid sagedaste
läbi waatama, mädanema löönud eksemplarid ära koristama, niisama
ka mädanewad lehed maha löikama. Peaasjaks jääb aga iklkagi tuu—-

lutamine. Tuulutama peame sagedaste ja woöimaliklult hästi; siis sei—-
sab ka meie aiawili ilus. Ohutoru ja uksed seisku alati lahti, kui wä—-
limine õhusoojus wähegi lubab. Ilmaski ei maksa uklse ja öhutoru
kinnipanemisega rutata, kui just kibe wajadus seda ei sunni tegema.
Ei ole sügisel wäljas iseäranis külm, siis wöime keldri uksed ja öhu—-
toru julgeste lahti pidada; alles õhtul wöime nad kinni panna, kui
öösel külma kardame tulewat. Talwe jooksul tarwitame iga päikese-
paistelist päewa ning sula ilma ja peame uksed kui ka hutoru seesu—-
guste ilmade puhul wöimalikult kaua lahti.

Wägewa abinöuna mädanemise wastu esineb külm. On meil
keldris 1 kraad külma, siis ei ole mädanemist karta. Kapsastele ja
juurwiljale ei tee see wäile külm mingit kahju. :

Maa—-aluse keldri ehitus ei lähe kuigi palju maksma, kasu annab

ta aga palju. Peale mitmesuguste aiawiljade woöib seal talwel ka lil-

lesid, mis wabas maas talwiseid külmasid hästi wälja ei kannata, alal

hoida, näit. georgini juuri, roosisid jne.
Saksamaal on kliima palju pehmem ja seal hoitakse kartulid,

kapsaid, röikaid jne. üsna madalates maa sisse kaewatud aukudes üle—-
talwe. Nagu juba tähendatud, wöib aiawilja ka Löuna-Wenemaal,
kus talw lũühike ja pehme, sedawiisi alal hoida.

Kui nöu on sel kombel alal hoida, ldigatakse kapsal wälimised
lehed ja juured maha, juurwiljal aga ainult lehed. Auk kaewatakse
harilikult liiwase maa sisse, 12 werssokit sügaw ja 12 arssinat lai.

Augu pikkus oleneb igaüühe wabast tahtmisest. Selle augu sisse aseta—-
takse siis aiawili. Kapsapead laotakse üksteise körwale, juured üles—-

pidi, kartulid puistatakse lihtsalt auku, muun juurwili aga pandakse kihi—-
wiisi liüiwa sisse, s. o. iklka üks kiht juurwilja ja teine kiht liiwa sinna
peale. Sel kombel täidetakse auk nii koörgelt, et maapinnani weel kaks

werssokit maad jääb. Nüüd laotatakse aiawilja peale köige enne öled
ja nende peale aetakse muld; kũlma kättejöudmisel aetakse mulla peale
weel sönnikut. Ei ole maa aga liiwane, waid madal, niiske ja põhja—-
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wesi ligidal, siis kaewatakse auk sügawam ja pöhja pandakse katklised
teliskiwid, et kokkunörguw wesi ära saaks woolata.

On kliima weel pehmem, siis wöib aiawilja ka lahtistes aukudes
(koobastes) alal hoida. Walitakse harilikult sitke sawi maa, mis wett

läbi ei lase; selle maa sisse kaewatakse auk ja hoitaklse seal niisugust
aiawilja alal, mis wärsket öhku ja tuulutamist nöuab, näit. Brüsseli
kapsad, nuikapsad, seller, puru jne. Need augud kaewatakse 10 wersso-
kit sügawad ja umbes 2 arssinat laiad. August wälja wöetud muld
jäetakse augu äärte peale. Aiawili istutatakse augu põhja mulla sisse;
sealjuures wöetakse üleliigsed wälimised lehed ära. Siis seatakse waiad

sarikatena augu ääre peale ja nende peale ölest katus.
Katus tehtakje ainult kahekülgne, nii et auk eest- ja taklkapoolt

lahti jääb; siit· maetakse ta ainult kange külma puhul kinni. Enne
nowembrikuud aiawilja niisugusesse aulku ei asendata.

Tähendame weel kord, et aiawilja seesugustes aukudes ainult seal
wöib alal hoida, kus käredat talwe ei ole.

;
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Wiljapuude istutamine.

Kudas istutatakse puund? Tuttaw asi: Kaewatakse auk, nii suur,
et juured sisse mahuwad; siis seatakse puu juuripidi sinna sisse, mulda
peale, tallatakse kinni ja — walmis ongi.

Jah, aga kas niisugune puu siis ka kaswab? Jah, ta kaswab.
Esmalt tarwitab ta neid mahlasid, mis ta kaasa on toonud, ja klui

need wälja kurnatud, siis waatab ta, kas oma uuest asupaigast midagi
leiab, millega ausal kombel kuni surmani läbi saaks ajada, ja enamaste

läheb see tal önneks.
;

Sellega wöiksime nũüũüd küüll käesolewa peatüki loõpetada.
Aga, näe, inimesed, need teewad asja keerulisemaks. Nad kinni—-

tawad, et iga puu jaoks, mida istutada tahetakse, esmalt auk tuleb
kaewata, sülda pikk, / sũülda lai ja 2 jalga sügaw. Misjaoks see?
Tahetakse wahest puu ühes juurte ja tüwega sinna sisse matta? Ei, mui—-
dugi mitte, sest see oleks koige korgemal kraadil ebaloomulik. Meie ta—-

paksime puu lihtsalt ära, kui tüwe süügawasse maa sisse istutaksime.
Ta ei tohi sügawamale sattuda kui ta senini on seisnud. Aga misjaols
siis see auk?

Puu seisupaik peab kobedals, paremaks tehtama, sest et puu
sis kiiremine,kindlamine, lopsakamine kaswab, suuremaks
ja terwemaks kosub, ilusamat wilja kannab jne. Kaswada woöiwad nad
küll mölemad, niihästi see puu, mis ülsköik kuhu aiamaasse istutatud,
kui ka see teine puu, millele uus asupaik esmalt hoolsaste eite walmis-
tatud, aga kaswu wahe on suur.

Ma ütlesin, istutuse·auk olgu süũlda pikt, s sülda lai ja 24

tolli sgaw. Teine aednik ütleb: 2 sülda sügaw, kolmas: 's2 sülda lai

ja pikl, aga ainult 20 tolli sügaw. Kellel on nũüüd digus? Iga—-
ũhel on öigus! Köige pealt ei tähenda paar tolli wähet midagi ja tei—-
seks on iga maa isesugune. 20 tolli on läbistilku koöige madalam ja
25 tolli köige suurem sügawus, ja laiuse läbimööt olgu wähemalt
ka 20 tolli, parem aga juba rohkemn.

;

Ma pean sel puhul jälle wana seadust kordama, et aias ilmaski

schabloni järele ei peaks töötatama; meie anname siin küll üleüldised ju—-
hatused, aga igal pool tulewad nad kohaliste oludega kokkulõlasse seada.
Nii on näituseks puude istutuse-aukude juures alati tähtis kohalik te-

gur makswusel: p õöhjawesi. Istutuse·auk ei tohi ilmaski pöohja—-



223

weesse ulatada. Üleliigne ja kahjulik on maad seal kobedaks teha, kus

pöhjawesi temasse juba puutub. Pohjawesi uhub kobedat maad palju
rohkem kui puutumata maad ja teeb talle kahju.

Nii siüs ei tehta istutuse-auk puu jaoks ilmaski sügawam kui

põhjaweest saadik.
Kudas aga seal teha, kus pöhjawesi üsna maapinna ligidal asub?
Noh, esiteks ei ole niisugune madala pöhjaga maa wiljapuude

istutamiseks ũülepea mitte kölbulik ja teiseks ei ole mingit otstarbet nii-
sugust maad, kus poöhjawesi juba 20 tolli süügawuselt ehk weel lähemalt
wästu tuleb, kobedaks teha. Juuri aluspoõhja poole juhtida on siin
otstarbeta; nad ei leia sealt ikkagi muud kui wett. Kui me siis nisu-
guse madala phjaga maa peale tingimata wiljapuid tahame istutada,
siis ei kaewa me mitte aukusid, waid asutame — otse selle wastu —

lameda kũünka, mis läbi mödta 1 süld lai ja 20—26 tolli koörge.
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Nende küngaste peale istutame puud ja nende juured wöiwad
siis laieneda ning pöhjaweeta maad tarwitada. Niüisugune küngaste
peale istutamine tuleb nii siis seal tarwitusele, kus maa madala poh—-
jaga ja niiske on.

Aga ka kindla, läbilaskmata lawi aluereti-- maid on olemas.
Siin on istutuse-augud lihtsalt weekogumise-mollideks. Niisugused wee—-

kogumikud maa sees wöiwad kasulikud ja kahjulikud olla: noortele puu-
dele wahel kahjulikud, sest et see seisew wesi on, nad wett sugugi ei

tarwita, wesi kobeda maa ära uhub jne., wanematele puudele kuiwas maas

aga kasulik, sest et siin iga weetilk õnnistust toob. Wanemad puud tarwitawad
teatawaste palju wett ja kannatawad peaaegu alati weepuuduse all. Wane—-
mate puude wilets wiljakandwus tuleb wäga sagedaste just weepuudusest.

Läbilaskmata pöhjaga maas on kasulik sügawat istutuse-aulu
kaewata ja pöhja peale paras kiht kiwa laduda, muidugi nii, et wesi
nende wahelt läbi woolama pääseks. Kuna kiwid puude istutamisel istu-

tuse-aukudest üleũldse ja kiwise, kuiwa maa seest weel iseäranis hoolikalt ära

Istutuse-auk wiljapuu jaoks.
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korjatakse, talitame siin wastupidi. Kuid need kiwid paneme meie siia
auku truubitamise otstarbel, et ũüleliigne niiskus ära imbuks ja aluspohi
öõhtu saaks.

See on jälle toõendusels, et üks ja seesama schablon igale poole
ei sünni, et aiasöber kohe algusest peale uurima, järele mõtlema ja ise—-
seiswalt talitama peab öppima. Seda suurem rõöm paisutab temal siis asja
kordamineku puhul rinda.

Kuid pöörame esmalt weel pisut tagasi. Nimelt tahtsime weel

tähendada, et enne istutamise algust weel sündsam oleks terwet aiamaad

pöhjaliku paranduse alla wötta, pealegi kus meie maaolud wäga harwa
niisugused on, et me noori wiljapuid otsekohe ilma ettewalmistuseta woik-
sime istutada. Wiljapuude istutamiseks on sügawa pöhjaga liiwasegane
maa köige parem; aga ka see maa tuleks enne8 jala süügawuselt rigo—-
lida ja ühtlasi laudasoönniku ehk kompostiga tubliste wäetada.

Kahjuks aga tarwitatakse meie maal rigolimist wäga wähe. Aia—-

maa harimisega oldakse ikla weel liiga hooletu. Leidub weel kaunis

rohkeste aednilka, kes labidaga ainult paari lillepeenart ümber kaewama

asuwad, kuna köõik muu aiawilja*maa lihtsalt sahaga läbi küntakse.
Kus suuremaid wiljapuude-istandusi tahetalse asutada ja kus mahti
ei ole köike maad juhatatud sügawuselt ümber kaewata, seal wöib ju
ka istutuse-aukudega leppida. Nii siis asume jälle istutuse-aukude
juurde, sest wiljapuude istutamise asjus ei ole ütski hoolitsus ũülearune;
peetagu meeles, et pun mitmels aastaks ühe ja sellesama paiga peale
seisma peab jääma.

Senini oleme pea-asjalikult sellest koõnelenud, et muld istutuse-
august wälja kaewatakse; muld peab aga auku ka tagasi sattuma, osalt
weel enne puu istutamist.

Juba augu kaew amise ajal silmitsesime mulda ja wiskasime parema
mulla ũühele poole, halwema teisele poole augu äärde. Nũũüd wötame

käru ja kärutame halwa mulla niisugusesse paika, kus ta enam kahju
ei saa teha. Tema asemele toome niisama suure kärutcie head mulda,
mille ülejäänud mullaga läbi segame. Siin talitab igaüks nii, kudas

ta köige parema arwab olewat ja käepärast olewad abinõud seda luba—-
wad. On head komposti saadawal — seda parem; istutuse-auku pa-
neme seda kuni / osa. On seal muud head mulda, wahest ehl aia—-

wilja-aiast pealmise kihi mulda, siis woöõime istutuse-august wälja kaewa-
tud mulda sellega segada. Ka murumulda wöib istutuse-augu pöhja
yanna. Kasulik on weel hea ehituseprügi, kuid muidugi niisugune, mis
sawi ja lupja sisaldab; tsementi sisaldaw prügi möjub juurte peale
kahjulikult. Lubi aga ei tohi wiljapuude mullas ilmaski puududa.
Loöpuks pean tähendama, et paranduse otstarbeks iga muld koölbab, mis

parem on kui istutuse-augu muld. Puud on iga wäiksema kui heateo
eest, mis me neile istutamise korral üles näitame, tänulikud.

Mida waesem maa looduse poolest, seda rohkem peame istutamise-
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mulla parandamise kallal tötama. üksnes hea mulla muretsemise abil
on meil wöimalik wiljapuid ka köige wiletsamas ja mahajäetud maa-

kohas lopsakalt kaswama panna.
Wahel aga mindakse istutuse-aukude täitmise puhul ka hea mul—-

laga liiale wöi tehtakse möni asi tagurpidi, olgugi tahtmine hea. Kui

näituseks wördlemisi wäike auk puhta, rammusa sönnikulawa-mullaga
täita, siis on sel soowimata tagajärg, sest et puu otsekui lillepotis sei--
sab, esmalt hea mulla ära tarwitab, naabruse halwema mulla sisse
juuri ei aja ja siis äkitselt kaswus seisma jääb ehk koguni otsa saab.
Siin oleks palju otstarbekohasem olnud istutuse-auku wiis korda nii

suureks teha ja soönnikulawa·mulda ülejänud mullaga segada. Ülepea
on karta, et wäga rammus muld kindlas, läbilaskmata istutuse-
augus hapuks ja hulka läheb. Sellepärast annan nöu loomuliku mul—-

laga segamiseks kompostimulda mitte ilmaski rohlem kui /s wotta.

Sellest on täieliku hea tagajärje kindlustamiseks küllalt.
Istutuse-augu mulda ei tohi ilmaski sel kombel parandada, et

pärast wanemale ja wiljakandwale puule, kes head toidust tungiwamalt
tarwitab kui noor puu, enam wöimalik ei oleks niisamasugust toitu
pakkuda; sest ka siin pean ma weel kord tähendama, et istutuse-augu
mulla parandamisega maa parandusele weel löpp peale ei ole tulnud.
On ümberringi halwem maa, siis tuleb ka see paranduse alla wötta,
niipea kui juured sinna haklawad ulatama ja kui seda ennemalt teha
pole jöutud. Ülepea ei ole halb maa wiljapuude istutamisels mitte
sünnis. Köige parem maa on see, kus wiljapuu ise edasi jöuab, ja
niisuguses heas maas ei ole istutuse-augul muud otstarbet kui noort

puud esimestel rasketel kaswu-aastatel toetada. Niisuguses maas ei tar—-

witse istutuse-auk ka wäga suur olla.

Iselugu on siis, kui wiljapuu sinnasamasse kohta istutatakse, kus

senimaanigi möni wiljapuu on seisnud. Niüisugune maa on harilikult
„wiljapuust wäsinud“. —

Paljud aednikud talitawad nii, et wana puu wäljajuurimisest
tekklinud auku tünnitäie wirtsa walawad, selle koha kaks aastat puutu—-
mata seista lasewad ja alles siis sinna uue puu istutawad.

Köige parem on wiljapuid siiski „uue maa“ peale istutada ja
mitte sinna, kus wanad puud seisnud ja maa „wiljapuust wäsinud“ on.

Kui wana koha peale tingimata uut puud tahetakse istutada, siis ei

aita ka kahe-aastane puhkus suurt midagi, waid ka siin tuleb wahel—-
dus ette wötta, nimelt: öuna- ja pirnipuude asemele tulewad kirsi—-
eht ploomipuud istutada, ja ümberpöördult — kirsi- ja ploomipuude
asemele õuna- ja pirnipuud. ; ; —

Kapuude wahet määrates tehtakse ikka weel wana wiga, et nad

liüiga tihedaste istutatakse. Meie maal olla isegi aiatõõ oõpetajaid, kles

kahe sülla laiusest wahest wiljapuudele küllalt arwawad olewat. Kus
põoõsaspuid istutatakse, seal peame ka meie seda wahet parajaks; aga
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seal, kus madalatüwelisi (lühikesetüwelisi) puid istutatakse, iseäranis
öuna- ja pirnipuudele, on 3-süllane, ennem weel 4-süllane wahe
ainus dige ja soowitataw. Kirsi- ja ploomipuid wöib üksteisest selle—-
wastu ilma mureta 2 sülla kaugusele istutada, ehk istutatagu iga kahe
õunapuu wahele ka üks kirsi- ehk ploomipuu.

Noorte wiljapuude istandustele tehtakse sagedaste ka sel teel kahju,
et nende alust maad aiawilja kaswatamiseks tarwitatakse ja selleks iga
aasta körgeteks peenardeks kuhjatakse. Puukeste juurte peale aetakse
sel kombel 1 jalg ja enamgi mulda; nad jääwad liiga sügawale mulla

sisse, mis nende kaswu peale igatahes takistawalt möjub. Selle järele
peab iseäralise hoolega walwama ja sagedaste järele katsuma, kas

noored puud mitte liiga sügawal ei seisa.
Sagedaste kuuldub arwamist, wiljapuid tulla juft sellessamas

olekus ilmakaarte wastu istutada, nagu nad puukoolis seisnud, s. o.

see puukülg, mis ennemalt wastu löunat seisnud, peab ka peale ümber-
istutamist wastu löunat tulema. Paljud usuwad ka, et puud köige
parem on kuu kaswamise ajal istutada. Aga kui kaugele joõuaklsiwad
aednikud ja puukoolide pidajad, kui nad sarnaste unistuste jãrele
tahaksiwad käia. Meie woöime igale aiaomanilule kinnitada, et iga
öieti ja hoolikalt istutatud wiljapuu, kui tal enesel mönda wiga küljes
ei ole, hästi kaswama peab ja hakkab, sellefst hoolimata, missuguse
ilmakaare poole teda istutada ja kas istutamine kuu esimese ehl wiimase
weerandi ajal sünnib. Istutamiseajal on aga teisest küljest oma tähtsus
ja selle woötame järgmises peatükis harutamise alla.

Palju waieldakse ka küsimuse üle, kas istutuse-augu pöhja lauda-
sönnikut wöib panna wöi ei. Ma arwan, et kellel paremat ei ole ja
ta puudele natuke wäetist tagawaraks tahab anda, see ka laudasönniklut
istutuse-auku woõib panna. Parem on sinna aga kondijahu ehk peeneks—-
taotud fontisid panna. Laudasönnikut tarwitades tuleb pealegi !weel
seda meeles pidada, et maa siis rohkem wajub kui muidu.

Noorte wiljapuude istutamine.

Kuna me nii siis istutuse-augu wälja kaewasime, mulla hea mulla

ehk kompostiga läbi segasime, siis wiskame nüũüd selle segatud mulla

auku jälle tagasi; kuid me ei täida auku mitte ääreni, waid köigest
kolmweerand körguseni.

Et puud istutamise puhul liiga sügawasse ei tuleks, pandagu is-
tutuse-august latt üle ja istutatagu puu niiwiisi, et ta weel körgemale
jääks kui mullapind lati juhatuse järele oleks. Selle tagajärg on, et peale
augutäie wajumist puu mitte sügawamale ei jää kui ümbritsew mulla—-
pind. Istutamise juures peawad alati kaks inimest töötama: üks hoi—-
ab puud istutusekohal, kuna teine istutamiseks segatud mulda hoolikalt
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juurte wahele puistab. Ettewaatlikult raputades hoolitsetagu selle eest,
et peenike muld hästi juurte wahele langeks.

Puu tuleb nii istutada, et istutuse-augu koht peale istutamist
ümbruse maapinnafst poole jala osa körgem oleks. Nii siis seisab puu
esiotsa harilikust maapinnast köõrgemal; see on hea; istutuse-augu muld
wajub aegamisi ja wiimaks seisab punu maapinnaga weeloodis. Ei
tehta aga istutuse: auku körgemaks ja istutatakse puu kohe maatasa, siis
wajub ta alamale ja seisab wiimaks nagu loigu sees. See aga ei klölba;
sest kui loik niisama jääb, nagu ta on, siis ei ole see hea; täidetakse ta

pärast mullaga, on lugu weel halwem. Puutüüwi satub siis mulla
sisse ja see on puule kahjulik, seft tüwi tarwitab waba öhku.

Hieti istutatud wiljapunu. Noöonda seisab ta dieti, kui juba wajunud on

Kes puud ehk pöösast öieti istutama tahab öppida, pidagu juure-
kaela hoolega silmas, s. o. seda kohta, kus tüwi ja juured ũühinewad.
Ta peab peale selle, kui kobe muld kokku wajunud, just täpipealt maa-

pinna kohal seisma, s. o. seal, kus maapind lõpeb ja öhl algab.
Jääb puu liiga sügawasse, nii et tüwi osalt maa sisse satub, siis
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woiwad sellel kahjulikud tagajärjed olla. Tihti leidub aedu, kus noo—-

red wiljapuud hästi ei taha kaswada: ladwaotsad kuiwawad ära, kasw
on wilets, lehed töbised, wesiwösud. Waadake kord öige järele, kui sü—-
gawalt tüwi maa sees seisab. Niiskes ja sitkes, raskes maas on sü—-
gawasse istutamine koige suurem wiga; mitte ũksi see, et juured maa—-

pinnast liiga kaugele satuwad, ei tee wiga, waid ka see, et üls osa
tũwe enam küllaldaselt öhku ei saa ja ära lämbub. Mulla alla sattu—-
nud tüweosa koor ei saa enam hingata; weel halwem on aga lugu, et

nüüd maaniiskus koore kaudu sisse tungib ja korratikku mahlawoolust
takistab.
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Peale wajumist jääb maatasa istutatud

puu liiga sügawasse.
Wilets puu ja wilets

wai (tugi).

Erandiks on kerge, kuiw liiwamaa, millel niüskus ja kastmine
puuduwad. Kui wiljapuu tüwi siin·4—s tolli woörra maa sisse satub,
siis on tal mönus, ta ei kannata nii wäga pöua all. Ohklu läbilastja
liiw ei tee koorele kahju. .

Senini makswusel olnud wüsi järele tuli igale puule wai toeks
seada. Uuemal ajal istutatakse wiljapuud parema meelega ilma waiata,
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sest on selgunud, et nad ilma waiata tugewamad kaswawad. Mitte
waia iluduse ja kauni köitmise peale ei ole tarwis rhku panna, waid

puu enese peale; punu peab niisugune olema, et ta iseennast kanda

jaksab; puu peab terwe ja hästi kaswatatud olema. Halb, odaw puu
wöib ka köige paremal rawitsusel luhta minna. Niisugust wigast, wilet-

sat puud, nagu 228. lehek. 2. pilt kujutab, ei tohiks ilmaski istutada;
olgu ta kas waiaga woi ilma waiata, suurt asja ei saa temast ilmaski.

Missugune peab hea puu olema? Tal peawad
hästi harulised ja terwed juured olema. Juured ei

tohi mitte kriimustatud (maraskil) olla, ei murtud

ega ära kistud, koöige pealt mitte närtsinud ega
kuiwad. Wärsketena, nagu nad maas olnud, pea—-
wad nad jälle mulla sisse tulema. Nad ei ole

päewawalgel ja öhu käes wiibimiseks määratud; sel-
lepärast peame juuri nende eest hoidm, me ei jäta
neid mitte wiieks minutikski kuiwalt öhu kätte. Uks—-
nes tuulewaikse, sajuse ilmaga, niiske, sumpas öhu
käes wabalt seistes jääwad nad möneks ajaks wärs—-
keks. Et nad igal ajal, ka kuiwadel päewadel, wärs—-
keks jääksiwad, selleks matame nad, nii hästi kui see
läheb, mulla alla. Juba kohe peale wäljakaewamist
ei jäta me juuri mitte lahtiselt seisma, waid wiskame
neile kohe paar labidatäit mulda peale. On meil

wäljakaewatud puid üksnes lühilese maa taha wiia,
siis mähime märjaks!astetud koti juurte ümber. Wäga
kasulik on juuri heast sawimullast ja lehmasönnikust
walmistatud pudru sisse kasta. Ontee puukoolist kuni
istutamisepaigani pikem, siis mähime juurte ümber

niiskeid samblaid ja ölgi. Sel kombel sissepakitult
saame oma wiljapuud ka kaugematest puukoolidest.

Kohe peale puude päralejöudmist paklitaklse nad
kaitstud kohas wälja, kastetakse juured wee sisse ehk
piserdatakse weega üüle ja kaewatakse siis juuripidi üks—-
teise koörwale mulla sisse, tallatakse muld tüwe üümbert
tinni ja kastetakse. Nüüd seisawad nadniikaua wärs- Teiwastest !wore
ked, kuni me nad ülksikult nende kaswupaigale jöuame noore wiljapuu

istutada. ümber,et todbuloo-

Juba kord waremalt rääkisime meie istutami— mad- ereler e:
seajast. Mitte just iga päewa- ega aasta-aeg ei ole täda ei aats
puude istutamiseks sünnis. Köige parem on küll
niisugune aeg, mil ilmad jahedad, sumpas, niisked on, nii sins mitte kesksuwel.
Aga on weel teine, palju tähtsam pöhjus olemas, mis istutamiseaja ära
märab: puu lehed tarwitawad palju wett, juured peawad neile selle maa

seest imema. Tahaksime meie nüüüd lehtis puud ümber istutada, siis
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närtsiks ta ära, isegi siis, kui juured wärsked suudaksime hoida. Esiotsa
weel Finnijuurdumata juured ei suuda niipalju töötada, et lehed küllal-

dafelt wett saaksiwad. Sellest järgneb: istutada wöib üksnes niisu-
gusel ajal, mil puudel lehti ei ole; see sündigu nii siis nowembri- ja
märtsikuul. Detsembrist kuni weebruarini on maa suuremalt osalt kül—-
manud ja aprillikuul algab juba uus kaswuhoog; nii siis olelsiwad
ehk weel aprillikuu esimesed päewad tarwitada. Kuid ka oktobrikuust
saame weel hea lisa juurde, sest oktobrikuu algul on lehed oma röö

suuremalt osalt juba ära teinud, nii et neid ilma hädaohtu kartmata

maha wöib löigata; oklste

külge nad ümberistutamise ajal
jääda ei wöi. Oktober on istu—-
tamisels sündsamkui nowember.

Peale istutamist

Kas puid parem on okftolris-nowembris (sũügisel) wöi märtsikuul
(kewadel) istutada, selle üle on palju waieldud; meie jätame need

waielused koörwale ja ütleme algajale lihtsalt: ta wöib sügisel istutada

ja woib ka kewadel istutada. Sügisel saab ta puukoolidest paremaid
puid. Puud ise kannatawad wedu paremine wälja, ja kui warakult

istutatakse ning soojad ilmad weel edasi wältawad, ajawad puud isegi
weel uusi juuri. Kes puid kohe istutada ei taha, kaewab nad aias
sündsas kohas kergelt mulla sisse ja laseb nad nii ũületalwe seista. Kes

puud alles kewadel ostab, pidagu seda silmas, et kuiw kewadene tuul

nenda juuri weo puhul mitte liiga ära ei kuiwataks; kewadel on

wärskelt wäljakaewatud puud palju örnemad; kui neid aga hoolikalt
rawitsetakse, juurduwad nad paremine kinni.
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Enne istutamist loõigatakse weel juuri. Halwad, wäljakaewamisel
wiga saanud juured likame päriselt ära, juured. mis nii pikad, et nad
istutuse-auku dieti ei mahu, teeme lüühemaks. Löpuks tulewad köik wi—-

gastatud kohad terawa noaga siledaks lõigata. :
Juuri peab seestpoolt wäljapoole lõikama, nii et wärskeid löile-

kohtasid pealt näha ei oleks. Niisugusel puhul satuwad löikekohad kind—

lamine wastu mulda, ja see aitab kiiremaks parandamiseks ja uute

juurte kaswatamiseks kaasa. Iseäranis peab toonitama, et noorte puude
juuri iialgi rohkem ei tohi löigata kui just tingimata tarwis on. Ja
lõikamist nöuawad üksnes need juureosad, mis wigastatud ehk murtud,
sest ka liiga pikkade juurtega saame sel kombel hatkama, et istutuse-augu
sedawört suurema teeme. Kusagilt öperaamatust oleme lugenud, et

Talwe tulekul paneme noorele puule weel sõnnikut.
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puude juuri enne istutamist sünnis on lühikesteks juppideks löigata. Jã-
tame selle kombe tema öpetajate käsitada ja töötame parem selle õpe—-
wüsi järele, mis siin juhatatud ja mis kindlat kordaminekut töotab.
Mida rohkem puul terwislisi juuri, seda kiiremalt hakkab ta

kaswama. ; -

Puu korralikuks istutamiseks läheb kahte inimest waja: üks hoiab
puu selles seisukorras, nagu ta seisma peab jääma, teine ajab mulda

juurte peale ja juhib selle raputades, hädakorral ka kätega tagant ai—-

dates hästi juurte wahele. Hästi juurte wahele läheb üksnes mure,
mitte märg ega pangas muld. Selleks koöige parem on muidugi hea
kompostimuld. Kui juured kaetud, siis tallatakse nad jalgade abil ette-

waatlikult, hoolikalt kinni. On aednikka, les kinnitallamist heaks ei tun—-

nista. Seda on aga kobedas maas tingimata waja, sest et juured ilma

kinni tallamata liiga lahtiselt mulla sisse jääksiwad, selle tagajärjel liiga
ära kuiwaksiwad, niiskust sisse ei saaks imeda jne. Wilunud puu—-

istutaja tallab mulla nii pehmelt kinni, et juurtele mitte karwawäärtki
häda ei sünni. Muidugi püüab ka algaja harjuda ja katsub nii tallata,
et juured häda ei saaks. 2

Igale puule tuleb nüüd klaks kuni kolm aiakannu-täit wett anda,
mis mulla hästi juurte wahele uhub. See sisseuhtumine on sügisel
niisama tähtis kui kewadel; sügisel jääb lastmine üüksnes siis ära, kui

istutamine üsna hilja ja külma, niiske ilmaga sünnib. Kewadel istu—-

tatud puud jääklsiwad päris hädasse, kui mulda kinni ei tallataks ja
wett ei antaks. Talwiste külmade tulekul kaetakse puu-alune weel sön—-
nikuga, mille kaitse all juured mönusalt ületalwe elawad.

Noorte wiljapuude rawitsemine.

Iseenesest möõistetaw on, et puud hästi haritud mulla sees pare-
mine ja röömsamalt kosuwad kui niisuguse maa sees, mis ainult pea—-
liskaudselt haritud. Sellekohaselt on ka puude rawitsemine siin märksa
kergem. Meie oleme Eestimaal mitut rohu-aeda näinud, mis umbes 2

sülla sügawuse, rammusa huumusmulla peale asutatud. Puud oliwad
toredad, terwed kroonid kaswatanud ja kandsiwad pea iga aasta rohlket
wilja. Niisugused rohu-aiad on aga meie maal lkahjuks haruldasels
erandiks; sellepärast tuleb meil enamaste palju wiletsama mullakorraga
rehkendada. Sest suurte rohu-aedade asutamisel peab aluspoõhi, köigist
tarwilistest lisandustest ja rammutustest hoolimata, ikka endisest, n.n.

tateennd pöõhjamullast saadama, — muidu läheks istandus ũülemära
alliks. ——

Nii mönigi rohu-aia omanik on arwamisel, et ta peale hoolikat
istutuse-aukude walmistamist ja asjakohast istutamist noorte puude
juures köik ära on teinud, mis iganes tarwis oli, ja et tal nũüüd muud
waja pole kui wiljakandmist oodata. Siit leiame pöhjuse, miks iga
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aasta istutamiseks nii üleũldiselt wöimalikult suuri puid nöutakse.
Kas puu juba järgmisel aastal kannab? — see on küsimine, mida

müũjale sagedaste ette pandakse. Seda ei peals kleegi ootama, weel

wähem tohiks seda ostmise juures nöuda; sest küsimise üle, kumb tulu—-

sam on: kas noori, alles kaswawaid puid wõi wanemaid, kandwaid
istutada, wõib palju waielda. ;

Meie arwame esimest liiki wiljapuid tulusamaks ja neid just
peame ka järgnewate seletuste juures silmas.

Senini juhatasime noorte wiljapuude istutamist ligemalt. Nüüd
anname juhatust istutatud puude rawitsemise kohta, sest noorte wilja—-
puude-isianduse kosumine oleneb köige pealt sellest ära, et teda just
esimestel aastatel peale istutamist hooletusesse ei jäetaks.

Suureks häwitajaks hiljuti istutatud wiljapuudele on nimelt kewa-

del kuiw, löikäw idatuul. Sellepärast on wäga soowitataw tüwesid
sambla ehk pillirooga köita ja kuiwil päewil moönda korda weega
pritsida. See keelab tüwesid auramise teel kiirelt kuiwamast. Head
juurdumist ja tugewat wörsumist saab ka seega kindlustada, et tüwed
subjapiimaga üũle woitakse. Seesugune wöie, mis muidugi juurekaelast
kuni krooni alguseni ulgtagu, takistab ka puukoore liig kiiret kuiwamist
ja kaitseb pöletikkude, wähjatöbe ja gummiwooluse teklimise eest.

On juba wanemaid puid, mille tüwe läbimöot enam kui 8 tolli,
istutatud, siis on soowitataw ja wäga tulus tüüwesid kohe peale istuta—-

mist sawist ja weisesönnikust walmistatud seguga üle wöida ja wana

kotiriidega kinni siduda. Riie köidetagu nödride abil hoolega kinni.

Köikli kewadel istutatud wiljapuid peab sooja kuiwa ilma kätte-
jöudmisel wähemalt üks kord nädalas tubliste kastma. Igale puule
antagu wähemalt 2—s suure kannu tit wett. Tulusam on üks kord
tubliste kasta kui kolm korda puudulikult.

On puud hästi kinni juurdunud ja juba tubliste woörsunud, siis
wöib neid wahel ka, kui muld toiduollustest waene peaks olema, wih-
mase ilmaga wirtsaweega walada. Köik wiljapuude seltsid kannatawad
wirtsaweega rammutamist. Selle möju ilmub warsti lehtede lopsaka-
matks ja tumerohelisemaks muutumise läbi.

Paljud aednikud on arwamisel, nagu oleks wirtsaga rammutamine
puudele esimesel aastal peale istutamist otse kahjulik. See on wana

eksiarwamine, mida katsed ei kinnita. Aga päris andelsandmata rumalus
oleks, kui keegi puud kohe peale istutamist wirtsaga tahaks kasta.
Ainult hästi juurdunud puu suudab wirtsa sees leiduwaid toiduollusid
ära tarwitada, ja ainult niisugune puu tohib wirtsarammutuft saada.

Kus puid waia külge seotakse, seal peab hoolsalt ka puusidemete
järele waatama. Köik katkenud ja lahtirebitud sidemed woöetagu ära

eht seotagu uueste kinni. Sidumiseks sünnib jämedamaid, rogusliniin—-
test poimitud nöörisid tarwitada. Saksamaal tarwitatawad, kookuse—-
kiududest punutud paelad on wäga soowitatawad, sest nad hoiawad

16
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hästi tüüwe külge ja kestawad dige kaua. Pael seotakse 00--lujuliselt
tũwe üũmber ja kinnitatakse laiapealiste naelte abil teiba külge.

Jämedate puude sidumiseks oleme wanadest pudelikorkidest otse
pölised paelad walmistanud. Selleks korjame wanad terwed ölle—-

pudelite korgid koklv ja ajame nad ridastikku tarwiliselt pika, tinutatud

iraadi peale, traati korgist pikuti läbi torgates. Need sidemed on wäga
odawad, wedruiawad ja kestawad pea-aegu löpmata kaua. Kes kulu ei

karda, sellele soowitame pikemaks ja lühemats seatawaid sidemeid, mille

sisemine külg wildiga wooderdatud.
Talwel peab noort istandust hoolikalt jäneste eest kaitsma. Sel—-

leks kölbawad iseäranis hästi pillirood ja kadakaoksad, millega puutũ—-
wed faetakse. Sellewastu peab olgedest katteid pölgama, sest nad kisu-

- se rohkeste niisfkust sisse ja meelitawad sagedaste hiiri puude
allale.

Lagedal seiswaid aedasid tuleb iseäranis lumekatel talwedel hoo—-
lega silmas pidada. Muretu ja hoolimata aia-peremees on sagedaste
ju fewadel nägema pidanud, et talwe jooksul suurem osa puid, mis

eelmisel suwel istutatud, hoopis hukka on saadetud. Kus jänese ham-
mas kord oma töö teinud, on puude jöudsal kosumisel lõpp. ;

Kas on soowitataw noori wiljapuid wanade sekka istutada?

Selle küsimise peale wöiks lüühedalt ja järsku wastata: „Ei.“
Aga me arwame tarwilikuks ka seletada, mi ks meie seda teguwiisi soo—-
witatawaks ei pea.

Oma pikal ametiajal oleme sagedaste mahti leidnud ilka jälle se—-
letada, et noorte wiljapuude istutamine wanemate puude kleskele hoopis
kahtlane ettewöte on. Paiguti, iseäranis headel oludel, wöib ka juh—-
tuda, et istutatud noorest puust kaunikene wiljakandja kaswab; aga ena—-

maste jääb see lootus petlikuks.
Kui juba pöllu- ja keeduwiljade kaswatamisel ainult korrapära-

line waheldus head saaki lubab loota, siis peab weel selgem olema, et

wanas wiljapuude-aias, mis sagedaste ũüle saja aasta ũhesuguseid puid
kaswatanud jo mille pinnast pealegi weel lugemata palju tikerberi-, wa-

barna- ja soöftrapõösaid rammu aastate kaupa wälja on imenud, ühelgi
noorel wiljapuul röömsaks edenemise!s wöimalust ei leida. Need noo—-

red, puruwanade kändude wahele istutatud wiljapuud wöiwad igal aia-

armastajal meele haledals teha.
Keegi wana aiapidaja kirjutas möne aja eest ajakirjas „Pral—-

tischer Rätgeber“ seesuguste nähtuste üle muu seas: „Hoopis täbar
ũlesanne oleks wanas rohuaias weel noori wiljapuid ?aswatada. Köige
hoolsama harimise ja rammutamise kiuste ei taha ega taha nad kosuda,
ja minul ei aidanud ka wärste mulla juurdewedamine ega muude selle—-
wääriliste abinõude tarwitamine. Teist puhku, kui mul jälle tarwis
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oli ũühte wana wiljapuude-platsi uueste tarwitusele wötta, asusin ma

teisiti tööle. Asjalugu oli nii, et minu öunapuude kallale rööwikuid

nii rohkel arwul tungis, et kirwes ja tuli minule ainsad möjuwad abi—-

noõud paistsiwad olewat. Ma raiusin puud maha, rigolisin maa 2 jala
sügawuselt läbi ja istutasin dunapuude asemele söstraid ning tikerberisid.
Pean tunnistama, et nende 4 aasta jooksul, mil see marjapõsaste-is-
tandus kaswamas on, palju rohkem meelehead ja tulu olen leidnud

kui eelnimetatud dunapuid 15 aasta kestwusel harides. See paistab
nii lihtne ja mõistetaw olewat; aga kui tähele panna, kudas wanade

wiljapuude paigale ikta ja ikla jälle noori pũüütakse istutada, siis tuntakse
ära, et selle olukorra toonitamine kunagi üleliigseks ei jäã.“

Kui olud nöuawad, et wana wiljapuude-aia asemele uue peab asu—-
tama, siis annaksin ma kindlaste nöu noorte puude jaoks niisugune
paik walida, kus seniajani wiljapuid pole kaswatatud; oga maa olgu
köige parem, mis teatud ümbruskonnas üleüldse leidub. Meie maa

oma madala pöhjaga ei ole dunapuude kaswatuseks enamaste just mitte

hea. Seda tarwilikum on wöimalust mööda köige parem paik walida.

Seal, kus maal hea sawipöhi on ja pöõhjawesi just liüiga körgel ei seisa,
ilmub olukord muidugi teistsugusena. Seal on ka suurem jagu maad

wiljapuude kaswatusele koölbulik. Seesugusel pinnal jääwad pirni- ja
unapuud kuni wanaduseni terweks ja ei lange ka nii kergeste mitmesu-
gustele haigustele, sammaldele ega korbale ohwriks, tui wiljapuud,
mis wiletsama ja wesise mulla sees kaswamas.

Aga leidub weel teisi pöhjusi, miks noored wiljapuund wanemal

istandusel kaswada ei iaha. Ka koöige hoolikama rammutamise puhul
anname meie mullale ainult kolme puude toiduollust, kuigi köige täht—-

samaid; need on: kaali, lämmastik ja wosworihape. Aga puu tarwi—-
tab weel palju teisi toiduollusid, kuigi palju wähemal määral, ja kisub
mulla aastate jooksul neist tühjaks. Ja nende asemele uusi anda on

woimata eht wäga raske. Ning noor wiljapunu, mis wana paigale
istutatud, saab nälgida. Kuid lugu läheb weel hullemaks: wanad puud
riisuwad endi keskel olewa noore puukese eest walgust ja õhku ära, ja
üteldagu mis tahes, aga säherdusel paigal ei saa aednik noore puu
eeft tarwilise tähelepanemisega hoolitseda.

Wanad puud ei lepi weel sellega, et nad noorelt seltsimehelt
öhku ja walgust riisuwad. Pisut cega on istutamisest mööda jöud—-
nud ja wanade naabrite juured on juba paiga üles leidnud, kuhu noo—-

rele puule iseäranis kobedat ja rammusat toitu asendati. üleüldine
arwamine, nagu ulataksiwad puu juured mulla sees ainult niisama
kaugele kui okstekroon öhuwallas, on hoopis ekslik. Suurem osa
juuri tungib toidu otsimisel palju kaugemale kui oksad iganes ulata—-

wad; iseäranis just lahja, wähe rammutatud mulla sees. Warsti on
nad uue toidu-aida üles leidnud ja teewad selle tũühjaks, weel enne kui

noor puu öieti kinni juurduda oleks joöudnud—
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Ka selle pöhjuse sunnil oleks hoopis elslik wanas wiljapuu-aias
hukkaläinud puude asemele uusi, noori istutada. Töö on enamaste

asjata; mullas, mis teatud puude kandmisest tüdinud, ei kaswa köige
tublimgi noor puu.

Sellepärast ütlen weel korra: Kes noori wiljapuid tahab istu—-

tada, waligu paik, kus seniajani weel wiljapuid pole kaswanud.
Ameriklased woöidawad aiatöös just selle läbi suureste, et nad — hool—-
sat harimist ja tublit rammutust muidugi mitte unustades — oma

wiljapuude-istanduste jaoks alati wärsket, kurnamata maad tarwitawad.
On wiljapuu-aed juba wana ja ei taha puud enam wilja kanda,

siis raiutagu nad maha. Nad on sellel kujul enamaste ainult mitme—-

suguste söödilute asupaigaks. Möistliku, asjakohase kaswatustewahel-
duse waral saab asja aastate jooksul niikaugele wiia, et sellesama paiga
peale uueste wiljapuid tohib istutada.

Puude wananemise ja wiljakandwuse löpu kohta ei saa mingid
üleldiseid reeglid anda — juba mitmesuguste kaswutingimiste, maa-

olude jne. pärast mitte. Kui aga puud öönsaks haktawad jääma, kui

oksi suremas ja iklka wähenemas on ja kui wili säherduste raukade
pealt poolwalmilt maha langeb, siis on aeg tulnud nende elule kirwe

abil otsa walmistada. Kuid aednik hoidlu sellesama paiga peale noort

wiljapuud istutamast: see toob niisama wähe tulu, kui pollumehele
alaline rukki ehk nisu !aswatamine ühel ja selsamal wäljal, ja just nende-
samade pöhjuste möjul.

Kaunistamine.

Kui öuna ehk pirni seeme aeda sündsasse kohta klwatakse, hakkab
ta kaswama ja fosub nooreks puuks. Aga saja juhtumise seast leiame
waewalt ühe, kus see puu niisamasugust wilja kaswatab, nagu emapuu.
Oli emapuu paremat sorti, siis kaswawad 100 seemne kohta 99 seemnest
üfksnes metsikud, wiletsama wiljaga puund. Meie puuwilja-kaswatu—-
sega oleks lugu päris halb, kui sunnitud oleksime üksnes metsikuid istu—-
tama. Meie kaswatame fküll ka praegu noori puukesi seemnetest, aga
puukoolis fkaunistatakse neid paremat sorti puude olstega, s. o. muude—-
takse paremaks.

Kaunistamisekunst ei ole weel üleüldiselt tuntud. Möni arwab
selle ei tea mis saladuslise kunsti olewat, kui metsik puu tulihäid dunu

kaswatama pandakse. Lugu ei ole aga sugugi nii. Metsik puu jääb
köõigis oma osades, mis talle alale jäänud, kogu oma eluajaks metsikuls.
Kaunistuseoks kaswab metsiku külge, kuid üheks nad ei muutu. Kau—-
nistuseols elab iseseiswalt, ajab wösusid, kaswab tugewamaks, kuid toitu
muretsewad temale metsiku juured. Kaunistuseoks ja metsik alus on

nii-ũütelda mesti, kompaniisse heitnud, üks ei saa ilma teiseta läbi—
Kuna meil nüüd teada on, missugune wahe „kaunistuseoksa“ (pook-
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oksa) ja „megiku“ wahel on, wöime la kaunistamise hölpsaste ära p-
pida. Head sorti puul woöib iga terwet ja mitte liiga wana oklsa teise
sedasama liiki puu kaunistamise!s tarwitada. Kui meil aias nii siis
hea ja wiljakandew öunapuu on, wöime selle otsast oksi löigata ja need

oksad ükskoöik missugusele kaunistamata eht waremalt kord kaunistatud,
aga wähese wäärtujega wilja kandwale öunapuule otsa jatkata. Mitte

iga oks ei kaswa kinni. Tegelik elu on näidanud, et koöige öigem on

noor, lehtedeta oks wötta ja see kolmesilmalise!s ehk -pungaliseks loigata.
Uhe-aastased oksad, mis terwetelt, juba kandwatelt köwa, tugewa ollu—-

sega puudelt wöetud, kaswawad paremine kui wanemad oksad. Noor—-
telt puudelt, mis weel ei ole kandnud ja mille puuollus ka weel kau—-
nis pehme ning käsnaline on, peaks kaunistamiseks üksnes hädakorral
oksi wöetama.

See koht, kuhu kaunistuseoks metsiku külge kinnitatakse, peab hästi
walitud olema. Mingil juhtumisel ei tohi pookoks halba kohta sattuda,
sest seal läheks ta hukka, waid me seame ta noortel puudel ikka kesk
tüwe otsa, wanematel puudel aga iga pea-oksa otsa ũühe; enne seda aga
saeme ehk löikame pea-oksa lühemaks.

On terwe tosin mitmesuguseid kaunistamisewiisisid olemas; nad

on koöik head ja sündsad tarwitoada. Ei ole aga pöhjust just neid köiki
kätte öppida. Iga wilunud kaunistaja teeb oma iööd koige rohkem
kolmel wiisil; sellest on temale rohkem kui küll.

See on juba wana töde, et lihtsamad kaunistamisewiisid köige
paremad on. Sellepärast tarwitatakse ka tänapäew peaaegu köigis suu—-
remates puukoolides üksnes okulerimist (silmamist)h. Propitatse
üksnes siis, kui okuleritud oksalesed külge pole kaswanud ehk kui asi
wanemate wiljapuude ümberproppimisesse puutub. Okulerimist peaks
iga aiasöber ise õppima.

Okulerimine on ka selle poolest köige otstarbekohasem kaunistami—-
sewiis, et siinjuures metsikud koige wähem wiga saawad. Okulerimiseks
märatud silmad ehk pungad tulewad üksnes sellesama suwe jooksul
walminud, terwetelt ja tugewatelt wösudelt wötta. On oks walmis

loõigatud, siis näpistatakse lehed tal küljest ära, kuid nii, et weel pooled
lehewarred järele jääwad. Lehewaorrest saab silm nimelt weel natuke

aega toidust; ka on sel kombel mnusam okulerida.

Harilikult on okstel alumised ja ülemised silmad okulerimiseks
sündmatad, nimelt ei ole esimesed küllaldaselt edenenud ega wiimased
küllaldaselt walminud. Kesk oksa seiswad silmad on oklulerimiseks köige
sündsamad, sest et nad harilikult hästi wälja on arenenud.

Juulikuu keskpäewist kuni löpupäewini külgepoogitud silm ei tohi
sel aastal mitte enam wälja ajada, sest et noor wösu muidu liiga nör—-

gaks jääks ja talwe jooksul ka huklka läheks woöi ära külmaks. Ajab
külgepoogitud silm aga alles kewadel wälja, siis edeneb temast suwe
jooksul tugew wösu, nagu pilt nr. 2 238. leheküljel selgeste näitab.
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Metsikule silma küülgepoolimiseks walitakse wöõimalikult maapinna
lähedalt sile koht, köige parem tüwe pöhjapoolsel küljel. Kaunistuse-
silm löigatagu dige terawa noaga wälja. Allseisew pilt 1 näitab
külgepoogitud kaunistusesilma. On silm kũlge seatud, siis seotakse ta wil—-

lase löngaga köwaste kinni, mis alt-ja pealtpoolt silma hästi köwaste

pingule tömmatagu, et silmaidu hästi külge liituks. Silma enese üle
ei tohi löõnga mitte panna, waid silm peab wabaks jääma.

2

Kaunis kindlat töõendust, et sissepoogitud
silm kinni on kaswanud, wöib selles näha,
kui lehewars umbes 14 päewa pärast maha
on langenud wöi kerge puutumise peale maha
langeb. Seisab aga lehewars koöwaste ja
on ära kuiwanud, siis on silm surnud ja tu—-

leb uus kaunistamine ette wötta, kui metsik
weel mahlal on.

Okuleritud metsikud jäcwad kuni järg-
mise kewadeni löikamata. Sel ajal tuleb

side, kui ta iseenesest weel lahti ei ole läinud,
ära wötta. Siis löigatakse metsik 4—s tolli

pealtpoolt külgepoogitud kaunistusesilma maha.
Metisiku küljest tulewad koöik metsikud pungad
ja wösud ära murda. Kaunistusesilmast wör-

suwad wösud kinnitatakse (seotakse), niipea
kui nad 6—s tolli pikaks saanud, metsiku
jupi külge. Allesjäänud juppi wöib siis,
kui wösu tugewaks on saanud ja tuge enam

ei tarwita, järgmisel kewadel päris maha
löõigata. Ka selleks wöetagu tugew, teraw

nuga. Jupp loigatakse kaunistusesilmast liuh—-
kamisi allapoole, nii et sile haaw järele
jääb, mis siis puuwahaga kinni määritakse.

Olgu weel kord tähendatud, et metsikud
täies mahlas ja silmad hästi walminud pea-
wad olema, niisama ka nuga hästi teraw;
siis woib kindel olla, et okulerimine önnestab.

Kudas silma kaunistamiseks wälja löi—-
gata, on ränk sönadega seletada. Katsume
seda siiski teha. Selleks tuleb koöige pealt
hea okulerimisenuga osta; see nuga on kõ—-
wera teraga. Peale selle on niisugusel noal

weel luust pulk küljes, mille abil koor tüwe
ũmbert wallali pästetakse. See nuga peab tuliteraw olema. üksnes
teraw nuga teeb terawa haawa,—wastasel korral ei kaswa silm hästi
kinni.

Okulerimine.
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Kaunistuseks määratud silm löigatakse oksa küljest ühes koorega
wälja. Kooreriba woöib kas lühem wöi pikem olla; peaasi, et ta siledalt
wälja löigatud oleks ja mitte lüiga sügawalt, et liiga palju puu—-ollust
külge ei jääks. Paljud peawad tarwilikuks puuollust un kangutada,
nii et üksnes koor alles jääb. Aga okulerida wöib ka siis, kui koore
küljes öhuke tükk puu-ollust on

Metsiku koore sisse tehtakse T-kujuline löige. Luupulgaga kangu—-
tatakse koor ettewaatlikult wallali. Kaunistusesilm pistetakse osawalt
koore alla, metsiku wallalipäästetud koore hölmad litsutakse peale ja
seotakse siis willase lönga ehk niinega hästi kinni. ;

Oklulerimine iseenesest on lihtne töß. Nendele, kes sellega aga
hakkama ei saa, soowitaksime möne wilunud aedniku poole pöörata ja
seda enesele näidata lasta. Nende kümne minuti jooksul, mis selleks
ära kulutatakse, wöib palju rohkem öõppida kui pikki kirjeldusi läbi lugedes.

Peale silmade tarwitatakse okulerimiseks ka oksasid. Seda nita-
wad meie pildid 3 ja 4 (eelmisel lehekütjel),

Wastustega kopulerimine.Kopulerimine.
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Oksadega okulerimine (oksamine) seisab selles, et juuni löpul ehk
juuli algul täies mahlas seiswatele metsiku-
tele, mis natuke lühemaks löigatagu (mitte
aga üsna lũhikeseks, nagu proppimise juures),
wöimalikult pikalt liuhkamisi loõigatud oksad
(waata 238. lehek. pilt 3) T kujul koore sisse
lõigatud täklkesse asendatakse. Niisugused
kaunistused kaswawad, fkui nad hoolsalt
kinni seotud ja pookwahaga määritud, harili-—
kult wäga hästi fkinni. Osawad kaunista—-
jad asendawad sel kombel ka wiljaoksad öie-

pungadega nimelt halwalt kandwate tugi—-
puude külge. See töö wöetakse harilikult
augustikun löõpul ette. Otstarbeks on siin-

ur sigimata tugipuid ruttu wiljakandwaks
teha.

Peale olulerimist tarwitatakse metsikute
kaunistamiseks sagedaste weel kopulerimist
(jatkamist)h. See on üks lihtjamatest ja roh—-
keste tarwitusel olewatest kaunistamisewiisi—-
dest. 289. lehek. pildid I—B näitawad seda sel-
geste. Nr. 1 on walmis kaunistus, nr. 2 —Wastustega külgeliitmine.

Koore alla proppimine:
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walmislöigatud metsik (alus), nr. 3 — walmisloõigatud kaunistuseols.
Tähtis on selle kaunistamise juures see, et kaunistuseoks ja metsik ühejã-
medused oleksiwad, nii et liuhkamisi löigatud otsad hästi koor koore
wastu kokku passiksiwad. Peale kokkupanemist tuleb willase loönga ehk
niinega kinni siduda ja puuwahaga üle märida.

Et kaunistuseoks kinnisidumisel paigast, ei nihkuks woöib täien—-
datud kopulerimist ehk wastustega kopulerimist tar-

witada. 289. lehekũüljel olewad pildid 4—6 näitawad meile seda kaunis-

tamisewiisi. Niihästi metsikule kui ka kaunistuseoksale lõigatakse süga—-
wad, teineteisesse passiwad täkked sisse. Siis ei nihku kaunistuseoks
paigast.

On aga metsik liiga jäme ja kaunistuseols peenike, siis ei saa
neid sel kombel kopulerida. Siin talitame natuke teist wiisi, tarwitame nimelt
wastuste abilkülgeliitmist. Köige pealt löigatakse metsik
kaunistamiseks sündsal kohal läbi, mitte otse pöigiti, waid pisut liuh—-
kamisi. Madalama (hästi tähele panna: madalama) külje peal
löigatakse niipalju koort ja puuollust maha, et kaunistuseoksa hästi
külge saab passida. Siis tehtakse täkked, pandakse kokku, seotakse kinni

ja märitakse puuwahaga üle. Ainult ũsna harwa läheb niisugune
kaunistamine luhta.

Wäga kerge klaunistamisewiis on weel koore alla proppi—-
mine. 240. lehek. pildid 1— 5 kujutawad meile seda. Koore alla proppimist
wöib jämedamate metsikute kaunistamise puhul tarwitada, nimelt kui
metsikud kaunistamise ajal juba ajamas on. Kui kaunistuseoksi tarbe-

kohaselt alal hoitakse, wöib koore alla weel juunikuul proppida. Kau—-

nistuseoksal lõigatakse siis kuni ũühe kolmandikuni tema jämedusest täke

pöigiti sisse (pildid I—3) ja nimelt, nagu piltide peal näha, otse silma
alla; allapoole lõigatakse kaunistuseoks pealt liuhkamisi terawats.

Metsik löigatakse maa lähedalt tugewa, dige terawa noaga pdi—-
giti maha ja ühelt poolt, lehesilma wastas seiswalt küljelt päästetakse
koor otse allapidi niikaugele wallali, er parajaks lõigatud kaunistuse-
eksa sisse woõib lükata. Kaunistuseoksa täke peab sealjuures aluse
(tüwe) peale ja kesk metsiku lahtilöigatud koore hölmasid seisma jääma.
Peenikesi kaunistuseoksi wöib ka ilma täklketa sisse panna.

Köige parem aeg koore alla proppimiseks on meil maikun teine

pool ja ka weel juuni algus. Sel ajal on koort kerge tüüwe üm—-

bert wallali kangutada. Preppimiseoksad tulewad selle ajani muidugi
tarbekohaselt alal hoida.

;

Köigist kaunistamisewiisidest on koore alla proppimine köige ker—-

gem ja lihtsam, need kaunistused klaswawad wäga hölpsaste kinni, nii
et seda iseäranis just algajatele woõime soowitada.

Koore alla proppimist wöib ka wanemate puude ümberproppimise
korral tarwitada. Suurematel okstel ei loõigatagi siis koort pikuti löhki,
waid ta kangutatakse luupulgaga ettewaatlikult niikaugelt tüwe ümbert
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lahti, et walmisloõigatud kaunistuseoksa koore wahele wöib lükata. Nii—-

sugusel juhtumisel wöetakse siis kaunistuseolksal ka tagumiselt küljelt koor

maha. Sel wiisil kuunistades wöib B—4 klaunistuseoksa ũühe oksa külge
pookida. Siis seotakse kaunistusekoht hästi kinni ja mãritaklse puuwa—-
haga üle, ka löõikehaaw.

Köige rohkem tuntud ja wanem kaunistamisewiis on löhesse
proppimine. See wiis oli juba rohkem kui 1000 aasta eest room-·

lastele ja greeklastele tuntud; Saksamaal on ta praegu peaaegu igas
tülas koöige rohkem tarwitusel. Juuresolew pilt näitab poolde löhesse
proppimist, kuna järgnewal leheküljel leiduw pilt täislöhesse proppimist
kujutab.

Löhesse proppimist
tarwitatakse ka niisu-
guste metsikute pooki—-
miselks, mis juba kau-
nis tugewaks kaswa—-
nud, niisama ka ise—-
äranis wanematepuu—-
de ümberistutamise
korral.

Jämedamaid met-

sikuid kaunistades
löigatakse need maa—-

pinna ligidalt pdöigiti
(weeloodis) maha.
See sündigu muidugi
targu, et tüwi pigis—-
tada ei saaks. Selle-
pärast on siin parem
peenikest saage tarwi—-
tada ja haaw päraft
noaga siledaks li—-

gata. Maha löigates
pandagu ka seda tä—

hele, et proppimiselöhe kohal silm (pung) seisaks, millel otstarbeks on

mahla ülespoole, s. o- sissepandud kaunistuseoksa poole juhtida.
Seda metsikut silma woöib niikaua kaswada lasta, kuni kaunistus kinni
on kaswanud.

Löhesse proppimisels peab oluse (metsiku) läbimööt wähemalt /2—
tolline olema. Wanemate puude eyk oksade läbimööt wöib kuni 4 tolli
olla; sit pandakse kaks kaunistuseoa (järgnew pilt), weel jämedamale aga
83—4 ofksa.

Kaunistuseoksal olgu, nagu järgnewal pildil näha, köõigest 2 silma; sei-
sawad silmad liiga ligistikku, siis 8 silma. Kaünistuseoks löigatakse

Poolde lõhesse proppimine
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terawa noaga alt kiilu jarnasekls, ja nimelt nii, et wlimine külg laiem
oleks kui sisemine; oks olgualt nii siis noatera kujuline. Molemalt
poolt lõigatakse kaunistuseoksa sisse ka öõnar (täke), mis wastu tüwe

ehk oksa jääb. Otse selle önara lähedal olgu kaunistuseoksal silm, sest
et see harilikult koöige paremine wälja ajab. Nagu köigi launistuste
puhul, lõigatakse ka siin ols otse silma pealt maha.

Metsikule ehk kaunistatawale oksale tehtakse kuni südameni nii
sügaw lohe sisse, et kaunistuseoks hästi sisse passib. Kaunistuseoksa
sisse pannes hoitakse loöhe noa abil ettewaatlikult laiali. On kaunistuseoks ehk
oksad sisse pandud,
siis seotakse kaunistu—-
sekoht köwaste kinni
ja määritakse puu—-

wahaga ũle. Sak—-
samaa puukoolides
tarwitatakse löhesse
proppimist ka kirsi—-
puude kroonide kau—-

nistamiseks. See kau—-
nistus wöetakse siis
septembrikunl ette.

Kaunistuseokstel mur-

takse enne sissepane-
mist lehed wälja; nad
kaswawad weel sũgi—-
sel kinni, ilma et

wälja ajaksiwad.
Loöhesse proppimi—-

seks on köige parem
n. n. löhesseproppi-
mise-rauda tarwitada.
See riist pandakse
tüwe peale ja löö—-

dakse puuhaamriga
ettewaatlikult sisse.

So, nüũd tunneme küllalt kounistusewiisisid.
Kaunistuselks tarwitame terawat nuga; mida siledam likehaaw,

seda hölpsamine, kliiremine ja paremine kaswawad kaunistuseoks ja
metsik kinni. Peale selle tarwitame weel niinekoort ja willast loönga,
nii siis painduwaid ja pehmeid sidemeid, mis mitte sisse ei loöikaks.
Mida paremine kaunistus kinni on seotud, seda kindlam wöib hea lor-
damineku peale olla. Umbes kuus kuni kaheksa nädalat peale kaunis—-

tamist loigatakse side noaga läbi, kui ta juba ennemalt puu paisumise
tagajärjel lahti pole läinud. Loöpuks on weel wäga head puuwaha

Täisloõhesse proppimine
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(poolwaha) waja, mis ennast hästi peale määrida annaks ja mingisu—-
guseid kahjulitkka aineid ei sisaldaks (halba xaswa, öli, denatureritud
piiritust jne.). Kaunistusekohta määritakse nii, et koöik löõikekohad hästi
kaetud oleksiwad. Halb puuwaha wöib terwe kaunistuse luhta ajada.
Purwaha wöib osta ehk ka ise walmistada. Selleks wöetagu 8 loodi

head wäha, s loodi sulatatud weise-ploomiraswa, 24 loodi head kolo—-

foniumi ja /24 toopi (/6 korterit) head piiritust. On waha, rasw ja
kolofonium wanas potis lkerge tule peal sulaks aetud, siis walatakse
piiritus ettewaatlikult ja ühtelugu pikkamisi segades sinna sekka.

Puude wäliskuju.

Ligi süülla körguse, lageda tüwega, korramöödulise ehk korratu
oksastikuga wiljapuid nimetawad aednikud körgetüwikuteks. On

tüwi köigest B—4 jalga körge, siis nimetatakse puund pooltüwikuks.
Köil teised wiljapuud, nii siis koöik, mille tüwi madalam kui 3 jalga,
langewad härjapoölwik-puude ehk madaltüwikute liiki.

Need kolm nimetust öpime hästi pähe, sest et seda tingimata
waja läheb, kui köigist wiljapuude kaswatuse kohta käiwatest seletustest
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dieti aru tahetakse saada. Körgetüwiku, pooltüwiku ja härjapölwiku
nöuded on igaühel isesugused.

Körgetüwikut tarwitatakse hariliku puuwilja kaswatamiseks.
Harilikka sortisid ja köiki sortisid, mis locduse poolest tugewaste klas—-

wawad ja alles körgemas wanaduses kandma hakkawad, ülepea iga liiki
ja sorti wiljapuid, mis iseäralisi kulturatingimisi ei ndua, kaswatatakse
üksinda körgetüwikute kujul. Niisama peame koörgetüwikuid paremaks
wiletsamatele seisukehtadele ja halwema maa peale istutada, nit. ka

heinamaadele ja rohuaedadesse, sest et need puud wördlemisi koige
wäiksemate nöuetega on, nende juured sügawale tungiwad, iga ülsik
puu suurema tüki maad ära katab ja seepärast siis ka nende rawitsus
lihtsamaks muutub.

Pooltüwikud annawad läbistikku rohlklem peenemaigulist
ja paremat wilja. Seesugusel kujul kaswatatakse sortisid, mis mitte
nii tugewaste ei kaswa ja juba waremalt kandma hakkawad; korgetü—-
wikutena kaswataksiwad niisugused warakandwad sordid wähe puuollust
ja jääksiwad kängu. Selle läbi, et tüwi lühem, muutub kasw tuge—-
wamaks. Meie tarwitame pooltüwikuid peaasjalikult üksnes seal, kus

maa puude all rohust ja umbrohust puhas peetakse ja teda sagedamine
köblitakse. Et tüwed wördlemisi lühikesed on, wöime puid pöhjalikumalt
ja hoolsamalt rawitseda, ja puud just niisugust rawitsust nöuawadki;
wilja kogumine on kergem. Rannamaadel, kus sagedad kanged tuuled

walitsemas, istutatakse peaaegu üksnes pooltüwikuid. Seal, kus wargaid
karta, on körgetüwikud sündsamad. ;

; Härjapölwikud on meil peene ja köge peenema puuwilja
kaswatamiseks, üklsnes headel, kaitstud, soojadel seisukohtadel ning koöige
parema maa peal ja üksnes koöige peenemate sortide jaoks. Kus koöige
peenema puuwilja järele wajadust ei ole — kahjuks aga on wajadus
peaaegu igal pool wäga suur — seal ärgu istutatagu ka härjapoõlwikuid;
sest härjapölwikute kaswatus on loomulikult palju kallim ja noöuab

märksa rehkem tööd kui hariliku puuwilja kaswatus. Härjapolwikute
kaswatuse iseäraldus on ka weel see, et maa seal üksnes nende päralt
oleks; nii siis hoitakse koöiksugu taimed, ka rohi kaugemal ja koblitakse
hoolsaste. Härjapölwik ajab oma juured heas maas lamedalt wälja.
Härjapölwikuid woöib wäikse ruumi peale wördlemisi suure hulga istu—-

tada, ja kuna körgetüwikud läbistikku alles 10—15 aasta pärast,
pooltũüwikud 6—sß aasta pärast wilja kandma hakkawad, wöib hörja—-
pölwikute istanduselt juba kolmandal, neljandal aastal saaki loota.

Löikamise ja wormimise abil (oksasid painutades ja kinnitades)
woib köige mitmekesisemat laadi härjapölwikuid kaswatada. Algajale
aga sünnitals see üksnes segaduft, kui me siin temale kohe koõik härja—-
pölwiku wormid üles loeksime ja neid kirjeldaksime; juba tähtsama—-
tegi wormide tundmaöppimine nöuab oma jagu waewa. Need täht-
samad wormid aga on järgmised: ;
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I. Pööõsaspuud (korratud härjapölwikud);
11. Wormipuud (korramöödulised härjapölwikud).
I. Pöõoõsaspuu, see on „koörgetüwik ilma tüweta“, s.t. puu,

mis juba maapinnast peale oksi oma tahtmise järele woõib ajada ja,
ilma et ta juures tösisemat lõikamist eite woõetaks, just nii woõib areneda,
nagu soowib. Algajale on niisugune puu selle poolest parem, et tema

rawitsemist koige rutemine ära wöib öppida ja see ka suurt waewa ega
tööd ei nöua. Poöösaspuu ei lepi ka nii kergeste teatud, piiratud ruu—-

miga; tal peab tema sees elutsewa ajujöu kohane ruum olema. Uksnes
nörga ajuga sortidest saab häid pöösaspuid.

h
11. Korramööduliste wormipuude wahel tehtakse järgmist

wahet:
1. Tugipuud (spaleerid), need on niisugused puud, mida

müũri najal ehk wabalt seiswate tugede najal sel kombel kaswatatatse,
et nad küll laiaks kaswawad, siiski aga õhukeseks jäcwad. —

2. Nööripuud (kordonid), suuremalt osalt wäga wäiksed
puukesed. Neid kaswatatakse lihtsa traatnööri ehk lati abil, kas püst-
loodis, weeloodis woõi poolwiltu.

83. Wabaklt seiswad wormipuud: piramidid, katlapuud.
Köigil nendel wormipuudel kaswatatakse oksad kindlaste äramã—-

ratud kujul; oksad on ühemööduliste lüühikeste „wiljaokstega“ kaetud,
mille küljes wili kswab. Kudas neid puid nii kunstipäraliselt saab
kaswatada, seda oõpime iga härjapölwiku-wormi juures eraldi tundma.
Kui meil kord juba tulewase wormipuu pilt .selgeste silma ees seisab
ei ole neid rgske seesugusteks kaswatada.

;

Algajal kerkib nüüd loomulikult küsimine kleelele: Missugune ots-

tarbe on sellel kunstlikul wormipuude kaswatusel? Mispärast kaswatame
neid puukesi nii findlate määruste järele ja ei lase neid nii kaswada,
nagu nad ise tahawad? 1) Kindlate wormide ahil wöime teatud

korrapäralsust alai hoida, 2) kallis aiaruum tarwitatakse koik tulutoo-
walt ära, 3) puuwili kaswab köige täielikumals.

Härjapölwik-alused.
Kudas tuleb seda seletada, et ũühte ja sedasama sorti head puu—-

wilja kord koörgetüwiku, kord härjapölwiku otsast leiame? Mispärast on

see puu siin suur ja teine seal härjapölwik? On see puu ainult löika—-
mise abil härjapölwikuks tehtud? — Ei. Löikamise teel wöime offi
nende edenemises küll pisut takistada, wöime neile teise, wähema
kuju anda, aga puud, milles hiiglajöud uinub, taltsutamata kaswujuga
puud ei suuda me loikamise teel mitte wäiklest kaswamisewormi omandama
sundida, teda niisugusel kujul pealegi weel wilja ?andma panna. Puu
looduslik kaswujoöud (ajujoöud) peab tema suurusega tasalaalus seisma.
Sellepärast kaswatame neid puuwilja-sortisid, mis looduse poolest tu-
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gewa lkaswujoöuga on ja hilja kannawad, suurte puudena ja ainult 100-
duse poolest nörga kaswujoöuga, wara ja rikkalikult kandwaid tar—-

witame wäikesteks härjapolwikuteks.
On hea abinöu olemas, kudas puud härjapõlwikuna kaswama sun—-

dida: kaunistuseoksa, millest härjapöõlwikut tahame kaswatada, ei propi
me mitte hariliku metsiku aluse külge, waid hoopis iseäralise, pöösaku-
kujulise, nörga kaswujöuga aluse külge. See alus kannab härjapölwik-
aluse nime. Niisuguse aluse peale propitud kaunistuseoks (puu) hakklab
nũũd ise ka möddukalt kaswama ja warakult wilja kandma. Kes puu—-
koolist noori puid ostab ja neid härjapölwikute kujul tahab kaswatada,
nöõudku tingimata niisugused puud, mis „härjapwiku peale on kau-

nistatud“.

Mitmed härjapölwikud, mis taltsuta-
mata kaswawad ja peaaegu sugugi wilja
ei kanna, on ainult sellepärast nii kölb--

matad, et walealuse peal seisawad: aluseks
ei ole härjapõlwik, waid metsik alus (tüwi).
Aluse walikus on nii siis ekitud, ja seda
eksiiust ei saa enam heaks teha.

Ounapuude jaoks on meil para—-
disi-nnapun, wäileste untega posas,
sündsaks, nörga kaswujoöuga aluseks. Tema

peale propitud head öõunasordid, isegi tu-

gewa kaswuga sordid, kaswawad möödu—-

kult ja hakkawad warakult ja rikkalikult
wilja kandma. Ainult seda alust woöime
wäitkestele wormidele soowitada; ta juured
on hästi peened ja harulised, nöuab selle—-
pärast head maad—

Weel üks teine härjapölwik-alus on

wiljapuudele kohane, teda ei woõi aga wi—-
keste wormide jaoks tarwitada, sest et ta

tugewama kaswujoöuga on. Selle peale
kaunistatud puud hakkawad möni aasta

hiljem wilja kandma, püsiwad aga selle
eest kauemine. See on magusa wiljaga
puhmas-õunapuu (doucin). See on suu—-
rematele härjapõlwik-wormidele heaks alu-

seks, saswab ka weel wiletsapoolse maa

peal. kaunis hästi. Metsikute peale kau—-
nistatud õunapuud lasewad endid ainult
siis suuremate härjapölwikutena kaswa—

tada, kui nad nörga kaswujöuga, wara;Paradisi- dun aluseks hãrjapdl
kandwat sorti on. wikutele.
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Pirnipuude jaoks tarwitataw härjapölwik-alus ei ole sugugi pir—-
nipuude liigist, waid see on harilik Kydonia öunapuun (Quitte von

Angers). Ta on pirnipuuga sugulane ja see kaswab tema otsas hästi.
Kaunistatakse just maapinna pealt; Kydonia öunapuust ei jää muud al—-

les kui ainult juur; köik, mis peal maa, on pirnipuu. Kui pirnipuu
körgemalt Kydonia öunapuu otsa kaunistaksime, siis woöiks puu külma

käes wiga saada woöi hukka minna; sest Kydonia öunapuu muutub kan—-

geste ör naks, niipea kui pirnioks tema peale on kaunistatud, ja Ky—-
donia dunapuu maapealne osa külmaks ära. Jätame aga Kydonia öuna—-

puust ainult mulla sees peituwa juure alles ja warjame seda pealt
külma wastu weel sönnikuga, siis ei ole wiga midagi. Kydonia duna—-

puu juur ja pirni tüwi lepiwad hästi kokknu. Noor puu kaswab esi—-
mestel aastatel jõudsaste, hakkab warsti wilja kandma ja seisab läbis—-

tiklu kakskümmend aastat eluwöimuline.
Möned pirnipuu-sordid ei pea Kydonia unapuu peal kũll nii-

kaua wastu, aga need sordid on tuntud ja heades puukoolides neid

Kydonia öunapuu otsa ei kaunistata. Ka kuiwa maa peal ei kaswa
Kydonia öunapuust alus hästi. Siin wöetakse juba aeglase kaswuga
metsikud pirnipuud aluseks ja kaswatatakse härjapöõlwikute kujul ainult

ei sortisid, mis warsti kandma hakkawad ja liiga suure kaswujoöuga
ei ole.

Persikupuud kaunistatakse niisama otse maapinna kohalt
ploomipuu otsa. Köik ploomipuu—-sordid selleks aga ei kölba. Köige
paremateks peetakse ehtsat Saint-Julieni (säng-shüliängi) ploomi ja
Damaskuse ploomi (Dämaszener Pflaume). Niiske maa peal on ploo—-
mipuust alus igatahes parem kui seemnest kaswatatud persikupuu ise;
kerge, kuiwa maa jaoks wöib aluseks kas seemnest kaswatatud persiku-
woi mandlipuud soowitada.

Aprikosid kaswawad hariliku aia-ploomipuu peale kaunistatult
eeskujulikult; niisama ka Saint-Julieni ploomipuu peal.

Kirsipuid kaswatatakse harwa härjapölwikute näol. Hapuklir—-
sid kaunistatakse hapukirsside otsa. Härjapoölwik-aluseks tarwitatalse
puukoolides köikidele kirssidele löhnawat ehk mahalebikirssi.

Ka ploomipuid kaswatatakse mönikord härjapölwikute näol.

Aluseks tarwitatakse sel puhul Saint-Julieni ploomipuud.

Noorte wiljapuude kaswatus.

Puukoolis noorte wiljapuude kaswatuseks on iseäralisi teadmisi
waja ja iga aiasöber ei saa sellega hakkama. Kes sellepärast üksnes

möned puukesed oma aeda tahab istutada, see ostku nad parem juba
hea st puukoolist; siis wöib ta julge olla, et ta noored, kaswujoulised,
lerwed ja head sorti puud saab. Siiski anname ka siin lühik-se juha—-
tuse, kudas noori wiljapuid kaswatada. —
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Wiljapuu-metsikute kaswatamiseks on köige pealt waja ustawast
kauplusest wärsket, idanemisewöimulist seemet muretseda. Mida wäik—-

sem see puuwili on, millest seeme wöoöetud, seda varem see on. Kas

seeme täielikult walminud on, wöib tema tumepruunist wärwist ära

tunda. Köige parem aeg wäljakülwamiseks on sügise. Maa, kuhu
seemned wälja külwatakse, olgu hea, tugewaste wäetatud aiamaa; wal—-
mistatakse4 jalga laiad peenrad ja seemned külwatakse ridamisi. Seemne—-
waokesed tehtakse, niisama nagu ernestel, 83 tolli sügawad ja kaetakse
umbes 1 tolli paksuselt mullaga. 4 jalga laia peenra peale wöib 6 —7

rida õunu ehk pirnisid külwata. Kes noori taimekesi kohe peale tärka—-

mist tahab pikerida, wöib seemne ka laialt külwata ja rehaga mulla

sisse rehitseda. Külwatakse wähesel möödul, fiis woöib seemne ka kasti-—

desse ehk sönnikulawasse wälja külwata. Peenrad tulewad kuni taimede
tärkamiseni niisked hoida; sellepärast kaetakse nad kuuseoksadega ehk
samblaga, et ärakuiwamise eest hoida; taimelawa katmiseks woib ka

peenikest määndunud sönnikut tarwitada. Et peenrad umbrohust alati

puhtad tulewad hoida, seda ei pruugi küll wist iseäraldi meelde tuletada.

Üüleũldse tuleb sügisest külwamist kewadesest paremaks pidada, sest
et talwine niiskus seemnete leotamiseks ja kewadel idanemisele ajamiseks
palju kaasa aitab.

Kes aga mönel pohjusel sügisel külwi ette ei saanud wötta, wöib
ka kewadel külwata. Seemned peab ta nüsugusel puhul pottides ehk
kaussides liiwa sees ületalwe pidama. Esmalt pandakse nöõusse ohuke
kiht liiwa, siis öhuke kiht seemneid selle peale, ja sel kombel ikka kihi—-
wiisi edasi, kuni nöu täis saab. Seemnenöud hoi-
takse siis wömalikult jahedas paigas alal ja wal—
wataklse selle järele, et hiired kallale ei saaks; seks
otstarbeks woöib noöude peale teliskiwid panna.

Ploomid ja kirsid külwatakse selisamal
kombel wälja, nagu öunad ja pirnid, ja ehk esi—-
meste seeme küll palju suurem on kui wiimastel,
ei tohi teda siiski sgawalt mulla sisse panna. 6—?7

rea asemel aga külwatakse ploomid üksnes 4—5

reas peenrale.
Hea maa sees ja kui ka muud olud head,

kaswawad moöned metsikud juba esimesel aastal

taimepeenral nii tugewaks, et neid parajaste
ümber woöib istutada. Et seda meie kliimas aga
üksnes harukordadel ette tuleb, siis on parem
wäljawötmisega teise aasta löpuni oodata. Selle
aja peale on metsikud suuremalt osalt juba pliiatsi
jämedused ja neid wöib siis puukooli istutada.
Kauem kui kaks aastat mberistutamisega oodata
ei ole sugugi otstarbekohane, sest mida waremine Ühe-aastane metsit.

17
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metsikud ümber istutatakse seda paremad juured nad omale kas—-

watawad. : ;
Metsikuid teise aasta löõpul taimepeenrast wälja wöttes waadatagu

hoolega selle järele, et juured, iseäranis weel petned narmasjuured
kudagi moodi wiga ei saaks. Metsikud woöetagu peenralt pilwes ilmaga
ning ärgu lastagu neid kaua öhu käes kuiwada, ja kui neid kohe
ei istutata raputatagu, neile mulda peale. Seal, kus jäneste külaskäãimifst
karta on, warjatagu noori puid nende eest kadakaoksadega kattes wöi
mönel muul teel. Sellega on metsikute kaswatamise kohta lühedalt
köik öeldud. Kes meisikuid üksnes wähesel arwul mötleb kaunistada,
see ostku need, nagu öeldud, mönest heast puukoolist.

Noorte metsikute koolitamiseks määraiud aiamaa olgu sügawalt
kobedaks tehiud ja rammus, ühe sönaga — köige parem käepärast olew
maa. Lahjasse aiamaasse istutada on täieste otstarbeta, sest et nii-

suguse maa sees kunagi terweid, saledaid tüwesid ei saa kaswatada.

Kui maa sügawalt ümber kaewatud — kus see wöimalik, tehtagu seda
parem aasta waremalt sügisel — rigolitud ja tugewaste wäetatud on,
woetakse taimede istutamine ette. Üksikute ridade wahet olgu 2—2-
jalga; fkui metsikud mitu aastat ühe ja sellesama paiga peale seisma
peawad jääma, siis jäetagu ridades üksikute puukeste wahet 12—2
jalga; siis pääseb kaunistamise puhul neile igalt poolt hästi ligi.

Wäga kasulik on, nimelt kuiwa ilmaga, istütatawa metsiku juuri
sawist ja ölgedeta lehmasoönnikust walmistatud wedela pudru sisse kasta.

Enne istutamist wabastatakse metsikud terawa noa abil koigist koörwalis—-
test oksadest ning okastest ja löigatakse·umbes 1—1!- jala pikkuseks.
Iseenesestki möista tulewad wanad, juhtumisi ehk murtud juured nii—-

sama loigata; üũlejäänud juuri aga kärbitakse kergelt, et nad uusi nar-

masjuuri kaswataksiwad.
Uuemal ajal pandakse Saksamaa suuremates puukoolides pea—-

röhlu selle peale, et koöil seemnetest kaswatatud taimed juba esimesel
aastal nii tugewaks kaswaksiwad, et nad puukooli istutamiseks sündsad
oleksiwad. Nimelt sünnib see sel teel, et waewalt seemnest tärganud

taimed selleks walmis hoitud rammusa ja kobeda aia-

Seemnest tärga
nud wiljapuu.

taim.

mulla sisse pileritakse. Meie kliimas aga läheb mersiku
kaswatamiseks, nagu ülemal tähendatud, kaks aastat waja.
Metsikuid puukooli istutades tarwitatagu kas nööri, millele

iga 12—2 jala kohta sölm sisse pöimitud, ehk jälle
mööduritwa, millel waheruumid läikiwate peadega nae!l-
tega ära märgitud.

Meie kliimas on köige paremaks puukooli istuta—-
mise ajaks warane kewade. Istutamise juures olgu wähe—-
malt 2 inimest tegewuses, suuremates istandustes neli

ehk weel rohkem inimesi. Peale istutamist kastetakse
metsikuid ja silidakse muld rehaga tasaseks. Taimi ei



251

pea liiga sügawasse istutama, nad tulewad üksnes pisut sügawamale
mulla sisse kui nad taimepeenardel seisiwad, nii et ka juurekael, mis

taimepeenardel enamaste wäljas oli, nüüd mulla alla saab. Et juurte
katmiseks peenikest, hästi läbitöötatud mulda tarwis läheb, on iseenesest
möistetaw, niisama ka see, et puukoolid umbrohust puhtad tulewad

hoida. Eesküjulik puukool ei tohi mingil tingimisel umbrohtu täis olla.
Kui umbrohust puhastamine kohe peale selle tärkamist päikesepaistelisel
päewal ette wöetakse, siis ei ole puukool kuigi ränk puhas hoida. Muidugi
möoista ei tohi taimi umbrohu kitkumise ajal kudagi wiisi wigastada.

Kydonia dunapuid, magusa wiljaga puhmas-sunapuid ja paradisi-
õunapuid seemnetest ei kaswatata, neid paljundatakse ainult istutuseok—-
sade kaudu. Hästi juurdunud istutuseoksad istutatakse niisama nagu
seemnest kaswatatud taimed puukooli. ;

Alles siis, kui nad siin kinni kaswanud ja neil ka kaswuhools
jöudu on — nii siis mitte ennem — kaunistatakse neid, nimelt kas oku—-

leritakse neid augustikuul wöi kopuleritakse järgmise aasta märtsikuul,
ikka üsna maapinna pealt. Kaunistusewösu, mis selle järel ilmub,
kinnitatakse tüwe tülge püũstloodis. Peale kopulerimist aga ilmuwad
ikka kaks wöi kolm wösu; nendest jäetakse koöige tugewam alale, teised
loigatakse maha.

— —— -—— 7
— ʒ— ——

——
——

—

Headel tingimistel kaswab see wösu
ühe aastaga poole sülla koörguseks. On
lehed maha warisenud, siis nimetawad
aednikud säherduft ühe-aastast ilma kor—-

walwösudeta puukest
„ühe-aastaseks klaunis-

tuseks“
Seesuguseid ühe-aas-

iaseid kaunistusi on puu
koolides müũüa, ja kes
omale mitmet sorti noori

õunapuid suuremal hul—-
gal tahab muretseda, ost-
ku heast puukoolist tar-

wilik osa ühe-aastaseid
kaunistusi. Nad ei ole

kuigi kallid. Tükk nusab 35 kuni 50 kop. Ka— . :
he-aastasel hooletusesse Naabinna ahedeit
jäetud kaunistusel on jubha 7

körwalolsad ja säärast on juba raskem oma tahtmise järele kaswatada
Igatahes tuleb etie, et ka ühe-aastane kaunistus mitu enne-aegset wösu
wälja ajab. Aga need nörgad wösud tulewad siledalt maha löigata
ja puuga nöõnda ümber käia, nagu poleks neid olemaski olnud.

Wösu tuleb kinnitada
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Kes suuremat kulu ei karda ja oma aiast warsti puuwilja ta—-

hab saada, see ärgu ostku mitte ühe-aastaseid kaunistusi, waid walmis—-

taswatatud koörge- wöi pooltüwikud, mille tüwi juba oma täieliku körgu-
seni kaswanud ja millel ka lihtsad kroonioksad ei puudu (need puud on

juba kolme, nelja aasta eest kaunistatud), woi kolme kuni wiie olsaga
tugipuud, kahe-aastased woõi weel wanemad nööripuud, kahe-, kolme-,
nelja-aastased piramidid

Kes häid puid tahab, ei pea odawaid hindasid
taga ajama.

Parem noor, kaswujoöuline pun osta kui

odaw, aga wana ja wilets puu, mis juba köik

elujoöu on kaotanud ja ka hea rawitsuse all enam

ei kosu.

Tähtsamad wiljapuu—-liigid.
Igal wiljapuu-liigil on oma iseäraldused.
Ounapuu on wiljapuude seas koige wär—-

tuslikum ja tähtsam. Esiteks seisab tema wili köige
kauemine wärske; esimesed öunad walmiwad juba
juuli löpuks, nendele järgnewad sügise- ja talwe-

õunad, nii et peaaegu terwe aasta läbi häid sunu

saadawal on. Teiseks on öunad toorelt söömiseks
köige terwem puuwili. Kolmandaks wöib öunu köige
mitmekesisemal wiisil kasulikult toiduks tarwitada.

Neid saab peaaegu igalt turult osta, nad kanna-
tawad ka wäga kange weo wördlemisi kergeste ära.
Nendest pöhjustest on öunapuu esimesele paigale

Maapinna lähedalt seadmisekls juba küllalt. Kes linnadest ja laãbi—-

tunitterurneorrun käimise-teedelt kaugel elutseb ja omate äri otstarbeks
: wiljapuid tahab istutada, peaks koõige pealt õuna--

puud walima, muidugi, kui tema maa selleks sünnis on. ;
Ounapuu edeneb igas aiamaas. Ta armastab küll rohkem orgusid,

kuid kaswab fa körgetel, lahtistel kohtadel hästi; peale selle armastab
ta lupja, rammusat maad janatuke niiskust, aga möned sordid kaswa—-
wad ka kuiwa liiwamaa sees hästi, kui seda heas wäetuses peetakse.

Et õunapuu madalaljuurduja on, ei noõua ta ka iseäranis sügawa
pöhjaga maad, 20-—28-tollisest kulturakihist on temale juba küllalt.
leliia wäetatud ja wäga niiskes aiamaas jääb dunapuu hölpsaste
pödema ja wähjatöbiseks, iseäranis kui lubi puudub. Selle wastu
aitawad lubjawäetus, maa kobedakstegemine, peldiku- ja laudasönnikuga
wäetamise seismajätmine.

Imeilus on unapuu dis —ta on üks kaunimatest. Iseäralist sorti
wäikseid öunapuid istutatakse nende ilusate öite pärast ka ilupöösasteks.
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Wiljapuude kaswatajatele on iseäranis need die-osad tähtsad,
mis wilja kaswatada aitawad: tolmukad ja ieputk. Tolmukate dietolm

peab öieputke armide peale sattuma, muidu ei sigi wili. üksnes harwa
aitab tuul tolmu dieputke armide peale kanda, suuremalt osalt teewad seda
mesilased ja teised putukad. Wiljapuude kaswatuses on wäga tähtis
mesilasi pidada, kes dielt diele lendawad ja puu sigiwaks teewad.

Kestwate külmade ehk wihmaste ilmadega ei tolma öietolm, ja ?a putu—-
kad ei lenda; siis on sigitamine halb ja meie saame wähe puuwilja.
Niisugused sordid, mille öitsmise-aeg kauemine wältab, saawad kindla—-
mine sigiwaks. On ka sortisid, mille öied iseäranis kanged on igasu—-
guste ilmade möjudele wastu panema. :

Tähtsamad öunapuu wormid on körgetüwik ja madaltüwik. Härja—-
poõlwik-puud kaswatatakse parema meelega wabade poöösaspuudena;
tugipuu ja nööripuu kujul kaswatatakse üksnes häid sortisid, iseäranis
walget talwekalwilli, ananas-reinetti ja teisi sellesarna--
seid, paradisi-unapuust aluse peale kaunistatult.

Pirnipuu nöuab köige pealt juba palju sügawama pöh—-
jaga maad kui öunapun. Seal, kus dunapuu aluspohja läbilask—-
mata kihtidest woöi pöhjawee madalast seisust hoolimata oma lamedate

juurtega weel hästi edeneb, ei joöua pirnipuu sagedaste enam edasi, sest
et tema juured sügawamale himustawad tungida; sagedaste ulatawad
nad sülla maad sügawale ja weel sügawamalegi. Pirnipuule on ka

suuremat soojust waja. Kuna Saksamaal näituseks koöige paremad öu—-

nad mitte löuna pool täielikuks ei edene, waid osalt just põhja pool,
kaswawad koöige paremad pirnid jälle löuna pool. Pöhjapoolsel Saksa-
maal on pirnide kaswatus tähtsuseta; woördlemisi hästi edenewad seal
ũüksnes moöned sordid, iseäranis suwepirnid.

Härjapölwik-puude kujul kaswatatakse üksnes paremaid pirnisorti—-
sid. Köige paremine walmiwad need pirnid, sügise- ja talwepirnid
wälja arwatud, tugipuudena soojas kohas seina äres. Wabas maas
walmiwad pirnid pooltüwiku otsas märksa paremine kui körgetüwiku
otsas.

Esimesi walminud pirnisid saame juulikuu löpul.
Maguskirsipuu*) tarwitab head, lupja-sisaldawat maad ja

ei edene pikemat aega seal, kus lubi puudub. See wiljapuu on üle—-

pea örn ja suurte nõuetega, ja ta kaswatus läheb meie maal sagedaste
just wiletsa maa pärast luhta. Maa olgu erakorraliselt rammus ja
sügawa pöhjaga, aluspöõhi ärgu olgu niiske, waid soe. Maguskirsid

*) Maguskirssa on wärwi poolest musti, kirjuid ja kollaseid. Kirjud kir-

sid on enamaste koöwemad külmale wastu panema kui mustad, aga kahjuks ei saa
nendegi seast ühtegi sorti meie kliimas täieste talwekindlats tunnistada. Wahet
tuleb teha südamekirsside ja krömpskirsside wahel; esimesed on pehme lihaga ja
edenewad paremine kerges maas; teised on koöwa lihaga ja sündsamad raskema
maa peal kaswatamiseks. ;
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ei salli ka kinnist, igalt poolt piiratud seisukohta, waid seisukoht olgu
waba. Maguskirsside walmimise-aeg on juuni- ja juulikuu.

Köiki maguskirsi-: sortisid kaswatatakse enamaste körgetüwikutel,
ilma et oksade kallal palju lõigataks.

Hapukirsipuu*) wajadused ei ole nii suured kui maguskirsi—-
puul ja neid wöib weel sinnagi hea tagajärjega istutada, kus magus—-
kirsid lubja puudusel, madala pöhja pärast ehk toiduainete puudusel
pödema lööwad ehk wähe wilja kannawad. Harilikud wäiksed hapu—-
kirsid kaswawad ka öige wiletsas maas, kuiwas liiwamaas jne. Köigi
wiljapuude seast on nad ainsad, kes köige wiletsama maaga lepiwad.

Hapukirsside hulka langewadklaaskirsid, amarellid*), magus—-
weiksel — köik suured ja sissetegemiseks ülihead; nende paremad
sordid on meie maal weel liiga wähe tuntud. Missugune wahe ama—-

relli ja klaaskirsi wahel on, seda on algajal ränk tundma döppida, ei
ole ka tähtis. Wahet tehtakse lehe suuruse, mahla wärwi ja warre

pikkuse järele.
Päris hapukirssidest kaswatatakse Ostheimi weikselit ja teisi tema

sarnaseid sortisid enamaste põoõsa kujul; niisama ka warjumorelli (suur
pikk loekirss), wiimast ka tugipuu (spaleeri) näol. Teisi hapukirsi-sortisid
peetakse paremaks pooltüwikul kaswatada.

Ploomipuid kaswatatakse Saksamaal lihtsalt pöldude ja
maanteede äärtel. Ploomid on iseäranis head sissetegemiseks. Köige
paremad sissetegemiseks on mirabellid ja reineclaudid. Mirabellisordid
on wärwi poolest enamaste kollased. Rirchellid on suuremad, rohelist
ja sinist wärwi.

Köik need ploomid tarwitawad oma edenemiseks head niisket

sawimaad. On aga ka teisi sortisid, mis wiletsama maaga lepiwad
(kreek, Ontario ploom). — Kes ploomisid oma tarwituseks tahab
istutada, ärgu waligu palju niisugusid sortisid, mis pea-ajal, augusti—-
kuul, walmiwad. Ploomisid on parem pooltüwikul (tüwe körgus
sülda) kaswatada kui körgetũüwikul.

Ploomisortide hulk on praegusel ajal ülisuur. Eesti-, Liiwi· ja
Kuramaal olla neid isegi juba 80 sorti.

Aprikosisid kaswatatakse sagedaste pöösa kujul, kuid ka

*Hapukirsid, weikseltirsid ehk murelid (morellid) on hapu
maiguga, punakaspruuni ehk musta wärwi kirsid, mille mahl tubliste wärwib.
Meie maal köige soowitatawam hapukirss on „suur pikt loekirss“ (warjumurel) ia

Ostheimi weikselkirss. Mölemad on meie maal täieste talwekindlad. Tähelepane-
mist juhime isėranis selle peale, et sagedaste ka magrotirssisid ja,„Hispania kirssi-
sid“ mureliteks nimetatakse, kuid see on hoopis ekʒlik; murelid on, nagu esmalt

nägime, hapukirsid, millemahl wärwi annab.
**) Amarellid ja klaastkirsid on he··vunast wärwi kirsid, mille

mahl wärwi ei anna, s. o. walge riide peale wärwiplekki ei tee. Köige tuttawa-

mad nende liigist on: topelt klaaskirss ja kuninga amarell; molemad meie maal
talwekindlad.
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spaleeri wiisil pooltüwikuna; wiimasel kujul isėäranis Wenemaa köige
lõunapoolsemas osas. Wili walmib neil juuli- ja augustikuul. Wa—-
bas maas lkaswawad aprikosid ainult Wenemaa löunapoolses osas.
Nad armastawad sügawat, toitwat ja kuiwawöitu maad, önnestawad
sellepärast Löuna-Wenemaa musta mulla kubermangudes ülihästi. Niiske

nea peal, kus pohjawesi maapinna ligidal, ei önnesta aprikosid
ugugi.

Persikud (wirsikud) kannatawad talwe ilma katmata ainult

riigi loöunapoolsemas osas wälja, teistes Löuna-Wenemaa maakohtades
edenewad nad mönes paigas küll weel wabas maas, neid peab seal aga
nörga kaswujöuga aluste peale kaunistama; siis muutub ka nende kasw
aeglasemaks ja wösud suudawad külma wälja kannatada. Persikuid
kaswatatakse spaleeride ja põõsastena. Niihästi ühel kui teisel kujul nöuab
ta sooja, kaitstud seisukohta. Hästi edeneb ta liiwamaal, kui seda lau—-
dasönnikuga wäetatakse ja talle ka lupja antakse, millest liiwamaas ha—-
rilikult ikka puudus on. Hiljem, kui puu juba wilja kannab, on wäga
kasulik wedelat wäetist anda; antakse wedelat wäetist aga enne wilja—-
kandmist, siis teeb see puu töbiseks (tekib gummiwoolus).

Persiku teisend on nektarin. Selle
wili on sileda nahaga. Suuremalt osalt
kaswatatakse aga larwase nahaga persiluid,
mis ka hinna poolest kallimad on. Nii—-

hästi üũhe kui teise sordi kaswatuse wahel
suurt wahet ei ole.

Wiljapuude lodikamine.

Katsume nüüd wiljapuude löikamisekunsti
ära öppida. Kui lugeja meie juhatusi
wähegi tähelepanelikult pealt kuulab, imes-
tabta isegi pärast, kui lihtne see asi on.

Siin köige pealt head, praktiklikud
puukäärid. Seesuguste klääridega wöib
puuoksi loõit a, kui töö ruttu edasi peab
jöudma. LWagyame aga töö puhtalt
teha ja soowime, et löõikehaawad siledad
oleksiwad, siis ei wöta me mitte kääri—-
sid, waid palju parema terariista, nimelt
aednikunoa (Hippe). Töö ei lähe sellega
muidugi nii mönusaste ja kiirelt, on aga
selle eest hästi tehtud. See aednikunuga
peetakse alati tuliteraw jakoöõhutatakse teda

hea köwasi peal, kui ta tarwitamisest na-
tuke nüriks on läinud. ;Aednikukäärid.
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Löõitamine jaguneb kahte osasse. Esiteks: me löikame ülsi-
kud oksad päriselt ära (harwendamine), ja teiseks: me

lõikame oksa otsast pisema ehk suurema tũki ära (lühendamine,
kärpimine). Löikamise raskus setsab üksnes selles, et tundma öpime,

missuguseid oksi köige
—— parem on päriselt ära

——77—
löigata ja kui kaugelt

—— — —— need oksad, mis alles

1 jääwad, lühemaks tule—-
— wad löigata. Armsad

algajad, ärge olge siin-
Aednikunuga. juures wäga kartlikud;

pidage ülepea alati mee-

les, et löikamine wiljapuude kaswatamises mitte peaasi ei ole, waid

peaasjaks on ja jääwad: hea seisukoht, hea maa, hea maa-ettewalmis-

tus, head sordid, juba algusest peale hästi kaswatatud, terwed puud.
On maa halb, siis ei aita mingisugune loõikamine. On maa lahjapoolne,
siis ei ole ka oksi, mida löigata sünniks; on aga maa hea, siis ei tähenda
see, kui möni oksake rohkem ehk wähem on, esiotsa ka suurt midagi.

Et löõikamisest diget möistet saada, selleks läheme öige kord aeda

ja silmitseme mönda üklsikut oksakest terasemalt. See oksake on täis

komusid (jämedamaid kohti); igale kohale, kus mullu suwel leht olnud,
on niisugune paksem koht jäänud; see on pung. Ainult ühest see—-
sugusest kohast wöib tänawu uus wösu tulla. Igal oksakesel on üks

ainus löpupung, mille kaudu ta (oksake) muidugi pikemaks kaswab, ja
suurem hulk körwalpungasid. Meie otsime ühe sündsa körwalpunga ja
löikame otse selle pealt oksa
otsa maha. Seda punga, mis
nüũd löikamise läbi oksakese
loomuliku löpupunga aseme—-
täitjaks jäi, nimetame meie

pikendusepungaks.
Juuresolew pilt näitab,

kudas nuga loikamise puhul
tuleb hoida. Jah, aga kudas

leiame iga oksa küljest sündsa
pikendusepunga? Lugu näib
nüüd keeruliseks minewat. Ei

sugugi. Asi ei puutu mitte
sellesse, kas te ũhe punga
wörra koörgemalt wöi mada—
lamalt loikate. Peaasjaks

: ;
ungadega oksad.

jääb, et teaksite, mis te ldi- grüps ntitabcctobal ledt; teine oks
kamise teel kätte tahaksite saada. on dieti ldigatud.
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On tark seadus olemas, mida iga aiasöber kindlaste meeles peaks
pidama: Mida rohkem puu oksi kärbitakse, seda wähem pungasid jääb
järele, seda lihawamalt ajawad aga need wähesed pungad wösusid.
Lihawa puuolluse küljes aga ei kaswa wili. Löikamine hölbustab nii

siis koöige pealt aju (wösumist, kaswamist), aa mitte wiljakandwust.
Mida wähem sellewastu puu oksi kärbitakse, seda rohkem jääb pungasid,
millest lühilesed oksad wälja ajawad. Need lühikesed oksad on aga
peaasjalikult need, mille küljes wili kaswab. Allolewad pildid teewad
seda selgemalks. Kolmest ühesuurusest oksast löigati nr. 1 kahe

Ledikamise tagajärjed

1 8

silma (punga), nr. 2 kuue silma piklkluseks, kuna nr. 8 loõikamata jäeti.
Tagajärjena näeme meie nr. 1-1 kaks pikka wösu, nr. 2-l neli pikka
woösu ning kaks lühikest wösu (wiljapunga) ja nr. 3-l aina lühikesi
wösusid (wiljapungasid). — Kes liiga palju ära löikab, saab liiga palju
aju (wösu) ja wilja mitte sugugi; kes liiga wähe löikab, saab liiga

kalin wilja ja selle tagajärjel pärast lagedad ilma ajuta, wösumata
oksad.

Et hakatus kergem oleks, peetagu teine praktiklik seadus meeles:
Utks kolmandik olsakesest löigatakse maha, kaks kolmandikku jääwad alles.
Selle seadusega jöutaklse wiljapuunde loikamisel juba kaunis kau—-
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gele. Oksad ajawad (kaswawad, wösuwad) sealjuures ilusaste, nad ei

jaã liiga peeneks ega fa liiga lagedaks, aga ka mitte wãga harulisels,
oksliseks. :

Et eksitust ei tuleks, juhatan weel, kudas rehkendama peab. Ei

möödeta mitte terwet oksa tüwest saadik, waid ikka ainult seda osa,
mis wiimasel aastal juurde on kaswanud. Seda wiimasel aastal

juurdekaswanud osa (ühe-aastane puuollus) on kerge ära tunda: he-
aastasel puuollusel on pungis pungad, kuna köõrwaloksad tal puuduwad;
wanal mitme-aastasel puuollusel on koörwaloksad ehk wanade pungade
armid. ühe-aastase ja wana puuolluse wahel on pealegi ikka weel

jatkukoht !selgeste äratuntaw, s. o. see koht, kust oksake mullu pungast
wälja kaswas.

Ma arwan, igaüks peaks enesele esmalt hästi selgeks tegema, kudas

pungast ols kaswab ja selle oksa pungadest jälle uued oksad ning noõnda

edasi. Olete selle üle selgusel — ja terasel looduse uurijal ei wöi see ku—-

dagi silmapaari wahele jääda — siis tuleb palju muud teile otsekui ise-
enesest pähe. :

Mis senini deldud, käis peaasjalikult nende puude lilamise kohta,
mis omale korramöödulist krooni ei kaswata. Siis peab algaja ha—-
katusest peale kohe järele kaaludes ja teatud möddul iseseiswalt tö—-

tama. Korramööduliste wormipuude juures asub iseseiswuse asemele
esmalt seadus (määrus), mille järele wormi—-

puu kaswataja töötab, kui ta löikamist ära

tahab öppida, ja alles aegamisi harjub ta ise—-
seiswalt talitama.

Katsun wormipuude kaswatuse algmöis-
tet selgeks teha ja palun körwalseiswat pilti
— ühe pikendüse ja kolme körwaloksaga oksa
—silmitseda.

Wormipuu juures ei tohi meie neid nelja
oksa iklka ja ikka jälle uusi oksasid kaswatada
lasta. Ei! üksnes üũlemine oks, pikendus, peab
edasi arenema. Nii siis käib üũksinda ũlemise
oksa kohta see seadus, mis pähe öppisime: üls
tkolmandik ära löigata ja kaks kolmandiklku alles

jätta. Köigi teiste oksade arenemiseks ei ole
wormipuu juures ruumi. sellepärast peetakse nad

„lühitkesed“, s.o. nad löigatakse ikka jälle
kahe- kuni neljapungaliseks, sest et neil muud
otstarbet ei ole lui lũhikest wilja-puuollust kas-
watada ja wilja kanda. Kriipsud nitawad,
kudas lõigata. Alumine nendest neljast oksast
jääb löikamata, sest et ta oma loomu poolest
nörk on.Oksade ldikamine.
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Wormipuid löigates teeme nii siis iklla wahet pea-oksa eht

weruier- ja lühikeste wiljaoksade wahel, mis pea-oksa küljes
kaswawad.

Pea--oks lühikeste wiljaoksadega.

ütsnes wormipuude juures tehtakse seda wahet kindlaste
ja korralikult.

Suwine loikamine.

See, millest senini kõnelesime, puutus lehtedeta puude lõikamisesse, oli
n.n. talwine löikamine. Seda talwist löikamist toimetatakse wilja-
puude juures talwe löpul, 15. weebruarist kuni 15. märtsini. Peale
selle on aga weel suwine löikamine olemas, mis talwist lila—-
mist peab toetama ja wiljapuid selle wastu ette walmistama. Selle all
twuleb möista:

1. Alles weel pehmete, rohusarnaste wösuotsade kärpimine mai—-
ja juunikuul;

2. juba puiseks löönud wösude otsade äramurdmine juuli- ja
augustikuul;

8. üksikute woösude ja isegi terwete oksade äralöikamine suwe
jooksul

Esiteks, wösude kärpimine — aednikud nimetawad seda
„pintserimiseks“ ja seda nimetust tahame ka meie
edaspidi tarwitada — etendab tugi- (spaleeri-) ja
wormipuude kaswatuses tähtsat osa. Wösu, millel
himu on sündmata kohal üleliia ajada (kaswada),
peetakse tema edenemises sel teel kinni, et tal latw
ära woetaklse. Mönda aega ei wõi ta nüüd edasi
ajada ja peab esmalt ühe uue asewösu kaswatama;
ajab ka see jälle liiga tugewaste, siis wöetakse lamw
weel kord maha. Nönda on meie wöimuses iga
üksikut wösu tugewamine ehk nörgemine edenema

panna, just nii, kudas soowime. Ühte hoiame tagasi
ja wöidame selle läbi joöudu naabruse wösule, mis
nörk oli ja nüüd tugewamaks kosub. Arusaadaw

Kriips näitab, kust
latw kärpida

tuleb.
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on, et meie niisuguse warase waheleastumise läbi pärastise löikamise
töõ lihtsamaks ja kergemals teeme. Puudelt, mis suwel pintserimise

Ulemised wösud on alumistest
tugewamad. kaswamine

köige pealt
seisma jääb, selle asemel agamölemad järg

teel öieti ette walmistatud, ei tarwitse
pärast talwel kaugeltki enam nii palju
ära loõigata. Meie ei pruugi siis puu
edaspidisel kaswamisel ennast enam nii

toorelt wahele segada ja lõikamise hea
möju muutub selle läbi aina suuremakls.

Juba maikuul, esimese aju (wö—-
sumise) puhul wöib tähele panna, kudas

ülemised osad tugewamine kaswawad
kui teised. Köige pealt jäetakse ülemine

wösu, peawösu, mis oksa peab pikendama,
puutumata, sest üksnes selle läbi, et me

juhtwösu ehk pikendusewösu ei pintseri,
soetame temale tarwiliku ülewöimu.
Järgnewatel wösudel aga, mis pea—-
aegu niisama tugewaste ajowad, meie

plaani järele aga lühikesetks pea—-
wad jääma, wötame ladwa peagi maha.
Meie algame sellega, et üũlemise kör-
walwösudest, niipea kui ta umbes zle
5 tolli pikaks :
on kaswa—-
nud ja tal

rohkem kui
neli tisk-

junenud lehte
on, ära pint—-
serime. Selle
tagajärg on,
et tema edasi-

mised lihawamine ajawad. Niüpea kui need Murdmine.
ka üle 5 tolli pikaks kaswawad, wötame

neilgi ladwa ära; nũüüd läheb mahl allpool-
seiswate wösude kasuks ja öhutab neid tugewamine ajama. Nii woime

pika juhtwösu küljes ülewalt algades järk-järgult köik körwalwösud
ũhetasaselt edenema panna. — UÜlemised, elurösömsamad wösud ei taha
nũüũd muidugi küll ilma pikema jututa puhkama jääda. Nad ajawad
ülemisest leheöndlast uueste wälja ja siis tuleb ka seda uut wösu
otstarbelkohaselt pintserida. ;
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Suwise löikamise teine laad — juba puiseks löönud wösude
murdmine juuli- ja augustikuul — tuleb rohkem juba wanemate
wormipuude juures tarwitusele, millel ũksikute osade ajujoöud juba ühe—-
tasaseks on tehtud.— Ma murran puul, nimelt pirni-wormipuul, köik
wiljaoksade wösud, niipea kui nad juba natukene puiseks on löönud,
wiienda ehk kuuenda lehe pealt ära. Köige lihtsamalt sünnib see noa

abil; aga tuleb murda, mitte löigata. Noatera pandakse wastu

wösu ja pöidlaga tugewaste ning äkitselt litsudes murtakse wösu sealt ko-

hast pooleks. Selle läbi läheb mul korda ära hoida, et wiljaoksade
joöud wösulatwade arenemiseks asjata ära ei kulu, pealegi kus need
ũleliigsed on. Selle eest ei kujune mitte üksnes niisugusel wiisil ra-

witsetud wösu alumised pungad täielikumaks, waid ka koöik teised pun-
gad sellel wiljaoksal saawad rohlem öhlku, walgust ja toitu, kosuwad
täielikumaks ja kannawad tulewal aastal kergemine ödisi ja wilja.

Selle läbi, et me suwel oksi murrame, on meil talwel wähem löi-
gata ja saame juba waremalt paremate omadustega wiljaoksad.

Suwise löikamise kolmas laad — roheline löikamine,
üksikute wösude ehk isegi terwete oksade äraldikamine ühes wösudega
kesksuwel — tuleb siis tarwitusele,
kui puu suwe jooksul mönest kohast
liiga tihedaks läheb, nii et üksikud
pungad ja puuollus niisugustel ti—-

hedatel kohtadel enam öieti wälja ei

saa kujsuneda. Wäljalikamise ots—-

tarbe on siin see, et päikesel woõima—-
lik oleks puu iga osa peale pare—-
mine paista ja õhk wabamalt iga
osa saaks puudutada. Ettewaatlil
wiljapuu-kaswataja hoiab ennaft
selle eest, et liiga palju wösusid kor—-

raga ära ei wõta; on maa niiske ja
aju tugew, siis ei jää puu ajujöud
puhkusele, ja järgmisel talwel wöib
puu hölpsaste külma läbi kahju saada..

Need kolm suwise löikuse wiisi tulewad peaaegu üksnes wormi—-
puude laswatusel tarwitusele. Sellewastu jätame körgetüwilkud, ma—-

daltüwikud ja pöösaspuud, mis oma oksi wabamalt ja ilma sunduseta
tohiwad kaswatada, suwel puutumata ja lepime üklsnes talwise lõikami—-
sega, mil need osad ära löikame, mida tarwis ei ole, ja sinnapoole
pũũame, et puu ilusa kuju omandakls ja ka muidu heas seisukorras olels.

Roheline lo ikamine.

Noore körgetüwiku rawitsemine
Noore körgetüwiku istutamisel oliwad meil kolm tingimist täita:

1. hea istutuse-auk ette walmistada, 2. hea puu wälja walida, 3. öieti
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istutada. Kui puu sisse uhutud ja wiimane labidatis mulda juurte
peale wisatud, kas on siis sellega puu eest hoolitsemisel löpp peal?
Ei, nũüũüd algab hoolas järelewalwamineja rawitsemine, seft et üksnes
selle läbi wöimalikutks saab, et puu meile ũühtelugu suuremaks kaswades
ka rõmu walmistab. ;

Endi noore puu istutasime ilma waiata. See on tugewatele
ja juurerikastele puudele, isėäranis kerges maas, koõige tulusam. Möned
wiljapuude kaswatajad peawad waiaga istutamist paremals. Kah—-
juks on fka weel palju nörku, halwaste juurdunud puid olemas, mis

ennast ise ei suunda pũsti hoida. On ka niisugusid maid, kus puu
küllalt kindlaste ei suuda juurduda. Niipea kui märkame, et wärskelt
istutatud puu hädasse satub, ei anna meie talle mitte ülsnes sirget ja
siledat waia, waid seome tüwe ka osawalt ja hoolsalt selle waia külge,
ja iga kord, kui noort puud ũle waatame, heidame pilgu ka selle peale,
kas side torras on. :

Puu sidemeks tarwitatakse uuemallajal hea meelega koolusekiu—-
dudest nödörisid, ja nendega seotakse puu nii waia külge, et kumbki
üksteist puutuda ega oõruda ei saa. Ennemalt tarwitati nummer kahelsa
kujulist () sidet. See side käis iüwe ja waia wahelt risti läbi.

Kooklusekiududest nödriga
wöib weel paremine siduda,
nagu körwalolew pilt ni—-
tab. Wäiksemates istan-
dustes wöib ju ka midagi
muud sidumiseks tarwitada,
mis sisse ei sooni ega ei

rebene; nii siismitte traati,
ja ka mitte ölgi, küll aga
õlepalmikut (oöõleköit), millel
traat leskel. Traat annab
tugewust, öled litsuwad
pehmeste wastu tũwe ja ei

sooni sisse. Kölbulikud on

ka naha-ãäred, guumiribad
ine

Selle läbi, et me puu
waia külge seome, sündigu
see missugusel kujul tahes,
takistame tema edenemist,
puu jääb nörgaks ja kaotab
iseseiswuse; ilma waiata·on
ta palju tugewam ja ter—-

wem. Sellepärast weel
kord: kadugu üleliigsedHieti solmatud side.
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waiad, pũüdke igal pool temata läbi saada ja wisake ta kohe minema,
kui puu maa sisse hästi kinni on juurdunud ja ilma toeta sirge suudab
seista. Waia ärawötmine sünnib sügisel. Suwel tarwitab tüwi ränga
lehtede- ehk ka juba wiljakoorma all ennem tuge. Ei harjutata puud
sugugi waia tarwitama, siis suudab ta ennast seda paremine kanda.

Puuwaiapoolehoidjadkinnitawad, et puu ilma selleta wiltusels
kaswaks. Kes seda kardab, kinnitagu oma

puud tugewa traadi abil. Kaks wäikest
waia löödakse sealtpoolt maa sisse, kust
harilikult töige kangemad tuuled puhuwad.
Et traat sisse ei löikaks, pandakse puu
ümber rihm, mille külge traadi teine ots

kinnitatakse. Niisugusel sidumisewiisil on

see hea külg, et tüüwi wabaks jääb ja
liikuda woöib. Liikumine on aga tüwe

köwendamiseks tähtis. Liikumise läbi lööb
koor lahtisemaks; mida lahtisem aga koor,
seda rohkem on puuollusel woöimalust
paksemats kaswada. Waia külge kinni—-
tatud puul jääb koor köwaks ja kindlaks,
tũwi wiletsapoolseks ning peenikeseks ja
kroon omandab liiga suure ülewöõimu.

Niikaugele kui noore puu juured
ulatawad, niikaugelt peab ka maa läbi
töötatud ja kobe olema. ütski taim ei

tohiks seal peal kaswada, ka mitte umb—-
rohi. Waba maa noore puu ümber —

s. o. puuratas — tuleb iga kuu kord köblida.

Puuratta suurus olgu esmalt 11/2 Traadi abil kinnitatud puud.
ruutjalga. „Ah, mis!“ mötleb möni, „puu
kaswab ka süs, kui me koöigest nii kindlalt kinni ei pea! Meie ei
wöi seda kohta siin ometi tũühjalt seisma jätta!“ Maa puude all istu—-
tatakse nii siis kartulid, peetisid wi moönda muud ilusat aiawilja
täis, ja kuigi need esiotsa tüwest wähe kaugemale jääwad, ulatawad
nende juured siiski puu istutuse-augu hea mulla sisse, ja nũüũüd kaswa-
wad köil rohelised taimed tüwe läheduses iseäranis lopsakalt ja kauniste.
Waene puu! Tema jaoks walmistati muld nii hästi ette, ja teised taimed,
mis jultunumalt, rutemalt kaswawad, ögiwad tema eest rammu ära.

Mäherdune önnetu ja meeletu kokluhoidmise-wiis! Kartulid saadakse
5 toopi (10 kopila eest) rohkem, ja puu, millest kindlaste loota oli,
et ta hästi edeneb ja warakult kandma hakllab, on mitmels aastaks

rikutud, joöuetuks jäänud — seda kahju on juba mitme hea rubla
eest. Paljud ei taha hea meelega uskuda, kui oõrn noor puu esimestel
aastatel on. Tüwest /»—1 sũlla kauguseni ei tohiks midagi istutada.



264

ütksnes siis, kui ta täieste wabaks jääb, saab muld istutuse-augus tar—-
wilisel määral soojust ja niiskust, nii et noor puu lustaklalt
kaswama ja ajama wöib hakata.

ühe-aastane puukroon: tuleb istutamise
ajal kriipsude kohalt ldigata.

Zfseäranis tähtis ja tarwilik on,
et just esimeselaastal peale istutamist
wöimalikult suur puuratas puhas hoi—-
taks. Kuid ka järgmistel aastatel ei
tohi selles asjas muutust ette tulla.
Mida wanemaks aga puu saab, seda
sügawamatesse kihtidesse tungiwad tema Teise aasta lpul dieti ldigatud
juured, ja siis wöib ta juba ka seda kroon.

kergemalt wälja kannatada, kui maa
tüwe ümbert kauemat aega kobedaks tegemata jääb

Wärskelt istutatud noore puu ümber ei pea meie maad mitte
üksnes foöblima, waid ka kastma, ja esiotsa peab palju tähelepanemist
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selle peale pöörama. Üsna wastuoksa talitab see, kes pewas weerand
aiakannu-täit wett, woimalikul korral weel läbi söela, puu tüwe ũümber

piserdab; see telitab mulla peale üksnes kamara ja rikub maapinna ära.

Noort wiljapuund on waja köige rohkem kord kahe nädala sees kasta,
aga siis peab ka wähemalt kolm suurt aiakannu-täit iga puu peale wa-
lama ja aukudesse, et wesi sisse saaks imbuda. Wärskelt istutatud
noorele puule tehtakse suurt head ka selle läbi, et ta seisnud weega iga-
päew kaks korda, hommikul ja öhtul, kergeste üle piserdatakse. Ei ole
paremat abinöu hiljuti istutatud noorte puude wärskendamisels ja kiire-
malt kaswama panemisels kui sage kerge piserdamine sooja, kuiwa il—-

maga. Iseäranis wanemate puude ümberistutamises etendab wesi
tähtsat osa.

Ajab möoni pisut wanem puu halwaste, siis mähitatse tüwi alt
kuni üũles kaltsude, ölgede ehk märja sambla sisse; see mähe peetakse
niiske. Noored puud, mis sugugi ei taha ajada, tulewad juunikuu lõ—-

pul mulla seest weel kord wälja wötta; juured pestakse weetoobri sees
puhtaks. et nad kahjulikkudest bakteriatest wabaneksiwad; siis löigatakse
löõikehaawad, kui nad weel kinni ei ole kaswanud, weel kord lahti, s. o.

wana haawakloht löigatakse maha. Peaks siinjuures selguma, et juurtel
pruunid ehk koguni mustad plekid sees on, siis tulewad nad terwest
osafst saadik halastamata maha lõigata; köik lõikehaawad peawad wal—-

ged olema. Nũüd jäetakse puu weel paariks tunniks puhta wee sisse
ja istutatakse siis maha. Selle järel hakkab ta kohe ajama.

Soowitataw on iga wärskelt istutatud puu oksi lüühemaks loigata,
sest et puu ju ümberistutuse läbi nörgeneb ja suuremat hulka pun—-
gasid tublile ajamisele ei suuda wirgutada.

Ouna—-nööripuud.

Weeloodis nööripuudel (aednilud ütlewad „kordonitel“) on

lihtne 16 tolli pikk tüwi ja nad kaswatatakse 16. tollist peale weeloodi
kinnitatud traatnööri ehk puuliistu körwal. Neil puudel oksastikku
sellepärast ei ole, nad kaswatawad peale 16 tolli körguse tüwe üks-

nes weel sülla kuni 1/4 sülla pikluse haru — nii siis peawad nööri—-

puukesed 1/4 sülda ülsteisest eemal seisma. Lühikesed wiljaoksad kas—-
wawad weeloodis haru küljes. Wäga loomulik on, et puuke, mida nii—-

sugusel kujul tahetakse kaswatada, tugewaste ei tohi ajada (kaswada).
Nüi siis walitakse nööripuudeks ũülksnes warakult kandwad sordid, näit.
talwine kuldparmän, Baumanni reinett, Peasgoodi kuldreinett, Cox'i
oranshireinett ja teised sarnased, ning kaunistataklse nad ikka paradisi-
õunapuust aluse peale; teiste aluste peal ajawad nad metsikult ja ei al-

gata wilja.
;

:
Kuna worm wäga lihtne on, siis ei ole ränk teda kujutada.

18
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Weeloodis nööripuukesed ditsmise ajal

Meie öppisime juba wa—-

remalt üũhe-aastast kau-

nistatud puud tundma:

See on puu, mis üs—-

na maapinna lähedalt
härjapöõlwiku-aluse peale
kaunistati ja nũüd ühe
lihtsa, oksadeta, saleda
woöõsu wälja on ajanud.
Weel siis, kui ta lehtis
on, nii siis esimesel su-
wel, painutatakse see
ũhe-aastane wösu 16

tolli körguselt weeloodi

ja kinnitatakse lihtsa
puust toe külge, nagu
köõrwalseisew pilt näitab.
Mahapainutamine käib

üsna lihtsalt, ja kui lehed siis maha on warisenud, kannab puuke nii-
sugust kuju, nagu järgnew pilt näitab. Nööripuu wormi wöib juba sel-
geste ära tunda. Puukoolides on niisugusid ühe-aastaseid nööripuukesi
40 kop. tükl saada.

Meie saame aga asjaga ka siis hakkama, kui hariliku (wormi—-
mata) ühe-aastase kaunistatud pun maha istutame ja suwel ta maha

Weeloodis nööripuuna kaswatatud ühe·aastane
kaunistus.
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painutame, kui ta juba
kinni on kaswanud. Pai—-
nutuselkoht ei jää siis küll
nii ilusaks, puu paistab
pisut kohmetu olewat, aga
wilja fannab ta niisama
hästi kui korrapäraliselt,
alles weel rohu-seisukorras
wormitud puu. Korrapära-
liselt wormitud puu näeb
neljandal, wiiendal aastal
umbes nii wälja, nagu all-

seisew pilt näitab.
Kus nööripuid aedamitte

üksnes wilja pärast ei istu—-

tato, waid kus nad ka oma

iludusega peawad mojuma,
seal istutatakse neid hea
meelega teede äärde pikka ritta, 15 tolli tee äärest eemale ja 1/4 —l/2
sülda iga puu wahet jättes. Selleks otstarbeks kinnitatakse tugew tsingitud
traat 16 tolli körgusele postide külge. Poole sülla pikkused tugewad
postid rammitakse maa sisse (26 tolli tuleb maa sisse), ja need suuda—-
wad 10 sülla pikkuse traadi küllalt sirge hoida. Postidele wöib sis—-
sepoole weel toe lũüüa, aga traat tömmatakse üle postide poolwiltu
maa sisse pistetud waia ũmber ja kistakse seda waia maa sisse tagudes
hästi pingule. Kenamad ja wastupidawamad on muidugi winkelrauast
postid. Kuid postid peawad tugewaste seisma, et traat lõdwale ei

jäks sest köwerad nööripuud ei näe ilusad wälja.

Oieti rawitsetud nööripuu, latw ülespoole juhitud.

9—10 sülla piklkuse traadi (nööri) külge tulewod 8 puukest; nad

istutatakse nii, et latw ilkka ũhe ja sellesama taewakaare poole juhitud

ühe-aastane weeloodis nööripuu peale
lehtede mahawarisemist.
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oleks, enamaste loõuna ehtk lääne poole. Iga üksik puu saab omale
weel kepi toeks, mis tüwe körwale maa sisse pistetakse ja ülewal traadi

külge kinnitatakse.
Nööripuukeste löikamine on wäga lihtne. Meie öppisime wiljapuu—-

lõikamise kirjelduses kahte wiisi tundma: peaoksade löõikamine ja wiljaoksade
löõikamine. Peaoksasidon nööripuul koigest üls ainus olemas. Selle

ainsa oksa loõikamise kohta ei wöi eksitust teklida: ta jäetakse lõikamata!
Uus wösu, mis peaharu weeloodis peab pikendama, kaswab nii siis
ikla eelmise aasta otksa löpupungast wälja. Weeloodi maha painuta-
mise läbi on puuke igasuguse isu tugewamaks edenemiseks kaotanud, ja
me peame isegi pisut tagant aitama, s. t. meie peame peawoõsu ladwa
pisut ũülespoole juhtima (w. eelmine pilt), et ta üleüldse ajaks (kaswals).

Sellest ũühest osast löikamisest oleme nii siis üüsna kergeste üle
saanud. Nüüd teise osa juurde: „Wiljaoksade löikamine“· Loomu

poolest tugewaste kaswawate sortidega ja dunapuudega, mis paradisi-
dunastalüse peale pole kaunistatud, ei saa ka koõige tublim wiljapuu—-
kaswataja kui nööripuudega midagi teha, sest et nende oksad ennast
wäiksesse wormi ei lase sündida, waid ikka uueste taltsutamata ajawad;
mühaw aju (kasw) takistab aga igasugust sigiwust. Sellewastu kuju—-
tawad loomu poolest nörga ajuga puud osawa rawitsuse puhul laitmata

ilusad ja jömmikad wiljaoksad.
Iga puu mahl tungib ülespoole. Mahapainutatud oksas

otsib mahl kohe uui pääseteed; nii on lugu ka meie nööripuuga: pai—-

Nööripuud kahes reas üksteise peal.
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nutusekohal ja mahapainutatud peawösu pealmise kũülje peal ajawad
pungad wägewaste.

Kui wormi korras tahetakse hoida, siis tulewad weeloodis nööri—-
puul köik need osad körwaldada, mis puu rahulist kaswu wöiwad
segada. Need on ülespoole kaswawad wösud. Köik wösud, mis wee-
loodis haru peal ũülespoole kipuwad kaswama, häwitame nii wara kui
wöimalik ära; köige parem on, kui me neid sugugi kaswama ei lase
hakatagi, waid tärkawad pungad soörmega kohe ära litsume. Selle läbi

edenewad külje poole juhitud wösud seda paremine ja nende arwust
jatkub selleks küll, et nööripuu weeloodis haru wilja-puuollusega katta.

Wiljaoksade rawitsemine on pealegi köigil korramöödülistel wil—-
japuudel ühesugune.

Wiljaoksade rawitsemine.
Endi wiljapuude oksadel teeme wahet kahte sorti pungade wahel:

diepungad japuuolluse-pungad Rohkem ümargused diepungad
toowad disi ja ditest kujuneb wili; rohkem terawad puuolluse-pungad
kujunewad enam ehk wähem pikkadeks lehtedega wösudeks. Leheönnaldesse
ja nende wösude latwadesse kaswawad aasta jooksul uued pungad, mis

jällegi öiepungad ehk puuolluse-pungad wöiwad olla.
NPyortel puudel on harilikult peaaegu koöõik pungad puuolluse-pun—-

gad; mida wanemaks puud saawad, seda rohkem ilmub ka jömmikaid,
uũmargusi, wilja töotawaid diepungasid.

Duntel ja pirnidel ilmuwad nad enamaste roõn—-

gasoksale; need on lühike- 2
sed röngasse keerdunud otsake: /
sed, otsas paks, ümargune pung. —
Igast niisugusest oksast kuju— —
neb ilklka diekobar 6—

diega; peale selle wöib weel —
wösu sealt wälja kaswada.

Kirsi- ja ploomipuudel on see Kirsi putketi-
pisut teisiti; siin ilmuwad öied oks.

üksikult olfsade külge. Isezgt.
kui lühikesed oksalkesed, n. n. puketioksad, ette peaksiwad tulema,
on loõpupung ikkagi puuolluse-pung, ja ainult üksikud pungad ümberringi
on diepungad.

Wiljapuu-kaswataja püũüe ei pea nüũd mitte selles seisma, et

oma puude külge ülsinda öiepungasid soetada. Niihästi puude
eluwältusele kui ka wilja heaks wäljakujunemiseks on puuolluse kaswa—-
mine tarwilik. Ja nii ei pea igal heal wiljaoksal mitte üksi diepungad
olema, waid ka puuolluse-pungad. Mida wähem me puud löikame,
seda rohkem wiljapungasid ta kaswatab; mida rohkem me löikame, seda

Pirni röngasoks.
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rohkem kaswatab ta puuolluse- pungasid. See on wiljaoksade lõikamises
esimene ja koöige tähtsam seadus.

Edasi: wormipuu wiljaoksad peawad wöimalikult köik ühetuge-
wused olema. Ajamisekalduwus on aga wäga koöikuw, üülemised woösud
ajawad palju lopsakamine kui need, mis kaugel alamal seisawad. Löi-
kamist tarwitame meie nii siis selleks, et tugewamaid nörgemate klasuks

tagast hoiame. Selles asjas joöuame iseäranis suwise töötamise abil
sihile.

;

;
Meie teame, et siis tasakaalu jalale saame seada, kui ülemise

wösu, see on, selle, mis pilendusewösule köõige lähemal seisab, lüühemakls
pintserime, niipea fuita umbes 6tolli pikaks on kaswanud. Ta kasw
jääb nũũd seisma ja temale järgnewad wösud ajawad tugewamine;
niipea kui ka need wösud üle 6 tolli pikaks on saanud, pintseritalse ka

nemad ära, ja nönda jatkame edasi, kuni ka köõige nörgemad wösude
seas, kõige madalamal seiswad, ennast kosutanud ja tugewamals on

saanud. Ajab möni tugew wösu wahepeal uueste wälja ja ähwardab
liiga lihawaks saada, siis pintserime teda teift korda. Selle läbi jöuame
niikaugele, et üükski pikenduseoksa wösudest teisele kahju ei tee, ja igaũüks
nendest kaswab soowitud wiisil korramoösoduliselt.

Wosu woöib nöndakaua pintserida, kui ta ajab, s. o. pikemals
kaswab. Kasw löpeb, niipea kui ta löpupunga kaswatab. Sellest ajast

peale ei suuda ta tasakaalu enam rikluda. Nönda siis ei ole otstarbet
niisugust woösu pintserida, mis löpupunga hakkab kujutama. Ülepea
peaks pintserimist möödukalt toimetama. Liiga sageda ja käreda pint—-
serimisega äritame puud üleliia ja siis ei kujuta ta hästi walminud
puuollust ega ka wiljapungasid. Uksnes niipalju, kui seda tasalaalu
soetamiseks waja, on pintserimisel tähtsust.

„Loöpu“ teinud wösu.
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Meie wormipuudel on nii siis esimese aasta loõpul pilenduse—-
oksad (ka pea- ja wormiolstels ning -harudels nimetatud), mis oma ter--
wel ulatusel peaaegu ũühemööduliselt noorte okstega kaetud on. Löika-
mise üülesanne on igaũühte nendest oksadest heaks wiljaoksaks ümber
muuta.

Niilaugelt kui see lüühikese wilja-puuolluse soetamisesse puutub,
peab ka wösude murdmise noatera abil tarwitusele wötma.

Ulepea tuleb wormipuude kaswatuses just esimesel aastal hoolsa,
pũsiwa rawitsuse peale pearõhku panna. Jäetakse dige rawitsus esime-
sel aastal hooletusesse, siis ei saa me ilmaski enam tarwilikku tasakaalu
jalale seada ega mdöistlikka wiljaoksi. ;

Wilja-puuolluse likamise selgemaks seletusels toome siin moned

praktiklikud näitused:
Järgnewal pildil näeme uũhte oksa niisugusel kujul, naga ta peale

lehtede mahalangemist on. Omal ajal pintseriti teda a kohalt ja nüũd

letusesse, siis kaswab
— wiljaoks pikaks je

tema alumine osa jãb
t lagedaks. Weebruari-

kuul elare köik
wiljaoksad kolme—- kuni

kuuepungalisels: meie

ols oli a kohalt löi-
gatud, nũüüd ldigatakse
teda b kohalt. Selle
peale ajab ta arwa-

—
tawaste kolm wdosu,

vts, millel a tohat igast hsti wäljakuju-
atw ära wodetud, tu. nenud pungast ühe
leb b kohalt ldigata wosu.
ja peab wiljaoksaks Peaksiwad need

muutuma. wösud lihawaks mi-

nema, siis pintseritakse ehk murtakse neid

suwe jooksul. Nad ajawad selle järel
wist uuesie wälja, ja sügisel on meil

siis niisugused oksad, nagu juuresolew
pilt nitab.

on allapoole seda kohta kolm hästi wälja—-
kujunenud punga ilmunud. Pungade hea wälja—-
kujunemine on sellepärast nii tähtis, et oksa nen-

dest saadik lühemaks peab löikama. Le- wiljaols
peab lühike ja jömmis olema. ee on üũls-
nes siis wöimalik, kui kuni alumiste pungadeni ta-

gasi mindakse; jätame alumised pungad aga hoo—-

Seesama wiljaoks järgmisel
aastal.
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Sellel oksal on juba ũks soowitud lühilestest wösudest, kindel wiljakand-
wuse alguse tundemärk. Niisugusid lühikesi woösusid tuleb ikka hoida.
Aga wiljaoksal ei tohi mitte aina lũühikesed wösud olla, liiatigi weel siis, kui

see noore, ajujoulise punu oks on. Kui me peale selle lühikese wösu
köit muu maha tahaksime
lõigata, siis woolaks te—-

masse warsti liiga palju
mahla ja ta muutukls pi—-
kaks wösuks, ning klöil meie
lootus ja rõõmn warase
saagi peale oleks luhta
läinud. Selleks, et lühike
wösu nii siis dige lühike—-
seks jääks ja peagi öiepun—-
gasid ajaks, jätame weel

ũhe oksa seisma, mis üle—-

liügse mahla enesesse kisub.
See on paremat kätt sei—-
sew oks meie pildi peal.
Tal on kolm punga, ta Seesama wiljaoks kolmandal aastal.

woöib nii siis kolm wösu
ajada, mida siis wajaduse järele kaswus peatatakse, nii et nad tähtsamale
alumisele oksale kahju ei saa teha. Ülemine oks peab langema. Ta

ajaks meie wiljaotsa liiga oklsliseks, mida me sallida ei tohi.
Jah, aga mispärast ei losiganud me oma oklsa juba mullu

kolme punga asemel kahe punga peale, nii et see üleliigne ülemine ols

sugugi tekkida poleks wöinud? Ülemine oks ei olnud mullu weel üle—-
liüigne, selleks saab ta alles nüüd. Taoli senini selleks olemas, et

üleliigset mahla enesele wötta. Oleksime meie oklsaotsa kohe kahest alu—-

misest pungast saadik maha löiganud, siis ei oleks need soowitud kujul
edenenud. Lühikeste wösude asemel oleksime pikad wösud saanud ja
warase saagi lootus oleks meist kaugele jäänud.

Pirnipiramidid.
Korramöõödulise pirnipiramidi kaswatus on üks opetlikumatest tö—-

dest aiatöös. Lahle lugeja wötku waewaks weelde tuletada, et meie juba
paaril korral ühe-aastasest kaunistusest oleme koönelenud. Sellega al—-

gab piramidi kaswatus. Meie teame, üühe-aastane launistus on otse
maapinna pealt kaunistatud puu, mis kaunistusekohalt algades ühe
lihtsa, “/2—/4 süũlda koörge oksadeta wösu (tüwe) on ajanud.

Piramidil peab köige pealt wiis ühetugewust koörwaloksa ja üks

püstloodis ülespoole juhitud pikenduseoks olema. Nii jääb siis tüwi

maapinnalt kuni 15 tolli (85 tsentimeetri) körguseni lagedaks ja kui

kord möni wösu peaks ilmuma, murtakse ta ära. Nüüüd loeme esimesest
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vungaft pealpool 15 tolli algades 1,2, 8,4, 5 punga — nendest
saab 5 koörwaloksa — 6. pung, sellest tuleb piken-
dus ülespoole, ja otse selle pikendusepunga pealt
löõikame ladwa maha.

Täke punga pilt näitab, s. t. tal on üks kleskols
kohal. (vikenduseoks) ja wiis ühemöödulist

körwalharu. Oksad onsiin juba kär-
bitud, üks kolmandik
nende ulatusest on maha
lõigatud, kaks kolman—-
dikku alale jäänud. Tu—-

Nüũd ei ole kahtlust, et ülemine pung hästi
wälja ei kujuneks, niisama kaks järgmist; kuid kahe
Alumise pungaga on lugu täbar. Siiski peawad

ka mölemad alumised pungad weel
esimesel aastal niisama tugewad ok—-

q

sad andma, nagu ülemised. Selleks
on meil lihtne abinöu käepärast: ʒ

meie lõikame pealtpoolt kumbagi aluu . h
mist punga koore sisse täkke. Niisu— —1

gune täke tömbab mahla ligi, ja
selle möjul kaswawad alumised pun- . g —
gad niisama hästi, nagu ülemised. . h—

Talwel, kui köik lehed maha on —
warisenud, kannab meie piramid juba
niisugust tkuju, nagu allseisew w—

gewale ja hästi edene- 7
nud puule on niisugune Uhe-aastane kaunistus

seisukord öige; nörgad]
ja puudulikud noored puud aga tulewad
tubliste lũühemaks löigata, et esmalt tugewad
wösud tekiksiwad, nagu neid hea wormi

jaoks tarwis läheb.
Nüüd wöib ette tulla, et meie kuus

woösu (oksa, haru) liiga sorakil seisawad;
siin wöib abi leida ja neid soowitud seisu—-
kohta seada. Meil ei ole sugugi waja iga
üksiku oksa toeks waia maa sisse lüüa; on

küllalt, kui paela ehk roguskisideme abil liiga
eemal seiswa oksa lähemale tömbame. Et
teist liiga lähedal seiswat ja liiga ülespoole
juhitud oksa pisut laiemale painutada, pis-

Oieti ldigatud kahe-aastane tame tema ja tüwe
;

wahele lihtsa pulga.
piramid. Nii on siis oksade painutamine ja korralda—
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mine algusest peale meie wöimuses. — Pödrame endi lkuue oksa juurde
tagasi. Nad oliwad üühemöodulised ja hästi juhitud; peale selle löi-

Koomale ja laiemale painu—-
; tatud olksad.

daks puu halwa worimi. Löpu-
pungasid osawalt wälja wali-
des woime palju selleks kaasa
aidata, et pikenduseoksad, nii
stis need oksad, mis löpupun—-
gadest wälja kaswawad ja seda
oksa sellessamas sihis peawad
pikendama, ilusa ja sündsa
kuju omandawad.

Keskwösu löpupung wa—-

litakse ikka nii, et ta pealpool
wiimast löikehaawa seisaks,
sest ülsnes selle läbi on meil
wöimalik ilusat ja 'igast kül-

jest ühetasaft piramidi kaswa—-

ede- muidu areneb ta ũhekülg—-
sß.

So, nũüũd oleme piramidi
olksastiku kujutamisega peaaegu
walmis, sest nũüüd kordub iga
aasta seesama rawitsus: kesk-
wösu, mis pũstloodis üülespo ole

peab kaswama, et ta B—s uut

körwaloksa annaks. Alumine

gati neid teisel aastal, korramõsduliselt; nũüũd
ajawad nad wälja. Löpupungad oleme köil

nii walinud, et nad wäljapoole juhitud oli—-

wad; sest kui me nii löikaksime, et löpupung
sissepoole seisak, siis wõits uus ols kergeste
krooni sisemusesse kaswada ja selle lbi oman—

uus koörwaloks peab mulluse aasta wiimasest koörwaloksast wähemalt
12 tolli koõrgemal seisma. Meie otsime nii siis keskwosu küljest, umbes
12tolli pealpool lõikehaawa, esimese punga wälja; see peab üũhe kor—-

Piramid kolmandal aastal.
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waloksa tooma, siis järgmise, jälle jurgmise, 12,8, 4; 6 punga,
selle järele kui tugewa jöu sees puu on. üleniüine pung annab uue

keskwösu tulewaks aastaks. Kui juhtub, et keskwösu klüllalt tugew ei
ole, jäetakse körwaloksad ũks aasta kujutamata. ;

Alumised wiis oksa peawad ka küüllaldaselt tugewad olema. On nad
alles liiga nörgad, siis ootame niisama ka weel ũhe. aasta, s.t. meie
lõitame igal niisugusel juhtumisel keskwoösu sedawort lühemaks, et ta

körwaloksi ei saa kaswatada, waid ainult ühe uue keskwoösu kujutab; sel-
leks on talle aga ainult ühte täielikku punga waja. Ta peab
ainult ye uue wösu ajama, köik teised wsnd, mis ehk peaksiwad
ilmuma, litsume kohe tärkamise puhul sörmega ära. Selle uue, tugewa
keskwösu küljest, mis nüüd tekib, leiame tulewal aastal wormi edasi-
kujutamiseks tarwisminewad pungad.

Nüüũd onwaja ülsnes weel piramidi köigi körwaloksade (harude)
seas diget tasakaalu jalale seada. Meie teame, et üls kolmandik maha
löõigatakse; see on üksnes üleũüldine määrus. On möni oks teistega
wörreldes liiga tugew, siis löigatakse rohkem maha, näit. pool oksa,
isegi weel rohkem; on ta nörk, siis wöib ta lka löikamata jääda,
ehk lõigatakse jälle sna wähe — üls wiiendik, üüls kuuendik maha. Nü
hoiame ka körwaloksade seas tasalkaalu alal.

Piramidi körwalotsad, täis lühitesi wiljaoksi.

Nüd asume piramidi wiljaoksade juurde. Pikendusewösu
Gjuhtwösu) körwalt, mille kaudu puu körgemaks kaswab ja ikka rohlkem
piramidioksi juurde saab, kaswab järgnewast ũülemisest pungast suuremalt
osalt öige lihaw wösu wälja, n. n. pära- juhtwösu; aga meie ilus
piramidikuju läheks täieste luhta, kui pära-juhtwösudele luba annaksime
just nii kaswada, nagu nad ise soowiwad. Need pära-juhtwösud on

need, mis piramidil wilja-puuolluse kujutamist takistawad, segawad.
Sellepärast ei sallita korramõöduliste wormipuude oksadel ilmaski
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rohkem kui üühte pikendust ja juba maikuul pintseritakse need wösud,
mis lõpuwösudele köige lähemal seisawad ja peaaegu niisama suured
on, köige pealt ära. Otsawoösud (juhtwösud) ise jääwad, nagu juba
seletanud oleme, puutumata ja suwel pintserimata; kui selgub, et

pära-juhtwoösu pintserimisest hoolimata ennast taltsutada ei lase, siis
on köige lihtsam teda oklsa küljest siledalt maha lõigata. Seda nime—-
tatakse „oksarönga pealt löõikamiseks“.

Wiljaoksade edaspidine rawitsus sünnib juba waremalt kirjeldatud
wiisil. Eelseisew pilt näitab meile köigi wiljaoksade edenemist piramidi
körwaloksal kahe aasta joolsul.

Podsakujulised dunapuud.

OHunapuu loomulikud kalduwused on teistsugused kui pirnipuul.
Pirnipuu laseb ennast rohkem korramoöduliselt löigatud piramidiwormi
sundida kui dunapuun. Osawa löikamise ja painutamise teel woib ju
ka suuremat osa öunapuu—-sortisid piramidideks wormida; see puuwilja-
kaswataja aga, kellele mitte ilus worm peaasi ei ole, waid wiljakand—-
wus, talitab hoopis lihtsamalt ja laseb dunapuu ilma sunduseta
pöösakujuliseks kaswada, sest et see worm rohkem tema loomuse
nöõuete kohane on. Pöösaspuul wöetakse t õsine löikämine üksnes istu—-
tamise puhul ette, kusjuures ũühe-aastasele kaunistusele neli kuni kuus

kölbulist punga alles jäetakse, et ta hästi juurduks ja tugewaste ajaks.
ühe-aastane kaunistus ajab aastal peale istutamist umbes neli oksa
wälja. See on pöösawormi aluspöhi. Istutatakse kohe kahe- ehk
kolme-aastane põõsaspuu, siis kärbitakse tema oksad poolest saadik maha.
Sellest ajast peale jääb krooni kujutamine puu enese hooleks, ta kaswa-
tab selle oma nöuete kohaselt, ja meie aitame wöimalikul korral üksnes

ehk pisut tagant.

Iga sort areneb oma iselaadi järele, ũüls rohkem köõrgemakls, teine

rohkem laiemaks. Üksikud oksod kaswawad nii kudas soowiwad, üksnes
wabalt ja awaralt peawad nad seisma, ja kui nad liiga tihedalt kas-

wawad, tuleb tingimata üks osa wälja löigata; siis kujuneb ka küllalda—-

selt lũühikesi wiljapungadega oksasid.

Kui öunapuule waba woli antakse, kui teda sageda loikamise teel
sinna wösusid ei sunnita kaswatama, kuhu loodus ise pole määranud,
siis kaswatab ta wiljapungasid, disi ja wilja (dunu) palju heatahtlise-
malt. Kogu meie tegewus seisab nii siis selles, et me pikki oksasid
esimestel aaslatel natuke kärbime — wöib umbes !s terwest ulatusest
maha löõigata —ja tihedalt seiswate oksade seast nörgemad, halwa
seisukohaga, pöigiti kaswawad oklsad päriselt maha löikame, et kroon

öhku saaks.
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Köige paremine sünniwad niisuguseks pöösakujuks nörga kaswuga
sordid ehk nörga ajuga aluse (paradisi -duna) peale kaunistatud puud

Ounapuu podsaspuuna

pisut tugewama ajuga pöösaspuude, paradisi-una aluse peale
kaunistatud tugewamate sortide wahet olgu oma 2 sülda.

Tugi- ehk wörepuud.

Köige toredampuuwili kaswab seina- ja müüri-tugipuudel (-spalee-
ridelh. See tuleb sellest, et sein kaitset annab ja soojust kogub, kaitse
ja soojus aga hölbustawad puuwilja head wäljakusunemist suureste.
Mitte iga sein ei ole tugipuude laswatuseks hea: seina seisukoht on
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peaasi. Waatame korraks, kudas pike seina peale mõjub. Kesksuwel,
mil päike köige rohkem soendab, töuseb ta umbes kella nelja ajal hom-
miklul ja läheb kella kaheksa paiku öhtul looja; hommikul kell kuus seisab
päile otse idas ja kell kuus oöhtul otse läänes, luna-ajal kell 12 aga
löunas. Kui nũüüd sein ehk mũüür idaft läände ulatab, siis on tal üks

põhjakülg, see on köige halwem seisukoht, ja ũüls löunakülg, see on koöige
soem ja päilkesepaistelisem seisuloht, sest hommiku kella kuuest
kuni ohtu kella kuueni paistab sinna päike. Löunaseinale istutatakse
köil need taimed, mis köige rohkem soojuft tarwitawad.

lõunat, lãneseinale——

3 —

2 —
A ——

e -
2— * ;

Lõuno

peale loõunat, ja koõige
kuumematel lõunatun-
didel ei saa kumbki
sein täielikult päikest.
Moölemad seinad on

wiljapuude kaswatu-
selks weelüusna head,

Päikese moõju tugiseina peale.

nimelt niisuguste puuwilja-sortide jaoks, mis tãit lestpewa pãikest ei

soowi (unad, ploomid).
Selle järele kui palju sein ehk müüũr, mille äärde me wiljapuid

tahame istutada, rohkem —

lõuna wöi rohkem pöhja . A

poole on juhitud, on ta a
selles tülis suurema wöi
wähema wäärtusega. — 2—
Idaseinad, kaguseinad,
lõunaseinad, edelaseinad —
ja läãneseinad, nii siis
tdit need seisukohad,mis

· -··2am t n-
hommitu tella tuueja ct s- lna S:errri rrnnJoa sein —

õhtu kella kuune wahel
täit pilesepaistet saa—-
wad, on köik tulusamad
kui wabad seisukohad.
Loode-, põhja- ja kirde—-
seinad on warjulised ja
jahedad ja ei ole soojust

—

— t *: *
*

:
2

; — — Z
2: 2r

Päikese moõju tugiseina peale.

Teine sein ehk mũüür

— on lẽuna poolt põhja
põhi xges poole juhitud, ũts

— æan sein on nii siis idapool-
; — —— sel küljel, teine lääne-

poolsel. Idaseinale
Gt sikte nrsh baitiab puile enne
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aõudwatele puuwilja-liilidele selleprast nii head, kui wabad feintererHunad, kirsid ja ka möned pirnisordid ei tarwita oma tie headuse
kättesaamiseks palju soojust, neid wöib sellepärast ka wiimaksnimetatud,
rohkem pohjapoolsetel seisukohatadel kaswatada.

Ka ümbrus awaldab seina peale oma möõju. Näituseks wöiwad

lõunaseina naabruse hooned ehk körged puud warjata; pöhjasein wöib
wastasseiswast körgest seinast tagasikiirgawat soojufst ja walgust saada.
Nüisugused ja teistsugused ũümbruse olud wöiwad tugipuude tkaswatuses
kas kasu wöi kahju tuua.

Wiljapuid wöib nende nöuete kohaselt hea seisukoha järele järg-
misesse järjekorda seada: Talipirnid, walge talwelkalwill (õun), hilised
sügisepirnid, talwe-unad, ploomid, sügise-öunad, warased sügisepirnid,
suwepirnid, maguskirsid, suwe-sunad, warjumurelid (hapukirsid). —

Nagu näeme, on wäljawalik rikkalik ja meil on palju wöimalusi maja
seinu ja mũüũrisid hästi. kaswatatud tugipuude abil ehtida; ühtlasi on

nende rawitsemine ũlihuwitaw ning moönus; pealegi saame palju üli—-
head puuwilja.

Ettewalmistused tugipuude-istanduse asutamiseks.
Müũri ehkl seina äärest rigolitakse ligi nelja jala laiune maariba

ära. Ekslik oleks teed ũsna seina ligidalt teha ja puudele üüksnes
kahe jala laiust riba jätta. Seina ehk mũüũri äär on palju wäärt ja
ta tuleb nii kasulikult ära tarwitada, kui wähe wöimalik; selleks on

waja maad koöige pealt ktge paremine ette walmistada. Ka keskmises
maas suudawad puud elutseda ja wilja kanda, aga täiuse tipuniei

suuda nad jöuda. Nii siis ligi nelja jala laiuselt ja kolme jala sügawu—-
selt töötatakse maa läbi ja walmistatakse ette. Alusmũũridele sealjuures
kahju ei tehta, sest labidaga ei asuta mitte sna müüüri ehk seina ligi—-
dale, waid jäetakse maa seina äärest puutumata. Tugipuu juured kas-

wawad ju ka poolwiltamisi seina äärest ũühele poole.
Nelja jala laiuse maariba läbitöötamisel pillutakse köik kiwid

wälja. Ka halb muld loobitakse wälja, toöstetakse käru peale ja wii-
dakse minema. Selle asemele toodakse hea hulk kõige paremat mulda:
kompostimulda iga sũlla peale wähemalt neli kärutãit, head mulda aia-
wilja-aiast, wana määndunud sönnikut, murumulda, muredat sawi, wäe—-

tislupja, puutuhkla, homasjahu, kondijahu —
tilk hästi läbi segatud. Lahkle

lugeja teab juba wiljapuu istutuse-augu walmistamisest saadik, kudas

seda köik teha, et tugipuud üũlihea mulla eest leiaksiwad. Siin ei kaewa

meie aga mitte üksikuid istutuse-aukusid, waid terwe maariba seina ã-

res segame rigolides hea mullaga hästi segamine, ja nimelt palju rik—-
kalikumalt kui seda hariliku wiljapuu istutuse: augu juures waja on,

ning ka iseãraliste juurdelisandustega, mis meie kallid tugipuud jömmi-
kalt edenema ja wilja kandma paneb.
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Asub tugipuude-sein madala pöhjaga, niiskes aias, sügawal, niis-
kel kohal, siis pandakse rigolikraawi pöõhja kiht kiwa, nii et wesi
ära saaks nörguda. Ka wöib naabruse aiatee alla kiwirähka panna;
siis imbub wesi sinna. Peale selle wöib tugipuude-istanduse niiskes ko-

has maapinnast umbes kaks jalga koörgema teha. Maa wajub ka kau—-

niste, kats jalga ei ole selleprast sugugi ũleliigne. Aärde wöib lauad

lũũa, et muld laiali ei wajuks. Niisugusel tsidetud ja kiwipöhjaga

reena! wöib niiske maa peale waatamata weel ũlihead puuwilja las-
watada.

Ov maa köik hästi ette walmistatud, siis seatakse toed üles. Köik
tugipuud peawad tugede külge kinnitatud olema. Tugipuude osaw ja
hoolas kinnitamine on weel tähtsam kui likamine. Ilma kinnitamata
ei saa kunagi ilusaid lamedaid, korralikka tugipuid kaswatada, ja kellel

aega ega pũsiwust pole tugipuid iga suwe jooksul kolmel, neljal korral
kinnitada, ei peaks ülepea wiljapuid seina äärde istutama.

Köige lihtsamad on weeloodis ilklka 8 tolli üksteisest körgemale
kinnitatud traadid. Nad käiwad wäikestest röngastest läbi, mis oma-

korda seinapostide külge on kinnitatud. Sileda mũüri sisse pandakse
gipsi abil aasad, mis traadi kinni hoiawad. Traadid tömmatakse hästi
pingule.

Tugiseina ettewalmistamine.
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Paremad kui traadid on lihtsad latid. Latid wöiwad tolli pak-
sused ja 1- tolli laiused olla, muidugi seina koörgused, ja kinnitatakse
siis weeloodis tömmatud traadi ehk lattide külge. Kui lattide kinnita—-
misels traat toõmmatakse, siis
olgu iga traadi wahet ligemale
kaks jalga. Latid kinnitatakse
pehme sidumisetraadiga pingule—-
tömmatud traadi külge. On
latid paksemad ja laiemad kui

1, 1/2 tolli, siis jääwad traa-

did nende kinnipidamiseks nör-

gaks, ningseinakülge tulewad
tugewad weeloodis liistud nae-

lutada. Sülla koörgusele müürile kulub kaks tugewat liistu ära, weel
koörgematele — kolm. Et tugipuu-latid naelutamisest mitte löhki ei lähels,
on fkohane neile enne augud sisse puurida. Püstloodis lattide wahet
olgu umbes poolteist jalga.

Lattide wahe määratakse ikka siis nönda ära, et wormi kujuta-
misels tarwisminewaid oksasid kohe nende külge wöils kinnitada; öunte

ja pirnide lũühikesi wiljaoksi kinnitada ei pruugi. ——
Ei ole sugugi hea, kui pũstloodis latid tihedalt wastu seina seisa—-

wad. Peab waheruum jääma, nii et öhk ja soojus puuoksadele
ja puuwiljale igalt poolt hästi ligi päseksiwad. Püstloodis lattide ja
seina wahet olgu wähemalt s—s 6 tolli. Sellepärast peawad iseenesestki

19
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weeloodis
seinast ni

is latid ehk traadid, mille külge püstloodis latid

niikaugele eemale ulatama.
möoista ka

kinnitatakse,

Pdikpuude küülge kinnitatud spaleerilatid

Pajuwitsaga kinnitamine

Keskmise ?örgusega (?a—l süld) tugi—-
puu-seinte ääres wöib üksnes noörga ajuga
sortisid wäikestes wormides kaswatada, näit.
V-wormis ja neljaharulist Verrier' palmetti.

Spaleerilattide kinnitamine traadiga.

Oksad seome kewadel peenikeste pajuwitsa-
dega kinni. Noored wösud kinnitatakse suwel
kergelt ölesidemega, midamitte sölme ei tömmata,
waid mis lihtsalt kokku keeratakse. Oled on

selle poolest paremad, et nad hästi pehmed on.

Ka roguskit (niinepaela) wöõib tarwitada.
Mida madalam sein, seda laiem peab

tugipuu worm olema;
mida kförgem sein,
seda kitsam wöib
ta siis olla.

1/ kuni 12 sülda
»gete ja weel köor—-

gemate tugipuu—seinte
jaoks walitakse püst-
loodis nööripuu, pool-
wiltune nööripuu, V—-
worm ja neljaharu—-
line Verrier' palihett. -

Tugewa ajuga sordid nöuawad suure· Retjaharuline Verrier
maid wormisid ja niisuguste seinte jaoks on palmett.
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nad weeloodis oksadega palmetina ja hariliku lehwikupalmetina
sündsad.
/ sũlla

körgustele ja
weel mada—-

lamatele tu—

gipuu—sein-
tele on wee—-

loodisnööri-
puud köige
kohasemad;
selleks ots-

tarbeks töm—-

matakse mitu
nööri üles-
tiku.

Meil oli

sin koöne pal—-
mettidest ja
teistest wormidest, mida algaja weel ei tunne. Köige paremat seletust
nende kohta annawad küll siin juures leiduwad pildid.

Wana pirnipalmett, weeloodis oksadega.
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Wormid kujutatakse alati karwapealt geometrialiselt. Kahe haru
wahe on alati täpipealt 18 tolli. Iga tugipuu—-lati küljes kaswatatakse
mi siis püstloodis wormidel ikka üts haru. Sealjuures rehlendatakse,
et hästi lõigatud wiljaoksad kunagi üle 7—sß tolli pilaks ei kaswa, nii
et 18 tolli laiusest waheruumist kummalgi pool olewatele oksadele ede—-

nemisels küllaldaselt jatkub.
On ka wabalt seiswaid spaleerisid. Need on üksnes

kaitstud, soojadesse, kinnistesse aedadesse kohased. Awaratele,
tuulsetele, kaitsmata seisukohtadele ei sünni nad sugugi. Wabalt seis—-
watele spaleeridele peab rauast ehk palkidest tugiseinad ehitama, mis
kaunis kulukaks läheb; sellevärast ei soowita me neid algajatele kau—-

geltki mitte.

Rawitsemine on ühesugune, olgu nad wabalt seiswad tugipuud,
seina- ehk müüüritugipuud.

Pirnipuu püstloodis nööripuuna tugiseina ääres.

Aiasöbrale on koöige kergem ja tulusom pirnipuid püstloodis
nööripuu näol tugiseina ääres kaswatada. Me oleme juba weeloodis
õuna-nööripuud tundma öoöppinud. Püstloodis nööripuu on weel lihtsam
worm: see on lihtne, püstloodis tüwi, 1 kuni 1/2 sülda körge, ilma

oksastikuta, maast kuni ladwani üksnes lüühileste wiljaoksatega lkaetud.

Weel lihtsamat wormi enam ei olegi, ja kui aiasöber ehk kahtleb, kas ta

kunstipäralisi tugipuu-wormisid ka suudab kaswatada, sest et tal raske nũib
olewat neid öieti tasakaalus pidada, siis kaob siin igasugune kahtlus.

Esimene pilt: ühe-aastased kaunistused, spaleeri istutatud.

Uleũldise määruse järele antakse tugipuude püstloodis harudele,
nagu juba öeldud, 18 tolli waheruumi. Hoopis teisiti on lugu ago
püstloödis nööripuudega, mille ainus haru eneses ühtlasi juurtega puut
esitab: nad asetatakse wähemalt 20, parem weel 22 tolli üksteisest
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eemale. Et nad tihedalt seisawad, siis on nende aju möödukam ja
nad hakkawad waremine wilja kandma; igatahes on aga nende puu—-
keste eluiga lühem lui harilik. —
— ajtleodie nööripuu faswatust on meie piltide waral siin ülihea
seletada.

Ligi 81/2 sülla pikkuse seina äärde on 18 ühe-aastast kaunis-
tust istutatud, igaũühe wahet 20 tolli (esimene pilt)h. Wiiel nendest
on juba körwaloksad, liiga enneaegsed oksad, mis tüüwe ligidalt (oksa-
rönga pealt) maha löigatakse, nii et wöimalikult wäile löikehaaw järele
jääbh. Kes neid liiga waraseid oksi alles tahab hoida, löigaku nad köit

kahepungaliseks.

Köik ühe-aastased kaunistused loöigatakse istutamise puhul umbes
poole lũühemaks (teine pilt), selleks, et nad oma alumistes osades
hästi wälja ajaksiwad. —

Teine pilt: ühe-aastased kaunistused ldigatud.

Kolmas pilt: Püstloodis nööripuukesed suwel peale istutamist.
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Wösu, mis esimesel suwel loöpupungast wälja tuleb, kinnitatakse
igal puul pikendusena püstloodis lati külge; koörwalwösu aa, mis pea—-
wösule fkardetawaks woöib saada, pintseritakse iga kord kuni nelja punga
pikkuseks (kolmas pilt)h. Ka muid körwalwösusid, mis liiga lopsa-
kalt kaswawad, pintseritakse siis, kui nad weel lehtis on, nimelt selleks,
et ükski körwalwoösu pikematks ei kaswaks kui ial ruumi on (10—1i
tolli); ũhtlasi walmistatakse ia sel teel wiljaoksaks ette.

On lehed nüüd maha warisenud, siis ilmutawad puukesed meile
juba üsna selgeste oma tulewast wormi (neljas pilt). Igast piken—-
duest, nii siis iga puu ainsast peawösust wöetakse üks kolmandik maha;
wiljaoksi löigatakse, et nad lühikeseks jääksiwad ja wiljapungasid alga—-
taksiwad (wiies pilth. : ;

Neljas pilt: Püstloodis nööripuud sügisel peale istutamist.

Wiies pilt: Needsamad puud ldigatult.

Wiiendal aastal on nööri-tugipuu walmis. Nööri külge kinnita—-
takse ikla üksnes peawösu, wajaduse korral iseäralise lati külge. Wilja—
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öksad jääwad lahti. Igaüks nendest puudest wöib läbistitku kaks—-

kümmend hästi täiskujunenud pirni anda — tugipuu-pirni, millest
üfs ainus pirn rohkem wäärt on kui korwitäis harilikka pirnisid.

Niisugust püstloodis nööripuud wöib igaüks kaswatada, kellel

selleks himu on. Suurt tarkust ta ei ndua Ja sealjuures on just see
kaswatusewiis aiasöbrale kasulik, sest et istandus juba kolmandal aastal

tandna hakkab ja siis 15 —2O aastat pärastikku üũlitoredat puuwilja
annab.

Palmetikujuline pirnipuu.

Palmetid on lehwikusarnaste ja roobastikku kaswawate harudega
wiljapuud. Neid onkolme liiki: 1. lihtsad poolpöõigiti harudega
palmetid, 2. lihtsad weelood is harudega palmetid, 3. Verrier' palme—-
tid, nende ülesleidja prantslase Verrier'(l.wärjee) järele nönda nimetatud:
harud kaswawad kuni teatud punktini weeloodis, sealt edasi
püũstloodis. Meie seletame siin ainult wiimast tugipuu-wormi
täpipealsemalt,sest et tema rawitsus eeskujuks wib olla: Kes Verrier'
palmetti dieti loõigata ja rawitseda möistab, saab
ka iga teise tugipuu-wormiga walmis. :

Verrier' palmetiisid on kolmeharulisi, aga
ka kaheteistkümne-harulisi. Iga haru laiuse
jaoks rehkendatakse poolteist jalga ruumi; sellest
selgub, kui kaugel ũks tugipuu teisest peab seisma.
Lihtne V-worm — teda wöils ka kaheharu—-
liseks palmetiks nimetada — tarwitab nii siis
tugiseina ääres kolm jalga ruumi; nekljaha—-
ruline palmett noöuab juba kuus jalga ruumi

jakaheteistkümne-haruline olekls ligi
kaks ja pool sülda lai. Majanduslisest lüljest
ei ole aga kasulik niisugusid suuri wormisid las—-

watada; kergem on kolme wäikest·palmettikor—-
ras pidada kui ühte suurt.

Soowitusewäärt on paarisarwus harudega
palmetid (kaks, neli, kuus haru); ilmpaaristiktu
harudega palmetid (kolm, wiis, seitse haru) ei

kujune mitte V-kujul, waid neil on üks tkesk—-
wösu, ja see keskwösu saab selle läbi,et ta otse-
kohe peatüwe peal seisab köige rikkalikumalt

mahla ning tal on alati himu teiste harude
fulul mühawalt kaswada, rawitsetagu teda kui Püstloodis nöbripuud.
hästi tahes.

Wara kandwaid, mööduka ajuga pirnisortisid kaswatan ma ena—-

maste neljaharulise palmeti kujul, kuna tugewama ajuga sortisid mada—-
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latel seintel kuue- ehk ka klaheksaharulistena peab kaswatama, et nende
ajujöud korramööduliseks muutuks. Mahub näit. 12 sülla körguse

Seitsmeharuline Verrier' palmett
Keskmine haru liiga lihaw.

Mahub näit. 12 sũlla körguse
seina äärde neljaharuline Verrier'
palmett parajaste ära, siis tuleks

sedasama sorti pirnipuu köigest 1

sülla koörguse tugiseina ääres wä—-

hemalt kuueharuline kaswatada.
Verrier' neljaharulise pal—-

met: rawitsemine algab ühe-aas-
tase kaunistuse ajast peale.

See ei istutata mitte üsna

seina ligidale, waid jalg maad

sellest eemale, latw poolwiltu seina
poole. Sellest on kahekordne kasu:
Esiteks ei aja juured nũüüd enam

seina poole, waid

poolwiltu waba

Meie kolmest walitud pungast
tuleb igaühest üks wösu; need

kolm esimest wösu on tulewasele
wormile alustoels; feskmine wöhu
kinnitatakse püstloodis ja mdöle—-

mad körwalwoösud poolpöigiti.
Peaks noorele puule weel teisi
wösusid ilmuma, siis tehtakse
neile ots peale.

Mosnikord tuleb ka ette, et üüks

pinnalt (kaunistusekohalt) 15 tolli ülespoole; seal on

üks pung paremale, järgmine pahemale poole ja kol—-

mas pung ettepoole juhitud. Kellegil ei ole asja
wastu waielda, et pungad nii ei seisa, kudas soowitakse;
ũhe-aastase kaunistuse wöib juba istutamise puhul nii

pöörata, et asi dige oleks. Ettepoole juhitud kolmanda

punga pealt löõikame ladwa maha.

nendest kolmeft pungast wälja ei aja; aga niisugusel juhtumisel tuleb arwa-

Poolwiltu istutatud ja laialilaotatud
juurtega tugipuu.
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tawaste altpoolt weel üks wösu, ja see wösu, mis muidu halastamata
maha tuleks ligata — nagu köik üleliigsed wõsud kunagi, mida warem, seda

parem — jäb nüüüd alale ja-juhitakse puunduwa wösu asemele. Kui

aga niisugust asetäitjat wösü ei ilmu ning puu köigesi kaks wösu wälja
ajab, siis peame kumbagi wosu pintserima, et möni asetäitja-wösu ki—-
remine tärkaks. Ei aita ka see midagi, siis poogime lihtsalt ühe kau—-
nistuseoksa sinna kohta, kust soowitud ja nii wäga tarwilik wösu wälja
ei wiitsinud tulla. Niisugus—-
tel juhtumistel, ja ülepea
alati, kui need kolm wösu
ühemöoöduliselt ei kaswa, ei
joöua ka meie tugipuu jöud—-
saste edasi. Meie puuke ni—-

tuseks siin pildi peal on küll
kauniste lattide külge kinnita-
tud ja keskmine ning pahempool-
ne körwalharu on tal tugewad
küll ja hästi wälja fujune—-
nud, kuid parempoolne haru
on kahjuks maha jäänud. Siin Korwalotsad ei ole ühetasasalt edenenud

Need kolm wösu kinnitatakse dieti.Kolmest pungast tekiwad kolm wösu.
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oleks pidanud juba esimesel suwel mahajääwa wösu heaks appi astuma.

Nũd peame, kui lehed juba maha on warisenud, kõige pealt tasalaalu jalale
seadma, sest parempoolne nörk haru ei suudaks oma jöul niikaugele kas—-

wada, ei ta pahempoolsega ühetugewuseks saaks. See nork haru jäetakse
sellepärast pikaks, mölemad teised harud aga löigatakse tubliste lühemaks.
Igal juhtumisel peaks aga esimene „järk“ esmalt heas korras ja hästi wälja
kujunenüd olema, enne kui teise „järgu“ kaswatamisega algust tehtakse.
Esimese järgu all möistame meie mölemaid tugipuu alumisi harusid,
teiseks järguks nimetatakse mölemaid järgnewaid harusid jne. Kahe—-
teistkümne-harulisel tugipuul oleks nii siis kuus järku.

Pöörame endi neljaharulise ehk
kahejärgulise palmeti juurde tagasi,
mida me soetada tahtsime. Niüi—-

pea kui mölemad esimesed ehk kör—-

walharud küllalt pikad ja tugewad
on, painutatakse nad nii, nagu worm
nöõuab. Köige parem on seda au—-

gustikuul teha, sest et oksad sel ajal
koöige painduwamad on ja naljalt
ei murdu. Muidugi peab algaja
sealjuures ettewaatlik olema. Wee—-
loodi jääb oks kahe jala pikluselt;
selleks seatakse latt, kuhu ta maha
painutatakse ja kinnitatakse. Kahe
jala tagant painutatakse ladwaosa
pũstloodis üles ja kinnitatakse nii—-

sama tugiseina lati külge. Kinni—-
tamiseks wöetagu pehme side, mis

mitte sisse ei löikaks. Keskmine wösu
Lihtne palmett wormitatse neljaharu- hʒöratakse kohe kinnitamisekorral nii,iets Verrier palmetite

et pooleteise jala koõrgusel paremal
ja pahemal pool jällegi kaks sündsat punga leiduks (w. pilt)h. Sellele
järgnewal aastal on siis rawitsus üsna lihtne. Nende kahe wiimase
punga pealt löigatakse keskmine wösu maha, ja need mölemad wösud,
mis siis wälja tulewad, painutatakse ettemärgitud U-wormi ja kinnita—-
takse lati külge.

Endi piltide peal oleme puudel lehed ära jätnud, et köik selgemine
arusaadaw oleks. Kuid nagu juba öeldud, sünnib wösude painutamine
ja kinnitamine augustikuul, mil ajal puud weel lehtis on. — Järgnewa
pildi peal näeme üülewal weel ũühte loogakujulist joont; see juhib tähele-
panemist ühe asja peale, mis tugipuude kaswatuses wäga tähtis on:

Oieti kaswatatud tugipuul peawad wälimised harud alati pikemad olema
kui keskmised (sisemised), nii et pealmine joon sedawort allapoole loo—-

gas wöiks olla. Ei ole lugu nii, on koöik harud ühesugused, siis kas-
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wawad harud teiste kulul, ja tugipuu satub korratusesse, sest et mahla—-
woolus keskele ikka kangem on.

Keskmised oksad ei

kaswa ilmaski siis üle—-

määra pikaks, kui me

uut järku ennemalt ku—-

jutama ei hakka kui alu—-

mised harud juba arwa—-

tawa teise järgu harude
fkohalt koörgemale on kas-

wanud.
Muidugi tuleb ju

iklka ette, et neljast ha—-
rust üks wöi teine kas

liiga lopsakalt kaswama
wöoi noörgaks kipub jää—-
ma. Mida waremine wil—-

japuu-kaswataja siin wa-

hele astub, seda lkergem
on tal köiki nelja haru
eeskujulises korras ühe—-
moõduliselt kaswama
sundida. Köige lihtsam
waheleas tumine seisab selles, et neid harusid, mis liiga lihawakls ki—-
puwad minema, alati tubliste loõigatakse ja nad lati külge köwaste kinni
seotakse, kuna nöõrgematele, mahajääwatele harudele selle eest jälle roh—-
kem wabadust antakse.

Verrier' palmeti wormimine.

Mitmekesised teised tugipuud.

Kirsid, ploomid ja suurem osa öunasortisid langewad teise järgu
tugipuude liiki. Ei wöi kinnitada, et need wiljapuud tugipuudena
tingimata sedawört täielikumad ja paremad oleksiwad, et see selle waewa

ja kulu ära tasuks, mis aednik neid tugipuude kujul kaswatades neb.
Selle peale waatamata kaswatatakse neid tugipuude näol, osalt selle-
pärast, et tühjalt seiswat tugiseina tulusalt ära tarwitada, osalt ka ehl
sellepärast, et wäikses aias nendele puudele sündsat paika ei leidu. Mö-
nikord etendab siin ka soow osa, puuwilja iseäranis täielikuks kaswa—-
tada.

Ouna-tugipuude rawitsus on nisamasugune, nagu pirni-
tugipuudel. Kerge on öunapuud U-wormis ja neljaharulise palmeti
kujul kaswatada Ounapuud sünniwad weel ösna mädalate tugi—-
seinte ääres kaswatada, nimelt weeloodis nööripuudena, mitu puud üles—-
tikku, igaühe wahet iklka 14 toli.
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Körwalseisew pilt kujutab ühe aia-
söbra U-wormis öunapuud. Niüisu-
gused paradisi· öunapuu peale kaunis-

tatud wäiksed wormid on iseäranis wil-
jakandjad.

Ploom ipuu laseb ennast kor—-
ratu lehwik-tugipunu kujul kaswatada,
kui aga ta oksade kinnitamisega hoo—-
letu ei olda, wöi ka korramöödulise
wormipuu näol, nagu pirnipuugi, kus—-

juures wiljaoksi korralikult peab löi—-
kama. Wöib ka weeloodis harudega
palmettisid kaswatada. Ma ise olen

tugipuude-kujulisi ploomipuid alles wähe
kaswatanud ja ei teasellepärast, mis—-
sugune worm igale sordile köige sünd—-
sam on; ülepea ei ole selle ũüle weel

kuskil täiele selgusele jöutud, sest et

ploomipuid tugipuude näol wäga harwa
ette tuleb. Köige kasulikumaks tugi—-
puu·ploomi sordiks peetakse kuninganna
Viktoriat.

Kirsipuid wöib kolmel wiisil
kui tugipuid kaswatada:

1. Korratu lehwik-tugipuu kujul,
kusjuures oksade kinnitamine ja harwen-
damine suwel üksnes iga kolme, nelja
nädala järele kord ette wöetakse, nii
et tugisein igalt poolt oksadega kergelt
kaetud oleks, mitte kuskilt aga paksult
ega tihedalt.

Peaasi on siin, et puu alumine
osa ajujöuline seisaks. Sellepärastis-
tutan ma ainult kaheharulisi kirsipuid, et mahl juurtest tulles kohe kahte
külge woolaks ja mahla ülespoole röhumine enam nii tugew ei oleks.
Ilma loikamata ei saa küll siüingi läbi, aga sel on rohkem teisejärguline
tähtsus, kuna oksade kinnitamine esimesel kohal seisab; sellega har-
jub hoolikas algaja kergemine. Korratu tugipuu oksi ei ole waja
korralikult löigata; tahab möni oks tugewamaks kaswada kui teine, siis
laseme ta ka kaswada; oksa aga, mis sugugi edasi ei taha joõuda, löi—-
kan ma maha.

Minu rawitsemisewiis on järgmine: maikuust peale käin ma iga
kolme nädala tagant kord oma kirsi-tugipuud läbi. Iga wösu,mis üle
10 tolli pikk, köidan ma kas kinni wöi löikan maha. Kumba parem

V-wormis dunapuu.
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on teha, kas kinnitada woi maha loõigata, selle üle otsustan wösu tu-

gewuse ja seisukoha järele, niisama ka selle järele, kas kinnitamiseks
sündsat ruumi on. Sedamööda kudas ruumi jatkub, seon köik kinni.

Aga ruum peab awar olema; niipea kui karta on, et tugipuu liiga
tihedaks kaswab, löõikan ühe osa wösusid juba suwel maha.

Terwe asi on töeste ülilihtne: fköige tugewamad oksad kinnitan
ma enam weeloodis, noörgemad rohkem püstloodis. Ulepea aga püüan

——74

ma wösusid nii kinnitada, et tugipuu lehwikukujuline kaswaks ja tugi-
sein moönest kohast lagedalks ei jääks.

Ulemisi osasid kinnitan ma köwemine; seda on selleks waja, et

puu alt lagedaks ei jäks. ;
üle tugiseina ei tohi tugipuu ilmaski wälja kaswada; niipea kui

ladwad üle seina ulatawad, tömbawad nad waba öhu möjul köik
mahla enesesse ja alt jääb puu wiletsaks ning lagedaks, sest et tal seal
niipalju waba öhku käepärast ei ole.

2. U-wormis 12—2 süũlda körgete tugiseinte ääres. Puude
wahet eu /2 süülda; körwalwösud seotakse kinni ja lẽigatakse lühe-
maks. Warjumurelitel ja teistel hapukirssidel tulewad wiljaoksad kin—-
nitada. ;

3. Palmeti kujul, mille oksade wahet 15 tolli olgu, nagu öuntel
ja pirnidel; wiljaoksasid löõigatakse, aga ei kinnitata.

Seda wiimast wormi pean ma maguskirssidele köige paremaks,
s. o. kui maguskirssa ülepea tugipuu kujul tahetakse kaswatada.

Korratu lehwik-palmett.
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Kandwate puude krooni harwendamine.
Kui koörge- ehk pooltüwiku kroonis kaks oksa ristamisi on kas—-

wanud ja wastastikku ööruwad, siis telkiwad selle alalise dõrumise
tagajärjel mölema oksa külge warsti inetud haawad, mis oksa pdema
panewad. Juba see üksinda on moööduandwaks pöhjuseks, mispärast
hästi kaswatatud wiljapuu kroonis risti-rästi kaswawaid oksi ei tohi

sallida. Sellepärast löõigatakse üks tülitawatest oksadest niipea kui wöi-.
malik ära ja nimelt see, mis teiste oksadega wörreldes koõige rohkem
pöigiti on kaswanud. Köik wiljapunu krooni oksad peawad kesktüwest
kiirte wiisil laiali kaswama. Kroonioksi peab püüdma sel sihil korral—-
dada, et oõhk igalt poolt ühetasaselt krooni sisemusesse pääseks, niisama
ka elustawad pikesekiired. :

Wanadel puudel on woöimata terwet krooni ümber muuta; teda

saab ũüksnes paranda da. Wiljapuude kasw on liikide ja sortide
järele wäga lahkuminew: möni on kitsas ja körge, teise oksastik lai ja
longus. Ja neid loomuliku kaswu iseäraldusi peab ikka arwesse wtma.
— Meielöikasime wiljapuul koöik risti-rästi kaswawad oklsad maha;
pũũame nüũd ühtlasi ka nii ilusat ja korralikku krooni kujutada, nagu

ütsteise wastu puutuwad oksad ödöruwad.
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Harwendamata, liiga tihedate oksadega körgetüwik
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selle puu loomulik kusw seda lubab. On meil niisugune kroon kord

käes, siis on ajuti weel tarwis selle kallal natuke löigata, nimelt siis,

kui oksad nii tihedaks lähewad, et nad ülsteise eest öhku ja walgust
warjawad. Hästi kaswatatud puul peawad köik oksad öieti wälja

Harwendatud törgetüwik.
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kujunenud ja wiljakandwad olema; selles tükis jöuame sihile, kui oksad
harwad hoiame. :

Mitte iga aasta, waid umbes iga kahe kuni kolme aasta tagant
peame wanemaid kroonisid harwendama: igal pool seal, kus oksad
tihedalt üksteise ligi kaswawad, saeme möned nende seast wälja. Kuid

argu tehtagu poolikut tööd, ärgu nüsitagu peenikeste oksade kallal, waid

wöetagu otsekohe suured oksad päriselt nende jatku kohalt maha. See

kergendab tööd ja on ka puule mönukam, kui ta mned suured olsad
kaotab ja möned suured haawad asemele saab, mida tal hölpsam on

parandada kui lugemata hulka wäikeste oksakeste äralõikamisest telkinud

wäikseid haawu.

Härjapölwik- ja tugipuude rawitsemine.

Kui härjapölwik- ja tugipuude-aial sünnis, päiklsepaisteline soe
seisukoht, kui maa asjakohaselt ja hästi ette walmistatud ja toiduaine—-

tega rikkalikult läbi on segatud, kui siis löpuks head sorti härjapölwi—-
kud istutatakse, neid öieti loigatakse ja hästi rawitsetakse, süs oleme

oma wormipuudele heaks edenemiseks koik eeltingimised andnud.

Edaspidises rawitsemises on üks punkt iseäranis tähtis: maa

harimine.
Härjapölwikute terwe rawitsus sihib sinnapoole, et nad oma juu-

red lamedalt laiali ajaksiwad. See on üks tähtsamatest lahkumineku—-
test körgetüwikute ja härjapölwikute wahel: koörgetüüwikute juured
tungiwad sũgawatesse, alles awamata, toorestesse maaklihtidesse,
tugipuund ja härjapölwikud saawad oma toiduse pinnapoolsetest
parematest kihtidest, sest et need rohkem haritud on, rohkem öhku
ja päikest saawad. Sellepärast on ka nende wili märksa suurem, ilu—-

sam ja örnem kui körgetüwikutel.
Kui aga lameda juurdumise head küljed täielikule makswusele

peawad joöudma, siis on ka waja, et walgus ja öhk, niiskus ja toidus

takistamata juurteni wöiksiwad joöuda. Sellest järgneb üks tähtsamatest
mãärustest härjapõlwikute- ja tugipuude-aedadele: Maa puude all

peab lahtine ja waba olema. Körgetüüwikud suudawad kla
weel rohumaa peal kaswades oma otstarbet tãita, nende all wöib ko—-

guni aiäwilja kaswatada, härjapöõlwikute all aga mitte. Maa jääb
esimesest aastast peale kõiksugu teistest taimedest tieste wabaks. Ise—-
enesestki möista, et selle maa peal, mis isegi aiawilja jaoks liiga !al-

lis, ainukestki umbrohu—liblet ette ei tohi tulla. Sellepärast peab wäga
palju köblima. Zeaduseks on, et peenrad, mille peal härjapolwikud
taswawad, wähemalt iga koime nädala tagant kord pöhjalikult
läbi koöblitaks.

Kokluhoidlikkudel ja kitsidel inimestel on hale näha, et see hea
maa nende puude all nii ilma tarwitamata seisab. Tungiwatest ma—-

nitsustest hoolimata olen ma leidnud, et nad härjapölwikute all iklkagi

20
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aiawilja pũüũawad kaswatada, pealegi weel sügawaljuurdujat, mis
kangeste kurnab. Moni rö“mustas ehk isegi aiawilja suurepäralise
edenemise üle hästi ettewalmistatud wiljapuu-peenardel. Kes aga
järele kaalub, missugust kahju puukesed selle läbi saawad, et körwalised
taimed neil niiskuse ja toiduse eest ära ögiwad, ning ka öhk ja soojus
hästi juurte ligi ei pääse, sellel on peagi selge, et aiawiljast saadud
topikaline kasu kaugeltki seda kahju ära ei tasu, mis härjapölwikud on

saanud, sest et nad sel teel hulga oma lihawusest ja elujoõust kaotawad.

Härjapölwikud peawad köige paremat
wilja andma, mis nad wähegi suudawad;
sellepärast peame neile ka koõige paremad
tingimised soetama, niikaugelt kui iganes
suudame. Keskmise headusega puuwilja saa-
misels ei ole meil wäja härjapölwikuid istu—-

tadagi — selleks käiwad koörgetüwikud kll.
e istutatakse tugipuud niisuguse seina äärde, kus katus

ũle ulatab. Katuse äär ei lase wihma puu peale sadada ja aja jookl-
sul muutub maa stiin päris kuiwaks. Ornad tugipuud aga jääksiwad
kängu, kui neid wihma asemel aeg-ajalt läbiulatawalt ei kaste—-
taks. Selleks otstarbeks uuristatakse pun üümber wäike kraaw, mis siis
rikkalikult weega, wajaduse korral ka wirtsaga täidetakse.
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Wäikestes, kitsastes linna-aedades on wesi weel teisel ruul wilja—-
puudele eluwajaduseks: puud tahawad kuiwa, palawa ilmaga igal
oöhtul piserdada. See igaöhtune piserdamine puhastab lehed, awab
ummistanud lehe- ja koore-augukesed uuele elutegewusele, on linna—-

aedades puuduwa heategewa Laste asemetitjaks, kaitseb moõnesuguste
söödikute kallaletungimise eest, lühedalt — awaldab ülihead möju.
Härjapölwikud on märksa körgemal kraadil kulturataimed kui koörgetü-
wikud, nöuawad sellepärast ka palju tungiwamalt igakülgset rawitsust.
— Piserdamiseks palju wett waja ei ole; üühe ämbritäiega wöib mitu
puud ära puhastada, sest et wäikse käsipritsiga wett nagu udu wöib
lasta, woõi jälle nagu ägedat, hästi puhastawat äikesewihma.

Loikehaawad.

Kes wösu wöi oksa maha tahab löigata, woötku waewakls „oksa—-
rngas“ üles otsida; see on nimelt ainus öige paik, kust kohalt oksa puu
küljest tohib lahutada, kui haaw ruttu peab paranema. Löikame oksa
liiga sügawalt wälja, siis jääb haaw suureks ja puul kulub tema

parandamiseks palju jöndu. Oksaroõnga kohalt, see on, sealt, kus oks

algab ja koor röngasarnaselt nagu
natuke woldis on, paranewad köik

haawad igal juhtumisel ruttiu ja lait—-
mata ära.

Peenemate oksade mahalikami—-
seks tarwitame terawat ja tugewat
aianuga, mida me mitte just tihedalt
alalejääwa oksa ehk tũwe wastu

ei sea, waid millega me natuke kau—-

gemalt liuhkamisi löikame, nagu
juuresolewal pildil näha. Löikehaaw
olgu sile: kärisenud ja pigistatud
haawad on rängad paranema; selle—-
pärast paraneb ka kääridega tehtud
haaw märksa aeglasemalt ja halwe—-
mine kui hea noaga lõigatud haaw.

On oksad, mis maha löigata
tulewad, liiga suured, nii et nendest
noaga jagu ei saa, siis wötame sae
abiks. Krobelise saehaawa silume
pärast noaga libedaks.

Saag olgu niisugune, et temaga
igal pool kitsaste oksade wahel mõ-

nus oleks töötada. Hohenheimi aia-

saag on selleks otstarbeks wäga hea. Hieti, liiga sügawalt.
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Saag olgu igal ajal teraw ja ilma roosteta, et ta kiirelt töötaks ja lait—-

mata haawa järele jätaks. Mahasaagimiseks määratud toöbisel, kuiwa-

nud ehk üleliügsel oksal saetakse esmalt altpoolt kramm sisse,
muidu wöib ta saagimise puhul käriseda ja tükli koort kaasa kiskuda.

Et haawade parandamine ränk on, siis ei maksa oksi otstarbeta ja
kergemeelselt maha saagida. Uleliigsel oksade mahasaagimisel on pealegi
weel see halb tagajärg, et see tasakaalu puukroonis rikub. Alalejäänud
oksad ei suuda siis juurte lähi ammutatud toidumahla läbi töötada, ja
siis tekliwad igal pool tüwel ja oksadel wesiwösud, mis headele wilja—-
kandwatele oksadele kahjulikud on.

Suuremate puuhaawade parandamine.

Oksade wäljasaagimise puhul ei tohi igacahes jupikesi jääda.
Saeme meie oksarõnga kohalt, siis kaswawad koore ja puuolluse wahelt
ikka uued koorekihid wälja, millel püüe on haawa kinni katta; uue koore
alla kujuneb uut puuollust ja aastate jooksul kaswawad koor ja puu—-
ollus nii hästi koklku, et haawast ainult weel wäike arm järele jääb,
mis aasta-aastalt ikka rohkem kaob. Mida paremine puu mahlas
seisab, mida lihawamine ta kaswab, mida riktalikumalt lehed toidu—-
aineid läbi töötawad, seda kiiremine suudab ta haawu kinni kaswatada;
wiletsalt kaswawad puud tarwitawad isegi wähemate haawade paran—-

»damiseks wäga palju aega. Lahtise haawa kiire parandamine on aga
tähtis, sest kahjulikud seenekesed, mis puuolluse töbiseks teewad ja
pikapeale ära suretawad, tungiwad läbi lahtiste heawade puu sisse.
Ulejäänud puud kaitseb terwe koor waenulikkude kallaletüklimiste
eest. Niisuguste seeneleste sissetungimisest ei saa sagedaste ennemalt
aru kui ta-juba fkaugele puusüüdidesse on tunginud ja kallid oksad siis
langema. peawad. Et kahjulikkude seenekeste sissetungimist ära hoida,
on tulus suuremaid haawu rawitseda.

Kiwisöe-törwa ei wöi suuremate puuhaawade määrimiseks
juft iseäranis soowitada. Ta klaitseb küll, aga tungib liiga sügawale
puu sisse, ja need osad, millest törw läbi imbunud, kaotawad elu.

Hohenheimi aednikusaag.
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Siiski woöib kiwisöe-toörwa suuremate haawade kaitsmiseks tarwitada;
haaw paraneb küll halwaste, aga ta ei ködune ometi.

Ka karbolineum on töbistele haawadele, näit. weritäi

haawadele, wäga hea, seft et ta haawa töbeidudest puhastab. Nii—-

sugusel juhtumisel olgu see aga eht karbolineum, wärwimisewedelik,
mitte piserdamisewedelik. ;

Puutörwa peetaklse iseäranis heaks
puude rawitsemise abinöuks, sest et ta töbe—-
idud häwitab, puule aga wiga ei tee.

Oliwärwil on haawade ületömba—-

misel otstarbeks haawa üũksnes wälimiste
möjude eest kaitsta; puuolluse peale ei

awalda ta mingisugust möju, möjub järelikult
niisama nagu kallis puuwaha (pookwaha).

On ka mönesuguseid häid puusalwisid ole—-

mas, mida haawade peale woöib woida. Siin
toome ühe niisuguse, ülemaednik Mülleri wal—-

mistatud salwi-kolkkuseade: 14 naela walget
waiku (Burgunderharz) aetakse wäikse tule

peal sulaks, walatakse 14 naela puutoöõrwa
(Rootsi törwa) ühtelugu ümber liigutades juur-
de ja siis niisama ühtelugu liigutades weel 10

loodi linaöli ehk linaõli wärnitsat. Et see salw
rutemine tardukls, jelleks walan weel, niikaua
kui segu palaw on, umbes 5 loodi piiritust üh-
telugu ümber liigutades juurde. Seda segu hoi-
takse siis plelktoosides, purkides ehk kruusides
kindla kaane all alal. Peaasi on, et see segu
nũüüd ka töõeste salw oleks, millega mitte üksnes

haawa wöida ei wöiks, waid mis ära kui—-
wades ka koorena haawa kataks. Niisugune haaw ei parane.

Nendel sal-

tarbeks suure-
maid haawu
niihästi ära—-

kuiwamise kui
ka kahjulik--

kude seene—-
keste sissetun-

gimise eest
kaitsta; pa—

Lahtise haawa kaudu on seene-idud sisse tunginud ja panewad re e nad
; puu aja jooksul häwinema. et aita.

widel on vts—-
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Salw, mis uue puuoũuse ja koore kaswamist hölbutab, walmis—-
tatakse sawist ja sönnikust. H. Lehnerti öpetuse järele peab selle sawist
ja lehmasönnikust salwi sisse weel niipalju wasika karwu sötkuma, et
karwad igalt poolt wälja paistaksiwad. Need karwad aitawad selleks
kaasa, et salw haawa külge liitub ja sinna ka seisma jääbh. Kui karwu

sissesegamiseks ei peals saama, siis segatakse sawi ja oõlgedeta lehma—-
sönnikut ühepalju kokku, walatakse wett peale, muidugi möne ämbri
wöikas ti sisse, segatakse seal labidaga läbi ja määritakse siis haawa
peale. Et see määre paremine haawa peale jääks, köidetakse haaw
pealt kotiriidega kinni.

Wana, hooletusesse jäetud puu.

Wanade wiljapuude rawitsemine

Otse liigutaw omadus on wanadel wilja—-
puudel see, et nad wähema kui rawitsuse eest
üliwäga tänulikud on, palju suuremal möẽdul
kui noored wiljapuud. Kui sagedaste ei

jäeta wana puu hooletusesse, öeldes: mis
tühja, küll ta kaswab edasi! Jasiis!ikannab
ta weel, nii hästi ja riklalikult, nagu tema

jöud seda iganes weel lubab. Ja wanas
puus peitub palju joöudu. Isegi kui tüwi

ja oksad juba ködunenud ja õnsad,
on oksad aasta-aastalt tihedalt wilia täis;
sagedaste kannawad isegi weel need puud,
mis tuul ümber on paisanud. Näib peaaegu
nii olewat, nagu teaksiwad need wanad puud,

Lattide abil koos hoitud haru.
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et nende elupäewad loetud on, ja nagu tahaksiwad nad weel wiimase
jöupingutusega selle eest hoolitseda, et nende sugu alale jääks. Niisuguste
wanade puude wastu oleme nende usinuse eest tänulikud ja püüame neid
igapidi toetada, niipalju kui woimalik. — Puu, mida körwalseisew
pilt kujutab, on hooletusesse jäetud; haawu on halwaste rawitsetud ja
niisugune asi wiib wana puu elupäewad ruttu löpule.

Koöil kuiwanud osad löikame niipea kui wöimalik ära; see on al—-
lesjääwatele osadele kasuks. Oönsad kohad tüwe sees teeme mudast
puhtaks ja täidame krohwimiselubjaga ehk tsemendiga-

Ka harukohad on wanadel puudel hädaohtlikud;hea puukrooni
kujutamisel tuleb seesuguste harude rest ülepea hoida; kui kergelt ei kä—-
rise säherdune oks harukohalt ja n paneb ta siis ka teise oksa põ-
dema. Säärased kardetawad harukohad hoitakse wanadel puudel lat—-

tide abil koos.
Wanade puude juures ei wöeta korramöödulist oksade löõikamist

ilmaski ette, ka harwendamist läheb harwa tarwis. Asjatundja pil—-
guga peab aga wana krooni iga aasta wähemalt kord üũle silmitsema,
kas seal mitte mönda töõb ist oksa ei leidu, mis maha tuleks wötta.

Köikide täiskaswanud wiljapuude rawitsemine seisab: wesiwösude
äraloõikamises, tüwe ja tugewamate oksade puhastamises ja lupjamises,
töbistele kohtadele kupulaskmises, wäetamises ning kastmises ja oksade
toetamises, kui nad ohtraste wilja täis. Seda rawitsemist teeniwad

meie raugad ka täiel möõödul ära.

Ebawösude körwaldamine.

Wiljapuude hea rawitsuse hulka käib ka see, et wesiwösud,
juurewösud ja wörsed wähemalt kaks korda aastas ära löigatakse
— ütks kord juulikuul, teine kord talwel. See hoiab puud terwed ja
joöu sees; sest koöik need ebawösud elawad puu kulul, ja kui nad ühe
aasta takistamata edeneda on woõinud, hakkawad nad korraga lopsakalt
ajama ning muudawad wiljapuu-aia padrikuks.

: Juurewösusidei loöigata mitte lihtsalt maapinna pealt ära
— see oleks üksnes häda-abindu; kauemaks ajaks saab nendest lahti,
kui maa üles tuhnitakse ja nad juure pealt maha löigatakse.

Tüwewösu d, mida mönikord ette tuleh, hästi rawitsetud wilja—-
puu-istanduses aga mitte just sagedaste, litsume lihtsalt sörmega ära,
niikaua kui nad weel noored on. Oleme selle jaoks dige aja mööda
lasknud minna, siis löikame nad pärast noaga siledalt ära.

Wesiwö sud on sihwakad, pehmed, lihawad wösud, mis wanade
oksade küljes kesk krooni tekiwad ja ülemäära kiireste kaswawad. Nad
annawad ikka sellest tunnistust, et puu juures miski asi korratuses on.

Juurte toidus ei suuda takistamata krooni latwadesse jöuda. Emb-kumb,
kas oliwad oksad ära nälginud ega suutnud wäetamise wõi wee-andmise
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läbi ätitselt rohkendatud mahlawoolust edasi juhtida, wöi löigati!liiga;palju
oksi ühe korraga maha; wöib ka olla, et maa liiganiisteonwõi tal lubi

puudub. Lühedalt, möni asi
ei ole nii, nagu ta peab olema,
ja seda tuleb parandada.

Niisugused wesiwösud ilmu—-
wad seda harwemine, mida

paremna ja asjatundlikuma
rawitiuse osaliseks wiljapuud
on saanud. ;

Kupulaskmine.

Kupulaskmise üle, mida meie
juures sagedaste plaanita teh-
takse, kirjutab ülemaednik

Friedrich Wertmann „Pratkti—-
scher Ratgeberis“ järgmist:

„Niisugust ülisündsat maad,
kus iga laadi wiljapuud hästi
edeneksiwad, ei ole üleüldse
olemas. Mönikord on ta ki—-

wiga-puuwiljale (ploomidele,
kirssidele jne.) iseäranis sün—-
nis, siis aga ei taha jälle unad

ja pirnid hästi edasi jöuda,
wöi üũmberpöördult.

Sellest tuleb, et nii sage—-
daste puid leidub, millel tüüwi

ja kroon karjuwas wastolus:
kroon on lai ja meeldiw, tüwi
ülewalt silmanähtawalt jäme—

Liiga sügawasse istutatud puu juurewösud.

dam kui alt. Ma olen puid juhtunud nägema, mis wiis aastat
peale istutamist ikka weel ilma toeta läbi ei saanud ja mida köige
wähemgi tuul maha painutas, just sellepärast, et tüwi alt märksa
peenem oli kui ülewalt.

Abinduks selle halwa olukorra wastu on kupulaskmine, dige—-
mine — pikutilöige koore sisse. Mina olen selles asjas niihästi
wilja- kui ka ilupuudega katseid teinud; ma toonitan seda iseãra—-
nis igasuguse lkahtlemise kaotamisels.

Köige paremaid tagajärgi andsiwad mulle kiwiwiljaga puud, mille
kohta weel moöned näitused tahan tuua. Pikutilöike tegemiseks on köige
sündsam kaswu-hooaeg, aprilli löpust kuni mai löpuni; hilisemat katset
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pole ma teinud, sest et kardan, et noor, kujunew koor mitte küllaldaselt
tugewaks ei saa ja sellepärast kergeste külmale ohwriks wöib langeda.

Terawa aednikunoaga tömban ma pöhjapoolsel kũl-

jel tüüwe sisse pikutilöike, ja nimelt nii, et ma üksnes
koore pealmised kihid läbi löikan, mitte aga puusse ei

puutu. Löige tömmatakse kroonist kuni juurekaelani. Ise-
äranis halbadel tüwedel on soowitataw weel teist löiget
teha, puu keskpaigast peale hakates esimesega roobastikku.
Inetutele köwerdustele tömmatakse ka löige, seestpoolt
küljest, s. o. mitte küüru poolt. Tüwi läheb siis sirgeks
nagu küünal. Mingit kahjulikku moöju ma sellest ühegi
puu juures ei märganud; tagajärjed oliwad palju enam

silmatorkawad. Seletus siin on ka üsna lihtne — pikuti-
löõike läbi päästetakse koed rohkem wallali ja mahlawoo—-
lus omandab selle läbi parema korralduse. Käsifäes
sellega peab muidugi ka oistarbekohane wäetamine käima,
— muidu läheb saadud tagajärg jälle kaduma.

Kiwiwiljaga puudele, mis liiwamaa sees kaswasi-
wad, andsin ma weessulatatud lupja, kuni ma lubja—
weega krooniokste wälimiste otste kohalt maad niisutasin. Kupulaskmine.
Minu aias hakkas ühel kirsipuul wiis aastat peale istu-

tamist oksaharude kohalt wailku jooksma; tüwi ja kroon ei olnud just
nii, nagu nad oleksiwad pidanud olema. Ilma tugewa toeta ei seisnud
puu enam püsti. Aprillis tegin ma pikutiloike ja rawitsesin siis nii

edasi, nagu kirjeldatud. Uueste kujunenud koore laius oli aasta pärast
1 tolli. :

Peale selle panin ma üleũldse tähele, et koor igal pool ühesuguse
joudsusega ei kaswa, nagu seda arwama peaks, waid et see just trüwe

wajaduste järele sünnib. Nüũd on see puu imetugew, nii et päris
rööm on teda näha.

Kaks aprikosipuud näisid mulle surmakandidadid olewat; ühe—-
aastase rawitsemisega panin nad jälle elawalt kaswama, ditsma ja
wilja kandma.

Köige parema töenduse selleft, kui hästi kupulaskmine aitab, andis
mulle aga paari aasta eest ũüks wirsiku-tugipun. Et ta waremalt liiga
palju lämmastikuwäetist oli saanud, tekklis tal gummiwoolus ja kä—-

hardusetöbi. Enne seda oli puu tugew olnud ja hästi wija kand—-
ud. ükitselt tuli pööre. Igalt poolt jooksis gummit ja idud kuiwa—-
siwad ära. Maikuu keskpäewil tegin ma siis pikutilöike, mis ka koöili-
desse körwalokstesse ulatas, andsin rikklalikult lubjawett ja piserdasin
teda lehetöbe wastu. Imestamisewäãrilisel kombel ei pudenenud wilja-
nubulad maha ja kaswasiwad osalt edasi. Juuni algul ajasiwad sil-—
mad jälle läbi ja neli nädalat hiljem oli puu nii terwe, nagu poleks
ta wigane olnudki.
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Minuarwamise järele on pikutilöige ülepea köige
parem abinöu waiguwooluse wastu.

Nii wöiksin ma weel nii möndagi näitust tuua. kus iaul wöima—-

lik oli tupulastkmise eeskujulikku möju tundma öppida. Tähendada ta—-

han weel, et ma ka umbes 80 aastat wana jalaka pikutildike läbi pa-
remine kosuma panin.“ 2

Waatame nüüd weel, mis Nikolaus Gaucher oma genialses kirjatöös
„Handbuch der Obstkultur“ wiljapuudele kupulastkmise kohta ütleb:

„On möni oks ehl tüwi wähjatöbine, gummiwooluses eht pölendi-
kus, siis jääwad selle iöbe halwad tagajärjed tulemata, kui talle I—B

pikutilösiget, selle järele kudas oks eht tüwi tugew, läbi haawakoha ja
tagumise külje tömmatakse. Need pikutildiked peawad wähemalt 8 tolli

pealpool haawu algama ja niisama kaugel allpool haawu löõppema.
Neid pikutilöikeid tehes läheb wäga sagedastc

- önneks wähjatöbe ja gummiwoolust parandada ja
kahjutaks teha. Aga la siis, lkui tüwi ja pea-olsad
muhulised, ködunenud karbakorraga kaetud ehl liiga
nörgad, on soowitataw pikutilöikeid teha. Oksadele

tömmatagu nad suuremalt osalt külje pealt ning
altvoolt ja ulatagu üle terwe selle osa, mis tuge—-
wamaks peab kosuma. Tüwedel algagu nad poh—-
japoolsel küljel ülewalt ja loöppegu alles all juu—-
rekaela juures. Tüwe tugewuse järele tömmatakse
fa 2—4 loõ-get ja nimelt wöimalikult otsejoones
ja üksteisest ühemöoödulisel kaugusel. Sagedaste töm—-

matakse need loõiked loogeldi, see on aga otstarbeta.

Kui need pikutilöõiked woöimalikult palju kasu peawad
tooma, siis tuleb terwe koor läbi löigata,
kuni puupind wastu tuleb, ja kuigi noa—-

tera sealjuures pisut puusse peals tungima, ei tä—-

henda see midagi. Köwera teraga aianuga on

selleks koöõige sündsam; ta olgu aga üsna teraw. Selle
pikutildike läbi pääseb punu nagu ummulsest ja juba
moöne nädala pärast wöib oma silmaga näha, ku—-
das puu loifekohast on kosunud.

Et tũwi koore pealmiste kihtide läbilöikamise
(kupulaskmise) tagajärjel wöiks kosuda ja terwe koore
läbildikamise (aadrilaskmise) läbi noörgeneda, seda
ei ole me senini näinud. Meie tömbame oma pi—

kutilöike iklkla nii sügawalt, kuni puupind wastu tuleb,
ja oleme selle läbi puid alati soowitud mõõdul woöinud kosutada.“

Tüwe puhastamine ja lupjamine.
Tuwe ja tugewamate okste koor on noores eas sile ja painduw,

aja jooksul läheb ta aga praguliseks, krobeliseks; sinna asuwad seene—-

Kupulaskmine.
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kesed ja sambiud. Wäga arusaadaw on, et see köik puu terwisele hea
ei ole.

Seenekesed ja samblad ei ole mitte otsetohe söödikutena kahjuli—-
kud — on selgeks tehtud, et nad oma toiduse suuremalt osalt öhust
ammutawad — puule aga teewad nad seeläbi kahju, et nad koore
ära ummistawad jaoöhl selle peale enam oma heategewat möjuei saa
awaldada. Puu, mis rikkalikult ja ilusat, suurt wilja peab kandma,
tahab ka tähtsuseta asjades köige paremaid elutingimisi saada: koor
peab elujöuline ja wärske hoitama. Puusoaga kraabitakse wähemalt
iga kolme aasta tagant kord koöilide wanade wiljapuude koor puhtaks.
Puu alla seatakse rätikud, mille peale mahakraabitud samblad, karp jne.
langewad, ja see mustus wisatakse siis koöik tulde ning poletatakse ära.

Kahjulikkude putukate pärast, kelle munad ja tuped sambla sees, on ma—-

hakraabitud mustuse ärapoõletamine tingimata tarwilik. Kardetaw öuna—-

puu dilmeloõikaja, keda me weel tundma opime, elutseb peaasjalikult
koore sammaldes; nii siis peab juha temagi pärast koore puhtaks kraapima.

————
On juba ette tulnud, et head

Mx noõu, koort puhastada ja puhtaks
kraapida, ülekohtusel kombel waleste

— — — on möistetud: möni on poole koort

— päriselt maha koorinud. Oige aia—-

— soöber seda juba wist ei tee; siiski

25 — — ei ole üleliigne tähendada, et koore
7 terwe d osad wiga ei tohi saada.
7 Missugused osad terwed on, seda

—72 — wöib köige paremine juba helero—-
2 sr tt e

17 nägemisest ära tunda. Surnud, kö—-
dunenud osad on pruunid ; kui—-

* :: :

2— wad — üksnes niisugused tulewad

2 7 maha kraapida. Ja kui puul koor wi—-

-2 gadeta on, ei pruugi teda lihtsalt2— mitte kraapida; siis on küllalt, lui

4 me ta harja ja seebiweega puhtaks
peseme. ;

Kraapimist toimetatakse oktobrikuu lö—-
— nowembri algul. Sel kombel jääksi—

wad puud talweks kaitseta; sest köigest ette-

waatusest hoolimata on neid pisut wigasta—-
tud; sellepärast tömmatakse nad kohe otse-
kui haawasalwiga üüle, kuid mitte niisuguse
salwiga, mis koore öhu-augud umbsels teeb,
waid koreda salwiga, mis kewadeks ijeene-

Sammaldanud j

a
—

———

— 0 — ——

uura seenetanud sest maha pudeneb Köige süündsam sellets
on lubjawesi (lubjapiim). Kustutatud übeh

—
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millele rohkel möödul wett juurde walatakse, walmistatakse lubjapiim,
nii wedel, et teda müürisepa-pinsliga peale
sünnib määrida. Selle lubjapiimaga pin—-
seldatakse tüwi ũlewalt kuni alla ühemösödu—-
liselt üle.

See lubjakord ei tohi mitte kauemaks
kui lkewadeni peale jääda, sest tüwe koor

peab kewadel ja suwel tugewaste hingama.
Otse selle wastu on hea tüwe kewadel ja
suwel sagedaste küürimiseharja abil pesta;
see peab õhuaugud puhtad. Pesemiseks wöib
weel kainiti, toobi peale s 2 naela, juurde
lisada. See möjub koore peale elustawalt
ja wobastab ta kahjulikkudest seenekestest.
Niisama on ka puutuha—-leheline pesemiseks hea.

Puusuga.

Puude pinseldamine ja pritsimine lubjaweega.
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Uuemal ajal tarwitatakse wäga mitmel pool piserdami—-
seks üsna wedelat lubjapiima. Eipiserdata mitte ülsnes
tüüüwe, waid ka köiki peenemaid oksasid. Oksad, mis kewadel enne lehtede
puhklemist sel kombel lubjawedelikuga kaetud, on putukate eest kaits-
tud. Et see lubjapiim üsna wesine on, siis ei ole karta, et ta ehl puu
örnematele osadele wiga teels. :

Wiljapuude wäetamine.

ütks tähtsamatefst küsimustest wiljapuude otstarbekohases kaswa—-
tuses on nende wäetamise küsimus. Et aga paljud wiljapuud ka ilma
iseäralise wäetuseta aeg-ajalt head saaki annawad, siis on arwamine

teklinud, et wiljapuid üleüldse waja pole wäetada. Niisama laialdane
on ka teine arwamine, et wiljapuu peale seda, kui ta ühel aastal head
saaki on andnud, järgmisel aastal peab puhkama.

Niihästi üks kui teine arwamine on muidugi elslikud; puu peab
need ollused, mis ta kaswamiseks ja wilja kujutamiseks ära on tarwi—-
tanud. tagasi saama, teda peab nii siis wäetatama, ja kui ta öigel ajal
ja oistarbekohaselt wäetust saab, siis suudab ta ka iga aasta wilja
kanda, kui selleks mitte muud asjaolud taklistusi ei tee. ;

Kes aga oma wiljapuudele öiget tagajärjerikast wäetust osaks
saada tahab lasta, see peab köige pealt taimede toitmisewiisi pöhjus—-
seadusi, toiduollusid ning nende moöju tundma, ühtlasi ka seda maad
läbi uurima, mille peal ta wiljapuud kaswawad, et ta teals, missugu-
seid ollusid ja kui suurel möödul ta puu edenemist ja wajadust silmas
pidades maale juurde peab lisama; ta peab ka ülksikute wäetisainete
hinna arwesse wötma ja wälja rehkendama, missuguse wäetisega, kas

sönniku, komposti wöi kunstlikkude wäetisainetega tal koöige odawam ja
otstarbekohasem on wäetada.

Sagedaste öeldakse, et wiljapuu-aeda ilmaski klüllaldaselt wäetada
ei joöuta. Üleüldises möites on see ütelus ju dige, kuid tähele tuleb

panna, et maapinnale wäetades ka köik tarwilised ollused antaks, sest
kui üks ainukenegi nendest tarwilikkudest ollustest puudub, ei suuda
puu edeneda, luigi teisi ollusid rikkalikult oleks antud.

Wiljapuude edenemiseks tingimata tarwisminewad toiduained on:

süsinik, wesinik, hapnik, lämmastik, wääwel, woswor, kalium, kaltsium,
magnesium ja raud.

Neid aineid, mida taimed osalt ka lehtede läbi ammutawad, on

maa sees osalt nii suurel hulgal olemas, et wäetades waja on ainult

weel lämmastikku, kaliumi, kaltsiumi ja wosworit anda; neid aineid

suudawad juured aga üksnes siis enesesse imeda, kui nad teiste ainetega
üũhenduses on.

Lämmastik edendab iseäranis puuolluse kaswu, ta teeb lehed
suureks, tumeroheliseks ja täielikuks, wilja ilusakarwaliseks, kuna kaali
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jälle wilja head löhna suurendab, tugewat, koöwa puuollust sünnitab ja
puu füũlmale ja töbedele wastupidawamakls teeb. Lubi awaldab head
möju suhkrusisalduse peale ja aitab kiwiga-puuwiljal kiwi soetada, ja
wosworihape edendab ditsmist ning wilja-algatust, hölbutab nii siis puu
wiljakandmist.

Loomulilkudest wäetis-abindudest on laudasoönnik koöige suurema
tähtsusega, sest et raske, külm maa tema läbi kobedamaks ja soemaks,
kerge, kuiw maa aga sitkemaks ja niiskemaks läheb. Laudasoönnik
sisaldab eneses küll köiki toiduaineid, mida wiljapuul kosumiseks tarwis

Auguraud maa sisse
augu puurimiseks.—

läheb, siiski aga wördlemisi wäiksel möödul; nimelt
kaalit ei sisalda ta küllaldaselt, nii et me palja
laudasönnikuga wäetades wäga kaugele ei jöua.

Laudasoõnnikuga pinnawäetus, mis selles sei—-
sab, et sönnik maa peale laiali laotatakse ja siis
madalalt maa sisse kaewatakse ehk küntakse ning
pealt kergeste mullaga kaetakse, saadab poõllu peal
kaswawatele puudele üksnes wähe lasu, niisema
muidugi ka nendele rohuaias kaswawatele puudele,
mille all weel aiawilja kaswatatakse, sest enne kui

toiduained, mida sonnik sisaldab, punu imewate

juurteni jöuawad, on teised taimed nad peagaegu
puhas omale wötnud.

Sellewastu on laudasönnik wormi-wiljapuude
aias, kus puude alt rohukord ära wöetud ja muid
aiawiljasid ei kaswatata, wäetamiseks wäga soo—-
witataw: wanematele puudele on aga siiski waja
kraawid ehk augud kaewata ja sönnik wöimalikult
sügawasse panna, nii et ta ka puu juurteni wöiks

joöuda. :

Härjapölwik-wiljapuude wäetamiseks on kom—-
post wäga sünnis; sellega peaks noorte puude istu—-
tamisel istutamise-augud alati täis täidetama, et

noored puud kaswama hakates kohe suurema taga-
wara toiduaineid eest leiaksiwad.

Teine laialt tarwitusel olew ja pöõllumeestele
odaw wäetisaine on wirts, mille kokkusead aga
wiljapuu toiduainete wajaduse kohane ei ole, sest
et ta liiga wähe wosworihapet sisaldab. Wedel

peldikuwäetis sisaldab liiga wähe kaalit. Mölemaid wöib siiski hölp-
saste märksa parandada, kui seal sees enne tarwitamist lupja, gipsi,
puutuhka, kondijahu ehk superfosfati sulaks leotatakse. Uuemal ajal
tarwitatakse palju ka turbapuru, mida peldikutesse ja wirtsa-aukudesse
wisatakse, kus ta wedeliku kergeste enese sisse imeb ja sel kombel ees-

kujulikuks wäetiseks saab.
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Noortele puudele ja wormi-wiljapuude aedades on sellest küllalt,
kui wedel wäetis lihtsaltpuude alla maa peale walatakse, sest et ta

siin peagi imewate juurteni jöuab; wanemate puude juures tuleb selle—-
wastu nöndanimetatud poöhjawäetus ette wötta: puu krooni alla kaewa—-
takse ehk puuritakse labidaga ehk augutegemise-rauaga augud, mis siis tãien-
datud wirtsa täis walatakse.

Et toiduaineid peaasjalikult ühe-aastased
juured woöiwad ammutada, siis on puuratas
(rohuta, mufst maa tüwe üũmber) üksnes noore—-

matele puudele iseäralise tähtsusega, wanemate

puude toitmise peale suudab ta aga üksnes wähe
möju awaldada. Puuratta wäetus on nii siis
üksnes noortele puudele otstarbekohane, niikaua
kui imewad juured weel
tüwe lähedal ja krooni
all seisawad. Sellest hoo-
limata on soowitataw
köõigil puudel, mille all
muud wilja ei kaswatata
muld tüwe ümber ja
krooni all rohuta hoida,
seda aga sagedaste ũm—-
ber fkaewata ja puhas
pidada, sest et puu selle
läbi kahjulikkude waen—-
laste wastu paremine
kaitstud on ja wihma--
wesi tergemine sisse saab

; ;unstlikud wäetisai-
„

ned, mida me wiljapuude Aluspotja wa etns
wäetamiseks wöime tarwitada, jagunewad lämmastikku, kaalit, lupja
ja ka wosworihapet sisaldawateks aineteks. Lämmastitku sisaldawatest aine-
test tuleb Tshüli salpeter tema kerge sulamise pärast palju tarwitusele.

Et puukasw juba weebruarikuul (külmemas kliimas märtsi- ja aprilli-
kuul) ühes mahlawoolusega algab, siis wöib juba talwel Tshiili salpetriga
wäetada, ja kui juba rikkalik wiljaalgatus olemas, woõib wäetust kewadel

weel korrata.

Wääwlihapu ammoniak, mis umbes 20 protsenti lämmastikku

sisaldab, ei sula nii kergeste; sellepärast tuleb ta juba enne talwe algust
tarwitusele wötta, sest et wihma- ja lumewesi teda siis paremine suuda—-
wad sulatada.

Kaaliwäetiste seast on puhastatud kaalisoolad, kloorkalium, wäãwli—-
hapu kaali ja koöõige pealt 40-protsendiline kaali-wäetissool wiljapuude
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wäetamiseks wäga soowitatawad, kuna kainidil sellewastu mitmel puhul
kahjulik möju on leitud olewat. Köige otstarbekohasem on kaaliga
süügisel, talwel ehk wara kewadel wäetada. Lubjawäetuseks woöib pöle—-

tatud lupja pulbri kujul wöi ka toorest, söehaput lupja
jahwatatud kujul tarwitada; öunapuu tarwitab rohkem
lupja kui pirnipuu, iseäranis rohkeste noõuab teda aga
kirsipun.

Wosworihapude wäetis-abinõude seast leiab thomas—-
jahu, mis 15 20 prots. wosworihappe körwal pisut ka
lupja sisaldab, kui wiljapuude wäetamise aine kõige suure-
mat lugupidamist. Et ta weel kauemat aega tagant
järele möjub, sest et tema wosworihape maa sees ikkla
enam sulawaks saab, ja et ta ka teiste wosworihapude
wäetis-abinöudega wörreldes odaw on, siis wöidab ta

omale ühtelugu ikka rohkem tarwitajaid.

Suverleslet on wiljapuude wäetamiseks liiga kal—-

lis, aga et ta hoöõlbus on sulama, siis moõjub ta ka kliire-

mine.

Teistest wäetisainetest on weel kondijahu ja guano
nimetada; esimene sisaldab üksnes wähe lämmastikku,
aga umbes 25 protsenti wosworihapet rängalt sulawal

: kfujul; guano, mis lämmastikku, kaalit ja wosworihapet
Saritt ternvu· sisaldab, ei ole wiljapuude wäetamiseks kohane, sest et

Volacatsewede· ta liiga wähe lämmastikku ja kaalit sisaldab; ta on ta

lat wäetist sisse. liiga kallis.

Kui palju iga üksikut wäetisainet tuleb anda, ole—-
neb wiljapuude wanadusest ja liigist, niisama ka aiamaa kokkuseadefst.
Täpipealsete uurimiste järele tarwitada wiljapuu ruutmeetri peale aas—-
tas umbes 10 grammi lämmastikku, 15 grammi kaalit, 20 grammi
lupja ja 5 grammi wosworihapet.

Iga wäetamise järel tuleb nimelt selle möju silmas pidada. Hak—-
kawad puud liiga tugewaste puuollust kaswatama, siis tulewad läm—-
mastikku sisaldawad wäetisained päriselt wöõi osalt ära jätta; et wilja—-
kandmist edendada, antaklse rohkem kaalifosfadi-wäetist. ;

Peale selle tuleb rikkalikult kandwat puud tugewamine wäetada
kui mönda teist; on wiljazralgatus rikkalik, siis on hea talwise wäetuse
körwal puule ka weel juunikun algul kordkaalifosfadi· wäetist ja na-

Aulke superfosfati sulatatud kujul anda; wihmawaestel aastatel tuleb ka

et ven anda ja kasta, et wili mitte maha ei langels ja paremine
edeneks. ;

Ka aeg, millal wäetatakse, etendab tähtsat osa; peale lehtede lan—-
gemist, nowembrist kuni kewadeni, umbes poole märtsini ettewöetud
wäetus annab seda paremaid tagajärgi, mida waremine see enne talwe
algust ette wöeti. Aprillist kuni juulini annawad wäetis-abinöud köige
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paremat kasu; augusti- ja septembrikuul aga peaks igasugune wäeta—-
mine ära jääma. ; :

Wiljapuude weetarwitus.

Selle weehulga kohta, mida suur puu igapäew tarwitab, walit-
seb ikka weel wale arusaamine. Ma olen poti-wiljapuukesi kastnud,
nii siis koige wäiksemaid härjapölwikuid.ÿo Kesksuwel sai iga pott päe—-
was kannutäie wett; isegi kerge wihmaga olin ma sunnitud wett andma,
— wastasel korral juhtus, et lehed sumpas ilmast ja wihmast hooli—-
mata närtsisiwad ja ka wili maha warises. Üsna silmatorkaw oli,
kudas puukesed, mis suuremal arwul wilja kandsiwad— palju suuremal
möödul weit himustasiwad kui ülejäänud puud. Kuigi nüũüd muld
poti-wiljapuulestel iseäranis kangeste ära lkuiwab, wöib siiski nende

kaudu selgusele jöuda, kui loöpmata rohkel määral wiljakandew puu
wett wöib wastu wötta. Mönel aastal langeb waripunnisid sadade—-
kaupa maha: selles on weepuudus süüdi; teiste puude otsas jääb
wili wäikseks: jällegi on siin weest puundus. On aastaid, mil talwine
niiskus wähene, ja need aastad on koõige halwemad. Talwisest niisku-

sest, mis aluspöhjani ulatab, peawad puud kuudekaupa elutsema. Su—-
wised sademed tungiwad üksnes harukordadel sügawamatesse kihtidesse.
Nad ei suuda maad nii
sügawalt läbi niisutada,

——

kui juured ulatawad; —
wäike maa sees olewa —

niiskuse tagawara on

warstigi ära tarwitatud,
ja siis tuleb häda kätte,
olgugi et pealmistes
kihtides niiskust pealt- —
näha weel rüllalt leidub —

Artur von der Pla—
—

nitzi wälja-arwamise jä—-
rele tuleb ounapuude
istanduses aastas üũhe
ruutsülla peale kuni 4000

toopi wett anda. Nii—
sugune suur wee-andmine sünnitab muidugi liiga palju kulu ja sellega
säwad ülsnes eeskujulikud aiapidamised haklkama; harilikus aiapidami-
ses jatkub juba weerandistki sellest määrast.

Wiljapuudele wee andmine.

Proppimine.

Wäljas aias seisab ilus, tugew pirnipuu: terwe tüwi, hästi
kujutatud kroon, puu, mida nähes aiasöber südames römu tunneb;

21
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kahjuks on see, kes selle pun umbes 20 aasta eest istutas, ära unus-

tanud headsorti walida. Puu on kogu selle pika aja kohta köigest üks

ainus kord kandnud, ja sealjuures selgus, et ta wili kuigi palju wäärt

pole·. — — ——

Teine pilt: Usin algaja on suure uurimise tagajrjel möned head
öuna- ja pirnisordid wälja walinud, mis asjatundjate möõöduandwate
otsuste järele koõige paremad; need on ta tellinud. Puukooli omanik

oli aga küllaldaselt kergemeelne, hooletu wõi koguni ülekohtune ja andis
hoopis teist sorti puund, ning meie algaja aiasober leiab liiga hilja, et

ta neid tarwitadaei wöi.

Kolmas juhtumine;: Meil oli endises elukohas
hea wiljapuu-sori, aga siia meie uude aeda ei ole
ia enam kohane, sest et olud siin hoopis teistsugu—-
sed on; ladwad kuiwawad ära, ta jääb töbisels
wöi fannab wähe. Meie oleme mitu sada sorti
puid istutanud, sest et sellest sordist juba waremalt

lugu pidasime, nüũüd aga tahaksime nendest lahti
saada. Jah, kui see puu ometi mönda teist, kohast
sorti oleks! Iga kord, kui puu peale pilku heidame,
kordub see soow. Noh, hea kll, sellest wöib la

teise serdi saada; see ei ndua aja- ega rahakulu,
kui sündmata sordi sündsaks muudame: meie pro—-

pime selle puu ümber! — Imelit, kudas nii mönigi
wiljapuu omanik kergemine sellega walmis saab,
et puu maha raiub ja ära wiskab, kuna ometi

lihtsam japalju tulusam oleks teda ümber prop-
pida. Ühtegi wiljapuud, mis weel eluwöimuline,
ei tohi maha raiuda. Küümme aastat läheb mööda,
enne kui tema asemele istutatud uus puu wilja hak—-
kab kandma; ümberpropitud puu lannab juba
kolmandal ja neljandal aastal, ja kui rikfalikult!
—

— — — .
a .121 : rPuu on ammu juba kinni juurdunud, ja nũüd Lreuasevtanmsruleet

tulewad köik tema mahlad täielikult rarwitusele. e :
Meil ei ole kulukat maa ettewalmistamist waja,
ilma milleta me uue puu istutamisel läbi ei pääse. Otse selle wastu

peame esmalt maa parandamisest ja wäetamisest eemal hoidma, kui puu
ümber propime, sest et see puule, millele juba ümberproppimine kor—-

ratust sünnitab, kahjulikuks wöib saada.
Harilikult ei propita puul mitte iga üksikut oksa. Ka ei tohi

mitte liiga palju wana sorti puuollust oksastikusse jääda; sellepärast
walime tugewad oksad ja propime nad sealt kohalt ümber, kus nende
läbimöõt 1/2—2 tolli on, — hädakorral wöime ka o-tollise läbimödö—-

duga oksa proppida. Iga suurema haawa peale tulewad wähemalt
kats, köige parem kolm pookloksa (kaunistuseoksa); ei ole aga kaunistaja
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oma asjas üsna kindel, siis ka neli kuni kuus pookoksa. Igatahes
peab ju igastpunktist ainult üks ols edasi kaswama, aga mida
rohkem pookoksi, seda paremine kaswab haaw
kinni, ja see on esiotsa peaasi. Pärastpoole,
kui juba ilma nendeta läbi saab, woöib üle
liigsed ükshaawal maha löigata.

Kaunistatakse sel kombel, nagu jub
peatükis „Kaunis- —

tused“ kirjeldanud
oleme, terwe märtsi-
kuu läbi, ka ware—-

ümberpropitud wiljapuu Selle puu edaspidine edenemine.
esimesel aastal.

malt, wajaduse korral ka hiljemalt. Löhesse proppimine on wanade
puude ümberproppimisel üks sündsamatest kaunistamisewiisidest.

Puul tulewad köik oksad ühe korraga kaunistada;ei ole praktik-
lik seda tööd mitme aasta peale jaotada. Mitmed jaotawad selle töö

kahe kuna kolme aasta peale, sest nad kardawad, et kui terwe krooni

maha tömbame, siis mahlahoowus liiga kangeks wöib töusta ja mahl
poolkoksad ära wöõib lämmatada. Seda wöib üksnes siis juhtuda, kui
kaunistamine hilja — aprillikuul ette wöetakse; kes köik tugewad oksad
märtsi algul maha woötab ja kohe kaunistab, sellel ei ole seda karta.

Korratust kaswus tekitab kaunistamine igatahes, aga puu saab sellest
ühekord sest tülitamisest palju hölpsamine jagu kui kahe- kuni kolme—-
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tordsest. Et karta ei oleks, et pookoksad mahlasse ära lämbuwad,
wöime pealegi igal juhtumisel koöik nörgad körwaloksad, mis propitawa
oksa küljes allpool proppimisekohta kaswawad, esiotsa weel seisma jãtta.

Suwel hoiame nad niikaugelt
tagasi, et nad poololksa ära

lämmatama ei pääse, ja alles

järgmisel aastal loõikame need
metsikud oksad päriselt ära. Al-
gajal on suure puu ümberprop—-
pimine ikka pisut täbar, sest kui
suurem hulk pookoksi kaswama
ei hakka, wöib terwe puu hulka
minna. Algaja harjutagu end

selles tegewuses nii siis es—-

malt wäiksemate puudega. Kui
ta selle järel suurema puu

käsile wötab, siis proppigu
esiotsa ennem moõned pookoksad
rohkem kui waja näih olewat,
et puu ka siis oma jöu koha—-
selt saaks kaswada, kui üls

osa pookoksi kinni ei peals
kaswama.

Pookolstest tulewad nüüd

wösud ja oksad, mis niisama—-
suguse rawitsuse alla käiwad,
nagu oleksiwad nad selle puu
loomulikud oksad: seal, kus
nad liiga tihedalt seisawad,
lõigatakse möned wälja, kor—-

waloksi kärbitakse jne.
Kes omale hea meelega palju sortisid soowib, et neid uurida,

wöib fka mitu sorti — suwi-, sügise- ja talwe-dunad ũhe ja sellesama
puu otsa proppida. Sortide walmimise aega ei ole niisugusel juhtumisel
waja suurt arwesse wötta; ei ole muud midagi tarwis, kui nörga kaswuga
sordid ülespoole, tugewa kaswuga sordid allapoole proppida ja iga
oksa külge selle sordi nimi kinnitada. Puu terwisele ja elukestwusele on

süski parem, kui temale mitte liiga mitmekesiseid sortisidotsa ei propita,
waid koöigest kaks ehk kolm. ;
; Et ümberproppimisel igal pool soowitud tagajärg oleks, palun
järgmisi kolme tähtsat punkti, mida siin weel kord selgeste kordan, ise—-
äranis meeles pidada: ;

1. Proppija (kaunistaja) olgu oma ametis osaw ja harjunud.
Kogu puu edenemist segatakse märksa, töö läheb luhta, kui liiga

Wana puu ümber propitud.
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suur hulk pookoksi kinni ei kaswa. Iga wähemharjunud kaunistaja
proppigu kaks korda niipalju pookoksi kui priselt tarwis.

2. Niipea kui pookoks kinni on

kaswanud ja lustalalt ajab, löõigatakse
niineside, millega pookoks kinni seotud oli,
noaga läbi; muidu soonib see side liiga
sügawaste sisse ja poolkoks murdub katki.
ühtlasi tulewad köik metsikud woösud, mis

hulgakaupa ja luhtawalt pookoksa körwale

tekiwad, tagasi hoida, kärpida ja osalt
ka maha löigata. See talitus on ühest
küljest selleks hea, et metsikud wösud pook—-
oksale kahjulikuks ei suuda saada wöi teda

koguni ära lämmatada; teisest küljest ei

tohi aga ka puult tema elutegewuseks nii

tähtsaid lehti ilma kibeda hädata ära
wötta. Päriselt aga löigatakse metsikud
wösud alles järk-järgult ära, köige parem
siis, kui lehed juba maha on warisenud.

3. Karta on, et tuul noored pook- Sideme wabastame noa abil.

wösud, mis esmalt alles kergeste oksa
tülge kaswanud, lahti kangutab ehk murrab. Sellepärast kinnitatakse
nad ümberpropitud oksa külge seotud klepikeste külge.

Ülepea õnnestawad öõuna- ja pirnipuudel kõik kaunistamisewiisid.
Ploomipuudega on lugu täbaram; köige paremine önnestab ¡siin kopu-
lerimine ja wastustega jatkamine nooremate oklsade otsa. Kirsid propi-
takse löhesse ja kooresse. — :

Olgu weel tähendatud, et üsna hea pääsetee on tugewaste 4wat ja wiljakandmata härjapölwikut selle läbi öisi algatama sundida,
et üksikud olsad nörga kaswuga ja kauniste kandwa sordiga ümber pro—-
pime. Nü seisab nit. aias pirnipiramid, mis poole sũülla pikluseid
wösusid ajab ja sugugi kanda ei taha, hoolimata sellest, et ia temale
määratud ruumist juba üle on kaswanud. Meie löikame ta oksad tub-
liste lühemaks ja poogime talle Williami kristpirni, Dr. Jules Guyot,
konwerentsi pirni wöi möne muu kohase sordi pookoksad külge; juba kals
aastat hiljem on meie piramid ũleni puuwiljaga kaetud, sest köõik need
sordid kannawad wäga wirgalt.

Meie aias seisab una·nööripuu; wiljaoksad on juba ũlemra
suurels kaswanud ja ajawad köigest pintserimisest ja wäljaldikamisest
hoolimata igast pungast ülsnes pikki wösusid, ilma et neil meeldegi tulets
wiljapungasid kujutada. Meie muretseme omale nit. Cox'i oranshirei-
neti, Ontario unapuu wöi möne muukohase sordi pookoksi; iga wil-
jaoksa peale poogime wöimalikult peatüwe lähedale kolme pungaga pool-
olsa, ja juba kolmandal aastal on meie ndripuu wilja ũleni tciis.
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Palju on wormipuid, millega nende kaswatajad rahul ei ole, mis

seda sorti ei kanna, mida soowitatse

—

Misjaoks nendega aastatekaupa
jännata? On ju nii lihtne hal—-
bade asemele paremaid sortisid
proppida.

Sigiwus wdi sigimatus.
Selle üũle, et wilsapuud kanda

ei tahtwat, kaebatakse palju. Suu—-
cemalt osalt on sigimatus möist-
mata, wildaku rawitsuse tagajärg.
Uleũldist abinöu sigimatuse wastu
ei ole aga olemas, ega wöigi olla.
Et selle halbtuse pöhjused nii

wäga mitmekesised on, siis pea—-
wad ka paranduse-abindud mitme-

kesised olema. Mönesugused sigi—-
matuse poöhjused oleme eelmis-
tes peatükkides juba päewawal—-
gele toonud. Hea on aga wist
igatahes, kui ma siin nad köik
kolku wötan: :

1. ütstki wiljapuu ei kanna

niilaua wilja, kui ta weel noor

on; puud peawad esmalt niisugu-
sesse wanadusesse joöudma, mil nad
kanda suudawad. Nüsugune iga
ehk ajajärk jöuab wiljapuudel
sordi, seisukoha, aluse jne. järele
hiljem ehk warem käite; mönedel
puudel juba kolmandal aastal

peale istutamist, teistel alles kahe-
ehk wiieteistkümnendel aastal.

Abinöu: Kannatus.

2. Wiljapuud, mis liiga läm—-
mastikurikfkal maal kaswawad, on

wiljakandmatad. Lämmastikurikas
maa öhutab wiljapuid kangeste

juuri kaswatama ja alaloõpmata luhtawalt wösusid ajama; diepungad ei
suuda kujunedo. Mida wanemaks puud saawad ja mida sügawamale
juured teistesse maalihtidesse tungiwad, seda enam paraneb wilja—-
kandwus. :

Abin öu: Lämmastikurikast wäetist (peldikusönnikut, Tshiili

ümberpropitud pirnipiramid.
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salpetrit, linnusoõnnikut, wirtsa, laudasoönnikut) ei tohi anda. Selle
eest antagu rohkem mineralwäetist: puutuhka, thomasjahu, superfosfati,
kainiti, lupja, wosworihaput fkaalit; need wäetised panewad puu jöm—-
mikamalt kaswama ja hölbutawad diepungade algatamist.

3. Wiljapuud, mis hästi ettewalmistatud maad eest ei leia, on

wiljakandmatad. Maa on küll sügawalt kobedaks tehtud, aga ei sisalda
toiduaineid. Tugewals ajamiseks on sellestküüllalt, aga wiljakandmisels mitte.

Abinöu: Wäetamine peaasjalikult ülemalnimetatud mineral—-

wäetisega ja kompostiga ja hästi mãcndunud laudasönnikuga.
: 4. Wiljakandmataks jäcwad wiljapuud, kui nende kallal liiga
palju löõigatakse. Liiga tugew olste lühendamine sunnib neid lihawaid
wösusid ajama, ja mida rohkem nende kallal nüsitakse, seda lihawamalt
nad ajawad. Wiljapuu aga, mis nii lihawalt ajab, ei algata jfälle
öiepungasid ehk ei suuda wilja algatada, s. o. died warisewad maha. Hoo—-
pis wildak on arwamine, nagu suudaks löikamine puu wiljakandwaks teha.

Abinöu: Mitte

löigata ehk ainult

wälja löigata, mitte

kärpida. Uheks ehtk
kaheks aastaks jäe-
tagu löikamine päris
seisma. Kui puud
kord juba dieti kanna-
wad, wöib löikamisega
aegamisi tagant järele
aidata

5. Kui toidus ja
niiskus puuduwad ja
puud üksnes wiletsalt
ajawad, siis on nad

harilikult ka wilja—-
kandmatad, wöi wili

wariseb poolwalmi—-
nult maha.

Abinöud: Wäe-

tamiue, wee andmine,
aluspõhja paranda-
mine.

6. Ka halba sorti
puud ei kanna wilja.
Head sorti puud kan—-
nawad moönikord iga
aasta, kuna halba
sorti puud aasta-aastalt tüühjad seisawad

ümberpropitud puu haktab w ilja kandma
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Abinöu: Ümberproppimine heade (wiljakandwate) sortidega.
7. Ka see, lui öite tolmurius puudulik on, wöib saaki osalt wähendada.
Abinöõu: Tuleb mitu sorti läbisegamine istutada, wiljapuude-aias

mesilasi pidada, kes dietolmu puult puule kannawad.
8. Halb ilm öitsmise ajal, külm ja wältaw wihm wöiwad wilja—-

algatust takistada.
Abinöu: Tuleb hästi wastupidawad sordid istutada; tugi—-

ja härjapölwik-puid woöib ka rätikute ja waipade abil kaitsta.
9. Kui wiljapuud ühel aastal üleliiga palju kannawad, on saak

selle tagajärjel järgmisel aastal harilikult liiga wäike.
Abinöõu: Liiga tihedalt kaswawat puuwilja tuleb harwendada;

puuwili, mis nüüd alale jääb, kaswab suuremaks ja täielikumaks, ja
ka pungad kujunewad tulewaks aastaks paranemine wälja.

10. Kui puud noores eas wäga palju kannawad, kurnab see nende
elujöudu ja teeb nad enneaegu wanaks ning wanas eas wiljakandmataks.

See wiga on üls koöige halwematest, mis wiljapuude kaswatuses
tehtakse, et noori wiljapuid liiga wara kandma lastakse hakata; selle
läbi jääwad nad joöuetuks. Kahel esimesel aastal peale istutamist ei tohi
wiljapuu ülepea ?anda. Wiiel järgmisel aastal ei tohi puu küljes ka
ilmaski nii palju wilja olla, et puu wöimas, tugew ajujoöud selle all

kannataks. — Kui puu noores eas wilja kannab ja üksnes lühikesi wö—-

susid ajab, siis wäsitab ta enese harilikult nii ära, et pärastpoole enam

hästi ei kanna.
11 Halb seisukoht, wiljapuu—-

dele sündmata koht on wäga sage—-
daste selle pöhjuseks, et puud
kanda ei taha.

Kes lihtsamate sortidega
rahulon, see wöib siin weel saaki
saada. Peenemad sordid on

suuremate nöuetega. Peale selle
on wöimalik halwa seisukoha
kahjulikku moju iseäranis hoolsate
ettewalmistuste, rawitsemise ja
wäetamise, kaitseseinte jne. läbi
suuremalt osalt kaotada.

Sagedaste antakse nõu sigi—-
mata wiljapuu koort lögata. See
löõikamine seisab selles, et mitte
tüüwel, waid mönel iseäranis tuge-
wal oksal umbes 2 tsentimeetrit

lai kooreriba ümberringi lahti c kohal röngastatad ots kannab wilja.
löigatakse.

Niisuguse rön gastud puu mahl ei pääse nüüd enam tätieli—
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kult juurtesse ja haklab selle asemel öiepungasid kujutama. Kasu see
puu elujoõule igatahes ei too, ja fui liiga palju koorerõngaid wälja ldi-
gatakse, wöib oks elujoõu täielikult kaotada.

Kahjutam selle wastu näib traadiga rongastamine olewat.

Lihtne traat keerutatakse nii tugewaste üümber oksa, et ta koore sisse
soonib. Niipea kui soowitud tagajärg juba nähtawal, päästetakse
traat jälle wallale.

Need abinoöud wöiwad aga üksnes seal awitada, kus wiljapuudel
toiduaineid küllalt.

Teine abinöu wormipuudele, mis liiga lihawa aju tagajärjel
wilja ei kanna, onümberistutamine kewadel. Kohe ümberistuta—-

mise ajal lõigatakse puul oksi, nagu harilikult, lühemaks. Segadus,
mida isegi koige hoolsam istutamine sünnitab, takistab puud tema
kaswus; ta ajab esmalt üksnes möoödukalt, sünnitab aga weel sel—-
samal aastal diepungad, ja aastal peale ümberistutamist on wilja-
kandwus rohke.

Kui ümberistutamist mönesugustel pohjustel (sündsa koha puu—-

dusel jne.) ette ei saa wötta, siis aitabju urte löikamine. Kaks

jalga tüwest eemalt, suurematel puudel weel kaugemalt, kaewatakse puu
ümber 31/2 jalga sügaw kraaw, ja sealjuures raiutakse labidaga köik

ettejuhtuwad juured pooleks ning loigatakse noaga siledaks. Kraaw

täidetakse siis hea, aga mitte liiga lämmastikurikka mullaga. Puud
hakkawad nũũd uusi juuri kaswatama; et nad aga enam üleliiga palju
toiduaineid ei saa ja ũüksnes nörgalt ajawad, siis kaswatawad nad ka
okstele diepungasid.

Neist kolmest abinöust tuleb lihawatele puudele igatahes kasu:
ajujoule pandakse piirid, diepungade algatus sũnnib korramösduliselt.
Igatahes ei tarwita ma niisugusid abinoõusid hea meelega, waid üls—-
nes hädakorral, sest et sealjuures iklagi osa puu elujöudu ohwriks langeb.

Pean weel ühte sigimatuse pöhjust nimetama, mida önneks klüll
üksnes harwa juhtub, mida aga siiski ette

on tulnud: Keegi wiljapuu-aia omanik oli

ühest seletusest waleste aru saanud ja oma

wiljapuul koöik wiljakoogid ära löiga—-
nud. Wiljakoogid on aga teatud möödul

wiljaladud. Wiljakoogi kohal on möödaläi-
nud aastal puuwili kaswanud ja temast kas-
wawad ikka jälle uued oksakesed, n. n. rön-

gaswardad (Ringelspieße), mis wilja
kannawad. Iseenesefstki möõista tuleb niisugu-
sid wiljakookisid, mida ũüksnes tugewatel puu- Wiljakoot.
del leidub, hoida. Ulepea peame köik lühi- —
kesed joömmikad pungadega oksakesed wiljapuude löikamise puhul puu—-
tumata jätma, kui wilja tahame saada.
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Halwa seisukoha tagajärg.

Higeks seisukohaks peenemat sorti wiljapuudele on hoonete ja
mäelinkude läbi kaitstud paik. Kinniste, soojade linna-aedade mahe-
das öhus on puud erakorraliselt wiljakandjad. Maal on aedadel lau-

tade, küünide ja teiste hoonete läheduses niisugune hea seisukoht. On

aga aia seisukoht lahtine, karedate tuulte ja tormide wastu kaitsmata,
süs on peenemat sor wiljapuud sagedaste
wiljakandmatad ja jääwad ka töbisteks.
Tobed on kindlaks märgiks, et seisupait wil-

japuudele sünnis ei ole. Töbi, mis peaaegu
ütsnes halwa seisuloha tagajärjel tekib, on

ladwa kuiwamine. Oksad krooni

ladwas, mis just köige tugewamad ja
terwemad peaksiwad olema, kuiwawad

suwel õra, puu ajab uued oksad, aga ka
need kuiwawad. Selle töbe pöhjus sei—-
sab madala pöhjaga maas, kuft puu kül-

laldaselt toidust ei saa. Möned sordid
on örnad ja nende latw lööb öige hölp—-
saste kuiwama, iseäranis pirnidel; teised
sordid jälle on wastupidawamad. Igal
pool, kus maa läbiluskmata, aluspõhi sitke
sawine ehk märg wöi wilets kruusane, te-
kib see töbi, niipea kui juured läbilastk—-
mata kihtidesse jöuawad. Seesama töbi
ilmub igatahes ka siis, kui puud liiga
sügawasse on istutatud. Ka sellel
puhul on puude seedimine suwel takis—-
tatud.

Halwaste läbituulutatud, ühekülg—-
selt wäetatud maas tekiwad puude see—-
dimises teistsugused korratused ning selle
tagajärjeks on puudel kollatöbi. Le—-

hed ei ole siis mitte enam ilusat, wärsket

rohelist karwa, waid kollakad. Aedades,
kus pöhjawesi madal, on seda kollatöbe

sagedaste leida. Wee ärajugtimine, maa
tuulutamine wöiwad aidata; ülepea wöib

igal pool, kus halb seisukoht töbede poh—-
juseks, ülsnes selle läbi abi leida, et sei—-
sukohta püütakse parandada. Halwa seisukoha tagajärjed.
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Wanad wiljapuu—-aiad.
On wiljapun wiiskümmend, kaheksakümmend ehk sada aastat

wanaks saanud, siis jääb ta (mitmesugustel tingimistel weel waremgi)
wanadusenörgaksjasureb aegamisi wälja. Wana, otsasaanud
puu asemele waja nũüüd uus muretseda, ja sel puhul ei juhtu mitte

harwa, et uus puu just sinna paika istutatakse, kus wana oli seisnud.
See on elslil, sest et selle juures tähtsat looduseseadust maa wäsimusest
ehk waheldusewajaduseft sugugi silmas ei peeta.

Maa, kus wiljapuu nii hulga aastaid kaswanud, on wäsinud ja
ei taha enam wiljapuud kanda. Wanad wiljapuu-aiad ei ole noortele

wiljapuudele enam koölbulikud; need kohad, kus kahelsakümne ehtk saja
aasta eest saagiohtrad wiljapuu-aiad seisiwad, on nũüd tũühjad ja Le-
jäetud, ja uued aiad on uutele kohtadele asutatud, kus enne seda
wiljapuud ei kaswanud. Waheldus, mis aiawilja kaswatuses nii
fsuurt osa etendab, on ka wiljapuude kaswatuses tähtis.

Meie aedade maawäsimuse wastu on aga abinõu olemas: see on

wäetamine. Neitsilikn, unue maa peal jöuawad puud wahel ka
ilma wäetuseta edasi, wanades aedades mitte ilmaskfi. — Ka wöib

wiljapuu: liikisid wahetada: sinna, kus kirsipuu seisis, istutatakse duna-

puu jne Sel kombel on ikla weel wöimalik head tagajärge saada.
On wiljapuu-aia körwal iseäraline ilma puudeta aiawilja-aed

olemas, siis on kasulik neid maid wahetada.
Sellepärast kaalutagu hoolega järele, kas wöimalik ei ole uut

wiljapuu-aeda asutada, wahest eht senisest aiawilja-aiast, ja wana wil—-

japuu-aed pikltkamisi tühjeneda lasta ehk aiawilja-aiaks wõi rohumaals
ümber muuta.

;

; ;
Ka härjapölwikutelja tugipundel tuleb köik muld uuendada, enne

kui moõni uus puu wana asemele istutatakse.

Waheldus wiljapuu-aias.
Meie oleme juba seletanud, kui tarwilik waheldus wiljapuu-aias

on. Siiski tuleb weel iga aasta ette, et wanade, wäljasurnud puude
asemele sinnasamassepaika noored istutatakse, mis siis maawsimuse
tagajärjel ja mönel muul kaswule kahjulikul pöhjusel üksnes kiratsewad
ja wiimaks niisamuti wälja surewad. 2—

he niisuguse öpetliku nituse toob hr. Bechmann „Prakt. Rat—-

geberis“· Selle teada-andmise sisu on peaasjalikult järgmine: „Minu
rohuaias, mis pölwest pölwe wanematelt päritud, oli 40—50 duna—-

ja pirnipuud.. Umbes 30 aasta eest oliwad need puud hiiglased, arwa—-

tawaste 80— 90 aastat wanad. Aja jooksul on suurem osa wanaduse—-
nörkuse tagajärjel otsa löppenud, ja tänapäew on nendest köigest weel 5

puud järel. Omal ajal andsiwad need puud määratut saali. 1858.
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wöi 1859. aastal mũũsiwad minu wanemad 100 taalri eest puuwilja,
arwamata weel see, mis kodus ära tarwitati, söpradele ja tuttawatele
kingiti. Weel 1886. aastal mũüdi 180 marga, 1896. aastal weel 90

marga eest. Nagu sagedaste mujalgi sünnib, nin muretses ka minu isa
alati selle eest, et wileisaks jäänud puude asemele ikka uued istutatals.
Headest puukoolidest toodi hulk head sorti öuna- ja pirnipuid, kuid
koigist nendest on üksnes 3 kaswama jäänud. Istutamise ajal pandi
neile uut mulda alla. Köik teised kaswasiwad 2—sß aastat, siis ilmus

wähjatöbi, okste ladwad kuiwasiwad ära — ja löpp oligi käes. Ka

köige parema püüüdmise teel ei olnud wöimalik neid puid edenema

panna. Ei olnud ime, et minu isa siis wäga sagedaste dige tusaselt
aiast läbi sammus. Paik, kust ta muidu löbu leidis, paik, mis ta

hinge jälle tasakaalu seadis, kui möni asi teda oli pahandanud, wal-

mistas temale nũũd ise pahandusi.
ütsnes ühte asja oli weel rööm pealt näha: wärskelt istutatud

kiwiwiljalisi puid. Need kaswasiwad, kaswasiwadka siis, kui nad
orse wana öõuna- ehk pirnipuu asemele oliwad istutatud, ja nad ditse-
siwad ja kandsiwad wilja, nii et lust oli näha. Ennemalt oli aras
40 öõuna- ja pirnipuud ning 10 kiwiwiljalist puud, nüüd on lugu
ümberpöördud: kollased munaploomid, suured ja wäiksed reineclaudid
ja iseäranis „warane wiljakandew“ edenesiwad ülihästi.

Kahtlemata on maa öuna- ja pirnipuudele kölbmataks pMis aga siis, kui ka kliwiwiljaga puud wanadusenõrgaks jäwad?
Johannes Böttner wastab selle peale: „Siis wöib jälle duna- ja pirni-
puid istutada, sest maawäsimus eiseisamitte selles, et seda laadi

puid sinna nũüũüd igaweste enam ei wöi istutada. Maa peab ülklsnes
teatud hulga aastaid puhkama ehk teist wilja kandma, siis on ta jälle
wärske ja tema peale wöib uueste neid wiljapuid istutada, mida ta
ennemalt on kandnud. Ta on nende kandmiseks jälle kölbulik.“

E
asemele ärge istutage mitte enam õuna- ega pirnipuud, waid ploomi—-
ehk kirsipuu.

Hooletusesse jäetud puude uueste kordaseadmine.

Köige rutemine saab see oma hooletusesse jäetud puudega walmis,
kes nad maha raiub. Niikaua aga kui täiskaswanud puu weel wana—-

dusenörk wöi muidu päsemata töbine ei ole, ei raatsiks ma kudagi
raiuda. Maharaiutud puu asemele ei wöi ju kohe ilma pikema jutula
uut istutada, ja kui ka koõik ettewalmistused nii laialdaselt tehtud olek—-

siwad, et uus puu wana koha peal hästi edasi wöiks jöuda, läheb siiski
weel palju aastaid mööda, enne kui ta nii wanaks saab, et kanbma hak-
tab. Halb puu wdöib meil aga sagedaste juba kahe aasiaga korras olla.

Pisut teisiti on lugu, 8 weel alles no or istandus halb on, ise-
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äranis kui puukoolist odawaid, wiletsalt kaswatatud puuoksi on os-
tetud. Nüsugustest puudest ei saa harilikult midagi; kahju üksnes heast
r uumist, mis nende all kinni seisab. Seal on parem terwe kupatus
kiirelt wälja loopida, maa uueste hästi ette walmistada ja eeskujulikud
puud asemele istutada; harilikult on istandus siis esimese aastaga kau—-

gemale joöudnud kui wana. —

Mis nüüũd uueste kordaseadmisesse puutub, siis saab see köige sa-
gedamine wormipuude kohta tarwilikuks, mis wilumata ning hooletu
aedniku kätte juhtunud ja tasakaalust wälja on sattunud.

On weeloodis nöör ipuu ka ühe ainsa suwe öigel kombel pint—-
serimata jäänud, siis kaswawad köik oksad, mis wiljaoksadeks mää—-
ratud, üleliiga lihawaks. Neid lihawaid oksi peame nüüd köige esmalt sü-
dikalt harwendama; tubliste pooled nendest löikame maha. Lühemaks
ei löika me oksi esiotsa kuigi palju, sest et see asja weel hullemaks teekls;
suwe jooksul aga kärbime uusi wösusid rohkeste ja juhime ka peaharu
ladwa, maa sisse torgatud keppi abiks wöttes, poolwiltu ülespoole. On
puud muidu kölbulised, siis kannawad nad juba paari aasta pärast hästi.
„Kölbuliste“ all moöistan ma puid, mis öige aluse peale, nii siis öu—-
nad paradisi-unopuu ja pirnid Kydonia öunapuu peale kaunistatud
ja hästi ning moödukalt kaswawad sordid on. Loomu poolest koölb-
mata nööripuid, pealegi kui nad weel walealuse peale on kaunistatud,

Hooletusesse jäetud nööripuu.
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ei saa kunagi hästi korras hoida, ja on nad kord korratusesse sattunud;
siis on nende uueste kordaseadmine peaaegu woõimata. ;

Liiga tugewa lkaswuga ja wiljakandmata nööripuud ja teised här-
japöõlwikud propime paremate sortidega ümber — iga wiljaoksa peale
üks pookoks.

OHige halb on lugu ka paljude tugipuudega, mida mitte öieti pole
lõigatud ega öigel ajal kinnitatud: alt üsna lagedad ja ülewal lihaw
wösastik. Mis siin patustatud, seda ei saa muidugi jälle heaks teha.
Kes tugipuid rawitseda ei oska jakellel himu selle öppimiseks puudub,
istutagu tõeste parem juba poõoõsaspuid. Paljudel juhtumistel on see
ka ainuke dige tee, et endiseid wore- ehk tugipuid nũüũüd nagu poösas-
puid edasi rawitseme. Kus aga tösine tahtmine walitseb kestwat paran—-
dust soetada, seal wöib ka sel teel, et lühemakslöikamisel isegi wana

puuolluse sisse tungitakse ning uusi wösusid, nimelt ülemistes osa—-
des, hoolsalt kinnitatakse, weel käunis kloölbulisi ja hästi kandwaid
puid saada. Wäga otstarbekohane on paljudel juhtumistel osaline
ümberproppimine. Ülemised tugewamad oksad löigatakse lüühemaks ja
propitakse siis niisugused sor—-
did otsa, mis möödukalt aja—-
wad ja wäga wara ning hea—-
tahtlikult kannawad; sel kom-
bel on wöimalik tasakaalu
peagi jälle jalale seada.

Piramidid satuwad wahel
sel teel korratusesse, et pära—-
juhtwösusid wälja ei löigata;
peaharud lähewad siis üle—-
liia oksa, puu läheb liiga
tihedaks ja tal on wähe wilja—-
puuollust. Ka siin ei saa klöikle
ũhe hoobiga jälle heals teha,
ja ei ole ka sugugi soowitataw
ühe korraga köik lihawad ok—-

sad ära löigata ning korra—-
möoöduliseks wilja-puuollusekls
muuta. Peaasjaks jääb illagi,
et puund head wilja peawad
kandma; seda teewad nad ka

siis, kui kroon just üsna ees-
kujulik ei ole; teda tuleb ũks- Metsikuks läinud oksad propitakse ümber

nes harwendada ja ta ei tohi
lage olla. Sel otstarbel tahame koöigi puude lallal töötada, mille
worm korratusesse on sattunud. Meie ei taha allesolewat häwitada,
koike wana maha kiskuda ega puuga uueste algusest peale hakata; palju



327

ennem tahame seda, mis olemas, tuluga tarwitada, nii hästi kui wöime,
ja esmalt suuremad wead ära parandada, köõige pealt need oksad maha
löõigata, mis oma seisukoha ja edenemise poolest teistele kahjulikuks
ähwardawad saada. :

Wahel tuleb ette, et wiljapuud era-aedades palju tihedamalt koos
seisawad, kui see nende wormi ja kaswujoöu kohane on. Seal annan

ma nöu ühte osa nendest wälja kaew aza ja wöimalikult teise kohta
istutada. Ligistilku seis on selles süũüdi, kui worm korratusesse satub;
liiga ligistikku seiswad puud jääwad alt lagedaks, sest et nad klüllalda—-
selt päikest ega öhlu ei saa, ja kui körgetüwikutel ehk piramididel kroo—-
nid koguni ütksteise sisse kaswawad, siis ei wöi fellest midagi möistlikku
wälja tulla. Liiga tihedalt koos seiswad puud kannawad wähe wilja
wöi on koguni sigimatad. Kui kaugel puud üklsteisest just peawad
seisma, selle kohta anname weel pärastpoole juhatust.

Halwad tagajärjed, mis sellest tulewad, et puu liiga sügawale on istutatud

Peawiga wiljapuude kaswatuses seisab sagedaste selles, et puud
liiga sügawal seisawad. Emb-kumb, kas ei ole puud juba alguses
dieti maha istutatud wöi on nad pärast aiamaa parandamise puhul
mulla alla maetud. Selle sügawalseismise kahjulik moöju ilmuh seda
silmatorkawamalt, mida niiskemmaa on. Puude istutamist läsitawas
peatüülis juhtisime juba selle peale tähelepanekut.

On liiga sügawal seiswad puud alles noored, siis tulewad nad
weel kord wälja kaewata ja körgemale istutada. On puud aga juba
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wanad, nii et neid enam hea ei ole ümber istutada, siis ajame wähe—-
malt tüwe ũmbert mulla kuni juurteni ära.

Mönikord, ja nimelt kuiwemas maas, kannatab puu ilma kah—-
juta selle ära, et ta natuke sügawamal seisab; kus maa kergem, seal on

isegi harjunud wiisiks puud nüi istutada, et tüwi neli kuni wiis tolli

mulla alla satub. Kui märgata ei ole, et sgawalseismine puule kahju
ei tee, jäetakse puu paigale. ;

Aga ka seda tuleb ette, et moõni wiljapuu üũlsnes sellepärast nii
wiletsalt ja hädaliselt ajab, et istutamise ajal ära unustati maad paran—-

dada, istutuse-auku ette walmistada. Wälja see puu, kui ta weel noor

on! Kewadel, s. o. öigel istutamiseajal, kaewame uue istutuse-augu
ning täidame ta hea mullaga ja istutame siis puu uueste wana paiga
peale. llataw on, kudas ta ümberistutamise läbi sünnitatud tülitami—-
sest hoolimata nũüüd hoopis teistwiisi ajab. On puu aga wiis kuni
seitse aastat oma paigal seisnud ja muidu kaunis terwe, siis jätame ta

parem wälja kaewamata.

Teiseks wöib niisuguse puu ümber laia kraawi kaewata ja sinna
head mulda jne. panna, sest tema juured ulatawad juba nüüd hariliku,
kitsa istutuse-augu piirkonnast wälja. Jätame nii siis maa tüwe lähe—-
mas piirkonnas puutumata ja kaewame kaks kuni neli jalga tüwest
eemal ümber puu kolme jala laiuse kraawi ning parandame maa poole
süülla sügawuselt laudasönniku, komposti, murumullaga, wirtsaga läbi—-

niisutatud puutuhaga wöi teiste sellesarnaste heade asjadega hästi ära.

Suurte puude ümberistutamine.

Wahetewahel tuleb ette, et wanemaid puid ümber peame is—-

tutama. Osalt on need niisugused puud, mis senisest seisupaigast selle—-
pärast peawad lahkuma, et nende asemele möni uus ehitus tuleb, wöi

jälle niisugused, mis liiga tihedalt koos seisawad ja wiljakandmatad on.

Ümberistutamine on aga teatawaste üks köige moöjukamatest abinõudest
wiljakandmatuse wastu.

Päris suured puud suudawad uueste hästi kinni kaswada, kui me

nad ettewaatlikult wälja kaewame ja niisama hoolikalt jälle uude kohta
istuiame. Köige sündsam aeg on warane sügise, nii et sügise jooksul
weel uued juured wöiksiwad kujuneda. Hädakorral wöib wana puu
ka kewadel ümber istutada.

Wäljakaewamise korral kaewatagu maa wöimalikult laialt ja sü—-
gawalt lahti, nii et tüwele öige palju juuri alles jääks. Mida

rohkem puul wigastamata juuri uude seisukohta kaasa on wotta, seda
paremine kaswab ta edasi.

Uus seisupaik walmistatakse hästi ette; juured asendatakse pehme

lenrerimulle sisje ja uhutakse siis rikkaliku wee-andmise abil hästi
iituma.
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See hea sisseuhtumine on suurte puude ümberibtutamisel peaasi,
ja fui oksad ära kuiwawad, tüwedesse poletikuhaawad ilmuwad ja puud
otsa saawad, siis tuleb see enamatel juhtumistel sellest, et ümberistuta-

mise puhul wähe wett on antud. — Noor puu saab ilma suurema wee-and-

miseta läbi, sest et ta wähe tarwitab ja ka ta muld palju kergemine kor-

raga läbi niiskub; wana puu juured ulatawad palju sügawamale
ja nöuded on neil palju suuremad.

Peale poöhjalikku niisutamist tuleb ümberistutatud puu weel kinni—-

tada, koöige parem kolme ehk nelja traatköie abil. Üles tüwe ũmber
mähitakse wilti, selle ümber pöimitakse traadid, mille teine ots maa sisse
taotud waiakeste külge kinnitatakse. On puu hästi kinnitatud, siis ei

saa ka torm teda kangeste wapustada, mis wärskelt kujunewad juurekesed
ilka jälle lahti kisuks. Umberistutatud puude kroonisid kärbitakse.

Külma läbi sünnitatud kahju.

Tuleb wahet teha: 1. talwiste külmadeja2.kewadeste
külmade wahel. Alles hulga aastate järele, wöib olla, iga kolme—-

kümne, neljakümne aasta tagant kord, käiwad meil nii kanged külmad,
mis laiemates piirides wiljapuudele kahjulikuks saawad; sagedamine
sünnitab külm juba üksikutes kohtades kahju. :

Tähtsat osa etendab siin puuolluse küpsus. Whlminud (küps),
kindel puuollus ei külmeta; pehme, käsnaline puuollus aga, mis wett
täis imbunud, ei suuda juba wäikselegi klmale wastu panna. Wähe—-
mat külma läbi sünnitatud kahju tuleb pealegi peaaegu igal talwel ette.

On seisukohti — pea-asjalikult on need madalad, niisked seisukohad
— fus wiljapuud rohkem kui mujal külma all kannatada saawad. Siis
on weel möned puuwilja-sordid külma wastu iseäranis örnad, näit.

muidu nii eeskujulik pastoripirn, ja niisugusid sortisid ei maksa karde-
tawatel seisukohtadel kaswatada. Ka liiga suur löikamine wöib puu
küülma wastu örnaks teha. Loigatakse puud suwel rohkeste wöi antakse
talle septembrikuul tubliste wäetist, siis ajab ta liiga kaua, kuni külma
kättejöudmiseni, wöi juba löppu teinud wösud hakkawad uueste ajama
ja puuollus ei saa küpseks. Lpuks kaswawad puud niisuguses maas,
mis ühekülgset lämmastikurikast wäetist, näit. wirtsa on saanud, millel

tugewad mineralained puuduwad, wäga lihawalt ja lodewalt, teewad

hilja löpu ja muutuwad seeläbi külma wastu örnaks.
Talwise külma läbi sünnitatud kahju woöib kolmel kombel mär—-

gatawaks saada. Esiteks: terwe pü külmab ära ja ei aja kewadel

enam. Seal on igasugune kunst asjata. Teiseks: puu ajab kewadel,
elutseb esiotsa tagawara-ainetest, ja on need ära tarwitatud, siis kuiwab
ta järk-järgult pikkamisi woi ühe korraga nagu rabatult ära. Igal suwel
peale käredat talwe on niisugusid äkilisi puude wäljasuremisi tähele
pandud. Kolmandaks: puu on häda saanud, aga tal on

22
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Külma läbi wiga saanud puu wdoidmine

külma (R. järele) wälja kann
tawad. See asi on ülepea wäga
wankuw ja nimelt sellepärast et

puuolluse küpsus ja köwadus igal
üksikul juhtumisel isesugune, mo—-

jud ning olukorrad waheldawad
ja sordid mitmekesised on.

Igal pool, kus puuollus ehk
koor wöi puuolluse ja koore wahel
olew örn kiht (mähjakord) külma
läbi kahju on saanud, moöjub ku-

pulaskmine parandawalt. —
Igal kewadel peale käredat küülma —
löikame wiljapuul nii siis koore
sisse kuni puuolluseni tälke ja
waatame järele, kudas lood sei—-
sawad. Kui koor haawa kohast

weel joöudu külma läbi sünnitatud
kahjust jagu saada ja uueste

kosuda. Need on juhtumised, kus

me wahele peame astuma.

Iseäranis juhime tähelepane-
mist selle peale, et me puid dige
wäetamise abil külmale wastu-
pidawamatks wöime teha, ja ni—-
melt mitte tugewaste ajama pane—-
wate ainetega ühekülgselt wäeta—-

des, mis nad külma wastu ko-

guni weel örnemaks teeksiwad,
waid tubliste mineralaineid an-

des, nii siis wosworihapet, kaalit,
lupja. Lubjapiimaga ülepinsel-
damine kaitseb koort külma wastu.

Ei ole ka woöimalik näit.

ütelda, et öunapuu 24-—kraadi—-
list ja pirnipunu 16—kraadilist

Külma läbi tekkinud haawad
mähime kinni.

puhas ja walkjas, puuollus ja koor wärsked on ning örn kiht puuolluse
ja koore wahel mitte pruunikas ei ole, siis on puu terwe; näeme meie

——— — —
LI —
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aga puuolluse ehl koore sees pruunisid ja mustjashallisid täppisid, siis
on külm puule liiga teinud, kuid see wiga wöib paraneda. Kupulask-
mine ei wöi siin paha teha, küll aga nii möndagi psta.

Fämedamad tüwed ja oksad, mida talwine külm näpistanud,
paranewad köige paremine, kui neile kaunis pals koor sawist ja lehma—-
sönnikust walmistatud salwi peale mritakse. 2

Wäga örnad talwise külma wastu on mitmesugused härjapölwik-
alused, iseäranis Kydonia öunapuufst alus. Pirnipuu iseenesest kannatab
meie hariliku fkülma hästi wälja. Kydonia öunapuu üksinda ei külmakls
ka mitte; niipea aga kui mölemad ühendatud on, muutub Kydonia
õunapuu teistsuguse toiduse möjul,
mida pirni lehed ialle walmis töö-
tawod, sedawört örnaks, et juba
kerged külmad talle tahju teewad ja
ta üsna hölpsaste päriselt ära kül—-

mab. Sellepärast on wöimata Ky—-
donia unapuu tüũwe rwwdoi olsade
otsa pirni kaunistada, waid kaunis-
tamine woetagu üsna maapinna
lähedal ette, nii et Kydonia öuna—-

puust midagi maa peale ei jäls, waid
köik tema osad mulla all oleksiwad.
Isegi mullaga kaetud Kydonia una—-
puu juur kuiwab mönikord ära. Ei
ole muud parata, kui Kydonia öuna-
puu peale kaunistatud noored puud
sügisel tubli sönnikukorraga katta.

Mönel talwel saawad noored
oksad fkülma läbi kahju; puuollus
kaotab ilusa rohelise wärwi ja on,
kui teda lõigataks, hallikas, pea· aegu
mustjas. On aga kewade ilus ja
wana puuollus terweks jäänud, siis
kosuwad need puud iseenesest, ja
pärastpoole ei ole midagi enam

märgata. —On palju oksi ära

külmanud, siis suudab seesugune puu
küll ka osalt kosuda ning kaunis

—
—

Maast wälja ulatawad juured saawad
külma all kannatada.

hästi weel kanda, kluid täielikku endist elujöudu ei saa ta kunagi enam

tagasi.

Ornu tugipuid wöib talwise külma wastu kaitseks katta. See ei

pea aga ilmasti enne nowembrikuu wiimaseid päewi sündima; warane
katmine teeb vuud liiga hellaks. Igatahes on puud, mis kunagi kae-
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tud pole olnud, palju wastupidawamad kui need, mis warase katmise
läbi ära on hellitatudja örnaks tehtud. :

Kahjulik on puid tihedate,
kindlaste koklku liituwate, öhku
läbilaskmata ollustega katto.

Sündsad on wallaliseiswad,
öhku läbilaskwad kuuseoksad; tugi-
puu tarwitab ju ka talwel öhku
elamiseks. Niisugune kuuseoksa—-
dega katmine on üksnes kewa—-
deste külmade wastu tulus,
sest kewadel sulatab hele päile ja
sedamaid on jälle kange külm.

Kui päike warasel kewadel kül—-

manud tüwe ehk oksa peale äge-
dalt paistab, siis läheb see liiga
äkitselt soojaks, ja niisama äkit—-

selt külmawad puuollus ja koor

pärast jälle; sel puhul rebenewad
koed. ; -

Käredad külmad ei ole weel
nii kardetawad kui weebruarikuu

päilesekiired, mis külmanud puu
peale paistawad. Löunapoolsetel
seintel on see päikesepaiste hädaoht
kärekülma ilmaga köige kardeta—-

wam. Kuuseoksad jääwad öitseajal
tugipuudele katteks, kuid nad teh—-
takse osalt harwemaks.
Täielikul päikesepaistel ilmitse—-
wad tugipuud suuremalt osalt
liiga ruttu ära ja wilja-algatus
on siis halb. Kerge kuuseoksadest
kate pikendab tulusalt öitsmise-
aega ja on puudele öösiste kũl—-
made puhul teatud kaitseks. PeaksSpaleeride peale paneme kuuseoksad

— — kaitseks. — :
1140 : — ser H
aga itsmiseajal kangemaid öökül—-

masid karta olema, siis peab peale selle weel kotid, õlematid jne. laitseks
ette riputama.

Wiljapuude töbed.

Töbi, mis wiljapuudele wahel päris hädaohtlikuks muutub, on

wähjatoöbi. Wähjatöbe haawad on suuremalt osalt lahtised, harwe—-
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mine umbsed. Need haawad lähewad aeg-ajalt ikka suuremaks, kuni
oks, mille peale nad leklinud, wiimats häwineb.

Wähjatöbi wöib mitmesugustel pöh—-
justel tekllida. Tema süũnnitajaks wiwad
wäike puuwilja-wörkija ehlk -mässija (tor-
trix) toöuk, weretäid ja lülm olla, köige
pealt aga wäike seeneke nectria. Mönda
sorti wiljapuud jääwad iseäranis hölpsaste
wähjatöbiseks; kohalised olud, öhk ja maa,
pehme ja öõrn puuollus hoölbutawad wäh—-
jatöbe laialilagunemist. Kuigi möne wil-
japuu-sordi kohta öeldakse, et see sort
isėranis hölpsaste wähjatöbiseks jääb,
etendawad aga ka kohalised olud siin
suurt osa ja iga sort wöib pehmeks ja
örnaks jääda, kui kohalised olud temale
sündsad pole.

Wähjatöbe wastu wöitlemises teeme

wehet toõbe eemalhoidmise ja parandamise
wahel.

Töbe eemalhoidmise abinduks on

see, kui mepuudõrna!l s tegewad (pehmet
puuollust telitawad) wäetised, nagu peldi—-
kusönniku jne., andmata jätame, selle ase—-
mel aga tubliste mineralaineid, nimelt

lupja ja kainiti anname, mis puu koõwaks
teeb (köwa puuolluse tekitab)h. Niisama
tuleb fka selle eest hoida, et me wilja—-
puu-istandused umbsed ei oleks,
kuhu öhk ligi ei pääse; selle asemel istu—-
tame puud ridadesse ja jätame ridade
wahele laiad maaribad. Ka kroonid tule--
wad wiljapuudel harwad hoida ja istutamiseks walime ainult niisugused
sordid, millest teada on, et nad nii hölpsaste wähjatöbiseks ei jäã.

Töbe eemal hoidwate abinöude hulka langeb ka see, lui köik pee-

nemad oksad, mille küljest me wähegi wähjatöbe märkisid leiame, ära
löikame ja ära poõletame; muidu jääwad ka terwed oksad hölpsaste
wähjatöbesse, sest see töbi on kange laiali lagunema.

Wähjatöbe parand atakse uuemal ajal ehtsa, kange ja lahjen—-
damata karbolineumiga, millel wäga head iagajärjed on. Wäh—-
jatöbi kaob sealt kohalt, kuhu karbelineumi pealeon woitud, sest kar-
bolineum surmab töbe tekitajad pisielukad wöõi seenekesed ära. Terwe

koha peale aga ei tohi karbolineumit sattuda.
Pölendikku (koorepö lendikku) tuleb peaasjalikult pirnipuude

Lahtine wähjatobi.



334

Kdöige hädaohtlikum on päi-
kesepaiste weebruarikuul, niisama
ka märtsikuu kärekülmadel ilmadel.
Noori örnu puid wöime selle
läbi kaitsta, et neile körkjad
wallaliselt ümber seome. Wäik—-
sed pölendikukohad paranewad
iseenesest ja koödunenud koor

wariseb maha; suured pölendiku-
kohad on rasked paranema ja

küljes ette. Suu—-
remalt osalt tekib

pölendik küülmamise
tagajärjel. Kui

päike külmanud
tũwe talwel löuna-
wöi läänepoolselt
rüljelt äkitselt soen—-

; dab woi kui see
soenenud tüwi
nüüd korraga kül—-

mab, siis löhleb
koor sealt kohalt,

7 kuhu päike peale
2 paistis, ja kõduneb

ära. Lihawalt kas—-
wanud tüwed ja

erred er jää-
wad hölpsaste pöõ—-

prale. lendikku, tugewad
metsikud tüwed

harwemine.

järele jääwad haawad, mis puu hölpsaste warakult häwinemapanewad
Niipea kui pölendikukohti tüwe peal märgatakse, tulewad need

kuulsa puusalwiga wöida, mis wanast heast sawist wöi sawisest aia—-

mullast ja lehmasoönnikust walmistatakse; see solw parandab iga haawa.
Ka lubjapiimaga määrimine on heaks töbe eemalhoidmise abi—-

nöuks.

Gum miwoolus on kiwiwiljaga puudele, nagu kirssidele, per—-
sikutele, ploomidele jne., umbes niisamasugvyseks waenlaseks, nagu wäh—-
jatöbi õunapuudele. ;

Neile puudele ilmub toõbiste kohtade peale waigu- woi süldisar—-
nane kogu, ja puu häwinemine lagunceb sealt kohalt siis ikka enam laiali.

See lima, mida puu sel kombel wälja heidab, tekib sellest, et juu—-

Pölenditk.
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red toorest toidumahla suuremal hulgal on ammutanud kui lehed läbi
töötada, s. o. puu seedida jöuab. ; ;

Gummiwoolus wöib ka köige terwemal kirsi- wöi persikupuul
sellest teklida, et seda puud peldikusönnikuga üleliia wäetati ja puu kas-

wuhoos ning elutegewuses siis äkiline seisa! tellis.

ülepea wdib igasugune ũhelülgne lämmastikuwäetis hölpsaste
gummiwoolust telitada.

Wastu-abinou on siin kerge leida: wäetame aga rikkalikult lubja
ja kaaliga, just niisama nagu wähjatöbise dunapuugagi tegime.

Wahel tekib gummiwoolus ka seedimiseriketest, mis harilikult
liüiga sügawa kärpimise, külma wöi äklilise ilmamuutuse tagajärjel ilmu—-
wad. Sagedaste ilmub gummiwoolus ka stis, kui puud liiga madala

pöhjaga wöi muidu kölbmata maa peal kaswawad.
Kuid see puu, millel öige toidus käepärast, saab köigist riketest

hölpsaste jagu..
Gummiwooluse otsekohene rawitsemine seisab selles, et kuiwa

gummi äädikaga wedelaks teeme, töbise koha ära puhastame ja äädika

sisse kastetud nartsuga kinni mähime. Mähkmele tuleb siis illa weel
äädikat peale walada, et ta niiske seisaks. Uuemal ajal on ka haawa
wöidmine karbolineumiga tarwitusel.

Kokkukeerdunud lehed nopitakse ära.
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Ounad ja pir—-
nid lööwad mönikord

mustaplekiliseks.
See on wäikse. plekiseene

(fusicladium) sũũ.
Need seenekesed ei tee

puuwilja mitte üksnes
mustaks ja löhkiseks,
waid tungiwad ka leh—-
tede kallale ja panewad
need enneaegu maha wa—-

risema. Sel kombel leh-
tedest paljaks jäänud
puud muutuwad nör—-

gaks ja hädiseks. Seene
edenemist hölbutawad
udused, niisked ilmad,

mustad pletid, b — tähnilaigud (stipipletid) umbne, oõhuta seisukoht,
duna peal. vuude ebakohane rawit—-puude ebakohane rawit-

semine, örnad sordid.
Puude kroonid tulewad har wad hoida. Elunähtused on öpe—-

tanud, et tugewa, terwe puu otsa, mille kroon harw hoitud, märksa
wähem plekilist wilja ilmub; wiletsatel ja halwaste rawitsetud puudel
on aga palju mustaplekilist wilja, mis süüa ega müüũüa ei kolba.

Plekliseene laialilagunemist ei hölbuta mitte üksnes umbsed ma—-

dalad seisukohad, waidfka puude liiga tihe istutamine. Kes terweid
puid ja täidlast puuwilja soo—-
wib, ärgu kaswatagu puid iialgi
ligistikku, waid istutagu nad

köige parem ridadesse ia jätku
ridade wahele laiad maaribad.

Liiga tihedalt koos seiswad puud
aga tulewad wälja kaewata wöi
maha raiuda.

Spaleeri- ja härjapolwik—-
puude istandustes on tähele pan—-

dud, et plekitbi alaliselt just
seal asub, kus neid puid hal—-
waste on rawitsetud ja nad
umbrohu sees kaswawad; puh—-
taste hoitud istandustes tuleb
plekitöbe aga harwa ette — t-

sine manitsus tugipuude kaswa—-

tajatele! Pirnilehe plekitöbi.
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Etka hea wäetus möjukals abinduks plekitöbe wastu on,
seda tähendasime kord juba waremalt.

Et aga plekiseened wiimastel aastatel mitmel pool pãris klarde—-
tawalt rohkeste laiali on lagunenud, siis peame nende wileste abinõude
körwale weel suuremad otsima.

üliustawaks
abinoõuks on meil

siin Bordoo we—-

delik, kui seda
hoolikalt, ühte-

lugu ja pöhjali-
kult tarwitame.

See on wasewit-
rioli ning lubja
segu ja seda tuleb

pritsiga ũüsna pee—-
nelt nagu udu

puude oksade peale
lasta, kuhuta siis

öhulese korrana
alale jääb ja puud waenlaste kallaletungimise eest laitseb.

Bordoo wedelikku piserdatakse märtsikuuft peale neli kuni wiis
korda.

2-protsendiline Bordoo wedelik walmistatakse järgmisel wiisil: 100

toobi wedeliku walmistamiseks wöetakse 8 tühja tüünni, igaüks 100-too-
biline. ;

50 toobi selge wihma- ehk jöewee sees sulatatakse 6 naela wase—-
witrioli ära. Et see kiiremine sulaks, selleks otstarbeks wöib palawat
wett wötta. Siis kustutatakse 6 naela wärskelt pöletatud lupja jahu—-
seks pulbriks ja walatakse talle wikestes osades sooja wett peale. On
lubi jahuks pudenenud, siis liigutatakse teda, wähe wett juurde lisades,
niikaua, kuni ta wedela pudru sarnaseks muutub, ja lõpulks walatakse
weel niipalju wett juurde, et ühtekokku 50 toopi lubjapiima saab.

Nüüd on mölemad sulatised walmis,kumbki isetünnis; nad lii—-

gutatakse weel kord hästi läbi ja walatakse mölemad ühel ajal tugewa
hooga kolmandasse tünni ning liigutatakse kohe jälle hästi läbi.

Et suuremaid tlkisid sisse ei jääks, walatakse lubjapiim läbi ti-

heda söela. Ei ole kolmandat tünnikäeprast, walatakse lubjapiim wase—-
witrioli·sulatisesse, mitte aga ũmberpöördult.

Peale kokkuwalamift, mida alaliselt mber liigutades tuleb toi-

metada, peab wedelik taewakarwa sinine, ühemööduliselt segane olema
ja tuleb kohe tarwitusele wötta, sest et ta muidu teraliseks lööb.

lepea tuleb mölemast wedelikust alati üklsnes niipalju koklku se-
gada, kui seda sellel pewal piserdamiseks tarwis läheb. —

Löhkenud pirn.
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Näitab wedelik aga roheline olewat, siis on lubi tingimata halb
olnud ja wedelik selle läbi möjutaks jäänud; sellepärast tuleb lupja
weel juurde lisada. Natuke rohkem lupja ei tee kahju.

I-protsendiline Bordoo wedelik walmistatakse sel kombel, et iga
50 toobi wee peale 8 naela wasewitrioli ja 8 naela wärskelt pöletatud
lupja wöetakse, nii et ũülepen 100 toopi wedelikku saab. 100 toobi
wedeliku peale woõib ka I—2 naela suhkrut juurde lisada, mis ta pi—-
sut wastupidawamaks teeb.

Schweinfurdi rohelist wöetakse saja toobi Bordoo wedeliku

peale wähemalt 14/2 solotniklu; see kihwt liigutatakse potikeses, wähesel
mödul wett ja lupja juurde lisades, wedela kliistri sarnaseks ja wala—-

takse alles siis walmis wedelikusse ja segatakse läbi.

Iga kord enne pritsi täitmist tuleb wedelik tubliste ümber liigu—-
tada, sest just see pära, mis muidu pohja jääb, on see, mis puu ja
lehtede peal ära kuiwama ja taimi kaitsma peab.. ;

Piserdamiseks süünd—-
sad on käsiprits ja sel-

— jas kantaw prits. Prit-

— sid olgu aga niisugused,
et nad wedeliklku hästi— peenikeselt nagu udu

- laiali piserdawad.
- Ühekordne piserda—-

mine Bordoo wedeli—-

kuga ei aita midagi;
ainult siis, kui korra-

moööduliselt iga kahe
nädala tagant piserda-
me, wöime plekiseene
ilmumise wastu kindlat
kaitset leida—

Mönda sorti puu—-
wili on iseäranis höl—-
bus töbiseks jääma;
isegi usin piserdamine
ei aita siin midagi. Nii-

Seljaskantaw prits Bordoo wedelikuga piserdamiseks. sugused puud tulewad
teiste sortidega, mis toõ-

bele rohkem wastu peawad, ümber proppida.
Tähniliseksminek on umbes niisamasugune töbi, nagu mustad ple—-

kid. Kuna aga seeneplekid alles walmimata puuwilja küülge ilmuwad

ja wilja siis täielikult wälja kujunemast takistawad, olgugi et need ple-
kid ainult koore peal asuwad, teliwad tähnilaigud koore alla, liha sisse;
wäljaftpoolt on nad wähem silmatorkawad, aga wilja sisemuse teewad
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nad koölbmataks; nimelt muutub wili seest pruuniks ning kuiwaks ja oman-

dab kibeda maigu.
Tähnilaigud ei tule mitte toiduse puudusest, waid just üleliigse st

toidust. Onnelikul kombel tuleb teda peaasjalikult noorte wöi liiga roh-
keste wäetatud puudel ette wöi jälle harwa, s. o. üsna üksikult rippü—-
was puuwiljas. Nii siis tekib ta siin sellest, et üksik wili liiga roh-
keste toiduft saab, ja kaob harilikult siis, kui puu wanemaks saab ja
riklalikumalt kandma haklkab.

Wilj apuu-prits.

Moniliatöbi. Ka selle, wiimastel aastatel kardetawalt laia-
lilagunenud tobe telitajad on seenekesed (monilia). Kirsipuudel paneb
see töbi oksad suwel äkitselt ködunema, mitmesuguste puuwiljade külge
ilmub ta hallitusekorra näol. See seen tungib dieputke kaudu puu sisse
ja teeb seal oma häwitusetööd. Et temale

puu sisse ligi ei saa päseda, siis tuleksiwad
köik töbised oksad mahä saagida ja ühes töbise
puuwiljaga kokllku korjata ning ära pöletada.

Iselaadilineseen onöuna-jahukaste,
mida wiimastel aastatel õunapuude klüljes
palju näha on olnud. Tema möjul jääwad
illa kohe terwed woösud kängu ja näewad nii

wälja, nagu oleksiwad nad üleni ja üleni

jahuga üle puistatud. Niikaua kui seda töbe
weel tükati (harwa) ette tuleb, wöib sellest
abi leida, et toõbised wösud kohe, niipea kui
neid leitakse, maha löõigatakse ja ära poleta-
takse. Ilmub duna-jahulaste aga laialdaselt,
siis tuleb puid, niisama nagu tikerberi-jahu-
kaste ja mitmesuguste teiste seenetõbede wastu,
wääwlilubja-wedelikuga piserdada.
Selleks wöetakse wääwlit ning lupja ühe-
palju ja keedetakse sellest, wett juurde lisades,
wedelik. Wääwlilubja·wedelikul on see hea
omadus, et ta puu peale kindlaste peatama
jääb ja sel kombel kaua möjub.

k
—

m
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Tougud wiljapuu-aias. Toukude pesad
Külmaliblika töulu tuleb wiljapuu-aias teiste toöulude seas

köige sagedamine ette ja ta on nende seaft kõige hdaohtlikum; terwed

Moniliatoõbi.
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wiljapuu-aiad sööb ta paljaks, ja mailuul, kui puud lihawalt lehtis
ja noored wiljanubulad juba peaksiwad ilmuma, seisab aiaomanik nõuta

oma paljaste puude wahel. Oh, olels ta nende söödilkute wastu ometi

digel ajal midagi ette wötnud!! On häda käes, siis on hea nöu

fallis.

Nowembrikuu algul roomawad tiibadeta emased külmaliblilkad
tüwe mööda üũles puutroonidesse ja munewad oma wäiksed munad

sinna pungade lähedusesse. Nendest munadest lipsawad järgmisel kewa-
del warakult toöugud wälja.i Abinöu on siin ũüsna lihtne: meie ei lase

emast külmalib—-

likat, les teiste
liblikate kombel
lennata ei saa,
sest et tal tii-
wad puuduwad,
ũles ronido;
sellekls seame
tũüwe ümberröö-

wiluliimiga
(Raupenleim,
Brumataleim)

määritud wöö-
riba. Noortel,
waia külge kin-
nitatud puudel
tuleb ka wai

röbwikuliimiga üle mäcrida. Et lüm koorele wiga ei teels, sellels
seome tüwe üümber esmalt paksu pabeririba ja märime rööwikuliimi

siis selle paberi peale. Lugemata hulgal jäb nũüũüd neid wäikseid
liblikaid, köige pealt aga tiibadeta emaseid, liimi külge kleepima. Mui—-

dugi aitab see abinõu ainult küülmaliblika wastu. Asjata raharaiska-
mine oleks rööwikuliimi wöösid oktobri- ja nowembrikuul niisuguste

Külmaliblikad
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wiljapuude ümber siduda, mille küljes külmaliblika töukusid weel pole
nähtud. — Külmaliblika töukusid on kerge nende iselaadilistest loogel-
dustest ära tunda, mida nad edasi liikudes oma

kehaga teewad.

Wörkija ehk mässija töugud. Kewa—-

del, kui noored wösud wälja tulemas, näiwad

lehed kokku rullitud, käharas olewat. Lehte
lahti painutades leiame sealt wäikse töugu
(wörkija toõugukese), sagedaste ka mitu. Need

on wäikeste liblikate tösugud. Neid leidub köige
sagedamine umbsetel seisukohtadel ja seal, kus

puud kuiwa mua sees juurduwad, ülepea niisuguse
maa peal, kus pund juba kaua aega kaswawad.
Kus need toöugud asumas, seal on see joöuetuse Wortija lehewdosu
tundemärgiks: puudel puuduwad looduslik joöud ja kallai
terwis.

Selle wastu aitab wäetamine, rohle wee-andmine ja, kui oksad

—
— 7 N ——

— 0—L 0 ;

—— — — — x

— ——22

———B
———— —

Woörkija tougu ülesotsimine

nörgad, siis nende tubli lühenda—-
mine. Härjavoöõlwik-wiljapuudel woõime

toõugud käharasse tömmanud lehtede
wahelt terawa pulgaga wälja urgit-
seda.

Heaks töbe eemalhoidmise abi—-
nöuks on see, et köik oksad natuke

aega enne lehteminemist lubjapiimaga üũle piserdame.
Neid wäikseid ööliblikaid wöib suwel ka püügipurkidega pũüüda,

millesse suhkruwett on walatud.
Töukude pesad. Kui talwel lehtedeta puid waatame — ka

talwel on aias kasulik wahetewahel ringi käia —, siis torkawad meile
moöned üksikute oksade külge rippuma jäänud lehed silma. Lähemal
läbiwaatamisel wöime näha, et need lehed imepeenikeste kiududega käga—-
rasse on toõmmatud ja olsade külge kinni kititud. Nende lehekägarate
sees on aga lugemata hulk tillukesi töugukesi. Need on kuldpao—-liblika
töugud, kes siin talwe mööda saadawad; kfülm ei tee neile midagi.
Isegi kui talwel koöige käredama külma ajal möne niisuguse lehekäga-
ratega oksa maha lõikame ja sooja ruumi wiime, toibuwad külma käes
tardunud toõugud warsti elule ja hatkkawad toitu otsima.

Kewadel nuumawad nad endid puu noori lehti süües paksuks, kus-

juures nad terwed oksad lehtedest paljaks laastawad, nii et need nagu
ära körbenud paistawad olewat. Nii kaugele ei tohi lugu minna.

üsna kerge waew on töõugupesasid, mis paljastelt puudelt ju
kohe silma paistawad, selle jaoks walmistatud kääridega maha löigata,
kokku korjata ja ära poletada.

Selle mahalõikamisega wiiwitawad hoolsad aednikud niikaua, kuni
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päris külm talw juba möödas on, sest seni on need wäiksed töugud
tihastele ja teistele kasulikkudele lindudele heaks toiduseks. Märtsikuu
löpul on küllalt weel aega tihastest ülejäänud toöukusid häwitada.

Aednikukäärid toõugupesade
mahalditamiseks.Kuldpaoliblikas ja tema toõugu pesa.

Röngaliblikas muneb oma munad suwe löpu poole rönga
(wöru) kujul noore oksa ümber; töugud tulewad nendest alles kewadel

wälja. Neid munaröngaid ei ole just kerge üüles leida, waidsee nöuab

wad, wöib neid kergeste lömaks litsuda

hoolsat ja terawat pilku. On

aga toõugud juba wälja roni-
nud ja ögima haklanud, siis
paistawad nad hölpsamine
silma, ja et nad harilikult
tihedates parwedes koos asu—

Taelaliblikas. See kohmakas liblikas ei mune oma mune

mitte rönga kujul, nagu rongaliblikas, kellega ta muidu peaaegu sar—-
nane on, waid hunikutena wanemate puude otsa, oksaharude wahele ja
laudadest aedade külge, kus nad nagu taelatükid paistawad olewat.
Kes tarwiliselt hoolas on, silmab neid munahunikuid peagi. Kdöige
parem on neid pditliga maha lükata, puruks litsutada woöi tulde wi-

Röngaliblika munad.
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sata. Köige kiiremine wöib neid siin pildi peal kujutatud töugulondi
abil häwitada. See on plekist walmistatud toru, mis petroleumiga
täidetakse ja pika warda otsa seatakse. Koöwera kaela sees on taht, mis

petroleumi sisse ulatab, ja see taht süüdatakse põlema. Selle leegiga

Tougulondiga poletame taela-
liblika munad ära.

pöitliga maha.

wöib toöukusid ja köiksugu söödikuid ära koörwetada, ilma et see puu
rohelisẽte koorele häda teeks.

Töugud ei suuda tuld sugugi wälja kannatada ega ka weele wastu

panna; isegi kestwad wihmased ilmad toowad neile häwitust. Ka
puude mitmekordne weega piserdamine teeb neile otsa peale. Igal pool,
kus wöimalik on töukusid maha raputada, wöi koguni seal, kus nad

ũhe puu juba paljaks on öginud ja nüüüd teise otsa rändawad, seatakse
tüwede ümber liimiwööd, et töugud enam üles ei pseks.

Lehewaablased, nagu pirnilehe-waablane ja kirsilehe-waab—-
lane, esinewad terwe parwe kahjulikkude töukude na. Need töu-

gud tuletawad oma wälimusega imetillukesi angerjaid wöi wuäikseid
musti tigusid meelde. Nad näriwad pirni-, kirsi- j. t. puude lehtede
pealisnaha katki. Sagedaste ilmub neid nii suurel hulgal, et nad

puudele rasket kahju teewad.

Heaks abinöuks nende wastu on see, kui lehti peene lubja—-
tolmuga, thomasjahuga wöi tubakatolmuga(tubakaweega)

Munakäsnad ldikame
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ũle puistatakse. Kahekordsest tolmutamisest on sagedaste juba küüllalt;
wastasel korral tuleb lubjaga niikaua tolmutada, kuni sihile on joõutud.

Ka need töugud, kes suuremalt osalt üsna äkitselt ja suurel hul—-
gal tikerberipöösaste külge ilmuwad ja poöösad nii. paljaks ögiwad, et
need nagu wanad luuad paistawad olewat, on lehewaablase, nimelt
tikerberilehe-waablase soetatud. Nad ilmuwad kaunis äkitselt; täiskaswa-
nud toõugud muutuwad tuppedeks ja warsti selle järel tulewad waab—-

lased nähtawale; siis ilmuwad jällegi uued toöugud, kuid nũüd juba
märksa suuremal arwul. Niüisugust lugu wöib aasta jooksul mitmel

korral tähele panna.
Ka siin aitab poösaste tolmutamine (ülepuistamine) lubjatolmuga,

tubakatolmuga jne., kui seda öigel ajal ja mitmel korral ette wöetakse.
Kasulik on seda ikka ainult siis teha, kui põösad hommikusest kas-

test weel niisked on; siis jääb tolm nende peale kinni. Wastasel kor—-
ral peame pöoõsad esmalt weega märjaks piserdama.

Niisamasugust kahju, nagu lehewaablase töugud, teewad lehtedele
mitmesugused koide töu gud; siin aitab purukslitsumine wöi piser—-
damine. ;

Ussitanud puuwili.
„Ussitanud“ öunad ja pirnid walmiwad enneaegu ja on toiduks

suuremalt osalt kölbmatad. Kahju, mis ussid umbsetes ehk kinnistes
aedades sünnitawad, on üsna suur.

Selle ussi sünnitaja putuka elukäik on järgmine: Uss, wäikse öö—-
liblilka — dunawörkija (tortrix pomonana) toõuk, ronib puuwilja
seest harilikult enne seda wälja, kui see otsast maha kukub. Puuwilja
seest wälja ronides ajab uss (toõuk) oma kehast peene niidi wälja ja la—-

seb ennast selle otsas allapoole. Peidupaiga otsib ta omale puukoore
wöi laualoöhe wahele. Siin koeb ta omale wörgust tupe ümber ja ma—-

gab kewadeni, ilma et külm ja halwad ilmad temale wiga suudaksiwad

Lehewaablase tdugud kirsilehe kallal.
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teha; teeb siin lühikese tupe-ajajärgu läbi, ja kohe peale ditsmist, kui

waiksed wiljanubulakesed alles pähklisuurused, ilmub· tähendatud tupesi
juba wäile liblikas nähtawale,kes oma munad wäikeste wiljanuyula—-
keste külge muneb. Munadest lipsawad wäiksed töugukesed wälj«, kes

endid harilikult endise
öiekarika kaudu puuwilja
sisse uuristawad ja seal
seemned ära sööwad; kui

see sündinud, roniwad
nad sealt wälja ja asu—-
wad teise, sealt kol—-
manda puuwilja kallale.

Wabaherra von

Schillingi juhatusi möö—-
da tuleb nende wastu

järgmiselwiisilwöidelda:

1) Puuwilja ladu—-
ruumidest ja teistestruu—-

midest, kus töugud tupe—-
aiajärgu läbi teinud ja
juunikuul wäikleste lib—-
likatena akna peale il—-

muwad, tulewad köik
need liblikad kinni pũüüda
ja ära häwitada.

Huaaworkija: a) touk, kes enesele kesta ümber
kubunud; b) tupp; e) liblikas.

2Köik need töugud, kes omale peidupaikasid otsiwad, tulewad
toöugupũünis-

tega kinni püüũ-
da. Seesugus—-
teks pũũnistels

wöib wanu

nartsusid tar—-

witada, mis tü-

wede ümber seo-
takse ja ka puu-
wilja laduruu-

mi seatakse.
Paljud ussid

koewad endile

seal sees wör—-

gust kestad ehk
tuped ümber.

8) Koik liblikad tulewad püũgipurkidega kinni püüda. Söödaks

pandalse neisse purkidesse lahja ödunamoosi woõi dunatartlit. Seatakse

23

Tou gupüünised.
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need pũũügipurgid mai löpust kuni juunikuuni woörepuude wöi teiste

wiljapuude oksade külge, mille küljes waiksed wiljanubulad juba kas—-

wawad, siis jääb purkide sisse wedelikusse hulk liblikaid kinni.

üts tubli entomolog, hr. Slingerland, teatab dunaworkija kohta
weel järgmist:

Mone aasta eest arwati weel, et dunaworkija oma munad die—-

tarika sisse ja selle külge muneb. Et lugu noönda ei ole, seda on

mönesaja muna läbi-uurimine New-Jorgi aedades tunnistanud. helgi
juhtunüsel ei leitnud muna wilja öie-otsast. Möned munad leiti die

ligidalt, möned die- (wilja·) warre küljest ja lehtedelt, suurem osa
munasid oli otse puuwilja sileda koore peale munetud, ilma et isėralist
paika oleks walitud. Majandusenduniku Goethe tähelepanekud näitawad,
et munad suuremalt osalt öösel munetakse, mil liblikad köige rohkem
tegewuses on. Kui mitu muna üks emane muneda ja kui kaua see
ajajärk kesta wöib, selle kohta annawad mitmed uurijad mitmekesiseid
teateid: 2 tosinast kuni 200 ja 800 munani. Uurimised selles sihis ei

ole nähtawaste weel loöppenud. — Slingerlandi tehtud tähelpanekud
nãitawad ka weel seda, et töuk ũhe nädala pärast munast wälja ronib;
ta rändab siis duna siledat koort moööda eesmärgita ümber, kuni talle

wike takistus teele asub, näit. dite wälimine kest. Suurem hulk
tõukusid, umbes 75 protsenti, tungiwad päriselt wöi oselt kinnistesse

ditesse, jäwad sinna mitmeks päewaks ja toidawad ennast seal. See

mitmepäãewane wiibimine kinnise die sees on köige tähtsam ajajärk töugu
elus. Nagu alamal wöitlusewiisi juures näeme, on meil piserdamise
läbi wöimalik teda siin surmata.

Töuk joöuab oma uuristamisetööd tehes ühe nädala jooksul seem—-
neteni ja elatab ennast siin nüüd köige selle aja, mis ta oma duna sees
wiibib, seemnetest ja seemnete naabruses olewast dunaollusest.

Katsed, mis Slingerland ette on wötnud, näitawad, et suurem
osa liblikaid tupest, milles nad talwe mööda saatnud, alles moõni päew
peale seda wälja roniwad, kui öielehekesed maha on kukkunud. Kui

neile nüüd möni päew munade munemiseks eitewalmistamise-aega anda,

siis leiame esimesed munad tulewase puuwilja küljest nädal aega wöi

natuke hiljem peale öielehekeste mahalangemist. -Weel teine nädal peab
möda ininema, enne kui õunauss wälja ronib; teorialiselt peaksime nii

siis neliteistkümmend päewa peale öielehekeste mahalangemist alles wähe
ussisid leidma.

Teised uurijad, muu seas Atkins, kinnitawad neid Slingerlandi
tehtud tähelepanekuid. Senini ei ole weel kindlaid toendusi toodud, et

wörkija mune puu otsast puuwilja küljest warem olels leitud kui siis,
kui dunad juba /2—/ tolli läbi möõdta suureks on saanud. Seetöe-asi
on tähtis, sest selle läbi saame küüsimise peale: „millal woöib tagajärje—-
rikkalt piserdada?“ köige selgema wastuse.

Esimene piserdam ine wöetagu meil minu äranähtuste
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järeie märtsi löpul ette ja nimelt 2-protsendilise Bordoo wedelikuga,
ilma Schweinfurdi rohelist juurde lisamata.

Teine piserdamin e sündigu niisama 2-protsendilise Bordoo

wedelikuga, kuid sinna lisatagu Schweinfurdj rohelist juurde; teist korda
tuleb nimelt sel ajal piserdada, kui diepungad puhkema hakkawad, aga
enne dite lahtiminekut.

Dielehekeste mahalangemine on märguandeks, kolmat piser—-
damist 1-protsendilise Bordoo wedeliku ja Schweinfurdi rohelise lisan-
dusega ette wötia; piserdamisega peaks ühe nädala jooksul lpule jou—-
tama.; :

Neljas piserdamine woöetagu 8s—l2 päewapeale esimest ette,
ja nimelt, nisama nagu kolmandalgi korral, 1-protsendilise Bordoo wede—-

ükuga, millele Schweinfurdi rohelist juurde olgu lisatud. Tuleb wihma,
siis peab piserdamist kohe kordama.

Piserdamine wöetagu kas peale wihma, pilwis ilmaga woi öhtu—-
tundidel ette, aga mitte ilmaski koörwetawal pikesepaistel, sest et muidu

palju lehti hukta saab ja maha langeb.
Wedelik langegu lehtede ja puuwilja peale udusarnaste wäileste

tilkladena. Puude üleujutamisel, nii et koik aina nöretab, ei ole ots—-
tarbet. Waja on aga, et wöimalikult ẽõ ik lehed, puuwili ja olksad
niisugusid kaitsetilkasid saaksiwad, mida aga ühe- eht kahekordse pritsimi—-
sega woöimalik pole korda saata; selleprast peab wähemalt kolm kuni
neli korda piserdama.

Köige paremaks wiljapuude piserdamise abinduks on Holde-i tai-

meprits. Sellega pritsitagu mitte lähemalt kui 22 kuni 3/2 jala kau-

guselt puu kiirelt liigutades üle ja astutagu ruttu edasi. Lehti waada-
tes wöime siis näha, kas nad küllaldaselt on saanud: wedelikku vn

nagu udu nende peal.
Liimiwöö tarwitamine oli piserdamise-abinöu ülesleidmiseni

heaks wöitluse:abinoöuks, ja ka tulewikus ei saa meie ilma temata läbi.

Udusarnase kihwtiollusega piserdamine käigu hilisema wööde seadmisega
räsikäes. Nad mölemad on üksteisele wastastikku täienduseks: esimene
surmab 75 kuni 85 protsenti neid ussa ära, kes parajaste oma häwituse-
tööd algawad, ja liimiwööd püüawad meile 44 protsenti tuppe läinud
toõukudest kinni.

Amerikas piserdatakse noori wiljanubulaid liblikate lennuajal
arsenikuwedelikuga (1: 1000). Niisama lahjat arsenikuwedelikku wöib
ka Bordoo wedelikule juurde lisada.

Meie pool kardetakse weel wiljapuu rööwikuid kihwtiste ollustega
piserdades häwitada, Pöhja-Amerikas aga tarwitatakse selleks otstarbets

iga aasta mitukümmend tuhat puuda arsenikut ära. Arsenikuwedeliku
(putukatihwti) walmistamisels wöetakse 40 grammi (umbes 2!2 loodi)
walget arsenikut ning 40 grammi pöletatud lupja ja keedetakse seda 1

toobi weega 40 minutit. Keeduriistaks wöetagu wana rauast nöu, mida
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pärast muuks otstarbeks enam ei tarwitata. Ära-aurawa wee asemele
tuleb ühtelugu uut walada. Sellele leotisele walatakse 75 —IOO toopi
wett juurde ja piserdatakse siis pritsi abil puu peale.

See arsenikuga piserdamine ei ole meie maal senini weel kombeks

saanud. Kardetakse, et wili ja rohi selle läbi puude all ära kihwtitatalse.
Katsed aga on näidanud, et see kartus üleltigne on. Wihm peseb wilja
enne walmimist weel mitmel korral ũle, ja kui rohi enne piserdamist
maha niita, siis ei ole enam midagi karta.

Outsmise ajal ei tohiks puid
igatahes mitte kihwtiste ollus—-

tega piserdada; see ei ole sel
ajal mitte üksnes kasuta, waid

moöjub ka dite örnemate osade
peale kahjulikult. Ja kui dits-
mise ajal kihwti tarwitame, siis
surmame selle läbi hulga mesi—-
lasi ja teisi kasulikka putukaid
ära, kes dielt diele lennates

wäga tarwilikku öite sugutamise
tööd teewad. Sellepärast piser-
datagu natuke aega enne ja
natuke aega pärast ditsmist.

Aga ka hariliknu weega
pritsimine aitab töukude wastu. Kui kohe peale ditsmist pritsima ha—-
kata ja seda kaunis kaua edasi jatkata, siis ei leia me kuigi palju ussi-
tanud puuwilja.

Niisamuti möjub ka tugew wihm maikun loöpul wöi juunikuul.
Ta loputab wäiksed töugud wiljanubulate küljest maha.

Ka ploomi- ja kirsipuude kallal on hulk mitmesuguseid töu-

kusid oma häwitußetöößd tegemas. Need on peaasjalikult: ploomi—-
wörkija (liblika), ploomiöie-löikaja (putuka) ja ploomi—-
saewaablase toöugud.

Köik pooltoorelt mahawarisenud ploomid, millel töugud sees, tu—-

lewad ära korjata ja ära häwitada. Mustast, kollaste jalgadega ploo—-
mi-saewaablasest saame jagu, kui maa ploomipuude all üsna sügawalt
(kahe labidatäie sügawuselt) ümber kaewame. Sest selle putuka kolla—-

taspunased, lutikahaisuga töugud muutuwad just puu all tupeks, ja
kui me maa nöüd sügawalt ümber kaewame ja jelle järel köwaste kinni

tallame, ei pääse tupest tulnud waablased mulla seest enam wälja.
Uuemal ajal soowitatakse köigis puuwilja-aedades kanu pidada,

sest kanad on usinad putukate häwitajad ;a ka nende sönnik tuleb puu—-
dele kasuks. See sündigu aga üksnes puuwilja-aias. Kaswatame meie
aias peale puuwilja weel marju, aiawilja ja lillesid, siis wöõime kanad

sinna üksnes sügisel lasta.

Püügipurgid ööliblitatele.
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Ounadie-löikaja on wäile kärsalukrik, kes oma muna pa—-

cajaste puhkewasse diepungasse muneb. Munast sünnib toõuk, kes die

seest rnemad osad (tolmukad ja emaka) ära soööb; dielehed lähewad
pruuniks ja died ei päcse puhkema. Lugu on mönel aastal ni hull,
et peaaegu ükski dis ei puhke, waid köik puu otsas pruuniks muutu—-

wad. On ilmad aga soojad ja selged, nii et died kiirelt puhkewad
ja mitte liiga kaua pungas ei seiso, siis ei saa töugud edeneda.

Hunadie· ldikaja!: a) kuus korda suurendatud, b) pung munaga, 3) täismu—-
netud diepungad. ;

Hieldikajad luitawad juba kewadel, kui ilmad wähegi lubawad,
puid mööda ümber ja otsiwad kaitset, kui ilm halwaks minemas. Kui
me nüüüd puukroonidesse nartsud paneme, siis roniwad nad sinna sisse.
Sel kombel woöib neid wäikseid kahjulikka putukaid suurel hulgal kinni

pũüda ja häwitada.
Hielsikajatel on, niisama nagu peaaegu köigil teistel putukatel, see ise-

loomuline wiis, et nad endid nagu surnud maha langetawad, kui häda—-
ohtu märkawad. Sellepärast on neid hoölbus ka koputamise teel hä-
witada: Puude alla seatakse laiad linad woõi möne muu riüdega üle-
toõmmatud raamid ja siis loputatalse ettewaatlikult ja järsku köigi oksade
pvihta. Suurel hulgal langeb nüüd putukaid linade peale, kust nad ära
korjatakse ja ära häwitatakse.

;

Wilunud aednikud üũtlewad öieldikajal hea haistmise olewat ja
seawad sellepärast puude otsa wängelt haiswa döliga wöitud nartsud.
Oielöikajad jääwat niisugustest puudest eemale.

Tähtsaks abinduls kahjuliku dielöikaja wastu on löpuks weel see,
et puud sammaldest ja seentest, kust nad head pelgupaika leiawad, puh—-
tad hoitakse.

Pirnipunga-löõikaja on sedasama laadi putukas, ainult
oma mune ei mune ta mitte üksikutesse diepungadesse, waid alles puh-
kemata suurtesse pungadesse. Töugud sööwad siis wäljastpoolt mus—-
taks minewad pungad seest tühjaks ja diepungasid ei ilmu sugugi.
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Pirnipunga-lõikaja ilmub kewadel moõni nädal waremine kui öunadie-

lõikaja; wöitluse-abindud on needsamad.

—

2— u ;

Pirnipunga-ldikaja: täismunetud pung, L tõuk, I tõuk, suurendatud, 1f tupp

Sagedaste arwawad wöhikud, et diepungade ja puuwilja sees
peituwad toõugud ũühed ja needsamad on. Meie teame nũüüd, et nad
mingisuguses suguluses ei seisa: dites on putukate toöugud, puuwilja
sees — liblikate rööwikud.

Peale öieldikaja on weel öunalsikaja olemas. See putukas
torkab örna lihaga unte sisse augu, mille tagajrjel nende dunte peale
mdaplekid ilmuwad.

Lehetäid, kilptäid ja weritid.

Wiljapuude oklstelt leiame kewadel wäikseid likiwaid mustetpi—-
kesi: need on täide munad. Mitte ũüksnes wiljapuude, waid peaaegu
köigi taimede küljes leidub täisid. Nendest täide liikidest wöiks terwe

paksu raamatu kirjutada. Neid on rohelisi, pruunisid, muste jne.;
mönda nendest leidub ülsnes teatud taimede klüljes, teised on köoige—

a) Lehetäid lehe alumisel küljel.
b) Täi, wiiskümmend korda suurendatud.

södjad. Koöigil taimetäidel on see isėraldus, et nad kohutaw-kürelt
siginewad. Nad munewad üksnes sügisel, kui waja on järeltulewot
sugu wigastamata ületalwe elatada; suwel toowad nad elusaid poegi
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ilmale ja nendel noortel täidel on juba möne päewa pärast omal

pojad. :

Kes lehetäide wastu tagajärjerikkalt tahab wöidelda, peab seda
juba siis alustama, kui neid alles wähe on. Kewadel kord sörmega
litsudes woib täi ära häwitada, kellel muidu suwe jooksul mitu miljoni
järeltulijat oleks. Kes noored oksad enne lehteminemist paksju sawi—-
pudruga üle määrib, häwitab sellega talwemunad, mis mustade, lili—-
wate täppidena noorte oksade koore küljes seisawad. On tid juba
noorte wösude külge asunud, siis peab mitmel korral käredalt tolmutama
ehk pritsima. Tolmutamiseks on thomasjahu ja tubakatolm sündsad;
wiimast saab suurematest aia-äridest osta. Thomasjahu on ühtlasi ka
wäetis ja on nii peenike, et ta tolm igale poole tungib. Pritsimisels
sünnib mörupuu (quassia) ja rohelise seebi sulatis, mis järgmiselt
walmistatakse:

21/2 naela mörupuud pandakse üheks ööks 8 toobi wee sisse
ligunema ja keedetakse järgmisel hommikul tubliste. Nüüd walatakse
petroleumitünni 80 toopi wett, laotatakse jäme riie üle ja walatakse
keedis selle peale. On wedelik köik tünni nörgunud, wisatakse möru-

puu minema, sest et teda nüüd enam tarwitada ei sünni. Siis liigu—-
tatakse selle wedeliku sisse 5 naela rohelist seepi, ja nüüd on pritsimi-
seks tarwiline segu walmis. Teda wöib igal ajal pruukida. Ta on

tubli abinöu köiksugu söödikute wastu, ilma et ta lehtedele mingisugust
wiga teeks. See mörupuu-wedelik ei peaks ka üheski puukoolis puu-
duma. Seal woöetakse wösu, millel söödikud küljes, ja kastetakse selle
wedeliku sisse. Juba tunni aja päraft on köõik täid mustad kui pulber.
Mörupuu-wedelik woöib kewadest sügiseni kinnikaetult tünnis seista, ilma
et oma häwitawat möju kaotaks. Niipea kui täid ilmuwad, tehtakse
lehtede piserdamisega algust. Korratakse pritsimist mitmel korral, siis
kaowad täid löpuks päriselt ära. —

Juba waremalt oleme könelenud, kui usinad möned kasulikud pu—-
tukad on lehetäisid häwitama, näit. lepatriinu. Ka sipelgad imewad

täisid wälja; sipelgad on selles asjas aga wäga kawalad: nad tarwita-
wad lehetäisid oma piimalehmadels, s. t. imewad nende mahla, jätawad
nad ise aga elama ja kihutawad netd ũüksnes weel rohlem lehtede kal—-
lale imema. Selle poolest on sipelgad kahjulikud. Kus sipelgad män—-

gus seisawad, seal on lehetäide wastu wöitlemine kaks torda rängem.
Esmalt peab sipelgad körwale toimetama! Sipelgad kihutame sel
kombel minema, et maad sagedaste kaewame ja kloöõblime. Soowitataw
on ka suur pesukäsn niiskeks teha ja suhkrut sinna peale puistata; kui
sipelgaid seal peal siis tubliste ringi sibamas, wisatakse käsn ühes sipel-
gatega keewa wette. Wiljapuude ümber pandakse liimiroöngad, et sipel-
gad üles ei pääseks.

Kilptäid — need on iseäraline lii! täisid. Hilisel sügisel
ja talwel konutawad nad nagu wäiksed wistrikud olste küljes. Kui
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niisuguse wistriku maha kaabime, leiame selle alt peenikest pulbrit, muud
midagi; need on munad. Ematäi on oma kilbiga jreltulewat sugu

katnud. Munadest tekiwad wäitsed täid.
Jsased luitawad suwel lustakalt mööda oksi

nimelt maikuu. Siis on noorte täide ilmu—-

mise aeg ja nad on seni iseäranis örnad,
kui neil weel kilpisid peal ei ole. Siis
tuleb iga kaheksa päewa tagant — üũlepea
kolm korda — järgmise wedelikuga pöh—-
jalikult pritsida:

Wöoetakse 4 naela rohelist seepi, 4

naela tubakaekstrakti ning 1/2 naela soo—-
dat ja segatakse 90 toobi wee peale. See

peab hästi läbi segatud olema, ja teda on

köige paremsoojalt tarwitada(28R.). Ouna—-

ja pirnipuid on soowitataw peale selle talwel
mitmel korral weel järgmise wedelikuga
määrida: 1 toop karbolineumi 10 toobi

wee, peale. Ka linaõliga määrimine on

aidanud. Kilptäide läbi juba tobiseks ja
follaseks saanud pund on peale karboli-
neumi tarwitamist ülihästi kosunud. Kar—-
bolineumi wöib weega nii wedelaks teha,
et ta parajaste pritsida annab. Pritsitakse

ja imewad noorte wösude mahla; emased
paisuwad peagi kilbisarnasteks wistrikuteks
tulewase aasta munade peale. Wiljapuude
oksadelt leiame ühe pikerguse, kommasarnase
kilptäi. Kilptäid tekiwad ülepea kuiwa öhu,
wiletsa mulla ja puuduliku pritsimise taga-
järjel. Hea rawitsus, wäetamine ja sage
pritsimine teewad puud jälle terweks. Mui—-

dugi ei ole wöimalik kilpisid puude pealt
maha pritsida, küll aga noori taisid suwel.

Igasuguste kilptide wastu peab puid,
oksasid ja pöösaid köige pealt puhastama.
Sooja wee wöõi weel parem iseäraliku we—-
deliku ja harjaga harjatakse oksad ja wösud
puhtaks. Marjapösaste juures aitab kor—-
ramööduline noorendamine sel teel, et wanad,
kilptädega kaetud oksad maha löikame.
Köige tähtsam wöitluse-aeg on kewade, ja

talwel kord; suwel ei wöi karbolineumi tarwitada.
;

Weritäi ilmub üksnes dunapuu külge, mitte teiste taimede

Kilptäid

Kilp-
täid.

Kommakilpẽäi
(suurendatud).
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peale. Haawade kohtadele, tüwe ja oksade külge, isegi noorte oksade
köwa koore peale ilmuwad sinikaswalged ebemed; näib, nagu oleks sinna
tükk puuwilla kleebitud. Kui selle katki litsume,
ilmub weripunane wedelik: see on weritäi. Ta

sigineb üksnes niiskete, soojade ilmadega ja
warjatud, umbses aias. Tuulsed ilmad takista-
wad tema siginemift, wabades, awarates aedades
tuleb harwa weritäisid ette. Siginemine on aga
nönda erakorraliselt suur, et ühe ainsa ti järel-
tulew sugu aasta jooksul suure puu täisid täis
woib ajada.

Häwitamise peakunst seisab selles, et esi—-
meste täide ilmumine digel ajal üles leitaklse ja
nad käredalt ära häwitatatse, enne kui nad mahti
saawad laiali laguneda. Häwitamiseks tarwita-

takse unemal ajal karbolineumi, mida pinsli
abil haawade peale määritakse. Sünnib see öigel
ajal, siis ei ole weritäide laialilagunemist karta.

On aga mitmeid tei—-

sigi abinousid, mis ka

õige head on. Abinöu

iseenesest ei ole nii täh—-
tis, peaasi seisab täht-
sal möödul tema diges
tarwitamises ja selles,
et ühtelugu järele waa—-

datakse ning weritaid ko—-

he, kui nad nähtawale
:

ub rrna ume
Were· ebemed oksahaawas

tatakse, nii et nad edasi ei saa sigineda.
Talweks kobiwad weritäid juurekaela juurde

warju. Siin tuleb muld pealt ära lükata ja
pulbriks kustutatud lupja weritäide pesa peale
puistata.

Ka suwe jaoks on pritsimisewedelikka ole—-
mas, ja neid tuleb kui wiimast abinöu siis
tarwitada, kui esimeste ilmuwate weritäide dige—-
aegne häwitamine hooletusesse jäi ja weritäid
tüwe ning oksade haawade pealt juba noorte

oksade külge edasi on länud ja juba nii palju
pesakondi on tekkinud, et ülsikuid pesapaiklasid

Lehelest. enam puhastada ei jöua.
Ma ise ei ole weritäide wastu pritsimisewedelikku weel tarwita—-

nud, kuid wilunud aednikud soowitawad selleks järgmist: 20 loodi
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wääwlikaliumi sulatatakse sooja wee sees ära ja lisatakse 85 toopi wett

juurde, millele esmalt 5 naela rohelist seepi ja 1 kuni 2 toopi tubaka—-
wett juurde on segotud. :

Maini-äärse Frankfurdi linna katse-aias häwitäti weritäid, kes

suurel hulgal öunapuude wösude klallale oliwad asunud, hölpsaste we—-
deliku abil ära, milleks toop joomisele koõlbmataks tehtud piirituft, 4
loodi rohelist seepi ja 1 toop wett kokku oli segatud.

Täi sarnane pisielukas, kes pirnilehtede peale wistrikud tekitab,
on pirnilehe-lest. Suwel peaks ühtelugu koöik lehed ära noppima
ja ära häwitama, talwel karbolineumiga pritsima.

Puu waenlased

Paks, raswane töuk puurib
noore wiljapuu südame läbi; ei ole

siüis ka ime, et tema oksad närtsinud
ja lödwad wälja näewad: see on

paju-uuristaja töuk. Ilma
et aiaomanik tähele oleks pannud,
on suur, raske lennuga ööliblikas

oma munad tüüwe peale munenud,
märlkamatalt on toõuguke sisse tungi—märlkamatalt on tõuguke sisse tungi- Roheline mähjasööja: töuk, tdugu
nud ja nuumab ennast noore puu aetud teed mähtpuu sees, pornikas.
südames paksuks. Alles siis, kui kahju sndinud, märkame seda ja wöime
terawa traadiga, mille me august sisse pistame, toõöugu ära surmata

Paju-uuristaja puu sees.
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wöi teda wähemalt sedawört wigastada, et ta kärwab. Auku pritsime
petroleumi; sellest on ikka oma jagu abi. nnelikul kombel ei tule paju—-
uuristajat sagedaste ette; wiljapuude kallale asub ta peaasjalikult
siis, kui need wiletsalt kaswawad, töbised on. Kus auku wiljapuus
näeme, kohe puurime sinna terawa traadi sisse, nii sügawale kui annab,
ja paneme augu pärast puuwahaga kinni, et toõuk ära lämbuks.

Ka mitmesugusid teisi uuristajaid on puude kallal. Köige pahemad
on: kooxepörnikad, puunäkid ja mähjasööjad. Peaasja—-
likult pesitsewad nad wanades puuwilja-aedades, ködunenud ehk ködune—-
mata puudes ja lähewad sealt juhtumisi ka terwemate puude külge. See

olgu manitsuseks, et töbiseid oksi puude küljes ilmaski ei sallitaks.
Peaaegu köõik puu-vuristajad tekiwad sellest, et ködunenud puid ja ofsi
aiaft ära ei fkoristata. On aga monel weel kandwal puul palju wik—-
seid ussiaukusid sees, siis ei aita muud, kui peab punu maha raiutama
ja ära pöõletatama. Muidugi saab möni wirk wiljapuude klaswataja
ka oma naabri hooletuse all kannatada, sest et putulad selle hooletusesse
jäetud aiast teise hästi rawitsetud aeda hiiliwad.

——

Wesihiire löks.

Köigi puu-uuristajate wastu aitab loomulikult ka rikkalik wäetamine.
Wäetawine paneb puumahlad elawamalt ja ohtramalt woolama, mille
läbi puu seeselutsew uss lämbub ja ka haawad kiiremine jtille para—-
newad. Noored puud rammusas maas ei jää nii kergelt ussitobiseks;
selle töbe kätte langewad peaasjalikult wanadusenörgad oksad, iseäranis
tihedalt ehk ka wiletsal toidupinnal seiswatel puudel. Seal tuleb
harwendada, wäetada.

Alatu elukas on wesihiir. Ta on suurem kui harilik hiir,
wäiksem kui rott, sealjuures aias palju hädaohtlikum kui need kumbki.
Iseäranis leidub ieda wee-äärsetes aedades, ja mönigi tema inetutest
tegudest aetakse muti süüüks, kes mönes asjas pealegi kauniskasulik on.
Mutt ajab hunikuid üles, rikub aiamaas oma meeletu suure tuustimisega
ehk nii mönegi kalli taime, aga seda teeb ta kõik sellepärast, et kahju—-
likka ussisid ja töukusid häwitada — ja tema kasulikkuse pärast antakse
talle palju andeks. Teisiti on lugu aga wesihiirega. Kui paljud aia—-

soöbrad ei ole oma noored puud kaotanud! Kewadel peale lume minekut

ntn
nns

7 uttmia

—

—
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wöis ta need nagu orgid maa seest wälja tömmaru; koöik tugewamad
juured oliwad läbi puretud. Seda oliwad wesihiired teinud.

Wesihiirte wastu on nii mönigi hea abjnöu olemas. On wesi-
hiiri palju, siis wöib noorte puude ionadnt nende juurte ümber

tiheda traatwoörgu seada; traat peab maa sees kümme ja rohlem aastaid

wastu ja sellest on küllalt. Esiotsa kaswawad juured läbi wörgusi lmade
wälja, pärastpoole roostetab wörk puruks ja juured wöiwad siis oma

soowi järele kaswada. Wahepeal on puud wanakls saanud, ja siis ei

ole wesihiir neile enam kardetaw. See on abinoõu üksikute puude kaits—-

miseks. Kui waja on terwet aeda wesihiirtesl wabastada, siis on

üks Dresdeni aednik ka siin dige tee leidnud: ta raius koöik kärpimise
ja harwendamise puhul saadud akatsiate, tikerberide, rooside okklalised
oksad lühikesteks tükkideks ja kaewas maa sisse. Ta algas aia ühest
nurgast ja kaewas jär?--järgult terwe aiamaa okkaid täis. Wesihiired

psewad. On aga tubli
aed ümber, siis nad sisse
ei päse. Haawad, mis nad

puu sisse näriwad, on ras—-
ked paranema. Niisugusid
haawu ei tohi wäljalsi-
kamise teel weel suuremaks
ieha, waid nad tulewad nii

jätta, kudas nad on, ja
puuwaha ehk lehmasönni-
kuga kinni määrida. Kui

kohe abi saab, siis para—-
newad nad; mida kauemine

lahtised haawad paikese ja
öhu moju all seisawad,

Kihwtitatud porgan- seda sügawamalt kuiwab
did wesihiirtele. huu ja ei parane siis enam.

ei armasta, kui terawad oklkad nende tuhnimist takis--

tawad; nad lähewad niisugusest paigast parem jää—-
dawalt minema. Ka loöksudega wöib neid püüda.
Hästi sündsad on selleks terasest mutilöksud. Löpuks
aitab kihwt: porgand ehk seller lõigatakse pikuti poo-

leks, pooled dõnestatakse ära, pandakse pisut arsenikut
sisse, pistetakse tikukeste abil jälle kokku ja seatakse
wesihiire käikudesse. Ettewaatust! Üksnes siis
saawad wesihiired ülewöimu, kui nende wastuei
wöidelda.

Jänesed ja kodujänesed sünnitawad
aias kahju, kui aga sisse

Kaitsewore pöosas-
puudele.
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Puuwilja kaitsmine ja rawitsemine.
Wakk suuri, hästi wäljakujunenud dunu ehk pirnisid on rohkem

wäärt kui kaks wakka wäikseid, puudulikka. On puu küljes liiga roh--
keste wilja, jääb wili ikka wäikseks. Wötame meiekujunemise ajal poo-
led ära, siis jääb arw küll wähemaks, aga kogu poolest ei kaota me

mitte wäga palju, sest et alalejääwad seda suuremaks ja ilusamaks kas-

wawad; saagi koguwäärtus on igatahes palju suurem. Peale
selle on harwendamisest weel see kasu, et oksi liiga ei waewata ja
wiljapungad tulewaks aastaks paremine wälja wöiwad kujuneda. Ise-
äranis tähtis on harwendamine wormipuude kaswatuses. Igatahes
tüüürime meie juba loikamisega sinnapoole, et puu üle jöu rohkeste ei

kannaks; aga isegi siis, kui puu parajal möõödul wilja täis on, nopime
weel palju wäikseid nubulaid ära, sest wormipuu-wiljalt noöutakse, et

iga üksik wili eeskujulik oleks.

Wiljapuud ditsewad nii rikkalikult, et isegi kümnendik osa öiiest
wiljaks ei wöi kujuneda; kuid harwenemine järgneb üüsna ruttu juba
iseenesest. Kohe peale selle kui walged öielehekesed maha on langenud,
wöib juba wilja kobarates üksikuid nubulaid märgata, mis iseäranis
tubliste paisuwad; ülejäänud nubulad ei joöua kaswus neile järele.
Köik need mahajääwad wähemad nubulad warisewad maha, sest et nad

sigitamata (tolmutamata) jäiwad wöi puul juba algusest peale jöud
nende toitmiseks puudus. Argu harwendatagu siis mitte liiga wara;
esmalt oodatagu ära, mis iseenesest maha wariseb. Umbes siis, kui

wäiksed öunad ehk pirnid pöidla jämeduseks on kosunud, on aeg järele

Enne harwendamist. Peale harwendamist.
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waadata ja köige pealt köik ussitanud puuwili küljest ära murda, selle
järele köik need, mis kaswus teistest maha jäcnud, wigastatud ehk wi—-

gased on. Puuwilja. ei harwendata mitte köike korraga: esmalt üls

osa, neljateistkümne päewa tagant jälle möned ja weel kord neljateist-
kümne päewa järele jällegi möned. Puuwili ammutab enesele määra—-
tiul hulgal toidust. Kui korraga suur hulk puuwilja maha wötta, tekib

segadus; kui me aga aegamisi harwendame, siis toömbab alalejäänud
purvwili teiste toidust omale ja kosub siis silmanähtawalt. Arwatakse,
et korramöoõ duliselt kaswatatud tugipuudel iga weerand
ruutsülla peale 30 wähemat sorti, 20 keskmist sorti ja 10 suurt sorti
õuna ehk pirni kaswama wöiwad jääda. Peaharu pikkuse peale üm—-
ber rehkendades teels see siis iga kolme jala peale umbes /z sellest ar-

wust wälja. Harilik läbistikune saak on muidugi palju wäiksem. Wi—-
lunud tugipuude-kaswatajad rehlendawad köigest 8 naela puuwilja
aaẽtas ruutsülla pealt. Meie arwud 10—30 on ülepea ülemmääraks,
kui palju puu kanda tohib. Ei ole puul ülemise arwuga wöörreldes

liiga ohtraste wilja küljes, siis murrame üksnes wigastatud ehk wigase
puuwilja wälja.

On wabalt seisew
puuöige rawitsuse osaliseks
saanud ja on tal hästi kas-
watatud kroon, siis ei ole
tema oklsadele tugesid waja,
kui ta puuwilja just mitte
üleliia ohtraste täis ei
ole. Puud, mille oklstele
tänawu just sellepärast toed
alla panime, et need üli—-

suure wiljakoorma all ei

murduks, ei kanna tulewal
aastal suurt midagi, sest
et tnawune rohke saak nad
ära kurnas. Niisugusid
puid, mis wilja koorma all
murduda ähwardawad, ei

woi sugugi eeskujulikkudeks
pidada. Mida meie aga soowime, on puud, mis iga aasta natuke

kanrawad, ilmaski aga üleliia ei kanna. Siis on meil headel puu—-
wilja-aastatel ülihesd dunad, mis sellest hoolimata, et köik turud
dunu tis, hinnas seisawad: saagiwaestel puuwilja-aastatel on aga
meil ka puuwilja, ja teatawaste seisab ta siis weel koörgemas hinnãs
kui headel aastatel.

Üleũldse on ka moöödutalt kandwale puule waja toed alla panna,
sest et siis wiljakandwad oksad nii allapidi ei ripu, mis kahjulik on.

Toed suurele puuwiljale.
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Haraliste otsadega teibad seatakse oksade alla, eht jälle kinnitatakse tu-

gew latt kesk krooni ja oksad seatakse siis selle külge üüles.

Härjapölwik- ja tugipuudel on wöimalik ük siku id öunu, pir-
nisid jne. isėranis täielikuks kaswatada. Meie wöime üksikutele öun«

tele, pirnidele jne. lauakesed toels alla seada. Et ase pehme oleks, pa—-
neme lauakese peale natuke samblaid. Niisugusel wiisil toetatud puu—-
wili losub iseäranis suureks. See tuleb sellest, et nendele palju rik—-
kalikumalt toidust hoowab kui wabalt rippuwale puuwiljale, seft et wa-

balt rippuwad öunad, pirnid jne. neid kandwa oksa oma raskusega
allapoole kisuwad. Allapoole längus seiswad oksad kaswawad aga tea-

tawaste nörgemine, nad saawad wähem mahla; toidus woolab palju
kergemine otsekohe edasi kui allapidi rippuwatesse olsadesse. Suure—-
mat sorti puuwilja wöõib ka weel sel kombel kaunimaks kaswatada, et

talle 4—6 nädalat enne täielikku walmimist paberist torbik ümber töm-

matakse. Torbiklu kaitse all jääb koor örnaks ja pehmeks ning pain—-
duwamaks; sellepärast suudab puuwili suuremaks kaswada ja örnema

jume omandada; les torbiku paar päewa enne puuwilja togumist ära

wötab, wöib asja nii seada, et pikesewalgus nüüüd öuna ehk pirni üühe
külje ilusaks helkiw-punaseks wärwib.

Siia käib ka

puuwilja maali—-
mine päikese abil:
sortisid, millel 100-

duse poolest ilus

punane wärw,
pleegitakse koige
pealt paberitorhi-
kute abil, siis lõi-

gatakse paberist wi-

gurid ja kleebitakse
8— 10 p«ewa enne

puuwilja ärakorja-
mist' öuntele ehk
pirnidele peale.
Nüüd jäetakse puu-
wili täielikult

päilkesewalguse möõ-

jualla: paberi all

jääb koorwalkjaks,
nagu ennemalt;
muu osa koort aga
omandab ilusa punase wärwi. Sel kombel on meil woöimalik köiksugu
nimetähtedega ja kujudega ilustatud puuwilja lauale kanda.

Päikesekiirte abil maalitud pilt.
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Puuwilja korjamine.

Ounu ja pirnisid, millel pikad warred, nopime puu otsast sel kom-

bel, et warrest kinni hakkame, wöi woötame jälle terwe öuna ehk pirni
peosse, mitte soörmede wahele. Sörme waotusest jääwad plekid järele,
peos aga ei saa puuwili niipalju pigistada.

Millal on puuwili korjamiseks küps? Selle äratundmisele wöib

üksnes harjumise teel jönda. Suwe-puuwilja ärakorjamiseks on dige
aeg siis kätte joöudnud, kui esimene, suuremalt osalt ussitanud wili

puult langeb; öunu ja pirnisid ei sööda nimelt kohe puu otsast wöetult.
Ka warased suwesordid peawad esmalt s—s 6 päewa pimedas ruumis

seisma, siis on nad mahlasemad ja peenemaigulisemad kui wärskelt puu
otsast wöetult; puu otsas lähewad nad hölpsaste jahuseks.

Kui nüüd esimene hädaliselt walminud wili puu otsast langeb, on

teised parajaste küpseks saamas. Siis tuleb üks osa nendest, pooled wöi
üks kolmandik, ära korjata; teised jääwad weel möneks päewaks puu
otsa. Ei ole kasulik puud ühe korraga tũühjaks teha; see oleks puu

elutegewuse rikkumine, ja ühtlasi wähendaksime saagi wäärtust, sest hulk
wilja walmib alles siis öieti, kui üls osa juba maas on. Nopime meie
esmalt üksnes suuremad öunad ja pirnid wälja, siis kaswawad teised
seda joöudsamalt täielikumaks. Tuleb meeles pidada, et ka puu ise oma

walminudwilja järk-järgult maha heidab.

Kirsid ja ploomid maitsewad wärskelt puu otsast wöetult koöige
paremine.

Igal wiljal peab ta wars wigastamata jääma. Oksa wöi wil—-

jakoogi küljest tuleb ta terwe warrega ära murda. On wili korjami—-
seks küllalt küps, siis tuleb ta ühes warrega iseenesest lahti, kui teda

tagasipoole painutada. Kes oma puuwilja hoolikalt silmas peab ja
korjamiseaja igal aastal taskuraamatusse üles märgib, dopib diget
korjamise tähtaega peagi tundma.

Noppimine (korjamine) wsetagu üüksnes siis ette, kui puuwili kuiw

on, koõige parem löuna-ajal. Kirsid ja ploomid, mis weel selsamal päe—-
wal söömiseks määratud, korjatagu hommikul, niikaua kui nad weel

kastesed on. Wara hommikul on puuwiljal palju parem löhn juures
kui keskpäewa ajal, ka seisab see magus löõhn ial siis ka kauemat aega alal.

Raputada tohib wiljapuid ainult harwa, ja üksnes sel tin-

gimisel, kui see puuwili kohe soöömiseks on märatud, puud madalad ja
maapind nende all pehme on; kui maapind köwa wöi puud körged
on, siis saab mahoangew püwili niipalju porutada, et ta isegi otse—-
koheseks tarwitamiseks wärtuseta on. Igal juhtumisel ei ole raputa—-
mine hea ja meie ei julge teda kunagi soowitada.
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Head puuwilja kor—-

jame ainult käega; sel-
lepärast on härjapöl-
wik - puud nii mönu—-

sad: nende wilja wöil

puu ääres seistes ra—-

hulilkult korjata. Pi—-
sut körgemalt puuwil—-
ja korjates seame pingi
jalgade alla, körge-
matele puudele redeli.

Möni wili ripub
aga ikka nii kaugel, et

teda fa koige parema
redeli pealt käega wöt-

ma ei ulata. Siin
wötame pika ridwa

otsa kinnitatud puu—-
wiljakorjamise - riista
abiks. Köige sündsam
on selleks korjamise—-
riist „Greif“, nagu
järgnewal leheküljel
pildi peal näha.

Kes redeli peale
korjama läheb, sellel
olgu kott ehk korw ligi.
Kotti, mis üleõla ri-

putatakse, oleks aga
soowitataw üksi wä—-

hema wäärtusega puu-
wilja korjata. Ka see
tuleb ettewaatlikult
kotti laduda, mitte

aga wisata. Peene—-
maid laua-sunu no—-

pime üksnes korwi
Redel.

pehmete laastude peale; iga öuna laome ũkshaawal hoolikalt korwi.

Üsna hale on näha, kudas osawuseta käed puuwiljaga ümberkiwad.
Hakatuses ei ole ju kuigi palju wigastusi näha, seda rohlkem aga pärast-
poole. Meie lkodumaa puuwili, mis turgudele mũüüũgile toodud, on

wälispidi peaaegu alati inetu; süüüdi on siin halb korjamisewiis. Puu—-
wilja raputatakse ja pörutatakse nii palju, et tal enam mingit nãgu ei

ole. Peenemat sorti laua-sunad mähitagu enne ärasaatmist siidipa-

24
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beri sisse ja laotagu siis madalatesse kastidesse ülshaawal tihe
dalt üksteise körwale; waheruumisid wöib peenikeste puutaklkudega

täita. Tihedalt ja tungil täis laduda — see on peaasi. Puuwili ei

tohi mitte sugugi liikuda, sest kui ta liikuda ehk nihkuda annab, saab
ta kloppida. ;

Puuwilja-kaha „Greif-.

Puuwilja alalhoidmine.
On seda sorti unu ja pirnisid olemas, mis puu otsast korjatult

nädalate- ja kuudelaupa alal seisawad. Köik sordid muidugi niikaua

head ei seisa, waid üüklsnes teatud sordid. Peale selle peawad need
unad ehk pirnid ka hoolsalt wälja walitud, head ja täielikult wälja
kujunenud olema. Nii siis eraldatakse juba seda sorti puuwilja korja—-
mise ajal köik puudulik, wäike ja plekiline wili warstiseks tarwitamiseks
ära; halwaste wäljakujunenud puuwilja alalhoidmine ei tasu waewa

ära, sestka köige paremal alalhoidmisel ei jää nad maitswaks.
Siin peame tähendama, et talwepirnisid üksnes siis alal sünnib

hoida, lui nad koöige sündsamatel oludel, näit. kaitstud seisukohal kas—-

wawatelt härjapölwikutelt on korjatud. Koörgetüwiku peal ja wabal seisu—-
kohal, ülepea keskmistet kaswuoludel ei kujune nad puu otsas suuremalt
osalt mitte nii täielikuks, nagu seda selleks tarwis on, et nad pärast
maitswad oleksiwad. Talwe-suntega ei ole lugu nii täbar; siiski soo-
witame ka siin alalhoidmiseks üksnes köige paremaid puu otsast walida.

Harilik kelder on puuwilja alalhoidmiseks köige kölbmatam koht.
Keldrites on öhl harwa puhas, hea; suuremalt osalt on nad umbsed ja
niisked. Puuwilja maik on ülepea kerge riklke minema, keldris oman-

dab ta ruttu wastiku keldrimaigu, ja et keldris ka weel köiksugu teisi
asju alal hoitakse, siis läheb puuwilja muik nende möjul päriselt rikke.
Kui puuwili keldris weel öhukese ölekihi peale asendatakse ja öled
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niisleks lähewad, siis omandab örn puuwili selle wastiku, magusa—-
wöitu ölemaigu, mis mitmel puuwilja-söbral puuwilja maitsmise himu
hulgaks ajaks ära on ajanud.

Heaks puuwilja-keldriks wöib niisugust keldrit pidada,
mis 1. ũksnes puuwilja alalhoidmiseks tarwitusel on, 2. hästi tuulutatud
ja alati piinlikult puhas hoitakse ja 8. hea maa peale nii asjatundli-
kult on ehitatud, et öhl seal sees alati puhas ja hea seisab, mitte lu—-

nagi aga umbne. Kus lugu teisiti, seal jätame keldri puuwilja alal-

hoidmise ruumiks parem tarwitamata. Palju parem on siis möni muu

pöhja ehk ida poole seisew ruum, milles ühemööduline soojus ja ala—-

tasapuhas, hea hl walitsemas ning külm kallale ei päse, nii siis:
puuwilja-kamber. :

Mida ühtlasem niisuguses ruumis öhusoojus, seda paremine sei-
sab puuwili seal alal. Ühemösödulisem on öhusoojus kahelordsete sein-
tega ruumides.

Puuwilja-raamid, mida üts»

Wahel juhtub, et möni öun kogu talweks wälja lehtede alla
wedelema on jäänud, ja kui ta siis kewadel üles leitakse, on ta ime-
wärslke ja mahlane, kuna tema seltsimehed puuwilja-kambris juba närt—-
sinud ja inetuks on läinud.

Wäljas wiibis see öun ühtelugu puhta, wärske, niiske öhu käes;
see hoidiski ta nii wärske. Mida rohlem wärsket, jahedat öhku alal—

Lnierin: puuwilja ligi pääseb, seda paremine seisab ta alal.

ellest toõe-asjaft leiame tähtsaid juhatusi, kudas puuwilja alal hoida.
Esiteks tuleb palju öhku anda (tuulutada); wärske, wälimine öhl

on palju parem kui puuwilja-kambri öhl. Niikaua kui weel külma karia
ei ole, olgu öhuaknad ööd kui päewad alati lahti, ja alles siis, kui
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kũlm wäljas mitmelraadiliseks on toöusnud, paneme akna kinni, awame

aga loõunatundidel ikla jälle niüpalju, et wärske oöhl sisse wöilks tungida.
Teiseks, hea puwilja-kamber ei tohi soe ega kuiw olla. Mida

riele ruum looma poolest, seda wärskemaks ja kunmuklamaks jããb
puuwili.

Puuwiljale kahjulik on nüske öhk ainult halwaste tuulutatud
keldris, kus küllaldane öhuwahetus puudub. Kuiwas ruumis ei

tt- puuwili küll nii hölpsaste mädanema, närtsib aga kergemine.
unad ja pirnid, mis üksnes möne päewa kuiwas toas seisawad, ei

löö mitte mädanema, närtsiwad aga selle asemel täielikult, tömbawad
kortsu ja lähewad inetuks.

Kui öunu ehk pirnisid kuiwawoitu ruumis alal peats hoitama,
siis ei tohi neid mitte üüksikult raamide (riüulite, sarjade) peale laduda;
siin seisawad nad ũksnes wiie-, luuekordses kihis wärsked, kui wöima-

lik kiwipöranda peal. Patsus kihis seisawad nad üksteise oölul wärsked.
Kellel puuwilja alalhoidmiseks sündsat ruumi ei ole ja kes sher-

dust ka muretseda ei saa, waligu puhtad kastid wöi wäiksed tün-

nid, pakkigu puuwili sinna ilma muu wahematerjalita tihedalt körwus—-
tikku ning ülsteise peale ja seadku need pödningule ehk mönda teise sünd-
sasse kohta. Tuleb siis külm, katame need nöud waipadega. Nii sei-
sab puuivpili eeslujulikult alal, niihästi maigu kui ka wälimuse poolest.

Sortidesedelid raamidel.
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Iga sort palitakse iseäraldi sisse, ja üklsnes need sordid ũüheskoos ühte
kasti, mis umbes ühel ajal tarwitusele wöetakse.

leüldiselt wöiwad dunad pisut ja he damas ruumis seista, aga
pirnidele on parem, kui nad soemasse ruumi asendatakse; pealegi pea—-
wad talwepirnid siin weel paremine walmima, milleks neile rohkem
soojust tarwis läheb. Ei ole sündsat ruumi käepärast, siis on parem
pirnisid rohlem kinniselt hoida.

Löpuks leidub ikkagi igas hoones sündsat ruumi, kus puuwili
hoolsal ja asjakohasel rawitsusel hea seisab, seda enam, et isegi suu—-
rema hulga puuwilja alalhoidmiseks kuigi palju ruumi tarwis ei lähe.
Wöib seinte külge pulkadest pöhjaga (et öhk läbi pääselks) riiulid teha,
30 tolli laiad ja 15--tollilise waheruumiga üksteise peal. Weel moönu-
kamad on niisama ka harwa pöhjaga raamid; neid wöib üksteise peale
tõsta. Sel kombel wöib wäiksesse ruumi dige palju puuwilja mahu—-
tada, neid on kerge läbi woadata, üksikuid mädanewaid puuwiljasid,
millest mädanemine teiste küülge hakkab ehk jälle öhk puuwilja-kambris
halwaks muutub, kohe üles leida. ; —

See halwaks läinud puuwiljade ülesotsimine alalhoidmise-ruumis
on tähtis töö. Usinale aiasoöbrale, kes puuwilja suwi otsa kaswamas

ja täienemas nägi, walmistab talwine tegewus ja ülewaatus puuwilja-
kambris iseäralist löbu; pealegi on see aia-asjandusele! kasuks ja suu—-
reks öhutuseks. Iga ütsik sort seisab siin eraldi; sordi nimi, walmi—-
mise-aeg jne. tähendatakse niisama ka riiuli ehk raami ääre peale üles.
Ja nũüd tuleb sagedaste läbi waadata ja maitsta, mil unad köige
parema maigu omandawad, s. o. laagriküpsels saawad.

Wiljapuude walik.

Kui algaja aiasoöber soowib, et puud, mis ta istutab, mitte ai-
nult hästi ei kaswaks ja mitte üksnes terwed ei oleks, waid ka

enam ehk wähem kindlat saaki annaksiwad, siis peab ta omale seda
sorti wiljapuud istutama, millest teada on, et nad täieste tema elukoha
kliima kohased on.

ülepea ei maksa ennast kallitest, örnadest sortidest meelitada

lasta, kuigi nad suurt kasu tõotawad, sest wäga hölpsaste wöib juh—-
tuda, et need örnad sordid seal maakohas sugugi ei taha edeneda, kus

aiasoõber, kes nad omale muretsenud, elab. — —

Hoolas aiasober lepib hakatuses ainult nende sortidega, millest
kindlaste teada on, et nad temaelukoha kliima ja maa jaoks tielikult
sündsad on. Kes aga kallid ja örnu sortisid taga ajab, leiab enese
sagedaste petetud olewat. Ja kuigi need örnad sordid just ära ei
külma wöi ülepea külma all ei kannata, siiski on nad wisad wilja
kandma, kui kliima kohane pole. Kliima kohased sordid annawad selle-
wastu kindla saagi.



366

Sagedaste näeme kla, et aiasöbra istutatud örnad sordid esiotsa
röömsalt ja hästi !aswawad, nii et hea ja rikkaliku saagi peale juba
kindel lootus tärkab; korraga häwitab aga esimene käre külm hoobi

erolt u lootused ja aiasöber leiab oma kallid puud kewadel külma—-
nud olewat. :

Nii siis istutagu iga algaja aiasöber esiotsa ainult need sordid,
mille kohta asjatundjad otsusele on jöudnud, et nad seal maakohas
töeste hästi edenewad. Iseenesestki möista woöib seal koörwal ka köik-

sugu teisi örnu sortisid katsewiisil istutada, mitte aga palju üühe korraga.
Ounad ja pirnid jagunewad koöige pealt kolme sorti: suwe-, sü—-

gise-ja talwe-sunad.
Suwe-õunad (-pirnid) on need, mis suwel — juuli-, augusti—-

kuul — walmiwad ja kaua alal ei seisa. Sügise-sunteks (-pirnideks)
nimetatakse neid, mis septembrikuust peale walmiwad ja nowembrikuu

keskpäewadeni hästi alal seisawad. Talwe-sunad (-pirnid) on need,
mis küll ũhes sügise-suntega enne külmade kättejöudmist puude otsast
ära korjatakse, kuid maitswaks, mahlaseks (walminuks) alles siis muutu—-

wad, kui neid moönda aega puuwilja-ladus alal on hoitud. Möned
sordid walmiwad alal seistes üsna lũühikese aja jooksul, teised jälle pea-
wad pikemat aega seisma. Mönda sorti talwe·dunad seisawad üle

poole aasta, s. o. kuni uute õunte saamiseni alal, kui neid hästi hoi—-
takse ja sagedaste läbi waadatakse. :

Et eestlasi Wenemaal mitmel pool asumas on, siis toome all—-
pool köige pealt need puuwilja-sordid, mille kohta teada on, et nad

eenber kubermangüdes, kus eestlased asumas, wördlemisi hästi ede—-
newad.

Neid nimekirjasid läbi waadates leiab lugeja, et „walge klaar öun“

(amnß⁊ 66a ũ) nit. kord suwe-, lkord süũgise-dunte sekka on mär—-

gitud. See tuleb kliima wahedest. Mohilewi kubermangus walmib

„walge klaar un“ juba juulikuul, Peterbüri kubermangus aga augusti-
kuu loöpul. : :

Awaldatawa puuwilja-sortide nimekirja kohta peame siiski tähen—-
dama, et see täieste kindel ei ole, sest täielikku nimekirja terwe Wenemaa

kohta weel ei ole, ja läheb hulk aastaid mööda, enne kui see kord kokku

seatakse.

Hunasordid Pöhja-Wenemaa jaokls:

Anis (Atnc6)— puuhästi wastupidaw. Antonowka (AnronoßKa),
Ukraini talweaport (VKkpantcKkiũ 3umniũ anopr*) — nõuawad kaits-
tud seisukohta ja kardawad niislet aluspoõhja. Karabowka (KapaõoßxKa)
— hästi wastupidaw. Hiina öun (Kurañũcxkoe) — moosi jaoks ja
hästi wastupidaw. Walge klaar öun (auß 6baũ) — wäga was—-

tupidaw. Leedu Pepping (Nennnxa JluroßcKas), wiiruline sügise·dun
ocennee noxocaroe), Stroõshanell (Ckprxanenx), Titowla (Tu-
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roßxa), punane Horoschawka (Xopomaßxka axaa) — klõil hãsti was-

tupidawad.
Arabia õun (Apa6cxkoe) — kaunis wastupidaw. Arkad (Ap-

Kax) — wastupidaw. Wanaema-õun (Ha6ymxuno) — kaunis was-
tupidaw. Mostkwa pirni-un(pymerßxka MocKkoßcKkaa), pruun wi-
ruline (Kopuuneßoe nonocaroe), waarmarja·un(MannnoßxKa) —

koöit wastupidawad. Weripunane sügise-öun (oocennee xkpoßaßoe)
— nöuab kaitstud seisukohta. Borowinka (HopoßunxKa), Varcjoe
GaprynexK), wiinapunane süügise-un (Bnnnoe xkpacnoe ocentee)
— tköik wastupidawad. Suhkru-Miron (Caxapriñ Mupons) —

wäga wastupidaw ja wäheste nöuetega. Serinka (Cbpunxa) — was-

tupidaw. Schampanja-dun (Ilaunanckoe) — nõuab hästi kaitstud

seisukohta ja kardab niisket aluspöhja. ; —

Orelli tubermangu jaoks:

Hunad. Suwesordid: Moskwa pirni-sun (Npymerxa Mo-
CKOBCKañ), Schampanja-Pinka (Nunxa lllaunatnckaã). ;

Sügisesordid: Borowinka (HopopntKka), Titowka (TuroßKa),
pruun wiiruline (Kopuuneßoe noxocaroe), wũruline sũgise-un (ocen-
Hee noxocaroe).

Talwesordid: Borsdorfi sibula-un (Hopexopckoe Iyxoßn9-
noe), Aport (Anopr»), Wanaema-õun (Ha6ymxKno), Leedu Pepping
(Mennnxka NAnroßcKka-), Antonowla (AnrToũoßKa). ———

Pirnid. Suwesordid: Seemneta (HescbuanKa), peen-ols
(Tonxoßbrxa), Koshitshka (Koxnuxa).

Ploomid. Harilik Ungria ploom (BenrepxKa o6 KHoßenHna-),
Jefferson (Mxehhepcon-), roheline reineclaube (peuxxon* sene-

ubr), kollane mirabell ehk wahaploom (uupasGens Xexraa).
Kirsid. Ostheimi weiksel (OcrreñüucKkiũ veũxcent), warane

Srii kirss (pannasa Ilnanxa), suur Gobet (Gon moũ Hoser*),
übeki kirss (Mo6cKaa), loefkirss (Moroßxka).

Simbirski kubermangu jaoks:

Ounad. Suwesordid: Moskwa pirni-ösun (pymerxa Mo-

CcKOBCKaA), walge klaar õun (Hamuß⁊ 6EAũ).
Sügisesordid: Borowinka (Hopopnnxa), punane Horoschawka

(XopomaßßKa añnas).
Talwesordid: Antonowka (AuronoßxKa), Konstantinopoli dun

(Naperpaxcxkoe), Skrut (Cupyr⁊), Kremenstshina (Kpexmenmnna).
Pirnid (kubermangu loöunapoolses osas). Seemneta (Bescb-

MAHKa), peen-olks (TonxoßbrKa), Simbirsti roheline bergamott
(bcrEũ 3enenũ Geprauors).
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Ploomid. Otshakowi walge (OuaxkoßcKkas 6baas), Simbirski
sinine (ubernaa cunaa).

Kirsid. Wladimiri kirss (Baannxnipckas), pikk klirss (noa-

rr klaaskirss (crexkaapxKa), Rostunja (PocTyn a). Kiiewi klirss
(Kießckaa) j.t.

Samara kubermangu jaokls:

Ounad. Suwesordid: Moskwapirni:· dun (Npymerxa Mo-

cKoßCKas), walge flaar dun (Hauß⁊ 6Batũ).
Sügisesordid: Borowinka (Hopopnnxa), Titowka (TuroßKxa),

punane Horoschawka (XopomaßKka añas).
Talwesordid: Antonowka (AnronoßKa), punane anis (Anne

KpacHũ), wiiruline anis (AHnc⁊ noxocartũ), Strut (Cxpyr*),
naeri-un (PEnxa).

Pirnid (kubermangu löunapoolse osa jaoks). Suwesordid:
Wolga bergamott (6eprauor⁊ Bonxcxiũ), walge leht (BBaommcrxa),
seemneta (HescBuanxa).

Ploomid. Otshakowi walge (Onkoßckaa 6bnas), suur
laukaploom (repent xpynnũ), punane talweploom (08nMaa Kpac-
Ha9).

Kirsid. Wladimiri (Baannnipckas), punane kirss (pr-
xyH62), pilfksaba (onroxßocrTKa).

Podolia kubermangu jaokls:

Ounad. Suwesordid: Virginia roosa dun (Hupruncxoe po-
-30BOe).

Sügisesordid: Sügiseparmän (napuent ocenniũ).
Talwesordid: Talwine kuldparmän (3nxniũü 30x0roũ nap-

xen), klollane Bellefleur (Kpacoupblr⁊), Boilen (Boñũxken), suur
Kasseli reinett (60nbmoũ KaccenbcKkiũ pener⁊), Baumanni reinett

(peners Bayxuana), Napoleon (Hanoaeon), Danzigi kalwill (Nau-
nrcKiũ Ka-bßul6), Wagneri wöidu: un (Barnepa npusoßoe), Ka-
nada reinett (Kanancxkiũ pener⁊), punane Stettini dun (KpacHaa
Ilrernnxa).

Pirnid. Suwesordid: Iljinka (NannKxa), Williami kristpirn
(Bunbau BornxkpeTben-).

Sügisesordid: Metsailudus (Nbenaa rrce un hea Louise

EGlek(TnexK) — kuiwatamiseks, Koperetshka (Konepe uxa),
Napoleon (Hanoneon ⁊).

Talwesordid: Clairgeau woipirn (Kaepxo), Ardanponi wöipirn
(BGepa Apxannon*), Dieli wõipirn (Bepa Auus).

Ploomid. Harilik Ungria ploom (06K10Bentnas Ben-
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repxa), Italia wengerka (NranbancKkaa BenrepKxa), Ashani ploom
(AxaHnckaa), Munakollane (Ananaa Xexraa), roheline reineclaude
(penx on 3enenũ), suur follane mirahell (mupaSent Kkpynnaa
Kenras).

Kirsid. Loeklirss (NororßKa), kuninganna Hortensia (Kopo—-
neßa Toprensia), hertsogitkirss (Nepuorckaa — May Duke), suur
must (60nbmaa gepHaa), Drogani klollane (kenraa Aporana),
Dönisseni kollane xexraa), Napoleoni bigarreau (6n-
rappo Hanoxeon⁊), Winkleri bigarreau ehl walge südamekirss (6u-
rappo Bunxnep⁊) j.t.

Aprikosid. Köige parem Ungria (ayamiñũ BenrepcKiũ),
kuninglik (Koponeßcxiũ —— Royal).

Per sikud. Juunipersik ehk Amsden (Aucnen), AedadiKunin—-
ganna (Koporneßa Canxnoß⁊), ananasinektarin (nexkrapuus ana-

Hacn ũ).

Krimmi jaoks (Tauria kub.):

Ounad. Suwesordid: Virginia roosa un (BupruncKkaa po-

soßKa), Langtoni wördlemata hea (Naurrona Besnono6noe), da
lini (Aennnnn). ; —

Sügisesordid: Punane sügisekalwill (Kpacnũ ocenniũ Kanb-

Bua6), sũgiseparmän (ocenniũ napuen*), Burchardi reinett (pe-
ners Bypxapxa).

Talwesordid: Talwine kuldparmän (snuniũ sonoroũ nap-
uen), Blenheimi kuldreinett (sonoToũ BauenreñũucKkiũ pener-),
Orleani ehl safranireinett (Opxeancxkiũ nnn Ilahpanntũ pener),
Saara Sipan (Caprr Cunan*), Kandil Sipan (Kaunns Cu-
nan), walge rosmarin (6aũ poaMapun⁊), punane talwekalwill
(Kanbßnl6 KpacHEũ anxMHniũ), walge talwelalwill (Kkantßnn 66Aũ
3nxniũ), Kanada reinett (Kanancxkiũ pener⁊), ananasireinett (ana-
HacHEũ peter⁊), Inglise reinett (Anraiũcxkiũ peners).

Pirnid. Suwesordid: Saara Armud (Capr Apuyn),
Busdurgan (Bysxypran*), Williami suwepirn (abrrũ gorrr
Metsailudus hr Kpacaßnua).

Sügisesort id: Aleksandri pirn (Bepa Añxexcannp-), Angoule-
me'i hertsoginna (iomer» xArnxyaeu-), sũgise dechantpirn (ocen-
HAA NeKaHnxa), Jodoigne'i wöidupirn (Tpiyud axyana), Na-
poleoni wöõipirn (Bepa Hanoneon*).

Talwesordid: Dieli woipirn (Hepa Anuar), Clairgeau
wöipirn (Kaepxo), funinglik pirn (Poa--), wana Saint-Germain
(craprũ Cent-Hepuen⁊), talwelolmar (KoONbMap⁊ auxniũ), Lie-
geli talwe-wöipirn 3 Anre-a), Vauquelin (Boxkenen), talwe-

dechantpirn (3nunaa nexkanxka), Ardanponi woipirn (Bepa Apxau-
aoon), Williami talwepirn (sumniũ BunbAuc).
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Ploomid. Italia wengerka (Benrepxka HNranbancKas)
Hartwissi kollane ploom (Napr»uca), Anna Späãth (Anna lllners),

rebeline reineclaud (peuxnon* aeñen ũ), Munakollane (Anunas,
exraa), suur mirabell ehk wahaploom (uupaõen xpynnaa).

Kirsid. Frommi südamelirss (rnn DOpoxuxa), Krügeri sü-
damekirss (runs Kpiorepa), must Odessa ehk Tatari kirss (aepnaa
Onecckaa nnn Tarapcxkaa), Dönisseni kollane (xexras Nennccena),
Drogani follane (xe-ra- t Napoleoni bigarreau ehk
walge südamekirss (6urappo Hanoxeon), Eltoni fkirss (9xbron*),
Esperen (Dcnepen⁊), Vinllert walge südamekirss (Bunxknep»).

Aprikosid. Persikuaprikos (nepcnxKoßũ),Ambrosia (Anu—-
6posia), fõige parem Ungria aprikos (Beunrepcxkiũ ayumiũ) j.t.

Persikud. Amsden (Aucnen), warane Beatrice (panniũ
Bearpnc*), warane purpuripersil panniũ — Grand
Mignon native), Galand (Naxann), Aedade Kuninganna (Kopoñeßa
CañoB⁊) ja teised.

Tweri tubermangu jaoks:

Ounad. Suwesordid: Moskwa pirni-sun (Npymerxka Mo-

cKoBCKaA), Suhfru: Miron (Mupons Caxaputiũ).
Sügisesordid: Borowinka (Hoporunxa), Titowka (Turoßxa),

wiiruline sügise-öun (ocennee non caroe).
Talwesordid: Leedu Pepping (Nennnxka AuroßcKaa), Wanaema-

öun (Ba6ymxuno), Anissimowka (AnncnxoßxKa), punane anis

(Annc* xpacHtũ), Antonowka (ArronoßKa).
Ploomid. Waike punane (MeAKañ xKpacHaA), punane talwe-

ploom (030Mas KpacHaA)
Kirsid. Viadimiti kirss (Baanuxnipcxkas).

Jaroslawi kubermangu jaokls:

Ouna d. Suwesordid: Mostwa pirni-dun (Npymerxka Mo-

CKOBCKa&), Suhkru- Miron (Mupont Caxaputiũ).
Sügisesordid: Borowinka (HopopnnKka), Titowla (TuroßKa),

wiiruline süügise-öun (nonoocaroe ocennee).
Talwesordid: Punane anis (Atnnc Kkpactũ), wiiruline anis

AHuc* nonocarũ).
Kirsid. Wladimiri kirss BnanunipcKkas).

Peterburi kubermangu jaots

OHunad. Suwesordid: Moskwa pirni-sun (pymenxka Mo-
CKOBCKaA).
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Sügrsesordid: Walge klaar öun (nanuß 6Earü), Borowinka
(BopoßunKxa), Titowka (Turoxßxka), wiiruline sügise-un (ocennee
nonocaroe).

Talwesordid: Punane anis (Annc⁊ Kkpacnũ). Kubermangu
loõunapoolses osas — Antonowka (AnrTonoßKa). ;

Kirsid. Wladimiri kirss (BunannunipcKkas).

Pihkwa kubermangu jaoks:

Ounad. Suwesordid: Walge klaar dun (naunßs 6barih,
Suhkru-Miron (Mupont Caxaprubi)..

Sügisesordid: Borowinka (HopoßunKa), Titowka (TuroßKa),
pruun wiiruline (Kopuuneßßoe noxocarToe), wiiruline süũgise-õun (oocen-
Hee noxocaroe)

Talwesordid: Aport (Anopr%), Leedu Pepping (Nennnxa Nn-

TOBCcKa-), Wanaema-sun (Ba6ymxkuno), Nitshneri maasika-sun (seu-
AAHHIHOe Huutnepa), Antonowfa (AHrToHoBKa).

Ploomid. Otshakowi walge (OnaKkoßcKkas 6Bnaa), punane
talwe-öun (038uMas KpacHaA)

Kirsid. Wladimiri kirss BaanunipcKkas).

Nowgorodi kubermangu jaots:

Ounad. Suwesordid: Moskwa pirni-öun (pymesxka Mo-

CKOBCKaA), walge tlaar dun (Hauß- 66arũ). ;
Sügisesordid: Borowinka (HopoßnnKka), wiiruline süügise-öun

(ocennee noxocaToe), pruun witruline (Kopuuneßoe noñocaroe).
Talwesordid: Wiiruline anis (Atncs nonocarũ), punane

anis (Anct xKpacHũ), Must puu (Aepnoe xnepeßoo), Leedu Pep—-
ping (Nennuxka AnuroßcKkas), Antonowka (AnrToñoßKa).

Kirsid. Wladimiri kirss (BuanuxipcKkas).

Mohilewi kubermangu jaoks:
Ounad. Suwesordid: Walge klaar dun (nannßs 6baü),

Astrahani walge (AcrTpaxanckoe 66aoe).
Sügisesordid: Borowinka (HoporunKka), Titowka (TuroßKa),

wiiruline süügise-un (ocennee nonocaroe).
Talwesordid: Nitshneri maasika-un (seunannanoe Anunepa),

Borsdorferi sibula-dun (HopcnopcKkoe xAyxoßuunoe), Wanaema-dun
(Ba6ymxknno), Leedu Pepping (lenun ka NluroßcxKa-) ja Antonowfa

(AnrTonoßKa). :
Pirnid. Suwesordid: Seemneta (HescbuanKa), Sapeshanka

(Banhßxarxa).
Ploomid. Otshakowi walge (6ßnas OuaxkoßcKkaa), Kirke
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ploom (Kupxe), Jefferson (Axehepcon), kuninganna Viktoria
(Kopoxeßa Buxkropi-), follane mirabell (MnpaGens xeuras). ;

Kirsid. Warane murel (nopent pannaa), Wladimiri kirss
(BaannnipcKkas), loefirss (NoroßKxa), suur llaosfirss (npospaunaa
KPYNHañ)..

Eel·Kaukasia stepimaa jaokls:

Ounad. Suwesordid: Virginia roosa dun EirtenpoaoßKa), Langtoni wördlemata hea (Nanrrona Beanoxoõnoe).
Sügisesordid: Punane sügisekalwill (kpactnũ ocentiũ xanb-

Buns), sũügiseparmän (oceniũ napuen), Leedu Pepping (enunxa
AnuroßcKas). ;

Talwesordid: Kollane Bellefleur (Kpacousb7%), punane talwe-
falwill (Kanbßnnt KpacHtũ anxuniũ), Baumanni reinett acaBayxana), Landsbergi reinett (NanneGeprcxkiũ pener⁊), Oberdifi

reinett (peners O6epxuxa), Blenheimi kuldreineit (pener Baen-
reñũxucKkiũ sonoroñũ), Schampanjareinett (pener lllaunancxiũ),
Wagneri wöidu-dun (Barnepa npusoßoe), Saara Sinap (Capra Cn-
nan*), Kandilsinap (Kannnnt poroen

Pirnid. Suwesordid: Sidrunipirn (NAunnonnaa), William
(BunbAxu), Esperen (Dcnepen), Clappi armsam (Kaancs Daßo-

nr ).- Sügisesordid: Bosc'i pudelpirn (Hepa BocKka), Montchallord'i
pirn (Hepa Monmannapn*), sũgise-dechantpirn (ocennaA nexKanKka),
Urbanistka (Vp6anncrKa), uus Poiteau (noßas Ilyaro), hea Louise

ounnnalwesordid: Clairgeau (Kuepxo), Ardanponi wöipirn (Bepa
Apxannon*), Curée eht jahipirn nt

Et kiwiga-puuwilja (kirsside, persikute jne.) sordid weel öieti
teada ei ole, siis woib Krimmis lkaswatusel olewad sordid walida.

Köige sündsamad ja laialdaselt läbiproowitud puuwilja-
sordid Lääne mere maadele.

Hunad.

Köige stähtsam puuwilja seast niihästi meie maal kui ka igas tei-

ses pöõhjapoolses riigis, klus puuwilja kaswatatakse, olgu see Europas
wöi Amerikas, on dun. Igal maal, wöib ütelda, isegi igal maakonnal
on omapärased, kohaliste olude kohased, enam ehk wähem head duna—-

sordid. Neid lähemalt tundma öppida ja kindlaks määrota on köigi
puuwilja:kaswatajate asutuste üks tähtsamatest üülesannetest. Ounasor-
tisid on wäga palju, kirjeldusi on juba rohkem kui 3000 sordi kohta
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olemas. Meie oma poolt lepime ũüsna wheste sortide üüleslugemisega,
kuid need sordid on siis ka head ja edenewad siin koige paremine. Teiste,
meisse mitte puutuwate dünasortide üleslugemine oleks aja raiskamine.

Neid wäheseid, siin hästi edenewaid öunasortisid lähemalt kirjeldades
teame sellewastu, et kodumaa puuwilja-kaswatusele kasulikku tööd teeme.

Neid sortisid nimepidi ette tuues algame pomologiakomitee poolt
kokluseatud normalõuna-sor dimendiga, millesse 9 sorti käiwad.

a. Suwe-õ unad.

Suislepa öun (Paide punasewiiruline, Weißensteiner rotstrah-
liger). Lääne mere maadel köige rohkem lugupeetud ja ka ilusa wä-

limuse ning hea maigu poolest teiste eesotsas seisew dun. Kahjuks jääb

see puu wiletsapoolses maas wäga kergeste wähjatoöbiseks. Wili kestk-
mise suurusega. Koor osalt täpi-, osalt leegikujulise roosapunase wär-

wiga. Liha lumiwalge ja roosapunaste joontega, mure, dige mahlane
ja healõznalise, wiinahapuka maiguga. Walmimise-aeg: augusti kest—-
päewad — september. üks teisend on walkjaspunane, teine sügaw-pu—-
nasem; möõlemad on uhesarnaselt soowitamisewärt. Kummal nime and-

miseks eesdigus on, kas Suislepa mõisal Liiwimaal woi Paide linnal,
jätame siinkohal uurimata. Ametlikult kannab see öun praegu Suis—-
lepa una nime.

Tallinna pirni-õun. Wili keskmise suurusega ja rohkem
lame-ümargune. Lihal omapärane, magusapoolne, pirniwöitu maik.

Puu otsast wötmise korral on dun dige mahlane, walmib puu otsas klaa--

riks ja läbipaistwaks. Nopitult ja seistes ei jäã ta enam nii mahlaseks.
Ta on kollakat wärwi ja pikese poolt küljest tumepunane. Teda tuleb
mitmes teisendis ette. Puu kasw on rohkem piramidikujuline, otsekohe
ülespoole pũdew. Ounad ripuwad lüũhikestel wilijaokstel suuremalt
osalt tihedalt koos. See puu hakkab alles kaunis hilja tielikult kandma.

Walge klaar öun (läbipaistew undun See sort leidub

juba üũhes wanas Prantsuse pomologiaraamatus (André Leroy, Dic-

tionaire de Pomologie, Paris 1852), milles ta nime,„Transparent
blanche et pomme de Reéval“ Hannab. Wiimasel ajal laotatalse
teda Saksamaal kui „uudissorti“ „läbipaistwa suwe-duna“ nime all palju
laiali. See dun on puu otsast wöetult üks köige parema maigulistest
ja parematest, sealjuures dige mahlane ja meeldiwa wiinahapuka maiguga.
Ta on tingimata koige peenem warane öun. Wili keskmise suurusega,
tollakaswalge, sagedaste puhas walge, elaw-roheliste täppidega. Wäga
soowitusewäriline. Kuiwal, kruusasel maal löhkewad öunad sagedaste
ja on inetu wälimusega; selleprast tuleb niisuguses paigas maad phja-
likult parandada.
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b. Sügise-öunad.

Borowinka (Harlamowski). Ounal on meeldiw wiinahapulas
mail; ta on ilusa leegikujulise punase wärwiga, soowitusewäärt turu—-

öun. Et seda duna aga kuigi kaua alal ei saa hoida, siis peals teda

ainult niipalju kaswataiama, kui parajaste esimese hooga tarwis läheb;
igatahes pole kasulik palju seda sorti puid istutada. Borowinka on wara

walmiwsügise· un.
Maakonna-ülema õun (Liiwimaa Gravensteini õun, sügi—-

sene joonik, Amtmannsapfel, Herbststreifling) on tingimata köige parem
meie sügise-unadest, esimest sorti kauba-un. Nimelt Liiwimaal hästi
laialdane. Wili suur, liha mahlane, peene wiinahapula maiguga. Puu
kasw on rohkem rippuw. Müügi-sunana laialt nöutud; köige laiemat

laialilagunemist wäärt.

Serinka (Seränka, Lehmapfel), pöhjapoolsel Wenemaal suu—-
reste laialilagunenud, hiline süügise-un. Puu kaswab pikkamisi ja hak—-
kab hilja kandma. Hea sawimaa sees annab dige riklklaliklu saakli. Hea
laua- ja majanduse-sun ja sellepärast hea kauba-un. Wili keskmise
suurusega, rohekaskollane ja pikese poolt tumepunane (sawikarwa); sellest
ka tema teine nimi: sawi-un. Liha rohekaswalge, mure, dige mahlane
ja peenelöhnalise, wüürtsilise maiguga. Kus head sawipinda olemas, seul
on soowitataw teda suuremal hulgal kaswatada. Halwapoolses maas

tuleb enne pöhjalik maaparandus ette wötta, sest et unad lahjal, hal-
waste ettewalmistatud maal kuigi ilusad ei kaswa. 7

c. Talwe-unad.

Keiser Aleksander (Aport) on Wenemaal laialt kaswata-
taw, laialt tuntud süügise- ja talwe:-öun, mis heades ruumides sage—-
dasie weel kuni peale jöulu alal seisab. Ouna maik on siin pohja
pool märksa parem kui Saksamaal. Suuruse, lkauni kuju ja ka ilusa—-
wöödilise wärwi poolest on see öun esimest sorti ilu- ja kauba-dun.

Hea majanduse-sun. Puu kannab kaunis korramöoduliselt,aga mitte

kunagi wäga riklalikult. Kaswatus wäga soowitataw, aga puid tuleks
ainult wärksel arwul istutada.

Rootsi Rofenhäger (Asuküla talwe·un, Parmeli joöulu-õun),
Rootsimaalt pärit olew talwe·un, on Haapsalu kreisis peaaegu igas
suuremas möisas leida. Koöige paremaid sunu on seni Asukũüla ja Liiwi

(Parmeli) möisast saadud. Parmeli möisnil peab sealset sorti (Parmeli
joöulu-duna) Asuküla sordist lahkuminewaks teisendiks, mölemad on aga
wastuwaidlemata Rootsi Rosenhäger. Hunal on detsembrikuul
ütlemata peenike, würtsiline, magushapukas maik. Ta on keskmise suu-
rusega luni suur, koor läikiw-roheline, pärastpoole kollane, piklese poolt
küljest tore punane. Esimest sorti laua-un; kahjuks toodakse teda aga



375

alles wähe müügile. Kaitstud kohas ja mitte just halwa maa peal
kaswatamiseks soowitataw, isėranis Haapsalu kreisis. —

Sibulaborsdorfer on meil koöige kauemine wastupidaw
talwe-un. Puu kannab öige riklalikult. Wili keskmise suurusega,
würtsilise, healopnalile maiguga. Niihästi laua- kui ka kauba-unana
palju noõutud. Soowitamisewäcrt talwe-sun.

ülemaltoodud 9 sorti on üleüldiseks kaswatuseks soowitatud duna—-

liigid. Peale nende soowitab aiatöö-inspektor F. Winkler asja-armas-
tajatele weel järgmisi, siin läbiproowitud ja armastatud sortisid:

a. Talwe-unad.

Paide talwe·un (parun Rudolf von Stael), eeskujulik,
kauaseisew talwe-öun. Emapuu seisab Paides. Seda sorti ei wöidud

Saksamaal kindlaks määrata; sellepärast tuleb teda üheks meie maal
tellinud kohaliseks sordiks pidada. Wili on keskmise suurusega,
enam lame-ümargune, koor kollane, päikesepoolsel küljel ilus punasewii-
ruline. Maik on magus-wiinahapukas, wäga mahlane. See sort on

ũleüldist laialilagunemist wäärt.

Tartu roosi-õun (Wealthy komitee-öun, Famos), 19083.

aasta septembrikuunl Tallinna aiatöö-näitusel esimest korda wälja pan--
dud, ülemkooliöpetaja Hoppé poolt Tartus üles leitud, üsna eeslujulik
talwe-öun. Hr. Daugull nimetas selle öuna pärastpoole Tartu roosi-
öunaks ümber. Herra F. Lucas, kelleleneed öunad otsuse andmiseks saa—-
deti, lirjutab selle üle järgmist: „Minule omal ajal läbikatsumiseks
saadetud õunasorti olen kauemat aega uurinud ja leidnud, et nad wäãga
head öunad on jaroosi· unte perekonda langewad; need öunad on

täieste „Wolf River'i“ sordi laadi, mis ma omal ajal Amerikast sain.“
Herra Karl Will Tartus kirjutab: „Siinne aiatöö-komitee peab seda
sorti köige paremaks siin edenewate unasortide seast.
Puu peab talwele täielikult wastu, kannab warakult ja rikkalikult, wili

ilusa wälimusega, wäga hea maitsega ja seisab kaua alal.“ üÜlemaednik
Rotpletz Riias peab seda sorti Amerika unaga „Wealthy“ ühels ja
sekssamaks.

Fame use on Amerikast pärit,Liiwimaale soowitataw, hiline sügise-
öun. Puu on wäga wiljekandew, wili keskmise suurusega, roheline,
päikese poolt küljest punasetriibuline, liha wäga mahlarilas ja healhna-
lise maiguga.

Nitshneri maasika-sun, hr. C. Kuphaldti poolt wäga
soojalt soowitatud dun. Teda peetakse köige peenemaks siin edenewats
talwe-öunaks. Wili on ilus punasewärwiline, wahasarnane ja keskmise
suurusega. See sort on Kuramaalt Elleyst pärit ja on Dr. Lucas'e
poolt seal möõisas kaua aega tegewusel olnud aedniku Nitshneri auls
tema nime järele nimetatud. Sawimaal suuremal möõdul kaswatami-
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seks üls köige sündsamatest sortidest, nimelt Liiwi- ja Kuramaal. Liha
on walge, ütleniata meeldiwa, maasilkasarnase wiinahapuka maiguga.
Hea laua- ja kauba-un. Tegelik elu on näidanud, et see sort wane-

mate puude krooni ümberproppimiseks iseäranis sünnis on.
;

„Must puu“ (Aepnoe nepeßo, Wolmari talwe-sun), Wene—-
maal kangeste laialilagunenud ja nöutud talwe-sun. Wili suur, öige
peenemaiguline ja kui laua- ning köögi-õun soowitataw.

Titowka, tuntud suure wiljaga, Wenemaal kangeste laialilagu-
nenud sort. Liha pisut jämedakliuline. Wili ilusawärwiline, turu—-

öunana wäga otsitud ja hinnas. Hea majanduse-·un.
Joonik, eht talwe-sun (Streifling, echter Winter), peene-

maiguline talwe-sun; wili keskmise suurusega, rohekaskollane, pikese
poolt hästi wiiruline. Liha walge, kobe ja mahlane, mönusa wiina—-

hapuka maiguga.
Krügeri öõun (Krügerapfel), walge, Kuramaal laialilagunenud,

wäga soowitusewäärt talwe-un; wili keskmise suurusega, meeldiwa wiina—-

hapuka maiguga. Seisab kaua hästi alal ja teda wöib laua-dunte

sekla lugeda. 2

Riia tui-oõun (Inglise Pepping, Rigaer Taubena pfel), Lääne
mere maadel tubliste laialilagunenud talwe-un. Kasw tugewaste rip—-
puw. Wäga rikkaliku kandwusega; sellepärast tuleksiwad nubulad pooleldi
wälja murda, sest et öunad wäikseks jääwad, kui neid ühe puu otsas liiga
palju on. Wili ei ole mitte suur, on otsast teraw, päilkese poolt küljest
elawat punast wärwi. Liha wäga mahlane ja würtsiline. Parem on

seda sorti puid siiski ülsnes wähesel möödul istutada.

Antonowtka, Wenemaal kangeste laialilagunenud ja wäga
armastatud talwe-un. Seal, kus nähtakse, et ta hästi edeneb, on teda

wäga soowitataw suuremal möödul kaswatada. Puu kaswab tugewaste
ja on hästi wiljakandew, iseäranis heas sawimaas. Wili on iseäranis
konserwideks otsitud, suur, liha kollakäswalge, tubliste würtsiline. Ouna
wärw on rohelaskollane. ;

b. Sügise-odunad.

Anis (AnucozxKa), terwel Wenemaal hästi laialilagunenud,
armastatud, healõhnaline, hiline sügise-öun. Puu on erakorraliselt
suure wiljakandwusega. un walkjaskollane, keskmise suurusega ja pi-
kese poolt küljest punaka jumega; maik meeldiw hapukas.

Riia piima-öõun (Rigaer Milchapfel)h. Suuremal wiisil
kaswatamisels kohane, dige peenemaiguline sũügise-un. Eeskujulik kauba—-
sort. Wili keskmise suurusega, liha wäga mahlane, puhas walge ja
meeldiwa wiinahapulka maiguga.

Printsi-sun, lambanina (Nonnenapfel, Schafsnase), ülitore,
pikergune, hiline sügise-öun. Koor kollane, sagedaste punasewiiruline
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ja leegikujuliselt punakas. Liha kollakaswalge, kobe ja mönusa magus-
hapuka maiguga. Seal, kus see sort hästi edeneb, on tema kaswatus

wäga soowitusewãärt.
Wabarna-ösun (Livländischer Himbeerapfel), keskmise suuru—-

sega, sügaw - tumepunase wärwiga sügise-sun, meeldiwa, manarharutemaiguga. Turu- ja laua· un. Wäga soowitusewrt. enemaal
Malinowka nime all laialt kaswatatud. ;

Treboux (Treboux Sämling), üülemkoolöpetaja Treboux' poolt
Pärnus soetatud hästi hea talwe-öun. Seda punase Rtia talwe· unaga
lähedalt suguluses seiswat sorti peetakse meie maale soowitusewäãriliseks
öunaks. Maigu ja wastupidawuse poolest ei jäta ta midagi soowida
üle. Ohulese koore pärast ei ole ta aga hea kauba-õun; sellepärast on

parem teda juba üksnes oma tarwitusels kaswatada.

:

Liiwimaa kuldreinett (Livländische Goldreinette),
Liiwimaal hästi laialilagunenud, wäga soowitusewäärt sügise- ja talwe-

õun, mille kaswatamist igale suurema sortidewaliku armastajale woib

soowitada.
Iga üksiku sordi kohta lähemat, süstematikalist seletust on meil

siin arusaadawatel poõhjustel woõimata anda; meie oleme ũklsnes täht-
samad ja wäärilisemad omadused üles märkinud.

c. Sumwe- unad.

Persikupunane suwe -öõun, augustikun loöpul walmiw

hea köögi- ja laua-dun. Liha walge, peenemaiguline, wiinahapulas ja
healõhnaline, koore alt punakas, koor piimawalge, peaaegu üleni punase
umega.iiwiman schampanja-un, nimelt Liiwimaal tubliste

laialilagunenud hiline suwe-öun. Wili rohekaskollane, keskmise suurusega,
punasewiiruline ja moöõnusa, healoõhnalise maiguga. Puu kannab wara—-
kult ja rikkalikult. Ta ilusa wärwi pärast hea meelega ostetud kauba-

õun. ; :

Ananas, punane, ilusa kuju ja wärwi poolest armastatud

kaubasort. Rohkem majanduse- kui laua-dun.

Kalwill, walge suwe-sun (Kalville, weißer Sommer), üks

warasematest suwe-duntest, wahakaswalget karwa, sellepärast kui laua—-
dun ihaldatud. Walge klaar öun käib temast aga headuse poolest üle

Punane Astrahan, augustikuul walmiw, ilusaste punasels
wärwitud suwe-sun, hea maiguga. Warase walmimise päraft wöils

seda sorti puid igas suuremas aias üks ehl kaks tükki kaswatada. Wäga paljud
soowitawad teda iseäranis soojalt. Meile ta just wäga suureste ei

meeldi, nimelt sellepärast, et dunad lkaua alal ei seisa ja ũlepea kergelt
puu otast maha warisewad.

htlasi olgu weel kaks head maitswat sorti nimetatud; need on:

25
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Tartu aiatöö-selisi poolt soowitatud „kollane Liiwimaa suwereineti“
ja C. von zur Mühleni poolt soojalt soowitatud „suweparmän“ (Som—-
merparmäne), mida mölemaid meie paremate suwe-õunte liiki woib
lugeda.ʒ

Peale nimetatud· unaliiklide edenewat loõunapoolsel Liiwi- ja
Kuuramaal hästi weel Saksamaal wäga lugupeetud sordid suur Kas—-
seli reinett (große Kasseler Reinette) ja Ribstoni Pepping.

Hr. Kuphaldt kiidab ka weel Kura wiina-öuna, mis 1888.

aastal Miitawi näitusel oma toreda wärwi poolest üleüldist imetlemist
leidis, ja Gravensteini sarnast kuld-Arka di, mis hästi nöutud turu—-

õunana kuulus on. :
Kaks Wenemaal tubliste laialilagunenud ja palju nõutud talwe—-

öuna-sorti on Wanaema-õun (Ha6ymKnno) ja Hea talunik (osprũ
KPECTEAHNHB).

Soemates, warjatud kohtades on weel tihti nimetatud „Köstli—-
cher von Ke w“ soowitusewäärt. Teda peetakse tulewiluborsdorferils.

1897. aastal Tallinnas H. Kühnerti poolt wäljapandud ja ka
C. Kuphaldti pool kirjeldatud Oberländeri wabarna-oöun

(Oberländer Himbeerapfel) on wäga hea maiguga, peenewürtsiline öun;
punane sgisekalwill edeneb Riias weel hästi, niisama ka
Reini oa-oun (rheinischer Bohnenapfel, grüner Fürstenapfel).

Pärnu moakonnas laswab hästi ka weel Daani sort Signe
Tillisch; wähemalt on meile sealt sna häid seda sorti öunu sac—-
detud.

Sellega löpetame soowitusewäcrt öunasortide nimekirja. Kes
weel suuremat walikut igatseb, pööraku möne fiinse hea puukooli poole.
Meie arwame aga, et siin kirjeldatud sortidest asjaarmastajatele juba
isegi küllalt on.

Muidugi ei ole sellega weel öeldud, et meie maal weel mönigi
hea õunasort leidub, mis seda wäärt on, et ta lähema läbikatsumise
alla peaks wöõetama.

Soowitusewäärt pirnisordid.

Meie maale sündsate pirnisortide walik on palju wäiksem kui
öõuntel. Lugupidamise: wäärt on järgmised sordid:

Liiwimaa bergamott, wäike, ümarik pirn, mönusa mai—-

guga. Lääne mere maadel hästi laiali lagunenud.
Lübeki ber gamott, punane sügisebergamott. üks meie

maale soowitusewãärilisematest sügisepirnidest. Puu kannab peaaegu iga
aasia rifkalikult.

Suwebergamott, kullakollane suwepirn, magus, peenemai-
guline. Rilkaliku kandwusega.
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Bergamott-sapeganka, Poolemaal wäga lugupeetud
puuwili, meie maale aga waewalt soowitataw.

Roheline Liiwimaa wöipirn, keskmise suurusega, wäga
warane ju hea maiguga.

Puukarwa wöipirn, üks wähestest meie maal soowitata-
watest suurematest sügisepirnidest, peene maiguga.

Bauske wöipirn, wäile, peenemaiguline pirn; walmib au-

gustikuul. Nöuab kaitstud seisukohta.
Seemneta (Bessemjanka)h, hea, mahlane sügisepirn. Wili

reskmise suurusega. Puu lannatab meie talwe täielikult wälja.
Riia pudelpirn, Dulckeiti pudelpirn (Kigaer Flaschenbirne),

Kuramaale wäga soowitusewäärt pirn, peene, sulawa maiguga. Ees—-

timaale tugipuuna soowitataw. Ülemaednik Rotplet; Riias peab seda
sorti Saksamaal „printsess Marianne“ nime all tuntud pirnils.

Hea hall (gute Graue), löunapoolsel Liiwimaal ja Kura—-

maal tubliste laialilagunenud ja seal ka weel hästi walmiw pirn,
meeldiwa bergamotimaiguga.

Roheline weinipirn (grüne Weinbirne), warane, keikmise
suurusega, tumerohelist wärwi, liha healöhnalise, magusa weini mai—-

guga. —
Terwishoiu-nööuniku weinipirn (Sanitätsrats Wein—-

birne), tulihea, meie maal weel hästi wastupidaw, warane sügise—-
pirn. Wili kaunis suur, rohekaskollane. Liha mahlane ja wäg meel—-
diwa maiguga.

Liegeli talwep irn, ilus, keskmise suurusega pirn, kange
würtsilise maiguga. Wili kollafkas, pruunide täppidega, walmib no—-

wembrikuul. Nöuab kaitstud ja mitte liiga kuiwa seisukohte. Hea
tugipuu—-sort.

Printsessipirn. Pikergune, hea augustikuu-pirn, sulawa,
peene maiguga. Puu kannatab täielikult meie talwe wälja. Soowi—-

tusewäärt.
Tugipuudeks on sündsad ja walmiwad kaitstud seisu—-

paigas weel täielikult:

Williamsikristpirn (Williams Christbirne).
Clappi armsam (Clapps Liebling, Clapps Favorite).
Napoleoni wöipirn.
Liegeliwoöipirn
Terwishoiu-nöuniku weinipirn. ——
Dulckeiti pudelpirn.
Hea hall. ;
Sellega lõpetame kaswatamiseks soowitatawate pirnide nimefkirja.

Ehk küll suurem hulk nendest pirnisortidest siin püsiwad, siiski walmi—-
wad üksnes wäga wähesed nendest täielikult. Ma— tunnen siin palju
suuri Obediecki wöipirni puid, mis peaaegu iga aasta suuri, täielikult
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täãiskaswanud pirnisid kaswatawad, neid wöib aga üüksnes kleedupirni-
deks tarwitada; selleks on nad ka aga üsna suurepäraliselt sündsad.

Terwel Saksamaal lugupeetud sort on wäike suhkrupirn.
Ka meie maa möisates leiduwad weel moöned wanad seda sorti puud.
Kohalikud puukoolid peaksiwad seda sorti jälle edasi paljundama. Ta

on köige warasem ja sealjuures hea maiguga wäike pirn, wäga armas—-

tatud; iseäranis sööwad lapsed teda hea meelega. Sellepäraft wöiks

sellest sordist igas aias üks ehl kaks puud olla.

Köige paremad ploomid.

Ploomide wäljawalik, mille kohta julgeste wöiks !öelda, et nad
iga aasta ka meie maal täãieste walmiwad, on wääike. Sort, mis köige
suuremat laialilaotamist ära teeninud, siin aga peaaegu täieste tund-
mata on ja mida pealegi kahjuks wist ühestki siinsest puukoolist saada
pole, on

Warane wiljakas (Early Prolific, Précoce Prolitique),
mida L. Späthi käeft Berlinist woöib tellida. Ta on köige warasem,
iga aasta hästi kandja sort ja peab meie talwele täielikult wastu.

Wili on üümargune, keskmise suurusega, mustjassinine ja wäga hea mai—-

guga. Seda sorti wöib palju !aswatada; meie maale on ta nii sünnis,
et teda kunagi küllaldaselt soowitada ei jöua.

Kirju Perdrigon(bunter Perdrigon) walmib septembrikuu al—-

gul. Wili suur, wioletisinine ja helepunane. Puu rikkaliku kandwu—-

sega. Wili hea maiguga.
Aprikosi farnane ploom, walmib septembrikuul; helekol—-

lane, suur, ülihea lauawili.
Kollane Liiwimaa munaploom, Lääne mere mail

tubliste laialilagunenud sort. Wili kollane, wäga köwa.
Punane munaploom, walmib septembrikuul, kannab rik—-

kalikult. Wili kaunis suur ja mahlane. ;
Kollane herrasteploom. Walmib augusti löpust kuni

septembri keskpäewini. Wili kullakollane, magusa reineclaudimaiguga,
rikkaliku kandwusega; niisamasuguste omadustega on ka sinine
herrasteploom.

Kirke ploom, walmib septembrikuul. Suur, tumewiolett;
wäga soowitataw, täieste köwa.

The Czar, walmib augustikuul. Wili keskmise suurusega,
mustjassinine. Soowitusewäärt, koöwa.

Kuninganna Viktoria, walmib septembrikuul. Wili

aie suur, punane, täpiline, wäga hea maiguga ja rikkalikult kandew,
õwa.

Decaisne, walmib septembrikunl. Wäga head sorti suur
ploom. Kollane, punaste täppidega. Mahlakas ja hea maiguga.



381

Duke of Edinburgh. Wili pruunikaspunane, suur, öige
mahlane ja magus. Puu kaswab joudsaste ja on dige wiljakandew.
Walmib septembrikuu algul, headel aastatel ka juba augustikuu lõpul.

Imperial Ott·mane. Wili dige suur, kollane, mahlane
ja wäga hea maiguga. Peab meie talwele tieste wastu.

Jeffersoni munaploom. Wili suur, kollane, punaste täp—-
pidega, magus ja wäga mahlane. Walmib septembri algust kuni kesk-
pewadeni.

Toursi kuningaploom (Königspflaume von Tours),
wioletipunane, wahel juba augustikuu löpul walminud, rikklaliku kand—-

wusega. Wili ũümargune, mahlane.
Montfort-ploom, walmib septembrikuul. Wili mustjas—-

sinine, helesinika jumega; suur magus ja mahlarikas.
Washington. Wili öige suur, kullakollane, hea maiguga ja

mahlarikas; walmib septembrikuul.
Wiimased 9 sorti on iseäranis tugipuudels sündsad.
Ainsam reineclau de, mis meil weel tingimata wcllmib, onrei-

neelaude d' Oullins. Wili rohekaskollane, peene maiguga ja
mahlarikas, wäga wiljarikas.

Suur roheline reineclaude, walmib ka Eestimaal
headel aastatel tugipuuna. Ma olen ise siin pooltüwilutelt walminud
marju korjanud.

Sündsatel aastatel walmiwad meie maal kaitstud seisukohas ülepea
köik siin ülesloetud ploomid. Külma, wesise pöhjaga maa peale ei tohi
muidugi ploomisid istutada. Ploomid armastawad wiljakat sawist ja
ka liiwast, mitte liiga madala pöhjaga maad; ka seal, kus aluspohi
sawi sisaldab, edeneb ploom weel hästi.

Ploomipuid ligatakse ülksnes esimestel 3—4 aastal, et korra-

möödulist krooni soetada. Ka tugipuid loõigatakse üksnes esimestel aas—-

tatel peale istutamisi. Ploomipuu kaswab tieste omalaadiliselt ja ei
kannata mingisugust löõikamist; sellepärast lepitagu paljalt olsade korra-

möödulise jaotamisega ja oksade kinnisidumisega. Tugewad wesiwösud,
mis ehk tekiwad, tulewad muidugi ära löigata, kui neid möne körwel-

oksa asemele tarwis ei lähe. Kiwiwiljaga puid löigatakse aga ülsnes

mahla seisaku ajal, s. t. sügisel. Tugipuid kinnitades pandagu tähele,
et sidumise läbi mönda osa mitte liiga pingule ei kistals, sest et see
peaasjalikult wesiwösude ajamiseks põhjust annabli.

Soowitusewäärt kirsid.

Köige köwemate kirsside hulka, mis siin weel hästi edenewad, lan-

gewad köige pealt:
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Hapukirsid (murelid).

Köige paremad on: Suur pikk loekirss, warjumurel (große
lange Loikirsche)) Wili suur mustjaspunane, .üsna eeskujulik. Köige
parem sissetegemiseks. Wäga wiljakandew.

Ostheimi weiksel, wili kaunis suur, tumepunane. Teda
tuleb juurwösudekaudu paljundada. Rammusas maas wäga wiljakandew.

Kuninglik amorell, kestmise suurusega, helepunane, rikka
liku kandwusega.

Punane maikirss, kaunis suur, mustjaspunane. Puu
wäga wiljakandew.

Dopelt klaaskirss (doppelte Glaskirsche). Wili suur, pu-
nane kuni tumepunane. Rikkalikult kandew. ;

Dopelt Natte (Von der Natte), suur, mustjaspunane, wäga
wiljakas.

Hispaniaklaaskirss, suur tumepunane wili.
Kenti kirss, tumepunane, wäärt mari; kannab rikkalikult.
Wladimiri weiksel. See Wenemaa kirss on Eestimaal

põõsaspuuna hästi edenenud.
Eht Leedu weiksel (Bierkirsche, öllekirss), tumepunane,

rilkalikult kandew. Siin tubliste laiali lagunenud.

Maguskirsid (südamekirsid).

Werderi must (schwarze Werdersche), üüks köige parematest
ja köwematest mustadest maguskirssidest.

Kirju Elton, kollane, helepunaste wiirude ja täppidega.
Musfst warane südamekirss, rikkalikn kandwusega ja

magus. ;
Must härja-südamekirss (schwarze Ochsenherzkirsche),

suur, riklaliku kandwusega.
Koburi mai-südamekirss (Koburger Maiherzkirsche).

must, siin sagedaste läbiproowitud, rikkalikult kandew sort.
Winkleri walge südamekirss, suur, magus, helekol—-

lane, päikese poolt küljest punaka jumega.
Luutsia kirss, kirju, suur, kollane, punasewiiruline, rikla—-

likult kandew; liha wäga örn ja magus.

Krömpskirsid (Knorpelkirschen).

Mustad Hedelfingeri hiiglased, wiimastel aastatel

palju soowitatud ja istutatud krömpskirss. Wili suur. Wäga wiljakandew.
Büttneri punane krömpskirss, suur eeskujulik kirss,

mahlarikas. Hiline sort.
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Dönnissenikollane krömpskirss, suur, merewaigu-
kollane, mahlarikas ja wäga wiljakandew.

Suurkirju printsessikirss, suur, ilus, läikiw-kollane

kirss, päikese poolt küljest punaka jumega. Würtisilise ja magushapuka
maiguga. Wiljakas. :

Winkleri mustkroömpskirss, wäga suur, magus, mah—-
larikas ja wiljakas. :

Ehk küll kirsid meie pöhjapoolses kliimas enam nii heaks ei walmi,
nagu Rheini jöe ääres ja löunapoolsel Saksamaal, siiski on nende is-
tutamine seal, kus maaolud sũndsad, soowitatawm. Meie oleme Eesti—-
maalt ka möned wäga wanad maguskirsi-puud leidnud. Üleüldse aga
saawad need puud harwa üle 20 aasta wanaks. Meie käredad, sage—-
daste wäga korratud talwed teewad puudele enamaste hädc, mille ta—-

gajärjel gummiwoolus telib, ja löpuks häwitab see töbi puud päriselt ära.

Köige nöukam on magusklirssisid n. n. saraidesse istutada. Ka
kaitstud tugiseinte äärde on soowitataw isiutada, kuid neid ei tohiks
mitte liiga seina ligidale istutada. Hea on neid seinaft niikaugele eemale

istutada, et inimene tagant weel läbi roomama pääseb. Mingil juhtu—-
misel ei tohi kirssisid märja ehk klma maa peale istutada. Liiwapool—-
sel sawi- ja sawipoolsel kruusamaal edeneb kirsipuu niisama hästi, nagu
liiwamaal ja soojal huumusemaal. ——

Niipalju kui weel wähegi wöimalik, tuleksiwad peenemat sorti
ploomi- ja maguskirsi-puud talweks sisse mähkida. Suuremaid puid
wöib hölpsaste sel kombel kaitsta, et oksad ettewaatlikult ülespidi seo-
takse, suurematest lattidest teling —ümber puu tehtakse ja see köik rogus—-
kitega kaetalse. See ei sünni mitte niipalju külma kui pailese päraft.
Meil paistab päile weebruari- ja mrtsikuul heledalt, see sulatab puu—-
koore kuni puuolluseni ära, öösel aga külmetab jälle kangeste, ning see
just ongi, mis puudele häda teeb.

Puude wahed

Eksituste ärahoidmiseks toome siin kaunis täpipealsed arwud, klui

kaugele wiljapuud aias üksteisest tulewad istutada.

Koörgetüwelised pirni—-, kirsi-ja öuaapuud tulewad wähemalt
4 sülda üksteisest eemale istutada, kui nad niisugusest sordist on, mis

jöudsaste kaswawad ja hilja kandma hakkawad, s. o. suurteks, wana—-

deks puudeks peawad saama, nii siis, kui nad mets-pirnipuu, mets-

kirsipun ehk mets-dunapuu peale on kaunistatud. Sealjuures on soo-
witataw neid puid ridastikku istutada, ja nende ridade wahet olgu siis
wähemalt 6 —s sülda.

Teised körgetüwikud, mis nii jöudsaste ega nii suureks ei kaswa

ja waremalt kandma hakkawad, tulewad nönda istutada, et iga puu
wahet wähemalt 31/2 sülda ja üksikute ridade wahet 6—s jsülda oleks.
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Warakult kandwat ja moöödukalt !aswawat sorti pooltüwikute
wahr?t tuleb ridades 3 süülda jätta ja üüksikute ridade wahet6—s sülda.

Ploomipuudele, olgu nad lörge- wöi pooltüwikud, jäetakse
wahet 2—s süũlda ja üksikute ridade wahet 6—s sülda.

Pirnide, öunte jne. piramididel ja pöõsaspuudel jãe-
takse, kui puud joöudsama kaswuga sorti on, 83 sülda wahet, wähema
kaswuga sortidel — 2 sülda, üsna nörga kaswuga ja härjapölwik—-
aluse peale kaunistatud sortidel — 1/2 sülda.

Seesugune on puude wahe ridades. Mina isiklikult olen selle
poolt, et puude wahe wöimalikult suur olels ja see wahemaa siis keedu--

wilja kaswatamiseks kasulikult ära tarwitataks. Aiamaast saame sel
kombel rohkem kasu ja ka puude pärastisel edenemisel on tähtis, kui

öhk ning walgus hästi nende ridade wahele saawad tungida ja wihm
ning lumi maad paremine läbi niisutama pääsewad.

Korramööduta kaswatatud woörepuudele tuleb tugiseina
äärde iga üksiku puu kohta wähemalt 1 süld, köige rohkem 2 sülda
ruumi jätta; 2 sülda peaasjalikult madalate tugiseinte ääres ja persi—-
kutele ning aprikosidele, 1 süld wiinapuudele, paradisi- suna peale kaunis-
tatud öunapuudele, warakult kandwat sorti pirnipuudele ja ülepea Ky—-
donia õunapuu peale kaunistatud pirnidele. ;

Korramöoödulistele wörepuudele rehkendatakse: persi—-
kutele /2 sũülda iga haru jaoks; õuntele, pirnidele jne. 15 tolli iga haru
jaoks; pũüstloodis nööripuudele — 19 tolli.

Weeloodis nööripuud istutatakse ridadesse sedawiisi, et iga ũksiku
puu wahele 1/4 —2 sũlda wahet jääb. Istutatalse tihedamalt, siis
tuleb iga teine puu pärastpoole üles wötta ja teise kohta istutada.

Ei ole sugugi kasulik aeda ainult ühte liiki ja ühte wormi puid
istutada; palju kasulikum on mitmesugust liiki ja wormi puid istutada.
Seda ärgu wöetagu aga hoopis ilma plaanita ette, waid puud tule—-
wad ridadesse istutada. Reasse tulewad siis puud waheldamisi istu—-
tada, suure puu järele wäiksem ja siis jälle suur. Näituseks dunapuud
pooltüwikutena ja pirnipiramidid waheldamisi, wöi jälle körgetüweli—-
sed kirsid ja nende wahel karusmarja- ja söstrapõõsad. ;

Kui me seesugusel wiisil istutame, ei jää meil aiamoad tühjalt
seisma, ja just selle tagajärjel, et üks puu koörgem, teine madalam on,
saah päike paremine moöjuda.

Kaswatatakse wiljapuid ja keeduwilja koos, siis tuleb 1—l/
sülda lai maariba ainult wiljapuude jaoks jätta, selle koörwal 4—6
sülda lai maariba ainult keeduwilja jaoks ja siis järgmine maariba

jälle wiljapuude jaoks jne. Muidugi jääb siis ka wiljapuude ridade
wahet 5—7 sülda.

Wiljapuid liiga tihedalt istutada on juba sellepärast laiduwärt,
et nad selle läbi just koige paremal landmise- ja edenemiseajal kahju
saawad; kuigi puud esiotsa hästi kaswawad ja edenewad, ei tähenda
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see weel, et neid tihedalt tohib istutada. Noores Llanduine ei tule

tiheda istutamise halwad küljed weel nii ruttu nähtawale. eie peame
aga tulewiku ja selle aja peale mõtlema, mil puud nii suureks kaswa—-

wad, et nad ülsteist wastastikku warjawad.
Soowitataw on puid noönda ridadesse istutada, et read pohjast

lõunasse ulataksiwad. Siis paistab loõunapike ridade wahele ja rida-
des enestes warjab koöige palawamal ajal üks puu teist. Idast läände
minewad read ei ole nii kasulikud, sefst et loõunapãike ridade wahele
ei saa paista.

Mäekülgedel ja nölwadel ei tohi read mitte ülewalt allapoole
olla, waid nad olgu nölwal pdöigiti, sest siis ei kao niiskus nii liiga
ruttu äru.

Wäga hästii kannawad öunapuud ka siis rikklalikult wilja, kui
neid kogu aed wöi maa tis istutatakse, iga puu wahet 24 jalga üls—-

teisest jättes: :

24

e

Sel wiisil on puud külma ja kangete tuulte eest kaitstud. Kui

itsmise ajal juhtub kangemat öökülma olema, wöib neid hölpsaste suit-
suga kaitsta.

Wiljapuud pottides ja püttides.

Wiljapuid wöib hea tagajärjega ka pottides woõi püttides kaswatada.
Selleks otstarbeks peetakse püttisid ja puust kastisid paremaks, sest

esitekls on nad odawad ja teiseks ei lähe nad nii hölpsaste katki kui

suured sawipotid. Kastid, mille sees wiljapuid kaswatatakse, ei tehta
mitte winklis, waid altpoolt kitsamad. ;

Potid, pütid ja kastid on keskmiselt 10 werssokit körged ja kes—-
kelt 6 werssokit laiad.

Toas ei woi neid wiljapuid siiski alaliselt kaswatada, sest nad
on selleks kölbmatad. Nad tarwitawad terwe suwe läbi waba öhku
ja talwel puhkust, nii siis soojuseta ruumi.

Löunapoolsel Wenemaol ei ole pũttides wiljapuude kaswatusel nii

suurt tähtsuft kui pöhja pool, sest et wäikseid püti-wiljapuid wäga mo—
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nus on käredate talwiste külmade eest
keldrisse warjule aserada, ja sellel teel just
ongi wöimalik ka pöhja pool örnu ning
kallid sortisid kaswatada, mis muidu wa—-

bas maas talwise käreda küülma läes hukka
läheksiwad.

Et püti·wiljapuu juured wäikse püti,
kasti wöi poti sisse koklu on surutud, siis
peame hoolega selle järele walwama, et

tal ka alati toidust ja wett oleks. Ei ole

möteldagi, et pũti-wiljapuu siis fosuks, lui

me terwe suwe läbi iga päew järele ei

saa waadata, kas talle wett tarwis läheb.
Kes seda tingimist täita ei saa, see jätku
pũti-wiljapuud parem muretsemata.

Mis seisukohasse puutub, siis mal—-

sawad siin needsamad määrused, mis maa

sees juurduwate puude kohta antud; mida

rohkem seisukoht kaitstud, päilesepaistelisem
ja soem, seda täidlasemaks, maitswamaks
ja mahlasemaks kaswab wili.

Tuleb weel pũti-wiljapuu öhuniis-
kuse eest hoolitseda; sellets otstarbeks peame sagedaste piserdama.

Potid, kastid woõi pũtid seatakse nii, et kastmisewesi pöhja-august
wabalt wälja wöiks woolata, nii siis maapinnast natuke koörgemale, kiwi—-
kildude peale.

Pott täidetakse mullaga ainult nii koörgelt, et üülemise äreni weel
umbes 2 tolli waba ruumi jääb; siis on parem kasta. Jääb see täh-
tis tingimine tääitmata ja aetakse pott ääreni mulda täis, siis ei ole

ei rinalit küllaldaselt wett anda ja meie wäike wiljapuu saab janu
annatada. ;

Pisut keeruline on noorte wiljapuude ettewalmistus pũtis kas—-

watamiseks. Mingil tingimisel ei wöi neid pütis eneses suurelks kaswa—-

tada; nad tulewad esmalt wabas maas kaunistada ja siis pũtti istu—-

tada, kusjuures juuri hästi kärpida tuleb, et nad potti mahuksiwad.
Kewadel istutatakse kahe-aastased kaunistatud puud pütti ja muld se—-
gatakse selleks köige paremast sawikast murumullast ja puhtast lehmasön—-
nilku-mullast kokku, kuhu weel liiwa pisut juurde lisatakse. — Kinni—-
juurdumiseks kulub pül terwe aasta. Kui aiasoöber kohe walmis, potis
läbijuurdunud puukese ostab, siis woöidab ta terwe aasta ja wöib juba
esimesel suwel wilja saada. Säherdused puud on aga kallid.

Püttides wiljapuude kaswatusel on see hea külg, et meil siin wöi-
malik on isegi köige halwematel oludel hästi täidlast ja ilusat wilja
saada. Nimelt woöib püũti·wiljapuid kewadel lühikest aega enne öits—-

Püti-wiljapuu.
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mist, ditsmise puhul ja peale öitsmist kaitstud kohta asendada;
seeläbi on meil wöimalik nende örnu disi kahjulikkude moöjude, külma ja
wihma eeft warjata ja ka halbadel aastatel puuwilja saada. Aga ka
weel kaugemale wöib minna: me wöime nad 2—s nädalat waremine
ditsma panna kui wabas maas. Nad wöiwad lahtistes kuurides, mis
ainult külmadel öödel kinni pandakse, öitsta; köige parem on häst tuu-

lutatud Laashoone. Ilma dhuta ja paitese soojuseta ei woi ka puti-
wiljapuu öitsmise ajal läbi saada. Et puuwiljal edenemiseks nii siis
kats, kolm nädalat rohkem aega on, siis saawad ka paljunöudjad ja
hilised sordid sedawört täidlasemaks.

On maakohti, kus igasugused wiljapuud hästi edenewad, nimelt

sellepärast, ei nad seal süündsa kliima pärast waremine öitsewad
ja wiljal siis walmimiseks rohkem aega on. Niisama on ka tähele pan—-
dud, et puuwili iseäranis nendel aastatel ilusam ja täidlasem taswab,
mil puud wara ditsewad. —

Kuid pütis saawad wiljapuu juured ka rohkem soojust kui wa—-

bas maas. Mitmed puuwilja-sordid ei kaswa meil iseäranis sellepã—-
rast hästi täidlaseks ja maitswaks, et neil tarwilik soojus puudub, ol—-

gugi muld ja muud tingimised küll kui head tahes. Potis, pütis ja
kastis on muld läbistikku 2—B fraadi soem kui waba maa sügawama—-
tes mullakihtides. Potis maksab ainult örnu ja häid sortisid kaswa—-

tada, teised ei tasu waewa ära.

Wabarnad.

Uut wabarnaistandust asutama hakates walitagu selle tarwis waba,
ilma puude warjuta koht. Wäikestes aedades, kus wähe ruumi, istu-

tatagu wabarnad aia äärde; niisugusel korral on nad ühtlasi oma ja
naabri-aia wahel wacjuks.?

Wabarnapösas armastab head, mitte wäga kuiwa ja sügawa poh—-
jaga maad. Kuiwal ja liiwasel maal on sage kastmine ja peenikese son—-
nikuga katmine kuiwamise wastu wäga tarwiline.

Kui uued wabarnapöösad istutatud, siis loöigatagu okfad 2—s

pungawahe wört ũüle maapinna maha. Kui warred, üũtleme, umbes

3 jalga pikaks jätaksime, siis woöiks esimesel aastal küll juba wähe
marju saada, kuid parem on saagipũũe körwale jätta, sest marjad, kuigi
wähesed, woöiksiwad noorte warrikate kaswu esimesel aastal takistada.

Pikaks jäetud warred edenewad wäga waewaselt. Kui sellewastu noored
wabarna warred kuni paari pungawaheni maha wöetakse, siis ajawad
nad tugewaid wösusid, mis juba järgmisel aastal head saaki anna—-

wad ja edaspidiste põosaste edenemist kindlustawad.
Oiguse pärast ei käigi wabarn pöoösaskaswude,waidnöndanimetatud

poolpõoõsaste hulka. Oieti istutatud ja juurdunud wabarnad ajawad esimesel
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Wabarnapdsast tuleb istuta-
mise puhul ldigata.

aastal tugewaid wösusid. Järgmisel aastal

öitsewad need wösud ja kannawad wilja.
Talwel surewad wösud, mis suwel wilja
kandsiwad, ära, et suwe jooksul uueste

kaswanudwarteleplatsi anda. Niisugune
wabarnawoösude uuenemine kestab siis
aast-aastalt edasi. Sellepärast lõigatakse
sügisel wanad oksad, kui wiimased mar—-

jad küljest ära nopitud, maapinna kohalt
ära. Wöösude hulgast, mis igal aastal

juurte pealt ajawad, jäetakse ainult 4—6

koõige tugewamat kaswama, teised löiga-
takse kohe ära, sest et nad pöösa joöudu
ilmaaegu ära wötawad. Wabarnaistan-
duses, mis hea hoolekandmise all seisab,
lõigatakse istanduse puhastuse korral su—-
wel ka need wösud ära, mis peaposas-
test eemal maast wälja ajawad, kui neid

mitte istanduse suurendamiseks waja ei
ole.

Enne oli wiisiks ja praegugi weel
toimetawad mitmed oskamata aednilud nii-

wiisi, et nad need 4—s wart, mis marja-
kandjateks kaswama jäeti, poolest saadik
maha löikawad. See on aga täieste woõõ-

riti tegewus, sest nagu ära nähtud, on

ũlemised pungad just need, mis köige
lopsakamaid marju kannawad, sest et mahl
loomulikult ikka üles imbub. Sellepärast
ei tohi wösusid, mis kandmise pärast kas-
wama jäetakse, mitte lkärpida, sest et selle
läbi saaki ainult wähendatakse; ainult wö—-

sude otsad, mis puudulikult edenenud ehk
mis fülm ära wötnud, tulewad maha
lõigata.

üle 6 wosu ei pea lunagi ühe warre külge kaswama jtma; köige
parem on B—s marjawosu iga taime küljes, selle järele kudas posa
tugewus on; tugewates pöoösastes wöib 5, nörgemates 8 marjawosu
igale taimele jtta.

Wabarnad istutatakse ridadesse, 8/2 jalga ehk weel parem 4—5

jalga wahet jättes. Miski ei ole halwem kui liiga tihe istutamine;
see maksab iga seltsi marjapõõsaste kohta.

Igale põõsale toels pandakse 7 jala piklkune teiwas. Köige pa—-
remad teibad on kadakad, sest et nad wäga kaua wastu peawad; kui
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neid saadawal ei ole, wõib ka kuuseteibaid tarwitada. Wabarna war—-
red tulewad kewadel enne woösumahakkamist kergelt teiwaste külge siduda.
Need wosud, mis suwel uueste ajawad, jääwad niikauaks kinni sidu-
mata, kuni sügisel need oksad, mis kandsiwad, ära on löigatud.

Wabarn: Need wiis wösu ajawad lühikesed oksad wälja, mille peale
marjad ilmuwad, ja siis ködunewad nad- Neli peenemat joont kuju-

tawad uusi wöösustd.

Uuemal ajal on wabarnaid ka lattide najale istutama hakatud.
Selleks istutatakse nad sirgetesse ridadesse; iga taime wahet jäetakse
aga ainult 2 jalga. Ridade wahet jäetakse s—s 6 jalga. Ridade kes—-

Wabarnate kinnitamine latiwore külge.
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kele, molemad otsad maha arwates, aetakse 3—4 sũlda wahet jättes
tugewad postid maa sisse, millele 2 jala laiuste wahedega kolmed tsink-
traadid ehk saetud puulatid wahele tömmatakse. Nende lattide

wri oride külge kinnitatakse ühetasaselt lahutatult marjakandwad
wösud.

Uued wösud, mis suwel ajawad, lastagu marjakandwate wösude
wahel wabalt kaswada; muud kui sügisel tulewad nad traatide ehlk

lattide külge siduda. Niisugused wabarnawallid on tieste soowitata—-
wad. Marju on hölbus noppida, hoolitsemine ja harimine on kergem;
sellest on la see kasu, et niisuguste wabarnaridadega möne iluta koha aias
ära wib warjata. Wabarnapsösaid ei tohi miste wäga sügawasse is-
tutada, sest et nende juured ũlemises mullakorras kaswawad ja latali
lähewad. Wabarnaid on waja süügisel wäetada, sest et talwine niis—-

Waarmarja oks marjadega.
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kus sönnikurammu juurtele paremine kätte kannab. Sügisel waja muld

juurtele peale panna ja kewadel sisse kaewata. Suwe jooksul põõsaid
korda kolm sönnikuweega kasta on wabarnatele wäga hea. Nagu jä—-
rele katsutud, on ka mererohi ehk mereadrud wabarnatele rammuks öige
kohased. Nende wäetusel kaswasiwad marjad wäga suured ja maits—-
wad. Paljudes ranna-ääre möisates on mererohtu kerge saada. Teda
tuleb waarmarja- istandusele wöimalikult paks kord peale panna. Teda
wöib nönda palju panna, et maa täieste kaetud on; mererohi takistab

ühtlafsi maad umbrohtu minemast ja äro kuiwamast. Peale selle on

weel poolmädanenud iehed ja mädaks läinud puupuru ning pinumuld
hea wäetismaterjal.

Kui aeda mũüür ehk wall hästi warjamas ei ole, siis on wäga
soowitataw, et wabarnad talweks koörkjatega ehl ölgedega kinni kaetals;
sest kus aed wallali on, seal tuleb sagedaste ette, et lumerikastel tal—-
wedel jänesed köik kättesaadawad wösud ja pungad ära sööwad.

Küsimise peale. kui kaua wabarnaistandus üühe ja sellesama kohu
peal wöib olla, tuleb wastata, et marjad harilikult 5—6 aasta pärast
wähemakls ja köhnemaks hakkawad jääma. Tähendab, maapöhjas puu-
duwad tarwilised toiduollused. Sönnik üksinda ei aita enam, seft peale
laudasönniku pea-ssade, kaali, lämmastiku ja wosworihappe, tarwitab

waarmari, niisama nagu maasikas, weel teisi toiduollusid, mida aga
meie ka köige ohtramalt soönnikut pannes anda ei saa. Sellepärast on

lugu nii, et kes ikka ilusaid suuri marju tahab saada, tehku wabarna-
istandus iga 5—6 aasta pärast uude kohta. Küll oleme wabarna—-

istandusi näinud, mis ka aastat 20 wöi weel rohkem ühe toha peal
on olnud ja ometi häid marju kannawad, kuid see ei ole enam miski
eduline aiapidamine, sest saadud marjade hulk on selle maa kohta, mis

pöõsaste all seisab, liiga wäike. Oige wahelduse-aiapidamisega, iseãra—-
nis suuraiapidamisel, peab tingimata niisugust saaki ndudma, mis hari—-
mise ja töö kohane oleks.

Löuna-Wenemaa stepimaadel körbewad wabarnad pöudade taga-
järjel sagedaste ära, Kesk- ja iseäranis weel Pöhja-Wenemaal kannata-
wad nad sagedaste jälle külma all. Kaugeltki mitte koöik sordid ei kan-
nata lũülma all, waid alatikandwad (remontant) sordid ja mitmed

kollase wabarna sordid. Ara külmawad peaasjalikult lumekatte alt
wälja jäänud wösud. —

Külma eest kaitsmiseks painutatakse wösud sügisel wastu maad
ja kaheharulised pulgad wajutatakse maa sisse nönda, et woösud nende
harude wahele jääwad; ka pösösaste ladwad wöib klinni siduda, siis ei
saa nad nii hölpsaste üles serkida. Peale selle wöib weel naabri—-

põoõsaste wösud ligistikku painutada ja üksteisega läbi pöimida. Löpukls
tulewad need kokkupdimitud wääned weel kaheharulise pulga abil, mis
maa sisse wajutatakse, hästi wastu maad painutada. Kui neile nüüd
weel paras ford lund peale sajab, ei suuda külm neile mingit häda teha.
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Köige paremate wabarnasortidena on järgmised liigid tuttawad:

a. Punased: Fastolf, Hornet — molemad rohkeltkandjod; Marlbo-
rough —suureteraline, Superlative — suur Amerika sort, Koljat —

uus suureteraline sort; Feldbrunneni ilfatandjad, Billard'i iffatand-
jad, uus Fastolf; b. Kollased: Magnum bonum album, kfollane
antwerpenlane, Surpasse Merville.

Wäga hea, paljukandja sordina, mis iseäranis sissekeetmiseks sün-
nis, on meil, nagu mujalgi, Shafferi Colossal'i tundma dpitud.
Ta on tösine hiiglapöösas. Iseäranis snnis on teda latiwallil kas-

watada. See poösas ei aja peaaegu iialgi eemalwösusid; ta on suurte
tumepunaste mahlaste marjadega, dige tugewa kaswuga ja paljukandew;
maitse poolest jääb ta aga teistest sortidest taha. Sellest hoolimata
wöib teda, nimelt isėranis sissetegemiseks, wäga soowitada.

Poldmari.

Wabarna körwal klaswatatakse mitmes aias ka pöldmarju ehtk
pöldmurakaid. Need on niisamasugused poolpõösad, nagu wabarnad;
ületalwe seisnud üühe-aastased wösud kannawad teisel aastal musti wa—-

barnakujulisi marju.
Suurem osa unematest põldmarja-sortidest kaswatawad palju wäã—-

neid, iseäranis Amerika sordid; sellepärast on nad meilgi paiguti wäã—-

nemarjade nime all tuntud. Meil kaswatatakse põldmarju alles wähe,
aga Pöhja-Amerikas on neil suur kaubandusline tähtsus. Nad on

seal wäga laiali lagunenud ja seisawad igal turul tähtsal paigal.
Suurte wäänete ja tugewa kaswuga poldmarja—-sortisid kaswata-

takse süllakörguste tugiseinte woõi iraatwörede najal, kusjuures wääned
korraldada ja kinnitada tulewad.

Niihästi Europa kui ka Amerika sortide seas leidub niisugusid,
mis enam ehk wähem külma wälja kannatawad. Külma kartwatel sor-
tidel tulewad wääned enne külma wastu maad painutada ja kuuseoksa-
dega katta.

On aga ka sortisid, mis palju wääneid ei aja, waid wabarna
moodi põoõsa kujul kaswawad.

Kaunis hästi kannatawad küülma järgmised Amerika sordid: Kit—-
tatini, Mammouth ja Dorchester.

Wabarnate all nimetatud sortisid Shafferi Colossal ja
Marlborough nimetatalse mönel pool ka pöldmarjadeks. Nad on

wabarna ja pöldmarja segasugutusest tulnud ja sellepärast tumepunaste
marjadega.

ülepea on pöõldmarjad wabarnatest örnemad ja ei önnesta jahe—-
damas kliimas sellepärast nii hästi kui wabarnad.

Löuna-Wenemaale iseäranis soowitatav on Armenia
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põldmari (rubus armeniens), mis Taga-Kauklasias metsikult kaswab,
põuda hästi wälja kannatab ja suurte nuetega ei ole.

Saksamaal on Lucretia praegu köige rohkem lugupeetud pold—-
marja—-sort.

Rawitsus on pöldmarjal ja wabarnal ühesugune. ;

Söstrad ja tikerberid.

Söstraid ja tiklerberisid (tikraid) ehk karusmarju oleme meie siin
harjunud pösaste kujul nägema. Neid wdib aga ka ilusate kunsti-

päraliste puude nãol kaswatada. Kes röhlu peaasjalikult saagi peale
paneb ja kellel aega pole puude kallal nikerdada ega aiatõö-kunsti peen-
sustesse tungida, see kaswatagu parem juba ainult posaid.

Tikerberi- ja söstra-kroonipuud (tüwikud) on poõsastega wörreldes

rohkem kulturataimed. Niisugused puukesed wöiwad klüll wäga haid
marju kanda, nöuawad aga ka sellekohast paremat rawitsust. Ja marju
ei kanna nad iialgi suurel hulgal. Sellepärast ei maksa neid sellel,
kes marju suurel hulgal ja müũügi jaoks tarwitab, iialgi kaswatada,
köige peult juba sellepärast, et nende puukeste soetamine kallis ja tũülikas

on. Pöösad sellewastu on wähemate nöuetega ja kannawad rohlem
marju; tũüwikud on kohased ainult niisugustesse aedadesse, kus ilu peale
röhku pandakse.

Tikerberi- ja söftra-kroonipuid saame sel kombel, et Põhja-Ame—-
rifkast pärit olewa tuldsöstra (ribes aureum) saleda tüwe otsa tikerberi
wöi soöstra örnemaid(peenemaid) sortisid kaunistame. Kes palju
waewa ei taha näha, see ostab aia-äridest ehk puukoolidest ühe·aastase
krooniga tüweklesed Aiasoöber wöib aga ka hariliku kuldsöftra saledaid
tüüwikesi, nii siis metsikuid, istutuseoksadest kaswatada wi jälle odawalt
osta ja ise fkaunistada. Kuldsostra-põösas on see tuntud ilupösas,
mille külge kewadel kollased öied ja hiljem mustad marjad ilmuwad.

Istutuseoksadest kaswab ta kergeste tugewaks wosuks. Ennemalt kau—-
nistati marjapõoõsaid taimehoonetes ja istutati siis wälja; nũüd aga
öõnnestab kaunistamine ka wabas maas, kui küllaldaselt ettewaatlik

ja osaw oldakse. Siin on iseäraline kaunistusewiis tarw tusel, nimelt

liidetakse kaunistuseoks külje pealt aluse külge. See sünnib sepiembri—-
ehk märtsikuul. Septembrikuul wöoetakse kallimatelt tikerberi- wöö- söftra-
sortidelt juba puiseks läinud wösud ja lsigatakse lehed maha. Kaunis—-
tusekoht wöitakse siis puuwahaga ũüle. Talwised külmad ei tee kaunis—-

tusele mingit wiga, ja kui lkaunistuseoks ja metsik wösu (oks) kewadel

ajama hakkawad, löigatakse metsik wösu (oks) kaunistusekoha pealt maha.
Kewadene kaunistus önnestab köige paremine, kui aluse sisse T-kujulise
tälke teeme, nii nagu okulerimise puhul. Kaunistuseoksad tulewad juba
jaanuarikuu algul lsigata ja jahedas kohas, hoone pohjapoolse seina

26
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aares alal hoida Kaunistamiseks ldigatakse nad siis liuskamisi kolme

silma piklkusels ja pistetakse
puupinna ja koore wahele,
mispealekaunistuseloht puu- 1
wahaga üle wöitakse. On ;

kaunistuseoks ajama haka— /1

nud, ligatakse metsik ols

maha. 7e esira— ehk tiklerberi—
—

kroonipuu juurtest kuni leh-
tedeni on pikk tee, ja köige
selle järele, mis me mahla
liilunisestteame, pole meil

waja imestada, kui niisu--
guse puukese kroon nörga
kaswuhooga on. On puud
aga hästi hea, sigitawa
maa sees ja rawitsetakse :
neid hoolsalt, siis elutsewad
nad sellest hoolimata kaks-
kümmend aastat ja weel

rohkemgi. Et neil tubli

ajujöud puudub, kihutatakse
neid harilikult sel teel hoog-
samine kaswama, et krooni-

n .oksad iga aasta tubliste

Kalerrerbi lühemaks löigatalse. Löi- entjeprepplmine tulbiostra
gatatse niisama nagu mada— peale sugise

laid pöösaidki, kuid palju lühemaks. Peale selle peame nendele puu
testele isėäranis hea, ammu juba wäetuse all seisnund maa ette wal;

mistama ehk rohkeste komposti andma, nii siis istutuse: augu kaewame

wöi kogu maa, kuhu need puukesed istutame, rigolima.

Söstra- ja tikerberi-kroonipuid tuleb sagedaste ja läbiulatawalt

tasta; üũlepea edenewad nad warskel, niiskel, pisut warjulisel seisukohal
hästi ja kestwalt. Kaitseta, kuiwal, pikesepaistelisel, multe käes seiswal
seisukohal aga jääwad oksad wäga ruttu jouetuks, lui neid hästi lühi—-
keseks ei löigata.

Nagu järgnew pilt näitab, wöib sostraid ja tikerberisid üü h e tüwe

otsa kaunistada; huwitaw mänguasi! Teine 395. lhk. pilt nãitab söftra-
tüwikut, kuid see ei ole mitte kaunistamise teel saadud, waid maast mada-

last on seda tüwels hakatud kaswatama. Nörgast istutuseoksast ei wõi iga-
tahes küll ilusat tüwe kaswada; kellel aga tugew, poole sülla pikkuste
oksadega (wõsudega) pöösas on, see woib seda pooõsast sedawört har
wendada, et ta wiimaks ilusad ũksikud tüwed saab.
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Wäikses, kaitstud aias wib umbes jalakörguseid soöstra- ja tiker—-
beri-madaltüwikuid ka ilma kaunistamist ette wtmata kaswatada. Siis

Tikerberib ja söstrad ühe tüwe otsas

alati juurewösude järele walwama
ja need kohe maha lõikama, niipea
kui nad ilmuwad.

Tähendada tuleb ka weel, et

kuldsöstar palju örnem on kui

peame istutuseoksadel, niikaugelt
kui nad maa sisse jääwad, köik

pungad (silmad) ära löikama, et

nad pärast enam juurewösusid ei

saaks ajada; niisama ei lasta maa—-

pealsel tüüwel jala körguseni oksi
kaswada; alles körgemalt tärkawad

oksad wöiwad krooniks jääda.
Söstra- ja tikerberi-madal—-

ja -körgetüwilute kaswatuses peab

punane söstar, ja sellepärast wöib
lema peale kaunistatud puukesi

Wanast poõsast kaswatatud söstratüwik.

ainult Kesk-Wenemaal hea tagajärjega kaswatada. Lääne mere maade
puukoolides kaswatatud ja faunistatud kroonipuukesed on aga juba
rohkem wastupidawad.

Poösösaste löikamine on lihtne. Suwel ei löigata sostra-ja
tilerberipöõoõsaste kallal midagi. Löigatakse ainu-üksi weebruarikuul. Ka
siin toimetatakse löikamist peaasjalikult põösaste harwendamise
sihil, mis palju tähtsam on kui kärpimine. Iga aasta woöi wähemalt
iga aasta tagant waadatakse marjapõösad ũle ja tehtakse harwemaks.
Siinjuures loõigatakse koik nörgemad, peened otscd päris wälja; igal
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pool, kus olsad tihedalt koos seisawad, lõigatakse üls osa wälja; köige
pealt aga tulewad wanad oksad, mis enam head ajujoöudu ei ilmuta,
halastamata wälja lõigata. Peale selle harimise wöõime ka weel iseära-
nis suuremate tikerberide saamisels oksi kärpida. Siin tohime aga üũks-
nes köiki ühe-aastaseid oksi poole lüühemals lõigata. Walgetel söstratel,
mis iseäranis kerge maa jaoks sündsad, lõigatakse oksad isegi weel

lühemaks. Ilma oksi lühemaks löikamata algatab see pöoösas kerges
maas liiga palju kobaraid, ja kobarad ning marjad jääwad siis waikseks
ja puudulikuks. Kui me aga walge söstra pöösal köik ühe-aastased
oksad üsna lũühikesteks, I—2 punga pikkustels juppideks löikame, siis
ei saa ta igatahes palju kobaraid algatada, kuid kobarad kaswawad

selle eest pikaks, marjad suureks ja heaks. See käib aga üksnes wal—-

gete sortide kohta; punaseid softraid lõigatakse ülepea wähem wöi
peaaegu mitte sugugi lühemals. Nad tahawad raskemat ja rammusa-
mat maad saada, ei kannata ka nii hästi lõikamist.

Elujoudsad marjapöõösad ajawad palju juure—-
wösusid wälja. Suurem osa nendest löigatakse maha,

a 5 isegi juba suwel; wanematele pöösastele jäetakse möned

9 woösud noorendamise otstarbel seisma, selle eest lõiga—-
-4 tatse aga siis wanad olsad maha.

: 1 Jääwad marjapööõsad kauemat aega noorendamata,
; 1, siis sirguwad nad heas maas määratu suurteks pöd—-

-4 sastets, kannawad aga sellest hoolimata löpuks weel

1 1 waitseid, hapuid marju. Otse imestusewäärt on, mis

1 niisugustest metsikutest wanadest poöõsastest noorenda—-

mise abil weel teha wöib.

00 — dDgaũhel, tellel hä i d wanu poosaid on, on wäga

1 lerge noori põösaid juurde kaswatada. Ta painutab
/4 suwel lihtsalt he wana poöösa oksa wastu maad ja

4 tatab mullaga; süs ajab see oks sealt rohalt juured ja
teda wöib lähemal kewadel wanast pöosast lahutada
— tema oma juured toidawad teda juba. Niisugune

115 1- paliundamine on isėranis tikerberidele kohane; ka sost-
-17 1 rate juures läheb ta önneks. Siin on aga weel liht—-

sam paljundamisewiis olemas: meie loõikame talwel ok-

-7 sad ja pistame nad kuni ülemise silmani maa sisse.2— 4 Nüsugused „ist utuseoksad“ ajawad ka juured ja
101 — neid wöib järgmisel aastal pärispaitka istutada.

; Ei ole aga noõukas noori istutuseoksa-taimi kohe
pärispaika istutada; nad on weel liiga nörgad ja
ei suuda endid sellepärast weel iseseiswalt läbi ai—-
data. Sellepärast koolitatakse neid weel üks ehk kats

Sostra istutuse-aastat, s. o. nad istutatakse 15—20 tolli üksteisest ee—-

ots. male hea aiapeenra peale, loigatakse otsad istutamise pu-
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hul tuhliste lühemalks ja peenar peetakse umbrohust puhas. Siin

tosuwad need noörgad taimed tugewateks poösasteks ja annawad

jädawale paigale istutamiseks para-

jaid kahe-, kolme-aastaseid
pöoösaid. Löpulikule seisukohale istu-

tatakse nad 7 jalga üksteisest eemale,
kas sügisel warakult woöi kewadel

warakult. Istutamise korral loiga-
takse neil oksad, nagu köigil wärs-
kelt istutatud puudel ja pööosastel,
tubliste lũühemaks.

Ei ole käepärast seiswad, wa—-

nad marjapöösad kuigi palju wäärt,
siis ei maksa meil noori muidugi

mitte nendest kaswatada, waid me

ostame parem tuntud aia-ärist head
sorti kahe- ja kolme-aastased poõsad.

Ka seemnest wöib marjapöd-
said kaswatada, ei woõi aga kindel

olla, et nad niisama head ja wilja—-
kandwad oleksiwad kui emapoösad.

Uute marjapooõsaste istanduste
alla rigolitakse maa 25 tolli sügawalt
ja wäetatakse hästi. Need wäheste
nöuetega marjapõõsad on tänulikud,
kui neid korralilult kõblitakse ja wäeta-

takse. Et pöosad tihedaste lehtis on ja
palju niiskust tarwitawad, siis leiame
wanade pöoosaste alt järele kaewa—-
tes mulla kuiwa kui tuha olewat.

Pöhjalik läbiniisutamine wöib nii

siis suurt kasu saata. Niisutuseks
wib ka muidu nii tähtsuseta lopu-
tusewett tarwitada. Üksnes iga
pöösa ümber tulewad augud kae—-

wata, kuhu wesi walatagu. Mina
annan igal sügisel mönele wanale
marjapoõsale riklkalikult wedelat
wäetist, nii et iga pooõsas kolme
aasta sees ford rammu on saanud;
peale selle annan ma maale, mille peal minu marjapõõsad seisawad,
wahetewahel laudasönnikut ning komposti, ja sügisel puistan iga
põoösa ũümber paar labidatäit linnusönnikut; laudasoönniku ja kom—-

posti kaewan ma sisse, linnusönniku koöblin sisse. Seda köik teen

Warane punane sostar „Fai“
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lri sönnikut käepärast on ja marjapõsastel seda waja naib

olewat.

Marjapõsad saawad ka üks eht kaks gastat ilma wäetiseta läbi;
kuid ilma korramõdulise kaewamiseta jäwad nad peagi kiduraks. Selle-
pärast tuleb maa igal sügisel sgawalt läbi kaewata, suwe jooklsul ka

kolm, neli korda koöblida, sest et muidu umbrohi pösaste wahel pikaks
kaswab ja teda siis juba ränk on päriselt ära häwitada. Kuhu pusi—-
wad umbrohud asuwad, seal jääwad pöösad kängu, marjad jäcwad wäikl-

seks, hapuks jne. Umbrohuse maa peale ärgu istutatagu ilmaski pöd--

ar enne kui ta pohjalikult ära on puhastatud. Parem üks aasta

oodata.
Suured rööwikuparw eed sööwad aeg-ajalt tikerberipöösad

lagedakls ja asuwad juhtumisi ka sostrapöösaste kallale. Need ei ole
mitte moöne liblika töugud, waid tilerberilehe waablase tugud; nende
wastu aitab hoolas ja sage tolmutamine lubjatolmuga, thomasjahuga
ehk ka tubakatolmuga.

Mönda aastat on meil siin tikerberipöösaste kallal weel teine,
kardetawam waenlane — Amerika tikerberi-jahukaste. Esi—-
otsa nãis nii, nagu tahaks see meil köik tikerberid ära häwitada, kuid
nũũd on ta juba mitmest paigast niisama äkitselt kadunud, nagu ta il—-

Tikerberilehe waablane ja tema touk.
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munudli oli. Awarates aedades ei asu ta suuremalt osalt kuigi kaua;
ũksnes seal, kus tikerberid niiskes paigas tihedalt koos ?aswawad, on

ta köige kardetawam. Tobised marjad tulewad ära noppida, tarwita-

miseks fkölbmatad nad ei ole; töbised woösud löigatakse wälja ja pöole—-
tatakse ära. Pxitsimiserohuks soowitatakse wääwlikaliumi 1 nael 100
toobi wee peale siis, kui poösad lehtis, kewadel ja süügisel aga paljas—-
tele põoõsastele 2/2 naela 100 toohi wee peale.

Kui söstrakobarad puudulikud on, marjad otsa pealtmaha pude-
newad, üksnes pooled marjad kobara küüljes walmis saawad, kui wail-
sed tikerberid okstelt walmimata maha
langewad, siis on see kas külmade

järelmoöju ehk jälle tuleb puudulikust
rawitsemisest woi suurest kuiwusest.
Paistkugi maa pooõsaste all niiske
olewat, siiski ei wöi see toenduseks
olla, et aluspoõhi kuiw ei ole: kae—-

watagu aga kord katseks järele! Iga
pöösa ümber tuleb waoke (kraaw)
tömmata ja see mitmel korral wirt-

sawee ehk lihtsalt weega täita, nii

rikkalikult, et muld sügawalt läbi
niiskub. Anname wirtsawett sügi—-
sel, siis möjub see kaua ja kasulikult;
augud jääwad kogu talweks lahti,
et weel rohlem niiskust korjuks. Pd-
said, mis wähe ja wiletsaid marju
kandsiwad, polnud enam ära tunda,
kui nad kaks aastat järgemisi sel kom—-
bel tubliste wedelat wäetist oliwad
saanud.

Lääne mere maal on tikerberi-

poõosas köige tähtsam marjapoösaste
seast. Ta on meile sedasama, mis
wiinamari löuna-europlastele; ma-

gusamat seltsi tikerberid kannatawad

selle wördluse julgeste wälja.
Marjad, mis siin turule toodatse, ei ole kaugeltki esimest sorti

kauba nime wäärt. Neid toodakse müügile pooltoorelt, ?auge maa tagant,
wiletsaid teesid mööda, wedrudeta wankritel; sel kombel pöruwad nad
turule toomisel inetuks sodiks, mille söömine suurt löbu ei walmista

Kes oma aiast rohleste ja häid marju tahab saada, kulutagr
nende peale rohkem waewa ja hoolt, ning istutatagu toõeste hid, ma—-

gusa wiljaga sortisid; ärgu aetagu marjapoõsaste-istandust ka nii suurels
et tema harimiseks enam aega ega tööjoõudu ei jatku.

Marjade mahawarisemine.
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Meil ei pöörata mar—-

japõõsaste peale muul ajal
suuremat tähelepanemist, kui
ainult marjade noppimise
ajal. Igal aastal ooda—-

takse rikkaliklu saakli, sest
— mis otstarbel oleks
muidu poösaid istutatud.
Kuid nagu ülemal tähen—-
datud, nöuawad marja—-
pöoõsad asjakohast rawitse—-
mist, muidn ei suuda nad
maitswat ja rohket saaki
onda.

Kui oklsade külge samb—-
laid hakkab tekkima, siis
tuleb põoõsaid sügisel, peale
lehtede mahawarisemist, lub—-

japiimaga piserdada. Lubi
surmab samblaidub.

Wäiksematel tikerberi-istandustel on weel see hea külg, et ka suwel
mahti leidub pöõosaid aeg-ajalt läbi waadata. Iseäranis tähtis on see
rööwikute wastu wöitlemisel. Rööwikute ũülewöimu wötmise wastu saab
kindlat kaitset, kui tikerberilehtede alumised küljed iga nädal kord lähi
otsime. Iga pöosa wötame ülsikult käsile ja wajutame pisut wiltu, nii
et lehtede alumisi külgi näha saab. Tähelepanelik, harjunud silm leiab
rööwikute munad lehtedelt kohe üles. Siis on kerge asi neid munadega
lehti wälja noppida ja ära pöletada. Jätame munade häwitamise ette

wötmata, siis roniwad sealt toöugud wälja, ja nüüd on nende wastu

juba mitu korda raskem wöidelda, sest nüüd peame juba köik töugud
ũfkshaawal küljest ära noppima. Munade ja töukude otsimist peab jär—-
jekindlalt toimetama, kuni koöik rööwilkud ära on korjatud; muidu wöi—-
wad nad terwe istanduse moöne päewaga paljakʒ süüũa.

Nimetame siin köige paremad tikerberisordid:
Punaste marjadega: Rote Triumphbeere eht Winhams In-

rote Eibeere ehk Jolly Miner, Roaring Lion, Sämling
von Mauerer.

Roheliste marjadega: Hellgrüne Sammetbeere eht Smiling
Beauty, Nettle Green, Katharina Ohlenburg, Green Overall,
Neuwiediköige warasem.

Kollaste marjadega: Hönnigi warane, Golden Crown,
Prince of Orange, Two to One, Golden Yellow.

Walgete marjadega: Shannon, Primrose, Withe Smith.

Marjapoosad tulewad hästi wäetada.
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Hüglamarjadega sordid, terwelt sissekeetmiseks sündsad, on: Le-
veller; Antagonist, Roaring Lion, Wonderful. —

on:

Punased sostrad:
Hollandi suur punane,
Kauklasia pikatarja—-
line, Versaille puna—-

ne, kirsisöstar.
Walged söstrad:

Hollandi walge, Ver--
saille walge, walge
keiserlik.

Roosad söostrad:
Hollandi roosa.

Mustad söostrad
ehk sitikad: Lee roh—-
kelt-kandew (Lee's
Prolific), Neapol,

Titerber vunane Triumph. Hollandi muft ja
Bangup.

Köige paremad söstrasordid

Tikerber Kuld·Crown.

Mis isėraldi mustadesse softratesse puutub, siis nuawad nad

Must soõstar.
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niiskemat, jahedamat maad kui punased söstrad. Ka kannawad nad

wähemalt poole wähem marju kui punased söstrad, selle eest aga on

nende marjad rohlkem otsitud ja hinnas. Mustad sostrad nöuawad

rohkem warju ja ei önnesta, nagu wabarnadki, päikesepaistelise, kuiwa

maa peal ega nölwadel.
Löpuks toome weel juhatuse, kudas söstraweini walmistada.

Wöetakse 40 naela walgeid ja punaseid söstraid, wöi ka punaseid
üksinda, ja 10 naela musti söstraid. Marjad litsutakse sawipotis pu—-
ruks, walatakse suhkruga magusaks tehtud wett pisut juurde ja jäetakse
5 päewaks seisma, mispeale nad wälja surutakse.

Siis wöetakse ühe toobi soöstramahla peale 2 toopi seisnud, pä—-
ris puhast feedetud wett ja 2 naela suhkrut, segatakse söstramahlaga ja
lastakse nũüüd käärida. Järgmise aasta märtsikuul walatakse see wärske
wein uude nöusse ja teist korda juuniluu keskpäewil jällegi uude nöusse.
Nöud peawad alati hästi täis olema. Augustikuul walatakse siis wein

pudelitesse. Pudelid ei tohi nũüüd enam enne tarwitamist puutuda,
muidu läheb marjaweini hea löhn kaduma.

Aedniku kalender.

Lühike ja selge juhatus igal kuul teha tulewate aiatööde asjus
on isegi hästi wilunud aednikule wäga tarwilik, sest sagedaste on neilgi
ränk selle eest hoolitseda, et koik digel ajal ära tehtaks ja midagi unus—-

tusesseei jääks. ;
ühtlasi tähendame, et hästi sündsate ilmadega köiki siin juhatatud

töösid 14 päewa waremine ette wöib wötta, halbade ilmade puhul aga
14 päewa hiljemine.

Isegi löunapoolse Wenemaa kohta on need juhatused klohased,
üksnes et selle järele kudas ilmad on, kewadel köik waremalt ja sügisel
köik hiljemalt ära tuleb teha.

Jaanuar. Wiljapuu-aias: 1) Waiad puude jaoks raiuda,
koorida ja alt ära poletada, niikaugelt kui nad maa sisse tulewad, re-

had teha ja ka teised aiatöö-riistad korda seada, niisama korwid pu—-
nuda, humalaridwad uueste teritada ja puuduwate asemele uued seada.

2) Suuremad puud ühes juuremügaraga (juurte ümber olewa

mullapangaga) ümber istutada. Selleks otstarbeks kaewatagu puud
juba enne külmade kättejöudmist ümber juurte lahti, muidugi, kui neid

waja on teise paika istutada; niisama olgu la istutuse-guk sũgisel wal-
mis kaewatud.

83) On puuwilja tagawaraks, siis tuleb seda lkülma eest kaitsta ja
mädanema läinud puuwili terwe seast wälja walida.

4) Maal, kus wiljapuu-aedadel kindlat aeda ümber ei ole, tuleb

puid jäneste wastu kaitsta; seks otstarbels seotakse neile kadala-, kuuse-
ehk männioksi ümber. Hoolas aednik peaks selle töö dieti juba no—-
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wembrikun algul ära tegema. Kui see nii siis weel ei ole sündinud,
on jaanuari algul selleks koöige hilisem aeg, sest et jänesed suure lume
prast te rohlem sel ajal wiljapuu-aedades kahju kipuwad tegema.

5) Ornade puude ũümber matid mähkida, kui see nowembri- ja
detsembrikuul unustatud peaks olema.

6) Paplitest ja teistest wra maa puudest istutuseoksi lõigata.
7) Kuiwanud ja töbised puud wälja kaewata, kui suur lumi

takistuseks ei peaks olema.

8) Kompostihunikud ümber kaewata.

9 Pookoksad walmis löigata ja alalhoidmiseks müüũri wöi seina
äärde, pöhjapoolsele küljele, mulla sisse panna.

10) Wanadel puudel pehmete ilmadega töbised ehk üleliigsed
oksad ära löigata.

;

11) Rööwikupesad üles otsida, maha löigata ja ära häwitada.
12) Aiatöö-riistad fkorda seada.
18) Laululindudele pesad walmis teha. ;

14) Puukoolist puud lkewadeseks istutamisels tellida.

Aiawilja-aias: 1) Sönnikut, kus waja, lahja ja kurnatud

maa peale wedada.

2) Tarwisminewad seemned osta ja oma kaswatatud seemned
puhastada, kui see weel ei ole sündinud. :

3) Sparglit ajada.
4) Keldris waadatakse köit sügisel tagawaraks pandud aiawil—-

jad hoolega läbi ja korjatakse mädanenud wälja; ka tulewad keldri

augud öhu andmiselks terwe talwe läbi pehmete ilmadega lahti teha.
Sönnikulawad: 1) Söonnikulawa-kastid ja -aknad korda

seada.
2) Porganditele, spinadile, salatitele ja redistele sönnikulawad wal—-

mistada. ;

3) Waralawadele öle- ja körkjamatid punuda, et neil käreda kül-

maga kaitsest kunagi puudust ei oleks.

4) Soönnikut wedada lasta, ;
5) Lillkapsastele sönnikulawad walmistada, dige warased artischo-

kid sönnikulawasse ehk triiphoonesse külwata.

Weebrunar. Wiljapuu-aias: 1) Eelmise kuu kohta nr.

1.,8., 6. ja 7. all juhatatud töösid jatkatakse edasi.
2) Pehmete ilmadega ja kui lumi liiga sügaw ei ole, tulewad

kuiwanud oksad selle kuu löpul puudelt maha löigata, samblad ja wana

karp puude pealt maha kraapida.
3) Elawad aiad (hekid) ja teised wiljapuud löigata.

Aiawilja-aias: 1) Waata jaanuar nr. 1, 2 ja 83.

2) Artischokid ja tomadid poitidesse külwata.
3) Warased kartulid idanema ajada.
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: Lilled: 1) Begoniad, Margareta nälikesed, verbenid, petu—-
niad, cannad ja lehetaimed, palmid jne. lillepottidesse külwata ja aklna
alla seada. ;

2) Taimehoones algab paljundamine. Salgataimede (grupetai-
mede), fuksiate, pelargoniumide istutuseolsad pistetakse liiwa sisse.

8) Ilma katteta ületalwe olnud roosid tulewad nüüd loigata.
Taimehoones woib roosisid kaunistada.

Sönnikulawad: 1) Salat, spinat, redised, seller, puru sön-
nilulawadesse külwata, meloni- ja kurgiseemned idanema maha panna.

2) Selle kuu teisel poolel tulewad uũletalwe peetud lillkapsa-tai-
med ja peasalat sönnikulawasse istutada.

3) Melonidele, kurkidele, übadele ja ernestele sönnikulawad teha.
4) Pottides !aswawad maasitkad ajamiseks akende alla seada.
5) Sönnilkulawad tubliste mattidega katta, ja nimelt kohe, kui

päike nende pealt ära on pööranud; ööseks weel paremine kaitsta, et

külm sisse ei saaks tungida, pehmete ilmadega aga üklsnes nörgalt katta,
et pöletik sisse ei asukls.

Märts. Köik tööd olenewad muidugi ilmadest ära.

Wiljapuu-aias: 1) Möddaläinud kuudel juhatatud töösid
edasi jatkata.

2) Tugi- ehk wörepuid tuleb selle kuu löpul, kuigi ilmad pehmed
peaksiwad olema, siiski weel mattide ja laudade abil palawate pikese-
kiirte wastu kaitsta, et nad liiga wara ei ajaks, öitsels ega öölüülmade
all ei kannatals. Kuid lauad tulewad nii puude ette seada, et pile
neid soendada ei saals ja jahe öhk nende taga liikuma pãseks.

3) Selle kuu kesk- ja löpupäewadel tuleb ölgede ja mattidega
warjatud puudele öhku anda ja löpuks doled ning matid ära wötta.
Ploomidelt, kirssidelt, duntelt ja pirnidelt wöib pookoksi lõigata ja heade
ilmadega wöib proppimise ning kopulerimisega algust teha, isėranis
koöige pealt kiwiwiljiaga puudel (kirssidel, ploomidel). Muidugi selle
järele kudas ilmad ja olud lubawad.

4) Rööwikute pesad ja munad ära häwitada.
5) Selle järele kudas ilmad ja olud lubawad, wiljapuude, pea—-

asjalikult tugipuude löõikamine ette woõtta. Nüüüd on köige mönusam
rööwilute pesasid leida; puude löikamisel woib neid köige sagedamine
üũhe-aastaste wösude pealt leida.

6) Papli, soöstra ja tikerberi istutuseolsi ligata, ja on maa sula,
siis istutada.

7) On maa sula, siis wöib sellel kuul köiksugu puid koige parema
tagajärjega istutada, niisama ka olaspuid; kuid wmaseid wöib ka weel
juuni algul, esimesel ajuajal, ũümber istutada. 2—

8) Niistete ilmadega öõrutagu samblad krobeda nartsuga puude
pealt maha.



405

9) Puuwilja-seemüeid külwa, kui see juba sügisel ei ole sündinud
10) Wabarnad ja teised marjapõösad istutada.

11) On wiljapuudel palju diepungasid, siis neile ohtraste wett

ja wedelat wäetist anda.

12) Ilupuid istutada. Ilupoõsaid lahutada ja istutada.
Aiawilbja-aias: 1) Warase aiawilja jaoks tarwisminew maa,

niipea kui see sula, ümber kaewata, et päiklesekiired talwise külma
wöimalikult wara maa seest minema woiksiwad kihutada.

2) Nüpea lkui wähe wöimalik, sügisel sparglipeenarde peale pan—-
dud sönnik ära rehitseda, peenike sönnik aga maa sisse kaewata ja maa

hästi kobedaks teha. Jäetakse see töö liiga kauaks, siis saawad idud
maa ümberkaewamise all kannatada, ja spargel hakkab ka palju hilje-
malt ajama, sest et soe öhk nii kergeste köwa maa sisse ei saa tungida.
Meie kliimas on aga üksnes harukordadel woöimalik seda tööd enne

aprillikuud alus tada.
3) Sula ilmaga mulla- ja kompostihunikud sellel ehk järgmisel

kuul kord ümber kaewata. ;

4 Petersillid, porgandid, spinat, sibulad, mustjuured, niipea kui

maa tahe, maha külwata, liiwamaadel on seda aiawilja aga parem
juba oktobrikuul külwata.

5) Selle kuu löpul külwatagu pöhjatuule wastu hoone wöi körge
aia läbi kaitstud pilesepaistelisele peenrale waraseid krupi-suhlruerneid,
niisama ka waraseid kapsaid ja peasalatid, selle järele kudas ilmad
lubawad.

6) Sparglit külwata ja uued sparglipeenrad walmistada.

7) Esimesed warased kartulid maha panna. Rabarberit istutada.
Lilled: 1 Puhmasid istutada. ;
2) Roosisid istutada ja kohe maha painutada.
3) Toalilled ũmber istutada.
4O Suwelilled: lewkoid, astrid, floxid, balsaminid jne. soönnikula-

wasse külwata.
;

5) Lillede ja lehetaimede istikud lillepottidest sönnikulawasse kooli-
tada.

6) Pelargoniumide jne. esimesed istutuseoksad pottidesse istutada.

7) Kes koörgetüwelisi roosisid istutab, see peab neid kohe peale
istutamist lõikama ja maha painutama.

Sönnikulawad: 1) Melonid ümber istutada klülwata ja
uued sönnikulawad melonide jaoks walmistada. 2

2) Lillkapsad, warane wirsing, warane walge peakapsas, kollane

sawoikapsas, warane punane kapsas, Hispania sibulad, peasalat,
ja teised seda laadi aiawiljad jahedasse sönnikulawasse külwata.

3) Sönnikulawasid tuulutatagu ettewaatlikult, ja kui soojus nen—-
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des peaks langeuu, pandagu wärsket hobusesönnikut ümber. Ulepea
peab aednik sel kuul hästi terane olema.

Aprill. Sel kuul hakkab maa sigitama. Aednik peab nüüd
täieste tegewuses olema ja töödega ei tohi wiiwitada.

Wiljapuu-aias: 1) Umberistutatud puud järele waadata,
fas midagi parandada ei ole. ;

2) Niipea kui külm järele annab, tulewad köil katted puude pealt
sumpas, wihmase ilmaga ära wötta; tugipuude löikamisega peab l—-

pule joöudma ja peale löilamist koöik oksad hästi kinnitama, enne kui
nende silmad ajama hakkawad, muidu saawad pungad pärast wiga.

3) Kes möödaläinud kuul halbade ilmade pärast wöi mönel muul

phjusel löigata, kopulerida wi proppida ei saanud, see ärgu jätku seda
selle kuu esimestel päewadel mitte tegemata; puukooli seatagu pulgad
(waiad), kus need puuduwad. Ka tulewad noored tugipuud uueste
kinnitada ja wanad sidemed ära löigata, sest oksad paisuwad ja wanad

sidemed sooniwad sisse, kui kauals jääwad. Puud tulewad ka körwal—-

woösudest puhastada. .

4 Sel kuul woib weel wilja- ja teisi puid ning poösaid ilma

kahjut ümber istutada, niisama ka okaspuid, woöi puukoolisid asu—-
tada jne. 2

5) Külma, wähjatöbe ja pölendiku haawad tulewad wälja ldi—-

gata, puhastada ja parandawa salwiga wöida.

6) Mullu suwel okuleritud noored wiljapuud tulewad hoolsalt
läbi waadata ja kärpida, ka köõik leliigsed wösud järk·järgult kuni sü-
giseni ära wötta.

7) Waarmarja-põoõsad selle kuu algusel mullustest kuiwanud wö—-

sudest puhastada ja kärpida.
8) Selle kuu esimesel poolel on weel aeg wiljapuid rööwikutest

puhastada, kui seda weel ei ole tehtud, ja peaasjalikult wara hommiklul,
sest et rööwikud, senikui nad alles noored on, jahedatel öödel ikka weel
oma wörku tagasi poewad ja sealt alles siis lahkuwad, kui päike öhklu
on soendanud.

9) Wiljapuu-aiad ja puukoolid tulewad puhastada.
10) Waata märtsikuu all nr. 6 ja 8.

11) Hitswaid puid peale ränka wihma ettewaatlikult raputada
ja tũlmast liiga wiga saanud puudel oksad üsna lühikeseks lõigata.
Puid sagedaste ja tubliste kasta.

12) Puud juurewösudest puhastada.
138) Wigastele puudele toed seada.
14) Puuratas (tüwe ümber olew maa) ümber kaewata.

Aiawilja-aias: 1) Kui märtsikuuks juhatatud töösid külma
pärast ei saadud teha, siis need nüüd rutuste ära teha.

2) Jahedasse sönnikulawasse külwatagu majorani, wiinaruutu ja
teisi wrtsisid.
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3) Peenardele wöib waraseid erneid külwata, ja et alati wärs—-
keid erneid saada oleks, wöõib iga kolme nädala tagant ühe osa külwata,
niisama ka übe; külwatagu naerid, kerblid, spinati, porgandid, peetisid,
sigurid, mustjuuri, petersilli, köömlid, sinepit, anisi, dilli, kardyi; niisama
ka ida poole ehk lunapãikese poole seiswale ja põhjatuule wastu laits—-
tud peenrale: peasalatit, sibulaid, peakapsaid, waraseid wirsingid, lill-
kapsaid, sawoi- ja punaseid kapsaid, nuikapsaid, kaalikaid, ülepea koiki
kapsaliikisid.
; 4) Kes uusi sparglipeenraid on asutanud, see istutagu nad sel
luul täis, ja kui wöimalik, kuu esimesel poolel.

5) Sooja ja niiske ilmaga woõib kuu löpu poole ka weel wara—-

seid lillkapsaid, waraseid wirsingid ja peasalatit wälja istutada. Kui
need taimed hoolsalt ühes mullamügaraga sönnikulawast wälja töste-

takse ja ümber istutatakse, siis kannawad nad kerged kewade külmad il—-
mad kahjuta ära.

6) Wöib sibulaid ja kartulid maha panna.
7) Et pöhjatuul sel aasta-ajal maa harilikult liiga ära kuiwatab,

siis ärgu wiiwitatagu peenraid hommikul ja oöhtul hoolsalt kastmast, ja
kui wöimalik, wöib ka mattidega katta.

8) Kes mullu augustikuul maasikaid ümber ei istutanud, see
tehlu seda nũüüd.

9) Kitlutagu aiawili ka umbrohuft hästi puhtaks ja heidatagu
umbrohi terwe suwe jooksul kompostihunikusse. ;

10) Humalate (tappude) alt tehtagu maa kobedaks; sealjuures
oldagu aga ettewaatlik, et noored, rnad woösud wiga ei saaks; istu-

tatagu uusi humalaid. ;
11) Kartulid maha panna, iseäranis kuiwa maasse.
12) Mutid, kes nüũd ilmuma hakkawad, ära häwitada.
18) Maasikapeenrad tulewad puhastada, lobedaks teha ja, kui

waja, mullaga pealt tita.

14) ületalwe peetud ja seemneks mäãäratud juured ja taimed aeda

istutada, fui seda weel ei ole sündinud.
Lilled: h Roosid mulla alt wabastada ja löõigata.
2) Rhododendronid (roosipuud) ja waba maa azalead istutada.

3) Pühmad istutada: mahlakannikesed, puhmafloxid jne.
4) Wääntaimed wälja istutada, näälikesed küülwata.

5) Suwelillede seemned: resedad, godetsiad, nemofilad wabasse
maasse külwata.

6) Muruplatsid asutada.
7) Lewkloid wälja istutada.

8) Tugewamad pütitaimed waba ohu kätte wiia.

Mai. Sel kuul tasub aed juba tema klallal nähtud waewa ja
kulud ära, köik on roheline ja õitsmas. Loodus seisab oma kõige kau-
nimas kewade-ehtes. ;
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Wilj apuu-aias: 1) Möödaläinud kuu kohta juhatatud töd-

dest need täita, mis senini weel täitmata. :
2) Wesi- ja koörwalwösud ära löigata ja puud hoolikalt waiade

külge siduda — kaitseks tormiste tuulte wastn; niisama ka silmas
pidada, et puu wastu waia ei ördu.

5) Wäljaroomanud töugud hommikul ja öõhtul, kui nad hunikus
koos istuwad, ära häwitada. ——

4) Puukoolis suuremals kaswawatele pookokstele wiksed lepilesed
toeks siduda. :

5) Paisuwad oluleritud silmad läbi waadata ja toõuludest, kes
sinna sagedaste koguwad, puhastada. Ka tulewad tüwelesed okuleritud
silmaft kämbla maa osa körgemalt maha löigata.

6) Propitud ja okuleritud puud köigist metsikwösudeft wabastada.

7 Proppimine ja kopulerimine wöib hädapärast weel selle kuu

algul sündida, kui see ehk senini tegemata on jäänud wöi pookoksi weel
käepärast on.

n
8) Märtsikuul ehk aprilli algulkopuleritud puukestel side wallali

asta. :

9) Tugipuudel ja härjapölwikutel lehepungad küüne abil ette-
waatlikult ärã litsuda, kui nendest wörsuwad oksad üleliigsed ehk kah—-
julikud peaksiwad olema.

10) Kuiwade ilmadega koöik wärskelt istutatud puud, poösad,
istutuseoksad ja seemnepeenrad kasta.

11) Kiwiwiljaga puid öite algatamise puhul kasta.

12) Aed täielikult korda seada ja teed puhastada.
18) Marjapoöosaid ja wiljapuid, millel juba wäiksed wiljanubulad

küljes, pöhjalikult kasta; seks oistarbeks wöib ka augud teha. Niisama
ka wedelat wäetist anda.

14) On külma karta, siis tugi- ehk wörepuudele matid kaitsels
ette seada.

Aiawilja-aias: 1) Möddalinud kuul tegemata jäänud tööd
lõpetada. :

2) Aiawilja, mida hea meelega alati wärskest peast soowitakse
saada (salat, redised, erned jne.), iga kahe nädala tagant külwata.

3) Köigilt aiapeenardelt umbrohtu kitkuda ja koöblida. Maikuust
peale tuleb aed hästi puhas ja korras hoida. Selleks tuleb koblimise—-
töö nönda ära jaotada, et iga peenart wähemalt iga kolme nädala
tagant kord jälle köblitaks.

4) Kuiwade ilmade ja kestwa pöuaga ärgu unustatagu peenraid
igal hommikul eht öhtul kasta; see takistab üühtlasi ka mullakirpude
sigimist, sest warju ja märga need ei salli.

5) Igal öhtul üks osa aeda kasta ja piserdada.
6) ODad maha panna.
7) Ernestele, enne kui nad suureks kaswawad, ridwad seada.
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8) Lillkapsaid talwiseks tarwitamiseks wabasse maasse küülwata,
niisama röikaid jne.

9) Kurgi seemned ja körwitsa taimed maha panna.
10) Köiksugu kapsaste liiki taimed wihmase ilmaga istutada.
11) Maremalt istutatud kapsataimi mullata.

12) Puru ja selleri taimed istutada.
18) Maasikapeenrad hoolsalt puhastada ja laudasõnnikut peale

panna.—

14) Humalatele ridwad seada.
15) Sönniku- ja mullahunikud ümber lkaewata, kui see waremalt

pole sündinud. —
16) Sparglit löõigata, ja ei tule warred mitte kohe tarwitusele,

siis mulla ehk liiwa alla matta, et nad ei närtsils.
17) Sparglikärbseid püũda, pöuapörnikaid korjata.
18) Rabarberil esimesed lehed ja esimesed diewarred ära murda.

Lilled: 1) Lille-aed korda seada: teed puhastada, muru niita.
2) Waibapeenrad ja lillesalgad istutada.

8) Begoniad, pelargoniumid, heliotropid wälja istutada.

4) Lehetaimed, georginid, cannad wälja istutada.

:
5) Suwelillede seemned, kaputsinerid, imelilled (mirahilis) wälja

külwata. :

6) Ara-ditsnud kewadesed puhmad: primulad (koiduellikud),
anikressid (arabis), sinised külmalilled, mahlakannilesed ümber istutada
ja lahutada. —

7) Kuldkannid (cheiranthus cheiri) ja aia-kurekellad (campa-
nula) fkülwata.

8) Rooside metsikud wösud maha löigata.
Juuni. Wiljapuu-aias: 1) Maikuul tegemata jäänud

tööd teha.
2) Warblased ja teised kahjulikud linnud ära peletada.
3) Köil tugipuud järele waadata ja nendel uued wösud, mis

möne tühja koha täitmiseks sündsad, tugiseina külge kinnitada.
4) Wärskelt istutatud wiljapuud luiwade ilmadega kord nädalas

kasta ja wahetewahel öhtuti pritsida.
5) Istutatud ja oluleritud puud nädalas kord üüle waadata,

nad metsikutest wosudest wabastada, umbrohust puhastada, propitud
ja kopuleritud puud sidemetest päästa.

6) Tugi—- ja teistel puudel maa tüwe ũmber alati puhas hoida
ja kobedaks teha, et wihm, öhk ja päike örnade narmasjuurte ligi päã-
seksiwad ja umbrohi maad ei saaks kurnata.

7 Sönnik hunikusse panna ja hästi läbi niisutada.
8) Wiljapuudele wedelat wäetist anda.
9) Hiljuti istutatud ja ka liiga ohtraste kandwatel puudel muist

õisi maha wötta.
27
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10) Noored wiljapuud wormida; wösud kinnitada ja korraldada.
11) Kui karta on, et puuwili plekiliseks jääb, siis waselubja—-

wedelikuga piserdada.
Aitawilja-aias: 1) Selle kuu algul hilised kapsad, wirsing,

nuilapsad, kaalikad jne. istutada. Sünnib see parajaste enne kerget
wihma, siis on palju wöidetud. Kuid wihma oodates istutamist mitte

liüiga kauaks jätta, pealegi, kus sel kuul harilikult wähe wihma tuleb.

ulepea lkũülwamist ja istutamist edasi jatkata ning köik nii korraldada,
et ühestki uiawiljast puudust ei tuleks. ;

2) Möödaläinud kuul istutatud warased kapsad ja kartulid mul—-

lata. ;

3) Pikaks kaswawad seemnepuhmad ritwade külge siduda, et

tuul neid katki ei murraks.

4) Porgandid ja muu juurwili harwendada, kui liiga paksult
on külwatud.

5) Übe weel kord küülwata.

6) Noore spargli peenrad köblida ja puhastada; wanematelt
peale jaanipäewa mitte enam sparglit lõigata, kui need weel järgmistel
aastatel kasu peawad saatma.

7) Umbrohi häwitada, enne kui ta ditseb ehk seemneid kannab.
8) Ridwaubadele warakult ridwad panna.
9) Teltowi ja talwenaerid wöib selle kun löpul weel külwata.

10) Warakult istutatud kapsaliigid umbrohust puhastada ja
warakult mullata.

;

11Sel kuul wöib weel erneid ja übe külwata, siis on weel
oktobrikuul rohelisi kaunu loota.

12) Selle kuu kfeskpäewadel istutatakse need lillkapsa-taimed, mis

sügisel keldrisse istutatakse ja talwe—-lillkapsana tarwitamist leiawad.
18) Selle kuu löpupoolest peale hakkawad kapsaliblikad kapsa—-

lehtede alumiste külgede peale munema. See, kes ennast kahju eest
kerge waewaga kaitsta soowib, püüdku liblikad kinni, otsigu kapsalehed
läbi, murdku tismunetud lehed wälja ja pöletagu ära.

14) Wihmaussisid, mullakirpusid ja nälkjaid ehk tigusid häwitada.
15) Wärskelt istutatud taimi kasta.

16) Selle kuu löpul külwatakse talwe-endewied, ka peasalat maha
ja jatkatatse seda edasi kuni juulikuu keskpäewini, et sügiseks niisugusid

Sa saada, mida keldris ehk taimehoones hea talwesalatina alal wöib
oida.h 17) Kui suuri körwitsaid tahetakse saada, siis ärgu unustatagu

neid sagedaste kasta.

16) Ärgu unustatagu maasikapeenra puhastamist, niisama ka igasugust
kitkumist, et umbrohi seemet ei saaks kaswatada ja sellega aiatdöd tule-
wikus weel rängemaks teha.

19) Köit healoöhnalised ja würtsilised taimed löigatakse siis, kui
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ditsma hakkawad, maha, sest et nad kuiwatamiseks ja koduseks tarwi-
tamiseks siis koige kangemad on.

20) Aiawilja-peenardele wedelat wäetist anda; aiawilja mullata.
21) Tomadid tulewad löigata; maasikaid igapäew noppida ja maa-

sikapeenrad puhtad hoida.
Lilled: 1) Roosisid jahukaste wastu wääwliga tolmutada.

Roosisid lahtilöböwa punga peale silmata.
2) Werinälilesi (dianthus carthusianorum) ja tulenããlitlesi

(ychnis chalcedonica) fũlwata.

8) Araditsnud lewädesed lilled peenarde pealt ära korjata ja uued

asemele istutada.

Juuli. Wiljapuu-aias: 1) Tugipuudel jatkatagu suwe jook-
sul kaswanud noorte oksade kinnitamist edasi; ũksnes sel kombel on

meil wöimalik tugipuid ilusaks ja kunstipäraliseks kaswatada.

2) Ka sel kuul peab puukoolid iga nädal kord läbi waatama ja
korratused ära parandama; peaasjalikult tuleb puu sidemeid silmas
pidada, sest puud paisuwad ühtelugu jämedamaks ning pingul olew
side wöib koorele wiga teha.

3) Peategewus sel kuul on okulerimine. Kui kewade waraklult al-

gas ja suwi soe on, siis woöib okulerimist juba juulikuu esimesel poolel ette

wötta; on aga suwi niiske ja jahe, siis tehtagu seda paremalles juu—-
likuu teisel poolel, sest et pookoksad soojal suwel waremine sündsaks wal—-
miwad kui külmal suwel; aednikul tuleb okulerimisel peaasjalikult seda
silmas pidada, et pookoksad ja silmad sündsal kombel walminud oleksiwad.

4) Et wedel mahl kirssidel waremine kui ploomidel, öuntel ware-
mine kui pirnidel kaob, siis peetagu ka oklulerimisel seda jrjekorda silmas;
algust tehtagu nimelt kirssidega, siis okuleritagu ploomid, selle järel õu-
nad ja köige wiimaks pirnid.

5) Kolm eht köige rohkem neli nädalat peale seda waadatakse oku—-
leritud puud üle, ja niisugustel, mis selle ajaga jämedaks paisunud, las-

takse side wallali, et ta sisse ei sooniks.
6) Selle kuu löpupoolel löigatagu puudel üleliigsed woösud ja juu—-

rewöõsud maha.
7) Rahe ja tormi läbi wigastatud oksad maha wötta ja haawad

salwiga wöida.
8) Tormi läbi lahtikistud puud uueste kinni siduda.
9) Juunikuul tegemata jäetud tööd löpule wiia.

10) Erilased ja koörwahargid puude pealt ära häwitada.
11) Wiljakandwatel puudel krooni ulatusel maa sisse augud kae—-

wata ja wäetisega taita.

Aiawilja-aias: 1) Möddaläinud kuul mönesugustel pöhjustel
tegemata wöi pooleli jäänud tööd löpule wiia.

2) Aratarwitatud waraste erneste peenardele wöib selle kuu algul
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weel naerid külwata, tda wöib niisugustele peenardele majorani, talwe—-

endiwiaid ja peasalatit istutada ehk spinati külwata.

8) Järk-järgult walmiwad seemned, isėranis lapsaseemned ära kor—-

jata, sest et nad muidu maha warisewad ja ka linnud nende peale ise-
äranis maiad on. :

4) Kapsad sagedaste üüle waadata, ja kui lehtede all rööwikuid
leidub, need warakult ära häwitada, enne kui nad wöimust wötawad.

5) Talwe-lillkapsaid ja üũlepea iga liiki kapsaid mullata.

6) Sel kuul ei tohi sparglid enam löigata.
7 Wajaduse korral kastmist ja köblimist mitte unustada.

8) Igapäew kasta, kuiwade ilmadega öhtuti piserdada.
9) Köik korralikult läbi koöblida, et peenrad umbrohuft wabad ja

kamarata oleksiwad.

k
Sparglipeenardel sönnik madalalt sisse kaewata, wedelat wãe-

tist anda. ; :

11) Maasikatel, mis saagiandmise löpetanud, wanad lehed ära li-

gata ja wääneid mitte liiga palju kaswada lasta. Uue peenra jaokls
tugewad taimed kaswatada.

12) Tomadid tulewad löigata. —7

18) Sparglipörnikaid ja teisi putukaid korjata.
Lilled: 1) Ara-ditsnud roosid ja teised died maha ldigata, et

lilled seda rohkem öitseksiwd. Roosisid silmata.
2) Wääntaimed waja järele waadata ja korraldada.

3) Aiakannikesed ja meelespea-lilled järgmise aasta jaokls külwata.

4) Kuldkannid istutada.

August. Wiljapuu-aias: 1) Möödaläinud kuu kohta juha—-
tatud töösid edasi jatkata, ja mis juhtumisi hiljaks jäänud, selle kun

algul lõpetada.
;

2) Kaunistatud tüwed järele waadata ja sidemed lödwemale lasta.

3) Härjapolwikutel ja tugipuudel üleliigsed suwewösud ettewaat-

likult ära litsuda. ;

4) Puukoolis maa kobedaks teha ja puhastada.
5) Puuwilja-seemneid korjata.
6) Puuwilja kuiwatada.

7) Nendel puudel ja pösõsastel, mis wilja tis, olste alla toed

eada.
8) Puuwilja mitte üüleliia küpseks ja hukka minna lasta.
9) Muttisid terwe suwe läbi häwitada.
10) Puuwilja-saak algab. :
11) Mahawarisenud puuwili igapäew ära korjata.
12) Härjapoölwikutele ja tugi- ehk wörepuudele üksikute suurte puu—-

wiljade alla lauakesed toeks seada.
18) Noori wiljapuid silmata.
14) Wabarnatel wanad wösud ära löigata. ;
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Aiawilja-aias:l) Järk-järgult walmiwad seemned ära lorjata.
2) Spinati küülwata, et sügisel, talwel ja warasel kewadel tarwi-

tada oleks.

3) Talweks külwatagu wanasse sönnikulawasse lillkapsaid ja wa—-

rast peasalatit.
4) Niisama külwatagu äratarwitatud melonilawadesse talwisels

tarwitamiseks rediseid jne. ;
5) Maasikapeenrad asutada ja maasikad peale istutada; peenraid

tuleb iga kolme aasta tagant uuendada.
;

6) Wöib mädardigast istutada.

7) Peasalatit talwiseks tarwitamiseks istutada.

8) Kui aega on, wöib mulla- ja kompostihunikud ümber kaewata;
see peab wähemalt kats korda aastas sündima. ;

9) Selle kuu löpul on harilikult köige parem aeg humalaid nop-
pida. Noppijateks wöiksiwad lapsed wilunud inimese ülewaatuse all

olla, kui humalaid suurel möodul tahetakse kaswatada.
10) Tigusid öösel laternatulega otsida.
11) Kapsapeenardel kapsaliblika munahunikud puruks litsuda.
Lilled: H Puhmad lahutada ja ümber istutada: murtud

emasüdamed, liiliad, narisissid.
2) Silened (pisrohud), nemofilad ja teised kewadel öitswad

lilled kũülwata. :

3) Näälikesi mulla sisse wajutatud wösude kaudu paljundada.
4) Muru madal hoida ja hästi pritsida.
5) Rooside rooste ja jahukaste teklimise järele walwata.
6) Pelargoniumisid, fuksiaid, roosisid ja teisi sarnaseid lillesid

suwiste istutuseoksade kaudu paljundada.
September. Wiljapuu-aias: 1)Sellel kuul ei woõeta min-

gisuguseid isėralisi töösid ette, ainult need tulewad löpetada, mis senini
juhtumisi wiibinud. Ainult tugipuud ja puukoolid waadatagu läbi ja
kinnitatagu esimestel juhtumisi lahtiläinud oksad uueste.

2) Et sel kuul aega jatkub, siis tarwitatagu seda selleks, et

uutde uuteks istandusteks ja puuloolidels ette walmistada ja maad

rigolida. ;
8) Köil walminud puuwili wöetagu maha; talwe-puuwili jäe-

tagu aga niikaualks kui wöimalik puude otsa, kui tahetakse, et ta krmpsu
ja hukka ei läheks. :

4 Aedade puhastamine wöetagu wiimast korda ette.

5) Wesihiiri katsutagu häwitada. :

6) Wolminud seemned puudelt ja pöõsastelt ära korjata.
7 Oluleritud puukesed wabastada.
8) Mahawarisenud lehti edaspidisels katmiseks koguda.
9) Wiljapuid süũgiseseks istutamisels tellida.
10) Komposti jaoks uut materjali koguda, hunikusse panna

kinni pakkida ja läbi niisutada.
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Aiawilja-aias: 1) Peatööls on ikla weel järk-järgult wal-

miwate seemnete kogumine.
2) Wihmaste ilmadega wöetagu senini korjatud seemnete puhasta-

mine ette. :
3) Sparglipeenrad umbrohuft puhastada, warred, kui nad klolla—-

seks hakkawad minema, maapinnalt kolme jala körguseli maha löigata,
peenrad weel kahel korral köblida.

4) Selle kuu löpul laugu ja sibula taimi istutada.

5) Lillkapsa ja salati taimed talweks kastidesse ehl pottidesse istu—-
tada ja taimehoones woõi mönes muus hästi tuulutatud kohas kuni
weebruarini alal hoida.

6) Tühjaks saanud peenrad ümber kaewata ja, kui waja, wäetada.

17) Artischoki taimed wöib selle kuu löpul mullast wötta ja taime—-

hoonesse ehkl keldrisse istutada.
8) Sigurijuured wöetagu selle kuu löpul wälja ja noörgemad nen—-

dest istutatagu kastidesse talwesalatiks, suuremad aga kuiwatatagu kohwi
jaoks.

9) Talwe-endiwiad kuiwa ilmaga pleekimisels kollku köita ja külma

eest kindlasse paika wiia, et nad seda kauemine seisaksiwad.
10) Hispania kardy köidetakse niisama pleelimiseks kokku ja hoi-

takse keldris tarwitamiseni alal.
11) Tapuaias jatkatagu humalate korjamist kuiwade ilmadega.
12) Küüslauku ja petersilli talwiseks tarwitamiseks pottidesse is-

tutada.

13) Tomadid pealtpoolt wiimaseid wiljanubulaid kärpida.
14) Maasikapeenrad hästi puhastada, wääned ära näpistada,

peenrad ölgedeta sönnikuga katta.
Lilled: 1 Lillesibulad ja kewadelilled wälja istutada.

; 2) Taimehoone lilled: pelargoniumid, begoniad, näãlikesed potti—-
desse panna.

3) Lillesibulad pottidesse panna ja need mulla alla matta.
Sönnikulawad: 1) Uuendatud soönnikulawadele wöib nũüüd

weel peasalatit istutada. ;
2) Kastetagu kasinamine, sest et päikese soojus kahaneb.
83) Äratarwitatud sönnikulawadelt aknad ulualla wiia, kastid ära

wotta, muld hunikusse wedada, niisama ka sönnik maa peale, kus teda

tarwis. ;

4) Kellel hilist meloniwilja sönnikulawades,katku seda hästi, et

külm sisse ei tungiks, ja pandagu ka uut soönnikut ümber, et lawa mitte
liiga jahedaks ei läheks.

Oktober. Wiljapuu-aias: Päike käib madalamalt, päe-
wad jääwad lühemaks, maa kaotab oma soojuse, ööd lähewad ühtelugu
külmemaks.

1) Selle kuu läbi wöib köiksugu wilja- ja teisi puid istutada,
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iseäranis liiwases maas; raskes, märjas maas olekls jälle kewadene
istutamine parem, kui see küllaldaselt warakult wöiks sündida.

2) Söostra-, tiklerberi- ja waarmarja-põõsaid on koige parem sügi-
sel istutada, sest et nad kewadel enne maa täielikku sulamist sagedaste
juba tugewas ajujöus on.

3) Ka istutuseoksade kaudu woöib sel kuul softraid, tilerberisid,
paplid j. t. paljundada.

4) Huntelt, pirnidelt, kirssidelt ja ploomidelt korjatud seemned
woib sel kuul maha külwata wöi ka liiwa sees kewadeni alal hoida.

5) On puud lehtedest paljad ja koor wihmast niiske, siis on sü—-
gisel ja talwekuudel wäga hea neid samblast ja seentest puhastada, sest
nũüd saab ka hulk töukusid ja töukude mune otsa. Sambläd ja seened
kurnawad puid teatawaste tubliste. Lubjapiimaga pinseldada.

6) Süũgise- ja talwe-puuwili tuleb kuiwa ilmaga üklshaawal maha
wotta ning, ilma et teda muljutaks ja õorutaks, eitewaatlilult korwidesse
panna ja esmalt kuiwa, hästi tuulutatud tuppa wiia, kus ta puhtate,
wärskete ölgede peale laotakse. Seal peab puuwili wähemalt kuus

re wälja higitsema ja kuiwama; alles siis tuleb ta alalisesse hoiu-
kohta wiia.

7) Halwad, kuiwad puud üles juurida, pöduratel ja lahja maa

sees kaswawatel puudel juured paljaks kaewata ja head mulda peale
panna. ;

8) Maasikad wäänetest ja umbrohust puhastada ja wana söonni-
kut pösösaste wahele panna.

9) Tugipuud tulewad löõigata ja kinnitada, niipea kui lehed maha
warisewad, et löõikehaawad enne külmade kättejöudmist jälle paräneksiwäd
ja wiljaoksad selle läbi, et üleliigsed wösud warakult ära wöetakse, seda
tugewamaks saaksiwad.

10) Köik ridwad, latid, lauad ja toed olste alt ära lorjata ja
talweks ära panna. ;

11) Okuleritud tüwe järele waadata.
12) Mahawärisenud lehed lokku rehitseda.
18) Rotid ja hiired katsuda wöimalikult weel enne talwe ära

häwitada.
14) Laudasönnikut aeda wedada.

15) Jllupöoösaste, härjapõlwikl-wiljapuude ja marjapöösaste wa—-

hel maa ümber kaewata ja wäetada.
16) Wiljapuid wäetada.
17) Rööwiku-liimiwööd külmaliblikate püüdmiseks puude üm—-

her seada.
18) Istutuse-augud walmis kaewata.

Aiawilja-aias;: 1) Köik septembrikuulhiljaks jäänud tööd
lõpetada.

2) Keldrisse juurte sissepanemisels ja teiste taimede istutamisels
liiwa muretseda.
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3) Köik juurekraam ja kapsaliigid hea kuiwa ilmaga üles wotta,
öõhu käes pisut ära kuiwada lasta, enne kui nad keldrisse woõi mujale
talwisesse hoiukohta pandakse; siis seisawad nad paremine alal; enne

juurte ũleswötmist woöib ka lehed maha löigata.
4) Juurekraam keldri nurkades nii liiwa sisse panna, et juure—-

ja liiwakihid waheldorsrad. s. o. kiht juuri, siis kiht liiwa ja ikka
nönda edasi. Teised aiawiljad istutatakse juured üsna üksteise wastu,
niisama fa lillkapsad.

5) Uued sparglipeenrad asutada, wanemad peene, määndunud

sönnikuga katta ja ümber kaewata.

6) Kuiwale ehk liiwasele maale porgandid, petersillijuuri, must-
juuri, sibulaid, spinati, sparglit jne. küülwata.

7) Igale aiasöbrale soowitame iseäranis wäetamist, niisama ka

rigolimist eht kündmist sügisel, sest et see heaks sigimiseks ja taime kas-

wamiselks palju kaasa aitab; see teeb köwa, raske maa muredakls, peab
liiwamaa terwe suwe läbi niisle. Ka häwineb selle läbi hulk
umbrohtu ära.

;

8) Köik oa- ja humalawardad hunikusse laduda wöi — weel

parem — katuse alla wiia.

Lilled: 1) Roosimetsikuid istutada. Roosid maha painutada.
2) Tritomad ja teised sellesarnased tulewad sel teel külma eest

kaitsta, et neile kforw kummuli peale pandakse ja lehti peale puistatakse.
3) Puhmadepeenardele lumeta tũülma wastukaitsels õlgedeta soön-

nilut peale puistata.
4) Mahawarisenud lehed ära riisuda.
5) Taimi talwelkorteris puhastada. 25

6) Georginide ja gladioluste juured woöetaklse peale esimefst
külma maa seest wälja ja hoitakse jahedas ning kuiwas ruumis ületalwe.

2 Muru tuleb üsna mad alalt maha niita, siis seisab ta hästi
ületalwe.

Sönnikulawad: 1) Köik soönnikulawad järk-järgult päris
ära korjata.

2) Talwels lawaseene- (schampinjoni-) lawad asutada.
Nowember. Wiljapuu-aias: 1) Möödaläinud kuul poo-

leli jäänud tööd löpetada.
2) Köik tugipuud .ja örnemad puud ning pöösad mattidega, 01-

gedega ja luukidega katta.

83) Waata jaanuarikuu.
Detsember. 1) Laululindusid toita. Taimi talwelorteris j-

rele waadata.
2) Sönnikut ning, kui tarwis, !a mulda aiamaa peale wedada

ja jaanuarikuu kohta jühatatud töösid teha.

— — —
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