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Ringkiri.
Et hobuse kärnatöbi Läcnemaaldige;laiale

on lagunend, sellepärast otsustas selle maa—-

konna walitsus selle ringkirja “abil rahwale
abinöusid selle haiguse eest hoidmiseks ja hai—-
gete loomade rohitsemiseks kätte juhatada.

Köige esmalt peame meeles pidama, et

hobuse kärnatöbi hakkaw on; see tähendab: ter—-

wed hobused wöiwad seda haigust üksi haigete
käest saada. Selle haiguse edasiandmine sün—-
nib kahel teel: 1. haigete ja terwete loomade

kokkupuutumise teel, ja 2. wahekandjate abil,
mil korral haiguse idud haige looma küljest
inimeste ehk asjade külge sattuwad ja siin nii

kaua püsiwad kunni nad siit jälle möne terwe

hobuse külge päcsewad. —
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Tegelikult sünnib see haiguse edasiand—-
mine ühiste loomatoimetajate- ja nimelt weel

ühiste asemete, hobuse riistade, teklide — ja
weel koguni sagedaste ühe ja sellesama hobuse
harja ja sua tarwitamise tagajärjel haigete ja
terwete loomade puhastamiseks. —

Sellest köigest näeme, et hoolsa wahetpi—-
damise juures haigete ja terwete loomade wa—-
hel — sugugi wöimatu ei ole neid ühes ja

sellessamas majapidamises niiwiisi pidada, et

haigus haigete küljest terwete külge üleminema

ei pääse.
—

———

Tarwis on sellepärast kanget wahet ter-

wete ja haigete wahel teha, et midagi haigust
sünnitawate looma naha sees elntsewate pisu—-
keste putukate ülepääsemist haigete küljest ter-

wete külge ei wöimaldaks, nagu see haigetele
ja terwetele ühiste riistade, teklide ja harjade
tarwitamise korral sugugi teisiti olla ei wöigi.
Inimene kes haigeid toimetab ja rawitseb,
tandku sellel ajal üht üliriiet, mida ta üksi
haigete juures wiibimise ajal tarwitab ja mis
alaliselt siin seisku. Tarwiline on, et haigete
toimetaja siit lahkudes oma ksi seebi ja sooja



weega hoolega peseks, sest need haigust sünni-
tawad putukad (nahakoid) wöiwad ka inimese
tülge üle minna ja siin dige kauakestwaid ja
kibedaid tagajärgi sünnitada.

-
Hobuse kärnatöbe arstimine on praegusel

ajal — kus igasugused arstirohud aptekides
puuduwad — niisama täbaras seisukorros kui

iga teise haiguse arstimine. Peab sellega
püüdma läbisaada mis olemas, ja need on

suuremalt osalt kodused abindud.— F
Peaks kellegil juhtumisekaupa „rohelist

seepi“ (sapoviridis) ehk nawtalini (naphtali-
num) kodu olema, — see woöib omale nende

ainete abil juba dige hid kärnatöbe wastaseid
rohtusi walmistada; — selleks woöetagu In.

rohelist seepi, sulatatagu see seep 1 —l/- toobi

pirituse sees ära, lisatagu selle segule weel

—1 kortel puutörwa juurde — ja päris
suurepäraline rohi ongi walmis. Peaks kelle-

gil peale nawtalini weel kodu üht raswast öli,
nagu puudöli, masinaöli, koore la hutaja—-
öli eht waselini olema, —see tehku2n-
öli ehk waselini pajas palawaks, lisagu selle
palawa ölile In. nawtalini ja 2 supilusika
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täit puhastamata karboli- ehk selle puudusel
/ korteli puutörwa juure, liigutagu seda segu
lusikaga nii kaua kunni nawtalini täielise sula—-
miseni, — ja jälle on üks parematest kärna—-

wastastest rohtudest walmis. See wiimane

rohtude segu inöjub ka juba ilma karbolita

wäga hästi. —

(
;

Wäga hästi moöjub ka järgmine segu:
1 toop piüritust, In. petroleumi ja neli

supilusika täit puhastamata karboli ehk 1 kor—-

tel puutörwa. Peaks moönda neist nimetud

ainetest puuduma, siis jäetagu need segud
täleste körwale ja ärgu muudetagu nende

kotkkuseadet milgil kombel ja püütagu parem

järgmise rohusegu tarwis aineid muretseda:
2 toopi petroleumi segatagu ühe toobi piima
ja / toobi raswase öliga ja ühe korteli puu—-

toörwaga ära, ja jällegi on üsna hästi möjuw

rohi walmis. — 2

Kuulus on weel järgmine kärnatöbe was—-

tane rohi: wöetakse 500 grammi (1 n. ja /)
wärsket lupja ja 1000 grammi (2/,n.) n.n.

wääwlidisa ja keedetaklse seda segu 5000 gr.

2/ n.) ehk umbes 41// toobi weega kunni
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lubja ja wäwli sulamiseni, (1—l/- tundi)
ja rohi ongi walmis millele enne tarwitamist
weel 50% wett juurde lisada wöib.

Esimese nelja — nimelt aga esimese ja
neljandama — rohu walmistamise juures pan—-

dagu suurt röhku nende wöimalikulk täielise
ühinemise peale, milleks otstarbeks neid nende

segamise korral juba wähemast /- tundi suures
pudelis wahetpidamata seista, klopitagu ja lok—-

sutatagu, et nad jäädawalt ühiseks seguks jääk—-
sid ja ükski neist enam wälja ei settuks.
Soowitaw on neid rohtusi (peale vaseliniga
walmistud rohu! soojas tuas alal hoida ja
iga rohu tarwitamise eel weel 10 minutit

loksutada.

Peale lubja ja wäwliga walmistud rohu,
tuleb köiki neid rohtusi ühel ja selsamal wiisil
tarwitada; peale hoolsa rohu loksutamise
kallatakse osa rohtu pudelist ühte kaussi ehk
taldrekusse, kastetakse hobuse puhastamise harja
hariaste otsad selle rohusegu sisse (umbes /
tolli sügawuselt) ja nühitakse nüüd selle rohuse
harjaga looma haigeid kohti kahe D jala laiu—-

selt umbes minut aega, siis kastetagu hari
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uueste rohtu ja nühitagu endise rohitsetud koha
körwalt jälle umbes niisama suurt kohta
j. n.e.

On loom üleni kärnas, siis peetagu seda
meeles, et korraga mitte rohkem kui poole
looma wöib üle rohitseda. —

Loomale naha sisse nühitud rohi wöib

12—23 tundi moöjuma jääda; siis wöetagu
tubli tük kanget kodukeedetud seepi, lastagu
see möni minut palawa tuha lehelise (leenise)
sees liguneda, — wdoöetagu siis see rohune
hari ja nühitagu seda seebi tükki tubliste har-
jaga, kunni hari seepi täis ja siis nühitagu
looma rohitsetud kohad selle seebiharjaga nönda
üle, et tugew kord wedelat seepi looma kar—-

wa sisse jääb; muidugi peab selleks harja
mitu korda uuesti seebiga täitma. — Sell wiisil
seebitagu köik see osa looma üle mis enne

sisse rohitsetud oli. See seebikord jäetagu
tunniks ajaks looma külge möjuma ja pestagu

loom peale seda aega sellesama harja waral

sooja lehelisega täieste puhtaks ja loputatagu
peale seda weel rohke sooja weega üle jakui—-
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watatagu hoolsalt ära. On loom peale seda
loputust täieste kuiwaks saanud, siis wöetagu
ta teine pool niisama nagu see esimese poo—-

lega sündis rohitsuse alla, kuna see rohust
puhtaks pestud pool jälle niikauaks rohitsemata
jääb kunni teist poolt rohitsetaklse (11 20

tundi).

Sedawiisi korratakse rohitsemist kunni

looma mölemad pooled 3 — 4 korda üle ro—-

hitsetud on; siis peab loom oma söödikutest
täieste waba olema. Haigeid loomi tuleb hästi
soojas kohas pidada — ehtk selle puudusel
neid willaste tekkide all pidama.

Peale seda edendab loomade hea toitmine

suurelt nende paranemist ja kergendab nende

karwa mahaniitmine hästi nende rohitsemist.
On loomal haigus alles uus ja paiguti ilmuw,
siiseiole muidugi waja looma üleni rohitsuse
alla wötta, ja on nähtawate haigete kohtade
rohitsemisest juba küllalt, — aga siiski ulatagu
rohitsus wähemast jalg maad kärnase naha
pirist üle. — Sel wiisil rohitsedes peab iga
hobu 8 päewa jooksul oma söödikutest täieste

wabaks saama.
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Hoopis teine lugu on lubjast ja wääwlist
walmistud rohuga! Selle rohuga tuleb looma

haigeid kohti iga hommikul ja öhtal 1 kord

harjaga sisse nühkida ja on sellest küll, kui

lovma puhtakspesemist kolme päewase rohitsuse
järel ette wöetakse; pealegi wöib selle rohuga
tarbe korral terwet looma korraga üle ro—-

hitseda. —

Hige hästi möjub ka kärnade wastu ben—-

siin. Temaga tuleks iga päew üks kolmas

osa looma naha pinnast lapi ehk närtsa abil

kergelt nühkida. Seda arstimist tuleb korrata

kuni loom terwe.

Aga sellest ei ole weel sugugi küll kui

me need putukad hobuse küljest üksi ära häwi—-
tame ja nad hobuse latrete, söimede, riistade,
tekkide ja harjade küljes elusse jätame, kust
nad jälle dige hoölpsalt hobuse peale tagasi
pääsekfid. Uhes hobuse puhastamisega wöe—-

tagu ka köige nimetud asjade puhastamine käsile.
Söimed ja seinad lubjatagu keewa weega wal—-

mistud woöimalikult wärske lubjaga üle, kuna
hobuse riistade nahksed osad tökatiga tuge—-
waste sisse määritagu ja riidest rangi padjad
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ja rühja (sedelga) padjad ja kotid ja harjad
pool tundi keewa lehelise ehk sublimati sula—-
tise (1:500) sees peetagnu. Soowitaw on,

et nende nimetud asjade puhastus ühel
ajal hobuse rohitsemisega käsile woetakse ja
nimelt üks kord hobuse rohitsemise hakatusel ja
teine kord weel hobuse rohitsemise wiimasel
päewal.

Haapsalus,
2. weebruaril 1919. a.

Läänemaakonna walitsuse nimel

M. Treumann,
loomaarst.
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