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Kunstwäetuse tasuwue tiutamilest.

Selgust kunstwäetuse tasuwuse asjus nöuab pöllumehe rahakott.

Oleme mitu aastat katsejaamades wäetuskatseid heade tagajrgedega tei-
nud ja näinud, sajad ja isegi tuhanded talud on oma poldudel lihtsamaid wäe—-

tuskatseid teinud woöi lastnud teha, tunstwäetiste tarwitamine kaswab iga aas-
taga, mille peale suured rahasummad wälja antakse, — koik see räägib ära—-

tuntud kaswawast suurest kunstwäetiste tähtsusest meil
Enamikus katsetes kui ka neis taludes, kus hoolsamaid tähelepanekuid

tehtud, paistab selgesti silma, et kunstwäetus wäga tunduwalt, wast umbes
114 korda testmiselt wiljasaake töstab ja et wäetuse kulud sealjuures ausasti—-
tasutakse, sagedasti kahekordselt ja weelgi enam. Sest kunstwäetiste hinnad
on meil praegu ikkagi woördlemisi mitte kallid. Hästi tasuw kunstwäetus möju—-
tab kogu talu majapidamist: töökulu saagi üksusele tuleb saagi suurenemise
töttu odawam, talu tasuwuse protsent töuseb, kari suureneb, saab paremini
toidetud ja annab rohkem wälja, soönniku hulk ja wäärtus kaswab.

Arusaadaw, et talu, mis seda tähtsamat uueaja pöllutöö paremust -ei
oska woõi julge läbi wiia, palju kaotab, paljust wöimalikust ilma jääb. Ta

hoiab küll wäljaminekutes näiliselt kokku, kuid jääb ilma ka wastawalt weel

koörgemast sissetuleku suurenemisest, jättes talu edu kammitsasse.
Teiselt poolt aga on moöned samadest katsetest ja tähelepanekutest näida—-

nud, et on ka kohti, pölde, talusid, kus kunstwäetuse möju woöi tasuwus on

wäikesed, kus kunstwäetuse tarwitamine sel ehk teisel pöhjusel lausa kahju on

annud. Et ühe kahju rohkem kära sünnitab, kui kümne kasu, on arusaadaw
See manitseb pollumeest ettewaatusele.

Kui suure hulga katsete keskm ised arwud ka pea alati koörget tasu—-
wust nitawad, siis ei ütle see weel, et tingimata igal üksikul poöllumehel
korda läheb kohe sama saawutada. See ütleb niipalju, et körge tasuwus on
laias ulatuses woõimalik, et tarwis köigil järele proowida, kas ka tema talu
sellesse laia ringi kuulub, ütleb, et waja kunstwäetiste tulusa tarwitamisega
lähemalt tutwuda. Poöllumees on siin asetatud nagu kahe kalju wahele: kunst—-
wäetisi mitte tarwitades woöib ta teatud kasudest, oma majapidamise tarwita—-
mise wöimalustest ilma jääda, kunstwäetisi huupi külwates aga kalli raha
taotusele pimesi wastu minna, — nagu seda mönegagi on juhtunud. Sün
ongi tähtis öiget pääseteed leida. —

üldiselt on teada nii palju, et pea köik meie maad on kurnatud ja lahjad,
et kunstwäetis on tähtis soönniku abi, kuid mitmel pool takistab wäetuse möjule
pääsmist wöi wähendab wäetuse moöju halb, korratu mullahari—-
mine, liig wesine wöi pöuane muld, samuti ka umbrohu ülewdim pöllul.
Neis kohtades tuleb muidugi ostetawa kunstwäetisega eriti ettewaatlik olla:
neid pöllu wigu kunstwäetis ei paranda. Küll aga on see suureks abiks seal
kus need wead pnuduwad woi wäikesed on. Üldse on kunstwäetiste tasuwus
ikla kindlam ja suurem parematel maadel, kus pllud korralikult haritud, lau—-
dasoönnikut anda on, pöhjawesi ega pud liigaei tee. Seda peetaqu alati esi-
joones meeles.
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Kuid sellest üldisest teadmisest on ikkag: weel wähe, et tasuwuse suu—-
ruse üle selgust saada. Ka katse wäiksel lapil ei täida seda ülesannet päris
rahuldawalt, ehkki ta wäetuse möju esialgse pildi annab ja wahest ka öieti
wäetama öpetab.

Wäetuskatse wäikestel lappidel — kui kasulik see ka ei ole — on pöllu-
mehe meelest tülikas ja äratab teinekord lapi wäiksuse töttu umbusaldust. Neis
woib ka juhuslikkust olla, kuna üksik wäike katselapp woöib sattuda ettenäge-
mata halwematesse woi parematesse oludesse. Seesuguste lappide saatide
ümberarwamise juures terwele pöllule lähewad katse wäikesed wead suur—-
tels, pealegi pole kogu poõld ilmaski ühtlane; nii oleks raske nende katsete
pöhjal wäetuse tasuwust dieti wäljaarwata. Pealegi on kulude arwestamine
nende juures kunstlik. —

Koöige selle pärast tulebki soowitada wäetuskatsetele lisaks weel teist teed.

Wäetuse eelproow poõllul annab kindla wastuse.

Enamik meie pöllumehi on juba kunstwäetistega enam-wähem tuttaw,
peaas alikult küll superfosfaadiga. Paljudele on aga selge wäetuse tasuwuse
suurus? Wöi see, kas on tänini tarwitatud wäetuse wiis koöige otstarbekoha—-
sem? Tehakse hea usu peale. Sealjuures sageli täitsa ekslikult, näiteks ostes
„proowiks“ kott mönd wäetist ja külwates mönele halwemale pöllu serwale
wöi ka üle pöllu laiali. Nii on wäetus kas ühekülgne, halwemal polluosal
woi liig noörk, — koöik juhud, kus möju tähelepanematuks jääb. See on täitsa
asjata kulutus ja enda pettus. Wöi jälle pannakse tähele, et superfosfaat teeb

orase talwekindlamaks ja järeldatakse ekslikult sellest, et superfosfaat ongi see
öige ja ainuke wäetis igale wiljale, —

mis aga pole dige.
Proowimise tahe on pöllumehele omane, peabki olema: muidu ei saa

mingit uut usaldada ega enda talus maksma panna. See on edu alus. Oma
silm on kuningas. Proowida tuleb aga seda, mis praeguse teaduse ja atika põhjal koöige digem ja kindlam. Proowimist toimetada ö ieti ja kor—-

duwalt. ühe aasta ilmastik woöib olla wäetuse möjule kas liig soodus wöi

jälle ebasoodus — naguseda eriti wiimastel aastatel tunda olnud, kus kord

pöuad, teine kord kestwad sajud wöi külmad pöllumeest alatasa kollitanud.
Ka mitme wilja juures waja wäetust proowida, sest önnestub ju ühel aas-
tal paremini üks, teisel teine.

Sellepärast siis, — enne kui terweid pöldusid wäetama hakata wöi selle
asemel, et terwet põldu puudulikult, ühekülgselt wäetada, wäetatagu mitme

wilja alla üks pöllu osa tugewalt ja dieti, teine sama suur jäetagu kas
wäetamata wöi wäetatagu senisel harilikul wiisil, korratagu seda mitme wilja
juures 2—3 aasta jooksul, — siis alles saadakse kätte dige otsus, kuiword

ar e wäetus ja kas maksab seda jatkata, kas ja kus üle terwe pöllu
laiendada.

Kordamineku alus on proowimise ödige korraldus.

Terwe poöld wöi wähemalt suurem selle osa peab olema kord „ratse-
pölluks“. Proowiwäetuseks walitud plluosa peab olema küllalt suur, et terwe

pöllu wäetuse tasuwuse üle otsustada. Weerand —pool — kolmweerand
pöldu, selle järele, kui palju on usku ja kindlust wäetuse heaks kordamine-
kuks, kui suur on woöimalus selleks wäetisi osta. Wäetatüd tükiks ei
tohi olla mitte halwem pöllu osa, — seda wiga tehakse köige
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sagedamini, oletades, et paremalt osalt on ka ilma wãetamata midagi loota,
halwem aga wajab wäetust parandamisels. Peab ette teadma, et kunstwäetis
ẽãi ole mitte halwa pollu parandaja, tema on hea pollu saagi tõstja. Hal—-
wem pollu osa tahab kas hoolsamat mulla harimist, kuiwendamist, rohkemat

laudasoönnikut wöi soomuda, alles selle järele wöib seal kunstwäetusega saaki

suurendada. Märjemal pöllu osal tasub ainult hein woi karjamaa wäetust

hästi, liig kuiwadel maadel aga tasub paremini taliwili ja wahest kartul.

Kestmisel pöllumaal, kus niihästi rukis kui ka ristikhein rahuldawalt kaswa-

wad, on kunstwäetuse esimene dige proowimise koht. Siin mingu wäetatud osa
üle terwe pöllu pikuti, wöimalikult nii, et see jaotus eraldi wiljakoristamist
ei tatistals, naiteks pilki kartuli woi juurwilja wagusid. Selle wäetatud osa
körwale jäägu wöimalikult sama suur ja sama headusega põllu osa wäeta-

mata wdöi seni harilikul wiisil wäetatult (näiteks üksi superierlaariga. Mö-—

lemi osa harimine ie seeme olgu ühtlased. Ainult nii saab wörrelda, kui

palju annab rohlem ja kuidas tasub tugewam õige wäetus. Mölomi

poölluosa suurus peab teada olema, siis saab kulud ja saagid ka wakamaale

ümber arwata. Selleks walitagu tükid neljanurgelised, mida kergem mödta.

Tuleb panna arwesse, kui palju suuremad on wäetamise ja koristamise
kulud ühel tükil, ning kui palju suurem on selle sa ak. Palju maksis wäe—-

tis, selle wedu ja külw, palju suuremad olid koristamise kulud, kalliks läts

wäetuse-kapitali protsent. Saagi suurus tuleb mölemilt tükilt eraldi mödta
wöõi kaaluda ja raha peale hinnata. Maha arwates saadud tuludest tegeli—-
kud kulud, selgub ülejääk, mis ongi otsustaja.

Tahes olla weel täpsem, tehtagu samadel tükkidel waatlusi ja arwestusi
ka järgimisel aastal: osa wäetist jääb ju järgnewale wiljale ja awaldab

sageli selgesti märgatawat head moöju. Nii eriti ristikheinawäljal peale rukki

wöi esimese aasta heina wäetust woõi suwiwilja wäljal peale kartuli ja juur—-
wilja wäetust. Järelmöju ehk järeltoime on nimelt fosfor- ja kaali-wäetistel.

Teinekord awaldub järeltoime weel täitsa ootamata kujul: kui näiteks wotta

kartuli seeme hästi wäetatud ja wäetamata pöollult, siis selgub sagedasti, et

wãetatud kartulipöllu seeme on joulisem ja annab suurema saagi.
Kui need järeltoime nähtused arwestamata jääwad, nii ütelda peale—-

kauba, siis rear wäetus tingimata tasuma juba estmese wilja juures koik
kulud ja protsendid ning weel mingi ülejäägi jätma. Enne nimetatud sadade

pöllumeeste wäetusekatsete ja teistest ette joöudnud talude äranägemiste pöh—-
jal on drlantt ette ütelda, et ka kaugelt enamal jaol juhustel seda ka ausasti
teeb. id stiski seda peab igamees ise omal pollul ära ngema, lãbi

tegema, — alnult sils wolb taitsa tindel olla Waite tuli, mis sellega seo—-

aintatie järgmistel aastatel, mil pollumehel enam pimesi ei tarwitse
alitada.

Juba tänawu tehtagu algust!

Proowi teha muidugi köigepealt nende wiljadega, mis paremat tasuwust
töotawad, millede wäärtüs turul wdi majapidamises fuurem Nendest walida
wimalikult sääraseid, millede arwestamine kergem. Kartul, juurwili ja hein
on köige sündsamad. Raskusi teewad nisu, rukis ja teised terawiljad pels-
misel ja kuiwatamisel; kuid needki raskused pole hea tahtmise juures ülesaa-
matud. Köige raskem on katse linaga, kus ka kiu wäärtus arwesse tuleks.

Algagem kartulist ja heinast, wimalust mööda ka nisust-xukkist. Kaera
ja odra juures on wäetuse tasuwus üldiselt madalam, nende wiljade mada-
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lama hinna ja suiwilja wälja tawalise wiletsama mullaharimise tottu;: ka

tannatawad need sagedamini pöua woi koristamise aja sajude kes.

Kartulipöld. Proowimisele tuleks täiswäetus: koos superfosfaat, kaali—-
sool ja wääwelhapu ammoniaak. Kas 4—4 wöi ka 54 poõldu wäetada ja
wastaw osa wäetamata wdöi senisel wiisil wäetada. Nii, et kartuliwaod mitte

eriti üle moölemi osa korraga ei kiks, mis koristamisel arwestamist rasken-

daks. Riia wakamaale (2 tallinna wakamaale) külwata eru 5 puuda
superfosfaati, —b pd. 40-Aist kaalisoola peale kewadist maa kordust woi

kohendust ning sisse äestata. Kaalisoola tete oleks kuiwematel maadel soo—-
witawam, et see I—2 nädalat enne kartuli mahapanekut mulda saaks, kuna

superfosfaati wäga hästi ka wagudesse wib külwata. Hiljaksjäänud kaalisoola
külw ei tee küll muud wiga, kui alandab kartuli tärklise protsenti, teeb kar—-

tuli wesisemaks. Apeltan ammoniaak, 3— pd. r. wakamaale, bülwata

hiljem, kui kartul juba üles töusma hakkab, wagude läbiajamise (muldamise)
éel. Kuiwematel sawistel muldadel on aga parem seda teha kohe peale wa—-

es kinniajamist. Läbilaskjatel maadel on w.-ammoniaagi wakkukülwamisel
kaotused wäljauhtumise teel wöimalikud. Kui kartul tuleb hea ristikheina söödi
sisse, wöib ammoniaaki wähem, 2—14 pd. külwata.

Saab aga kartulipõld harilikult juba laudasoönnikut, — mille poole kül

iga põllumees peaks püüdma, —siiskatses samal wiisil sonnikule lisaks anda

3 pd. superfosfaati, 2 pd. kaalisoola ja I—2 pd. wããwelhaput ammoniaaki,
kunateine pool ainult laudasönnikuga jääb; dige tugewa sönniku korral on

mötet proowida w.ammoniaal sootuks ära jätta.
Koristamisel möödetakse tündrites woõi wakkades moölemi pölluosa saagid

ära ja hinnatakse raha peale, nagu wäetuse kuludki. Sellest tehakse järeldus
järgnewa aasta tarwis.

;

-

Tasub soodsa ilmastiku juures dieti toimetatud wäetus kasinalt, siis
tuleb wiga otsida kas wildakust kartulipõllu harimisest woi halwast seemnest,
seemendamisest wõi hoolitsemisest.

Loomanairi,- peedi ja -kaalika wäli. Juurikalaswatuse alus on tugew
wäetus ja pöllu puhta hoidmine. Laudasönnikuta juurikakaswatus ei tasu.
Kunstwäetus on selle tarwiline täiendus. Et meie juurikawäljad alles wäike—-

sed, siis ei maksa siin ülle 3ñ— wao kunstwäetiseta jätta. Kewadine kunstwäe—-
tus, älle wdi wedru alla peale kündi wõi kohendust: r. waklamaale ö—s pd.
superfosfaati ja 4—b pd. 40X -list kaalisoola. Kohe peale taime-ridade nh-
tawale tulekut külwata kuiwadele taimedele weel 1 pd. tshiili salpeetrit ning
peale harwendamist kahel korral 1—ll4 pd.

Loomaporgandit kaswatades tuleb tshiilit wähem anda, peale
harwendamist üks kord I—ll4 pd.

Ristikhein. Wäetised külwata warakewadel, kui kasi alles maas; enne

tähele panna, kas on ristilkhein talwel terweks jäänud. Ristikheina (mitte
puhta timutil) wäetuseks r. wakamaale külwata 4 pd. superfosfaati ja 3 pd.
40æ dist kaalisoola. Kui eelwili (rukis) juba peale laudasonniku saanud ka

kaalisoola-superfosfaati, on wäetus kumbagis osas puuda wörra wähem, pole

aga eelwili laudasönnikut saanud, siis puuda wdrra tugewam, — samuti ka
telse aasta ristikheina korral, kui esimese aasta hein wäetamata, ristithein
aga terwe.

Ristikheina-wäljal on wäetatud ja wäetamata poõlluosa arwestus kerge
koormate arwu särele, kui tükid selleks küllalt suured. Teiseks on kerge jälgida
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esimese aasta heina wãetuse järelmöju teise aasta heinasaagisse ja koosseisusse.
Ka on wäetuse kulu siin köige odawam, sest köige kallimal kunstwäetist —

lämmastilku (w. -ammoniaaki woi salpeetrit) pole siin waja; seda wajaks
ütes taalisoola-superfosfaadiga timut, kuid siin pole wäetuse tasuwus nii

süur ja kindel, kui ristikheina wäetus kaalisoola-superfosfaadiga. Ainult kui—-
wadel öhukestel maadet, tus ristilhein üldse rahuldawalt ei kaswa, pole suu-
remat tasuwust loota. ;

Nüduhein ja larjamas ). Nende hulgas on maid, mis wäetust wäßa
hästi tasuwad. Kuna just eriti nende maa-alade toodangu töus majapidamise
ärenemist kiirustada woöib, andes odawamat karja toitu suwel ja talwel, siis
tuleb neile ka erilist täheleyanu juhtida. Waewalt aga on uskuda, et ena—-

mik meie rohumaadest nii lihtsal teel parandada annaks, — palja wäetusega
ja laastamisega, — sest enamik kannatab liia wee all ja nõuab kulukamat

maaparandust ning alles selle järele wäetust. Ometigi on rohlesti maid, kus

ilma maaparanduseta wöi möne wähema kraawi abil suurt wöib korda saata.
Sellekohaseid katseid on. Sellepärast on jällegi proowimine 'tarwilik. Ettewaa-

tuse ja kokkuhoiu möttes wöib aga siin esimest katset wähematel lappidel teha,
ütleme 60-ruutsüllalistel. Mööta parema rohukamaraga niidul wöi korjamaal
(sest halwemal osal on wähemlootust wäetusega aidata) 60 r sülda wälja,
märkida waiadega ja külwata sellele hästi wara kewadel superfossaati wöi

toobmasjahu (wiimast, nagu fosforiitigi, küll parem ikka juba sügisel) 24—30

naela ja kaalisoola 15—18 n. On wäetuse möjusse rohkem usku, siis riia

wakamaale B—lo pd. esimest ja ö—s pd. kaalisoola, millisest wäetusest 2—3
aastaks peab jatkuma; noõrgem wäetus aga ei awalda märgatawat möju.
Sammaldunud maad wöib enne wäetamist ka äestata. Körwale jääb sama
suur tülk wäetämata ja wöimalikult weel üks tükk laudasönn!kuga ning sama
lunstwäetusega üheskoos. Seda katselappi tuleb nüüd tähele panna 2—3 aas-

tal järjest, sest esimene aasta kulub teinekord alles kidura parema heina juure
kasumisele. On tagajärjed head, siis tuleb katset laiendada kogu parema heina-
ja karjamaa osa peale ja wäikselt ka halwemal osal katset teha. Karjamaa wäe—-

tust süuremel möt dul proowides tulewad katsetükid aiaga piirata ja karjapäe-
wad wödi piim arwestada.

Neid katseid, esiteks wähematel lappidel, tuleb eriti tungiwalt soowitada,
sest önnestamise korral awanewad siin talule hästi soodsad wöimalused; nende

wähemate katsete tegemiseks woib ka E. P Kestkseltsi ja A. R. T. Pöllumajan-
dussiidu nduandjate kaudu tasuta wäetisi saada. Siin awaneb ka wöimalus

superfosfaadi asemel kodumaa fosforiiti hea eduga kasutada.

Taliwiljad. Siin wöiwad olla öigustatud laudasönniku lisanakolm abi—-

wäetue wiisi: H ülsi superfosfaadiga sügisel, 2) salpeetriga kewadel, 3) täis—-

wäãetus. Superfosfaadiga püütakse orast talwekindlamaks teha, antakse älke

alla 4—6 pd. r. wakamaale enne seemendamist, woõi sama palju toomasjahu
kergematel maadel korduskünni peale. Salpeetriga parandatakse kehwa orast
tewadel, külwataklse 1 —ll4 pd. r. wakamaale. Täiswäetusega töste-

takse taliwilja saaki üle hariliku kestmise. s—s pd. superfosfac!i wöõi toomas-

jahu segus 3-— pd. kaalisoolaga külwatakse sügisel enne seemendamist äkke alla,
fewadel lisatakllse I—2 pd. salpeetrit orasele peale. Eriti tarwilik on täis-

Karjakopiite asutamisest on wäga kasulik igale pöllumehele lugeda „Wäikepoõllu-
mehe kirjäwarast“ Th. Pooli raamatukest „Karjakoplid“.

— plr
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waetns osalise (wiki-, kartuli-) kesa pidamise, noörga laudasönniku ja nisukaswa—-
tamise korral. Kus seisukindel (köwa körrega) ni su sort, woöib salpeetrit ke—-
wadel kahel korral anda, kokku isegi kuni 3ñ—4 pd. r. wakamaale. Igaũks neist
wiisidest on omal kohal öigustatud ja wajab proowimist. Kuigi see raskem läbi
wiia on, kui eelmiste wiljade juures. Köige kindlamini on tasuw nisu täis-

wäetus, on ju nisu kallim ja külwatakse paremale pölluosale.
Suiwiljad. Kus suiwilja saagid kindlamad ja pllud korralikult haritud,

woõib kunstwäetus ka rahuldawat, ehlki eelmistest wiljadest wähemat tasuwust
näidata. Tasuwam on suinisu, kui kallim neist ja parema maa osaline.
Proowi tehes wẽtta r. wakamaale s—s 6 pd. superfosfaati, — pd. 402 -list
kaalisoola ja 2—s3 pd. salpeetrit;esimesed·kals segatult äkle alla seemenduse eel,
salpeeter orasele pealtwäctuseks. Sama wäetus on sünnis ka kaerale korra-
likul maal, kuna salpeetrit odrale 1— pd. lähels. Salpectri asemel wdöib,
eriti just kaerale, eduga ka wääwelhaput ammoniaali külwata, 1—214 pd.
üldse aga on soowitaw kaera ja odra wäetusele alles siis asuda, kui teiste wil—-

jade wäetuse tasuwus juba kindel ja need ka wäetuse täiel mãäãral kätte saanud.
Ka suiwiljade junures on juhuseid, kus üksi salpeetriga halwa orase seisu

parandatakse, nii kahjurite ilmumise woi külmade kewadiste ilmade puhul
Siis külwatakse 1 pd. salpeetrit r. wakamaale.

Segawilja wäetades antakse eeltoodud mäãral superfosfaati ja kaalisoola,
salpeetrit aga kas sugugi mitte woõi ainult I—ll4 pd.; köwema salpeetri an-

nuse korral wenib segawilja walmimine pikale. üldse, kus koörrewili kergesti
maha heidab ehtk lamandub, tuleb salpeetrit ja w-ammoniaaki wähem anda, sest
need suurendawad lamandamise hädaohtu; kaalisoola ja superfosfaati aga
parem weidi rohkem. Samuti wöiks siintöodud kaalisoola määra iga
wilja juures sawiwaestes ja soo-muldades weidi suurendada, sawimaades aga
wähendada.

Mullaharimine, seemnepuhastus, laudasonnik, kunstwäetised.

Kui meie wiljasaagid on madalad ja talupidamise tasuwus wäike kunst—-
wäetiste wähese ja juhusliku tarwitamise töttu, siiis on nad samal määral seda
ka puuduliku mullaharimise töttu. See wiimane on töö, mille

headuse ja möju töstmiseks mitte nii palju raha nöudwaid uusi kulutusi kui just
töö oskust ja hoolt waja. Möeldagu sellepärast köigepealt
sellele, kuidas poldu paremini harida. Sellest lähemalt ühes
järgnewas lendlehes. Korre ja söödi koorimised, sügawamad sügisesed künnid

pöhjakohendusega, digel ajal tehtawad korduskünnid, kesa hoolas umbrohust pu—-
hastamine, otstarbekohasemad mullaharimise riistad, — koik see pole sugugi
wähema tähtsusega, kui kunstwäetiste tarwitamine, koöik see nduab aga märksa
wähemat lisakapitali. Teine sama kaaluga alus on tugew laudasönnik. Oma

talu karjasöötade hulga suurendamine, karja hulga juurekasw, turba aluspöhk
ja soomuda, öige sonnikuhoid — ühendatud dige mullaharimisega luugtse koõige
selega pöllule tugew jöud ja mulla küpsus, mis kunstwäẽtuse)tar—-
wet ei wähenda, kuid kunstwäetiste tasuwuse koörgele töstab ja kindlustab ja
meie pollumehe läne naabrite torguele tostab See
seda warem walmis saab, mida warem seda algataklse ja
teostataktse. Kunstwäetised on seal juures heals abiks ja
tasuwus talus endas kindlaks tehtud, nagu in juhatatud
aga pole mingi plaaster,miskoikhaawad Jarädat

1
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Käsikes mullaküpsuse ja joöu loomisega käigu puhas heasordiline seeme ja

mitmedki muud wähemad parandused, wähemad lülid suures ahelikus, mille

otsas ripub pllumehe heakäekik. Juhiks ja abiks on igale pöllumehele praegu
hästi kättesaadawad ajakirjad, pöllumajanduslik kirjandus ja agronoomiliste
üduandjate woörk. Arge jätke neid abimehi tarwitamata!

Tös ühendamine ja tagajärgede teadustamine.

Käesolewal 1927. aastal soowitas Riigi põllutö katsejaam osa statistika
teskbüroo korrespondentide juures katseks läbi wiia siin soowitatud suuremöd—-
dulisemat kunstwäetuse eelproowi. Ütsikud aruandelehed on juba kohale joud-
nud ja näitawad kordamiekut. Seda tahaks soowitada ka nende ridade luge—-
jatele,. Soowijatele saadetaklse wäetamise juhtnbörid ja aruandelehed kätte.

Need aitawad pöllumehe tähelepanu juhtida sellele, mis proowimise heals kor-

daminekuks tähtis, aitäwad ka tasuwuse arwestamist. Aruandelehtede sisu aga
tehakse pärast ka teistele talupidajatele ajakirjanduse kaudu teatawaks, mis
asjale ka üldkasuliku laadi annab. Wastawa t pöörduda kirjateel Riigi
Statistika Kestbüroo poole Tallinna, Toompeale wi Riiai völlutöö katseiaama

poole, üle Rapla.

Paar nidet.

Näilets löputs mönda kahe korrespondendi tnawustest aruandelehtedest.
1. Tartumaa Wana-Kuuste an! talu. Kartul ruktki rrle ilma soönnikuta.

Katsets wöetud Ir. wakamaa, millest K wäetatud, K wäüetamata. Wäetus: 6 pd. super-

- 3 pd. 40-list kaalisoola ja 2 pd. wũwelhaput ammoniaaki; wiimane külwatud
ahes järgus 1. ja 14. juunil, esimesed eo-nit 19 mail. Kartul maha pandud 1. juunil,
60 puuda wakainaale. Möolemad tüükid ühte wiisi erin. üheheadüsega maal. Kartul

tannatas pöua all, öttse ajal puudusid wihmad; kewadel oli maa wesine. Wäetatud kartul

oli pikemate ja lihawamate brletegei mis aga sügisel warem kollaseks läksid. Wäetatud

maa kartulid olid wähe paremad. Saagid r. walamaale arwatud:

wäetbatud: öos pd., puuda hind 60 mk., tottku 38.180 mt

wäetamata: 321, 12

Rohtem 252 pb. 18820 , ;
Kunstwäetiste eest (K wakam.) makstud 2180 mk. wäetiste wedu ja külw 200 mtk.,

1 walkamaale arwatult kulu 8.172 mtk., leittant see maha, jääb jrele 10.648 mt. — Peab

tähendama, et siin on lansrenrnle inoju eriti suur olnud, kuna see eelnimetatud pollu-
meeste ũhistatsete testmisest ligi 2 korda koörgem olnud.

; 2 Wirumaa Kohtla wala Orupere talu. Ristikhein guwilja järele,
esimese aasta hein. Wäetaiud 4 tall. wakamaad. wäetamata sama palju. äctus: super-

fosfaati 6 pd., 40-list kaalisoola 6 pd., külwatud 2. mail. Sü et jä taim harwats ja
oli tewadel tühje kohti tis. Wäetatud lapil olid need tühjad zun niiduajaks pea tiesti

aetud heinaga, wäeiamatul aga — hapuoblikaga. Kewadel kohe oli wäetatud taim rohe-
lisem, kuna ilma wäetamata oli tume, sinakas. KHaswult esimene lerjater. lehtine, mü-

her: wiimane aga hoöre ja kidur. Kannatas kuiwa all juuli algul. Wäetuse kulu: weti-

ed sapo nt tobale wedu 200 mt, tlw 100 mt., tottu 2100 mt. Kuiwa heina saagid katse—-
elt:

wäetatud tütilt 184 pd., hinnaga 90 mk., kolku 16.560 mtk. ;
wäetamata, 128 110901 „11620 .

Rohlem waetuse lbi: do pd. oo;5.040

uUlejääl peale woetamise tulu mahaarwamist 2.040 mk. Eelmiste aastate wäetuse

katsetes on wäetuse läbi saadud kestkmiseb enamsaagid stintoodust märksa körgemad olnud;

sin on kül ta wäetus noörgem olnud, ka ristikheina taim hoöre. :
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