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Eessõna.

Wõitlus umbrohtude mõstu on põllumehele juba manast

ajast tuttaro. €t aga umbrohud tänini alal on püsinud, siis

tähendab see, et lõpulikku mõitu nende üle raske on kätte

saada. €i mõi tähendust tegemata jätta, et põllumees senini

mõitluses umbrohtude mastu küllalt hoolas ei ole olnud, mis

osalt sellest tuli, et umbrohtude elu puudulikult tunti ja mit-

mesugused ebaarmamised, nagu sigiks umbrohi iseenesest

maast, asjale takistuseks olid. Wiimasel ajal on sellel alal

paranemist märgata ja mõitlus umbrohtude mastu kannab juba

paremaid tagajärgi. Hoogu sellele andis loomatoidujuurikate
kasmatamine, sest naeris, kaalikas, porgand ja peet ei leppinud

sugugi umbrohtudega, maid nõudsid nende täielist hämitamist.

Samuti suurendab mõitlust umbrohtude mastu algam seemne-

roilja kasmatus. Kuid kõige selle pääle roaatamata näeme

meie kodumaal igal pool põldusid, kus umbrohi ja mili teine-

teist mõidu lämmatada püüamad. Iseäranis juunikuus, põld-

sinepi ja rõikheina õitsemise ajal, näeme imetihti sumeroilja-

ja linamälju, mis üleni kollendamad, kus umbrohi miljast
täiesti üle on saanud, nõndasama mõime imetihti miljapõldusid

näha, kus mili ohakate seast maemalt mälja paistab. Kõike

seda tähele pannes ja armesse mõttes määratu suurt kahju,
mis umbrohud meie põllumeestele sünnitamad, seadsin käes-

olema raamatu kokku, lootes, et mõnigi siit umbrohu mastu



8

mõitlemiseks põhjalikumaid teateid omandab ja selle järele
mõitluse paremini läbi miib.

Eestikeelsed umbrohtude esimesed nimed on peo kõik Eesti

Üliõpilaste Seltsi Eooduseteaduse Osakonna korjandusest maetud,
mis on ilmunud E. K. Seltsi keeletoimekonna toimetusel raa-

matus «Kodumaa taimed". Kõiki neid austatud põllumehi, kes

järgnemate seletuste kohta midagi täiendada ehk Õiendada

leiaroad, palun seda lahkesti minule teatada aadressi all: Kir-

jastuse-Ühisus „Hgronoom“ Tallinnas. Soomin raamatule

lahket mastumõtmist ja tähelepanemist kõikide nende poolt,
keda Eesti põllutöö edenemine humitab.

flug. Jürmann.
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I. Umbrohust üleüldse.

Hiis on umbrohi?
1

Selle küsimuse pööle mõiksime põllu-
mehe seisukohalt mastata, et umbrohud on need taimed, mis

kasmatatamate kultuurtaimede sekka soomimata kasmamad.

Selles laialisemalt maetud mõistes tuleb umbrohtude hulka mõni-

kord armuta ka kultuurtaimi, näituseks, kui põllul nisu sekka

soomimata rukis kasmab, siis tuleb miimase kui umbrohu pääle
maadata ja teda peame mälja kiskuma. Kuid harilikult mõis-

tetakse umbrohtude all põllul kasmamaid mitte-kultuurtaimi

nagu ohakad, paiselehed jne., mis põllumehe poolt kasmatata-

mate kultuurtaimede kasmule, nagu rukkile, odrale jne. kahju-
likud on. Kui meie umbrohud mitte-kultuurtaimede sekka ar-

mame, siis ei tule aga armata, et nad seepärast meil kõik

metsikus olekus harimata maal kasmaksid. Oma kodumaa

metsikut taimeriiki uurides ei leia meie säält paljuid umbroh-

tusid. Honda ei ole meil, näituseks, sinist rukkilille metsikult

kasmamate taimede seas mitte näha. Sedasama mõime öelda

mäga paljude teiste umbrohtude kohta. Kuid meel rohkem

eraldab umbrohtusid kodumaa päris taimedest see asjaolu, et

neist paljud siis sootu ära koomad, kui põld mõneks ajaks
harimata olekusse jäetakse, ehk heina- mõi karjamaaks muu-

detakse. Honda nõuamad siis ka umbrohud, et nende eest hoolt

kantaks ja nende kasmamiseks põldu haritaks. Seega saamad

paljud umbrohud kultuurtaimede kulul kunstlikkude abinõudega
meil alal hoitud. Kuid mitte kõik umbrohud ei nõua haritud
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põllumaad, maid leidub ka neid, mis pea igal pool roõimad

kasmada, näituseks kasmab anijalg põllul, heinamaal ja karja-
maal. Ühes kultuurtaimedegq kantakse ka umbrohud ühest

kohast teise. Honda on meil kasmam põldohakas turoopast
Ameerikasse sisse meetud, kus teda enne mitte ei kasmanud

ja seega säälset umbrohtude hulka ühe raipemaga suurendatud.

Teiselt poolt on aga ka Ameerika meile Curoopasse uusi maen-

lasi saatnud; nimelt on ristikheina seemnetega uut liiki ristik-

heina siid (Cuscuta raeemosa) sisse meetud. Kõige enne on ta

Ameerikast Itaaliasse pääsenud, säält teistesse naabruses ole-

matesse riikidesse meetud ja läbi Austria ka Wenemaale jõud-
nud. see asjaolu, et kultuurtaimede seemnete seas ühes nen-

dega üleskasmanud umbrohu seemneid leidub, annab mõimaluse

kindlaks määrata, kust kohast seeme pärit on. Seemnemilja
ostmise juures on küsimus, kus kohas seeme kasmanud, mäga
tähtis, sest enam-mähem ühesugustes kliimalistes tingimistes
üleskasmanud mili kõlbab meile seemnemiljaks. Seemne mä-

limuse järele ei ole igakord mitte mõimalik tema kasmamise
kohta ära määrata, mille üle aga siis selgusele jõuame, kui
temas leidumad umbrohu seemned järgi uurime. Kui näituseks

ristikheina seemnete seas umbrohu seemneid leidub, mis ainult
Ameerikas kasmamad, siis mõime otsustada, et seeme Ameeri-
kast sisse on meetud ja meie kliimas kasmatamiseks kõlbmata.
On jälle umbrohtusid, mis pea ainult talimiljas kasmamad, teisi
näeme meie ainult sumimiljas edenemat. Cdasi mõime meel
mähet teha ainult ristikheinas ehk ainult linas ettetulemate umb-
rohtude mahel. Umbrohud, mis enamasti sügisel pärast lõikust

idanemad, kasmamad paremini talimiljas, sest põllu ettemal-

mistamine sumimiljale (sügisene künd ja kemadised harimised)
hämitab nad. Umbrohud, mis kemadel hiljem idanemad ja roh-

kem malgusenõudjad on, ei suuda jälle talimiljas edeneda, kus

nad ära lämbumad, mispärast niisugused siis hästi sumimiljas
siginemad.

Weel jagatakse umbrohtusid maa liikide järele. Hända

edeneb, näituseks, mäike hapuoblik lopsakalt lubjamaesel maol,
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kuna kõik hiireherne liiki umbrohud hoopis selle mastu lubja-
rikkal maal hästi kasmamad. Peab aga kohe tähendama, et

see jaotus täiesti läbimiidam ei ole, sest nagu kartul mitte ai-

nult kergel maal ei kasma, maid ka raskel, samuti mõimad

ka lubjaarmastajad umbrohud meel lubjamaesel maal edeneda,
ehk küll mitte nõnda lopsakalt, kui omal armsamal maal. FReie

näeme, et umbrohud nõudlikud taimed on, iseäranis maahari-

mise kohta. Põllu jätmine karjamaa ehk heinamaa alla, nagu

juba kord tähendatud, hämitab suurema osa põldumbrohtudest
sootu. Kuid umbrohud ja miljataimed ei ole oma nõuetes ühe-

sugused. Reed tuhanded aastad, mis suurem osa umbrohtusid

siin juba elanud on, tegiroad neid ka meie kliimale kohaseks.

Üleüldse on umbrohud oga meie miljataimedest hästi lepliku-
mad ja sääl, kus mili juba halma põlluharimise, mäetuse, niis-

kuse ehk kuimuse all kannatab, mõib umbrohi meel jõudsasti
edeneda, nõnda on umbrohud mõitluses olemise eest palju
roisamad mastu panema, kui kultuurtaimed. Selles asjas lõõ-

mad nad oma määratu suure siginemise mõimu, hääde laiali-

laotamise ning alalhoidmise abinõude poolest miljataimed
kaugelt üle.

II Umbrohu kahjulikust mõjust.

Iga põllumees on tähele pannud ja teab, et kui kemadel

umbrohud maimu oma kätte saamad, siis enam miljast hääd

saaki ei saa. Juba silmaga üksi tähele pannes mõime selle

määratu suure kahju ära tunda, mis umbrohud miljde teemad.

Iseäranis tähelepandam on umbrohu hämitam mõju siis milja
kohta, kui ilmad miljataimede kasmamisele mitte hääd ei ole,
kas liig mihmased, liig kuimad ehk ülemäära milud on. nõnda

mõis kange põua ajal 1914. aastal näha, kuidas kodumaa

linapõldudel ainult meel umbrohtu kasmas, kuna lina kuima

pärast sootu ära kadus. Suurem osa põllumehi pidid oma lina
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mikatiga maha niitma, ei maksnud maema üksikuid lina-

taiini umbrohust mälja kitkuma hakata. Samuti mõis tähele

panna, et ka 1915. aastal, mis üleüldiselt mäga hää milja-
aasta oli, linapõllud aga paljudes kohtades umbrohu põldudeks
olid muutunud. Kemadised kuimad ja milud ilmad pääle
milja mahategemist panid õrna linakasmu kinni, kuid umb-

rohud, kui rohkem maema mälja kannatamad taimed, tõusid

seda mabamalt üles. Umbes kahe nädala pärast muutusid il-

mad jälle soojaks ja tuli ka oma jagu mihma, kuid see ei

suutnud asja enam parandada, sest umbrohi oli juba kord

linast üle saanud ja ei lasknud teda enam enese marjust mälja
tulla. Honda mõisin ma 1915. aasta sumel Järmamaal ümber

sõites pea igal pool linapõldusid näha, mis täiesti umbrohu

põlluks ümber olid muutunud, kus pääasjalikult malts lopsa-
kalt kasmas. Kõik teised suroimiljad suutsid aga selle aasta

kemadised milud ja kuimad ilmad hästi mälja kannatada, ega
lasknud endid umbrohust alla suruda, ning andsid sellepärast
sügisel rikkaliku lõikuse.

Samuti mõime tähele panna, kuidas üleliiga mihmastel

aastatel põldkastehein ja luste rukki ära mõimad lämmatada,
sest et märg aeg nende umbrohtude kasroule roäga meele jä-
rele on. Teadagi, mõimad need umbrohud ainult siis suurel

armul üles tõusta, kui nende seemneid maas leidub, kuhu neid

põllumees kord ühes milja seemnega ise külmas.

€t umbrohud oma kasmamiseks, nagu kõik taimed, toitu

tarmitamad, mida juurtega maast saamad, siis mähendamad

nad seega maa rammu. Toitu maetakse aga sulas olekus

meega, misläbi maast ka palju mett kaduma läheb. Honda

sisaldab eneses rõikhein ümmargustes armudes mõttes: 12%
fosforihapet, 20% kaalit, 34% lupja. Heed on aga ka ained,
mida iga miljataim maa seest peab saama ja mida põllumees
sõnnikus mäljale meab. Kasmab meil rohkesti umbrohtu põl-
lul, siis imemad nad maast palju toiduaineid enestesse ja
miljataimed jäämad toidu ehk rammu puudusel kiratsema.

Pääle rammu mõtamad umbrohud kultuurtaimede eest ka
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palju niiskust ära, mis iseäranis mäga tähtis meie kodumaa

kohta on, kus miimasel ajal põua-aastad põllumehele palju
muret on sünnitanud. ITleil tuleb igapidi selle eest hoolt kanda,

et maas tormilisel määral niiskust leiduks, mida miljataimedele
otsekohe tormis läheb, kui ka selleks, et maas leidumaid toidu-

aineid sulasse olekusse muuta. Honda on teaduslikkude kat-

sete abil kindlaks tehtud, et ühe ja sama milja külmi rohkuse

juures umbrohi maa pääle kuimatamalt mõjub, mida rohkem

põllul umbrohtu kasmab, seda rohkem imemad nad temast

niiskust mälja ja seda kuimemaks muutub maapind.
Suuremaks ja laiemaks kasmades marjamad umbrohud

miljataimi, neilt maigust ja ruumi mõttes. Umbrohu kahjulikku

mõju miljasaagi pääle on kuulus agrikultuur-füüsikus prof.

Wollny paljude katsete maral järele uurinud. Honda saadi

umbrohtu jäetud katsepõllult mähem saaki, kui puhtaks kitku-

tult, ja nimelt kaalikaid 14 korda, lehti 7 korda, maisi 10

korda, kartulid 5 korda, nisu 3 korda ja herneid 2 korda

mähem. Iseäranis kahjulikult mõib umbrohi juurmilja pääle

mõjuda, nagu seda ka Wollny katsed näitamad. mitmed põllu-
mehed on oma loomatoidu juurikate kasmatamises petetud
saanud just umbrohtude läbi, mida hakatusest pääle küllalt

hoolega ära ei hämitatud ja mis pärast tema lõikuse ära nee-

lasid. mitte nõnda mäga allarusutud ei saa teramilja saak,

nii terade kui põhu poolest. Kuid lina on aga jälle taim, mis

umbrohu all palju kannatada saab. Iseäranis on lina nõrga

juurekamaga ja peene olekuga, mida umbrohud mäga kergesti

oma alla matamad. £ina ei kannata umbrohtude all mitte

üksi kasmamise ajal põllu pääl, maid ka harimise juures on

nad tüliks ees ja üleliigne tagumine, mis nende pärast lina

ropsija ette mõtab, mähendab meel omalt poolt lina määrtust.

Wilja mahaheitmine mõib ka umbrohtude mõjul sündida,

milles iseäranis kassitapud kahjulikud on. Heed juur-umbrohud
keerutamad endid tappude moodi miljataimede ümber ja kisu-

mad nad alla. Honda mõib põllul, kus seda umbrohtu rohkem

ette tuleb, mili sootu mahakistud ja ära lämmatatud saada.
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Wilja terade sekka jäänud umbrohu seemned teemad milja, lina
kui ka ristikheina seemne alamäärtusliseks. Keegi ei maksa

umbrohu seemneid sisaldamast miljast seda hinda, mis puhta
milja eest antakse. Hoopis kahjulik on niisugusest miljast
jahmatatud jahu, kus kihmtiseid umbrohu seemneid leidub,

nagu seda nisulille (flgrostemma Githago) ja uimastama raiheina
ehk hull-luste (folium temulentum) seemned on. Põldluste

(Bromus aroensis) seemned teemad jahu isemärmiliseks.

ITlÕned umbrohu taimed on aga kihmtise mõju poolest
loomadele otsekohe kardetamad, näituseks mõib põldosi prof.
Rümkeri teate järele meiste juures, kes seda söömad, pasan-

dust, lahjaks jäämist ja piimaanni mähenemist sünnitada, ka

koguni teda surmale miia.

Selgub, et umbrohud mõimad põllumehele coäga süurt

kahju sünnitada, nõnda otsekohe, kui ka kaudselt miljasaaki
mähendades. On kord kuhugi põllule palju umbrohtu kogune-
nud ja kui nende mastu mitte kõige tõsisemaid abinõusid tar-

vitusele ei roõeta, siis mõimad nad miljataimede kasmamist

nõnda takistada, et sinna milja külmamine üleüldse kasutuks

jääb. Sellepärast on ka päris Õigus ühel teadusemehel järg-
mist öelda: „põud ja rahehood on mäga halmad nähtused,
kuid siiski tuleb nende läbi sündinud kahju mäheseks pidada
selle kahju kõrmal, mida sünnitamad põllupidamisele umbrohud- .

lil. Umbrohu laialilagunemisest.
€t umbrohud juba tuhanded aastad põllumehele tüliks on

olnud, sellest hoolimata, et nende kui maenlaste pääle maada-

takse ja neid igapidi hämitada katsutakse, siis mõib seda alal-

kestmust umbrohtude määratu rohke sigimuse ja ülihää mostu-

panemise armesse panna. Rägu kord juba tähendatud, on

umbrohud moitluses olemise eest palju misamad mastu pa-

nema, kui ükski teine kultuurtaim, sest loodus on ise nendele
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kõige paremad abinõud elu alalhoidmiseks annud. €i pea

põllumees alati nende mastu mõitlust, kõiki abinõusid tarmi-

tusele mõttes, siis mõimad umbrohud omalt poolt miljataimed
ära lämmatada. Jääb mõni üksik umbrohu taim ehk selle

seeme põllule, siis on sellest juba küllalt, et mõne aastaga
terme põld neid uuesti täis saaks.

Umbrohud lagunemad laiali nii seemnete,

kui ka maa-aluste osade kaudu.

a) Caialilagunemine seemnete kaudu.

Eoodus on umbrohud sigimamateks taimedeks mälja kas-

matanud, sest nad mõimad määratu suure armu seemneid

kanda. Hända kasroatamad Haberfandti, Hrebtomi ja Schert-

leri uurimiste põhjal seemneid:

Teadagi an need armud möga kõikumad ja mõimad selle jä-
rele, kuidas umbrohul kasroamise aasta oli, kas mäheneda ehk

suureneda, nagu miljagi lõikus. Kindlaks jääb aga see, et

umbrohi oma seemne hulgaga miljataimedest kaugelt üle käib.

Ka on katseid tehtud seemnete idanemise kohta, mis, nagu

kogu seemne arm, ka kõikum oli. Idanemise katseid umbrohu

seemnetega läbi miia on kaunis keeruline ülesanne, sest suu-

rem osa umbrohtude seemnetest ei idane mitte kohe pärast
täiskasmamist, maid ainult mähem osa, kuna muist enne meel

pikemat ehk lühemat puhkeaega nõuamad, et pääle selle al-

les idanemise mõimuliseks saada.

Põldsinep 2003 künni 21360,
põldlusfe 730 1428,

põldohakas 6240
„ 35550,

rukkilill 1488
„

6680,

teelehf 466 1012,
nisulill 223

„ 284,
hiirekõrn? 8556

„ 37500,
ristirohi 1666

,
6600.
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Paljud umbrohu seemned võivad aastate viisi sügavas
maa sees olla ja kui nad siis uuesti üles toodakse, et neile värske

Õhk, soojus ja niiskus ligi pääsevad, hakkavad nad idanema.

Talvised külmad ei suuda ka neid seemneid rikkuda, maid

mõne uurija järele mõjub külma ja saoja vahetus edendavalt

idanemise pääle. Ka ei idane ühe umbrohu seemned kõik

mitte sügisel ehk kõik kevadel, maid muist sügisel, muist

jälle kevadel. see suur mitmekesidus umbrohtude seemnete

idanemises on nende taimede iseäralduseks ja raskendab suu-

resti nende hävitamist.

Käituseks, kui sügisel kõik kasvama läinud umbrohud

ära hävitataks, siis ei tähendaks see veel sugugi seda, et

kevadel neid põllul vähem oleks. 6hk kui meie juba mõni

aasta mõnd umbrohtu enam ei näeks ja seda seemnega ka

põllule ei külmaks, võiks ta aga siiski korraga põllule ilmuda,
kui ta sügavalt maast, kuhu sattunud oli, ühel ehk teisel vii-

sil jälle välja toodi.

Ilmade mõju seemnete idanemise pääle on ka suur. Kaua-

kestvad soojad päetoad sügisel panemad palju umbrohu seem-

neid kasvama, mis muidu vahest vilumal ajal kevade pääle
oleks j-äänud.

Ka seemne malmimusel on idanemise kohta oma mõju.
Wähem valminud seemned idanemad tihti varemalt suuremal

armul, kui täiesti valminud, kaotavad aga ka ennem oma

idanemise jõu.
Kuidas umbrohu seemned idanemisemõimu kaua alal hoia-

vad ja selle juures jaokaupa idanema hakkaroad, näitab meile

Dorph-Petersen’i katse:

1. aasta 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. aasta

Põldsinep . . 12 111518 26 3 1 00 kokku 86.

Eitrihein
. .

I 0 9 7 1 029 36 4
„

87.

Sellest näeme, et põldsinepi seemned kõige paremini kolmandal,

neljandal ja viiendal aastal idanevad, kuna litriheina seemned al-

les seitsmendal ja kaheksandal aastal kõige rohkem idanevad.Seda
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on meel mähe selle kõrmal, mida Peters omas katsetes metsa maaga
näitab. Selleks uuris ta endist põllumaad, mis 20 künni 46

aastat metsa all oli seisnud, ja leidis temas nüüd meel idane-

mise jõulisi põldumbrohu seemneid, nagu põldsinepi, litriheina,
kesamailaste ja teiste seemneid. Pärastised katsed on näida-

nud, et isegi üle saja aasta metsa all seisnud endisest põllu-
maast idanemise jõulisi umbrohu seemneid on mälja tulnud,

mida sügamamasse maasse seeme satub, seda paremini sei-

sab ta sääl alal. Seda nähtust seletatakse seega, et sügama-
mas maas soojuse ja niiskuse tingimised palju ühtlase-

mad on kui maa päälmises kihis ehk päris maa pääl. €t

seemned sügamas maas idanemise läbi otsa ei saa, tuleb sel-

lega seletada, et sääl idanemiseks tarmisminemat hapnikku
mähe leidub, selle mastu aga rohkesti söehapet. nõnda mõi-

mad seemned 12 tolli maa sees kõige paremini alal seista, ka

palju paremini ja kauem, kui toas hoides. See umbrohu ise-

äraline omadus, aastate miisi maa sees kasmamisemõimulisena

alal seista ja kord uuesti põllu päälmise korrasse sattudes kohe

jälle kasmama hakata, andis ennemanasti põhjust armumiseks,

nagu sünnitaks maa iseenesest umbrohtu. Olen mäga mitme

munema põllumehe poolt ütlemist kuulnud, et maa, kus roh-

kesti umbrohtu kasmab, olla niisugune umbrohu sünnitaja ja
seega ei saamat neid üleüldse ära kaotada.

Õnneks ei ole aga mitte kõik umbrohu seemned nõnda

misad alal seisma, maid paljud neist kaotamad maa sees olles

ka oma idanemise jõu ja saamad seeläbi kahjutuks.
ITleic nägime, et umbrohud määratu palju seemneid mõi-

mad kasmatada, kuid edasi on loodus ka selle eest hoolt kan-

nud, et need seemned mitte emataime juure hunnikusse ühte

kohta maha ei müriseks, maid nad kantakse iga nelja tuule

poole laia maailma mälja. Palju kergem oleks olnud põllu-
mehel mõitlus umbrohtude roastu, kui nende seemned emataime

juure maha langeksid, sest siis kaoks mõimalus, et hääletu-

sesse jäänud põld, ehk umbrohtunud naabri peremehe põllud
kõik ümberkaudsed umbrohust puhtaks tehtud põllud nendega
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uuesti üle uputaks. Põllumees on miljataimede laialilaotaja,
nende külmaja, loodus aga umbrohu külroaja.

Seemnete laialilaotamine umbrohtude juures sünnib roäga
mitmel roiisil.

On umbrohtusid, mis oma seemned laiali roiskcmad, mil-

leks neil sellekohased abinõud olemas, niisuguste hulka käi-

road kaunukasmatajad umbrohud, nagu hiireherned. Saab nende

juures seeme malmis, siis lõõmad endid kaunade kestad ära

külmades niisuguse jõuga lahti, et seemned neist mahest mõne

sülla kaugusele kargaroad. On umbrohtusid, mille seemned

iseäraliste lendamise abinõudega on roarustatud, et

tuul neid kaugele edasi roõiks kanda, nende hulka käiroad

ohakad, roõililled j. n. e., mille seemnetel kõigil pikk kerge sule-

moodi ehitusega lennuaparaat ligi on; teistel jälle, nagu karu-

kaeral, on seeme sulekarroadega kaetud, mis teda niisamuti

lennuks kõlbuliseks teeb. Eeidub meel umbrohtusid, mille seem-

ned iseäraliste, roäqa kergesti asjadesse kinni hakka-

roate kidukestega kaetud on, et seeläbi liikumate

olemuste abil ühest kohast teise kantud saaks, näituseks roirn

(Calium oparine).
Umbrohtude laialik a n d j a k s mõib tuul olla.

Tuule auks peab ütlema, et ta mitte halroasti oma kohust ei

täida. Suroel, kui ohaka seemned juba malminud on, mõime

näha, kuidas neid tuul piiraena määratumal hulgal edasi kan-

nab, nii et nende rohkuse üle imestada tuleb. Tuul mõib seem-

neid roerstade roiisi edasi kanda. Ka ilma mingisuguste len-

damise-abinõudeta seemneid mõib mõnikord tuul edasi kanda.

Umbrohtude seemnete edasika ndj a k s mõib

ka mesi olla. Rohkesti mõib mesi seemneid säöl edasi

kanda, kus ta üleuhtumisi sünnitab. Weega ühes rännates

saamad umbrohu seemned mõnikord õige keerulisi teid käia.

Hii rändamad nad meega põllupinnalt sügamale maa sisse,

jõuaroad torudesse, kus põld torutatud on, šäält neid mööda

keerulisi käikusi tehes uuesti päemamalgele lahtisesse pääkraami,
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kust nad jälle heinamaale ehk põllule mõimad sattuda, et sääl

kasmama hakata.

Ka mõimad loomad umbrohu seemneid edasi

kanda, iseäranis niisuguseid seemneid, mis kergesti loo-

made karmadesse kinni jäämad. Hända olla Curoopasse lamba

millaga üle okeaani mõõrast umbrohu seemet sisse toodud.

Rohkesti laotab aga põllumees ise umb-

rohu seemet oma põllule laiali.

mitte mähem ei ole see umbrohu seemnete kogu, mida

ühes milja seemnega põllule kütitakse. Seda

rohkem satub umbrohu seemet külmiga põllule, mida enam

põld, kust seemnemili mõeti, umbrohus oli ja mida mähema

hoolega seemnemilja nendest puhastati.
Ka sõnnikuga meetakse umbrohu seemet põllule, sest ise-

äranis hästi mõimad sõnnikus niisugused seemned alal seista,
millel kõma kest ümber on. Sõnnikusse mõib seeme mitmel

miisil sattuda, kõige enam aga Õlgede ehk põhu seest otsekohe

sõnnikusse pudenedes. Wiljalõikusega ühes koristatakse ka

umbrohi põllult ja käib ka ühes miljaga peksumasina alt läbi.

Peksmise ajal pudenemad need umbrohu seemned, mis juba
roalminud, miljaterade sekka, kuid leidub meel pooleli malmi-

nud seemneid, mis enamasti marte otsa jäämad ja Õlgede ehk

põhu sees järele malmimad. Taimel on nendest pool-malminud
umbrohu seemnetest küpsed terad saanud, ja need marisemad

nüüd põhust ja õlgedest sõnnikusse, ehk rändamad ühes nen-

dega looma kõhtu. Kuid umbrohu seemet, mille loom

ära sõi, ei seedi ta meel mitte igakord ära.

Iseäranis rohkesti pääseb umbrohu seemneid fermelt ja meata

meiste kõhust läbi. £amba seedimise orgaanid hämitamad umb-

rohu seemneid juba paremini. Ainult kana, iseäranis meel

metslindude kõhust pääseb mähe seemneid läbi, mis meel ida-

nemisejõulisteks jäämad, nagu seda Kempski katsed näitamad.

mitte kõigi umbrohtude seemned ei pääse meata looma

kõhust läbi, toaid paljud neist saamad sootu ära hämitatud.

Honda saamad Kempski katsete järele täiesti otsa järgmised
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umbrohu seemned, kui nad looma kõhust läbi on käinud: rukki-

lille, malge karikakra ja mirna omad. Päris ilma meata mõi-

mad aga jääda : hapuoblika, maltsa, teelehe ja tillide seemned.

Sellest näeme, kui hädaohtlik on umbrohu laialilaotamise

mõttes umbrohu seemneid sisaldama milja söötmine loomadele.

Isegi milja jahmatamine ei hämita kõiki temas leidumaid seem-

neid. See on meile arusaadam, kui tähele paneme, et mõned

umbrohu seemned nõnda mäiksed on, et neid roaemalt palja
silmaga terade hulgast näha mõib. niisugusel korral purustab
roeskikimi küll milja tera, kuid jätab umhrohu seemned puu-

tumata, mis seega meskilt termelt tagasi miiakse.

Söödetakse aga umbrohu seemned, mis miljapeksmise juu-
res masina alla kokku moolamad, meel otsekohe loomadele,
siis mõib kindel olla, et nendest suurem osa termelt sõnni-

kusse pääseb. Sõnnikuga ühes meetakse temas

leidumad umbrohu seemned uuesti põllule. Selle

järele, kui kaua seeme sõnnikus seisis, kus kohas ja kuidas

sõnnik alal hoiti, leidub neid temas rohkemal ehk mähemal

mõõdul termelt alles. Käärimas ja mirtsases sõnnikus kaota-

mad seemned oma idanemisemõimu palju ennemalt, kui kül-

mas ja kuimas sõnnikus, mida maremalt umbrohu seemned

põllule satumad, seda suurem on niisuguste arm, mis meel

kasmama mõimad minna.

b) laialilagunemine maa-aluste osade läbi.

Paljud umbrohud siginemad ja lagunemad laiali maa-aluste

osade kaudu. Reid umbrohtusid nimetatakse juur-umbroh-
tudeks. Juur-umbrohud on kõik mitme-aasta taimed, kuna

seemne-umbrohud ühe-, kõige rohkem kahe-aasta taimede sekka

kuulumad. Juur-umbrohud mõimad maa-aluste marte, juuri-
kate, kaudu laiali laguneda. Reed maa-alused roarred lähe-

mad juurtest selle poolest lahku, et neil juurekübar puudub ja
nad puudulikult mäljacrenenud lehti kannamad, mille kaenlas
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pungad pesitsemad, kust uus taim mõib mõsuda. Juur-umb-

rohtude hulka kuulumad niisamuti umbrohud, mis maapinda
mööda roomamate marte, mõsandite, kaudu laiali lagune-
road (anijalg). Ka mõimad mõned juur-umbrohud oma maa-

aluste marte küljemõsud jämedaks paisutada, mis pahkmarteks
kutsutakse, ja nende kaudu nagu kartulid paljuneda. Cõpuks
on meel juur-umbrohtusid, mis oma maa-alused marred sibula

taoliseks koguks muudamad ja nende kaudu laiali lagunemad.
Kuid seesuguse loomuliku laialilagunemise teel ei suudaks

juur-umbrohud meel kuigi kaugele laguneda, sest maa-aluste

marte, mõsandite ehk juurikatega suudab üksik taim kõige
rohkem ainult mõni jalg edasi minna. Kunstlikul teel saab

aga see laialilagunemine palju suurendatud ja kiirendatud.

Himelt aitab põllumees iie põlluharimise juures juur-umbrohu
laialilagunemiseks kaasa. Hkkega, kultimaatoriga ehk sahaga
kistakse umbrohu maa-aluste osade küljest tükid ära ja kan-

takse edasi, millest kõigist uued taimed mõimad mõrsuda. Heed

umbrohu maa-alused osad, millest uued taimed kasmaroad, on

taimele toidutagamara kambriks. Seda parem ja suurem on

lahtikistud umbrohu osa kasmamise jõud, mida rohkem temas

tagamara-toitu leidub. Wäga misalt hoiamad nad enestes elu

alal, kuima ja päikese kõrmetust hästi mälja kannatades. Hii

mõimad orasheina juured põllu pääl nädalate miisi seista, ilma

et meel ära lõpeks. Satub niisugune maa-alune marretükk,
mida põllumees mahest juba surnuks pidas, uuesti mulla alla,
siis amaldab ta meel elumärkisid ja tõstab maa seest oma

rohelise pää mälja, miljataimi armuheitmata kõimale tõrjudes.
Juur-umbrohud mõimad ka seemnete Raudu sigineda ja

laiali laguneda. Honda kasmatamad põldohakad (Cirsium ar-

oense), mis juur-umbrohud on, õige suurel armul seemneid,
mille kaudu nad hästi laiali laguneda mõiroad. Selle mastu

kuulub aga pärisohakas (Sonchus oleraceus) seemne-umbrohtude

hulka. Had mõimad kas ise maa-aluste osade kaudu edasi

minna, ehk nende kaudu edasi kantud saada, kui ka seemne-

test paljuneda.



22

niisugune juur-umbrohtude mitmekesine laialilagunemise
mõimalus teeb ühtlasi mõitluse nende mastu raskemaks, sest

et põllumees nende mastu niisamuti mitmesuguseid hämitamise

miisisid peab tarmitama, kui mitmel miisil nad laiali laguneroad,

IV. Wõitlusest umbrohtude mastu.

Wõitlus umbrohtude mastu on mäga laialine ja mitmeke-

sine töö, mis põllumehelt palju maema ja püsimust nõuab.

See töö, kui ta asjatundlikult ja hoolsasti läbi miiakse, kan-

nab ka hääd lõikust, sest on mõimalik põllud umbrohust täiesti

puhtaks saada ja puhtad hoida. Wõitlus umbrohtude mastu

läheb mõnikord küll kulukaks, kuid see ei pea meid sugugi
kohutama, sest kahju, mis meie iga aasta nende läbi saame,

on ikka meel palju suurem, nii et kuludega töötades siiski

lõpuks kasu mõime saada. Selles seletuse osas tahame ainult

üleüldisest roõitlusest umbrohtude mastu kõneleda ja päärõhku
selle pääle panna, kuidas mõimalik on ära hoida, et uut umb-

rohu seemet enam põllule ei kantaks. Sest õige tee umbroh-

tude hämitamises näib selles seismat, et meie kõige enne uute

umbrohtude sündimist takistame, mille pääle päärõhku panna

ja milleks kõik abinõud tarmitusele tuleb mõtta.

Käesolemas töö osas — mõitlusest umbrohtude mõstu —

tahame käsitada niisuguseid mõitluse abinõusid, mis enam-

mähem üleüldised on ja kõikide umbrohtude kohta kuulumad,
kuna pärast poole, kui juba üksikutest umbrohtudest jutt on,

ka üksikasjalist üksikute umbrohtude hämitamise kohta ette

toome. Professor Rümker ütleb, et nagu termishoius, nõnda ka

umbrohtude mastu mõitlemises peab päärõhk ärahoidmises

seisma. seega on siis kõige õigem mõitlus umbrohtude mastu,
esiteks nende põllule pääsemise ärahoidmine, teiseks nendele, mis

juba põllul elutsemad, takistuste tegemine, et nad miljas kas-
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roama ei saaks hakata. Üleüldse on kindlam ja ka odaroam

roõitlus umbrohtude roastu nende ärahoidmine, kui nende roastu

roõitlemine roilja sees.

fl. Kuidas umbrohu seemne põllule pääsemist
ära hoida.

a) Seemneroili olgu umbrohust puhas.

€i suudaks meie umbrohust põllul ilmaski lahti saada, kui

meie neid allikaid, kust uut umbrohtu põllule moolab, mitte

ära ei hämitaks. Siin tuleb kõige enne selle järele maireata,
et roilja seeme, mida põllule külroatakse, umbrohu seem-

nest puhas oleks. Selles küsimuses patustatakse põllu-
meeste juures meel roäga palju, flrroan mitte eksiroat, kui

oletan, et meie põldudel kasroaai umbrohi suuremalt osalt

seemnega ühes maha hüütakse. Pea iga põllumees peksab
oma roilja masinaga, mis üksikult ehk ühiselt on ostetud, kuid

roäga harroa leidub neid põllumehi, kes ka seemneroilja hääde

sorteerimise masinate abil puhtaks teeksid. Ka meie paremates,
nõnda ütelda eeskujuüstes taludes ei leidu tarroilikku roilja
sorteerimise masinat. Hrroatakse sellest juba küllalt saaroat, kui

seeme rehepeksu masina sorteerimise tsilindrist läbi käib ehk

liht tuulamise masinast läbi lastakse. Sellest ei ole aga sugugi
mitte küllalt, sest nii peksumasina tsilindrid, kui ka liht tuulaja
ei puhasta roilja seemet roeel kaugeltki kõigist umbrohu seem-

netest puhtaks. €t seemneroilja puhastamine tähtis küsimus on

ja meil uuemaid sorteerimise masinaid roeel roäga roähe tun-

takse, siis luban enesele siin nende kohta mõne sõna öelda.

Üheks paremaks seemneroilja sorteerimise masinaks tuleb

pidada Räberi „Tr iu m p h’i“ (maata pilt N° 1). On roili peksu-
masinas puhastatud ehk mõnel teisel rüüsil aganatest täiesti

puhtaks tehtud, siis maime ta „Triumph’ist“ läbi lasta, sest

temaga ei mõi aganate tuulamist mitte ette mätta. „Triumphi“
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hää mentilaator sorteerib milja täielikult ras

kuse järeleja hästi ehitatud sõeladtera suu

ruse järele, nii et seeme umbrohust pea täiesti puh
taks saab.

w Triumph“ töötab järgmiselt: kastist langemad terad pilu
läbi, mida tarmiduse järele suuremaks ehk mähemaks mõib

seada, üle liikuma molli laua pääle, mis mäikesi rennikesi täis

on. Terad, mis rennilist lauda mööda alla langemad, satumad

kõik ühtemiisi tuule mõju alla, mispärast siis ka töö hästi üht-

lane saab. Tuule kätte sattunud terad langemad nüüd mitmesse

Pilt nr. 1. Röbcri „Triumph“ sõeltega.
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osasse, tühjad terad ja kerged umbrohu seemned puhub tuul

masina otsast mälja, kõhnemad langemad järgmisesse osasse,

ilma et meel sõelte pääle satuksid, ja ainult raskemad terad

roeeremad sõeltesse Csimene lühike sõel hoiab suurema prahi,
nagu kimikesed, tungalterad j. n. e. kinni, kuna miljaterad
temast läbi pikema sõela pääle marisemad ja seda mööda alla

meeremad, peenikesed umbrohu terad kukumad aga sõela alla.

Pika sõela otsast tulemad seega siis terad mälja, mis juba kül-

mumiseks tarmitada sünnimad. „Triumphi“ ostes saab ostja
temaga neli sõela kaasa, mis rukki, nisu, odra ja kaera puhas-
tamiseks sündsad on. Tahetakse aga temaga herneid, ristik-

heina-, miki- mõi linaseemet puhastada, siis tuleb sel eks ise sõe-

lad ise hinna eest meel juure osta. „Triumph“ ei ole mitte kallis

masin, sellepärast on ka soomida, et põllumehed teda omale

ostaksid.

.Triumphiga" puhastatud miljasse mõimad aga siiski meel

suuremad umbrohu seemned sisse jääda, mis raskuse poolest
pea miljaga ühesugused on, niisama ei eralda ta poolikuid teri

teiste hulgast mälja. Seda ülesannet täidamad aga mäga hästi

Röbcri triöörid (maata pilt nr. 2). Triöörid täien-

daroad siis „Triumphide“ puhastamise tööd ja
eraldamad teramiljast mäga hästi kõik poolikud terad, ümmar-

gused umbrohu, kui ka kaunmilja seemned. Triööri päätäht-
susega osa on tema suur trummel, mis seestpoolt mäikesi au-

gukesi täis on ja töötamise juures ringi käib. Trumli augud
on pool-ümmargused ja selles suuruses tehtud, et ümmargused
ja poolikud terad nendesse mohumad, kuna termetel milja te-

radel otsad mälja jäämad. Töötamise juures lastakse mili

trumli kõrgemast otsast sisse, kus juures terad trumli auku-

desse satumad ja temaga ühes ringi hakkamad käima. Hüüd

kisumad aga medru-traadid need terad jälle mälja, mis trumli

aukudest mälja ulatumad, kuna mäikesed ja ümmargused terad

üles tõusemad ja alles ülemal aukudest mälja kukumad, kus-

juures nad plekist renni satumad, mis keset trumlit üles on

seatud, ja seda mööda masinast mälja juhitakse. Triöörid on
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juba kallimad roiljapuhastamise masinad, kui „Triumphid M ja
sellepärast on sooroida, et neid põllumehed mitme pääle kokku

ostaksid. Põllumeeste keskseltside korraldusel asutatud masina-

jaamades on ka eelpool kirjeldatud seemnepuhastamise masi-

nad, põllumeestele üleüldiseks tarroitamiseks. Kahjuks on nii-

suguseid masinajaamu senni meel roaga roähe, nii et kaugelt
suurem osa põllumehi nendega mitte kokku ei puutu. Sooroida

jääb, et põllumehed kokku liitudes ühiselt masinajaamu asu-

taksid ja enestele seemnepuhastamise masinad ostaksid.
Kus aga ühiselt asi paigalt ei nihku, sääl katsugu üksikud

peremehed ise omale eelnimetatud masinad osta.

Pilt nr. 2. Röberi triöör.
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Wili, mis puhastamise masinast Jrium-

phist“ ja ,Triöörist“ läbi lastakse, saab umb-

rohust täiesti puhtaks ja peetakse seepärast
kõige paremaks seemnemiljaks. Ostab aga põllumees
omale roäljast seemnemilja, siis tuleb hästi selle järele malmata, et

ostetud seeme ka umbrohu seemnetest puhas oleks. Kõige pa-

rem on seepärast seemnemilja suurematelt majandus-ühisus-
telt osta, kus seemne puhtuse ja hääduse eest juba mastuta-

takse. Wäga soomida on, et põllumehed omale miljaseemne
Seemnemilja Ühisuse kaudu telliksid, sest siis jääb kartus

umbrohu seemne põllule külmamise pärast ära. Csimeseks

nõudmiseks mõitluses umbrohtude mastu on: milja seeme,

mis põllule külmatakse, olgu umbrohu seemne-

test täiesti puhas.
Puhastatud ja sorteeritud miljaseemne määrtus ei seisa

üksnes selles, et temas enam umbrohtu ei ole, maid ka selles,
et temast kasmam mili tugem saab, mis omalt poolt põllule
kasmamad umbrohud mõib alla suruda. Wiljas, mis hästi

üles on tõusnud ja jõudsasti kasmanud, leidub hoopis mähem

umbrohtu, kui kidurasti kasmamas miljas. See on sellega se-

letatam, et paljud umbrohud tugemasti kasmamo milja marja-
mist mitte mälja ei kannata ja temas sellepärast kas mäetiks

jäämad ehk sootu ära koomad.

Seda nähtust tõendamad nii paljudes katsejaamades, kui

ka üksikute põllumeeste juures tehtud katsed. Sellepärast
tahan meel kord toonitada: põllumehed, muretsege
endile hääd seemnevilja puhastamise ja sor-

teerimise masinad, et teil mi li ilma umbrohu

seemneta maha saaks külitud, mis tugemjahää
kasmab ja seega parema ja rohkema lõikuse

läbi kõik puhastuse pääle läinud kulud ausasti

ära tasub.
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b) Coomatoit olgu idanemiserDÕimulistest umbrohu

seemnetest puhas.

mitte ainult seemnerailja juures ei tule raaljult tähele panna,
et ta umbrohu seemnetest raaba oleks, maid seda tuleb nii-

samuti ka loomadele toiduks tarmitataroa roilja kohta nõuda.

Rägu eelpool seletatud, ei suuda loomad kõiki umbrohu seem-

neid, mis nad ära söömad, mitte ära seedida, maid suur hulk
neist pääseb roigastamatalt seedimise argoonidest rohija, rän-

dab ühes sõnnikuga põllule, kus uuesti kasroama hakkab. Ka

roeskikiipi alt pääsemad paljude umbrohtude seemned hädata

läbi, nii et umbrohtu sisaldama roilja puruks jahroatamine meel

midagi ei kindlusta. Sellepärast peame loomadele

söödetama roilja samuti umbrohu seemnetest

puhastama nagu seemne ai iljagi.
Rüüd jääb aga majapidamises suur hulk puhastuse masi-

natest mälja misatud umbrohu seemneid järele, millel oma toite-

roäärtus ei puudu. Küsida tuleb, mis peame nendega pääle
hakkama? Seda kahjulikum on nende äraraiskamine, mida

rohkem neis wiljateri leidub, sest paljud poolikud ja kõhnad

terad saturaad ka umbrohu seemnetega ühte.. €t toidumater-

jaali mitte asjata kõrraale raisata ja ka ühtlasi seemnete põl-
lule pääsemist ära hoida, peame meie umbrohu seemned

enne loomadele söötmist ära keetma.

Keetmise läbi hämitame seemnete idanemisemõimu ja teeme

nad seeditamaks. Weel parem oleks umbrohu seemneid pärast
keetmist kanadele söögiks tarmitada.

Rlused sisaldamad õige rohkesti umbrohu seemneid ja selle-

pärast tuleb need samuti enne söötmist ära keeta. Hganad,
kus palju umbrohu seemneid leidub, mõime kas maha matta

ehk ära põletada. Rende keetmine, kui just looma toidust suur

puudus ei ole, teeb palju tüli ja päälegi ei ole nende toiteroäär-

tus Õlgedest mitte suurem.

Pääle kodus roalmistataroate loomatoitude roeetakse aga

uuemal ajal meel palju loomatoitu mäljastpoolt sisse, mille üle



29

põllumehe silm mitte roalroamas ei olnud, kas nad ka ainetest

tehtud, mis umbrohu seemnetest mabad olid. Kodumaa põllu-
meeste juures oli enne sõda suuresti kliide medu kasroanud ja
loodetaroasti hakkab kliide tarroitamine ka pääle sõja jälle
tõusma. Kahjuks puudus aga kontroll selle kohta, kas sisse-

roeetoroad kliid ka puhtad oleksid. Kunstsõnniku ja seemne-

vilja kohta pearoad meie suuremad majandus-ühisused kontrolli,
kuid loomatoidu kontroll on tänini roeel ära jäänud. Wälja-
maal tehtud kontrolljaamade katsed näitaroad, et suuremas osas

kontrolli alla saadetud kliides umbrohu seemneid leidus, mis

enamasti täiesti idanemiseroõimulised olid

Sel juhtumisel käiroeid kaupmeeste ja põllumeeste huroid

teineteisele risti roastu, sest esimene püüab kliide päält roõima-

likult suurt kasu saada, ja kõiksugu prahi hulka segamine on

neile tulus, mis aga põllumehele otse kahjulik on. Prof, fian-

seni üteluse järgi nimetab põllumees kliideks „roilja ilma jahu-
deta", kaupmees aga .roilja ilma jahudeta, ühes prahiga".
Jääb sooroida, et kodumaa majandus-ühisused kliide ostmise

juures ka nende puhtust kontraheerima hakkaksid.

Weel tuleb selle pääle tähelepanemist juhtida, et lakkade

päälsete ja küünide põhjade pühkmeid mitte loomadele ette ei

kantaks ega sõnnikuks alla ei puistataks, sest nendes leidub

rohkesti umbrohu seemneid. Kõige parem on, kui niisugune
praht maha maetakse ehk ära põletatakse. On meil loomatoit

idanemisemõimulistest umbrohu seemnetest roaba, niisamuti ka

aluspõhk, siis saame umbrohu seemnetest puhta sõnniku ja
seega on üks tee, kust kaudu umbrohu seemned põllule rända-

road, kinni pandud.

c) Kasroaroa umbrohu hämifamine mäljaspool põldu.

Kahjulikud umbrohtude laialilaotajad on põllupeenrad, tee

ääred, kraami kaldad, hoonete seinte ääred ja Õued. Castakse

nimetatud kohtades umbrohi ühes rohuga suureks kasrooda ja



30

ära Õitseda, siis lagunemad seemned kergesti pääasjalikult
tuule abil põldudele laiali. Iseäranis rohkesti kasroab teede

ja põllu peenrate ääres mõilillesid, orasheina, lustet, oblikaid,

hanejalgu, raudrohtu, hiirekõrmu, teelehti ja palju teisi, nen-

dest on mõned mäga kardetumad umbrohud. Wõtame siin

meel seda armesse, et mõned nendest tuhandate ja kümnete

tuhandate kaupa seemneid mõimad kasmatada, siis saame sel-

gusele, kui kardetamad on niisugused umbrohu pesad.
ITleil ei jää teist teed malida, kui peame kõik need umb-

rohtu kasmatamad kohad kahjutuks tegema. Põllupeen-
rad tulemad, kus mähegi mõimalik, üsna ära

kaotada. Peed mõib üles künda ja põldude mahe puhta,
tasase joonega ära tähendada. Teede ja piiride ääred,
samuti ka kraamide kaldad, hoonete seinte

ääred ja Õued tulemad tihti rohust ja umbro-

hust puhtaks niita. Harilikult mõib tähele panna, et

põldude ja teede ääred nõnda kaua rohus seisamad, kui mili

mäljadelt ära koristatakse, mil kari puhastusetöösse saadetakse,
ehk kuigi nad puhtaks niidetakse, siis ikkagi liig hilja, mõ-

nede umbrohtude seemned malmimad aga hästi mara ja see-

pärast ei suuda hilja ette mõetud mahaniitmine nende laiali-

lagunemist enam ära hoida.

FRÕnes kohas hoitakse niisuguseid prii umbrohtu kasma-

taroaid platsisid selleks alles, et säält heina saada. On asi

selles, siis tuleb säält hein toora ära niita; kõige parem on

toeel, kui sume jooksul kaks korda niidetaks: esimene kord

mara enne päris heinatöö algust, kui rohud meel õitsma ei

saanud hakata, teine kord sügise poole. Kahe korra niitmisega
saame rohkem heina kogu poolest, ka hääduse poolest saab

ta parem, sest manaks läinud teede, kraamide, peenrate äärne

hein ei sisalda enam kuigi palju toiduaineid. Pääasi on aga
selles, et meie kahekordse niitmise läbi umbrohtudelt mõimaluse

mõtame seemneid malmistada ja neid põllule laiali laotada. Ainult

juur-umbrohtude juures ei ole sellega meel laialilagunemise
tee kinni pandud, sest et nad oma maa-aluste osadega siiski
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edasi mõimad minna. Juur-umbrohtude edasipääsemise tee

pannakse alles siis jäädamolt kinni, kui nad sootu ära hämi-

tafakse. Seda, kui tähtsaks kõigi nende eelpool nimetatud

umbrohtu sigitamate pesade ärahämitamist peetakse, näitab meile

see asjaolu, et Daanimaal malitsus sundusliku määrusega teede

kraamid kaks korda sumel juuni- ja augusti-kuus puhtaks la-

seb niita. JTleil tehku seda põllumehed omast hääst tahtmisest,
oma kasu pärast juba ise.

B. U nbrohu häntifamisest põllul.

Kui eelpool kirjeldatud abinõud tarmitusele mõtame ja ära

hoiame, et milja seemnetega umbrohu seemneid põllule ei külma,
loomadele toitu ei anna, kus sees idanemisemõimulisi seemneid

leiduks, ning kõik teede, peenrate ääred, kraami kaldad ja
Õued umbrohust puhtad hoiame, siis saame ära hoida, et mäl-

jaspoolt põldusid umbrohu seemneid põllule enam juure ei

tule. See üksi aga ei aita meel umbrohtusid lõpulikult ära

hämitada, sest põllul kasmamad umbrohud poetamad ka sinna

ise oma seemneid.

Wilja lõikuse ehk niidu ujul mõime näha, kuidas malmi-

nud umbrohud oma seemneid maha on poetanud ja seda ise-

äranis meel lõikusetöö juures teemad. Sünnib meil milja lõi-

kus käsitsi sirbi mõi mikati abil, siis ei saa meie seemnete

marisemist mitte ära hoida. Tarmitame aga niidumasinat

milja lõikamiseks, siis oleks juba mõimalus muist mahamari-

semaid seemneid kinni püüda. Selleks otstarbeks tarmitatakse

iseäralisi kergeid kcstisid, mis niidumasina platformi külge kin-

nitatakse, kuhu siis kõik seemned kukumad, mis platformi
pääle langemad ja muidu miljaga ühes maha pühitaks. Reid

seemnekorjamise kastikesi mõib igaühe miljaniidu masina

platformi külge teha lasta ehk ise teha. Rendesse langeb siis

umbrohu seeme, kui ka pudenemad miljaterod. Sedamiisi kokku

korjatud segaseeme tuleb enne loomadele söötmist ära keeta.
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a) Umbrohtude hävitamine kangete medelikkudega
mai sooladega.

Saame ära hoida, et mäljastpoolt umbrohu seemneid enam

põllule ei pääse, siis oleme sellega umbrohtude hämitamiseks

juba palju ära teinud. Tuletame meele, mis enne umbrohtude
seemnete maa sees seismise kohta öeldud ja nimelt, et mõned

neist kümned aastad maas migata seista mõimad ja iga kord

uuesti kasmama hakkamad, kui parajasse mullapinda satumad.

See asjaolu muudab umbrohtude hämitamisetöö mitmeid aastaid

kestmaks tööks.

Kui palju põllupinnas umbrohtude seemneid leida mõib,
selle kohta pakuroad meile pildi J. Sdieroeleroi uurimised, kes

Petrogradi kubermangus põllu-umbrohtude tundma õppimise
kallal töötas, eelnimetatud uurija katsus järele, palju leidub

umbrohtude seemneid poole tolli sügatouses maa pinnas. Sel-

gus, et 40 ruut-tolli suuruses poole tolli sügamuses rukki põl-
lus 716 künni 1494 umbrohu seemet leidub. Kui suurema

armu makamaa kohta ümber rehkendame, siis leiame, et roaka-

maa päälmises poole tolli sügamuses mullapinnas üle 200 mil-

joni umbrohu seemne on. See määratu suur umbrohu seem-

nete arm, käib kaugelt miljaterade armust üle, mida põllumees
ühe makamaa pääle külmab. Umbrohu seemne hulka on

mäga mitmed õpetlased uurinud ja kõik on neid sääl rohkesti

leidnud.

Peab küsima, kuidas saame kõige paremini umbrohu seem-

ned maa sees ära hämitada ? On katsutud otsekoheste abinõu-

dega neid mullas ära surmata, milleks Rangeid roedelikke

tarroitati. Kihmtiste coedelikkude malimises tuli seda tähele

panna, et nende läbi maad mitte nõnda ära ei rikutaks, et

sääl pärast enam kultuurtaimed ei kasmaks, roaid tema läbi

ainult umbrohu seemned ja juured kahjutuks tehtaks. Siis

peaks aga niisugune kange roedelik õige sügamasse maasse mõ-

juma, sest umbrohu juuri ja seemneid leidub ka õige sügama!.
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Cõpuks peaks medeliku tarmitamine nõnda odam olema,
et ta ennast ära tasuks. senni ei ole meel niisugust medelikku

leitud, mis kõiki neid eelpool tähendatud nõudeid mõiks täita.
Katseid on küll paljudega tehtud, iseäranis Ameerikas. Honda

on määmlihapet meega (I : 40), karbolihapet meega (1 : 4) ja
palju teisi kangeid segusid põllule pritsitud, et umbrohu seem-

neid ja juuri hämitada. Selgus, et kui medelikke aegsasti
sügisel tarmitada, siis kemadel maa kahjulikust mõjust juba
mabanes ja milja külmi ette mõis mõtta, kuid mõju ei ole

kuigi sügamale ulatam. Edaspidine põlluharimine toob kohe

uusi umbrohu seemneid ja juuri sügamamalt maa seest mulla

pinda, mis kasmama hakkamad. Tarmitame aga neid umb-

rohtu hämitamaid medelikke suuremal mõõdul, nii et muld

sügamamalt neist niisutatud saaks, siis mahest puhastaksime
maa põhjalikumalt umbrohust.

Suuremal määral umbrohtusid hämitaroate medelikkude

tarmitamine teeks aga selle mõitluse-aiiisi liig kalliks, ja põld
muutuks kauemaks ajaks kihmtitamise läbi miljakasroule kõlb-

matuks.

Pääle otsekohese umbrohu hämitamise kangete medelikkude

abil maa sees on meel nende otsekohene häroitamine kasma-

mise ajal mitmesuguste soola sulatistega. Wiimane abinõu ei

käi aga üleüldiselt kõigi umbrohtude kohta, maid on ainult

üksikute juures mõjuga läbimiidam. Rohkem laiade ja pehmete
lehtedega umbrohu taimed on õrnemad soola sulatist? mastu
kui kõrsmiljade taimed ja sellepärast on siis nende allasuru-

mine kasmamise ajal soolade pritsimise ehk külimise läbi

mõimalik niisuguste umbrohtude hulka, mida soolade pääle-
pritsimise ehk külimise läbi mõimalik on hämitada, tuleb põld-
sinepit, rõikheina, põldkaalikat ja ka ohakat armata.

Soola sulatist? sekka, mida siin umbrohu häroitamiseks

tarroitatakse, kuulub kõige päält rauamitriol, mida ise-

äraliste pritside abil peene roihmana milja
pääle piserdatakse. Pritsimiseks mõetakse 13°/0

künni

15 °/ 0 rauamitrioli medelik, millega kõrsmilja põllud siis üle
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pritsitakse, kui umbrohu taimed meel 4 künni 6 lehes on.

Pritsimine mõetagu selge ilmaga ette.

Wiimasel ajal on aga rauaroitrioli asemel mäetissoo-

lasid hakatud tarmitama ja iseäranis hästi mõjum on

leitud olema t peeneks jahmatatud kainiit.

Prof. Heinrich oli esimene, kes peeneks jahmatatud kainii-

diga umbrohtu hämitama hakkas. Kainiidi tolm, mis laiale

umbrohu lehele peatama jääb, sulab sääl lehe seest kõike

niiskust enesesse imedes ja seega teda kõrmetamisega sur-

mates.

Umbrohu hämitamise otstarbeks mõtame hästi peeneks
jahmatatud kainiiti umbes 3 kotti Riia makamaa, ehk 9 kotti

dessatiini kohta. €t kainiit ühtlasi mäetusaine on, siis mõime

teda julgesti rohkemal mõõdul tarmitada, sest sellel juhtu-
misel, kui ta oma otstarmet kui umbrohu häroitaja mitte ei

täida, jääb ta ikka põllule ja mõib kui mäetusaine hästi

mõjuda.
Kainiit tuleb külmata siis, kui umbrohu — sinepi roõi

rõika - taimed alles 4 künni 6 lehes on ja kõrsmilja taimed

meel teramas seisus on, lehekesed püsti peamad. Külitama

kainiidi tolm langeb nüüd laialeheliste umbrohu taimede pääle,
kuna püsti seismad miljataimede lehed teda mäga mähe kinni

hoiaroad. Kainiit tuleb külmata hommikul, kui taimed alles

kastest niisked on, sest siis mõib ta lehtede pääl ära sulada.

Tuleb ka seda silmas pidada, et külimise järele kohe mitte

mihma sadama ei hakkaks, mis kainiidi lehtede päält ära

uhuks, maid et ilm selge oleks.

Päemal kuimade taimede pääle kainiidi külmamine ei ole

sooroitam, sest siis mõib teda tuul kergesti lehtedelt maha

puhuda, enne kui ta mõjule pääseb. Eaiadc lehtedega kultuur-

taimed, nagu kartul, hernes, üba, mikk ja ristikhein, on nõnda-

sama Õrnad kainiidi mastu, kui laialehelised umbrohudki, mis-

pärast siis nende juures seda umbrohtude hämitamise miisi

mitte tarmitada ei tohi.
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b) Umbrohtude häcoitamine maaharimise abil.

maaharimine annab põllumehele Õige laialised mõimalused

umbrohtude hämitamiseks. Kuid nagu maaharimise tööd mäga
mitmekesised on, niisama mitmekesine mõib olla nende mõju
umbrohtude pääle. Kord mõib kündmine kemadel meel tahe-

nemata maa juures umbrohtude siginemist edendada, teine

kord mõime kündrtiisega umbrohtude hämitamisele palju kaasa

aidata, nagu kõrre koorimise ja sügisese künniga. Ka rulli tar-

mitamise juures tuleb põllumehele õige palju ettemaatust soomida,
sest tema läbi mõib umbrohtude hulk põllul märksa suureneda.

Waatame aga nüüd lähemalt järele, kuidas on mõimalik

maaharimisega umbrohtusid meie põldudel mähendada mõi

hämitada. Kõige esimese tähtsusega on

kõrre koorimine

Paljud umbrohu seemned, mis põllul kasmamad, malmi-

mad sääl aegsasti ja poetamad oma seemned maha. Wilja
lõikuse ja koristamise ajal pudeneb neid meel põllule. Põllule

pudenenud umbrohu seemnetest on paljud juba nõnda kaugele

küpsed, et nad kohe samal sügisel idanema ja kasinama

mõimad hakata. €t aga umbrohu seemned tõepoolest sügisel
idanema hakkaksid, selleks on neil kohast pinda tormis, sest

kõrre ehk rohu pääl olles, mõi kuiroa mulla pääl päikese
kiirte ees seistes ei tule neil sugugi mõttesse oma mäikest

idu mälja ajada. Rüüd on põllumehe kohus umbrohu seem-

netele appi tulla ja neile sündsaid idanemise- ja kasmamise-

tingimisi luua selleks, et neid siis kerge oleks endal ehk taime

külmal hämitada.

Umbrohu seemnetele molmisfome seega hääd ida-

nemiserooimalused, kui meie miljalõikuse

järele kohe põllu õhukeselt üles koorime. Kõrre

koorimisega kaetakse umbrohu seemned parajasti õhukese

mullakorraga ja selle rullimine hoiab pinna paraja niiske, nii

et seemnetel enam teist teed üle ei jää, kui kasinama hakata.
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On põllumees sel teel umbrohu seemned sügisel kasmama mee-

litanud, siis on neid nüüd kerge hämitada. Ilus, teistkordne

päris sügam künd, mis sügisel hiljem ette mõetakse,
matab kasmama umbrohu oma korda mulla alla,
kus ta taime jooksul ära kõduneb ja järgmisel
aastal miljale rammuks on. Honda mõib põllumees
kõrre aegsa koorimise ja sellele järgnema sügisese sügama
künni abil palju umbrohtu oma põldudelt ära hämitada, teda

koguni rammuaineks ümber muuta.

€i mõi siin juures tähelepanemist selle pääle juhtimata

jätta, et mõrasel kõrre koorimisel meel suur tähtsus maa kää-

rimas olekus hoidmises on. Wiljaga kaetud põllupinnas -elut-

semad bakteerid, mäga mäiksed pisiolemused, need on maa

käärimas olekus hoidjad. Eõigataks mili põllult, siis hämitaksid

päikese kiired ja kuimus bakteerid sootuks, sest nad on nende

mastu mäga Õrnad. FRaa muutuks surnuks ja kaotaks palju
oma määrtusest.

Kohe lõikuse järele ettemõetud põllu koorimise läbi te-

hakse aga maapind päält kobedaks, mis teda sügama ära-

kuimamise eest hoiab ja seega bakteeridele mõimaluse annab

edasi elutseda. Seega on kõrre koorimisel mäga mitmekesine

ja suur tähtsus, mille ärajätmine põllumehele otsekohe kahjuks
oleks. Tuleb hoolega püüda kõrre koorimist mõimalikult mara

läbi miia. Kohe ilma miimitamata pääle lõikust oiatagu kõrt

koorima; milja aunad ja kuhelikud mõimad ka meel põllul
olla, nende mahel mõib aga mabalt töötada.

Kõige parem kõrre ikoorimise tööriist on mitmesahaline

ader. €i ole aga põllumehel seda riista käes, siis mõib ka

kultimaatoriga ehk taldrik-äkkega kõrt koorida, kuid miimased

riistad ei tee nii hääd tööd kui mitmesahaline ader. Küntakse

aga kõrs ilma koorimata sügamalt ümber, nagu see tänini

meie põllumeeste juures [miisiks on, siis pööratakse umbrohu

seemned sügaroale maa sisse, kus nad sel sügisel mitte enam

idanema ei saa hakata, maid alles järgmisel kemadel ühes milja-

seemnega üles tõusemad.
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Sügisene sügam künd,

mis kõrre koorimise järele kasmama läinud umbrohud hämitab,
jäetagu taimeks küntud olekusse seisma, ilma tasaseks äesta-

mata. Künnis seismasse kohedasse maasse tungib külm pare-

mini sisse, purustab ja peenendab teda meel omalt poolt ning
malmistab seeläbi umbrohu seemnetele, mis meel maa sees

kemadet ootamad, hää idanemiseaseme. See on mäga tähtis,
et umbrohud kemadel mara lähemad, sest siis on

meil meel mõimaük enne milja mahategemist, maaharimise-

töödega neid ära hämitada.

Kemadine põllu libistamine

aitab samuti selleks kaasa, et umbrohi mara kasmama hakkaks.

Põllu ühistamine on meie kodumaal meel mähe tuntud, kuid

hästi seda määrt, et ta siin tuttaroaks ja harilikuks tööks saaks,

lühistamiseks tarmitatam tööriist on õige lihtne: mõetagu kaks

planki, mahest 7 jalga pikad, 3 tolli paksud ja 6 tolli laiad,

ühendatagu need sermiti paari jala kaugusele üksteisest (ühen-
dada mõib kas ristpuudega ehk ja riist on

käes. €t ta paremini mastu paneks, tuleb plankide sermad.

mis maad mööda jooksemad, rauaga üle lüüa, milleks manad

ree rauad ehk mankri mitsad hääd küllalt on. Ühe plangi
külje sisse kinnitame kaks konksu aisade mõi trengide tormis,
kuhu siis hobuse ette rakendame. Raskust saaksime sedamiisi

korraldada, et kahe plangi mahele laua asetaksime ja selle

pääle siis tarbe korral mingisuguse asja, nagu kimi, paneksime.

tühistaja meab oma sermadega põllupinna peeneks, tera-

seks ja jätab ta ühtlasi kobedaks, mispärast siis umbrohu

seemned ruttu idanema ja kasmama lähemad. Kõige esimene

ja marajasem töö kemadel põllul on põllu ühistamine. Põld,
mis kemadel äestamiseks meel ei kõlba, mõib juba ühistami-

seks kõlbulik olla. Honda mõime siis kemadel põldu marem

libistada kui äestada ja seega ka umbrohu seemneid marem

idanema ahmatleda. On aga umbrohu seemned marem kas-
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mama hakanud, siis mõime neid meel enne milja mahatege-
mist kerge maemaga kas äestamise mõi medrutamise teel hä-

mitada.

Heed eelpool ettetoodud põlluharimise-tööd, sügisene ma-

rajane kõrre koorimine ja kemadine põllu ühistamine, aitamad

meil pääasjalikult seemne-umbrohtu hämitada, kuid juur-umb-
rohtu ei suuda need tööd meel mitte kaotada, miimsed nõua-

mad juba rohkem ja põhjalikumat tööd. Juur-umbrohtude mastu

mõime põlluharimise-töodega siis kõige rohkem ära teha, kui

põld kesas seisab.

must kesa

on mäli külroikorras, mis komadest künni sügisel taliroilja maha-

tegemiseni mingit milja ei kanna. See musta kesa pikk miljata
olek sügisesest milja koristamisest künni järgmise sügisese mil ja
mahategemiseni annab põllumehele hää mõimaluse umbrohtude

hämitamiseks. mõnedes rohkem edenenud põllutöö-maades, kus

musta kesa enam sugugi ei peeta, mõetakse ta ainult haru-

kordadel külroikorda üles, kui seda mahest umbrohu hämita-

mine nõuab. Jääb meil mustaks kesaks kõrremäli, kodumaal

enamasti kaeramäli, siis tuleb seda, nagu iga teistki kõrre-

mälja, pääle milja lõikust kohe koorida. Kõrre koorimise läbi

edendame, nagu juba eelpool kuulsime, umbrohu seemnete sü-

gisest idanemist.

Enne külmade kättejõudmist künname kooritud põllu, mis

mahest kasmama läinud umbrohust haljendab, sügamalt ümber

ja hämitame selle läbi õige hulga umbrohtu. Järgmisel kema-

del tuleb must kesa, mis küntud olekus taime mööda saatis,

üle libistada, mille järele umbrohi jällegi paremini kasmama

läheb ja mida siis järgnemad põlluharimise-tööd hämitamad.

See oli seemne-umbrohtude kohta.

Juur-umbrohud ci hämine aga toed seega, kui meie neid
kasmama laseme hakata ja siis kord maa sisse künname, sest

marsti ajamad nad uued kasmud maast jälle mälja. Et juur-
umbrohtusid elumöimetuks teha, selleks tuleb neid sume
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jooksul mitu korda maapinnas läbi lõigata.
Flõnda on Prof, frumirth maapinna seitsmekordse läbilõikamise

ja kahekordse sügamama kündmise järele kassitappudest jagu
saanud. Orashein on ka alles siis mälja surnud, kui teda seitse

korda kuue nädala jooksul maapinnas puruks lõigati. Juur-

umbrohtude läbilõikamiseks maapinnas tarmitatakse isesugust
selle tormis tehtud riista (pilt 3) — juur-umbrohtude lõikajat.

Päätähtsus selle masina juures on teral, mis kahest te-

rast kolmnurka kokku on pandud. Seda tera mõime tarmi-

liku sügamuseni maa sisse tellida, kus ta siis kõik ettetule-

mad umbrohtude juured katki lõikab. JTlaad ei pööra ta siis

sugugi ümber, maid ainult kohendab maapinna päälmist kihti.

Juur-umbrohu lõikaja masina mõime aga ka mäga hästi kulti-

maatorist saada, kui temale sellekohased kesaharimise käpad

juure ostame.

Pääle selle, kui kesamäli ketradel üle libistatud, tuleb

teda, kui põld parajasti ära on kuimanud, iga nädal kord kas

juur-umbrohu lõikaja masinaga roõi kultimaatoriga, millele

käpad külge on pandud, läbi lasta. £äbi ajada tuleb 1— l

tolli sügamalt maapinnast.
On kemadine coilja mahategemine lõpetatud, siis meetakse

mustale kesamäljale sõnnik pääle. Sõnniku sissekandmine hä-

Pilt nr. 3. Juur-umbrohu lõikaja masin.
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mitab oma korda umbrohtu. On sõnnik sisse küntud, siis

rullime kesa üle ja jätame mõneks nädalaks rahulikult seisma,
et bokteerid tegerousesse saaksid hakata ja sõnnik ära mõiks
mädaneda. On see juba sündinud, siis tärkamad uuesti umb-

rohud, ja meil tuleb jällegi eelpool nimetatud umbrohu-lõika-

jatega kesa läbi ajada. Seda kesa läbiajamist umbrohu-lõika-

jaga kordame iga nädal, künni kesamaa päris korduskünnini,
mis sel ajal ette tuleb roõtta, et kesa roähemalt kaks nädalat

enne külmi korratud saaks. Pääle mitmekordse umbrohu-

lõikajaga läbiajamise tuleb kesa mõni kord üle äestada, et

seega lahtilõigatud umbrohu juuri kokku koguda, mis siis põl-
lult ära tuleb koristada ja ära põletada.

Kodumaa põllumehed peamad musta kesa' õige suurel

mõõdul. Flõnda on Dr. fl. €isenschmidt’i uurimiste põhjal
Tartumaal 15,7% termest põllumaast kesa all, millest mahest
ainult 10% haljastoitu kasroatab *). See meel ühe parema

maakonna kohta, sest mõnes teises maakonnas, näituseks

läänemaal, ei tule harma kohtasid ette, kus musta kesa oli

termelt kolmandik põllust seisab. Honda rohke musta kesa

pidamine, mis meel tänini harimise poolest õige hääletusesse

jäeti, on põllumaa kasuta seista laskmine, sest ka meie ko-

dumaa olud ja kliima lubamad juba täielikumat põllumaa ära-

tarmitamist. Jääb ainult soomida, et põllumehed, kes musta

kesa peamad, seda siis ometi kasuga umbrohtude hämitami-

seks tcrmitaksid. Selleks otstarbeks tuleb kesa eelpool ette-

toodud näpunäidete järele harida.

Hagu näeme, mõjub õige põlluharimine umbrohu hämita-

mise pääle mäga hästi. €siti hakkamad hoolsalt haritud

põllul miljataimed täie jõuga kasinama ja panemad seeläbi

umbrohtude kasmamisele maba tee kinni. Wõib seda juba

igal pool tähele panna, et kus põld hästi haritud, sääl ka

) Dr. H. Ciscnschmidt, Wäikepõllupidamine Tartu maak. 151—54.
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umbrohtu wiljas palju raähem leidub, mida rohkem aga kus-

kil põllumehed põlluharimises maha on jäänud, oma roilja-
raälju raeel puuduliselt ja halbade riistadega hariraad, seda

rohkem leidub- neis kohtades ka umbrohtu. Sellepärast ei ole

ime, et Wenemaal, kus alles kolmeraäljaline külroikord raa-

litseb ja kitsaid hingemaa raälju kõige puudulisemal raiisil

haritakse, umbrohud nõnda suurel hulgal kasraama lähemad,
et nad päris railja kasrau sootuks ära lämmataraad. nõnda on

Wenemaal ette tulnud, et talupojad on raäljad mõneks ajaks
sööti jätnud, sest teisiti ei suutnud nad umbrohust roõitu

saada, mis nende raäljadel railja käsmu sootuks ära häroitas.

Sellepärast ei pea põllumees oma põllu harimist ilmaski

lohakusesse jätma ja seega umbrohule kasmamiseks hääd raõi-

malust andma, roaid põldu tuleb sügaraalt ja hoolega harida,
otstarbekohaselt mäetada ja Õieti sisseseatud külraikorra juures
ka kõige puhtama ja parema seemnega täis külida. €i peaks
seda ilmaski silmast lastama, et kõik abinõud, mis railjataimede
kaswamise pääle hästi mõjumad, neid rutuliselt ja tugeroalt
kasraama sunnimad, ühtlasi ka hääks umbrohu häroitamise abi-

nõuks on.

c) Külmikord.

Õieti korraldatud külraikorra abil on meil mõimalik maa

sees oleraaid taimetoitusid paremini ära tarraitada kui ka umb-

rohtude pääle häroitaroat mõju araaldada.

mitmed umbrohud edenemod ainult üksikute roiljatõugude
seas hästi, nagu rukkilill ikka rukkis, ristikheina siid ristik-

heinas, tuder - linas, nõnda et nende kultuurtaimede ärajää-
misega ka nendega ühenduses olemad umbrohud ära jääraad.
Ka edeneroad kõrsrailjas umbrohu taimed palju rohkem

ja paremini kui lehttaimede seas. Kõrsroiljadest on jälle surai-

roili palju suurem umbrohtude edendaja kui taliraili. nõnda

leiame rukkis raähem umbrohtu kui kaeras ja odras. Taliroil-
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jas, näituseks rukkis, häminemad paljud seemne-umbrohud see-

läbi, et neid sügisene milja mahategemine kasmama

ning järgnem taim surmale suigutab; seega ei suutnud nad

omale meel järeltulemat põime sünnitada. Kemadel kasmama
minemate seemne-umbrohtude ja mõnede juur-umbrohtude (oras-
heina) pääle mõjub rukis oma rutulise ja suure kasmuga mar-

jamalt ning allasurumalt. Honda on umbrohu allasurumiseks

parema maaga põllul mitmed aastad järgemööda ühel ja samal

mäljal rukkid kasroatatud.

Kaunmi I i, nagu hernes, mikk ja üba, on umbrohu alla-

suruja, kui ta hää kasmab, sest et ta põllu hästi ära marjab.
Hpardab aga kaunmili oma kasmus, mida teiste roiljadega mõr-

reldes kaunis tihti ette tuleb, siis annab ta umbrohu sigine-
misele seda suurema mõimaluse.

Ju urmi li aitab umbrohu kaotamiseks palju kaasa, sest

kartulite äestamine ning tihe muldamine ja loomatoidu juuri-
kate sage ja hoolas harimine hämitamad umbrohu tema esi-

mestel elupäemadel.
Haljastoit ehk segane sumbutab umbrohtu seega,

et ta oma tiheda ja jõudsa kasmuga põllu täiesti oma alla mõtab.

Ristikhein surub omu tiheda kasmuga umbrohu alla,
kuna mitme aasta segahein tiheda kasmuga ja kor-
duma niiduga neid mahendab. Iseäranis hämitamalt mõjub
aga umbrohu pääle segaheina põld, kui teda

esimene aasta niidetakse, järgnemad aastad

aga karja käia jäetakse. Honda on siis umbrohu

seisukohast otsustades kõrsmili, temast aga iseäranis suroimili,

kõige suurem umbrohu sõber ja laialilaotaja.
Kui pilgu kodumaal kasmatataroate põllutaimede roahekorra

pääle heidame, siis näeme, et meil just kõrsmilja, iseäranis aga
rohkesti sumimilja peetakse. Hända on kõrsmilja ja lina all

rohkem termest põllumaast (üle 55°/0 ) kui juurroilja, ristikheina,

kaunmilja ja kesa all kokku (üle 42° 0 ) *). Ka põllumaa rammu-

*) Dr. fl. €isenschmidt, Wäikepõllupidumine Tartu maakon., Ihk. 50.
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ainete otstarbekohase äratarmitamise ja maa füüsiliste oma-

duste seisukohast otsustades on möga tarmilik Õige, ma hei-

duma külmikorra läbimi imi n e , kus kõrsmili leht-

miljaga, madalajuureline sügamajuurelisega ja lämmastiku mõtja
lämmastiku kogujaga mahelduksid. Kodumaa külmikordades,

nõgu seda Dr. fl. €isenschmidt’i uurimisetöö näitab, on meel

palju puudusi. JTleie leiame külmikordasid, kus kolm korda

järgemööda kõrsmili üksteisele järgneb: rukis, oder, kaer. Õige
rohkesti, möib öelda, kaugelt suuremal osal põllumeestel on

meel külmikord maksem, kus kaks korda järgemööda kõrsmili

kordub ja nimelt odra järgi ikka kaer. Tuleks tungimalt soo-

roitada, et külmikordasid, kus kaks korda kõrsmili järgneb,
muudetaks. Raske on sääl umbrohu mastu mõidelda, kus sumi-

mili sumimiljale, s. o. oder koerale järgneb, kuid iseäranis raske

meel sääl, kus ristikheina, kartulid ehk loomatoidujuurikoid
sugugi külmikorda üles ei ole mõetud, see tähendab, kus alles

kolmemäijaline külmikord maksem on. Seda mõime meie ise

tähele panna, kui mõrdleme kolmemäljalise külmikorraga põl-
dusid nende mäljadega, kus maheldum külmikord on läbi miidud.

Selle küsimuse selgituseks pakumad meel Strebeli mitme-

aastased katsed hääd materjaali, kes just katsepõldudel selgi-
tas, et kolmemäijaline külmikord rohkesti umbrohtu edendab,
kuna maheldum külmikord seda mahendada aitab. €t põllu-
meestel, kellel külmikord uuendada tuleks, kergem oleks muu-

tust ette mõtta, selleks toon

mikorra.

näituseks mõne mahelduma kül-

1. Kesa (laudasõnnik).
2. Rukis.

3. Ristikhein.

4. Kaer.

5. Kartul ja loomatoidu

6. Oder.
juurikad (laudasõnnik).

Kõige esimene on siis must kesamäli, kus meil hää

kui ka juur-umbrohtusid hari-

järgneb rukis. Rukkile külime

mõimalus on nõnda seemne-

inise teel hämitada. Kesale
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sisse ristikheina, mis oma marjama olekuga rukkis Rasmama

läinud umbrohu lämmatab.

Ristikheinast jääb siis kaunis puhas põld kaerale, kus muidu

umbrohi hoogu mõtab, kaera sees juuresiginenud umbrohtu

aitab temale järgnem juurmili mähendada. Umbrohust puhta
juurmilja järele tuleb oder, kus umbrohi hästi eheneda mõiks,
kuid et teda eelmili ära hämitas, siis mõib ka odrapõld juba
kaunis puhtaks jääda. Hända on selles külmikorras põhi-
mõte, et kõrsmili, mis umbrohu edendaja on, järjekorras kahe

milja mahel tuleb, kus eelmili ja järelmili mõlemad umbrohu

aiähendajad on.

Hästi on selles külmikorras ka miljamahelduse mõte

kõrsmilja, lehttaime ja juurmilja mahel läbi miidud. flrusaa-

dam, et eelpool ettetoodud külmikord mitte igal pool läbi-

miidam ei ole, sest külmikorra sisseseadmise juures tuleb meel

palju teisi asjaolusid silmas pidada, mille arutamine aga käes-

olema raamatu kamasse ei käi.

Tähendatud olgu meel, et musta kesa asemel siis haljast
roikki kasmatama mõime hakata, kui juba juur-umbrohust lahti

oleme saanud ja seda teised asjaolud ei takista. Ka mõime

ristikheina mälja mitmeaastase segamilja mäljaks ümber muu-

ta, mis läbi siis üleüldine mäljade arm suureneb, mitmeaas-

tane segahein on mäga hää umbrohu kaotaja, nagu selle pääle

juba ennemalt tähelepanemist juhitud. Kus aga laudasõnnikut

kartulitele ja juurikatele ei jätku ja neid kunstsõnnikute abil

kasmatatakse, sääl oleks järgmine külmikord soomitam:

1. Kesa (laudasõnnik).
2. Rukis.

3. Kartul ja juurikad.
4. Oder.

5. Ristikhein.

6. Kaer.

Samad põhimõtted, mis esimese külmikorra juures, on ka

teise juures läbi miidud.
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Üleüldse peame külroikorra seadmise juures roiljaroahel-
daroast põhimõttest kinni pidama ja sellepärast kõrsroilja kas-
roatamist juurroilja ning lehttaimede kasroatamisega roaheldama,
kus siis ka kerge on roäljade arrou olude kohaselt sisse seada.

d) ITtaa torutamine.

Põhjaroesi, mis maa sees liikumata seistes kõik oma

roärskuse on kaotanud ja halroaks läinud, mõjub kasroata-
taroate roiljataimede pääle takistaroalt. Kuid see, mis kultuur-

taimede kasrou pääle halroasti mõjub, roõib oma korda umb-
rohu taimedele täiesti meele järele olla. FlÕnda on lugu ka

põhjaroeega. mõned juur-umbrohud kasroaroad hästi ainult
sel põllul, mis põhjaroee all kannatab, näituseks paise-
leht, põldosi. Tahame nendest lahti saada, siis tuleb
meil kõige enne maa ära torutada. Wiimastel aastatel enne

sõda edenes kodumaa põllumeeste seas maaparandamise töö

õige kenasti, mida rõõmuga terroitada tuli, madalsoo rohke

lõikuse-and kraaroitamise ehk torutamise järele on pää-tähele-
panemise maaparanduse asjus oma pääle tõmmanud, nõnda

et tihtigi põllumaa täiesti torutamatult põhjaroee all edasi

kannatada lastakse. Kuid päris põllumaid ei tuleks maa-

paranduse tööde juures mitte kõrroale jätta, sest ka põld,
nagu soogi, tasub rohkema saagianniga ausasti torutamise pääle
roäljaantud kapitali põllumehele ära. Juba paiseleht, mis mõnel

kohal põldudel roäga laialt aset roötab, sundigu põllumehi oma

põldusid torutama, sest et tema kaotamiseks maa torutamine
ainuke hää abinõu on. Olen juba mitme tegeliku põllumehe
suust kuulnud, et nad paiselehest siis kohe lahti said, kui

nad oma põllud lasid ära torutada. Tehku teised seda järele.

e) maa lupjamine.
On taimi, mis lupja sisaldaroat maad roaga armastaroad,

kuid leidub ka neid, mis niisugust maad täiesti roihkaroad.

ITlÕned umbrohud kasroaroad seda paremini, mida roähem maas
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lupja leidub, niisuguste umbrohtude hulka kuuluvad väike

hapuoblikas, võõrasema (kesakannike), nälghein ja teised. €t

meie kultuurtaimed lupja armastavad ja lubjarikkal maal pare-

mat saaki annavad, siis tuleks hoolega selle eest muretseda,

et maas mitte lupja ei puuduks, mis küll mõne umbrohu kas-

vule hää oleks. Seda vaesemaks jääb meie põllumaa lubja

poolest, mida kauemini sääl kultuurtaimi, iseäranis liblikõislosi

ja juurvilja on kasvatatud, sest need taimed tarvitavad

kõik rohkesti lupja oma toiduks. Honda tekib siis ristik-

heina põldudele (ristikhein tarvitab palju lupja) imetihti rohkel

hulgal väikest hapuoblikat. See umbrohi kaob pea, kui meie

põllule lupja anname. Seda siin seletada, kuidas, ‘millal ja
kui palju maale lupja tuleks anda, viiks meid asjaga liig

kaugele, kuna lugeja sellest teisal täielikke teateid leiab *).

Kokkuvõttes võime öelda, et põllumees
suudab umbrohud kaotada, kui ta alati umb-

rohust puhta seemne põllule külib, sõnni-

kuga neid väljale ei vea, peenarde ega teede

ääres neid valmida ei lase, kõrred koorib,

sügisel sügavalt ümber künnab, kevadised

põllutööd õieti läbi viib, musta kesa ajal
sellekohase harimisega ju u r-u mbro hu d hävi-

tab, külvikorra õieti sisse seab ning maa

juures, mis liia mee või lubja puudusel kan-

natab, parandused ette võtab.

VI. Üksikud umbrohud,

Üksikute umbrohtude kirjelduse juure asudes tuleb kohe

tähendada, et kõigi kodumaal ettetulevate umbrohtude kohta

üksikasjalist kirjeldust teha liig pikale viiks, sest nende arv

*) Waata R. Jürmann, £ubi ja teised maaparanduse ained.
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on mäga suur. Ka ei ole seda tormis, sest kui põllumees
eelpool ettetoodud üleüldiste juhatuste järele umbrohtude mastu

mõitleb, siis saab ta juba isegi nendest kõikidest mõitu. Järg-
mistes ridades tahan ainult tähtsamate, kodumaal rohkem

laialilagunenud umbrohtude kohta üksikasjalist seletust anda.

Rohkema ülemaatiikkuse pärast jagame umbrohud kahte

pääosasse seemne- ja juur-umbrohtudeks. Jagamine põhjeneb
selle pääl, kuidas üks ehk teine umbrohi sigineb Esimesesse

osasse kuulumad kõik need umbrohud, mis ainult seemnete

kaudu siginemad ja laiali lagunemad. Umbrohud, mis ainult

seemnete kaudu siginemad, on ühe, kõige rohkem kahe aasta

taimed. Selle aja sees kasmab taim seemnest, õitseb, mal-

mistab oma elu edasikandmad uued seemned, ning sureb selle

järele täielikult ära. Teise osasse kuulumad umbrohud mõimad

pääle seemnete meel oma maa-aluste osade (juurikate, mõsan-

dite, pahkmarte) kaudu sigineda ning laiali laguneda. Hende
umbrohtude pääl maa kasmamad marred kõdunemad küli igal
sügisel ära, kuid maa sees olematest osadest kasmamad igal
kemadel taimed uuesti üles ja nõnda kestab nende elu aastast
aastasse. Sellel ettetoodud umbrohtude jagamisel on oma

praktiline tähtsus. Teame meie, mis osasse üks mõi teine

umbrohi kuulub, siis teame ka kohase mõitlusemiisi tarmitu-

sele mõtta, sest juur-umbrohtude mastu tuleb pääle nende abi-

nõude, millega seemne-umbrohtude mastu mõideldakse, meel

oma iseäralist mõitlusemiisi tarmitada, nagu seda üleüldises
osas lähemalt kirjeldatud.

Ristikheina siid.

Cuscuta trifolii Bab.

Ristikheina siid kuulub umbrohtude hulka, mis kodumaal
alles hiljemal ajal laiali on lagunenud, mispärast tema kirjel-
duse ja tema mastu mõitlemise abinõude juures mähe rohkem

peatame, et tema laialilagunemisele aegsasti roõidaks mastu
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astuda, et seda määratut kahju, mis kodumaa ristikheina-põl-
dusid tema poolt ähroardab, ära hoida. Ristikheina siid on

parasi't-taim, sest et ta teiste taimede kulul elab, nendest

enesele toitu imeb. Temal, nagu kõigil söödik-taimedel, puu-
dub leheroheline, ollus, mis taimedele rohelise roärroi annab

ja mis. sarnastamiseprotsessis, s. o. mitteorgaaniliste ainete

orgaanilisteks aineteks ümber muutmises, tähtsat osa mängib.
Ristikheina siid kasroab seemnetest, mis roäga roäiksed,

ümmargused, tõmmuroärroilised on. Csiteks ajab seeme õrna

juurekese mullasse, mis aga roarsti, kui ta oma ro.rred ris-

tikheina ümber on keerutanud, tähtsuse kaotab, sest nüüd

kasroaroad roairest juurte taolised niidikesed roälja, .mis otse-

kohe ristikheinast omale toitu imeroad. Otsekohene ühendus

maaga toitmiseküsimuses katkeb täiesti, sest kõik tarroismi-

neroa toidu saab siid roalminult ristikheina roartest, mille üm-

ber ta ennast päero-päeroalt ikka rohkem ja rohkem mässib.

Ristikheina siidi roarred on niidi taolised, tõmmupunased,
millel roäljaarenenud lehed täiesti puuduroad, sest need on

muutunud roäikeste soomuste sarnasteks. Ristikheina siid õit-

seb meil heinategemise ajal. Wäiksed, roalged, roähe roosakad

õied, mis kellukese taolised roälja näeroad, on kobaras roarte

küljes koos.

Kahju, mida siid ristikheinale sünnitab, roõib Õige suureks

minna. Ühe teadusmehe tõenduse järele roõib juba üks ainus

siidi taim ennast 10 jalga ümberringi laiali laotada ja selles

ringis ristikheina sootuks ära kaotada. On nüüd ristikheina

seemnete seas rohkemal arroul siidi seemneid, mis ühes põl-
lule külroatakse, siis roõib siid järgmisel ristikheina lõikuse

aastal nõnda laiali laguneda, et suurem osa heina saagist
tema läbi häroitataks. Ristikheina taimed, mille ümber end

siidi roarred mässiroad, ei suuda kaua roastu panna, roaid

kuiroaroad roarsti ära, sest et siid neist kõik toidumahlad

enesele imeb.

Wõitlusest siidi roastu. €t ristikheina siid seem-

nete kaudu paljuneb, siis aleks esimeseks kindlamaks abiks
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tema mastu see, et ta seemneid sugugi põllule ei lasta. Siidi

seeme, mis kord mulda on sattunud, mõib ilma meata neli

künni kuus aastat maas alal seista. Külitakse nüüd selle aja
sees sinna põllule ristikheina, siis hakkab ka siid ühes temaga
kasmama. Sellepärast tuleb ära hoida, et põllule, kus

kord siid on kasmanud, mis sinna oma seem-

neid mõis maha poetada, mitte enne kuut aas-

tat ristikheina ei külitaks.

Kuid ristikheina siid mõib pääle kõigi ristikheina sortide

meel miki, lutserni, esparseti ja herne kulul elada, mispärast
siis ka nende taimede kasmatamine sellel põllul nimetatud aja

jooksul ära tuleb hoida Ka tuleb ühtlasi selle eest hoida, et

me põllule mitte sõnnikut ei meaks, mis siis on saadud, kui

loomadele ristikheina söödeti, kust juba malminud siidi seem-

neid seest leiti. Katsed on tõendanud, et see siidi seemnetele

meel midagi miga ei tee, kui nad looma seedimiseorgaanidest
läbi käimad, sest seedimiseorgaanid ja -medelikud ei mõju
nende pääle mitte surmamalt.

Kõige parem on aga ristikhein, kus siidi sees on, siis

maha niita, kui siid meel õitsema ei ole hakanud, mõi

kõige hiljem tema õitsemise algul. Ainult seesugusel miisil

mõime ära hoida, et siidi seemned ühes ristikheinaga looma-

lauta ei rändaks ega säält ühes sõnnikuga põllule tagasi
ei pääseks. Ristikheina-põllul, mis siidist mitte

puhas ei ole, ei tule seemne-ristikheina kas-

m a t a d a.

On ristikhein ühes siidiga marakult maha niidetud, siis

tuleb edasi selle eest hoolt kanda, et põllule maha-

jääm ristikheina konts, mille ümber meel roh-

kesti siidi leidub, ka ära hämitataks. Wastasel

korral mõimad järgi jäänud siidimarred ühes ristikheina hä-

dalaga ikkagi edasi kasroada ja sügiseks meel seemneid mal-

mistada. Olen kodumaal põldusid näinud, kus siid pärast ris-

tikheina niitmist selle hädalas ikkagi edasi kasmas, Õitses ja

sügiseks seemneid malmistas.
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Kuidas siidi põllult põhjalikult häroitada, selleks on mitu

mõitlemisemiisi olemas. Oleme ristikheina aegsasti maha
niitnud ja põllult koristanud, siis tuleb neisse kohtadesse, kus

siidi leidub, õlgi mõi kuimi hagu laotada ja põlema panna.
Seega saaks ristikheina konts ühes siidiga ära põletatud. Tei-

seks roõime aga põletamise asemel need siidi sisaldaroad kohad

põllust kas ümber kaemata mõi ümber künda, mis jällegi
aegsasti ette tuleb mõtta, enne kui siid seemneid saab malmis-

tada. Kaemamise mõi kündmisega pöörame siidi mullasse,
kus ta ühes ristikheina kontsuga põllurammuks mädaneb.

Kaemamisega saame ainult niisugusel korral läbi, kui ristik-

heinas ainult mõned siidi pesad leidumad. Rohkemal armul

siidi sisaldamad põllud tulemad ]uba ümber künda.

Weel soomitatakse siidi hämitamiseks põllul mõnesuguseid
kangeid medelikke tarroitada, nagu rauaroitrioli, millega siidi

sisaldamad kohad üle roalada tuleksid. €t aga kõigi nende roe-

delikkude tarroitamine palju tülikam ja kallim on, siis jäägu
nad parem kärinale, kuna eespool ettetoodud põletamise- ehk

ümberkündmise-miisid palju kohasemad on tarroitada.

Ristikheinas kasmam siid mõib ka peenarde ääres olemale

heinamaale üle minna ja sääl kasmamate taimede seast niisu-

guseid leita, mille kulul ta ennast ära elatab. Seda silmas

pidades tuleb hoolega malmata, et ka peenrad ja põllu ääred

siiditaimedest puhtad oleksid, sest reastusel korral mõib siid

jälle uuesti ristikheina põllule pääseda.
Wäljaspool põldu tuleb siidi roastu samu hämitamisemii-

sisid tarmitada, mis põllulgi. Siid uuõib aga ka ühe naabri

põllult teise põllule sattuda, mispärast tema idastu ühisel jõul
tuleb mõidelda.

Peab meel tähelepanemist selle pääle juhtima, et siidi

laialilagunemise juures ristikheina seemne puhtus suurt osa

mängib. Suuremalt osalt kantakse siid ühes ristikheina seem-

nega ühest kohast teise. Seda ära tunda, kas ristikheina

seemnes ka siidi seemneid leidub, mõib ainult harjunud silm,
sest et siidi seemned möga mäiksed ja nende ülesleidmine
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roäga raske on. Ristikheina seeme tuleb osta ainult neilt äri-

delt, kus seemne puhtuse eest roastutatakse. Kauplustest, kus

ristikheina seemet osta roõime,. on pea ainult need ustaroad,

mis põllumeeste oma ühis-etteroõtete sekka kuuluroad, nagu

majandusühisused ja põllumeesteseltside juures asuroad kau-

banduse-osakonnad.

£ina siid.
Cuscuta €pilinum W.

£ina siid on samasugune söödik-umbrohutaim, nagu ris-

tikheina siid, ainult selle roahega, et ta ennast ristikheina ase-

mel lina kulul elatab. £ina siid keerutab ennast lina ümber,
temast toitu imedes. Hiiditaolised roarred on kollakas-roheli-

sed, õied kerataolised roalkjas-kollased. Õitseb samal ajal,
mil ristikheina siidki.

Wõitlust lina siidi roastu tuleb üleüldse samuti pi-
dada, nagu ristikheina siidi roastu. Kus teda põllul leidub,

sääl tuleb ta ühes linaga enne Õitsemist häroitada, samade

häroitamiseroiisidega, nagu ristikheina siidki. Ka tuleb ära

hoida, et põllul, kus lina siid kasroas, enne 4 künni 6 aastat

enam lina ei kasroatataks, sest ainult nii pika aja jooksul
roabaneb maa idanemisroõimelistest siidi seemnetest. Siis tu-

leb kõige suurema hoolega selle järgi roalroata, et ühes lina

seemnetega mitte siidi seemneid ei külroataks. Kõik see, mis

seemne puhtusest ristikheina siidi kohta öeldud, on maksero

ka lina siidi kohta.

Põldsinep.
Sinapis aroensis £.

Põldsinep on üks neist kõige rohkem laialilagunenut! ja
halroematest kodumaa umbrohtudest. Põldsinep kuulub hästi

rohkearmuliste ristiõislaste suqukonda. Heade taimede õied
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on ikka nelja tupelehega, nelja kroonlehega ning kuue tolmu-

kaga. Kes ei ole põldsinepit näinud, kui see oma rohkete

kollaste Õitega sumemilja põllud nõnda kolletama paneb, nagu
kasmaks seal ainult umbrohi?

Põldsinep on seemnest siginem ühe aasta taim. Seemned
mõimad sügisel kui ka kemadel idanema minna, kuid ikka

ainult siis, kui nad mullapinda jäämad, sest juba üle tolli

maa sisse sattudes

ei pääse nad enam

idanema. Kui põld-
sinepi seeme süga-
jasse mullasse sa-

tub, kus ta mitte

idanema ei lähe, siis

ei tähenda see meel

sugugi, et ta sootuks

hämitatud oleks.

Põldsinepi seeme

mõib ilma meata aas-

tate miisi sügamas
maa sees seista ja
jälle idanema ha-

kata, kui ta ühel ehk

teisel miisil uuesti

maapinda satub,

näituseks mõib sü-

gisene kõrrekünd si-

nepi seemned süga-
jasse matta, aga
kemadine künd nad

uuesti mullapinda tuua. Seesugune sinepi seemnete omadus teeb

mõitluse tema mastu ka Õige raskeks. Põldsinep, nagu nime-

tatud, on möga laialilagunenud umbrohi, mis iseäranis odrale

ja kaerale kui ka linale ja juurmiljale palju kahju mõib teha,
neid marjates ja nende eest maast palju rammu ära imedes.

Pilt nr. 4. Põldsinep (Sinapis arnensis £.).
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Hävitamine. €t põldsinep oma malminud seemneid

juba enne milja koristamist põllule poetab, siis tuleb selle eest

hoolt kanda, et need mahamarisenud seemned mitte süga-
vasse mulla alla ei satuks, maid ainult Õhukese mullakorraga
kaetud saaksid, kus nad idanema mõiksid hakata, et neid

seejärele kergem oleks hämitada. Sellepärast peame kohe

milja koristamise järel kõrred õhukeselt ära koorima, misläbi

sinepi seemned parajasse mulda satumad, kus nad ka kohe

idanema mõimad minna. Pääle selle, kui seemned idanema

on läinud, tuleb uus sügam künd ette mõtta, misläbi noored

sinepi taimed häroitatakse. Sügama künni mõtame mõi-

malikult hilja sügisel ette, seda silmas pidades, et künd enne

maa ärakülmamist lõpule jõuaks. Seesugune kõrre koorimine

ja kündmine on üheks paremaks abinõuks sinepi hämitamisel,
kuid mitte üksi sinepi, maid kõigi seemne-umbrohtude tormis.

Ka milja maheldam külmikord, kus kõrsmiljad ristikheina,

kaunmiljade ja juurmiljadega maheldumad, aitab sinepi hävi-

tamiseks palju kaasa. Põllule lubja andmine hämitab sinepi
seemnete idanemismõime.

Siis mõime meel sinepit põllul, kui ta alles noor on,

13- künni 15-protsendilise rauamitrioli vedeliku päälepritsi-
mise läbi ehk peeneks jahmatatud kainiidi päälekültoamise
läbi häcoitada. Kuidas üht ehk teist nendest tarroitada tuleb,

selle kohta leiab lugeja lähemalt eespool päätükist „
Umbrohu

hävitamine kangete vedelikkude ehk sooladega" (lehekülg 32)

juhatusi. Kuna sinep iseenesest kaunis toitev taim loomadele

on, siis mõib teda noorelt enne seemnete coalmimist põllult

roälja kitkuda ja loomadele ette anda. Wiimane abinõu on

juurvilja juures läbiviidav, kui ühtlasi rohkem odavat töö-

jõudu saada on. Kõige suurema piinlikkusega tuleb ka selle

eest hoolt kanda, et seemnevili põldsinepi seemnetest puhas
oleks. Teramilja seemnete seast on õige kerge tuulamisma-

sinaga sinepi seemneid eraldada, sest et nad teradest palju
väiksemad on.
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Põldrõigas.
Raphanus Raphanistrum £.

Põldrõigas ehk tuder kuulub ristõislaste sugukonda. Ta

on üheaastane seemnest sigim umbrohi. €t põldrõigas ja

põldsinep mäga ühesarnased taimed on, siis ei tehta harilikult

nende mahel pea mingit mähet, maid ühes kohas kutsutakse

neid mõlemaid põld-
rõigasteks, teises ko-

has aga mõlemaid

sinepiteks. Tõepoo-
lest on nad päälis-
kaudse maatlemise

järele mäga teineteise

sarnased, nõnda leh-

tede kui ka oma kol-

laste õite poolest. Te-

ramamalttähele pan-
nes mõib aga ker-

gesti põldrõigast
põldsinepist ära la-

hutada. Kõige pare-

mini ja kindlamini

mõime neid õite jä-
rele lahutada. Üle-
üldine õite seis marre

küljes on neil mõle-

mail pea ühesugune : pääraosf kasmab rudija mitmesugusest kõr-

gusest kaunis pikkade raagude otsas rohkesti õisi. Üierao lad-

inast kasinamad alaliselt uued õied juure, kuna alumised Õied

järk-järgult malmiroad ja kõtradeks muutumad. Wahe rõika

ja sinepi õite mahel on järgmine: rõika Õite kroonlehed, mis

nagu sinepigi omad alumisest kitsast jaost ja päälmisest laiast

koos seisamad, sünnitamad oma alumiste kitsaste osadega toru,
mis Õige kõmasti 4 tupelehega ümbritsetud, sinepi õite kroon-

Pilt nr. 5. Põldrõigas (Raphanus Rapha-
nistrum £.).
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lehed seisamad aga üksteisest lahus ja nõndasamuti lähemad

ka tupelehed üksteisest lahku, ega ümbritse mitte torutaoli-

selt kroonlehti. Kõige selgemalt näitamad meile seda pildid
nr. 4 ja 5. Wõib meel tähendada, et rõika õied kahmatu-

mad kollased utälja näemad kui sinepi omad, ning rõika Õite

seis marre küljes on harmem kui sinepi õite seis. Siis on

meel rõika kõder ehk mili hästi lülitaoline, kuna sinepi kõ-

der ühtlasem mälja näeb.

Põldrõigas, nagu põldsinepki, õitseb juunist künni sügiseni.
Õied, mis utaremini õitsenud, kasutatumad ja malmistamad ka

maremini seemet, mis kõtradest põllule pudenemad. Satumad

põldrõika seemned parajasse mullapinda, siis mõimad nad sü-

gisel ehk kemadel idanema hakata. Satumad seemned aga

sügamamasse mulla alla, siis ei hakka nad mitte kasutama,
kuid ei kaota ka idanemismõimet. Sügamamas mullas mõi-

mad rõika seemned kümnete aastate miisi seista, ikkagi ida-

nemismõimelisteks jäädes. Tuuakse põlluharimise läbi süga-
mal seisem seeme mullapinda, siis kasmab temast jällegi

põldrõigas utälja, selle pääle maatamata, et ta roahest üle

kümne aasta maa sees oli seisnud. Seesugune misa elu seem-

netes teeb mõitluse põldrõika ja põldsinepi mastu raskeks.

Põldrõigas kasmab kõige paremini kergemas, roähem sami

sisaldamas maas, kuna põklsinep jälle pehmemat samimaad

armastab. Honda üks kui teine roõimad aga igal pool kas-

utada. Oma tähelepanemise järele otsustades kasutab kodu-

maa põldudel palju rohkem põldsinepit kui põldrõigast. mis

põldrõika hämitamisesse puutub, siis tuleb siin täiesti neidsamu

mõitlusabinõusid tarmitada, mis põldsinepi juures juba kirjeldatud.

Tõlkjas.
Bunias orientalis £.

Tõlkjas, Rakmere raibe, kuulub ristõislasie sugukonda,
kust põldsinepki pärit on. Tõlkjas on meile Hasiast sisse rän-

n-anud. Ta on kahe- künni mitmeaastane taim, õitseb maist
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juulini, noorelt on ta Õige põldsinepi sarnane, välja kasva-

des läheb ta aga sinepist palju suuremaks ja tugevamaks.
TÕlkjast on kerge põllul ära tunda, sest et ta juba kaugelt
näha on kui suur kollane põõsas. Oma suure pÕÕsalise kas-

vuga on ta väga kahjulik umbrohi viljapõldudele.
Hävitamine. Tõlkja häroitamine on Õige raske, sest

et ta esiteks seemnest sigib, kuid ka juure kaudu roõib kas-

inama minna. Sellepärast tuleb esiteks hoolega ära hoida, et

ta seemneid valmistada ei saaks ja ta seemned põllule ei

satuks. Selles asjas tuleb samu võitlusviisisid tarroitada, mida

põldsinepi hävitamiseks soovitatud. Pääle sdlle tuleb aga

tõlkja kui juur-umbrohu vastu võidelda ja nimelt musta kesa

harimise teel, nimelt tuleb kesakõrre põld juba sügisel üles

künda, siis kevadel ja suvel iga kord, kui umbrohud uuesti

kasvama hakkavad minema, jällegi uuesti läbi künda ehk

sellekohaste riistadega läbi ajada. Sedaviisi kesa harides

lämbuvad umbrohu juured maa alla ära.

Rukkilill.

Centaurea Cyanus £.

Kes ei tunneks rukkilille, ilusat sinist õit. Rukkilill kuu-

lub rohkesti kasvavate korvõislaste sugukonda. Ta sigib
seemnest, mis ka sügisel idanema hakkab. Sellepärast võib

siis rukkilille rohkesti talicoiljas kasvada. Kuid ka suvevil-

jas, iseäranis linas, võime rukkilille kasvamas näha, nägin
kodumaal 1915. aasta suvel põldu, mis üleni sinetas, nagu
oleks sinna meelega rukkilille küütud, kuid mõned kasvavad

linataimed näitasid, et siin umbrohtu uppunud linaväljaga
tegemist oli. Rukkilill ei rooli maad ja võib seepärast raskel

kui ka kergel maal kasroada. Tähelepanemise-roäärt on see,

et rukkilill mitte nõnda kergesti oma seemneid põllule ei poeta,
maid tihtipääle rändab seemnetupp ühes 'tema sees leiduroate

seemnetega viljaga põllult koju, kus ta vilja masindamise
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järele ühes põhuga lauta kantakse ja säält sõnnikusse satub.
Sõnnikus toõitoad rukkilille seemned roeata üle elada, künni

nad temaga ühes uuesti põllule rändaroad. Ka looma kõhust

mõib rukkilille seeme roeata läbi rännata.

Pilt nr. 6. Rukkilill (Cenfaurea Cyanus £.).
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Kärni ta mine. Rukkilille kui seemnest sigima umb-
rohu kohta käimad üleüldiselt kõikide seemne-umbrohtude mastu

mõitlemise abinõud ja nimelt miljaseemne puhastamine umb-
rohu seemnest, kõrre koorimine ja kündmine. €t aga sõnni-

kuga põllule meetamaid rukkilille seemneid hämitada, selleks
tuleb kesa, pääle sõnniku Õhukeselt sissekündmist, aegsamini
enne rukki mahategemist korrata, et umbrohu seemned ma-

remini idanema saaksid hakata, misjärgi nad järgnema põllu-
harimise ja rukkiseemendamise läbi häminemad.

Rukkiluste.

Bromus secalinus £.

Rukkiluste on seemnest rohkenem, kuid kahe aasta umbrohi.
Ta kuulub kõrskasmude sugukonda. Rukkiluste on mäga tun-

tud umbrohi kodumaa põldudel. Kui manasti rukis põllul
ikaldas, siis seda rohkem õnnestas luste, nõnda et põllumees
sellel ajal luste kui kasuliku taime pääle maatama hak-

kas, mis mõnikord lõikuse kogu suurendada aitab. Reis kc-

dumaaa kohtades, kus koduõlle tegemine roiisiks on, mõetakse

tihtipääle päris miljast linnaste asemele lustelinnased tarmitu-

sele, kui odamam osa miljast.
Kõigi nende omaduste pääle maatamafa tuleb rukkilustet

üheks halmemaks umbrohuks pidada, mille kasmamine põllul
sellest tunnistust annab, et põllumees küllalt hoolas ei ole

olnud. Rukkiluste, kui kahe aasta taim, hakkab sügisel kas-

mama, mispärast ta ainult talimiljale, iseäranis rukkile, kahju
mõib sünnitada. Tema seemned mõimad kauemat aega idane-

mismõimelised maas seista. Sellepärast tuleb ette, et mih-

mastel aastatel iseäranis rohkesti lustet rukkis kastoab, olgugi
et põllumees, sel korral puhta seemne maha külmas. See luste

omadus, kauemat aega idanemismõimeline maas seista ja
omale hääl tingimisel, nimelt mihmasel ajal, korraga suuremal
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hulgal kasmama hakata, andis rahmale manast põhjust armu-

miseks, nagu roõiks maa iseenesest lustet sünnitada. Hiiske

ja kerge maa on lustele mäga meele järele.
Hämitamine. Kõige esi-

meseks tingimiseks mõitluses

luste mustu on puhta milja-
seemne tarmitamine. Kes lustet

külmab, see ka lustet lõikab.

€t luste seemned rukki teradest

kergemad on, siis mõib neid

kergesti puhastusmasinate abil

miljateradest eraldada. mitte

aga ainult -milja seemnega ei

kanta luste seemneid põllule,
maid ka sõnnikuga aiõiaiad nad

sinna sattuda ja seda sellepärast,
et luste seemned seedimatult

looma sisikonnast läbi mõi-

road käia. Honda mõime sõn-

nikust täiesti termeid luste

seemneid leida, mis ühes sõn-

nikuga põllule meetult kasmama

mõimad minna. Sellepärast tu-

leb ära hoida termete luste

seemnete söötmist loomadele,

olgu kas milja sees ehk põhus.
Luste seemneid peaks seepärast
ainult keedetult ehk puruks jah-
matatult loomadele söödetama.

Sõnnik, mis termeid luste seem-

neid sisaldab, tuleks mitte põl-
lule, maid kui see mõimalik on,

siis heinamaale medada ehk

komposti panna, mida pärast
ainult heinamaile tarmitatagu.

Pilt nr. 7. Rukkiluste (Bromus
secalinus £.).
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Pehme luste.
Bromus mollis £.

Pehmel lustel on rukkilustega mäga palju sarnasust, sest

et nad teineteisele ju lähidalt sugulased on. Käsmu poolest
jääb ta rukkilustest madalamaks, seeme on aga miimase omast

laiem. Pehme luste teeb miljale mähem kahju kui rukkiluste,
sest et teda põllult harmem leida on. Rohkesti kasmab peh-
met lustet peenarde ja teede ääres.

Mää põlluharimine hämitab pehme luste iseenesest. Kõik

see, mis rukkiluste hämitamise kohta öeldud, maksab ka

pehme luste hämitamise kohta.

Uimastam raihein.

Eolium temulentum £.

Uimastam raihein, pööritushein, hull luste, on seemnest roh-

kenem ühe aasta umbrohi. Ta kuulub kõrskasmude sugukonda.
Teda leidub kaeras ja odras. Uimastama raiheina iseäraldus

seisab selles, et tema seemned iseäralist kihmtist ainet sisal-

damad, mis pää pööritama paneb. Kg loomade pääle mõjub
ta halroasti. Rahmale on tema mõju ka tuntud, mispärast teda

mõnes kohas pööritusheinaks kutsutakse. Uimastama raiheina

seemned mõimad aastate miisi meata maa sees seista ja para-

jasse pinda sattudes jälle kasmama minna.

Hämitamine. Tuleb kõige suurema hoolega selle järele
maireata, et ühes milja seemnega umbrohu seemet põllule ei

külmataks. musta kesa harimisega hämitame ühel ehk teisel

miisil maa sisse sattunud seemned, neid esimese künniga ida-

nema meelitades ning järgnema künniga sootuks hämitades.

Tuulekaer.

floena fatua £.

Tuulekaer, karukaer, on seemnest sigim ühe aasta umb-

rohi. Ta kuulub kõrskasroude sugukonda ja on päris kae-
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raie lähedalt sarnane, noorelt on nende mahel raske mähet

teha, kuid kui tuulekaer juba hao roälja ajab ja tera kasma-

tama hakkab, mis päris kaerast maremini sünnib, siis näeme, et

tema tera karmadega
kaetud on ja tal õige

pikalt mäljaulatam

hagu küljes ripub.
Ka malmimad tuule-

kaeral päälmised te-

rad tema haos va-

remini kui alumised.

Walminud terad pu-
denemad kohe maha.

Tuulekaera seemneid

kannab tuul kergesti
ühest kohast teise,
mis tema laialila-

gunemisele suurelt

kaasa aitab. Seeme

mõib kauemat aega
maa sees idanemis-

mõimeline seista,

näituseks on kolme-

aastase maa sees

seismise järgi tuule-

kaera seeme meel

kasmama läinud. Ka

looma kõhust mõib

kaera seeme termena

läbi pääseda, mis-

pärast milja, kus

tuulekaera sees lei-

dub, mitte termelt,
coaid jahcDatafuit loomadele sööta tuleb. Kodumaa põldudel ei

ole õnneks tuulekaer mitte nõnda laiali lagunenud, kuid Wene-

Pilt nr. 8. Tuulekaer (floena fatua £.).
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maal, Permi kubermangus näituseks, roõtab ta nõnda maad,
et talupojad sunnitud on oma põldusid sööti jätma.

Hämitamine. Tuleb hoolega selle järele maimuta, et

milja seeme tuulekaera seemnest muba oleks. Leidub teda

päris kaera seas, kust tema eraldamine raske on, siis peame

endale uue, puhta kaeraseemne muretsema. Põhjalik põllu-
harimine, musta kesa ja juurmilja pidamine aitamad tuulekaera

hämitada.

Hälghein.
Spergula aroensis £

Hälghein, põldaspen, on seemnest rohkenem ühe aasta

umbrohi. Wars püstiseisem. Peened niiditaolised lehed asu-

mad ümber murre. Õied malged. Õitsmise aeg mai keskpai-
gast künni augustini. Hälghein on kehma maa umbrohi. Kerge
ja lubjamaene maa on tema armsamaks kasmamiskohaks.

Wanast oli nälghein kodumaa põldudel iseäranis linas ja sume-

miljasmäga laialilagunenud umbrohi. Uuema aja põhjalikum
põlluharimine ühes rohkema rammuainete tarmitamisega on tema

pääle hämitamalt mõjunud. Kus nälgheina meel rohkemal hul-

gal ette tuleb, sääl on põllule tormis lupja ehk merglit anda,
ning kehma maad üleüldse rohkem rammutada. Warune kõrre

koorimine aitab nälgheina seemneid, mis põllule pudenenud,
häroitada. Wiljaseeme tuleb umbrohu seemnetest täiesti pu-
hastada.

Tuder.

Camelina satioa Cr.

Kodumaa linapõldudel on tuder maga laiali lagunenud
umbrohi. Ta on .seemnest rohkenem ühe aasta taim, kuulub

ristõislaste sugukonda. Wars sile, lihtne ehk haruline, pikkuse
poolest umbes lina kasmuga ühesugune. Wäiklased õied on

kahmatu-kollased. Õitseaeg juunist augustini. Tuder on lina-
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põldudel sellepärast mäga laiali lagunenud, et tema seemneid

mitte kerge ei ole lahutada linaseemnetest. Pea kõigis lina-

seemnetes mõime tudraseemneid leida. £ahti saame tudrast siis,

kui linaseemne tema seemnetest puhastame.

Hisulill.

Hgrostemma Githago £. Cychnis Githago £am.

Githago segetum Desf.

Hisulill, kaeralill, ühe- ehk kaheaastane seemnest sigim umb-

rohi. nisulille seeme mõib juba sügisel idaneda ja siis järg-
misel komadel edasi kasmada, mispärast ta talimiljas hästi

mõib kasmada. Kodumaal näeme

nisulille nisus kui ka kae-

ras kasinamas, misjärgi temale

ka nimi on pandud. Hisulill Õit-

seb juulikuus ja augustikuu al-

gul Õis on temal roosa karma,
miie kroonlehega. Seemned mäik-

sed, karmased ning tumedat märmi.

nisulille seemned on kihmtised,

mispärast ka leib, mis miljast
tehtud, kus tema seemneid sees

leidub, tormise pääle kahjulikult
mõjub. Sellepärast tuleb hoolega
malmata, et mitte milja, mille seest

nisulille seemneid leidub, söögiks
ei tarmitataks. Hisulill armastab

samikat maad, mõib aga ka igal
pool kasmada.

Hämitamine. £ahti saame

nisulillest siis, kui igal aastal

roilja seemne hoolega umbrohu

seemnest puhastame.

Pilt nr. 9. Hisulill (flgrosfemma
Githngo £. Cychnis Githago £am.

Githago segetum Desf.).



64

Piit nr. 10. Risti-

rohi (Senecio ner-
nalis W.&K.).

Ristirohi.
Senecio oernalis W. & K

Kemadine ristirohi on roahest oma nime

poolest mähe tuntud, kuid siiski õige palju
ettetulem umbrohi. Ristirohi tuletab oma

mälimuse poolest piimohakat meele ja mahe-

tatakse ka igapäemases elus temaga ära.

Ristirohi kuulub kormõislaste sugukonda, on

seemnest sigim ühe ja kahe aasta umbrohi.

Taim on üleni karmakas. Cehed on root-

suta, pikergused ja sakiliste sermadega. Õied
on kobaras, see tähendab, marre otsas, Õie-

põhja pääl on suur hulk üksikuid wäikesi

Õiekesi koos, ning näeb mälja, nagu oha-

kagi Õietutt. Õitseb kemadest sügiseni. Seem-

nel, nagu ohakagi omal, on sulg küljes,
mille abil teda tuul kui õhulaemakest edasi

kannab. Ristirohi armastab rohkem kerget
maad. Walminud ristirohu seemned, mis pa-

raja niiske maaga kokku puuturoad, mõiroad

kohe kasmama minna, nõnda et sügiseks
noor taim oma pää maast mälja ajab. Hoor

ristirohi mõib külma taime meata üle elada

ja järgmisel kemadel edasi kasmada.

Hämitamismiisid needsamad, mis

kõigile seemne-umbrohtudele kohased on: mil-

jaseemne puhtus, kõrre koorimine ja sügi-
sene sügaro künd. €t ristirohu seemned, nagu

nimetatud, tuulega edasi kantakse, siis pea-
road kõik põllumehed ühiselt tema roastu

roõitlusesse astuma, sest üks hääletusesse jäe-
tud põld mõib umbrohu seemneid igale poole
uuesti laiali laotada.
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IHalfs.

fltriplex patulum £.

JTlalts on seemnest kasmam ühe aasta umbrohi. Seemned

mõimad ainult kemadel kasmama minna. Õitseaeg juulist au-

gustini. Oma kasmamiseks nõuab ta hääd põllumaad, maltsa

leiame rohkesti kartulis, üleüldse juurmiljas, kuna kõrsmilja
marjus kasmamine temale

ei meeldi. Ka hõredaks

läinud lina põllul mõime

maltsa lopsakalt ja roh-

kesti kasmamas näha.

Häroitamine. Juur

miljas saame maltsa see-

läbi kõige paremini hämi-

tada, et ta mälja kitkume.

Wäljakitkumine tuleb aga

aegsasti ette matta, enne

kui maltsa seemned mal-

mima hakkamad, sest

saab ta oma seemneid

maha poetada, siis on

põld mõni aasta maltsa

hädaohus. €t õitsem malts

roäga ruttu oma seemned

roõib roalmistada, siis ei

tule mäljakitkutud õits-

roaid taimi mitte põllule
jätta, maid kõige kohasem

on need loomadele ära

sööta, milleks malts mäga
hästi kõlbab.

Pääle päris maltsa kasmab meil meel aiamalts (fltri-

plex hortense £.). Tema on niisama kui esimenegi seemnest

kasmam ühe aasta taim. Õitseaeg juulist augustini. Kasmab

Pilt nr. 11. fliamalts (fltriplex
hortense £.).
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Õige kõrgeks, lopsakate lehtedega, mis alt halli tolmuga kae-
tud on. Juur tungib tugevasti maasse. Armastab hääd põllu-
maad. Aiamaltsa kasvatatakse aias spinati asemel, sest tema

noored lehed on maitse poolest väga hääd.

Hanimalts.

Chenopodium album £.

Hanimalts, hanirohi, savirohi, on seemnest kasvav ühe

aasta umbrohi. Tal on väga palju sarnasust maltsaga. Cehed

on valge tolmuga kaetud, nõnda et hallikas-valged välja
näevad. Seemned ei ole esimesel aastal mitte kõik idanemis-

võimelised, maid valmimad selleks maa sees järgmiseks aas-

taks, mille järele nad nii kevadel kui sügisel kasvama või-

vad minna. Õitseaeg juuni keskpaigast künni sügiseni. Ar-

mastab rasket maad. Kõige rohkem leidub teda kartulis. Hani-

rohu lehti tarvitatakse toiduks, nagu spinatit. Tema vastu

tuleb nõnda võidelda, nagu maltsa kohta juhatatud.

Hiirekõrm.

Capsella bursa pastoris ITloench.

Hiirekõrm, luumaluhein, on seemnete abil paljunen) ühe

aasta umbrohi. Kuulub rohkearvuliste ristõislaste sugukonda.
Õied on väiksed, valged. Kõige parem hiirekõrva tundemärk

on tema kolmenurgeline vili, mille põhi ülespoole ja terav

ots allapoole varrega ühenduses seisab. Hiirekõrva võime

pea igal põllul kasvamas leida, kuid ta armastab siiski roh-

kem paremat maad. Iseäranis rohkesti leidub teda muru seest

ja nimelt nendelt murudelt, mis sigade söögimaaks on. €t teda
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sead aga põlgamad, siis on hiire-

kõrm ka sigade koplites põlatud
umbrohi.

Hiirekõrma maime ka igast
miljast ning kesalt kasmamast

leida.

Kärnita mine. Kõige enne

tuleb nõuda, et me milja seemne

umbrohu seemnest puhastak-
sime, mis ka õige kergesti sün-

nib, sest hiirekõrma seemned

lähemad oma suuruse poolest
milja seemnetest palju lahku, —

nad on mäga mäiksed. Sügisene
kõrre koorimine meelitab põllule
mahamarisenud seemned ida-

nema, kuna järgnema sügama
künniga nad uuesti hämitame.

Sigade koplites saame neist siis

lahti, kui muru uuesti üles kün-

name ja sinna parema rohu-

seemne sisse külroame.

Pilt nr. 12. Hiirekõrro (Capsella
bursa pastoris JTloench).

Citrihein.

Thlaspi aroense E.

Eitrihein, taskuhein, robirohi, roorstirohi, on seemne abil

paljunete ühe aasta umbrohi. Kuulub risfõislaste sugukonda.
Õied on mäiksed, muiged. Õitseb maist künni hilja sügiseni.
Wili, kõdrake, on laia tiima taoliste äärtega, mis seest mäik-

seid seemneid täis on. Selle laiade äärtega milja järele on

litriheina kerge ära tunda. Ta kasmab igal maal ja ka igast

miljast mõib teda leida. Kuid murudel ei kasroa litrihein mitte,

nagu küll hiirekõrma juures nägime.
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Hämitamine. Citriheina taastu tuleb neidsamu' raõit-

lusroiisisid soomitada, mis kõikide seemne-umbrohtude kohta

maksmad on, ja nimelt milja seeme tuleb umbrohu seemnest

puhastada, kõrred taara koorida ning sügisel sügamasti uuesti

künda.

Pilt. nr. 13. Citrihein (Thlaspi arocnse £.).

Punand.

£umaria officinalis C.

Punand, emarohi, juuksehein, on ühe aasta seemne abil

paljunen» umbrohi. Õitseb juunist künni augustini. Õied, mida
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õige palju, on purpuri karma, tumedate otsadega. Punand

armastab lubjarikast, kerget maad. Teda leiame sumemiljast,
kuid enamasti Õige mähesel armul, nõnda et ta iseäralist kahju
ei suuda sünnitada. Punandi hämitamiseks ei ole iseäralisi

abinõusid tormis, maid puhta miljaseemne tarmitamise juures
kaotab korralik põlluharimine ta iseenesest.

Tihashein.

Galeopsis Eadanum £.

Tihashein, põldkanep ehk lähemalt kitsaleheline põldkanep,
kuulub huulõislaste sugukonda, kuhu nõndasamuti hästi tuntud

emanõges käib, millega teda tihti ära mahetatakse. Tihas-

heina õied on mäliselt emanõgese Õite sarnased, huulte taolise

ehitusega, kuid märmi poolest on põldkanepi õied lilla-purpuri
karma, alumine huul alt kollane, purpuri karma täppidega.
Wars on peenikeste karmadega kaetud ja kandiline, nagu

kõigil huulõislastel. Kitsalehelisele tihasheinale lähedal seisab

kare tihashein (Galeopsis Tetrahit). Wiimase õied on ainult

lillad, kollase täpiga alumise huule all.

Põldkanepid on umbrohud, mis mähe laiali lagunenud
ning seega mähe kurja sünnitamad. Korralik põlluharimine
hämitab nad juba iseenesest.

Unilauh.

Sisymbrium sophia £.

llnilauk ehk ussirohi on seemnest kasroam umbrohi. Ta

kuulub ristõislaste sugukonda. Wäiksed, kahmatu-kollased õied

ilmumad maist kuni sügiseni. Wähe maapinnast kõrgemale
tõustes horuneb mars, nõnda et taim põõsataoline mälja näeb,

llnilauk armastab kerget, kuid merglirikast maad.

Iseäralist hoolt tema hämitamine ei nõua, sest korralik

põlluharimine hämitab ta iseenesest.
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Harakalatm.

Crysimum cheiranthoides £.

Harakalatm on seemne abil paljunem ühe ehk kahe aasta

umbrohi. Ta kuulub ristõislaste sugukonda. Õied on mäiksed,
kollased. Õitseaeg kestab ketradest sügiseni. £ehed on kar-

madega kaetud ja sakiliste sennadega. Seemnete malmimine

algab juulikuus. Kui seemne abil paljunem umbrohi, nõuab

harakalatm kõige esmalt puhast seemet, siis kaob ta korraliku

põlluharimise tagajärjel.

Rukki-kastehein.

flgrostis spica oenti £.

Rukki-kastehein on kodumaal laialt tuntud umbrohi. Ta

kuulub kõrskasmude sugukonda, sellesse sugukonda, kust kõik

meie kõrsmiljad pärit on. Rukki-

kastehein on seemnest sigitu ühe

aasta taim, kuid siiski leidub

teda kõige rohkem taliroiljas,
iseäranis rukkis, mis sellega
seletatam on, et ta juba sü-

gisel idaneb ja seega kemadine

põlluharimine teda hämitab, mis-

pärast sumemili temast na-

baks jääb.
Kõige paremini kasmab

rukki-kastehein niiskel maal.

Iseäranis rohkesti asub rukki-

kasteheina rukkisse roihmasel

aastal, mis sellega seletatam on,

et tema seeme mõni hea aasta

meata maas roõib seista ja siis
Pilt nr. 14. Rukki-kastehein

. , .<

(flgrostis Spicc uenti £.). idanema minna, kui selleks ko-

a' mSst
pÄ Välistesse tingimistesse satub,
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nagu seda temale niiske aeg on. Ka ristikheinas leidub mõnikord

rohkesti rukki-kasteheina.

Hämitamine. Wiljamaheldaroa külaiikorra juure üle-

minek ja põhjalikum põlluharimine on juba tõkkeid rukki-

kasteheina laialilagunemisele toonud. Kus aga maa üleliigse
niiskuse ah kannatab, sääl tuleb tingimata põhutorutamine
ette mõtfa. Külitam milja seeme olgu aga alati rukki-kaste-

heina seemnetest puhas.

Kanalill.

Chrysanthemum Eeucanthemum £.

Kanalill ehk roalge kanalill on seemnest paljunem, kuid

mitme aasta umbrohi. Ta kuulub kormõislaste sugukonda.
Tema mars tõuseb õige kõrgele üles ja kannab ainult üht õie-

korroikest, harma harunedes. Cehed on terroepinnalised, liusku

hambuliste äärtega, kuna alumiste lehtede pind pikkamisi root-

susse üle läheb. Kesk Õiepõhja kasmamad õied on kollased,

kuna Õiekorroi äärmised Õied keelekujulised malged on. Kodu-

maal tuleb kanalihe kõige rohkem ristikheinas ja kesal ette.

On tema seemned kord ristikheina seemnetesse sattunud, siis

mõime kanalihe, kui hein mõnel juhtumisel hõredaks on läinud,

rohkem kasmamas näha kui ristikheina ennast.

Hämitamine. Tuleb hoolega järele maadata, et ristik-

heina seemnega ühes kanalihe seemneid põllule ei külmetaks;

kesal tuleb teda kesaharimisega enne Õitsemist hämitada.

nõndasama tuleb selle eest hoida, et sööti jäetud kanalil!

mitte ei saaks seemneid coalmistada, maid ennemini maha

niidetaks ehk karja ära tallata lastaks.

ttJäike oblikas.
Rumex acetosella £.

Wäike oblikas on seemnest paljunen), kuid mitu aastat pü-
sin) umbrohi. Ta kasroab pea ainult kergel ja lubjamaesel
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Pilt nr. 15. Wäike oblikas (Rumex
acetosella £.).

maal. Oblika suuremal ar-

mul põllul kasmamine tõen-

dab seda, et põld lubjapuu-
duse ja maahappe all kanna-

tab. Iseäranis rohkesti mõib

oblikat ristikheina sees ette

tulla, mis seeläbi alamäärtus-

liseks loomatoiduks muutub,
sest esiteks söömad loomad

seda toitu mastumeelt ja tei-

seks mõjub ta ka piimaanni
pääle roähendamalt.

Hämitamine. Põl-

lule, kus oblikaid kasmab, tu-

leb lupja ehk merglit anda;
ka tuleb malmata, et ristik-

heina seeme puhas oleks,
sest mäga tihti ja rohkesti

leidub peente rohu ja ristik-
heina seemnete hulgas mäi-

kesi oblika seemneid.

Kollane karikakar

Hnthemis tinctoria £.

Kollane karikakar on seemnest paljunen) ühe aasta umb-

rohi. Ta kuulub kormõislaste sugukonda. Elagu juba nime

järele armata rnõib, on karikakra õied kõik kollased, nõnda

sisemised, toru- kui ka mälimised, keelekujulised. Õietutt
asub üksikult sirge marre otsas. Cehed kahekordselt sulglised,
kuna lehekeste tipud teramad on. Wars sirgelt kõrgesse püsti
tõusem, õis peente udukarroakestega kaetud.

Kodumaal maime kollast karikakari möga rohkesti ristik-

heina-põldudel kasmamas näha, nõnda et ristikhein aina kolletab.
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Häirita mine. Temast, kui seemne-umbrohust, saame

siis lahti, -kui alati puhta [miljaseemne põllule hiilime. Ise-

äranis tuleb hoolt kanda, et ristikheina seeme kollase kari-

kakra seemnetest puhastataks. Kõik see, mis kanalihe kääri-

tamiseks öeldud, maksab ka kollase karikakra kohta.

Pilt nr. 16. Walge karikakar (flnthemis araensis L).
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Walge karikakar.

flnthemis aroensis £.

Walge karikakar on seemne kaudu paljunem ühe ehk kahe

aasta umbrohi. Ta kuulub kormõislaste sugukonda. £ehed

karmadega kaetud, kaks kord sulglised. Äärmised Õied on roal-

ged, keskpaik kollane. Walge karikakar armastab lubjarikast
maad. Ta seemned mõimad sügisel kui ka keroadel kasmama

hakata. Walge karikakar on kolmeroäljalise külmikorra juu-
res püsim umbrohi, kus ta iseäranis rukkile maema mõib teha,
tema eest maast rammu ära imedes. Seatakse miljamaheldam
külmikord sisse, see on, kui kõrsmilja kasmatamisele juur-

roilja ja ristikheina kas-

matamine järgneb, siis

kaob ka malge karika-

kar. Teadagi, tuleb mil-

ja seeme umbrohu seem-

nest täiesti puhastada.

Jaanikakar.

Chrysanthemum sege-

tum £.

Jaanikakar, koldne

Õis, on seemnest kas-

mam ühe aasta umb-

rohi. Ta kuulub korm-

õislaste sugukonda.
Kõige paremini kasutab

ta lubjamaestel maadel.

Sumemili saab tema
läbi rohkesti kannatada;
ka mõime teda suure-

mal armul kesapõllul
kasmamas näha. Seem-

Pilt nr- 17. Jaanikakar (Chrysanthemum
scgetum £.).
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ned roõiroad aastate roiiši maa sees seista, ilma et nad oma

idanemis- ja kaotaksid. Seemned mõimad

sügisel kui ka keroadel idanema hakata. €t jaanikakar lubja-

maestel maadel armastab kasroada, siis mõjub see tema kao-

tamise pääle hästi, kui maale lupja anname. Kesalt tuleb

teda kesaharimise läbi kaotada, mis mõimalikult taara sün-

digu, et umbrohi meel seemneid ei saaks roalmistada.

Põldkannike.

Viola tricolor £.

Põldkannike on seemne abil paljunen? ühe, ka kahe aasta

taim. Teda on mäga kerge ära tunda, sest et ta aedades

kasmatataroa kena mÕÕrasemaga pea ühesarnane on. Kõige
rohkem näeme teda mähe haritamal kesal kasmamas, kuhu

ta ka oma seemned maha poetab, ning seega siis rukkis

uuesti ilmub. Odras ja kaeras on teda mähe leida. Armas-

tab lubjamaest maad. Saab kesa aegsasti haritud, enne kui

umbrohi seemneid suudab roalmistada, lubjaroaesele maale

lupja antud, siis kaob põldkannike tubli põlluharimise puhul
iseenesest.

Wirn.

öalium aparine £.

Wirn on seemne abil paljunen» ühe aasta umörohi. Hästi

pikaks kasroaro, on nõnda nõrk, et ta ainult teiste taimede

najal ennast üles ajab. Selleks, et see toõimalik oleks, on

mirna roars ja lehed iseäraliste roäikeste okastega taarastatud,

millede abil ta iga külgepuuturoa asja külge kinni jääb. Wirn

armastab hääd maad; nii toõime teda rohkesti aiamaal kastaa-

mas näha. Seemned ei ole esimesel aastal mitte idanemis-

mõimelised, maid malmimad selleks aegamööda. Honda roõi-

mad mirna seemned roeata aastate miisi maa sees alal seista,

kuna nad roiimaks sündsal tingimisel kasmama lähemad.
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Hämitamine. Wirna kui seemne abil paljunema umb-

rohu mastu tuleb seega mõidelda, et tema seemneid ühes mil-

jaga põllule ei külmutuks, kasmama umbrohu enne seemnete

malmimist hämitame ning marajase sügisekünniga maa sees

olemad seemned idanema meelitame, et neid siis tali hämitaks.

Pilt nr. 18. Wirn (Galium aparinc £.).

Põldmoon.

Papauer Rhoeas £.

Põldmoon on seemnest kasmam ühe aasta umbrohi. Oma

ilusa suure punase õie läbi on ta laialt tuntud. Õitseb kogu
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suute otsa. Põldmaani näeme kõige rohkem talinisus kasuta-

mas, kuid ka suraemiljas ntõib ta ette tulla. Ta armastab

pääasjalikult sautimaal kasutada, iseäranis meel niisketel koh-

tadel. niisked ehk utihmased ilmad mõjuutad hästi ta idane-

mise ja kasutamise pääle. ITlooni seemned ntõiatad uteata

kauemat aega maa sees alal seista, mispärast ette utõib tulla,

Pilt nr. 19. Kirburohi (Polygonum Persicoria £.).
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et kadunuks peetud moonid mihmasel aastal põllul suurel hul-

gal kasmama hakkamad. Olgu meel tähendatud, et mooni

seemned kihmtist ainet, oopiumi, sisaldamad.

Hämita mi n e. ITlooni hämitamiseks on tarmilik, et

kõige enne põllud, mis liia niiskuse all kannataroad, ära toru-

taksime. Pea ainult nisu seemnetes leidub mooni seemneid,

mida hariliku tuulamismasinaga ei saa kõrroaldada, kuid pu-

hastusmasin triöör lahutab mooni seemned kergesti roilja
seemnetest.

Kirburohi.

Polygonum Persicaria £.

Kirburohi ehk kirbumalts on seemnest sigim ühe aasta

taim. Seemned lähemad ainult kemadel kasmama. Ta on ise-

äranis kerge niiske turbamaa umbrohi. Kui kemadise kuima

pärast mili hästi edeneda ei peaks saama, siis mõib rohkem

kuimale mastu panem kirburohi nõnda rohkesti sigida, et mili

tema tõttu kiduraks jääb. Kasmab teda mähemal armul, siis

mõib teda mälja kiskuda, heaks toiduks loomadele.

Hämita m i n e. Kirburohust saame lahti, kui ära hoiame,

et tema seemneid ühes roilja ehk heina seemnetega põllule ei

külmataks.

Konnatatar.

Polygonum conooloulus £.

Konnatatar on seemne abil paljunen? ühe aasta umbrohi.

Ta on niisamasugune määttaim kui kassitapp, sest oma nõrka

mart ei suuda ta teisiti, kui teiste taimede ümber keerutades,

üles ajada. Ka ta nool-südame taolised lehed on umbes kassi-

tappude lehtede taolised. Täiesti lahku lähemad nad õite poo-

lest. Konnatatra Õied on mäiksed, mähe rohekad ja asumad

kobarana lehetupe juures, kuid rohkemal armul marte ladmas.
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Õitseb juunist sügiseni. Seemned lähemad järgmisel aastal pea
kõik idanema. Armastab rasket maad. Kodumaal tuleb ta sume-

miljas ette, kus ta ennast nende kõrte ümber keerutades üles ajab,
kuid üleüldse ei ole ta mitte suuresti suutnud laiali laguneda.

Tema mastu tuleb nende üleüldiste abinõudega mõidelda,
mida kõigi seemne-umbrohtude mastu on soomitatud, pääasi,
milja seeme puhastatagu tema seemnetest.

Kesalill.

niatriearia inodora £.

Kesalill on seemne abil paljunem ühe aasta juur-umbrohi.
Õis, Õigemini Õiekormikene, on pea täiesti malge, karikakra

Pilt nr. 20. Kesalill (JTlat-
ricaria inodora £.).

Õiega ühesugune, kollase keskpaigaga
ja äärmiste keelekujuliste malgete Õi-

tega. £ahku lähemad nad üksteisest

oma marte ja lehtede poolest. Kuna

karikakar suuremalt osalt üksiku sirge
marre üles ajab, kasmab kesalill

põõsakese taoliselt, juba madalalt ha-

runedes. Kesalille lehed on kaks-

kolm korda sulglised, pea niiditaoli-

sed ja on seepärast rohkem kummeli

kui karikakra termepinnaliste lehtede

sarnased. Peatasime mähe rohkem

nende kahe umbrohutaime mõrdluse

juures seepärast, et neid üksteisega
ära mahetatakse. Õitseaeg maist

künni sügiseni. Ta kasmab, nagu

juba nimest armata roõib, kesapõllul
ja kõrscoiljades. Kesaharimisega tu-

leb ära hoida, et ta mitte Õitsema ei

läheks ega seemneid põllule ei poe-

taks. Ainult puhas milja seeme tuleb

põllule külmata.
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Pilt nr. 21. Kassitapud (Connolnulus aroensis £.).
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Kassitapud.
Conooloulus aroensis £.

Kassitapud, lipumaarik, on üks halmematest kodumaa juur-
umbrohtudest. Kus ta kord põllule sisse on juurdunud, sääl

mõib ta milja nõnda maha suruda, et see maemalt kasmada

saab. Oma sügamasse maasse tungimate juurtega imemad

kassitapud rohkesti rammu maast mälja, kuna tappude taoli-

selt keerlemad roarred miljataimede ümber mässudes milja la-

demesse maha kisumad. Tali- ehk sumemili, mille kassitapud
alla surunud, suudab ainult Õige miletsat saaki anda, kuna

seesugune umbrohuga läbikasmanud mili põllul misa kuimama

on. Õitseb juunist septembrini. Kellukeste taolised malged
ehk roosad õied asumad üksikult pikkade marte otsas.

Wõitlus kassitappude kui püsima juur-umbrohu mastu

on õige raske. Eeskujulik põlluharimine ja maheldam külmi-

kord ei suuda teda meel üksi ära kaotada, sest mõnest juure-
ehk marreotsast, mis põllule jääb, on selleks küllalt, et umb-

rohi edasi roõiks elada ja paljuneda. Eõpulikult saame kassi-

tappudest seeläbi lahti, kui põllul, kus nad kasmamad, mõni

aasta segaheina kasmatame, esimene aasta segaheina heinaks

niites, kuna järgmised kaks ehk kolm aastat karja käia la-

seme. Siis mõime kassitappusid meel seeläbi hämitada, kui

põldu kesa ajal mitu korda sume jooksul pinnast läbi ajame,
nõnda et juured miimati mulda ära lämbumad ja neilt nõnda

mõimalus maetakse mõsusid roälja ajada.

Põldosi.

Equisetum aroense £.

Põldosi, konnaosi, põldkuusk, tilkhein ehk lambanisa, on

õige laialilagunenud umbrohi. Ta kuulub Õiteta ehk eoste

(spooride) abil paljuneroate taimede sekka. Põldosjal on

kahesugused mõsud: kemadised ja sumised. Keroadist mõsu

nimetatakse tilgaks. Tilgad on harudeta, kahmatu-pruunid
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marred, mis paljudest lülidest koos seisamad ja millede küljes
mäikesed lehekesed lülide sõlmede kohal tupena koondatult

asumad. Seesuguste marte ladroas seisab pääkene, mis rah-

' K?roadin? roõsu (tilgad). Sumin? roõsu (põldhuush).

Pilt nr. 22. Põldosi (Equisctum aroensc £.).
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male põhjust andis taime tilgaks, ka lambanisaks kutsuda.

Pääkene seisab isesugustest lehtedest koos, mille küljes koti-

kesed rohekas-siniste iduterakestega asumad, kust tuul kuima

ilmaga eosed, mis mäga ruttu malmimad, igale poole kui

tolmu laiali kannab, et nad maha langedes uueks põldosjaks
kasmada mõiksid. Kemadised mõsud, tilgad, ei ela kaua, maid

kõdunemad pääle eoste mäljasaotmist marsti ära.

Tilkade asemele tõusemad maast juurte küljest uued mõ-

sud, nõndanimetatud sumised mõsud ehk põldkuused. Seega
on siis tilgad ja põldkuused ühed ja needsamad taimed. Su-

mised mõsud, põldkuused kasmamad selleks, et toidu-tagama-
rasid uuesti täita, mis kemadiste eostemalmistajote mõ-

sude läbi tühjendati. Põldkuused on seepärast, et nad

juba toitu malmistamad, rohelised kasmud. nende marte

sõlmede kohalt kasmamad ümberringi harud mälja, mis tai-

mele kuusekesega sarnasuse annab. Kuusekesel puudub tilga
pää, puudumad seepärast ka eosed.

Põldosi mõib pääle eoste meel oma juurikate, maa-aluste

marte, kaudu laiali laguneda. Juurikad ehk maa-alused mar-

red on pea niisamasuguse ehitusega, nagu maapäälsed marred,
kuid mustjaspruunikad ning ajamad sõlmede kohast juured mälja.
Põldosi kasmab rasketel maadel, kus ta omad juured sügamasse
ajab, nõnda et ka sügam künd neid lõpuni mälja ei saa tuua.

Hämitamine seisab kõige päält selles, et me maa

ära torutame ja põhjamee ära laseme. Selle järele põllu mitu

aastat segaheina all pidamine aitab põldosja mähendamiseks

hästi kaasa.

Paiseleht.

Tussilago farfara £.

Paiseleht on kodumaa põldudel Õige tuntud umbrohi, niis-

kel Saarimaal, mis ta kasinule maga kohane, mõime terroeid

põldusid paiselehtedega täidetud näha. Tema juurikas on ümmar-
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gune, liharo ning haruline. Õige suured ja laiad lehed on alt

hallid ning udukonnadega kaetud.

Õie marred, mis mara heinadel sirgelt üles kasinamad, on

pruunikate soomuste taoliste lehtedega kaetud. Õied, Õigemini
Õiekobarad, seisamad üksikult marre otsas. Õis seisab mäi-

kestest üksikutest Õiekestest koos, on seega Õiekobar, ning tu-

etab oma ehituse kui ka kollase männi poolest mõilille öie-

kobarat meele. Paiseleht Õitseb heinadel roäga roara, nõnda

et aprillis põllule minnes mõime juba tema Õisi säält eesEkida.

Pilt nr. 23. Paiseleht (Tussilago farfara £.).
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Walminud seemnel on seesamasugune lennuaparaat küljes,
nagu mõilillegi seemnel, mispärast neid tuul ühest kohast

teise mõib kanda. Põllumehe Õnneks kaotamad aga-’paiselehe
seemned ruttu oma idanemismõime, mispärast neist ainult

mõni õnnelik kasmama läheb ja nimelt need, mis just idane-

miseks kõlbulisele pinnale satumad. FRitte igast idanema läinud

seemnest ei saa meel elujõulist taime, sest maa-aluste osade

mäljaarenemiseks on tormis 2—3 kuud aega, kus noor taim

segamata mõiks kasmada. seega on paiselehe laialilagune-
mine seemnete kaudu õige puuduline. Paiseleht, kui juur-umb-
rohi, paljuneb ja laguneb pääasjalikult just juurikate abil laiali,
mis maapinda määda igale poole laiali lähemad. Juurikad

kannamad lehekesi, millede põues pungad peitumad, kust roõ-

sud roälja poemad. Igast juurika osast, mille küljes lehekene

pungaga on, mõib uus taim mälja kasmada. Paiseleht kasmab

niisugusel maal, kus ta juurikad põhjameest tarmilikku niis-

kust saamad.

Hämitamine seisab selles, et põllud, kus paiseleht
kasmab, ära torutome. Castakse kõrgel seisem põhjamesi toruta-

mise läbi sügamale, siis ei ulata paiselehe juured enam

põhjamette, mispärast taim meel kiratsemalt edasi kasmab.

Selle järele mõime kiduralt kasmama paiselehe sügama künniga
lõpulikult kaotada. Seda, kui hästi põhjaroee äralaskmine

paiseleht? hämitab, mõimad isegi mitmed kodumaa põllumehed
oma äranägemiste järele tõendada.

Piimohakas.
Sonchus aroensis £.

Piimohakas on mitme aasta juur-umbrohi, mis aga pääle

juurte meel seemnete läbi rohkeneda mõib. Ta kuulub korm-

õislaste sugukonda. Piimohakas on õige tuntud ja laialilagu-
nenud umbrohi. Oma kõrge käsmu poolest ulatab ta sume-

miljast, millele ta rohkesti kahju teeb, üle. Wars lihtne, tu-
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gev, seest õõnes, ülemalt otsast mähe harunem. Rohkemal

armul seisavad kollased õietutid harunema varre ladvas.

Õitseb juunist hilja sügiseni. Piimohakas armastab hääd

maad, kus ta oma juur-
tega sügavasse põhja tun-

gib. Suvevili ja lina kan-

natavad tema all kõige
rohkem.

Piimohaka häro i -

tarne seega, kui põllu
mõneks aastaks segaheina
kasvatamise alla jätame
ja viimasel aastal karja
pääl käia laseme. Ka

mõjub haljastoidu kasva-

tamine piimohaka pääle
hävitavalt. €t piimoha-
kas ühtlasi hää toit siga-
dele on, siis võib soovida,
et teda suvevilja põldu-
delt ka väljakiskumise

teel hävitataks ning sigadele ette antaks

Pilt nr. 24. Piimohakas (Sonchus
aroensis £.).

Põldpuju.
Rrtemisia campestris £. /

Põldpuju ehk põldkoirohi kuulub juur-umbrohtude sekka.

Ta kuulub korroõislaste sugukonda. Wars an puine ja tõuseb

Õige kõrgele üles, ka haruneb rohkesti. £ehed on esialgu peh-
mete hallide udukarmadega kaetud ja kaks-kolm korda sulgli-
sed, õied väikestes tuttides, ilmuvad juuni lõpust künni

septembrini.
Hävitamine seisab selles, et meie põldpaju peenarde

ja teede äärest kas välja kisume ehk niitmise läbi kaotame,
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kuna põllul, kus teda meel mähe leida, on kõige parem ja
kindlam abinõu põldpuju mäljakiskumine.

Weel mõib põllul harilik puju (Rrtemisia oulgaris £.) ette

tulla, mille mastu nendesamade abinõudega, nagu põldpuju
mastu, tuleb mõidelda. Harilik puju, mis enamasti aedade,
teede ja peenarde ääres kasmab, teeb piima kibedaks, kui teda

lehmad söömad.

Põldohakas.

Cirsium aroense Scop., Serratula aroensis C.

Põldohakas on üks kodumaa halroematest juur-umbrohtu-
dest. Kuulub kormõisloste sugukonda. Õietutid lilla purpuri
karma. lehtede otsad on suurteks pikkadeks okasteks kuju-
nenud. Wars mõib rukki pikkuseks kasmada, ka haruneda.

Õitseaeg juunist septembrini. Kasmada mõib põldohakas igal

põllumaal, kuid siiski on temale merglit sisaldam sami ja
mustamulla maa kõige rohkem meele järele. Talimiljad, ise-

äranis aga sumemiljad, saamad ohaka läbi palju kannatada.

Ohakas ei tee aga üksi miljale kahju, maid on milja

peksmise ja koristamise ajal suureks tüliks põllumehele ene-

sele, sest et ta oma teramate okastega kellelegi armu ei anna.

Põldohakas on kodumaa põldudel mäga rohkesti laiali lagune-
nud, sest ta mõib juurte kui ka kergelt laialilagunemate seem-

nete läbi sigida. Juured tungimad möga sügamasse maasse,

nõnda et neid põlluharimise läbi maemalt kätte saab. Juurest,

mis otse alla maasse tungib, lähemad mitmesuguses sügamu-
ses maapinda mööda juurikad laiali, kust uued ohakad roälja
mõimad kasmada. Kistakse üks juurikatükk mana taime kül-

jest lahti, siis kasmab sellest, kui ta aga mulda jääb, uus

põldohakas mälja. Iseäranis hästi lähemad laialikantud juu-
rikatükid niiskel ajal kasmama. Põldohaka seemned ei ole

kõik mitte idanemad, sest mida mihmasem sumi, seda mähem

malmimad ohaka seemned. Satub seeme termelt looma kõhtu,
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Pilt nr. 25. Põldohakas (Cirsium araense Scop.,
Serrafula aroensis £.).

siis tuleb ta säält

nõndasama meata

mälja. On tähele

pandud, et elaja kõ-

hust läbikäinud see-

me meel paremini
idaneb.

Häroitamine.

Wõitlus põldohaka
taastu nõuab põllu-
mehelt õige palju
tööd. Üks ohaka hä-

rnitamise miisidest
seisab selles, et ta

ühes juurtega maast

mälja rebitakse ja ära

häraitatakse. Wälja-
kitkumine tuleb siis

ette toõtta, kui maa

niiske on, sest kõ-

maks läinud maasse

jääb ohaka juur kas

kõik ehk osalt sisse

ja ta mõib uuesti

kasroama minna,
noorelt roäljakitku-
tud ohakataimed on

hää toit loomadele.

Ohakate mäljatorki-
mine selleks tehtud

nugadega kepi otsas,
mida kodumaa mõi-

sate põldudel õige
sagedasti näha mõib,
ei ole sugugi soomi-
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tarn mõitluseroiis, sest maapinnas puruks lõigatud ohakas jääb
see aasta oma kasmamises küll kängu, kuid ajab seda rohkem

mõsusid, milledest kõigist järgmisel aastal uued taimed täie

jõuga mälja kasinamad. Saab aga meel üks seesugune ohaka

pesa põlluharimise läbi ära tükeldatud ja laiali kantud, siis

suurendab see rohkesti ohakate armu põllul.
Ka hästi kasmanud mili ei suuda põldohakat lämmatada,

sest tihti roõime näha, kuidas siis, kui lopsakalt kasroanud

rukis ennast maha on heitnud, ohakad uhkelt püsti seisma jää-
raad. Rohtudega pritsimine ei tasu ennast ohaka juures ära,
nagu seda roahest sinepi ja rõikheina juures kasulikult tarmi-

tada roõidaks. ITlusta kesa aga roõime kasulikult ohaka hä-

mitamisefcs tarmitada, kui kesa nõnda haritakse, nagu seda ees-

pool Õpetasime, kus põllu mitmekordse kündmise ehk pinnast
õhukeselt läbiajamise läbi juur-umbrohule enam roõimalust ei

anta roõsuda ja nad selle tagajärjel mullasse ära lämbumad.

Hästi mõjub ohakate kaotamiseks kaasa põlluheina pida-
mine. Jäetakse põld mõneks aastaks heina alla, siis koomad

ohakad sellelt mäljalt iseenesest. Ristikhein ehk segahein, mis

keroadel roara kasroama läheb, ei anna ohakatele mõima-

lust toobalt roälja kasmada, kuna heina roarane niitmine

nad meel enne õitsemist hätoitab. Hända jääroad ohakad nõr-

gaks, ei suuda omale küllalt tagaroara-aineid juurtesse koguda
ja lõpetoad seepärast roiimati ära, kui põld mitu aastat järge-
mööda heinas peetakse.

Oleme omad põllud ohakatest puhastanud, siis tuleb hoo-

lega roalroata, et nende seemneid miljaga uuesti põllule ei kül-

metaks. Õnneks on tööga kerge ohaka seemneid puhastamis-
masinate abil roiljaseemnetest eraldada. Ära tulemad ka hämi-

tada ohakad, mis peenardel, kraaroikallastel ja teede ääres kasma-

mad, kuid ka aias ja hoonete juures ei tohi ohakaid sigida lasta.

Ohakas mõib puhtaks tehtud põllule hääletusesse jäetud

naabripõllult rännata, sest tema iseäralise lennusulega roa-

rustatud seemet mõib tuul merstade rüüsi edasi kanda. Selle-

pärast tuleb ohakate mastu kõigil põllumeestel ühiselt roõidelda.



90

Kukehari.
Sedum aere £.

Kukehari on juur-umbrohi, mõib aga ka seemnete kaudu

paljuneda. Ta kuulub paksuleheliste sugukonda. Selle taime

iseäraldus seisab selles, et ta õige mähese niiskusega läbi mõib

saada, mispärast ta meel niisugustes kohtades kasmada suu-

dab, kus teised taimed kuima pärast ära lõpemad. Kukeharja
maime lopsakalt kasmamas näha kiroiaedadel, liimasel põllu-
künkal, üleüldse maal, kus kultuurtaimed niiskuse puudusel
möga miletsasti ja hõredalt kasmamad.

Kukehari on niisuguse ehitusega taim, mis mäga mähe mett

mälja aurab. £ehed on mäiksed, kuid paksud, lihamad ning
tihedasti murre küljes kusmudes katamad nad peu üksteist.
Wihma ajal imeroud lehed endid mett täis, mille tugamurust
tuim kuimal ajal elab. Warred on lühikesed ja nõrgad, nii et

nad paksu ja tihedat lehtede koormat kanda ei suuda, maid

maa pääl lamamad. Juured on lühikesed niidikeste taolised.

Warre otsas asub helekollane õis. Õitseaeg juunist au-

gustini. maa seest mälja tõmmatud kukehari mõib õige kaua

aega edasi elada, haljendada ja mahest meel õitsedagi.
Hä mi ta mine. Wõitluses kukeharja mastu ei tule min-

gisuguseid iseäralisi möillusmii:isid tarmitada, maid põhjalik
põlluharimine ja lammutamine, nõnda et mili hästi kasmama

läheb, kaotab ta iseenesest.

Käokannus.

Cinaria uulgaris £.

Käokannus, sapirahi, on juur-umbrohi. Ta kuulub huul-

õislaste sugukonda. Hoor taim on lehtede ja narre poolest
õige lina sarnane. Õitelt oõime aga käokannust kergesti ära

tunda, sest tema kollased õied on aias kasmamate lõmilõua

õite sarnased. Õitseaeg kestab juunist augustini. Pääjuur tun-

gib sügaaasse maasse, maapinda mööda harunenud pääjuu-
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rest juurikad laiali, milledest uued taimed mälja mõimad kas-

mada. Käokannus armastab kuimal liimamaal kasmada.

Kärnita mine. Tema mastu tuleb nendesamade abinõu-

dega mõidelda, mida üleüldse kõikide juur-umbrohtude, nagu
k assitappude ehk orasrohu mastu tarmitatakse.

Orasrohi.

Triticum repens £.

Orasrohi, sarghein, üüt, on üks kõige halmematest juur-
umbrohtudest kodumaa põldudel. Teda mõime igas kodumaa

nurgas leida, sest nõnda rohkesti on ta ennast laiali laotanud.

Orasrohi kuulub kõrskasmude sugukonda, kust kõik meie kõrs-

miljad pärit on. Teda on kerge ära tunda tema pääst, mis

Inglise raiheina pää sarnane on, ainult terade seis on marre

otsas lapiti, inglise raiheinal aga sermiti.

Eaiali laguneb ta pääasjalikult maapinda mööda edasitun-

gimate maa-aluste marte — mõsandite — kaudu. Wälimuse poo-

lest roalged mõsandid on tihedasti pungasid täis, kust igaühest
uus taim mälja mõib kasmada. Kistakse põlluharimise läbi

üks niisugune roarretükk päristaimest lahti ja kantakse edasi,
siis kasmab temast teisal jällegi uus orasrohi mälja. Seda-

miisi sigides ja laiali lagunedes mõib orasrohi kergesti terme

põllu täis täita, kus tema all iseäranis sumemili ja kaunmili

kannatada saamad.

Hämitamine. Hämitada mõib orasrohtu järgmistel rüü-

sidel. Kõrrepõld tuleb kohe pääle lõikust koorida, siis seista

lasta, künni ära kuitoab, selle järele hästi äestada ning äesta-

mise läbi päälekogutud umbrohu osad kokku koguda ja ära põle-
tada. Selle töö pääle maatamata on aga muist umbrohu osasid

maasse jäänud, mis kasmama roõimad minna, mispärast selle ära-

hoidmiseks maa uuesti ja nimelt sügaroasti tuleb ümber künda,

nõndaroiisi maasse maetud umbrohi jääb palju nõrgemaks ja
mõib koguni äragi lämbuda, musta kesa sellekohase harimise

läbi maime orasrohu kõige paremini kaotada.
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€t orasrohi marjamist kardab, siis mõjub hästi kasmam

rukis ta pääle mähendamalt. Weel suurem oleks mõju, kui

põllu mõneks aastaks ristikheina ehk segaheina all peaksime
ja heinale rukki järgneda laseksime, sest üks kui teine on mar-

jajaks miljaks, mis omalt poolt orasrohu pääle halmamalt mõjub.

mõnes kohas meetakse põllult kokkukogutud juuri looma-

dele alla, et neist sõnnikut saaks. Seda ei tule aga mitte

hääks kiita, sest orasrohi on möga misa mädanema ja mõni

aeg sõnnikus seismine ei tee temale meel häda, maid sõnni-

Pilt nr. 26. Orasrohi (Triticum repens £.).
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kuga põllule tagasi sattudes mõiroad marre kontsud jällegi kas-

mama minna. Ka mõimad mäljal kiini otsa kogutud orasrohu-

martest, sumise seismise pääle maatamata, siiski paljud meel

kasmama minna.

Seda suurt orasrohu elu alalhoidmise misadust silmas pi-
dades, tuleb soomida, et kõik marred ja juured, mis põllult
kokku kogutakse, ära põletataks. Sügisel mäljameetud ja
sisseküntud laudasõnnik edendab orasrohu kasmamist, sest sü-

gisel sõnnikut saanud põld seisab kemadel kauemini niiske,
mis orasrohu hästi kasmama paneb. Orasrahi mõib ka seem-

nete kaudu laiali laguneda, mis meid kohustab hoolega selle

järele malmama, et teede ja peenarde ääred, kraamikaldad,
aedade ja hoonete ääred orasrohust puhastataks.

PÕisrohi.

Silene inflata sm.

-PÕisrohi kuulub juur-
umbrohtude sekka. Teda

an kerge tema iseära-

listest põietaolistest õi-

test ära tunda. Wars

puine, harunero, lehed

pikergused, termete äär-

tega, rootsuta ja istu-

road paarikaupa toarre

küljes. Põisrohtu näeme

põldudel, peenarde ja
teede ääres kasinamas.

€t teda põllul ainult
mähesel armul kasmab,
siis ei suuda ta suurt

kahju teha. Pilt nr. 27. PÕisrohi (Silene inflata 5m.).
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Fleed abinõud, mida teiste kardetavamate umbrohtude,

nagu orasrohu vastu võitlemiseks tarvitame, kaotavad

põisrohu iseenesest.

Hanijalg.
Potentilla Hnserina £.

Hanijalg kuulub juur-umbrohtude sekka. Ta on rooskas-

mude sugukonnast pärit. Wars on roomav. £ehed on pih-
laka lehtede sarnased, sulglised, päälfpoolt rohelised, alt hal-

lide udukarmakestega kaetud, mõnede juures ka päälmine pool

hall, udukarmane. Õied helekollased, kasvavad üksikute

kaunis pikkade õieraagude otsas. Õitseaeg mai keskelt sep-

tembri pooleni. Hanijalga võime pea igalt poolt leida, nõnda

põllult kui heinamaalt. Iseäranis armastab ta kerget liima-

ehk turbamaad. Hanijalg on rohkem uuemaa umbrohi, mis

meel kaua põllu all ei ole seisnud.

Hävitamine. Põhjalik põlluharimine ja sügav künd

hävitavad hanijala.

Põldsõnajalg.
Pteris aquilina £.

Põldsõnajalg on juur-umbrohi, sigineb ühtlasi eoste

kaudu, nagu põldosigi. €osed valmivad juulist augustini,
fflaa-alune juurikas on pikk ja harunev. Kasvab hää meelega

kergemal põllumaal, hästi lopsakalt kesal, kus teda vili oma

kasvuga varjamas ei ole. Wiljadest saamad iseäranis kaer,
oder ja lina põldsõnajala läbi kannatada, kuna rukis ta alla

surub, sest kesa harimine ja rukki varane kasv ei anna

temale võimalust hästi edeneda.

Hävitamine. Põldsõnajala vastu on kõige parem siis

võidelda, kui põld kesas seisab. Põld tuleb suve jooksul
mitu korda läbi künda, nõnda et põldsõnajalg enam mõima-
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lust ei saa raasusid roälja ajada ja seega sunnitud on maas

ära lämbuma. Kesale järgnero rukis on raeel omalt poolt hää

warjaja ja kui rukkisse roeel ristikhein külroatakse, siis saab

häroitamislöö seda põhjalikum Rahroa seas on arraamine»
et kui sõnajalga põllul jaanipäeraa öösel maha niita, siis ka-

duma! ta ära. Paljud on seda abinõu katsunud, kuid sõna-

jalg ei ole siiski põllult kadunud. Jaanipäeraa paiku sõnajala
mahaniitmisel on ainult see tähendus, et tema selle aasta

eoste laialilagunemine ära hoitakse, juurikas jääb aga maasse

ja sellest kasraab uus taim jällegi raälja.

X

I
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Umbrohtude nimede register.

flgrostemma Githago, £.

Githago segetum, Desf.

£ychnis Githago, £am..

flgrostis Spica uenti, £.

flpera Spica oenti, P..

flnthemis aruensis, £.

flnthemis tinctoria, £

flrtemisia campestris, £.

flrtemisia uulgaris 1.

fltriplex hortense, £.

fltriplex patulum, £.

floena fatua, £.

flisulill, kaeralill.

Kornrade.

KyKOJIb OÖbIKHOBCHHbIfi," FBO3HMKa

noneßan.

Rukki-kastehein, põldkastehein.
Windhalm.

MeTJimia noaeßan.

Walge karikakar,

flckerkamille.

FlynaßKa noneßaa.

Kollane karikakar.

Värberkamille.

flynaßKa KpaciiJibHaa.

Põldpuju
Seld-Beifuss

nojibiHb nojießaM.

Harilik puju.
Gemeiner Beifuss.

HepHOÖbIJIbHHKT».

fledmalts.

Gartenmelde.

Jle6e.na caaoßan.

Harilik malts.

Ulelde.

JleÖeHa pacKu/uiCTaa.

Tuulekaer, tuulik, karukaer.

Windhafer.

Osciorb, ÄHKifl OBect.
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Bromus mollis, £.

Bromus secalinus, £.

Bunias orientalis, £.

Camclina sotina, Cr.

Capsella Bursa pastoris, Rlönch.

Chenopodium album, £.

Chrysanthemum inodorum, flsch.

matricaria inodora, £

Chrysanthemum Ceucanthemum, £.

Chrysanthemum segetum, £.

Centaurea Cyanus, £.

Cirsium aroense, Scop.

Conooloulus aroensis, £.
,

Cuscuta Cpilinum, W.

Pehme luste.

Weiche Trespe.
KoCTepTj MflFKifi.

Rukkiluste.

Roggentrespe.
Kocrepi. pjKaHofi, Meiaa.

Tõlkjas, Rakrocre raibe.

Orientalische Zackenschote.

CBepönra BocTOHHaa.

Harilik tuder

õemeines £eindotter.

Pbl/KMKt nocfcßHoh.

Hiirekõrtn, luurualuhein.

Hirtentäschelkraut.

nacTyiiibfl cyMKa.

Walge hanimalts.

Weisser Gänsefuss.

Mapb ötaaa.

Kesalill, lõhnata kammel.

öeruchlose Wucherblume.

PoMauiKa Henaxyqaa.

Kanalil).

Rlasslieb, Wucherblume.

nonoBHHKi».

Harilik jaanikakar.
Wucherblume.

IIonOBHHKT. nOCtBHOfi.

Rukkilill.

Kornblume.

BacnaeKi» noctßHofi.

Põldohakas.

fkkerdistel.

Ocorb.

PÕldkassitapud.
flckerroinde.
Bsiohoktj noaeßofi.

£ina siid, roõrm.

£einseide.

riOBH.IHKa JlbHHHaa.

г
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Cuscuta trifolii, B. Ristikheina siid.

Kleeseide.

rioBHJiHKa KJießepHaH.

Põldosi, põldkuusk, konnaosi,Cquisetum aroense, £.

lambanisa.
t fkkerschachtelhalm.

riOJießOfi XBOLIXb.

Crysimum cheiranthoides, £. Põldharakalatro.

Schotendotter, goldlackaitiges.

ÄejiryLiiHHKb jießKOfiHbiii.

yumaria officinalis, £. Punand, juushein, emarohi, kõõ-

malill.

Crdrauch.

JJbIMHHKa JltKapCTßeHHafl.

Galeopsis £adanum, £. Kitsaleheline tihashein, põldkanep
Hcker-Hohlzahn.

riUKyjlbHHiCb JUIHHHOUBkTHbItI.

Galeopsis Tetrahit, £. Kare tihashein, lilla põldkanep.
Gemeiner Hohlzahn

riHKyjibHHKii KOJiioqih.

Galium aparine, £. Wirn.

Klebkraut.

FloAMapeHHHtcb utnKiü.

£inaria uulgaris, miil. Harilik käokannus.

Srauenflachs.

ZlHKitt Jien-b.

Uimastaro raihein, pööritushein£olium temulentum, £.

hull luste.

Taumellolch.

n.aeßejnj onbßHHJomifi-

Papauer Rhoeas, £. PÕldmoon.

Klatschmohn.

Maicb noJießOii.

Polygonum Conuoluulus, £. Konnatatar

Windender Knöterich.

TopeiTb BblOHKOßblft.
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Polygonum Persicaria, £. Harilik kirburohi, kirbumalts.

Gemeiner Knöterich.

noueqyüHasi Tpasa.

Patentilla flnserina, £. Hanijalg.
Gänseblume.

fycMHan aanna.

Pteris aquilina, £. Põldsõnajalg,
fldlerfarn.

OpJlflKl>.

Rumex flcetosella, £ Wäike oblikas.

Kleiner Sauerampfer.
LUaseab Maauft.

Raphanus Raphanistrum, £. Põldrõigas.
Hederich.

Annas ptflbKa.

Sedum aere, £. Kukehari, lambamari.

Scharfer JTlauerpfeffer.
OqnTOKi. tÄKiil.

Senecio aernalis, W. K. Keroadine ristirohi.

frühlings-Kreuzkraut.
KpeCTOBHHKt BeceHHifi.

Põisrohi.Silene inflata, Sm.

Ceimkraut.

CMoaesKa.

Sinapis aroensis, £. Põldsinep, teljed,
flckersenf.

fopqmia noaeßaa.

Peeneleheline unilauk, ussirohi

Sophienrauke.
Sisymbrium Sophia, £.

ry.IHBHHKt CTpyflMaTbifl.

Piimohakas.Sonchus araensis, C.

Gänsedistel.

Ocoti> nojießoft.

Põldnälghein, põldaspen.Spergula aruensis. £.

fkkerspörgel.
Lllnepreab.



100

Thlaspi aroense, £Põldlitrihein, taskuhein, robirohi,

roorstirohi.

Seldpfennigkraut.
flpyTKa nojießas.

Triticum repens, £Orashein, sarghein.
Quecke.

ribipeti.

Tussilago farfara, £ Paiseleht.

Huflattich.

Maib h Manexa.

Viola tricolor, £Põldkannike.
Stiefmütferchen.

AniOTHHbl rJI33KH.
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