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Eesti põllumajanduse ülesanded.

Moneaastase koõikumise järele on meie põllumajanduse
arenemiskäik woõtnuò ennesoõjaaegse kinoòla sihtjoone: tera-

wiljakaswatuselt piimakarjakaswatusele. Oleme joõudnud
rahulikumatesse aegadesse, kus põllumehel oma ettewoõtteid

ei tule seada turu muutlikkude nõudmiste kohaselt. Wiimas-

tel aastatel kireltkõikuwad leiwahinnad on järjekindla tõusu
joones püsiwate karjasaaduste hindade koõrwal uueks toõen-

duseks, et meie praegused püüded on rajatud digele alusele.
Leiwawiljakaswatuses woõime jääda koduste tarwiduste tãit-

mise piiridesse, jättes koguni oma linnade ja alewite warus-

tamise leiwaga päikesepaisteliste mustamulsamaade hooleks.
Igale oma ülesanne ka rahwaste peres — wäliste wõima—-

luste ja sisemiste woõimiste kohaselt. Meie oma pilwise
taewa all, külmapöhjalisel ja soisel — ehk ka paepäälsel —

Läänemere ranniku pinnal oleme looduselt määratuò karja-
pidajateks, linaharijateks, kartulikaswatajateks. Püsiwust ja
hoolt noõuodwate wäärtkaupade loomiseks on meie Soome
toõu sitke iseloom kohasem kui muretu wenelase wõi rahutu

lduna-ameeriflase oma, kelle loomule wastaw ka hoogeti-
töö puhta terawiljakaswatusega rööwmajapidamises.

Riüiklik iseseiswus ei woi muutust tuua meie loomulik-

kudesse ülesannetesse. Me ei saa eeskuju wötta endiselt
ilmariigilt Saksamaalt, kes soõjalistel ülesannetel püüab tãie-

liku omawarustuse poole, küll aga rahuarmastawalt Daani

wäikeriigilt, kel oma ainelise loomingu juures on ainsaks
juhtnööriks majanöuslik otstarbekohasus. See wäike talupoja-
riik on wiimaselgi aastal weel ödige leidnud olewat oma

nii kui nii piiratud terawiljapinda wähendada looma—-toidu-

pinna kasuks. Ei Daani ega Eesti suuda kesta täielise ümber-

piiramise korral ega ole seetoõttu ka tähtsust omastkäest (oma
maa saadustega) äraelamise woõimaluste loomisel. Tö

woimalikult suurem tasuwus olgu meie majanduslikkudes
püüetes ainsamaks poõhimotteks, nii era- kui riigimajanduse
seisukohalt.



4

Meie kinodlamaks ning praegu ka üheks tulusamaks

majapidamise haruks on weisekarjapidamine, see nüüdisaja
põllupidamise aluspoõhi.

Karjakaswatuse enese waldaw ülesanne on praegu

piima tootmine, kuna Wenemaa pöllumajanduse edenemisega
suure tähtsuse woöib omandada töuloomade kaswatus ida—-

poolse naabri jaoks. Selleks ajaks woõib Uue-Meremaa

ning Siberi piimaasjanduse arenemisega suurem wöistlus
tekkida Inglise turu waldamise pärast. Ses wöitluses on

Läänemere-äärsed riigiò enam-soodustatud seisukorras oma
geograafilise olukorra toõttu, kuna teiselt poolt Wene rajarii-
kide karjakaswatuse kindlustamisele tulewase ägedama woist-

luse puhuks tähtsaks toeks on töuloomadekaswatamise woi-

malus nende wahenditus naabruses asuwa maailma suurima
tarwitaja jaoks. Kindlustuseks on ka meie majapidamise

mitmekesisus, mis püsima jääb ka karjakaswatuse edasiare-

nemisel. Karjapidamise körwal on meil oma tähtsust näi—-

danud abiallikatena ja sissetuleku kindlustajana, — ajuti
ka koõige tulusamana ettewõttena — linakaswatus, kartuli-

kaswatus ja seakaswatus ning koõige wiimasel ajal ka kana-

kaswatus; rohkem edenenuò majapidamistes on tähtsust
omandamas seemne—-, eriti heinaseemne-kaswatus. Kuna
need majapidamise körwalharud karjapidamise koõrwale sobi—-
wad, seda osalt tätendawad ning kindlustawadki, siis olgu
meie püüded talupidamise korraldamisel eestkätt sihituò kar ja—-
pidamise laiendamisele ja karjapidamise tasu—-
wuse töstmisele. Seejuures tuleb arwesse wötta neli

asjaolu, ja nimelt, et meil oleks:

1) hää kari;
2) hää ja odaw karjatoit;
3) hää hoolitsus karja eest;
4) karjasaaduste otstarbekohanekasut us.

Aastakümneidò kestnuò toõuloomade hankimisega oleme

omale soetanudo kaunikese kogu toodanguwimelist kultuur-

karja. Selle karja tõuparandus on korraldatud ja läheb
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omasoodu edasi. Karjasaaduste ümbertöötamises ja turule-

saatmises oleme teinud suuri edusamme. Meie karjasaadu—-
sed leiawad hääd wastuwoõttu wälisturul. RNüüd on hää
loomatoidu-aasta ja sooösate woõihindade tõttu nende saa—-
duste wäljawedu ka kiirelt töusnud. See on tugewalt kaasa
aidanuo meie riigi kaubabilansi terwenemisele.

Wastawalt riigi kaubabilansi paranemisele hakkab
paranema ka iga karjakaswataja bilanss. See woõimaldab
senist edukäiku kiirendada ja kinölustada.

Meie küllalt saagianni-woimelise karja wäga koõikuwad

saagid, meie karjapidamise-olude wörodlemine teiste, loodus-

liselt lähedates oludes maadega näitab, et köige tarwilise-
maks abinõuks meie karja saagi suurendamisel ja karjapida-

mise tulususe tõstmisel on

karja toitmise parandamine.
See on ka koige kiiremalt moõjuw ning koõige kergemini

teostataw abinõu. Karja toõuwalik wõtab aega aastaid ja
kümneid aastaid, karja toitmises woõime juba möne kuu

jooksul palju korda saata,
kui woõimalustmööda köik karjale kätte anname, mis ta

kasutada woib;
kui juure muretseme karja toiduannuses puuduwa osa;
kui tõstame karja toidupindade saaki kiirelt mõjuwa

wäetusega;
ning laiendame külwipinda taimede poolest, mis kar-

jale koõige rohkem, koige kohasemat ja koige oda-
wamalt toitu annawad. ;

Pitka sihikindla töö körwal on praeguses kitsikuse aja-
järgus suurem tähtsus kiirelt möjuwatel abinöudel — ka

karja toiduolude parandamisel.
Meie majandame weel liiga laialdaselt ja pääliskaud-

selt, seetõttu on esimeseks ülesandeks tiinu saakide, mitte

tiinude arwu suurendamine. Kuidas köige otstarbeko—-

hasem tiinusaakisid tõsta, kuidas samalt maa-alalt rohkem
karjatoitu saada, seks arwutleme, missugused meie loomatoidu-
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taimedest annawado meile praegu makswates oludes

koige rohkem ja koõige wajalisemat karjatoitu.
Pöllumajanduse arwustik näitab, et wiimase 10 aasta

keskmised saagiò tiinult olid üle Eesti:

poõlluheinal 200 põ. heinu segawiljal 68“/2 pò. teri

niiduheinal 753. rukkil 9— 2 2

kaeral 62 teri kartulil 694 „ mugulaid
odral 6

— juurwiljal 1215
„

juurikaid

Ariwutame, palju annab siinnimetatuo saakide juures
iga tiin päãtoiteaineiò (arwustikus antud heina-, tera- ja juu-
rikasaakide kohaselt juure arwates ka hädala, põhu, haganate
ja pääliste saagiòd, kusjuures odra-haganad loomatoidu

hulka lugemata jääwad), ning nende taimede saakidest,
millest ise seemet kaswatame, ka seemne ehk seemnepoõllu osa
maha arwame. (W. tabelid järgnewal leheküljel).

Toodud tabeleiò juba pääliskaudselt waadeldes näeme,
et meie harilikkudest loomatoidu-taimedest annab koõige roh—-
kem toiteaineiò kartul, siüis põlluhein. Tärklise-suhkru
rühmas annab pölluheinast rohkem küll juurwili. Kuid kogu
külwipinnast on meil loomatoidu juurwiljadeall ainult “/;ʒ prot-
senti, seega peetakse neid pea ainult aiamaal, kuna kartul

ja ristik on harilikkudeks pöllutaimedeks. Köige wähem
annawao toite-aineiò tiinu kohta meie kestwad niidud, põllu-
kultuuridest aga kaer ja oder.

Kuid toiteained ei ole ühesuguse wäärtusega, ei

ostes oma hinna poolest ega loomadele söötes oma moju
poolest. Ostes on koõige kallimad munawalge- ja raswa-

rikkad toidud, nagu hernes, wikk, linaseeme, nad on kfüllalt

kallid ka siis, kui tööstuse jättena esinewad, nagu ölikoogid
ja kliid. Loomadele söötes on aga oma wäärtuse poolest
woörodlematu munawalge. Loomi söödame selleks, et

neilt piüima, liha ja raswa saada. Tailiha woib sündida

9 Rutkist tarwitatakse küll wähe loomatoiduks, kuid wötame ta siiski
woördluseks hulka, kuna me majapidamise korraldamise kawas ka rukkiküsi-
musega kokku puutume. :
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Tiinult naelades toiteaineid
10 a. kestmised Eesti kohta

(Saakidest seeme ehk seemnepõllu osa maha arwatud)
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järele ajalt tehtud teise
niwa heina.

3

Põlluheinas
200 pd kuiwheinu
200 pd toorest häda-
lat karjamaana

(/20 sellest seemnepõllu
osaks mahaarwatud)

Niiduheinas

Lorr herne jega-
es

56/2p. teri (681/2—12)
110 pd põhku
12 pd haganaid

904 120 2472 4408
3792

Rukkis
60 yd teri (72--12)
140 pd ölgi
18 pd haganaid

3806
73 pd heinu
36 pd toorest hädalat 130 33 677 906

Kaeras Kartulis
50 pd teri (62—12)
90 pd põhku
11 pd haganaid

215 101 1578 2760 534 pd mugulaid
(694— 160) 5554

Juurwiljas
1215 pd juurikaid
304 pd pliseid

Odras 5059
52 pd teri (63—11
90 pd põhku

170 57 1978 3069

Märkus 1) Poõlluheina hädala kohta wötsin aluseks oma andmed, mille srele ajalt tehtud teises
iõikuses saab toorest heina sama palju kui esimeses lõikuses kuiwa heina.

2) Segawiljas on tingimisi wöetud -/s kaera ja /2 hernest.
3) Juũrwiljas on tingimisi wõetud /2 peedi ja /2 naeri arwele.

Toidüksusitiinult
10 a. keskmised Eesti kohta

(Gaatkidest seeme ehk seemnepõllu osa maha arwatud)

—
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—
—

kartul juurwili ristit rukis kaera-herne oder kaer
segas

niiduhein

Seeditawat tooresmunawalget naelades tiinult

10 a. keskmised Eesti kohta
(Gaatkidest seeme ehk seemnepõllu osa maha arwatud)
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—
ristit juurwili kaera-herne rukis kartul kaer oder

segas
nüiduhein
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ainult toidu munawalge-osast, ka piima tekki-

miseks on munawalget waja, kuna rasw nii toidu raswa—,
tärklise- ja suhkru-osast küi ka munawalgest woib tekkida.

Loomale on pääle keha otsekoheseks ülesehitamiseks ja piima
kokkuseadeks tarwisminewa osa weel lisa-munawalget waja

ainetewahetuse, seega ka piima-loomise ergutuseks nagu
ka eluprotsessis lagunewate lihaksete uuesti-ülesehitamiseks.
Sellest järgneb, et munawalgerikast toitu on eriti waja kas—-

wawatele, lüpsjatele ja töötawatele loomadele, nuumamisel

aga ka bekoni-sigadele, missuguseid nüüũd wäljaweoks nõutafse.
Et munawalge nii tarwilik toiteaine on ja et teda suuremas
osas loomatoitudest wähesel määral, sellest ka tuleb, et meie

loomade toitmine küllalt tulukas ei ole: munawalge puu—-

dusel jääb osa muust toiteainest kasutamata ja lahkub
seedimatult looma kehast. Küll woöiwad körge piimaaniga

tõugude loomad ajutisel munawalge-puudusel ka keha
munawalge kulul lüpsa, kuioò sellest tulebki, et nii sa-
gedasti meie karjades just köige paremad loomad haigustele
alla jääwad. Tiüsikuse kohutawa lewimise woõime tähtsal
möõdul karja ühekülgse toitmise järelduseks pidada.

Me püüame oma karjatoitu parandada seega, et jou—-
toitu juure ostame. Seda abinou saab muidugi koõige kiire-

malt ja iga ettetulewa wajaduse korral tarwitada. Kas ei

leidu aga selle körwal mönd teist, põllumehele wastu-

woõetawamat abinöu? Pilk tabelile näitab, missugused
poõllud meile praegu seda koõige hädatarwilisemat toitu kodige
suuremal määral annawad: need on eestkätt meie ristiku—-

pöllud! Kuidka segawilli, milles/s hernest seas, annab

juba kaks korda rohkem munawalget kui kaer' ehk oder üksi.

Pölluhein.

Ristikus tuleb loomatoit meile koige odawam.

Dotsent Rootsi dn ajakirjas „Agronoomias“ (nr. 1 — 1923. a.)

wälja arwanud, et toidüksus ) tuleb koõige odawam ristikus.

1 Toidütsus ehk toidühik (t. ü.) on üldine loomatoitude toite-

wäärtuse mõõt, milse aluseks on üks nael jahu ja mis wõib anda 1 toop piima.
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Keskmiste korralikkude saakide juures tuleb (N. Rootsi järele)
üks toidüksus omal maksma:

ristikus 1 mk. 79 penni
hernes 2688

kartulis 4 17;

loomapeedis 4,„ 415
„

kaeras 48

odoras 4 835

Saakide toõstmine pinnaüksuselt muudab wahekorra weel

rohkem ristiku kasuks. Sest saakide tõstmine selle põllutaime
juures on koõige ho”lpsam, — wähese kulu ja koige lühema
ajaga kahekorösekski: kunstsnnik woõib enese siin tasuda
lühema kui poole aasta jooksul. Professor Knieriem ütleb:

„Juurwilja körwal leidub waewalt teist taime, mis wäetuse
nii hästi tasuks kui ristikhein“. „Ristikheinakaswatus ilma

kaaliwäetuseta on andeksanömatu efksiwõte“. 1924 aastal

korraldatuoò 45 wäetuskatse poõhjal on K. Liideman wälja
arwanuò, et pölluheina keskmine wäetus —

2 kotti 18 -list superfosfaati ja
3 kotti 30 /%-list kaalisoola

andis keskmiselt 112 pd. kuiwa heina enamsaaktki
tiinu kohta (hädala on hra Liideman weel arwamata jät-
nud). Olen 2 koti superfosfaadi ja 2 koti kaali juures saa-
nu sawikal liiwamaal (liiwa põhjaga) 500 pdò. heinu tiinult

ja 3-meaastase heina juures 3-me aasta keskmijes 400 pd.
tiinult aastas. Mullu sain sama wäetuse juures ja sama
laadi maal esimeses lõikuses 458 pd., teises 81 pò., — summa
539 pö. tiinult ja hiljem käis karigi weel pääl.

Et wäetuse moöju ristikule igal pool tugew, seda wois

näha terwest reast wäetuskatsete wäljapanekutest Tartu näi-

tusel läinud sügisel. Saagi toõus pooleteise kuni kahekorseks
kaalifosfaatse wäetuse puhul oli üldine nähtus. Wäetuse

tasuwus on nii suure saagitoõusu juures mitmekorne.

Möju on nii kaalil kui fosforhappel. Kuid kolman—-

dal aastal on koõige suurem tähtsus lämmastikul: siis on
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pääasjaliselt järele jäänud lämmastikunäljased koõrrelised .
Lämmastifktu tuleb 3 a. heinale tingimata anda: tiinule

6—9 pd. wääwelhaput ammoniaafi aprilli lõpul (ehk ka teist
lämmastikwäetist). Wiimase aasta heinale on weel seetoõttu
tähtis lämmastikwäetist anda, et selle poõllu wötame ware-

malt koristamisele ja siis ümberkünnile. Lämmastik ajab

aga heina warakult kaswama. — Saksamaa tahab läbi saada
woõimalikult wähese jöutoiduga oma loomasöötmises. Sääl

peetakse lämmastikwäetust eriti tähtsaks seetoõttu, et ta tõs-

tab munawalge protsenti heinas: aasaheinas 3,8 protsendilt
4 fkuni 6 protsendini. Iga tiin tooks meiegi saakide juures
mitu puuda munawalget juure ja karjatoitmisel woõiks jou—-
toidu määra tunduwalt wähendada. Meie kodumaal on

üks suurpöõllumees — parun I. Manteuffel — awaldanud

oma wäetuse-raamatus, et palju kasulikum on kulutada kunst-
sönniku kui ostetawa joõutoidu pääle. Meil ei ole wäljast
munawalge-sisseweo eest hoiduda ei millegi poliitika pärast,
nagu Saksamaal. Meie muretseme teda säält, kus ta oda-

wam tuleb. Praegu tuleb ta munawalgerikkas poõlluheinas
ning herne-segawiljas koõge odawam. Wäetus teeb tema

weel odawamaks. Ja kuigi täitsa ilma joõutoiduta koõrgemat
piimaandi ei saa, wõme munawalgerikka põlluheina abil siiski

joõutoitu tunduwalt kokku hoida, nii et tarwilisel määral kaun-

wilja kaswatades, ka koduse jöutoiduga läbi wõime saada ).
Nagu kolme-aastaste heinapõldudega, nii on ka pikema

kestwusega waheldusniitudega sawi- ja sawiliiwa maadel:
à 2—3 koti kaali ja fosforhappe-wäetuse (supper ehk toomas)
koõËrwal tuleb anda weel I—l kotti lämmastiffu:korò lubiläm-

mastikku, kord ammoniaafi, korò salpeetrit,— nii kuis odawam;

1) Maadel, kus ristikhein wähkhaiguse wöä mönel muul pöhjusel
ebakindel ja seetõttu rohkem koõrsheina hulka tuleb woõtta, on kõige täht-
samaks wäetisaineks juba kateisel aastal lämmastik, nagu
Jõgewa kogemused seda näitawad. ; ;

2) Olgu siinkohal nimetatud, et tuttawa Dr. Feldti walitseda ole-

was - Cunnersdorfi mõisas (Königsbergi lähedal) saawad köik loomad
22 nl. heinu, kes üle 6/2 toobi lüpsawad saawad weel 6 n. juure ja
alles 10 toobist päããle hokkawad astmete wiisi jõutoitu saama.
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lubilämmastikkülida nii warakui wähegi wõimalik, ammoniaakt

laseb sugu oodata, salpeeter weel rohkem. Kuid salpeetriga
wäetatud heinale ei tohi loomi lastanädalat poolteist — wi-

wad endiò mürgitada. Ammoniaak on aga täitsa kahjutu.
Et maa kultuuri — sün just wäetuse — töstmisel kdige

rohkem tagajärgi on põlluheina (ja fkartuli-juurwilja) juures, seda
woõime järeldada ka zjärgnewatest näidetest: Soome arwepi—-
misworgus olewate talude saagiòd on Soome keskmistest kõr-

gemad: kaera, odra ja rukki juures 12 korda, pölluheina ja
kartuli juures 2 korda. Ida-Preisi meile sarnastes maapinna-
oludes on keskmised kaera- ja odrasaagid meie omadest 1 korda

körgemad, rukki saagid “/s wörra, põlluheina saagid aga 2 korda-

Pölluheina tiinusaakide toõstmise körwal on tähtsaks abi—-

noõuks ka heina all olewa pinna laiendamine. Loõuna-Eestiski
leidub meil weel talusiò, kus poõlluheina üldse ei kaswatata,
suuremas osas on aga ristikhein üheaastane (w. Eesti

kirjeld. I osa: Tartumaa). Uhe heinapöllu juurelisamine,
kus wäljade arwu suurendamise, kus ühe terawilja-pöllu
ärajätmise teel, on otstarbekohane suures osas meie taludest.
Eriti aga sääl, kus karjamaad wiletsad, nende parandamine
aga kulukas. Wösaste ja wesiste karjamäade sünnitatud
loomahaigused (nagu punasekuse-haigus) woiwad tahtmise
woõtta igasuguseks karjaparandamiseks. Pöllukarjamaa on

siün köige hölpsamaks pääseteeks. — Et pölluheinawälja,
selle tulusama karjatoidu-pinna laiendamine häid tagajärgi
annab ja see ka tegelikult läbiwiidaw, selle toõenduseks olgu
kaks maa, kus pöllumaj. harude korraldus pea ainult tulu-

suse alusel kujunenud,— Soome ja Daani: Soomes on

fkogu pöslupinnast, Daanis /» pölluheina all. —

LOouna- ja Kesk-Eesti ilma- ja mullaolud on ristikheina-
kaswatuseks wäga kohased, meil on hää seemnesort ja meil

woõib paiguti näha haruldasi ristikheinapõlde, missuguseidò
Daanis ja Soomes leidagi pole.

Pölluheina pinnasaakide toõstmine ja heina all olewa

pinna suurendamine on tähtsam punkt meie programmis.
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Aga... Jah, sääl on oma „aga“ juures: pölluheina
tähtsamal liikmel — punasel ristikul — on oma puudused,
ta ei ole kindel, tema puhul kõneldakse maa ristikheinawäsi-
musest. Kuioò ristikheina wäsimusest on köneldud ka neil

mail, kus ristiku-segu osa põllutaimede seas 2—3 korda suu—-
rem meie omast, — je on wäjimusest üle saadud wäetuse
ning teiste heinte hulkawöõtmisega. Ja meil on see heitlik
taim olnud siiski koõige tulusam poõllutaim. Läänemere-maade
kaaluwam pölluteadlane, Riia professor Knieriem, kes ise
ka möisaomanik ja tegelik põllumees, leidis oma pika elu—-

poõlwe kogemustest, et maa ristikuwäsimus tähendab eestkätt
maa kaalinälga. Selle kustutamine on juba meie woimises.
Niüi küliski prof. Knieriem 11-aastase külwiringi jooksul 3

korda ristikusegu oma pöllule, 2 korda üheaastase?s, üks kord

kaheaastaseks tarwitamiseks. Ja seda kergewoitu liiwamaal.

Kuiò wiimastel wihmastel aastatel wõttis meil laialt

maad ristiku kardetawam waenlane — r. h. wähk. Selle

wastu me wäetusega ei saa. Küll aga heinasegudega, mis

wöimalikult pikema waheaja järele külimisele tulewad, selle
eest aga kauemini püsima jääwad.

Seesugune sage ristikukülww, nagu prof. Knieriemi

külwikorras esines, nouab wäga intensiiwset (jöudsat) maa—-

harimist ja ka intensiiwset tulundamist; ta on kohane körge
tehnikaga majapidamisele, kuid haiguste ilmumisel woõib ka

sün hädaohtlikuks saada. Ristikheina wähk on kardetaw ja
lewineb ainult noorel ristikul. On sellepärast tähtis, et noor

ristik samale maale woimalikult harwem tuleks. Ristikheina
kindlustuseks hädaohtude wastu — ja saakide suurendamiseks
korralikkudelgi aastatel — tuleb hulka woõtta timutit (pooled
Eesti heinapoõldudest on ikka weel ainus punane ristikhein!).
Ka I—-aastase kasutusega ristikusse woõib timutit wötta:
timut tuleb külida rufkiga ühel ajal, siis on ta walmis

arenenuò iuba esimeseks heinaniiduks. Ent kui ta meil

juba pölluheinasse wöetud, siis on kasulik sedaheina ka selle
poolest kauemaks jätta, et timuti pikemat iga ära kasutada.
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Seejuures kergemal maal lühemat aega, roskemal pikemat
aega pölluheina pidades. Mida wähem kindel on ristik-

hein, seda rohkem tuleb timutit hulka wöõtta. Kuid ka ristik-

hein ise on kestwam, ta woõib sagedamini samal maal kor—-

duda, kui külitakse segus koöõrsheinaga.
Punase ristikheina kestwuses on aga koõige tähtsam osa

sordil. Kui meie ristikhein teisel aastal õredaks jääb ning
kolmandal juba hoopis on kadunud, siis on wähkhaiguse
korwal selle tähtsamaks pöhjuseks asjaolu, et seemne sisse-
weoga lõunapoolsetelt maadelt oma wäärtuslifu „liiwimaa

hilise ristikheina“ wähemawäärtuslistega ära oleme seganud,
kas ise seemet juure ostes ehk wastu tahtmist naabri pöllult
woõorast dietolmu oma ristikheina sugutamiseks saades.
Missugune hiigla wahe on sordi ja sordi wahel ületalwe—-

elamise ja kestwuse poolest, seda wõib kujukalt näha praegu
jätkuwates katsetes Jögewa sordikaswanduses. RNeis kat-

setes on ületalwe-elamise poolest esimesel kohal põhjamaa
ristikutüüp Soomest ja Eestist. Soome on end lõuna—-

poolse seemne eest rohkem kaitseda püüdnud, Soomes

wöime ka näha tiheda koosseisuga teise ja 3-da aasta risti-

kupoõlde ning weel wanematelgi heinapõldudel näeb punast
ristikheina küllalt hulgas olewat. Olen aga ise päältkuula-
jaks olnud, et meie põllumees noõuab seemneärist Saksamaa
seemet (parema hädala pärast ). Wörreldagu ometi

Joõgewal 3-me kuulsama Saksamaa sordi lappisid
eesti ja soome omadega, siis nähakse kui hiiglasuur
on wahe! Läinuò aastal suurel hulgal sisseweetud böömi

sort on loõunapoolsetest üks wäärtuslikum, läinud pehme
talwe elas ta mõnel pool weel rahuldawalt üle, kuid seda
suurem on hädaoht, et temast tänawu seemet kogutakse.
Waremate aastate katsed niüi meil kui naabermaades on

aga näidanud, et see sort liiwimaa hilisest hulga taha jääb.
Teaölikkude põllumeeste kohus on selle eest hoolt kanda, et

meil tänawu ja edaspidi ainult wiimati nimetatu ristiku-

sorti seemneks jäetakse ja et seemnekaswatus ise wähemalt
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seewoõrra laieneks, et meil enam waja poleks seemet woõörsilt
sisse wedada.

Körrelistest on timut meie olude koht aotse eeskujulik

hein: ta on wähenöuölik, läheb korda igasugustel maadel,
pääle koõige äärmisemate, on täitsa talwekindel, kuna seeme
on koõige odawam ja teda läheb seemendusel wähe, tema

seemnekaswatus on hölbus. Munawalge—-sisalduse poolest
jääb ristikheinale küll alla ja see on suureks puuduseks

ristikheina körwal, kuid pölluheina saagi tunduw toõstmine

ja mitu aastat hääd saaki tasub selle puuduse. Tuleb ar-

wesse wötta ka seda, et korshein ristikus selle kuiwatamist
kergendab ja lehtede pudenemist wähendades ka munawalge
kaotusi wähendab.

Katsetes olen saanud timutiga esimese aasta heinas weidi

suurema loõikuse, teise aasta heinas tublisti suurema, kuna kol-

mandal aastal puhas punane ristikhein üldse enam midagi
niita ei annud, timutist aga weel hää lõikuse sai. Missugused
hiiglasaagiò timut soomaal annab selleks näide allpool
järgnewas. — Nagu Soomes praegu karjatoitmine öige
tähtsal määral, woõiks peaaegu wäita: kdige tähtsamal mää-

ral timutil põhjeneb, nii woõib see ka meil lähemal ajalkujuneda.
Soomlased annawad meie timuti seemnele eesdiguse

köËgi teiste wäljamaa seemnete ees, kuid oh häbi, —

meie ei jöua teda niigi palju kaswatada, kui omale külwits

waja, ning Daani ja Ameerika seeme peab meid hädast
aitama. Seemnekaswatus on aga wäga lihtne: tuleb wõtta

20—30 nl. timuti seemet tiinule p. ristiku hulfa, ja kolman-

dal tarwitamise-aastal, kui ristik kadunud, jääb timuti seeme
koguda. Kel aga heinasood üles küntud, see woõib sääl
weel kasulikumalt kaswatada: külida Planet-junioriga 10-tol-

liste reawahedega 40 nl. timutit tiinule, pääliswiljaks 4 põ.
suwirukist. Suwirukis woöib ka küpseks saada. Esimesel
aastal tuleb koõblata, järgmisel on reawahed juba kofkku

kaswanud. 3-dal kaswuaastal on seemne saak koõige suurem.
Kui heinakamar liialt tihedaks kaswab ja seemne and wähe—-
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neb, sis lihtsalt heinaks teha. — Läinud aastal sain heinasoolt
eelkäiwa aasta sügisesest külwist juba 20 põ timutiseemet tiinu

kohta. Minu tuttaw pöllumees sai mullu pöllult, teise
aasta heinast 22- pò timutiseemet tiinult. Minewa-aastase
hinna — 2400 mk. — juuresandis see oma 54000 mk. Harilikult
saadakse meil timut segus ristikheinaga, punasest ristikheinast
lahutab teda Röberi „Triumph“, mida leidub meie masina-
jaamades; rootsi ja walgest ristikheinast lahutada ei saa.
Oma tarwituseks kaswatades pole seda lahutamist ka wajagi.
Küll oleks aga waja lahutada käbiheina (pruuni, humala—-
kujulise nutiga) seemnest, mida aga kuidagi kätte ei saa.
Käbihein, münt ja teised madalad umbrohud jääwad aga

suuremalt osalt alla, kui wilja niidu-masinaga woõimalikult

korgelt niita. Timutit on kerge peksa, nii rehega kui hari-
liku pekfsumasinaga. Kuiwal ajal koõige parem wäljast peksa,

küünist ainult käreda külmaga, — siis tuleb seeme hästi wälja;
seda tuleb arwesse;woõtta ka teiste heinte peksmisel masinaga.

Külmapöhjaga sawimaade — ja ka soomaade — jaoks
ei ole paremat ühendust kui timut ja rootsi ristikhein, kahe-
kesi, ja ühes punase ristikheinaga, selle järele, kuidas wiüi-

maselt kordaminekut loota. Rootsi areneb kiiremini puna-
sest, on dies juba külwiaastal, ka rufkki alla külitult, nii siis
hääã munawalgerikas karjamaa ruffkikorres, kannatab hästi
loomade soõtkumist ja kaswab karjatamisel hästi järele. Ning
mesinikkude hoolealustele on see rikkalikum södamaa! Mesi-
lastepidajad on rootsi ristikheina ärawalituò seemnekaswa-
tajad, — seda heina aitab tolmutada — sigitada — pääasja-
liselt mesilane. Sellest ka r. ristikh. seemnekaswatus kind-

lam, olgugi seeme punase omast odawam (ka läheb seemet
/; wörra wähem). Seemet annab 25—30 pd. tiüinult. Kuna

meie turul pea ainult lõunapoolne seeme liikumas, mis

dige noõrga talwekinölusega, siis oleks ütlemata tähtis rootsi
ristikheina seemnekaswatuse arendamine.

Rootsit puhtalt külides tuleb seemet wöõtta 35—40 nl.

tiinu kohta. Segus punase ristikheina ja timutiga:
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Keskmise sitkuse maadel: niiskemail: pun. ristikheina
20 nl., rootsi ristikh. 15 nl. ja timutit 12 nl.; kuiwemal:

pun. ristikh. 25 nl., rootsi ristikh. 12 nl. ja timutit 10 nl.

tiinule. Raskel külmal maal: rootsi ristikheina 25 nl.,
timutit 15 nl. tiinule.

3. a. kestwate heinapoõldude seemne hulka tuleks nii ras-

kematel kui kergematel maadel wötta ka walget ristikheina
(seemet läheb sama palju kui rootsi r.), kui woõimalik on seda
seemet koguda oma koplitest ja karjamaadelt. Müügil on

pea erandita ainult wäljamaa seeme, mille ostmisest tuleb hoi-
duda, — pãälegi tuleb omal kogudes see seeme palju odawam.

Meil külitakse põlluhein liialt öredalt ja liialt umb—-

rohusest seemnest. Seemnemäärad olen siin annud dige mõdõ-

dukad, et mitte liig terawalt meie harjumustest lahku
minna. Soomlased woõtawad timutit kuni 60 nl. tinule

ja kaswatawad siis 4—6 aastat.

Ajutised ehk n. n. waheldusniidud

Niüi pika kestwusega heinapoõllud on ka meil praegu kõige
tulusamad pidada. Kuid mitte igal paigal ja mitte

harilikus pöllukülwikorras. Jätkem terawili ja kartul kindla—-

matele poõldudele ja kasutagem kindluseta põllud heinakas-
watuseks, siis hoiame kokku palju tööd, külwiseemet ja palga-
raha ning mönigi mure jääb wähemaks. Samalt pöllult
ldikame aina rohkem toiteaineid (w. tabel). Heinamaaks ja
ka karjamaaks tuleks teha seesugused poõllumaad, mis

pöldudena torutust noõuawad, — eestkätt mustamullarikka-

mad maad. Raskel sawimaal waewatakse end aastaküm—-

neid, et sest korralikku põldu teha, kuid maa on wisam kui

inimene: wiimane jääb wdoitluses alla. Tunamullu sai
tõuiwili rasketel maadel tükati alles Jaanipäewaks maha —

hein oleks seks ajaks juba esimese loõikuse annud. Läinud
aastal kadus nii mõnelgi talul kogu aasta ruffkisaak. See—-

sugusel maal oleks aga loomulik asukoht timutil, aruheinal
keraheinal.



Ka nende wiimatinimetatuo heinte
seemet

wöib kaswatada wähese waewa ja kuluga. Küligem punase

ristikheina hulka, igat üksikult: aruheina 40 naela, kera-

heina 35 naela tiinule — keraheina woõib ka kuiwemal

kuid aruheina parem niiskemal maal. Kahel esimesel aastal

saame tubli heinaloikuse, kolmandal on pun. ristikhein pea
täitsa kadunud, puhtast körrelisest wöõtame seemne. Ja kui

ongi umbrohtu sekka tekkinud, wöõime löigata sirbiga —

tasub ka selle. Koristamise aeg enamikul körsheintest —

kui seeme kohupiima-sarnase sisuga ja koõrred päälmises osas
ölglikuks hakkawad muutuma. Ka näeb pöörisega peopesale
lüües, kas seeme juba lahti. Koristada woib wiljaniidu—-
masina, wikati woõi sirbiga. Wiüimasega saab muidugi köige
rohtkem ja koige puhtama seemne. Loigatud hein köidetaktse
wihkudesse ja pannakse hakki — nädalaks ehk paariks järele
walmima. Enne hakkipanekut tulewad wihud riide pääl

kergelt ära rabada, — sin saab koige parema seemne.
Ka pärast woib lihtsa laudawastu rabamisega, koodiga ehk
malgaga peksa. Hiljem jääb ainult tuulata. Kui sirbiga

hoolikalt lõigatud, siüis ei ole sortijatki waja. Wastasel kor-

ral aitab „Triumph“. Suuremal hulgal kaswatades wöoib

aruheinaharilikul rehepeksumasinal pefksa.
Seemnekaswatuse algmaterjali ei ole kuigi palju waja,

kui ridade wiisi ja ilma pääliswiljata külida: aruheina
ja keraheina 25 naela tiinule, 20-tolsiste reawahedega küli-

des; hästi puhtals maal aitab meie Jögewa kogemustel

juba 15-stki naelast tiinule. Meie kodumaa seemnekaswata-
jatelt woõib wiimatinimetatud heintest pärishääd seemet
saada. Wäljamaa seemne eest tuleb hoida. Koige soowi—-
tawam on alustada swähese materjaliga, mis kogutudò oma

kodusest loodusest ehk enne söda külituò moisa heina- ehk

karjamaalt. Suurem tähtsus ongi sellel woõimalusel, sest

kogumine on siin hölpsam. Siin wöoib duealustel heina-
maadel ja parkides sagedasti leida suuremal hulgal keraheina,

17
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prantsuse raiheina, rebasesaba, karjamaadel aasnurmikut.

Kus neist üks woi teine hein, ütksikult ehk segus, puhtamalt
ette tuleb, see koht tuleb heinateo ajal niitmata jätta ja

seeme walmimisel koguda —ei tee wiga, kui seguski. Pää—-
asi, et kastewart sekta ei tuleks. See on pikakörreline, kõr-

geid tihedaid mättaid sünnitaja hein, karedate, sooneliste
lehtedega. Jah, heinu peab tundma! Köige kergemini öõpib
wahetegemise, kui aeda, puhtale maale wäikestele lapikestele
liüigid eraldi maha külida). Aeda sellepärast, et wöimali-

kult sagedasti näeks — ainult siis jääwad meele, ja sis

õpib tundma ka nende noõuded ja iseärasused.
Köoõige parem on hein külida, kas sel ehk teisel puhul,

eriti aga seemnepaljunduseks — soõnniku saanudo kar—-

tulimaale. Kartulimaa on umbrohust puhas ja parajas
rammus. Seemneheina algmaterjal tuleb hästi puhas
hoida ja hästi rammutada. Seesuguselt wäikeselt, korra-

likult peetuod lapikeselt kogutud seemne wöib juba ristikusse
külida — edasipaljundamiseks, nagu eelpool nimetatud.
Siit woõtame seemet senikaua kui saak rahuldab. Kui pöö—-
rised wäheseks jääwad ja rohkem juurelehti hakkab tegema,
siis teeme heinaks. Hakkab harwaks jääma —on dige aeg

teisi heinu hulka külida: äestada, siis seeme, siüis raske rull.

Iga järelkülw wanal heinamaal tuleb toimetada pääle
heinaniitu, mitte kewadel.

Aruh'eina wananenud seemnepöllu woõime muuta

karjamaaks. Niiskel sawimullamaal annab ka aruhein
üksi hääã karjamaa. Karjamaa jaoks on kohasemad meie
kodumaa metsikute aruheinte paljundused, need on küll mada-
lama kaswuga, kuid annawad tihedama ning pikema kes-

tusega heinakamara. Seesugust seemet on mönelt kodumaa
kaswatajalt saada.

Siin kirjeldatud wiisil saame koõige odawamalt ja kdige
lihtsamalt osa tarwilikkudest heina- ja karjamaadest. Kuid

9 Kogu heinaliikide seemneid wöib saada logewa sordikaswan-
duse heinaosakonnalt (25 liiki 100 mk. eest).



19

see wiis wotab aega enne kui eesmärgile jöname. Kiüire-
mini saame suurema saagianniga heinamaa, kui oleme tar—-

wilikud? seemned ostnud ehk juba ise kaswatanud ja külime

maale, millel sumbrohi häwitatud, kas kartulit kaswatades
ehk kesana sharides, — maikuu keskpaiku ehk juuli lõpikus
juba mitmelkesisema segu. — Sawiliiwa ehk sawimaal:

Kui kewadel pääliswilja alla, siüs sellest wiljast ainult

pool harilikult tarwitatawast seemnest woõtta ja parem ka hal-
jalt niüita. Pääliswili harilikul wiisil seemendada, maa tasa—-
seks äestada, rullida, heinaseeme külida, kahes portsjonis:
ühes peened ja teises jämedad seemned ja üks küliw ristamisi
teisele. Heinaseeme sisse äestada karuäktega ja rullida soone-
lise rulliga. Kui seesugust ei ole, tuleb teha harilikust, sellele
kolmekandilised liistuò pääle lüües. Rull olgu woimalikult

raskem.

Parem on ilma pääliswiljata külida, sest pääliswili
häwitab pooled tärganud heintaimed, see segu kestab aga

6—Ba; kui hiljem järele aitame, ehk wahepääl karja käia

woõtame, juba kewadest pääle, siis kestab ka kauem. Kuid

siin antud seemnesegu ei ole mitte päris kestwa heinamaa
segu. Wiimase jaoks puudub weel nii mõnigi tarwilik seemne-
liik, mida meie sordikaswatajad alles soetamas.

4—6—s6 a. kestwat heina woõib praeguse seemne juures
ka korgetel kuiwadel sawi- ja kruusamaadel kaswatada, ka

niiskemal: rootsi ristikh. 9 n. tiinule,
walget ristikh. 3,

— —

timutit 18,
( (

aruheina 40, —

rebasesaba 4, —

kaste heina 2
2

kuiwemal: rootsi ristikh. 7 n. tünule,
pun. ristith. 10 „ ;

timutit 15
—

aruheina 20 [

keraheina 20— —

inglise raiheina 9.
, ;



20

fääl — eht oigemini: just säcl, kus ristikul liig
kuiw. Neil kuiwadel kohtadel ja kuiwal ajal annab jöu-
toidu-wäärilist toorestoitu ja heina —

;

lutsern.

See on munawalgerikas ja lubjarikas kontisid kaswa—-

taja toit. Kuid ta noõuab lubjarikast ehk lubjaga wäetatud

(150 pd. tiinule) sügawa poõhjaweega ja sügawalt kohen-
datud (pöörsaha järele wao poõhja mööda harkadraga ) ning
umbrohu-puhast maad.

Lutserni, nagu ka iga teise heina paremaks eelwiljaks
on sönnikuga wäetatud kartul. Lutsernile enesele wäetuseks
toomasjahu ja kaalisool. Superfosfaati ei tohi anda, on

hapult möjuw kunstsönnik, ka kainiiti mitte —see sööb lupja.
Lutserniseeme tuleb külida alles mitmekoröse äestamise ja
õhukese koorimiskünni järele, kui umbrohuseeme idanenud ja

orashein häwitatuòß. Pääliswiljaks wöõib wötta 6p. kaeru,
mida haljalt niita. Wöib külida ka rukkisse, kuid siis hästi
warakult. Ka lutsernil koige kindlam — külw ilma päälis-
wiljata. Mai lõpu — juuni alguse külw annab siis sügisel
harilikult juba niidu, — kodige wäärtuslikumat loomatoitu,
mida iial soowida woõime. Saagi kinölustuseks ja kaitseks
lutsernile elukardetawate madalheinte — wiltheinte — eest
tuleb ta külida segus körreliste päälisheintega. Aitab arsti-

rohuna dige wähene määrgi. — Seemet tuleks meil wötta

hästi tugewamad määrad kui Lääne-Euroopas; nimelt:

laialt külides, pääliswilja alla:

2 pdò. lutserni ja
9n. keraheina (ehk 4 n. timutit);

laialt ilma pääliswiljata ehk reaskülwis 4—5 tolli pääle,
pääliswiljaga:

lutserni 2 pd.
keraheina-n.(ehk timutit 3 n);

reaskülwis ilma p«ãliswiljata:
lutserni 70 naela,
keraheina 6 ehk timutit 3 naela. —



21

Köik ikka tiinu kohta arwatult. Lutserni juures on

pääasi, et tihedalt kaswama saaks, sellepärast ei wõi seemet
kokku hoida. Noudke ainult garanteeritud Ungari seemet!
Uhes seemnega tuleb osta ka nitragiini (tarwitamise juhatus
on juures), ilma selleta külida ei maksa; ehk olgu siis lähi-
konnas wana lutsernimaa mulda pookimiseks saada. Niita
tuleb lutserni ditse algul, — kui täies dies, siis sööwad küll

hobused weel isukalt, kuid weistele on juba koõwa. Kes läi-

nud aastal esimese niidu digel ajal wöttis, see sai weel kaks

hädala-niüitu. Meie jäme oma esimesega hiljaks, saime
327 pdo. kuiwheina ja teises niidus 825 pd. toorest. Proo-
wisin seda ka kuiwatada, siis tuli kokku 533 pd. kuiwa lutserni-
heina tiinu kohta. Eelmistel wihmastel aastatel andis lutsern
ligikaudu sama saagi kui ristik. Lutsern oli meil eelmisel
aastal külituò suwirukkisse, mis ainult kunstsönniku sai.
Wäetust sai 2 kotti toomast ja 2 kotti kaalit tiüinu kohta.

Lutserni tugew äestamine ehk wedrutamine, mida
möned soowitawad, on kahtlane ettewoõte: tüwe wigastamine
awab tee koõiksugu haigustele. Kdige parem on — kas ridade

waheline harimine ehk ni tihe lutserniseis, et umbrohtu ei

tulegi. Aestamist ei tuleks igatahes alata enne teist aastat.

Pääle umbrohu on lutserni koõige suurem waenlane—
lammas. Seda looma ei tohi lutsernipõllule lasta, samuti
ka hobuseid mitte ning parem ka weised eemal hoida.

Lutsern woib ka abiks olla körgematele maadele karja-
maade asutamiseks. On üldine nähtus, mida ka Joögewal
oleme küllalt wöinud jälgida, et körrelised madalheinad, eriti

aga nurmikud ehk libleheinad, iseäranis himukalt lutserni-
poõllul siginewad. RNeed tihedat muru sünnitawad heinad,
mis lutsernile pea elukardetawaks muutuwad, on ühed pa—-
rematest karjamaa-taimedest, millede soetamine aga otseko-
hese külwiga dige kulukas ja aegawöttew on. Kui me seni
kuni lutsern weel rahuldawat niitu annab, karjatamisest hoi-
dume, siis woõib aga nurmikute wöimustwötmisel otstarbe—-



22

kohaseks saada niitmiselt karjatamisele minna. Lutserni jää—-
nused kaowado siis aga kiiremini ja uueltkujunenuò heina-
wäli woõib oma otstarwet täita ainult weel karjamaana.
Seesuguse karjamaa kujunemist woõime ka teaölikult soodus-
tada, kui juba algusest pääle ainult lühema-ajalise lutserni-
kasutusega lepime ja kohe karjamaa-heinu sekka külime, ja
nimelt 1 p. lutserni körwal 6 nl. walge ristikheina, 10 nl.

aas-nurmiku, 4 nl. kasteheina ja 4 nl. punase aruheina
(tuleb omal korjata ) seemet tiinule. Moõne aasta pärast
niitmiselt karjatamisele üle minnes, woõime körreliste arene—-

misele weel lämmastikiväetusega kaasa aidata. Eriti on

soowitaw wäetamine wirtsaga.
Kergete liiwamaade jaoks kohast heina ei

ole. Pöldluste, mis sääl korda läheks, on liialt madala

toitewäärtusega ja tema seeme on kallis. On siüski üks

wäga koõrge toitewäärtusega taim, mida meie liiwamaadel
hääde tagajärgedega kaswatatud. See on ;

tali- ehk liiwawitt.
Külitakse ühes talirukkiga, kumbagit 6“/2 pd tünule.

Minu kodutalus on rufkki-taliwiki segu kaswatatud
mitmed aastad ja woin seda julgesti soowitada.

Parematel maadel annab palju haljastoitu segu:
12 poõ jaaniruffkid,
6 pö taliwiktki,
7 pdò pelusfkit
3 poõ kaeru ja
1/2 pò otri.

Külitakse juuni algul, sügisel niidetakse roheliseks toi-
duks, samuti järgmisel kewadel. Kuid hoiatus: jaani-
rukkiga saab ainult süs hääd tagajärjed, kui on puhas
sort, aga mitte risttolmlemisel hariliku talirukkiga segi lẽi-
nud. Nüi siis osta ainult täiesti ustawast kohast!

Kuna wikikaer kesal on tasuw ainult hääs kultuuris
maal, siüison üldiselt ;

rohelise toidu
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jaoks soowitaw eri külwikord aiamaal ehk õuealusel rammu—-

sal maal:

la. suwi- ja taliwilja segu, nagu nimetatud;
2a. järel jaanirukis ja taliwikkt;
3 a. kartul ehk juurwili;
4 a. suwiwilja segu roheliseks toiduks: kaeru 4“/2 pd,

peluskit 4“/2 pd, harilikku wikki 7 pd.
Sellelt poõllult saame kogu aastaks toorestoitu: suwwi

läbi haljaswikki ja talweks juurwilja. Meie talude tawaline

haljaswikk tuleb liialt hilja ja sisaldab wähe munawalget.
Selle suurendamiseks rohkem peluskit ja wikki hulka! Pääle
peluski lähewad hästi ka teised hernesordid ja üba. Mujal
maailmas külitakse üba ka poõllule, meil woib seda esialgu
ainult katsejaamades näha, kus ta aga harilikkudes põllu-
wilja tingimustes päris hästi korda läheb (nii Joögewal 4 a.

katsetes). Tihedas segukülwis sööwad oa warsi nii weised
kui hobused. Tihedas külwis ongi haljaswiki wäärtus.

Seemne hoidmine on ekslik kokkuhoidmine, nii wiki kui heina
külwis. Parem wäike tükk tihedalt külida, kui suurem har—-
walt. Tihe külw annab palju örna toitu, warjab maad,
sünnitab mullaküpsuse.

Segukülimisel

nii haljaks toiduks kui teraks, wõtame h ä ä s kultuuris olewal

rõskepoolsel lubjarikkal maal rohkesti wikki kaera hulka, raskel

maal ka üba, Fkeskmistel maadel — kaera, wikki ja pelustit
ühepalju, kehwadel maadel ainult kaera ja peluskit. Teis-

test hernestest sobiwad hästi, häädel ja keskmistel maadel, —

puna-walgedielistest Solo ja walgedielistest Biktoria. Jäme—-
teralised, nagu Biktoria, tulewad pekstes wälja ja saab nü—-

wiisi segawilja-poõllult ka inimeste toitu. Nagu nimetatud,
on dotsent Rootsi arwutanudò, et toidüksus tuleb ristiku

järele köige odawam hernes. Jah, siüs küll, kui hästi läheb.
Kuid hernes üksikult — on wäga kindlusetu wili. Segu on

alati kindlam: siin kaswab korõ üks, kord teine paremini ja
sagedasti ka koõik hästi. Segawilja külwipind ongi meil
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aast-aastalt laienemas, puhta kaera kulul. Wiljandimaal
on juba 13!/2 -/ külwipinnast segase all, kuid miks Wöru-

maal alles 4 ja ka Tartumaal alla 5, ning Petseris isegi
ainult “/2/! Segawili annab ju suuremat saaki nii muna-

walges kui kogukaalus (w. tabel). Ristiku körwal on see
meie parem ja odawam munawalge-allikas.

Juurwiljas

tuleb meil toidüksus koõige kallimalt kätte. Wiimastel aas-

tatel on weel rööwikud niiwöörd maad wötnud, et lähematel
aastatel meil juurwilja pääle kinoòlaid lootusi panna ei wòõi.

Kuid tooresainena looma talwise toidu koõrwal on juurwiljal
suur tähtsus seedimise edendamisel ja piimaanni ergutamisel.
Püüame juurwilja saaki kindlustada mitut liiki ja mitmesu-

gusel maal külides. Juurwilja liikidest on koige suurema
üldsaagi kui ka kuiwaine saagi (I. Aamisepa katsetes Joõge-

wal) annud loomakaal: poolteistkorda suurema kui naeris

(turnips). Seda leitakse ka Daanis, kus kaalikaswatus ala

laienemas. Suur wahe saakides on ka sortide järele. Kaa-

likatel on koige paremaks sordiks Bangholm, peetidel Bor—-

riesi kollane Eckendorf, naeristel Bortfeld. Praegustes olu-

des on koõige kohasem juurwilja kaswatada seesuguses wäi-

keses külwikorras nagu ülewal toodud. Siin oleks wöima—-

lik maad paremini ette walmistada ja ka tugewasti wäe-

tada. Külwiks ja pärastiseks reawaheliseks harimiseks tuleb

tingimata muretseda käsikultiwaator Planet jun. (Saksa ja
Eesti omad ei ole midagi wäärt). Planet'iga teeb mitme-

koröse töö käe ja köpla wastu. Tema on kohane ka seemne-
heina ridade läbiajamiseks. Samuti kölbab moõlemaks ots-

tarbeks hobusejoõuline siil. Juurwilja seemet tuleb rööwikute

hädaohu kartusel tugewasti woõtta: naeril ja kaalil 30, pee-
dil 50, porgandil 12 n. tiinule. Tehtagu maha niipalju,
kuipalju jöuab umbrohtudest puhta hoida.

Kuna asjatunölikku juhatust juurwilja harimise kohta
Jögewa katsetulemuste põhjal leidub I. Aamisepa lenölehest
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„Loomatoidu-juurwilja kaswatamisest“ (Wäikepõllumehekirja-
waras), ei peata me pikemalt sellel küsimusel.

Juurwilja aset woõib osalt täita

kartul.

Prof. Buschmanni katsetes Riias awaldasid piimalehmade
söötmisel kartulid sama hääd möju kui loomapeedidki. Meil

on soowitatud kartuleid anda kuni 15 nl. päewas, Lääne-

Euroopas lubatakse kaks ja kolm korda suuremad määrad

ning mönes Eesti karjamajapidamises on ka seesugused suu-
red normiò tarwitusel. Suuremate annuste wastuwoõtmi—-

seks tuleb loomi muidugi aegapidi harzutada. Keedetud

kartulid on ka hää hobusetoit, mis moõnes kodumaagi ma-

japidamises tarwitusel.

Juurwili kaswab meil halwasti, kartul läheb aga

hästi korda. Kartul on meil kahtlemata see pöllutaim,
mida koõige korralikumalt haritakse, päälegi taim, mis ran-

dade ja saarte kehwal pinnal harimist köige paremini tasub.
Lendawal liiwal on ta ainuke loomatoidu-taim, mis see—-
sugusel maal weel kaswada woõib. Kui piüiritustööstuse soi-
kumisega kartuli pindala Poõhja-Eestis wähenemas on, siis
tuleb selle wastu abinou leida paremate wäljaiweo-sortide
kaswatamisega ja wäljasorditud mugulate ärakasutamisega
loomatoiduks. Kui weistele kartulid jaopärast tuleb onda,
siis woõib siga nii palju saada kui süüa jöuab. Kaswatame

rohkem herne-segawilja, siis saame ka seatoidule tasakaaluks
rohkem munawalget. Kuna Pöhja-Eestis kartulipind wähe—-
nemas, on Loõuna-Eestis weel poõhjust seda laiendadagi, ise-
äranis sigaderikkal Woörumaal. Kuio ka kartuli juures peame

eestkätt tiinusaake tõstma. Pöllumeeste suur huwi uute kar—-

tulisortide wastu näitab, et wanad sordid tagurpidi lähewad.
Kuid uuedki ei ole alati paremad. Hollandlased on oma

uuemates uurimustes leiòonud, et mitte sordi wanadus ei

ole mandumise (kidumise) põhjuseks, waid seemnemugula-
tega edasiantawad salahaigused, mis awalduwad pääasja-
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liselt taime nörkuses. Sordist, millel terweid mugulaid enam

ei olegi, muidugi asja ei saa, kuid kus olemas nii terweid

kui kiduraiò, sääl on igal põllumehel wöõimalus sordiparan-
duseks — tugewamate taimede seemnematerjaliks walimise
teel. Tugewamad taimed tulewad ära märkida juba noo-

rest peast. Moõne aasta pärast woõib ka ühe ainsa pesa
järeltulijaist põllu täis panna.

I. Aamisepa katsetes on osutunud paremateks wälja-
weosortideks: Pirola, Up to date, Majestic, Industrie. Niüi

meil kui Lätis ja Leedus on wöröluskatsetes eesotsas igaks
ülesandeks kölblik Pepo. Wanad tuttawad saagirohked
wabrikukartulid Maercker ja Wohltmann wdöistlewad aga

praegugi weel tagajärjerikkalt uute pääletulijatega. Sordi—-

waliku körwal on meil tähtsamaks abinoõuks saakide tõstmi—-
sel kartulimaa parem wäetamine. Riia politehnikumi kat-

sed näitasid, et kartul tasub kaks korda paremini soõnniku-
wäetuse kui rukis. Meie asjatundlikumad suurpöllumehed
anösiò külwikorras olewale kartulile ja juurwiljale suurema
sönniku kui rukkile. Ristikusöödil annab kartul hääd saaki
ka ilma soõnnikuta. Ristik ja kartul sobiwad mitmeti kofkku.

Kaaliwäetist on kartulile waja, kuid mida waremalt see an-

tuõ, seda parem. Ristik on suur kaalinõudja, anname ta

siüis sellele rohkemal määral, nii et kartulile ka üle jääks.
Läinud aasta wäetuskatsetes, mis korraldatud 48 põllu-

mehe juures, oli kartuli enamsaak täiskunstwäetuse korral

(supper, kaali, ammoniaat) keskmiselt 346 pd. 26 nl. tiinult.

Arwates kartuli puuda hinnaks 70 mk, saame enamsaagi
wäärtuse 24205 mk.; sellest maha arwates wäetise hinna
9300 mk., jäi pöllumehele enamsaagist 14925 mk. puhast
tiinu kohta. NRende katseandmete läbitöötaja, Kuusiku katse-
jaama juhataja K. Liideman soowitab kartulile anda tiinu

kohta
2—2 fotti superfosfaati ja
1% tkotti 40/ -list kaalisoola

nädala-päewad enne kartulipanemist ning
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rukkimaa kartulile 1—1“ kotti ammoniaafi

ristikumaa kartulile —1 kott —

pääle kartuli tärkamist; kui kartul ka sönnikut saab, siis köiki

kunstwäetisi poole wähem.

Köoõige odawam abinöu kartuli saagi toõstmisel on idan-

damine. Paarinädalane soojas walges ruumis hoidmine
on I. Aamisepa katsetes Jogewal tunduwalt saaki tõstnud.

Munawalge saakide toõstmise körwal ristiku ja kaun—-

wilja abil on tärklise saakide toõstmiseks köige enam wöi—-

malusi kartuli kaudu. Et pöllupidamise tegelikus arenemises
asi nii läheb, seda näitawad rohkem ettejöudnud majapida-
mised nii meil Eestis kui ka meie lähemate naabrite juures.

Seega oleme loõpul oma eeskawa aktuaalsema — hoo--
ajaliselt-tähtsa osaga: kuidas praegust poõllupinda korral-

dada nii, et ta wähema joõukulutusega annaks wöimalifult

suurema määra loomatoitu.

Tulewikus saawad aga Eesti karjapidamise aluseks
kestwaò kunstkarjamaad ja niidud. Kahtlemata ei wasta

eesti poõllumajandusliku kultuuri praegune arenemisejärk
üldiselt weel mitte seesuguste heinawäljade loomisele hari-
likkudes majapidamistes. Praegu woõime rahul olla kui kest-
wate niitude ja karjamaade asutamise ning korraspidamisega
walmis saadakse eriotstarbega majapidamistes, nagu seda
on katsejaamade, koolide, harjutuskohtade taluòß. Häätks
waheastmeks heinakaswatuse arenemises pikakestusega heina—-
kultuuride poole on möneaastased niiduò ja karjamaad,
nii nagu neidò asutada saab siin juba nimetatuo tingimus-
tes. Kuid ka praeguseid looduslikke heinawälju on aeg hari-
misele wõtma hakata n. n. waheldusniitude ning waheldus-
karjamaade loomisega, kui ka wähem-raadikaalsete paran-
damisabinõudega.

Suurem jagu meie

loodusliktudest heina- ja karjamaadest
noõuab heinakamara parandamiseks eelkäiwaiò maaparan-
duse-töid ja ümberkündmist. Ainsa wäetusega saab taga—-



28

järjerikkalt parandada pöldudeäärseid mustamulla- ehk
turbakihiga heinamaid, kust liigwesi ära lastud. Seesugus—-
tel mineraalmaalähedastel sooheinamaadel, kui neil fka

ainult tarnad kaswawad, woõib ainsa toomasjahu—-kaali-

wäetusega elule äratada walgest ristikheinast ja körrelistest
koosnewa taimestiku. Seemned olid weel ja tuulel juba
waremalt pääle kantuòß, — oli waja ainult kaswamiseks
soodsad tingimused luua. Seesugune wäetus woib möni—-

kord toõesti imet teha. Kus kohas ta just moõjub, seda alati

ette ütelda ei saa, see tuleb igal üksikul korral järele proo-

wida, külides kunstsönnikut esiotsa wähemale tüfkile. Ena—-

masti on moju ainult siis, kui külitakse moõlemaid — nü

toomasjahu kui kaalit. Mineraalmaadel oleks mõjuawal-
duseks koõigepäält lämmastikwäetust waja. Kuid lämmas-

tik on kallis kunstwäetis ja tasub enese ainult siis, kui teda

antakse körgewäärtuslistele taimedele ja küpsele mullale.

Plingi, surnud mulla peab enne alles elule äratama, kui

salpeeter woi ammoniaak siin möjuma hakkab. Elu tuleb

mullasse bakterite tegewusest, mille woõib esile kutsuda kas

ümberkündmisega neile soodsad tingimused luues ehk kom—-

posti woõi sönnikuga neid maale pääle tuues. Sonnikut ei

jätku meil poõldudelegi, nii et niitudele ehk karjamaale weda—-

misest waewalt wöoib juttu alla. Niiduwäetusena on esi—-
mesel kohal kõduaine-rikas ko m post, mille küpsustsünnitawa

ja küpsustharandawa möju wastu ei saa ükski teine wäetus-

aine. Oma loomatoidu eest hoolitsewa poõllumehe tähtsaks
ülesandeks on selle wäärtusliku wäetisaine soetamise ja ette-

walmistamise eest hoolt kanda. Kompostiwalmistamiseks
koõlbawad igasugused majapidamise jätted, mille ködunemist
loota, nagu ka turba- ja rabamaa, iseäranis aga must
kraawimuldò, wanakuld, wirts, tuhk. Muld ja prügi tulewad

kihiwiisi tuha ja lubjaga wahelduda lasta. Wirts weetakse

koõige pääle narusse. Köige sündsamad on 1 sülla laiused

ja —1 sülla körgused pikad hunikud. Tulewad 2 aasta

jooksul iga aasta kord woi kaks läbi kaewata. Hästi läbi-
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toõstetuò kompostist jätkub juba 25 koormast tiinule. Pääle
laialilaotamise on sisseäestamiseks digekohane riist — karuäte.

Järgnewast aastast pääle, pärast komposteerimist,
tuleb andma hakata kunstsönnikut, madalsool

2 kotti toomast ja
21/2 kotti kaalit tiinule,

sawikal maal

2 kotti toomast,
I—2 kotti kaalit ja
1 kott lämmastikwäetist.

Heinamaadest on ainult osa seeguguseid, mida nii
parandada saab. Enamasti on ainudige abindu — ümber—-

kündmine. Maaparandust ja maa ülesharimist wöiwad

suuremal mõõdul praegu ette woõtta kapitaliwõimelisemad ja
asjatunölikumad poõllumehed. Igale pöllumehele tuleb aga

soowitada järele katsuda, kas ta ilma suuremate maapa—-
randustöödeta ei saa oma pöldude alt moõnd wähemat
tükki sooweert harimisele woõtta. Tehtagu algust ainult ühe
wakamaaga —mitte rohkem. Kuidò küntagu see nii, et ta

ka wiimase mättani ümber pööratud on. Muretsetagu
masinaühisusse ehk kompani pääle sookünniader, wäiksem,
kahele hobusele, nagu Norrahammers-Bruck, ehk tugewam,

nagu — „Anikum“ woi Heiligenbeil 4 DN, mis noöuawad

neli hobust. Samuti talorikäke, millega järgmisel kewadel

mätta turja harida tuleb, ilma üleskiskumata. Ja raske

betoonrull ), millega nii sügisel kui kewadel üle soita tuleb.

Ning ei tohi kitsi olla kunstsönnikuga: kott toomasiahu, kott

kaalit tuleb anda liiwi wakamaa kohta. Esimesel aastal

kaera-peluski segu pääle külida. Kui maa wähegi kuiwaks

lastuõ, siis kaswab see segu meil rindu. Kuid ärgu seda
wilja küpseda lastagu: enne kaera walmiwad umbrohud,
ja kui need turbamaal juba niüikaugele saanud, siis parem
see maa Looja hooleks jätta. Esimesel aastal woõib küpseda

1) Betoonrulli woõlb walada wana wankritelje ümber.
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laskmine weel korda minna, teisel aastal rikub kindlasti

kogu ettewötte.

Et säärase sooserwa harimine rõõmu ja himu edasi—-
töötamiseks woib teha, selleks on küllalt näiteid meie soopio-
neeride majapidamistest, samuti katsejaamadest. Siinkohal
toon ühe näite Jögewalt: waremalt ülesküntud 1/2 tüinule oli

mullu antud 4 kotti kaalit ja 4 kotti toomast. Külitud kaera-

peluski segu pääle. Saak 756 pdò. wikiheina — 453 pdò.
tiinu kohta. Wäetus tuli 5000 mk. maksma, wikiheina
hind 52920 mk. (à 70 mtk, pd), jääb seemne tasuks ja töö—-

waewaks 47920 mk.
On algaja sooharija end seesuguse saagiga rõõmusta-

nud — wöoi ka sugu wähemagagi! — siis woib talle soo-
witada, kui maad weel hästi laheks ei saa, weel üks wiki-

saak wõtta. Kui aga sellele maale ka kartuliò näiwad sobi—-
wat, — sis ei ole heinale paremat eelwilja ka soomaal —

kui kartul. Pääle wiimast eelwilja mitte enam künda —

hein tahab ärawajunudò maad. Aitab taldrikäkkest
ehk kultiwaatorist — ja raske rull alati järel. Kartuli

järele on ainult äket ja rulssli waja. Kui maa hästi tasaseks

tehtud, siis heinaseeme sisse — ilma pääliswiljata. Külida

kewadel ehk juuli teises pooles. Algust on sünnis teha

järgmise lihtsa ja odawa seguga: 10 nl. rootsi ristikheina
40 nk. timutit tiinule.

Esimestel aastatel saab timutiga igatahes koõige suurema

saagi; kui tahetakse aga, et segu wastu peaks 5—7 a., süs
wöiks külida:

11 nl. rootsi ristikh
17 ximutit:

33
„ aruheina

15
„ fkeraheina

4
„

rebasesaba.
Edaspidi, kui heinaseemnekaswatus meil areneb ja

äranägemised sookultuuri asjus suurenewad, wõtame kallima

ja kestwama segu.
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Heinakaswatusest soo pääl weel üks näide Jögewalt:
tunamullu augustis külisime madalsoole ühes katses timuti

jar. ristikheina segu. Kewadel sai 3 kotti toomasjahu ja
3 kotti kaalit (toomas tuleb woõimalikult wara anda). —

Esimene niit andis 402 pò. heina, teine 132 pd., kofkku

534 pò. heinu tiinult, — ikka päris jumala kuiwi heinu!
Wäetus tuli 4000 mk., heina hind 534 X 50 — 26700 mk.

Kui seemne tasuks 2700 mk. arwata, jääb tööwaewatks

20000 mk. tiinult. Nii wiki kui heina hinna rehkendasin
liialt madalalt: et midagi ette heita ei oleks.

Enne kui sood parandama asuda, tuleb muretseda 2

raamatukest: Sookultuur I. ja I. Selles annab muũ seas
wana sooparandaja — Soosaare Siwers — selget ja asja-
tunölikku juhatust. Soosaare Siwers on Sooparanduse
Seltsi esimees. Sel Seltsil on ka nooredmehed ametis, kes

hää meelega koha pääle wälja soõidawad noõu ja juhatust
anoòma. Sellepärast on pikem jutt siin ka üleliigne.

Tähendaksin ainult weel, et sooheinamaa harimise woõ-

tetega nägelikult tutwuda on wõimalik Tooma sookatsejaamas,
kuna mitmesuguseid heinaseemnesegusid ja heinaseemnekas-
watust madalsool woöib näha Jögewa sordikaswanduses.

3

Löpetades ülewaate loomatoidukaswatuse arendamise
ligematest woõimalustest ja ülesannetest, wötame oma pro-

grammi lühidates löpulausetes kofku.

Selle programmi aluseks on seisukoht, et tuleb wäetusega

ja kaswupinna laiendusega toõsta nende taimede saaki, mis

annawad toidütksuse koõige odawamalt. Koige wähem tööd

ja kulu noõudew pöllukultuur on ristik ja selle segu, —

see annab agaka koõige tarwilisema osa loomatoidust kdige
suuremal määral. Palgatöö wäärtuse alanemine ja kapitali—-
puudus poõllumajanduses sunnib ise juba talupidamist nii

korraldama, et woõimalikult wähem maad tuleks pölluna
harida ja rohkem heina all oleks. LUheaastase poõlluheina

asemele tulgu 2-aastane, suuremates taludes 2-aastase ase-
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mele 3-aastane. Uks terawilja poõld woõib wähem olla.

Munawalge hulga suurendamiseks koduses jöutoidus tuleb

loomatoiduwili koõik kaun-segawiljana külida. Pölluheina
saak tuleb kindlustada kodumaa ristikuseemne kaswatamise
laiendamisega, timuti ja rootsi ristikheina segusse woõtmisega.
Kohastel maadel munawalgerikka toidu abiallikaks lutsern,
liiwamaadel taliwikk. Timut meie tähtsamaks kultuurtaimeks.

Heinakaswatuse laiendamise eelduseks on koduse heinaseemne-
kaswatuse arenemine, sest põllumees peab heinaseemne ostmi-
seks liig kalliks.

Olemasolewast põllupinnast tulewad need osad eraldada

ajutiseks niiduks ja ajutiseks karjamaaks, mis pölluna pida-
des nõuawado torutamist. Ajutised niidudò ja ajutised karja-
maao on ettewalmistawaks astmeks üleminekul kestwatele
kunstheinamaadele ja kunstkarjamaadele.

Osas meie taludest on praegu rufkki all “s, mõnes ka

/, koguni /o poõssupinnast, kusjuures leiwajahust jatkub.
Ka teistel taludel tuleb wähema rufkkipinna poole püüda,
kaswatades rufist ainult findlamatel maadel. Puudutulewale
aluspõhule peab lisaks woõtma turwast, kasutades ka turba—-

ühisuste abi.

Kapitaliwaesel ajal on tähtis raha kiire ringkäik. Enne

hoonete ehitamist, põhjalikke maaparandusi, suurte masinate
ostmist tuleb järele kaaluda, kas selleks määratuo raha ei

saa majapidamises enne üks kord ringi käia lasta. Köige
kiürem ja otstarbekohasem ringkäik on kunstsönnikus. Kunst—-
soönnik tuleb anda eestkätt heinale, mis kunstsõnnikusse paigu—-
tatud raha koõige kiüremini ja koige kindlamini tagasi toob.

Loomatoidu-pinna suurenemine pöllul toob samale
pöllule rohkem laudasoõnnikut ja toõstab wiljasaake pinna-
üfksuselt, nii et wähemalt pinnalt endise laiema pinna saagi
kätte saame ka leiwawilja poolest. Ainult odawamalt kui

enne!



Pöllumajandusline
kirjandus

järgmistelt aladelt:

Poõlluharimine ja wiljakaswatus
Koduloomad ja karjapidamine

Poõllumajapidamise saaduste ümbertöÿtamine

Mesindus
Aiandus

Metsandus

Poõllumajanduslikud ehitused
Mitmesugune.

Noudofke täielik nimefkiri!

Woetakse wastu tellimisi pöllumajanduse ja loomaterwishoiu
ajakirja „Agronoomia“ päãle. Tellimise hind 300 mtk. aastas,
150 mk. “/2 aastas. Aksik nr. 30 marka. Saadawal 1921,
1922, 1924 a. aastakãigud à Mt. 300 ja 1923 a. Mt. 350.

K/U „Agronoomi“ kirjastusel ilmunud raamatud on müũü—-

gil E. Seemnewilja- ja Tarwitajate-Uhisuste kauplustes
kui ka suuremates raamatukauplustes.

Oadu Tallinnas Ladu Tartus

S. Roosikrantsi t. 15. Tel. 25-27. Holmi tän. 12.

Kirjastus-Uhisus
„Agronoom“.
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