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üldised pöhimötted.

Karjapidaja üheks tähtsamaks ja wastutusrikkamaks ülesandeks on

noorkarjakaswatamine. On ju wana töde, et otstarbekohase toitmise,
hoidmise ja pidamise abil woib keskpärastest ja halbadestki wasilatest arendada
weel häid wdoi rahulldawaid loomi; samuti· woöib aga halwa kaswatamisega ka

elujẽulised ning päritolu ja polhwenemise poolest palljutöotawadki wasikad
muuta wäärtusetuiks loomadeks.

Karja kaswatamine on talumajapidamises ala, millesse mahutatud
kapital teeb dige pika-ajalise ringkäigu, ja alles aastate järele juab end lõpuli-
kult tasuda. Samuti on noorkarja kaswatamisegaà seotud otsekohesed kulud woõrd-
lemisi suured.

ülemaaliselt woöttes on meil kaswatatawa noorkarja hulk wordlemisi suur:
wasikaid ja mullikaid kuni kahe aasta wanaduseni on umbes 35% kogu weiste

arwust. Nii on meil pöllumajanduses weiste all olewast kapitalist wördlemisi
suur protsent noorkarja all.

Kumni wiimaste aastateni on tulnud paljudes taludes, eriti asundustaludes,
karja arwu kiitesti suurendada. Sellepärast on kaswatatud palju noorkarja,
kusjuur·s pole woõimalik olnud küllalt röhku panna kaswatatawate noorte loo—-
made walikule. Nüüd, mil taludes weiseid juba harilik arw, tuleb noorkarja
kaswatamisel seda suuremat röhku panna noorte loomade walikule ja karja
parandamisele.

Necrkerja kaswatamine nouab karjapidajalt wast rohkem kui ütkski teine
töö farja alal isiklikku hoolt ja asjatundmist. Karjapidaja ülesandeks sel alal
on ala- hoida körki noore looma päritud häid omadusi ja wastawa pidamise
ning toitmise teel neid woöimalikult edasi avendada, silmas pidades nii tou—-

kui majanduslisi noudeid, millele kaswatataw loom peab wastama.

Kust saab eluwasikaid.

Talumajapidamise seisukohast on tähtis kaswatada omale eeskätt hea lüpsi-
kari. Lüpsilehmade ostmine monelgi juhul tundub odawam ja wähem tülikas,
kui nende kaswatamine. Ometi on wana tode, et ostes ei saa kunagi küllalt
head karja. Ikka juhtub sekka loomi, kes möningate omaduste poolest rahul—-
dawad wast täiesti, kuid samal ajal moöningate puuduste pärast osutuwad
wastuwotmctuteks. Häid lehmi müüakse harwa. Müüdawal lehmal on ena—-

masti itka moni niisugune omadus, mispärast peremees müüb eeskätt just
selle lehma.

Oma nouete kohase hea lüpsikarja saab kaswatada ainult ise. Eluwasikad
peaks saama eeskätt oma karjast, wöi jälle ostma neid parematest tuntud karja-
dest wöi töukarja sugulawadest.
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Toukarja sugulawad on omandanud selle nimetuse wähemalt kolm aastat

kestnud sugulawade wdöistlustest osawoötmise teel. Wöoistlejatest karjadest on

tunnustatud sugulawadeks paremad. Nendesse karjadesse kuuluwate sugu—-
lehinude ja pullide kui ka nende esiwanemate omadused on teada, lehmade
tootmiswoõime tuntud. Ostes eluwasikaid sugulawadest woib olla enam-wähem
kindel ja tecdlik selles, missuguste omadustega ja tootmiswoimega looma woib
oodata ostetud wasikast. Eluwasikate ostmisel sugulawade karjade tuntud
lehmadesi on see suur hüwe, et wasikat wöib walida teadlikult.

Kuid noorkarja kaswatamisel sellest üksi ei ole küllalt, et muretsetakse
hea eluwasikas. — Sugulawad müüwad wasikaid harilikult turuhinnast kal—-
limalt. Sageli tuleb neid wedada kauge maa taha. Kui sugulawast ostetud
hea wasikas aga rikutakse halwa ja puuduliku kaswatamisega, siis on kahju
seda suuren. Sellepärast peaks ennẽ sugulawadest wasikate tellimist ja ostmist
oldama selgusel, kas on wöimalik wasikat kaswatada noönda, et ei rikutaks
tema häid cmadusi.

Oma lehmadest eluwasikate jätmisel on tarwilik eeskätt olla selgusel leh—-
made wdiraswa tootmiswöimes, s. o. lehmade piimaraswuses. Piimatootmis-
woöime üle wdöib otsustada ligikaudu diglaselt ja eraldada suurema toodangu
lehmi halwematest. Woöiraswa-tootmiswoöimes woidakse aga kergesti eksida, kui
kari ei kuulu kontrolli alla. Kahju on wäga suur, kui eluwasikaid on jäetud
lehmadest, tellel piimaraswus madal ja kui järeltulijatel peale lüpsmatulekut
selgub sama puudus. Kui kari ei ole kontrolli all, peaks aeg-ajalt woõ-tama

proowe üksikute lehmade piimast ja lastama teha raswaproowe piimatalituses
woi lähemal kontroll-assistendil. See annaks ligikaudsegi aluse otsustamiseks
lehmade wöiraswa-tootmiswdöime üle.

Talude karjades leidub sagedasti kahtlemata häid loomi, kes oma maja—-
pidamise seisukohalt sugulehmadena kölbulikud. Nende wäärtuse üle wähegi
diglaselt otsustada woib siiski ainult kontrollandmete pöhjal, kui need pikenia
aja kobta olemas. Karjakontroll, andes andmeid üksikute lehmade tootmis-

woime ja söödatasuwuse kohta, on seega parimaks abinoduks eluwasikate emade

— seega osalt ka wasikate endi wäärtuse üle otsustamisel ja eluwasikate wali—-

misel.
On ka wasika rsa polwenemise ja esiemade toodangute kohta kindlad ja diged

andmed olemas, wdöib juba julgemini ennustada, milliseid omadusi wasikas ise
omab. :

Ainult koörge toodangu pöhjal ei saa igakord sugulehma wäärtuse üle

otsustada. Sagedasti on just körge toodanguga loomad üliarenenud wdi wiletsa
terwisega. Eluwasikate wanematelt tuleb aga nouda eeskätt head terwislist
seisukorda ja kehaehitust. Samuti tuleb arwesse wötta sugulehmade wanadarst.
üldiselt loetakse s—B poja wanaduses lehm köige paremas sugulooma eas ole—-

waks, kuigi erandid on wdöimalikud. :
Noorte wasikate kehaehituse järgi on raske otsustada nende kolbulikkuse

üle. Esimestel elunädalatel awaldunud üldise arenemise ja iseloomu järgi woib

siiski juba ligikaudu wasika wäärtuse üle otsustada. Ometi, löpulikku otsust
deha, isegi wanemas eas juba, on ikkagi weel raske ja woib eksiteele sattuda.

Eluwasikate walikul ijia hindamisel ijääb pea
moödödupuutks ikkagi nende wanemate wäärtus ja
kölbulikkus suguloomana.
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Tüinete lehmade toitmine ja hoid.

Noore looma kaswatamine kaudselt algab juba enne tema ilmale sündi—-
mist, ajal, mil loode areneb emaihus. Loote arenemisele saab möjuda tiine
looma toitmise ja tema eest hoolitsemise kaudu.

Tawalised toitollused loote kaswamiseks annab tiine loom oma organis—-

mist. Kandmisaja alul ei ole loote toidutarwe kuigi suur ning, söötes lehma

harilikkude normide järgi, jätkub sellest ka loote toitmiseks. Kandmise aja

löpupoolel aga, kui lehm kinnijäämas woöi juba kinni jäänud, on loote toidu—-

tarwe tuntawalt töusnud. On lehm tugewasti toidetud ja heas jous, ei ole

tarwidust söötühikutes tema söödaannust suurendada. Jätkub sellest, kui suu—-
rendada walgu hulka söödaannuses umbes 50—100 gr. wörra ning hoolitseda,
et lehm saaks küllalt mineraalaineid.

Loode wajab lihaste, organite ja luustiku kaswuks eeskätt walke ja mi—-

neraalaineid. Kui söödaannus ei sisalda neid tarwilisel mäãäral, annab kandja
loom wostawa hulga tortolluseid oma organismist.

Meil on wähe häid looduslikke heinamaid, mis annaksid häid rohkesti
mineraalaineid sisaldawaid heinu. Lehmade talwised söödaannused on sellepä—-
rast kehwad mineraalainete poolest, kandjale lehmale ei jätku neid loote toit—-

miseks ja loom toidab loodet mineraalainetega oma kondikawa arwel. Selle

tagajärg on kondinoörkus enne poegimist.
Kondinoörkuse toöttu kestwa maaslamamise tagajärjel sünnitawad lehmad

noörku wasikaid. Ka tulewad ette rasked sünnitused. Mönikord on loomad

isegi niiwoörd nörgad, et sünnitamisel enam wäidata ei jaksa.
Kondinörkuse ärahoidiniseks tuleb anda loomadele tiinuseajal mineraal-

aineid — süsihapu- ja fosforhapulupja.
Ei ole aga kandja lehm küllalt jöus, woöi on ta lahjaks jäänud, tuleb teda

sööta tugewamini. Harilikku elatissööda normi tuleb suurendada 05—14

söötühiku woörra, walkude normi 50—150 gr. woörra.

Kahjulik on aga ka lehmade nuumamine tiinusajal. Liig rammusad leh—-
mad sünnitawad elujöuetuid wasikaid. kusjuures sageli tulewad ette rasked
sünnitused.

Tuleb hoiduda söötmast tiinetele lehmadele rikutud sööte: tolmama ja
kopitama läinud heinu ja pohku, kopitanud jahu, külmanud juurwilja.
Nende söötmise tagajärjeks wöib olla nurisünnitus. Ei ole soowitaw tiinetele
loomadele sööta ka lootele terwisliselt hädaohtlikke sööte, nagu seda on wiina-

praak, igasugused hautised. roostehaiguse all üleliia kannatanud pöhud, puhu—-
tust tekitawad söödad. Nende mdöjul sünniwad wasikad harilikult nörka—-
dena ja elujöuetutena. Halwematel juhtudel tulewad ette ka nurisünnitused.

Enesestki möista tuleb tiineid loomi hoida wigasaamiste eest. ühtlasi ka

moöjundite eest, mis looma keha temperatuuri järsult woöiwad tösta (kiire
liikumine, koertega ajamine jne), mille tagajärjel rohkesti söehapet weresse
koguneb. See wöib saada loote lämbumise pöhjuseks, millele loomulikult järg-
neb, wahest ka mitu päewa hiljem, nurisünnitus.

Tiinetel loomadel peaks olema rohkesti liikumise woöõimalust. Wabalt
rohkesti liikunud loomad sünnitawad tugewaid ja elujoöulisi poegi.

Kokkuwöttes: tiine looma sööt olgu, eriti tiinusaja wiimasel hoolel, tar-
wiliselt toitew, kergesti seeditaw ja täiesti terwe. Looma terwishoiu noöuded

tulewad hoolega silmas pidada.
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Poegimiseaeg noorkarja kaswatamise seisukohalt.

Taludes, kus karjapidamine intensiiwsemale astmele jöudnud, eelista—-

talse sugulehmade poegimisajana sügiset wöõi sügistalwet — järgmistel pöh--
justel:

1 Loomad on tiinuse aja kestel (suwel) rohkesti liikunud ning saanud
loomulikku, terwet toitu — wärsket rohtu ja ädalat. Selle töttu sünniwad
wasikad tugewatena ja elujoöulistena.

2) Järgmiseks kewadeks on wasikad sedawoört kosunud ja tugewad, et neid
woib lasta koplisse, kus nendel jällegi wöimalus wabalt liikuda ja ilmasti—-
kuga harjuda. See karastab terwisliselt noori loomi. Wasikad on juba nii

wanad, et nad suwist loomulikku haljassööta täiesti kasutawad. Sel teel tu-
leb suwine noorkarja söötmine hästi odaw.

Kewad-talwel wöi sügisel sündinud wasikad ei suuda suwist odawat hal—-
jassööta weel täiel määral kasutada. Palawal ajal wöiwad noortel wasikatel
kergesti juhtuda seedimisrikked mitmesugustel pöhjustel.

Tegelik elu on näidanud, et sügisel wöi sügistalwel sündinud wasikad
üldse kiiremini ja paremini arenewad, kui kewadised wasikad. Silmatorkaw
on wahe eluskaalu juurdewötmises weel järgmise talwe joolhsulgi.

Ei saa siiski eitada, et ometi wöimalus on igal aasta-ajal sündinud wa—-

sikaid korralikult ja hästi kaswatada. On küllalt talusid, kus puudub noor—-
karja kaswatamiseks korralik karjalaut ja sügisel sündinud noored wasikad
jääwad kogu talweks pimedasse wöi niiskesse ruumi. Suwe ajal oleks nii—-

suguses kohas woöimalik wasikate kaswatamisel terwishoiu nöudeid rohkem
silmas pidada. Paljudes taludes lehmad talwel pealegi lüpsawad niiwört

wähe, et piima ei taha küllaldaselt jätkuda wasikate jootmiseks. Ka wöib

puudus tulla muudest noorlooma söötadest.
Niisugustel juhtudel on parem, kui lehmad poegiwad kewadel wöi ke-

wadsuwel. JFärgmisel talwel on wasikad juba wanemad ja tugewamad ning
suudawad paremini wastu pidada halwemates terwishoidlistes tingimustes.

Nii tuleb ka sugulehmade poegimiseaega korraldada üldise karjapida—-
mise seisukorra ja noorkarja toitmise wöimaluste kohaselt.

Wastsündinud wasika hoid.

Emakojas saab loode omale tarwilise hapniku ema werest ja annab tek—-

kinud süsihapugaasi jälle sinna tagasi. Ilmale sündinult, dieti peale nabanööri
katkemise, mil ühendus ema wereringwooluga katkestatud, hakkab noor loom
iseseiswalt hingama. Sellest ajast algab ka otsekohene noore looma kaswa—-
tamine.

Emal tuleb woöimaldada wastsündinud wasikas kuiwaks lakkuda, et wasikas
rutemini kuiwaks ja soojuse kaotsiminek oleks wähem. Lakkumine äritab ta
nahka, see elustab wereringwoolu. Sagedasti ei taha ema poega lakkuda.
Sel juhul on soowitaw wasika peale raputada wähe kliisid, et seega ema oma

kohusetäitmisele meelitada. Seda wötet tuleb sagedasti esimest korda poegiwate
lehmade juures tarwitada, sel teel neid emakohuste täitmisele öpetades. Ei
hakka lehm siiski poega lakkuma, tuleb wiimane rätikuga kuiwatada ja pehme
öletuustiga üleni höööruda. Nii saab kätte jamu tagajärgi, kui ema lakkudeski.
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; Peale wasika kuiwatamise on soowitaw ta kaaluda. Kaaludes wasi—-
kaid ka edaspidi järjekindlalt, kujuneb ülewaatlik pilt looma arenemisest ja
juurdekaswust.

Wastsündinud wasikat tuleb hoolega hoida külmetamise ja tömbetuule eest.
On laut külm, kaetagu ta aeda asetatult kuiwa riidega seniks, kuni ta täiesti
kuiwanud.

Sündinud wasikas peab esimeseks toiduks saama tingimata esimesest lüp—-
sist niinimetatud ternepiima (ka wärske piima nime all tuntud)
lüpsisoejalt. Ternepiim on oma koosseisu ja eriliste omaduste poolest harili-
kust täispiimast märksa lahkuminew. Woördluseks olgu toodud ühe kui teise
koosseis (keskmised andmed, protsentides):

Wett. Walke. Raswa. Piimasuhkrut. Tuhka.
Harilik täispiim— 87,7 32 3,5 4,8 0,7
Ternepiim 72, —BO,O 8,5—16,0 2— 2,5— 0,8—1,0

Nagu toodud andmetest näha, on ternepiim üldse kuiwolluse, eriti aga
walkude ja mineraalainete poolest rikkam, kui harilik täispiim. Kuid mitte

kuiwolluse ja üldse toitolluste suuremas sisalduses ei peitu ternepiima, kui wast-
sündinud wasika sööda wäärtus. Tal on omad erilised omadused, mis harilikul
täispiimal puuduwad. Olles loomulikum noorlooma toit, mis temale

juba looduse poolt määratud esimeseks toiduks, on ta kergesti seeditaw. ühtlasi
ergutab ta ka wasika seedimist ja soolte tegewust, mille möjul sündinud
looma sooltest wälja heidetakse sinna kogunenud sooltepigi. ühelgi
teisel toidul ei ole seda wasika seedimist korraldawat erilist omadust. JFääb
wasikas ternepiimast ilma, woöib ta ummuksesse jääda wdoi kardetawad seedi—-
misrikked saada.

Wastawate uurimistega on kindlaks tehtud, et ternepiim sisaldab ka hai—-
gusidude wastaseid immunaineid, mis noore looma weresse imbuwad ja
on kaitseks möningate haiguste wastu. :

Esimestel kordadel joodetawa piima hulk peab olema kooskoõlas noore looma

seedimiselundite mahuga ja seedimiswoöimega. Sündinud wasika libemagu
mahutab waewalt ühe liitri wedelikku. Loomulikult ei tohi joodetawa piima
hulk magu liialt pingutada woi üle selle mahu ulatuda. Wastasel korral sattub
osa piima seedimatult libemaost sooltesse, woi peatub eelmagudes ning seal
käärima minnes tekitab ägedat puhutist ja pasandust, mis kergesti wöib loöp—-
peda surmaga.

Korraga joodetawa piima hulk esimestel kordadel woiks olla umbes “—

liitrit; woöttes arwesse, et wasikas, toites end loomulikult, s. o. imedes, wo-

taks toitu lühemate waheaegade järele, tuleb teda sellele wastawalt joota esi-
mestel elupäewadel ka lühemate waheaegade järele wähemalt 4— korda päe—-
was, kuid andes wähem piima korraga.

Wasikas peab oöppima jooma wdimalikult wabalt. Jootja asub joodetawa
koörwale ja wöttes selle kaela enda kaenlasse, töstab joogindu piimaga wasi—-
kale kättesaadawale körgusele. Tarbekorral sörmi wasika suu ees hoides har—-
jutab jootja oma hoolealust pikkamööda jooma. (Käsi olgu aga puhas!) On

igatahes tüütaw wiga, kui wasikas harjub piima ainult soörmi mööda imema!
Ka liig suurte lonksude kaupa neelamisel wöiwad samad tagajärjed olla, kui

liig palju jootmiselgi.
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Sagedamini ettetulewad wastsündinud wasikate haigused.

Wastsündinud wasikad on weel nörgad ning haigestumine möjub nende

arenemisele dige halwasti. Sellepärast peab koöik abinõud tarwitusele wötma,
et wasikaid juba haigestumise eest hoida. Haigete noorte wasikate rawimine
on dige tülikas ja tihti tagajärjetu. Allpool kirjeldatud haiguste juures
ongi haiguse ärahoidmise abinöude tarwitamisele erilist röhku pandud.

ütks sagedamini ettetulew wastsündinud wasikate haigus on düsentee—-
ria. Haiguse tekitaja on harilikult mikroob hacillus coli communis.
Peale selle woöiwad olla ka möned teised mikroobid. Satub noore looma

kehasse nabanööri wdi suu kaudu. Haigust tekitajad mikroobid leiduwad
karjalaudas — olgu sonnikus, aluspohu küljes, loomade udaratel, nisadel.

Haiguse nakkus sünnib wasikate kokkupuutumisel haigusidusid sisaldawa
sönnikuga, aluspöhuga, woi juues piima, kuhu mikroobid sattunud karjatalita-
jate käte woi lehma nisade küljest.

Haiguse tunnused: harilikult esimestel päewadel peale sündimise
tekib wasikatel pasandus ja kaob söögiisu. Wäljaheited on wedelad, omawad
erilise wastiku, hapuka löhna, muutuwad wärwilt esmalt kollaseks, hiljem wal—-

geks. Haiged loomad jääwad noörgaks, lamawad maas. Kehatemperatuur alul

toõuseb, kuid langeb hiljem jälle. Haigus loöpeb raskematel juhtudel surmaga.
On haigus kusagil laudas juba olemas, kordub ta järjekindlalt iga wasika
sündimisel. Nii woöib ta majapidamisele saada raskeks karistuseks ja noorkarja
kaswatamise teha koguni rastkeks.

Haiguse ärahoidmise abinoöudena tuleks silmas pidada: lehmade
tagakeha, eriti kusimuse ümbrus ja udar, enne poegimist desinfitseeriwate aine—-

tega (B—Aine kreoliini wesi) hoolega pesta ja loom körwalisse ruumi wiia,
mille kohta wöib julge olla, et seal haigusidusid ei ole. Tarwitatagu puhast
ja wärsket aluspöhku. Talitajad desinfitseerigu käed ja hoolitsegu, et nende

tüljes haigusttekitawaid mikroobe edasi ei kantaks. Sünnitamise juures hoi—-
tagu wasikat aluspohule sattumast, waid woöetagu ta puhtale riidele ning toi—-

metatagu kohe ruumi, kus haigeid wdi haigust edasikandwaid loomi pole olnud.

Suuremates karjades ja kindia haigushädaohu korral on soowitaw wasikat kohe
pärast sündimist selleks otstarbeks walmistatud puhtasse desinfitseeritud, seest
walgeks wärwitud, kinnipandawasse kasti asetada ja koörwale wiia.
Sel teel on wdöimalus wasikat ärawiimise ajaks eraldada haiguse—-
idudega kokkupuutumast. Peale selle köidetakse kohe nabanööriots kreo—-

liiniga desinfitseeritud paelaga. Sama ainega desinfitseeritakse ka naba—-
nööriots.

Edaspidiseks tuleb talitajal köik abindud tarwitusele wötta, et ära hoida
wasikatele haigust tekitawate mikroobide edasiandmist.

Haigete wasikate wäljaheited, mis sisaldawad rohkesti mikroobe ja neid

lewitawad, tulewad laudast koörwaldada, lubjaga segada ja maaga kinni

katta. Peab meeles pidama, et haigusidud on dige püsiwad ja wdöiwad kaua

aega lauda sonnikus edasi elada. Lauta tuleb hoolega puhastada, seinad, laed

ja wundamendid lubjata, puhastades lautades ka poörandad desinfitseerida.
Lauda puhastustöid saab pohjalikult teha suwel, kui kari wäljas. Sel moel

woib ajajooksul haigushädaohu koörwaldada.

On wasikad juba 2—3 nädali wanused, ei ole nakkuse hädaohtu enam

karta.
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Rawimine. Haigestunud wasikale antakse 3— supilusikat riitsinusdöli
soolikate tühjendamiseks. On selle möju juba awaldunud, antakse (—b tunni

pärast) linaseemnekeedist (kurnatud), mille sekka segatakse 3.0—d5,0 oopiumi—-
tinktuuri ja 30—0 grammi kriiti. Desinfitseeriwatest ainetest: 2—3 korda

päewas 15—W tilka kreoliini woi lüsooli poole klaasi weega sisse antult.

Raskematel juhtude! ja wäärtuslikumate wasikate haigestumisel pööratagu
parem aegsasti kohaliku loomaarsti poole. 2—

; Weremürgitus wasikatel. Haiguse tekitajaks on mitmesugused
mikroobid: bacillus coli communis, b. pipolaris septicus j.t. Satuwad

looma organismi nabanööri kaudu, selle kokkupuutumisel soönnikuga,
aluspõhuga jne.

Haiguse tunnused ja käik: haige loom lamab maas, söögiisu
kaob; temperatuur alul toõuseb, hiljem langeb. Ka tabawad haigeid loomi

sagedasti seedimisrikked; koöht on alul kinni, hiljem tekib pasandus. Naba—-

nööriots ja ümbrus paistetub ja on palaw. Nabanööri awausse tekib wahest
mäda. Wereringwool kannab haigusidud looma organismis laiali Tekkiwad

mädapaised ka mujal, koige sagedamini kanna- ja pölweliigendites, kuid wdoi—-

wad tekkida ka sisemistel elunditel. Haigus löpeb raskematel juhtudel juba
2—B päewa pärast surmaga, woöib aga kesta ka 1 —2 nädala ümber.

Haiguse ärahoidmise abindud on peajoontes samad, kui

düsenteeria juureski. Toöwe ärahoidmiseks tarwitatakse ka kaitseseerumi
pritsimisi. ;

Haiguse kartuse puhul desinfitseeritagu eeskätt nabanööriots ja seotagu
kreoliinisse wöi joodtinktuurisse kastetud paelaga.

Rawimisel löigatakse köige pealt mäda sisaldaw nabanööriots lahti ja

lastakse tekkinud mäda wälja woolata. Odönsus puhastatakse wesiniku-üli—-
hapendiga ja pritsitak?e joodtinktuuriga. Rawimiseks tarwiliku wilumuse puu—-
dumisel parem loomaarstilt noõu küsida.

Puhutus wasikatel. Möningatel pöhjustel jääwad noored wasikad wahest

koöhust kinni. Haiguse korral tulewad ilmsiks harilikud puhutuse tundemärgid:
köht täis, locmad alul rahutud, rabelewad jalgadega; hiljem jääwad noörgaks
ega töuse enam jalule. Punnitamisele waatamata ei tule wäljaheiteid.

Rawimisel antakse 3— supilusikat riitsinusoöli leige weega. Pära—-
soolest wöib wäljaheiteid öliga libedaks tehtud soörmega wälja urgitseda (soörme
küüs enne ldöigata!)). Wdöib paaritunniliste waheaegade järele pärasoolde
pritsida S—l toop leiget wett. Parem, kui weele on linaseemnekeedist woi

monda libedaks tegewat döli sekka segatud. Hoolsa rawimisega woöib wasikaid
puhutushaigusest igatahes päästa. On wasikate toitmisel oldud koöigiti täpne,

ei tule haigust ka palju ette.

Sündinud wasikatel sagedasti ettetulewate seedimisrikete pöhjuseks on ikka

eeskätt mitte küllalt korralik toitmine, tarwiliku puhtuse puudumine wasikate
talitamiselja jootmisel ning külmad ja läbitömbawad ruumid, kuhu wasikad

asetatakse. Seedimisrikete ärahoidmiseks peab hoolega silmas pidama koiki noore

looma terwishoiundudeid ja neid üldisi juhtnööre, mis eelpool juba käsitatud.
On toimetatud igal juhul tarwilise hoolega ja täpsusega, jääwad harilikult ka

deedimisrikked tulemata.
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Wasikate kaswust ja toidutarwest.

Wastsündinud wasika raskus on harilikult 6—B ema eluskaalust peale
poegimist. ;

Juurdekasw oleneb looma toust, isiklistest (indiwiduaal-) omadus—-
test. peamiselt aga toitmisest ja pidamisest.

Taanis korraldatud karja-kaswatamise katsetes punase piimakarjaga saadi
järgmised juurdekaswud: normaalselt kaswanud lehmwasikad aasta wanu—-

selt kaalusid 35 ema harilikust kaalust, ühe aasta wanused — 55. 14
aasta wanused — 70% ja 2 aasta wanused — 855 ema harilikust kaalust.

Koöige kliirem on kasw loomulikkudes oludes esimese kolme kuu jooksul.
Kaswu möojutawad aga mitmesugused tegurid. Tähtsam nendest on siiski
toitmine. Samades Taani katsetes saadi norga ja tugewa toitmise wordle-
misel noorloomade kahe esimese eluaasta jooksul järgmised tulemused:

Juurdekasw 2-a. Tarwitanud sööte, Jurdekasw
katseperioodi arwestamata karja- päewas.

2 tugewasti toidetud pulli keskm.
2 noõrgalt toidetud pulli keskm.
1 tugewasti toidetud lehm .
1 noörgalt toidetud lehm

löõpul. maaga.
628,5 kg. 3998 s.-ü. 857 gr.
306,5 kg. 1887 s.-ü. 418 gr.

471,0 kg. 3618 s.-ü. 6438 gr.

2090 tg. 1461 s.-ũ. 408 r.

Toites nörgalt, oli päewane juurdekasw pullidel üle poole wähem kut
tugewal toitmisel. Nörgalt toidetud lehniadel oli päewane juurdekasw um—-

bes 50/ wähem kui tugewalt toidetutel. Toitmise tugewus ei moöju aga
mitte ainult kaswu kiirusele, waid ka looma kondikawa, kehaehituse ja sise-
elunditegi arenemisele. Tugewasti toidetud loomad on sügawa rinnaga,
hästi laialt ja kumeralt asetatud ribidega, selletöttu awara rinnakorwiga ja,
waadates eest, laia rinnaga. See on looma hea terwise tunnuseks, sest asu—-
wad ju rinnakoopas tähtsamad siseelundid — kops ja süda.

Kehwalt toidetud noore looma rinnakorw, sellewastu, jääb kitsaks Ri—-
bid on asetatud tahapoole kokkusurutult. Sageli on mullikatel labaluude
tagast rind otsekui kokku nööritud. See on noorest peast noörga toitmise tun—-

nus. Kehwalt toidetud noored loomad ei arene sügawuses; nad on kitsa
rinna ja seljaga. Kuiword toitmine möjub kehaehitusele, selgub järgnewatest
ülal tähendatud Taani katsete andmetest. Kaheksa katselooma, nendest neli
pulli ja neli lehma, kaaluti ja möodeti 13 kuu wanuselt, mil moöddud olid
järgmised:

Kaks tugewasti Kaks nörgalt
toidetud pulli. toidetud pulli.

Rinna ümbermöoöt körgusest . 1841% ,„182,8 121,5% ,119,8%

;

Lehmad nr. 98 ja 20 nr. 174 a67
Frgs 119 m. 117 m. 110 m. „109 sm.
Rinna ümbermöst. . aSB im. 155 im. 181 fm. 128 im.
Rinna ümbermööt koörgusest . 182,85, 182,8 119,1% ,112,8%

Pullid nr. 17 ja 94 nr. 146 jalß
Körgus 126 . 122 fm. 107 sm.

„
109 sm.

Rinna ümbermöt.
.

1160 sm. 162 im. 130 sm.
„

1830 fm.

Kaks tugewasti Kaks nörgalt
toidetud lehma. toidetud lehma.
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Noörgalt toidetud loomadel oli rinnaümbermoöddu korgusest 112,8 kuni

121,5, kuna tugewalt toidetutel oli see 188 —0 worra suurem. Need arwud

näitawad, et norgalt toidetud loomad arenewad rohkem koörguses kui tuge—-
wuses ja laiuses.Toitmine

looma noores eas on tähtsaim tegur, millest oleneb tema kasw

ja arenemine. Selles eas toitmisel tehtud wigu ei saa hiljem enam paran—-

dada.

Pidamine ja hoid möjuwad samuti juurdekaswule. Purila karja-
hoiu-koolis 1925./26. aastal korraldatud wasikate juurdekaswu kontrollimine

näitas, et näiteks lauda temperatuuri langemine toi ühtlasi wasikate juurde—-
kaswu wähenemise. Seisak tekkis noorkarja juurdekaswus ka kewadel peale

koplisse laskmist, kuid hiljem, kui wasikad koplis käimisega harjusid, oli juur—-

dekasw seda suurem. Sügisel aga, peale noorkarja lauta jätmist, tuli jällegi

seisak juurdekaswus. Waatlused ja kontrollimine näitasid, et noorkari oli
wäga tundelik igasugustele muudatustele toitmises ja pidamises.

Wasita eelmagude ja libemao suuruse wahekord
mitmesuguses wanaduses. a libemagu; b e d eelmaod. 1. sün—-
dinud wasika magu, 2. nelja nädala wanuse wasika magu.

83. kuue nädala wanuse wasika magu.

Senikaua kui muudatused pidamises ja hoius ei muutu hädaohtlikuks
noorkarja terwisele, ei ole need kardetawad. Koplisse laskmine, näiteks, wdi—-
maldab noortele loomadele suurema liikumiswabaduse, millele järgneb suu—-
rem energiakulu. Juurdekaswu wähenemine on siis möödaminew nähe.
Noorkari wdöidab selle juures pealegi terwisliselt. Kutsuwad aga muudatused
pidamises esile seedimisrikkeid ja korratusi ainewahetuses, muutub see ka kar—-

detawaks ja kahjulikuks looma arenemisele. Selliseid muudatusi tuleb tingi—-
mata wältida.

Weel kahjulikumad on noorkarjale kestwad halwad pidamistingimused,
näiteks pimedad ja niisked, külmad laudad, korratu toitmine jne. Niisugused
tingimused on eelduseks korratule ainewahetusele ja sellega kaasas käiwale

rahiidile. Rahiidi-haige noorlooma juurdekasw ja arenemine ei ole enam

loomulik. Loom jääb koöhnaks ning tema rawimine ja kosutamine on raske.

Wasika toitmisel tuleb arwestada ka tema seedimiselundite arenemisega.
Täiskaswanud weisel täidawad suure mahuga eelmaod tähtsa ülesande söö—-

tode seedimisel. Noorel wasikal on aga eelmaod wähe arenenud ja nende
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maht wördlemisi wäikene. Worreldes eelmagudega on libemagu arenemiselt
palju täielisem. Selle maht on pea neli korda suurem kui eelmagudel. Ka—-
he-nädala wanuse wasika libemao maht on weel pea suurem eelmagude ma—-

hust. Alles neljanädalasel wasikal ületab eelmagude maht libemao oma.

(Waata juuresolew joonis.)
Käsitatust selgub, et kaswawa wasika sööt eluea esimestel nädalatel peab

olemo hästi toitew ja kergesti seeditaw, missugustele nöuetele wastab ka täie—-
likult wasikale looduse poolt määratud toit — emapiim.

Wasika söödatarwe rahuldamisel tuleb pidada silmas neid ülesandeid,
millele peab wastama kaswawa noore looma toitmine. Kaswaw wasikas ka—-

sutab sööte: 1) jöu- ja soojuse-energia tekitamiseks ja 2) kehakudede juurde—-
kaswuks. :

Soojuse tekitamiseks tarwitatawate toitolluste hulk, arwatult keha ras—-

kuse kaalüksuse kohta, on wasikal märksa suurem, kui täiskaswanud loomal,
sest tuleb ju wasikal, näiteks, iga 100 kg. eluskaalu kohta palju rohkem keha
wälispinda, kui suurel loomal. Selletöõttu on soojuse kiirgamine ning. was-
tawalt soojuse tekitamiseks tarwitatawa sööda hulk suhteliselt märksa suurem
kui täiskaswanud loomadel.

Söödatarwe wasikatel oleneb nende suurusest, järjelikult ka töust ja
indiwiduaal-omadustest. Esimestel nädalatel joodetawa piima hulk on ha—-
rilikult “/, (15—203) wasika eluskaalust. See piimahulk rahuldab wasikaid
igakülgselt. Taanis arwatakse punase piimakarja kaswatamisel noorloomade
toidutarwet järgmiselt söötühikutes looma kohta: —

Wäiksemate töugude juures on toidutarwe muidugi wähem, suurema—-
tel — suurem. Wasikate toitmist ainult normide järele korraldada tegelikult
siiski ei saa, waid kaswataja peab suutma ikka otsustada, kas toitmine on

küllaldane. Normid on ikkagi ainult juhtnöörideks toitmise korraldamisel.
Kehakudede ja kondikeawa kaswuks tarwitatawatest toitollustest on es—-

majärgu tähtsusega walgud ja mineraalained. 2—3 nädala wa—-

nune wasikas kasutab (Soxhleti uurimuste järele) seeditud walkudest ke—-

hakudede kaswutks kuni 72,6, organismi elutegewuseks aga ainult 2743.
Lämmastikuwabadest toitollustest (rasw ja piimasuhkur) kasutab wasikas ku—-

dede kaswuks kuni 34,5. Kui noorlooma söödad ei sisalda tarwilisel mäã—-
ral mineraalaineid, peab ka nende poolest rikastama söödaannust. See tu—-
leb küsimusse juba ülemineku ajal täispiimalt kooritud piimale ehk lössile.
Samal ajal tuleb ka silmas pidada, kuiwort rahuldaw on wasika söödaannus
witamiinide poolest. Nii mineraalainete kui ka witamiinide sisaldust
söödaannuses tuleb eriti silmas pidada söötade wahetusel ja toitmises üle—-

mineku-aegadel. ;

Esimestel nädalatel 2 sü. (wöi “, 500 kg. raskuse lehma toidutarbest)
3 kuu wanuselt 2— ( ln n n u n

)
n 20 ( n ls n n n n )

:17
n 35 4 u n n )

12 u n 4,0 ( ls n n u n )
1&

n 42 n n n n )
24

i u 5,0
u

4
n
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Noorkari peab kaswatatama ka taudidewaba. Wasikaid ähwardab ikka

tuberkuloosihädaoht, kui karjas leidub tuberkuloosihaigeid loomi. Weel suu—-
rem on hädaoht, kui wasikatele joodetakse piimatalitusest tagasi toodud pas—-
tobrimata loõssi. Seda teed woöib tuberkuloos lewida kaugete maade taha ja
sattuda täiesti terwetesse karjadesse.

Kui oma karjas on tuberkuloosihaigeid lehmi, tuleks piim pastöörida.
Pastöörides piima 85C juures (lühikest aega), häwinewad tküll haiguseidud,
tuid ühtlasi muutuwad raskesti lahutawateks piima lubjasoolad ja häwine—-
wad möned witamiinid. Kestew pastöörimine, kus piima soojendatakse
63C juures 20—30 minutit,on selle poolest parem, et selle juures ei muutu

piima omadused.. :
Piimatalitustest ja koorejaamadest tagasi antaw piim peaks olema pas—-

tööritud. Lähemal ajal kahtlemata joöutakse ka nii kaugele, et üksti koorejaam
ei anna tagasi pastöörimata piima.

Wasika jootmine esimesel nädalal.

Esimestel päewadel peale sündimist joodetakse wasikat sagedamini —

4—d korda päewas — lüpsisooja ternepiimaga. Juba kolmandal päewal wöib

jääda kolmekordse jootmise juurde. Iga päew tuleb piimahulka suurendada
14 liitri wörra, wörreldes eelmise päewa joogiannusega.

Footmine esimesel nädalal

Jootmise tabel 1.

Wasika wanus päewades

1 2 3 4 5 6 7

Tisbiima Aiitrit päewas .——2— 1 1 2 214 3 31

Jootmine teisel ja kolmandal nädalal.

Teisel ja kolmandal nädalal tuleb teha juba wahet suuremate ning kii-

remini kaswawate ja wäiksemate, aeglasemalt kaswawate wasikate wahel.
Tuleb arwestada ka wasika töuomadustega. Kiiremini kaswawad toud (frii—-
sid, punane kari, ayrshired) wajawad tugewamat toitmist, aeglasemalt kaswa—-

wad (maatodud) — lepiwad nörgemaga.
Selles eas on soowitaw joota nii ühte kui teisi weel täispiimaga, sest

wasikas wajab weel kergesti seeduwat ja toitwat sööta.

Maakarja-kaswatajad möned ei jooda wasikaid üle kahe nädala täispii-
maga. üleminek algab juba kolmanda nädala alul ning kuu wanused wasi-
kad saawad weel ainult kooritud piima. Ka Soomes joodetakse paljudes ma—-

japidamistes maatöugu wasikaid täispiimaga ainult kaks nädalat. Meil
nduawad maakarja kaswatajad aga suuremaid ja raskemaid lehmi. Kaswa—-
tades wastawalt noorkarja, püüütakse karja ka suuremaks arendada. Ajajook—-
sul selle moju awaldub ja kari areneb suuremaks ja tugewamaks. Muidugi
peab siis ka noorte kahe-, kolmenädalaste wasikate toitmine järjekindlalt
olema tugewam.
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Wasika jootmine täispiimaga 2. ja 3. nädalal

Jootmise tabel 2. (Jootmise tabeli 1. järg).
Wasikate wanus päewades.

80 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 2021
Suurematele wasikatele

täispiima ltr. 4 445 533 ;6 66 6 66-7 627 6-7 67 6-7
Wäiksematele wasikatele

täispiima ltr. 44 14 414 565 5656 5 56 5-6 5-6 5-6 5-6

Wäiksemate wasikate jootmine üleminekuga kolmandal näda-
lal külmale piinnale kujuneb järgmiselt:

Jootmise tabel 3

Wasika wanus päewade
15 16 17 18 19 20 21 22 28 24 25 26 2726

Kuu wanustele wasikatele sel juhul löpetatakse täispiima andmine ning
edaspidi joodetakse ainult kooritud piimaga.

Täispiima aseained.
Täispiim on kallis toitaine. See on ka pohjuseks. miks aastate kestel

on otsitud wasikate jootmisel aseaineid täispiimale. Need ei ole aga enamasti
annud kuigi häid tagajärgi ja nad on koörwale jäetud. Wiimasel ajal on suu—-
remat poolehoidu leidnud Saksamaal niinimetatud „itamiin“.

Fltamiin sisaldab 15% proteiini ja 723 raswa. uts kg. itamiini
lahustatakse 3 kg. wees ja segatakse siis 20 kg kooritud piimaga. Saadud
segu on sins koosseisu poolest lähedane täãispiimale, sisaldades umbes 38/
walke ja 3,8 raswa. :

Saksamaal korraldatud katsetulemused on näidanud, et jootes wasikaid
itamiiniga, saadakse sama suur juurdekasw kui täispiimaga jootmiselgi.
Täispiima olla woõimalik hakata asetama itamiiniga juba teisel elunãdalal.

Meie karjakaswatajatele on senini itamiin täiesti tundmata ja sellega
puuduwad kogemused. Wälismail reklaamitakse aga seda preparaati wiimasel
ajal. ;

Täispiima asetamisel woiks meie oludes tulla konesse eeskätt kooritud
piim kalamaksa-oli ehk traani lisandusega.

Kalamaksadli ehk traan sisaldab rohkesti kergesti seeduwat
radwa, ja, mis noorkarja kaswatamisel peaasi. A-witamiini. Kahjuks on aga
müügil palju wäärtusetut traani. mispärast noorloomadele antaw traan peaks
olema bioloogiliselt kontrollitud. Ostmisel tuleb igatahes pidada silmas järg-
mist: H traan peah olema hele-selge woi helekollane, ei tohi aga olla pruuni—-
kas wdi pool-läbipaistmatu; 2 tal olgu puhas traanilohn, ei tohi aga olla
heeringaloõhna.

Traani tuleb hoida külmas kohas hästi korgitud pudelites.
Dr. Müller-Lenhartz'i järele “) on wasikad, kellele täispiima asemel antud

*„Die höchste Milchleistung“ — von Dr. Müller-Lenhartz ja Dr. phil. et med
G. v. Wendt, Berlin 19380 83. trükk.

Päewas täispiima
liitrit 5 41— 3438 242 2 2 14 14 14 1 14

Päewas kooritud
piima liitrit — 142 213 3. 4 4 44 445 514%6
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kooritud piima traaniga, talwel arenenud paremini kui täispiimaga joodetud
wasikad, suwel aga esimesed sama hästi kui teisedki. Selle juures said wasi—-
kad emapiima neli päewa, kuna peale selle algas üleminek kooritud piimale
traaniga. Selle juures joodeti wasikaid järgmiselt:

Kooritud piima annust traaniga suurendati tarwiduse järele, nönda et

-päewased wasikad said seda 10—11 liitrit, 40-päewased — 13—15 liitrit

päewas.
Nils Hans soni järele tohib anda ainult wäikseid traani-annuseid, sest

suured moöjuwat kahjulikult.
Woöib anda kuni 02 gr. ühe kilogrammi eluskaalu kohta.
ütks teeluskatäis traani kaalub umbes d gr.
80 kg. eluskaaluga wasikale woib anda seega kuni 3 teelusikat traani päe-

was, s.o. igal jootmise korral üks teelusikas.
Kui täispiima asetada kooritud piimaga ühes traani lisandusega. tuleb

wötta umbes iga pooleteise—kahe liitri kooritud piima kohta üks teelusikas
traani.

Toome *) siin wasika jootmise tabeli, kus täispiima asetatakse kooritud pii—-
maga juba alates 7. päewast:

Jootmise tabel 4.

Wasika wanus a .
—

onta nan 123- 56 7 rrosio usi2 3—141516 —242-—368 60

Täãispiima kg(liitr. wi— uA-æ 3382 — — —
Kooritud

,

—— a f 43

Traani teelusikat ; 1
nbes —u 233 4 456 6

Toodud tabeli järele saaks wasikas täispiima ainult 19 kg., kuna kahe
kuu wanuseni jootmisel kuluks umbes 2 kg. kalamaksaöli ehk traani. Muidugi
tuleb jootmine niiwiisi odaw. Meil on aga alles wäga wähe kogemusi sel
moel wasikate jootmisega, mispärast selle jootmisewiisi juures tuleb olla ette—-

waatlik ja erilise hoolega jälgida wasika kaswu, seda enam, et ei woi olla
alati kindel, missuguse wäärtusega on tarwitataw traan.

Lössi ja traani tarwitamisel täispiima asemel on üheks eeltingimuseks,
et loss oleks wärske, mitte hapu. Talwel, mil meie oludes traani tarwita—-

misel oleks koöige suurem tähtsus, töötawad meil aga piimatalitused ülepäe-
witi, mis vaskendab wärske loössi saamist. Ka suwel on lössi raske wärske

hoida, kuna taludes puuduwad piimajahutuse seadeldised. Need asjaolud suu—-
resti takistawad lössi ja traani tarwitamist noorte wasikate jootmisel.

*) „Pellervon Kalenteri“ 1928 järele.

Kooritud piimc
Wanus päewa. Täispiima l. — traani l.

4 2
—

5 2 0,8
6 2 16
7 2 / 22
8 : 1 4,8
9 1 5,6

10 — 8,0
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üleminekuaeg täispiimalt kooritud piimaga jootmisele.
üleminek täispiimalt kooritud piimale peab sündima pikkamööda, nönda

et wasikas joöuaks harjuda uue toitmiswiisiga.
Selleks ajaks sünnib ka teataw muudatus toitolluste kasutamises wasika

organismis. Kuna alul 4— päewa wanune wasikas tarwitab kogu seeditud
walkainest enam kui 705 juurdekaswuks, langeb 6—30 päewa wanustel
wasikatel selleks otstarbeks kasutatud walkude hulk umbes 11 protsendini.
Selles wanuses on wasika juurdekasw muutunud aeglasemaks, organismi
üldine energia kulutus aga toöusnud.

Piimas sisalduwatest söeweedest (piimasuhkrust) ja raswast energia teki—-
tamiseks enam ei jatku, siis kasutataksegi walkainetest suurem protsent selleks.
Energia tekitamiseks sündsate olluste hulk söödas kahaneb weelgi, kui täis-
piima asemele tuleb kooritud piim. s. o. piim, milles raswa sisaldus mini—-
maalne. On ju igas kilos täispiimas 30—0 gr. raswa, kooritud piimas
waewalt kuni 2 gr. Piima koorimisega on ära wdetud ka mineraalaineid,
samuti noore looma organismile tähtsaid witamiine.

Et toitmist tarwiliselt tasakaalustada. tuleb täispiimalt üleminekuajal
öpetada ja harjutada wasikat sööma jousööte, heinu ja juurwilja. Nende
söötmist käsitleme allpool üksikasjalisemalt.

üleminek täispiimalt kooritud piimale peaks kestma 2— nädalat. Tãis-
piima andmise wöiks lopetada pooleteise kuu wanustele wasikatele. Sel ju—-
hul wdoib jootmisel tarwitada juhtnööriks järgmist tabelit:

Footmine üleminekuajal.

Jootmise tabel 5 (jootmise tabel 2 järg.)

itett 22 28 4 25 26 27 28päewades
—

Zrome n 1 ssfb Lso.sb io. bsusosb. 10.
; j j 1 ; j 1 ;

— E suurematele wasikateleama s-- 2l2ulesesi-se
22u; ! /hima diteitf— ——l — -—--- ----u

——.. GI wasikateleTainriima vusun 2sui-suff-su-M srn— u
; / /Karritud — — 3 I—— uß— — 21— — n—2 —2u

Toodud tabeli järele üleminek kooritud piima jootmisele sünnib pikka—-
mööda. Wiie nädala wanune wasikas saab weel —l4 toopi täispiima
päewas. Selle andmine woiks kesta weel ühe nädala, noönda et pooleteise-
kuisele wasikale löpetatakse tätspiima jootmine. Suuremad ja kiiremini kas—-
wawad wasikad saaksid kuu wanuselt täis- ja kooritud piima kokku päewas
7—7 liitrit, wäiksemad — 6—614 liitrit.

Tabelit ei saa wotta muidugi eeskirjana. Ta on ainult juhtnööriks.
üleminekuajal peab wasikas olema ikka kogu aeg libeda karwaga ja kaswus
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ei tohi olla seisakut. Joogi- ja söödamäärad määrab wasika kaswataja ikkagi
oma silma järele.

Kooritud piim, mida antakse wasikatele, peab olema wärske, mitte
tilgastunud. Tilgastunud piim on terwisele kardetaw: ta harilikult kutsub
esile seedimiserikkeid. Wasikaid woöib harjutada jooma ka hapupiima. Sel
juhul piim olgu aga hästi hapnenud. Poolhapult ta wasikatele jootmiseks ei
koölba. Pastöörimata piim hapneb enamasti hästi, sest piimas tekib päris—-
piimahapu käärimine. Pastööritud piima kohta ei saa seda igakord mitte

ütelda, kuna tekib kergesti mitte-soowitaw ebapiimahappe käärimine. Selle—-
töttu on pastööritud piim hapult wahest halwa maitsega ja sisaldab noore

looma seedimisele kahjulikke hapnemisprodukte. Soowitawa käärimise esile—-
kutsumiseks woöiks kooritud piimale lisada sekka wähe juuretist, s. o. piimata-
litusest toodud kultuurhappega hapendatud piima, wöi jällegi meiereist toodud

solkimata wdöipiima.

Juhul, kui talus kooritud piima ei ole, olgu, et seda ei tooda meiereist
woi müüakse täispiim turgudel, muutub wasika ;ootmine märksa kallimaks ja
tülikamaks. Sel juhul tuleb täispiimaga joota kauem ning siis alata ülemi—-

nekut, tarwitades kas kooritud piima aseaineid, wöi lisades täispiimale sekka
wett ning söötes wasikaid kuiwade söötadega ja juurwiljaga.

Kooritud piimaga jootmine.
Kui kaua joota wasikatele kooritud piima, oleneb sellest, kui palju seda

talus on. Soowitaw, et seda antaks wähemalt 3— kuu wanuseni 6—7 liit-
rit päewas, kuid wöib wäga hästi joota ka kuni 6—7 kuu wanuseni. Igatahes
on selles wanuses woöimalik seda asetada juba teiste söötadega ning tuleb ot—-
sustada, kellele on kasulikum anda kooritud piima, kas sigadele woi wasikatele.

Kooritud piima aseained.
Arenenud karjataludes on kooritud piima enamasti nii palju, et seda

wasikate jootmiseks jatkub. Meil on aga sageli seisukord niisugune, et täis—-
piimaga joodetakse wasikaid küllaldaselt, kun kuni poolteise wanaduseni,
kooritud piima aga enam ei taha hästi jatkuda: kulub perele toiduks ja sea—-
laudas. Eriti wötab arenew seakaswatus wasikatelt kooritud piima. Leh—-
made lüpsid ei töuse mitte iga kord wastawalt sigade arwule, mispärast püü—-
takse noorkarja kaswatamisel läbi ajada woöimalikult wähese kooritud piimaga.
Pealegi on see ka osalt digustatud. Jootes wasikaid ainult kooritud piimaga,
saawad nad rohkem walke, kui nad wajawad. Energia-kulu on juba suurene—-
nud ja tarwiliku joöu- ning soojuse-energia tekitamiseks woiks kasutada tärk—-
lise- ja raswarikkaid sööte. Sealaudas on aga suur puudus walgurikastest
söötadest ja seal wajatakse hädasti kooritud piima.

Raskus on aga selles, mil moel anda wasikale kooritud piima aseaineid, et

need oleksid kergesti seeditawad, maitswad ja ei kutsuks esile seedimisrikkeid.
Weel tähtsam on aga kooritud piima aseainete leidmise küsimus nendes

taludes, kus piim müüakse täispiimana.

Peab aga kohe tähendama, et aseaineid, mis koostise kui ka omaduste
poolest tätel määral wastaksid kooritud piimale, ei ole kerge leida. Tamwali—-
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semad aseained, mis kättesaadawad talu-oludes, kuid mis siiski ei suuda
omaduste poolest täiesti asetada kooritud piima, on:

Kaerajahuleem ehk tumm. FJämedatele kaerajahudele kallatakse
kuuma wett, lastakse seista moni tund ummukses ja soojas ning kurnatakse
siis. Jook on tärkliserikas, wähem walgurikas. Tuleb aga tarwitada wärs—-

kelt ja hoida, et ei läheks hapuks. Joodetakse lisaks kooritud piimale. Wasi—-
kaid tuleb sellega pikkamööda harjutada.

Linaseemnehautis walmistatakse linaseemnetest woöi weel parem

pigistatud ehk pressitud linaseemnetest, sest terwete seemnete tihedast kestast
läbi ei ligune toitollused kuigi hästi wälja. Terwed seemned ligunewad kee—-
tes paremini. kuna pressitud seemnetest saab walmistada hautist samuti kui

kaerajahudestki. Linaseemnehautis parajal möödul antult möjub seedimist
korraldawalt, kuid, suuremad annused kutsuwad wasikatel esile seedimisrikkeid.
See jook on wäga raswarikas, kuid rasw on koguni teisel kujul kui pinma—-
rasw: piimas on rasw emulsioonina, wäikeste kuulikestena, linaseemne-rasw
peab aga alles seedides muutuma emulsiooniks. Wasikat peab sellega harju—-
tama pikkamööda. Päewas ei tohi anda üle 4— liitri, wanematele wasika-
tele (üle poole aasta) pisut rohkem.

Olgu löpuks antud weel juhtnöörid tärkliserikka, kergesti seeditawa wasika—-
joogi walmistamiseks, mis woib täita kooritud piima aset. - ; ;

üks kg. kaerajahu segatakse wähese weega. Soowitaw on seda öhtul teha.
Hommikul lisatakse pudrule, mis öö läbi seisnud 11H toopi kooritud piima
ja sama palju wett juurde. Segu aetakse palawaks kuni keemiseni (100 0).
Sellepeale jahutatakse kuni 60 C. Eraldi segatakse 100 gr. linnaksejahu
14 liitri kooritud piimaga. Segu soojendatakse ka kuni 60- C, kallatakse siis

eelpool kirjeldatud jahukördile juurde, segatakse hoolega ja hoitakse umbes tund

aega 50 —6O C juures.
Enne tarwitamist wöib sellele segule weel kuni 15 toopi wett wdöi kooritud

piima juurde lisada ja siis wasikatele joota.
Joogi hea omadus seisab selles, et linnaste abil tärklis suhkrustatud, leem

hästi maitsew ja kergesti seeditaw. Walmistamine on aga wördlemisi tülikas.

Sagedasti wdöib karjakaswatajate juures weel kuulda arwamisi, et mitme—-

sugused hauded, keedised ja rokad noortelegi wasikatele headeks toitudeks on.

Joodetaksegiwasikatele kooritud piima puudumisel rukkileiwa leotist woõi keedist,
rukkijahu rokka, lihakeetmise wett jne. Sellejuures hinnatakse wasika wäärtust
selle järgi, mida meelsamini tema aga joob. Tagajärg on ikka harilikult:
wasikad lähewad suurde watsa. tekiwad ägedad pasandused. Löpuks loobuwad

wasikad söömastki ja nöuawad ainawedelat rokka wöi jookti.
Loomulikult jääb loom säärase toitmise tagajärjel pöduraks ja kiduraks.

Wasikate söödad ja söötmine kuni pooleaasta wanuseni

Noorte wasikate heinteks kölbawad köige paremini head aasa- wöi pöl—-
luheinad. Löikheinu sisaldawaid sooheinu ei sünni wasikatele sööta. On
need ju puuolluserikkad ja raskesti seeditawad; löõikheinad oma terawate äär—-

tega äritawad looma seedimiskaanali katwat ilanahka, mis omakorda eba—-

normaalselt kiire olluse wahetuse ja korratu seedimise pöhjuseks.
Wasikate hein saab hea, maitsew, toitew ja kergesti seeditaw, kui see nii-
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detakse juba paar nädalat enne hariliku heinaaja algust. Sel ajal on tai—-

medes weel rohkesti seeduwaid toitolluseid ja wähe puuollust.
Heinu wöib wasikale anda juba 2—3 nädala wanuselt, nönda et ta nen—-

dega harjub aegamööda. Nii noor wasikas muidugi sööb wähe heinu, ka ei
ole ta seedimiselundid weel küllalt arenenud körssöötade seedimiseks. Selle—-
pärast ei tule heintega söödaannuses arwestada kui wasika toidutarwet ra—-

huldawa söödaga: wasika toidutarwe peab rahuldatama tätel määral ikkagi
teiste söötadega.

Kahekuisele wasikale wöib söödaannusesse wötta heina juba
toidutarwet rahuldawa söödana. üle 4 kg. päewas ei kasuta ta heinu aga ka

Ete wanuses. Edaspidi wöib woötta päewasesse söödaannusesse heinu järg—-
miselt:

Wanus 2—3 kuud — 4— 1 kg. heinu.
n

3—
u

— — n n

n
4 —

n
— —

n n

n
5—

n
2 —l4 n 12

n
6—7

n
—2 — n n

Noorkarjale körssöötade söötmisega tuleb möötu pidada. Suure mahuga
rohkete heinahulkade söötmine on wasika seedimiselundite asjata koorma—-
mine. See on ühtlasi rippuwa, laia heinawatsa ja nögus selja tekkimise
üheks poöhjuseks.

löusöödad. Esimeseks wasika jöusöödaks on jäme kaerajahu wöi

kaerajahu segus linaseemne-jahuga. Paras segu on: kolm osa kaeru ja üts

osa linaseemneid. (Kuiwade kaertega segatult jahwatab weskikiwi ka lina—-

seemned peeneks.) Linaseemnete asemel koölbawad ka linaseemne-koogid wöi

jahud (ekstraheeritud). Kooke hakkawad wasikad siiski meelsamini sööma:
nendel on parem löhn kui jahudel. Linaseemne-kookidest ja kaerajahust wöib
walmistada segu, wöttes kumbagit ühewörra. 1 kg. niisugust segu wastab
umb. 1 söötühikule ja sisaldab 160 gr. walke. Selline segu on tarwiliselt toi—-
tew ja heade dieteetiliste omadustega, mispärast seda woöib wasikate söötmi—-
sel tarwitada standart-seguna. Linaseemne-kookide asemele on pöhjust wötta

teisi ölikooke ainult sel juhul, kui wiimased tulewad märksa odawamad.

löusöödasegu söötmist wöib alata täispiimalt kooritud piimale ülemi—-
neku alul. Aegamööda oöpib wasikas jöusööte söëöma ning need koosseisult
täiendawad kooritud piima. Alul ei kasuta wasikas ka joöusööte kuigi palju,
kuid ülemineku-aja löpul wöib anda juba kestm. 4 kg. päewas. Idusööda—-

en päewased annused kujunewad, wasika wanaduse järele, umbes järgmi—-
elt:

Wanadus 28—35 päewa — 100—250 gr.
-

35—45
„

— 250
—OO,

-
45 —0

„
— 400—00,

60 o—o6oo 500—
;

60—5
, —O,—l,l kg.
—ll

—
4— 6 kuud — 6—06,

FJuurwili. Juurwiljadest on wasikatele söötmiseks köige kohasemad
porgandid oma hea maitse ja dieteetiliste omaduste toõttu. Kuid kölbawad
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sööta wäga hästi ka kaalikad, peedid ja naeridki. Kartul igatahes ei
ole noorkarja sööt. Samuti ei kölba wasikatele ka külmanud wöi mäda—-
nenud juurwili. Ei wöi anda ka wiinapraaka. - 7

Juurwilja söödetakse alul purustatult wöi libledeks löigatult, hiljem
terwelt. Ta teeb söödaannuse tarwiliselt wesisemaks, mispärast on hädawa—-
jalik ajal, mil minnakse üle jootmiselt kuiwsöötade söötmisele:

Juurwilja wöib haktata söötma 1— kuu wanustele wasikatele.
Päewas wöib anda juurwilja, wastawalt wasika wanusele, umbes järgmiselt:

Wanus 1— kuud — kuni 1 kg. juurwilja.
m

2 —4 — 1 —4 n n

Mineraalained. Kui wasikad on hästi toidetud, ei ole tarwidust
anda mineraalaineid. On aga karta rahiiti, tuleb kuiwsöödaga anda kriiti

ja fosforhaput lupja waheldamisi — ühel päewal teelusikatäis ühte, teisel
päewal teist. Joogi hulka wöib kallata ka kuni liitrit nörka tuhalehelist.
Lakkumiseks wöib anda kiwisoola.

1 —
Kalamaksaöli wöib rahiidi ärahoidmiseks anda wanematelegi

wasikatele 1 — teelusikat päewas.
Toome alljärgnewas tabelis kokkuwötliku ülewaate ülalkäsitletust:

Wasika jootmine ja söötmine 11—s6 kuu wanuseni.

2—2 t. 2/2—t. 3—t. 5— t.

25—opy. r22 26 2e 2 E?t —Wasika wanus ja toidutarwe

Kooritud piima liitrit

Häid heinu kg..

Houlvbrasem kg.
Juurwilja kg. -

Noorkarja kaswatamine

ja terweid sööte. Selles eas

Präte wa twohta
6— 6— Vödimalust mööda 6—7 liitrit päewas wdi was-

tawas toitewäärtuses aseaineid

0,25 0,25 04 05 05—1,5 Ls—2 2— 25
4—, 06—,s os—lla 14—1, 1,2 0,6 06
s—l 1 1-12 11/2—2 2—3 3—4 41—

kuni kuue kuu wanuseni nöuab küllaldaselt häid
on wasika kasw köige kiirem. Selles eas arene—

wad wasika seedimiselundid ja ta peab öppima sööma kuiwi sööte. Sööt—-
mise- ja jootmise-üleminekutel jääb meil palju wasikaid kängu. Wanemate
wasikate söötmine on juba lihtsam ja kergem. Tuleb ikka silmas pidada, et

söödaannus oleks kaswawa loom- nöuete koh-selt küllaldan·, et ras.v oleks

ühtlane ja wasikas oleks libeda karwaga, erk ja terwe. -

u 2—3 n —1“— n n

n
3——: n

— 2 —3
m n

n
—

n
—3 ——

7 n

n
5 —6

u
— 4 —

n n

Noorkari koplis.

Suwel käiwad wasikad koplis. Tuleb teha aga wahet sügiseste ja sügis—-
talwiste ning kewadtalwiste ja kewadiste wasikate toitmisel.

Esimesed on umbes pooleaasta wanused ja niiwoörd arenenud, et leiawad

heas koplis omale suure osa tarwisminewast söödast. Nendele on koppel nii—-
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hästi söödamaaks kui ka jooksuaiaks. Teised on weel niiwörd noored, et nad
ei kasuta kuigi palju koplist saadawat sööta. Neid tuleb weel käest sööta. Koppel
on nendele rohkem jooksuaiaks kui söödamaats.

Koplis käimisega tuleb wasikaid harjutada. Esialul tuleb ka wanemaid,
üle poole aasta wanuseidki wasikaid käest sööta, nagu harilikult. Kui wasikad

lastakse wälja, suureneb nendel joöukuln, sest jooksewad nad ju esialul seal kuni

wäsimuseni. ühtlasi möjub ka eluwiiside wahetus: kitsast sulust wöi lõaotsast
wälja wabadusfe, tuule ja päikese kätte pääsemine möjub ainewaghetusele ja
suurendab toidutarwet. On sellepärast üsna loomulik, et koplisse laskmise järele
päris korraliku toitmise juures tekib lühemaks ajaks seisak juurdekaswus ja
wasikad jääwad pisut köhnemaks. Sedawörd wöidawad nad jällegi terwislisen

ning hiljem on juurdekasw seda suurem. Igal juhul tuleb aga wasikad wälja
lasta. Kuigi ei ole sündsat wasikakoplit kus nad süüa saaksid, siis tuleb karja-
lauda lähedale teha wasikatele jooksuaed, kus nad wöõiwad olla ööd ja päewad.
Esialul tuleks lasta wälja küll ainult moöneks tunniks ja ööseks ajada lamu,

hiljem aga woöiwad nad olla wäljas nii öösel kui päewal. Koplis peaks olema

waid warjualune, kus nad kaitset leiaksid palawa päikese ja külma wihma eest.

Wasikakopel on soowitaw teha karjalauda wöõi taludue lähemale,
et lisasöötade andmine ei oleks tülikas. On aga olemas head karjakoplid, wõr

wasikaid lasta seal kãia, kusjuures nad tuleks lasta siiski terwe, söötmata rohu
peale.

Wesistele ja soistele karjamaadele, missugused pealegi sagedasti talu—-

öuedest kaugel, ei maksa wasikaid üldse ajada. Seal nad nälgiwad ning
omandawad kergesti mönedki töwed.

Hea wasikakopli taimestik peab koosnema taimedest, mis moodustawav

tiheda, karjatamist ja sotkumist kannatawa rohukamara; taimestik peab sisal-
dama rohkem madalaid, leherikkaid heinataimi, mis karjatamise järele jälle
kiiresti kaswawad. ;

Kopli taimestiku eest tuleb tarwilist hoolt kanda, et see püsiks woimalikult

ühtlane ja tasane. Igakord ei ole uue külwi tegemiseks kopli rajamisel tarwi—-
dustki, waid talude jüüres leidub sageli wähemaid dige häid, noorkarja koplite
jaoks otse nagu loodud rohumaid. Tarwitseb neid ainult koplitena sisse seada

ja wajaduse korral mineraalwäetisi kewadeti wöi sügiseti anda.

Wasikakoplites, pealegi kui nad pole küllalt awarad, tekkiwad suwe jook—-
sul eelmise ja ka selle aasta loomade wäljaheidete kohtadele koörged rohupuh—-

mad, mida wasikad ei sööß. Mönes kitsamas koplis on nende puhmaste all pea
pool kopli pindalast. Sarnased puhmad tulewad suwel maha niita, nende

tektimise ärahoidmiseks wasikate wäljaheited wärskelt rehaga wöi wiglaga
laiali ajada.

Kui kaswatatakse 1 — wasikat, tuleks doppel jaotada kahte ossa, noõnda

et teises osas rohi kaswab sel ajal, kui esimest osa söödetakse. On aga noor—-

karja rohkem, tüleks koplite pindala jaotada 3— kopliks; wasikad ei sötku
rohtu siis igal pool; söödetud koplites kaswab ta jälle unesti. Ka on woöimalik

noorkarja jaotada rühmadesse ning suurema toidutarbega wasitad lasta esi—-
meseks wärskesse, karjatamata kopli, wähema toidutarbega wasikad aga lasta

süüa esimeste järel jne.
Wasikad wöib lasta kopli, kui seal rohi on juba 6—s sm pikune. Igatahes

ei woi lasta rohtu minna wanaks ja puiseks, sest siis noorkari ei söö seda.



22

Oleks hea ja tulus, kui wasikakoplid oleksid niiwörd laialdased, et sealt
noorkarjale tarwilisel määral sööta jätkuks. Ei woöimalda seda koplid, peab
wasikatele haljastoitu mujalt ette niitma ja lisaks söötma weel jöusööta. Tuleb
nimelt ära märkida, et tegelik wasikate söötmine on näidanud, et kui wasikad
leiawad omale tarwilise toidu ise, maast süües, ei ole hea taimestikuga koplites
suurde watsa minekut palju karta. Antakse aga niidetud haljassööt ette, on

watsa suureks ja rippuwaks muutumise hädaohtu samuti karta, kui ettewaata—-

matul koredate söötade söötmiselgi. Iseäranis tuleb silmas pidada haljas—-
söödaga söödetawaid nooremaid wasikaid.

GOtteniidetawatest haljassöötadest on noorkarjale köige sobiwamad mitme—-

besise daimestikuga kraawipealsetelt, põllupeenratelt ja m. rohumaadelt kogutud
rohi. Wähem sünnis on haljassööt kesalt — kaera-liblitöislaste segu ja ristik.

Jootmine. Wasikate jootmisega suwel oldagu ettewaatlit ja tagasi-
hoidlik. Selles eas armastawad moöned wasikad, kui wabalt ette anda, ise-
äranis palju juua. Haljassööt on nii-kui-nii juba weerikas. “Wasikas joob
kergesti kaugelt rohkem wett, kui seda organismi elutegewuseks otsekohe tarwis,
mis möjub aga looma wastupidawusele, ühtlasi kannataks seedimine üleliigse
weehulga töttu, ning wasikad omawad kergesti laia, rippuwa watsa.

Koguni lubamatu on wasikate jooma meelitamine igasuguste jahu—-
jookidega ja leotistega. Köik joõuföödad antakse kopliskijatele wanematele

wasikatele juba kuiwalt, joogiwesi aga puhtalt ja wärskelt. On wasikatel kal-
duwus liig palju juua, tuleb wett piirata 6—s toobiga päewas. —

Sama
maksab ka wasikate kohta, kes koplis käies weel kooritud piima joowad.

Jootmise ja käest söötmise aegadest tuleb koplis sama järjekindlalt kinni

pidada, kui laudaski.

Kui noorkarja jaoks ei ole wöimalik rajada koplit ning karjamaa on

wilets, woöib sügissuwel wasikaid ja mullikaid karjatada wdöi isegi ketitada

pöllul heinädal. Hilja sügisel, kui rukkioras tikub liig paksuks minema, wöib

wasikaid karjatada ka seal. See on siiski parem kui suwi läbi käest sööta wöi
koguni laudas kinni hoida.

Sügisel jäetagu noorkari wälja nii kauaks kui külmad ja lumi wähegi
slubawad. Kuigi nad ei saa koplis wdi pöllul enam kuigi palju süüa, liiguwad
nad ometi wäljas wabalt, mis karastab nende terwist. Ei ole sugugi halb, kui
wasikaid lastakse weel lume pealegi wälja jooksma. On nad ilmastikuga har—-
junud, ei ole külmetamist kunagi karta. Noorkari kaswab aga terwe ja elu—-

joöuline.
Suwe läbi koplis käinud noorkari on talwel terwise poolest tugew, kuid

ühtlasi on talwelgi nende kasw kiirem kui laudas seisnud wasikatel. Ei tähenda
midagi, et wiimased wast lihawamad ja karw nendel libedam. Selle eest on

nad palju nörgemad—

Laudas söötmine esimese aasta teisel poolel.

Esimese eluaasta teisel poolel wasikad peawad olema juba harjuta—-
tud jooma puhast wett.

Kui noorkari käib koplis, on söötmine odaw ja lihtne. Tuleb aga wasi—-
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kaid selles wanuses sööta laudas, läheb söödakulu märksa suuremaks, kuigi
söödad ei ole enam nii kallid, kui olid alla 6 kuu wanustel wasikatel.

Wasika toidutarwe eluskaalu järele on selles eas umbes 2,4—3,4 söötühi—-
kut päewas, ja töuseb esimese eluaasta löpuks kuni 3, 8—4,0 söötühikuni
päewas. Päewases standart-söödaannuses wöib olla:

2—3 kg heinu — s.o. 1,0—1,2 sü
5—

, peete wöi kaalikaid —s. o. 05—0,6,
I—, jousööta— s. o. 1,0—1,5,

Kokku 2,5—3,3 sü

lousöödasegu wöib olla sama, mida söödeti alla pooleaasta wanustele

wasikatelegi, s. o. kaerajahu — linaseemnekooke wöi jahu, wöi jälle
kaera- wöi segawiljajahu. Antud söödaannus rahuldab ka selgi juhul walkude
tarwe.

Wasika wanemaks saades tuleb, woöttes arwesse tema suuruse (kaalu)
ja kaswu, söödaannust suurendada. Pole tarwidust enam tösta joöusööda
hulka, küll wöib juurde lisada heinu ja juurwilja.

Mullika söötmine teisel aastal.

üle aasta wanuseid wasikaid kutsutakse mullikateks. Mullikate söötmi—-
ne ei tarwitse olla enam nii kallis ja söödad nii walitud, kui wasikatel.

Orrt peawad ka siingi söödad olema terwed, et mullikale ei läheks haigus
uust sisse.

Söödatarwe on selles wanuses umbes 4—d söötühitut päewas. Järg—-
mine söödaannus rahuldab umbes 114 a. wanuse mullika toidutarwe:

Polluheinn 15 tg —0,6 sü
Aasaheina 25—1,0;
Kaerapohlu .. 20 —OS.
Peete . 100 —lO
Segawiljajiahu 10 —O9

Kokku 4,0 sü.

Kui häid heinu jätkub, on wöimalik jöusööte anda wähem ja rohkem
heinu. Ka on wöimalik suurendada weel juurwilja hulka. Ei ole pöhjust
selles wanuses mullikaid nuumata ja pidada üleliia lihawatena, kuid samuti
ei wöi neid ka jätta liiga köhnaks ja nörgaks. Korralikult peetud ja kas—-

wanud lehmmullikad paaritatakse juba 1— aasta wanuselt. Kui mulli—-

kas on selles eas köhn ja kidur, ei ole temast loota ka head lüpsjat esimestel
aastatel. Ta peab ju ise weel kaswama, ühtlasi kaswatama ka loodet.

Lüpsma tulnult, jääb liig kehwalt peetud mullikas peagi nörgaks ning wöib
niiwört wälja-lüpsta, et ta tuleb jätta järgmiseks aastaks ahtraks, et anda

aega kosumiseks. See on aga juba palju kahjulikum, kui mullikate parajas
jöus hoidmine.

Tiinete lehmmullikate toitmise kohta maksab köit eelpool
öeldu. Nende toitmine peab olema niiwört tugew, et nad ise kaswaksid ja
ühtlasi jöuaksid kaswatada loodet. Tiinuseaja löpul — üle kahe aasta —
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on nende elatistoidu tarwe 4,5—d süü ja 450 gr. s. walke, kuid loote kaswa—-
miseks tuleb seda normi suurendada —b6 söötühikuni, suurendades wasta-
walt ka walkude hulka. Sel ajal kestab weel noore looma kasw, ühtlasi ka
piimanäärmete arenemine.

Enne sugulist küpsust moodustub noore looma piimanääre alles reast,
osalt harulistest, ümmarguste massiiwsete otstega torukestest woöi kotikestest.
Sugulise küpsuse kättejoöudmisel hakkab nii udara köitkude kui ka näärmekude
joudsalt kaswama. Tekkiwad alweoolid wöoi piimapdiekesed koonduwad
kanalikeste ümber sopikestesse. Kanalikesed koonduwad ühiseks piimakanaliks.
Piimakanalid on juba wördlemisi hästi arenenud. Tugew on ka köitkude.
Wörreldes köitkoega on näärmekudet aga alles wähe.

Tiinuse algamisega hakkab ka näärmekude joöudsalt kaswama. Kdöitkoe
arenemine jääb tahaplaanile.

Tiinuse löpul hakkab piimanääre juba ternepiima walmistama. Alwe—-
oolide seinu wooderdawad piimawalmistajad rakukesed hakkawad tegewuse
tundemärke awaldama. Ometi ei arene köik näärme osad ühtlaselt ja ühte—-
aegu. Ikka areneb osa joudsamalt, osa jäãb arenemises maha.

Edaspidine piimanäärmete arendamine ja tegewusele wirgutamine ole—-
neb juba noore looma udara käsitamisest ja ka toitmisest.

Noore looma lüpsiwoimet ja udara tegewust wöib sagedama lüps—-
mise teel tuntawalt elustada. Soowitatäkse esimest korda poeginud noori
lehmi alul lüpsta wähemalt neli korda päewas. See ergutaks piimanäär—-
meid kiiremale tegewusele. Ka hoitaks sel teel ära noorte lehmade juures
sagedasti ettetulewad udara haigüsed.

Noorte lehmade lüpsmist tohiks ainult heade ja asjatundjate lüpsjate
hoolde usaldada. Hoolas lüpsmine ja hea lüpsiwiis isegi möjub udarale
kaswatawalt ja arendawalt.

Ohwiti poeginud lehmad.

Sageli juhtub, et lehmad poegiwad meil alla kahte aastat. Niisuguseid
lehmi kutsutakse öhwiti poeginuteks. Ohwiti poegiwad lehmad harilikult wa—-
bapaarituse tarwitamisel, kui mullikad käiwad karjas ühes pullidega. Pal—-
jud karjapidajad paaritawad ka käest juba aastaseid ja pisut üle aasta mulli—-
kaid, tuues pöhjenduseks, et noorelt paaritatud lehmadest saadakse paremad
piimalehmad. See poöhjendus wöib paika pidada ainult sel juhul, kui mulli—-
kad on hästi kaswanud ja arenenud, ning kui selle juures on tegemist kar—-
jaga, keda pölwest-pölwe on alati noorelt paaritatud.

Liig noorelt paaritamisel on aga alati see hädaoht, et mullika kasw ja
arenemine ei lähe loomulikult, lehmad jääwad wäikesteks, sageli ka kidura—-
teks. Toodangud jääwad peale esimest, teist ja isegi kolmandat poega mada—-
lateks. Meil ei ole kontroll-andmeid selles suhtes analüüsitud, ei ole ka
kerraldatud sellekohaseid katseid, kuid tähelepanekud tegelikust elust annawad
pöhjust eitada öhwiti poegimist. Saksamaal korraldatud katsed kinnitawad
köigiti neid tähelepanekuid.

Möned karjakaswatajad peawad soowitawaks joota öõhwiti poeginud leh—-
madele kooritud piima. See koörgewäärtuslikke walke sisaldaw sööt wöimal—-
dab hoida noori lehmi wäljalüpsmise eest.
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Ohwiti poeginud lehmadele tuleks anda pitktem puhkeaeg enne järgmist
poegimist, et nad joöuaksid kosuda ja joöudu koguda.

Noored pullid.

Noori pulle kaswatatakse Eestis kahesuguseid: täiswerelisi sugupulle
omale woi müügi jaoks ja karjapulle, missugused müüakse harilikult hilje—-
malt 2—3 aasta wanuselt.

Sugupullideks müügi jaoks maksab kaswatada ainult niisuguseid
täiswerelisi pulle, kelle täiskaswanud ema ja isaema woiraswatoodang kont—-

rollandmete poöhjal ei ole alla 110 kg. wöiraswa aastas. Sellejuures peab
pull olema ühtlasi hea kehaehitusega. Wähema wöiraswatoodanguga wane—-

matest sugupulle müüa on raske, sest nende ostmiseks ei anta jaamadele ja
ühisustele töuseltside poolt abiraha. Wiimasel ajal ei lepi ka ostjadki enam

nii madalate woõiraswatoodangutega, waid nöutakse, et pulli emal ja isa—-
emal oleks woöiraswatoodang 150 kg. ümber aastas.

Mida körgem wöiraswatoodang emal ja isaemal, seda körgem ka pulli
hind.

wWiimasel ajal on sugupullide nöudmine üldse wähenenud, heade pullide
nöudmine aga suurenennd. Sellepärast tuleb körge toodanguga wanematest

hea kehaehitusega sugupulle koörgelt hinnata ja kaswatada ning hoida erilise

hoolega.
Niisuguse pulli kaswatamisel tuleb silmad lahti hoida juba alates tema

elu esimestest päewadest, sest kaalul on küllalt suur warandus. Pullwasika
toitmine on üldiselt rikkalikum lehmwasika omast. Neid joodetakse kauem

täãispiimaga, samuti antakse kooritud piima nii kaua kui wöimalik, et aga

pull kaswaks hästi ja püsiks erk ning elawa loomuga.

Wanemas eas hoidutagu nuumawate söötade eest. Söödad olgu ikka

walgurikkad. ühtlasi wöimaldatagu rohkesti liikumist.

Pullil peab olema lai, awar rind, tugew lihastik, tugewad jalad ja
kindel kehaehitus. Köike seda woöimaldab ainult tarwiliselt tugew toitmine

noorest peast. Noorelt nörgalt toidetud pullid kosuwad küll hiljem tugewa—-
mal toitmisel, kuid see kosumine ei koörwalda enam puudusi kehaehituses. Pull
ei oma enam tarwilist wastupidawust, kuigi teda wöib sööta lihawaks.

Söötmisel tuleb hoiduda liig mahurikaste körs- ja juurwiljaannuste eest:
pullikesel wöib wats minna suureks! Suure, rippuwa watsaga pullil on aga
ta selg nörk. Niisugused pullid on osutunud mönikord paaritamiseks kölb—-

matuteks.

Umbes aastase pulli söödaannus wöiks olla järgmine:

Häid heinu 4 kg. — 1,6 s.-ü.
Kaerapoöhku 1, —0,25,
Porgandeid 8 —lOn ; /

—
——

Pigistatud kaeru wöi kaerajahu 2, — 1,8 ,

Kokku 4,65 s.-ü.
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Joogiwett antagu pullidele ikka piiratult. Antakse kuni 8 kg. juur-
wilja päewas, ei tarwitse wett anda üle B—lo liitri. :

Koplis tuleb pullid eraldada lehmwasikatest juba 6-kuiselt.
Paaritama wöib hakata noorte pullidega 114 aasta wanuselt. Neid

ei tohi aga paaritustega liialt kurnata, sest see möjub pulli kaswule, eriti
aga tagakeha, nimelt selle sügawuse arenemisele. Kui pullidega juba paarita-
takse, olgu nende toitmine küllalt tugew. löusöödaks antagu sis terweid kaeru.

Kaheaastaseid pulle wöib tarwitada juba suurema arwu lehmade paari—-
tamiseks (30—SO lehma aastas).

Karjapullide toitmisele, s.o. kui pulli peetakse ainult 2—3 aasta

wanuseni ning selleks, et tema abil lehmi lüpsma saada, ei tarwitse nii
suurt röhku panna. Palju kasulikum on toita lehmwasikaid paremini, et
saada hea tootmiswoimega lüpsikarja.

Kuna niisuguseid pulle kasutatakse ainult 1— paarituste hooajal ja siis
müüatse lihaloomana, olgu nende toitmine ka wastawalt korraldatud.

Paarituste hooaeg langeb nendel pullidel enamasti kewadsuwele, kui
kari on wälja lastud. Sel ajal annab karjamaa rohkesti wärtuslikku wal-
gurikast sööta ja karjapullidele jöusöötade andmine on ülearune.

Niisugused pullid on sügisel ädala peal hästi lihawad ja siis on neid
kasulik müüa. Jääwad nad aga ületalwe, wöib neid enne müümist nuu—-

mata, kui on rohkesti koörssööte ja kartuleid, mida lüpsikari ei joöua süüa.
Kaheaastase pulli nuumsöödaannus wöiks olla umbes järgmine:

2 kg. heinu,
3—

,„ suiwiljapöhku,
1,„ haganaid,

15—20,keedetud wöi aurutatud kartuleid, haganatega segatult

Noorkari laudas.

Wastsündinud wasikas asetatakse oma-ette wasika-aeda. Ei kölba panna
mitut wasikat ühte aeda, sest siis hakkawad nad üks-teist imema.

Talus tehakse wasika-aed harilikult karjalauta. Et scee läheks tarbe—-
korral ruttu ja suurema tülita, on soowitaw teha walmis püstpulkadest rede—-
lid, mida tarwiduse korral woöib kokku panna ja ümberpaigutada.

Puhtas laudas peab jätkuma ruumi wasika-aedade jaoks. Lauda pöhi—-
plaani tegemisel tuleb jätta tarwilik ruum ka wasikatele.

Et aiad ei oleks tüliks ees sel ajal kui laudas wasikaid pole, wöiks
pörandasse walada aia nurgapostideks T-nurkrauad, kuhu wahele käiwad
tihedad tugewast traatwoörgust raamid. Nurgapostid wöib seada nönda, et
aedu saab kokku lasta ja tarwiduse korral panna wahed wahele. Kui wasi—-
laid pole, wöib wörgust aiaraamid ära wotta ja ruum wabats teha. Ka on

otstarbekohane leheküljel 28 kujutatud joonestusel uus wasika-aed, on edasi-
töstetaw ja seega hea käsitada.

Sagedasti woõib soönnikulautades leida wasikaid laudanurkadest, kus rede-
liga wöi lattidega eraldatud nurk wasikale. Mönigi kord töõuseb soönnik wäl—-
jaspool aeda körgemale ja wasikas jääb siis otsekui kaewu kaswama!
Lauda nurk on küll wäga halb koht wafika-aia jaoks, eriti weel kiwilaudas:
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ilka seisawad seinad külmad ja niisked, mis wasika terwisele lausa häda—-
ohtlik. Pealegi on ju nurk ka köige pimedam koht laudas.

Noorte wasikate aedade suurus wöits olla 1,52,0—2,0X2,0 meetrit,
wanematel wasikatel suuremad.

Suuremates karjades oleks wäga soowitawad noorkarja laudad eraldi
lüpsikarja laudast. Sel juhul wöiks noorkarjal olla sönnikulaut.

Wasika-aiad peab hoidma ikka puhtad ja sönnikuga määrdimata. Desin—-
fitseerimise möttes oleks kasulik paar korda aastas aiad lubjata.

Wasika jootmisenduks koölbab köige paremini kergesti puhastataw tsingi—-
tud plekist (wöi — weel parem emailitud) pang. Puust pangede wöi kibude

tarwitamise korral peab need alati joogi jätistest hoolega puhtaks loputama.
Muidu woöiwad nöu uuretesse jäänud jätted käärima minna.

Koguni laidetaw on säärane komme, et wasika jootja jätab nöu ühes
joogiga aeda ja ise juurest läheb ning nöu sinna jätabki kuni järgmise joot—-
miskorrani. Hoolas wasikakaswataja jälgib alati wasika joomist. Puhtusest
hiilgawad jootmise nöud on parimaks tunnuseks jootja hoolsusest.

Ei ole kaugeltki ülearune teatawate aegade takka nöusid lubja- wöi
soodaweega pesta. On weel karta haiguste edasiandmist nöude kaudu, peab
seda enam puhtuse eest hoolitsema. Terwete ja hakkawalt haigete wasikate
samadest nöudest jootmine on loomulikult lubamatu.

Wasika-aias peab olema ka mold jousööda ja juurwilja söötmiseks,
samuti heinte jaoks söim.

Mollid ja söimed tuleb asetada niisugusele koörgusele, et wasikas süües
seisaks täiesti loomulikus asendis. Madalalt süües peab loom alatasa selga
pingutama; weel halwem on, kui loom peab sööma körgetest soöimedest ja mol—-
lidest. Sel juhul on selg nögusse paenutatud, mis löpuks nii selja tugewu—-
sele kui ka looma arenemisele moöju awaldamata ei jäta. Ka halb ebatasane
ase möjub loöpuks halwasti nii selja kui ka jalgade arenemisele. Iseäranis
soönnikulaudas juhtub sagedasti, et mullikate asemeid küllalt korralikult ei
tasandata ja loomadel tagajalgade alune kerkib körgemale. Selle all ei kan—-
nata mitte ainult mönede kehaosade arenemine, waid ka hingamine on ras—-

kendatud, sest taguots ülespidi seistes laskuwad ju köhukoopas asuwad seedi—-
miselundid oma raskusega wahelihale.

Noorkarja terwishoiust.

Wasika-aiad asetatagu laudas kohale, kus ei oleks töõmbetuult ning oleks
küllalt walge ja soe. Wanemad wasikad ei karda enam külma, nooremad on

aga wäga tundelikud ja külmetawad kergesti. Kardetawad on aga noorkar—-
jale niisted külmad laudad. Raske on niiskes laudas kaswatada terwet

karja.
Tähtsam kui soe laut on neneralt hästi walgustatud laut. Walguse

möjul kiireneb aine-wahetus; kahjulikku süsihapet heidetakse kehast rohkem
wälja. Walguse möjul suureneb weres punaste wereliblekeste hulk. Looma
ergukawale möjub see elustawalt.

Naha puhtuse eest tuleb noorte loomade juures eriti hoolitseda. Naha
kestmises kihis asuwad weresooned peawad looma kehast soojuse kaotsiminekut
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reguleerima, naha närwid jälle wälisilma“ muutusi ja möjusid ergutsentru—-
mile edasi andma. ;

Naha tegewus on takistatud, kui tolm, mustus, kööm, nahas asuwatest
rahudest eralduw rasw ja naha pealmise kihi lahti tulnud kestakesed tema

pinda katawad. :

Puhastamine mitte ainult ei wöimalda nahale tema otsekoheste ülesan—-
nete täitmist. See möjub ühtlasi, eriti noortel loomadel, ergutawalt were—-

ringjooksu ja naha närwide ning seega ergukawa tegewusele üldse. Hoolsa
puhastamisega hoitakse ära ka mitmesugused nahahaigused ja parasiitide tek—-
kimine.

Wasikaid peab juba noorelt järjekindlalt puhastama. Esialul peab puhas—-
tamiseks tarwitama hästi pehmet harja. Waljud harjad ja raudkammid siin
ei kölba. ;

Hoolega tuleb sügisel puhastada koplist tulnud wasikaid. Nende karwa—-
kate on sügisel ilmastiku möjul öige tihedaks ja paksuks kaswanud.
Selletottu koguneb nahale ja karwadesse ka rohkem mustust ja tolmu.

Kuna noorkarja on soowitaw lasta ka talwel wälja, ei ole otstarbeko—-
hane neid sügisel pügada. Seda wöib teha kewadepoole, kui ilmad juba nii—-
woörd soojad, et pöetud wasikad wäljas enam ei külmeta.

On harilik nähe, et pöetud loomadel töuseb söögiisu. Pealegi on puhas—-
tamine palju kergem. Sellepärast tuleks mullikad kewadel, kui nendel karwa—-
kate weel tihe, pügada. :

üheks tähtsamaks terwishoiu nöudeks noorkarja kaswatamisel on loo—-
madele waba liikumise wöimaldamine. Oleks dige hea, kui wanemad wasikad
talwelgi pääseks wälja jooksma. On noorkarja wähem, wöib wasikad ja
mullikad lasta pehmemate ilmadega karja talitamise ajaks due jooksma.

Kewadel peawad wasikad tingimata kopli minema, esialul küll ainult
moöneks tunniks päewas, kuni nad sellega harjuwad. Hiljem, kui loomad

juba harjunud, wöib jätta nad kopli terweteks päewadeks ja wöimalikult ka

ööseks. Kaitseks kurja ilma eest tuleks koplisse lihtne ja odaw ölgedest katuse—-
alune ehitada, kus warjus loomad ka öösel wöiksid magada.

Ei peaks talu öue läheduses nii palju ruumi jätkuma, et korralikke wasi—-
kakopleid sisse seada, tuleks jooksukoplid ikkagi teha, kuhu wasikaid ja mulli—-
kaid saaks wälja ajada.
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2 Terwishoiu nöuete täitmine on igatahes odawam kui haigete wasikate
rawimine wöi kiduraks- ja kängujäänute kosutamine. —

Sagedamaid terwiserilkeid noortel loomadel on rahiit. Rahiidi tek—-

kimise pöhjusi on eelpool juba puudutatud. Igatahes ei ole see mitte ainult

kondikawa haigus ja ei awaldu ainult luustiku noörkuses, waid kogu orga—-

nism ja elutegewus kannatab rahiidi möjul. Selle tekkimise üheks pöhjuseks
on küll mineraalsoolade ja witamiinide poolest kehw sööt, kuid rahiiti pöh—-
justawad samuti korratud elutingimused: pime, niiske, külm laut, korratu

söötmine j.n.e. Rahiidiga on ühenduses korratused ainewahetuses, seedimis—-
rikted. Korratustele seedimises järgnewad peagi teised rahiidi tunnused:
loom hakkab lakkuma ja närima molde, konte, hommikuti ei taha jalgele
töusta, karwad on hommikuti kaetud kastega; peagi tekkib liigendites walu,
loom ei taha enam seista ega liikuda, meelsamini lamab.

Rahiiti rawida wöib ainult korraliku toitmisega ja pidamisega. Tuleb

anda ka kriiti ja fosforhaput lupja, kuid ei maksa loota, et see üksi mojub.
Ennem möjub korralik toitmine ning A-witamiini sisaldawate söötade wöt—-

mine söödaannusesse (linaseemnejahu, wärske rohi, porgandid, ka kala—-

maksasli).
„Suust sisse läinud“ on ka köik seedimiselundite haigused.

üuheks sagedamini ettetulewaks haiguseks on mao ja soolika katarr.

Häigus tabab niihästi alles piimaga joodetawaid kui ka wanemaid

wasikaid ja mullikaid; wiimaseid siiski harwemini. ;

Haigeks jäämise pöhjusi tuleb otsida eeskätt loomade toitmise juurest:
1) saawad wasikad nakkawaid wöi udara-haigusi pödewate lehmade piima, wöi

2 on loomulik piima koosseis muutunud lehmade alawäärtusliste söötadega
söötmise töttu. Ses sihis wöiwad piima peale möjuda rikutud söödad, ka

liig ühekülgne toitmine.

Teiseks haiguse pöhjuseks on wasikate korratu jootmine ja puhtuse puu—-
dumine jootmisel ja jooginõudes: joodetakse wasikaid mitte alati ühel ajal,
tord lühemate, kord pikemate waheaegade järgi, sundides wasikaid sel pöh—-
jusel wahest liig palju korraga jooma, jäetakse joogindud puhtaks uhtmata ja
lastakse uuretes toidujätetel käärima minna. Ka wöib katarri pöhjuseks olla

külmetamine, külmad ja niisked ruumid, ka assid sooltes.
Wanematel wasikatel wöi mullikatel on haiguse pöhjuseks samuti kor—-

ratu ja seedimiselundeid koormaw toitmine, hallitanud ja kopitanud söödad,
harjumatult liig suurte juurwilja annuste, eriti nende pealsete ja kartulite

söötmine, sügisel külmaga wäljaskäimine j.n.e. Haiguse tundemärgid ja käik

on laialt tuntud: loom jääb loiuks, söögiisu kaob, wäljaheited muutuwad

pehmeteks, hapukalt löhnawateks, hiljem tekkib pasandus. Wahest wöib wälja—-
heidetes werd märgata. Looma taguots on wäljaheidetega määrdinud. Karw
muutub sasiseks. Löpuks wöiwad noored loomad maha lamama jääda. Wa—-

nematel wasikatel ja mullikatel käib pasanduse eel wahest köhu kinniolek.

Rawimisel tuleb eeskätt haigeksjäämise pöhjused körwaldada: hai—-
gete wöi haigust tekitawate lehmade piima wasikatele mitte joota, jootmises
ja söötmises puhtus ja kindel kord maksma panna, haigeid igasugustest hal—-
badest wälismöjudest (külm, niiskus laudas) hoida. Wanematele wasi—-
tatele ja mullikatele anda ainult kergesti seeditawaid ja täiesti terweid sööte:
häid aasaheinu, kaerajahu, — sedagi wähesel möödul. Rawimisel wöib tar—-



30

witada ka seedimiselundite puhastamiseks: riitsinusöli (3— supilusikatäit),
peale selle linaseemnekeedist. Desinfitseeriwatest — salitsüül-hapet— noa—-

otsatäis korraga.
Haigust wöib ikka ära arstida, küll jääwad aga pödewad loomad, eriti

nooremad wasikad, selle töttu kestwamalt pödurateks ja kiratsema. üÜldiseks
heaks abinöuks nii haiguse arstimisel kui ka ärahoidmiseks on linaseemne—-
keedise tarwitamine.

Wasikatel ussid sooltes. Weiste, ka wasikate sooltes elutse—-
wad sagedasti ümmargused ussid wöi solkmed. Wasirad wöiwad solkmete
munakesi saada aluspoöõhu küljest, lakkudes seda, wöi muude asjade küljest, mis
solkmete mune sisaldawate loomade wäljaheidetega on kokku puutunud. Wa—-
hest woöib juhtuda, et wasikas juba lootena oma emalt on solkmed saanud:
tiine looma were ringwooluga on solkmete embrüod lootekestade kaudu loote
kopsudesse ja sooltesse sattunud ja seal edasi solkmeteks arenenud.

On solkmete munakesed, milledes embrüod juba arenenud, looma sool-
tesse sattunud, sulab seal munakest ümbritsew kest ära. Munakestest waba—-
newad embrüod teewad weel looma organismis teatawa arenemiskãigu läbi,
rännates mööda looma elundeid. Omal rändamisel puuriwad nad soolte
seintesse, kopsukudedesse j.n. e., wigastades selle juures soolte limanahka ja
kopsukudesid, mis looma juures haiglasi nähtusi wöib esile kutsuda ja teda
hakkawatele haigustele wastuwötlikuks teha. ;

On sooltesse tekkinud solkmeid suurel hulgal, toowad nad ka katarri—-
taolisi haiglasi nähtusi esile. Loomadel kaob söögiisu, tekkliwad seedimisrikled ja
nad jääwad löpuks köhnaks. Haigete wasikate wäljaheited löhnawad iseära—-
liselt terawalt.

Solkmete munakeste laialilagunemise piiramiseks on möõjuwam abindu
— karjamaade kuiwatamine ja harimine. Puhastes lautades tuleks pöran-
dad hoolega puhastada.

KRawimisel antakse wasikatele ussipulbri ja areekaseemne segu, mida
apteekidest ühes tarwitamise juhtnööridega wöib saada.

Wanematel wasikatel kui ka mullikatel on sageli täid.
Täid panewad oma munad looma karwade külge. Nendest wälja tulnud

noored täid imewad looma werd ja äritawad nahka. Loom on rahutu,
püüüab end lakkuda ja hööruda; alatine äritus möjub ainewahetusele. Loom
jääb wiimati köhnaks, karw muutub sasiseks ja höördub kohati maha. Hari—-
likult tekkiwad täid ikka korratult puhastatud ja köhnadele noortele loomadele.
Järjekindel naha puhastamine ja korralik toitminẽ on ka parimaks abinduks
täide wastu wöitlemisel. Kui laudas paras soojus, wöib mullikad pügada.
Täide ärahoidmine ja nende häwitamine on siis kergem.

Täide häwitamiseks wöib tarwitada kreoliini segatult petrooleumiga ja
masinaöliga. Masinaöli peab nii palju wötma, et segu saaks paras libe ja
pehme. Wedelik tuleb hoolega kohtadele, kus täid asuwad, karwade sisse höd-
ruda. Ei jöua ühe korraga koöiki parasiite häwitada, tuleb määrimist weel
korrata. Wahet woöib pidada 2—3 päewa, peale selle aga määritud koht
puhtaks pesta rohelise seebiga.

Kunagi ei tohi looma üle kogu keha sisse mäãärida!
üsna laialdaselt tarwitatawaks täide häwitamise rohuks on elawhöbeda

salw. Sellega peab aga ettewaatlik oldama, sest kergesti woöib tekkida elaw—-
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höbeda kihwtitus. Noorkarjale ei tule üldse kunagi seda abinou tarwitada:

elawhoöbeda salwiga arstitud mullikad ja wasikad jääwad kergesti köhnaks ja
kiduraks.

Soowimatud parasiidid noorkarjal teisel talwel (peale koplis käimist) on

ka weiseparmu-töugud. Olgugi, et nad loomade terwisele eriliselt häda—-
ohtlikud ei ole, on nad eriti kaswawatele womadele siiski alaliseks waewaks.

Müügiks kaswatatawad noored sugupullid peaks nendest küll wabad olema,
sest ostjale jätawad töugu muhkudega kaetud pullid wäga halwa mulje.

Weiseparm (hypoderma bovis) kleebib oma munad looma karwade

külge — harilikult juunist septembrini. Munadest wäljatulnud idukesed wöi

töugud, mis lakkumisel looma keele külge sattunud, jääwad esialul söögitoru
limanaha külge peatuma. Sealt tungiwad nad läbi limanaha, rändawad

edasi ja jönawad umbes märtsikuul looma nahaaluse sidekoeni, kuhu nad pea—-

tuma jääwad, sünnitades seal töugu muhkusid. Seal elutsewad ja parasiteeri-
wad nad kuni mai- woöi juunikuuni. Sel ajal tulewad nad harilikult hommi—-
kuti, muhukestesse tekkinud awauste kaudu wälja, sattuwad mulda ja muutu—-

wad möne sentimeetri sügawusel mullapinnas tupedels. Umbes 28 kuni 30

päewa pärast tulewad tupedest jälle parmud wälja ja alustawad lendu.

Rawimisel tuleb töugud muhkudes surnuks pigistada, kuni awaus mu—-

husse pole tekkinud.
Kui terwetes piirkondades asutaks igal kewadel weiseparmu—-toukude

häwitamisele, wöiks nende lewinemisele ka piiri panna. — Olgu tähendatud,
et mönel pöllukultuuriliselt körgemal astmel seiswal maal iga kewadene toöu—-

kude häwitamine weiste seljast on sunduslikuks tehtud.

Ühiskondlikud korraldused noorkarja kaswatamise edendamiseks.

Wasikate märkimine. Töukarja kaswatajate seltside korral—-

dusel toimetatakse toöuraamatusse wöetud loomade wasikate märkimist. Mär—-

gitakse need wasikad, keda tahetakse kaswatada suguloomaks.
Märgitud wasikate kohta peawad wastawad töuseltsid registreid. Neid

andmeid kasutatakse selleks, et saada ülewaadet juurdekaswawast toöukarjast,
samuti wasikate ostu-müügi wahetalituse juures.

Märgitud wasikas kannab seega endaga alati wastuwaidlematut töen—-

dust enda wanuse ja päritolu kohta.

Wasikatunnistus. Töuraamatusse wöetud lehmade wasikate
müügi korral on ostja öigustatud nöudma müüjalt wasikatunnistust, kus

peab olema tähendatud: 1) wasika sündimise aeg, 2) sündimise koht, 3) pöl—-
wenemine, O esiemade toodangud ja 5) ostja nimi ning müümise aeg. Wa—-
sika tunnistus kannab müüja allkirja. ;

Noorkarja kontrollimine. Alates 1915. aastast on kontroll—-
ühisuste kaudu korraldatud noorkarja kontrolli. Kontrollandmed näitawad

wasikate ja mullikate söödakulu ja juurdekaswusid.
Nöuanne noorkarja kaswatamise alal. Töukarja kas-

watajate seltside üheks ülesandeks on nöuanne eluwasikate walikul wöi ost—-
misel, samuti noorkarja toitmisel ja pidamisel. Tähendatud seltsid korralda—-
wad ka wasikate ostu-müügi wahetalitust. Seltsid wötawad ostasoowijatelt



wastu wasikate tellimisi ning juhatawad nende juure, kust saab osta soowitud
toõugu wasikaid.

Wöistlused. Töukarja sugulawade wöistlustel hinnatakse craldi ka
noorkarja toitmist, pidamist ja üldmuljet. ;

Noorkarja näitused. Töukarja kaswatajate seltside korraldusel
peetakse igal aastal noorkarja näitusi. Näitustel woöistlewad noored loomad
ütsikult wöi rühmades järeltulijatena. Auhindamisel wöetakse arwesse pöl—-
wenemine, kehaehitus, toöutüüp, arenemine, pidamine ja üldmulje. Näitusi
peab iga toöuselts kohtadel, kus wastawat töugu karja arendatakse ning kus
sel alal ka tagajärgi saawutatud (näiteks pulliühisuste ja jaamade piirkonda—-
des). Noorkarja näituste korraldamine ei ole ühenduses kuigi suurte
raskustega. Kuna need peetakse maal kohtadel, on nad karjakaswatajatele
kergesti kättesaadawad. ;



—
—

;

Maaparanduse- ja
maamdoòõoõdu talitus

TALLINNAS, Pikk tän. 40. Koõnetraat 442-86.

TARTUS, Holmi tän. 12. Koõnetraat 452.

Talitus teeb igasuguseid maaparanduse eel-
tõid, maamõõdu ja maakorralduse tõid:

Kuivatus- ja niisutuskavasid, peakraavide projekte, vee-

ühisuste asutamiseks vajalikke plaane ja eelarveid, pòl-
----dude ja karjakoplite jaotusi, talude mõdtmisi ja jaotamisi,
popsikohtade eraldamisi, lapimaade Kkorraldamisi jne.

Töõõde ülesandmised palume saata talitusele vdi ũlesanda lãhemale maa-

tulundus-konsulendile.

;
Maaparanduse- ja maamõõdu talitus.

POLLUTOOKODA
EHNAITUSTALITUS

TALIINNAS, Pikk tän. nr. 40.

Koõnetraat 442-86.

Valmistab:

projekte, eelarveid ja detail jooniseid põllu-
majandusliste, seltskondliste, tõõstusliste, alevi- ja

linnaehituste jaoks.

Igas maakonnalinnas ehitusnõuandjad.
Tasuta nõuanne ehitustehnilistes küsimustes.



P. K. „ESTONIA“ peremeesteks

on 25.000 talumajapidamist.

Karjapidajad, hoolit-

sege, et Teie piüimaũhi-
sus saadaks kogu oma

vditoodangu välisturule

POLLUMAJANDUSLIKU KESKÜHISUSE

„ESTONIA“
kaudu, kes maksab vdi

eest körgemat hinda.

Saates vdid väãlisturule ainult oma ühistegelise keskkor-

ralduse kaudu, on vdimalik saavutada suurt Kkokkuhoidu

väljaveo Kuludes ja kaob tarvidus mitme võieksportõõri
ülevalpidamiseks.

Praegu on piñümaũhisus-
tel aeg vdi mũüũgi küsi-

must voõtta tõsisele kaa-

lumisele ja otsustada

ühistegelises põhimòtte
järele.


	soorharja lazjalanile
	Bastard title section
	Chapter
	Jalinna kedi Najanduz;siũl!
	Müũ-ũib: igasuguseid põllumajanduse ja majapidamise : tarbeid. Ostab: teravilja, vilja- ning heinaseemet.

	Bastard title section
	List
	üldised pöhimötted.
	Kust saab eluwasikaid.
	Tüinete lehmade toitmine ja hoid.
	Wastsündinud wasika hoid.
	Wasikate kaswust ja toidutarwest.
	Untitled
	Kaks tugewasti Kaks nörgalt toidetud lehma. toidetud lehma.
	Untitled

	Wasika jootmine esimesel nädalal.
	Jootmine teisel ja kolmandal nädalal.
	Untitled
	Untitled

	üleminekuaeg täispiimalt kooritud piimaga jootmisele.
	Kooritud piimaga jootmine.
	Kooritud piima aseained.
	Wasikate söödad ja söötmine kuni pooleaasta wanuseni
	Untitled

	Noorkari koplis.
	Laudas söötmine esimese aasta teisel poolel.
	Mullika söötmine teisel aastal.
	Ohwiti poeginud lehmad.
	Noored pullid.
	Noorkari laudas.
	Untitled



	POLLUTOOKODA
	P. K. „ESTONIA“ peremeesteks

	on 25.000 talumajapidamist. POLLUMAJANDUSLIKU KESKÜHISUSE „ESTONIA“

	Illustrations
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Kaks tugewasti Kaks nörgalt toidetud lehma. toidetud lehma.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


