
3

WIIMW MniN Malln-Viljcliimlle.

WliMrln läänin MaanwlMZ-Scma, M 10 nmme syffyna, eläi-
MM ruoan wähyyden tähden, katsoi tarpeelliseksi ilmoittaa neuwoja
ja tietoja, osittain kirjoituksellansa „Neuwo, «Mo« talonpojat Wic-
purm Läänissä, täNä hätäisenä talwena, tulowat Vs^lwaanruuwak-
Usta vfittain ruotsin-kieleksi räntättM ohituksella, Eri-
laatuisten raaMan-ruuwaksien mwosta ja ruokkiMsen
tawasta r> m., wntee nyt, tämän vuotisen huonon heinän-sadon täh-
den, wicla fturemman kehoituksen, ei -ainoasti muistuttamaan ennen
mainituista kirjoituksista, waan myös Äsäämaan siihen mitä nykyiset
kohdat nachwät waatiwan.

Koska yrMsesti luMaan? niittyjen MM wnonna antaman wä-
hintäin puolta tvähemMn sadon kuin wiune wuonna, ja koska mo-
nessa pitäjässä olkiakw tulee tawallisuutta wähemmän, katsoo maan-
wiljelys-seura sen Hyödylliseksi? että raawaAa hukataan sen werran
kuin muwaksien wara käskee; mutta sen ohessa tahtoo Seura ilmoit<
taa makuutuksensa oleman, ettei mitä pidä wähentää nyömiftllä,



saatakoon rahan tarwis kernaammin muulla neuwolla autetuksi
waan raawaita pitää wähentää teurastamisella ja lihat kotona syö-
tämän. Edut tästä hawaitaan selwästi seuraawaisesta luwun laskusta:

Jos kiirehtimällä myödaän raawaita tänä syksynä, ehkä toi-
nen puoli kaikista läänin raawaista, niin hinnat epäilemättä pol-
keutuwat eläinten oikiata arwoa alemmaksi, ehkä kolmeen eli neljään
ruplaan lehmästä. Teurastettu lehmä antaa warmaan 8 leiwiskää lihaa.

joka, 60 kop. leiwiskän päälle, tekee. . 4 rup. 80 kop. hopiassa,
nahka maksaa wähintain .1 „ 30 „ „

Summa 6 rup. 10 kop. hopiassa,
ja sittekin enempi, kuta suurempi lihanpaino lehmässä on.

Mutta teurastamisen woitto myömisen rinnalla hawaitaan ei
ainoastaan tästä yksinkertaisesta luwunlaskusta, waan myös muistakin
kohdista, jotka luultawasti owat wähemmin tunnetut. Yksi naula
lihaa wastaa ihmisen eineeksi enemmin kahta naulaa ruisleipää. Jos
nyt ihminen tarwitsee päiwäksi 3 naulaa leipää ja siihen särwinta,
niin woipi alentaa leiwän-määrän kahdeksi naulaksi ja lisätä särpi»
men puolta puolella lihanaulalla.

Lehmä, joka antaa 8 leiwiskää lihaa, säästää niin muodon wä-
Hintain 16 leiwiskää leipää:

joka, 40 kop. leiwiskälle, tekee ..... 6 rup. 40 kop. hopiassa,
ja kuin nahasta luetaan . 1 „ 30 „ „

-niin saapi teurastaja lehmästänsä 7 rup. 70 kop. hopiassa,
eli lähes kahta wertaa warotnsta myömä-hinnasta.



Mutta tämä käytös tuottaa tainkaltaisen woiton ei ainoastaan
rahaksi laskettuna, waan myös kaksi muuta etua suuresta arwosta,
nimittäin icksi että monen wähä riista-wara senkautta säästetään ja
2:ksi että ihmiset saawat paljon terweellisemmän ja paljon tukewam-
man elatuksen.

Näistä syistä kehoittaa maanwiljelys-seura erittäin wähempi
waraisia, niin kohta kuin syksy syöttö eli laidun hupenee, raawaiten
wielä ollessa kesä-lihassa, tappamaan ja itse syömään sen werran
raawaistansa, että jääneitä hywin woidaan syöttää, ja tämä on teh-
täwäi sitä haluisemmasti, kuin kokeista on tunnettu, että wähempi karja,
syötetty samalla määrällä kuin suurempi, antaa runsaamman ja ras-
waisemman maidon, ja tekee yhtä paljon, mutta »voimakkaamman
tateen.

Wiipnrtssz»,
A. Cederwaller poilinltn, 1853.




