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COLUMELLA.

At en med framgång drefven Bofkaps fkotfel lö-
nar fig ganfka va!, fel»t lämnar de flefta an-

dra delarna af Landtmanna hushållningen hufvud-
faklig bjelp och llyrka, intygas af alla tiders förfa-
rcnhet mcd de ojåfaktigafte vedermålen. Ingen ting
tyckes til följe dåraf kunna blifva eller vara natur-
ligare, ån at Bofkaps fkotfeln, åtminftone i nårmafte
likhet mcd den öfriga Landthushållningen, alleftådes
borde hafva vunnit tilvåxt och förkofran. Men
huruvida detta kan fågas inträffa ofver allt eller öf-
ver ftörre delen af vår fofterbygd Finland låmnar
jag mcd fullkomligafte (kål dem til befvarande, fom
efter noggranna i detta ämne anftålide underföknin-
gar, blifvit fatte i tilfälie at förfkaffa fig den påliteli-
gafte kunfkap. Af det fom allmånnaft hos ofs i der-
ma våg kännes, år dock oftridigt, aö vår bofkaps af-

Å i.Völ
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vei öfver hufvud; tagen, innom mannaminne, föga:
eller fnaraft fagdt, alsintet blifvit förbättrad, och at
den, i jåmförelfe med de orters,, dår Bofkapsfköt-
feln drifves med rått förmån, och hunnit til någon
högd, blir klen och liten, famt lämnar nog ringa af-
kaftning (ja).. Något torde man tilåfventyrs vela tii-
fkrifva vårt ftrångare luftftrek I bånfeende til den
mincjre trefnad hos vår nyfödda, Bofkap,. på nog
många ftällen vanligen röjes. En förlorad Kalflyc-
ka utgör i det nårmafte en allmän klagan i våra
Ladugårdar. Mången gång, ehuru munter och lif-
lig Kalfven framkommer,, kan den ändock ej öfver
några få dagar bibehållas vid lif;: om den ock til
längre tid eller utöfver kalfåldren kan undfiippa dö-
den, åtföljer dock en utmärkt vantrefnad. hela defs,
återftående lefnad».

Man får likväl' ej; neka, det bår och dår, ehuru
fällfyhta de ock kunna vara, Ladugårdar likväl fin-
nas, dåreft Kalfvar åga rätt god, om man juft ej
vågar påftå all möjlig trefnad. Månne man fåledes.
icke til denna öfverklagade- olycka troligen kunde
finna lika fä kraftigt verkande orfaker uti'en min-

dre;

a:)\Då; man i England icke årligen får efter en mjölkko 5:
pund fterlings afkaftning, anfes man alltid förlora på den.
iamma,. jfe . Thaer om "fingelfka. hushållningen,. Sv„ Ö£«.
%Jtl.. Göiheh, 18,01 p>g,,3<Jl..



dre noggrann desfa fpåda kreatur lämnad vård och
Ckötfti, (öm någon fin uti i.ufrftrekets förmenta hård-
het ? Af denna föreHållningen .(kulle Limdtmannea
åtminftone uprn-uutras til ftörre omtanke för .fm La-
dugård, då han däremot nedllagen af den tanke, at
han med allt fit bemödande arbetar emot naturen,
-ej vågar företaga fig det minfta förfök til förbät-
tring, utan lämnar alitfammans i fit förra (kick, och
at bero af enilump eller blind lycka. En noga kän-
nedom af den fkötfel och vård desfa kreatur njuta
i Ladugårdar, dår de med trefnad och frodighet år-
ligen upfödas, bör derföre naturligtvis låggas til
grund, om något til vår Bofkapsafveis förmån rim-
aneligen (kal kunna företagas.

Denna mera grannlaga vård och fkötfel, har j"ag
efter de uplysningar, fom få val af goda Auftorer
i vettenfkapen, fom ock af förfarne hushållare kun-
nat hämtas, förefatt mig, få vidt mina omftåndig-
heter tillåta, at i följande blad närmare befkrifva.
Kunde denfamma endaft til allmän efterfölgd af vå-
ra Landtmån godkännas, få hoppas jag det allare-
dan dermed gan(ka mycket vore til vår Bofkaps-
fkötfels förbättring vunnit; då en tid efter annan til-
lagande mer och mer lycklig förfarenhet, fåkrafi:
(kulle beftåmma i hvad mån denfamma af naturen
under vårt luftftrek gynnas, famt i följe deraf til hvad
Jaögd den möjeligen hos ofs kan och bö^upbringas.

A 3 ' 5- Io
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S- *"
Uti naturens hushållning i fynnerhet med de dåg~

gande djuren fer man öfver allt, det omforgen om
Hågtets fortplantning endaft tillätes och lämnas de
frifkafte och i fin art fullkomligafte föråldrar. Så
ofta hårutinnan af tilfålfiga orfaker ock något undan-
tag kan äga rum, röjer affödans klenare famman-
fåttning, och fäkra vantrefnad meråndels alltid,i hvad
mån naturens i detta hånfeende faftftålde lagar blif-
vit öfvertrådda. Til fin parning fammanfkockas dår-
före de vilda djuven i ftora flockar, och vinna den
famma, fnaraft fagt aldrig, utan en föregången häf-
tig, ej fållan blodig kamp och täflan. De fvagare
måfte hårunder vika och blifva förjagade, då natu-
rens ändamål upfylles; genom frifka föråldrar, fora
nu med ökadt begår och ftörre tilgifvenhet emotta-
ga hvarandra, blir racen jämt och oafbrutet bibe-
hållen vid fina urfprungliga fullkomligheter. Skall
Vår Bofkaps afvel vinna trefnad, tyckes onekeligen
denna naturens anvisning förtjena vår förfta upmärk-
famhet, at nämligen alttid förfkaffa ofs den famma
af de frifkafte och fullkomligafte föråldrar få i an-
feetide til hanne, fom hona. Nu kunna vi vä! ej i
likhet med naturen hos vår bo(kap verkftåila et få-
dant urval; låtom ofs dock förföka, at göra detta i
den mån vi kunna: jag förmodar at härmed allare-
dan mycket (kall vinnas til dels afvels åfyftade tref-

nad.
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nad. Bofkapens ftyrka och krafter, få vida härvid
om desfa egenteligen fråga våckes, kunna af ofs ej
närmare beftåmtnas, ån efter deras ålder, och efter
den erforderliga tilgång af nödig föda dem blifvit
lämnad. Innan de hunnit fin fulla växt och mogna
å!der, kunna dö lika få litet fågas äga fin fullkom-
liga och af naturen dem beftåmda ftyrka, fom fedan
de af ålder utmattade, allaredan til ftörre delen för-
lorat denfamma. Kos kreatur, hvilka af hunger och
fvålt åro utmärglade, kan rimtneligen ej heller den
ftyrka eller de krafter finnas, fom naturen under et
båttre och tilräckligare underhåll fåkerligen (kulle
hafva dem förunnat. Detta fednare medgifves af al-
la, och ingen efcertånkfam Landtman uraktlåter nå-
gonfin, at å möjeligafte båfta fått fodra den bofkap,
af hvilken han vill vinna afvel. Men hvad åldern
beträffar, möter honom, fåges det, fvårare hinder at
öfvervinnas. Hos vål född ung bofkap röjer fig par-
ningsdriften ganfka tidigt, och fåfom erfarenheten in-
tygar, långt för ån den med fkål kan fågas hafva
vunnit fin fullkomliga växt och ftyrka. Huru, frå-
gar man i anledning håraf, (kall den kunna qvåfvas
eller (lillas? Uti diurens fria tilftånd känna de ock
någon gång den famma förtidigt $ men utöfningcn
forekommes visligen af naturen, på fått, fom ofvan-
före anmärktes: de unge, de fvage förjagas och ute-
ftåagas af de fegrande ifrån allt tilfålle at förnöja fi-
na begår. Denna otnforg tyckes fåledes billigtvis

A 3 åf-
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åfven åligga livar och en om fin bofkaps afvéls for-
bått-ring omtånkfam Landtman. Men huru fkall det-
ta verk(lä Ilasf Trodgad ej på annat fått, ån me4
fårfkildta hus och fårfkildt inrättade beteshagar för
hvardera könet. Det förda, eller at hålla hvar-
je kön för fig uti larfkilda för defn utfedda rum,
medgifver man kunna lätt göras; held famma antal
bofkap ändock fkall hållas innom hus öfver vintern,
och af et ftörre rum utan fårdeles kodnad tvånne
mindre , efter fig företeende omdåndigbeter, fnart
nog kunna inredas. Men hvad inrättandet af be-
teshagar beträffar, få invändes allmånnad, det vår
hushållning -och våra landtegendomars beikaffenhet
ej tillåta något dylikt företag. Kan man likväl med
(kål antaga et fådant föregiivande fåfom grundadt?
Omtanke och drift förmå ganfka mycket vid vår
hushållning: och med långt ftörre (kål, ja med den
fullkomligade ofvertygelfe torde man kunna pådå,
at, få långe våra Landtbrukare uraktlåta at förfe fig
med nämnde beteshagar, ej allenaft deras bofkaps-
afvel, utan ock öfriga hushållning i flere delar och
hänfeenden ganfka mycket famt på et utmärkt fått
lider (T). Sålunda åtfkilda känna de begår til par-
ning, meråndels endaft i famma mån de hinna til

fin

l) Se bvad Brauner, Fischerström med flere våra baka
Auftorer i Landthusfoålluingerij ukörligen anmärka röran-
de förmån och nyttaji af väl inrättade beteshagar.



ib mognad: det fora ock någon gång tidigare kun-
de vekt vila dg, qvåfves naturligtvis i denna dåll-
ning, få. fom- ännu fvagt, ganfka lätt til den tid det
famma federmera med. en til lycklig fortplantnings:
befrämjande af naturen fordrad ftadga och dyrka
kan utöfva?.. Detta åter pådås efter den fakrafte
förfarenhet ej kunna (ke, för än å deras fjerde ål-
ders år, (c) och vara tils 7:de och högd g-de- året,,
under hvilken tid all parning (kall blifva fruktkim,,
endaft kreaturen å ömfe fidor blifvit väl hå-line- och
förhållandet emellan 'bägge könen i anral, med nö-
dig upmårkfamhet blifvit iaktaget.. Man fager, det
hannen eller tjuren vid denna ålder blir tung och
dymedelft vådlig för Köerna ? men underföker man
för hvilka, (kall man fnart blifva öfvertygad, at det-
ta endaft händer fådane, fom antingen åro för un-
ga til detta naturens vårf, eller ock fordom förti-
digt härtil blifvit mifsbrukade,,hvari'genom dt-ras full-
komliga utvickling til nödig växt och dyrka med
mera, fom en hvar finner, ej annat kunnat ån i be-
tydlig mån hämmas och förhindras.. Kan man ock

väl
C) Denna ålder godkände ock Romarena bärtii vara den:

bäfta, ehuru de något förlängde den;, derföre lager äf-
f- ven Columella: Ex tauris, qvi qvadrimis mkores funt„

majou;sqve qvam duodecim armorum, prohibentur admis^
fura: i!li qvoniam puerili aetate kuiiiiandis armsntis pa-
rum habentur idonei ; h] qvia ietdo- iunt eflbeti» Vid;»,
Exus de Re Ruilica. Libr, YL Cap„ XXiV"„
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väl efter få klena och förfvagade Mödrar någonfin
med (kål vänta lig en trefiig och efter önfkau gag-
nande afvel ?

§. 2.

Sedan Kon blifvit drågtig, bör hon väl under-
hållas. Af den föda hon nu njuter, nåres hon ej
mera enfam fåfom tilförene? utaf den famma made
härefter alltid en del lämnas för det hos henne til-
våxande fodret. Någre förbjuda väl den ymniga-
re utfodringen någon tid, af vid pafs s:ne månader
för Kalfningen, af fruktan at fodret af den famma
du:lie för mycket tiltaga och dymedelft vålla en
fvårare Kalfning. Sådant torde ock någon gång
K unna hända en eller annan ung och tilåfventyrs
i detta hånfeende mindre fördelaktigt danad qviga,
då hon förda gången (kall Kalfva. Men få vida ef-
ter en fådan fållan åtmindone, på en god afvel får
räknas, och man efterfinnar hvad Kraft och ftyrkä,
naturen af modren vid födfloarbetet fordrar, tar*
de man näppeligen finna fi^ål til den hushållningen,
at med en fnåf och knapp föda förfvaga och ut-
märgla henne. Lämnas kon frifk luft, och hon til-
lika får njuta den rörelfe, fom detta hennes tilftånd
fordrar, kunna de håndelfer ej heller annat, ån
blifva fållfynta, i hvilka naturen tildådjer få myc-
ken oordning uti defs härvid faftdällda allvifa lagar.
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"De mångfaldiga olycksbåndelfer, fom vt, fnart

"fagdt, dageligen fe träffa våra Kor under detta deras til-
ftånd, fordra ock, få vidt det i vår förmåga (lår, at
för fådane med al! nödig förfigtighet (Isydda desfa
nu mera ömtåliga, och för Ladugårdens trediga bi-
I ■ehåilande dyrbara Kreatur. Då de förfölias och
fåras af Rofdjur, eller annan obändig bofkap i den.
gemenfamma hjorden: då de, få (öm nog ofta händer
vid vår vanliga v allgång, hela dagen förfmåckta af
törd, och därpå meråndels angripas af feber och
blodpinkning: då de nedfjunka i Kärr och myror,
at de ej utan mennifi^johjelp Kunna upkomma, at
med dillatigande förbigå många Jlere lika vådliga
tilfålligheter, fom kunna drabba dem å våra vanliga
betesmarker i vilda fkogen; Kan man väl rimmeli-
gen före dåIi a fig, at fodret,om det ock af modren kan
bibehållas, ej härvid lidit, och deraf federmera för
all fin lefnad, på et mer eller mindre plågfamt fått
kan blifva lidande? At beta denna Bofkap, uti de i
förra § allaredan berömda hagar, blir oftridigt bland
"de fåkrare utvägar til förekommande af flika olycks-
tilfällen, om man ej får föredå da 11fördringen fåfom
den fårkrafte, hvilken ehuru förmånlig den ock i
flere hånfeenden år, dock ej ännu på någon tid hos
ofs i Finland lärer, åtmindone allmänt, blifva god-
känd eller vedertagen. Aga kreaturen uti desfa ha-
gar erforderlig tilgång på godt och frifkt vatten, famt
nödiga lkjul tillika för dem beredas emot middags-

B fe-



fölen,, få torde man medfkål kunna; pådä, det mara
få vidt' möj.eligt är,, uti desfa lök t fatta dem i få-
kerhet för de flede af ofvannåmnde fvåra åfventyr
och faror. Desfa fkydda dock ej, fager man, för
rofdjurens anfall;; ty man: får erfara, i; fynnerhet t
fkärgården,, at vargen ofta åfven ifrån åket-gardet vid
boningsrummen' bortfnappar får och: fmärre kreatur;
men den vågar aldrig,, fällan åtmindone- fommar ti-
den, anfalla vår dörre bofkap allenaft den håller dg,
tilfammans.. Blir ock något, dörre denna
årstid; 11;iget eller fälld t af detta fkadedjur, (källman-
meråndjels- dkna.,. At det varit enfamt, vilfefarande
och fluteligen fadnat iet kärr, hvared det utur
iland fattat på något fått förfvara dg, fallit fienden
tål rof. Björnen gör den dörda och allmännade dö-
da på våra boskapshjordar;: men detta egenteligen ii
vilda (kogen,. och få exempel torde gifvas, at den
anfallit bofkap fonx innom någon hägnad varit in-
nefluten..

% 3>-
Vårdas- kon under det hon är drågtig, med' denv

©aomforg, blir ockkalfningen för henne icke fvår eller
mödofam.. Förficktigheten fordrar dock,, at henne
åfven. vid; detta- tilfälle nödigt- biträde lämnas.. Ron
bör ingalunda indångas för trångt,, ty huru lått kan
bon icke- ken lådan händelfe fkada dg fjelf och fin
jijpidai alfuda.?: en underbeddning af drö och halm,,

han-

v*
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bar man ofta funnit härvid vara mycket förmånlig.
Rummet får ej heller vara för kalk; hvad (tyska kan
man väl vänta hos cl * t fpäda dian t, at fördraga el-
ler emotffå köldens väldiämroa Vi-rkningfir'? Af den-
na orfak ler man ock at drågtiga kor til indundan-
de kalfning, allmånnaft Hyttas midt i rummet, där
man tror värmen vara körd och jämnad. Sedan
kalfven framkommit, vill modren, om hon någon-
fin förmår, flicka den famma ren.' Om och huru
vida detta henne' må tillåtas, år likväl ännu ej af-
giort. En del påftå, at kalfven genad bör tagas i-
från modren, flyttas til et varmt ftålle, at der med
varma kläder aftorkas och renas (//). Andra åter
fordra, det kalfven på dället bör med fint dött falt
öfverdrös, på det modren få mycket nogare måtte
afflicka deniamma (c). Då likväl modren af natu-
rens drift företager dg detta, och man tillika kän-
ner det bon meråndels härefter med en lindrig di-
arrhé frias från de kruditeter, fom under hennes dråg-
tiga tildånd blifvit famlade, famt at kalfven, om den
ej genaft och på det nogade renas ifrån dn med-
förda fuktighet, alltid blottllålles för vantrefnad med

B 3 ikabb

d) Se Lehibegrif fämmtlicher Oeconomifcher und Camerak
wrsfenfchaften des kften Theils I;fler Band, Ibtes Hauptft,.
111. Cap. f. 143.

O Se Ny famling af Rön, Förfök ock Anmärkn, i Hus-
hållningen. Tr. i Stockholm 1796 3;dje Del. fid, 336,
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fkabb och utflag, tyckes man äga all fkålig anled-
ning at bifalla den fednare meningen. Saltet torde
icke defto mindre kunna umbäras; det kunde mö-
yeligtvis blifva för darkt retande för kalfvens ännu
mycket öpnade porer, kan hända åfven utöfver
nödvändigheten någon gång befordra den annars nu
få välgörande utfoten hos fjelfva kon. År åter få-
bufet kallt, blir det högft nödvändigt, afc flytta kalf-
ven i et varmare rum, och där på det möjeligafte
fått torka och rena den famma: härigenom vinnes,
at faknaden af Kalfven hos mordren blir dräglig, famt
fnarad förfvinner, få at man ej behöfver befara nå-
gon trånfjuka hos henne öfver förluden af denna
defs-lifsfrukt. Närmare underfÖKningar fordras ock
otvifvelaKtigt få väl vid- desfa, fom vid de flefte före*
fkrifter vid vår Landtmanna hushållning,, hvarefter
federmera en längre tids vunnen férfarenhet, endaft
Kan gifva ofs. den fäKrafte och påliteligafte up-
lysning.

s.. 4;

De dåggande djuren äro öfver alk i ditt fria til-
#a'nd' ålaggde,. At med fin- mjöl-K- upföda fina ungar,,
tils desfa hinna den ålder, at de fjejfve kunna fkaffa
$g födan; hvarefter de förd påkallas af naturen, at
å. nyo. begynna med omforgen om fit flågtes fort-
plantning. I död håraf tyckes manl kunna fluta, det
femma föcefkrift åfven vid vår bofkapsfkötfel fåd>m

den
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d*en förmånligade borde följas. Men härvid torde'
få anmärkas r at i djurens vilda tilftånd, mjölken ej:
til annat ån til ungames föda- kan användas, och at
den fpåda ungen icke heller njuter annan omvård-
nad, ån den honom af modren lämnas, hvilken ar-
matur ftånd fatt at förfkaifa eller bereda honom nå-
gon annan låmpelig eller emot mjölken, held til nå-
gon mån i godhet fvarande- föda. Våra Kor åter
underhållas förnåmligaft för den afkadning, man af
mjölken väntar. Skulle den, på famma fått fom i
djurens vilda tilftånd, hufvudfakeligen endad anflås-
til Kalfvens föda, förlorades otvifvelaktigt dörda de-
len af den vind vi indragé af våra ladugårdar.-
Detta har ock utan all tvifvel varit orfakeri derti!,
at man allmånnaft delar med kalfven denna honom
af naturen beredda och ämnade näring, famt få ti-
digt, fom någon fin möjeligt vara Kan,- förnekar hö-
jaom den famma.

Men fuft denna vinningslydnad, fom upgifves;
vara förlängt drefven y vill man förnåmligad tik
fkrifva den mindre framgång,, vår bofkapsfkötfel tili
närvarande tid hår i landet vunnit. Fölgdes den-
na princip dock endad af ofs, torde detta föregif-
vande med (kål Kunna anfes grundadt; men då man
fer famma hushållning, fnart fugdt, öfver hela verl-
den vara den allmännafte, ja åfven å de orter, där
bolkapsfkötfeln tyckes hafva hunnit til d^n dörfta>

B £ full-
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fellkomlighet, lårer man i detta bånfeende ej me-
ra Kunna Klandra vika Landsmän, ån andra natio-
ner. Det lukvudfakligafte torde faledes Komma an
nppå det näringsmedlet, fom lämnas Kalfvarne i
kallet för mjölken. I lam ma mån det i godhet och
egenfkaper ican likna mjöliven, måfte det ock na-
turligtvis blifva mer eller mindre tjeniigt til deras
föda, och följakteligen åfven i famma förhållande
befordra deras trefnad. Ät Kalfvarne förd och til
någon tid böra underhållas med mjölk, (kikad den
förfta af naturen för dem utfecida föda, ri-eruti in-
ftåm-ma alla? men om de fjelfve fkola fä fuga den
ur modrens fpenar, eller fedan den blifvit utmjölkad,
endaft dricka denfamma, dåruti hafva våra hushål-
lare ännu ej kunnat förenas, Förmånligaft fynes det
-dock vara, at vänja dem genaft vid det fått, å
iiviiket de federmera i längre tid komma at emot-
taga och njuta fin föda. Ty få de någon tid di,
(kall man, utom dera deraf följande ölägenheter (/),
alltid erfara, at de federmera vifa den ftörda mot-
villighet uti det, at med blotta drickande nåra lig»

Den

f) Desfa upräknas otrftändeligen uti ofvanföre citerade
Lehrhegriffjammtlicher Oeeonomifcher und Cameral rt>is-
jenfcbafien I. Band. 11. Hauptib Capit. 111. §. 196. Ja
D. Salehov fkall påflå, at kakvar fom biifvit födda utan
At få kiga modrer., aldrig (kola få den egentcliga Bo-
fkaps(j-ikan, fe Ny SamUng af Ron, Fårjok och Jltt-
märkningar i hushållningen o.e Deleu lid. 387»
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Uen mjölk dem gifves, bör i det famma vara ut-
mjölkad, eller, fom man fager, fpenvarm; emedan
ekn farorna kali ej knakar K.alfven få väl, och defs-
utom-,. under en längre tid,, tros. förlora af fine goda.
egenfltaper.. Härvid götes draxt: den anmärkning,,
det man i anledning håraf blir' tvungen at mjölka
Kon flere gångor om dygnet, b varigenom hon får
en vana, fom kan hafva flere ölägenheter med fig,;

då tid och omÖåndigheter ej mera tillåta en få of-
ta förnyad mjölkning.. Men* en fåker förfa renhet-
bar fullkomligen ådagalaggt,. det k al fven år ganfka
väl belåten, allenad den får tilräcklig föda 3:ne
gångor om dygnet,, en få ofta anflälld mjölkning,,
tyckes ej allenad blifva nyttig,, utan ock högdnöd-
våndig, i hänfeende til det: myckenhet af mjölk,, fom
famma tid bos kon beredes. Torde ock hända „
om man alla tider, få fom å nåera orter finnes ve-
dertaget, mjölkade kon jämnt jroe gångor dageli-
gen, det mjölkafkadningen kfven kunde til en be-
tydlig mån bringas högre. Man fruktar ock dett
kalfven, då den får dricka mjölken, under tiden
kunde på. en gång förtåra mera, ån den verkelig-em
förmådde använda lig til näring, och fåledes oftas
nog af fnalhet fattas i tiifålle at fkada dg;, men van-
jes den genalt vid, drickandet, och det å visd be-
dåmda tider, kan defs begär den ena gången, vidl
enahanda omdändigheter, ej finnas dörre eller häf-
tigare',, ån den andra. Kårkri utur h.vilka mjölken!
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gifves, fkola hållas få rena, fom möjligt blifva kan,
»-och på det nogade, efter hvarje gifning, tvättas och
(koljas. Minda fyra i kärlet år genaft i dånd at för-
(kåmma den frifkade mjölk, Ivvarefter kalfvarne
ej .annat kunna, ån utmattas af fvåra utfoter.

Den förda månaden förmår kalfven, om kora
ej år mycket mjölkfattig, fållan förtära all modrens
mjölk, lämnar fåledes under denna, alltid en del
deraf til vår hushållning. Men den följande åtgår
kons hela mjölkförräd, och finnes åfven knappad
tilråckligt til kaifvens föda. Derföre blir frågan, med
hvad flags närande ämnen fkall nu det mindre
mjölkförrädet ökas, at kalfven ej måtte lida brid
pä föda, och deraf förlora fin trefnadV Hårtil före-

»flås en tunn välling af oiyradt och väl gåfet bröd,
kokad i vatten til up-lösning, fom federmera upfpå-
des med mjölken (g). Man nyttjar hår brödet, få-
fom det medberedda och följaktligen låttfmåltade
födo ämne af fåd kan vinnas, hvilket kan kokas
til välling, fom icke heller, allenad den dageligen
beredes, kan förorfaka någon för kalfven vådelig
fyra. Denna tilblandning fmakar kalfvarne vål, och
åtes af dem begärligt, hvarföre åfven vållingspor-
tion fmåningom kan ökas i famma förhållande man

fer

f)Se ofvnn åberopade Lehrbegrif'Sammtlicher Oecon.&Camer,
WisfenfJjaftm. I. B. 11, Haft. 111, Cap. §, 197. fl. lig,
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fer Hg tvungen at undandraga dem mjölken. Ja er-
farenheten påftås fullkomligen kunna ådagalägga, d-et
efter den längre tid r omltåndigheterna tillåta en och
livar, at underhålla kalfvarne med denna blandning,
deras trefnad ej allenaft fkall blifva itörre,. utan ock
för en framtid fåkrare. Skulle åter en fådan föda
räknas för koftfam r fo-m vid fvåra mifsvåxt år nå-
gon gång kuftde hända, få kan man redan i andra
månaden tilgripa den föda,, man i annor håndelle
forft iden 3:dje fkulle lamnä dem. Af -| kanna lin-
frö kokas i 2 kannor vatten, vid pafs 10 minuter, el-
ler til defs allt det flemmiga hlifvit utdraget,, en
flemfoppa (Jf), hvilken vid gifningen åt kalfven ut-
fpådes med. en ftark dekokt eller lag(z) af det båda
hö man äger. Hårtil blandas ock litet mjölk i början,,
på det afbråttet ej måtte blifva för ftark-t för kalf-
Ven. Mjölken och flemfoppan niinfkas til fine por-
tioner fe dan efter en och hvars råd famt. lågenhet^
alt fåfom man närmare nalkas til den tiden, då kalf-
varne efter naturens drift, nappa efter, och dyme~-
cfelft röja begär til en ftadigare famt mera torr fö-
sla. Detta fker vanligen emot flutet af 4:de niåna-

C dem-

b) Nyttan af denna- flemfoppan Ikikrifves i Ffprit des
jlournatix, lanvier 17gl.

i) Tilrcdnina-en och förmån af denna hödec ocl",, fe Ny Samp-
ling af Rån, Fårjök och Anmhkningar i HushållnjiP-
gen, 3,, Del; fi„ 46&
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den, då kalfven fullkomligen kan föda fig med godt
hö, allenall han af höl aget eller dekokten fäfons,
dryck., får efter ht be.hof på vanligt-vis 3:ne gån-
gor om dygnet. Medgifver höförrådet, böra de ej
få föran på andra året fmaKa fårfkt och grönt gräs,
det ådrager dem alltid, åtminftone i början utfot,
hvilKen under deras ftarkalle tiivåxt ej annat Kan
ån vara dem vådelig. Sur mjölk med tilblandadt
mjöl, Kli och annan dyliK gruta fom vanligen bru-
Kas, kunna alldrig bekomma dem väl. Mjölken fkall
ju nödvändigt med fin f}rra fkada dem, och den til-
blandade grutan år mera fvårfmålt, ån at de af den
kunna draga en fund och gagnande näring. Derfö-
re hafva gemenligen ock Kalfvar, fom härmed blif-
vit upfödda, en hängande buk famt äro Korrta, ma-
gra och dåligt fatta, då däremot de, fom på ofvan
befkrefne fåttet upfoftras, få under all trefnad den
Hållning, det hull och den munterhet hvarmed en
god bofkaps afvel alltid utmårKes.
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