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Puheen almksi.
Koska metsässä on sekä riistan että rahan juuri, niin

lienee toki tämä kirjainen, parempata odottaessa, otolliseksi
olettama, eikä hylkyyn heitettäwä. Monenlaiset mulkkeet, jos

muukin toimettomuus, owat olleet syynä, etteiwät Maamie<
hemme ole woinect wetää metsistänsä sitä etua, kuin olisi
pitänyt. Ajat kuitenkin jo kättä antaawat, joina asia »var-
maankin tulee toiselle karmalle. Kentiesi yksi ja toinen j»
rupee seuraamaan Pellerwoisen esimerkkiä, joka

Mäet kylwi männiköiksi.
Kummut kylwi kuusikoiksi,
Kankahat kanarwikoiksi,
Notkot nuoriksi wesoikfi.
Noromaille koiwut kylwi,
Lepät maille leyhkeille,
Tuomet kylwi tuorehille,
Pihlajat pyhille maille,
Tammet wirran »vieremille.

<K«lem»la,, 2 Ru«r,)





Yksinkertaisia Neuwoia metsän hoita-
miseen.

Jokaisen toimellnen maanwiljeliän pitää siltä ahfc-
rala huolta pitämän, että hän saisi maastansa runsaim-
massa määrässä niitä aineita, jotka sekä itsellensä että
muille owat hyödylliset huoneelliseen elämään.

Kuin maa on antelias faswuillensa täyttämään huo-
neen tarpeita, niin woivi aina usiampi ihminen tulla toi.
meen pienemmän maa-alan kaswuilla; ja pienemmän maa-

tilkun ruokkoamincn ei taas ole niin waiwan alainen, hv-
wällä saaliilla, kuin awaramman maan kappaleen hallitse-
minen, jos se kuitenkin antaa huonomman lähdön.

Näiden asiain miettimisellä pitäisi sckä pellot, niityt
että metsät hoidettaman; ja niinkuin wilja, heinä ja muut

senlaiset kaswut owat «välttämättömät elatus'keinoon, niin
samate owat metsänkin aineet wälttamättömäl.

Pellot ja niityt waatiiwat aina parhainta maata, met-

sä taas tyytyy huonompaankin, joka on scmmoseen paikkaan
jätettäwä ja niin hoidcttawa, että se aikaa myöten wähem-
mälcä maa-alalla antaa monta suoraa ja suurta puuta.
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Sen kautta paranee kaswu, sekä työläs puiden hakeminen
pitkän matkan päästä estetään. Tawallisesli ei sitä kulun-
kia panna lukuun, joka pitkä-matkaisista kuormain »vetämi-
sistä tulee, ehkä st »vähentää puolen tahi enemmänkin pui-
den saalista.

Jos kolme eli neliä sataa täyttä puuta saadaan tyn-
nyrin alaisesta maasta, niin Mainen saalis on paljo suu-
rempi, kuin mitä tawallisclla metsäin hoitamisella tähän
asti on »voitettu, ja semmonen puun saalis on ainakin »var-
ma, jos waan seurataan Näitä

Neu m oja '

Qta ensi» kuiwaneel ja kaatuneet puut pois, mltsästä talosi
tarpeiksi; se on parempi, että ne raiwataan pois ja polte-
taan, kotona, kuin että. ne wiiuuwat paikoillansa metsän
sytykkeinä, josta tullm »vahinko-walkia woipi pijan polttaa
nwreenkin metsän. Jos et itse tarwiise näitä metsän hyl-
kyjä, niin anna tanvilsewaiscen naapurisi ottaa ne »vähän
»naksun edestä eli ilman maksutta.

Sellaisia (kuiwia) puun hylkyjä-ei saa löytyä metsäs-
sä; sillä-ilman sitä, että ne owat kerkiät syttymään, cstää-
»vät ne myöskin puun ja heinän kaswua. Jos et muuten
»voi niitä raiwata, niinkokba heidät kasoihin aukeille pai-
koille ja polta tarkalla peräankatsomisella, josta saat wielä
tuhkaa pelloin ja niittyin »välttämiseksi. Tämä tuhka olisi
kyllä metsällekin hyödyllinen, mutta ei kuitenkana wälttä-
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matoin, koska metsä saa aina »väkensä märkänewistä ha-
muista, lehdistä ja kannoista.

Pidä siitä huoli, että saat nuoren metsän kaswamaan
niin tihiätsi kuin mahdollista on, ja erinäisellä maa-alallan-
sa; ei wesa saa kaswaa siellä toinen täällä, waan niin ti-
hiänä toinen toisensa rinnalla, että puut ikään kuin taiste-
leisiwat keskenään kaswaissansa, jolla tawalla saadaan suorat,
suuria ja silcäpintasia puita, ja ajan päälle monta wähälle
maan alulle. Tämä nuori metsä kaswaa hywin, jos «van-
hemmat puut seisoowat harwempina, etteiwät ne kokonansa
estä pmwän waloa wesoilta> eikä jätä maata kowin aurin-
gon kuumuudelle. Kuitenkin nouscewat puun taimet wasta
siemtn-wuoden perästä, joka woipi wiipyä usiampiakin
wuosia.^)

Metsiin hakkaamisesta.
Kuin waan metsä on raiwattu kaatuneista ja muista

tuimista puista, niin hakkaa tuoretta metsää talosi tarpeeksi,
mutta kuitenkin määrätty palsta eli sarka kerrallansa. **)

Hlä kaikkia puita hakka yhtä haawaa; sarottain hak-
kaaminen ci ole niin ymmärrettäwä. Waan hakka määrä-
tyltä maa-alalta niin monta puuta, että ainoastansa tar.

) H«w»ipliu ei tee siementä jok,, wuosi, waan loisinansa w«sta wii-
den eli tundcn wiwten perästä.

') Palstaksi tahi saraksi kutsutaan tässä jokahinen, erikunakin wu,-

leua hakattawaksi määrätty mctsä-ala
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peellisia siemenpuita jää seisomaan, jotka antaawat sieme-
nen ja wielä warjoowat maata ettei se kuiwu, si »ä kaikki
siemenet tarwitseewat kostuketta itääksenlä, joka itu-kostuke
ei pysäty muutoin kuin pimennossa. Kaikki puu-lajit eiwät
kuitenkana tarwitse yhtäläistä pimentoa itu-ajalla.

Pyökki eli saksan tammi*) tarwitsee kaswaessansa
enimmäsli marjoa, sen perästä kuusi, sitte tammi, koiwu,
leppä ja mänty. Syy siihen on, että siemen saa olla

maassa neljä ja kuusikin wiikkoa, ennen kuin se nousee tai-
melle, ja jos maa sen ympärillä silla ajalla kuiwahtaa, niin
laimi ei nousckkan, eli nostuansa lankee maahan. Pyökin
ja kuusen taimet, joiden juuret lewiäwät pitkin maan pin-
taa, tarwitseewat kaswaa niin liki toisiansa, että ne estää-
wät toinen toisensa juuria kuiwamisesta.

Jos metsä on kauwan pysynyt koroin Harmana, niin
että ruohon juuret owat saaneet turwehtua puiden juurilla,
niin puun siemenet eiwät pääsekkän maan sisälle itua teke-
mään. Silloin on nurmi niin paljo piirreltäwä eli kuokit-
tawa, että siemen pääsee paljaaseen multaan. Tämä asia
autetaan sillä tawalla, että hakatessa jääneet risut polte-
taan, jolloin ruohonkin juuret palaamat, eli että sikoja las-
ketaan metsään nurmettunutta maan pintaa tinkimään, eli
niinkin, että nurmi hakkaillaan sellaisiin nelikulmiin, joNsa
jokaisessa kuusi tahi kahdeksan tainta woipi kaswaa, jotka,
kaswaesansa näin tihiänä, suojeleewat toinen toisensa juuria.

') Bot.
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Sellaisten piireltyin nelikulmain wäliä woipi olla kolme tahi
neljä kyynärätä, jos ei ole erinäistä semmoista nuoren
metsän tarwetta, joka saadaan puiston raiwaamisella,
se on: näiwettyneiden puiden pois hakkaamisella. (Katso
edelläpäin tästä puiston puhdistamisesta eli raiwaamisesta.)
Tässä wiimeksi mainitussa tapauksessa annetaan nelikul-
main olla likempänä, pari kyynärää toisistansa.

Mitä »vanhempi nurmi on, sitä suuremmat olkoot ne-
likulmat, niin että jokaisen siwun pituus on kuudesta aina
24 tuumaan asti.

Näihin nelikulmiin lankeewat siemenet kypsyttyänsä,
jos waan on jätetty tarpeellisia siemenpuita ja runsaampi
siemenwuosi sattuu, jolla tawalla kylwämisen kulunki estään«
tyy. Risuja ei saa polttaa eikä maata kuokkia ennen kuin
siemeniä näkyy puissa, sillä jos se sitä ennen tapahtuu,
niin woipi maa turwettua, ennen kuin siemenwuosi sattuu.

Kuinka monta siemenpuuta tarwitaan aina jokaiselle
tynnyrin alalle?

Niitä tarwitaan usiampi eli wähempi, aina pim-lajien
jälkeen.

Pyökki-metsän siemenpuiden pitää olla niin tihiässä,
ettei maa saa nurmettua puiden alla, jos tainten pitää
höystymän, ja kuin waan siemen on langennut ja taimet
nousneet ylös, niin puita ei saa yhdellä kerralla poishakata,
waan tainten pitää wahitellen, aina enämmin ja enämmin,
saaman ilmaa, siksi kuin ne owat kerinneet kolmen ja nel-
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jän jalan forkuudelle, jonka perästä ne «oiwat kestää ilman
nmuttelewaisuutta.

Tammen siemenpuiden pitää kaswaa niin tiheinä, että
vksat koskeewat toisiansa kahden eli kolmen kyynärän päässä,
että maa tulisi tihiään siemennetyksi. Taimet omat koswa-
lettawat ahtaudessa,, muutoin lewittääwät he oksansa siwulle
ja kaswaawat lyhyiksi, määriksi ja penscanlaisiksi.

Tämä, puunlaji ei kuitenkana waadi pimentöä yli yh-

den wuodcn, sillä sen juuret tunkeiksen maahan niin sywään,
eltei ne woi kuiwaa.

KoiwU' ei tarwitse usiampaa siemenpuuta kuin kymme-
nen tahi kaksitoista aina tynnyrin alalle, sillä tämä puu on
siemenrikas,, ja, sen, taimet eiwät tarwitse kaswaessanft pal-
joa pimentöä..

Lepikkö tarwitsee kuusitoista eli kaksikymmentä siemen»
puuta lynnerin alalle, jotka kohta tainten nostua woiwat
hakattaa pois, silla, leppä ei tarwitse marjoa kaswaessansa.

Männikkö tarwitsee 30, äd ja 50 siemenpuuta tynny-
rin alalle, aina sen jälkeen, kuinka tuuheat ja siemenrikkaat
latwat owat, mutta tainten ylösnostua tarpeelliseen tihey-
teen, owat siemenpuut hakattawat pois, sillä männyn tai:
met eiwät wirkisty »vanhempain puiden marjossa.

Kuusipuu! taas> kaswaa- parhaitten siimeksessä (eli pi-
mennossa) ja siemenet waatiiwHt enempää kostuketta itääk-
sensä, jonkatähden tynnyrin alalle jääköön wiisikymmenlä
tahi kuusikymmentä siemenpuuta, joita ennen et saa pois
hakata, kuin tai.net kykeneewät suojelemaan toinen toisensa
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jumia, eli ennen kuin jokahinen taimi on kerinnyt sac,da
oksia juurcmmalle pimentämään ja peittämään juuria.

Siemenwuodet omat marsin harwinaiset, ja metsää
kuitenkin hakataan joka wuosi. Siitä se tulee, ettei kohta,
niinkuin toiwotaan, saada uutta metsää wiljeltäwäksi, enti-
sen poishakatun siaan; mutta jos uutta metsää pikemmin
tahdotaan, niin on paras siemenwuotena koota siemeniä säi-
löön, ja pitää niitä maikka neljä tahi wiisikin wuotta, ja

sillä ajalla kylmää. Se ei kuitenkana käy laatuun niin
tehdä pyökki-puun siementen kanssa, sillä u< ei idä, jos niitä
on säilytetty yli kuuden kuukauden, maan ainoastansa mui-
den rnaimttuin siemen-lajien kanssa, waikka nnmätkin wuosi-
wuodclla huononeewat. Jos ei siemeniä löydy säilössä, niin
saat wuosittain hakata palstan palstan perästä ja aina jättää
siemenpuita, siksi kuin ensimninen siemen wuosi sattuu, jolloin

sitten kaikki ennen hakatut metsäsarat kerralla siemennetään
näillä jätetyillä siemenpuilla, joilla pitää oleman tuuheat
la terwect latwal.

Nämät toimet ja keinot uuden metsän saamiseen, haka-
tun siaan, eiwät kuitenkana auta, ellei taimia suojella kal-
jalta, joka ne piian sekä tallaa että puree poikki.

Jos metsä on hakattu sarottain sillä lamalla, että yh-
tenä »vuotena hakattu sarka seuraa toisen perästä, ja niin
edespäin; niin tuon ei pitäisi tulla työlääksi kerralla aijata
kahdeksan ja kymmenenkin wuoden metsä-sarat. Jos tämä
taas näkyisi waikiaksi ja kalliiksi, niin on oiwallettawa, että
semmoftn kulungin käyttämisellä oikialla ajalla moitekaan
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hyödyllinen metsä, joka antaa monenkertaisesti usiampia ja
parempia hakattawia puita, ja että mersä-alan ei tarwitse
olla suuren tarpeisi täyttämiseen. Suuremman osan met»
sästä saat wielä sen perästä kyntää pelloksi, jättää niityksi
tahi laitumiksi, kuin ensin on saatu jokuu osa metsästä an:
lamaan usiampia ja parempia puita. Jos karjaa ei käy-
tetä metsässä kewäin tultua, tahi ellei karja ole korvin
n metsä-alan suhteen, niin aitaa ei tarwita metsän ym«
pärille.

Jos metsä sattuu olemaan liki aukeita maita tahi jär-
wien seuduilla, niin että wakewät tuulet woiwat sattua
metsää, niin älä milläkän lamalla hakka kokonansa metsän
ulkoreunaa, joka kutsutaan warametsäksi eli tuulen marjoksi
(stormkappa); maan hakka tämä warametsä ainoastansa
harwemmaksi, jos se on jo seisonut kaksi- eli kolmekymmentä
wuotta, ja anna puun-tainten kaswaa suurempain puiden
keskellä, jotka suuremmat puut sitten «vähitellen saat pois
ottaa. Warametsän pitää olla neljäkymmentä tahi sata
kyynärää lewiän, sen jälkeen jos metsä on tihiämpi eli har-
wempi, tahi mitenkä awaralta lakeudelta eli järweltä luu-
let käymät.

Tuoreen metsän hakkaaminen on aljettawa pohjaidästa
länsiluoteelle tahi lounaalle päin, kuitenkin niin, että seiso-
ma metsä jääpi lounaan puolelle, jolta puolelta wäkewäm-
mat myrskyt tuleewat juuri niinä aikona, kuin maa on
pehmiä ja >uiden juuret niinmuodoin höllemmät. Hakkaa-
makin, tihiämpi metsä suojelee silla tawalla siemenpuita
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tuulelta. Lounaan puolelta käywät tawallisesti myöskin
kewät.ahawat silloin, kuin käwyt karisccwat, josta on se
hyöty, että siemenet lenteleewät wahwemmasta metsästä
nuoremmalle, ja siementää maan runsaammasti, kuin sie-
men puut (ilman luulen awutta) woiwat sitä toimittaa.
Tämänlaisella hakkaamisella (pohjaidästä lounaaseen päin)
woit wielä siemenpuutkin wähentää ilman »vahingotta.

Kuin waan näjet tainten woiroan itsiänsä suojella, niin
hakka siemenpuut pikimittäin pois; sillä seisoessansa fau-
wemmin paikoillansa, tukahuttaawat ne pijan nuoret taimet.

Joutuisasti kaswawat puun-taimet eiwät salli ylitsensä
toisia suurempia oksia.

Jos nuorta metsää löytyy wanhain puiden alla, niin
on wanhan metsän hakkaaminen aljettawa ensin siinä, jon-
ka kautta nuori metsä pääsee, tultua latwoinensa wapaa-
seen ilmaan, paremmin kaswamaan.

Jos nuoria ja wanhoja puita löytyy selasin, niin hak-
ka wanhat puut pois ja anna nuorten kaswaa. Jos kui-
tenkin metsä senkautta harwcnee kowin, niin jätä muutamia
»vanhempia puita maata siementämään.

Wedä pois hakatut puut, ettei ne saa estää tainten
nousemista, äläkä kuorminesi kulje joka paikassa, waan pidä
niin wähä weto-teitä kuin mahdollista on, ettei puunltai-
met häwiäsi.

Puiston Raiwaamisesta (HjelpgaUring.)
Niin pian kuin nuorempi metsä alkaa niin suureta ja

tihetä, että alimaiset oksat rupeewal kuiwamaan ja heikon,»
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Mat puut naiwistymään, niin hakka pois «äimistyneet puut,
ei niitä terweitä. Senkautta wirkistyywät jääneet puut
paremmin kaswamaan, ja saamat poishakattuin puiden ma-
täncwistä kannoista enämpi einettä ja woimaa. Hlä kui-
tenkana ota komin monta puuta pois, ettei päiwä pääse
kuiwaamaan kaswawain puiden juuria. Se ei ole liljaksi,
jos otat maan ne, joilla omat komin lyhyet latwatertut.

Uudista tämänlainen puiston raiwaaminen joka kym-
menes wuosi, siksi kuin metsä wahwenee, niin jäämät wiimein
parhaimmat ja kauneimmat puut jälelle, joita karttuu kolme
kertaa kuin mitä tawallisesli saadaan samalta met-
sa-alalta silla hoidolla ja kaswattamisella, kuin tähän asti
on ollut tapana.

Jos mille maa-alalle ei tahdota samaa puu-lajia, mi-
tä ennen on siinä kasmanut, niin sitten täytyy's toisesta
paikasta koota jakylmää sen puu-lajin siemeniä, jotas tahdot.

Sellainen puu-lajin wajehtaminen on usein hyödylli-
nenkin. Niinkuin sekali-iylwy muutamassa maassa loistaa
paremmin kuin aitokylwy tahi erinäinen siemen; niin samoin
on hyödyllistä sekoittaa usiampaa siemen lajia metsänkin
kylwämiseksi puu-siemenillä; mutta ainoastansa woiton saa-
pa puulaji on jätettäwä kaswamaan, siksi kuin se joutuu
hakattawaksi; ne toiset puut taas, jotka komin näiwäkästi
näyttääwät kaswawan, Hakalaan ja raiwataan pois.

Siemenen kokoamisesta.
Siemenet omat koottawat siemenwuosina kaikista niis-

tä puu-lajeista, joita Himot kylmää. Jos ei sinulla ole
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metsässä siaa niille siemenille, joita et woi säilnttää vii
kuuden kuukauden, niin woit ne kohta kvlwä
hin tahi lamoihin säästöön, taitaaksesi sitte muuttaa taimi»

metsään.
Tammen siemeniä tahi käpyä kootaan Lokakuun alussa,

jolloin ne itsestänsä kariseewat. Niitä joko poimitaan hei-
nän sängestä, tahi lakaistaan koweltuneilla luudilla siliältä
maalta; eli sowitetaan niin, että kuiwalla ilmalla ja sattu-
man hallayön' perästä, silloin kuin ne owat kypset, scili ia-

hi lakana lewitetaän puiden alle ja käwyt karistellaan sille
pitkillä seipäillä, joiden yläpäähän on kaiwettu kaksi piitä,
taiwuttamaan oksia. Käwyt kannctan sitten winnille eli riiheen
kuiwamaan lewitettyna, jotka kerran päiwässä owar häm-
menneltäwät harawalla tahi kauhalla, siksi että hijottis ka-
loo. Jos lewitys on waan yhten eli kahden tuuman
paksu, niin ne vian kuiwahtaa. Kuuden tuuman paksu
lewitys taas tarwitsee kahdeksankin päiwääs jos ilmakin on
kuiwa ja wielä tuulen henki käy. Sen perästä woit ne
koota läjiin tahi kylwää jo samana syksynä, jotka silloin
owat peitettäwät yhven tahi kolmen tuuman paksulla mul-
lalla. Jos wieläi maakin kylmäsi niin sywälti, niin ei sie-
menet sen wuoksi tulis itämättömiksi;, mutta jos ne saa-
mat olla kylmässä ulkoilmassa ilman mullan polttoa pari

tahi yhdenkin yön, niin niihin ei sunkana ole enää luotetta-
waa. Pitempää aikaa, kuin kewääseen asti, et niitä woi
säilyttää tarkka-itosina, johon aikaan saakka ne hywin luleewat
toimeen koossa-, samoin kuin potaatitkin säilytetään yli lalwn;.
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Pyökin siemenet kootaan ja säilytetään samalla ta-
walla

Koiwun siemen kootaan Elokuun lopussa eli Syyskuun
alussa, kuin waan urwai rupeewat mustan-puhuaksi muut-
tumaan. Urpaset oksat leikataan ja sidotaan lyhteiksi, kan«
netaan pois ja ripustetaan katon alle ja tihiän sillan ylle
kuiwamaan, ettei tuuli saa wiedä siemeniä eikä karistella
rawoista sillan alle. Wiiden tahi kuuden päiwän perästä
omat siemenet kuiwat, jonka terästä ne tihiällä sillalla eli
hurstilla (lakanalla) eroitetaan oksista ja pannaan winnille
eli lakanalle säilöön, lewitettynä kahden eli kolmen tuuman
paksulle, jossa pitäsi hywän tuulen liekan käymän. Joka
V«!'wä owat ne hämmcnneltäwät, etteiwät ummehdu, jonka
perästä ne saat joko kylmää tahi panna tukkuun koko tal-
weksi marsin peittämättä.

Lepän siemenet kootaan Lokakuussa, kuin urwat waan
rupeewat mustettumaan, mutta ennen kuoren tahi suomus-
ten aukenemista. Oksat leikataan, kuiwataan ja siemenet
puhdistetaan oksan-rikkamista ja säilytetään samoin kuin
loimunkin siemenet.

Kuusen, männyn ja ulkomaan-näreen*) siemenet koo-
taan sillä tawalla, että käwyt poimetaan taimella hakatuista
puista, tahi seisomistakin puista niin paljo kuin yletät, josta
kuitenkin on enämpi waiwaa kuin saalista. Käwyt korja-
taan sitten jonkun ulkohuoneen katokseen, siksi kuin siemenet

") Ulkomaan näre " Lärktiäd.
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woiwat erota kawyista, jota tapahtuu seuraamalla ta-
walla:

Käwyt mätetään säkkilöihin, jotka waan kolmanneksi
osaksi saamat täytyä, ja ripustetaan sitten tuwan lakeen,
loka lämmitetään kesäwariksi. Käpyen auwettua puhdiste-
taan tahi hölkytetään säkkilöitä että siemenet eltaantumat,
joika sen perästä Harmalla seulalla tahi walpallä seulotaan
ja käwyt poltetaan. Woit myöskin käwyt lewittää tasaka-

tolle eli lakastulle kallioille Maalis- ja Huhtikuiden päiwä-
paisteseen, jolla tawalla käwyt saat aukenemaan, jonka perästä
ne mallitetaan (toisen) säkin suulle asetettuun seulaan ja seulo-
taan niin, että siemenet putoamat säkkiin. Jääneetkäwyn-kuoret
syydetään pois ja loisia käpyjä taas mätetään seulaan ieu-

lottawaksi. Tätä tekoa sitten tehdään niin lauman, kuin
kaikki käwyt omat seulotut. Estääksesi siementen pois len-
tämistä tuulessa, kuin käwyt omat lewitetyt ulkoilmaan au-
kenemaan, saat raketa ympärille hawuista aidan eli werhon
(kolmelle puolelle), kiekon mukaan pohjan puolelle, sillä la-
malla ettei nouseman ja laskeman auringon walo tule este-
tyksi käpyjä lämmittämästä. Tämänlainen puolikiekon mu-
kainen werho kokoaa wielä paremmin auringon säteet ja
aroiltaa käpyin aikasempaa aukenemista.

Käwyt woiwat myöskin kuiwahtaa ja siemenet erkaan-
tua tuman lakeen tahi tuman eteläseinällerakctuilla lamoilla.
Kuitenkin omat siemenet seulottawat, jos käwyt ulkoilmassa
kuiwataan, ettei tuuli saa niitä pois hajotella.
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Jos siipiä tahi hiutuwia tahdot saada pois siemenista,
joka on kahdesta syystä hyödyllinen, ensiksi, ettei tuuli

saa kylwäesia niiden awulla puhaltaa pois siemeniä, ja toi-
seksi, ettei linnut niin piian niitä äkkää; niin hajota sie-
mentukku, kostuta luudalla, kokoa taas siemenet ja hämmen-
tele, että hiutuwat tarkoin kostuuwat. Sen perästä omat
ne lewitettäwat kuiwahtamaan ja sitten wiskattawai eli pe-
rattawat riihessä, niinkuin muukin elo. Tarkasti on kat-
sottawa, ettei siemenet tul< olemaan niin kauwcm tukussa,
että ne ummehtuuwat lämpymästä ja pilaantuuwat.' Nel-
jännessä tiiman, osassa irtaantuuwat hiutuwat.

Dniden kylwämifests.
Tynnyrin alan kuokkimisen ja pehmittämisen kulunki

«iole yhtäläinen, roaan sitä myöten, kuinka tarkoin maa
kuokitaan (eli kynnetään.) Keskolainen kuokkimisen, fylwä-
mijen ja siementen peittämisen kulunki woipi arwattaa kah-
teen pankko Riikin talariin*) tynnyrinalalta. Jos tynny-
rin ala kylmetään kuusen siemenillä, niin mänee joka neli-
kulmaan 3t naulaa, joka maksaa 42 killinkiä, (kuin pan-
naan 12 k. naulalle); koko tynnyri» ala maksaa sitä myö-

') Tässä lasketaan luku. Kirjon tekiäu mukaan. Ruotsin rahan jäl-
ken, joka lie wielä maa-miehillenune tultu. Sen kurssi on tiet-
täwästi nmuttetewaiuen, kuitenkin woipi asian tunlomatoin tulla
tielle, lukeissansa korkeimman kursin jällen 54 lopeitkaa hopiassa
pankko Riikin Talarille, jota myöten pankko killinki tekee h«>
Pia kopcilka», loska 48 killinki» menee Niilin Talariin.
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ten 2R. 42 k. Jos metsä kylmetään männyn siemenillä,
niin siihen mänec 2i naulaa tynnyrin alalle? luetin 32 k.
naulalle, joka tekee 1 R. T, 32 kop., eli kuusi-kylwökscn
kanssa 3R.T.32 k. pankossa. Koiwun siemenillä kyl-
wäessä mänee 4 naulaa-nelikulmaan tahi 8 kannua tynny-

rin alaan, kuin naula maksaa 1 killingin; niinmuodoin mak-
saa tynnyrin ala 2 R. T. 4 k.

Kylwäessä raaoetulle eli poltetulle maalle ei kuokki-
mista tahi mellastamista tarwitakkan, jos tuhka waan on
yhden talwen saanut painua ja siemenet sitten hämmenne-
tään multaan,, jonka kautta kuokkimisen kulunki estetään.
Kowan, sarvisen ja Nurmisen maan mellastaminen eli kuok-
kiminen eli piirtelemincn, tulee wielä kalliimmaksi. Päiwä-
rintaa tahi muutoin kuiwaa maata kylwäessä tarwitaan puol-
ta wertaa runsaampi siemen kuin tuoreseen maahan. Sie-
m<nten peittämisen pitää olla suuruuden jäl»
ken, niin että tammen siemen tarwitsee multaa I—3
man puksuudelle, I—li1—li tuuman, kuusen,
männyn ja ulkomaan näreen siemen koiwun siemen le-
pän siemen i tuuman paksuudelle, aina siemen-jywäin suu-
ruden jälkeen. Hienommat siemenet owat waan hämmennel.
täwät multaan, mutta knlwäessä ilman hämmentämättä
woipi suuri, osa> joko kuiwaa tahi tulla linnuilta syödyksi.
Se on kyllä tosi, että siemenet, metsän itsestänsä kaswaes-
sa, eiwät kohta pääse niin sywälle maahan; mutta aikaa
myöten ne kuitenkin joksikin sateelta ajetaan maahan, ja
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lehdetkin owat heille peitoksi mullan asemesta; mutta kyl-

wäessä on parasta peittää siemenet mullalla.

Puiden Istuttamisesta.
Niiden puulajien kaswattamiseksi, joiden siemeniä on

työläs saada runsaammalta, asetetaan istutus penkit samoin
kuin ryytimaissa olet nähnyt, joihin multa luodaan höllään
ja siemenet kylmetään niin tihiään, että 30 tahi 40 tainta
woipi nosta jokaisessa jalan pituisessa ja lewiässä nelikul-
massa, joZta sitten kahden tahi neljän wuoden perästä tai-
met muutetaan cli istutetaan toiseen paikkaan. Pitempää
aikaa et saa taimia pitää penkkilöissa, jos et tahdo heitä
harwenemaan siitä, että ne ilmankin owat tihiässä ja tu-
kahiuuwat.

Senlaisista istutuksista ei kyllä saada suuria metsiä,
multa sellaiset istutukset owat suuremmasta armosta, kuin
omain metsäimme puut.

Tällä tawalla saadaan ulkomaan näreen siemeniä, jotka
tuleewat koroin talleiksi, kohta kylmää metsään, joka myös-
kin waatisi paljo enempi siemeniä, kuin jos ne kylmetään
kuohkiampaan maahan, jossa ne tarkoin itääwat.

Mutta kuin tämän puun käwyt owat pienuudensa
wuoksi työläät koota, kuin käpy-oksat owat sitkiät ja käwyt
(owat) otettawat enimitten seisomista puista ja siemenetkin
owat niin pienokaiset; niin senwuoksi arwataan naula näitä
siemeniä kahteen pankko Niksiin, jonkalaiset siemenet owat
tarkasti pidetläwät. Tämä puulaji ansaitsee kuitenkin jon-
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kun kulutuksen, ensiksi senwuoksi, että sitä on huolia istut-
taa, että se loistaa pgiwärinnassa, jossa muunlaiset puut

owat työläät saada kasaamaan, ja siksi toiseksi sentahden,
että se seisoo märkänemistä wastaan yhtä hywin ja ken
tiesi wielä paremmin kuin tammi, jonka suhteen se on mar-
sin kelwollinen aita-seipäiksi, jota warten naiwcttyneita löy-
tyy tarpeeksi asti, semminkin kuin sellaisesta metsästä kaikki
kitupuut owat tarkoin hakattawat pois, koska se waatii kas-
mamista ilman muilta puilta ahdistamatta.

Saarnapuun,*) waahterenf) ja lehmuk-
senff) siemenet owat myöskin työläät koota runsaammalta,
eiwätkä painu tarkoin metsämaahan, jonkatähden nekin owat
kylwettäwät penkkilöihin ja taimet sitten muutettawat, en-
siksi penkkilöista metsään eri-istutukseen, 10 ja 12 tuumaa
toisistansa, ja sen peräsrä, kaswettua neljän tahi wiiden
kyynärän korkeuteen, metsään, waikka lyslimelsäksi.

Kaikki siemenlaijit loistaawat parhaitten kylmettynä
samalla wuoden ajalla kuin ne owat kootut. Niinmuodoin
tammi, pyökki, waahteri. saarna, ja leppä
myöhä-syksyllä; jalawa Heinäkuussa, koiwu syyskuun lopussa,
kuusi, mänty ja ulkomaan näre aikaseen kewäillä. Niiden
siemenet säilyywär itoisina wähittamkin kuusi kuukautta, ja
hawupuiden siemenet wielä neliä ja wiisikin wuotta.

Saarnapuu ja lehmus eiwät nouse tawallisesti samana
wuotena kuin ne kylmetään, waan tarwitseewat kokonaisen

Ask. ") Alm. f) Lönn. ff) Lind. -l-j-f) Hasset.
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kesän haudaksensa maassa, lalawa, kylmettynä Heinä
kuussa, nousee Harmoin ennen kuin tulemana kewännä.

Kahden ia neljän wuoden wanhoja taimia muuttaessa
on paras kaimaa oja penkin päähän, ja sitten taimella tai-
mien juuret, jolla tawalla taimet, hiljaisella liikuttelemisella,
itsestänsä kaatuuwat ojaan, ilman juurten satattumista.
Tainten otettua ylös, on katsottawa etteiwät juuret kuiwu.
Zstuttaissa taas uuteen paikkaan ei pidä jättämäsi juuria
koukkuun maahan, maan puhdista ne teräwällä weitsellä;
suurempia taimia ottaessa et saa kuoria el! haamoittaa nii-
den juuria. Parempi on leikata wahmgoitetut juuret pois
kuin istuttaa niitä leikkaamatta. Tainten istutettua pitää
sinun juuri-multa hywin tallaaman, ettei home tartu juu-
riin, taimet sitoman »vaajoihin ja kostuttaman.

Puiden istuttamisesta ei kyllä näytä oleman hyötyä,
mutta, kerran siihen totuttua, ei se suinkana ole hiluista.
Tässä ei kuitenkana tarkoiteta sitä, että kaswattaa metsaw
lawallisilla puilla, maan ainoastansa sellaisilla, joista on
maitia saada tarpeeksi asti siemeniä kohta kylwettämäksi, eli
sellaisilla, jotka waaciiwat parempaa maata, kuin metsä-
maamme tawallisesli on.

DUam Istuttamisesta.
Kaikkinaisista r,itapuista kewäillä leikatut oksat kas-

watiaawat uusia luuria, jolla lamalla saadaan pieniä
metsiä, joko koristukseksi eli tuulen suojaksi. Oksat omat

leckattawat, ennen lehden kannan puhkeemista, teräwällä
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weitseillä wähan wiistoon oksan juuresta niin ettei tuon
irtaannu, ja sitten islutettawat yhden jalan sywyyteen peh-
miäan maahan, joka hywin oksan juurelta tallataan ja usi-
asti kostutetaan, kuin waan multa kuiwahtaa, siksi kuin
juuret rupee kaswamaan.

Maan yläpuolelle jätetään pari nuppia, joista ennen
syksyä kaswaa neljääkin jalkaa pitkiä oksia, jos waan maan
laji ja paikka on sopiwa, johon tuore ja sarvinen maa
on sopiwa.

Nämal yksinkertaiset neuwot, oikein käsitetyt ja opiksi
otetut, woiwat antaa sinulle tihiöita ja kasweliaita metsiä
talosi tarpeiksi, jossa ei tarwita turhia aprikoimisia metsän
joutumisesta määrättyyn aikaan, eikä sopimattomain puiden

kaswattamisesta. Jos mitä «imelää ja ymmänamätöinta
kohtaa wielä sattuu, niin toiwomme maassamme kohta löy-
tymän toimellisia metsän haltioita, joilla halullimn woipi
neuwoja kysellä.
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