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iborgs Lä.is Landlbrnks Sällskap, som redan förliden kösf,
,edn:
med
"ff af d inträffad mindre fodertillgång, fann sig
anlatet alt meddrla råd och upplysningar, drls
genom
*"

för’

«

utdelandet

„sleutvv, miten talonpojat äSttpima Såäntefå, tä-.
it« hätåifenä taltuetm, tiifetoat
raauiaaittituttmfftSta
.f

Olltetuilfl,"

drls af

rn

å svenska spräket Iryckt anvisning, om
de olika foderslagens värde ocl. ulfodringssätlel
m. ra. anser sig
mi, i anseende tili dctta ärets ringa
ängs affcastning, sä mycket
raera nppmanadt att, icke
allenast i minnet aterialla de förnt
ointiämnde skrifterna, ulan äfvcn, att göra dc tillägg,
so .n närvarande omständiglicler tyckas pakalla.
!)å

ängarnc i år allmännast anscs I.afva gifvit
raJnst bälften
afkastning än förlidet år, ocl. da i Hera socknar halin
tillgangen lilir mindre än vanllgt, anser Säilskapet det vara förenligt med en god on,tanka att förminska sin boskap i
förkållaude tili den fonnmskade foder-afkastningen;
men dervid får Sällskapet uttala sin öfvertygelse, att denna
förminskning ieke bör
ske genom försäljni.ig,
mä penninge bebofvct beldre
mindre

_

annorlunda

afiijclpas,— ulan geuom slagtande ocb kutlets förtärandc i Lemmet;
bvarvid fördelarne, utaf följandc beräkning, tydligt inhemtas.

Genoin en brådskandc försäijiiing i höst, utaf måLända bälften
af Läncts kreatue, skola ovillkorligen priserne falla nnder kreatueens verkliga värde, kanske äuda ned tili 3å4 Rub. för en ko.
En slagtad ko bör gifva omkrlng 8 Lisp. kött:
soin åGO kop.
4 Rub. 80 kop. S:r.
per Lisp. gör
Uuden bctalas med iniust
i
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Summa 6 Rub. 10 kop. S:r.
ocb mera i förhällande tili kons

slagtvigi.

Men det är ieke allenast i denna cnkla beräkning som vilisig af slaglandct, utan äfven i några andra fördelar,
i allmäuhel lära vara mindre påtänkte;

sten visar
soin

1 Skålp. Imit motsvarar för menniskan I närande kraft
iner äo 2 skålp. rågbröd.
Om nu antages alt en person dageligen beböfver 5 skålp, bröd utom vaulig sofvel, så hän brödportionen nedsättas tili 2 skålp. ocb sofvelportioncn ökas med
i skålp. kött.
En ko,

gifvcr 8 Lisp. kött, besparar dcrigeuom minst
f 6 Lisp. bröd:
6 Rnb. 40 kop. S;r.
soin å 40 kop. per Lisp. gör
ocb då buden tilläggcs
I
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så bar egaren sålunda för sin ko 7 Rub. 70 kop. S;r.
eller närä dubbelt af försäljnings priset.

iMen denna bnsbållniug leninar ieke allenast en sådan vinst
jemförd i penningar, utan äfven tvänne andra fördelar af slor
betydenbet, neml. 1;o att den för många varande nnga spanmåls
tillgängen derigenom besparas ocb 2:o att meuniskorna e liialla
en vida belsosammare ocb mera stärkande föda,
Laudtbruks Sällskapct vill pä grund bäraf scrdcles uppmana
de mindre bemedlade at Länets jordbrukarc, ali så fort det egcntliga

liösflietet aftager, Hiedan äimu boskapen eger sommarbullef, slagla
neli sjclfve förtära sä stor andcl af gin boskap, att den återsläendc »Ui lian födas, ocb della så inyckel heldre, aom det Sr
fakliskt bändi, att eli m imi ie anlal kor, framfödde raed sanoina
foder bclopp som ett större, lemua mora ocli fetare injölk, saint
lika niyckct men kraftigare spillning.

