
31cd anlctlning af dca inom länct bcfaradc fodcrbristen, bar

Laiidlbruks-Sällslsapct bärnmd velat mcddela följande Undcrrät-
telse, äsyftande dermed att anvi«a «ågra mcd el tili förekonnnande
ellcr inildrandc af de svårrghctcr ocli förluster i fråg;a?arande fo-
derbrist för uiåiipen tordjc nicdföra.

Olägcnbctcrna af en inträffande fodcrbrist bunna på flcra sätt

afkjclpas, men sker säkrast derigenam alt inan, så forl skc kan,
minskar antalet af sinc Krcalur, så att ej flera bibchållas än fo-
derlillgängcn medgifvcr att tillräekligl kumia föda tili de.n tid
då de ätcr kuuna utsläppas på bctc. Slåugcn anscr det visserli-
gen för en förlust alt afytlra sinc Krcalur, ocli väljcr anlingcu
den utvagcn alt knappa in på fodrct eller ock alt köpa sådaut.
Bäggc dclarnc mcdföra dock beslumd förlustj af ett Krcalur som
stillas knappt, bar inan hvarken att påräkua nägou särdclcs nytta
eller afkastning; ock bvad köp af sådaut vidkommer, så skullc det
vid närvarande köga prisor talla sig allt för dyrt, äfven om nä-
got fuunes ati köpa.

Ett fullvext Krcalur fordrar dagligen i hövärde a f sin
lefvande vigl, livi 1ket för djur af vanlig storlek ntgör omkring
Ja sk. om dagen, eller för 240 dagar (8 niåuader) 180 lisp.
Då rnan vei delta, 1)1 ir det sedän lait alt uträkna kuru inånga
kuuna födas med det bcllntliga foderförrådet. Som exempel vil-
ja vi anföra följande:

Om jag på mitt bemman inbergat t. ex. 900 lisp. bö, så bar
jag nog för alt dermed under loppet af 240 dagar (8 månadcr)
föda 5 fullvuxna lircatur, bvilka i så,. fall genom mjölk, köli,



gödscl eller arbete, Tulit crsälta fodrcts värdcj mcn sball åler med
dessa 1)00 lisp. födas t. ex. 10 Krcatur, så crhåller bvarje eadast

hälften af !»vad det verkligen behöfver, hvaraf följcr, att det blir
svagt, utmagrat ocb eländigt, leuinar sin egarc riuga eller ingen
afiiastuing, och, då man beböfver afyllra det, mäsle säijas för ett

riuga pris; stiilar niau åter dessa sinä 10 Kreatur vai, d. v. s, med
IS sk. om dagcn för bvarje, sä är fodret redan efter 4 måaaders
föriopp aldeles sini och mau mäste för den åtcrståcnde haliva
tiden köpa 000 lisp., hvilka, om de äfven— hv ilket imi är otnöj-
iigt skulle burnia köpas för 10 kop. S:r p:r lisp,, erfordrade ei»

sumina af 00 llubel Silfver, d. v. s. 8 llubel för bvarje bo, eller
deras fulla värde. Af della synes att det blobastc blir, att ej bi-
bebålla flera djur äi» maa efter ofvanståcnde beräbniug kan föda,.

Uoä rnångca torde fodertiilgången f. n. vara sä riuga, att den
ej ens är tilfräekiig för de djur soin nödvändijt muste bibcliål-
las; i så fall mäsle maa med audra födoämnen söka crsälta det
bristande. Sålcdes ka» ai au t. ex. i ställct för ett lisp. hö, gif-
va autiugea;
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hvilka, bvar för sig i aärande braft rnotsvara 1 lisp. vanligt liö.
Soin aödstillniug kaa äfven enris ocli reumossa anväadas, om man

koknr lag derpå oeh slår dea så ket soin möjligt på agaar, boss,
söadersburea halin o. s. v. Älyeben foderbesparing viuoes der-
Jgeaom, att man glfver Kreaturcn flera gånger om dagen och helt



lilct i sänitor, så alt dc cj få draga del under sig, I bvilket faf 1
det soin födoämne går förlorat. Den halin soin vanligtvis be-
gagnas tili strö, Isan med större nylta anväml as tili foder, sär-

deles nnj då den betaias med 4 tili 6 Rnbel Silfver för pannen.
Alt vid slilliiingcn följa en viss ordning, bidrager ej allc-

nast tili befrämjaude af Kreaturens helsa ocb trefuad, utau inver-
kar äfven bögst fördelak tigt på mjölkafkastningen. Följande ord-
ning vid stiliningen lorde vara alt förordna;

f. m, kl. S . . ■ Ho
„ 7 . Baddning
~ 9 Halin
~

44,
* , H ö

m. kl. 1 , . Baddning
~ 3 . . Halin
~ O . . Ho
~ 7 . Hahn.

Alt stöpa fodret i vanat vatien, medför myeken nytla. An-
vändas rotfrukler, böra dc belst kokas. Mjölet bör strös på badd-
ningen, för att göra den välsmakligarc; kylslaget vatien börgifvas
miust 5 gångcr om dagen.

Lagom vanne, Ijns, frisk luft, renligbet ocb öin beband-
ling, bidraga i bög grad tili Kreaturens bclsa och trefnad; man

bör derföre aldrig glömma att, jti rikligare man föder sill Krea-
tnr och ju omsorgsfullare man behandlar del, des»lo större ren
vinsl lemnar det sin ägare.




