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Karjanhoidosta sananen.

eidän kotieläimemme saamat arwaamattoman
paljon kärsiä sellaistakin rääkkäystä, joka suo-
ranaisesti ei ole raakuuden aiheuttama, waan
jota pikemmin woidaan pitää ymmärtämät-
tömyyden ja ajattelemattomuuden seurauksena.

Karjanhoidossa on olemassa sellaisia epäkohtia, jotka tuot-
tamat eläimille kipuja ja pitkällisiä tuskia ja kärsimyk-
siä, maikka ne eiwät medäkään omistajan huomiota sii-
hen määrään puoleensa, että huomattaisiin niitä ajoissa
korjata, Wasta sitten kuin tuntuma aineellinen wahinko
jonkun eläimen kowemman sairauden tahi kuoleman kautia
on omistajaa kohdannut, rumetaan miettimään sen syytä
ja silloin masta koetellaan epäkohta korjata, kun mahinko
jo on tehtäwänsä tehnyt.

Kerron tässä lyhyesti muutamista epäkohdista, jotka
tuottamat eläimille kärsimisiä, monesti niin wiattomassa
muodossa, ett'ei eläimen omistaja niitä aina ollenkaan
turmion tuottamaksi huomaa, maikka ne tuottamat suurta
aineellistakin tappiota.

Ensiksi: Karjakartanot omat useasti niin puut-
teellisesti ja wajanaisesti walaistut, että ainoastaan jon-
kunlainen raskauttama hämäryys siellä mallitsee, Maan ei
elähyttämä kirkas päimän malo niin kuin pitäisi. Päimän-
waloa tarwitsewat kaikki kaswit, ihmiset ja eläimet. Ilman
sitä ei mikään kasmi, eikä mikään eläin moi kaswaa ja
edistyä, maan kuihtuu ja kituu, meltostuu heikoksi ja woi-
mattomaksi olennoksi, jolla ei ole mitään tarmoa ja pontta.

Suurimpia pahantekijöitä rangaistaan nykyään pitä-
mällä heitä pimeässä mankikopissa, joka pian kuihduttaa



woimakkaankin miehen heikoksi luurangoksi, — Miksikä me
ihmiset, sotka odotamme ja toiwomme karsastamme run-
saita antimia, kidutamme niitä pimiöissä, huonosti wa-
laistuissa laäwissä, miksikä emme soisi niiden pysywän
terweinä ja säilyttäwän hywinwointinsa, söka kyllä saadaan
aikaan siten, että lääwät warustetaan niin awaroilla ak-
kunoilla, että täydellinen päiwän walo läöwässä wallitsee.
Wasikat y. m. pienet eläimet samoin salwataan tawalli-
sesti johonkin ahtaasen karsinaan, soka on tehty mitä pi-
meimpään lääwän nurkkaan, sonne ci paiwänwalo wähän-
käan pääse walaisemaan, ja kumminkin toiwotaan niiden
kehittymän sa waurastuwan wahwoiksi hywiksi eläimen
aluiksi. Waan pimiässä ei mikään kaswi eikä eläin woi
täydellisesti kehittyä, sen sokainen ajattelema ihminen woi
helposti käsittää.

Toiseksi: Karjakartanot omat useasti liian hata-
rat tahi liiaksi tiiwiit sa umpinaiset. Kummassakin ta-
pauksessa omat ne wahingolliset ja tuottamat eläimille kär-
simyksiä. Hatarat lääwät owat pakknisaikoina liian kylmät,
raot ja reijat seinissä synnyttämät ristiwetoa, joka on tcr-
weydelle komin mahingollinen, sillä se tuottaa utarien tu-
lehdusta, utareruusua, keuhkopussin tulehdusta y. m. ki-
kipua ja maimaa.

Umpinaiset lääwät täyttywät taas helposti raskaalla
pilaantuneella ilmalla, joka tuottaa eläimille tuskallista
kärsimistä, sopa tautia ja kuolemaakin.

Tiedämme, että meri joka sydämmestä lähtee kierto-
matkalle ruumiin kaikkiin osiin, on alkujaan heleän pu-
naista nestettä, waan palattnaan takasin on se muodostunut
mustanpuncrtamaksi hiilihaponpitoiseksi. Keuhkojen awulla
puhaltaa eläin ulospäin hiilihappoistn ilmaa sa wetää hen-
gityksellä sisäänpäin happea sisältämää ilmaa, joka puhdis-
taa meren uudestaan heleän punaiseksi, hapenpitoiseksi ja
ja niin otolliseksi lähtemään uudelle kiertomatkalle miemään



elämän nesteitä ja puhdasta happea kaikkien ruumiinosien
eläyyttämiseksi ja tarpeellisen lämmön ylläpitämiseksi. Kun
sisäanhengitettäwä ilma ei ole puhdasta, niin werikään
ei woi puhdistua ja silloin eläin kadottaa hywinwointinsa,
alkaa nuutua ja sairastua. Jos lanta lääwässä alkaa
mädätä eli palaa ja eläinten täytyy hengittää sisäänsä
sellaista pilaantunutta ilmaa, niin ne sairastuwat jakuo-
lewat niin sanottuun lantahäkään. Monta sellaista ikämää
tapausta woisin mainita. Lääwät owat warustettawat
läpi wäli- ja wesiknton käywillä ilmanwaihtotorwilla, jotka
tehdään niin, että niitä tarpeen maatiessä woidaan hel-
posti aukaista ja kiinnisulkea, jotta lämpö tasaisesti woi-
dann lääwässä säilyttää ja raitista, puhdasta ilmaa saada.

Kolmanneksi: Epäsäännöllinen ruokinta- ja juotta-
mistapa tuottamat aineellista wahinkon jn aiheuttamatruan-
sulatuselimissä häiriöitä, jotka woiwat kehittyä niinkin pit-
källe, että eläimet saamat siitä armaamattoman paljonkärsiä.

Märehtimiä eläimiä, erittäinkin lehmiä on syötettämä
luonnonmukaisesti niin, että aamulla kohta kuin niitärume-
taan syöttämään, annetaan heti toinen ruoka-annos, kun
edellinen on loppunut, ettei lehmän ollenkaan tarmitse ku-
luttaa aikaansa odottamisessa. Ruoka-annoksien tulee olla
pieniä, toinen toistaan seuraamia ja niin waihtelewassa
muodossa kuin suinkin. Näin jatketaan, kunnes eläin yh-
tämittaa täten syötyään on aiwan kylläinen, jolloin sille
pannaan kahmalollinen toumon olkia eteen ja jätetään
rauhassa lepäämään, kunnes se on kyllälti lewännyt ja
ruokansa täydellisesti märehtinyt, jonka tehtyään lehmä
nousee ja alkaa syödä taas hymällä ruokahalulla, sillä se
suuri Pötsö, joka rawintoaineet ensimäisen pureskelun ja
nielauksen jälestä kypsyttää, on nyt märehtimisen kautta
tyhjentynyt ja silloin masta on otollinen aika antaa leh-
mälle uudestaan ruokaa, ja taas, samoin kuin edellä sanot-
tiin, syöttää ne yhtämittaa, kunnes omat aiwan kylläisiä.



Juottamisessa tehdään imeläkin suurempia erhetyksiä
Marsinkin Karjalassa, kun juotetaan lehmiä kuumilla haude-
ja jauhojuomilla, mikä kerrassaan on wahingollista mo-
nesta syystä. Tahdon tässä waan lyhyesti mainita, että
rawinto-aineiden tulee suussa sylkinesteellä kostua, jonka
jälkeen rawinto niellään watsaan,! jossa watsaneste ja sylki-
neste yhdistyen toisiinsa kypsyttäwät ruoka-ainekset, josta
sitten watsaseinämissä olemat pienet imurisat imewät ruu-
miin kaikkia elimiä ylläpitämää ja maidoksi walmistuwaa
elollista nestettä, joka n. s. mahapaedassa olemia hienoja
kanawia pitkin wirtailee ruumiiseen. Kun nyt jauhot an-
netaan juomawedessä, niin eiwät ne kostu sylkinesteessä,
eiwätkä mene isoon kypsytyspötsöön (ei ainakaan kaikki)
eiwätkä siinä tapauksessa tule uudestaan suuhun märeh-
dittämäksi, kuten pitäisi, maan menewcit suorastaan sata-
kerrokseen, jonka mälilehtien on mahdotoin sitä tarpeeksi
jauhaa ja sulattaa. Kuin rawinto menee majannaisesti
kypsyneenä satakerrasta juoksuwatsaan, niin synnyttää se
siellä »vatsahappoa, jota suuri osa lehmiä täällä Karjalassa
sairastaa, joka tunnetaan siitä, että lanta tulee tamallista
pehmeemmäksi, pahalta löyhkywäksi, maitokin saapi ttms-
tenmielisen maun, mettä tulee päällisen ja maidon wäliin,
maito tulee wiruwaksi j. n. e. Lehmä tulee tuosta tau-
dista näkymäisestikin kipeäksi. — Siksi omat jauhot an-
nettamat appeessa, waan ei juomassa. luomaweden tu-
lee olla puhtaan ja raittiin, sekä niin lämpimän että kun
siihen pistää kätensä, niin tuntuu se pikemmin wähän
kylmän kuin lämpimän haalakalta.

Täydellinen walo, puhdas ilma, säännöllinen jär-
jestys ruokinnassa, puhdas, raitis juomawesi, tasainen,
tyyni lypsy, hywä pehmeä wuode, puhtaanapito ja siisteys,
sekä lempeä kohtelu elähyttäwät eläimiä ja pitämät ne
terwemä. P. W.
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