Underlätta häftens arbete
Wärbrutet har försiggått, och säkert har
jordbrukare med beundran och glädje
konstaterat det utmärkta arbete de nyare jordbearbetningsredskapen, såsom tallriksharf, spadharf, fjädcrharf o. dyl. ästadkommit. Men
mangen jordbrukare torde icke besinna, att
detta fullkomligare arbete ocksä i wida högre
grad tagit hästens krafter i anspräk, än hwad
de mera primitiwa pinnharfwarna, klösharfwarna och dylika redskap gjorde, hwilka gan«
ska ofullständigt bearbeta jorden. Och huru
mängcn jordbrukare har warit betänkt pä att
underlätta den ökade börda, som sälunda
lagts pä hans trognaste tjänare, hästen, hwilken, willigt släpper till sina sista krafter,
om man är nog omänsklig att fordra detta.
Nägra päminnelser om de mångahanda medel
mången

—

som

för att i någon män lindra
hästens tunga ma därför här finnas plats.
finnas,

Om dessa rad ock icke längre kunna tillämpas wid wärbrnket, sä kunna de i stället med
framgäng följas wid det snart stundande
tradesbruket, hwilket äfwcn det ju kan mara
ganska tungt.
1) Öka alltid hafreransonen under den
bräda tiden. Fråga icke efter, huru mycket
hästen far, utan gif den sä mycket den
behöfwer för att icke förlora sitt hull eller
sitt godll humöl. Fett är den bästa stopp
ningen, och den kraftigt födda hästen skall
tacka dig med 30—50"/» mera arbete, an

hwad

en utpinad, trött

häst skulle förmä.

2) Unna hästen något längre middagsrast,
t. ef. 1 >/2 ja 2 timmar i stället för den
manliga en timmes rasten. Och sä en liten
~klockan sex" under hwilken hästen icke urspännes men matas med tort bröd och far
en klunk watten samt stär en tio minuter,
wärkar mycket uppfriskande. Det gar sedan
med dubbelt gladare

fart framät.

3) Anwänd alltid Sidons hästskyddarc i
de skacklor, som sättas i de tyngsta redskapen:
ringwälten, spadharfwen o. s. w. Af stlllta
hästskyddare är ett par tillräckligt, i det en
skyddare fästes emellan hwardera framswäugeln och den bredare bakswängeln. Ett sädaut par kostar blott 1! —12 mark, och med
denna ringa utgift tan man för hela är framåt
srikopa sig frän obehaget att fä bogbrutna
hästar, hwilka ofta i wcckotal ej tunna anwändas och därunder förtära längt mer, än
hwad hästskyddaren nägonsin skulle ha kostat.
4) Wattna hästen under warma dagar
äfwen emellan utfordringstimmarna; att lata

hästen

i det

branuheta solbaddet gä tölftandt

är ett lika upprörande

som

onödigt djurplå-

geri.

Aftwätta swetten frän hästens bogar,
ställes i stallet eller innan den
dagswärk.
Begjut bogarua uppslutar sitt
repade gänger med kallt watten, sä att de
fullständigt afkylas, och guid dem sedan torra.
Att lata swetten torka in och tilltäppa porerna,
5)

innan den

gör just bogarna lämpliga för skaffar,
sedan aro sä swära att bota.

6) Känn efter, om

som

stället

bakom munken
trykt hästens manke,
sättes en grästorfwa med grässidan nedät pä
det ömma stället och kwarhalles pä stället
medels en bukgjord.
7) Anwänd lösa putor af lärft och stopär

het. Har sedolkcn

pade med
De äro
bogarnas

halm emellan räntorna och bogarna.
smala och lägga sig utmärkt efter
former.
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