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Zemkopis
Divdesmitpirmaift gadagājumu*

tfs 24.

Lauksaimneecības, biškopības, dārzneecibas, tirdzneecibas, rūpneecibas v. 1.1. nedeļasraksts.

1913.Trešdeen, 12. jūnija.
Raksta eesatitajeem: Honorāra leelums nosakāms uz manuskripta, rēķinot pēc „Zemkopja" drukas loksnēm, par ziņojumeem — pēc drukas rindiņām. Tādam

nos?cijumam trūkstot, raksti tiks uzskatiti ka atdoti ledošanai par briVu. Honorāri izņemami vēlākais trīs mēnešu laiki pēc raksta nodrukāšanas, citādi autors tiks

uzskatits, ka labprātigi atteicees no sava honorāra.

Zemkopiba.

Sēnišu slimibas uz āboliņa.

Āboliņš mūsu druvās eekarojis neeeņemamas pozici-

cijas, tamdēļ ka viņš ir tāds augs, kas mūsu ze-

mes un klimata apstākļos labi padodas un lopi viņu

zaļā, ka ari žāvētā veidā, ēd ar gārdu muti. No ābo-

liņa sēnišu slimibam līdz šim pazīstamas šādas: rūsa,

milturasa, neīstā milturasa, melnais lapu plankumai-
nums un vēzis. Āboliņa rasu rada leekēžu sēnite, ar

zinisku nosaukumu Uromijces irifoīii Lev. Vasaras

sākumā uz āboliņa lapu apakšpusēm un ari uz kāteem

eerodas jau minētās sonitos eeidijas jeb pavasara spo-

ras, kuras atrodas mazos šķīvišos uz lapu maļam un

ap viņu dzīslām. Uz lapu virspusēm pretim dzeltenām

ecidijam atrodas piknidas. Jūnija beigās un jūlija sā-

kumā jau var uzeet uredo jeb vasaras sporu čurmiņas,
kuras visvairāk mājo uz lapu apakšpusēm, bet dažreiz

pāreet ari uz virspusēm. Vasaras sporu čurmiņas ir

brūnas un putošas. Pēc 2—3 nedēļām, kad vēl uredo

sporas nav nozudušas, jau eerodas ari zeemas jeb te-

ieito sporas tumšāku samtainu spilventiņu veidā, kuri

pastāv līdz vēlam rudenim. Zeemas sporu spilventiņi
visvairāk apmetas uz āboliņa otras zāles jeb atāla. Ar

rūsu stipri aplaistas āboliņa lapas nelaikā novīst, kam-

dēļ viss augs teek vājināts. No pretlīdzekļeem pee-

minu pareizu augumaiņu, atturigu pasugu izvēli un

āboliņa agru hopļaušanu. Vissekmigaki šo sēniti var

apkarot caur apsrjricešanu ar kaut kādu senišu slimibu

apkarošanas līdzekli, bet pee āboliņa sējumeem, pēdējo

plašuma dēļ, tas iznāktu par daudz dārgi.

Leekēžu sēnitei
s

Erysiphe polygoni D. C. darbojo-
te'bl' rodas āboliņa milturasa, pee kam pēdējā auga kāti

un lapas pārklājas ar baltu miltainu sarmu, uz kuras

vēlāk, eerodas papreekšu dzeltenas, vēlāku brūnas un

beidzot gluži melnas bumbiņas. Slimās lapas sagree-

žas un nokalst. Ar šo kaiti visvairāk sirgst bastarda

āboliņš. Slimibu var apkarot, ja āboliņa druvas pava-

sari pa virsu nomēslo ar zuperfosfatu un kāliju vaj ari

ar pelneem.
Nereti uz āboliņa lapām parādās bāli vaj eedzel-

toni plankumi. Lapu apakšpusēs tai pašā laikā var no-

vērot pelējuma veidigu, pelēki violetas krāsas sarmu.

Tādu slimibu dēvē par neīsto āboliņa milturasu un viņu
rada sēnite Pcrenospora trifoliorum D. B. Slimās ābo-

liņa lapas nelaikā nokalst.

Melnais āboliņa lapu plankumainums ceļas leek-

ēžu sēnitei Phijīlahora trifolii luckel. darbojotees un

vairojotees. Slimibai eerodotees uz āboliņa lapu apakš-

pusēm attīstās melni uzbreeduši, neleeli un negludi

plankumi, kuru visvairāk ir ap lapu dzīslām. Vasarā

leekēdis vairojas caur konidijam, kas atdalās no koni-

diju nesejeem, kuri atrodas uz jau mineteem melna-

jeem plankumeem. Mitrā laikā slimiba attīstās ļoti
ātri. Ar šo kaiti visvairāk slimo baltais āboliņš. Ru-

deni uz jau nokaltušām lapām attīstās peritecijas, caur

kuru palīdzibu sēnite pārzeemo. Ja ir paredzams, ka

slimiba stipri vairosees, tad āboliņš janopļauj agrāki,
neka parasts.

Āboliņa vēzi rada leekēžu sēnite Sclerotinia trifo-
liorum Ēriks., pee kam ap šo augu sakņu kakliņeem
dažreiz parādās balta, zirnekļa tīklam līdziga beeza sar-

ma. Vēlāk eerodas ari melnas sklerociju kārpiņas,
kuru eekšejee audi ir pavisam balti. Slimibai eerodo-

tees āboliņa lapas dzeltē un paši augi, protams tikai

slimee, drīz nobeidzas. Sklerocijas pārzeemo un nā-

košā pavasari no viņām attīstās sīki, dzeltenbrūni šķī-
viši, kuri satur slimibas dīgļus. Slimiba var izplatitees
ari caur sēklām, ja pēdējās satur sklerocijas. Vēzis

visvairāk uzbrūk tam āboliņam, kuru sēj pēc rudzeem

un kas aug ceetā māla zemē. Japeeturas pee tādas

augu sekas, kurā āboliņš pirms 4 gadeem neatgreežas



vecā veetā. Sēklas eeperkot vajag but uzmanīgam, ci-

tādi slimibu drīz var cc vazāt no citureenes.

J. Sm — ds.

Lopkopiba.

Sarkanā daņu peena govs.

No agr. A. Zeemeļa, Danijā.

IV. Audzināšanas mācibas svarigakee

pamatnoteikumi.

«Baltijas Lauks.» sludinātas lopu audzināšanas

metodes un viņu pamatojumi atgādina agrākos, visma.2

ceturkšņa gadu simteni atpakaļ Dānijā valdošos uzskatus

lopu uzlabošanā. Izrādās, ka ārzemju lauksaimneeku

peedzīvojumi Celmiņa kgm un viņu domu beedreem

nav bijuši zināmi, izrādās, ka teem nav ne jausmas
no pēdējos gadu desmitos eegūteem atzinumeem cc

dzimtibas jautājumos. Un ko modernā zootechnika ka

nederigu krāmu nomet, to «Balt. Lauks.» speciālisti
velk Do krāmu kambara laukā un cildina saimneekeem

par preekšzīmigu latveešu lopkopibai.

Ir bēdiga parādiba, ka pašu ļaudis smacina uz-

plaukstošo lopkopibu ar Vakar-Eiropas dogmatiskā for-

mālisma tvanu.
V

Sis ir eemeslis, kamdēļ mums jāpalūkojas audzi-

nāšanas mācibas vecās skolas pamatnoteikumos, jāuz-
meklē viņas kļūdas un jārāda, ko saka modernā zo-

otechnika par svarigakajeem audzināšanas pamatnoteiku-

maeem, lai varetum apvērtēt pašu mājās eeteikto un

leetojamo darba veidu noderigumu.

Par sugas jēdzeenu bij jau pirmajā nodaļā runa.

Jautājuma svariguma dēļ mums tas vēl te jāpapildina.
Līdz šim leetotais sugas apzīmējums pee peenalopeem
ir pilnigi nederigs audzināšanas nolūkeem. Sugas

raksturojumu nedabun no īpašibam, no kurām atkaras

viņas vērtiba, bet gan no bezvērtigām abējām jeb ek-

sterjera eezīraem. Tas bij radees tai laikā, kad maz

ko zināja par eedzimtibas apstākļeem un domāja, ka

tīps aptver visas kustoņa īpašibas un eezīmes kā neda-

lāmu veenibu. Preekš zooloģiskeem - geogratiskeem
apraksteem «sugas» apzīmēšana pār ārējām eezīmem

var būt peeteekoša, bet ne preekš lauksaimneeka, kas

skatās uz kustoņu vērtigām (fizioloģiskām) īpašibam.
Vecās skolas aizstāvji mēdz sacit, ka fizioloģiskas īpa-
šibas esot pārak nedrošas, svārstošas, kamēr morfolo-

ģiskas drošākas kamdēļ pirmās esot nederīgas preekš

«sugas» raksturojuma. Bet tas notika tikai aiz eedzim-

tibas apstākļu nepazīšanas. Bioloģiskee izmeklējumi
rāda, ka tiklab morfoloģiskas, ka fizioloģiskas īpašibas
ir veenadi noteiktas. Pēdējas izrādās par svārstigām

tamdēļ, ka viņas mērijamas ar veenu un to pašu mēra

veenibu, kamēr pee morfoloģiskām īpašibam (p. p. krā-

sas kustoņa tīps tūlit skaidri noredzams). Celmiņa kgm
nebūt nav zināms, ka bakterioloģija dzīvneekus eedala

sugās pēc ķīmiski-fizioloģiskām īpašibam un sēklas

audzinātāji, p. p. N. P. Nielsens-Tvstoftē (Dānijā)
eeaudzina konstantas augu zortes pēc fizioloģiskeem
(ražibas un zeemceetibas) rakstureem. citādi viņš, Celm.,
nestāstītu «Balt. Lauks.» šādu prātojumu: Tas (Balt.

Lauks.) teicis arveen, ka par veetejo sugu nav saucami

raibu raibee dažādu sugu jaukumi, bet ari veetejai sugai

jāuzstāda (?!) noteiktas ārējas eezīmes, un tā visdrošaki

eeaudzejama no pirmatnejeem veetejeem tīpeem, bet

šee tīpi uzmeklējami un noskaidrojami caur lopkopibas

(?!) izpētīšanu.»

Ko nozīmē preekš latv. lauksaimneekeem viņu
speciālista padoms? Tas ir, lai preekš vaislas neņemtu

ražigus kustoņus, bet lai vilktu no kādas nomales

deenas gaismā to brīnuma tīpu, kuru Centrālas nopeet-

nee leetprateji, pēc kādas jau eepreekš «uzstādita»

šablonas, atzītu par latveešu pirmatnējo sugu. Preekš

jokulapam te ir smuks materiāls; 1. skats: Laboratorija,
kurā redzam, ka Celmiņa kgs ar sugu modeļeem un

sirms profesors ar galvas kauseem rīkojas un «uzstāda»

pirmatnējo tautisko tpa paraugu; otris skats, kurā re-

dzams, ko Centrāles «leetprateji» ar tautisko «moduli»

apgādajušees pēti latv. lopkopibu, lai atrastu «īsto» kustoni.

Ta ir visbēdīgākā nomaldišanās dogmatiskā formālisma

purvā, ka «Balt. Lauks.» sludina lopkopibas uzlabošanas

labā latv. saimneekeem. Viņa ir kaitiga tamdēļ, ka

ārēju eezīmju dēļ neteek eevērotas lopu saimneeciski

vērtigas īpašibas, viņa ir nezinātniska tamdēļ, ka au-

dzinātajam darišana ar kustoņa atsevišķām īpašibam,
ka tīps pee māju kustoņeem tiklab var zīmetees uz

morfoloģiskām ka lizioloģiskām īpašibam un nav uzska-

tams par visu īpašību kopibu. Tas ir formālisma vis-

leela kā kļūda, ka ārojām eezīmem vajaga būt nedalāmā

sakarā ar lizioloģiskām īpašibam. Un peeturotees pee

šeem nepareizeem (dogmatiskeem) uzskateem, Celmiņa

kgs klāsta aplamas teorijas par tīrasinibu, krustojumeem
un citām asiņu daļām. Mums tikai brīnums, ka paši

lauksaimneeki, pamatojotees uz saveem peedzīvojumeem

lopu audzināšanā neprotestē pret asiņu daļu teoriju:

pēcnācēji nebūt nedzimst pēc Celmiņa kga uzstāditās

receptes, kas noderiga varbūt apteeķeram, vaj krodze-

neekeem preekš kādu šķidrumu sastādišanas, bet ne

lopu audzinatajeem.
Starp veetejeem lopeem, vaj viņus sauc par vee-

tejo sugu vaj par krustojumeem, atrodami tāpat dažādi

tīpi, kā «tāļi daudzinātā» Celmiņa kga sugā. Ari ta

nav «tīrasiniga» pat uzkrītošākās eksterja eezīmes, ne-

runājot vēl par fizioloģiskām īpašibam, uz kurām pee

peena lopeem audzinātājs greež visleelako vēribu. No

bioloģiskā veedokļa ir tikpat sarkanā dāņu peena govs,

ka veetejee lopi uzskatami par dažādu tīpu mistru, kurā

caur pārošanu var rastees vēl jauni tīpi. Audzinātajā
uzdevums ir analizēt, izmeklēt kustoņu vērtigako īpa-
šibu eedzimtibu un eeaudzinat lopu familijas, ciltis,
kurām šis īpašibas ir eedzimtas «tīrasinigas». Pee

kam mēs varam būt veenaldzigi pret mazvērtīgām, krā-
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sas, ragu v. c. eezīmem; ja tās reizā ar pirmajām

kļūst eedzimtas — ir labi, ja nē, tad tamdēļ neveens

cik necik saprātigs lopu audzinātājs neatzīs savus vai-

slas lopus par mazvērtigakeem par teem, kureem ir

eedzimta brūna, vaj raiba spalvas krāsa.

Prof. Kronacbers*), zīmejotees uz šeem jautajee-

neem, saka: «Mendeļa pētijumi ir atslēga preekš da-

žādu parādibu un jēdzeenu pareizas izprašanas. Tīr-

audzinašana vaj krustošana neatteecas uz visam kustoņu
eezīmem un īpašibam, kā uz veselu veenibu, bet tikai

uz zināmām īpašibam un eezīmem, citādi «tīrasinigam»
kustonim vajadzētu būt tīram visās eezīmes. kas pee

svešapaugļotajeem dzīvneekeem ir neeespējama leeta.

Agrāki runāja pee krustošanas par asiņu

daļām. Tāds apzīmēšanas veids ir neloģisks

(aplams), kļūdains, jo eezīmes (īpašibas) teek

patstāvigi eedzemdetas un kustonis ar tikai

V32 asiņu daļu no preek.šteēa asinim, varbūt

tomēr «tīrasinigs» veenāvaj vairākās (sugas)
eezīmes.

Tas, kas šādu spreedumu nodod par «Balt Lauks.»

sludinātām audzināšanas metodēm, ir AVeihenstefanas

lauks, augstskolas zootechnikas profesors Kronacbers,

kuri uzskati tagad valda lopu audzināšanas zinātnē. Un

ko Celmiņa kgs stāsta «Balt. Lauks.» 8 num. par in-

struktoreem, «kas sajūsmina un aizrauj» veenkāršus lau-

ka klausitajus (preekš veetejas sugas), kuri neprot leetu

kritizēt, — tas izrādijees par nepeeteekošu preekš sa-

pulces, kurā peedalas laba daļa nopeetni sagatavotu

«leetprateju» . . ,
tas zīmējas gan ūz viņu un tamlī-

dzigi «nopeetni sagatavoteem leetpratejeem».
Vaislas lopu audzinatajeem darišana ar kustoņu ee-

dzemdēšanas spējam. Kādas sugas, cilts, vaj familijas

lopi tikai tad dabon savu nozīmi, kad viņi spēj droši

savas īpašibas, uz ko lopu īpašneeks leek vērtibu, ee-

dzemdet pēcnācējos. Preekš tagadējas lopkopibas ne-

var būt strīdus par to, kurām īpašibam ir visleelakā

vērtiba. Dāņu, ka ari citu slaveno kultūras sugu au-

dzinātāji bij peemirsuši lopu ražibu, kamdēļ «tīrasiņu»

sugas lopeem īpašibas, no kurām atkaras lopkopibas

eenesiba, nav nebūt «tīras». Atradis protams veenu

otru lopu familiju, kurai zināms peena daudzums, trek-

nums būs eedzimts, bet tas nebūt nevar zīmetees uz

visu sugu. Dānijā pēdējā laikā izdariti pētijumi, lai

izzinātu slaveno Lombjerga cilts buļļu eedzemdešanas

spējas. Konzulents Kristensens, kas fiņu lopu audzinā-

šanas beedribu kopvadibas uzdevumā sastādījis pārskatu

(1912. g.), saka, ka no eevāktā materiāla par pēcnācēju
ražibu esot redzams, cik «jaukts» ir lopu sastāvs, un

ka maz kas pateesibā zināms par kustoņu vaislas vēr-

tibu. Iz pārskata redzams, ka slavenais ciltstēvs «Lom-

bjerg IV.» nav devis neveenu cik necik eevērojamaku
dēlu. «Visi viņi bijuši neharmoniski būvēti, daudzreiz

*) Kronacher, Dr. Cari Prof. v. Leiter der Tierzuchtabtoilung an der

K. Baijerisch Akademiefiir Landw. m Wcilienstepban, Grundziigc Der Ziichtungs-

biologie. — Paul Parey, Berlin. 1912.

plāni un maz apsološi.» Lombjergs IV. apaugļojis 6

gados 317 govis un no to pēcnācejeem ir tikai 56 kon-

trolēti, tā tad tikai 1472°/o no viseem pēcnācejeem.
Leelais «brāķejums» ķēris viņa dēlus, jo «tikai 7 no

viņa dēleem un dēla dēleem ir atrasti par ceenigeem,
lai tiktu uzņemti sarkanās dāņu govs cilts grāmatā.

Par ciltstēvu «Lombjerg Kildegaard» lasām: «Ne-

veens no dēla dēleem nav bijis cik necik eevērojams,
pat ne dārgais «Norremos», Bolder Kildegaard bijis
taisni par kaunu preekš visas familijas». Un ka pē-

dējais nav pārspīlējums, rāda buļļu meitu zemais peena

tauku procents (daudzām tikai 3,1.0—3,18%) un mazās

peena ražas.

Tā tad «slavena» cilts peederiba negalvo vēl par

to, vaj pēcnācejeem būs labas īpašibas, pee kam nav

japeemirst, ka minetee buļļi pāroti ar pirmklasīgām

sugas govim.
Un nu Celmiņa kgs ar saveem eepirkuineein, par

kureern tam tikai ziņas par ražibu no veenas paaudzes,
kur veena bujļu daļa nāk no pavisam šaubiga labuma

ganameem pulkeem*), grib eestāstit, ka oevestee buļļi
pacelšot veetejo lopu ražibu!

Ta ir netikveen paškrāpšanās, bet ari latveešu zem-

neeku maldināšana, ja no eksterjera un uzrāditām ziņām

par buļļu mātes ražibu taisa slēdzeenus par kustoņu
vaislas vērtibu. Un šādu kļūdu izdara Celmiņa kgs.
Tas pērk buļļus caur privātu vidutajibu, bez ka būtu

pamatigaki pārleecinajees par viņu familijas peederigo

īpašibam. Dāņu konzulenti, kuri eepērk vaislas buļļus
lauksaimneeku uzdevumā, apbraukā labākas saimnee-

cibas, pēti familijas sarakstus un cilts grāmatas, eekam

noslēdz līgumus. Celmiņa kgs turpretim ļaujas vadi-

tees no aģenteem, kuru introses nevar būt nekas vai-

rāk, ka «nopelnit».

Par šādu ārzemneeku rīcibu nav nebūt labakee

dāņu lopu audzinātāji eepreecinati, jo caur sliktu ku-

stoņu izvešanu teek kaitēts leelā mērā viņu lopu slavai.

Par šo leetu ziņo man apveenoto fiņu lopu audzi-

nāšanas beedribu sekretārs A. M. Christensens sekošo:

«Ir pareizi, ko Jūs rakstāt, ka privāta lopu tirdzneeciba

skatās tikai uz pelņu (pro(itu). Un tas ir tikpat maz

dāņu, ka kreevu lauksaimneeku intrešu labā, ka maz-

vērtigi kustoņi teek eksportēti uz Kreeviju.
Vislabākais būtu, ka kreevu lauksaimneeki vaj lopu

audzināšanas beedribas greēstos teeši te pee Kon-

zulentu kantora, kas ir vaislas lopu audzinātāju
veenigā pateesā preekšstāviba. Pircēji aiztaupīs ari

vidutajeern maksājamo proviziju.»
Es peeņemu, ka Celmiņa kgs aiz apstākļu nepazī-

šanas ļāvees vaditees no «mēklereem» pee vaislas lopu

eepirkšanas. Bet uz preekšu tas nedrīkstētu notikt.

Ja Centrāle apgādā iz Dānijas vaislas buļļus un preekš

teem ir peeprasijumi no lauksaimneeku puses, tad lai

*) No apveenotam lopu audzināšanas lieodribam nepazīstameem audzina-

tajcem. Labāku lopu audzinātāji Dānija organizejušees beedribas, kas apvecno-

jušas zem kopvadibas.
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viņa ņem labākos kustoņus, kādi ir dabonami un ]ai

nelasa šādu tādu tirgus preci. Konzulentu kantoris ap-

solās par velti uzrādit labākos ganāmus pulkus un dot

atteecigus norādījumus pee vaislas lopu eepirkšanas.

Sugas, zortes, cilts vaj kādas citas dzīvneeku ka-

tegorijas vaislas vērtiba zīmējas uz kustoņu, īpašibu
eedzimtibu. Audzinātāju centeeni nu ir: eegūt ganā-

mus pulkus, kuri netikai vērtigi saimneeciskā ziņā par

peem. kā peenalopi, bet kuri netikai savas vērtigas

īpašibas eedzemdē pēcnācējos.
Bet pazīstamo kultūras lopu sugas audzinātāji pee-

greeza vēribu tikai kustoņu morfoloģiskām (ārējām)

eezīmem, kamdēļ pee peenalopeem «suga» ir maz-

vērtigs jēdzeens, jo viņš nekādu drošibu par kustoņu

fizioloģiskām jeb saimneeciski vērtigām īpašibam. Tai

ziņā kultūras sugas nebūt neizšķiras no veetejeem «bez-

sugas» lopeem. Celmiņa kga apgalvojums, ka eeve-

stee «angelnas-fiņu» sugas buļļi pacelšot veetejo lopu

ražibu, nav vairāk nekas, ka pārdrošs, nepamatots

«praveetojums». Viņa buļļi ne tuvu nevar līdzinatees

slavenās Lombjerga cilts buļļeem un pēdējo eedzemde-

šanas spējas, pārojot ar ražigām sugas govim, nav ne-

būt drošas. Ir Dānijā ari eevāktas ziņas par izstādēs

godalgoto buļļu eespaidu uz pēcnācēju ražibu un izrā-

dās, ka pēcnāccju ražiba ir daudz sliktāka, neka viņu

par māšu ražibu. Selandes apr. lauks, beedribu se-

kretārs, konzulents Fiskers raksta 1912. g. «Uz pirmo

acu uzmeteenu tas dara nospeedošu eespaidu, bet citu

ari neko nevarēja sagaidit, kur mēs, zīmejotees uz šo

faktoru, vēl tikai stāvam plānveidīgas audzināšanas sā-

kumā.» Celmiņa kga praveetojums atgādina parastu

veikalneeku paņēmeenu, ko sauc par «reklāmu». Baltijas
lauksaimneekeem tas var tikai sagādāt leelu vilšanos

un ka ta ir saveenota ar materialeem zaudejumeem,
tas pats par sevi saprotams. —

Lopu audzināšanas mācibas uzdevums ir: noskai-

drot eedzimtibas jautājumus un dot norādi jumus audzi-

natajeem, kā eegūstami kustoņi ar eedzimtām īpašibam.
Vārds «audzināšanā» aug-un lopkopibā dabun citādu

nozīmi, ne ka to, ko parasti leeto runājot par cilvēku

audzināšanu. Pee kustoņeem viņu īpašibu attīstibu,

kā tas noteek caur pareizu jaunlopu audzināšanu, apzī-

mēsim par kopšanu. Tikpat leela nozīme, ka audzi-

nāšanai pee cilvekeem, ir ari kopšanai pee māju kusto-

ņeem. Ka caur nepareizu kopšanu (audzināšanu) var

vislabāko zirgu samaitāt, to mūsu saimneeki itin labi

zin. Tas pats pee peena govim: jaunlopus nepareizi

ēdinot, neeevērojot pee telēm meklēšanās laiku un t.

j. pr. var samaitāt vislabāko peena govi. Ar to mēs

greežam saimneeku vēribu uz kopšanas leelo nozīmi

un pastrīpojam, ka par velti ko gaidit no «sugas»,

veenalga vaj ta saucas par kultūras, «tīrasiņu», vaj par

veetejo «jauktu» sugu, ja netiks uzlabota lopu kopšana.

It īpaši pārējos laikmetā uz intenzivaku peensaim-

neecibu veenam otram izleekas veetejee lopi par maz

peemēroteem jaunradošām lopkopibas prasibam un tam-

dē] lūuojas dažs labs ar leelām ceribam uz ārzemju

vaj muižu lopeem. Bet salīdzinot veetejos lopus ar

ārzemneecem lauksaimneeki veenmēr peemirst to, kādos

apstākļos veeni un otri auguši: ārzemneeces jau no

jaunibas dabūjušas labu kopšanu, to spējas tikušas at-

tīstītas un tā govis pareizi sagatavotas preekš ražošanas,

kamēr par veetejeem lopeem to nevar teik. Jau mātes

meesās viņu attīstiba teek aizkavēta caur sliktu ēdinā-

šanu, tad jaunlopeem vēlāku jābadojas, līdz kamēr

nāk slaucami. Viņu «personigas» spējas un īpašibas

paleek neizkoptas un tāpēc nav nekāds brīnums, ja to

ražiba nav leelā. —

Katra zorte vaj suga, eepreekš viņu eeteic kādā

apgabalā par noderigu, ir jāizmēģina visādos apstākļos.
Daudzreiz zem izdevigeem nosacijumeem neparādās

«sugai» (zortei) eemītošās sliktas īpašibas. Tā p. p.

pee daudzām ražu zortem normālos gados paleek at-

stāta slikta īpašiba «izaugt steebros». Bet uznākot

aukstumam teek traucēta augšana, un tad ari parādās
leelais procents steebrainu augu. Šo eemeslu dēļ pee

izmēģināšanas eeteic sēklu izsēt agrā pavasari, lai iz-

zinātu zortes «izturēšanos» šai ziņā. — Zīmejotees uz

māju kustoņeem, sugas ir maz izmēģinātas. Bet ja
eevēro angelnas sugas slikto ražibu un leelo skaitu tu-

berkulozes slimu kustoņu muižneeku ganāmos pulkos,
tad ši suga nerādās nebūt tik visai teicama esam. Var-

būt Šo eemeslu dēļ muižneeki un Celmiņa kgs ķērušees

pee sarkanas dāņu peenagovs eovešanas Baltijā.

Stingri izšķirot, ka kopšana aptver kustoni eemītošu

īpašibu attīstibu un ka audzināšanai darišana ar īpašibu
eedzimtibas apstākļeem, mēs tagad apskatīsim audzinā-

šanas mācibas pamata noteikumus.

Nesen, tikai pagājušā gada simteņa pēdējā ce-

turksni zinātne atklāja plīvuri, kādā bij apslēpta īpatņu
izcelšanās (apaugļošana, vairošanās) un tikai ar jauno
gadusimteni sāk noskaidrotees eedzimtibas apstākļi un

kļūst zināmi tur valdošee likumi. Dibinotees uz pēde-

jeem sēklu audzinātāji jau sasneeguši līdz tam laikam

nedzirdētus panākumus. Par māju kustoņu audzinata-

jeem to vis nevaram teikt, tee un viņu padomu devēji
maz, pārak maz pazīst panākumus, ko zinātne pēdējos
gados bioloģijas laukā eeguvuse. «Ir daudzi», saka

prof. Jobannsens, «kas eeguvuši peedzīvojumus (audzi-
nāšanā», vaj to saka un teem tic. Un izejot no saveem

peedzīvojumeem, cik šauri eerobežoti tee nebūtu, ir

dažam radušees uzskati, kurus tas tura par nemaldi-

geem (an deren AVabrheit er wie ein Kohler glaubt).
Daudzreiz tamlīdzīgi uzskati nav cits nekas, ka aiz-

spreedumi. Pee kam peebeedrojas apstāklis, kura

eespaids nebūt nav mazais, proti, ka ekonomiskas in-

treses ir saistītas ar zināmu uzskatu uzturēšanu resp.

apspreešanu, vaj nu tas zīmētos uz māju kustoņu sugām

vaj augu zortem. Te mēs stāvam pee punkta, veikala

intreses un reklāmas, kurā zinātne un prakse nekad

nevar saprastees. Šos izteikumus it labi varētu attee-

cinat ari uz Baltijas apstākļeem. . .
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Pāris peemeru rādis, kādi uzskati valdijuši un vēl

tagad valda lopu audzinātāju aprindās par eedzimtibu.

Apspreežot lopkopibas virzinašanu, kādā Šveices konfe-

rencē, 1884. g., nopeetni valsts vīri eeteikuši lauksaim-

neekeem, lai turot lopu kūtis skaistas kustoņu gleznas

(bildes), jo tad govis dzemdēšot skaistus pēcnācējus*)
Starp švices (peleki-brūnas) sugas lopu audzinatajeem

sastopjot vēl tagad uzskatus, ka kūts baltas seenas

darot uz govim tādu kairinājumu, ka tās daudzreiz

dzemdējot gaišas spalvas teļus. Un ja starp šis sugas

lopu pulkeem atrodotees kāda zimentales govs, tad šad

un tad ari brūnas govis dzemdējot pa raibam teļam.
See uzskati atgādina vectēva Jēkaba rīcibu, kas leetojis
izraibotus kokus un tā eeguvis raibus kustoņus.

Bet peemērus varam atrast ari mūsu lauks, rakstos.

Tā pāris gadus atpakaļ nodrukāts «Baltijas Lauks.»

apcerējums par telegoniju, kurā it nopeetni apgalvo, ka

bullis atstājot uz govs organismu tādu eespaidu, ka pat

vēlakee pēcnācēji, kurus radijis cits bullis, uzrādot

pirmā buļļa eezīmes. Tā Celmiņa kga sludinātā tīr-

asinibas teorija stādama tai pašā rindā

Ar Darvina attīstibas mācibas ee-eju dabas zinātnēs,

pētneeku vēriba tika pilnigi no viņas aizņemta. «Tee

peemirsa», saka prof. Johannsens, «eedzimtibas apstākļu
eesāktu pētišanu un nodevās mazākā vaj leelakā mērā

spekulācijām par izcelšanās (attīstibas) problemeem.
Eedzimtibas jautājumi palika nekustināti. Bet pētneeku

intrese gāja tāļaku, — bij peevilcigaki filozofēt par at-

tīstibas problemeem, . .
neka nodotees maz intresantam,

stipri eerobežotam, grūtam un katrā ziņā toreiz maz

pateicīgam uzdevumam: stingri zinātniski izmeklēt pee

kustoņeem, augeem un cilvekeem atteecibas (relacijas)
starp vecāku un bērnu īpašibam».

Bij saprotams, ka audzināšanas māciba lopkopibai

uzplaukstot ar visleelako intresi sekoja pētijumeem par

māju kustoņu izcelšanos no pirmformam un uzņēma

savas mācibas pamatnoteikumos hipotēzes, kas centās

izskaidrot sugu izcelšanos. Bij taču lopu audzinātajam
darišana ar tām pašām parādibam, kas izveidojušas un

radijušas pastāvošas dzīvneeku sugas. Tikai kļūda bij

ta, ka ar izmēģinājumu palīdzibu netika šis hipotēzes
kontrolētas par viņu pareizibu.

Tā sauktā, estētiska formula**), kuru daži bij uz-

skatījuši par noderigu mēru, pee kustoņu apvērtešanas

tika nu pārgrozita par skaistuma — leetderibas formulu.

Pēc Lamarka un viņa vēlāko peekriteju uzskateem par

sugu izcelšanos, dzīvneeku organisms, viņa īpašibas un

spējas esot izveidojušās saskaņā ar apkārtni zem klimata,

baribas, orgānu leetošanas un neleetošanas eespaida
visleelakā leetderibas virzeenā. Pazīstamākas māju ku-

stoņu sugas esot eeguvušas savu augsto attīstibu zem

*) Pēc prof. Moosa lekcijām.

**) Rolaffs, Selttegasts uzstādija prasijumus, ka kustoņu meesas būvei vajag

būt <harmoniski» būvētai. Pee kam šis skaistuma prasibas nebij nebūt iden-

tiskas ar lopkopibas saimneeciskeem prasijumeem, ne ar kustoņu anatomiskam un

fizioloģiskam īpašibam. Ta bij savā laika pee mākslas darbu apvērtešanas

leetota formula, kuru domāja par atteecinamu uz dzīvām būtem.

labeem turēšanas, baribas apstākļeem un caur orgānu

pastāvīgu leetošanu (p. p. slaukšanu). Esot tamdēļ viņu

spējas un īpašibas daudz pārākas, neka sliktos apstā-

kļos turēto lopu īpašibas.
Peeturotees pee «kultūras» pakāpeena, daži zo-

otechniķi eedalija govslopus trīs leelas grupās: 1) pri-
mitīvas sugas, 2) pārejas sugas un 3) kultūras sugas.

Ari mūsu ārzemju sugu ceenitaji turas pee šeem uz-

skateem un apgalvo, ka veetejeem lopeem nevarot būt

attīstijušās teicamas īpašibas, jo tee visu laiku esot

atradušees sliktos turēšanas apstākļos.
Mums šai veetā tikai japeemin, ka zināmi speci-

ālisti nebūt nav konzekventi un šo «teoriju» nepeemēro

uz sev pašeem. Kā zināms, viņi peeder pee tās pašas

tautas, kura gadu simteņeem ilgi, paaudžu paaudzēs
tika turēta visleelakā kalpībā un tomēr smagais vērdzi-

bas laiks nav spējis padarit latveeti ne par idiotu, ne

par automātisku darba mašinu. Jeb vaj varbūt mi-

netee ļaudis domā, ka leelkungam, kas izbaudija pa-

audžu paaudzēs no veetas visas toreizējas kultūras la-

bumus, ir attīstijušās teicamākas īpašibas un spējas,
neka vārdzinātas tautas pēcnācejeem? Es šaubos, vaj
latveešu lauksaimneeki meerigu prātu uzklausitu slu-

dinātāju reakcionārās teorijas, ja viņi tās atteecinatu uz

sevi pašeem.

Uz Lamarka hipotēzes atbalstās audzināšanas mā-

cibas uzskati par personigā dzīvē eegūto spēju eedzim-

tibu, organisma peemērošanos saskaņā ar apkārtni un

dzīvneeku attīstibu leetderibas virzeenā. Pee kam par

«sugu» uzskata visas tās kustoņu kategorijas, kas bij

savā starpā radneeciskas pēc izcelšanās no kopējām

pirmformam un kas mita veenados dzīves apstākļos.

Sugā atrodotees visas īpašibas tādā pat ceešā sakarā,

kā tas esot atsevišķā dzīvneekā. Taču sugas tīps ne-

varēja būt konstants, jo caur leetošanu un kopšanu tika

pastāvigi kustoņa īpašibas attīstitas un tīps pārgrosijās

saskaņā ar šeem faktoreem.

(Turpmāk vēl.)

Peensaimneeciba.

Vēl govu slaukšanas leetā.

(Sakarā ar rakstu: «Daži aizrādījumi par slaukšanu» «Zemkopja» š. g. N°B un 9.)

Ir jau sen peerādits, ka govu pareiza slaukšana un

tesmeņa galiga iztukšošana caur tesmeņa masāžu slauk-

šanas beigas, pavairo peena daudzumu un paceļ tauku

saturu viņa. īsti pee jaunu govu slaukšanas jaeevēro
visi «jāunmodes» slaukšanas likumi un tesmeņa masāža

Pee pirm-, otr- un trešpeenem caur tesmeņa masāžu un

kārtigu slaukšanu eevērojami attīstās peena dzeedzeri un

viņu darbiba un govis top peenigakas; pee vecākām go-

vim tesmeņa masāža noder preekš tesmeņa pilnigakas
iztukšošanas un pēdējā treknā peena izslaukšanas, ka ari

vasaras karstajā laikā aizsargā no tesmeņa eekaisumeem.

Bet ja nu sākumā, kad caur lopu pārraugeem tika

eevesta un izplatita Baltijā «jāunmodes» govu slaukšana,
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viņai pretojās daži veterinārārstu kungi, bīdamees par

lopu organisma «trauku izsūkšanu, ko tad gan lai ne-

saka pašas ša darba daritajas — slaucējas, kurām japee-
radina govis pee jauneem slaukšanas paņēmeeneem un

pašām japeeleek daudz vairāk pūļu un jaeegaumē daži

techniski paņēmeeni.

Lindes kgs savā rakstā «Zemkopja» )§ 8 un 9 š. g.,

gandrīz visu vainu par to, ka govis praktiķa neteekot

slauktas pa «jaunam», t. i. labi un pareizi, uzkrauj slau-

cējām, — strādneecem, bet tas nu nav gluži pareizi un

to es še gribu peerādit ar fakteem iz savas prakses.
Daudzreiz strādneeces slauc un paklausa pārraugu

labāk neka pašas saimneeces! Dažas saimneeces ņem

par ļaunu lopu pārrauga «jaunkunga» aizrādijumus un

klusumā «nopukojas»,: ko tad nu tāds «peenapuika»
mani ees mācit govis slaukt. Beeži pat paši gruntneeku
«tēvi», ja prasa: kāpēc neņemeet mājās pārrauga, atbild:

«es jau vēl no seevas negribu šķirtees un lopu pārraugu

pai saimneeci peeņemt»! Ko rāda šās saimneeču un

saimneeku atbildes un peezīmes? Ja nu pašus lopu
īpašneekus nākas beeži grūti «peelabinat» un eestāstit

labas un pareizas slaukšanas noderibu un eenesibu, tad

jau gluži dabigi, ka algoteem darba daritajeem ta leeta

ir vēl veenaldzigaka.
Daudzas «saimneeku meitiņas», kuras pēc kursu

apmeklēšanas varētu kūts darbus vadit, slaucējas «pee-
labinat» un pārlūkot un peeniņu nosvērt, caur ko darbs

ritētu pa pareizām sleedem, bīstas pat uz kūti aizeet,

īpaši zeemas laikā, kad strādneeces vaļigakas. Vasarā

darba laikā viņas reizēm slauc govis un tad daudz slik-

tāk par deenestmeitam». Dažas no viņām tura par lee-

laku «ciņu» un godu deenet pee «kungeem» par bonnem

un istabmeitām vaj saimneecem un aizbrauc uz Kreevi-

jas leelpilsētam un deen par 120—200 rubļeem gadā;
še viņas tura par peeklājigaku darbu bērnautiņus skalot

un pat veeseem kažokus padot, neka savus lopiņus
kārtigi apkopt un caur to nopelnit 2 X 200 rbļ. Bet

ko tur nu lai dara, uz ko kuram tas prāts nesas: dažai

tīk lopus kopt un būt pašai par saimneeci, kalponi un

kundzi; dažai tik cepurē ar platām un šķībam maļam

staigāt pa leelpilsētas eelam un deenet «kungeem».
Daži tēvi «grēko», savus bērnus par daudz lutinā-

dami (tee bagatakee); daži par daudz savus bērnus dzen

pee darba, breesmigak vēl neka strādneekus (tee trūci-

gakee), un tad gribot negribot jamūk projām pee «kun-

geem» deenet. Bet leelakā daļa «grēko» ar to, ka savus

bērnus, mājās palicējus, nesūta lauksaimneecibas skolās,
lai tur izmācitos kārtigi saimneecibu vadit. Tāpat jā-
dod peeaugušeem bērneem dažas teesibas pee saimnee-

cibas vadīšanas.

Lai būtu eespējams govu slaukšanu pareizi izpildit
un lai būtu patīkams darbs lopu kūti, tad daudz kas

laužams pašos pamatos pee lopkopibas pacelšanas. Vis-

pirms jācenšas eerīkot lopu kūtis, lai viņās būtu veen-

mēr kārtība. Vispatīkamaki darbus darit seklajās kūtis,

kuras eespējams uzturēt veenmēr sausas un tīras. Ja

govis stāv uz mēsleem, tad nedrīkst trūkt pakaišu, kūti

jatura sausas un govis tīras, jaeerīko, lai govis nestāvētu

par daudz ceeši veena pee otras, tad darbs būs patīkam

un ari būs eespējams izpildīt visus «jāunmodes» slauk

šanas paņēmeenus.

Bet kad pa kūts vidu izlikts dēļu laipu tilts, no

kura pee katras govs ved sevišķa laipa un kā tikai kāja

paslīd no laipas, tā slaucēja līdz" ceļeem vircā, kad go

vim gar sāneem tek «zupa»; kad tesmenis aplipis a

šķīsteem izkārnijumeem; kad preekš katras govs aptīri
šanas vajadzīgs pāris neseenu ūdeņa; kad kalpone pee

govu slaukšanas nomālejas ar vircu, tā sakot, no kājām
līdz galvas, tad vispaceetigakai un paklausīgākai kalpone
lūzis paceetiba un radisees īgnums pret visadeem jaun

eevedumeem, kas vēl vairāk apgrūtina šo darbu, un no

tādām kūtim kalpones bēg pilsētās.

Tādēļ ka Baltijas saimneecibās preekš govu slauk

šanas netura sevišķus gājējus, tad, lai neapgrūtinātu pa

daudz strādneeces, uz katru slaucēju nevar būt vaira

par 4—6 govim.

Par govu slaukšanu lopu pārraugs gluži labi paspē
izskaidrot slaukšanas laikā un līdz ar to eerādit ari tech

niskos slaukšanas paņēmeenus, tā tad būtu gluži leek

vēl vakaros pulcināt ap sevi mājas saimi un apgrūtina
citus un sevi ar leekām lekcijām par govu slaukšanu

Rītā slaukšana, pusdeenā un vakarā slaukšana un atka

par slaukšanu. A. Leepiņš.

Biškopiba.

Par medus atņemšanu.

Tēvu
laikos katram lauksaimneeka darbam bija savs

noteikts un deezgan stingri eevērots laiks, kuru

reti kad grozija, ja daba savā attīstībā bija vaj nu no-

kavejusēs vaj pasteigusēs ātrāk. Sēšanai eevēroja vēl

tagad kalendāros atrodamās „sējas nedēļas"; mēslus

veda un sāka art papuves ne pirms Debesbraukšanas

deenas; seenu eesāka pļaut ne agrāk kā nedēļu preekš

Jāņeem; jaunus kartupeļus vārija (neātraudžus) neagrak
kā pa Labrenčeem (10. augustā), bet bites „raudzīja"

pa Jēkabeem, 25. jūlijā. Zināms, mazas savādības bija
katrā apgabalā. Mūsu laikos tāda «kalendāra" vairs

nav, bet sēj, kad zeme gatava, izlaiž lopus ganos, kad

ganibās kas dabūjams, pļauj zāli, kad ta peeauguse un

t. t. Ari tagadejee biškopji medus atņemšanu nenoska-

tās kalendārā, bet stropā. Un veenigi tā ir pareizi.

Peeturas pee veclaiku kārtības veenigi no veceem lai-

keem atlikušee bišu turētāji, klučeneeki. Pateesibu sa-

kot, viņi ari citādi nevar, teem jānogaida, kamēr mi-

tejusēs perināšana, iznākuši beidzamee peri. Gandrīz

tāpat jārīkojas ari ar Berlepša stropeem; lai gan tanīs

eenests labi daudz m*edus, tomēr nav tur daudz tādu

rāmišu, kuros nebūtu peru.

Citādi ir ar tādeem stropeem, kuri peeejami pa virsu,

ar uzleekamu magazinu. Gan ari viņos peri vaj visos
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rāmišos un meāus kronis tikai rāmišu virsdajā, tomēr

magazinā parasti nav peru. Māte reizam gan uzeet

dēt magazinā, vismīļāk tranu šūnās, ja biškopis to ne-

vīžo novērst. Ja magazinu uzleekot visa peru telpa

pilna ar medu, maizītēm un pereem, tad jāatņem kāds

rāmitis, kur visvairāk medus un blakus maizitem (pu-

tekļeem) japeeleek jauns eešūnots rāmitis. So saime

steigšus veen nošūs un māte peedēs un tas, varētu sa-

cīt „zibiņa novilcējs", aizkavēs māti eet augšā magazinā,

kur pa to starpu eenešis jau kādu daļu medus. Ja

stropā tranu šūnu maz, tad peeleekamajā perutelpu rā-

mīti var dot šauru šūnu pasākumu, lai saime, ja grib,

izvelk kādu daļu šūnu ar tranu kanniņām; bet ja tādu

peeteekoši, tad labāk eešūnot ar vesalu lapu māksligu

šūnu. Atņemto rāmiti peedod kādai citai saimei, vaj

uzglabā, ja medus aizvākots. Magazinās parasti mēdz

eelikt uzglabātas pērnās sausas šūnas un tādās māte

retāk kad dēj, viņu dziļo kanniņu dēļ. Ja šādu šūnu

nav, tad magazinās uzleekot nebūtu jāgaida, kamēr pe-

rutelpa galigi pilna, bet tas jāizdara kamēr tur vēl ne-

trūkst darba tā mātei, kā saimei. Caur to gan nokave-

sees perutelpu galiga peestrādašana, bet māte neees dēt

magazinā.

Reti kādreiz gadās medu atņemt jau majā, kā peem.

1911. gadā, bet īstais medus mēnesis ir jūnijs. Nav

eeteicams, jau majā vaj jūnija sākumā steigtees atņemt

medu. Peedzīvojumi rāda, ka tāds pavasara medus

vēlāk veegli rūgst un bojājas, ja tas nav bijis nogata-

vojees, pa leelako teesu aizvākots. Bet ja magazinā

būtu pilna un saimei trūktu darba, tad labāk pilnajai

magazinai palikt apakšā otru tukšu un ar medus izsvee-

šanu pagaidit, kamēr tas gatavs. Saime tad tukšajā

magazinā nesis medu, bet pilno steigs aizvākot.

Medustelpās noder tikai kāres ar bišu kanniņām.

Ja rāmiši eešūnoti ar šaureem pasākumeem, tad bites

magazinā labprāt velk tranu kanniņas un tās māti tad

peevelk gluži kā magnets. Caur to dabon izperinatees

leeli bari leeku tranu, kuri nemaz nebūtu vajadzigi. Bet

mēdz pat izgatavot šūnu speestavas ar tranu kanniņām

un tādas leeto medustelpās tur, kur ražo šūnu medu.

Tomēr medustelpās tad pilnigi atdala, ar šķirbleķi. Ne-

varu te atstāt nepeeminejis sekošo: Daži biteneeki pērk

dārgas tranu lamatas un ķeramos, bet ar teem nemaz

nepanāk savu nolūku, jo trani visvairāk patērē baribas,

būdami cirmeņa stāvokli un nav vairs daudz labuma,

ja viņus rauga izķert. Bet nolūku — tranus aprobežot

panāktu itin veegli, ja īstā laikā tik ļoti neskopotos

ar māksligām šūnām.

Vidējos rāmišus magazinā bites ātrāk peenes un

aizvāko, nekā malējos, tadeļ der viņus kādreiz izmainit,

tad viņu nāk gatavi reizā. Ja ātrāk vēlas dabūt kādu

daļu medus, tad izsveež gatavos vidējos rāmišus veen

un tos tukšus eeleek atpakaļ viņu veetā, lai peepilda

no jauna. — Kā jau minēju, pavasara medus no augļu-

kokeem, krūmeem un t. t. pilnigi neaizvākots drīz rūgst;

vasaras medus no dažāda āboliņa, pērkoneem un lec-

pam retāk bojājas, tamdēļ galvenajam eenesumam bei-

dzotees var droši noņemt magazinās un medu izsveest,
lai gan viss nebūtu aizvākots. Protams, rāmiši tad jā-

šķiro un neaizvākotais kā otrās zortes prece jaizsveež

savrūp.

Medu izsveežot vasarā rīkošanās daudz veeglaka
nekā rudeni, jo vasaras pirmās puses medus parasti

veegli līst ārā medsveedē. Bet medsveedi greežot tomēr

jāuzmanās, lai kāds rāmitis neizlūst. Visa māksla te ta,

ka rīkojas paceetigi un medsveedi greež lēni. Pirmo

pusi nekad navajag gribēt uz reižu dabūt tukšu, bet tikai

atveeglinat, apgrozit rāmišeem otru pusi un to tad iz-

tukšot galigi, ari sākumā lēni un vēlāk stiprāk greežot.
Beidzot apgreež atpakaļ pirmo rāmišu pusi un izsveež

to galigi. — Vasaras otrās puses medus arveen pa daļai
medz būt izsvīduma, lapu un skuju, medus, kā ari ee-

nests mo silajeem (viršeem), kur tee tuvumā. Tas lipī-

gāks un sīkstāks un grūtāk izdabūjams no šūnām. Kur

eespējams pārdot šūnu medu, tur to tad vislabāk ņemt
vasaras otrā pusē, bet pirmajā nepostit neveena rāmiša.

Veenigi kad rīkojas ar sekcijām, tad tās uzleekamas pašā

straujāka eenesumā, citādi viņas ne gluži izstrādā, ne

pilnigi aizvāko.

Daži biškopji mēdz visai steigtees tirgū ar jaunu

medu, lai dabūtu labāku cenu; tomēr nekad nevajadzētu

krāpt ļaudis ar šķidru, negatavu preci, kura drīz rūgst

un bojājas. Tā veenigi apmuļķo un eebaida nezinātājus

medus patērētājus. Bez tam labākās cenas drīz atkrīt,

jo peeved daudz un neuzticigee pircēji eepērk šinī laikā

veenigi patērēšanai, bet ne uzglabāšanai. Šķidra un

negatava medus pārdevēji, līdzigi medus viltotajeem,
kaitē biškopibai, jo tee mazina labo slavu medum, šim

skaistajam baudas, uzturas un ari ārstneecibas līdzeklim.

J. Ledus.

Dažadiraksti.

Radijs un viņa nozīme preekš lauksaimneecibas.

Lasitajeem jau vispār zināms, cik leelu pārmaiņu
ķīmijā eenesa rādija atrašana, bet ne mazākā mērā šis

«brīnuma» elements var atnest pārmaiņas ari lauksaim-

neecibā
— galvenā kārtā pee ražas pacelšanas. Nebūs

leeki, minēt pāris vārdus par to.

Divi gadi atpakaļ prof. Stoklazam (Prāgā) izdevās

ar ultravioletu staru peepalīdzibu no ogļuskābes un

ūdeņraža pagatavot cukuru.

Bet pašā pēdējā laikā minētam zinātņu vīram lai-

mejees min. organisk) veelu, no tām pašām elementā-

rām sastāvdaļām ar rādija peepalīdzibu izgatavot, kaut

gan pēdējais, kā zināms, stipri atšķiras fizisko īpašibu dēļ
no ultravioleteem stareem.

Savus izmēģinajum * ar rādiju prof. Stoklaza izve-

dis rādija fabrikā St. Joachlriī talē (Austrijā) ar direktora

Dr. Ulricha un 2 asistentu peepalīdzibu. Leetots 0.466
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gramma radiumchlorida, kura vērtiba sneedzas pee

200.000 kronu.

Prof. Stoklaza devis darbotees rādija emanacijai uz

ogļuskābi un ūdeņradi — rašanās brīdi (status nascendi)
— kalijasārma (KaMauge) klātbūtnē; pēc 56 stundām

ogļuskābe saveenojusēs ar ūdeņradi un devuse cukuru.

Ka rādijs stipri peepalīdzigs pee organisku veelu

pārstrādāšanas augos, peerāda sekošee prof. Stoklaza iz-

mēģinājumi un viņa eegūtee panākumi.
Pee salīdzinošeem izmēģinajumeem leetots radioak-

tīvs ūdens no St. Joachirustales, kura radioaktivitātes

stiprums sneedzees no 300—600 veenibu (Machteinheit).

Izmeklēts 1) sēklu dīgšanas ātrums un 2) pate augu

attīstīšanās spēja pee sekošeem kultūras augeem: kvee-

šeem, meežeem, pupam, zirņeem, sarkanā āboliņa un

peluškam. Sēklas, kuras turētas radioaktivā ūdeni, sa-

dīgušas jau pēc 26—36 stundām, turpretim veenkāršā

ūdeni tikai pēc 56—120 stundām, kaut gan ka pirmās,
tā ari otrās, atradušās veenados apstākļos t. i. veenadā

temperatūrā un gaismā.

Vēl daudz leelaka starpība novērota pee pašu augu

attīstišanās. Tā par peemēru meeži pēc 1 nedēļas sas-

neeguši — radioaktivā ūdeni — saknites garumu no 44

līdz 50 milimetru un asnu garumu 63—72 milim., bet

veenkāršā ūdeni tikai 6 milim. resp. 13 milim. Pupam
radioaktivā ūdeni saknes garums bijis 30—50 milim. un

asna garums — 13 —22 milim., veenkāršā ūdeni — 9

milim. resp. 14 milim. Tādi paši panākumi bijuši ar

pārejeem augeem.

Udeņakulturas — radioaktivā ūdeni
— 10 eksem-

plāri pelušķu, 40 deenu laikā, devuši 7.4 grammu sau-

snas, bet veenkāršā ūdeni tikai — 2.4 gram., 10 pupu

stādiņi — 14 gram. resp. 6.4 gram.!

Līdzigus panākumus pee augeem devuse rādija ema-

nacija. Pee šeem izmēģinajumeem prof. Staklaza lee-

tojis «piķaakmeni» (Pechblende), kurš satur veenā ki-

logrammā ap 0.000136 grammu rādija. Stādi audzēti

ūdeņakulturās, Knopa b. atskaidijumā. Podos eeveetots

0.5 līdz 4 gr. piķaakmeņa, un tādā kārtā, ka pa visu

augšanas laiku rādija emanacija varētu darbotees uz

augu saknēm.

Pēc 30 deenu desmit kukurūzas stādiņi bez piķa-

akmeņa svēruši 20.16 gr., turpretim stādiņu vidējais
svars pēc 52 deenam ar 0.5 gr. piķaakmeņa bijis —

32.24 gr.! Še nu intresanti ir tas, ka ar piķaakmeņa

pavairošanu augu svars nevis pacēlees, bet gan pazemi-

najees (visulabakee panākumi bijuši ar 0.5 gr. piķaak-

meņu) un sekošā mērā: pee 1 gr. piķaakmeņa —3.88

gr.! 2 gr. — 3.26 gr.! 4 gr. — 2.62 gr. Tā tad redzam,

*ka ir noteiktas robežas rādija emanacijas intenzivitatei

pieekš augeem.

Gandrīz visas baktērijas radioaktivā ūdeni, no 600

veenibam (Machteinheit), zaudējušas tāļako attīstibas

spēju, izņemot Azotobacter chroococcum, kura, kā zi-

nāms, spēj uzņemt svabado (gaisa) slāpekli.

Tagad atleek tikai tuvāki izpētit rādija darbibu uz

augeem dabā un atrast līdzekļus, kā to visu lētākā vei

dā varētu pavairot. Ja to sasneegs, tad, kā prof. Stok

laza izsakās, pateešam būs eespējams no veena hektar

lopu beešu vaj kukurūzas ražot 400 un vairāk centneru

sausnas, tagadējo 200—250 centu, veetā.

Nav leeki atzīmēt, ka mineralveelu daudzum

preekš augeem atkarigs no pēdējo asimilācijas spējam
Ar to ari zudis no skatuves zemkopja konkurents

—

ķimiķis, kurš cenšas pagatavot organiskas veelas laba

jo tādā gadījuma pēdējas veelas augi ražo

daudz letāki. A. Kirsons.

Par peenu un peena produktu kontroli Leepajā.
Kāds la iksaimneeks raksta «Dzīve».

Līdz ar kontroles eevešanu par peenu un peena

produkteem, peena tirgotāju, moderneeku, kā ari lauci-

neeku aprindās sacēlušās leelas bažas.

Gribot negribot jāsaka, ka pee šim žēlajām balsim

leelako pārmetumu pelnijuse Leepajas pilsētas valde,
kura vēl līdz šim laikam nav parūpejusees, lai obligato-
riskos noteikumus par peenu un peena produktu tirgo-
šanos — nodrukātu latveešu valodā. Gan pavisam maz

ir veeteju lauksaimneeku, moderneeku, — kas saprot vai-

rākas valodas. Veens, otrs lauksaimneeks, kuram obli-

gatoriskee noteikumi bij jau rokā, ari numurs izņemts
— tomēr atturējās savus produktus vest uz pilsētu, bai-

didamees no nejaušibam. Ari kontroli tas sev iztēloja

par kaut ko breesmigu. Sis apstāklis, ši nezināšana bij

par eemeslu, ka produktu cenas cēlās, jo tika mazāk

eevests. Šo cenu celšanos nu uzkrāva kontrolei un

kāda «nama māte» «Dzīves» Jnč 15. uzkrāva vainu peena

augstajam nominālam tauku saturam, proti: 3°/
0

.

Nevar peekrist «nama mātei». Kādu gan žēlošanos

var celt pret nominālo tauku saturu — 3°/
0

? Cik daudz

tas var sacelt peena cenu? Ja skatamees uz visu to kā

vajag, tad nekādas pārmaiņas nevarētu būt, bet liksta ir

ta, ka ar peenu un peena produktu tirgošanos līdz šim

notika pavisam kas pretējs.

Man ir bijuse izdevība novērot, ka*veena daļa lauk-

saimneeku — peena tirgotāju, peenu Leepajā nekad nav

eeveduši zem 3,5%- Bet «nama māte» eeteic, lai no-

minālais peena tauku daudzums būtu tikai — 2,7°/
0

,

Caur to lauksaimneeki jūtas it ka speesti savu peenu

«kristīt», jo viņeem tak vairāk nemaksās par peenu, kas

satur 3,.5°/ 0 »
ka otram kam — 2,7°/

0
.

Lai ari nu tas

uzrāditu kontroles panākumus — tomēr cena paliks cena.

— Ari beezo krējumu tee nav eeveduši zem 3%, bet

tagad pēc obligatoriskeem noteikumeem teem ir teesiba

vest ar zemāku procentu.

Nevajag peemirst otru pārdevēju šķiru — tā sauktos

moderneekus, kuri tad nu ir ari visleelakee peena kont-

roles pretineeki. Pavisam intresantas leetas tee pārspreež,
kad tee vairāki kopā.
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Pateesi ari visgodigakajam moderneekam ir šaubas,

vaj viņa peens jel satur nominālo tauku daudzumu, jo
muižu govis, kuras pa leelakai daļai «ārzemneeces», dod

peenu ar ļoti zemu tauku procentu.

Ostfrīzu govju peena, tauku daļu peena pēc atne-

šanās mēdz būt no 2,3°/
0
—3,4°/

0,
bet angelnas govju

peena tauku saturs svārstās no 2,7 — 3,7%-
Te nu jaeevēro, ka muižās atrodās ari jaukti ganām-

pulki — no angelnas un ostfrizu, ka ari krustojumu un

tad tauku procentu 3 var eeturet, jo visas govis-jau
nenāk uz reizi slaucamas, tā ka vecpeenes visu iztrūk-

stošo izlabos.

Nav šaubu, ka peena pārdevejeem šis pilsētas valdes

solis tik nepatīkams, un tas ari paredzams, ka moderneeku

veetas uz preekšu nebūs tik eenesigas, bet tam preti

stāv — pilsētas eedzīvotaju labklājība.
Kas atteecas uz «nama mātes» aizrādi jumu, ka Va-

kar-Eiropas pilsētās peena tauku °/° peeņemts 2,7, tad

jau minēju, ka ārzemju govis dod zemu tauku saturu

peena.

Lai raksturotu, cik leela starpiba ir starp 3°/o un

2,7°/o tauku peenā, peevedisim sekošu peemēru: No 100

stopu peena, ar tauku saturu 3,0°/o, iznāk sveesta 10,

bet ar 2,7% no ta paša peena daudzuma 9 mārc. svee-

sta; tā tad peena īstā vērtiba pee tauku procenta 2,7

top pamazināta par veenas sveesta mārciņas cenu, bet

no 100 stopu peena ar 3,5% tauku, sveesta iznāk 11,8

tā tad 2,8 mārciņas sveesta vairāk neka kad tauku saturs

2,7°/o. Kas nu tādā ceļā lai samaksā šis 2,8 mārc.

sveesta tam, kam peens satur 3,5% tauku?

Lai neceltos nekāda brēka, no peena tirgotāju vi-

dus būtu eeteicams peena cenu noteikt pēc tauku satura

peenā. Peemēram, peeņemsim, ka par katru tauku °/o

maksātu 272 kapeikas, tad par peenu ar 2,7°/
0

vajadzētu
maksāt — 6,75 kap., par peenu ar tauku saturu 3,5 —

8,75 kap. Tauku procenta cenu var nolikt ari 3 kap.

Pēdigi jāsaka kāds vārds ari par pašu kontroli. Nav

no svara tikai tauku daudzuma izmeklēšana, bet gan

produktu izmeklēšana, pēc kuras noteic preces tīrību un

vēselibu. Ši «tīrības slimiba» ir gan par daudz izplati-

jusēs, to vajag ārstēt ārstēt ar visstiprakām zālēm un

leetot visstingrākos līdzekļus.
«Dzīves» pag. gada 281. un 282. .Ns parādījās kāds

raksts: «Par peena un peena produktu kontroles vaja-

dzību», kur bij deezgan gaiši tēlota veena otra nevēlama

parādība, bet daudzas skaļas balsis bij dzirdamas: «Kā

tad mēs govis izslauksim! Kas lai to visu izdara!»

Obligatoriskos noteikumos ir gan minēts, kā vajag

rīkotees, bet kamēr veens otris nebūs baudījis savas ee-

teepibas augļus, tikmēr tos ari reti kāds izpildīs.

Obligatoriskos noteikumos peemirsts, ka centrifūgu
katru reizi pēc leetošanas vajag izmazgāt, bet neatstāt

līdz otrai reizai nemazgātu. Varbūt tas peeder pee teem

noteikumeem, ka viseem traukeem jābūt tīreem, bet ne

nu tik veegli to izpildīt.

Peena kontrolei vajag izpildit uz viņu liktās ceribas

un lai to izpilditu, tad vajag nostāvēt sava uzdevuma

augstumos.

Dažadas ziņas.

Putnkopības kursi preekš skolotajeem. Kurzemes Putnko-

pības Sabeedriba sarīko no 28. jūnija līdz 28. jūlijam S. g. Zemko-

pības departamenta uzraudzībā sava fermā Budendorfā praktiskus

un teorētiskus putnkopības kursus preekš tautas skolo-

tajeem.

Kursos peeņems skolotājus, kuri līdz ar peeteikšanos uzrādis

apleecibas un nomaksas kursu dalibas naudu 3 rub. (Ka izņēmu-

mus kursos uzņems ari dažādu lauksaimneecibu nozaru speciālistus

un instruktorus, kureem dalibas nauda 10 rub.) Mācibas kursos

pasneegs: agr. A. Kalniņš, veterinārārsts Frišmanis un instruktors

F. Sabērts pēc sekošas programas: Putnkopība, ka atsevišķa lauk-

saimneecibas nozare. Putnu anatomija un fizioloģija. Mežu un māju

putni un viņu nozīme lauksaimneecibā. Saimneeciskā māju putnu

sugu izvēle. Putnu zeemas un vasaras bariba. Putnu ēdināšana

un nobarošana. Dabiska un māksliga cāļu perināšana, audzināšana

un atšķirošana vaislai. Putnu dārzi un kūts. Vistu, tītaru, zosu,

pīļu tm citu putnu audzēšana un kopšana. Putnu slimības un ār-

stēšana. Putnkopibas ražojumu uzglabāšana un izleetošana. Ražo-

jumu tirgi. — Peeteikšanos līdz 25. jūnijam š. g. peeņem Kurzemes

Putnkopibas Sabeedribas Valde Talsos.

Jaun-Svirlauka. Šejeenes lauks, beedriba sarīko biško-

pibas kursus no 12.—19. jūnijam š. g. Latveešu Lauks. Eko-

miskās Sabeedribas instruktora K. Veskes vadibā.

Alšvanga. Alšvangas Izglītibas Beedriba sarīko lopkopi-

bas kursus no 11.—14. jūnijam š. g. Lasis Latv. Lauks. Ekon.

Sab. lopkopibas speciālists R. Linde.

Sunākste. Svētdeen 30. jūnijā š. Sunākstes Lauk-

saimneecibas Beedriba sarīko publiskus preekšlasijumus

par pļavkopibu un purvu kultūru no Latv. Lauks. Ekon. Sabeedri-

bas specialisteem.
Vesteena. Še nodibinājās otra lopkopibas pārrau-

dzības beedriba preekš veetejo lopu audzēšanas, pee Latveešu

Lauksaimneeku Ekonomiskās Sabeedribas.

Kurzemes beedribu darbineeku eevēribai. Laipni lūdzu

visus beedribu darbineekus, kuri atzītu administrācijas ricibu par ne-

likumigu pee dažādu beedribu slēgšanas Kurzemē — īpaši pēdējos

pāris gados, — peesūtit man norakstus no šeem beedribu leetu

komisijas lēmumeem, līdz ar vajadzigeem, ceeši uz fakteem dibi-

nateem paskaidrojumeem par apstākļeem, kas stāvētu ar to sakarā.

Tāpat lūdzu visus, kam tas būtu eespējams, eesūtit man no-

teiktas ziņas ari par teem šķcršļeem un kavekļeem, kādus Kurzemes

beedribas sastop savā darbibā no administrācijas puses.

Valstsdomneeks J. Goldmans.

Lauksaimneecibas institūts Pleskavas guberņa. Novorževas

apriņķa Goru muiža saimneecibu jau sāk eevadit tādās sleedes, lai

institūtu atverot nebūtu jāķeras pee straujām izmaiņām. Ja ne

agrāk, tad jaunās mācibas eestādes atvēršana notiks t914. gada.

Kā jau zināms, viņā uzņems tā vidus, ka ari augstskolas beigušos

un būs japaleek te 2 gadi, lai vēlāk varētu eeņemt skolotāju veetas

zemākas šķiras lauksaimneecibas skolās. Institūtā nodotas 30 kroņa
stipendijas: vidus skolas beigušeem — 300 r., bet augstskolas bei-

gušeem — 480 r. gadā.':
Goru muižai ir pavisam 466 desetiņas zemes, tā ka te varēs

visu deezgan preekšzīmigi eerlkot. Zemkopības ministrija institūta

eerikošanai atvēl 229,500 r. un saimneecibas izdevumi aprēķināti
uz 26,400 r. gadā, kurā zumā eerēķinati ari 10.800 r. stipendijām.
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Stipendiateem pēc institūta nobeigšanas vismaz 2 gadi būs jākalpo

zemkopibas resora deenestā.

Ari zemākas šķiras lauksaimneecibas skolas te ar katru gadu

peeņemas. Lauksaimneecibas pirmmācību skolas te pastāv jau vairā-

kos apriņķos, pee kam nupat Ostrovas apriņķa zemste no zemneeku

zemes bankas nopirkuse senākā Nekļudova Radovojes muižu, lai

tani eerīkotu zemākas šķiras lauksaimneecibas skolu ar 3 gadeju

kursu. 0.

Putnkopibas instruktoru kursi Pēterburgā. Lai veicinātu

dažādu lauksaimneecibas nozaru uzplaukšanu, Zemkopibas Departa-

ments 1911. g. rudeni organizēja Pēterburgā putnkopibas instruktoru

kursus, par ko bij laisti plašāki ziņojumi zemstu guberņu lauksaim-

neecibas inspektoreem un ari zemstu valdēm. Bij izziņots, ka kursos

uzņems abēja dzimuma personas tā ar vispārēju, ka ari speciālu

izglītibu vidusskolu apmērā. No kursu programas bij redzams, ka

kursos vēlas mācit tā teorija, ka ari praktikā visu, kas atteecas uz

putnkopibu un trusi.su audzināšanu. Peeņēma uz skolu apleecibu

pamata cilvēku 50, no kureem kāda puse bij ar zemāku, neka pilnu

vidus skolu kursu, eevācot eepreekš par katru uzņemamo ziņas par

viņa politisko uzticamibu. Bet tādēļ ka kursos lekcijas lasa ar

leelu skubu, tad veenigi ar plašāku preekšizglitibu tām var peenā-

cigi sekot, tā ka cilvēku 20 kursus jau pēc pāra mēnešeem gan

labprātīgi, gail spaidu ceļā atstāja. Palika tikai 28 cilvēki ar

vecnlidzigaku izglītibu, kureem viseem nu sāka dot kroņa stipendi-

jas pa 40 r. mēnesi un kuri visi kursos pastāvēja līdz gdlam.

Lekcijas lasīja visu zeemu, jo praktikai bij nodomāta vasara.

Pagājuša gada vasarā kursisti vispirms nodzivoja kādu mēnesi Lugas

apriņķa Novinki muižā, kur strādāja pee trusišu audzināšanas.

Velak devās uz Tulas guberņas Bogorodickas vidus šķiras lauksaim-

neecibas skolu, nodarbotees putnkopibā, un pašā rudeni bij Jambur-

gas apriņķa Meisnera muižā, kur kursisteem bij jānododas putnu

barošanai un viņu sagatavošanai tirgum. Augustā kursisti bij ek-

skursijā Tambovas, Voroņežas un citās viJus guberņās, kur teem

bij izdeviba eepazītees ar plaši eerikotāra rūpneeciskām putnkopibam.

Ceļa izdevumi, protams, visi uz kroņa rēķina. Pagājušā zeem* nu

vēl tika pamatigi atjaunots viss caurņemtais, praktikā redzētais un

peedzīvotais, pēc kam ša gada februāri bij eksāmeni un ari pirmais
kursu izlaidums. Dažeem izdeva leecibas, ka var tūliņ stātees

putnkopibas instruktoru veetās, bet dažeem, sevišķi jaunakeem,
šādas leecibas izdos tikai pēc gada un tee skaitās tikai par prak-

tikantiem. Pēc pāra nedēlam viseem kursu dalibneekeem jau bij

jāstājas veetās un jādodas uz valsts eekšguberņam, kur at«evišķu

guberņu zemstes ar valdibas pabalstu grib stātees pee putnkopibas

pacelšanas darba. Alga tā instruktoreem, ka praktikanteeem gan-

drīz veenada — ap 100 r. mēnesī, no kuras zumas jāuzturas un

jādzīvo savā dzīvokli.

Tādēļ ka peeprasijumi pēc instruktoreem bij leeli, tad ari 1912.

g. rudeni peeņemti atkal jauni kursisti. Kad ari no teem mazāk

spējigee «izbiruši,» tad citi mācibas turpinot jau te aprāditā kārtibā,

veenigi ar to starpibu, ka stipendiju skaits esot pamazināts un tās

izdodotr veenigi trūcigakeem klausitajeem. Domājams tādēļ, ka jaunu

kursu sāks ari tekoša gada rudeni.

Peedzīvojumi rāda, ka daudzās seeveešu ģimnāziju absolventes

nezina nekādas citas nodarbošanās, ka eeņemt skolotāju, kaseereņu
un citas tam lidzigas veetās, kur darba apstākļi deezgan grūti, alga

neapmeerinoša. No savas puses tādēļ, eeteiktu viņām, ja tās nav

pārak izlutinātas mātes meitas un daudz maz justu patiku uz putn-

kopibu, apmeklēt šos kursus. Darba nasta ne pārak grūta un pee-

liktas pūles cenšas peenācigi atalgot. Pēc tuvākām ziņām jaunu
kursu jautājumā, ka ari kursu programu var izrakstit, greežotees

ar lūgumu uz sekošu adresi: KaHne.uipiH hhctpvktopckhxt. Rvpcoß'B

iTTiineßojCTßa. C. lieTep6yprL. BhiooprcKaH cropoHa, ApceHajībHafl

v.iuna l. M.

Izbeedribudzīves.

Dzirceema Biškopibas Beedribas statistika par 191 1, gadu
1910/11. gada zeema bijuse šejeenes biškopjeem tikpat nelaba, k

eepreekšejee neizdevigce biškopibas gadi, jo no 147 rudeni eezee

motam saimēm tikai 134 izvilbinatas. Ta tad zeemu iznīkušas pa
da'ai bada, pa daļai peeveenotas citam dēļ māšu trūkuma 13 sai

mes, kas iztaisa zaudējumu pee 9 0/0.
No 25 beedreem, kuri man uzdevuši statistiskas zinas, nav

neveens saimes pircis, nedz pārdevis, nedz ari no klučeem pārcēli
rāmišu stropos, ka agrākos gados mēdza notikt.

No 134 saimēm, ar kuram eesāka biškopibas gadu, bija 39

berlepšos, 92 dadanos un 3 klučos. No šim 134 saimēm iznāca

40 dabigt un tika iztaisiti 7 māksligi speeti.

Medus raža bijuse šāda: 220 mārciņas kausēta, 2700 mārc

izsveesta un 98 mārc. šūnu medus, kopa 3018 mārc, kas iztaisa

22V2 mārc. uz saimi caurmēra. 137 mārc. eevākts kausēta vaska

un 747 rāmju ar izstrādātām šūnām. Ja nu rēķinam 8 rāmjus ar

šūnām uz veenu mārciņu vaska, tad šis gatavas šūnas varētu vēr-

tēt uz 93 mārc. vaska, kur tad viss vaska krājums būtu uz 230 mārc

Rudeni iznīka 7 saimes un tās pa daļai peeveenojām citam

Tā tad rudeni eezeemoja 48 saimes berlepšos, 117 dadanos un

8 klučos kopa 173 saimes, kur saimes pavairojušās vairāk ka pa

221/2%.

Tagad apskatīsim, cik šis 134 saimes eenesušas naudā. Jau

augša'< redzējām, ka tās eenesušas 3018 mārc. medus. Rēķināsim
caurmēra 25 kap. mārciņa, tas būtu 25 k. X 3018 == 754 rubļ

50 kap.

Tāļak redzējām, ka bijuši pavisam 46 dažādi speeti. Rčķi
nasim tos 5 rubļi gabala; tas būtu: 5 rub. X —

23° ruDļi
Bez tam vēl redzējām, ka bija pavisam ražots 230 mārc

vaska, kas iztaisa 100 kap. mārciņa X 2 3° — rubļi.
Tā tad viss eenākums būtu:

Medus 754 rbļ. 50 kap.

Speeti 230 „
—

„

Vaskis . 138
„

—

~

Kopā 1122 rbļ. 50 kap.

Lai zinatum, cik no šeem eenākumeem atleek skaidras pelņas
aprēķināsim ari izdevumus un zaudējumus. Pavasari iznīka 1

un vasarā 7 saime% kopā 20. Tādēļ ka visas vasarā iznīkušās saime

mātes trūkuma dēļ, pčc tam, kad tās bija devuša

veenu un vairāk s eetu, tad rēķināsim tādas saimes caurmērā tika

7 rubļi gabalā, t. i. 7 X 20
—

14° rubļi. Ut beedribas valČeem

izgatavotas 70 mārc. māksligas šūnas. Šis darbs maksā katram

beedrim 15 kap. mārciņa, vaska vērtiba ir 60 kap. mārciņl, ta

ir kopa 75 kap. mārciņa par mākslīgām šūnām. Tā tad visa

māksligas šūnas iztaisa: 75 kap. X 7° — 5 2 rr4- 5° kap. Be

tam būs ari vēl gadijumi, kur māksligas šūnas gatavas pirktas ra

85 kapeikām mārciņa. Peeņemsim, ka 30 mārciņu būs šo šūnu

peepirkts. Tas būtu: 85 kap. X 3° = 25 rW- 5° kap. Tad vē

747 rāmju ar izvilktām šūnām vērtējam uz 93 mārciņām vaska

60 kap. mārciņa, 60 X 93 — 55 rDļ- 80 kap., kas ari atdot

bitēm atpakaļ.
Rudeni eezeemoja bites 165 rāmišu stropos un 8 klučos.

Rāmīšu stropus rēķināsim 8 rubļi gabalā, kas iztaisa 8 rbļ. X

165 =s= 1320 rbļ. — klučos 1 rubli gabala X 8 = 8, kopa 1328 rb

Ja nu peeņemam, ka šis kapitāls, kas eeguldits stropos, šee

1328 rubļi sadilst 25 gados, tad katru gadu caurmērā šee strop

sapūst par 53 rubļeem 12 kapeikām. Bez tam šis kapitāls eenestu

bankas noguldīts 6%, kas iztaisītu par 1328 rubļeem gada 79

rubļus 68 kapeikas augļu.
Bez tam būs tik leelam bišudārzam vajadzigs katru gadu

kādas peelabošanas, apmēram 10 rubļi, kura nauda būtu jaeerēķina
ari dalīšanas nauda par mazakeem biškopibas peederumeem, kā mc

dttssveedem, traukeem, v. t. t. Aprēķ ir.»)., icu* »ri dilt»
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naudā. 173 saimju leelam bišudārzam vajadzēs pastāvigi veena ci
veka četros vasaras mēnešos: no 1. maja līdz 1. zeptembrim. Be
tādēļ ka dažreiz veens cilvēks nevar tikt galā, tad rēķināsim par
veenu mēnesi vēl otru cilvēku, jeb veenu cilvēku preekš peeceem
mēnešeem. Darba laika cilvēks maksās 20 rubļi mēneši, tas būt
20 rbļ. X5=100rubļi algas. Uzturu cilvēkam rēķināsim pa
5 mēnešeem 50 rubļus, tas būtu par cilvēku kopā 150 rubļ
izdevumu.

Tagad saņemsim īsumā visus zaudējumus kopa:
Zaudējumi par iznīkušām saimēm

140 rbl.

Izdevumi par māksligām šūnām 5250 k. -f 2550 k. = 78
747 izšūtu kāru vērtiba

55 80 kap
Stropu dilšanas vērtiba

53,12
Procentu zaudējums par stropu kapitālu .

. . . 79 68

Stropu peelabošanas nauda
IO

Darba spēks TCO
* *

* * • 1)v » »

"Kopā 566 rbļ. 60 l<.
Visi eenākumi kopa bija .

. . .
1122 r.ļ. 50 kap.

No teem ateet nost izdevumi
. . 566

„
60

Atleek skaidra peļņa 555 rbļ. 90 kap!
Tā tad no 134 saimēm bijis 555 rubļi 90 kapeika; skaidra

peļņas, jeb no katras saimes caurmēra 55590 kap. : 135 = 414 kap
Ja nu bišu saimi vērtējam uz 10 rubļeem, tad šmauc

eenesuse skaidras peļņas 41,4% no kam redzams, ka biškopib
eenesibas ziņa pārspēj visas citas lauksaimneecibas nozares. Be

tirdzneedba un rūpneeciba varēs tikai ļoti retos gadījumos uzrād

tik augstus procentus skaidras pelņas. Par to tikai jābrīnās, kadē

pee mums Baltijā, neveens vēl nav eerīkojis rūpneecibas bišudārzu, v

biškopības arodu izvēlejees kā galveno peļņas avotu, kā tas mēd

būt citas zemēs, kur atradīsim ļaudis, kas caur biškopību tapu

J. Kuškevics.

Sīkumi.

Pasaules fosfātu raža 1911, gadi. — Fosfātu ražu visā pa-

saule 1911. gadā, aprēķina uz 5.606.661 tonnu, kas izdalās šādi:

Āfrikā:

Alžerija 332.897 tonnas

Tunisa 1.566.3 51 „

A m c ri kā:

Floride 1.779.552 tonnas

Tennessee 541,861
„

Kardine 200.000
„

Citi štati 25.000 „

Okeānijā:
Okeāna un Nauru salas 250.000 tonnas

Christmas
„ 153.000 „

Angaur'as
„ 41.000 „

Makatea
„

12.000
„

Citas veetās:

Francija (fosfāti un fosfatets krīts) 380.000 tonnas

Beļģija: fosfāti 190.000
„

„
tosf. krīts 50.000 „

Kre c vija 45.000 „

Ēģipte, Norvēģija, Kanāda etc. 40.000 „

Fosfātu izvedumi no Alžiras 1894 gadā bij 49.693 t., pacēlās
līdz 278.185 t. 1901. gadā un sasneedza savu maksimumu 1908.

gada ar 362.890 t., lai kristu uz 351.491 t. 1909. gadā un uz

319.069 t. 1910. gadā, un lai atkal paceltos uz 332.897 t. 1911. gadā.
Tunisas fosfātu izvešana sākās 1899. gadā ar 65.209 t., pēkšņi

pacēlās uz 366.553 t. 1902, gadā un uz 1.270.020 t. 1908. gadā.
1909. gadā izvedumi saraucās uz 1.224.822 t. tad atkal saka pa-

lēnam kāpt 1910. gadā ar 1.286.262 t. un savu maksimumu sa-

-s.needza 1911. gadā ar 1.566.3 51 t.

i9ii. gadā Francija saņēmuse 33.271 t. Alžiras fosfātu uri

581.319 t. Tunisas tostam.

Tunisā minami jaunatrastee fosfātu slāņi eekš Meheri-Zebbus,

kuru izmantošanu nesen sāka. Ēģiptē atrasti daži jauni slāņi, ku-

rus nesen sāka izmantot. No Kochinķinas vēsta par tur atrasteem

tosfateem. Izslavetee Palestinas slāņi ir izpētīti, bet to izmanto-

šana vēl nav sākta. Rapa salas slāņeem ir nozīme tikai preekš

Japānas. Amerikas Saveenoto Valstju reetumos (Wyoming, Utah,

Idaho, Montana) ģeoloģiskais birojs esot atradis fosfātu slāņus,
kuru vērtibu teic esam ap 250.000 t. Šo slāņus sev paturejuse

va'diba. (Daudzi ģeologi un inženeeri vēsta par ļoti vērtigeem

un leeleem fosfātu slāņeem Kreevijā, tikai preekš to izmantošanas

līdz šim nav tikpat kā nekas darits un tee vēl nekrīt pasaules

saimneecibas svaru kausā. H. S.).

Zuperfosfatu patēriņš 1911. gadā vērtējams vismaz uz 11

milj. tonnu, kas ir apmēram 6 milj tonnu leels fosfātu patēriņš.

Par 1912. gadu vēl nav noteiktu skaitļu, bet Alžiras un Tu-

nisas kopražas vērtiba pārsneedz 2 milj. tonnu, un ta gluži veegli

var divkāršotees nepilnos divdesmit gados. Eevērojot, kāda au-

goša nozīme peekrīt fosforu saturoŠeem mēsleem, veegli sapratīsim,

kāda milziga vara dota Francijas rokās pār visas pasaules lauksaim-

neecibu (la Technique moderne, n° 5, 1913.). H. S.

Kazeina ražošana un rūpneeciba Dānijā. — Kazeīnam

pēdējos gados peekrīt leela loma ķīmiskā rūpneecibā. To visvairāk

izleeto, lai taisītu leetas, kas atgādina ziloņa kaulu: speeķu, leetus-

sargu turetavas, pogas, kastites etc.

Dānija, peena zeme, nevarēja palikt veenaldziga pret šo jauno

rūpneecibu. Un 1909. gada zeemā un 1910. gada pavasari dzima

Dānijā kazeina rūpneeciba. Ap šo laiku Argentīnas tirgus stipri

sacēla kazeina cenas un Dānijā ražoto seeru cenas bij tik zemas,

ka Dāņu moderneecibas ceeta leelus zaudējumus. Tad kazeina

ražošana parādījās kā laimīgs atrisinājums, jo tani varēja izleetot

leelus daudzumus nokrejotā peena, skummetmael f
, ar kuru vairs

nezināja, ko eesākt. Kazeina cenas vēl cēlās labu laiku, peeprasi-

jumeem arveenu vairojotees. Kazeina ražošana drīz kļuva eevēro-

jama un 1911. gadā Dānija ražoja 2 milj. klgr. kazeina.

Ražošanas paņēmeeni ir metodiski un zinātniski. Kazeīns ir

visaugstākā labuma, kaut gan nesasneedz Franču kazeīnu, ko uz-

skata par labāko pasaulē. Bet dāņi cer sasneegt ari franču kazeina

labumu.

No šis rūpneecibas sagaida, ka ta noderēs par seera cenu

nokārtotaju veetejos tirgos. Tādēļ ka Dānija seerus neizved, to

cenas celsees, kad pavairos kazeina ražošanu, un otrādi.

Kazeina sagatavošana noteek Šādi. Moderneecibas (mejerier)
ražo seera masu (ostemasse) un žāvētavas (torrerier) eegūst kazeina

no «ostemasse». Dažām moderneecibam ir pašam savas žāvētavas.

Dānijā, kazeīnu žāvējot, leeto dažādas metodes:

1. Skabsvstemet jeb skābju metodi;

2. Kanal-systemet jeb kanālu metodi, kas ir franču metode;

3. Terrestuer par bakker jeb mazu žāvētavu paņēmeenu.

Pavisam ir ap 15 fabrikas, no kurām galvenās:

Langelands Kasein Fabrik. Rudkjobing;

Kjerteminde Kasein Fabrik. Kjerteminde;
Tollose Kasein Fabrik. Tollose, Sjelland;
Forenede Meieriers Kasein Fabrik. Aarhus un Roskilde;

Hinnerups Kasein Fabrik. Hinnerup. Jvlland.

Logstor Kasein Fabrik. Logstor.

Hjorring Kasein Fabrik. Hjorring.

Dānija izved gandrīz visu ražoto kazeinu, sevišķi uz Hambur-

gu, Ņujorku un Bostonu, caur dažādām ostam. Zveediijas kazeinu

visvairāk izved caur Kopenhāgenu uz Vāciju un Ameriku.

Caur Kopenhāgenu izved ari Kreevijas kazeinu, bet tas daudz

lētāks, jo tas zemāka labuma un to leeto veenigi zemākā rūpneecibā,

preekš galdneeku līmes etc. Kreevijas kazeina sauc tLobe Kasein»

jeb rauga kazeinu, Dānijas un Zveedrijas kazeīns, turpreti, ir «Ma-
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elkesvre -Kasein» jeb peenskābes kazeīns, ko tirdzneecibā augs

vērtē.

Dānijas izvesto kazeinu leeto papīra, želatina, galalita rūpnee

ciba, ka ari ēšanai. Kazeinu apstrādā ārpus Dānijas. To*mēr daņ

jau runā par savas fabrikas celšanu Jutlandē. Galalita fabrika

Harborgā, Hamburgas tuvumā.

1911, gada beigās augstākā labuma Dānijas kazeins maksa

85 līdz 90 marku 100 klgr. brutto Kopenhāgenas ostā. Taga<
cena būs 70 līdz 75 marku. Pēdējā laikā daži franču tirgotāji, ka

sapērk kazeinu Francijas fabrikām, kuras kazeinu apstrādā, bij ļo
uztraukti, ka dāņi pārdodot zem savas firmas Sibīrijas un Zveedrija
kazeinu. Šis baumas ir pārspīlētas. Kazeina rūpneecibai sagaida
ma leela nākotne, tāpat kā visām tām rūpneecibam, kas kazein

pārstrādā dažādos preekšu;etos. (Bulletin mensuel dc I'Office dc

Renseignements agricoles. n°B, 1912.) H. S.

Lasitajisavāstarpā.

Atbilde uz jautājumu, kur atrodas kāda augļu pārstrādāšanas

fabrika, kas izgatavo viņus, marmelādes un dažādus konzervus.

(Skat. «Zemk.» N° 15). Neatbildot teeši uz jautājumu, aizrādišu

ka eepazitees ar augļu un ogu pārstrādāšanu var Umaņas vidējā
zem- un dārzkopības skolā. Personas, kas vēlas tur, praktizēt, top

peeņjmtas par praktikanteem. Tuvākas zinas vareet peeprasit no

skolas direktora. Adr.: rop. y*iaHi>, KieBCK. ry6.
r

Zl>HpeK,ropy

yMaHCKaro CTpejuaa.ro vHHjmma h 3eMjieA-EJiiji. Labi

nostādīta tur ir augļu un ogu vinu izgatavošanas. Pāris gadus

atpakaļ, kad tur par augļu pārstrādāšanas eetaises pārzinātāju bij
mūsu tauteetis Zeemelis, tur pagatavoja ļoti daudz vīna. Bet vaj
tagad tikpat leelā mērā augļus un ogas pārstrādā, gan nevaru teikt.

Kaut gan jādomā, ka tagad pārstrādās vēl vairāk, jo tagad .par

skolas pārvaldneeku ir speciālists dārzkopībā, kurš pēc ziņām, man

atsūtītām kādā privātā vēstulē, ir pamatigi sagatavojees savā arodā,
eesākot kā strādneeks dārzkopībā, tad apmeklējot Penzas dārzkopī-
bas skolu, vēlāk ka eksterns nobeidza ģimnāziju un pēdīgi augst-

skolu. Tas cenšotees tagad pacelt dārzkopības nodaļu augstu jo

augsti un vēlotees eerīkot ļoti leelu,- ja ne visleelako augļu pārstrā-
dāšanas fabriku Kreevijā pee Umaņas skolas. Tā tad spreežot pēc
šās privātas vēstules ziņām jādomā, ka augļu pārstrādāšana nevar

būt gājuse uz leju peeminetā mācības eestādē. Kā jau minēju,
leelakā mērā tur pārstrādāja augļus un ogas vīna, bet rādija ari

kā citādi augļus pārstrādāt vērtigakos ražojumos. Izleetojot gadī-

jumu, aizrādišu, ka Umaņas vidēja dārz- un zemkopibas skolas

tagad pārvērstas pēc 26. maja 1904. gada noteikumeem.

Kā dārzkopibas, ta zemkopibas skolas tagad ir atsevišķas mā-

cibas eestādes un mācibu pasneedz pēc dažādām programam.

Dārzkopibas nodaļā kurss 4 gadigs, bet zemkopibas — 6

gadīgs.

Aprādišu noteikumus par eestāšanos:

Dārzkopibas nodaļā peeņem audzēkņus ar 3 klasigas

pilsētas skolas zināšanām, pee kam ja eestātees vēlas vairāk kan-

didātu neka svabadu veetu, tad jātur konkursa eksāmens. Peeņem
tikai pirmajā klasē, vecumā no 16—18 gadeem. Bet Zemkopības

Departaments ar raicstu no 23. oktobra 1912. g. atvēlējis, skolas

pedagoģiskai padomei peeņemt skolā ari personas vecākas

par 18 gadeem. Tā tad vecakeem jaunekļeem, kuri vēlētos

turpināt izglītibu, skolas durvis nav slēgtas.

Zemkopibas nodaļa. Šogad peeņems tikai pirmajā
klasē, kaut gan eestātees, ja ir svabadas veetās, var ari pārejās

klasēs. Pirmajā kļasē peeņem ar 2 klasigu lauku skolu zināša-

nām, izturot eksāmenu. Peeņem 14— 16 gadu vecumā, kaut gan

tagad atvēlēts skolas padomei ari peeņemt vecākus, un tādēļ ka

skolas direktors pats ir baudījis grūtumus, kādi jaizceeš personām,

kurām jaunībā nav eespējams skolotees, tad domājams, tas vecākām

personām šķēršļus neliks pee eestāšanās. Visā skolā 40 kroņa
stipendijas. Greežu sevišķu vēribu uz dārzkopības nodalu un ee-

vēlu tur latveešu jaunekļeem eestātees. Kas vēlas zemkopību
mācitees, labad mācitees Jelgavas lauksaimneecibas skolā un likt

kā eksterneem pee liekš-Kreevijas vidējām lauksaimneecibas skolām

eksāmenus, lai eegūtu valsts deenasta teesibas. Plašākas ziņas par

pašu skolu un eestāšanās noteikumeem var peeprasit no skolas

direktora pēc augstāki peevestās adreses.

Šogad no 7. līdz 20. jūnijam Besarabijas vidējā vīnkopibas
skola noturēs kursus augļu un ogu vīnu pagatavošana. Par lek-

toru eeceenits un leetu labi pārzinošs spēks. Personām, kuras

intresejas par šeem kurseem, jagreežas pēc plašākām ziņām pee
kursu vaditaja, adresējot peeprasijumus: rop. K.HinHHeBT>, bt> jia6o-

paropiio EeccapaScKaro vniumma h bhho-

Ārzemēs — feraunšveigā dibināta sevišķa mācibas eestāde

konzervu industrijai, kurā eespējams eemācitees visas šai industrijā
vajadzigas teorētiskas un praktiskas zināšanas. Prospekts japeeprasa
zem šādas adreses: Lehranstalt fūr die Konzerven-Industrie, Braun-

schveig, Hohetorpromenade 7.

Ļoti laba mācibas eestāde augļu un ogu vīnu izgatavošanai
un dažādu konzervu izstrādāšanai ir Geizenheimas skola — Vāci j
pee Reinas.

Tur ari katru gadu notura kursus un mācību pasneedz plaši.

Ja nemaldos, ši ir labākā mācibas eestāde augļu un ogu konzer-

vešanā un Kreevijas Zemkopibas Departaments turp sūta savus

instruktorus un speciālistus specializetees. Par praktikantu var ee-

stātees dažādā laikā, bet kursus notura augusta mēnesi. Tuvākus

nosacījumus var peeprasit no skolas valdes. Japeeprasa pēc Sat-

zungen der Koniglichen Lehranstalt fūr Wein-, Obst- und Gartenbau

zu Geisenheim am Rhein.

Vispārīgi augļu pārstrādāšanai leela nozīme augļkopibas pa-

celšanā, un tamdēļ sen jau laiks, ka latveeši peegreestu leelaku vē-

ribu šai rūpneecibai. Nešaubos, ka tagad, kad Baltijā sāk nodi-

binatees dārzkopibas pārraugu sabeedribas, ari augļu pārstrādāšanas

izplatisees un drīz eeņems drošu stāvokli. J. Plaude.

Grāmatu plaukts.

Vācu lopu audzināšanas beedribas izdevumi.

(Arbeiten der Deutschen Gesellschaft fūr Zūch-

tungskunde. Herausgegeben von der Arbeitsstelle

fūr die Zammlung und Verwertung z ū c h ter i
s c h c r

Erfahrungen.)
Vācu lopu audzināšanas teorētiķi ir atstājuši dziļas pēdas

Latvijas ekonomiska attīstībā. Viņu vārdam klausīja un vēl klausa,
kā praveešeem un bauslībai. Izteikt pat klusākās šaubas pret vācu

profesoru mācibam, to uzskatīja un vēl uzskata par nozeegumu

pret pašas zinātnes pamateem. Tādam neticigam uzprasa, kur

zinātne vēl stāvot augstāk, kur gan vēl tai nesavtīgāk kalpojot,
kur gan atzinās rūpigaki izvestas, pamatotas, ja ne Vācijā? Pēdējās
šaubas nospeeda apdrukāta papira milzigas kaudzes: Vācu zinatni-

skee raksti
. . .

Visas mācibas, kas grib atstāt eespaidu praktiskā dzīvē, drīz

veen šķiro pēc viņu augļeem. Tā tas notika ari ar «zinatniskeem

uzskateem» par lopu audzināšanu, un iznākums pateesi nav par

godu šai tik daudzinātai «zinātnei». Bet ne tas saista mūsu uz-

manību šis beedribas darbos. Lasītājs turpmākā izklāstījumā nesa-

staps gandrīz neka tāda, pret ko cīnās ši beedriba un kam nebūtu

bijis atbalss Baltijā, ko vēl tagad mūsu zemē nesludinātu, kā dogmu.
Mūsu vēribu saista tas fakts, ka pat pašā Vācijā sākusēs spēcīga
kustība pret visadeem māņeem, kas nāk zinātnes vārdā. Tādēļ ka
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vācu valoda gandrīz vēl veeniga, kas mūs saista ar Vakar-Eiropu,
tad mostas ceriba, ka šini valodā rakstīti darbi mazinās to milzīgo
ļaunumu, kādu mums nodarījuši citi darbi, rakstiti šini pašā valodā.

Ja Šis salīdzinājums palīdzētu kritikai nākt savā valstībā, tad tas

savu uzdevumu būtu izpildījis.

Kad «zinātnisko uzskatu» bankrots vairs nebij noslēpjams ne

ar kādām izruņam, tad vācu praktiķu aprindās radās domas, dibināt

īpašu pētīšanas beedribu un tai līdzās eerīķot sevišķu nodaļu, lai

krātu, kārtotu un izleetotu audzinātāju peedzīvojumus. Tā radās

Deutsche Gesellschaft fūr Zūchtungskunde ar savu Arbeitsstelle fūr

die Sammlung und Verwertung zūchterischer Erfahrungen.
Paši nosaukumi jau leecina par garu, kādā domāja rīkotees

jaunā beedriba. Viņa daudz ko darijuse šini virzeenā, visvairāk ar

kritiku. Viņas pašas pozitīvais darbs nav brīvs no vecajām para-

šām: viņa daudz jauna vīna salējuse vecos maisos.

Apskatot viņas izdotos darbus, 15 grāmatas, tos pēc satura

var sadalit nedaudzās grupās.

Dr. Jonas Schmidt, Beziehungen zv/ischen Kftrperbau
und Leistung bei den Milchkūhen. Verlag von M. v. H. Schaper.

Hannover, 1909. 80 p. 132.

Dr. C. Kronacher, Korperbau und Milchleistung. Unter-

suchungen ūber die Beziehungen von Korberbau und Milchleistung
beim grossen Fleckvieh. Hannover, J909. p. 160.

W. Gau dc, die Beziehungen zvvischen Korperbau und Lei-

stungen m der Rindviehzucht un die āusseren Merkmale des Milch-

viehes. Untersuchungen im Auftrage der Deutschen Gesellschaft

fūr Zūchtungskunde an 709 Kontrollvereinskūhen m Osririesland.

Hannover, 19n. p. VI -f- 799 -f- Anhangstabellen.
Beedriba savā sākumā, praktiska gara mākoni tīta, ķērās vis-

pirms izpētit, skaidri un noteikti izzināt sakaru, kāds ir starp peena

lopa meesas būvi un peenigumu. Šeem pirmajeem darbeem, uz

kureem beedribas valde likuse tik leelu svaru, vajadzēja glābt zi-

nātnes vārdu un godu vācu praktiķu acis un nodot leecibu par

to, ka jauns gars eeplūdis zinātniskā pētišanā. ,'
: .;>

. Dr. Jonass Schmidts savas grāmatas sākumā aizrāda, ka jau

no seneem laikeem lopu labi pazinēji spreeduši par peenigumu pēc

izskata. Tā tad šini viņu rīcībā vajaga būt daļai pateesibas. Ta-

gad tikai rūpīgi sāpēta,* leetojot visur veenadas metodes, lai atveeg-

linatu salīdzināšanu. Tā drīz veen ši sakara īstā būte atklāsees

visu acim. Bet valodai un vārdeem arveenu dažāda skaņa. Jāat-
rod drošāks līdzeklis, kāds tad ari ir mērīšana. Ka šāds sakars ir,

tam autors tic nešaubīgi, jau paredz, ka nekur šim sakaram neesot

leelakas lomas, neka peeniguma noteikšanā, un pasteidzas apgalvot,
ka nekas neatstājot uz meesas būvi dziļāku eespaidu, neka peena

došanas spējas.

Pēc vācu parašas, Dr. Jonass Schmidts apskata agrāk iznāku-

šus darbus par šo jautājumu. Kā. pirmo nopeetno rakstu min

Bogdanovva «Einige Beobachtungen ūber den Zusammenhang zwi-

schen Korperbau und Leistungen bei Kūhen,» 1898. gadā. Ši

raksta galvenais atzinums, ka nav nekāda sakara starp meesas būvi

un peena treknuma. Kā otru darbu autors min Stegmanna «Beo-

bachtungen ūber das Exterieur der Milchkuh zunāchst am baltischen

Angierrinde», 1901. gadā. Šis darbs mūs interese visvairāk neveen

tāpēc, ka pētītas peena govis Baltijā, bet vēl vairāk tāpēc, ka ši

darba autors, kā Rigas politechnikas profesors un Baltijas Angelnas

sugas lopu ciltsgrāmatas beedribas darbvedis, ir atstājis visdziļāko
eespaidu uz mūsu jauno agronomu uzskateem par peena lopeem

vispāri un par Angelnas lopu sevišķo noderibu Baltijā īpaši. Steg-
manns pavisam izpētijis 453 govis, turedamees pee Vernera mē-

rīšanas šemas. Pavisam viņš ņēmis 26 dažādus mērus. Visas go-

vis viņš sadalījis četrās grupās: pirmajā grupā govs vidējais peena

devums 2687,3 klgr., otrajā — 2158,5 klgr., trešajā—l7l3,2 klgr.

un ceturtajā — 1201,4 klgr. Kā redzam, pārak leelas peena de-

vējas šis govis nav bijušas. Katrai grupai Stegmanns aprēķinājis

vidējus mērus, lai tad salīdzinātu peena devumus ar ķermeņa būvi.

Daudz eevērota literatūra ir pētijuma otra daļa, kur lopi sagrupēti

pēc ķermeņa, lai redzētu, vaj veenada ķermeņa lopi ari eekrīt peena

devēju veena grupa. Tas pateesi ta noteek un to uzskatīja par

pētišanas metodes pareizibas vislabāko peerādijumu. Bet jau
Schmidts eebilst, ka velti meklējis ziņu par audzināšanu, ēdināšanu,

lopu vecumu, par peena mērīšanas paņēmeeneem un peena trek-

numu. Ja Schmidts. pazītu Baltijas apstākļus un zinātu, kādu

sportu dzina ar «Ekterieur», tad gan sliktākos lopos grūti būtu

saredzēt ko citu, ka veen panīkušus, nekoptus lopus, bet nevis

tādus lopus, kas jau pēc dabas nebūtu spējigi dot vismaz tikpat

peena, cik pirmā grupa. Baltijas baroneem skaisti, formās un sa-

mēros pilnigi, visi lopi, tiklab peena devēji, cik nedevēji. Ja for-

mas panīkušas, tad ta zīme par nolaidību. Saprotams, ka nekopti

lopi dod ari mazāk peena. Kā tīšam, ar gudru ziņu Stegmanns
nerunā par ēdināšanu, kopšanu, par leelo nozīmi, kādu baroni

peegreeza skaisteem lopeem. Šo apstāķļu eevērošana būtu sagā-

zuse grāmatas uzbūvi, noteiktos rezultātus.

Pētišanas metodes šini jautājuma ir tik dīvainas, ka ikkuram

katram, kas jel maz radis zinātniski strādāt, gluži nesaprotami, kā

gan šādas metodes nespētu dot visu, ko veen sirds vēlas. Un,

pateesi, Klebergers savā «Beitrag zur Beantwortung der Frage:
«Welcher Zusammenhang besteht beim Rinde zvvischen der Milch-

ergiebigkeit und den durch Masse feststellbaren Formen des

Tierkorpers.» (1902. gadā), Attingers savā «Beitrage zur Kenntnis

von Kčrperbau und Leistung des Rindes», 1904. gada, eegūst

gluži citādus iznākumus. Pats autors ar saveem pētijumeem

pavairo šo sarakstu, kur «zinātniski» raksti nodibina sakarus starp

meesas būvi un peenigumu.
Dr. C. Kronacher's apskata to pašu problēmu un beidz savu

darbu ar Lermata vārdeem: «Nekas nav abzoluts dabā, un pats

veiklākais beeži kļūdas. Mājas lopi sagādās vēl daudz pārsteigumu.
Bet ja ari cilvēks, kas pētijis, kļūdas, viņš droši veen kļūdisees

retāk, neka kāds citais. Citeem vārdeem, peena lopa pirkšana

arveenu ir laimes spēle, bet kā loterejas, ari šeit tam, kam vairāk

ložu, ir vairāk ceribas vinnēt».

Ja no kļūdīšanās atkarātos pateesiba, tad to jau sen turētu

rokās
...

W. Gaude sava beezaiā grāmata nobeidz šo pētījumu virkni

ar bēdīgo atzīšanos; pēc āreenes itin neko droši nevar spreest

par peenigumu. Veenigā drošākā mēraukla arveenu vēl ir izmē-

ģinājumi. Autors ar Kumoru stāsta par aklo ticibu mēros, kas

noveduse ļaudis pee visdīvainakeem paņēmeeneem, jo mērījuši visu,

kur jel maz varējuši mērit. Tāpat nedroša ir punktešana, kuru

peekopj daudzās veetās. Punktešanas iznākumi atkaras no pārak
daudzeem blakus apstākļeem. Ar preeku var peekrist autoram,
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Plašākā vinu leeltirgotava ļj|

i fflr. Igensohn, Ilgi |
Pasta kastite 674.

Vīnu labums — vispār atzīts.

Plašās apgrozības dēļ man ir eespējams eeturet $8

9tfT lētākas cenas* a9|My PP

.
• Filiāles:

pārdošana vairumā un mazumā.

it Terbatas eela Hagenskalnā Jelgavā A
S, /r.

i- \c
Dinammdesv. kaln-

. , 1a xr fsVēVerU eda KQ 7 '

ceema eelu stūri.
Katolu ccl* W 44" �

mV Dzima™ un Suvo"

Torņakalna Bauska kfc
rova eelu stūri. Jelgavas šoseja H° 12. L.l-Ekon.Sab. nama.



kad viņš uzstājas pret avideju skaitļu» ģeķibu, kas, kā sērga, plo-

sās daudzās zemēs. Derigi ir aizrādījumi pret baribas veenibain,

kuras Latvijā tik sirsnigi cilā. Baribas veeniba ir laboratorijā ra-

dusēs un lopu kurģis parasti apsver to leetu citādi. Pretī paras-

teem uzskateem, autors eeteic turēt smagus lopus. Tādās pašās

domās ir ari Normandijas un Hollandes zemneeki kopš seneem

laikeem. Visu kopā saņemot: i) atsevišķi mērijumi nedod nekādu

ziņu par peenigumu, 2) meesas svaram nav nekāda sakara ar pee-

nigumu, 3) visi vidēji skaitļi ir nejaušibas bērni, 4) peena zīmes

neko nenozīmē, tāpat atsevišķu meesas daļu izskats, 5) pirmās at-

nešanās vecumam nav eespaida uz peenigumu.
Pēc Šāda iznākuma beedribas valde izbeidza šādus pētījumus.
D

r. W. Wa g ne r, Die Entwicklung des Rinderkorper6 von

der Geburt bis zum Abschluss des Wachstums. Mit 14 Tafeln.

Hannover, 1910. p. 162.

(Turpmāk vēl.)

„Zemkopja" № 24. saturs: — Zemk o p i ba. Sēnišu slimibas uz

āboliņa. J. Sm-ds. — Lopkopiba. Sarkana dāņu peena govs. No agr.
A. Zeemeļa, Dānija. — Pee nsaimneeci ba. Vēl govu slaukšanas leetā.
A. Leepiņš. — Biškopiba. Par medus atņemšanu. T. Ledus. — Dažādi
raksti. Rādijs un viņa nozīme preekš lauksaimneecibas. A. Kirsons. Par
peenu un peena produktu kontroli Leepajā. — Dažādas ziņa.«.
Iz beedribu dzīves. Dzirceema Biškopibas Beedribas statistika par 1911.
gadu. J. Kuškevics.

— Sīku mi. Pasaules fosfātu raža 1911. gadā. H S.

Kazema_ ražošana un rūpneeciba Dānijā. H. S — Lasitaji savā starpā.
- (irāmatu plaukts. —. Tirgus ziņas. — Sludinājumi.

Kvīte.

Preekš sēklu audzinatavas Bērzmuižā eemaksaja Kurzemes

Sadraudziga Beedriba— 10 rbļ. Kopā ar agrakeem 7145 rbļ. 11

kap. Viss kapitāls 7381 rbl. 14 kap.

Tirgusziņas.

Kursi.

Pēterburgā, 7. jūnijā 1913. g.

Pārdevēji. Pircēji.
■

4°/o valstsrente — 93

j°/o eekšejais aizņēmum no 1905. g — i043/4

s°/o eekšejais aizņēmums no 1908. g i05
5/s 105V4

4
1/a°/o valsts aizņēmums no 1905. — loolļs

50/0 valsts aizņēmums no 1906. gada — 1021/2
4

1/a°/o valsts aizņēmums no 1909. g 99
1/* 9^7/8

s°/o muižnecku agrarbankas ķīlu zīmes 895/8 891/*
4V»/o » « n »

— 90
5/s

4°/o n n >, >,
ioi7/s 1001/2

4°/o zemneeku agrarbankas ķīlu zfmes 91 90

4Va°/o .» h »
— 9°

5/8

s°/o j» >» h n
— «oo

3/*

s°/o L eekš. prēmiju aizņēmums no 1864. gada . 454 451

s°/o 11.
„ prēmiju aizņēmums no 1866. gada. .

— 342

5% muižn. agr.-bank. prem. ķīlu zīmes .... — 314
31/2°/0 muižn. agr.-bank. ķīlu zīmes I—V.

...
— 83V2

4°/o konz. dzelzsceļa aizņēmums — —

4
1/a°/n Rjazaņas-Uralu dzelzsc. akcij. ...... — —

4% Maskavas Rjazaņas „ „ ...
— —

41/a°/o Peterb. hip. beedr, ķīlu zīm
— 881 /»

5% Maskav.
„ „ „ „

— 100V2
4Va°/o Maskavas

„ „ „
— 90i./s

4x/2°/o Viļņas agrarbankas ķīlu zīmes — 873/4
4

1/a°/o Vonzs
„ „ „

- 823/4
4

1,2°/o Maskavas
~ „ „

— 881/*
4Va°/o Harkovas

„ „ „
84 8 31/2

Apdrošin. beedr. «Rossija» akcijas — —

Maskavas-Kazaņas dzelzsceļa akcijas — 553

Maskavas-Ķijevas-Voroņežas dzelzsceļa akcijas . .
— 800

Maskavas-Ventsp.-Ribinsk. dzelzsc. akc — 362
Deenvidu-Ritu dzelzsceļa akcijas — 281

Rigas Komerc-bankas akcijas — —

Kreevu-Baltijas vagonu fabrikas akcijas. ... —
—

Vagonu fabrikas «Phonix» akcijas . ...
— 128

Vag.nu fabrikas «Dvigateļ» akcijas — 93
Akc. beedr. «Provodņik» akc — 204

Kreevijas kredītbiļetes Berlinē.
. .

100 r. = 214,50 markas.

Sveesta cenas.

Pēc firmas O. L. Moller-Holst, Rigā, 8. jūnijā 1913.

Dāņu un Baltijas sveestam tirgus šonedēļ bija drusku izdevigaks, be
t

Sibirijas sveestu vēl maz peeprasa. Vācijas sveesta pircēji gan bija atturigi,
bet no Anglijas peenāca apstellejumi itin apmeerinoši, tā ka varēja dabūt drusku

augstākas cenas. Kopenhāgenā atkal cenu paaugstināja par 3 kronām. Lai gan

lopi eet ganos, tomēr vēl arveen nāk tirgū ļoti daudz mazāk vērtiga sveesta,

kuram ļoti grūti dabūt pircējus, tā ka šāda prece jāpārdod daudz lētāk. Par

vislabāko Baltijas eksportsveestu maksāja 36—37 kap., par vidēja labumazortem

35—35 kap., bet par zemneeku un seerneeku sveestu 31—32 kap. mārciņā še

uz veetās.
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Izdevēji un redaktors: agronoms J. Bisseneeks.
Redaktors: agronoms J. Bergs.

Latv. Lanks. Ekon. Saboedr. drnkatava. Jelgava.

Jelgavas Lauks. Beedribas

izmēģinājumu saimneeciba.

deenas
Trešdeen 19. un svētdeen 23.

Eestades vadoņa paskaidrojumi no pīkst. 9—12 preekš
pusdeenas un no pīkst. 3—6 pēc pusdeenas.

-X K-

| «lauksaimneeku Kalendāra" |
2 god. līdzstrādneekus un visus tos, kuri nodomājuši mine-

Jj tam kalendāram savus rakstus 1914. gadam peesūtit, caur

jj šo laipni lūdzu, to drīzāka laika izdarit, lai kalendāra

jj izdošana neceltos veltīgi kavēkļi.

Augstceeniba |[
M agronoms J. QiSSencelļS.

J Jaeger&C^Riga-S
* Vecāka vīna tirgotava,

dibināta 1816. gadā.

jjffiļ kreevu un ārzemes WĒ&

= vīnus,= ļL
konjaku rumu, araku,

49 šampaneeti, liķeerus

Tāpat ari iz pašu destilaturasvisāda

a

šņabju zortes, zzzzzr |gp
k&: ķimeņu, pomeranču, ķiršu v. t. t.

4| Šampaneešu vina pārdotavai
no firmas Daniel Schvveinfurth. jgsL»

Firma tika godalgota Rostovas izstādē ar selta medali. JĒr
Jelgavā: Noliktava Jelgavas Lauksaimneec. Beedribas }ļk

my

>wMļ Konzumveikalā, Katoļu eela JMb 44.
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ilgas Tirgotāju un Mplauslarpiga Kredifbeedribai
I Tepbotas eela Qp. 8, telefons I>. 33=25. |

I
Garantētais drošības kapitāls 607.736 rbļ. 81 kap. Bilance uz 1. maiju .. .

401.783 rbļ. 71 kap.
Maksa par noguldijumeem 6«/o un uz tekoša rēķina 4Va—s°/o gada, ļ Uzņemas vekseļus eekaset un apdrošina prēmiju biļetes pret amortizāciju. H

neatvelkot kroņa nobokli. Noguldījumus peeņem un issūta ari pa pastu. Darba laiks no pulksten 10—3 pēc pusdeenas. H

. NB. M augusta Kreditfoeedribas telpas atradisees pašas jaunfoūvetā namā, Aleksandra eela 9,
m Dzirnavu eelas stūri. Valde. Am

Slavenās Lista

ļļ
9 Līdz 15. augustam 1913. gada J

T i liks wMrST slēgti |
.. .p..-.i. A\ 5 pīkst. 1 deenā. Ķ

P PJI ■
"

Jelgavas Komercbanka. $
r_— Dārza šļircencs _ Jelgavas Krāj- un Aizdevu Kase. Q

A Jelgavas Savstarpigā Kreditbeedriba. a

™
Leel-Sesavas Krāšanas-Aizdošanas Kase.

\Ēļm | w Jelgavas Namn. Kraš.-Aizdoš. Sabeedriba. 9

n,f & Latveešu Savstarpigā Apdroš. Beedriba. A

LatV aVBt
'

Dzivibas Apdroš. Beedriba.

IHLHV
m

••••••••••••••

„Pom o n a
"

■—■—: j»lt, mil =_

augļukoku aplaistišanai.
•

rores, roru saveenotaji, krāni, pumpju spices, gumijas un kaņe-
ābolu sulas un vīna sneestuve Kreevlia.

paju šļūtenes, šļūteņu saveenotaji, stuklas vadītāji un t. t. ■ ■»

Lecli izvēle pasravigi no krājuma dabūjami M3Q. C. PēlCSeilS, fIUCBS IllUiZu, UW MīlM M\\t

flMtļ ODijnil Cllfln CahODllPihjl peedava ===== = Oriģiualpildijuma dabūjami =

I U.H 1.11Ull.UnUll.UUUtjtjlllllJfl patojožoāboļ»vīna salča"P»B.lsok. *f p~ s-r * ogg.
„. ,

tuare pur. urāna Mosseu* „doux»)
Je','gava Lauksaimneeku veikalā.

Riga, leela ?cniņu eela 22-28, pašas namos.
gaiaa āboļu vīnu „skābu" Vi pnd. 60 k. D.» a

Pee ?A- Kleina.

■-r i - r> r-rj/i.I ™T. Pernava
„

A. Reinfeldta.
Bez tam Sabeedribas nodaļas: Jelgavā, Tukuma, Sabile, (Lidre pur. sec.)

Revelē
, J. Muižneeka.

Ventspilī, Vec-Aucē, Saldu, Bauskā, Jekabmeestā, Jaun- galda IbolU VĪnU SalDu" Ili ņil9 50 k Valkā
»

A. Reinfeldta.

Jelgavā, Cēsīs, Valmeerā, Valkā, Pernavā, Rujenē, Ve-
*

(Cidre'pur doux.)
*

Ventspilī „
A.Grona.

r bezalkohola sabigu āboļu sulu Vi 70 k. Tuft.ma : £jS£Srclia-

nišķe, Vitebska, Dvmskā, Rēzeknē un Novgorodā.
dc

3

omme

*

natureL)
Bauskā Lauksaimneeku veikalā.

Katalogus un cenu raditajus izsūtam uz peeprasijumu ... » -
Terbatā pee Lellepa un Arensa.

par br7vu>
VeSeilOaS OZereeilS bern., nerv. un atve- Maz-Salacē

„
A. Ores.

seļojušamees. Izmēģināts un atļauts no mc- Valmeerā Lauksaimneeku veikalā.

fj-jg-- mummuaumm
dicinalvaldes zem Xs 1006, 2. okt. 1912. g. Dobelē pee A. Pārupa.

Peepraseet teešam Aucesmunžas Pēkšena marku!!!
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rf|Mft<ftQ@fif&Mß Krājumā vairāk kž 200 velosipēdi. IMUH

m tirgotāju un Rūpneeku €konomiska Sabeeflriba.
@ J

(Uz kooperativeem paraateem, ar beedru peedališanos pee pelņas.)
jm*.

mJ^mf^Ē
© = Jelgavas I. noliktava Katoļu eelā Nr. 46. =~ ©

Wnw
iTk Telefons 72. (Agrāk J. Bisseneeks). Telefons 72. JjfiHf
Tif Eevēl no sava bagātina krājuma tikai kreetnus fabrikātus par samērā lētu cenu:

&±

®„Russia" velosipedeem ļoti glīta būve, ārkārtigi veegla gaita un apbrīnojama iztu- ffķ
riba, pateicotees tam apstāklim, ka tee pagatavoti no vislabākā angļu materiāla un ļļŽf RamiTlf-tTUS

fQ peemēroti šejeenes sliktajeem ceļeem. ijf
DCll UIIICM UO

ļST „Russia" velosipēdi sneedz visle-eJako galvojumu caur to, ka fabrika eekšzemē un Am± HiQTOITI6trUS
wļw visas daļas katrā laikā dabonamas. \2J

"

Vislabakee, glītakee, izturigakee\ un veeglakās gaitas ārzemes velosipēdi ir veenigi TermJlTietrUS

© Lauvas velosipēdi, Lauvas velosipēdi, © j?roTome

etrus
2 no pasaules slavenās franču spe- būvēti sevišķi preekš šejeenes ■£ ClklOlTietril^
m cial-fabrikas, brāļeem j sliktajeem ceļeem un izturibas ■ » -

ļ« Peugeot — Francijā. zi?ā ceen 'g' nest lauvas vārdu
-

liremomeirUS

* pabpiķas- &
Butirometnis

i tina
-

,

tina
- I

1 2r Lauvas motorriteni un automobiļi 2! =
peenaizmeklešanas

- w if f «* =

anaratirc ar peede"

ir musu ceļeem un apstākļeem peemerotakee un a
apuiuiuo rumeem

i2
,

izturibas ziņā pārakee, kā tas praksē izrādijees. g
eevēl no leela krājuma par

ie-

ļj /<tw : V Bez tam turam krājumā un peedāvajam: B S A;
tam cenām

London; Britania un Svift velosipēdus no pir-mkla- «
*ĪMpn nn RŪDO

~ f s*£am an9lu fabrikām, kā ari sekošus vācu fabriku *
*

«D* \ r
*

■ '
:7 C ■-$ņßammj?ĒW\ velosipēdus kā: Naumana, Brennabor. Diirkopp, ' r*l**t**.u«,J

il»«

%ĒB Vanderer -
Lux un citus- ffl «KononusKa

gm.
Mērenas cenas. — Leetoti velosipēdi no L 5r.

m
_ ļ^^^ļ^

fjļ sākot. — Leelakā izvēle velosipēdu peedcrumu un %ļļ Wmltfi fl ffļ Mļk f%

©gumiju.
— Pašu izlabošanas darbnica. — Pašu braukšanas skola. — Katalogi par velti, ģfk li fl 1!Hlili 1 li

VttttAMtaff ir tagadnes la- JHk jjļ
© ■HBShL f>A bakā šujmašina. i ■ 0 (agrāk J. Bissen >eks)

eevērojama viņas veeglās un klusas .11
, ģ*\ Jelgavā, Katoļu eelā 46,

fj<fcf 1 Sa^tas deļ. Neveenam nevajadzētu paša %££h

®f«B|ļBPKPI interesē kavetees tās apskatit, pirkt ne- f mw"''
tC c °"S 72"

UN
j

WsStf veenu nespeež. |\ %V HHHHiHIHHI

''irģjģ i-aDa pelņa eegūstama katram, leetojot ■^BMB^^^^H^ļP
®~;

ifc^H*.*'i' adāmāsmašinas.

jTMI f|J|tirOllia „Kuronia«irvee- JHfIH © " ~

®fflnļ. n'B'a adāma mašīna, kura savas veen- *f J. 1

JūfwMSŽ£iwft. kāršās konstrukcijas, veeglās apeešanās
,

I, J%^Tl6|9i
un eemācišanās dēļ katram eevēlama. (fk * '

•A
_

apteeku precu pār-
ffķ WV Māciba bez atlīdzibas. i". \ dotava,

z= Veenigā veetneece Kreevijā: = ļļ- Jelgavi, Pasta cci& 13.

| tirgotāju un Kūpneeku Ekonomiska SabseDriba. | SS?5£?
©Valde un centralnoliktava Rigā, Leelā Kēninu eelā 27/28, pašas namos. m teekl? Pf ccfs

-,41

_
_

§T¥ Logu rutis visādosleelumos.
Noliktavas: Jelgavā, Ventspile, Vec-Auc6, Saldū, Bauska, Valkā, Rujene, Cēsis, Dvinskā, Rēzekne, v. t. t. Eļļas unvilnas krāsas, zeep~ I

©Jelgavas I. noliktava: Katoļu eelā Nq 46, tel. 72, agr. J. Bisseneeks. ģļk iv sāli un klorkaļķi. Parii-

mērijas un zeepes.

0000&&w\m\\ Daudzgadīga rakstiska galvošana. ļ©QQ@OOOO j ļ prece*.
j
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BBHBBBBBBBHBBBBBBBHBHBHBBBBBiHBIļI
H Ceturtā Rigas Savstarpigā TCreditbeedriba 9

Rigā, pašas namā, Aleksandra un Elizabetes eelu stūrf. Telef. 1122. — kantoris. 5672. — Valde. i§
Bilance uz 1. maiju 1913. gada 5,537,415 rbl. 96 kap. Garantētais drošības Kapitāls 5,663,938 rbl. 14 kap.

[ājgļ Kreditbeedriba peeņem noguldījumus uz noteikta laika, uz augļu-augļeem un uz tekoša rēķina un maksā 4—6°/o, neatvelkot (ŽSfl
kroņa nodokli. Noguldijumus ismaksā katru deenu bez eepreekšejas uzsacišanas. Noguldijumus peeņem un ari izsūta pa pastu.

S Kreditbeedriba ņem par aizdevumeem: par vekseļu diskontu 6°/o—B°/o, pret vērtspapireem 61/2— pret precēm 7
1 2°/o un par fāĒ"

speciālu tekošu rēķinu 7
3/4°/o. y&P\

Peeņem vekseļus un citus dokum. preekš eekasešanas. Apdrošina prēmijas pret amortizāciju. Peeņem pārved, uz eekš- un ārzemēm. iā2Ž]
Darba laiks no pulksten 10—3 deenā. Līdz pulksten 12 eesneegtee peeprasijumi teek izspreesti tanī pašā deenā.

M
Visas vēstules un sutijumi

adresējami:
IV Phjkckomv 06mecrBy B3aHMHaro KpezmTa, Pāra, AjieKcaHApoßCKa>i v-anna .V- 2.

Valde.

|§| Rttckwart un Vagncr, Rigā,
\giĢ£y tvaika āmuru kaltuve.

Fabrikas zīme.1 r> 1- - x -x- ±1 - 1 vFeedava atzīti augstāka labuma

koniski kaldinātus lemešus, koniski kaldinātus velēnu metējus, velēnu skārdas no

labākās tērauda skardas,

gatavus un pusgatavus, preekš visadeem arkleem un uzņemas visu arklu daļu pagatavošanu pēc šablonam un paraugeem.

Mūsu koniski kaldinātos lemešus un velēnu metējus mēs kaldinājām no sevišķa šim nolūkam pagatavota vislabākā kausēta un nocee-

tinata tērauda, tapec musu arklu daļas izturibas ziņā caur vismazaku noleetošanos pārspēj konkurenci un tomēr ir lētākas, kā arklu daļas ne

cita materiāla.

Pee arklu daļu eepirkšanas lai prasa pēc mūsu arkleem un lai eevēro, vaj uz viņeem ir mūsu fabrikas zīme.

Tāļaki eevēlam

atspepu ecēšas, kreetni pagatavotas, pēc Osbopnes, un guffalo zist.

ļšW Atkalpārdevējus meklē. '91'

* KXk V \ T t>\ i Z * Tūku pārdotava,

x akmeņu un bilžu ciršanas eestāde. * B garderobe darbnīca

ļ Godalgotal9os.gada: ļ /f
A•P*NISĪQliflrf

X draba medali un Bri- X L
'

Kalefu'
N* 41.

X selē ar zelta medali. X Telefons 280.

X ■ ļmf ~R~" *

~"3NI X
Katram laikmetam jauna

X ļ Pēterburgas preekšpilsēta, Reveles rela J6 4. Tel. 2452. ļļļ Uzproves lelles(bistes)

X f\ ļ \ ff*\ Peedāvajas izgatavot: Kapu peeminekļus un X tnrU arveenu krājumā.

X IrWM V>ft- krustus, kapu plates, ruļļus un grāmatas W \ ' ; >ļ<'//'' Pērku vecu naudu un

&11 m 7*f/f£ mazgājamo galdiņu uzleekamos (V»asch- Ci
, n j

X ļm.X • XML tisol,hauftiitze) no īsta v.» neviltota Karari.jas | vecas pastmarkas, kā ari da-

ļ'kļ'l marmora. i *" — Žadas antikvariuma leetas.

ļļfļ
'"

*> A Granita
j|£ BHIH9HB[

I Z"flßßj| | Scāaltrnpc Jtfcijumuiži.
*

ar īstu un izturigu dabisku politūru. Ari visādi f
*

14. jūnija š. g. pulksten 8 rītā tiks pārdota vairakso-

X riti ša aroda darbi teek zem pilnīgas un drošas X lisana pirmā zāle no apm. 130 pūrv. mēslotu pļavu Meiju-

jļj
galvošanas par lētākām cenām izdariti. 6-4

J£ muiža pee Jelgavas, l'java sadalita gabalos no 1-2 pūrveetas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Muižas valde.
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I Jelgavas Savstarpigā Kreditbeedriba i
X atrodas tagad pašas namā, Jelgava, Katoļu eela 30, pretim Katoļu baznicai. X

Kreditbeedriba maksā par noguldijumeem uz nenoteiktu laiku 6V2°/o, atvelkot kroņa nodokli un par noguldijumeem uz augļu JIC
JJf augļeem un tekošu rēķinu s°/o. — Ņem par aizdevumeem 7—8 Ij2°ļo. — Kreditbeedriba apdrošina prēmijas biļetes pret amortizāciju, |l£
w peeņem vekseļus un citus dokumentus eekasešanai, izdara naudas pārvedumus uz visām Kreevijas pilsētām un izsneedz Donas Zemes

Bankas gara termiņa aizdevumus. Noguldijumus atmaksā bez uzteikšanas. Kreditbeedriba izbuvejuse savā namā zagļu un ugunsdrošu
tērauda kambari, kurā iznomā atsevišķas nodaļas (zēfis) tiklab beedreem kā nebeedreem nodotu vērtsleetu uzglabāšanai.

W Par Jelgavas Savst. Kreditbeedr. ātru peeaugšanu leecina sekošās bilances:

w Bilance uz 1. janvāri 1905. g 44,067 rbļ. 26 kap. w

5 »
1-

»
1908. g 342,695 „37

„

M

X "
1 1911- š 989,029 „

61
„ X

£ „
1

„
1913. g 1,964,887 „17 „

Valde.

Cementa preču un jumtu papes fabrika

Kantoris Leela Jauna eelā Nr. 30, | trubas, akas, trepju kāpeenus, bruģus, ,ļ

peedāvā: n siles, kapu apleekamos v. t. t.

mālu rores, uguns-ķeeģe|us, akmeņuogļu darvu, karbolineumu jļ gjfģļj Mgļjļuļīrff jl
■ h ■ 6-i !j

/
_

%

ii
j v |f| f v ļj 3|3 I >L betona rūpneeciba jjjll

godalgotu par visai teicamām īpašibam.

Jt
Asfaltēšana, jumtu segšana, drenāžas, Je,gavāļ ZaļāB eeias stūri.

# * \
CSfllßlltā trGpjll k&P66ni| Apstellejumus izpilda apzinigi un rūpigi.

no 4 col. līdz 20 col. caurm., J# SOI)OCZtItS)Cy} f>

n| cementaflīzespēcspec.kataloga, fep Jj
>

8~-fIHI i ■ i i i i- ■ i I \\ Ipašneeks: i£~
mX cementa jumta dakstiņi, yļ i $obo«insky. ĪS

1 Ir n Visas tuvākas zinas % J
X^.«m.U J. Vri A

_
... . \ X= 1 tr©P' augšā. — Telefons Nq 48-72. =

m / 'vl «
un cenu radītājus iz- #■»

p
. , . . .

no 24 col. —48 col. caurm ak/ M 3
.

.
.- 7.,

m
J)

Peedavā no sava bagātīgā krājuma: ?ļ
sneedz katra laika.

Jfļ visādas vīles par dažādām cenām. >J

Fosforita milti liHill f ļ
neatsverams mēslojums 51 ļ^uri9S darbs. — Uzmaniga apkalpošana.

preekš torfa, smagas, ma- JkM • m v
Vajadzīgs kreetnis 1W Peeņem ari visādu vecu vīļu uzciršanu

In 1117 3 lopu Pārraugs
v.ts l'l 111 h I iW ■■ :t«ip. Miii n a muižas

■

ļ kas prot ari dažādas svee- f ffļ
— i ■

mm •
teek pārdota zem labeem j sta zortes taisit, alga 20 r. I 1! ļl If| I

n 9HllfllflnAnllfi
It miMMflfiflfl noteikumeem, 5 verstes no mēnesi ar peeteekošu pro- ■ ■ I Ml II A V|ļfļ||ļ|lyU|l \

\fl nnPPPP ļ "Uivuiuiiccna

(lopu pārraudze) JM.
HorvnaHKa np.rop.Apncc. | eBKa OpnoBCKM rvSepH.a bt 90 des. atlikušās ganibas. ļ (barošana pēc normām). Alga

var peeteiktees H. Feld-
Bht- 2~l KOHT°Py mrfcH,H B

'
C 0jIHBa

« Tuvākas ziņas lloht. OtA. ļ pee visa brīva 250-500 rub.

maņa veikalā Leelajā te 2, � ■BHUHMmB
PyibH nCK ry 6. gadā. Adrese: ip. CHecera^b

t

ļ
A BOJI- n P PvibH A. .'liicpji. ryo. iiM-knie Tavpvnb

Jel^ava' L1������ ■HHHHHH M. J\. 2-1 apcOTopv A. HKo6coHy 2.1
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XKXXKXKXXKXXXKXX*XK ■■■■■■■■■■■■■■■: ___■■■__■

Jelgavas Krāj-Aizdevu Kase. Latveešu Lauksaīmneehu
Pašas namā, Palejas eelā JST» 2a,) pee tirgus plača. || EKO-IOHI. $3bBB(Ir

Dibināta 1892. g. H
aVHB II l'kt

'

===== Telefons ļ>6 45. ========

'

'

| no pastāviga krājuma

"VJf __fl__ govu Peena ra^as pacelšanai.

Nauda un vērtspapiri:
ZeUl m£d,lis """"s St Asins miltus.

a\ âdire^dLas6

.

u,

!
ci

: w BJgas Medneeku beedribas

§ 2ĶStJ- ci«s kredit:
12

'_
140 93

~Ochotņik" apgādātājs Tāļak:
eestades

—

3
'
oQo ~ 162,193 02 peedāvā visu municiju medibu peeder., kā ari div- EļļasrauŠU lauzeiUS

Aizdevumi" un trīsstobru flintes, rīpeles, automātiskas Brovniga
_ , J

.

a) U* obligācijām
....1,800,585 -

un Sjogrenflimes, jaunāko zlstemu revolverus, ka: Sakņuaugu greezejUS

§;; . 110S 56

2 112339 56
Savage, Valfher, nanlictier, Bolt, VeMev uo X s^ZvL

K
t) KaS

Por,farmi:

...
84,609 24 SliOlf, liPtl BnHHj 0. C. Baribas sutināmos apa-

b) Inventārs 5,688 44 90,297 68 par lētākām cenām.
ratUS

Kfon'fo/'nnTui
rāUtn*

iKS on
Visi eeroči šaušailā Mēģināti un par izturibu un

GoVU Cērpamās mašin.

Kronao/onodokļa rēķins. . . 10,183 90
pareizu funkcionēšanu pilnigi galvoju. Govu birstes

36 Pašu izlabošanas darbnica Govu ķēdes

kreetna meistara vadiba. Peena slaucenes „Ka-

os.

Pasirā.
TTlfi.* f\* *

raliskā palīdziba'

3 : : : rtS? S J. J. fltltlpOVS, 1(1013,
c) Dahbas naudas

.... 172,471 78 * aj Peena mēra spaiņus
d) Dažādi citi kapitāli ■ . 6,810 82 205,440 44 Kaļķu eela Nr. 36.

Peena svarus

Noguldījumi: Speciāla nodaļa deegeem un fabrikas noUktava vi-
Vst Q+all*

,TT . , ooA oao a-
seem zvejneekeem, gatavi velkamee un leekamee veutt© uru»ut> &iaļ\<x

a) Uz augļeem ?o tikli, tenni Tīkli un šūpļa tikli. lukturus ~Liberty" un
b) „ augļu-augļeem . . . 42,189 12 F *

qik-QnsrniQ«
c) Krājnoguldījumi .... 20,156 75 PHHHHHHHHIHHHHHHHHHHHHHi »oiKsparnis .

d) īslaika noguldījumi .• • 127,004 68 2,020,248 62 - IafII fail.P Cl/1111 Cah

Stends :::::::::::: 9
A Pērceet Kreevijas pirmās

™
iTI-Ir

pārejošas zumas m.. v JUSL—__________ Valde un ccntralnoliktava

Giro ā dēpot 27*000
—

9 M«BslaaS Hjļtft 0_» OflomOO
1 i~

Ri,fa'

Kases nama saimneeciba 1,948 50 RHpSBHļ L dUdllldo LeelaĶēniņu eela Ne29.

2,381.574 36 Wk ~āW Nodaļas, noliktavas un

Kasē atrodošais drošibas kapitāls m

M
m^m\m

m m r)QO

a£enturas visas Baltijas lee-

(lldullldu lakās pilsētās un meestos.

205,440 rbļ. 44 kap. neeerēķinot 1,789 beedru
w *

~~~~

m

~

m
\
—~~~~

garantiju. JL JsLJsHLjtIL HtisM ■ i_____9

Veeniga mašina, kur,a savas veenkāršās konstrukcijas, p 3ri , . 0 . ,
1. Kase peeņem un izmaksā noguldijumus kā ari izdod veeglās apeešanās un veeglās eemācišanās dēļ katram

rdraoaami
_

vaisias

aizdevumus katru deenu, izņemot svētdeenas un valsts svētku eevēlama. fc%iillissß
deenas. \jz rnašinas var 150 dažādus preekšmetus un 185 musturus "MIH#I

2. Maksā par noguldijumeem beedreem, kā nebeedreem, izadit. Pamāciba par brivu. Par mušiņas labumu un izturibu veetejee, sarkani baltam

neatrelkot kroņa nodokli: a) uz augļeem 6°/o gadā, uz augļu teek galvots. zīmēm, 3 mēn. veci. Bul-

augļeem, krāj noguldijumeem un uz tekoša rēķina s°ļo gadā, rē- Dabūjamas veenigi pee lišu matēs uzņemtas L. L.

ķinot no eeguldijuma deenas un ņem par aizdevumeem: a) pret I I / - Ek. Sabeedr. cilts gr., peena

vēitspapireem 6V2—7°/o, b) obligācijām 7% un c) galvineekeem g I n tauku saturs pan par 4°/n
B°/o gadā. W. IVI \J\ IK/VŽI I Dabonami Vilces Pūķos mP.

beždrelm Peeņem noguldijumus kk no becdreem
'

ta ari n0 ne' adāmo mašinu, šujmašinu un velosipēdu veikalā
3-1

Uzņem par beedreem abēja dzimuma.personas.
Kungu eela M 28. Telefons 2709.

ppp^-^.——
5. Noguldījumi, kā ari aizdevumu parādu raksti svabadi '

_______

S^^^
no viseem kroņa nodokļeem. Z jZ A*^*

6. Aizdevumu prasījumus valde izspreež otrdeenās un _| I*AtfIfi tf> m% M0B_■ Sh
peektdeenās. §W ĶĶ |»vllll WX*9b § d Gumijas stempelos, MM

7. Naudu var sūtit pa pastu uz žādu adresi: r. Mn-rana, aļu un 2veedru
J

oriģinalsēklas, jase"j mārciņas uz

™etal
f

st fl
Kyp.i. ryo. Bt MHTaBCKyio ccy^,o-cCei)erare.ļibHyio Kaccy pūrveetas- stempeļ.u krasas un

(JlßopuoßaH 2a), kā ari pārvest caur Talstsbanku, tās kanto-
_ .. „ ,v

F
J fmiWu¥f°rr 'MāT stempelu kiseņi. HB

reem.un nodaļām (ari rentejam) no visām Kreevijas pilsētām, „Bortfeldas"garcedzeltenee; „Mainmnta" baltee zilgalvji; 1

kur tādas atrodas, eemaksajot tais uz kases tekoša rēķina: ycaOß- ~Tankord" garee dzeltenee; „Poincranuv baltee zaļgalvji; "
ļ „I)ales hvbri»!"apaļee „ „Norfolkasa baltee apaļee;

M 63666 un bez tam paziņojot to vēl Kases valdei; tādos
g_a- I Bulloci;t4 Oesterzundum« pusgaree. ___X_S(W% II

dijumos noguldījumu zīmes teek peesutitas nogulditajeem pec
, , .
. __Bflßl mUf A sfl

uzdotas adreses uz Kases rēķina. ! sarkangalvainee balteegaree; jauna pasuga, un ____fXIP!/9l ME

Darba laiks no pulksten 10-2 deenā.
_ .

auBše^s suSas mai_« šujamas ■ Ām
Fr. Lassmaņa seklu tirgotava
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I Kopmoderneecibās Oriiimue" sveesta I
■ ļnedrikst trūkt ~V/pilinUO gatavotajā. 5

[(Kombinetaļsveesta mašina.)

I
„Optimus" sveesta gatavotājs ir ilggadīgu, rupigu novērojumu un izmēģinājumu auglis un tādēļ ■

pilnīgāka un paraka si aroda mašīna, atstādama tāļu aiz sevis visas citas tam līdzigas mašinas apakšējo
preekšrocibu dēļ: ' r J

1. „Optimus" sveesta gatavotajam sevišķi asprātigi kombinēts mechanisms, kas bez trokšņa mašinu pa-

Ilaiž
darba un aptur, tikai ar dažeem kloķa greezeeneem uz veenu jeb otru pusi.

2. „Optimus" samērā ļoti maz, jo visas rīvējošās daļas eļļojas automātiski.
3. „Optimus" darbināšanai vajadzīgais spēks samērā mazs.

4. „Optimus" koka daļas pagatavotas no īpaši šim nolūkam izmeklēta, izturiga Indijas" teak-''jeb™piķ£

■preedes
koka. " J r

5. ~Optimus" apkalpošana sevišķi ērta.

6. „Optimus" tīrīšana un sveesta izņemšana no tās visai paroeiga pa veenu jeb divi — skatotees pēc

Ivajadzibas,
lūkeem (vakeem).

Daudz eeteiķsanas paķstL Oislabaķas apleeeibas. H
Dažas atsauksmes par „Optimus" sveesta gatavotajiem:

IGrūnholca,
4. zept. 1910. gadā.

No 1909. g. vasaras mēs strādājam ar no Jepsena dēla, Flensburga, eegādatu sveesta gatavotāju „Optimus" par
I

kuru varam nodot labāko apleecibu. Neveen tas, ka mašina eespējams izstrādāt bez vainas produktus, bet ari apkalpošana
ir sevišķi ērta. Mašīna strada veegli un bez kada trokšņa un eedarbinašānas mechanisma konstrukcija ir tik pilniga ka zob-
ratu lūšana neeespejama.

Grunholcas kopmoderneeciba.
Parakstījuši: Hans Otzens, preekšneeks. E. A. Hansens, darbvedis. HB

N. Jepsena un dēla kungam, mašinu fabrika, Flensburgā. Šverina, 26. okt. 1910. gada.
Ar no Juras pērngad eegādato sveesta gatavotāju „Optimus". 4000 litru tilpuma, mēs esam visāda zina apmee-

rmati. Apkalpošana visai veenkāršā, gajeens veeglis un bez trokšņa. Sevišķi eevērojama ir sveesta gatavotajam peerīkotā
M dzesinašanas eetaise: ša eerikojuma deļ katris „Optimusa k īpašneeks ir tai patīkama stāvokli, ka ari pee leela karstuma

leegustams
stingris un izturīgs sveests, un bez tam sveeesta iznākums leelaks. Pee pareizas rīkošanās ar dzesinašanas —

eetaisi. sveesta iznākums paaugstinās tadā kārta, ka pee 4000-5000 litru (3252-4065 stopu) deena apstrādājama peena dau- __■
dzuma, sveesta gatavotājs atmaksājas 5—6 mēnešos. Sveesta gatavotājs „Optimus" tādēļ pārāks par citām visām ziste.nam
Ja kas veļas eegadatees sveesta gatavotāju „Optimus v

,
tam eeteicam izveletees labāk „Teak 1' koka mucu, jo ši koka izturiba fl

katrā ziņā leelaka.
Augstceeniba par Šverinas Central-Moderneecibu, Eksport Sabeedriba, E. G. m. v. H.

(apst. beedr. ar zolidr. beedru atbildibu). Direktors: W. Titz.

IBerline,
N. W., 21. jūnijā 1912. g.

Labprāt Jums apleecinam, ka ar no Jums pērngad eegādato sveesta gatavotāju ..Optimus" mēs esam ļoti apmee-
rmati. Mums sevišķi patīk veenkāršā eedarbinašānas un apturēšanas eetaise, bez trokšņa gājeens, kā ari veenlīdzigais sveests. ■

1 -lT
seviš

' v preekšrocibu [atrodu pee Jusu sveesta gatavotajā, eetaisi preekš krējuma dzesinašanas par sveesta I
kulšanas laiku.

Augstceeniba pr. C. Bolies moderneecibu, Akc. Sabeedr. Reuters.

„Optimus" sveesta gatavotāju preeksstāve;:

i ktveešu liauksaimn. Ekonomiska Sabeedriba. j
Valde un centralnoliktava: Rigā, L. Ķēniņu eelā 27, pašas namā. Tel. 1379.

Jelgavas noliktavas Katoļu eelā Nr. 46. Tel. 72.



drošināšanas beedriba |
Neparspejamee zveedru rokas zeparatori
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Pēterburga, dib. 1881. >
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» 4ļ
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Ru Jene
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j
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IleiaTaTb paapimaercH noiimie». — Latv. Lauks. Ekon. Sabeedr. drukatava, Jelgavā.

par labākām un izturīgākām atzītās Mack-Kormicka fabriku

Mlauku-ražas novākšanas mašīnas ir mūsu lauksaimneeku atbalsts cīņā £

rar
darbaspēka trūkumu. |

Uuk

„

varda

• I
pazīstamas visā pasaulē Jcā leetderigakās. vH»^^fļ M

|
Irikā,

Zveedrijā, Vācijā un Kree- J^^^m
n

,^mm^^^^1

vijā, ir pirmais pļaujmašīnu izgudrotājs --^T"**^

un leelakais šādu mašinu ražotājs pasaulē.
'

' iV

m

H (V)aelļ = r{opmielļQ labibas un āboliņa pļaujmašīnas;
WB zāles pļaujmašinas; I
■ (V)acķ=r{opmicķa pašdarbigos labibas aparātus, M
|| peestādamus zāles pļavejeem, kuri darbināšanā neprasa otru cilvēku kā citām mašinam; Ē

IMacH=r{opmicķa
kūlīšus sējējas pļaujmašinas; 2

(V)aeH»l(ol:>mi eka automātiskos tērauda zirgu grābekļus; ■

seena ārditajas mašinas; Pl

automātiskos trinamos aparātus v. t. t. H

leevēl
no krājuma par parastām, sevišķi Sabeedribas beedreem ļoti peeņēmigām cenām. 5

rezerves daļu == ■
visām Mack-Kormika un Championa fabriku mašinam.

Jaunos katalogus un leetošanas pamācibas latveešu valodā izsūta

Veenigā preekšstāve: mm

I Lūīubesu Lauhsalmneeku Ekonomiska Sabeedriba. ■
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Valde un cenlralnoliktava: ļ
pigā, Leela Ķēniņu eelā Nr. 27, pašas namā. Telefons 1379. I

Kodaļas, noliktavas un aģentūras visas Baltijas pilsētas un meestos. Ē
Jelgavas noliktava: H

■ Katoļu eelā Nr. 46, — Telefons 72. Katoļu eelā Nr. 46. %%
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Baltijas Lopi
«Zemkopja» peelikums

Nr. 1. Trešdeeņ, 12. jūnijā.

raksteem par veetejo lopkopibu.

1913.

Būsim nomodā!

Preekš durvim Līgo svētki. Atkal atskanēs latveešu

sētās no līgsmu Jāņu bērnu mutes mīļās Jāņu dzeesmas:

,Jāņa māte man eedeva raibu seera gabaliņu, Deevs lai

dod citu gadu raibas veen tai telites". Un citā sētā at-

sauksees: „Jānim 90vis, Jānim vērši, Jānim sirmi kume-

liņi!" Gani nāks vakarā mājās ar apkroņotu ganāmu

pulku caur appušķoteem laidara vārteem. Tee visi ir veci,

mīļi paradumi un no viņeem mācamees saprast, kas stāv

tuvu latveešu zemkopja sirdij, kur guļ viņa saimneecibas

pamats. Līgo svētki ir jau no senlaikeem Baltijas svari-

gakee svētki un viņu preekā, viņu dzeesmās Baltijas
lauksaimneeks apcer savas galvenās vajadzības. Tagad

pazīstams izteiceens: „Lopkopiba,Baltijā ar katru gadu

eegūst vairāk nozīmes un eevēribas". Ir taisniba, ar katru

gadu lopkopiba vairāk uzlabojas un paleek eenesigaka, bet

ka viņai nekad pee mums nav trūcis eevēribas, par to lee-

cina latveešu gara mantas un tāpat mūsu lauksaimneeku

dzīve un raksturs. Lai eevērojam tikai, ar kādu mīle-

stibu un nodošanos mūsu saimneeces arveenu rūpējas

par saveem ganameem pulkeem. Lai atceramees mūsu

lauksaimneeciskās dzīves aprakstitaja Purapuķes tēlojumus

„Pārdots" un „Savs kaktiņš, savs stūritis zemes" un tā-

pat Andreeva Needras stāstus no lauku dzīves. Mūsu

saimneeki veenmēr ar patikšanu nodevušees lopu audzi-

nāšanai, un lopkopji no laika gala rūpejušees par lopu
izlasi un strādājuši pee veetejas sugas nodibināšanas.

Nešaubigā pārleecibā par mūsu lauksaimneeku ne-

veen praktisko, bet ari eedzimto mīlestibu uz veetejo

lopkopību uzsāk gaitu „Zemkopja" peelikums „Baltijas

Lopi". Reizē ar to viņš tura par vajadzigu šaī veetā

aizrādit uz galvenajeem mūsu lopkopibas deenas jauta-

jumeem.

Atceresimees, kādā nenogurstošā cīņā latveešu lauk-

saimneeks tika pee sava zemes stūriša, rūpigas saim-

neeces un čaklas zeltenites pee sava nekustama īpašuma.

Eemantojot atpakaļ personigu brīvibu un teesibu būt

pašam sevis valdneekam, tas līda līdumus, lauza lau-

zumus un plēsa plēsumus un rādija sev paleekamu

veetu, kur pastāvigi nomestees. Tas prasija daudz darba

un izdevumu. Bez kāda leelaka kapitāla mūsu lauk-

saimneeks atpirka savu tēvu tēvu mantojumu, savu ze-

mes īpašumu. Vēl guļ uz mājam eevērojama parādu

nasta, kas padara dažkārt saimneecibas stāvokli nedrošu.

Ganāmi pulki, turpreti, ir no parādeem brīvi, un tāpēc

ši īpašuma vairošanai peegreežama nopeetnakā vēriba.

Otrkārt, laukkopibā ir mazāk eemesla baiditees no ne-

pareizas rīcibas pārak ļaunām sekām. Ari pee nepil-

nigas mēslošanas un nepareizas apstrādāšanas lauks vēl

tik ātri nepaleek nederigs un turklāt nav sevišķi grūti

viņu atkal uzlabot, lopu audzināšanā turpreti pāris gadu

nepareiza teļu izlase pilnigi izvērš saimneecibas peena-

un vaislaslopu sastāvu un iznīcina ceribu uz labu peena

ražu. Jauna lopu izlase preekš tāda nolaista ganāma

pulka uzlabošanas saveenota ar daudz saimneeciskām

grūtibam un velkas gausi.

Sugas leeta lopu audzināšanā uzskatama par jo no-

peetnu un prasa drīzāku atrisināšanu, nekā lopu ēdinā-

šanas un peena saimneecibas nokārtošana. Mēs nestādam

savā dārzā koku, par kuru zinām, ka tas neizdodas un

nenes augļu mūsu zemē un dabas apstākļos, vaj ari

augdams un nezdams augļus padots dažādām kaitēm

un eet bojā. Vispārīgais pasaules saimneeciskais li-

kums ir:
„
Visleelakos panākumus ar vismazakām pūlēm".

Bet tas tikai viņa gala mērķis, un kamēr viņu panā-

kam, nav dažkārt jābaidās ari no leelām pūlēm pee sa-

mērā mazakeem panākumeem.

Caur dabas izlasi cēlušās ļaužu ciltis un tautas,

caur dabas likumeem attīstijušās stādu un kustoņu sugas

un pasugas. Beeži redzam, ka mūsu tauteeši, kuri iz-

ceļo uz āreeni, svešās zemēs nevar ilgi panest tureenes

dabas apstākļus un nonīkst. Te darbojas dabas izlase,

kura katreem apstākļeem izaudzinājusi citādas meesas

īpašibas. Tāpat dabas izlase caur gadusimteņeem nodi-

binājusi ari īpašas Baltijas govslopu un peenalopu sugas.

Kauču Baltijā senos laikos plosijās kari, bads un mēris,

kas ļaužu skaitu leelā mērā mazināja, taču vecee vee-

*



tejee lopi caur to nebūt nebija iznīcināti, turpretim vēl savā

vaļā skraidajot ganotees jo leelakā mērā bija atstāti un

padoti dabas eespaideem, neka zem cilvēku uzraudzi-

bas un kopšanas.

Dabas apstākļi ir galvenā kārtā tee, kas norāda

mums turetees pee mūsu vecās govslopu sugas un uz-

leek mums par uzdevumu iztīrit mūsu ganāmus pulkus

no nevērtigeem ārzemes asiņu peemaisijumeem. kuri pē-

dējā laikā radušees caur māksligu ārzemes lopu propa-

gandu. To dara ļaudis, kuri parasti steidz tvert pēc vi-

sadeem jauneevedumeem tikai pēc dzirdēšanas, nemaz

nepārleecinadamees, vaj šādi jauneevedumi mūsu apstāk-

ļeem un vajadzībām teešam peemēroti. Veetejo apstākļu

izprašana mums māca atgreestees pee tīras veetejas sugas.

Stāvēsim savās sargu veetās un būsim nomodā par

savu mantojuma teesu, veceem latveešu lopeem! Pee

ši darba ir aicinātas veetejās lauksaimneecibas un pār-

raudzibas beedribas, praktiski lopkopji un lauksaimneeki,

lopkopibas pārraugi un instruktori, visi — tikpat kurzem-

neeki kā vidzemneeki un latgaleeši, un ikkatrs, kas spēj

Baltijas lopkopibas leetu veicināt darbos, vārdos un rak-

stos. Mīļi aicinām lopkopibas darbineekus un interesen-

tus nākt talkā „Baltijas Lopeem" ar apcerejumeem, pār-

skateem un ziņojumeem, kas atteecas uz Baltijas lopko-

pibu, sevišķi ja ziņas dibinātas uz praktiskeem peedzīvo-

jumeem. Mūsu' lopkopibas pārraudzibas beedribas, kuras

par mērķi spraudušas veetejo lopu audzināšanu un iz-

kopšanu, arveenu atradis „Baltijas Lopos" savu uzskatu

izteicējus un aizstāvētājus. Raksti „Baltijas Lopeem"

sūtāmi uz redakcijas adresi: Rigā, Vainu eelā N° 30, dz. 2

(KptnocTHafl yn. N° 30, kb. 2). Ja ziņas par mūsu lopeem,

kuras sakrājuši veetejee lopkopji, arveenu beežak sāks

apstaigāt latveešu sētas, tad zudis ari tee beidzamee

aizspreedumi, kas tagad vēl kavē lopkopibas attīstibu

pareizā virzeenā, mitesees tagad dažkārt novērojamās

pretešķibas sugas leetās, un mūsu raibaļas nāks vecā un

atjaunotā godā.

Neveen darbos un rakstos, bet ari vārdeem skubi-

nāsim tos lopkopjus, kas vēl veetejo lopu audzēšanai

nav peegreezušees, atmest novecojušās ārzemes sugu

mācibas un veenprātigi dalibu ņemt mūsu lopkopibas
ēkas celšanā.

Būsim nomodā par mūsu peenadevejam un sāksim

'

no pareizas veetās, no sugas izvēles!

Par Baltijas lopu izkopšanu.
Šķiratees raibas govis

No tam tautu dūmaļām . . . *)

Taut. dzeesma, Secē uzraksti ta.

Ar lopkopibu latveeši nodarbojas jau daudz tūkstošus gadu,

un tas laiks, kad lopkopibas kultūra mūsu zemē sākās, gan peeder

preekšvēsturiskam laikmetam. Visvecākās vēstures ziņas leecina,

ka Baltijas lauksaimneeki jau preekš Kristus dzimšanas laika no-

*) Tautas = sveši ļaudis; dūmaļa = tumši sarkana jjovs.

darbojās ar samērā intensivu zemkopibu, un mūsu dabas apstākļos
droši peeņemams, ka lopkopība bija jau pazīstama, ee-

kams zemkopiba radās, jo tas ir vispārigais kultūrvēstures

virzeens, ka lopkopju jeb nomadu tautas attīstās par zemkopju

tautām, pāreet uz augstāku kultūru. Veceem latveešeem lopi

bija dārgs īpašums, un kā uz mazakeem attāļumeem veegli pārva-

dājama manta tika leetoti naudas veetā. Lopu vērtiba bija tik vis-

pāriga un pastāviga, ka ar viņeem kā ar pamata vērtibu atsvēra

un aprēķināja citas saimneecibas un tirdzneecibas vērtibas. Vārds

«nauda" senos laikos nozīmēja tikpat daudz kā „lops". Somu un

un igauņu tautas, kuras visu savu lopkopibas un zemkopibas kul-

tūru aizņēmušās no latveešeem, vēl tagad leeto vārdu «nauda" (jeb

«nauta*)"), apzīmēdamas ar to lopus. Tas nozīmē, ka ši kultūras

aizņemšanās notika vēl tajos sirmajos laikos, kad lopeem pee

naums bija vispāriga naudas nozīme.

Nav mums skaidri zināms, pee kādeem lopkopibas likumeem

mūsu saimneeces šajos sirmajos laikos peeturejušās, bet gan jādomā,
ka bija savi noteikti principi vaislas lopu izvēlē un tāpat lopu ēdi-

nāšanā, jo nav eedomajams, ka tāds tūkstošgadigs kultūras darbs,

kurš pee tam preekš saimneecibas pastāvēšanas un eenesibas bija

noteicošs, ka tas būtu bez kādeem saprātigeem pamateem vadits.

Tāpat zemkopiba mūsu tēvi turējās pee stingreem reiz peeņemteem

un par labu atzīteem pamateem, kuri savā laikā bija itin pa-

reizi, jo senlaikos Baltijā samērā ar apkārtējām zemēm lauksaim-

neeciba bija augsti attīstita un Baltija izpelnījās Deevzemites un

Maizeszemites vārdu..

Par mūsu saimneeču lopkopibas prašanu deezgan skaidri lee-

cina tee augstražigee veetejee lopi, kuri tagad pee mums caur

pārraudzibas beedribam atrasti un ciltsgrāmatās eerakstiti. Būtu

aplamas domas, ka šee lopi, kuri izdod 2000—3000 un vairāk

stopu peena par gadu, uzreizi pēdējā laikā pee mums radušees

caur māksligu kopšanu, jo vērtigi lopi var rastees tikai

no vērti g a materiāla, kurš savās labās īpašibās jau nosti-

prinajees pa gadu simteņeem un tūkstošeem. Nekādas labas īpa-

šibas nevar tā sakot no gaisa nokrist, bet viņām jāizaug caur

kultūru. Un tā ka lopkopibas kultūra mūsu zemē jau tūkstošeem

gadu veca, varbūt pat vecāka kā Dānijā un Angelnas zemē, tad

ar pilnu teesibu mūsu lopu sugu varam saukt

par kultursugu. Ari pasi karstakee ārzemes sugu peekriteji

nav spējigi peerādit, ka mūsu vecee lopi būtu pee kādas mežoni-

gas vaj mazvērtīgas sugas peederigi**).

Teešam atzīstams tas dižais kultūras darbs, ko mūsu saim-

neeces veikušas bez visām profesoru un instruktoru gudribam, iz-

audzinādamas savas raibaļas un zeedaļas vērtigakas par pazīstamām

ārzemes sugām.

Neveen vecos laikos, bet tāpat ari tagad mūsu govslopi ir

visai vērtigs tautas īpašums, kas nodrošina mūsu labklājibu. Visā

Kurzemē pēc veterinarinspektora Hironimusa ziņām 1911. gadā bi-

juši 304,000 govslopi un visā Vidzemē pēc veterinarinspektora

Kalniņa ziņām 660,000 govslopi, no kureem puse — 330,000 gal-

vas — nāk uz īsto Vidzemi, t. i. latveešu daļu. Latgalē lopu ne-

būs mazāk kā Kurzemē, jo Latgale ir beežak apdzīvota. Ja pee-

ņemam Latgales govslopu skaitu uz 300,000, tad kopā latveešu

zemē būs 934,000 govslopu, no kureem vairāk kā 2/3 peeder

saimneekeem, bet x ļz — muižneekeem. Tā tad lat-

veešu saimneekeem peeder pāri par 600,000 govslopu. Peeskaitot

vēl latveešu muižneekus un muižu nomneekus var droši teikt, ka

vismaz 700,000 govslopu atrodas Baltijā latveešu

lauksaimneeku īpašumā. Aprēķinot naudā un taksējot tos

80—100 r. gabalā, sanāk milzu kapitāls no 60—70 miljonu

rubļu. Kronim peeder Baltijā apmēram 250 muižas, caurmērā

*) Somi arveenu «d" veetā leeto »t".

**) «Baltijas Lauksaimneeks" veetejos lopus nosauc par «nekultūras

mēslu lopeem". Varbūt «Balt. Lauks." tiktāl taisniba, ka mūsu veetejee lopi

ralo ari visai vērtigus mēslus,
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60,000 rbļ. katra (mežus neeeskaitot), tas būtu tikai 15 milj. rbļ.
mantas, kura izrentēta; ta tad mūsu lauksaimneeku lopu vērtiba ir

4—5 reizes leelaka par visu kroņa muižu vērtibu Baltijā, ko pee-

vedam salīdzināšanas dēļ. Pee tam jaeevēro, ka ta manta, kas

lopos eeguldita, nav apkrauta parādeem un obligācijām, kā tas pee

citeem īpašumeem mēdz būt, bet ir tīrs kapitāls, kurš savas ātrās

apgrozības dēļ pee kārtigi eekoptas lopkopibas nes leelus augļus
un stipri vairojas, visvairāk nodrošinādams saim-

neekeem drošus eeņēmumus.

No augšā peevestā noprotam, cik leela vērtiba peegreežama
šis mantas uzturēšanai, viņas tāļakai vairošanai un izkopšanai.
Pa leelum leelai daļai šis dārgais īpašums un

taisni viņa visvērtīgākais pamats peeder pee

vecvecās Baltijas lopu sugas, un mūsu sevišķs goda

peenākums ir gādāt, kā šis pamats tiktu pasargāts no samaitāšanas.

Vērtigais lopu materiāls, kurš no laika gala mūsu kūtis at-

radās, līdz pēdējam laikam nebija peenācigi par savām īpašibam

izpētīts un tikai šādas nezināšanas dēļ beeži bija sastopamas mal-

digas domas par veetejo lopu saimneecisko nevērtibu, kuras tomēr

neveens nebija mēģinājis ziniski un uz droša statistiska pamata

peerādit. Šādeem nedibinateem, no veetejeem leelgruntneekeem

izplatiteem aizspreedumeem valdot un pēdējos gadudesmitos ārze-

mes lopu eevešanas virzeenam attīstotees, kas bija tapis tā sakot

par modes leetu, varam atzīmēt tikai nedaudzus atklātibai zināmus

gadijumus pagājušā gadusimtenī, kur par veetejeem lopeem kādas

statistiskas ziņas eevāktas. Tā 1840-tos gados Smiltenes muižā

veetejo lopu caurmēra peena ražibu bijusi 1,100 stopi un Baiškalna

muižā 1,533 stopi gadā. Barons Hāns raksta grāmatiņā «Notlage

m Kurland", ka veetejās govis dodot nereti pārak par 2,000

stopu peena gadā, bet caurmērā varot rēķināt 1,300 stopu.

F. Arājs Bērzones draudzē Cēsu apriņķi 1896. gadā eevedis peena

mērišanu trijās saimneecibās, lai izzinātu cik peena izdod veetejās

govis. Izrādijees, ka pirmā saimneecibā govis deva caurmērā 1139

stopi, pee kam visvairāk peena — 1.700 stopi — izdeva vismazākā

gotiņa. Otrā saimneecibā govis deva caurmērā 1,089 stopi (vis-

peenigakā govs — 1,500 stopi) un trešā saimneecibā caurmērā

1,300 stopi (vispeenigakā govs deva — 1,800 stopi). Pee tam

govis tika it veenkārši ēdinātas: zeemā bez salmeem

un pelavām, ar apm. 10 mārc. āboliņa un seena, peedodot klāt

tikai 1/2 mārciņu miltu un 1 l
ļ2 mārc. sakņaugu deenā; vasarā pee-

tika ar ganibam.

Agronoms Bergs uzdod par 5 Kurzemes veetejās sugas go-

vim, kuras 1890-tos gados bija izvestas uz Besarabijas lauksaim-

neecibas skolu, viņu ražibu uz 1,962, 2,296, 1,588, 1,346 un 1376

stopi nepilnā gadā (11 mēnešos), kur tai pašā laikā Besarabijas

veetejās govis deva tikai 700 stopi. Še eevērojama sevišķi veetejo

Kurzemes govu leelā peemērošanās spēja svešajam Besarabijas kli-

matam. Augšminetee peemēri par mūsu veetejo govu ražibu 19.

gadusimtenī rāda mums pa leelakai daļai viņu vidējo ražibu

toreizējos veenkāršā jos lopu ēdināšanas ap-

stākļos, un peeņemams, ka sevišķi labos apstākļos veetejo govu

caurmēra ražiba un tāpat govju atsevišķu ražiba bija vēl daudz

augstāka.

Ja apdomājam, ka 19. gadusimteņa beigās ārzemes lopu ražiba

Kurzemē pēc muižneeku krātām ziņām bija caurmērā apmēram

1,000 stopi gadā, tad toreizējā veetejās sugas ražiba atzīstama par

pilnigi peeteekošu, viņa jau toreiz eevērojami pār-

sneedza eevesto ārzemes lopu ražibu, kā tas jau

ari ā priori bija peeņemams, eevērojot Baltijas lopkopibas kultūras

leelo vecumu. Ja apsveram, ka veetejo lopu dzīvsvars bija mazāks,

bet tauku saturs peenā augstāks neka ārzemes govim, tad pirmējās

bija samērā vēl eenesigakas. Pee tam jāņem vērā, ka ārzemes

lopi uzrādija augšminēto samērā mazo caur-

mēra ražibu pee visai bagatigeem baribas ap-

stākļeem, par kureem latveešu lauksaimneeku kongresā 1889.

gadā agronoms J. Bisseneeks nozīmigi izsakās: «tfrasiņu sugaš

govis neteek pee meera no gārdumu baudišanas nedz deenu, nedz nakti.

Te eesala asni rītā un vakarā, te klijas un eļļas rauši agri un

vēlu, te burkāni un beetes brokasti un palaunadzi, par seenu un

āboliņu jau nemaz nerunājot. Šitā barojot jau visnepateicigakam

lopam jātop pateicigam un peena devigam."

Jāatzīst, ka ārzemes govis izrādijušas pavisam mazas patei-

cibas jūtas pret saveem maizes tēveem — Baltijas lauksaimneekeem,

un varam tikai atceretees, ka „nepateiciba ir pasaules alga". Daudz

drīzāk tad šis ārzemneeces varam nosaukt par kādu «nekultūras

mēslu sugu", kā pārgalvigā vīzē kāds veetejs lauksaimneecibas

laikraksts bija izteicees par mūsu atzīstameem veetejās sugas lopeem.

Par pēdejeem turpreti gan varam teikt, ka tee bijuši arveenu un ir

tāpat tagad augstražiga peenalopu suga.

Augšmineteem pētijumeem un atradumeem par veetejo lopu

lopu ražibu 19. gadusimtenī bija tikai gadijuma raksturs — plašāku

pētijumu vēl trūka. Pirmais solis preekš leetas plašākas noskai-

drošanas un veetejo lopu ziniskas izpētišanas bija Jelgavas

Lauksaimneecibas Beedribas sarīkotā izstāde

1895. gadā Jelgavā, par peemiņu Kurzemes simtgadu peeveeno-

šanai pee Kreevijas valsts. Šai pirmai latveešu izstādei

bija plaša lopkopibas nodaļa, kur galvenā kārtā bija izstāditi vee-

tejee lopi, par ko izstādes komiteja sevišķi bija rūpejusees. Lauk-

grūti bija peedabujami pee savu veetejo lopu izstādīšanas

o tai laikā izstādēs, kuras rīkoja leelgruntneeki, eevēroja tikai ār-,

zemes sugu peederigus, kureem ari mēdza peespreest visas god-

algas. Veetejos lopus neturēja nemaz par eevēribas ceenigeem.

Tāpēc izstādes komiteja savā uzsaukumā sevišķi uzaicināja vee-

tejos lopus neslēpt, bet tos vest un izstādit. Uzaicinājumā starp

citu lasām:
. . .

«daudzi lopkopji baidās izstādit savas teešam

teicamās, bet veetejās sugas govis, jo izstādēs jau savedot «eņģe-
lišu" un «ullendaru" lopus, tādēļ šeem neesot vērts tur rāditees ar

savām prastām raibaļiņam. Nē, tādi eeskati ir gluži greizi. Neba

tas godā lopkopi, kā tādu, ka viņš no citureenes par dārgu naudu

eeved gatavu sugu; lopkopja gods ir tas, ko viņš pats ar pūlēm un

sapratibu kreetnu ir izaudzējis. Ar naudu veegli mētatees, bet

tikai darbs godā vīru. Tāpēc mūsu lopkopji lai ir pār-

jeecinati, ka govs labumu nedrīkst nosacit pēc

brūnas vaj lāsainas spalvas vaj cita izskata;

svarā krīt tikai tās īpašibas, kas vairo lopkopja

eeņēmumus. Mēs droši ticam, ka šai ļleetā izstādes godalgu

spreedejeem būs veenadi uzskati ar mūsejeem un tādēļ: ja veen

mūsu govs peeniga, tad ta lai ari cikkārt raibaliņa vaj citādi «pra-

sta", izstādē dabūs tādu pat vaj vēl leelaku godu, neka taisni iz

Angelnas vaj Holiandes eevestas."

Šis Jelgavas izstādes komitejas uzaicinā-

jums bija pirmais, kas atklāti sāka aizstāvēt

jaunus uzskatus un ceļus mūsu lopkopibā.

Izstādes ekspertu komisija, sastāvoša no Zemkopibas Ministri-

jas preekšstāvja galma padomneeka J. J. Mamontova, Rēzeknes apr.

veterinārārsta mag. K. Freiberga, Jelgavas pilsētas veterinārārsta

Hepkera, prakt. zemkopja J. Sausupa un agronoma J. Berga, zem

Tērbatas profesora E. Zemmera vadibas pārbaudija govslopus ne-

veen pēc ārējām zīmēm, bet ari pēc ražibas.

Apspreežot lopus pēc ražibas un veselibas ārējām zīmēm

izrādījās, ka Kurzemes sugas lopi, ja ne pat taisni pārspēja ārzem-

neeces, tad vismaz tām blakus nostājās. Pati ražiba tur-

preti pee tīreem Kurzemes lopeem iz rādi jās

visaugstākā, salīdzinot ar ārzemes govim, kuras ari uz izstādi

bija vestas. Ņemot vērā tikpat peena daudzumu, kā ari tauku

saturu, atsevišķām sugām iznāca sekošee «labuma" skaitļi:

Tīreem Kurzemes lopeem 11,24

Veetejo un rītfrīzu krustojumeem .... 10,99

Veetejo un angelnas krustojumeem . .
. 10,30
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Tīrasiņu rītfrīzu un oldenburgas lopeem .
8,61

Breitenburgas lopeem 4,82

Te redzam, ka jau 1895. gada' Jelgavas izstāde peerādija

to pašu neapgāžamo pateesibu, kura beidzamos gados pastiprināta

ari caur Baltijas pārraudzibas beedribu un ciltsgrāmatu skaitļeem —

veetejā suga ražibas ziņā pārspēj angelnas un rītfrīzu lopus un ka

caur jaukšanu ar svešām asinim latveešu lopi teek samaitāti un

viņu īpašibas izvirst. Tai pašā izstādē nāca zināms ari tas

svarigais atradums, ka veetejo lopu tauku saturs peenā

ir augsts, caurmērā 4—5%, kamēr pee ārzemes sugām šis °/o

bija apm. 1 °/o zemāks. Japeezīmē, ka ši Jelgavas izstāde bija

pirmā visā Baltijā, kur lopus izmeklēja uz peena daudzumu

un peena tauku saturu caur proves slaukumeem. Līdz tam lai-

kam bija parasts lopus vērtēt tikai pēc ta saucamā ~eksterjera", t. i.

pēc ārigām smukuma zīmēm. Savā referātā par govkopibas nodaļu

Izstādes Komiteja tā izsakās:
. . . «Nu mēs zinām, ka ari Kur-

zemē laba lopu pulka eegādašanai nevajaga gāst nekādas leelas

naudas zumas, bet ka eegūstam vislabākos panākumus, kad no

savas sugas arveenu izlasām labāko vaisiu un to rūpigi izkopjam.

Ka veetejās govis neprasa tādu apkopšanu un ēdamo, īpaši vājāku

baribu labāki izleeto, nekā ārzemneeces, to jau sen zinām.

No mūsu pašu sugas, kura veetejos apstākļos eedzimusi, pee

rūpigas kopšanas un pareizas vaislas izvēles cerama arveenu tāļaka

uzlabošanās, ārzemju sugas turpreti, kā jau citādos apstākļos radu-

šās, mūsu zemē var tikai maz pa mazam izvērstees un allaž at-

jaunojamas caur taisni iz ārzemēm eevedameem vaislas tēveem
...

Cerēsim, ka drīz caur plašakeem izmēģinajumeem varēsim preekš

visas pasaules galigi peerādit Jelgavas izstādes govslopu nodaļas

apspreedeju atzinumu, ka veetejo govslopu suga Kur-

zemē ir pate pārākā... Bet lai Kurzemes suga arveenu

izrāditos par labu, tad to vajaga peenācigi kopt; ari Kurzemes govs

nava mežakoks, kas savā vaļā nes augļus".

Pēterburgas Lauksaimneecibas muzeja direktors īstens valsts-

padomneeks Soļskis, kurš Zemkopibas Ministrijas uzdevumā apme-

klēja Jelgavas izstādi, izsacija vēlēšanos, kaut Kurzemes veetejās

govis netrūktu ari Viskreevijas lopkopibas izstādē, jo būtu eetei-

cams, ka kreevi ar to labām īpašibam eepazītos. Tad varētu Bal-

tijas veetejās sugas lopus sākt izvest uz Kreeviju kā vaislas lopus,

jo Kreevijā tik vērtigas veetejās sugas neesot.

Bet tikko veetejo lopu labā slava sāka izpaustees, parādijās

ari pret viņeem pirmee ķengāšanas raksti no skauģeem un latveešu

lopkopibas uzzelšanas pretineekeem, kuri vēl līdz šai deenai nemi-

tas. Pirmais šāds raksts parādijās 1895. g. «Landv/. und Forstw.

Zeitung'ā" no kāda v. 8., kurš nevarēdams latveešu lopu sugu jau

vārda pēc veen eeredzet, izsakās, kā kurzemneeki laikam tālab

neeeredzot no reetrumeem cēlušās sugas, ka mums paši reetrumi

(t. i. Vāczeme) nepatīkot. Ārzemes lopus aizstāvēdams, v. 8., to-

mēr par viņeem it nekādus skaitļus nepeeved un uzstājas veenigi

aiz tīra vācu patriotisma. Šim pirmajam celmu lauzējam veetejo

lopu apkarošanā vēlāk sekojuši citi vācu rakstneeki un pašā pēdējā

laikā āri latveešu valodā iznākdamais arodneeciskais laikraksts «Bal-

tijas Lauksaimneeks".

Mūsu lauksaimneeki, īpaši kurzemneeki, izstādē bija manto-

juši ceešu pārleecibu par savas vecās lopu sugas preekšrocibam un

no ši laika veenā otrā saimneecibā sākās kādi zistematiski darbi

preekš šo lopu izkopšanas, tomēr šeem darbeem trūka vispārigas
veenibas.

Mūsu lauksaimneeku pārleeciba par veetejo sugu sevišķi pa-

rādijās pirmajā latveešu lauksaimneeku saeimā

Rigā 1899. gadā. Saeima, kurā peedalijās pāri par 1,200

lauksaimneeki, atzina veenigi veetejeem lopeem pa-

stāvēšanas teesibas un jūsmigi apsveica ikkatru vārdu,

kurš tika runāts veetejeem lopeem par labu.

Saeimā agronoms Bisseneeks garākā runā norādija uz veetejo

lopu izkopšanas ceļeem un mērķeem, uzsvērdams visas šo lopu

preekšrocibas. Bisseneeks norādīja, ka ikkatrai saprātīgai govkopibai

jābūt dibinātai uz saimneeciskeem pamateem, t. i. lopkopiba-

gala mērķim jābūt eenesibai, kas varētu labot visas lauksaim-

neeku kārtas turibas stāvokli. No peevestām plašām statistiskām

ziņām par lopu ražibu un eenesibu Kurzemē, runātājs nāca pee

slēdzeena, ka ārzemes lopi pee mums ir pavisam mazražigi (caur-
mērā 1,031 stops peena gadā) un tāpēc preekš eenesigas govkopibas

pagalam nederigi. Kurpreti mūsu vecee veetejee lopi jau no se-

neem laikeem pee kārtigas kopšanas bijuši daudz ražigaki peena

daudzuma ziņā.

Kā uz citām veetejo lopu peerāditām preekšrocibam runātājs

aizrādija uz augsto tauku saturu peenā, teicamo veselibas stāvokli,

peeticibu un ātro izaugšanu. Tāpēc nevajag peeviltees, lūkojotees
dažkārt uz ārzemes lopu skaistāku vaigu, bet eeaudzet turamus lopus

veenigi no vecās veetejās sugas.

Pēc tam Bisseneeks leek preekšā preekš veetejo lopu izkop-
šanas eerīkot pee mums Baltijā lopkopibas pārraudzibas

beedribas, kur mācits padomneeks - instruktors apceļo saim-

neecibas un eekārto lopu turēšanu pēc veena pareiza plāna,

peerakstidams lopu vērtigās īpašibas, pēc kam vērtigakee lopi ee-

rakstami īpašās ciltsgrāmatās. Vaislas lopi turpmāk ņemami
tikai no ciltsgrāmatās eerakstiteem lopeem.

Tādā kārtā mūsu lopu labās īpašibas no paaudzes uz paaudzi

nostiprināmas un pavairojamas, un līdz ar to izaudzināmas vairākas

tīras lopu pasugas, kuras būtu peemērotas mūsu dzimtenes atseviš-

ķeem apvideem, kur dažādi dabas un saimneeciski apstākļi. Tāpat
būtu izaudzināmas atsevišķas peenalopu un gaļaslopu pasugas.

Lauksaimneeku saeimā šos preekšlikumus peeņēma un izteica

vēlēšanos, lai veetejās beedribas tos izvestu darbā. Ārzemes, se-

višķi angelnas lopi saeimā nekādas peekrišanas neatrada un tika

ar vispārigu īgnumu noraiditi.

Taču izrādijās, ka tik drīz vēl nebija eespējams saeimas

spreedumus dzīvē peemērot, jo toreiz valdiba nelabprāt gribēja at-

ļaut instruktoreem saimneecibas apceļot, tāpat kursus un preekšla-

sijumus noturēt. Ari toreiz vēl nebija leelaku lauksaimneeku sa-

beedribu, kam būtu vajadzigee līdzekļi bijuši, daudz pee lopkopibas

pacelšanas strādāt. Visupirms Jelgavas Lauksaimneecibas Beedriba

un pēc tam ari Rigas Latveešu Beedribas Lauksaimneecibas No-

daļa peeņēma instruktorus, kas noturēja pirmos lopkopibas-

peensaimneecibas kursus. Pēc tam ar leelām pūlēm
1903. un 1904. gados nodibinājās pirmās pārraudzibas bee-

dribas, no kurām veena visvecākā — Vesteenas Beedriba

pastāv tagad kā nozare pee Latveešu Lauksaimneeku Ekonomi-

skās Sabeedribas Lopkopibas Sekcijas.

Jauns rīts ausa mūsu lopkopibai, kad 1906. gadā nodibinājās
Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskā Sabeedriba

— ši mūsu lauksaimneeku leelakā saveeniba. Latveešu lauksaim-

neeki reiz bija nākuši pee atziņas, ka tikai savstarpigā leelakā sa-

beedribā eespējams plašākus vispārības darbus veikt. Līdz ar

beedru un apgrozijumu vairošanos Sabeedriba varēja ari leelakus

līdzekļus*) atlicināt vispārderigeem pasākumeem un starp citu ari

lopkopibas pacelšanai. Sākot ar 1908. gadu tad ari pārraudzibas
beedribas sāka dibinatees leelakā mērā, ar Jaun-Auces un Sēlpils

pārraudzibas beedribam sākot. 1910. gada beigās pee Ekonomiskās

Sabeedribas pastāvēja jau 10 pārraudzibas beedribas, 1911. gada

beigās šo beedribu skaits bija 25 un 1912. gada beigās — 81 bee-

driba ar 1491 saimneecibu un 25,945 govslopeem.

Tagad pārraudzibas beedribu pee Ekonomiskās Sabeedribas

jau ir pāri par 100 un viņas apveeno apmēram 2000 saimnee-

cibu ar pārak pa r 30,000 govslopeem. Visas šis pārrau-
dzibas beedribas spraudušas sev par mērķi vecās latveešu

*) Preekš lopkopibas pacelšanas Ekonomiska Sabeedriba no saveem IT-

dzekļeem veen izdevusi vairāk par 35.000 rbļ. t. i. vairāk ka neveena cita bee-

driba visā Kreevijā.
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lopu sugas Izkopšanu. Teešam ar stipru parleecibu un ap-

brīnojamu enerģiju mūsu lauksaimneeki pēdējos gados cenšas uz-

labot lopkopibas apstākļus, un jaukākais pee visas leetas ir tas, ka

mēs to esam izdarijuši ar pašu spēku, bez kādeem pabalsteem no

āreenes. Mūsu lauksaimneeks ir nostājees uz savām kājām, viņš
vairs nava kā šaubiga needre, kas pēc viseem vējeem lokās un

klanās. Šee stipree un nešaubigee patstāvibas pamati dod mums

ticibu uz mūsu darbu un lopkopibas paleekamu plaukšanu.

Ar pārraudzibas beedribu paiīdzibu ir vairāk gadus izdariti

plaši pētijumi par mūsu lopeem — viņu derigām īpašibam un sa-

krātas ziņas, kuras tikai apstiprina un galigi peerāda jau Jel-

gavas izstādē 1895. gadā atzīto pateesibu, ka mūsu vecā lopu suga

ir vispārākā Baltijā pēc ražibas, eenesibas un citām derigām īpa-

šibam, un pārspēj tīrasiņu ārzemes sugas jau tagad, pee deezgan

nepilnigas kopšanas. Tāpat visas pārraudzibas beedribas apstiprina,

ka veetejo lopu labās īpašibas droši pāreet uz pēc-

nākameem un pee uzlabotas kopšanas ātri peeaug.

Šādu
sugu varam nosaukt par konstantu jeb pastā-

vīgu. Tāpat pārraudzibas beedribas peerādija, ka veetejeem lo-

peem ir visai teicama baribas izmantošanas spēja.

Lopkopibas Sekcijas sēdē 10. febr. 1911. gadā, kurā peedalijās 9

agronomi, 1 veterinārārsts un 2 lopkopibas speciālisti, nolēma raži-

gakās govis eerakstit sevišķā latveešu lopu ciltsgrāmatā;

par govu mazāko ražibas mēru peeņēma 200 mārc. tīru peena

tauku, pee kam peena tauku saturs nedrīkst būt mazāks par 3,5 °/o.

Visai svarigs ciltsgrāmatās uzņemšanas noteikums, kas atšķir
Ekonomiskās Sabeedribas ciltsgrāmatu no citu lauksaimneeku orga-

nizāciju ciltsgrāmatam ir tas, ka visi lopi teek izmeklēti

veselibas, sevišķi tuberkulozes ziņā un eerakstiti teek ti-

kai pilnigi veseli un veseligi lopi. Izmeklēšanu izdara

visur uz veetās veterinārārsts. Šis princips eeturams aiz ta ee-

mesla, ka tikai par veseligeem lopeem varam būt droši, ka tee ir

spējīgi kārtigi attīstitees un radit vērtigus pēcnācējus.

Sīki uzņemšanas noteikumi ciltsgrāmatā īsumā atstāstīti cilts-

grāmatās pirmajā sējumā, izdotā 1912. gadā. Eevērojot to, ka vee-

tejee lopi ražibā pārspēja ārzemes sugas, ari prasibas pee viņu

uzņemšanas ciltsgrāmatā uzstādija augstākas, tā kā ciltsgrāmatā

teešām uzrāda pēc ražibas eevērojamu lopkopibas materiālu, kurš

būs par pamatu visam turpmākam lopkopibas pacelšanas darbam.

Ciltsgrāmatā uzņemto 810 veetejo govu caurmēra

ražiba ir apmēram 2200 stopi peena pee vidēja

tauku satura — 4% jeb 290 mārc. sveesta. 39 govis

no ciltsgrāmatā uzņemtām deva apm. 3000 un vafrak stopu peena

pee 4,15 °/o tauku satura un ražoja caurmērā 435,3 m. sveesta.

Ciltsgrāmatā ziniski*) uz plaša skaitļu materiāla pamata pee-

rādija veetejās lopu sugas saimneeciskās preekšrocibas, un kā tāda

viņa atklāja jaunu laikmetu mūsu lopkopibā un

veetejo lopu izkopšanā. Viņa tika izdota ari kreevu va-

lodā un tādēļ vērsa uz sevi ari Eekškreevijas lopkopju uzmanibu;

pēc tam izveda ari pirmos veetejās stigas vaislas lopus uz Eekš-

kreeviju, par kureem maksāja vairāk, neka par tīrasiņu angelneešeem

tas parasts. Japeezīmē, ka vaislas lopu izvešana uz citureeni nav

galvenais mūsu lopkopibas mērķis, bet peelaižama tikai no tādām

beedribam un saimneecibam, kuras pašas jau peeteekoši apgādā-

jušās ar derigeem turameem un vaislas lopeem.

Pamatiga mūsu lopu izpētišana un izkopšana caur pārraudzi-

bas beedribam tagad vispārigi atzīta kā drošākais ceļš preekš lop-

kopibas pacelšanas un pee tāda atzinuma nāca ari latveešu

lopkopju saeima 1909. gadā Rigā, kura pastiprināja

1899. gada lauksaimneeku saeimas nolēmumus. Ar abu šo saeimu

nolēmumeem ari saskan Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskās Sa-

beedribas izstrādātais lopkopibas pacelšanas plāns Baltijā.

*) Ari gan Jelgavas 1895. g. izstādes atzinumi bija līdzigi, bet dibināti

Uz daudz šaurāka skaitļu materiāla.

No pēdējā laika svarigeem riotikumeem veetejo' lopu izkop-
šanā vēl peeminama leelā Jelgavas izstāde 1909. gadā un Vestee-

nas izstāde 1911. gadā. Abās šajās izstādēs bija redzāmi augst-

ražigi veetejee lopi, kuri tāpat kā 1895. gadā Jelgavas izstādē

pārspēja turpat blakus izstāditos ārzemes sugu peederigos un jauktos

lopus un deva plašākām aprindām jaunu pārleecibu, ka reizi uz-

sāktais ceļš ir teešam tas pareizais. Sevišķi pamācoša bija Ve-

steenas izstāde, sarīkota pašā Vidzemes veetejo lopu audzēšanas

centrā. Te ikkatrs uz veetās varēja salīdzināt veenados apstākļos
uzturētos veetejos un eevestos angelnas-fiņu govslopus un pārlee-

cinatees, ka neveen ražibas, bet ari ārēju eezīmju un ek-

sterjera ziņā veetejās govis ir daudz pārākas par meesās

vārgajām un nonīkušām ārzemneecem. Patīkami pārsteidza visus

klātesošos veetejo lopu veseligais izskats, stiprā kaulu un meesas

būve, labās peena zīmes; caur ilggadigu izkopšanu

pārraudzibas beedriba veetejās govis bija man-

tojušas jo skaistu vaigu. Veetejās govis izpelnijās aug-

stākās atzinibas, starp citu ari Zemkopibas Departamenta godalgu,
kuru peespreeda valdibas preekšstāvis Protasova kgs. Vesteenas

pārraudzibas beedriba bija eksāmenu izturejuse spīdoši.

Bet pašā šai mūsu saimneeciskās attīstibas laikmetā ari da-

žādi postoši spēki mūsu lopkopibai un vecajai lopu sugai daudz

kaitēja. Vispirmā kārtā muižas ar saveem lopeem. Pēdējos div-

desmit gados muižneeki leelakā mērā eeveda dažādas ārzemes

sugas, galvenā kārtā rītfrīzu un angelnas. Daudzos pagastos saim-

neeki, būdami vēl maz apzinigi un bez stingreem vadošeem mērķeem
lopuaudzinašanā, sāka ņemt no muižām brāķa teļus, ee-

skatidami to par leelu godu eedzīvotees kādā «kungu zortē*.

Deemžēl šis netikums vēl šo baltudeen daudzās veetās nav mite-

jees. Ar muižu lopeem krustodami, daudzi lauksaimneeki pataisija

savus ganāmus pulkus par nejēdzigu mistru, kur pee sabojāta ra-

žiguma un eksterjera eeperinajās vēl tuberkuloze un citas lipigas

slimibas, un paees ilgāks laiks, kamēr še atkal eeaudzēs vecos

veetejos lopus.

Tomēr ari šādeem mistra lopeem veetejās sugas pamats vēl

tik stiprs, ka tee dažkārt izdod apmeerinošas ražas, būdami tomēr

pārāki par tīreem ārzemes lopeem. Še tik vajaga veco sugu at-

jaunot caur tīrāko lopu izlasi un tīru veetejo
vaislas lopu eevešanu, caur ko ganāmi pulki pamazam

iztīrās no svešu asiņu peemaisijumeem. Šādu ceļu uzsākušas tagad

jau daudzas pārraudzibas beedribas. Bet par visām leetām

tagad galigi jāmet pee malas svešu lopu eeve-

š a n a, no kureenes tas ari nebūtu. Gan tad vēlāk, kad mums

būs tīri un izkopti veetejee lopi, muižneeki sāks viņus no mums

eevest, kā tas jau tagad beeži gadās, kur muižās ārzemes lopi iz-

nīkuši.

Bez muižām pašā pēdējā laikā radees vēl veens pretineeks
mūsu lopkopibai un veetejai sugai — Rigas Lauksaimneecibas

Centralbeedriba. Ši eestāde dažkārt, sevišķi Vidzemē, mēģina spēlēt
kādas eevērojamas lauksaimneeku apveenotajas un vaditajas lomu. Te

jaeevēro, ka Rigas Lauks. Centralbeedriba jau pēc saveem statu-

teem ir visai šaura eestāde, jo peelaiž lauksaimneekus par beedreem

tikai aprobežotā skaitā, būdama veenigi centrāle mazākām beedri-

bam, un otrkārt, būdama nepatstāviga savos pamatos

darbodamās tikai pateicotees kādeem pabalsteem no āreenes, viņa
nedz spēj, nedz drīkst izteikt kādas patstāvigas domas un izvest

patstāvigus pasākumus. Tāpat ari lopkopibas pacelšanā
katru patstāvīgu pamatu, kas būtu peemēroti mūsu lauksaimneeku

pateesām vajadzibam.

Šāda eestāde nedrīkst būt latveešu lauk-

saimneecibas vaditaja. Tikai skaļas reklāmas uztur pee

dažeem maldigas domas, ka ši eestāde esot .preekŠzīmiga". Central-

beedribas nedrošais un neveseligais pamats pee tam vainigs, ka pē-

dējā laikā mums jādzird par viņu pavisam neticamas leetas. Lop-

kopibas pasākumos viņa sametusees pilnigi uz veenu roku ar muiž-
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neekeem un včenigais darbs lopkopibā, ko viņa vēl dara, ir vee-

tejo lopu sajaukšana un iznīcināšana caur vi-

sādām ārzemes lopu stacijām. Teešam, visā pēdējo

gadu latveešu attīstibas vēsturē vēl nav peedzīvots līdzigs apkau-

nojošs gadijums. No eesākuma Centralbeedriba bija vēl nenoteikta

savos lopkopibas virzeenos un pateešam bija eemesls preecatees,

ka ari viņa sāka dibināt pārraudzibas beedribas, it ka rūpēdamās

par mūsu lopu izkopšanu. Bet pēdējā laika zīmes ir par daudz

bēdigas.

Lopkopibas sapulcē pee Baltijas Domeņu Valdes 3. un 4. apr.

š. g. kura bija sasaukta sevišķi veetejo lopu izpētīšanas nolūkā,

tika form c 1i balsots, vaj mums ir savi veetejee lopi un vaj

ir vērts viņus audzēt. Kā veens vīrs peecēlās visi mazgrunt-

neeku leelo beedribu preekšstāvji (latveeši un

igauņi), izņemot Rigas Lauksaimn. Gentralbeedribas delegātus

(agr. V. Skubinu, agr. J. Blumbergu un R. Zaķķiti), kuri līdz ar

leelkungeem palika sēdot.

Tā Centralbeedriba visas Baltijas preekšā aizleedza veetejo

lopu sugu.

Tāpat lauku izstādes, kuras pēdējā laikā teek rīkotas ar R.

Centralbeedribas peedališanos, izeet veenigi uz ārzemes lopu ee-

slavešanu un veetejo lopu nonicināšanu. Jaunjelgavas izstādē

1911. gadā Centralbeedribas vecākais speciālists paskaidroja, ka tas

neko nelīdzot, ka lopi būtu ar vislabakam īpašibam; ja viņeem
neesot brūnu vaj sarkanu svārku, tad teem nevarot nekādu godu

peespreest. Tā sarkanā krāsa pee mums nāk atkal godā. Sapro-

tams, pee šādeem apstākļeem veetejo lopu audzētāji atturas no savu

lopu izstādišanas.

Ņemot vērā šādus galigi noskaidrojušos apstākļus un tāpat
Centralbeedribas vecākā lopkopibas speciālista agr. H. Celmiņa

sirsnigo satiksmi ar vācu angelnas lopu audzetajeem un tirgotajeem,

nav jābrīnās, ka Vidzeme pēdējos gados kā ar zir-

nekļa tīklu pārklājas ar angelnas buļļu vais-

las stacija m, un ari Kurzemē veens otrs no šeem lopeem pa-

rādās. Svešas sugas vaislas punkts, kādā pagastā eerīkots, ir dr

šakais un ātrākais līdzeklis preekš veetejo lopu sajaukšanas vis

apkārtnē. To mūsu lauksaimneeki lai ņem vērā.

Mūsu veetejo lopu audzētāju peenākums ir neveen savus 1

pus izsargāt no katra sakara ar šādeem vaislas punkteem, bet a

tos apstulbotos pārleecinat, kas caur nezināšanu vaj pārprašanu p

balsta šo lopkopibas postišanu.

Redzam, pēdējā laikā mūsu vecās lopu sugas izpētišana v

izkopšana gan gājuse visai daudz uz preekšu, bet līdz ar to vair

jees veetejo lopu pretineeku un apkarotāju skaits, kuri netaupa n

kādu līdzekļu, lai mūsu lopkopibas pamatus izārditu. Tāpēc tag

dejais laikmets apzīmējams par cīņas laikmetu lopu audz

našanā. Veetejās mazgruntneeku saveenibas peelikušas vis

spēkus, lai ari valdiba vairāk tiktu eeintreseta veetejo lopu izko

šanā. Sekojot Latveešu Lauksaimneeku Ekon

miskās Sabeedribas un Tērbatas Igauņu Lau

Saimneecibas Beedribas eesneegteem aizrādijumeem v

materialeem par veetejeem Baltijas lopeem Zemkopibas Depart

ments šogad sūta 6 ekspedicijas preekš šo lopu izpētišanas galve
kārtā cooloģiskā, bet ari saimneeciskā ziņā. Šis izpētišanas dar

un materiālu apstrādāšana vilksees pāris gadus. Gadijumā, ja s

vāktās ziņas par mūsu lopeem būs sevišķi labvēligas, varbūt

valdiba turpmāk pavisam aizleedz ārzemes lcpu eevešanu Balti

jo pēc vispārigā lopkopibas pacelšanas plāna Kreevijā visu

preekšroka dodama veetejām sugām, ja t3rtas a

rodamas ar teicamām īpašibam. K. R.

Jaunakee uzskati par veetejeem lopeem.
Referāts sevišķai lopkopibas padomei pee Balti-

jas zemkopibas un Domeņu Valdes 3. un 4. aprili
1913. gadā.

Pēdējā laikā gandrīz visas attīstitas tautas peegreež vēribu

saveem veetejeem lopeem. Somi kuri ar ārzemes «kultursugam«

pārstaigājuši visas audzēšanas pakāpes, pēdējos gadu desmitos sākuši

vēribu peegreest Somijas veetejeem lopeem un nodarbotees ar to

uzlabošanu ar paša vecā veetejo lopu materiāla palīdzibu.*) Šāda

rīciba tagad atzīta par pašu leetderigako un drošāko. Tomēr pee

tās, kā jau aizrādits, neķeras uz reizi, bet pēc tam, kad bija izda-

riti daudzgadigi izmēģinājumi ar veetejās un ārzemes lopu sugu

krustošanu un vairāk vaj mazāk tīrasinigu ārzemes sugu audzēšanu.

Somi jau sen pārdzīvojuši to semo attīstibas stāvokli, kurā vēl ta-

gad atrodas dažas latveešu lauksaimneecibas organizācijas — vee-

tejo lopu audzētajās.

1845. gadā uz Visaugstāko pavēli tika atvēlēti 16,000 rub.

preekš 66 airširas un 39 fochtlandes sugas govu eegādašanas So-

mijas vajadzibam.

Laikā no 1872.—85. gada valdiba israkstija 230 angelnas un

6 holandes sugas lopus. Tādā kārtā taisni caur ilggadigeem pee-

dzīvojumeem varēja pārleecinatees par audzēto ārzemes sugu la-

bumu. Speciālisti tai pašā laikā uzmanigi sekoja visām jaunāka-

jām metodēm un eeguvumeem lopkopibā. No dažādām teorijām

visleelako eespaidu darija sekošās:

1) veetejās sugas asinis jāpadara «svaigas* caur ārzemes

sugām;

2) vēlāk šis teorijas veetu eeņēma «konstatibas" jeb pastā-

vibas teorija. Krustotus lopus nu atzina par pilnigi nederigeem

vaislai. Bet tas bija pretējs pārspīlējums, kuru par kļūdu vēlāk at-

zina paši somi, pārleecinadamees, ka tee pārāk leelu un nepeede-

rigu nozīmi peešķīruši eedzimtibai. Japeezīmē, ka ari tīrās „kul-

tursugas" beeži padotas pārmaiņām, ja tās nostāda viņām nepee-

mērotos dzīves apstākļos.

Tā peem. pēc profesora Proša teorijas pārmaiņām nav

padotas tikai tādas lopu sugas, kuras pilnigi pee-

mērotas apkārtejeem apstākļeem. Ši teorija beigu beigās

uzvarēja. Pateicotees tam pēdējos gados gandrīz visās valstis sāka

peegreest vēribu tā saucamām veetejām lopu sugām jeb

veetejeem lopeem.

Balsis par veetejeem lopeem Somijā pacēlās sākot no 1860.

gada, kad tika izdota A. Monninena grāmata «īsa pamāciba somu

saimneecem"; Proša teoriju Somijā sāka izplatit ar 1880. gadu, bet

Dānijā jau ar 1870. g.
Šo uzskatu preekšgalā nostājās Nilss Gro-

tenfelds.

Zistematisku darbibu pee peena lopu attīstibas veicināšanas

uzsāka ar 1898. gadu, nodibinot «saveenibu austrumu Somijas vee-

tejo lopu izkopšanas."

Drīz pēc tam nodibinājās vēl trīs saveenibas:

1) Saveeniba reetrumu Somijas veetejo lopu izkopšanai.

(1904. g.),

2) Saveeniba zeemeļu Somijas veetejo lopu izkopšanai un

3) Saveeniba airširas lopu izkopšanai.

Somi savus lopus sadalijuši trijos tīpos, šķirojot pēc spalvas

un apgabala:

A.) Zeemeļu Somijas lopi, — toles, ba 11 a s vaj ar sarkanām

ausim un plankumeem;

B. ) reetrumu Somijas lopi, ar gaiši sarkanu spalvu, tā sauk-

tās palses; šo tīpu uzskata par stipri jauktu, (samistrotu no divām

krāsainām sugām.)

*) Sk. „M"kponpiflTifl no yjiymueHiio CKOTOBOACTBa bt> 4>hhj]hha'im. T.

10. I"lbixHKaca h M. 51. CaHaepa. H3A. AenapT. 3eMnen.
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C.) austrumu Somijas lopi, pa leelakai daļai toles un ar sar-

kani raibu spalvu; ļoti beeži sastopamas baltmugures.

Redakcijas peezīme: Šos trīs somu tīpus joti pamatigi noskati-

jees ari «Baltijas Lauksaimneeks" un izdod tos par jaunatrasteem latveešu lo-

peem. (Skat. «Balt. Lauks." 1912. g., ar bildēm).

Stipru «veetejo virzeenu" tagad novērojam ari

Leetavi un Polijā.

Tā peem. peensaimneecibas inženeers V. Dabrova Zcremovičs,

Varšavā, raksta:*)

«Divdesmit gadus atpakaļ, kad sāka peegreest vēribu peena-

lopeem, visi domāja, ka veenigais ceļš, pa kuru jaeet, lai paceltu

veetejo lopkopību, ir — ārsemju «kultursugu" eevešana. Un pa-

teesi, sāka ari nodarbotees ar šādu eevešanu plašos apmēros. To-

mēr drīz peerādijās, ka atvestee lopi, kā holandes, oldenburgas,
zimentales, angelnas v. c. prasa daudz labas baribas, bet galvenais
— maz šo baribu atmaksā. Lopi, nonākuši citādos apstākļos, ne-

varēja peerast un sāka novājinatees un izvirst. Tagad ār-

zemes kultūras sugu ganāmo pulku palicis ļoti maz un ari tee paši
uzturami ar leelām pūlēm un prasa prāvus isdevumus. Pēc tādas

neveiksmes sāka peegreest vēribu veetejeem lopeem."

Varšavas lopu audzināšanas Saveeniba nodibināja komisiju,
kura veetejo lopu starpā noteica peecus tīpus, skatotees pec spalvas:

1) Sarkanās govis

2) melnas jeb melniraibas

3) melnās

4) baltās ar melnām nāsim

5) svina pelēkās.

Veetejee poļu lopi pilnigi attaisno uz teem liktās ceribas, tee

dod treknu peenu, peem. dažos ganāmos pulkos vidējais peena tauku

procents ir 5, 11 °/o.
Veetejee lopi bez tam nav eeņēmigi pret dažādām slimibam,

un ja tee ari saslimst, tad veegli slimibu pārceeš un ātri izveseļojas.
Tagad Polijā un Galicijā pastāv vesela rinda saveenibu, ku-

ras nodarbojas tikai ar veetejo lopu audzināšanu.

Ne tikai Polijā un Somijā ir atzītas veetejo lopu preekšrocibas
salīdzinot ar ārzemes lopeem — tas pats eevērojamos apmēros novē-

rojams visās kultūras zemēs un pee visām 'kultūras tautām, kur pēdējā
laikā peegreesta vēriba peenalopu audzināšanai. Tā peem. Dr.

Arenanders, lopkopibas lektors Ultunas lauksaimneecibas augstskolā

Zveedrijā, raksta:

«Pēc viseem izdariteem izmēģinajūmeem un atteecigeem ap-

rēķineem izrādijās, ka veetejee zveedru toļu (Rodkullor v. Fāllras)

lopi labāki izmanto baribu un labāki to atmaksā nek-ā ārzemes lopi,

neveen pee vājas barošanas (kā to paraduši domāt un apgalvot

daži veetejo lopu pretineeki), bet ari pee treknas un bagatigas ba-

ribas, neskatotees uz to, ka par ārzemes lopeem jau no seneem

laikeem gādāts, ka tee dabūtu bagatigako baribu un lai peena ra-

žas tiktu paceltas līdz visleelakajam augstumam. Bet galvenais —

veetejeem lopeem ir trekns peens, kam visai svariga nozime

peensaimneecibā." Interesanti atzīmēt, ka veetejai toļu lopkopibai

Zveedrijā pamatus lika praktisks lauksaimneeks H. M. V.

Redins no Ellesbo muižas, Zurte provincē. Savā vēstulē Dr. Aren-

anderam 1908. gadā (Sk. Dr. E. O. Arenanders «Berāttelse am

Rodkullorna pa Ellesbo Gard", Stobkholm) viņš starp citu raksta:

«Es esmu pārleecinats, ka leelo kultursugu lopi nevar apmeerinat

mūsu prasības un nekad nevar būt labi, izturigi zemneeku lopi."

Redina pārleeciba, ka veetejee lopi ir pārakee, drīz veen (pēc 2

gadeem) peepildijās.

Zveedrijā tāpat, kā pee mums Baltijā, veetejo lopu pretineeki

mēģināja aizrādit, ka

1) nav tīru veetejo tīpu,

2) nav leetderigu vaislas buļļu,

3) veetejee lopi dod maz peena.

*) Sk. «Peensaimneecibas un Lopkopibas žurnāls* 5, 1912. g.

Dr. Arenanders uz to starp citu atbild (augšā peevestajā grā-

matā): .. . «Veetejo lopu starpā pee sapratigas izmeklēšanas ar-

veenu var atrast noteiktus rāsas tīpus. Protams, ka rāsas tīpi var

līdz zināmam mēram būt sajaukti ar svešu sugu; tomēr veena vaj

otra veetejā tīpa pazīmes ņem pārsvaru; pateicotees atteecigai

izlasei pēcnācējos rāsas tīpi top skaidrāki un pakāpeniski iz-

zūd visi peemai s i j v m i." Tā no maisiteem izaudzināmi

tīrasinigi veetejee lopi.

Ari žēlošanās par buļļu trūkumu pa leelakai daļai nav pa-

matota.

«Kur tad tādā gadijumā, kad nav noderigu buļļu, rodas ļoti

ražigas govis? Taisniba, veetejee buļļi parasti ir maza auguma,

jauni un ļoti neveenadi pēc eksterjera. Bet ir zināms,

ka veci dzīvneeki pārnes savas īpašibas un pa-

zīmes uz pēcnācejeem daudz labāki, nekā jau-

ne c. Lūk, kādēļ aplecinot labas govis ar veetejeem buļļeem, kuri

pēc ārējā izskata ir slikti, tomēr eegūstam teicamus pēcnācējus.

Bet galvenais mēs varam un mums ir jācenšas eegūt

preekšzīmigus vaislas buļļus ar atteecigas iz-

lases un labas ēdināšanas palīdz i bu, pee kam tee

vaislai jātur ilgākus gadus."

Tagad, kad racionālai lopkopibai nav vēl peegreesta deezgan

peeteekoša vēriba, pee mums sīkee saimneeki parasti pat labus

buļļus pārdod gaļā meesneekeem jau otrā vaj trešā dzīvibas gadā,

kurpreti tos peenāktos turēt līdz 7—9 gadi, lai tee drošāki eedzem-

detu savas labās īpašibas. Arenandera slēdzeeni ir ļoti veetā mūsu

saimneecibās pee veetejeem lopeem.

(Turpmāk beigas.)

Par sugas jautajumu pee Sibirijas lopeem.
(Pēc prof. M. J. Pridorogina apcerējuma žurnālā «^Khbothoboactbo")

Lopkopibas laukā ari veetejos lopu audzētājus nodarbina tas

pats vecais, bet neizbeidzamais jautājums, kam dot preekšroku pee

veetejo peena lopu īpašibu pacelšanas — vaj viņu krustošanai ar

kultūras sugām jeb uzlabošanai pašu starpā caur atteecigu baribu,

kopšanu un izlasi.

Saskaņā ar leetas nozīmi pirmais veids teek izleetots no leel-

gruntneekeem, otrs no kroņa eestādem plašas zemneeku lopu masas

uzlabošanas nolūkā un ari no pašeem saimneekeem. Kā veena ta

otra virzeenu peekopejeem nāk preekšā ari neizdevibas. Vispārigi,

tur kur reizē ar peena ražigumu eevērojamā mērā dzenas ari pēc

gaļas preces, pārsvaru ņem metizacijas peekopeji; turpretim, kur

peena ražiba nostādita par stingri eeturetu uzdevumu, veetejās uz-

labošanas peekriteji var beeži atbalstitees uz tādeem panākumeem,
kas norāda, ka preekš peena ražas daudz izdevigaki veetejee lopi,

1911. g. Pirmā Vakar-Sibirijas izstādē veetejee lopi no Omskas un

Tomskas aprinķeem neeeguva pašu augstāko atzinibu tikai to pārak

neizkoptā izskata dēļ. Gotiņas no 18—19 pudu dzīvsvarā, dod

līdz 2500 stopu peena pee 4 x/2—s°/o tauku satura.

Saprotams, pāragri vēl galigi apvērtet veenu jeb otru ceļu
veetejo lopu izkopšanas ziņā: šai jautājumā laiks sneegs pašus dro-

šākos pārlabojumus. Laiks rādīs, kādu °/o nākotnē vajadzēs no

jaunlopeem brāķēt, lai uzturētu ražigumu augstā līmeni kā pee

veenas tā pee otras uzlabošanas rīcibas, un cik leelā mērā pēcnā-

cēji manto vecāku īpašibas. Viņš peerādis ari, no veenas puses,

cik daudz ir veetejeem lopeem tādu īpašibu, kuras atļauj veegli,
bez kādeem traucejošeem apstākļeem izlasit no viņeem labus ga-

nāmpulkus; turpretim, no otras puses, ar laiku būs ari redzams,

vaj pee krustojumeem ar svešām kultūrām nenākas novērot izvir-

tību šejeenes apstākļos, kura padara viņu peekopšanu uzdevumu

ar viņeem neeenesigu.

7



Tik tālu prof. Pridorogins. Jāuzsver, ka Sibirijā eet ari pat-

laban asa cīņa starp veetejo stepju un kalmiku sugu lopu izlasi

un viņu krustošanu ar šorthorņeem, simentaļeem un Deenvidus-

Kreevijas sugām. Bet neveen veetejee lopkopji, ari kronis še eet

pareizo ceļu, turotees pee peena lopu izlases pašu veetejo sugu

starpā. Jābrīnās tikai, zem kādeem eespaideem stāv kronis, pa-

balstīdams ārzemju sugas pēc sava uzstāditā lopkopības pacelšanas

plāna pee mums Baltijas guberņās.

Lopkopības pārraugu kursi Tukumā.

Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskā Sabee-

driba no 22. apriļa līdz 1. jūnijam š. g. sarīkoja Tukumā lop-

kopibas pārraugu kursus. Kā atbildīgais kursu vadonis

un lektors par anatomiju, fizioloģiju un lopārstneecibu bij vet.

ārsts V. Frišmans. Bez tam, ka lektori un praktisko darbu

vaditaji kursos peedalijas Latv. L. Ek. Sabeedribas in-

struktori R. Linde, Ed. Līcis, S. Razevskis, J. Blum-

bergs un L. Stili i s; ka ari instruktors Fr. Ķelmers pa daļai pee

praktiskeem darbeem. — Tādu kursu dalibneeku, kas visu laiku

kursus noklausijās un beidzot peedalijās eksāmenos, bij 18 no Vid-

zemes un 23 no Kurzemes, bez tam 2 nepeedalijās eksāmenos, tā

kā pavisam bij 43 kursistu, to starpā 6 dāmas un 37 vīreeši. —

Plašā kursu programa tika pāreeta ļoti pamatigi. Sevišķi teicams

bij tas apstāklis, ka anatomiju un lopārstneecibu lasija labs sava

aroda pratējs veterinārs un ne agronoms, vaj instruktors, kā citos

kursos tas arveenu noteek, pee kam veetejā lopu kautuvē kursisti

visu kas runāts, dabūja redzēt darbā. — Praktiskos darbus lopkopibā

kursistu grupas pārmaiņus strādāja nepilnu versti no kursu veetās

atstatās Pavariņu mājās, Izpildot visus lopkopibas darbus instruk-

tora Ed. Līča vadibā. — Lekcijas tika lasitas Tukuma Sadraudzi-

gās beedribas zālē. Ar atzinibu jāatzīmē, ka telpas kurseem bee-

driba deva par brīvu.

Kursistu eksāmeni bij 31. majā un 1. jūnijā. Eksaminetaju

komitejā peedalijās Zemkopibas Departamenta preekšstāvis valdibas

agronoms A. Reinfelds, vet. ārsts V. Frišmans, instruktori R. Linde,

Ed. Līcis un S. Razevskis. — Eksāmenus ar teesibu būt par lop-

kopibas pārraugeem izturēja pavisam 30 kursisti, no teem pirmās

šķiras —ar teicamām sekmēm trīs: 1) Ernsts Lapin-

skij, 2) Oskars Ulmans un 3) Milda Vidiņ; — 11. šķiras ar la-

bām sekmēm 9: 1) Reinholds Baltiņš, 2) Kārlis Blūms, 3) Mar-

ta Brandt, 4) Alfrēds Fichtenbergs, 5) Kārlis Lintiņš, 6) Kārlis Sī-

mansons, 7) Eduards Vanzbergs, 8) Jānis Vītols un 9) Bernhards

Bulle; — 111. šķiras peeteekošām sekmēm 18: 1) Jānis

Bērziņš, 2) Jānis Eglits, 3) Anna Friedrichson, 4) Peters Grenče-

vitc, 5) Kārlis Kalniņš, 6) Kārlis Krūmiņš, 7) Kārlis Lejiņš, 8) Jā-

nis Menska, 9) Kārlis Mīnus, 10) Alfrēds Padoms, 11) Fritcis Re-

felds, 12) Ludis Sīmansons, 13) Augusts Stelfs, 14) Osvalds Tar-

zeers, 15) Fricis Turks, 16) A. Vaguls, 17) Jānis Vaskis un 18)

Jānis Veilands.

Visus eksāmeni izturējušos jaunos pārraugus tūliņ nokoman-

dēja pee jau pastāvošām pārraugu sabeedribam praksē, pēc kam

tee dosees uz savām jaunām darba veetam. Vajadziba pēc pār-

raugeem ir tik leela, ka visi tūliņ teek peeprasiti uz veetam.

— Kursisteem bez maksas tika izdalitas leelā vairumā no agronoma

Bisseneeka kga peesūtitas labākās lopkopibas un peensaimneecibas

grāmatas. Pēc vet. ārsta V. Frišmaņa un instruktora R. Lindes kgu

atvadišanās runām, kursi tika slēgti un visi izklīda pee sava turp-

mākā darba. Labākās sekmes! R.

No Opekalna draudzes.

Mūsu novads atrodas Vidzemes maleenā, Valkas apriņķi, Alūks-

nes augstumos, tāpat ka Alūksnes draudze. Zeme pee mums pēc

dabas visai nelīdzena, veetam smilts, pelēkā, dzeltenā, ar un bez

māla peejaukuma, veetam māls un zemākās, starp kalneem atrodo-

šajās druvās melna purva zeme, kas prasa pamatigu nosausināšanu.

Draudzes nomalēs, peemēram ap Opi un Vec-Laiceni zeme līdzena,

pa daļai smilts, pa daļai ari ceets māls, kurā labi paaug kveeši,

auzas un āboliņš, bet sakņaugi pavisam nepadodas. Pēdējā laikā

ari mūsu draudzes lauksaimneeki sāk laukus kreetni mēslot, linus

sēj mazāk, bet toteesu vairāk audzina lopbaribas zāles, āboliņu un

timoteju. Pagājušā gadā pee mums nodibinājās lopu pārraudzibas

sabeedriba, Rigas Centralbeedriba izsūta pārraugus, kuri slavē tikai

angelnas lopus, nemaz neeevērodami to, kā šejeenē pa leela-

kai daļai ir veetejee lopi, gan tīri gan ari maisijumā ar tā

dēveteem muižu lopeem, kuri ražo leesu peenu un vairāk slimo

nekā tīra veetejā suga un krustojumi. Mūsu lopkopjeem vajaga

eevērot to, kā jo tīrāka veetejā suga no krustojumeem, jo treknāks

viņas peens un jo tīrāka ārzemju suga, jo leesaks tai peens. Tad

vēl ceeši jāraugās uz to, kuras govis lopkopim ražo vislētāko

sveestu jeb eenes visleelako tīro peļņu un pee tam vēl pati ir

vesala. Pēc kādas igauņu lopu pārraudzibas beedribas dateem iz-

nāk, kā veetejā govs, baribu atrēķinot, saimneekam ir atlicinājusi

pāri par 30 rubļeem skaidras peļņas, bet angelneete — knapi 10

rubļus. Vaj ta nav leela starpiba? Pēdējā laikā ari mūsu lopkopji

teek apbalvoti ar «Centrāles" brošūru «Par veetejo sugu", kurā

viņas sarakstitajs, kāds ārzemes lopu praveetis mēģina aptumšot

veetejo lopu labo slavu. Bet cik ir tādu muļķišu, kuri tic tādām

grāmatelem? Tīri ārzemju lopi mums neder, jo viņi slikti aizmaksā

patērēto baribu un pee tam nav spējigi pilnigi peemērotees mūsu

apstākļeem, kamdēļ pee viņeem beeži nāk preekšā dilonis. Kādā

veetā Deenvidus Kreevijā iz ārzemēm eevesti 9 vaislas buļļi
no kureem 50% slimoja ar diloni. Kādā vārdā lai nosauc

tādu rīcibu? Vaj ta nav lopkopibas postišana? Ari pee mums

teek eevesti ārzemju buļļi un daudzi izeet uz tīru ārzemju lopu

eeaudzešanu. Reiz tomēr peenāks tas laiks, kad latveešu lopkopji

sapratis, cik rūgti viņi teek maldināti un peeķersees pee pašu lo-

peem, sāks tos ēdināt kā peenākas un caur izlasi vaj ari caur kru-

stošanu uzlabot, eevedot pašu sugas buļļus no labākām Vidzemes

un Kurzemes pārraudzibas beedribam. Cik reiz lai atgādinām mūsu

lopkopjeem, ka angelnas lopi ir tikai skaistuma jeb — dekorācijas

leellopi, kādi mazgruntneekeem neder. Preekš praktiska lopkopja

nav no svara govs spalvas krāsa ne ari ragu virzeens. Ja govs

labi aizmaksā apēsto baribu, tad viņai ragi var būt vaj nu peerē

vaj ari pee astes, tas veena alga. Bez tam vēl angelnas sugas

eekleedzejeem varu aizrādit uz to, kā izteiceenu «Veetejee

lopi" viņi par daudz sašaurina, Baltijā bez sekmēm meklēdami

pēc bifeļeem, taureem, bīzoņeem, zumbreeem un citeem .pirmat-

nejeem meža lopeem". Par veetejeem lopeem uzskatami

tee mūsu leelopi, kuri neraugotees ne uz kādeem «tīpeem", un ari

neeevērojameem svešu sugu peemaisijumeem ir veetejeem apstāk-

ļeem pilnigi peemērojušees, paturēdami daudz labu īpašibu, kuras

nedrīkstam iznīcināt caur jaukšanām ar mazvērtigeem ārzemes lo-

J. S.

Nr. 1. Saturs: Būsim nomodā! — Par Baltijas lopu iz-

kopšanu. K. R. — Jaunakee uzskati par veetejeem lopeem. A. F.

(Turpmāk beigas.) — Par sugas jautājumu pee Sibirijas lopeem.

— Lopkopibas pārraugu kursi Tukumā. R. — No Opekalna drau-

dzēs. J. S. i ,Wnīt W'^k**m.

Izdevējs: agronoms J. Bisseneeks.

Redaktors: agronoms K. Rozits.

Latveešu Lauksaimneeku Ekonomiskās Sabeedribas drukatava, Jelgavā.
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