De

,

Eugen Brote

President al »Reuniunii române de agricultură din comitatul Sibiiului«.

S I B l I U,
Institut tip o g ra fic,

societate

p e acţii.

Cătră cetitori.
în frumoasa şi harnica comună S e l i ş t e ,

aşe-

dată la poalele munţilor, s’a ţinut în decursul acestei
veri o î n t r u n i r e

de

ţerani

a g r i c u l t o r i , cea

dintâiu întrunire de acest fel între Români.
Eu am avut deosebita fericire a vorbi acestei
adunări imposante despre ţinerea vitelor.

Adunarea

m’a distins prin hotărîrea, isvorîtă din iniţiativa ei, ca
disertaţiunea mea sé fie tipărită.
Satisfăcând cu plăcere acestei hotărîri, nu doresc
decât ca această cărticică, care are a mulţumi fiinţa
ei chiar unei întruniri de ţerani agricultori, sé fie bine
primită în cercurile, pentru care este destinată.
’şi-a împlinit

scopul,

dacă cetitorul

Ea

va rămâne în

urma cetirii ei cu impresiunea, că necesitatea pro
gresului pe terenul agriculturei este imperativă.
Sibiiu, în Decemvrie 1888.

Autorul.

^Românii noştri, aşezaţi în masse compacte la
poalele Carpaţilor, ţineau şi ţin vite, din ale căror pro
ducte nu numai că-’şi acoperiau toate trebuinţele
dilnice, ci sciau şi face averi frumoase.
Bogăţia «Mărginimii» îşi are netăgăduit isvorul
în ţinerea vitelor şi în negoţul cu productele acestora.
Sute şi sute de mii de capete de vite s’au prăsit în
«Mărginime» şi s’au hrănit pe păşunile grase ale mun
ţilor din teară si ale sesurilor din România, Basarabia
şi Dobrogea.
In vremile când ţinerea vitelor şi negoţul sporiau,
sporia şi bunăstarea ţeranului şi a întregei «Măr
ginind».
De un şir de ani încoace băgăm de seamă, că
ciopoarele, turmele, ciurdele şi hergheliile se fac tot
mai mici şi mai puţine; şi în mésura, în care scad
acestea, în aceeaşi mesură scad şi venitele Mărgine
nilor. «Bogătanii» se fac tot mai rari, dar’ sporesc
ca ciupercile oamenii săraci.
De unde sé ne şi îmbogăţim?
Păşunile de odinioară nu mai sünt. Vite nu mai
putem tiné decât puţine. Negoţul s’a stîns aproape
cu totul, ear’ dăjdiile se fac tot mai mari,.
Vremurile de
este cum a fost.

demult

s’au schimbat.

Nu

mai

Dar’ noi oare schimbatu-ne-am ? Datu-ne-am şi
noi după ele?
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De 20 de ani încoace s’au petrecut o mulţime
de lucruri, care toate jigniau mai mult sau mai pu
ţin economia de vite obicinuită pănă aci. Cu toate
acestea noi nu ne-am abătut dela calea, care au um
blat-o atâtea amar de veacuri moşi de moşii noştri.
Mergem înainte pe acest drum bătut fără a ne gândi
la altceva, decât la bunicii noştri, care au fost oameni
vrednici şi au sciut sé facă stare. Am pornit cu
punga plină şi după multă osteneală, trudă şi muncă,
ne-am întors cu ea goală. «Nu mai m erge!» — dicem de-abia acum şi căutăm cu ochii împregiur, că
sé găsim altă cale, care ne-ar pute duce -earăşi la
bunăstare.
Păşunile de odinioară nu le mai avem. Moşie
la şes avem puţintică, ear’ la munte nu e multă. Vite
nu prea putem ţine, fiindcă ne lipsesc nutreţuri. Vre-o
sută doué de oi, una sau doué vaci cu lapte, ne dau
puţintică brânză, mai avem. de véndare vre-o câţiva
miei şi vre-o mână de lână. Ba vindem şi câte un
viţel şi vre-o junincă.
Din toate acestea facem noi
vr’o doi bani de cheltueală şi o ducem dintr’o earnă
într’alta — dacă nu dăm de vre-un necaz.
Anul are multe dile şi în fiecare di, în fiecare
clipită putem veni într’o primejdie.
Care din noi n’ar sei povesti o mulţime de în
tâmplări, cum şi în ce chip se păgubise prin nenoro
cire cutare şi cutare? Pleci dimineaţa cu boii la munte,
ca sé aduci un car de lemne. Seara te întorci acasă
fără lemne şi fără boi. Ai dat de primejdie. Boul a
lunecat pe un ţanc, acădut şi nu s’a mai sculat. Ce
sé facă acum bietul om, care ’şi-a găsit beleaua? Fără
boi el nu poate agonisi nimic. Pentru-ca sé cumpere
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doi boi, îi trebuesc 2— 300 floreni. El n’a ajuns să-’şi
pună atâta sumă de bani la o parte, căci multe sünt
năcazurile vieţei. Plángéndu-se sărmanul om la rude,
la vecini şi la fruntaşii satului, notarul îi spune, că la
Oraş se capătă bani, dacă se va pune chizeş vre-un
jurat. Vesel de această scire, ţeranul pleacă la oraş şi
ia pe

«vexel» banii, de care avea lipsă, se duce cu

ei la térg şi-’şi cumpără o păreche de boi. Mulţumind
lui Dumnedeu şi domnilor dela oraş, că ’l-au scăpat
din năcaz, omul nostru îşi muncesce munca lui
obicinuită şi nu se gândesce, că acum trebue să lu
creze pentru d o i : pentru sine şi pentru «vexel».
ţ)iua sorocită, când trebue să ducă carnetele după
banii împrumutaţi, îl trezesce însă la cap. Numărându-’şi banii, care îi agonisise, de-abia acum vede, că
pe toţi trebue să-’i dee în carnete, ear’ lui nu-’i ră
mâne nimica.
Dar’ nu numai carnetele trebuesc plătite, ci şi
capetele!
De unde să facă el aţâţi bani, ca să mai plă
tească şi capetele ?
Seim cu toţii din viaţa de toate dilele, cum se
sfîrşesc asemenea lucruri.
Ţeranul nu poate ţine seamă de soroace, vin
«protacării» la mijloc, vin «peceturi», vin «işicuţii»
şi după multe umblete şi năcazuri vine năcazul cel
mai mare: adecă casa şi moşia datornicului se vinde
în tobă pe mai nimica. Bietul om rămâne cu braţele,
care au să muncească din di pănă în noapte pentru
a-’i agonisi pânea de toate dilele.
Nu mai încape nici o îndoeală, că în chipul acesta sărăcim.

Astăzi unul, mâne altul şi în urma
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urmelor

nu ne rémáne

în cap.
Dar’ ce şi
aeest réu?

alta decât se luăm lumea

cum sé facem ca sé ne apérám de

Cu ce sé trăim şi cum sé ne învîrtim ca sé fie
bine ?
Aşedaţi aici la poalele munţilor şi cu foarte pu
ţină moşie la şes, n’avem ce face altceva decât s é

ţinem vite. Va sé dică sé facem tot aceea-ce au
făcut strămoşii noştri, căci şi ei au fost oameni cu
minte şi multe au păţit.
Insé nu este destul cu atât, ca sé ţinem vite.
Căci vite ţinem şi acum şi vedem, că mergem ca ra
A

cul. Precum este îndeobşte cunoscut vitele n’au preţ,
de-abia putem sé ne scoatem cheltueala, da decum
sé mai şi dobândim ceva.
Este adevérat, că vitele n’au căutare mare şi
preţurile sünt foarte mici, aproape de batjocură. Insé
care dintre noi n’ar fi audit vorbindu-se, — ba unii
din noi au fost chiar de faţă când s’a făcut térgul, —
că cutare din satul cutare a véndut o vacă cu viţel
cu 200 floreni bani buni; altul a véndut o păreche
de boi cu 380 floreni, ba un cal s’a véndut cu suma
groasnică de 700 floreni de argint! «Aşa e !» — die
aceia, care au fost faţă pănă s’a făcut térgul, «dar’ »
— adaugă ei — «cine mai are în tot pregiurul ase
menea vite? Vaca era cât un munte, puternică, căr
noasă şi sticlia de frumoasă ce era, ear’ părechia de
boi — puteai umbla toate târgurile şi nu mai găsiai
alta ca aceasta. A poi calul, scump ca focul, a fost
un cal domnesc de soiu, de care pe la noi nu s’a
pomenit». Aşa sé fie ! — dicem noi. Insé preţuri ca
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acestea nu sünt de

batjocură.

Un ţeran, care ’şi-a

dus vaca lui la térg şi se întoarce acasă cu 200 fl.
în şerpar, mai că nu va fi batjocorit de nimenea. Ear’
cine n’ar sei, că cumpărătorii tot în împregiurul vite
lor frumoase se învîrtesc şi că mai ântâiu se iau din
térg vitele cele bune? Aşadar’ noi trebue sé întoar
cem vorba şi sé d icem : n u p r e ţ u r i l e s ü n t d e
b a t j o c u r ă , c i v i t e l e , c a r e l e d u c e m la t é r g ,
sünt de bat jo cur ă.
Prin urmare, pentru-ca sé nu mergem ca racul
şi pentru-ca sé dobândim ceva la ţinerea vitelor, trebue

sé ţinem numai vite frumoase, vite de preţ.
Dela sine se înţelege, că cu cât vom pute ţină

multe vite de acestea si
cu cât cheltueala ti>
nerii vitelor va ii mai mică, cu atât mai mare
va fi câştigul.
Eată dar’ răspunsul la întrebarea: ce avem să
mai

1

facem ?

Sé ţinem cu puţină cheltueală multe vite
frumoase.
Prin aceasta nu v’am făcut nici o descoperire
mare, căci tot omul scie, că multe vite de preţ ţinute
cu puţină cheltueală au sé aducă câştig

şi sé

ne

umple punga, dar’ vorba e, că vitele frumoase şi de
preţ se ţin cu mare cheltueală, mai ales dacă vor fi
şi multe. Ear’ cheltueala mare mănâncă din câştigul,
care ’l-am pută ave.
Deocamdată să ne mulţumim cu atât, că ne-am
înţeles asupra întrebării: ce avem sé facem, ca sé nu
dăm îndărăt. Şi înţeleşi sűntem, dacă cu toţii recunoascem, că ţinând cu puţină cheltueală multe vite
frumoase ne va merge bine.
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Acum

să vedem

cum avem sé facem, în ce

chip trebue sé purcedem, ca sé putem avé vite fru
moase şi ca se le putem ţine cu puţină cheltueală?
Mai ântâiu şi mai ântâiu sé o seim, că vitele
frumoase nu vin eac’aşa ca din senin. Sé ne aducem
totdeauna aminte de vorba veche,

că

dacă stăm cu

mânile în sin, nimic n’avem sé dobândim.
Vite frumoase numai din vite frumoase se pră
sesc. Precum din o sămânţă slabă, plină de gunoaie,
n’are sé răsară o holdă frumoasă, curată ca lamura,
aşa nici din o vită slabă, mică, flămăndită, n’are sé se
prăsească un soiu de vite mare, puternic şi trunchios.
Dacă dar’ soiul vacei şi al taurului este un soiu slab,
prăsila lor tot soiu slab are să fie. Decând lumea
tot aşa a fost şi tot aşa are să rămână.
Ce învăţătură trebue sé tragă fiecare om cuminte
din această împregiurare ?
Lucrul cel mai firesc: Dacă voim ca prăsila sé
fie frumoasă, taurul şi vaca, armăsarul şi eapa, aretele
şi oaia, ierul şi scroafa, trebue sé fie vite de neam,
sănătoase, crescute pe deplin şi cu însuşiri bune. Va
să dică nu ori-care taur, armăsar, ier şi arete, nu
ori-care vacă, eapă, scroafă şi oaie este bună de
prăsilă, ci p e n t r u î m p ă r e c h e r e t r e b u e s c al es e.
Dacă un ţeran are 10 capete de vaci şi voesce
a-’şi îmbunătăţi prăsila, adecă a prăsi un neam mai
bun, îşi cumpără un taur frumos, despre care scie,
că se trage din un soiu bun de vaci. La cumpérare
se poate întovărăşi cu unul sau mai mulţi vecini.
Prăsila acestui taur va fi neasemănat mai frumoasă
ca mai înainte. Din viţei earăşi unii vor fi mai fru
moşi ; aceştia se aleg de prăsilă, ear’ ceialalţi se vénd.
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Urmând tot astfel în fiecare an, ţeranul în 4— 5 ani
’şi-a premenit soiul seu de vite. Folosind apoi earăşi
un taur, poate şi mai frumos decât cel dintâiu, din
an în an vitele ţeranului se fac tot mai cu preţ, tot
mai frumoase.
înţelege dar’ fiecine ce pécat mare fac acei ţerani, care se scumpesc la cumpărarea şi ţinerea tau
rilor, armăsarilor, areţilor şi ierilor de prăsilă. Prin
aceea, că ei cumpără cu preţuri mici vite.slabe de
prăsilă şi le ţin apoi şi rău, păgubesc chiar avutul lor.
Dar’ un păcat şi mai mare fac acele diregătorii
comunale, care au datorinţa a se îngriji de vitele de
prăsilă bărbătesci pentru ciurdele satului şi ţin tauri,
armăsari şi ieri prăpădiţi şi şi prea puţini.
Să luăm o pildă precum o găsim mai în toate
satele.
Să dicem, că în întreg satul se găsesc 200 vaci.
Diregătoria satului a cumpărat un taur; ar fi trebuit
să cumpere trei,
dar’ lada satului este de obiceiu
goală şi de-abia au ajuns banii ca să cumpere pe acel
taur tinerel, pe care ’l-a căpătat ieftin. Tăurenciul
n’ar fi el aşa rău, dar’ e încă cam tinăr, mărunţel şi
slab în carne. Taurul satului vine pe mâna văca
rului. Văcarul, ca toţi văcarii, este un om sărac, scie
răbda multă foame şi trăesce ca vai de el. Pentru-ce
dobitocul de taur
să o ducă mai bine ca văcarul?
Pentru-ce să nu
scie şi el ce va să dică a răbda
foame şi a alerga pe coaste în sus şi în jos? Astfel
taurul, deşi tinăr,
nu mai cresce, tot mărunţel ră
mâne si de slab ce a fost s’a făcut si mai slab. Viţeii
eşiţi din prăsilă acestui taur nu pot fi decât tot slabi
şi prăpădiţi. După 4— 5 ani, când viţeii au ajuns a
3

3

3
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fi vaci sau boi, toată ciurda satului este schimbată
după chipul şi asemănarea tăurenciului prăpădit. So
cotiţi acum în bani paguba ce a adus satului acest
taur nenorocit! Mai ântâiu jumătate din vaci au ră
mas negonite. Oamenii au ţinut vacile lor sterpe, fără
viţel şi fără lapte, adeoă fără-ca să aducă vre-un fo
los. Să punem paguba aceasta numai cu 15 fl. la
vacă, avem la o sută de vaci o pagubă de 1500 fl.!
Ear’ dela celelalte vaci s’au prăsit în 4 ani 400 viţei.
Socotind una cu alta putem dice fără a greşi, că o
vită de acestea se va vinde la târg numai cu 5 fl.
mai ieftină ca altă vită cum se cade. Eată dar’ la
400 capete o altă pagubă de 2000 fl. Taurul ne-a
adus dar’ laolaltă o pagubă de 3500 fl. Câţi tauri
frumoşi puteam să ţinem noi cu această sumă de
bani? Dar’ dacă întoarcem foaia si
să fi ti) dicem:
>
>
nut noi 3 tauri frumoşi aveam în 4 ani 800 capete
de prăsilă frumoasă, pe care la târg căpătăm pe fie
care cap cu 5 floreni mai mult ca de obiceiu; nu
câştigam noi la 800 capete 4000 fl. bani grei în loc
să păgubim 3500 fl. ?
A l e g e r e a şi ţ i n e r e a v i t e l o r d e p r ă s i l ă
e s t e d a r ’, p r e c u m v e d e m , o t r e a b ă ma r e . E a
e s t e un i s v o r de b o g ă ţ i e !
Pentru-ca vita să fie frumoasă şi de preţ nu este
destul ca ea să se tragă dintr’un neam bun, ci

tre-

bue să fie şi bine hrănită şi grijită.
în această

privinţă greşesc cei

mai

mulţi ţe-

rani. Avénd de obiceiu puţin şi rău nutreţ, ei cred,
că cu cât vitele vor mânca mai puţin, cu atât
mai puţină cheltueală se face şi cu atât mai mult vor
câştiga.
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Primăvara, pănă nici nu s’a dus zăpada, pănă
nici nu s’a desgheţat pământul, vitele se trimit la
«păşune».
Ear’ toamna rămân la păşune pănă-ce
cade o zăpadă groasă, care acopere pământul. Şi
dacă ne întrebăm, că au vitele ce mânca la păşune,
dăm

din umeri şi ne (jicem : apoi acasă încă n’au

ce mânca.
O vită nutrită cu nutreţ puţin şi râu nu poate
da înainte şi fie ea din neam cât de bun.

Ea slă-

besce, nu poate cresce şi tânjesce. Dacă o astfel de
vită are sâ tragă poveri, poate ea trage, dacă de-abia
îşi tîrăe oasele?
Vaca ruptă de foame de unde
sâ-’şi umplă ugerul ca sâ ne dee lapte? Poate da
măcelarul bani pentru o vită, care nare carne şi gră
sime, ci numai pele şi oase?
Aşadar’
încă odată: dacă voim sâ avem vite
)
frumoase şi de preţ, trebue sâ le hrănim bine.
Cei mai mulţi sciu, că aşa trebue sâ fie, dar’
die, că n’au păşuni bune şi n’au nutreţe destule. Dacă
sâ cumpere nutreţele — apoi sănâtate bună câştig!
Este adevârat, că păşunile de obiceiu sânt foarte
slabe. Moşia este puţină, cam râu îngrijită şi dă pu
ţine nutrete si si acestea de multe-ori rele.
>

)

)

j

Ear’ cu

fân de cumpârat în împregiurările noastre nimenea nu
poate sâ ţină vite.
N âca zu l cu ţinerea vi te lo r este dar’
m a i a l e s l i p s a n u t r e ţ e l o r b u n e şi i e f t i n e .
Nici că se poate sâ fie altcum.
Sâ ne dăm numai bine seamă despre aceea ce
facem noi pentru-ca se avem nutreţe. La livedi şi la
fânaţe nu ne gândim decât atunci, când se apropie
vremea coasei. Colo cătră Sf. Petru dăm un ocol pe
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—

la livadie sé vedem cum stă earba, este ea de coasă ?
Dacă primăvara sau vara erau secetoase, earba a rémas cam rară. «Doar’ mai dă Dumnedeu vre-o ploaie
sé se îndesească», şi ne hotărim sé nu punem cosaci
pănă colo mai încolo. Earba insé este bătrânicioasă,
în unele părţi s’a şi uscat în picioare, dar’ dacă plouă
«otăvesce». Când a sosit vremea ei, cosim, uscăm
earba şi fénul ploat — neploat, cum a dat Dumnedeu,
îl punem bine pentru earnă. La fenaţele dela deal
numai în postul Sf. Marii mergem şi ne ducem deadreptul cu coasele, «căci oamenii au întrat în fânaţe»
şi noi trebue sé cosim earba aşa cum e, căci «se
slobod vitele».
Atât şi nimic mai mult este totul ce face ţeranul pentru-ca sé se îngrijească de nutreţ pentru earnă
la vitele sale.
Este o urmare firească, că de unde tot iái sé se
facă tot mai puţin şi în urma urmelor sé se ispră
vească. Dacă tot ducem an de an de pe livedi şi de
pe fenaţe nutreţ şi nu adaugem nimic şi nici nu fa
cem nimic pentru înlesnirea crescerii ierburilor, trebue
ca din an în an sé se facă fén tot mai puţin şi mai
sărac.
Cine din noi n’a védut livedi, care când te uiţi
la ele crecji, că aci a fost vre-odată o îngropătoare,
vre-un cimitir: nimic nu vedi decât mormane, muşinoaie şi furnicari — toate ínvélite în muschiu de pă
dure şi printre ele preserat câte un fir de earbă să
răcăcioasă ? Cine n’ar fi védut livedi, care seamănă
cu o baltă scursă? Cine n’ar fi védut livedi, care din
depărtare ai jura, că sânt pădurici de réchite şi de
spini ?
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A colo unde cresce muschiu pe mormanele în
vechite; acolo unde stă apa baltă sau unde din lipsa
scurgerii pământul este butuc de apă; acolo unde
cresc réchite şi spini — nu poate sé crească earbă
Noi pécátuim dar’ împotriva binelui nostru, dacă
din puţinul loc ce-’l avem ne mai lipsim de o parte
sau de întregul, eaca aşa! fiindcă ni greu a-’l curăţi
de muşinoaie, de bălţi, de réchite şi de spini.
• D a c ă v o i m s é a v e m n u t r e ţ m a i mul t , s é
m e r g e m m a i d e s p e l a l i v e d i şi s é c u r ă ţ i m
t o t c e ar p u t é s é î m p e d e c e c r e s c e r e a i e r 
burilor!
Dar’ şi locul bun şi curăţit dela o vreme sărăcesce. Fie sacul cât de mare şi cât de plin, dacă
tot iai, ajungi la fund. T r e b u e s é d u c e m
c â n d î n c â n d şi g u n o i u p e l i v e d i .
Treabă

mare

din

n’ar fi a duce pe livedi gunoiu

cât de mult, căci livedile sünt aproape de sat şi
earna n’avem nici un lucru cu vitele. Insé, — şi aci
dăm de un nou nécaz, de o pedecă şi încă de o
mare pedecă, — nu prea avem gunoiu. Puţinul gu
noiu ce-’l avem trebue sé-’l ducem pe arături, căci
altcum nu se fac bucatele. Dacă am ţine vite multe
şi dacă le-am ţine în grajd, am avé mult gunoiu.
Va sé dică ne întoarcem ear’ la vorba de mai îna
inte: Vite multe nu putem ţine, că n’avem nutreţ,
ear’ sé le ţinem în grajd e cu prea mare cheltueală,
şi nutreţe multe nu putem face, că ne lipsesce gu
noiul! Eată că ne învîrtim într’un cerc fără sfîrşit.
Parcă-i povestea cu cocoşul roşu! Ori pornim dela
un cap ori pornim dela altul, tot acolo ajungem: nu
putem şi nu putem!
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Şi tocmai acest cerc, în care ne aflăm şi ne învîrtim, este blástémul nostru, este peirea noastră. îm
potriva voinţei noastre şi fără-ca se ne putem da
seamă, vîrtegiul acesta ne mână pe încetul şi pe ne
simţite la stoarcerea, la sleirea moşiei noastre; şi prin
aceasta la scápétarea neamului de vite; şi în urma
urmelor la sărăcia şi peirea noastră!
Trebue se eşim într’un chip oare-care din acest
vîrtegiu primejdios!
Omul iee învetături unul dela altul. Si alti oameni vor fi ajuns ca noi în necazuri. Se vedem ce
>

j

y

şi cum au făcut acei oameni ca se scape din învîrtitura vîrtegiului, în care au ajuns, neavénd nici vite,
nici nutreţuri, nici gunoaie ?
Aceşti oameni ’şi-au ajutat astfel, că a u s é m é n a t n u t r e ţ u r i î n a r ă t u r i . După un şir de ani acesti oameni au acum nutreţe destule, bune şi ieftine,
au vite multe şi frumoase şi au o moşie bine îngri
jită şi bine gunoită.
Si dacă alti oameni au făcut asa, adecă au séménat nutreţuri în arături, şi acestor oameni, precum
vedem, le merge bine, pentru-ce n’am

puté face şi

noi asemenea?
Sfintem noi osândiţi sé ne învîrtim în cerc şi
sé ne aruncăm în braţele sărăciei?
Nimenea nu va sei sé numească o pedecă, care
ne-ar pute opri sé séménám şi noi nutreţuri în arături.
Sé o şi facem şi sé o facem cu un cias mai curénd.
Ce fel de nutreţuri se saméná în arături?
Pentru nutreţul de earnă, — care face ţeranului
mai multe griji, — se saméná n a p i sau s f e c l e , ear’
pentru nutreţ de vară t r i f o i u .
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Napii sünt un nutreţ, pe care vitele, mai ales
cele cu coarne, îl mănâncă foarte bucuros.

Dacă s’a

gunoit locul bine şi napii au fost des săpaţi, ducem
toamna de pe loc multă povară de napi acasă. Pe
un loc de 6 ferdele (6— 700 stângini pătraţi) se fac
200 pănă la 250 măji vechi sau 10 pănă la 15 care
napi. Grijiţi la un loc adăpostit şi scutiţi în contra
gerului, napii se ţin bine pănă în Păresemi.
Eată dar’ putinţa a ţine preste earnă c u p u ţ i n
fén şi cu vre-o 10 pănă în 15 care napi m u l t e v i t e
şi a l e h r ă n i b i n e .
Dacă un ţeran după fănul cât îl avea nu putea
ţină decât două vaci şi şi pe acestea le scotea ca
vai de ele din earnă, avénd un petec de loc sămănat
cu napi poate se ţină trei, (dacă nu patru vaci, fărăca se cumpere nutreţuri şi fără-ca se aibă moşie mai
multă ca mai înainte. Ear’ vacile lui, ţinute preste earnă
cu fen şi napi, vor fi primăvara ca-şi-când atunci ar
fi venit dela păşunea din munte.
Da oierul, care ţine preste earnă o miie şi mai
multe de oi? Câţi bani rămân necheltuiţi pentru făn
şi otavă primăvara, când începe fătatul şi câmpii gem
încă de zăpadă, dacă oierul a început de cu bună
vreme a da oilor napi şi fănul ’i-a rămas nemâncat!
Pentru prăsila napilor avem noi prea destulă
moşie la şes şi la deal. Braţe de lucru încă avem
destule.
Pentru nutreţ preste vară încă ne putem îngriji uşor.
Cum şi vara să mai dăm vitelor nutreţ, apoi ce
să facem cu păşunile?
Dacă aveţi păşuni bune şi grase trimiteţi vitele
acolo să le pască, căci nicăiri nu-’i priesce vitei mai
2
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bine ca în păşuni bune.

Dacă însă nu aveţi aseme

nea păşuni, nu mai trimiteţi vitele pe coaste sterpe
şi pe ogoare ca se rabde foame cât e diua, ci le
ţineţi acasă pentru-ca sé aveţi un folos după vitele
ce le ţineţi. Un dărab mic de loc sămănat cu trifoiu vă dă cu mult mai mult nutreţ şi neasemănat
mai bun decât poate sé vé dee toate păşunile rele
ale satului. Un loc de 6 ferdele (6— 700 stângini
pătraţi) séménat cu trifoiu dă preste vară atât nu
treţ, încât nu pot să-’l mănânce 5 capete de vaci sau
de boi. Şi ce nutreţ! Vitele hrănite cu trifoiu se
ţin aşa de bine ca-şi-când le-ai fi dat grăunţe.
Si ce puţină cheltueală şi câtă muncă puţină
avem cu trifoiul!
Afară de preţul seminţei nu se cheltuesce nici
un ban. Primăvara timpuriu, pe când n’a dat earba
pe livedi, trifoiul cresce repede. In două săptămâni e
de coasă. Cosim în fiecare di atât cât pot mânca
vitele într’o di, şi când am ajuns la capătul locului
cu coasa, trifoiul a crescut în urma cosaciului astfel, încât
poate începe cu coasa ear’ din cap. Aşa un loc cu
trifoiu este ca o comoară, tot scoţi şi nu mai isprăvesci. Dacă locul este în putere şi bine lucrat, se pot
lua într’o vară şi patru rânduri de cosituri.
Din toate acestea câte le-am înşirat aici, putem
cunoasce uşor, că sămănând t r i f o i u c a n u t r e ţ p e n 
t r u v a r ă şi n a p i p e n t r u e a r n ă , a v e m d o u ă
m i j l o a c e b u n e şi i e f t i n e p e n t r u a s p o r i î n
mare

măsură

nutreţul

pe

aceeaşi

moşie,

c a r e o a v e m astădi.
Sporind nutreţul putem să hrănim mai bine vi
tele atât earna, cât şi vara. Vom ave deci vite mai
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frumoase, mai de preţ ca mai înainte, fără-ca sé fi sporit
cheltueala ţinerii lor în aceeaşi măsură. Dar’ sporul în
nutreţ nu este numai în ceea-ce privesce bunătatea lui,
ci şi în ceea-ce privesce mulţimea lui. Adecă semănând
trifoiu şi napi nu numai că avem nutreţ mai bun, ci avem
şi mai mult. Şi astfel nu numai că putem hrăni vitele
noastre mai bine, dar’ putem ţine mai multe vite ca mai îna
inte, pe care de asemenea le hrănim mai bine. Aceste vite
mai multe şi mai bine nutrite dau gunoiu mai mult. Priso
sul de gunoiu îl cărăm pe livedi şi îmbunătăţim astfel fénaţele. Vom ave deci mai mult şi mai bun fen ca mai înainte.
Eată dar’ modrul de a scăpa din vîrtegiul pri
mejdios,

care

ne duce la sărăcie.

Eată calea,

pe

care avem să mergem pentru a da înainte: S ă s ă m e n ă m n a p i , se s ă m ă n ă m t r i f o i u !
Despre aceea cum şi unde se semănăm trifoiul
şi napii, când şi cum trebue cosit trifoiul, cum trebuesc napii săpaţi, scoşi şi grijiţi preste earnă, ne
vom înţelege de altă-dată.
De astă-dată ne rămâne numai a mai băga î n c ă
u n a în seamă, dacă voim a ave vite

frumoase, de

preţ, ţinute cu puţină cheltueală.
Vita poate să se tragă din neam bun şi se fie
si
> bine hrănită si
> totuşi
> să nu fie o vită frumoasă.
Va să dică trebue să mai facem ceva:

trebue sé

grijim bine vita.
Dar’ ce grije să mai dăm vitelor, dacă le dăm
bine de mâncare ?
Este o vorbă veche, înţeleaptă şi adevărată, care
dice: c ă o c h i u l s t ă p â n u l u i î n g r a ş e v i t e l e .
De obiceiu ţeranul nu scie da vitei altă grije
decât se-’i pună nutreţul înainte, aşa precum îl are,
2*
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bun— réu, mult— puţin. Dacă în grajd e frig sau cald;
dacă vita are aşternut sau ba; dacă gunoiul este rînit sau nu; dacă vita este plină de balegă pănă la
pântece; dacă a mâncat şi beut destul şi la vrem e:
toate acestea sünt lucruri, pe care ţeranul de obiceiu
nu le vede şi nu le simte. Nu le vede şi nu le
simte, fiindcă el nu scie, că toate acestea au şi ele
partea lor mai mare sau mai mică la frumseţa vi
telor sale si
lor.
) la ieftinătatea tinerii
)
Ţeranul nu scie, că o v i t ă , c a r e s t ă p r e s t e
e a r n ă î n t r ’ un graj d, p r i n c a r e ş u i e r ă v é n t u l
are t r e b u i n ţ ă de nu t r e ţ î n d o i t mai mult
c a una c a r e s t ă î n t r ’ un g r a j d cald.
El nu scie, că m â n c a r e a şi b e u t u r a d a t e
c u r é n d u e a l á , la s o r o c u l l or , n u t r e s c v i t a
n e a s e m ă n a t mai b i n e , d e c â t a c e l a ş i nutret

dat

f ă r ă r é n d u e a l á , când îi vine omului

în minte.
El nu scie, că vita, care este plină de necură
ţenie, care în veci se ciorsăie şi se scarpină, care se
culcă în balegă în Ioc de paie svéntate, n u p o a t e
s e s e h r ă n e a s c ă şi s é s e n u t r e a s c ă î n t o a t ă
t i g n a . La o vită réu îngrijită şi dacă îi dăm destul
nutreţ, ea tot slabă şi spîrlioasă rămâne.
Lipsa de curăţenie şi de bună rénduealá la ţine
rea vitelor este dar’ un alt pécat, ce-’l face ţeranul în
paguba avutului seu. Sé ne îngrijim dar’ ca grajdurile
sé fie earna călduroase, ear’ vara umbrite; sé aşternem vitelor aşternut bun si svéntat; sé dăm vitelor
de mâncare şi de beutură cu soroc şi cu mésurá; sé
rînim gunoiul cât de des; sé luăm ţesala şi peria şi
să curăţim pelea vitei de murdărie şi de praf.

—
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Dacă facem toate acestea putem fi încredinţaţi, că
nu risipim nutreţul scump şi că vitele n’au mâncat
de geaba.
Cheltueala ţinerii vitelor va atîrna dela

aceea,

cum vom sei sé ne folosim de toate împregiurările
ca vita sé fie bine ţinută şi bine îngrijită cu puţin
nutreţ.

Cheltueala ţinerii vitelor va ii mai m ică :
1) dacă din moşia ce o avem vom scoate cât se
poate de mult nutreţ;
2) dacă nutreţul va fi cât se poate de bun;
3) dacă vita va fi de soiu, ca nutreţul dat sé-’i priească uşor.
3

4) dacă ne vom îngriji ca nutreţul sé se dee cu so
roc şi cu mésurá;
5) dacă ne vom îngriji cât se poate de bine
grajduri şi de curăţenia vitei.

de

Oare aşa sé fie?
Ean sé vedem.
Doi ţerani vecini, pe unul îl chiamă Ioan şi pe
celalalt îl chiamă Petru, au moşie unul ca altul. Fie
care din ei aducea 10 care de fén de pe moşia lor
şi ţineau câte o păreche de boi şi 2 vaci cu lapte. Ioan,
mai isteţ din fire, a séménat pe un dărab de loc trifoiu, ear’ pe altul napi, şi nu-’şi mai trimetea nici va
cile, nici boii în ciurda satului. Ca sé prăsească un
neam mai bun de vite a dus vacile lui la un taur
vestit de frumos, care îl ţinea un străin din satul ve
cin. Petru, vecinul lui, privia cam rídénd la Ioan şi
a rémas tot prelfingă cele vechi. După vre-o câţiva
ani Petru ducea tot 10 care de fén, ţinea tot doi boi
şi 2 vaci cu lapte.

Ioan ínsé ducea 20 care de fén,
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ducea vara în fiecare di trifoiu la vitele sale şi mai
A

ducea încă 20 de care de napi. In grajd avea prelűngá părechia de boi şi o păreche de cai, 4 vaci
mari şi frumoase cu lapte, 2 juninci şi 2 viţele. El
vindea în fiecare an sau câte o junincă frumoasă, sau o
păreche de junei, sau chiar o vacă, şi îi mai remânea
nutreţ şi de pe un an pe altul. Cheltueala lui Petru
cu vitele sale, 4 capete, era tot aşa de mare ca şi a
lui Ioan cu 12 capete de vite, căci amendoi aveau
moşie unul ca altul.
Ori-cine înţelege, că preţuind toată cheltueala
cu ţinerea vitelor la aceşti doi vecini, sé dicem o
vorbă, cu 200 fi., Ioan are numai a treia parte din
cheltueala lui Petru, căci cu 200 fi. Ioan ţine 12 ca
pete de vite, ear’ Petru numai patru.
Prin toate acestea este dat şi răspunsul la între
barea: c u m avem sé facem ca sé putem ţine vite
frumoase şi multe cu puţină cheltueală.

