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Herren^
'^öI-ärö.vörd.l. och -^ogUföe^

Kcrr JEREMIAS WALLENIUS,
Mycke. si.cjent Probst och Äyrcfchefbs i Birckala Församlingar

SJlin Gunstigast. Gynnare!

j&TVerr tyrfbfievt taktes Glmstigas. tillåta miss, at fag wtagen af er.!K___J mördnadöfnll erkansil., fbv äsnjnlen prisward bewagenhet och ynnests
ftftta. Hdgärewdedige Herr Prohsieus Namn för detta mitt _-__,c!.ei.iis.a
arket?.

Under något mera nn trenne <irs- tid, som Hen- Probstens twanne
fediga och wålartefoe ©(mut, mig omdetroddcö, at i dygd rch wettenska-
per baudledas, har jag warit-ständigt et siremäl f&» Herr Probsiens
pri.lvärda gnnst, karlek och mänga walgani.ngar. _3.mn.ng fordrar af
n.i(. titt witsord, at Herr Probstcu m.d et g!adt l.jerta aliid nndersiödt
mtg under mina snaf.va uch s.ttiga wiltor, s7.mt bar Det) mogna Rad
upnnmm.. mig, at oförmttit forifara pä b»gb och Lärdrms-n-ägcn. Hwad
under dä, rm jag länge örstat mig tilfälle, at för alt detta allmänt felaoagalägg? min t.ördn.ideful.a tacks.nnhet? Hwad under, om jag det in»
g,Kr, med all den uprikilghet, som et erkansamt och tacksamt hjerta ägnar
«ch ansiar?

Den Högste ©ÖCDett uppehälle Herr Probsiei. ständigt i all siclf- öu-
stc.ig balsa och walmaga. Sin dyr,köpta gorstmling ti! niärckelig nylta,
1.e!17 Hm- Probstens warda Omwardnad, Släkt och manner lil nu)cke«
hugnad och glädje!

Mig blifwcr det altid en angenäm skyftighef, at nteb «ll uptaticfto
.ig. wöadnad framiefwa

Högärewördige och -Hoglärde
<s>cvr probstciw och Rvrckoherdens

Min Gunst^aste $p.m....$

Ödmjuka lfeiiare
GABRIHL GRoNEMUS,



■ wämr och djur konilna wäl icke fort sielfinant i ek«Ha wårtcr och bjur tarm mål tcfe fort ftelfmattf i of*
(rt c7!!m2^i-: meil sa kunna dock di ounigängeligaste__________________! geuoin konstens ätgard, nödig ans och fö^-Migt an<

stälda planteringar frambringas, och tt Lands föruwner gliwm
dun niangfalt ökas.

Ifrån äldre tider tilbaka hafwa alla uplnste folkstag wa<
r.it omcänkte, at pä dma sätt tilbringa sig fördelar. Wära
Ättefader här i Norden lefde icke länge endast as jagt, djtlr»
sang och fifferier, eller framstred det nm.tga cidehwarf, da dt
dlott födde ftg af Q3.£; Ekollon, hasselnöt. och tallbarck (<.),
for än man finner spar dercil, at röe af.ven winlagt sig om en
vrdentelig Bostapsstötsel och et Zlkerbruk, bcsädt jtt.D stäm»
mande Sades-cm.r.

Wi hafwa wära första far och bastår ifrän Tartariet;
Kor och orar ifrc.il Africa; ©etta- ifrci.i d.sj fiäll- tradlerj
Hnndarne frän Kamfchatka och Sibirien; Hö,is ifrän W.ist.
Indien; Äaifonet fftlil Norra T-me-ica; och fåieDcé D. all-
männaste och nyttigaste djur ifrån Södra _._.._...

Det hwetet wi sZ pä wära åkrar, warer wildt uppä fdf.
ten hos Za.c.-.irt.r.l.e, et folkstag, >fom b.bor <_S6D.'a 'it af
Sibirien, öfwerst wid 52>ii-strömmen (/>). Efter Plinii ut-sago, idkade Taurinerne, et LigurifFt folfstag först Ra/adet
jt)iö foten af Alperna Detz närmaste ©amgi\...m.r, Secåte
Orientäe och Crcticum wäxa roiiD. uppä Archipelagens
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4
stränder. För war alliitänna Råg anses dock Sibirien sller
N.rra Alten wara des' ratta fosterbygd. (>)

Ror!'.s.det, hwilket Phoenicierne i de äldsta tider t.mc<
let idkade wid Carthngo, och hwcmfran det widtogs i Åker-
bruket wid Ateica i Eleyfis i Grekeland, har sedan bltfwi. wi<
dåre fortplantad! til Sicilien, Italien, Frankrike och attdre
Nordlige orter i Europa l"'). Wild påstås Denna Sades-
art \x>au\ i Ukrain. Wår miitst firade Säd.art, l?af.
ran, hwilken i wårc kalla (7iimac sås i de sämste 3orfcn.oi.er,
täljer fin börd ifrån en gmija. aflag.n ort, samt berättar An-

_/»77, at han fumtit Detta Sades stag wäxa wild på ön lu2n
Fernandes wid Chili.

(^) Kung ALBRECHTS Skogs.ordning af 1369.
Ost^Götha Lagen B, 53. XXX. stock. P^Z. 229.

(/") i7^f-/ />e^/. Dictcrlchs Planzen Dvcich. Tom. }.
P2Z. 114.

(^) von Linnés Cöllegium l3otcinicum, manuferipc.
(^/) Mmrsiy, origines Frugum pag. 9. Heynei de kru-

gum l^ciVÄrum panificiique ori^i^e.
§.2.

7t^r^a Bönor lemna nästan hroart ar of) mogna fröni Finsta klimatet, ehuru De först blifwit til oj. införde ifrån(7alpiffa haftoets stränder där De .växa wild., åt den kantensom Wetter ät Pedien . Magazan Bönan, som ware. wilD i
Africa, har igenom Fransosernes omtattcka icke länge sedan
blifwit flyttad til Södra delen af Europa, samt åt e, twifevelcm, at i Södra delen af öraerige, den kan framwäxa.

War aHmäima akerbona vlcia Fat>a, åt ifrän Egypten,
Alla wara ane-flag fbni ock Wicker, roära tv>ifla i Södra
€un>»aö @4ö«s*<föar ("). Lins, Ervurn Zrax Är allmän i*

bla.id



5
blntd Säden i Frankrike, och vida Bitbynica d.n &__*»_*
linsen, wärer som et ogräs på åkrama »ti Italien och Ba«
ieren. ar.erne svin hos o,; nt> uifås, hafwa förut wa-
rit mycket i bruk uti Turkiet och i synnerhet i Indien. 2öo>
hwenr brakl.s först ifrån Africa iil Europa, hwarföre iDet
ock kallas Frunaenturn Saracenicum, samt är i Frankrike all-
mänt bekant under namn af Blec! Sarazin. Ifrån Sibirien
och Norra Alien hafwa ro i ock fått några Bohwe.e stag.

(a) Carol. Linnei fpecies plantarum. T. 11. p. io_.?>

§. 3-

Alla wära Frukttt-än ock) masta delen de, hwilka nyttjas,
til pryditad.r i Krydd-och Trägårdar, äro åfwen Södra werk
_>ei.cé infidningar, samt hafwa de efter fi.re cidehwarfs om-
gång, blifwit planterade hos ost här i Norden.

Elter Romarenas segerwinnmgar uti Africa. mindre A-
sten och Syrien bragtes? först alla srufttran som wi falla iv
plcn (n.ala) til Italien; nu roåyer apel rotlD uti yttre Ä.i.m>
to och Korpo Skären här i Finland, dit antingen genom fog»
lar eller menniffjor dcha srön ti.fc.Higt fordom blifwit utspridd..

päron hafwa först kommit ifrån Alexandria, Numidien,
Grekeland och Numantia; plommon äro ifrån Armenien,
och i synnerhet ifrån Damafco. Perfiker härstamma ifrån
Perlien; Caftanier ifrån Macedonien och Staden <7allania.
Lucullus förmeneé ock warit Den förste, fotn efter erhållen '.c
ger öfwer Mitridates zåtit inbringa 2\ivebåve trait ifrån Pon-
to til Italien, och Där dem planterat. Sedan har detta frukt
träd fölgt innom ioo år, Waster ut med De Romares __%.«
gerwinmngar; Det blef allmänt planterat wid Renströmmen,
fördes därifrån til England l/?) och csier många ioo:De år
kotn omsider til Sw.rige, hwarest Det nu wärer wildt på Kin-

A 3 niefuU
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UeM. i Wastergöthland, samt afwen har,i Finland tål f8
Wäl Clin.a.et, at på många ställen här i Abo, NylanD och
Tawastehus Sån finnes.Kirsbärs^.årdar, hwtlka i 6o A 70 är
tråtsat denna ortens Nordliga (7!ima.«.

_5.>«?7? Busten, Syringa, crkä-.ner Perfien for fin foster-
bt.gD; tål wåra kalla .vintrar .å wäl som Pil och W;De:
Ligufteren och Lycium som bt"ck'as til låga klipta hackar,
komma afwen fort i wärt (7!im2te, ehuru De äro ifrån Den
(éofcra och warmare Delen af Europa. På samma sätt for-
håller De. ftg M med Berberis, samt wåra wanliga Krus- el-
ler Stickelbärs bussar.

(^7) Wiliam Temples mifcellanea The fecond part.
pag. ioq.

,§. 4.
-SDe masta Blomster och warter, fom i wåra 2.ryt._»*

gavböi* fägna ögat och uplifwa wåra liféanDar tued en an-
genäm luft, äro likaledes Södra werld.nes Inbyggare. Sa<
ledes äro wåra Narritter ifrån Italien, Spanien och Fransta
kusterne; hroita liljor ifrån Paleftina och Syrien. Krall. liljor
ifrån Perlien; Tulpanerne hwilka waeea på Sandmarkerne i
Capadocien, ofroe.rfånDeé 1559 först til Europén, och Kejfar-
Kronan Fritillaria imperialis , inbragtes första gången ifrån
Conftantinopel 1572. Wåra masta Neglik. arter hafwa
__*. ifrån Sicilien, Italien och China, af hwilka igenom af»
läggningar, konsten sedermera ftambragt oh få många järffit*
ta stag.

Allmänt är ock bekant, at til Englanb kom i Drottning
ELISABETHS tib be första Tragardsmästare, sann började
man ba först, at bär plantera Kal, Nofwor och Morötttr;
förut förstrefwo Englandarena både Kirsbar och siike Rotsaker
ifrån Flandern och Nrabant; Zlplen ifrån Frankrike, samt
Saftan och l_.alcri_s iftan Spanien, och Humla ifrån Hollanb.

Muw
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Munkarne haftva wi at tacka for första inrättningen afKrydd- och Tragardsff.ö.'.ln i Swenge, äfwen som med en

hop handlande Tyskar ifcån Lybeck och andra Fianle Stä-
der, hit cil Finland b-.De främmande fruktträn son. ock Kryd-
gåtds wäxter blifwit iitfiyttade.

P...a.l)es som wäxer »ift i Virginien, war i början en
af de sällsammaste war... Europa sedt; nu mera utg.ör den t
Frattkrike och Irland -ÄiJmogené .nästa föda, samt hafwa an-
ställ?, försök, äfroen utmärkt Dest trefnad i Finland.

Tobaken är en wäxt ifrån Florida i _^rnerlc.a; nu plan-
teras Nicotiana rufiica mast tviD htvar torpare koia, och Ni-
cntiana 77/Z7?5?./// eller den stora Tobaken med röda Rosen,
afwen up i Ulea och Torneå, fann annorstädes i Österbot..
och Norrland.

Wår allmåmta hampa måret mild i sumpiga lorDlå*
gen uti Ost-Indien och Linet ibland Palmito Bustame i
©panien. O)

(7?) Herr Pehr Osbecks Ost-Indiffa resa pag. 47.
§. 5^

At något närmare uplysa Utlåndssa waxters trefnad och
framgång i Finska CJimatet, har Herr Pre.es, hmilfen alt
sedan år 17; % här i Abo efter publik författning, warit sys-
félfatt med försök af allehanda Utländska .växters plantering,
behagat meddela mig en hop af detz, under Denna tiDen sam-
lc.De Ron och anmärkningar i denna sak.

©om mine ringa och fnäfwa wilkor icke medgifma, at
här för Allmänheten framlägga hela denna Rön-samling, font
grundar sig på Herr Prelide. 24 års förfarenhet, har jag
wal. endast et stycke Deraf, hwaruti efter Herr Alri..a.. och

RifcDa*
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SKiDDarefl von ___//777^ Botanijta Inbelniiig, hwarje ört upnätn-
nes lllev dest specifike Nomen Triviaie, och deriäm.. til-
.åggee) anmärkititig, om den tålt Qimme. efler tcke,samt htvaö
nyt.a as Dej. plantering och utwidglmd. i Landet är ni för,
n.oda.

§- 6.

Början med dcha Utlandffa .växter hwilka härstädes i
Fi,:sta Climatet bltfwit iger.om planterittg förfukte, gjöres nu
OltfS med Dem, som höra til

6?5^ Monandria.
Sa^icornia Herbacea >- denne tvärt finnes nog »ib hafs-

stränderna i Europa: men i anseende til Finland, kan den
nästan hållas för Ucländst. emedan den har märckes tviD hafs«
strand.m. mycket fållan, samt torde någon gång Dep frön i-
från Södre orter igenom hafwets fvvalT och wåg tilfafltgt blifi
mit htt bragte: Herr Preles, hwiiken til ringa myckenhet pä
_f a 4 (lånen funnit Denna tvär. bar i Finsta staren, har un-
der sttt tvistande på Flen.mi_.gsta Godset Willnås, i Lemö
Sokn, igenom frö-samling budit til at fortplanta denna tvärt i
fcefi naturliga lordlage wid hafsstranden , där den ock förut
framwärt. något »tid: men til någon betydande myckenhet har
den alDrig förmåfct framtvåra. I Finsta Qiina.e. wäxer Den
ganska fpåD och klen, fällan ofmer 637 tums långö,

Anmärkning, af benna roaxt och Salfola, samt en hop
mes^l-ndr^^n^ata tilndcs i Spanien, Italien och wid andre
Södra werldmes hafskuster lc»u6a saltet, eller Rochetta, fot;
Glasbruk och ©åpftubcriecne. Wär iiihemsia tilgäng pa Sa-
iicornia försiar ej hartil, halst Gaubius och Mazcas icke eller fun-
nit särdeles spär af alcali minerale dernti: (") men i fali Ändra
hafswärter fom hysa hafslälta. säsom >Z!ncKin, Wantago mari-
tima- Giaux, T^renana^e/i/o/^, och fcirpos, famt 2oKer2

muri-
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maritima, jämte allehanda stag af wara Fuci, som i Skar«
gärden äro bekanta unber namn af Hauter och^unZ; igenom
affbranning beredes til fouda, gjöra de samma gagn. <2Btö
Sjökusten i 'lrunckbelmffa stiftet nyttjas dejze . hafgräs ined
f&rmon wid Glasbruken, dfroeti som det fina Engclsta glaset
i Skotlanb af deras asksamling tilredes. (^) I Frankriketrodde man en tib, at ignwin hafsgräset Fucus upsamling och
afibrämnng til louäa, siffe ynglet roib hafskust_rne stulle sta<
das och förstörasi men sedan igenom utstickade Ledamöter ifrän§canj?a Wettenffaps Academien blifwit til fullo utrönt, at
betta hafsgräset hwarken tjenar fiffen ti! särdeles ffngd, ellerdr lagerstallet för fiskens romfällning, ar bet nu mera igelwm
en Kongl. §oroi'Dmng därstädes reglerat, huru hafstäng tilfouda bränning kan ock bör nyttjas; famt bestar det beruti,
at ben bör samlas, där hafswZgen pa stränderna den upka«
stadt, eller ocf ifrän hafsbotn uprpckas: men ej med lia aftfa*
raé, da ben äter ftiart upwäxer.

Momnéria Digynia.
Blitum Capitatum,

Virgatura.
Den förre af De|e må), år ifrån IFyrc.len; den sedna-re ifrån TFar.arie.; bägge såddes af frön 1771 och frambrag-

te om hösten mogna frön.
(77) Memoires de Mathemat. ö. Pb^licz. de Paris, Vol.

V. pag. 362.
(//).©anmärks ochNorrigeéOeconon.i(lMagazin, Tom.

111, p. 212.
§" 7°

Af främmande Wärter, som höra til följande Qals, ä-
ro här afwen några för te, samt höra Desie til

$ Clajfis
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_?/.///?5 Diandria.

sa_mit-.:m odsir^.u^mum.
officinale. -Bägge Detze tälja sin börb ifrån Indien; tala Dcrföre (c.

ke heller (7iima.et, utan måste stwtas i Drifhus.
Liguftrum Vulgäre; Liguster, tål Climatet och brukas

dfroen hos os; til låga flipta häckar i Trägårdar: men bör
planteras i torr jord, och där den kan hafwa siygd för _).or«
dan roåDer, emedan af kalla wår fråster, den annars ofta \U
la medtages; des' blad som äro något bästa och adl-ringeran-
de, kunna brukas som The.

Olea Europea, olive t_*dt>ct ej ffyttaé ur drifhus, för
än luften om wåren, åtminstone har 12 graders roarma, då
den sedan under bar himmel wäl framwärer, til Des; höst natt-
f asterna inställa sig i stutet på O&ober.

Syringa Fulgaris, ehuru ben härstammar ifrån Perficn^.
tål dock ganska roal Climatet, se §. z.
Veronica >5/^e,v><?>-

longifolla.
incana.
mtrltifida.
Beccabunga.

_ Til de 4 första har Herr Prefes fått frön af Herr Pro-
fel.orc.t. L:,xn.an i Pettersburg hwilken under sina resor l
Sibirien cchNorra delen afßystlaiidriktadtßotaniKen ochNa.u-,
ral- Historien med så många synd och wakra Rön. ©et för-sta_fpecies finnes allmännast wid Daurien; det andra i Tar-
tarie., och den z dje i Ukrain. Beccabunga, hwilfen har-
tils ej blifwit funnen i Finland, har Herr Prefes inflyttat i-
frå>! Rostagen i Swerige, famt kommer den wäl fort åfroenbår i Fm.cmb, allenast Den sås i le.rc.ktig jorb och uti sumpigt
Jordlag.. Qratio-
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Graf-iola offieiiudis, dmna har Herr preses stdt, ben afNatural-historien i'd -nrcktt fonjente Herr Medicin. Profes-

foren Joh. Leche hafwa af frön upfördc här i Ébo, samthar den afwen ta', winteren.
Verbena ojficinalis.

</7-il>//o/?7l.
Den första tal Climatet och hat gifwit mogna frön; ben

fenate ar 1753 af Herr Profetior Leche dfwen upférb, famthar uthärbat PZföljanbe ars winter utan ffaba.
Ametyflea, denna Siberiffu wäyt, bör fäs i torr hög<

länt jord, fä bär den mogna frön hwarc år.
Monarda Fiflulofa.

Didyma.
Denna första ifrän Canada, dr nu blifwen nog allmän

efterhand t wara Kryddgärdar; wdrer bäst i sanbmylla mett
tål ej faufa stallen eller voatufiuf jord. Den fenare upfördes
här i Qimalm 17,-4 af framlcdne Herr pw^ilur Leche;
har ock sedermera bltfwif eultiverad af Herr AfietToren ochMedicins Profeflbren Job. Haartman, jämte en hop andra
Utländska voårter.

Rosmarinus; Rofenmarin, måste flyttas t brifhus til
ttriiitertn och tal annors icke wärt Qimate; beftnnerligt dr
bock bet, at wid Trundhcim i Norrige ben kai: stå ute öfwer
wiiueren, (") I fall Den af frön hos ost i Finffa Qima.et
upföres, och de första tpintta-me täckes mcb ©ran* eller Ene»
ris, torbe ben kanske efter hanb, afmeu wänja sig roib wara
Finffa wintrar.
Salvia officinalls.

Horminiwn,
Nemorofa.
Gelatlnofa.
Ceratophylla,
Sclarea.
,/Ethiopica. V 2 7."
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Af DeHe sinnes Salvia Horminiutä, .IN/i/o/i/.- och Cera-

tophylla äfwen tåla Norrjfa Climatet. (b) Sclarea står ic-
ke altiD hos os; tu ac: men Nemorofa såsom ifrån Tartariet
säkrare, fom ock Gela.inofa.

(a) Herr Peter Daniel' Baade i Kunglige 9.orrjfe Wi-
Denst. Salstabs sirifters 4 Del pag. 372.

(b) Ibidem pag. 390.
§- 8

I benna §. förekoilinicr be Utländska Warter, som hö-
ra tit

Claffls Triandria,
Valeriana oficinalis.

Plm.
Siber ca.

Detta första fpecies warer hos 08 rotlb pä siblenta fur*»
tiga ängar, och i fpuerhet i stygd af Albnffar uppä wara
hafsstränder men igenom culnn- har man funnit detz rot
til luft och smak, ännu blifwa starckare. Valeriana /^«, deh
rot ar bäffare än ben förre; cäl afwen nog Climatet, äfwensom ben Siberijtra med 0u( blomma.
Crocus fativus. äkta lairan.

vernus, wår - fafran.
Bagge betze finnes i Herr Prefidis Plantage, famt haf-wa be säsom ftåU örter wäl calt Q-macet^ allenast be plante-

ras i något höglänbt lorbläge. Wid Trundheim i Norri,
ge har ofta Safran utan fPaDa ock uthärdat Climatet (a),
samt finner man af Herr ProfefTor £7/> Tillands forcekning
pH warter, hwilken i Deg tib planterades har Ao,^ at redan
för 94 ar \\tiM, Safran jämte Tulpaner ocl> NarcifTer harblifwit cultiverad i Krybbgsrbar G: i Upfäia blommar ben

ock
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bck hroart år (^: men i wår tid anses Detta afrått många, ån for
en omöglighet. Om Saftans plantering har Herr Prefes för
Detta utgifwit en omstänbelig bestrifning (7/), äfwen fom i Du-
bli.ner Societeten för år 1732 hårom finnes förmält.

2(nmårfnfncj. Herr Archia.. von Linné gjör intet fär-
st>lt fbecies af roar och höst Saftan; Den fårjfilte blomstrings
tiden gifwer ock icke full anledning bertif; Särbeles stifnab
ftns icke eller til storlek eller blab på betze wärter, ehuru höst
eller äkta Saftams bfaDen äro gemenligen licet inbögde i kan-
ten och smalare än på wår*iäfran: men som saftans
Pi_.il, hon'blomma, meb best tretrådiga ftigma, altib tvåyer
långt utom. Blomkronan och utgjör Den aroimtiffa Delen af
faftan; Igenom eultur roår-faftan, albrig fan upbringas
at gifroa en fåban äkta faftan, utan är til bes. hon --blomma
båbe mindre och kortare samt utan all fafrans luft; få tycks
Det Dock blifroa nog stål, at framdeles stiha Crocus fativus
autumnalis ifrån verms.

Gladiolus Communis tät lika wäl Climatet som Tul-.
paner och Narcifler.

Iris Germanica.
Florentina.

i Graminea.
Biflora.
Siberica.
Xiphium.

Ne 2:tie första af desie aro medicinale, och brukas <xW
mänt pä wåra Apothek, Biflora blommor, 2:ne resor df*
wen hos of. om året; alla tåla be wäl Climatet. Xiphium
bör bock täckas mcb granris emot vintern, om mail stall wa«
ra säker, at ben icke går ut.

Commelina Communis år ifrån America; tål ci Cli-
matet fH at Den frambringar mogna frön, man i Dvifhufet.

B 3 , 5".
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Trigymä.

Phalaris Canarienfis, Canarie frön,
Eruce Formis.

Den förre wäxer wilb pä Canarfe öiarne. blifwer l,os
otz lika mogen med säben, asse,iast ben fås i tort högländt
lordlage. ©en senare dr ifrån Sibirien och stuö nog allman
i Södra belen af Rys;lanb.
Panicum Crus <3^?/77.

Miliacenm, hirs.
Jtalicum.
Sangvinale.
"Capillare.

Alla betze mogna ock i Finffa Climatet allenast be utfå»
tibigt; be trisir»as bast i fant)niplla och lös jord, famt bär be
kunna hafwa <Sot hela dagen. Denna förledne Sommar,
brailfen hyste oroanlig liten »arma, och mast liknat en höst,
hafwa desze sädesaner icke blifwit öfwer alt jämt mogmV: men
6>«^ gam hwarmed de i Spanien föda sine bons, mognar
altid säkert, och waxer fom cc ogräs i Kryddgårdar.
Melica altiffima,
Briza maxima.

I Sibirien och Canada wärer bett* första gräset tvildt;
tål ganffa wäl Finffa Cliitiatet, Hch är en bråpelig foder
wärt. p§ramlebne Herr Profeflbren Leche har ock upförbt
här i Abo bet anbra grässtaget, famt är bet med förmon äft
wen utfåDt och planterat i Norrige (^).

Poa aauaticd, benne är den största tättlart i Europa;
ar anuu ej funnen wild i Finland : men wa! i Swerige, hwar»
isran igeiwm Herr Fältmarskalken Attgufl Ebrenfvards om*
forg, den först blef bragt hit til Länder, samt har nu seder-
mera ymnogt wtirit i Academie trägården, som ock i $err-
Prefidis Plantager.
Feftuca Elatior,

Fluitans, Mannagräset. Bag<
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Betgge befje har Herr Prefes för frösamlingens fnlT in.

förbt i bes? Plantager, ben förra år bråpelig på ångar; denfettar, för Mannagryns skull, stum kan den igenom Rötter,
på låga Sjöstränder, bwilka bestå af pöslera, och (om af wår»
watn någon tid in på Sommaren öfw.r!)öl.es, fått och ym-
ftigt fortplantas (c). I roattustufa ångar fan detta Manna-
gräset äfwen met) utmärkt nytta och formon på detta sättet
upföras, at man staffar sig frön 2 til 3 stålpund af denna Fe-
ftuca altans, blandar ihop ben meb 1 tunna god mylla, ochsedan går man på ängen strax, efter höanden, då hon år som
torrast; tager hanben full af den meD frön blandade mullen,
och stäpper deraf här och där något på ången, Då af Desta
frön upffjuter ymnog brådD, innan höstroatne. kommer, unDer
hwilken Den wäl bibehåller sig och wårer frodigt unDer watnet
meD sine krypande Rötter (f).
Bromus gigantens.

Denne" har af Herr Prc.ftifc.ren Leche i best gård år
1756 här i Abo blifwit upförd af frön, famt tålt tvål Cli-
matet, och förtjente för sin nytta i ängffwtseln än widare hci.
i Landet fortplantas.

Triricum Jpka. multiplici 5^,-///? hwete; tät ock Finsta
Climatet, fcamwö^er meb et stort ax, hwariftän franijgjuta
flere sidoffätt ell7r smärre ar, bör fås i fet lermylla om ben
stal löna sig, då ben gifwer mängfalt mera, än alla anbra
hwete slag- men i mager jorb forfroinner efter hanb betz bör«
bighet, hwilkct Herr Gallifonier äfwen i Frankrike anmärkt (g).

Triticum fpelta, cuitiveras hos ost under namn af Tur-
Kiffe häfta.
Hordeum Zeocriton / Skysselkorn.

v«H/W fpica maxima, _/F,gyptifF 3^ag.
Herr Pi eles har funnit Det första slaget korn t\>af tåla Clima-

tet, fann fordrar det fet jorb, om Det stal gifroa få mycket som
Gumriks kornet. Den förmon meDforer bet bock framför >'. is

dm
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Dra fornstag, at för Dest långa agnar, fornen Dertmir icke ss
lätt af foglar funna bort plåcfaö, åfwen som Det altid ha!ler sig
rakt på halmstrået likasom hwetet, man at aftmMs föran Detär fuilmogit.

Det andra formstaget, har ifrån Södra ixtit til ost blif-tvit införd, under namn af H.gypth__ Råg; men är Leck intet
annat, ån en art Skallöst korn. Der tålgansta wäl Clima-
tet; år mycket stridt och grofckornigt, samt förtjenar at i lan-
det blifwa mera allmänt.
Åvena Siberica.

Eiatior
nuda,.

Af de frön Herr Profeflbr Laxman meddelt Herr Pre-
fes, har Denna Siberiffa hafrcm har blifwit upförd; Avena
Elatior, et af de förtåffcligaste grå., i ängar, wårer roål här
och dar litet wild i Finffa skären: men har för frösamling af-
mtn blifwit sådd i Herr Prefiäis Plantager, ©en ffallösa
hafran har nyligen, jemte en myckenhet andra Botaniffc och
Öeconomiffe wäxter blifwit inbragt af wår fnnniga 0,.h
snålla Academie-SfågårDé^Mestcire Peter Blomberg, famt
har Herr Prefes, efter anställ förföf, funnit den äfwen i Den*
na falla och regnaktiga Sommar gifwa mogna frön. I an-
seende Dertil, at Denne hafra tätt fäller af sig fielf stålet, år
den tjenligare ån något annat hafrestag til hasregryn.

(<?) Kunglige Norrste Widenssabs Salssabs skrifter 4
"Pom. pag. 376.

(6) Elias T'?'//^^ Catalog: Plantarum prope TV-
boam tam in excultis guam incultis nafcendum.

(<^) Herr Mag, Docens och Medicine licentiaten <7./v.
HeUenhis.

\{d) Herr
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s^) Herr Profetior t?,/</H JSotanico Ceconomiska

Beskrifning om åfra Safran, tryckt Öbo 1769.
(5) Norrffe 2Bibenf. Sälstabet 4 Tom. pag. 380.
(/) Herr.Profellor Bodis Plantage unberrätlelse 7.De

stycket N:o 15.
(g) Kongl. @»en(Fa Patriotiska Sällstapecs Hushall

Journal för September 1777.
(g) Dv Hatnel. cultcre dez terres Tom. I. pag. 206.

§. 9-
Foljanbe Wäxter aro här äfwen forsökte, samt hora betze til

Clajjis Tetrandria.
Globularia n«/^?-/5.

©enna år här försökt ta 1758 och 1759af Herr Profefibr
Leche famt har, ehuru Den är något ömtålig, dock här uthärDat
Climatets winter kjötd.
DipsacuB Fidlonum, StråkarDor.

Tål alt för wäl Climatet; gifwer ock måst alla år mogna
frön' men får Dock fållan Den styfhet til StråfarDor fom De Utlän-
ste. Nar bes; rätta jorDmon och lorDläge framdeles bättre. utrö>
nes, torDe Denna olagenhet funna afhjelpas.
Scabiofa Turtarica.

alpiua.
ftelluta.
■pappofa.
Leuchanta.

Alla Detze åro tib efter annan hår försökte, och befunbne
tåla Climatet.
Alperula TinSloria,

Hr ännu icke meb säkerhet ftmnen wilb i Finlanb, ehuru ben
C nog
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nog wårer wild i Sw.rig.; rötterna börauptagaé om tvären föx«
än wäxten stjnter i stjelk, då gifwa de mera af deras röda färg.
Galium Glaucam.

2!f frön, som Herr Profeffor Laxman medbelt Herr Praefes,
har Tar.arijjÉe wårt här blifwit upförD, samt tål d.n Cli-
matet.
_^.übia Tinfiorum, Kräpp.

I ii a 12 ars tid har denna fargestaft under frodiga<
ste wärt stått både i Herr Prasfidis Plantage, fom ock i A-
cademie Trägården, utan at taga ben ringaste städa af wa<
ra Fmffa wiiurar. Ont denna fargesiafts plantering och bruk
i färgerier har Herr Prefes för detta lemnat Allmänheten be-
hörig underrättelse l>) Dcc kommer altså derpå an, i fall
icke omsider wära Finsta Städers lickyggare funna ofwer»
roinna gamla fördomar, och widtaga K rappens plantering,
hwilket bättre särerc stulle lölia sig, än Tobak eflet andra slags
planteringar. Särstilca härtil inrättade appretermgs qwar»
nar äro icfe eller få nödige, som Holländaren det föregiswer,
endast at af atfdnmgen få arbetslönen betalt för sin malda
Kräpp. Öm Färgare efter Herr D' Ambournoys upgift,
köpte sielswe Kräpp, ronerne, och antingen i en TråD^mortel
med hiiagian! söii^erstötte denne wärt, eller ock på wanlige
handqwarnar, något sonderqwaste Kräpp-rstterne, kunde de ej
allenast wara fre, at waran ej wore forsalstad; man stulle
af Kro.ppen De då äfwen få en kraftigare färg an af målen
Kräpp (5). I stället för Akm och Winsten, hwilka nu wid
Krappfargningen allmänt brickas, borde Alcaliste fatter äfwell
halre nyryas, at underhjelpa Krappens gula färg .il mera
rödaktig, och hwartit Herr Oecon. Pjofefloren Joh.. Beck-
mans artige Rön i Gottingen, gifwa en fet tybelig anlebning.
Pians?.go Pfyliium.

Tål Climatet; gifwer mogna frön, famt fövtjeiite ehuru
den
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d'N ar annuel, at harstädes årligen något fås, emedan fasom
medicine! , något Deraf åtgår på Apotheken,
Sangvifbrba s^«'//<7//^.

Canadenfis,
Bagge tu, tåla de Finska Climatet. Den fenare har

Herr Pra:jes fedt hos Professor Leche och i Academie Trä»
garden, dit Herr Professoren och Riddaren Kalm ifrån A-
nterica denna wärt, med många andra insörDt.
Cornus Daurica.

Under detta namn, har Herr Professor Laxman tilfanbt
Herr Prefes et slags frön, af hwilka upgrodt en wärt, alDe-
tel' lik Cornus C^/^c/e»/^, hwilken »ar både herbacea, som
ock ramis nullis.
Hypecoum e^FliW,

SJenne ar en wärt hwarmed Herr Professor Laxman
riktat Flora Daurica, samt har efter försök den äfwen tält
wårt Clirnate.

<7?) Herr Professor Godis unberråttelfe om fargestofters
plantering i FmtanD, af Zaflor, Kräpp och VVau, tryckt i
Abo 1760.

(b) Deg Plantage unberrättelser, 6'.te stycket N;o 13.
Tryckt 1768.
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