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§. 4-

EA'wer twå esser tre år bör ingen planta ftTOas at stå på
ö^H pflntfangcn: to om de länge famnas där måranbe, siä
®^ö de ut vått få fiöo^rötter, utanffiuta däremot hlerfroten
diupt ned, at de sedan tj äro så bcquämlige at ömsa til Trä-
fcholan.

Träscholan bör på lika fått, fom plantsängen, wara in-
tåitab på et for N. N Q. och N W. sioldf ftäSe, fom är
torrlänbt och emot middags fölen belägit. Jorden bor därstä-
des tillredas fil 2 quarters diupleF eller litet mera, af god mat-
mylla, bestående af brunnen och tit iord förwandlad gödsel.
garff obrunnen gödning får man har ef bruka, fy om den
Fommer på bara roten eller stammen, lider trädet deraf, och
tager mycken ffada. Torsjord af en äng eller akerlinda Fan
ock med förmon därfil bruFas. Torfwen uptages 06) lägges
högar, at alraminst iet år ruttna och förmultna. Undersam-
ma tib omröres den några gånger, at luffen frit må Funna
foela därpå och meddela den allehanda til waxternas vegeta-
tion tienliga particlar. Man tager allenast noga i akt, at
jordmon i Träscholan både i anfeendefil matjorden och fil grund,
är af enahanda art och beffaffenhet med jorden både i plant-
fangen, hwaruti plantorne upwurit, famt, om giörligt är, äf-
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wen med den i trägården , der de sedan ständigt komma at stå.
I Träscholan fattad planforne i räta linicr i förbund, det är,
at plantorna i nusta rad komma at stå nntt emot fat mcdlersta
stället af hwar planta i första raden , och ej midtemot hwaran-
dra: ty härigenom få de större rum, at waxa på; de ställaspå hwar rad fil fyra, fem a fep- owarters afstånd ifrån hwar-
andra. Planfornas fiyftning til Träscholan Fan ffe babe om
wåren, innan be fiaa.it ut lof, och om hösten fent, feban lofwen
äro affallna; dock lyckas det här gemenligen bättre' om wåren;
Här i /^bu ffer det bäst anfen i stntef af April, eller i börian
af Maij, alt lom wären är tibig eller fehn : i mulit wäder
lyckas fat båttxt , än i solsken, emedan fölen torckcu

f for starkt
rötterna, om man ti fnart safter Dem ned; i ragnwader duger
ej omsätta, emedan jorden Flibbas för mycket. °ißib plantor-
nas uparåfwanbe waktar man sig, at ej stammen eller rötterna
blifwa illa stadda; derföre gräfwas de warfamt upp. Man
gräfwer ej flera upp på en gång, än man straxt hinner fatta ,
ti) om de fomma at wara n^got längre upp ur jorden , torcka
fot och luft dem j-örstarkt, at de derigenom lida mycfef. Nöd-
gas man af någon händelfe upfaga flera på en gång, än man
straxt hinner fatta, grafwer man på tt ffnggigt ställe en liten
grop, safter de uptagne med rötterna taft til hwarandra deri ,
och öfwerhöljer rötterna med frist mull til en fwär hands tiock-
leF eller litet mera; där Funna de hålla sig friffa fast i några
dagar. När man wil nedsatta en planta i Träfcholan, graf-
wer man på det ställe fan ffall stå *n gwp af i a il qwarters
dinpleF, famt 2 a z 'qwarters widd; de fina hårlika rötter af-
ffaras med en hwastknif, at de blifwa endast ia2 tum långa,
i bland och Fortare, om de blifwit sör torra: ändarne af de
större rötter afffäras flutfande likaledes med en hwost knif; fom
ben i plantfcholan gemenligen ffutit fiera större rötter ned i jor*
den, få tages i akt, nu wid plantans fattande, at besse war-
famt böjas ut hwar åt fin Fant efter boftn af gropen, och wi*
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iasfå, at be Fomma af lopahorizontek; i blanb har plantans
rot inga grenar, utan den har flaait endast en huswudrot per-
pendiculairt ned, med några fina fibrar eller haårpå sidan. Wib
en sådana tusätmndei bör man warsamt böja ändcm
af den, af löpa horizontelt efter botnen af gropen; tnen är
den så tiock, eller få ffapad, at den ej låter böja sig, få står
man af ändan så mycket bort, af roten blir endast ef qwarter
eller i qwarter låna; och sätter så roten i gropen at stå per-
pendiculairt. Sedan man fått plantan at sta få med utbred-
da rötter miöt i gropen, håller man med ena handen i plantan,
af hon ej rubbas från sitt ställe; och meb andra handen öser
man med fFoffem tttt fpadan fijn fil hands warande och från
ogräs fri jord öfwer rötterna; låttavt och bättre går fat, om 2
personer fyffelfftas härmed, då den ena håller i plantan, och
den andra lagar mull på rötterna, alt på hwad sida det for-
dras. Wiö öet mull öses på rötterna, stakar man warfamt
och saFta planfan, på det mullen må falla desto jämnare Fring
rötterna, och inga ställen emellan dem låmnaS utan mull. Nöt-
terna ofwertackas fålunba til ungefär ef qwarters högd med
jord, den man med fötterna waxfamt, däck ej för hardt, ned-
trampar; wib betta sättande lagar man så, af starnmen afplan-
tan kommer at stå perpencliculairt upp, så mycket görligit är.
Denna pålagda jorden tilffapas sedan så , at fan formerar en
Fupa af 2 a 3 qwarters bredd wid lag fom liknat' en dal, eller
af den är en twarhand lägre ungefär närmast stammen , och
högre på alla sidor; på det Wib rägn och wafnande fuktighe-
ten få mycket bättre ocb längre må hållas qwar. Wil man öf-
wcrtäcka sedan denna Fupa med farsi Fogiödning til en tw:r-
hands tiockleF, och för bättre uffeemde, lägga litet mull derpå,
få hålles fuftiafytten få mycket bättre qwar mot stark torcka och
giödningen meddelar mera föda; men tag harwid i af t, at ko-
gödningen ei får röra wid stammen, ty det or för den ffade-
lia.it, utan bor wara berifrån ef qwarter på hwar sida. Hwar,
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ester de wäl rensas, och i torcka watnat fan första sommaren,
och det icke allenast wib roten, utan öfwer hela telningen; nä-
sta wår bereftcr bchöfwer den ej watnas, om ej waderleken
wore sor torr; men från ogräs bör Träscholan altib hållas wal
ren;^ ty då wåxa traden ansenligen mera. Man grafwer ock
be följande wårar warsamt upp jorden omkring traden, och ut-
blandar den meb litet wälbrunncn giödning.

öm de tidigt b.ndas wid raka käppar, få warda de raF-
stammige. Man observerar endast at ombinbningen ffer med
lent och någorlunda bredt snöre, halst af bast, men i brist der-as af ullgarn, blär eller något dylikt. Under snöret eller tan*
det lindas förut om stammen med litet näfwer, annorä Fan det
lätteligen ffe, at wib dlåswäder, då telningen Fastas af och tif,
bandet afffafwar barken, hwarigenom telningen fmåningom dör
bort. Om man brukar bast, bör bet förut ligga en liten stund
i watn, innan man befieuar sig deraf, emedan det derigenom
blir mjukare och smidigare.

©ibo*ffott bör man ock fitfee at telningarne icke må ut-
slå, innan de hunnit fil i^ eller 2 alnars längd. £De somför-
ut wifa sig, böra meb strgfällighet aftagas. Wid qwistat:é afffä-
rande tages i akt, at det sker tått til stammen; ty ffar man,
til exempel, af qwisten 1a 2 tum från stammen , få torckar
Wäl gemenligen den qwarblefna stumpen af qwisten kort; men
den fortplantar sedan ofta borttorkandet in i sielfwa stammen,
och förorsakar fmåningom röta uti den. Ofta händer, at om
wintern waxit sträng , eller plantan sommaren förut giordt fro-biga sFått, en bel bå af toppen iblanb ock et anfenliat stycke
af stammen af kölden blifwit dödat;, Utta få dödade, bör om
wören, få fnart man wist märcker, huru mycket deraf dödf ut,
med en hwatz Fnif bortskäras; men dock få, af afffarningen tj
(Fer på hwad ställe fom hälst, utan nödwandigt taft ofwanföre
något lelw nde öga eller qwist: skir man fä, at intet lefwan-
be öga elier leswande qwist är tått under, bär man ffär^af top*
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pen eller stammen , få borttorckar änbå ben stumpen , fom blir
qwar öfwer et fåbanf lefwande öga, och Fan äfwen liFa fom en
Fallbrand ufwibga borttorckcmdet til och på ben lefwanbe qwi*
sten; Et fådant de döda toppars eller qwistars afssärande bör
ock i ackffagas bå äppeltelningen än står oå plantsängen. Det
afffurna stallet öfwerbrages feöan med ompmax, at wåta, sol
och luft ej må draga sig in i txåbet, eller ffada det. Sedan
de Fommit fil ben "hogd fom nu sagt är. Fan man låta bem
grena sig, eller genom toppens afffärande twincja dem oerftl.
Genom onödiga qwistars borfjFäranoe Fan man äfwen redan i
Träfcholan bereda Fronan til den ffapnad fom man åstundar.
Man tager härwid i akt at Fronan må blifwa wid och få gles
fom moijliaf är, emedan frukten fwårligen mognar om kronan
är alt för tåt och mycket qmistriF. M märkes wid Träfcholan
at jorden deri bör wal wara got) och någorlunda fet; men
bock ingalunda alt för fet; ty är den alt för fet, få drifwer
ben träden, at giora starcka och fafffulla ffotf; om en sträng
winter följer derpå , funna fåidana fafffulla stånd icke stå mot
den famma, utan en stor fal af stammen dödas; futtom ,
om träden i Träschola få för mycken föda, och man feöan, då
man planterar öem, der de ständigt ffola stå, ej har rad, at
skaffa dem få ymnigt uppehälle, wanfrifwas de gemenligen,
och wela ej efter önffan fort: de äro wane med bättre, och
måste nu låta nöja sig med mycket fämre; derföre är både i
plsmtfang och Trä chola lagom fetma båfi. Den fom wil om-
pa eller oculera fina frän, gör bet bast, då träden än stå i
Träschola; men som det ock x)ax sin stora förmän hos otz , at
icke ympa eller oculera be txån , fom man har all anlebning ,
af tro wara af utwalb art; få wil mg först tala om, huru
sådana från Träfcholan utfäftaö, der de ständigt Fomma at
forblifwa. §. 5.

(Beban txån stått i tre eller hägst fyra är uti Träfcbolan,
siytt-as
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flottas de på bet ställe i Trägärden, hwarest be härefter stän-
digt ffola forblifwa. Härwib bör jag ärjuubra, hwab mång*
faldig^ erfarenhet bestyrckt, nemligen at ju fiere gånger man
fan ömsa ett äppelträ från et ställe fil et annat, innan man
fäffer fat på den plats, der man feban wil, at det stäbfe stal
stå , ju mera förbättras fat til stön sruft berigenom. De som
flyttas om hösten, fedan löfwen affallit , Fomma ganffa wäl fort,
i fall fan påföljande wintren blir blid; men i annat fall gå be
östa ut, eller taga fig ej få wäl, emedan trädet ännu icke hun-
mt vått wål fästa sig wid jorden eller draga til sig mycken
Fraft, fom wore nödig at bewara fat emot wåldsam Fölb, ock
färnämligast, emedan trädets rötter wib omfattandet blifwit
ffurne och fårade, hwarpa kölden lått kan wifa bes malö, at
förtiga

r andra orfaFer. Därfore, som man aldrig Fan fyllest
wara forwissab om, antingen wintren blir sträng eller blid, st
är säkrast at flyttningen ffer om wåren , innan löfwen Hunnit
fpricfa ut, och när fiälen nytz gått ur jorben. Man marcker
l)åxwib i allmänhet, at et ungt fruftfrä af l)wab stag bet wara
må aldrig bör strar fattat på et ställe, dar et gammalt trä at
famma flaa näst förut stått; och at man fålebeé ej bör plante-
ra et APPleträ, där et annat, fom utgått, förut wuxit, emedan
erfarenheten wifar, at det gierna wantrifwes; men har man
nödigt, at strax nästa wår efter det et gammalt trä utgått,
fäfta et mM på famma ställe, bör man taga bort den gamla
jorden, deri det förra stått, och staffa dit ny jord, eller åtmin-
stone utblanda ben gamle meb ny god jord. Af omfattningen
beqwämligen må funna (Fe, bör man hösten förut upgräfma
gropar för be nya trän , hwar grop til ungefär 3 quarfers diup-
lef, ocl) fil 3 alnars bredd i quadrat. At, fom foraltaa göra,
gräfwa par^ alnars diupa gropar, är onobiat, ja ffabeligit; tn
1:0 gå ei Appelfräbets rötter, feban hjerfroten blifwit afffuvtn,
neb ät bjupef. 2:2 Bor man albrig meb gob jorb lacka bem,
at gå bit, utstn hällre, at löpa horizomelt i mal^orben der de

fä
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få bastå födan. ' z'.Q Om jordmån bestar af hårt) lera, och
gropen fédan sylles mot) lös jord, blir den en sammelplafs för»
watn, at draga sig-dit, fom står der och syrer lamt upsänder
stadeliga ångor til rötterna, hwaraf trädet wantrifs. 4:0 Mi-
ster man altså onödigt wis en hop ffön fet jord, den man syl*
ler denna diupa gropen med. y.o Man Fan aldrig då straxt
få trampa denna jorden, at den ju icke ännu siunckcr mera
itjop, då den nogare rutnät* häraf sincker sig ock träöet Oiu*
pare ned, så at des sidorötter meö tiden eje mera Funna löpa
ned i matmyflan utan derunder, få at trädet står i formyc-
Fen fuktighet ; härigenom wantrifs fat, och fmåningom i för-
tid går ut. När nu trän ffola flottat, fyller man desse gro-pars med god matjord, af sådant siag som til Trascholan plä-
gar nyttjas, högt, at af gropen, feöan jorden genom påtram*
pande blifwit löst sammanpackad , ej mera än et quarters diup-
lek blifwer öfrig. Derpå uptager man frän från Träfcholan,
at rotterne icke klyfwas eller afdrytas; om än någon hjert- rot
wore qwar, asffäresden, på det trädet må twingas at utstå fi*dorötter, hwilka fåwida fa sprida sig ut horizontelt i fwart*
tmjflari, gifwa trädet bättre föda än hjert-roten, som gör per-
pendicuiairt ned åt i;: i den til wäxternas näring, otjenliga
jorden. De små fina röfterne, böra fulla' behällas; dock ska-
ras de fä af, at endast 2 a 3 tum ar qwar; men om de blif*
wit aldeles torra, afffareé alt fom torrt är; be.J korh öfwer
hwarannan löpande större rötter, (Fola äfwen afffaras, emedan
de lätteligcn kunde genom deras gnagande nöta hwarandra
och åstadkomma röta i trädets rot. éedan alt detta ffebt,
sätter man trädet jämt ned i gropen, hw-*rwid man utbreder
rötterna horizontelt nt, få widt som möijeligt är, «på dct de
af matjorden må Funna dmga en god och födande närings*
saft. Denna, omständigheten ar, så mycket nodwandigare at
på det allranogaste i akttaga, fom erfarenheten bestorckcr, at
alle äppeUraii/ ,fom gå djupt ned med sina rötter in under

mat-
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matjorben, altib wäntrifwas och gifwa en liten och osmaFelig,
famt fentiba fxuft, fåfom af wilbt wåvanbt fruktträn tydeligen
är at finna. På trädets rötter fyller man fedan med ben til-
redde matjorden ft filfeenbe noga, at myllan safter sig wäl och
jämt omkring röttevne famt fött in wib dem. Hwab wib plan*
tornas flyttning til Träfcholan förr är nämnt, nemligen, at man
änbteligen ser til, at ingen färst obrunnen giöbning får läggas
tått på rötterna, eller at bet rörer wib bem, bet obferveras
äfwen här. At jordens fallande taft til rötterna må funna be-
fordras, kan man då och då faFteligen staka på sielswa trät,
fäsom och med trampande på liFa fatt fom förut packa mul-
len tilfammanä. Denna fyllning lägges til et q«arters högd
öfwer bräbdarne af gropen : Och ofwcm på Fupan nast om-
Fring trädefs stam, gör man en liten däld, på fat regnwatn,
och fat, hwarmeb trät watnas, må bäri samlas och få tilfalle
at desibättre draga sig neb til rötferne at befrämja närings'
saftens tilrnbmna.

At rotterne wib utsättningen må wara få friffe och fär-sse fom möijeligit är, i aktagcs 1:0 At, om beqwämligen ffe
fan, trän uptagas meb få mycken mull Fring rotterne fom möij-
ligen Fan hänga wib bem; men stulle all mullen falla bort,
få planteras be liFa fult; bock taga be sig ej gierna få fnart,
fom bå muft* Fan följa wid rötferne 2:0 At styrningen ffer i
mulen och fuktig wäberlek, då fotf)ttan icke Fan wärcka på trä-
fatt rötter och torcka bem. £Docf får ej wabrct wara räg«-
acktigt, ty bå blir jorden, hwarmeb gropen stall fyllas, fä
Flibbig, at den ej få wäl jämt och fatt Fan fitta sig Fring be
sina rotterne 3:0 Nebsaftes trän, bå det ffe fan, så snart be
blifwit uptagne; hwarföre man icke eller upgrafwer fiere trän
i sänder, än som genast funna omplanteras.^ Nar hånder,
at trän, efter det be blifwit uptagne ur Träfcholan, måste stå
någon tib oomsatte, få är nödigt, at be förwaras i stugga,

B famt
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famf at rötferne hallas meb fuFtig mull wäl öfwertacrfe. Och
om frän blifwit förde på längre wäg, få böra rötterne på nå-
gon tib Innan de utplanteras, ställas i Falt watn, at faxat
vata fuccifera, eller sug rör, mage öpna fg och blifwa tjen-
lige at draga must ur lorden. Mil) träns forande läng, e wäg,
är nödigt r.o At, om mo.jligt åt, dec per om natten; ty bå
torckas ei rötterna få snart. a:o Om det ffer om dagen, at
rötterna aro täFta med mattor eller h)iift, at linbxa solens och
luftens wärckan på dem; famt at de då och då bestänckas med
Falt watn. 3:0 slt man fer til, fat wib förandet, de ej ffadasmed qwistars afbrutande, barkens afgnagande *c

Om man i brist af tjenlig Trägårds-plats, är nodfaFab,
af fatta trän i en alt för hård jordmån, st löner det icke mö-
oan, at gräfwa någon sådan grop fåsom förr är beffrifwen.
Det är då bäst, af elibast gräfwa gropeli få biup fom mat*
myllan på bet stallet är, famt fylla ben til hälften meb god
jord, och sedan man fatt trädet dcrpå, fylla ofwan på jordytan
få högt, at trädets rötter Fomma at Frypa i den goda matmyl-
lan hwaraf Fupan tilreöes; de föFa wål sig framdeles ned i
matjorden, den man ock med annan god joxfa påläggande Fan
»ka- När alt detta är giordt watnar man efter en eller par
bågar, om rägn ej kommit, om Fring träbet, på det myllan få
mycket bättre må fatta sig emellan rötferne. Af fol - hetan ej
må göra någon aba, tager man torf och täcker öfwer kupan,
läggandes ben famma få , at grässidcm wånbet ned och rötfer-
ne upåt, och bet sti brebt fom gropen räcker, åt alla sibor.
©ller, fat fom är bättre, utbreder man öfwer fupan färff eller
obrunnen Fodynga fil en tmärhanös tiockleF, aFtandes liFwäl
bärwib , at fan ej Fommer åt träbefs stam , bå betz heta
funbe afbränna barcken och ffada txåbet: för bättre utfeende
stull strör man strax, medan giödningen än är fuktig, lös mull

wer ben famma til i » i tums tiockleF; då gödningen byme-
dclst
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belst borfgömmes från fynen. At täcka omFring meb tall eller
enris, bruFas ock; men Detta mebel ät' ej få godt och fäkerf
bet nytz förejlagne. Om man kommit, at låta et trä sta fa län*
ge i Träscholan, at fat blifwit helt stort, och man stban flyt-
tar bet dädan, obferveras l)wab i föregående nämnt är; men
fom et stbant stort träd är mera Finkot) än et litet, så bör
man än, at famma träb af folhetan ej må twingas fil förstarck
uidunstning, få ofta Flara och warma dagar infalla, ifrån
Flockan 8, 9 eller fiost 10 föremiddagen til klockan 3 a 4 efter*
middagen ställa bet i skugga , medelst Tall - rnffor eller afhug-
ne löfrike trän, fom »fällas där omFring på den sidan, fom
ligger emot starckare folbaddet. At med massa omlinda hela
stammen och Fronan af et sådant fiort utplanterat

e
träö har

ock sin stora nötta, at lindra solens wåJdfamma wmckan pä
fat. Watnandet bör ingalunda forfummas. Det ffer hälst
met> fol-liumt watn; och fortfares därmed jjela första somma-
ren, få ofta jorden öfwer rötferne begynner blifnaa något torr.
Om man tillika sprutar watn öfwer stelfwa stammen och alla
trädets grenar, sa befordrar sådant trädets skyndsammare waxt
och trefnao oförliFneligen. Til at hålla stammen at wäxa vått
npoåt, är nödigt at öe nyh omsatte frän, på liFa fatt fom
i Träfcholan ffer, fastbindas wib raFa Fappar, fom hälst ned-
sattas uti gropen innan trädet

e planteras, på fat, i fall Fäp-
pen efter åt stulle nedföras, rötferne båxwib ej mage ffadas:
Ömbinbningen bör ffe få , at barcken ej må taga ffada, på
fått fom förrut i föregående §. wib plantornas flyttning til
Träfcholan är lärbf. Denna fastbinbning wib störar är för
större omplanterabe trän, få mycket nödigare, fom et starcFare
w ber annors läffeligen funbtfafla dem ornftiO; och en litet
fwagare winö Fan ändå få böja dem,.- at be (må nyligen ut-
slagne nMa rötter berigenom Funbe anten albeles afbrytas,
eller åtminstone rubbas, hwarigenom trädet ansenligen Fomme
at hinbras i bes wärt.

Kn
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An finner jag nöbigt, af at nämna, huru nära Äppelträ-

den böra fattas til hwarandra , emedan man hos ojj alt för
ofta felar hart, Man plcnjerar gemcnligen äppelträden på li-
starne wib gångarna; nu äro uti en stor bel Trägårdar gån-
garna enöast 324 alnar breda; alffå Fomma träden at ej sta
mera än ungefär 6 alnar från hwarandra; när de änärofmå,
få tyckes för en owahn detta wara nog rum lämnat emellan
dem. Men hwad ffer? Äppelträden hinna ej ernå en tredje-
del as deras storlek, innan de råFa hwarandra med deras qwi-
star och grenar; få be få stå, få bövja qwistarna gnaga hwar-
andra wib minsta blåst, jjwaraf träden taga stor ffada, och
måste dö ut, innan de l)unnit til deras halfwa ålder; At nå-
gorlunda bota detta , är ej annat råd, än at ffära af detza qwi-
star; men då drifwes trädet, at flå ut mera qwijrar, och waxa
för tått, just fom ffer, da man Flipper et träd, at det må få
en tåt Fröna; men härigenom får man mycket qwistar och gre-
nar, men ingen frukt; eller om man får något litet frukt, är
dm liten, osmaklig och hinner näpligen blifwa halfmogen; fy
den fnttx mäst i ffugga for de myckna och tåta qwistars ffuU.
Wil man åter förekomma, at ej få klippa och afffara qwistar-
na, få är ej annat råd, ån meb rot uptaga hwart annat Äp-
pelträ, at de öfriga må få något bättre rum ; men när träbert
blifwit något stora, få lyckas et sådant omplanterande ej alfid
fa w.'l; lVimnstone måste man då noga i affråga, hwad för-
ut wid större frans omplanterande är sagt i första delen paF.
s. och 6. och i dena q. n. samt för mera säkerhet nedjaftcs Tallruffor
få på södra sidan , at träben stå i ffugga första fommaren från
Ft. 8. a 9 f. m. til Fl. 3. a 4 e. m. Ät derföre undstiopa desse o-
lå<\cnfat;x bör man straxt ej safta traden närmare fil hwar-
andra, än deras wåyt och fruktens mognande och godhet for-
drar; det närmaste at Äppelträ Fan stå til det andra äro 12.
alnar; lo a ir. alnar ar redan fornär; man stall ändå finna,
at el)\nn de stå 13 alnar från hwarandra, ffer bocf, nar de,

blifwa
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blifwa inemot fullwär-ta, at de meb qwistarna nåFa hwaran-dra; Fan man satta dem is. a 15?. alnar frän hwarandra, är
det få mockef bättre. Jag wil nu säja orsaken hartil; mång-
faldig erfarenhet både innom och utomlands har wist, at AP-pelträn, fom stå for nära och tått fil hwarandra bära i:o al-
brig få ymnigt frukt, 2:0 aldrig sa stor frukt, 3:0 fär aldrig
frukten en få tack färg, 4:0 blir den aldr-g få tidigt mogen,
ja hos osi hinner många siag aldrig blifwa rätt mogna, och 5:0
far den aldrig en si^ behagelig och angenäm smak, som det ffer
med frukten på de Appelfran, hwilka stå långt ifrån hwaran-
dra, där luffen följakfeligen får fritt circulera omkring bem,
och der solens strålar hafwa fri tillgång til alla deras grenar.)
hwarigenom deras safter blifwa bättre preparerade, innan de
fiyta in i frukten. Flere obfervationer wifa ock, af traden
om fommaren utdunsta starkt både genom bias och fruft, famt
at träden lida, i fall desse utdnnstningar ej af luft och Wind
straxt bortföras, eller om traden stå så nar til hwaranbra, at
be fen må're insuga hwarandras utdnnstningar, bwaraf sedan
en osmakelig och mindre nyttig frukt tilffapas. I Angland,ber
dock solen om sommaren står högre, och warmcr mycket längre
tib af året, än hos of, lämnat sällan under 20. alnar emedan
hwart Aooelträd; famma göra de äfwen i noa Swerige i Nor-
ra America, hwilken ort dock ligger lika långt fil Söder som
Madrid i Spanien ; derföre är det ej underligit, af de på desse
orter hafwa få ufwalda och walsmakliga Äpplen, ar emellan
deras och wåra är båxuti nästan famma ffilnod fom emellan
dag och natt. Öm be (Fulle fe, huru man hos osi packar nä-
stan få många trän man Fan helt taft til hwarandra i wara
trägårdar, lå ffulle be tro, at näppeligen någon wille smaka
dem, eller af be enbast älnades fil föda för wijsa forfotade Kre-
otur. Man tycker wäl, at man tappar något i trädens antal,
då man planterar bem få glest; men man winncr dercmot t
myckenhet fruFt, och förnämligast i fruktens godhet och fbtlef.

Om
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Om gållgen derföre i en trägård ar endast 324 alnar [bred,
bör man fatta APoelfräben sä långt innom listan på qwarteren,
at de sta, om görligt är och man har rum, 12 alnar frän hwar-
andra; men on» man wil wara alt för niff meö sin jotb, få
fan man anbtligen lämna endast 9. alnar emellan dem; men
aldrig b<'ra be fattat tätare; man hat' ändå i framtiden den
olägenhet,at om man lefwcr tilt de blifwa mot fullwdxta, stö-
ta fa tilhopa med owistarne. Det enda, fom ffnlle wela styrc-
fa en, at ej här lämna mer än 9 alnar emellan hwart träd,
är bef, at fom hos ost gemenligen innom 19. a 20 år någon
swanliH och ganffa sträng winter infaller, fom dödar en mye-
Fenhet äfppelfrän, och man således får få trän, fom hinna til
deras rätta storlek och ålder, så ffadar ej, om man och safter
dem så tätt. fom m;f? nämdes, emedan en sådan owanligwin-
ter ändå gior dem nog glesa; men fyåttil swares: An om man
ar sa lnckelig och får sådana trän, fom mast alla uthärda en
dylik Fiolo; har man då icke stor harm, när man fer dem med
grenarna böria löpa filljopa, just då man stal begynna wån*
ta, at inbärga ymnigaste fruFt af öem? Wi hafwa ju APpelfrdn
t)åx i Finland, som äro ofwer 40. år gamla, och an bära gan-
ita ymnigt frukt, gt äppelträ, som icke dr ympat eller ocu-
lerat, börjar nästan aldrig bäm ftukt, innan dct är 9. ar gam-
malt; ia man

e har dem, som hinna til 12. a 14. år, innan de
x^oifa deras första frukt; sätter man fådana mi för tått, så
måste man anten hugga bortt, eller omsätta, eller Flipoa hwarf-
annat träd, just bå fat börjar frambringa frukt; hwad har
man då, för sin möda? derföre dr bäst, at straxt lämna dem
tilrackeligen rum.

Tidens Forthef, få wäl fom trängseln på BoFfrycke-
riet, med fiere ovfaFer, förbinda mig af längre fullfölja denna
aftandling. Huruwida det, som återstår, af mig Fan utgifwas
eller icke, anFommer på tib och omständigheter. I mcdlertid

wKe den gunstige läsaren mitt försök med' wälmenillg uptaga.
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