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KQNGL. MAJ:ts och Svea Rikes
HÖGSTBETRODDE MAN och RÅD,

RIDDARE. och.COMM FN DE UR af KONGL.
MAJ.ts ORDEN,

HÖGVÄLBORNE FRIHERREy .

Herr C A H Lj ..
RUDENSCHÖLD

NADIGSTE HERRE. «" i

At Dygd och Lårdom tiltaga och grön*
fkas vid det Lärdoms - Hus , under

hvars Lagrar, Eder Excellfnce, åfven
fordom fielf vishets kärnor famlat, det har i
alla tider varit Eder Excellences ypperfta
önfkan, och ftörfla fagnad.

Eder



Eder Excellence , fom allmänt vördas
fö^ftadgat högt uplyft vett, djupfinnig Lår-
dom, och mångfaldiga iörtjeni.er, emot ve-
tenfkaper och fcolterlandet i gemen, täcktes
öck nu Nådigafl tillåta mig, at i underdån-
ödmjukhet få tilågna Eder Excellence detta
ringa Academifka arbete, fom utreder, hu-
ru jordens fruktbarhet fåkraft i-Landet kan
främjas.

Den Högftas ymniga nåd och vålfignel-
fe! följe Eder Excellence, i Dess Dyra Kall
och Höga Embete. Hålfa och fundhet med
många glada och fälla dagar, befråmje Eder
Excellences beftåndiga höga välmåga. Det
årdens troinncrliga och hjerteliga önikan, fom
med djupalte vördnad framhärdar

EDER EXCELLENCES

underdån-ödmjukafte
rjfnnre

JOHAN BECKMAN,



KONGL. MAJ:ts
HÖGTBETRODDE MAN och GENERAL;

af Cavalleriet,
CHEF För Armeens Flotta,

CFVERSTE för Kongl. M.Aj:ts Lif-Regementö
Dragoner,

RIDDARE och COMMENDEUR af Kongl.
Svärds-Orden,

IIÖGVÄLBC)RNE BARON

EHRENSVERD,
NÅDIGE HERRE.

Rom var 1 välmagt, få gick defs HjeJtar ifrån
\ vapnen til plogen. De anfågo för borgerlig

(kyldighet, at ej allenatt pådraga harnefk, cch hvås-
fa brynjan, til räddning och förfvar, af fina Lands»
måns fnhet, lif, och egendom, utan eck at med man-
lig armftyrka, uprödja olåndig mark, och at igenom
treffam Landfkötiel > ftämja allmän välmåga.

Nå»



NaDIGB Hérße; inom Sveriges gräntfor, och i
fynnerher i Finland, tinnes ingen, fom Fcké vördar Edra
ftora forrjtuifter, Eder högtuplyfta och vidftråckta in-
tigt, i Krigs-verenikaper,och Eder on.forg, lamt Eder
nit i at bidraga _il alt det, fom Finlands Hushållnings
förbättring angår.

Under Eder upfikt, åro fafta murar och Borgar
Uprefte. J hatven , for en orolig framtid, fait våra
fkår och hamnar, i bättre förfvarflånd ån förut, och
på der Landet, af öfverflödigt vatn ej måtte dränkas,
eiier det på mull och fetma utblorras; få hafven J ge-
nom hårda Hällar och fafta Berg, öpnat för det famma
fritt utlopp. Delte minnesftoder » förvara NåoiGE
Herre, Edert Namn ålfkae och vördat hos fenatte
Etterkommande, om ock alt annat fkulle tyftna.

Men : för mig år ej nog ar deltaga i allmän vörd-
nad, för NäniGE Herr Generalens, älfkansvårda Per-
son; ej mindre min kära Fader, ån jag, hafva blifvit
hugnade i (år, med få mycken hög -\nneft och nåd,
ar vi det aldrig kunna erkänna. Närvarande rinsra
Academilka arbete, Tom Nödige Herr Generalen
ödmjukalt tilågnas, det är det endaite, jag har at af-
lemna til en ringa dock välment vördnads tolk dåraf.

Den Högfte göre Nådige [Herr Generalens
lefnad, mångårig, frögdeiull, och" fåll!

Jag framhärdar med djupafte vördnad
HÖGVÅLBORNE HERR GENERALENS

åldraödmiokafle f:enare
JOHAN BECKMAN,



Kongl. Maj:ls
TRO -MAN och BISKOP öfver Åbo Stift,

Kongl. Academiens durftädes PRO-CANCELLAIRE
Samt

LEDAMOT afKongl Sv. Vetenfkaps Academien,
HÖGVÖRDIGSTE

tiERR IJoCT. (j A K Lå
FRIEDRICH
MENNANDER.

under Högvördtgste Herr Biskopens och
N Pro Cancellairens öma vård ocn ftyriel, vid

detta Kongl. Lårofåre, alla täfla om tilfålle at uttol-
ka fin vördnad, för De.s få allmänt högt ålfkade
Person, få år min förbindelfe hårtil lä mycket me-
ra fördubblad, fom min käre Fader» för flere tider

til-



tilbaka, och federmera åfvcn jag, af Högvördigste
Herr Biskopen och Pro Cancellairen, hlifvit hug-
nad med en fynnerlig hög ynneit, och upmuntran tii
dygd , och lärdom.

Högvördigste Herr Biskopen och Pro-Can*
CELLAiUEN, täcktes öka fin förra vårda ynneit for
mig, då jag nu ödmjuka!! underilår mig, pryda det-
ta ringa Academifka Arbete, med Dess lyltra, och
vidtfrägdade Namn.

Den Högfte öke och ftyrke, Högvördigste Herr
Bi köpens och Pro-Cancellairens hälla ock kraf-
ter, göre Dess dagar mänga och fälla, famt läte til
GUDS Förfamlings upbyggdfe, Lärdom och Veten»
fkapers tilväxt, Honom i Alia Dess goromål, röna
en ymnig Den Hogftas nad och vålfignellel

Framhärdar med ouphörlig vördnad

HÖGVÖRDIGSTE HERR BISKOPENS
Och PRO-CANCELLAIRENS

Ödmjukafte tjenare
Johan Beckman.



HcglvrdeHerr CANDIDAT.
lärda arbete, fätter i klar dag, Er infikt MIN

l Herre, och berömliga nit for Hushalls vetenfkapen.
._ * Ehuru kringfkaren min tid är, måfte hot) dock vara tii-
räckelig, at fåfom vän och medborgare, därföre betyga Eder
min fagnad cch tackfamhef.

Den H. Skrift och de uråldriga-le häfdahandiingar upvifa
it-oa lyckligare Secler, än dem, fom gynnat en ofkyldig Herda
lefnad och et lönande landtbruk, Jo[ephs jordifka lyckfaligheC
prifas efter välfignelfen och fruktbarheten , han ägde inom fina
jandamären. Roms välmagt var ftörft, då Landtfkötfelen hölts
i lika värde med de högfta ambebenj En G)uintus Cincinnatus
beklädde fil fkiftes de förnämfta hedersftällen, och fy/lan vid
plogen. En mägtig Kejfar Diotlttianus lemnar fin Krona, och
flyttar med glädje til Snlona i Dalmatien, at nyttja Landtlef-
n3den, och därvid röner cch erfar, at Han i älta fina dagar ej
förr an da, (makat tifvets fanna förtiöjtt^heter. När Han ock
efter någon tid blifver anmodad, at återtaga Thron och Scepter,
fvarar Han fina välmenta underfätare: Himlen late J [agt hvad
j.ig med egen hand [att och planterat i Salond, ja oroade J mig
aldrig med denna anhkllan.

Mgn hvad behöfva vi gå få långt tilbaka? vi lefve nu
fielfve i den lyckliga period, fom til Landets förmon gjordt
deffa ädla tankefätc mera allmänna och alfkade.

Herr CANDIDATEN, fom i denna lärda afhandling, vi-
fer fig äga de famma, kan ock altfå, få mycket fäkrare göra fig
hopp om allmänt bifall och beröm, för Dess väl 'anlagda flic
och möda. Lef altid nögd och fäll! Eder Lärdom; Eder
Dygd vante icke länge på belöning! I

Jag lefver med all Högaktning
HöGLaRDE Herr CANDIDATENS

vän och hörfamfle tjenarc
IS AA C ROSS.

Oecoii.Direct,
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Fruktfamma parker med frodväxta blomfter
|||L och gröhfkande" lundar, äro menlöfa
S^>' och fridlamma Herdars angenämafté

Hemvift. fruktfam mark gläder fånaden och all Crea-
tur; fruktbar jord lönar åkermannens fvett och mö-
da med en ymnig fkörd, och teknar des anlete med
munterhet och glädje: men hvaruti jordens rätta
fruktbarhet beflår, och hvad det är uti jorden, fom
urgör och främjar en få ymnig den Högltas vålfig-
nelie, det är ännu ej til fullo uplyft.

Ifrån äldre tider tilbnka, har detta redan varit
et ämne, fom ibland de Lärda förtjent mycken up-
tnärkfamhet, och med hvilkets utredande de ej rin-
ga bemödat ilg: men med föga framgång, få vida

A de



2
de vid underfökningen däraf, ej tötgr naturens enfal-
diga egna lagar, uran mera en ogrundad inbilning
och förhalfade tankar. Än har man på et Aftrolo-
gifkt lätt, fgdtr igen orfaken til jordens fruktbarhet
i vidt afiågsne Himmel(ka kroppar , ån diktat im-
materiela andar, fom fådant fkulle befordra, än har
et eller annat Element blifvit tilfkrifvit ftörre verkan
häruti än vederbort; än har mån ock trott, at jor-
dens fruktbarhet., antingen fkulle beftå i fetma , fak,
eller andra dylika ämnen.

År 1737 upgaf Vetenfkaps Academien i Botir-
deaux til Premie fråga: hv-sJken vore den fannolika-
fte orfaken til jordens fruktbarhet, och utftäldés den
til uplöfning andra gången 1739, då igenom Doclor
Johan Adam Kulbels 1740 härpå upgifne Svar, få-
fom på rön och förfarenhet grundat, denna fak far-
tes i mycket ftörre ljus än förur. Mäft famma tid,
var en utländfk. Präft 'Job. Denjjer ,(*) bekant för
det han famlat P.ön och Anmärkningar i detta
ämne. År 1755", blef på nytt denna fak utftäld
til närmare utredande, af Kongl. Lärda Sälfkapet i
Edinburg , och hedrades af der famma, den lårda
Skotrlåndaren Frans tlomé, med en Gull medallie,
för fir däröfver inlemn-de Svar. Man fkulle i an-
feende til alt detta, hafva anledning at tro, der den-
ne fak vore nu mera nog utredd\; men ånnu an-
kommer mycket på närmare rön och för (ok, här-
uti ; hvaiföre ock den af Oeconomifka Vetenfkaper
fa mycket förtjence mannen, Landtßådet i Hanno»

ver,
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ver* Grefve Otto von Munckhanfett , nyligen forledit
År, emot 20 Ducaters Premium, urftålre til de Lär-
das befvarande, den frågan 5 Hvilka hro de medel,
hvarigenom äkerjordmonernas fruktbarhet , jakrafl kun-
na främjas?

De rön och anmärkningar, jag ti! detta ämnets
uplysning, haft rilfälie at göra och famla, varda i
detta arbete utförda, famt underftälles de härmed
den G. L. närmare granfkning, och bevågna om-
döme.

(*) Denfers Abhandlung von der Frucktbarkeit der Erdfti,
hvilken federmera igenom Profeffor Strebtrs omforg blif-
vit tryckt i Halle 17//.

§. 2.

Fruktbar åkerjordmon beftår i jämforelfe emot
obördig jord, däruti, at alla växter och Cerealia, ej
allenaft gro, och upvåxa frodigare och ymnigare, u-
tan ock til ftörre godhet af rötter, grenar, blan
och frukt, på den förra, än den fenare; och fom
detta, icke kan hårröra af annat, än af bättre födan-
de näringsfaft, och des ymnigare tillopp, få bör i
näringsfaftens befkaffenhet, och hvad den famma fi-
ka'eller hindra kan, men intet i annat, orfaken och
medlen til äkerjordmonernas fruktbarhet igenfökas»
At behörigen utreda detta, år altfå nödigt at tilfe

A a l) Hvad
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i) Hvad medel naturen* i fit fria och okonftla-

de tildånd nyttjar ti! gödning, elier at öka och främ-
ja, en födande näringsfaft for växter i jorden.

2) Af " hvad befkaflFenhet de gödningsfätt åro »
fom af konften underfiödes , och huru vida de af«
vika, eller öfverensltämma ined naturens rätta än-
damål.

Anmärknjng, De allmänna gödningsfätt fom konfien
påfunnit, til främjande af åkerjordmonernas fruktbarhet, de
beftå däruti, at 1:0 antingen åkerjorden tilblandas med nå-
got ämne, fom. .öker.näringsfafcen.. för. växter, fom allmänt
kallas göda åkren. Eller 2:0 om denna jordens rauft fin-
nes djupt ned i alfven, upbringas den igenom plog, något
mera up emot jordbrynet, eller ock (3) meddelas fä.deskor-
net igenom fiöpning i fruktbara fluida ämnen, fom kallas
fwcunaatio immcrfiva, en ymnig jnäringsfaft, at främja deg
grodd och växt.

§. <_«

Hvad de medel beträffa , fom naturen i fit fria
och. okonfllade tilffånd, brukar at^ underhålla och öka
jordens fruktbarhet, och hvilka 'cmftändigheter hin-
dra det famma ,' få " finner man efter rön och an-
märkningar, dem i fynnerhet vara föjande,

i) Sedan fäd och växter upväxr ti! mogen frukt,
ntfa de fig fielfva, och iifven mylla fig fielf, med'
en fin jord, hvartil de igenom»■ forn.rnelfe förfalla,
Alla perenne trän och växter, fälla fördenfkui ärligen en

myc-
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myckenhet löf, barr, qviftar och blan, at betäcka
lina rötter, och at fedan fåfom mylla, öka matjor-
den. Annueie växter förvandlas til" mylla, mäft fam-
ma år de upvuxit. 1 den mon jorden innehåller en
fådan vegetabililk mylla, i famma förhållande befin-
lies den åfven mer eller mindre fruktbar* I lös och
mycket lucker jord, förgår och afdunftar dock fnart
denna jordens fruktbarhet» hvilket nog utmärker at
i en fadan mylla måfte finnas något annat än jord,
eller jordaktigt ämne, fom i matjorden utgör väx-
ternas föda.

2) När en åker får ligga i trade, at af des för-
multnade växter, ej något medtages til andra väx*
ters föda, och åkren hyfer nödig väta eller fuktig*
het, famt den finnes utltäld för luftens fria åtkomlf,
fä främjas därmed jordens fruktbarhet.

3) Om Alf jord af Lera, Mergel och Kalkjord,
igenom plogen vändes up i dagen, i fynnerhet om
höften, och den fedan af köld öfver vinteren, än til-
fryfer, än uprinar, miller leran härigenom ej ringa
fin feghet; äfven fom aiia defla jordarter, blifva me-
ra fruktbara än förut.

4) I jordmoner fom åro fega och hårda, kunna
inga växter med fruktbarhet (§.11.) komma fort, -.vår-
före naturen igenom omväxling, af värma, luft och
Väta, arbetar pa at göra dem luckra och lefa.

-.- 5) Igenom dagg-fall främjar Naturen jordens
fruktbarhet, famt beliår daggen af dunfler .och *ån-

A 3gor



6
gor, fom dunrta ur jorden, eller af djur och växter,
och innehåller den förutan en flor del vatn, äfven
jord, olja och falraktiga ämnen.

6) Regn är et dråpeligit medel, hvarigenom na-
turen främjar jordens fruktbarhet. Efter Margrafs
rön, (*) innehåller det vårtiden mäft det famma
fom daggen, om vinteren dock mindre af bljak-
tiga ämnen.

7) Snön är ock ibland de kroppar, hvarigenom
jordens fruktbarhet främjas; när den om våren fmäl-
ter, nedfköljer den ej allenaft en myckenhet fin bör-
dig jord, med fig från högderne, ner i lågder och
dälder, utan ock lämnar altid en fin jord efter fig,
fom år mera oljäktig, ån af kållvatn, Homé har
funnit den famma ock därföre brinna i eld, äfven
fom fnö- ohh Rågnvatn rurna altid fnarare ån an-
dra vatn, famt år af Margraffs rön (**) bekant, at
fnövatn, förutan en abforberande jord, åfven hyfer
mera kokfak: men regnvatn mera et faltpetteraktigt
våfende.

8) Ej mindre finnes öfverfvåmningar af vatn,
eller inundationer mycket bidraga til jordens frukt-
barhet. Kdflodens verkan i Egypten, fom gör de
nåftgrånfande åkrar mycket fruktfamma , talar nog
härom. De uti bergen af öfre Abyfjinien, ymnigt
fallande täta regnfkurar , uprifva under fit tiihopa
flyrande, en myckenhet jord, hvilken de fedan fö-
ra i Nilftr'Qimnent och hvarifrån den under des up-

flö-
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flödande , vidare med vatnet på marken kringfpri-
des; dylik nytta göra äfven vårtiden alla upfloder
hos ofs i landet.

9) Når animalier förrutna, förfalla de ock til
mylla, men i den famma åga vegetabilier ej tref-
fam våxt, förrån det rätt noga förrutnat, eller at
den blifvit af vatn diluerad eller utfpådd. ! vege-
tabililk mylla fom endalt år halfruten, komma väx-
ter dock nog fort, och upvåxa dåraf frodigt. All
mineralifk mylla, tillika med den fom hyfer berg-
fetma, år däremot aldeles otjenlig at bidraga til jor-
dens fruktbarhet.

io) Omväxling af våta, luft och varma, bi-
draga alt för mycket til jordens fruktbarhet, och
kunna inga fädesarter eller vegetabilier dem förutan
växa. Men af mycken värma förtorkas ock väx-
terna , mycken luft utmärglar dem, och af öfver-
flödig väta förrutna de.

ii) En til mylla väl brunnen och förrutnad
gödning, gifver den båfta och måfta näring för väx-
ter; men upblandas jorden tillika med gödning, fom
ån år i gåsning och förrumelfe , få ökes dåraf ej
allenafl en nödig värma i jorden, utan ock främjas
igenom gödfelens fermcntation , fådeskornets tidigare
grodd, och den ymnigafte lamt frodigafte våxt. All-
män erfarenhet, i tråd- och kryddgårds fkötfelen,
och i fynnerhet vid vegetabiliers befordran til ym-

nig
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nig och fkyndfam växt, i drifbånkar och drifkurär
beftyrka nog detta.

12) 1 Öland och Gottland år mårgelen allmän,
men ej tjenlig enfam at främja jordens fruktbarhet.
Likaledes förhäller det fig ock med krit - och kalk-
jorden i England; lerjord blottad på mylla, år hård
i torrka, feg i våta, famt för fig fielf otjenlig at
föda växter. Mo och fandjord kunna icke eller af
fig fielf föda växter. I qvarlefvor af brända anjma-
lier och vegetabilier, fåfom i aika, kunna ej några
fådesartér eller andra vegetabilier upvåxa. På de
ftållen där hafsvatnet åfverfvåmmat jorden , eller
mrneralifkt vatn och viårilaktiga källor finnes, år
jorden altid ofruktfam.

Anmärkning r. Af detta, fom anfört blifvit, finner
man at Du Hamel de Monceau intagen af den Engelfka Jetbro
Tulls åkerbruks theorie, mycket felar, då han påftår, at
gödfein dels i åkem endaft på et mechanifkt fäte gör gagn,
i det den igenom fin gäsning i jorden fördelar jordpar-
tichrna , och gör dem löfa och luckra, dels ock, at den
i gödfelen eller myllan befintliga jorden, endaft fkal utgö-
ra växternas föda; men iwad det förfta angår, få ar af
Zymorchnijka principier bekant, ac (.len gäsning obrunnen
gödfel förorfakar i jorden , den har ingen verkan på an-
nat än likf-älliga ämnen, föijakteligen kan den icke åftad*
komma i jorden någon mechanifk delning, eller uplöfa den
famma, at ej förtiga det en förrutnad gödning N:o ii. och
hvilken ej mera är i fermenea ti on , dock finnes in-
nehålla den bäfia näring för växter. At til främjande af
jordens fruktbarhet, det äfven mäft fkulle ankomma därpå,

ac
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At endaft öka Jordpartidarnas yta , och göra jorden lucket
och lös, det ftrider emot tydeliga ren i N:o r. och allmän
erfarenhet. Icke heller kan det förlikas med växternas me-
chanifka ftrudur och bygnad, at jor.ien endaft i och for fig
fielf, kan ucgöra växternas näring. Se Rönet; N;o r. 9.12.

Anmärkiv, 2. At vatn enfamt fkal kunna utgöra väx-
ternas näring, det är en tanka, fom varit gängte alt fe-
dan den Grutkifka Tkales tid. Helmont har igenom förfök bu-
dit til at beftyrka detta: men ej bevift mera, än at värn,
fom innehåller et fett jordaktigt ämne , kan föda växter.
Alla de förfök och bevis, fom i nyare tider anföres til ftyrka för
denna mening, utmärka icke eller något annat. Ty 1:0 är af
Wodvards förfök bekant, hvilket Herr Pr>__ses ock flere gånger
Uprepat, at ju mera af vatn, igenom filtration och deftillation,
det jordaktiga ämnet affkiljes , ock det renas, des otjenligare
är det til föda för växter. a:oDe mäft betydande förfök, fom
fynas bevifa, at vatnet innehåller en växter födande jord, äro
af Herr Margraf gjorda, och hvilken af vatn, fom i täckta
käril med helt lindrig värma öfverdeftillerades, dock bekom
något jord, fom ock af et 30 gångor omdeftillerat regn-
vatn: men fom Rönen N:o 6. 7. utreda, och Margraft
egna förfök äfven intyga, at regnvatn hyfer förutan jord,
altid et Nitreuft och fe taktigt ämne; jorden af falifyra fa-
turerdd, kan uplöfas i vatn , famt förenad med nyfsnämda
ämnen,altid blifver ofkiljakcigt ifrån vatnet, äfven fom jor-
den följer fpiritus urino[ot, de ma huru ofta fom hälft om-
deftilleras, få bevifa Margrafs rön icke eller annat, än at
igenom iiererade deflillationer han kunnat ifrån värnet affkil-
pa någon jord, och den, efter det han fielf äfven tilftår,
til mindre mängd, då deftillation fkedde i Baimo w.aris, men
mera jord, då ftörre eldgrad nyttjades. 3:0 Skulle man ock
kunna medgifva, at vatn förvandlas verkeligen til en, väx-

B ter
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"fer, födande Jord, få vore det då mera ej vatn, fom utgjor-
de växternas näring, utan en af vatn tilkommen fin fet jord;
foljakteligen förfaller den lärda (rätan , at v3tn allena fkal
kunna föda växter , i et fädant fall , äfven blott i en Lo-
gomacbie.

Anmärkn. 3. At växterna ej endaft ur jorden, utan
ock af luften håmta näring ,är allmänt bekant. Rönen y, 6. 7.
utmärka at dagg, regn och fnöfall utgöra härvid dock det
mäfta; men at efter Homes, och andras tanka, jordens frukt-
barhet mycket äfven fkulle ökas af luftfetma, fom alcali*
fka jordarter attrahera ifrån luften, det vil icke mycket be-
tyda* ty dels förlora deffe term abfcrbtntes fnart fin alcali-
fka natur i jorden, dels hyfer och luften af fig fielf ej nå-
gon fetma, utan endaft fådana ångor och dunfter, fom af
jorden upftigit, och hvilka mäft med regn, fnöfall och dagg
återfalla til jorden.

Awmärkn. 4. De fom hanleda jordens fruktbarhet, en-
daft af feta oljakriga ämnen, hyfa en tanka, fom ej kom-
mer öfverens med naturens egna lagar, Rönen N:o g. n.
vifa tydeligen at öfverflödig fa* jord, ej ar den tjeriigafte
för växter. Oljaktiga ämnen tilräppa växternas portr, och
hindra faft mera näringsfaffens ingång. B nnet i fin R.iber-
thes fur t u(.ige des fettilies , och Kréften i Petersburg[ta afltr-
xa, beftyrka äfven genom fäkra förfok, at af oljor och fji»
lituöfa ämnen, växter aldeles tvinas bort, och kunna tj
upgro til någon växt. Oljor utan ti: blannirg af faller, kanna
icke eller förenas med vatn, eikr förmå .je ufcnra någon
tjenlig näringsfift för växter. Urin, och 31 ja Snir.tus uri.
nofi, äro för <j_n öfvtrficdiga feftr__n, for (Ig fidfc all na ic-
ke eller ämnen tii jordens fri. barher, ura r fafi mera ä<o
ock alla (aLa al-mina efter tiort.es foriök tt förgift
för växter,

An-
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Anmärkn. f. Lika ogrundad är och deras mening, fom

i et eller annat flag af falier, tiltro fig kunna igenfinna or-
faken til jordens fruktbarhet. De rön fom förut N:o 12,
blifvit anförda, utreda nog, ar 7e>r-° abjorbentes, och atcati-
Jka [ätter, ej kunna för fig allena uträtta detfp. Satta aeida,
fom mera äga en coaugulerande, än uplöfande verkan pä
vatn, jord och fetma, kan äfven få mycket mindre nå-
gon orfak til jordens fruktbarhet tilfkrifvas. Sä fnart åker-
jorden blifvit fyrlig , vantrifves ock ftraxt däruti alla väx-
ter, äfven fom kan jord är ofruktfam, få länge des öfver-
flödiga fyra ej afdunftat. At [alia metatlica, fäfom vicftril-
Jer, eller (älta auflera , fåfom alun, på något fäet fkulle
främja jordens fruktbarhet, det är ock emot allmän för fa-
l.enhet, fom vifar , at jord, hvaraf viflrilfer eller alun ut-
vicra, den är altid ofruktfam. Af famma befkaffenhet är
det ock med kokfalt. Efter Homes förfök tyckes dock föl-
ja , at när viclrilfyra , Jaturerat alcali minerati, fådant fom
det finnes i Engelfka faltet, äfven fom, då den förenat fig
med en terra abjarbent, fåfom i Gipsjorden» få tyckes den
ej hindra, om icke främja jordens fruktbarhet, i fynnerhet
då något oljaktigt ämne varit med i blanningen. Han bar
äfven funnit, at ofiäckt kalk, författ med faltpetterfyra, och
diluerat utaf vatn, hindrat jordens fruktbarhet, men genom
tilblanning af olja, har jorden blifvit bräkt til en fördub-
lad bördighet. Hvad Saltpetter enfamt angår, få har en
Maijov, Gtauber, Vervlam , och Vallemont , med flere, myc-
ket uphögt des värde, at främja jordens fruktbarhet. Men
i Parififka Vet, Acad. Handl. läfer man rön , hvilka hvar
och en lätt kan fielf verkftälla, fom utreda, at i fall man
med ftarkt faltpetterlag, fuktar jord, få blir den otjenlig at
föda växter; men nyttjas faltpetter väl diluerad el-
ler utfpädd, få gör den godt gagn, och främjar anfenligen
/ordens fruktbarhet, Homes har funnit, at i uns Saltpeter

Ba på
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pa 6 fkålp. jord är förmycket tiltagit: Herr Preses har rontj
at med i uns i vatn folverat faltpetter, kan på 12 ikålp,
utlakad mulljord, fruktbarheten y a 6 dubbelt ökas.

Anmärkn. 6. I anfeende til alt detta fom nu anmärkt
blifvit, och hvad de förut anförda rön och förfök utreda,
få finnes, ej mineralifk mylla, mineralifka falier, eller annat
dylikt, utgöra fruktbarheten i åkerjordmonerna, utan endaft
d^n vegetabilifka och animalifka myllan, då den hyfer nö-
dig fuktighet och värma , famt äfven är utftäld för luftens
fria åtkomft, fe rönen N:o 1. 2. y. 6. 8. 9. xo. När ock en
ftik mylla är i gäsning eller fernientation , få öker den än
mera fruktbarheten i jorden, rönet K:o ir. Och fom ani*
m'l fk och vegetabililk mylla, efter det analyfs Chemica ut»
vifa», beftå af jord, fetma och falt, alla växter i deffa äm-
nen äfven kunna fluteligen uplöfas, få är ock tydeligit, at
deffa ämnen materialiter i en bördig jord, utgöra des frukt»
barh t, men inflrumentatiter bidraga därtil vatn, luft och
värma, i det de uplöfa, och fedan på det nogafte åter
förena jord, fetma och falt. När ock d< fTa ämnen finnas
i vatn, få hjelp-^s federmera luft och värma åt, at fordela
dem i ångor, pä det de må kunna tränga fig i växternas
lönhel , rjena dm fil uppehälle, och utgöra deras näring.
Ku bd har igenom fina förfök åfven funnit, 2t fruktbar jord
mäft a'tid innehål,i ro del falt emot 5ä 6 delar fin fet jord,
famt har den feta jord.*n tfrra inflapmäbilis, altid ofverh-nj
framför faltet; ju maorare och ofrukrfatr,rr9re jord, des min-
dre innehåller d.n äfven fälta och fem a.

(*) Le« Memoires de 1 Ac.derrie de fciencrs a Berlin Tnm,
7 p. 131. (**) Se fahomaftädes p- '48. j' en tirai (favoir
de I' eau de n-ig»") de mtrce que;t»ues gtains (fe fel, qui
ttnoi. ;>»us du fel de cuiline que du ftl r.nreux; en quci
il -ii._e.oit du tel exr?.n dt f raa de plu^e, le que. a-
vonp.us de rapport »vt., le nitre, §,4,
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§. 4.

Den näringsfaft, forn växterna igenom fina rör-
ter håtnta ur jorden , år enahanda, famt grundar
det fig endaft uppå fördomar, men ej på naturens
egna lagar, at växterna efter fm fårfkilta befkaffen-
het, fkulle fuga ur jorden flera flags näringsfafter.

Anmärkn, i. Deras mening, fom påftå, at på hvart
ech et ftycke land, fkulle endaft och allenaft växa vifTa
flags vegetabilier, förlagges utom det anförda, jämväl af
erfarenheten, fom intygar, at på en och famma bördig jord,
flere flags växter,kunna både gro och frodigt upväxa.

Erfarenheten vifar väl nyttan af ombyte med fädesarter,
få at enär en fädesart, en tid vuxit på en åkerjord, få bör-
jar den at vantrifvas , i fall famma jord ej med annan fäd
befås, men hartil ar orfaken, at dels igenom et flikt om-
byte, det gamla vanliga ogräfet utrotas ifrån åkeren, dels
ock at en växt, fom fordrar mindre näring än en annan,
kan växa frodigt i den jord, där den förra flod i vantref-
nad; fåfom man finner det, dä hafra utfås efter korn, och
hvilken i anfeende til fina mera horizontelt utfkjutaode röt-
ter, kan fuga närmare muften ur jorden än kornet, Vore
ock den tankan af grund, at hvart fädesflag fkulle uphäm-
t£ af jorden färfkilt näring, få borc'e man rrcd förmon kun-
na i en åkerjord utfå, forft hvtte, ftdan korn, ärter, haf-
ra, rofvor, och därpå utan vidare gödning, återigen Hve-i
te, hvilket dock ftrider emot allmän fcffarenkc t.

Anmärkn,"s. Ef mera betydande fkäl, fom fynes ftyr-
l^a ma.fatfen däraf, at alla växter») ej af jorden taga ena-
handa näring, är det, at det gifves til få m;.nga ilag <"är-
fkiita Yåxtcr, af åtfcillig färg, lukt, fmak och andra c^en-B 3 ika«
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fkaper,och hvilker icke tycks kunna härröra af annat , än af
färfkilta flags näringsfafter ; men at denna fkilnad förorfa-
kas af växternas färfkilta Org.ani[me , eller invärres ftiudur,
och den färfkilta tilredning näringsfafcen där undergår, det
ut,ceder til fullo anatomia Plantarum, fom ock de omftändig-
jjeter, hvilka yppa fig vid ympningar och oculationer. Ef-
ter Gnws och Malpigs rön, beftå ock växternas rötter en-
daft af et fvampaktigt poreuft väfende, hvarigenom närings-
faften ur jorden t>phämtas, utan at växterna affkilja en del
däraf, och emottaga blott en annan art til föda, VifTa flags
växter, fåfom Sailtornh, SalfoU, och en hop Men(enbryamatay
fom växa vid hafsftränder, innehålla i anfeende härtil, ef-
ter hafsvatnets befkaffenhet, äfven mer eller mindre fälta»

§. $.

De medel konften påfunnit, at öka och under»
ftödja åkerjordmonernas fruktbarhet, de åro af åt-
(killig befkaffenhet. För behörig ordning vil mai
hår anmärka, hvad flags ämnen fa af djur- fom våxt-
och (tenriket, famlas och blandas til åkerjordmoner-
ne, at fråmja denna affigt.

Stenriket, därifrån nyttjas til gödfel blanningar
i) Mylla ifrån kärr, och gyttja ifrån fjöar och

backar.
2) Bleke, krita, kalk och märgeljord,
3) Lera både brand och obränd, famt lermylla;
4) Sand, ftengrus, ftenklappur och klappurmylla.
"s) Saltpeterjord och falt afka,

6) Jord
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6) Jord efter förmultnade och förrutnade iHafs-

väx.er och hafs fnåckor, famt andra flags oftroco-
äermata.

Växtriket lämnar ämnen, fom ån mera öker
jordens fruktbarhet, fåfom

1) Mylla efter allahanda flags förrutnade vege-
tabilier.

2) Växters barker, q viftar, blan, barr, få ock
fpån , fiö» och hafs-örter, hälft af fådana växter»
fom åro faffiga, och hvilka innehålla et oljaktigt ämne»
"flint lått forrutna; lafoch måfsarter göra ej något gagn.

3) Sot och kol af förbrända växter.
4) Växternas afka, fåpfiudare lur, och alla

de aflkråden, fom vid oljeflagerier plåga finnas»
Djurriket , gifver de kraftigafte ämnen at öka

jordens fruktbarhet.
i) All animaiifk mylla.
2) Gödfel af allahanda djur, fånad och foglar.
3) Urin.
4) Allahanda affkråden fom af animaller bort-

sattas ur köket, och alla de flags affk af och öfver-
lefvor, fött. vid flögder och hsndtverkerier qvarb'<f-
Va, hvi.k) fö-ädla rå ämnen ifrån djurriket; ibland
hvi'ka h ir. horn, låJerbkar» och ylle lumpor,
icke äro de fämfta.

An-
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ANMÄRKNING, i, Hvad deffe ämnen ifrån Stenriket an»

gar, fom nyttjas til jordblanningar, få öka de för fig fielft
ej" vidare jordens fruktbarhet, än i den mon, de innehålla
en animalifk eller vegetabilifk mylla. Men fom til äker-
jordmonernas fruktbarhet äfven fordras §. 3, Rönen N:o
3. 4. 1. 12. At jorden fkal vara lucker och lös 5 at de \
myllan befintliga växter födande ämnen, ej må afdunfta ,
utan i jorden qvarhållas, och at jorden af fyra ej må bet.
fväras , få finner man häraf lätt, at kalk- och krit-jord,
jämte fnäckefkal , bidraga til fyrans abforberande ur jor.
den; en hård lerjord förvandla de til mergel, äfven fom
en lös fandblandad jord, genom tilblanning af lera, fättes
i ftån.d, at längre än annors qvarhålla fetman, Tiifats af
abforberande jord , fåfom oflackt kalk och dylikt, bidra*
ga och ej ringa , at uplöfa fetman ur jorden , och förena
den med vatn. Men brukas flika abforberande jordarter
til myckenhet, utblotta de jorden i haft pä all fetma, famt
äro aldefes otjenliga på mager jord.

Anmärkn. a, De ämnen fom ifrån djur- och växtriket
nyttjas, at underftödja jordens fruktbarhet, göra på tvägge-
hända fatt gagn. 1:0 Då de ära förrutnade til mylla, 2:0
när de blifvit förbrände til afka , hvilken i anfeende til
det alcalifka falt den innehåller, långt mera än abforberan*
de jordarter,både bidrager til fyrans förftörande ur jorden,
fom ock til fetmans uplöfande, och des förenande med vatn,
til en tjenlig föda för växter, Gödfel, fom af intet annat
beftår, än af fdndertuggade animalier och vegetabilier, forn
med djurens falive och gallfafter i deras kropp blifvit up-i
blandade, finner man ock häraf, få mycKet mera bidraga til
äkerjordmonernas fruktbarhet, fom den famma efter förrut-
Itelfe förfaller til animalifk och vegetabilifk mylla. I an-
feende til fin ftyrka, anfes männilko excremtntcr, cödlei

ef-
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efter fvin-kreatur, får, getter cch foglar, vara de ftarka-
fte, och fom den beftår i en ftörre mängd, af et atcaii vo/d-
--titt, fom de famma innehålla, fram för annan gödfel: roen
etlcali votatile är et förgift för växter, få är få mycket
nödigare , at deffe gödningsflag undergå en fullkomlig för-
rutnelfe, och dilueras med vatn, innan de nyttjas til göd-
ning på åkem. Så vida häftar icke äro animalia ruminan»
tia, eller fädana djur, fem idifsla, få finnes icke heller .i
häftgödfeln, frön efter gräs och örter fom de nyttjar, vara
förftörde, utan äro de fruktbare, och kunna ännu lätt gro;
hvarföre är nödigt, at häftgödfel hälft väl brunnen, brukas
til jordblanning, emedan i annat fall, man därmed utfår,
och mycket främjar ogräfets växt på åkrama.

§. 6.

At igenom ftöpning, eller fcccundatio feminum
immerfiva, kunna främja fådens både tidigare grodd,
och at därigenom underhålla och öka jordens frukt-
barhet, har långe varit ryktbart; men i fig fielf bi-
drager dock ak fådant, mycket ringa til et flikt ån.
damål. Förfarenheten har tydeligen utmärkt, at fa
enfalte ftöpningar, fom fke med afka, faltpetter, urin,
olja, åtika, eller vin, fom ock de fammanfatte,
fom beftå af fåpaktiga, jpiritueufe, oljaktige eller
ock nitreufe, feta åmnen, altid varit åfventyrlige,
och ofta mera ikadat, ån gagnat både jorden, och
fådesvåxten.

Så vida med de båfta ftöpningsfå.t, ej annat
uträttas, ån at fåden upblötes och förfåttes i grodd,

C och
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och af vegetations lagarna är bekant* at en växt af
det upblötre fadeskornet, endaft några dygn hämtar
föda: men under hela des öfriga våxt, all näring ur
åkerjorden, få är ock tydeligit, at den näring, fom
genom ftöpning meddelas fåden, alt för kort tid
främjar des våxt och frodighet; at ej förtiga, det
måfta delen af de brukeliga ftöpnings åmnen, äfven
åro aldeles otjenliga och obeqväma, at ingå i väx-
ternas porer» och kunna de ej fåfom någon näring
i deras ådror eller rör drevlera, och på något be-
tydande fätf tildela fäden kraft och ftyrka. Skal än-
teligen fäden* (löpas, eller en fcecttndatio jemintmi int»
merfiva, brukas, få bör det hälft fke med regn vatn,
och icke annat.

Anmärka., t. Af fädens ftöpning, ksn en åkermän ej
vid annat tilfålle hafva betydande nytta, än at kur.na vin-
na något på utfåningsfiden, i fall höft eller vår, för otjen*
lig väderlek, han den rätta fåningstiden nödgas författa:
men då är ock at i akt taga , v,a det fäden i regnvatn
ej mycket upbfötes, eller mera drifves fil grodd, än st aT-
Jenaft en groddpigg {het fynes. 2.'0 Aten fådan ftöpter fäd, ej
utfås i mycket torr jord, eller hvareft den är urftäfd för
fiark folhefta. 3:0 At en flik ftöpter fäd ftraxt nedmyllas:
40 Bör den ej utiås i alt för mager jord, hvaraf de ifrån
det grodda fädeskornet fig utfpridande fira fina rötter, ej
kunna hafva tilgäng på vidare röriig näring. f;o i bördig
däfvig jord, kan endaft med ftörfta fäkc-rhet en fådan ftöp-
ter fäd utfås.

§" 7»
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§. 7.

Af det fom härtlhs anfört Mfvit, får man nu
altfå ljus, af hvad åmnen fruktbara gödfelfamiingar
(kola beftä, och på hvad fått de böra anläggas.

i) Sjelfva '

ämnet är animalifk. och vegetabililk.
mylla (§. $. Anm. 6.) fom ock gödfel, fom beftår i
bJanning af dem bägge .(§. f t Anm. 2.).

2) Fordras ock härtil en ti.blanning af andra
jordarter, på det gödfeln må des fnarare bringas til
förrutnelfe, fom ock det däruti för växter befintliga
födande ämnet, ej må för häftigt afdunfta, utan
qvarhållas.

3) Kommer ock mycket an på flelfva belägen-
beten, hvareft flika gödfelfamiingar anlågges, famt
tiden och fät tet, huru de blandas i jorden, at öka
och underhålla Äkerjordmonernas fruktbarhet»

Anmärkn. 1. At animalifk och vegetabilifk mylla, jäm-
te gödfelen, innehålla det rätta ämnet, fom utgör fruktbar-
heten i åkerjordmonerne, det är förut nog utredt, men at
i fynnerhet myllan af animalier, bör noga förut förrutna,
det utmärka ock Rönen i §. 3. »N:o 9. 11 och §. f. N.o
3. 4. äfven fom fruktbarheten i jorden, des mera och
fnarare främjas, om något obrunnen gödfel ibland den för.
futnade inblandas. §. 3. Rönet N:o u. Nödigt är äfven
at veta, at fåfom gödfeln til åkeren tages, antingen från
ladugården, fkogen, elier ur kärr, och annan myliig mat-
jord, fä bör ock en iandtman vara bekant, at, få efter

Ca deffe
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defTe gödflearters färfkilta natur, fom ock åkerjordmoner*
nas befkaffenhet, nyttja dem, at underflödja jordens frukt-
barhet. Granris oödfel täres väl fnart up i fandjord, men
gör bättre gagn på hård lera. En bördig kärrmylla ,är
Järopeligaft på kalk och märgeljord, fom »ock i lerblan*
dad fand, men gör intet gagn allena på pös- och fand-
jord. Håftgödfel gör och mera nytta på hårdlera, än i an»
nan jordmon.

Anmärkn. _j. At få mycket fnarare frKmja en gödfel-
famlings förrutnelfe, är nödigt 1:0 at flere flags gödfel, få-
fom haft- ko- fvin - gödfel blandas ihop, 2:0 inblanning
af halm, bofs, fönderhuggi' granris, ljung, ormbunkegra-
fet Pteris, och kråkrifet Bmfetrum , öka t; allenaft gödfelen,
utan bidraga och mycket at hålla gödfelfamlingen lucker
och lös, på det luften få mycket mera må kunna ver-
ka på. dem, Vid hafskufterna kan ock i en gödfelbian-
ning med ftörfta förmon nytrjas, hafsgräfet Furus, eller fom
det ock kallas Houter och Tong , få vida den förutan et olj-
aktigt rmne, äfven innehåller et alcalilkt falt och jord (*)»
3:0 Främjes fermenfarion och förrutnelfejo , j gödfelhögen
mycket, genom tiiblanning af vegetabilier och animalier,
fom äro flådde i förrutncife, få vida deffe ehtr Stahii och
Pringles rön, fåfom f,rmenta putrtfalliva , författa i haft äf-
ven all den öfriga göof. Ifamlingen i gäsning och putrefa»
étion .(**). 4:0 kan 1 flackt kalk ock brukas at vinna det-
ta ändamål, tmedan det ) fynnerhet mycket bidrager,til al-
lahanda animsliers häftiga uplösning, fåfem det är bekant
om terra acttderr.a, bvilken när en död kropp lagges där-
uti, mcm 24 tinnar fkiijer körtet ifrån ben n , och hviiket
rön äfven gifvif munkarne i Italien anledring, st i klöflren
få lätt kunna fy Ma väggarna med benragel, af fina få kal-
lade helgon. redigt til fiänjanc.e _:f gcrifelen* för-
tutning, at däruti ej tryter väta ellet fuktighet, och Ivar-

til
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til urin, eller, gödfelvatn åro de bäfta ämnen. I Tyfkland
köpa ock böndcrne från ftäderne is , fom beflår af ihop-
frufit gödfelvatn, det de i gödfeltn inblanda.

Andra hufvudomftändigheten vid gödfelfamiingar, forti
var, at qvarhålla det i gödfeln befintliga växter födande
ämnet , vinnes fakraft igenom tilblanning ef mineralifka
jordarter, fåfom kärrmylla, torf, fandblandad lera, met-
gel, krir- och kalkjord, famt borde inga gödfelfamiingar
anläggas, i fall icke flika jordblanningar, til en fierdedel ät-
minftone utgöra gödfelmaffan.

Anmärkn. %" Bäfta belägenheten för en godfelfamling,
är i, eller nedanför ladugården, få at Urin och gödfelvatn
til den kan afflyta, famt är nödigt, at gödfelhögen antingen
täckes med tall- cch granris, eller ock at den med något
annat fkjul är förfedd. 2:0 Gödfeln fom brukas til åkem,
bör m,_n ej lära aldeles ti! myl a förrutna, emedan den blan-
dad i åkerjorden, fnart fedan fielf förrurnar; men fkal göd-
feln brukas pä äng, få bör den vara aldeles myllig. 3:0
Tiden at utföra gödfeln bör icke eller fke fent om höften
eller vinteren , uran hälft om våren, at den kan blandas
med kälmuften, och at den hälft ftraxt, plöjes eller harf-
vas ned i åkerjorden , hvilket äfven bör fke i fall om hö-
ften. litet fvir utfädef åkren fkal gödas. 4:0 Hvart tredje
eller til det minfta hvart fietre år, måfte åkem gödas; tv
st göda all fin åker. hvart år, vore icke nyrrigt; hvartan-
nat är förroy .k»-f; hvart tredje år är tilböiligt* hvart ferde
år, är nödvändigt. få lerjord godes tjockare, och mera,
h'n på fanrijonl, fom godes minare och oftare; mera bör

'ock gödas pä högder, än fom på nedriga ort<-r och i da-
lar. 5-0 36 l?;fs gödfel fordras åfminfton ■ på hvarje tunn-
land åker, famt har man af rön och s. »-märkningar funnit,
at 2 å 10 lafs gödfel plär gemtnligen ufvtr vintern i Fin-

C 3 Jand
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land falla af hvarje ko och oxe; <; för hvarje ungnöt; § | j|
lafs efter hvarje haft , och i- lafs efter hvarje get och får.

(*) Experiments on bleaching, Part. 3. Setfr, 6.
_(**) G. fi. Jfri// Fund. Chem. pag. 28. Corpus in putredi»

ne exiftene, alio a pufredine libero facillime corruptio-
nem conciliat, quia i Hud ipfum, quod in motu inteftino
jam pofitum eft, alterum quiefcens, ad talem motum fa-
cila abripere poteft.

§. 8.
At med fåkerhet kunna utmärka fättet, och

geno.r» hvad medel, en mager och ofruktfam åker*
jord kan blifva fruktbärande, det finner man vål
nu lätt, af hvad fom anfört blifvit: men fom ofrukt-
famheten I en jord, kan hårröra utaf flera orfaker,
fa är nödigt at färlKilt fkårfkåda

1) Orfakerna och befluffenheten af en mager
och ofruktfam åkerjord,

2) Hvi.ka åro de medel, hvarigenom den med
fäkerhet kan författas och lorhjelpas til fruktbarhet.

Anmärkn, 1. I allmänhet är mineralifk jord ofrukt-
fam, och når den hyfer i mycket ringa mängd animalifk
och vegetabilifk mylla, få anfes den med fkäl, relativt
äfven, för en mager jordmon. Klappurlera, Fenn. Soi<*
eller Sw-trickofavi , Moblandad lera eller gasjord, Bjqrk-
jord, Fenn, AiX-4MJ/f, urpa,, eller Koubu/aavi J Sandblan-

dad
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rfa.d mojord, Fenn. Hitttd, eller Hietamaa, och Sandjord*
Fenn. Studitmaa, äro i den mon dock ännu fterilare jord-
arter, at de hvarken kunna qvarhålla nödig fuktighet i Jor-
den, eller de i gödfeln och myllan växter födande ämnen.

Anmärkn. 2. Desutan kanna bördiga och frektfatrma
jordmoner, äfven vara magra, och blifva ofruktfamme, af åf-
fkilliga bi-omftåndigheter; fåfom 1:0 af mycken väta , a:o
iifverflödig fyra i åkem, 3:0 obrunnen gödfels utfpridande
på åk.m, efter djur fom icke idifta, och hvarigenom o-
gräfets tiltägande främjas , och all annan växt förqväfvey,
4:0 af jordens feghet och hårdhet. j-.o Af efterfatt nödig
gödning och jordblanning. ö;o Af förfumm3d plögning och
harfning, och om den i väta, eller dä jorden varit mycket
våt, blifvit verk-läld. 7:0 at gödfeln på olämpclig tid
blifvit ditförd, och ej nedmyllad. §:o At åkrama äro
belägna vid mineralifka kallsådror, (må bäckar, och at de
fkymmas af berg, jordhögder och höga fkogar, emot mor*
gon och middagsfolen.

Anmähkn. 3. De förnämfta och fakrafte medel och ut-
vägar, at forhjelpa en mager och ofruktfam åkerjord §. g, Anm,
■I. til fruktfamhet , äro lampeliga jordblanningar i åkem,
I fölgd häraf bör klappurleran, förr än den godes, förNit för-
bättras med tilblanning af fandmyll?. P. s - och gäsjordenr
fordrar tilräcktliga djupa diken, och ölfats af gfof fand,
famt kalk och afka, om därpå tilgång finnes. LeTa och
kärrmylla, äro ölämpeliga jordarter, pä denna jord; den
förra gör gasjorden mera feg och vattafiuk, än förut; den
fenare upfylkr den med mycken fyra, hvaraf defs ofrukt-
famhet öves. Sandbiand mojord kar) förbättras med mergel,
e'kr lermylla. Sandjord #r fåfängt at göda, i fall icke för-
ut med lafs vid lafs, af lermylla den blifvit förbättrad. Nät
i defTe magra åj-erjordflnoner, en fådan jordfclanningförut gått,

kun-
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kunna de fedan lätt igenom gödfel §. j. fattas i ftånd , at
til fruktfamhet framdrifva , allahanda Jlags växter. Ty
växternas näringsfaft i jorden är enahanda §, 4. och den
finnes i animalifk och vegetabilifk mylla §. 3. Anm. 6. och
gödfeln är åter en blanning af dem bägge. §, y. Anm, 2,

Anmärkn. 4. De omftändigheter, fom förorfaka äker-
jordmonernas ofruktfamhet §. g. Anm. 2. kunna ock häfvas,
I fall 1:0 En vattufiuk åker förfes med nödiga diken, 2:0 En
fyrlig, påföres kalk, afka och mergel. 3:0 At gödfeln ej
utföres på annan tid, ej i annan befkaffenhet, eller til min-
dre myckenket, an i§. 7. Anm. 3. anfört blifvit. 4:0 At
jordens hårdhet och feghet, igenom nödiga jordblanningar
och lämpeligen anftäld plögning förekommes. Bördige jord-
moner, fåfom mergel, och fandbiandad lera, kunna ock en-
daft af gödfel, utan jordblanningar förbättras. y:o At vid å-
krars anläggning, och uptagande, äfven hafves nödigt val
på deras belägenhet, at för kylande ångor, de ej må beftå
af froftnäften, eller af berg, högder, och höga fkogar, fe»
Jen må affkymmas at meddela växterna nödig varma.

Den Landrman , fom i akt tager alt detta, kan under
bön om den högftas välfignelfe, aldrig mifstaga fig, at för-

ändra och förvandla en mager ofruktfam jord, til en
ymnigt fruktbärande och frodväxt åkermark.
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