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§. I.

Saffran år en mycket nyttig och nödig våxt, hvilken
ifrån åldre tider tilbaka b°\d& varit kand och culti-
verad. Hos Grcekeme kalfedes denne våxt %%ck(§*

fom man kan fe detta hos Dwfcorides . Araberne kalla
den Zaba Faran, fom betyder en gul fårg, och tyckes
federmera detta gifvit Européer anledning, at bibehålla
for denne ort nåftan famma namn Saffran. Af Poeter-
me år hon icke heller glömd; når en Virgilius fkal i
Eiiog. IV. affkildra et angenämt omfkifte til båttre ti-
der, få ordar han fåledes.

Magnus ab integro Saclornm naftfatur orda*,
jfam redit virgo aftnea
Jpfe, fed in pratis aries jamfvave rv.benti
Murice , jam croceo mutabit vellera luio.

Likaledes formåles om denna våxt i defs Georg/c.
IV,* v: 109. fbm ock af Horatius Epift. L. 11. x. af
Lueretius Libr. 2. fbm ock af Ovidius Libr, I. I åldre
tider hämtades den båfta Saffran ifrån Corycs i Sicilien,
nära intii Tarfns och i negden omkring berget Tmolus,

hvar-
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hvarfore ock Virgilius i Georg. I. jS, härom figfalede*
utlåter.

Nonne vides, croaeens ut Tmotus odörer,
India mittit ebur , mollesjua Tbura Sabai.
Ku mera år det bekant, at Saffran hy en Fiåll 6rtr

hvilken man öfverkommer i de måfla Europtzijka alpert
famt har Haller funnit den vildväxande på åtfkiiliga
ftållcn i Sebveitz (a), at ej förtiga det for fiere tider til-
lbaka denna nyttiga våxt redan blifvit med mycken for-
mon planterad i Italien, Spanien, Frankrike, Ungern,
Bobmen och Tyfkland. Herr Du Hamel du mmceau an-
märker at den alt for vål trifves och kommer fort
åfven i kalla climater, och har Herr Arcbiatcrn von-
LINNé med mycket goda fkål a daga lagt och bevift
moijeligheten, at kunna plantera åkta Saffran på fodra
fidan af våra Svenfka Fiåliryggar. {b) Hvad ej mindre
Herr PRESES under anflålte planterings förfok med
denna våxt hår i Finland anmärkt til uplyfniug af defs
upförande och fkötfel, fom och hvad for ofrigit om
Saffran och des plantering år hufvudfakeligen at i akt
taga, derom åtager jag mig friheten, at i detta Acade-
triifka arbete något utförligare i korthet, formåla, och
hvilket den G. L. bevågna omdöme underftålles.

(a) HALLERII enumeratio ftirp. Helvet. pag. 28r«
{b) Svenfka JVettenfkaps Academiens Handlingar, får dr
1754-pag. 188«

Alt efter det Botaniflerna tagit til grund i fin Syfte-
matifka indelning af växter, antingen växternas frukt ,
blommor, calyx, Blomfoder eller annat dylikt få firmes
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ock Saffran i Botanifke Syftemer på fkilakdgt fått upta-
gen; efter en methodus naturalis ; få horer dock denne
växt fåkert til Liljacea Liljearterne, och år colchicum defs
nårmafte granne. Af Botanifter hvilka i får fkrifvit
fåiom mono.grapber om Saffran få bor nämnas JOH.
FEKD. IIERTOD, med fin crocologia, utgifven fena
1670, Roten på denna ort år Lökaktig, ftielken utan gre-
nar : bladen gråsiika , blomkronan, fbm på Tullpaner, fex-
biadig; .hanblomman ftamina _}j honblomman piftikn I.
Stigmata tria, eller market tretrådigt, hvilket mcd Stylus,
ftiftet utgör den del af växten , fom gifver Saffran.
Blommans färg år ån purpurröd, ån ock Violett färgad,
få at i anfeende härtil den åfven i kryddgårdar år en ej
ringa prydnad. Till planterings förfök har Herr PRJESES
forft fått några få Saffrans lökar igenom Herr Oeconomict
Profefforen LÅSTBOHMS bevågenhet i Upfala; federmera
hafva Profeilorcrne LIEDBECK ifrån Lund och Herr
■van LINNsEe den yngre behagat hit öfverfånda något
förråd af dem': men de hafva ej ankommit til denna
orten-, omfider har igenom Herr Skeps-Capitain faeohStrandheims goda anftalt och förforg Herr PRJESES
ifrån Spanien bekommit Saffrans-Lökar, hvilka ej mindre
ån de förre vål tålt Finlands Climat och vinterköld,
famt burit blomma och gifvit en frodvuxt Saffran,

§. 3-

I Éngelänå och vid Gatinois i Franchriks icke långt
ifrån Paris eultiveras Saffran årligen til myckenhet på
åkerfälten; man väljer hårtil hälft'et höglänt åker jord-
läge, fbm ligger väl emot middags Solen, öppet for alla
våderftreck, och fbm har fenaft varit bevåxt med korn,
fom efter 2:ne års fkdrd legat et år i trade. Lerjord och

all
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all jordmon, fom år mycket fugtig och Vatufiuk bor
undflys til Saffrans plantering. Kiappur mylla år tienlig,
allenaft klappuren ej år för itor och grof; mager fancf-
iord duger icke hårtil utan hälft en lagom fet fandmyl-
la; altfor mycket bör åkren ej gödas ; Saffrans Lökarne
växa håraf väl mycket til ftoriek med en ymnoghet på
blad: men de blomma litet. En torr och mindre gödd
åker gifver altid mera Safirans blommor. Åkerjorden,
fom fkail nyttias hårtill bör omplögas 3 a 4 gånger. Förft
om höften emot vinteren , fedan om våren ikåll-
muften, derpå godes åkerfeltet något med kort ftro
eller brunnen göclfel, men mindre än til annat fåde.
Svingödfel , duger ej. Gödfelen nedpléges 1 vecka vid
pafs derpå; emot midfommaren plöges den 4:de refan
och då lagges åkerjorden i något uphögde I<s fots breda
tegar, hvaruti Saffrans Lökarne utplanteras. LJnder hvar-
je plögning bör jorden til 9 a 10 tums diup omröras
och år högft nödigt, at igenom plögningen åkerjorden
tilredes våi lucker och lös för denne plantering.

§" 4«
Saffrans utplantering fker på det- fattet at en karl går

långs med de, för Saffran tillredde åkertegarne §. 3. och
med fpada i hand dåruti gör en 6, tums diup fora; honom
följa qvinfolk och barn hvilka lägga Saffrans Lökarne i
denna upgrafna åkerforan til 1 eller 2 tum ifrån hvaran-
dra. Når karlen på denne planterings åkertegen gör
högft 1 quarter ifrån den förra föran , en ny fora , få
betåckes med den uptagne mullen , de i denförfta plan-
terings föran nidfatte Saffrans Lökarne til 3 a 4 tums
måktighet med mull; och på det fåttet fortfares med
alla raderna tildesf fåledes hela åkertegen blifvit utplan-
terad och myllad; någre fkåra Saffrans Löken i flera de-
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lar då den utplanteras : men detta år ej få fördelachtigt
fom når hvarje lök odelt nedfattes. Vid utpianteringen
{åttes fpitfen af Saffrans Loken upåt och de fmå torra
rottrådarne affkåras , fom ock alt hvad fom mårckes va-
ra af röta anftuckit. Båfta tiden til Saffrans Lökames
utplantering år i vårt elimat i lunii månad något för
Midfommaren, famt bära redan otn höften i September
månad de ft.6r.fta och båfta iökarne Saffran famma år.

§" 5.

At befrämja Saffrans blommomes upkomft ur jor-
den, få år nödigt, at vid både lökames nidlåggande
fom ock annors, all jordens tiltrampning i det mögeli-
gafte undvikes. I början af September månad upgraftas
helt lått jorden med en jordkratte til en tums diup of-
ver Saffrans Lökarne. Sedan Saffrans blomman i flutet
af September eller i början af October af jorden upfku-
tit, framväxa och derefter af Saffrans Lökarne fmå gröna
gråslika blad, hvilka ftå i denna grönfka öfver hela
vinteren; emot våhren gulna bladen, och efter Maji
lamt Junii månad f å fer hela Saffrans planterings öde ut,
utan fpår til någon våxt öfver jorden. Denna tiden få
npgråfves i flutet af Junii månad något mullen öfver
de då i jorden dolde Saffrans Lékarne. I flutet af Julii
månad fker det andra gången och 3:dje refan helt var-
famt och litet i början af September månad; Igenom
detta arbete hålles jorden icke allenaft lucker och lös för
Saffrans Lökames våxt, utan ock frias härmed Saffrans
landen ifrån alt ogrås, fom tager bort både onödigt
muffen af jorden', fom ock hindrar Saffrans Lökarne i
deras våxt. At nu i början vara defs fåkrare om Åkta
Saffrans trefnad och våxt i detta kalla Climate , har Herr

PRji>
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PRESES ftraxt efter Saffrans utblomming öfvertåkt Saf-
frans fångarne til par tum med måfsa emot vintern,
härigenom har fkedt, at de ej allenaft blifvit ofkadda af
vinterkölden ; varit fria för ogräs , undgått olågen-
het af för mycken höftvåta, utan och hafva de fedan
vift hg mera frodvåxte om höften ån annors.

§. 6.

Råtta och låmpligafte tiden at infamla och uphåm-
ta Saffran af denna växt, den är hålft om mårnar och
aftnar och föran blombladen aldeles épnat fig. Blom-
momes afplockning förråttas af qvinfolk och barn hvil-
ka in vid ftielken aftaga blomman, famla dem i korgar
och föra dem hem, hvareft de på et bord eller rent gålf
utbredas, at högft öfver et dygn litet torkas; hvarpå
Blommorne uptagas lagges på et bord eller något bräde;
blombladen afbrytas och Saffran hvilket år märket eller
Stigma Piftildi uttages: af flamma ftåndaren i Saffrans
blomman , eller af blombladen får ej något inblandas i
Saffran; den varder derigenom förfalfkad, ock mörknar
och tager fkada på tiden. En perfon kan af blommor-
ne om i dag afplocka i fkålpund rå Saffran, famt up-
går til i fkålpund torr Saffran 5 fkålpund otorkad. Saf-
frans torkningen år en granlaga och angelägen omftån-
dighet. Herr Du Hamel de Monceau, berättar at vid
Gatinois dermed få tillgår, at den rå afpiockade Saffran
lågges i några Såli med hårfikts botn hvilka pa fhören
ftållas 1 fot högt ifrån jorden; derunder fåttes några
glödande eldkol öfvertåckta med afkmorja, fbm hindrar
all råk, och på det fåttet torekas Saffran varfamt, til
defs den år få torr, at den kan gnuggas fonder emellan
fingren> hvarpå den ar en färdig handelsvahra. Forfb*

året
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aret gifvef et morgonsland Saffran vid pafs 3 fkålpund
Saffran; men andra och tredje året til 16 fkålpund och
då böra Saffrans Lökarne åter omplanteras. I Engeland
år det vanligt, at en Saffrans åker af et morgons lands
vidd på defse trenne år lemnar i årlig afkaftning til det
minfta Femton pund Sterling, för hvarje år (a)

f» BALTEAS. ERHARTS OEconomifke Pflanzen-;
Hiftorie 2;r Band pag. 53.

§■?■

Saffrans Lökarne omplanteras hvar 3:djesr; orfaken
år den , at de qrdje året redan ökt fig til ftörre mångd
ån fbm på planterings-landet med förmon kan upföras
til våxt. Sex kappor utfatte Saffrans Lökar öka fig redan
r.drä året til 13 och på tredje året til 18 kappar. Saffrans
Lökarne upgråfvas ifrån jorden i Junii månad, hvilka
fedan af quinfolk eller barn upplåckas i fina högar at
torkas 4 a 6 veckor föran de åter utfåttas på nytt i til-
redde planterings land. Saffrans Lökarne taga ej få
mycket fkada af torka?, fom icke mer af våta den tiden
de ifrån jorden blifva uptagne. Man behöfver ej inläg-
ga Saffrans Lökar i mullådor eller annat når de ifrån
aflågfne orter införlkrifvas ; de gro icke defs mindre
lika väl, om de ock varit 2 a 3:ue månader torre ifrån
jorden uptagne.

§" i.
Saffrans Lökames vårfta fiender åro mullvador ock

möfs , hvilka ur jorden upföka dem begärligt til fin fö-
da i
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da; at undvika denna olågenhet, fä anlågges ock utrlke*
Planterings fångarne ute på öpna fälten: men ej nära
vid gårdarne. t mycket fet jord befvåras Saftfans Lo-
karne af en utväxt eller knöl vid roten , hvilken hindrar
deras förökning och tilvåxt: Fransfojerne kalla denna fiuk»
dom Fauffet; Ibland mårckes ock röta inuti fielfva Saf-
frans Lökarne, fom kallas Tacon, famt röger denne fiuk-
dom fig måft i våt och fuktig jord. Vid Saffrans Lökam-
es utplantering bör ej mindre denna tilvåxta knöl, ån
de fvarta och brunachtiga rötfulla flåckarne ifråra
Saffrans Lökarne med en hvafs knif nått bortskäras och
igenom dikning öfverflödig våta derifrån afledas, famt
cilfes: at på ny gödning Saffrans Lökarne ej ftraxt utplan-
teras. La mört eller Saffrans peften år vådeligafte fiuk-
dom för denna våxt; emedan dermed i haft hela Saf-
frans landet kan fmittas. Du Hame! du monceau, har
uptåkt denna fiukdom förordfakas af en Planta Farafiti-*
ca , fom år en liten Tubera eller underjordifk fvamp.
For denna fiukdom år hårtils ci annat botmedel bekant,
ån at få fnart några Saffrans lökar märkas vara med den-
na olågenhet befVårade , få borttages de ftraxt noga
|åmte all mull omkring dem til 1 quadrat alns diftance
och half alns diuplek, hvilka långt ifrån planterigs lan-
det afföras.

§* $*

I handel år den Ungerfka och bfterrihfka Saffran
båfl ; den orientalifka år ock god : men förfalfkas gemen»
ligen af Turkarne. dels igenom Zaftos blommors inbland-
ning, dels at de taga måfta kraften af den förut; dera
fins allmånnaft, fom handels vahra i Venedig, der den
då år inpackad i låderfåckar, kallade futi aJ vid päls 3B &åir
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Ikålpimds'vigt. Franfka Saffran ifrån Gaftinoij år förtråf-
felig god. Engelfke och Irrlåndfke Saffran ar ej af fyn-
Berlig god art, taft mången för dels mörckröda Färg
fåtter värde derpå. I Italien , Frankrike och Engeland
har man ock for Saffrans uphandling, vifsa marcknads
platzer. I Engeland äro 4:ra fådana marcknadcr och il-
talien är i Landikapet Puglia eller Apulicn , den förnåm-
fla Saffrans marknad.

§. io.

God Saffran bor beftå'af ftadiga trådar, vara ej
mycket livs til fårgen, och hafva god aromatifk lugt,
icke kännas för fugtig ån mindre rå. Den förfalfkade
kan lått igenkännas, om man litet tuggar af den iämma
och anmärker om den ymnigt färgar Saliven eller icke;
åfven fom, i fall man lägger Saffran litet i alun-
vatn, och fedan förföker med et rent linne, på hvad
iatt den fårgar; år fårgen flått och icke nog gul, eller,

at den gifver en mycket ågta röd färg, få år Saf-
fran helt vift odugelig eller ock förfaifkad

med Zaflor.
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