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Kongl. Majtts
Tro-Tjenare och Major wid Kotigf. Lif-vra<
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wälborne

©frr CARL ADOLPH
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3ZV l aftjena Herr Majorens ffere mig bewista walgarliingar,
"V^ ar för mig omöjeligl. Men al wbrdo Er, ar niin an-
ficn^niafte ff^loighec. Uptag derföre min warda Gynnare det»
la mitt Sinlle-prDf til et ringa wedermale af mm tadTmiima*
fte walmening. $iMt det hos Eder fa bara n^ic<ie af all den
högaktning bwarrmÖ mit tacksannna lnerca ar vdfi)U, samt
hui.vw ini-a ined den förmon al ock hädanefter fä röna Eder
wanliga ynnest och godhet.

Under tilöi.sta» af all sielfbegarlig sallhtt och walmoga,
har jag äran ar med största wördnad fvatnhotda

wälborne -^crr Majorevs
XTlin GunsNZste Gynnares

Dbmjttfa tftvari
H, WEGEUUS.
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ja» mig omfamnat, kan jag billigt ej annac, än äterhamca min»
net deraf med wördnadsfullaste tacksamhet. Den otacksamma»
ste wore jag ock, om jag wid alla moieliga ciifallen ej akllo»
ge denne min barnsiiga plikc och ffyldighet. ILid utgifwain
det af detta mitt andra Academifka Arbete tilägnar jag alt<
fa Eder det famma, fåfont et wedermale af min ödmjukaste
barnsiiga wördnad och högaktning.

Illmagten förlane Mine Huldaste Föräldrar en ständig
waltrefnad och jallhtt, fa«nt gore Eder lefnads afton fång,
lätt och (juflig, mig och mina S!'jTon til största glädje och l.ugs
nad; nöåZiM år benö onsian fom tit sitt yttersta fcätts4r&at

Sin Huldaste Faders

£t.tnjuL'lt.bigjTe Son
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S.Ws och Hdtjafta&e Herr Häradshöfdingeiw

obttijufs&Stfjttnle iie'!.".^
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§" x.

R^^lenlenterne kunna ej föda mennissjor; liamrelis HENrt\^- har Dtrfire hälnvist 03 at ifrån de 3:11c alilnämla n.atu*
rens fßiitn hämta föda och Rå-ämnen tit allahanda

nyttiga näringar i Borgeliga <Samhå!(en.. 2lf orta Riket,
har Skaparen i synnerhet gifwic o§ wär masta, bästa och
fundaste mat och dryck, wara kläder, hus ech bohag, Hwar
wåhr upstiga här nr Jordens ffjöte och tyste sofwekamrar en
oräknelig stara gronffande gras och atlahanda mangfärgade
bloluster at ofwertacka och pryda lorDené yta. «^roiften kai!
utan den ljufwajte npmärksamhet, och yttersta wordnad for
Skaparens makt, godhet och wishet åjkåöa warternes under'
tara sammanfattning, deras olika ssapnad, Dyrbara och inta*
gande fägring, ljufiiga luft, angenäma smak, Deras förundrans-
wärda gisio-lagar, estertänckeliga planteringssatt, ock) deras
kraftiga nxirkan, sa!r.t widsträkca nytta i alla menniffliga voärf
och giöromål. Uti ingen Lärdoms Dcl af all menn^rlig roig*
her rragledes wi derfbre ock pa et angenämare och tydli.are
satt til Skaparens dyrkan, eller underrä.tas menniskjorne oin
de säkraste medel och utroågar, ot winna en stadgad wälmä^
go och timmelig sållhct, an af Natural Historien och i synner-
het örta Rikets råtta och grnndeliga kunffap.

Wid detta mitt andra Lärdoms-profs utgifwande, bo?
fördenssull äfwen jag billigt walc mig et a'!!'.'.e af denne adla
wettenffapen, samt innehåller det en ilntefig fortsättning om de
utländsta wärter, Hetr Praeies här t Fiilsta Climacec försökt,
jmne Det några Oeconotaalsie aimiårlMiingai', om deras nyua.

A här
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har bifogas. Hroilfet alt den G. L. mcd et bewagit omdölm
lue täckes Q\)vm.

§"2
Af Desie Planterings wärter och örter anmärckes altsäförst de som höra til

(7EA3313 MONADELPHIA.
Sergneum odöratlffimum, Alcea refea **%onale.

inquinars.
Pbceiwi.

Malva Capenfis.
Carolinlanct **.
crlfpa **,*-
-peruviana **,
verticiUata.

<7l()dvp!!.lM Herbaceum.
Hibifcus Triomim **,

mtitabilis.
3ida abutilon **.

thea officinalis *.
Layatera ariorea **_

cretlca,
Napcea Dioica.

Anmark». 1. I Medicin hafwa denne Gals wdxter
icke »'.ncket ån blifwit nyttjade; efter Qleditfcb anmärkning å*
ro De masta dock goDa får örter, afroen fot» Malva och Al-
thea såsom Emolientia blifroit brukaDe i Pharmacien. Al-
cea roiea och i fymievhet wår allmanna Malva rotundlsolia
Kaftoft hwilken mat Pythagoreae folium lancdum, nyttjaDes
i fornålDern lika allmänt i Uttt fom nu fpenaterij fann dr
afwen Denne Malva såsom linDrigt afföralwe ("), för Dem som
mycket bruka torr och l^arD spis, en mycket tjeniigare föféivdjct/
in fpenac. MARTIALIS säger derföre ock»

Exoneratimis ventrem
M/bi viliica Malvas attulit.

De fom plågades af njursten äto i fpnncr&et of ö«nn«
wdn;

(^) CICERO Epiitoiar. Libr. 7. Lpili. 26.
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wart; smitt tilreddes dä meö olja och dtticka fcejj blo!!!knsp>
par och st.elkar (/').

3llnnärk!t. 2. Bomulls wdrten (luss^piuna har i Dri*
hus enDast Idifroit förföft, då De» wdl framwurit meö dch
»vackra blommor, men ej gifwit frön; tål ej (7limarer, Wi
hafme i Dey ställe falix pentandra lolster, Epi!ol)ium ock
Atclepias Bvriaca^ som gifroO ci bonmllckt dmtie för stögDcr,
Näpsa Dioica har Herr PrXle> ftdt liti wart i Herr Pro-
fetior Kalms trägård i Nystaden, men har ej tålt Climatet,
eller gifwit mogna frön.

§. 3-

I denna §. anföres wärter, som : allmänhet aro de Dra-
peligaste och föritenusta, ti! »ietmijF;ornes spis orh 23a{Fape»$
föda, och hwilka både wiö Färgerler, som ock i Prad- och
Horticuituren dro De angelägnaste, at fortplanta i Landet,
famt hafwa Deste i Herr Archiat. 7.'a?.' timis. Botaniska ly-
fterne fått rum i

CLASSIS DIADELPHIA
Fumaria fpeElabiUs.

femper virens.
Polygala vulgäris.
Spartium fcoparium.

fcorpius **
fpinofiitn.

Genifia tinSloria '*.
Ononis fpinbfa arvenfs.
Anthyllis vuhieraria,
Eupinus aibus **.

hirfutusvarms **.

Lupin us lutens "*,
Pbaleolus coscincus.

vanns **.
vu/garis *,**„
7"cy)cV7^.

Dolichos labiab.
Piiiim s?^/!>v/^ **.

maritimum.
arvenfe **.
hortenfe **.
Jlne cortice.
quadratum.

Sf 2 Pifiim
(5) BRYERINUS de re cibaria Libr. 8. p, 465.
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Pifum v.mbeliatum,

Pnccox **.
ö«m//<? vamm.

Orobus Latbyroides.
Niger **.

Lathyrus ffeteropbyUus,
JativuS '*.
odoratus **.
iingitanus **.
tuberofus.
cyclamupt,
pififormis.

Vicia biennis **.
pififormis.
ovobrycbus.
faba V*.
Niffoliana '*.
Bitbynica '*. '
fotiva, Wicker.
Narbonenfis **.

Ervnm £?/?/ **.
Cicer Arieiinum *.
Cytifus Laburnum **.

Hirfutus.
Robinia Cavagana **.

frutefcens.
Colutea arborejccns,

Glycyrrhizä Glabra *Coronilia /^c^v7-/.-?i>? *".
Ornips /7<,)/-/o/7/c^.
Trifolium j». vfficinale.

m. /><7/^./ **?«, Italica V*.
LotU!i peregririus '".

crnilbopoides.
Trigonella platycarpps **.

/i?/7'//W Grcecum *.
Hippocrepis .v/1.v77/''/7^«a/7i **.
Hedyfarum onolrycbis '*.

Cpvoienfe,
Alpinum.

Galega officinalis.
Pbaca Siberica.
Aiixagaius alopccuroides.

galegi formis *-*,
hamofus,
Bcctwus **.
Arenarius.
Sulcatus **.
pbyfodes.
iiliginofus.

Medicago foliata.
fativa '*_
intertexta,
po/ymorpba,

Anmärkn. i. §.f inhcnijTa rodrtrt hafwa Polygala, Pl-
fom nni-idmuni, Zparduna tpinofurn, Anthyilis, «noniz
fpiftola, LatfayruS HéteropLhyllus och Aftragajus arenarivs
dfwen i Plaritagerh-é M.f ii/förde, Dels fot det, de aro na*
got säNsyitte och wodra waxter l;oö otz, dels ock för nödig

ftm»
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kunskap om dem, i anfeende til deras nytta i Medicin ochOeconomien. Adragalus, fpaftium ock) Ononis droSkäm
ste wärter. Den första är tien.ig at Dämpa siygfanD meD fin
wad, Den sidsta ar den i fornalderens åkerbruk få mycket om-
nämnde reda bovis och mgör Det fwåraste och wdrsta ogräs
uppå tvdDeu- åkrar>',a, för hwilkens utrpiDgönDe man bör nogo
akta fig. Lathyrus ifvaa Wästergölhlalid, ar äter de» bästa
od) drapdignsie'wärt, fom i artificiele ängar kan fortplantas.

%mnåvtn. 2. I denne Gläfs förekomma ock wåra all-
mänt brukeliga Böne< och Artesiag. Ehuru Böne^arterne taf*
ia fin börd dels ifrån Ostindien, Egypten och Cafpifl?e haf-
wets Haf»-. kuster, så gifwa de mast hwart år dock äfwen
frön i wårt Clirnate, ©et i Frankrike brukeliga ial geni-
da?, tilredes mast af Snartio fcopario; af blommorne göres
en Gop.-7'rve, som är Emetisf" och drifwer urin; men Deco-
cdet af blommorne laxerar (>?). Genida, såsom en färge*ört
wid Manufakturer, tål wäl wårt Climate.

Anmärtm. Z. Lathyrus 7l7'uberosu3 tal ganska wal Cli-
mäter, halst dm är isra!> Tartariet. Den torde sås i torra
höglama, sandmylliga ängar, dä den ej allenast »(Te gifwo
en härlig höwärt, inan ock detz rötter frambringa en angenäm
spis. Gmelin berättar, at des.c rötter i synnerhet im.cket bru-
faé i mat af Tartarerne void Kranfnojorfk, hwilka sedan
det yttra Notffalet bliftvit borttagit, steka och dta dem med
smör. I hushållet aro de bättre än drtsstockor, och kunna
brukas lika som de til mot. Siberiffe Hrtetrådet Robinia
bo^de i sonnerhet planteras i Hönsgårdar, emedan höns blif-
wa ratt feia, när de plåcka af De ymnoga fmå arter de ut-
få; tii fliptd häckar, t.ena de ock som ptyDnot) i Trägårdar.

2lstmäddi. 4. Glycyrrhiza Glabra tal Climatet; me»
bbv fäs i höglandt sandblandad rayKö och sid wdl fö öppen

A 3 Sol,
(,-/) Carl /7vc/?v^ Diatencb Plantzen Rdch Tom. 11.

pag. 843'
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Sol, om den stal trifroas hoö ost. Gly-cyrrbiza Lchinafa,
hwilkcn wdxer sä.ymnogc wild wid Volga strömmen i Ryst-
land, kunde, fåfom ifrån et kallare Climate, dock med större
fäkerhet och förmo» hos ost försökas. Den gifwer lika god
Lakritz, som De» förra, och stal wid Apotbeken i Aftracan,
Deraf årligen e» såda» myckenhet tilredaö, at Det försiar för
hela Rysta Riket, (5) Trigondia rcenura GrXcirim, utgjor*
de i fornålder» e»

t
mycket allman angenäm spis, då röäjsen

antingen gran, förd» den stutit dl frön, tilreDD »ied dnicka
och garum fom bestod af stark infattade ttste inmaten, och i
hwars stdlle, Enjovis nu kommit i bruk, nyttjades på bordet
O), eller och brukades den »oblandad med garum, olja och
»in til mot <^).

CLASSIS POJLYADELPHIA.
Citrus medica. Hypericum afcyron.

aurnntium. canadenfe.
mimmularhitK.

Anmärkn. t, Citron och Pomerants träden st.ötes hos
est, äfwen fem i andra Nordlige orter i brangerier, fatut tå--
la icke Climatecs kjold. På alle deste utlär,Dste fpecies afHynericum, finnes icke til den pmnoghet af utriculis, med en
refincule oljaktig faft, fem på wår inhemsta Hypericurn
perforaturn och quadrangulare (e). När blommorne af
Hypericurn stela infunderas i Bränwin eller olja, då bbt
altsä hälst af def>e fpecies, de tages. Ac gifwa Bränreiu en
wacker röd färg brukas hos oh i Finland äfwen noa allmänt
blommorne af öeste, här fä kallade lohamns Mommor, båttil.

§^ 4-
(/7) Gmetins flor. Siberica Vol. 4. pag, 32.
(5) Bryerimis de re Cibaria Eibr. 7. pag. 447.
(</) Apricius Callkis de arte coquinaria pag. 159.
<e) Kongl. Swenffa Wettenffaps Acadermens Hand*lingar för år 1762. Vol. 2. pag. 115.
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§.4,

Här anmdrckes de wäxter, mcd hwilko Planterings för<sök steDt of
CLASSIS 3?^GE^EBIA.

/'7)^6/77/6 åtqualiS.
Tragopogort />^?te«/77 *porrifolium,
Lcorxonera ö«?^//i> *.

purpurea.
picroides **,

Soncbus alpinus.
Lacluca fativa *,**.

capitata *,
crifpa *.
perennis **.

Chondrilla Juncea.
Prenantes muralis,
Hieraceum Lyratum,
Crepis barbata **,

rubra **.
alpina **.

Hyoseris /^^^///o^/e/.
Hypochreris glabra.
Laplana fleliata,
Cichorium l//^//)-^ *.

Endivia ***.
Arclium perfonata,
Serratula tincloria.

coronata.
Garduus marianus "^,

pycnocepbalus.

Carduus tartaricus,
Cnicus fpinofijt/imus.
Onopordurn Acantbium "*<,
Cynara >sr/io/^W»^ **.

Cardunculus **.
Carthamus tinStorius *Cacalia H7//?.??,?.
Chrylbcoma biflora.Santolina Rosmarin! /0//^

Polygamiu fuperflua.
Tanacetum Balfamita. *,*"»

/7?/»«««.
Artemifia Dracunculus *,'",

pontica.
abrotanum *^.

Xeranthemum annuum *'.
Gnaphalium Jloechas.

margaritaceum **.
TulTilago /'et.?/^^ *,**,
Senecio Elegans.
Aller Sibericus.

Chinenfis.
Cbrysanrbem. <7o^o«<?^/««< **Inula HeletiiUm *,^*.
Matricaria Wtt?-7??7«H *.

partbemim **.
Matti'
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Matrlearia Svaveolens.
Antbemis nobilis.

millefolia.
Achillea Ptarmica.

aggeratum **.
Zinnia pauciflora.
i?olidago Canadenfts **.
Tagetes patula "7

eretla *.
Bellis perenn!s **.

Polygamia fruflranea.
Helianthus annms *,**.

Tuberofus **.
Rudbeckia /^/?c/77i7<77<?.
Centaurea crupina "^.

mofcbata **.
BenediEla V.
Melitenfis *\

Centaurea F/^?v><?.
H'/?/tt/^^j7'<?'
C^///<l^f'/7/?//.

Polygamia Ncceffaria,
Calendula officinalis **.

p luvialis **.
Otbonna Tagetes.
ijlago /iMm^H.

pauicä.
Polygamia fegregata.

Ecbiaops Spbarocepbalus.
Monogamla,

Lobelia /7^,^^.
Viola odorata **.
Impaciens F<7//^/^///H '*.

2ln»:ärkn. i. 2(f De fiere stags warter, fom i denne
Gläfs förekomma, få måste ManDe stjötaé i orangeri om De
stolo bärga sig hos ost, eller ock kunna frambrmga tiDiga
blommo» famt gifroa moglia frön. Såsom Santolina, Gna-
phaliurn Stocechas, margaritaceum, Åder Gbinends, Cen-
taurea Mofcbata, othonna Tagetes, impatiens Balfåmina;
af hwilka den siDsta ock kan fås pä kall jord, men Dä uproa»
xc? Den icke alla år med mogna frön.

Amnätkn. 2. Eact-uca perennis tål intet wal Gdm!'-
tet. Hos De gamla Romare war Lactuca mycket i bruk,
samt sluto De med e» rått Deraf, gemenligen sine cftor.målti*
der; hwarföre ock Martialis frågar: Ciauäere qua: Gcc.nas
Lactuca iolebat Avorum, dic ndbi noftras inchoac iiia da-
xes. Cichorie bla»/ om de tagas tiDigic o,u wär...l, forroät«

ias



9
las och stnfvöfis fom fpenat, ar det e» funb fpié, i synnerhet
för dem som plågas af fwag mago och mjältsiuka. 77?5c>>
pbraftiis och Columella ndiUlta denne ört äfroen ibland Ufs*
wärt.r; fedan den blifwit fforoälD, brukas Den med olja och
dmcka mycket allntänt uti Italien på bordet s^?). Bladen af
Arcdium Kardors wärten, kan tidigt om wåren äfroen med
mycken förmon nyttias upstufwad fom fpenat, och Deg röt*
ter i foppor, i synnerhet af dem fom plågas af gift l>).
Dest frö» Iwufa TawastbonDerne fönderstötce för håll och
styng med god (ifo, dfwen fom pä fwulnader bladen göra Drå*
pcligt gagn.

Stnotätftt. Z. Förutan Bet Carduus Marianus dr en
Medicinal wäxt, |d tuncf.ålla Deg blad äfwen efter Hr. M"'-
graffs rön, et mlt, fom åt analogon falis Tartari (5). Ro-
ten af Inula, Mands roten, gifwer enligt d/^o/T^ försök en
ort Camphert, samt hafwa nagre hår i Landet, meD fövmorj
tilreDt sig deraf et fwettdrifwande feber pulver, Dä de blan-
bot och rjfwit ihop lika mycket luttrad Saltpetter med pulve-
riferad Ålands ror. Gamomilla gifwer ocf efter Neumans
ron igeiwm Deldillation en besnnnerdig slags olja, fom i bör-
jan alrid har en roocfet mörkblå färg, fann har -bevis funnit
at af 1 skalp. Gamomilla ka» fas 3 Drachmer sådan olja.
Herr de /^75/,), pastar olian af ble>!mnorne wara gul til fär-
gen .^) men andres säkre försök mmarcka, at Den fås lika bla,
af hela warte» (<?).

B Au-
(77) Baltb:\f /'.^77.5/77/^, de Elculentorum, potulento-

rumque sactdtatibus pag. 46.
(/)) J. I/ill monogement of the gout, wittfa the vir-

tues Of Burdock.
sc) MeVnofres de I'ÅcademJe des Sciences do Eerlin.

'.7a?. pag, 79-
l</) No v. Acd. Phyf Med. Natur. Cur. Ve-1. 4. p. 63.
[c) Prof. Bar. Bcrgii Mat, Med. Tom, 1.1. Jag. 691.
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%unhvh\. 4. ArtemiHa Dracunculus, Dragon, (wnt*as

mtrfki i Perfien «viD c.ll {l\gö mat både ron* och grön, sann
lesw.i fattiat folk cfea cnd.st Deraf och bröd s/> Af Tartuf-
fel eller Aristockcrne. Gynana Schdlymiis Blommor och
Blolickronor. cilw^rcka Arabcrl.e ech Morerne allmänt sit Goa-
gulum Laclis, eller löpa wid o.!l ost t'lwärkning, på bet <at>
tet, ai watlens öswersta toop och blon-krona, föran den utsta«
git blomntor, tag.s echskares fönber, famt infunderas 48
timmar i falt wam, hwarcil lagges litet forfalt, och när har«
«f något iiban blandas i mjölken, psiar det strart den gav*
ffa wal (g).

Anmärkn. 5. Skall Safloren hos of?, til färgeriernes
bchof kunna tipforas i wäxt, til godhet och styreka med Den
Orientaliske, bör Yen 1:0 fås i sandblaltdad .ord eller imliig
lerjerd, som ligger wal öppen for Solen, faffit tå! den ej myc»
ken eller obrmmen godfel. 20 Får Den fm och waxa Der
ben blifroit sådd, gifwer den mera Saflor, ån dä Den omplai!-
teras. Z',o Vlommerne böra ej .afpleckas?, för an be något
förwitznat, cll r först Då wärte!> mast redan har mogna lrön.
Herr "^ef-Svådet von Campcn har wid Göttingen nppZ detz
gård uti fandblcmdab jord, af 1 stalp. 3attc)rs frön fltt 7
ffaip. blommor. 4:0 När stark toreka infaller, besprä"ges
blommorne morgon ech qwäll mcd voatn. 5:0 Töen gula sar-
gen kan af Saflors blommor extraheras med wam, fom ar
Gummeule; men ej den mörkröda, hwilken ar refineufe,
och skal med Alcali iixo uplöfas. 6:0 2lf Herr Oeconomie
ProfelToren Joh. Beckman i Gottingen är en ganska nyttig
och artig tipgtft lemnad SlllmdnHetcn, fem besiar Deruri, at
om Europeiske Bakwren fuktas med Spiritus salis, bbfwer
ben til färgen mörkröd, lik Den orienrallsta, hwarest ock, De
sfpfocfaöe blommorne (kola sköljas i falt watn, macereras

dermed
(f) 95//7?.^,<'/75 Reife Befcbreib. P. 54, 111. Theil.
(F) SebaiP, voyage dans ia Barbaric L. l, p. Zil.
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DermeV något och sedan torckas i skugga. 7:0 Hwit klanej
betn meö Gremor Tartari och Alun, i stället för allmän
winsten och Aiun, har efter Herr Profeflbr Beckmans rön*
rike anstalte försök, gifwit en wacker beständig gulfärg, hwil-
fen, hwarckel, af twål eller diiuerad jfedrocitu kunnat förstö-ras, om ock särgprofwet blifwu förfökt i hett roat». 8:0 Når
den röda fe.rgen tmd Alcali af Safloren extraberas, förlorat
den wäl något af sitt lyster: men den fan igenom diblcmdade
furor* äter sörhö-as, hwarrmd i synnerhet, framför atticka och
mtoeraliffe acida,- Citron saften förorfakar färgens störstalyst r. 9:0 Doppas hwit Flanel i det med Alcali mdragne
fargfådet, sedan det förut med Zink viclril blifroit faturerat,
få färgar det Flanellet i kall färglas, äfwen ganffa lystert
rödt, i fynirerhet om tnget några gangor dragés genom eit lag
af Citron faft. At Berberis saft gör härroiD samma gagn,
lar Herr Prades funnit. Af alt detta finner man altfå, at
t)ile Färgare borde, först taga och nyttja den gula färgen af
Lador, til ylle färgande, och beströ sedan Safloren med litet
Alcalisfc falt, hwarefter famme blommor widare funna brukas
of Siden och Éntrte färgare, at fästa rosenröd färg på Linne
och Silke. Om Sadorens plantering och ans, ka» roidate
jämföras Herr Pradidis tryckte underrättelse {b%

§. 5.
Wäxter af Claflis Gynandria och Moncecia stolo häromnämnas.

CLASSIS GYNANDRIA.
Orchis Cucullata.
Ophrys G.7777/7/i7/7es<?.
Serapias Hetieborine,

PaiTiflora caruleM.
Ariftulochia clematis,
Arum maculatum "*,

V2 Am
{b) Herr Profeflbr Gadds nnderrättelse om fdrgefbftcrS

Plantering af Saflor^ Krapp och Vdru, iryckt ar 1760.
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Anmärk», i. sifla Dche tåla Climatet, utom Paffiflora,

fom upDiifweé i orangeriet. Serapias e» fällfnnt inhemsk
närt, har för d.f? wackra och befy-merliga blomnwr bllfrou
äfroe» införd ibland Herr Pr&didis Planterings roärtev.

GLA33I3 MONOECIA.
'Zea Indica. M7/7>.
Axyris Amarautboides "'.
Urtica pihilifera *.

Cannabina.
Luxus /e^/?e^ D/>c?^.
Morus nigra.

alba.
rubra.

Tullans i-77/5,-^.
Vi " " " *mRicinus communis .
Cucurbita Lanigenaria.

Pepo *,*'.
Cltrullus.

Pinas pinea.
canadenfls.

Anaaranthus />/>o/o>.
viridis.
caudatus *.
bypocondriacus.

Poterium fanguiforba.
Fagus H//^/?//6^.
Carpinus betulus.
CupreiTus femper T.'/?^?/^.
Momordica Elaterium.
Cucurnis »7^/c» *,'*,

Dudaim.
fativus V*.

Amnärkn. i. Af orangerie roåvter, aro ibland DeZeRicinus, Cupjfeflus och Buxus, hwilken sidsta wäl tål Swen-
sta, men icke Finffa wiinrarne; få förhaller der fig ock med
Ivlorus nigra och Ricinus.

2lnmärr». 2. Majifen mognar hos of) fällan, men roäf t
Södra delen af Riket. I Skåne och Halland sinnes stora Bok-
skogar; men roart Climate tål Bokträdet ej. Ldal'd s föraetfet
det med ÄLalnöte träden, hwilka til och med Öster och Västergöt-
land roäf .tnfwas; men i Finland kom.va inga andra fort af det
slaget, än de Araeticanf hwilka H.rr Prof. K/dm hitinbragt;
De böra dock utplanteras på hoglänDt 3oidlåge, och dar de hafwostygv förNordan. Afwen bofs hackar uthärda rclrtClimete,
ock hwica Mnllbärs trän; de fednare m.åste Dock utplanteras i torr
jord, samt Där de icke för tidigt om wad/c.m w^ma m framDrifwa

biom-
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zdcm?^opp,w och utställas fö/ nattfråster. I HerrPrxfidisPlafi-
tiz,i;r bofroo de NN 7: att 16 dIZ ar offaDDe af winterkölde», ochh^ra fufiff. QBil man i toppatme något öfwertåcka dem med gran-
ris för -vaesroster. eller ock Drifroa dem til häck af^Cövobärobtt*
siars bögd, sa at de något länge om waren blifwa öfwerhölgde afsnön, kunna de m.d all säkerhet fortplantas i Finland l>).

Anmätckn. Z. Zi/.ania, hwilfen giör i norra America måstsamma gagn fom Risgryn, dermed har man ej har haft tilfålle at
göra försök; men borde dock i Södra delen afRiket försökas. Mo-
mordica har Herr Prceles af frön i drifbdnk til frukt upfördt, fä
at fot Extraclum Elaterii pä Apotbeken, den wäl här funde
ti! Mft upföras. Meloner mogna mast allo är hos ost, allenast
icke en oroanfigt mulen och regnaktig sommar inträffar. Utrikes d-
tes Meloner allmännast mcd salt, eller ock gammal ost (/7). På de
orter utrikes, Gurkor mycket eultiyerés, fä pråstaö af deras frön
en skön Vch god matolja, dfwen fom gurkfrön föilderstö.tte och up-
blandade ined litetroatn nyttjas til dryck fom Mcmdelmjolf . Om i
Pumpor inblandas hwetemjöl, få kan deraf et ganska härligt och
wdlfmafande bröd bafaé, utan inblandning af roat» eller annat.
©etta dr försökt i Schweitz med mycken förmon.

§.6.
Slutet afdesje försökte Planterings roärter, omnämner iDenne tz.

CLASSIS DIOECIA
Salix vimimalis.
Populus F<?////5»//'^/?.
Spinacea oleracea,

Siberica.
Cannabis futiv. Indica,

'lEamus so««vtt^/5 **,
Rodiola ro/577.
Mercurialis perennis,
Acer Saccbarinum.
Juniperus Jabina **.

B 3. l^axni
00 Huru Mullb-ärétrdn af frön stofa upsöras och i wdrten

Dötas, jämte stlkes masken, Derom kan widare jdmforas^Hr.Prae»
ttdis Difp. om Silkesafwelens i,rförande i Finland, tvdSlbo 1760,

{b) Balth-af.PifaneUus Libr, Citat, pag. 16,
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I°axus laccafa r*

Rufcus <?<"»/^^«^.
Veratrum album.
l^lolcus Sorgbum.

cdoratus.
Lanatus,

6/^5 Polygamie;.
Vaiantia aparme.
Atripe-x hortenfis *,**"■

Siberica.
ficus s<?^/SH.

Anmätkn. I. Af alla Detze rodrter, dro Rufeus, Nolcu3,
Sorghum , Tatnus och Fieus orangerie wdrter. Korgpilen roa*
f<r nog allmänt i Owerige roild; iirptyttaö til Finland tål ock wdt
Climatet. Afwär allmdnna|önn, fan fäé socker, dfwen fom af
fceti Americanste. Från af wär allmcnma hampa, hendwagre ifrån
Dcl) rätta foj&rbygjD Ostindie», har i FinlonD 2 a 1 års tiD, i bör*
ja» uprouyit til 5a 6 alnars längd och gifroit mogna frön. I det
ställe, roi nn besynnerlige» dro mone om, at hwarc z:dje år förse
ig M.D nytt hampfrö ifrån Polen eller Listnnd, hwilka blott up»>
lvdxa tilkorc fpinkug hampa och gifwa ssaggfrön til o!i7siagerier,
borde altsa häldre ombytet med hampfröet ste ifv&i Ostindlen, Ddt
Z»en roäyer roilD.

Anm 2. Tfaxus Idegran, rodret roilö pä Nland bos ost; men
sörtjenarroäl fit rum, for d>itz ständigt gröna blati i KvyDDgdrdar,
Sabina Säfwerbom tål Climatet, allenast De» fas i tett-jorDld*
Ze. Hr. Pradés har igenom astäggningar dfwen fortplantat Denne
wärr. Spenat och moila g.fwa altid mogtia frön, balst de waro
wille i Sibirien ochmorra Delen famtbo.de i synnerhetDen
Kula mollan allnnnmare i wåra Kryddgårdar fortplantas, cme»
dan Den är tå god fem lpenat och förstat Mera för köket Veratrum
dr ganffa förgiftig; bwarföre ef i Sibirien och några orter i Ryst-
land, hwarest uppä'funroig'o jordlagen ljon ofta > mnogt framwd>
ter, den af landets inbyggare mrotas med mycken forgfäUighet, i»
srå!'. ängar och betesmarker (V . ©eg frön dro åfroen stv^deliga fö,s
roilla och tama foglar, fornt om höns få äta en eller annan bit af
feg bi«.n, dö De strart (^).

(5) /'/H/^ reise durch^3ersd)ied Rusjische Province, V. 1.p.45..
0/i Gunneriklor. vegic. Part. 2. pcg. 3,
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