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S. 3. Theologite DOCTORI Celfberrimo,
E>loEcE3Ec>B ABQEIXSI3 EPISCOPO Emiinentissimo,
Academle ibidem PRO . CANCELLARIO GRA.

VISSIMO,
ScHOLARUM PER DIOECESIN EpHORO AcCURATISSIMO.

Nee Non
RegltE 7^c.^i)rl>i!7^ SciENTIARTJM HoLMENSIS McM-

Ll^o DIGNISSIMO )

MMCENATI MAXIMO.

Summum illum Favorem, (ZUO remper me com-
pleAii voluiiri, Reverendiiiime Elu.nm^ Emico-pe, nc^ quidem rire exponere, multo minus debitis

exrol^



extollere poilum Laudibus, 'Eauta enim eM docu-
menra, jam expeiw3 ltim, a primo co momento,
quo limma Tua adite mihi licuir, vt c^uamdiu m
vivis lum, memovia eorum miki elabi iie^uear. Ne
ei'^o inZratuB vivam L^ moriar, dtti votis expedvi
diem, c^uo veneiaduudam meMem meam in lE pu-
dlice declarare poliem Elodie ei^o piimitiaz meas
AcademieaB in medium allaturus, I nu Revefeiidilllme
Domine Epileope, eaB oKeire sulliinea, non in ic«
munerationem iingularis Tui mihi preelttti Favoris,
sed in signum, etli. leviffimum, attamen tilHmum
animi mci gratillimi. Adlpiee i«itur illas, serena
uti tole3 fronte, mec^ue eodem, quo Kue usque
ample^ere favoie. i^e caetero, mihi nihil prius,
nihil antiquius etit, quam Lummum >>'urnen ailiduis
fatissare precibus, velit Te, Revefeudilllme Dornt-
ne Episeope, in annc)B deue multos lalvum solpi-
temcme conlervare, in EeeleltN sua?, Reipublicae Eit-
teiaiiN fuleium^ commodum 8c deetiB longe maxi-
mum, Clientumque Tuorum lblatium ae gaudinm
exopranNmum, quorum in numeium, me er^am
adfcitum vt Kadea3, efli quod humillima (Xpeto
mente. Permanluru3 ad extremum UBc^ue vitas lia»
litum,

REVERENDISSIMI NOMINIS TUI

i7/le»s kumillimas 6^ devoti/pnv.ts
CAROLUS G. WALLENIUS.



VIRO /Vttnmtt/I* Révcrcndo mc nen Prcedarifjhno^

Uno JOiiå GUS F.
/Il K 1 KJ A/ /t hl I) 17 J?/Vi B t\ /.V /i; n iJ Ut ii >
Coetus DEI in Urdiåla Paftöri I^erici^inio, AccuratiflSmp,

Aviinculo omni animi obfervantia femper fujpiciendo.

O\tioliescunque benignitatem Tuam iucomparabilem^. £7 benejicia^ quibus me vullo non tempåré orna-
M, m memorkim 7^^'»sN, pudore omnino impleor,
mod hcee nfilo modo a^'?7y/«^e, ne cii//n rependere t^i»
team. 170/7iw7/j- tuce in me /7?c//>/a, plura sen'e /i/?/l,
a?/<MI enumerare mea valeat lingvä. Tu se7'i'e w, qiä
awtt'.c /am /sit.-e,)///.^'/.s, te^e^^imam mci geffjli sil?an?)
/iiai7'/^5/e, & laudabili Tuo informationu mttne^e, o-
rancm adbibuilli operam^ ut & eriidiiione auciior &
virtutibus 7'e^s/es'ei' «^z/ilt/a^. Pfceterea^ maturis confi-
liis mibi nuUo non tempöre 'fuffragio fiiifliy ipjoque a-
Kl/. Me quam fcepilfime fitffulcijli. Officii ergo mcl pla-
ne immemor ej]em., nifi hac occajione beneficia Tua in
me collata palarn prcedicarem^ V hane qualemcunque
Differtatiunculani) qua decet obfervantia libi offerrem.
Affumqs* rogo aique obteftor. Avuncule Honor-atiffime ,
/c^e /x>l? \pratitudiriu mccc fagnus-y eodem i^?/n me /em-
per 5//n^/c>"!,^ e.s favör Me^/u erit i'f//a fierpetuo fan-
a^e adiidiffima , velit DEIfS 7>/- Opiimm Maxi-
«tt,^, Te ömnigena felicitate beatum, ac/ feram cetatem
fcrvare Ero quoad vixero

Prcscfarffiwi. AV7i7/////5 TIJL
i «ÄT.'»' devotiflimus

CÅiIOLUS (7. MAI.I.EM^B.



VIRO Phnimum Reverendo atque Prceclariffimo ,
D:no JEREMI7E- W ALLE NI O,
Paltori EcclosiZrum^ quae DEO in LirHala öc Harju colT-

liZuntnr, longe vigilantilllmo.
PARENTI INDULGENTISSIMO.

Filtra ccrte Ti , /77?-c"?75 Indulgentififime , debeo, qisam
H. 7-/777?//7777/ Jolvcre /7N/7//.V/. Beneficia ) quibas a /7^/77^!? vi-
ta 77755/77i.'7777,77/7 /Z'7?/^/.'/'<?/)? tisque /1,?7'7/////.^ me 777/?l//7/?/ tat
tantaqv.e fint , vt e/7 ne c /77c77?7t' compleSli, 77// debitis /'?'«-
fequi, 7777^7^/?7/i vakam encomiis. Tuis namque, 7"//^/^ 0-
/>t/777<', faluberrimis <7<7/7/7//7>, Tuisque fidelijjiims /77/7/7077/-
-tionihu s, 777/» femper 7/7 viam 27i>///t7> 7/<'7///<7<7^'e fiaduifti.
77/ quotidiavam mci 7'7/?.'7</?/e maximum L^//?/?/ Curam. 7«
puUis pepercifti impenfiis, 77777//l) progreffiim meum in 7.7^t-'-
-ris, /^/7/^'/7/^'<V^ promoveres , £r" quidem /Ic//<? f/pra tuas fa-

/tåtes. ,7^7/////^ fåne prceterivit dies, quin noaum aliquod
pnterni <?l//i7<3«5 77//, indicium 7/7 me /'.'7/77.'?'// voluifti, fiic-
<///i.' beneficia benefiiciis cumulafili. Tuis et/7/?7/ fumiihus /7/7/,'<7

Ditfevtatliinculain , 7/7 lucetn 5,^57'1' conor pubiicam. ///»
bis igitur aliisque /s/77/^7' piurimis benefiiciis , F7/77/ 7777/ of-

am"] quid rependam? rependo tanium juveniies hafce /77'/-
-vritia s, tanquam 7777/777/ devoti venerationisque 7/-7/' H <^/ bu-
ftutfi l/.Vi??/e duraturce, obfiides 7/7/,/^ henigne vt fipfcipias , ca-
lamo pariter 7/c pietate 7/7',? atque 7777/7^7'//. /77<7 fi /7<7t')'/.s,

fupra 77/07////// mc felicem fiempcr judichbo. Jn voiis 77///// o-
»7,?/ eetate «Vt, 7//>.?e^/7,^ Saaunus /i'c/-7<77/ Moderator, Te
Parens h}diiiy.:a'i;vaae 7-77 ciim Maire Cariffima, />7'7/7!'177
vauiudine 0^77/77^77^ feiicitatis genere /'//7?/«/!7//^7/7//77/ /7'//-
gam 7/77/707-7777/ jeriepi /</7.7//.-/?^, fiicciefia cmolwmento, jiobisque
</W/./5//5 q^otqupt 2^.-/ jhmrs gav.dio k^ //.'///i/N cerliffimo. Sie
«' intimis cordis penetrations vovet voveadque

PARENTIS I>N)^EGEN'EI33ISII

77i//.71' obcdienilflhiius
CAROLU3 G. WÄLLENIUS.



§ '.

■ovtjtfc kallas alt, som i litet gry och ämne formar
förstora och nud roåibjam känning angripa, antrn*
gen helt och häliit, eller til någon dci, djurens .1«
ler mennij.jo.nas kropp. Ur grottor och Bergens_______________________ bäfor lifditnstcir ofta et dödande forgift i ft-ipnaD

af angör och bunster: I källor och watn finnes det, men gam
sta fällan. I alla tre naturens 9.ifeti förekomma förgiftiga
ämnen kringspridd.; S_.fttm-i.-t frambringar bet häftigaste ochstarkastelvlineral -cifet hyser fiere flags förgift. W ipt >ricet
det fvoagast. : men ock under allehanda siags '-lynnen det
talrikaste.

I warma Climater och Södra werldenes delar, äro för»
giftiga wäxter mycket mera allmänna än hos ost, GUDi iof!bär i Norden: men fä äro ock wi icke aldeles dem förutan.
Slt bäde närmare kunna inse .vart Fosterlands förmaner fram
för andra örtet, samt at bibringa nägot allmänt begrepp, om for*
giftiga nxijete.* besiaffenhet, och at wära |)uéhc.llare pä .an»

det
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det må kunna akta och warffo sig, för de »växter, htvilfa i
toart Land, kmma »vara mennistior och kreaturen til nåacn
si^da och olägenhet, har jag cmfedt för wärbigt, at fåbant har
något närmare utreda. Wid det jag anförer detze strödde An*
märkningar, förbehåller jag mig friheten at följa den ordning
wid wartttnas upnamnande, fom Hett Archiatern och Nid*
darea von Linnés (yllema Sexuale gisiver anledning til.

Anmatkn. 1. Lange tnnefluten luft är för menniiljor och
bjur ofta dödelig, än mera ben, fem af rutme animalijke dun*
ster »varit upfyld, och hwilken ur tillyckta grafwar tilfalligt
kan få öpning at frambunsta, och hwarpå ej uiinbre Hett
8/^/^(7578 i 77^77 iV/,/77/. 1742. an Herr HAGVENÖT,
j Afemble pnblique 7/^? /7/7 jocieté 7?7»7>77/7' des fciences i/e
montpcUier 1747. förman andra anfordt fiere bewts. Ifraa
den ryktbara grottan c/e tIT/^ i /V^e/, fom ock Betghålan
170^>77/ i Cicilien blåser et qwäfwande och dödanbe wad r..
Alle mineraliffe ångor, som Bergsman betekna med Schwa,
den aro förgiftige. I 7//3<? Upfi 1740 fom ock i synnerhet i
/'/777«/7 Tranjacl. anföres af Herr /0i.'77/i^ fiere rön, om elbfan-
ge stobeliga ångors beskaffenhet i Stenkålls-grufworna, fatnt
har ben förfarna Herr H/^ igenom försök funnit, at en sik
elbfäng qwäfwande ånga kan eftergjöras, om til 8 uns watn
blandas 2 Drachm. oleura vitrioli, och deruti uplöses 2
Drack m. Järn spän.

Amnärkn. 2. At förgiftige, i synnerhet Arfenicalilfe
tvflfn aro garsia sallftinte, beruti röjer sig tydeliga spår af de-t
Högstas Fölsyn och godhet. Som Arfeniken fållan ensam
tvitrat ur berg-n, b-.n ock fordrar 40 gangor watn emot bch
tyligd föran något deras kan uplofaö, ar des; narwaro i S^ålU
wam, få in^ck.l mra fålb'r-nt. s'alltvain, »om hvla en fugtig
qwafn)7nd^si?aswe! ånga äro mera . allmanne, såsom ben be-
kanta H>?7<777 Beunn t Pyrmcnt, hwilkens ångor efter H'ttJob. PbiL H'e7^ anmärkning dödar foglar, som komma åt

den;
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ben; Johavnis Brunn i Ungern och fiere. SSJaftffctli silas
stam och fiyta igenom Cobolt och Arfentcaliffz malmer, tim*.
na dock ib'and träffas »T^ara a^enicalijfe, såsom ock Altfiolerbrunn i Ungern, och några fiere d^rsöre ttuAäickas.

Llnmärktt. 3. At bet häftigaste förgift giswes i djur-ri-
ket, bet utmärker nog »vitze arnphibiers och ormars förgift.
Såsom af 6>0?77/775, Cenchris , /V<7?7/5 och siere, hwilka inom
så ögnablick med sit förgift döda bjur och rnenuistjor.

Anmärkn. 4. I hwad mon waxter och örter hysa föi>
gi-ft, derom ansöres fiere särstilta bewis har nedanfore; I an-
seende til den skiljaktiga wärckan och wåldsamma känning, som
6ev»v:b af dem rönes, finner man dem wara an jfupefacieutia,
7?57'77?, Emetica t Purgantia, än cck /V/7i'7'6^/>/?^ 'ringentia
ftimulantia Mer ock för mycket cxficcantia, hivarom »Vtb
hwarje ört sarsiilt i korthet stall emmaekas.

Utlandfte ForgiftiZa wäxter.
CLASSIS Monandria.

§. I. Amomum Zingiber, Ingefära. Noten hämtas
til osi ifrån Oinndien, hwarest den mycket »vaser. Brukas
benne »vått i öfwetfiöd dageligen uppa mat, hettar den för
»nycker vch är stadelig*. den hyser et Camphert likt ämne,
samt har den förfarna Helvig afwen frambrakt c?^/^^ af
denna »vårt.

§. 2. Maranta c?77/77777--7? Ar mast af samma beskaffenhet;
men efcer bet, anulyjis Chemica utmärker, bör den dock bil-
ligt anfceö för mindre stimulans och calleaciens ån /QN!//*.
FERIA t?7//7777/7'77.

Diandria.
tz. 3. /'/sef- 7/7>a-, peppar. Dftverf&rs til otz isran

Oitin-
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Ollindien, bår ben wärer på en ranklik stjelk fåfom $umblanY
åt' allmänt bekant för fin statpc» och frätanbe bitterhet; bör
mycket »varsamt nyttjew; brukas ock i Medicin, som et groft
Pulver, enbast ifrån några gran til en half icrupel, fom ock
något i infWis, vinofis och Eieduariis.

§. 4. Piper Fe775/. Blaben af benna watt, giftva en
röd faft och Pepparlik båtffa. «£>dnueb briftves en tviblyfttg
handel i Ostta Länbetna, hwarest både fattig och rik tuggar
Fete// Inbianerne blanda up saften af bej;e blcm meb Areka.
Cardemummor, V7cnltckot och branbe Ostrom stal, hwaraf
fmaken wäl blifwer något angenämare: men benne örtblanning
ar bå ock få mycket mera hettanbe och stabelig, få at ben in«.
nom kort tib fräter up beras tåndet, och gjöt bern helt kål-
fwarta, ehuru be fpåtta ut ben »värsta första saften af benna
sin Letel unber tuggandet.

Triandria.
tz. 5. Crocus, Saftan. Ehuru angenäm bcnne waxt

år til deh luft och annars nyttig, »värkar ben bock såsom et
venenum Narcoticum och förorsakar at en strattar sig til
bobo, om ben icke förfigtigt nyttjas, samt har Galenus redan
haft sig bet bekant. Diofcorides säger och at i uns böbar;
uti Infufis giftveé ben til Tio högst Femton gran. I Tin-
clurer til Trettio bråppar'

§. 6. Bromus purgans; wåxer i dgnada; rötterne äger
en purgerande kraft, famt fan utan et rått afpahabt mått
ej utan siaba nyttjas.

Anmätkn. 1. Alle grasaktige wäptet i bmne dlalz, tt*
tom ben sibstnämbe hat man häruls ej haft anledning at misi-
tänka för stabeligc.

Tetrandria.
§. 7. Glohilaria Alypumj sinnes i .^tallen wilb Och Oltt»

kring lckuntpellier; år häftigt purgerande.
V §.8.
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§. 8. /'/<?»r^ Pfyllium, detz små swarta frön giftva et

mucilagineust segt änn.-; om deras brukas stor Dos!!,, an-
märker Herr Archiat. von Linné m bett förorsakar dödni.

Pentandria,

tz. 9. Spigelia ,- 9ia\\ bntfaiS i medicin med någcn för-mån, dock m:b »rar^amhtt: Baron von sT.'i7^ i des; l?7W?/,.
in I^OFl'll/XV. Apbcrifni. 7"7>/7,. 4. pgl. 717. anlcr h^nne
för ganffa gifig, och an:närker at Fransoserne berfore kalla
henne Brein v ers.

§. io. Azalea Pontica Diofcorides o.nittälcker redan i
sin tio, ar cnVving Heraclea re-id /^7////^, deit tiden benft»
»van blommar, och VIM besöker bkmmorne, biiftver beit ho-
nnng de tilwarla, gatlifa förgiftig.

§. 11. <?<??wn/D?//7/5 Turpetum som ock Jalappa, aro af
waxter ibland de mast häftigt purgerande m.del. Dm ena
fåö ifrån 2e),/c>«, dm andra ifrån mexico od) F^e»-/, 67-«^-.

§. 12. Plumbago denraria; hyser en gansta stav »vät-
sia; gnuggas tanden med detz pulver, falla ock feiflra tänder
ur mun.

§. iz. sc>/7???«W Nigrum; Herr Profetior Spielman,
i be»3 07/^^r^^" de />//??^l7- venenatis j håller denne wara
föga stadellg! mm i Herr Frofellor Scbrebers Oecanum.
und c^ameral-Samlungen anforeé fiere bewis, at ben dödar
falfroar, H6né och önder. Frugten af Solanum mammu.
ium, som kommer ifrån Firginien och Barbados ar allmänt
känd for förgiftig.

§. 14. 5/^/,/?o^ mix voniica,Räs-ka^or, sfv fröet af en
srugt hwilken »vårer fom Pumpor i et stort träd, såsom m Ek i O-
flindien. Tre gr<7« kan en mennlstja högst utan sta-da af
dem intaga.

§. 15. Atropa: alle fpecies af bttta stägts aro mncket
förgift
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fcrgiftige, i chnnerhet mandragora och Bella Donna. Huru
Mabartafi hwilkcn Chartaginenferne stickade emot be uprori»
ge Afrikaner, igetiotn det han lämnade efter fig en myckenhet
förgiftade »vin, med W^/?-^?-.? förgås mast hela ftcutciiga
armeen, det förmäles i Frontin Stratagemata L. 11. C. v.
§. 12. Mcd Bella Donna har Dunsta krigshären i Skott-
land handt der famma, hrotcket Miller anför.

§. 16. Cerbera Abovai, som »växer i Lrafilien, gifwer
ur barken, när deruti stärs en föroiftig h»vic saft. Kärnorna
i fntgtett äro ock ganffa forgiftige.

§. i7. Nicotiana, Tobaks-Plantan; des) förgtftiga åc-
kelagtiga kraft, och c»t den gjör folket yra i hufwudet ar all-
mänt bekant. Mcd 2 droppar stark Tobaks-olja, fa» man
i hast döda en .fatt.

§. 18. Nermm Oleander. Om några blommor af den-
na »växt tagas friffa in uti en Kammare, der nian lagaer sig
at softva, upfyller det rummet ffteö ett tamineitg angenäm luft:
Men dödar ock tilleka.

§. 19. se^/<? alla foetida, Teussels tvåa. I Persien wa-
ter detta träd, af hwilkets rot en mwlklik faft utsilas; den är
då långt starkare och röjer meb sin siarpa hwitlökslika lukt, at
b n meb »varjamhet bk brukas; Ehuru illa stmfetttbe b.nna
saft.n är, hafwa Perfianerne dock want fig, at kmtna för-
draga oenna krydda uppå sin mat.

§. 20. Rims Vernix; af detta träd framqwilrar äfwen
en htintgu! faft, foitt är ganffa forgiftig r dock ej för alla eller
void aila tiifällen. Se Prof. Kalms Amerikanske Resa T.
2. pag. 228.

Hexandria.
§. 21. <711/^/)/7-?,m/ denne wäxt har alt sedan Diofcoridcs

tid buftoit ans:b »vara forgiftig.
§. 22. Petiveria alliacea; när Boffapen i Jamaica ata af

B 2 denna
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denna »växt, blifwer beros kött, fmittaöt af en få förbärfwod
och oangenäm fmof, ot bet ej kan nyttjas.

07?/?^a^,7,.
§. 23. Amyris toxifera; voäxer i Carolina, och ar et

träd, som giftver ifrån fig en swartaktig saft, hwilken ar garn
sta férgifttg.

§. 24. Santalum; fins i Oikin6ien; Bontius omtalar,
at da, fcetta trädet hugges, måste Karlen stå med »väbret, eljest
är betz saft fa giftig, at han far beraf allehanba unberligo
fymptomer.

Enneandria.
§. 25. Lauras y Lagerbars trädet. Alla »växter i denna

Clafs äro mycket hetande; at aqua Deftillata Lauri, är dödan»
de, derpä sins i Sngeiffa tranfaßioner N:o 418- §" 7. bewis,
om twänne hustrur i Dndlin fom dogo deras. Herr Madden
och Melliver hafwa äfwen igenom försök bestyrkt bet om hun»
dar.

§. 26. Rbeum Rhabarber; waper i China sch Tartariet;
är allmänt bekant, och brukad for och purZerancle wärkan;
Rbeum Palmatum är starkast: men nyttjas de i allt för stor
dofisj kan man ock purgera sig til döds af bem.

Decandria,
§. 27. Anagyris, Stinktrabet; detz hembygd ar Biclllen^

Italien och Spanien. Bladen lukta ganska illa, och förorsaka
stark hufwudwärk.

§. 28. Cafifiia 3onna; Bladen af denne wäxt aro haftigt
pnrzerancle; den har i äldre tider ifrän Saida och Mecca,same Alexandria, öfwer Venedig blifwit bragt til Europa s
nu eultiveras den ock något i Italien och Frankrike £)en
Perfiste och Alexandriniste anfeé dock for starkast; försättes
H7»«6 med Scbropbularia aquatica, ar den lindrigare at tago
jn. A3a Parifi T. I. pag. 678.

§.29,
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§7 29. Poinciana; »växer i bägge Indieme; nyttias

uvpä Caribijla öjarne til leftvande Hackar och hägnader. Bla-
tett purgera starkt af detta träb; Frön af det) frugt bruka
Indianste Slafwinnorne at fofbriftva sina foster, pä det de
ej ma komma til lifs och födas til et fika uselt öde, som de»
ras Mödrar.

§. 30. Anacardium; detta stags trab wäxer mycket i
America, frambringar förgiftiga nötter med en ffarp saft:
men når de förut »väl och länge stekas i het asia, pläga »vil«
lame ock äta de,tn.

§.31. Kalmia Latifolia; be§ Fosterbygb ar /^7>F/.'i/e«
och /^«/7/^»^. Efter Herr Prof. /l^/n^ anmärkning 2.
TPom. af Detz Americanffe Refe - bestrifnng pag. 176. ät
denne »växt gansta förgiftig för Far, .^alfnw, Hästar e och
Kor: men for Hjortar ucgjöra de§ blad deras förnämsta föda.

§. Z2. Averrboa Bilimbi ftné i Oftindien; frugtett af
denna »växt hpfer den starkaste Vegetabiliste fyra, som ännu
bekant ar.

§. 33. Pbytolacca decandra; wärer i Vlrglnien; när
bladen äro späda kan den nyttjas som Äfil, men nar bi blift
wa fulltvapte, äro de förgiftige. Herr Prof. Kalmz Amer.
Resa 3. Tom, pag. 116.

Dodecandria.
§. 54. Eupborbia Efula och Paluftris; betze »växa i

Frankrike och Tyffland, samt hyser ben mwlklike saften, som
bin »växten giswer, et frätande starkt förgift.

leojandria.
§. 35. Pfiidium pyriferum; wäxer t Indien. Bären

förorsaka en häftig -smärta, samt åstadkomma Obftruäion.
§. z6. Punica c?^,^il,?,/^ Blommorna pa Granatträ'

bet, som bär frugt, kalfaé på Apothequen Cytinij Blom-
morne utan frugt JBalaujiia, och stålet af ©ranatäpplen «^'B 3 CQrium
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corium; alli hoftoa de ca altfor ntycket adftringerande kraft,
och kunna ej utan siada tit i quintin intagas.

§. g7. Amygdalus amara; Birrermairdel. Kan wal
nyttjas och fördragas af menn ffjor : men ej af Hundar eller
Kattor, som dö bäras. Heri' Arch. Linné anmärker, ot
man kan döda fast en Ryttare-Häst med dem.

Polyandria-
§. z- Papaver snmniferum; Af denna wäxt fages

allmänt det förgifttga opium hwilket rock Turkarne sa mycket
blifwit »vätta VOib. S)eit bästa wäxer i /Egypten^ Natoisen]
som ock i Perfiien. ©et »värkar nästan fom Bränwin; Ty
först bliftver mon munter och glad, sedan yr i bustvudet; desom tagit deras stor I)olt5, hänga nedersta kjäken; /^> pä ö>
got warder utwibgadt; be bliftvo rasande, få däningor, ©lag,
döden.

§. -;Z. Cambogiaj fins i Oflindien, och häraf hafwo
tvi en tåba eller c?«?ÄM? refina som kollas Gummi Gitttaj^
anseende til detz refmeufe radande del, anses den ivara HG
tigt Emetisi, som ock purgerande, och förorsaka kallbrand
inwärtes, om Den osörsigtigt brukas, utan ritsats af någon up<
lösning eller correetion i alcali Fixo förut.

§. 40. 77^'^/ när The-^uttan ar särff, äftven son»
tå bladen ftns orostade^och grönt, äro de förgiftige.

§. 41. Cariopbyllus , Neglickor; de som saljas i Bodor-
na, äro ej annat än blommor med Qll^cez af beniia wäxt.
För beros skarpa och hettande natur, äro be mycket wädeNge
at nyttia in»värtes.

tz. 42. Clematis Vitalba; Saften i benno wäxt är gom
ffa siarp och en dräopa deras fäld pä hand, drager up blå''sor. Pialkri ckirp. //7'/^. pag. 334. N. 1.

§. 43. Helleborus; den hwita är förgiftig: men ej så
mycket ("om den stvarca, htoiikeu allmänt bruras i pm-ger

piller.
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piller. Hippocrates Helieborus , förmena någre »varit vera-
ri-»??/, men som balt säger dm haft /W/7? Temtia, torde den
snarare romit Helieborus Orientalis ampliilima folio.

Didynamia.
h. .^4. Antbirrinum Oronticum; wäxer wild, t en dcl

Europei|le Tradeoakrar; örten ar giftig.
§. 4J. Digitalis /Vida; Bcerhaven anser denna »växt

för förgifiig o.l} häftigt purgerande; hwilFet ock Schreber i
dch Occon och (7a:^Lral tamlungcn bekräftar.

'§. 46. t7/^-0^?77/?-?/,7/ inforcunatum; waxer i Olrin-
d!en. Blommorna stincko och lukta illa; är mchankt för för-
Ziftig.

§. 47. /^/^H- agnnz callus, Munk peppar; förekom-
mer på sumpiga ställen" i Sicilien och Neapel; ftugten har ett
skarp satmnandrogande kraft; Bladen luckta oangenämt och
gjör folcket yra i hsifwudet.

§. 48. Betonka; roten af denna tvärt lückrar illa, och
ar Hmotiff. BimQ n Pauli berättar ock, at de som rensa fän*
gen, där hon »växer, blifwo yra i huftvubet och ritfige.

Tettradynamia.
§. 49. Lepidium Latifolium; wäxer »vild på fuktiga

ställen i Engelond och Fronckrike. Bladen hysa en starp och
brännande smak; bor sparsamt och med försiktighet nyttjas.

§. 50. H/T-^M, Senap; ar för sin ffarpo och frätcmbesmak allmänt bekant; brager i hast blåsn pa huden; om den
otvarsomt och mycket nyiyos förorfofor den Mjältsmka. Lin.
Flor. Svec. N. 611.

7^/0,//?c/e//)ö//?.
§. si. Hibifcus Efcuientus; wäxer i bägge Tndierne,

hwarest af b.f. Fröhus Mai en gelé-artig fp!s, hwilkenJacqvin al.märker ingen Europé dock utan äckel funna ma.
Inblamffe Slaswinnorne gjöra cmuors mipb.uf af denne roart,

at
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At i förtid kunna frambringa halfgångno foster. Se Bancrofts
narur* sefefchichte von c?«/^«H pag. 31.

Diadelphia:
§. 52. Doliebot pruriens, wä^er i Of!.! en; skidor-

tia bränna händerna, nar de widröras, och förorsaka swcda,
fom brannastor; twättar man sig med roatn, bltfvoer swedan
större; men af olja förgår den strar..

§.53. Pifum Ochrus; sins ibland säden på öen Creta
och i Italien; bche arter aro baste, oangenäma, och förorsaka
indigeftion.

Syngcnefiia.
§. J4. Antbemis pyretrum ; sins tvilb i Arabien och

Syrien. Hyser ett skarp brännande faft, och kon ej utan
wädo nyttjas inwänes.

tz. 55. Lobelia 'lupa; tväfer i Peru; hela detlNO wäx-
ten är häftigt förgiftig, sa,nt hyser des) ÄtÖifa; saft, det
storekost och ymnigast. Om denna saft fastnat »vid fingret»,
och man kommer at röra onsigtet dermed; swäller det up, och
går ofta atbeleé förloradt.

Gjnandrin.
§. 56". Ariftolochia ferpen.aria; wärer i VirZinien;

av vöådelig at nyttja inwärtes i stor Dofts om Hon är grön
och frist. .lf eilencen kan ej gifwas mera an ifrån 15 til
30 dråppar. St fpecies Haraf Ariftolochia Qematiz, är
ock Emecist. Ludv.

§. 57. Arum VirZinicum; firmes i karr och tvottttgö-
lar; Roten är ofta tjockare än en Karls arm: men da den
är frist och grön, har den sa storp och bitter fina!; at den
bränner fom eld på tungan. WNlorne wågo ock berfére al-
brig nyttja henne cå, utan onfe henne för gansta förgiftig.
Den nyttjas of dem dock til mot: men med den föregångna
beredning, ot roten famlas och lågges t en grop, eller et up-

grciftvit
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grasivit biuptbife, sedan fylles den mcd jorb, och gjores en
stark eib berpä, at ben skorpa saften twtngos ur roten,
efter hon biiswer god, och smakar ej mmdre angenäm än röt-
terna af convohulus F./tt<7t<?s. Se H^rr Prof. och DuA.
/l7?/Wl Amer. Resa z Tom. pag. 66.

§. 58. Draconthim foetidum. Blommorne pä> denne
waxt, hw^lken sns YviJb i Virginien och t7^^o/7,?<?, stincko so
starckt och oangenäm;:, ot Herr Prof. KZlm berättar sig icke
kunuac för d.st etacka stank undersöka de!) blommors- beskaffen-het. Amer. Res. 3- Tom. pag. 59.

Monwcia.
§. 59. 6>o^o^ "I"igllum; firmes wilb i Nikinälen; bot*

ken af detta träd fyav ingett lukt: men en ganska ffarp äcklig
fmair det or ock bekant u cher namn af Lignum Wo/l/cc7?Wn,
eller Pavana, samt höra' ti de häftigaste pm-ger medel.
i?^/7/? Tiglia som starkt purgera, äro frön of denna »vårt.

tz. 60. jf-atropbm curcas; är of samma bestassenhet,som den förra; detz' feta oliakt-ga kärnor, äro bekante under
namn of Ficus infernalis. BanCrofi, berättar sig dock
kunnat ätit det) frukt man fara, allenast hinnan som omgifwer
kärnorne, och hwtlken är stadelig och farlig, förut borttages.

§. tsi, Jatropba Manihor, waxer i Södra America.
Af denne, »växc tilreder och bakar folcket härstädes sitt masta
bröd, ehuru bin ra och färsk är of de sorgjftigaste »växter.
Roten rif»veö sönder på rtfjäm, son Pocacoes. Af bet wjöli-
ga ämnet utkramas wäl slscen och sedan torekos och brmmes
det på stora Kopparplåtar eller Scenhällor, ot det blifwer
tort och brunt, hwaraf fedon bacos Bröd. Om af owar-
samhet den utframabe faft.n fajiaJ ut på fåbma ställen, där
Far, Swin iliic Fiederfa titrmi kommer åt, ot dricka beraf,
Hö be strart. M'?'/7/?^.- fnrin T. 45.

§. 62. H/7/7w^ communib; sivs i Indien, Africa och
C Södco
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Södra (Europa. Frön ägo bäde en häftigt äcklande och pur-
gerande kraft.

Tz, 6z. s^^»/./ Foetida; wäxer i Oftindien. Blom-
morna hafwo en sörffräckelig storck och stygg lukt.

§. 64. Hippomane Mancinella; fins pa Caribisfe ojor*
ne; of trädets bark silar sig Ut en hroit mjölklik saft, hwaraf
hwar droppa i et ögnoolick, drar up bläsor i huden pä hand
och annorstädes.

§. 6). Hurra l^repitgn.?; wistos i Mexico och sclM2l-
ea. Frön haswa samma forgiftige roorfan, som Ricinus <$.
62. Likaledes förholler det sig ock mcd cucumis colochyntidis.

Dicccia.
§. 66. Excacaria ; »växer t Amboma; detta träd, be-

synnerligen det) qroiftor, hysa ymnigt en ffarp mjölkllk saft,som är giftig. När Holländske Motroserne under en fioresa-,
höggo o»varsamt af detta träd, ot saften sprittode dem pä
händerna, updrogs deraf straxt stora bläsor; kom bet i ögo>
nen blefwo bi stockblinde.

§. 67. Diefcoriä Triphylla; firmes wilb på Malabari-
ste kusten. É. af de förgiftigaste waxter i naturen; Ty omen
bråppa af des. starpa faft, faller på hand, dragés deras icke
allenast straxt up bläsor med sweda, utan faller ock ft-fftwrhuden af; detta oaktadt förstå de willa Indianerne icke desi
mindre at dcraf tilreda sig en nyttig spis. söe stjära roten
af dmne waxt i styck, n, lägga dem 24 timmcir i warm asta,
hw-arpa de uptagas och affan affföljes med watn. Sedan
samlas römrn., lagges i en korg eller annat .ari, och öses pH
dem 'alt H.fswatn hwarmi.de ligga 2N!e dygn, under tyngd
af på.ägda st.nar; bereftcr tages de up, stö7!?s rena med sött
watn och torkas t Solen Widare pågmtes de sondersturne
rötter!'? än fku gånger Hafswatn, och toreras em!lan förr
an ti , uled säkerhet kunna nyttjas. Diofcorea Alata är mm*

dre
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dre forgiftig; brukas på fiere orter i Indien til bröd; den mH«
sta bitterheten och stupan mlasos med watn äfw.n af denne
waxe föräit den brickas. Se >?«»«/)ö. Amboin. T. 123. Rbed
Malabar, paZ, 71.

§. 68. t7,??'/<^//? myrtifolia; ivåxer i negden omkring
Montpellier. H.rr H^»'c77,^es i befj Noilblog. Methocl.
Tom. 2. påstår bären af denne »växt »vara gansto forgiftige;
En man som i starr törst ätit d.ras n bar, har blifwit rörd
af Eclampiie och blifwit i hast derpo död. Han anmärker
m ©etter och 'As.orne af naturms drift, ockto sig m äta of
dcl;e bär, iMiket senare dock efter Herr Lafiings berättelse en
del Sponsta och ItaMnsta Iftaturfunuige nekat, samt har Herr
Mimiart onfört, o^ '7a l'^reli^ista bergen Amorna bcgiärligen
utan stado ära teg b-an. Bären tyckes altso »vara hnswud'
sok-eligen förgiftige.

§. 69. Menifpermum cocculus. Wäxer » Oll!ndi(5n;
frueuen på detta mw , hyftr en starp saft; om deras något
inblandas i Brödbitar til ffbm, bltstva fistorne ledan de ä«
tit derof, \å yra och matta, eu de flyta uppå wamet, och
kunna tagas med banbm. En på detra sätt fångad sist, kan
dock sodan utan stado ätas.

/'«/^//w/T?.
§. VQ. M,/7? Troglodytarum ; waxer på Mo/achffa

öiorne. Frugten och hela waxttns stam, hyser en blodröd saft.
kon ej nyttjas med säkerhet rå, föran den stekos något uti
»varm östa, hor då åfweu en äcklig och ftibbrig smak.

tz. 71. Veratrum album; Prustroi; denne är i synner»
het förgiftig, »varder derfore och aldrig for sin häftigt purge-
runde wärkon forffrifwen, at i iubitantia nyttjas inwärtcs;
den woper mast i RiMond och Sibirien.

§ 72. Ficus Carica; <g>å angename och födande Fikon
i allmänhet oro, få stadeliga fint be, som i kalla ciimater

C 2 fram-
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ftambringas och h»v^!ka äro omogna. De fom i Södra orter-
ne mast lefwa af Fkon och åta bern mycket, beswaras os en
st!!'.cka>!de swett, som ofta stmar sig med obotelige swulster och
kräftan. Herr Arcb. yonLinnés Aman. Acad. Vol. I. p. 45.

Cryptogamia.
§. 7Z. Zjröperdon Cervinurn; kollas af ätnaKirsti

Trnsftl , fins mast i Båbvten och Schlefiien/ denne sivamp
har en forgiftig narcotiff (uFt, samt äger en häftig hettande
och (simulerande wärkan, hwarom mera fat» jämföras Gle-
ditfcb method. flin^urum paZ. 156.

Su?enj?e FsrZiftige Nlnxter.
§. 1. Aconitum Napellus, Stormhatt; »växer på nogre

ställen omkring l7ilu>i; är af Stveriges förgisiigoste »växter;
Diofioridcs har hast sig redan bekant desi stadeliga roäiian.55>«é rötter om de förtaros, dödor Menniffjor, Sftofap, For
och ©etter; Hästar, som ockta sig för deh blan och ej,^ äta
dem utan då de äro torra, ucställes minst i woda för densamma. Efter Strablenbergs msogo i desi b.strifning om Nord»
Ostliga delen af Europa och Asien pag. 309. få blanda Rys-
farne röttren of denne »växt i köttbitar och åtlor, siuvt döda
dermed ÄLargor. Aconitum 17vc«7><itc>nlirn, eller den; gula
Stormhatten, som siné i Mebelpab, Ångermanland och Lapp»
marken, är mindre förgiftig: men detz Decocl böbur äfwen
stugor, och fiere st'gs ol>t>ra på fanaben

§. 2. Qcuta Virofa, Sprängörten; /^e//, Tfbyrti. Den-
ne wart är förgiftig både for mm.iistjor, Bostap och ail f&
not», om af rotett något ätcs; m&ptv »vid mjtöar, same åar
och bockar, och boroe efter hand turotaé; ty b n förgiftar äf-
wen ibland, sielfwo watttet i fmå bäckar och wauugiölar.

§. z. Datura Ktramonium. De.mc stadeliga »vart
hor nu mera inrotat sig uti och i negden omkring wa.a masta

Städer,
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Staber, hwarest den tilfåfligt »vis igenom utländske frön^blift
wi: fortplantad, samt »växer nu såsom »vild, äfwen här i Åbo.
Des; ftön äro i synnerhet förgisiige. Kanpfer i sine amanita-
tes exotica Fafci 111. pag. 652. anför nog beivté berpå, äf-
wen som i H/i??> o?/l/ o///77?'v/?t/<77?5 before a foc. Z7/?»^. Vol.
Ib och i ProfePTbr Scbcbers Oecon. och Carneral (gottlllin*
gens 6 Theil pag, 296. bestyrfes ot -föl! befSageligen hastigt
di dt af denne waxts owarsamma nyttjande.

§. 4. Hyofchyamus Niger, Bolm-örren; wäxer ofta, i
synnerhet i Staderne omkring gator och gårdar. Et mindre
detz rot än i snnnerhet frön oro nog bekanta för detz förgiftiga
wärkan. Af 'Hüller i detz Enum. 3rirp. Flelvet. pag. 5-13»
wiscs cd) huru den »värkar än med raserie en owsnlig somn-
aftighet och döden, än förorsakor den ock fel pä minnet ochsyn, såsom van Sviten och Sloane med flera det anmärkt.
Lagges deg rötter på ftere stallen i huset, titai dermed m&jj
och rottor.

§. 5. /Ethufia (7ynapium, rvild /'i?^/?////? , wäxer fottt o-
gräs i wåro Kryddgårdor; man bör akca sig ftr beg rötter,
at i mitztag de ej nyttjas. Herr Bucbner i ftne mifcell. of
ar 1729. anförer ton om twänne barn, som åto af detz cot;
den ena bog och den andra blef galen.- Efter Ooitor Schre-
6e" och andras anmärkning, ar denne »växt meta ffadelig
for mennistjor än bosiapen.

tz. 6. Oe^m/ie fiftuiofa och crocata; Bägge beste lpe.
cies woxo hos oh endast i Skåne; &en senare är i synnerhet
förgtftig for mennistjor, såsom of Barbave, 5/v?//'77^, wan
der viel, och i Engelst Tranacb N:o 2ZB- bet bestyrfes; om
man endast gnuggar och lukear på bladen «f Oe-^^^ö^ croca*
ta, får man en stark yra i hnf.vudet. Van Svieten.

§. 7. Conium macubtum; warer på flera ställen t Lam
det: men tyckes hos osi ej »vara sa förgiftig, som utrtkes; den-
na anses mast Ickna Diofcorides och bi äldres Cicuta, ochC Z wara



22
woro ben, hwtlken Lucretius säger ej ffada getter. Far, hor
Herr Prsefes äfven sedc äta den beguirligt, ttte.n oil ftaba.Eorde waro mera siadelig, fér mennstjor, än fniaden.

§. 8, Dapbne r>lä?73!V!.,!->'! , Rtötatiyalé. 237xcv i lll!»'
dar, under b.ekar och berg; är gansta fötgfftig och häftigt
purgcrande. I roten och bär.n är största wårkatl Se ScbrÅ
ber Oecon. und (^ai^eral SamlU.!g.Ns 6 $l).tl. Sex bo<
funno Döda en warg, od) 12 F?<i» deraf en m.nn ffm. LJn-
sés klor. Svec. N. 338.

§. 9. Mcrcuriaiis perennis; på Oland, ©cttiand och
fiere stallen 1 «Sroerige sin» den. Ej mindre för far ån men-
niff/or är wax>en stodel-g och förgiftig. Af Herr Sloan sias i
Engelsto Transacftionerne siere bedröfweligo bewis derpå; AfGrxkista och Rornersta naturfunnige tyckes den i 15 och 16
Seculo ann» ej warit fånb för dej; ffodeligo wärkon. Sjelf-
wa Diojcorides råd r til bch inroåtteé bru?, under namn af
(7ynia och li7ynocrambe.

§. 10. Pballus irnpudiens; Stinkftvampen. I 'Pbyringen.
brukas benna swomp uptorkad, fåjont et starkt Aphrodilia-
curn: men ftimulerar för starkt, och förorsokor miiifail; afHerr
Rotbman ar den funnen i "Småkn. /^ccka Stockb. 1742. och
af Herr I'ra^fes 1755 uppå en holme wib R.aumo Stad; den
luftat ocl) stinker såsom tet »värsta oas i Skogarne, förorsakar
yrhet och feber igenom sin starka Mk» hos mennistior, och gift
wer oniedning til iwåro Bosiaps fackbomar, der den til myc-
kenhet sinnes.

Swenste wnrter, son, i mmdre moll äro
skadelige.

§. 1. Lolium 'Pemulentum; ftön as denne wäxt, anfii
för något stadelige, bå ben såsom en swingel art, til myckenhet
fms ibland Korn, och derof bakas btos>. trygges af et så-

dant
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b«nt K rt dricka, förmenes beraf förorsakas swindel och stork
huftvudwärk, Flor. Svec. 38.

h, 2. 5/7/WLatifoHomj woxer i synnerhet til någon mängd
i Skåne och Wermelonb; äta Kor ed) Kaifwor af bch rot,
ma de illa deraf.

§. 3. Afarum Europjeum; ar en inhämst Medicinal-
waxt, som brukas po Apothequen. Desi tot är Emetist,
och til något stor Dofis nyttjad, purgerar äftven stavckt. Bör
worsomt brukos.

§.4. Eupborhia Heliofcopia; hela detta -stägtet, som
gifwer en hwit Mjölklik starp saft of sig, är för mennistjor och
biut något stadelig, Eupborhia officinalis, hwilken wi pufroe
ifton jEchiopien och de hetare orter i Africa, är til starpa
»värst, få ot den droger up bläsor i huden, förstrifwes ock bet*
före utan Correäion olbrig imvärtes.

§, 5. ASlea fpicata; paddbär; Herr .^rcb. von Lin-
ne in Ror. Svec, N. 464. onfer bären of benno wäxt »vara
förgiftige. Herr Profefif. H??e/?,^V i betz Dilfertatio de plan-
tis venenatis håller före henne voara ostylbig för en

o slik milj*
tonko; Som örtet» är Polyandrist, och wäxer på fucktiga
siogriko ställen, är bet bock säkrast at intet äta del) bor.

§. 6. Cbelidonium majus, Svalörten; Hpfer en gul
bitter och frätande saft osiver alt i belo watten; kon utwärtes
nyttjas n>id si^re tiifällen meb förtnåi»; men ej utan »våda in-
wärtes.

§. 7. Anemone Nemorofa; Waxten hy-
fet' en starp saft, od) on'es sörorsoka Haematurie bos Bosto-
pen, po de orter hon »växer ymnigt. Lhm. Skansto Nes.
pag. 370.

§. 8- Ranimculus / Ehuru de masta af detta ortesiaget
misifinckas »vara stodebga i någon iv.ofjn förlreotnren, så oro dock
Ranunculus jceleratus od) Bnlbofus os dem alla, de forgiftigafte.

ffab
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Med den förra pläga Tiggare i Engeland braga up brasor cch
fula far på händer och fötter, at för.j.na få mycket mer an-
dras medömkan. Mången Soldat, hat ock med denna wcxt
staffat sig först sura ben och seden affljeb. Detta ipecies
tros äfw.n af några wara berbfrdom fcor 2dis. Om
den senare anmärker åter /_><?// i dch experimentis de noti-
nullornm ranunculonim venen qualitate, at den all-
mänt borde brukas t stället för Spänst fiueza, emedan den i
hast och utan särdeles fweda fctager up biåfor i huden.

§. 9. Anthemis Cotula; ar en bitter starp ört, har en
starck oangenäm luft; bör ined försiktighet nyttjas.

§. 10. Agaricus mufearius, F...gsrvamp.n; dödar
fiugor och wägglos; samt stiamiuer nyötten hos 5.0r.

Srvenssa N>axter, som miftånfae, sst wam
något stadeliZe.

§. 1. Pingvtcuia vulgaris; Tatgraset. Soften dödat
ohyra ur hufwudec på barn, och onnoré; mitjtänfeö of En-
gelsmännerne at stoba %åxm.

§. 2. Sambucus nigra; Barken of betto trod, i fpnner*
het of roten, som ock första bladskotten äckla något, och röja
en purgerande kraft. Boren förmenos döda Höns.

§. 3. /'^//a/7^?>/1,,W aquaticumj kon efter Herr Arcb.
von Linnes rön i detz Skånffo resa, ätas utan fora af Hä-stor; men mitztänkos dock ibland funna förorsaka krampen hos
dem för curculio parapleäicus stuld, hwiifen ben ofta ymnigt
hyser.

§. 4. Myofotis fcorpioides; når den »växer på fuktiga
ställen, tror nian den waro stodelig fot Får*. Linnés Gotl.
SKefa. pag. 335,

§. 5. Evonymus Européns, 2Kster, Benwed, tvätet i
Sttme och Oland; frugten mi»)tänkes ffada For. Svenckfeld.

§, 6, Dro.'
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§. 6. D^o/e^ rotundifolia , DagFörtcn; Bartbol.

ocb Raijus haftvo onsett denne »vart woro stodelig för Far;
när miölken stjämmeé sör Kor , af det be åttt mycket ftvam-
par, förbättras den, om m>ö!ken filas igenom blan of benna
»växt.§. 7. AUium urfinum, Ramslöken; ft'n» i Skåne och
Mäster-Götylond; när Kor åta ben mycket, får beros mjölk
en obehaglig Löksmak.

§.8. Anthericum OtTckragum, Ilart,räs. Bartbol. i
Acfta Danica, anser bm stadelig för Boskapen, och Småländ-
ske Bonden misnanker örten woro förlig for Får.

§. 9. ffiuncus "Pilofus, IltoFh som ock fquarrofus ,
bxöitfm senare wäxer på forragtiga tuftvor, mis)mnk>s »vara
stodelig för For.

§. 10. /'o^av.v/Ä Hydropiper; wartens blad hyser CU
siorp bitter smak; misitäuks »voro osund för Kreaturen.

§. n. Ledum paluftre, Sqwottro; när deh blommor
brukos på dricka tros ben förorsaka huswudivork.

§. 12. Prumis Padus, Hägg; Bloden et) barken of
detta träd kunna Hästor ej fördraga för detz lukt.

§. 13. Nymphea Lurea; i77äckroten, dödar Sirsor
och Toroekor; fötmencé och förorsaka dym hos Sivinkreotur.

§. 14. Trollius Europaus ar mitztonkt »voro något för-
giftig.

tz. 15. Aqvilegia vulgaris; woxer »vild i Sköne wld
Hosoknst^rne; frön gisw-'.v in ot barn för utstag i hufwudet,
til ii Scrupel: mm tager man större Dofts, kunna de taga
döt en beros. Linnes Plor. Svec. 478.

§. 16. Mentba arvenis, %fmnynta; I fau" i driftpå annat fodu', Kor nsaripa och äta denne watt til någon
myckenhet, oftager mjölkat i hast, äswen som den blifwer o*
tjenlig til Ostgiörirng.

§. 17. Anlbirrinum Linaria, FluZblVinster; om bi.%
D fttft
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foft blondas i mjölk, dödar den stugor; mitztänkes »vara för-
giftig.

§. iB. Thlafpi arvenfe; när Kor och Oxar mycket åta
derof, får nyolken och detze Kreaturs fött en gonsta oange-
näm smak.

§. 19. 7?/?//'/7/7»5 raphanifrrum, Rrampfrö; Herr
Areb. von Linne påstår t D)ess Difificrtatio de Raphania,
ot denne woxt fororsokor krompsiukon; men Herr ProfSpiel-
-7«/7« i detz Dbput. c/<? /^?^^<?^7/7/71/^ venenatis anmärker, ot
ehuru denna Akerräticko »växer til pmnighet iblond säden i El-
fas, hor folcket dock däv ej ringaste olägenhet derof.

tz. 20. Soncbus Alpmus; Renarne i Loppmarken äta
begiärligen denne »wixt; men hos Kor främjar den en oange-
näm smak i mjölken.

§. 21. Artemifia abflnthiurn, Malört; åta Fåren
nmcket derof, bliftver deras kött bäste.

§. 22. 7lH>^7-^ Gale, Pors; når det brukas på bricka,
gjor bet hufwudwärk, faforn detta af Porsöl är bekant.

§. 23. Cannabis, Hampa; lucktor nian mycket på den-
ne »vart, när den står i »växt, bliftver mon derof yr i huftvudet.

§. 24. Taxus baccata; Idegran; I wår tid anser in*
gen för wåbeligt at sitta i dch sttigga, sost Plinius och Dio-

fcorides trodde bet. At detz blou dock ej äro sunda för krea-
turen, tyckes Profejfi. Scbrebers rön utmärka i Oecon. \mb
Garn. <samlung. 6 Theil pag. 253.

§.25. Populus Tremulus, Qlfp; om Fåren åta och
fodos med mycklt Asplöf, fälla de i hast 01l ullen.

§. 26. Equifiltum paluftre, Räucgräs ; onses i synner-
het ffabeitg för Hästar, hos hwicka den tros wärko krampen,
eller ot de bliftva Slogrördo i länderne; £orbe dock ha 7re
härröra of Curcutio />/?^?/)/<?<5//^^, somofwen ofta finnas mnctu i
denna »växt. När Kor mycket äta of SMegralet, Equife-
ttt/z^ byemale, bliftva be ömtonte, äftveit som hos Fåren den»

ne »vart fönuenes förorsoko mitzfoster.
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