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För at med förmån kunna fköta och odla växter, är ej nog
at känna dem til fina namn och fkiljemärken; deras e-

genfkaper böra på det nogafte underfökas, tillika med de
verkningar, fom ätikillig jordmån och fkiljaktige climater up-
på dem utöfva. En noga kännedom fordras därjämte af de-
ras fiender, de må vara af djur eller växtriket, famt fättet
huru deffe fkada; ty utom denna kunikap är man ur ftånd
fatt at afböja deffas våldfamma anfall, famt förekomma den
förluft man naturligt vis af deras härjande befarar. Och ju
ftörre erfarenhet man i deffa omftändigheter hunnit förvärfva
fig, ju fäkrare blifver ock hoppet om framgång famt vinft
a: de planteringar, fom enligt den famma, med förnuftig om-
tanke blifvit anlagde. Våra almänna lades-arter äro onek-
ligen de växter, hvilka i längfta tider af mennifkor blifvit
odlade; men at vi ännu ingalunda, äfven hvad dem beträf-
far , vunnit all nödig erfarenhet, vitnar beklageligen den
miisväxt man nog ofta på dem nödgats lida, och torde hän-
da med mindre grund tilfkrifves luftftrekets hårdhet, vid
hvilken man åtminftone borde hoppas, at de efter få lång
tids förlopp hunnit blifva någorlunda tilvande. Ehuru myc-
ket altfå genom omtänkfamme Landtbrukares omhugfan, rö-
rande deffas (kötiel allaredan kan vara utrönt, lära vi än-
dock nödgas tillta, at ännu ganlka mycket fynes vara för en
framtida upmärkfamhet förbehållit.

Drefveu af den böjelfe och hug, jag ifrån barna-åren
hyft för växtrikets kännedom, och defs tillämpning til åker-
bruket, har jag med möjlig flit fökt utforfka de färlkildte
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växters egenfkaper, fom finnas bland fädesarterne, och i ftör-
re eller mindre mån hindra deras trefnad uti min foiterbygd
Orihvefi Socken under Tavaftehus Län och Öfre Satakunda
Härad, famt efter denna kundfkap äfven budit til at utröna,
på hvad lätt och genom hvad medel de (kadlige fäkraft kun-
de utrotas. Denna delen af åkerbruket. har nämligen altid
förekommit mig fåiom ganika litet, och åtminftone ännu ej i
den mån utredd, at man icke genom flitige famt på åtfkilli-
ga orter anftälde rön, framdeles med ftörita ikäl hade härut-
innan at förvänta de nyttigafte uplyfningar.'

Hvad jag med någorlunda fäkerhet i detta ämnfe kunnat
erfara, vågar jag i närvarande afhandling öfverlemna til al-
män granfknlng, under det glada hopp, at min ofkyldiga af-
figt, hvarmed åtminftone de mindre kunnigas bland mine
Landsmän uplyfning uti en väfendtelig del af deras hushåll-
ning och timmeliga välfärd påfyftas, ingalunda kan eller bör
blifva Min Läläre mifshageiig.

§" 1.
Under namn af ogräs bland fädesarterne komma alla de

örter, iom på upodlad mark växa emot egarens vilja, för-
qväfva det- fom där är planteradt eller fådt, famt altid
förfämra den afkaftning han annars med fkäl af fin tilredde jord
kunde förvänta. Om hvete (kötes på en åker, och det emot
jordegaiens vilja blifvit rågblandadt, följer häraf at rågen i
detta fallet bör anfes för ogräs; emedan den föriämrar afkaft-
ningen af hvetet: men däremot får fådant ej. lagas, om hve-
tet då, det, genom någon händelfe blifvit blandat uti råg-
åkern; emedan hvetet förädlar. Lika få förhåller det fig med.
Hafran bland kornet, hafran räknas til ogräs, om den up-
kommit mot min vilja i kornåkren; men ingalunda komet
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fom en ädlare fädesart då det finnes bland hafran. Sålunda
fes tydligen, at man ofta kan fköta på näftgränfande åker
det man på en annan anfer för ogräs. Gemenligen förftås
dock med ogräs, alla fådane växter, fom egenteligen uti en
upbrukad jord ej kunna upfylla det ändamål, hvarföre jor-
den beredes, utan til jordegarens fkada och förluft växa i den-
famma.

§" 2.
Bland orfakerne, fom i våra åkrar befordra ogräfens til-

växt kunna följande i Orihvefi Socken med ikäl anfes fåfom
de förnämfte. Våra fädesflag fordra i allmänhet en bördig
men tillika torr jordmån, då man undantager bönorne fom
äfven i nog vattfjuk åker kunna trifvas. Sås fäden emot fin
natur i fur och fank åker, måfte hon nödvändigt borttvina
,och lämna rum åt de växter för hvilka naturen egenteligen
utfedt detta läge til trefnad. Ganfka mycket ogräs införes
uti våra åkrar igenom obrunnen gödfel; ty den innehåller o-
tåligt många frön, fom inkomne uti en för dem tjenlig jord-
mån , växa frodigt och fördärfva iäden. Sjelfva fäden fora
användes til utfäde, är äfven ofta få utblandad med främ-
mande frön , at man fnarare må undra, at den ej aldeles blir
förqvafd, än at grödan årligen aftager uti myckenhet. När
nu härtil lägges at de flefte bland läden inkomne ogräfen ä-
ro utmärkt frörike, och vid ftne fröns utfpridande följa na-
turens frikoftiga lagar, kan ej annat hända, än at et betyd-
ligt förråd, äfven för flere år af dem finnes i åker-jorden,
til lika få lång tids fkada för fäden. De fom få qvarblifva i
ytan, upkomma famma höft eller åtminftone påföljande våren,
då återigen de fom genom plögning djupare nedkommit uti
jorden, därftädes i flere år förvaras oikadde, tils de tid efter
annan genom jordens omvändande fmåningom upbragtc vinna
af luften det tilförene faknade och för deras groende och
växt oumgängeliga biträde. A 2 §»3,
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Så många gynnande omftändigheter för ogräfens tilväxt
i våra åkrar måfte i fanning upväcka hos ofs en billig för-
undran däröfver, at icke vår förluft vid åkerbruket ännu
bli ivit ftörre än vi för det närvarande funnit dén famma;
men därjämte på det ömmafte påminna ofs at vidtaga få kraf-
tiga medel fom möjliga äro, för at i tid afböja en olycka
fom ju längre den beredes, altid i ftne verkningar blifver få
mycket mera känbar och tryckande. De uti föregående § up-
räknade hushålls fel hvarigenona åkern fmittas med ogräs.,
bör en åkermän förft och för alting få mycket möjeligt är,
föka at rätta. Redes åkerjorden väl och befrias ifrån öfver-
flcdig väta famt fyra, kan man med fäkerhet vara förvillad,
at en ftor del växter fom tilförene tvingat fäden uti den fam-
ma, federmera ej äga någon trefnad; utan fly et bonings
ftälle fom fålunda blifvit för dem otjenligt. Skadan af de
frön fom med gödleln uti åkern införas kan aldrig blifva
betydande, allenaft man efter Plerr Doäor Fagraei på all fund
Phyfik och erfarenhet grundade upgift, uti Sv. Vetenikaps
AcademiensHandl. för år 1783.p.255. ej allenaft lämnar fin gödfel-
itack erforderlig högd och bredd til emottagande af luftens,
varmens och fuktighetens galning befordrande verkningar,
utan ock tidtais omkaftar den famma, för at mer och mer
famt fnarare iörliöra de däruti befintliga frön. At ieua ut-
fädet ifrån ogräs-frön, är icke eller, mödofammare än at den
flitiga åkermannen kan få denna fin möda rikeligen betald och
erfatt. Ogräfens fiö äro gemenligen fmärre och til en del
mycket lättare än våra fädesarters, kunna fåledes genom fåll
och vanna lätteligen frånfkiljas. Om någon tid åtgår härtil,
fom den arbetsrädde öfverklagar, famt om något minfkas
härigenom uti måttet af utfädet fom den obetänklämma före-
bär, månne icke för alt detta fom i fanning är obetydligt, et
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rent och kärnfullt utlade uti en väl redd åker. lemnar".mång-
faldig belöning? I akttages deffa uti alt förnuftigt åkerbruk
deisutom til en obrottflig efterlefnad föreikrefne förficktighets
mått, infö.es ingalunda den myckenhet ogräs-frön uti åkern
fom i annat fäll årligen (ker, och dymedelft blifver en be-
tydlig orläk til ogräfens tilväxt på et verkande iätt förekom-
mit. Ifrån näftgränlände ängar kunna väl icke deftomindre
utfpridas några främmande frön, i fynnerhet om blad ifrån
ängen til åkern under grälens fröfällnings tid fkulle inträffa
men utom det, at ängen gemenligen flås innan gräs-frön
hunnit mogna, och fölgakteligen kunna utfalla, få eika ock
de pä våra vanligen länka ängar befintc-liga gräs, en mera
iank och fur grund, än de uti en väl redd åker kunna finna
til fin trefnad.

'§" 4.

Ehuru man oek på möjligafte fatt fålunda föker ät före-
komma införandet af gräs- hön uti åkern, finner man dock
fåifant oaktadt, at villa gräs icke deftomindre uti denfamma
år ifrån år oftaft i lådan mån tiltaga, at fäden til flut aldeles
uttränges. Deffa hafva antingen med fine rötter qVarbiiivit
ifrån det åkern uptogs af linda, eller ock på de äldre bruka-
de åkrarne, under en vårdslös husbonde någon tid tiiiörene
inkommit. De ådagalägga tydligen, at för en åkermän, iom
vil hafva fin åker ifrån ogräs ren och befriad, det ingalun-
da är nog, at endaft afböja och förekomma ogräs-fröns in-
förande uti denfamma; utan at han därjämte bör förda och
känna, huru de en gång inkomne fäkralt och med minda
koftnad kunna utrotas. Denna kunfkap kan aldrig utom en
fäker och på noggranna rön grundad erfarenhet vinnas, och
torde med ikäl kunna fägas för närvarande tid ännu tartva
mycken hjelp och uplyining. Man bör nämligen för at få

A 3 nägor-
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någorlunda anledning til hopp om en lycklig framgång af ar-
betet uti denna vägen, på det nogafte igenkänna deffa ogräs;
ty de finnas af olika art för olika orter. Indiernas ogräs
updragas med ftörfta omforg uti våra drifhus. Hvarje Pro-
vince i Sverige har merendels något eget, fom ofta ej fin-
nes i näftgränlände, åtminftone ej tii det öiverflöd. Sålunda
har Skåne, Ononis Jpinofa. Skåne och Södra Halland, Cbry-

fantbemum fegetum. Norra Halland och Bohus Län, A-
'rundo Pbragmites. Dahls land, Lapfana communis. Up-
land, Carduus crifpus, Gottland, Brafjica nåpus och Centau-
rea jacea. Roflagen och Skåne, Rubus frutico/us. Småland,
JRaphanuS rapbaniftrum och få vidare. Defäutom plågas fär-
lkildta fädesilag äfven af färfkildta arter. Sedan man fålun-
da igenkänt det på åkern ikadande ogräfet, bör man i natu-
rens bok upföka det läge och den grund {ftatio) fom för det
famma är det tjenligafte, om til äfventyrs man kan, utan fä-
des - arternas vantrefnad få förändra denfamma i åkern, at grä-
fet tvinande måfte föka fig en mera naturlig hemvift och bo-
ning. Därnäft bör man ock med upmärkfamhet utleta deras
lefnads tid {duratid) huru lång den af naturen är beftämd.
Af denna kunfkap fluter den omtänkfamma åkerbrukaren hvad
han til deras utrotande med plog och harf kan uträtta. De
årligen upkommande och utdöende (annuce) äfven fom de
hvilkas lefnad innom tvenne år är fullkomnad [biennes\ erin-
drar han fig, at de genom jordens flitige omvändande medelft
körning och harfning den tid åkern ligger i trade, fäkraft
kunna utrotas, allenaft han lemnar emellan hvarje gång ej
längre tids rum, än til de i ytan upbragte fröns groende tar£-
vas. De åter fom han funnit mångårige (Perennes) , och hvil-
ka ej efter deffa grunder kunna utödas, granikar han i anfe-
ende til deras fånings tid, om icke tilfälligtvis, af den fam-
jna någon anvifning til deras förftörande kan hämtas; han
i&nvänder til deras tuktande naturens egen härtil utfedde be-

tjening,
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tjening, djuren, af hvilka et finner uti-dst ena ogräfefc,
t de£

andra uti et annat, fin läckraite, fin fmakligafte föda, gna-
ger det ända til roten och det få ofta det minfta blad utkom-
mer, hvarigenom det för plog och bil ihärdigafte ogräs til
flut ändock måfte borttvina och utdö. Med et ord, naturens
enfkildte hushållning för hvart och et i åkern fkadande gräs
bör få långt möjligt är forfkas och utletas, om i denna delen
af åkerbruket tilräcklig uplyfning någonfin kan förväntas.
Men huru mycket återftår icke ännu för ofs i denna kund*
{kap aldeles ovidrördt, då de flefte ogräfen knappaft mera ä»
til namnet för det närvarande äro kände!

§. 5,

At nu. komma til närmare kännedom af ogräfen i Orih-
vefi Socken, fkal jag i det följande färikildt upräkna alla dem
jag kunnat uptäcka; hvarvid jag dock til mera ordnings
famt redighets vinnande, förft indelar dem efter deras olik»
lefnadstid, fåfom en af de mäft uplylände omftändigheter, då
frågan göres om deras utrotande, uti trenne flocker, nämli-
gen: etårige, amma, två-årige biennes, mångårige perennen
Utaf anmice äro härdades föfjande af mig anmärkte.

Agrojiis fpica venti Åker hven, Finnarnes Kafte heinä,
träffas endait å de ftällen i åkern, där fäden om höften eller
våren genom väta och fyra tagit fkada. At förekomma defs
tilväxt för framtiden är fäkraft, at innan defs frön hunnit-
mogna, eller få fnart panicula eller vippan upfkjuter, med lia
afflå hela (tycket där den växer. Förtuiten blifver obetydlig;
ty fädesftånden äro gemenligen ganfka få ibland den, och.
man vinner å detta fättet et förträiieligt foder för Bofkapem

Br.onms fecalinus Råg lofta, F. Lufte, finnes förnämligafl
där dälder i åkern länge qvarhålla höft och vår fyran. Jäm-
nes åkern väl och. kullras, behpiver man ingalunda frukta-
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för någon (kåda af detta ogräs, utan blifver äfven öfverty-
gad om orimligheten af det påftående, at nämligen rågen nå-
gon tid kan förvandlas til loda eller fvingel.

Lolium iemulentum Dårrepe, är inkommen med Linfrö
ifrån Revel, trifves endaft i fumpig och fur jord, famt för-
fvinner utur en väl (kött och dikad åker. Linfröet renas äf-
ven lätt ifrån defs frön genom höns, hvilka med begärlighet
och på det nogafte utpläcka dem utan någon minfkning på
de förftnämude.

Galium Aparine Snärje - gräfet, ikadar i genier, vårfä*
det, och i fynnerhet Linet. Genom fädens renande medelft
harpa och en förliktig kaftning förmodar jag man tämmeiigeu
{kal kuima mota defs fkadeliga förökning.

Polygonupi convolvulus Binda, är lika fkadlig fom Snär-
jegräfet, JDefs tilväxt torde ock med et noga renadt utfäde
fäkraft kunna hämmas.

Litbofpermum arvenfe Horletta, F. Vereväjuuri, finnes
nog allmän både i höft- och vår-fädet, dock aldrig i den
myckenhet, at någon fkada för fädesväxten af den är at be-
faras; renas utfädet, få förmodar jag åkern lätt kan frias af
detta ogräs.

Spergula arvenfis Fryle, enligt min erfarenhet,' fkulle
jag räkna frylen til de växter fom utan at (kåda fädesarter-
ne ganfka väl trifvas tilhopa med dem. Dock, (kulle den
förmycket tiltaga på någon åker, få blifver den bäfta utväg
til defs utrotande, at om våren efter vinterfädet upköra och
jämna en fådan åker, då Frylen fäkert med frodighet upkom-
mer famt lämnar för bofkapen det förmånligafte bete.

Chenopodium viride Mjölgräs, F. Savi heinä, trifves
endaft uti ftarkt gödde åkrar, och lärer förmodligen icke an-
nodedes än med obrunnen gödfel inkomma i åkern. La-
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Lamium purpureum Elindhäfla, och Lamium amplexi*
eaule, finnas äfven någon gång bland vårfäden, dock ej til
någon fkadande myckenhet.

Galeopfis tetrsbit flifter, F. Pillicka, Peiponen, växer
med trefnad i fur åker bland vårfädet; men frias åkern i-
från fyra och utiädet renas med harpa, förekommes den för-
luft man af dennes tiltagande kunde befara.

Euphrafta eller rättare Bartzia odontites , finnes emot
höften til myckenhet uti förblandade åkrar; men en få fen-
tida växt fom denna, hvilken ej upkommer förr än fäden
hunnit itadga fig, kan med ikäl ej anfes fkadlig.

Myagrum Jativum Dådra, F. Koiran pellava, finnes för-
nämligaft i Linåkrarne; lukas eller renfas linet i rattan tid,
och med någorlunda noggranhet, flipper man all olägenhet,
fom den kunde tilikynda.

Thhifpi arvenje Penninge-gräs, Maannoufemifen ruoho,
finnes ganfka ofta i rågåkrarne til en fkadlig myckenhet,
hvaraf få väl, fom ock namnets lika betydelfe, Profeffor Ret-
zius tror denna växt vara den famma, fom under namn af
Skjerffrö uti Byggn. B. 8. C. 4. §. omtalas och anfes få för-
derivelig för åkrar, at den fom med henne, eller något af de
andre där upräknade ogräfen, fördärfvar en annans åker, för-
klaras ärelös, dömmes at rätta up allan (kåda, famt bota
femtio El. för hvar åker han (kåda velat. Oftridigt är, at
namnen efter Herr Prof. Rktzii förklaring i det närmafte uti
uttydningen inftämma, då nämligen Skärf efter gamla Sven-
(kan ej annat betyder än en penning af minfta värde efter
nu varande talefätt. Men oaktadt denna någorlunda likhet
uti namnen, {kulle jag dock ej tiltro mig at kunna påyrka, det
denna växt eller penninge - gräfet förtjente få mycken up-
märkfamhet hos Lagftiftaren, at den (kulle Hällas i jämförel-
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fe med de andre fom i nämnde lagfens rum upräknas. Ty
upkörer man åkern någre gångor om fommaren då den lig-
ger i trade, famt däremellan fläpper fåren på den fannna,
fom finna denna växt ganfka fmaklig; få förekommer man u-
tan vidare bekymmer all olägenhet fom penninge - gräfet kan
tilfkynda fäden.

Tblafpi burfa pajloris Nåldynor. F. Lutucka heinä, ä-
tes likaledes begärligt af fåren, och träffas fällan til en ika-
dande myckenhet.

Brajftca Campeftris Åkerkål, växer uti vårfädet; men
ej hos ofs ännu öiverflödigare än at man med flitig fommar-
körfel och utiädets renande tämmeligen kan mota defs ika-
dande förökning.

Fumaria Officinalis Jordrök, F. Linnunlerne, träffas
fällan annoritades än där iäden är frodväxt, hvaraf jag tyc-
ker mig få anledning at fluta, det denna torde mera gagna
än fkada fäden.

Agroftemma gitbago Rödklint, F. Ohrankuckanen, är i
fednare åren inkommen i åkrarne med fäd fom ifrån andre
orter blifvit hämtad, kan ännu ej anfes för fkadlig, men tor-
de med tiden blifva et få mycket fvårare ogräs at utrota, i
fall det famma fritt får tiltaga, fom det hvarken genom kaft-
ning, harpa eller fåll, ftår at {kiljas ifrån rågen. Emedlertid
får jag dock anmärka, at Rödklintens frö fällan mogna til
utfpridning innan fäden {käres, hvaraf man kunde lära fig at
under fkörden ifrån fädesbanden utplåcka ogräfet , då man ej
allenaft läkraft frias från detta famma ibland fäden, utan äf-
ven famlade af defs frön en god föda för höns och kalkoner.

VieJafativa Viekern, är förft i fednare tider inkommen
med fäd ifrån andre orter, lärer hvarken här eller annorftä-
dgs Si r^nj bland ogräfen., hälft den å flere orter äfven anfes

för-
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förtjena vår omtanke til ymnigare fortplantning. I Skåne
nyttjas frön af denne blai.ciade med råg til bröd, då priiét
blifver gemenligen lika med rågens, lå flere ftällen i Eng-
land iås vickern, och fedan den upkonunit til en vifs högd,
nedplöjes, hvarigeEOm åkerns fruktbarhet på et utmärkt fatt
befordras. Häftar ega ock uti denna växt et förträfieligt fo-
der, fom dock altid med hackelie bör utblandas, på det de
ej lör mycket måtte tiltaga i fetma.

Ervum hirfutum Klotlins, en fpäd växt, fom fnart fin-
nes bland all flags fäd, torde knappalt kunna räknas bland
fkadlige; utmärker merendels fådane ftällen där läden genom
höft eller vår-fyran tagit fkada.

Lapfana ccmmunis Hare-kål, et ogräs fom förekommer
i all odlad jord. Innan Harkålen blommar, ätes den med
begärlighet af all Eoikap; och tager den någon gång öfver-
hand, lämnas allenaft åkern följande året i trade, då bofka-
pen på det nogafte utrotar denfamma.

Centaurea Cyanus Blåklint, F. Ruiscukkanen, träffas i
fvag och gles rågväxt, gemenligen vid renarne , til et klart
bevis, at denna växt ej förmår utftänga fäden, men väl in-
tager defs rum, dä den af fyra och andra tilfälligheter blif-
vit förfvagad. Defs blåa blomblad blandas af allmogen til
deras röktobak, hvarigenom denna växt på ftarka tobaksrö-
kares åkrar är mera fällfynt. Defsutom kunna frön ganfka
lätt genom förfigtig kaftning å logen frånfkiljas, få at af den-
na växt ej någon betydlig förluft i åkrarne är at befaras.

Matricaria Chamomilla Camille - blommor,' F. Sauna
kukkanen, Johannexen kukkanen. Om dennes (kadande egen-
{kaper torde det famma få anmärkas, lom om Blåklintens.
Det bruk vår allmoge gör fig af den fom läkemedel, är för
det närvarande kraftigt nog at hämma defs (kadande tilväxt.

B 2 Atri-
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Atriplex patula Gullfrö, är näftan af famma befkaffen
het fom Chentpodium viride.

Ervum monantbos och Papaver fomniferum kunna
äfven hitföras. Den förra et ogräs i vårfäden, infördt
med Ryfk fpannemål, den fednare utfpridd ifrån trädgår-
darne. Bägge tyckas ock äga hos ofs fullkomlig tref-
nad. Den förres tilväxt förekommes på famma fatt fom klot-
linfens; men vallinogen torde framdeles utgöra en förmånlig
plantering, hälft defs frön gifva en ganfka god olja, hvil-
ken kan nyttjas i alla fall dar bomolja brukas. Nä.lan all
den bomolja, fom föryttras, är til en tredjedel, om icke til
hälften, blandad med olja af vallmoge, och detta bör ej fö-
refalla underligit, då man vet, at vallmoge-oljan kan Täljas
'til en tredjedels bätre köp och defsutom är mildare i fma-
ken och kominer ganfka nära mandel-olja; då däremot oljan
af oliver oblandad har en fkarp fmak. Se härom Traité fur
la meilleure Maniere dé eultiver la Navette & Le Colfat &
den extraire une Huile depouillée de fon mauvais gout &
de fon odeur détagréable, par LAbbé Rotzier Chevalier de
LEglife de Lyon &c. paris 1774, 8:vo. Af hvilken utdrag
finnes uti Samling af rön och uptäckter, utgifne i Götheborg
1781, 8:vo, för Julii Månad.

§" 6.
Af två-årige {biennes) ogräs uti Orihvefi får jag endaft

anmärka följande:
Vérbafcum Tbapfus Kongsljus, F. Köhkä och Feitzin

ruoho, finnes endaft i fvedjor och i utmager åker. Där ä-
kern väl godes och brukas, behöfver man ej frukta at den-
na qväfver iädesväxten.

Trifolium arvenfe Flåsgräs, F. Pellon apiias, fordrar
famma läge och jordmån fom den förre, famt trifves icke
uti en väl brukad åker.

An-
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Anthemis TinSloria Letblomfter, F. Keltakukkanen",
fordrar en fkarp och hård lera til fin trefnad. Om åkern väl
redes och med tjenlige jordblandningar göres lucker och lös,
blifver denna växt fällfynt och til Hut förfvinner.

Antbemis arvenjis Hvitört, finnes viffa år til ymnighet
uti rågen, i fynnerhet då rotmafken om höften fkadat bräd-
den. Slappes fåren fom äta dennas blad begärljgen, på å-
kern då den ligger i trade, och den därjemte upköres i rat-
tan tid några gånger om fommaren,, behöfver man ej frukta
at detta ogräs för mycket tillager.

§■ 7.

Af mångårige (Perennes) ogräs, fom vid åkerbruket
med alt ikäl aiifes för de lvaraite, har jag å min födelieorC
funnit följande:

Triticum repens qvickrot, F. Valkiat juuret, är et af
de fvåralte ogräs och finner uti en väl brukad åker fin häfta
trefnad. Om åkern ofta köres och harfvas med en tung harf,
uti hvilken tinnarne fitta tätt, kunna rötteme til en betyd-
lig del bortränläs; men (kulle detta ej förflå at freda iädes-
växten, blifver detfäkraft at Pigga den af qvickrot förderf-
vade åkern några år til äng, på det jorden matte pacnas til-
famman, då denna växt tvinar och til flut förgås.

Rumex acutus Häft-iyian, F. Hevon hirikka, trifves i
fur jord, octi tvingar iäden, men dikas åkern väl, aftager
detta ogiäs innom någre är.

Ornitbogalum luteum Våfferdagslök, finnes til mycken-
het i väl ikötte rågåkrar; men en fä ipäd växt iom dennea
lärer K"m knappad förtjena rum biand ogräten.

Ramwculus repens Krypande folöga, är i det närmafte
af lika fkadande egenfkaper iom qvickroten, lärer ock knap-

B 3 paft
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paft med andre medel kunna utrotas, än de, fom vid qviek-
roten blifvit föreilagne.

Mentba arvenfts Horsmynta, et krypande och förtretligt
ogräs ud vattijuka åkrar, utödes lättalt genom åkerns til-
borliga dikning.

Lamium album Elindnäfla, F. Peiponen, fordrar en gan-
fka mycket gödd, famt tillika något fuktig jordmån, lärer
fördenikul knappad til någon myckenhet ökas i våra åkrar.

Prunella Vulgäris finnes uppå mager och fur grund,
blifver fölgagteligeii et ogräs hos den lata åkerbrukaren.

Vicia cracca Fogejvicker, Musärter F. Nätkimet. Där
denne ört fådt inrymme, bliiver den ganfka fkadiig, trasflar
ihop och qväfver iäden. Defs tilväxt förekommes fäkraft
då trades åkern åtminftone par gångor om fommaren på det
nogafte köres och harfvas, famt de uprefne rötterne famlas
och anyändes til gödfel på ängen. At lemna åkern til äng
fom vid qvickrotens utödande föreflogs, är ingalunda tilräck-
ligt emot Fogelvickern; ty är jorden allenaft bördig och ej
utrnagrad %, kommer den nog fort, ehuru ock grunden vore
något tilpackad. Plogen och harfyen låfva fåledes den för-
nämfta hjelp emot detta ogräs. Renas därjämte utfädet med
harpa, famt fädesbanden ftraxt under fkörden, innan Fogel-
vickerns (kidor hunnit öpna fig, bortfläpas på ängen at tor-
kas; få kan man vara tämligen fäker, at denne vicker år-
ligen aftager och minfkas.

Acbillea millefolium Rölleka, F, Pyörtänä ruoho, hål-
ler fig förnämligaft vid åkerrenarne, fordrar fåledes en mera
packad grund til fin trefnad, än hon uti en väl brukad åker
kan finna.

Serratula arvenfts Åkertiftel, F. Nikanyrti, har en ftark
och djupt gående rot med ganika många fidogrenar, en hög

frod-



15

frodxäxt famt månggrenig ftjelk med ftora och vidlöftiga bla-
der i fynnerhet vid roten, och ökes därjämte otroligen ge-
nom fine flygande frön, dem hon årligen och merendels o-
ikadde til itörfta myckenhet utlprider: eger fåledes alla egen-
ikaper af det {kadligade ogräs lom någonlin uti en åker kan
inkomma. I anledning däraf (kulle jag ock, om mig blefve
tillåtit, at gifsningsvis upgifva den växt, fom under namn
af Skärjfrö uti Lagboken i Byggn. B, 8 C. §. 4. omtalas,
framför flere andre föreftälla vår Åkertidel, hvilken til fin
oart ej allenaft närmad liknar de andre i famma lagfens rum
upräknade ogräfen, utan äfven i vifs mån finnes fkadligare.
Ty at Orobanche Major, hvilken nu för tiden i Skåne kal-
las Skärjfrö (kulle af Lagftiftaren under famma namn fåiom
et af de lkadligafte ogrälen begripas, lärer nu mera ingen
rimmeligen kunna pådå, då man vet, at Orobanche är en af
de fällfyntafte växter i Riket, lamt därjämte en planta para-
fttica eller på andre endaft växande ört, fom löljakteligen
näppeligen med fående kan fortplantas, och om detta äfven
möjligen kunde fke, dock aldrig någonfin med fin enkla och
fpädbladiga ftjelk kan blifva fkadlig. Men at utreda af hvad
anledning vår Serratula fådt detta i lagen för henne uptag-
ne namnet af Skär, med hvars frön nämligen grannens åker
ej fkulle ikadas, fordrar i fanning en vidlöftigare och mera
granfkad underfökning, än mit föremål för denna gång med^
gifver; därföre torde det blifva nog för mig tils vidare, at
endaft få anmärka det hela Serratula genus ännu i dag på
Holländika kallas Scbaer, på Tyika Scburte eller Schurjfen-
kraut, efter hvilka namn detta örtflägte äfven hos ols ior-
dom förmodligen hetat Skär, fom ännq. tydligen igenftnnes
uti Serratula Tin&oria Svenfka namn Angjkär, hvilket tvif-
velsutan ej annat betyder än Skär, Serratula, iom etter dels
egentliga läge bäd trifves på ängar, til ikilnad från denna
Skär fora i fynnerhet trädas i åkrarne.^ At denna växt

åter
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åter »u mera fådt namn af tiftel, lärer beqvämligaft kunna
hänledas af defs likhet (i fyrinprhet til fitlé taggar).med tift-
larne, til hvilka allmogen fnart fagt räknar alla ined taggar
beväpnade växter. Om ock framdeles denne ruin giisning
möjeligen (kulle finnas ogrundad, blifver det dock oftridigt,
at denne växt i anfeende til fin ffadande oart förtjenar en
Landtbrukares ytterda upmärkfamhet. Likväl made man än-
nu tillta, at denna näftan öfver alt hos allmogen faknas;
ty där denne växt inkommit i åkern, tycker man fig fnara-
re uptäcka hos allmogen någon omvårdnad' för defs fortplant-
ning, än någon den ringade omtanke om dels .utrota;
1-läraf händer, at man efter fkedd (körd om höftarne, vanli-
gen träffar detta ogräs i frodighet qvaiftående på åkrarne,
då fröna, i den mån de mognat, på det nogafte fpridas, och i
{inom tid fortplanta denna växt öfver hela fältet. At få a-
kern ren ifrån denne tiftel, fordras otvifvelaktigt flere års
arbete och den nogafte omtanke. Utfädet bör få mycket mö-
jeligit är renfas ifrån defs frön, och få långt fig någonfin
göra låter, bör man äfven i fynnerhet bland de mera lag-
växte fädes-arter föka med lia at affkära denfamma, hvar-
igenom åtminftone fröredningen på et betydande fatt förhin-
dras. Eå åter åkern ligger i trade, bör man på alt möjligt
lätt vinlägga fig at kunna förftöra denne tiftels ikadelige röt-
ter. En djupt gående plog, famt tung och tätpinnad harf, fli-
tigt nyttjade, bidraga ganfka mycket til detta ändamål; men
blifva fällan tilräckelige. De djupare rötterne fom af dem
ej kunnna (kådas, blitva detta oaktadt vid lif, och (kjuta,
fedan fidogrenarne blifvit affletne, efomoltaft få mycket flar-
kare (katt; därföre måfte man, för at äfven matta deffa ftam-
rötter, låta fåren flitigt beta på en fådan af tifteln fkadad å-
ker. Deffe äta begärligen de nyfsupkomne (katten och gna-
ga under detfamma nog ofta få mycket af roten, at den tvi-

nar
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nar och til flut dör ut. Nyttjar man därjämte fpadan at tuk-
ta de ftörfta, blifver man få mycket viffare, at fnart få fe
fin åker för detta ogräfet befredad.

Carduus paluflris Kärrtiftel, F. Suon ohdake, inkom-
mer i åkrarne med kärrmylla då den brukas til jordbland-
ning. I akttager man den nödiga förfiktigheten, at innan
denne eller andre jordarter i detta ändamål föres på åkern,
låta dem blandade med gödning kaftas i hög och där under-
gå vederbörlig gäfning; få hafver man ej at befara af den-
ne tiftel och många andra ogräs någon fkadande, verkan för
fäd esväxten.

Equifeta äro ganfka fvåra at uiöda, och' under detta ar-
bete åtgå gemenligen flera år. Uti en väl dikad famt lös
åker aftager deras myckenhet årligen; tyj de fordra en hård
och fkarp jord famt fyra til fin trefnad. Ju bättre åkern för-
denlkul (kötes., ju fäkrare hopp har man at få den famm*
ifrån detta ogräs befriad.

Pteris aavilina Ormbunke, F. Kanerva eller Kananjal-
ka, har famma egenfkap fom de föregående. Defs rötter
ligga äfven djupare, än at de med plogen kunna rubbas; (kö-

tes dock åkern väl, aftager Ormbunken fmåningom, i fynnerhet
få fnart fetman af gödningen hinner at komma in til rötter-
na, hvilken de ingalunda kunna fördraga.

C Deffe
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Deffe äro B. L. de ogräfen, hvilka jag i- Orihvefi up-
teeknat. Skulle några, emot min förmodan y uti denna för-
teckning finnas förbigångna,, vågar jag förfäkra, at de inga-
lunda äro allmänne och at de, genom famme förliktighets

mått,, iom til hämmande af de nu anfördes tilväxt, blif-
vit föreflagne, lätteligen kunna qväfvas.
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