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Inledning.

■fanb anbra anstalter, som ifrän albre fiber tilbakal^j^j^j^Wkunnige ocl^ förfiktige Hushållare wibtagif, af pH
i^j^j^j^j^Whårbwalls ängar främja ymnig höwäxt, sä har

man ock »varit omhugsen, af til watt pä bern in*
l^j^j^j^Wföra fäbane hössgg, fom både g'f»va most til in-
bärgning, fom ock bwilcka tilbela Creaturen ben mustigaste so-
ba. Af be gamle Romare plar-ferabes på bårbivalls cngar re-
ban i denna afftgt »visia (Tags örter af drtestägfet. (a) I ben
torra oel) brdnnanbe Arabiila öknen, bär Sinai Berg ligger,
finiur man, af igenom jorbs fyllanbe pä fala be!gsklippor,
göbnir.g och b'-moel!ge måttets wal, folcket tilffapat frobigf bd-
ranbe ängar (b) $ Italien bress i mebelåldren benna siags
angsioisel ti! bet högste; Sebermera har man ock i England,
Fennirife, Flandern och TtManb gorf bräpeligen l^ckeliga
försök den.it!, samt härigenom förwandlabt af»ven be ofruktfam-
maste parefertil cörbiga^gröinTanbe angsmarcker. I anl bning
af samabe rön och anstälte fötf^k i Fmlarb, wil man här i
korthet lemna uuberr^telfc, hurmviba äfwen t)ot ol), igenom

följan»*
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söliande wärters Oulture, deu masta och bästa hööwärt pa
$4rbtt»afls ängar kan bfrämjas.

(-i) Marquis Caraccioli Land - Oeconomie der alten p.
is. (b) Vo^gzcz cle Mr. Schaves dans plulieurs provinces cle la Bar-
barie H dv Levante 'Tom. 11, p. 85.

T^esie, ®panft TttåfwwQtfo.
Trifolium pratenfe Linn. TFrifoliurn purpureum W/T/l/H

fativum Raji.
§. r. Efter bäde Engelsmäns och andras anmärkning ar

bekant at Trefle ej år annat, än en variation af wär man-
liga röda truipltng, hwilken igenom cultur blifwit upbragt til
mängfalt frodigare wäxt. Detta gr.^slag sordratfct och wäl tilredd
jord; men lönar och ganska wäl i »värtcn. Med största för-
män kan den sås på de orter, dar man til ffiftes nyttjar et ochsamma stycke land til äker och äng; samt borde t synnerhet all
ängsmark »vid Staderne til en början därmed besäs.

§, 2. Sällan fås detta grässtag ensamt utan antingen
em »tåten, tillika med något Kom och hafra, eller ock, ("ont
bättre de, om hösten upblanDat med något manligt höstsäds,
emedan tit bå icke beswäras sä mycket af qwickrot och annat
ogräs, som efter wärlädet. När det säledes utfåt tiliifa med
bicinbfab, behöfwer det ej sarstilt bruk; ellet annat harfnings-
fått an säden. Man tilseer endast, at ej den sådde w.iplmgen
betes up bet åtet, sedan säden är inbärgad. Waplmge fröet,som til detta sade brukas, bör wara frijlt, »uoget och icke öf-
roer tre är gammalt. När det til färg ar gröngult, ar det
bclst til grodd. Sä länge tet seer gulaktigt ut, kan bet ock an
något nyttjas: men har det swartnat, ar det utlegat och för,
stämt; de frön fem icke stuncka i matn, duga icke heller til fa&D.

§. 3. Deste frön behöfwa ej djupt myllas: fördelacktigt
ar, at dä bet om »tåten jemte Korn eller Hafran utsås, betta

312 sade
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fdde med malt öfwerköres, af jorben nögot filpacfas, at de§
bättre emotstå »vårwrckan. 9 til 10 Skalp, »väplinge stö utfås
gemenligen rå et Murtenburgiff morgonlanb, fom swarar e-
mot 1 tunna och g kappelanb t S»vcnfft mått. At utfå beffa
fjöftV/ tillika meb orter kan ej ste meb fontän,

eemeban ben
upgroende »väpiingen efter hanb, unber crterncé »växt förqtv^f-
wes od) bortrutnar: »nen »neb lins och bönor frifwes ben wäl»
I Flandern pläga de ofla utfå pä be§: waplings åkerfält,
fä fnart »vaplingen börjar wifa sig, hivete, hwilkef mafalöjt
fratn»V7i'er, äfiven fom sådane platser något glest öfivertäcfe*
meb halmblanbab göbfel, at förtvara måplingöfäbet for winter-
kölb od) »vårtoifa.

§. 4. ©eban siden dr afbårgab, od) den upgrobbewap-
lingen blifivit förivarab for upbetanbe första hösten, fan aret
derpå beraf bärgas 223gånger om Sommaren; ben plägar
upwdxa ofta til 1^ alns högb, famt bör inbärgas, få fnart
blommorna något mil utspruckit. <2£if man hafwa frö fil nyt
lltfabe, låter man »våplings blommorne wäl mogna wib anbrafförben, eller ock fpar man härtil, någon bel, as ben befåbba
mäplings åfren, hwilken man låter mogna fil fra: men bärgat?
det öfrige, så snart waplingen blomma»;. I Flandern brukas
detta »väplinge f.ibet ej gerna längre dn fwä år å rab; hwarpä>
föran jorben upplöijes til hwete eller rägfäbe, wäplingen förss
afbeteé af allehanba stags kreatur, hwilka makalöst häraf go-
des, och feban tilrebes jorben fil faning, hivarefter den stridastefdb framwaxer.

<$.f. miölekekor ar Trefel i fptuierhef en mycket angenäm
od) föbaube fpis, famt sooes l)åtmeb mist i Hollanb och Flan-
dern beras miölekekor, som funna mlölcka 12 kannor m,'ölk om
bagen. I a<Mge h)fa Staber, hwilka hafwa brist på muk,
bete och goba beteshagar, fobas miölekekor meb mycken förmåirinnom hus både femmat* od) »vinter, enbaft meb denna flags
wäpling, upblanbab m<b liiet tätelarter. sa) limom Niket är
«ek försökt, at med upbärgab fäilk trefifd, af et tunlanb åker,

man
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man wal fodt i 5 å 6 år å rad, t\\\\ hästar rå stall, iftå/si^
nii til 3optember må-ads stlit (b). PATULLO i sin eM
fur la melioration 7/t'l 7^o'^^ />. 57, lemnar et» artig Mpgi t,
huru Swinkreatur, instängde innom en liten krets af et treffle
land, med stor förmål kunna föDas och gödas oswer Somma,
ten; äfwen som af /l/?-. Le /^e beffr-fwes ett käppel stäng»
fel, hwarigenom kreaturen kunna tilhållas, at ordent.ligen up,
bita stike wäplinge plantager, utan at nedtrampa eller sörspil,
la något af denna härliga wJ-tt, under afbefandet (e).

(a) ofioh. gfac. Reinhards luTmifctjfte schristen p. 337. (b) Herr9tiFs=9t\ibet Paimftjerna, i Swenska Wett. Acad. Handl. för år 1764 p.
ÄI3. T^d Equorom pabuluin femmatur in Itaiia, Hifpania Keguoquc
Valentinc», ter quotannis c?cdui,m 8c). BORRELIER. Plant, per Gäll.
«isp. Hc. edit. Ab A DL JUSSIEU. (c) I.r LARGE Memoires lur 1'
Agriculture p. 15?.

' heligt <3oo: Efparcette. (^)
Samt /<7/7/ all. Coackfead. Angl.

Hedyfarum Onobrychis LINN.
§. 1. Detta är dfwen et kåsteligit foder för alla Kreatur,'

framw.'4'er af en och samma rot i 9 'å 10 år och åntiti i läng,
re tit) om den ej för tätt utfås, utan at den ester Herr
CHATEAUVIEUX sätt, planteras i rader; då höö deraf
fan stördas 2 fil 3 gånger om sommaren. Den häller fil go,
da mast all jlagö jord allenast den ej är for suktig , samt fram,
wäper äfmen i magrare jordmon an /^eFe/ och Lu%eme. $fe,
re års f'rsök hos Herr Prarfes och i Acacl. Trägäiden hos
H/rr Prof. KALM Hafwa nog »vist def trefnad i wårt nord,
lige Climat. i

§. 2. Som detta hösiag aåt mycket djupt i jorden med
rötterne, fä är det nödigt, åker eller ängstycken, hi-partifj
lamt foin stal sås, djupt uppfoiietf 2 a 3 gångot, »väl t)arf,
wos och tilredes. Inblandas då äfrcen litet gödsel, blir ho,
wäxten sä mycket ymnogare och beständigare. "Allmännast ut-
sås det tillika med kornellcr bafra om maten; dei)a sädefarter

51 utsås
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utsts då och nedärjas först på »vanligt satt, samt efteråt frön
af faint fölrij hwilka med en läst harf litet nedmylias; kom,
ma dctze jor Djupt, förmå de ej upgto. Ullas betta hösiag
om hösten, lål bet ci höstsäde med sig, säsom råg eller hwefe,
utan böra d?tza fröen då enfamt utsås, och stötts för övrigt,
fäfom om i^M blisiva anfört.

§. 3. Säkraste sattet, af profroa froön fil denna måé
är det, at man broter dem ut ifrån fröhuset; är bet ärtlike frö*
et swart eller mörkgrått, duger det ej; fnffa frin äro med glän<
sande yta, och haswa gulbrun färg. I toreka Funna dehe frön
ligga i jorden, utan at gro, öfwer 3 »veckor: men infaller regn
efter sådden , gro de efter 10 å 12 dagar. Första året får man
ej störda nägot af detta höflag; på det den må få mycket b't-
tre rota sig; I bet andra, och i det tredje året är det i sm
fulla wäxt, ock) har man då t9a 10 år ot förwänta deras
en pmnig gröda. 2Bit> afbärgningen bör märckas, at ben för
får bör upstaras til foder, för an den stjuter i full blomknopp;
för mjölckekor då den blommar, och för hästar, när dm sattfröhus, och har til någon del teban mogna frön. (a)

■ ("') Som de äldre Geoponici blrtii&flt ihop, lamt foin med Luzerne,
sä lM- en Franst Auftor, Mr. LIGER i fm Nouveau Theatre d' agri.
eulture Libr. 111. misit.lgit derföie Treffel. §{t under namn af Espar-
cette och faint foin en och samma wåxt i Frankrike cliltiverez, wisardv ttAI^IEE i Elements d' agriculture "Eom. 11. p. 134.

(a) I Nov cc»p. conftit. March. 11. kan läfaå et Äongl, PreulisttBref om Espercettes plantering, as den 17 September 1756.
JLuzerne: Spargelkler.

Medik. Angl.
Medicago fativa /^//V/V.

§. r. D>efta hostag ät något spädare än lamt foin, men
warer längre, och ar Det dråpeligaste, fom i ängar Fan culti-
.veraz. Det täljer sin bord ifrån Qbbva orter. ®e gamle
Romare hafwa redan l)aft kunskap om detta hestag, under namn

af
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af Medica, samt ansågs det af dem i »varde oftverfräjfa all
slags bostaps foder. I fodra orferne af F<ankrike har man
haft prof derpå, at den 4 gåMr om å'et ftmnat inbärgas.
Ifrån Medcn, Perfien eller och andra AJiatiffa orter har
det först blifwit inbragt as Italienarena. Hu fas oep frön
mast ifrån StanfviUf hvvafföfe det ock kallas BurgonitTt
höfrö.

§. 2. Jorden för Luzerne bor »vara fet, löt och lucfer*
De Romare utwalde här til sandblandad lermylla; ti! läget
en hwcircken för torr eller »tät *}Mats. I watt kalla Glimat
will denna »värt icke fort, utan har, under gwrda försök, tvist
sig nog kinckug, i synmrhet på så^ane ställen, j^m tidigt om
Wären blifwit bare och blåttade på fnö. ( Skulle nägon wid
Sfäderne »vilja göra försök med denne »växt, »vill man harfil
upgiftva 3:ne fäff.

§.3- Denne »växt går på dlup med rotferne, lifajom
Samt foin, hwarsöre 1:0 Jordens tilrcdning och Defj »I,öfjef,
til alla delar ar lika med den. Det bör liftvil tilläggas, at
Luzerne upblandad med Lins trifwes båttte än med Korn
eller Hafra, och at i til ? del I.u?erne frö tetges emot Lin,
sen »vid utsåningen. Luzerne Frön som äro njuricke, ©u(,
gröna til färgen, och smft som Hitskorn, upgro efter 9 eller
10 dygn, då de ej twingas af torcka> §kfta åtet fan deraf
redan en om ej 2:ne refor Hö inbärgas. I fall É.n^erne om
Höst.n något öfaerhöljes med »Ta och halmblandag gödning
b/.wares det» få mycket fäktare öfwer wmt^rcn, och gifiver ma-
kalös frodig »värt. Pa betta fått och igenom nödigt wcttnande
i torra år, upbragfe De fordne Romare betta höstag til en un-
dranstvtd härlig »vätt.

§, 4. Det 2 dra fätttt ar en fölgb af den llnZelffe^ul-
lys Åker 3^ckeme, då É.u?.erne ftori med en fanmgs Machi-
ne utfås på det tilrefcda slferfalfet, 2:ne rader aliid i bredd
ef 8 tumt alfiånd ifrån hwarandra, hivarpä feraneé et mellan*
rum af 3° til zl tum, fem under watt».n mcd en tioler plog,

kan
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kan efter omständigheterna upristas, fot' at hålla jorden sticker
och lös och uprycka ogräs , mellan de sådde och »växande rader-
ne af Luzerne , än ock at beså de famma med nytt frö , om
Den förra stulle börja astaga och blisiva gles. Den förfarne
Engeiste Miller har redan förut böriat, at så Luzerne på det-
ta sätt, samt flinnit det säkrast bidraga til denna wäxtcns fto-
diga bestånd i mänga åt. När Luzerne albärgas , »värkstäl-
les bäst dmna mellantabens upplöjning. På delta fatt kan
ftfmn faint fbin mcd mycken förmän euldveras.

5. s. Til det 3ldje fottplantas detta höstag genom plan-
tering. Platser som »vetta emot Norden, och i bet längste
aro betäckte med snö, böra hälst därtil ufiväljas. Förut bör
man »vara försedd med en planterings Schola, anlagd i nå*
gon KrydD eller Kål-GårD, h»varest af frön denne »växt först
upföres; hwarpa när den tidigt om 2Bären blifwit utsådd,
planforne utsattas i Augufti Månad. Sedan planterings
landet blifwit wäl djupt upplögt, något gjödf och »väl tilredt,
så ffier ufplanferingen radewis, med qwarlemnaot ledigt mel-
lanrum eller plogföra mellan hivarje rad, for rioler plogen ,
såsom förr är anfört.

§. 6. Ester Herr Chateau-Vieux artige rön, få bor wid
ufplanteringen ben långa roten af Luzerne och faint fbin af-
stympas, at den endast kommer ? a 6 tum lålig i jorden; röt*
terne få detaf stytka, at ufdrifwa en myckenhet sidorötter ochfibojtoft, så at når den atmors endast framiväper med 6 å 7
stjelkar, man fedan ofta af en och jc.mma rot får räkna ofmer
goo. En fots asstånd bör lemnas emellan hivarje planta, och
stjelken »vid ufylanferingen afsijätaS 2 tum ifrån roten, och bör
emellan hwatje planterings rad wara 3 fofö ajständ. <2£i& bet
Planforne warlamt uptagcs til ufplanteringar, «å lagges de i
falt »vatn, at de ej mätte wisina, föran de tttjaffeé; har man
tilfälle, at genom utströdd halm gifwa plantorne tigga i bor*
ja,,, är bit ganffa wäl O).

§. 7. Första året inbärgas ej något hö, ej heller får det
bå
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dä afbttat* 2.dra åut gifwer det z.ne ffördar, samt framde-
les i is a 20 års tit», allenast rioler plogen »val nyttjas, s a
6 störder hwarje åf. I Frankrike och Schveitz ar denna
Luzerne plantering och iHötsel med största förmån antagen.,
och är btt utrönt, at utan färöeleé gödning i tunneland plcm-
ler-M med detta höstag giftver 12 til if ahmar utwaldt hö om
åteti. I fall wara ©faDeboer hwilka äga jord, sormäode af-Ptdda sig fördomar, och på detta sätt anstälde förbättringar i
A^gsilöfselen, ffulle tet icke allenast hedra och gagna dem fielf-wa, utan ock Landtmanneu famt allmogen lipp i Landet dennas
upmunftas, af taga wärdige efterdömmen s/7).

<7<?) Detta höslag ar af de tinckigasie, ar hos ost upfora til roårt;
gör mansig omak, at stjöta henne pz be satt, som anförde blifwit., läf-
w.ir hon dock all trefttafe' angelägnast ar,, at agta heiuie för backsyra,
och at ej utsa henne i^ sumpig marek.

(^ ) I Coq^s d' oMervatioHS lie la fociete cl' agricnlturc, cle com-
merce & des grl«, etablies f,gr des Etats cle Lret^Fne, T^n. 1758 p. 91»MmfaUi, at i fall Mjölkekor eller annan boskap endast födcS med trei".
fel eller l"?.il'.t foin ocf) l.u?.c,°«c, stola de i förstone af den starcka fö-
dan nia illa; men .detta kan latteligen afhjetyaé i fatt wid JbofFapeué ut-
fpisjiitig något halm etter andra famre -hoflag, inblandas med desia
n>axtcr..

$swtnftt Hsfrs.
7M//>7?e'</ /7?/<77?tH Z7/.V/V.

§. i. Denne watt finnes »vild i Swetige/ tål afiven
watt Finsta Climar, ät i närmaste ffyldffap med Luzerne,
samt med henne af ef och famma genuz; i anseende til hwil-
ken likhet MILLER i ftt trägårds Lexicon ofta icke med neg
redightt ätffilt henne ifrån Luzerne. Hon häller til goda af-
wen mager jordmån, sch »väter pä alla ställen, som icke äro
sumpige. Herr Arch. v. z7/7/7/ö har noga beffriftvit detta ho-
slag i £ongl. Wetf Acad. Handl. år 1742 p. 194.

§. 2. Wid de§ eultur är at anmircka: ko utsås det om
wåhren bittida med fina frostidor, hwilcka utan plognnig med
en harf, ressa eller hacka nefcmollas, at de allenast komma i

B jor-
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jorden genom tnafam 2:0 Gåstt waxet famma år upn, kan
emot hösten aftlås, samt andra året, deraf höo inbärgas 233 gån-
ger. 3:0 z.dje året lär detta höflag ej afsiås eller om wartiden
arbetat, itf^n bör stå otubbadt til fena höften, då frön biifiva
mogna at jå fig fiels. 4:0 Sed.m kan man hmatt annat är
flå af betta höö, 2 til q refor, om jordmån er något bördig;
men hwart tredje eller åtminstone hwatf fierde år, mätt man
låfa »växten mogna och fä sig; ocb pä betta fältet fan den un-
derhållas i frodig watt, utan at aå ut. (a)

(a) Som delta hbslag warer något slokande åt mareken, ock icke
rått wål kan träffas afLija», fa ar det nödigt och fördelaktigt, at tillifa
med det samma utsa /.o/m,» perennc, Engelsmannerncs Raijgraff, el-
ler ock/55«/e Sereale, winter Råg eller annan blandsäd, sa at det af dem
under warten kan haftva »agot stöd. Du HAMEL i Elements d'7*>°ricul.
tnre l'c>m. 11. p. t;?, wifar, at de utrikes finna sin råtuing wid, at ut-
få råg, enbaft ti! foder åt freatttr; det afsiås, då bet börjar wisa ar, och
det saieds fiere vcfcv om sommaren; första året til zme och det andm
til 2;« eflåtter.

Wäst-Gstha Höfw.
Latbyrus Hetcropbyllus /7//V/V.

§, r. Hwad denna watt angår, så ofmetitaffat den mång-
falblgt den förra; tvåter up bogte, så at den bättre fan träf-
fas af Li,an an "®mcii höftöt: och står åfmen längre på en
och f.mma rot än ben. Uthärdar den starkaste hetta och tager
afwen til goda den ssaroaste och torraste mark. I bördig jord
flår den ifrån en och jamma rot, ganffa många sidostjelckar,
til 20 a 30 stycken, fotn löoa bit och bit lånat efter mareken,
ofta ifrån 2 til 4 alnars l.7igd 06) ån meta. Den kan flera
gä'got om sommaren bärgas, ech hafwa del) frön alla ar här
i Finland mognat, (a)

fa) I f.ilt denne wart har sftille cultiveras, såsom om faint fbin
sagt år, wore bet fördelaktigt, at wid dest utsade inblanda frön afEugels-
månnerne Meadow /e/me, som år wär fcftuca e/^i/o,- fem ock afSwen-
ffa hafregraset, ayena elatior, I SCHREBERS XXeåe eamliitigrn,
l Släck. 3. 185. anmårckes at det Raijp-atT, fem MIROUDOUT bestri-mv
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Wer i ftne raemoires fur le Raijgraff o» fawx feigk, NtßiCtp^ 1761, ittttt
lvarit aitttat, än avena clatior.

Slberistt
Vicia biennis LINN.

§. 1. D<*nne mått är af de frodigaste och st'' sta hoflng,
fom kunna eultiveras. Mäter »vild i Sbmen, (5l nw^ watt
Climat. I mager jord »växer ben til <7 a 7 alnar» läiigd;
men i fet ofta fil 12 a 15-. Det bor utsås om »våren helt glest
iblanb hafra, då den til hösten ansenligen framwäxt, och kan
öret dcrpå affkåraö flcte gåugor. Den måste fåt om, hwart
annat år. (a)

(a) Miller i best <3arclenerB Dicliondry, >7/7. i.ir.te pajtår, al beitnä
W«rrt ej stal om hösten förwistna, utan stå grön öfwer bela nnnteni, äfwen i
den sirengaste köld; I Finsta Climatet kommer ben wä! fort; men håller sig
icfegrbn, utan test ölan och sijelkar förfallna, såsom på andra UladelpKj.
fter. Så roiba fcetta fjårliga hösiag icke frantmårer mer ån 2 år i rad, få för-
tjente det, at med dest flbe tillika glesi ntsii frön af^atK^lii^ Tuberofus, e«
nieban den år en perenne wnrt, samt gifwer et härligt hö, sim ock r&tferne
en angenäm spis; nar då efter 2 år höwarten as Vkia nphör, sinlle ängs-
marken icke dest mindre berefter evt lång tib frambära ymnigt gräs af denne
Lathyms, hwilken och tåljer sin hörd ifrån Tartariet, och uvntr fem et o-
grås i Tystlands sadeö-åttar; i Holland ptantewé ben ock ensam med största
ftrmån tll h&flåtter, nppå teras sandbanekar, eller så kallade Duyner.

Finftt Hsfro. (')
Epilobium LINN.

§. i. 2lf benna ort funna fiere fpecies cultiveras, få'cm
et barligt hösiag. D>e ätes begdrligen alla af boffaren Epi-
lobium anguftifolium , birfutum, Latifolhtm isråi Siberien:
montanum od) palufire, såsom be frodigaste, gif»v>a masta höet.
(Idetta hösiag tål gansta »vä! Climatet, famt låiler til goda
all flagö jordmän, «'f7ren magrare! h.lst bock torra od) hög-
länfa stellen, hroarsöre man ock allmänt finner bit »vilbt »vä-
tanbe på gamla ftvedjor, famt ock pä Saibmoer och 2fun«<
hedar, htvaräst bet igenom fina frypanbe widsträckfe rötter, a'f,

wen
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wen i starkaste tåreka, forfer sig med näring 06) frodigt ftam-»vaxer.

§. 2. $)enfta wäxf kan fortplantas på 2me fått : dels. i-
genom deh bunige frön fom alla år mogna om hösten, och bo*
ta upblandade med »vät bäimig affa de helt grunt utfås, famf
med en granris harf endast lått nermyllas: dels kan det océ »verk»
stållas genom dej; långa fiådiga rötter, fymitta etsstores til 4 a
5 tum? länga bitat, och lågges horizontelt i lorden, dä den-
na »ttirt beraf upivaxer. $il hösiag bör denna, »växt nyttjas
foräm d>§ duniga fröhylsor mogna, emedan de anses otjenlige
för Kreaturen.

§. 3. Frön af Senecio Saracenicus , fom »växer »vild i
Södra Europa, och åftven tål S»venffa »vintrar, samt H»vil-
ken efter Herr Afleilorn Bengt Berg i upmårkjamma och nyt-
tige ron i t>ets tal om ©voenfta Angstötseln p. 33. fnart fpri-
der sig i lös jord »vida omkring genom krävande rötter, den
kan ock med all förmån tillika utfås med betta Finffa höfröet.
igenom desie »växter kunna magra hätdwalls ängar, Ijunghe-
der och fanbige haföftrånber, i l)»vilfa någon mylla af l)a\ttåna
fucus, inblandas, meb utmärkt nytta försättas i stånb, at fram-
bringa gobt foder åt Kreaturen.

§. 4. AiMige örter och gräsflag, v)milfa §afxt>a ttefnad
pä hårbwalls ångar kunbe wål än upräknas, men fom de bå-
de ut .och inrikes, mast eultiveras til. Bostapens Sommarfö-
da, så utgör det et ftrstilt hushålls ämne för sig, hwilkefs ut-
j,ebai!be nu icke or mitt andamål (77).

(") Man har ätagit sig ftihetcn, at kalla detta hbslag, SinjTr hö-frö, emedan den först blifroit cultivei-Ää i Fiusta staren, och pä nägra
andra orter har i S.inbet. fa) 21f sadane hoflag äro Cngclsmannernes
fparryfeed; Fraustftrnes , I^fpÄrZulc, jpcrgnla Arvenfils; Walst Bil/er-
nelle, Poterium Sangviforba Melica Siberica. Htstlllige fpecies af 7^-
ftragalus, Ervum och ttc<l>sÄru>i! pifluu Arven/e, Bararter, eller Pais

ek Brebis; Brafika ÅTapus fylveftris, Turnips, Brallica
o/el-acea fiylvcftris, med fiere.

G. 21. 21.
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