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B.land flere naturens alfter i växtriket, hafva äfven atft.il-
lige Bufkar i ahfeende til fin fmakliga irukt, ifrån flo

re tider tilbaka, vunnit vårt flägtes omtanke til deras närma-
re vård och fkötfel. Naturen tyckes och hafva gynnat vår
på derma fkötfel använde flit mcd få lycklig framgång, åt-
minftone hvad de flefle beträffar,'at föga eller alsintet nu me-
ra uti en fuliiiändig kunfkap vid den fatnma, fynes hos ofs
kunna faknas. En oftridig eifacenhet v/a? dock, at derma
fkötfel ej allenaft tidtals linnes mer eller mindre förmånlig,
utan äfven ögonfkenligen af en och annan chiives mcd ilör-
re trefnad, an af de flelie i allmänhet, til ojäfaktigt b:.:vis
därpå, at man ej allmänt känner, icke heller äliekäues kun-
nat följa de grunder och förefkrifter, foiit enligt naturens an-
vifningar uti alla tider vid den iarmna blifva de iäkraite och
fördelaktigafte. I anledning häraf, har jag forefatt mig uti
följande blad at upgifva, hvad jag fåfönucrundadt på en la-
ker erfarenhet tiltror mig kunna iö.eila fmne älikade Lands-
man til närmare kännedom, torde ock hända, uti visfa fall, til
någon lörmånlig lätteke vid derma iköuci, lo v o.ideligen hos
ofs kan och 'bör mcd fördel dnfvas: Jag forriitslar ock at
derma mm välmenta afiikr-ej kan blifva mm Lafåré rniisha-
gelig.

§. 1
De bufkar fom i vara Trägårdar i fynnerhet för fruktens

&uU fkotäfej äro Ribes nigrum , rubrum^ grosfuiäria? reclina-
tuin,



tum, 'löva crifpa, Berberis vulgaris, Rubus id*us« frntico-
fus, caefius och Corylus Avellana. Vid desfa (kall jag i
fynnerhet uppehålla mig, och vifa huru de enligt naturens
anvifningar fkola fkötas, få at de gifva den mäfta och häfta
afkaftning} då jag förft vil lemna någre allmänna reglor
l':'mohuruförmånlige förändringar ('variätiones) af frukten up-
på dém kunna vinnas. 2:0 Huru desfa fkola bibehållas, och
3:o huru uppå hvar och en variation både den "fmakhgaSe
och faftfullaite frukt kan frambringas.

§. 2.
Växters-fkötfel har genom mångfaldig erfarenhet under-

rättat 'ofs , at om man tager kärnor af vare allmänne frukter
och får dem, få finnes, när växten hunnit til den ftorlek
fom fordras för at bära frukt, at frukten både til ftorlek och
fmakpå hvarj* träd är olika, faftän alla kärnor legat, uti en
ech famma frukt, och at olikheten blir ännu ftörre om de
blifvit tagne af färfkild frukt "på fammä träd. För at derföre
"få flere variationer, har man börjat aipdrifva Trän och Bu-
fkar af frön. Med Bufkar fker detta lätt, och med nöje, e-
medan man redan på tredje eller fjerde året hafver frukt af
dem. Frön famlas af de Bufkar, fom hafva de ftörfta och
fmakligafte bären} köttet fom omgifver frön, fkiljes ifrån
dem^ hvilket fker lättaft om bären krosfas-och med händer-
na arbetas uti vattnj då frön fom tyngre, -fjunka tilbottn och
köttet fom lättare flyter uppe. Vattnet afhälles fedan, och
frön lkoljas i flere vatn tils de blifva aldeles rena, då de fe-
dermera torkas i fkuggan. Om höften utfås desfe frön på
fängar, hvilka midt uppå äio uphöjda och fluttande åt båda
fidor. Jordmån bör vara lös och frön böra ej komma öfver
en half tum djupt uti den famma. Näfta vår upkomma plan-
torna, och der de" ftå 'föitätt böra de öfverfiödiga uptagas
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få fnart de fådt 2 a 3 blader, och flyttas på lingar, Tons äro
gjorda lika med dem på hvilka pkmtorne upkommit. Tlan-
torne frias ifrån ogräs och jorden hålles lös . omkrintc
deras rötter, famt om torka infaller och blifver långvarig
böra de med förfiktighet vattnas. På tredje året börja de at
bära frukt och då blir man varfe, at man har fådt flere för-
ändringar, af hvilka de bäfta och fmakligafte behållas för
Trägården , men de öfrige planteras ut på jordvallar til häg-
nad;

§. 3.

At bibehålla- de1 variationer, på hvilka man fåtter det
mefta värdet, fker. fäkraft på följande fatt: bittida om våren
affkäras på de Bufkar man vil föröka, års gamla (kött, fom
äro vid pafs qvarters långa, deffa nedfättas 4 tum djupt på
fådana fängar fom i 2:ra §. äro befkrefncy Äro desfa langar
anlagda på fodra fidan om en mur eller/plank, få taga qvi-
ftarne förr rötter, och innan vintren kommer, hinna få frad-
ga fig, at de kunna utan olägenhet uthärda den famma. Se-
dan qviftarne äro nedfette, betäckes fangen til en- tum. eller
vid pafs til medlet af qviitarnas höjd med mosfa (Hypnurn)
för at qvathåila fuktigheten. , Frarnföre fångarna fätter man
granrisqviftar, hvilka gifva fkugga åt planteringen och för-
hindra det ej. Solftrålarne måtte borthrämia bladen. Desfa
fängar- böra jämt hållas fuktiga och om vännen är någorlun-
da ftark, hafva qviftarne efter 14 dagar utflugit tilräckeliga
rötter och kunna följande våren fattas på de Italien, där de
framdeles fkola tilväxa. Skulle våren vara kall, och n»n
ändock vil föröka lina bufkar på detta fatt, få. får man lof
at plantera qviftarna uti bänkar och hafva fonder öfver dem,
på det de fnart måtte kunna utflå lina rötter, och fålcdss
blifva härdigare emot vinterns våldfamhet.. Skötfeln med
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.bänkarne är annars den famma fom .med fängarpe;. om dagar-
na böra fönftren likväl något lyftas up, på det at frifk luft
må erhållas.

§" 4.
Genom rön hvilka i många fecler och under olika' luft-

ftrek blifvit anitälde är man allaredan öfvertygad, at få val
uti djur-fora växtriket aftodan aftager både i ftorlek och {tyc-
ka , få fnart föräldrarna hunnit til någon ålder. Man fer da-
geligen uti en frukt Trägård, huru frukterna förfämras både
i anleende. til fin ftorlek, fmak och faft fullhet, ju äldre tra-
den och bufkarne blifva. Derföre bör man ej låta någon. bu-
ike af hvilken man väntar god frukt blifva för gammal. Til
at noga utfätta vid hvilken ålder växterne i fin trefnad afta-
ga, fordras flere års förfök, den finnes äfven uti olika clf-
nrnter ganlka olika. Tre år räknas vara tiJräckeliga i fodra
Europa, men under vårt luftftrek torde fem'år vara den ålder,
.hvaröfver. bulkars lifstid ej kan gå .utan fruktens . betydliga
förniinfkning i godhet. Detta är.-likväl ej få at föritå, af
bufkarne böra efter 5 år upgräfvas och hortkaftasj utan man
bör ej låta någon telning" blifva äldre än 5. år, och få- fnart
den hunnit til denna ålder, bör den tätt vid roten öm höften.
affkäras, då rötterna gifva nätta vår nya fkott, hvilka på li-
ka fatt federmera fkötas. En bufke fom på detta fättet vår-
das bör likväl ej bibehållas i Trägården högre än 8 a 10.
år, emedan vid den ålder" roten allaredan få-"tilltagit uti hård-
het, at både fkotten blifva fvagare och frakten fämre, hvas?-
före bufken vid denna-ålder bör utflyttas til hägnad. Ju fle-
re telningar en rot har at föda, ju mindre blifVer frukten-bå-
de til ftorlek läfona ock til faftiulihet. Derföre böra årligen.
ej flera än 2:ne telningar bibehållas, af hvarje års fkott och
intet fkott bör blifva äldre än 5.. år. Förila året då roten
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tär frukt böra ej flere än 1. högft 2. telningar lemnas henne
til framdeles tilväxt} de öfrige afputfas. Följande året tillå-
ter man förökningen med tvänne, likafå det tredje, då de
tvänne älfta börja gifva frukt, och fyra äro utan. Fjerde å-
ret ökes äfven med två telningar, då man eger fyra med
frukt och fyra utan} likaledes det femte, då fex gifva och
och fyra äro utan frukt}'hvilket förhållande fedan jämt i akt-
tages fålunda, at de 2:ne älfta åiligen bårtfkäras, i hvilkas Ital-
ien 2:ne nya med det famma upammas. Jorden hvaruti bu-
fkarne planteras får ej vara fur, men i fall Trägårdens läge
vore fådant, bör det hjelpas med kalk grus eller det fom
näftan är bättre, med fkalmergel. - Sängarne, hvar på bufkar-
ne planteras, böra i fynnerhet på fur jord vara mycket up-
höjda och kullriga, famt flitigt renfas ifrån ogräs, hvarvid,
på det jorden altid måtte vara lös, den famma omkring bu-
fkarne ofta bör hackas och omröras, hvilket otroligt befordrar
"fruktens- godhet, man aktar fig likväl at fåra rötterna få
"mycket mojeligt ar. De'öfverflödiga (kötten, fom bufkarne
om våren o?h fommaren. utflå, böra med fingrarne afrifvas
innan dé 'hunnit at utväxa, emedan ju förr de bårttagas ju
mindre får får bufken.öch följaktligen lider äfven mindre til
fin härdighet.

$.■ 3.

Hvad nu beträffar desfa bufkars" ytterligare fkötfel efaer
deras fäifkildta arter, torde efter min nuvarande tid och om-
ftändigheter, följande karta anmärkningar kanna anfees och
blifva tilräcklige.

Ribés 'nigrum, Svarta vinbär. Denna bufka.växervill ;pa
flere ftäilen uti norra delen af Sverige,'tål fåledes ganfka väl
våra Vintrars våldiämhet. Trifves haft uti 'fuktig jordmån, kan
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ock fördraga mycken fyra} men frukten blifver mindre och
o .makligare, lamt på långt när ej få ymnig, fom dä denne
k.:_,.e kick Jitt rikta- läge.

Ribes rubrum, Vinbär, af denne.bufke gifves 2:né huf-
vud förändringar hvita och röda, fom bägge växa villa i
Norra delen af Sverige, i fynnerhet åfvanföre Tårneå, De
hvita hafva en {'makligare frukt än,-de röda,, fom ega en
fkarpäre fyra. Om man åftundar flere förändringar både til
färg och fmak, få planterar man en r«)d och-en hvit vinbärs
bufke tätt tilfammans at.,grenarna få växa om hyarandra. Sås
federmera ' frön af defki .bufkar, fa.vinnes dymedelil ganfka
många förändringar. Buffén .allkar lösjord ? famt , varitrifves
uti ifrrk lera och ftengrund.. la.torra och Hällen
blifver frukten mera behaglig, famt bufken härdigare.'

Ribes reclinatum; Rödd ftickelbär. Dettas fpecies har den
ftcrfta och fmakligafte frukt, vaxet: vifdt i Tyikland Och
Sve. tz, tål älvenledes ganfka väl Svenfka climatet. Lös fand-
blandad mylla Sr för denne bufte den tjenligafte jordmån. På
högländta och (hittande itällen .trifyes den äfven bättre an på
låga, och Hörizonteki,hvaifföre den pdk med .förmån .nyttjas,
til låga bäckar på akäitningar i Trägårdar.

Ribes grosfularia , .Luddna ftickelbär , komma nära både
til .fruiitens liorleK fom ock tit fmak öfverens med den _ föte-
gående. Växer likaledrs vid i Tyfkland. och är den fom mäft
{kötes i Sverige. ]en är ganfka. härdig, och. fordrar famma.
jo.dmån uval den föregående, bägge desfe tåla ej fkugga u-
tan älfka öppen och fri luft..

Ribes uva cr/fpa, Krusbär % ft/ckelbar. Denna, finnes all-
irUiOiu-t i v,k-u. 1ragaic!ar. Den nar mycket änhare frukt
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afveri fämre til fmakén '.' än de^ andre, men öfvertraffar dem u-
ti härdighet, famt finnes i fynnerhet tjenlig at plantera på
jordvallar til hägnad. Få ej {kotten blifva för gamla, få bä-
ra de mycken o-ch i fin mån fmaklig frukt. Bufken alfkar
■fom de både föregående, högländta och öpna ftälien med lös
jord. ;■

Berberis vulgaris, Barbaris. Denna bufke fom fådt fit
rum i våra Trägårdar i anfeende til den rena fyra, fom fruk-
ten innehåller, hvilken i de Häfta fall kaii i hushållningen
nyttias i ftället för Citron fyra, updrages rätteligen och fä-
kraft genom frön. Desfe ligga merändels tvänne år i jorden
innan de gro, men "denna gronings tid förkortas betydligen,
om frön, fedan de blifvit renade ifrån köttet, fom omgifver
dem, blandas med jord och flåsl uti et kärl. Detta kärl far
ej vara tätt, utan vattnet bör kunna utrinna få fort det flås
på denna blandningen. Sedan ftälles- déh" under öppen him-
mel och få fnart det regnar eller och vintren blir få lindrig
at det dryper ifrån taken , vattnas den mycket och ofta.
Hvilket befvär med vattnandet man äfven kan flippa, allenaft
man ftäller kärilet' under en takränna. Genom 'denna anftalt
får man om våren federmera med nöje fe, at desfe frön grodt,
då de ftraxt böra utfås och flitigt vattnas til defs de upkom-
mit. Den förmånligafte jordmån för denna bufke, är en .grus-
blandad, myliaj, hvilken äfven 'får i-vafa nog fuktig, ty uti
val af läge är Barbarifen ej noggran. Nära vid boningsrum
kan man fvårligen fördraga denna Bufke för den vämjaktiga
kickt fom defs blommor ega>

Rubus frutico/us, Brombar } växa ymnigt i fodra delen
af Sveri ge- Denbör plafrteras ibland andra bufkar, på.det cfön måt-
te hafva något at klänga fig uppå3 och aitid uti en fin mylla,
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9
pä höglänclta ftälien, om den med någon myckenhet af frukt. (kall betala fit rum.

Rubus cafius , Björnbär, bör äfven planteras, ibland an-
-dra Bufkar eller vid gärdes gårdar3 mesi fordrar en fuktig
och lös jord.

Rubus idmts , Hallon , af denna äro 2"ne hufvud' variar
tioner, den ena med röda, den andra med hvita bär. Om
man vill med förmån fköta- denne bufke, bör man på det (fal-

let, fom är utfått för det Härkalle Solbaddet, kaka upp en
högd af fmå kuller ftenar, och fedan betäcka detta ftenröfet
med qvarters djup fet och fin mylla, hvaruti bufkarna plan-
teras. U-tomkring detta ftenröfe bör man gräfva et djupt di-
ke på det bufkarnas krypande rötter måtte hindras at kom*
ma in uti den öfriga Trägården, Hvilken föriiktighet äfven bör
brukas för de tvänne föregående. Vid denne bufken bör el-
jeit anmärkas, at fatt än roten är mångårig, blifva dock
itjelkarne ej mera än tr\ arige innan, de gå, ut} hvarföre fåle-
des den fkötfel fom omtalas i 4. §. här ej eger rum.

Corylus Avellanä, Hajfel. Denne lemnar ofs äfven flere
variationer, fom alla förtjena vår omforg.. De ftora Span-
fka räknar man för de meft lönande. Hasfeln växer hälft på
bergiga ftälien} och där myllan knapt betäcker berget til et
qvarters högd. Denblifver väl mera lågväxt, men gifver få
mycket ymnigarefrukt, hvilket tydligen fes på Ölands Älfvar,
hvareft bufkarne knapt äro 3 qvarter höga, men få bekläd-
da med nötter at biaderna föga fynas. Den fordrar öppet
fält til fin trefnad och lemnar ganfka fparfamt frukt då den
finnes i fkugga. Flere år åtgå, innan den kan gifva frukt,,
hvarföre ej heller den putfningen, fom i 4. §. omtalas, up-
på. denna bufke får brukas } likväl bör ingen qvift få växa
öfv.er 8 å 10 år, utan at då affkäras tätt vid roten.

B §. 6.



% 6.

Desfe äro de bufkar, fom alhnännaff förekomma uti vå-
ra Trägårdar, at flere äfven med förmån framdeles kunna hos
ofs införas och trifvas är ingen tvifvel} faftän förföken med
de flefte i början torde mifslyckas} få bör man derföre ej
gifva alt hopp förloradt. De bufkar fom finnas uti norra
delen af America och Afien äro de i fynnerhet hvilka i den-
na omftändighet tyckas förtjena vår omtanke. Skyddas des-
fe de förfta vintrarne med någon betäckning af agnar och
granris, fom federmera årligen, i den mån de tyckas bli fvi t
mer ock mer tilvande vid climatet, minfkas, förmodar jag
man lätt fkal uptäcka, hvilka de blifva, fom med någon för-
månlig trefnad hos ofs kunna (kotas.
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