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DIRECTEUREN
'ilbcl och Hocta.taö

Verr änders jansson,
iTan warde Gynnare!

Ckft jag wid detta tilsiille teknadt Edert namn wiö2JL narwamnde Aesdennsta arbete, hoppas jag sä
mycket mera c) ognnsiigt anfts, som alt ifrän

den tid jag både äran. wara i Herr Diretfeurens he-
derwärda Ims, jag alt för ofta haft tilfall. At rak-
il.l pä Herr Diretteurens tjmtcft och wänsmp. Up-
tag nu min warde Gynnare, detta mitt ringa weder-
ln,lle af tactsambct derföre, såsom en fölgd af den
.vörd....dsf_..la förbindeie, hwaruti Eder godhet för-
sitt, mig. Wärt allmanna, fom pä S&er fwaga hal-sas bekostnad, länge skördat ynu.og frukt och nnttaas Edra sällsynta insikter och gnmdcliga kunffaper i
Mechanico-Hydrauiicis, wid Ström-ransningar och
nya wattcrlcders öpnande har iginianb,kan i en stn ef-
terwerld c. glönnna Edra förtjeuster och berömma E-
der Patrrotfffa nit derutt; Och jag so-n nu och fraiw
dcles innesluter mig i Herr >-._..-...5.5 gunstiga ä-
tanka, anse. det for en angenäm plikt at altid med
wördnad ftamleftva

Ädle cch högaktade Herr Dire&eurcns

ödmjuf-höfsamsie tjenave
R?.i_>n. JOH, BONING.



Handelsmannen
'lilocl och JyiQattab

Ocrr REINH. JOH. BONING,

Min Huldaste Fader!

Clfiidtetigett bar tag bnnnit til den länge efterlanq.
\¥\ fade dagen, dä jag offcnteligen far asiagga nlin

coutjttkaste tacksägelse för all den möda och kost-
nad, mine Huldaste Föraldrai* alt ifrän min lcfnads
första grmnug, m til närwnran.de stund daft för mig
ospard. Mitt bjerta som derföre billigt lagar afiifitgaste
karlek och wördnad, bar kanssor, som aro för ömma
och alt för mänga, at mcd orden uttolcka. Tillät
derföre Min Huldaste gader, at detta mitt scdnare
sniile-prof, fom iag i barnslig wördnad bar äran, at
Eder tilagna, må fa wittna om min wördnad^
läste tacksamhet. Himmclen qöre Mine HuldasteFöräldrars annalkande höga älder lått, lnnnler och
glad, samt berede för dem mänga och nöjsamma da»
gar; dä ar dcns önstan munnen, son: med oupbör-
lig wördnad har äran, at til dödsstnndcn framhärda

Min Huldaste Faders

fcöttijuMt.bigfl« Son
Reinh. Joh. Boning.



Handelsmannen
Adel och Hsg*ft_aö

©tit o^3i^r FRIEDRIC
BONING,

Min ©6aMwfce F>'.rl'roder!

Herren
Sitrt ANDERS WIKSTRÖM,

Min Högtarade Morbroder!

(Statt mine wördade Sfnffrnjanfctet*! tilagnas dettaV' lärdoms- för at til nägon dcl wifa, hurn
tacksamt jag wördar de walgarningar, bwarmed S
der ynnest ständigt onvethopat* mig. Jag har äran
M wara

Eter
Mine wordade Anstrwandters

Höiftmsie tienare'
Reinh, Joh. Boning..



§. l.

<Z). förnämsta omffiften och oden, .v.tt.nskap.n i Krydd-
frch Tragärdsfföts.len, samt om Utländska vnårters plan-

tering i Finland undergalt, kunna med stal föras til flerefärMte .idehwarf. —I hedenhös fiité inga spHr til denne siags kunffap. Fol*ket lefde dä mast af jagt, djurfang, fogelfange och fisterier,
eller ock nyttjades af dem iichmnffa bär > arter och några mil*
la .växters rötter til föda. Möj.ligheten, at til Landet med
formon kunna inflytta utländske Trädan., och wärter, torde
aldrig fallit wära Förfäder i tanckarne, icke eller gaf en orögd
willmark dem tllfäll. och anledning at idka nägrs siags Plan-
teringar.

I 12 8e.u.0, llär Christna Läran i Finland infördes,
dä inbragtes första kunstapell med utlånfcjTa Präster och Mun-
kar til Landet, i denne del af Landets hushållning. Dch.
wördige Fäder upfödde i Södra cltma.i-., och wane at n»t-
tja Måhända siags frukter, famt utländste Mtytt Kjök-
wärter til mac och dryck, anlade i början wiD Klöstren och
andra deras allmänna bonino.ssäten sma Krydd- och rågar*
dar, hwarifran ibland de förmögnare Inbyggare uti Städ.r-
ne och pä Landet, denne kunskap widare både utspriddcs och
sattes efter hand uti mösning.

I 13 Seculo, dä Finland mast war uplättt i förläning,
til åtskillig. Swei.ffe tappra Jarlar och Rådige Man ("), up*

A hielp.es

(<?) Bengt, Birger Jarls Son, hade Finland först i
förläning, men hw. gagnad, Kyrlor och Klöste. än Ham
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I&fpteé nirjcftö Sftnfteté i)>'7'a7i7na- i ulinwnhcf,- fom ock d!>^
ne del deraf^ igenom del, et de uti §inla»ö anlade åif <lige
©iott, Kln.gsgacdar och Höfdingejaten, hwarest for deras e-
gir lwie och iwtta och, bandits förn^on, Krydd- och Trägårds-
st,ötfelen äfwen ibland kom i acanfa.

I börian af Guftavianjfca tid.hw''., fwct, da en jami Re-
]i;.-.ion, iavD m och wmenffaper fick lllfalle at tnfpv-da ljus'
och ffingra okunnighets!^ lnö^ker^ i Landet, fäste mm ock strart
npmarlialuhet pä denne hushailsgren, sain-c ol7f den här i /'.
be) m.icket bcfororrd, af en hop I7^bocK<^E och aiidre Tn.lV.r

"ifrän Hansestäderne, fjroilfa i Anna GUSTAF oen _>. tid, l

fnnncrn^ för bandiler.y 5t7,11, bit i,!ft>)ttade, och fom efter hand
fcdan Mej.be <É&»érvf:a undersätare.

S^dan under CHRISTINAS tib, igenom Åbo Acade-
micnd anlaagning, lärdom och wettenskaper, marna e? wist
och flo.bgat bmffap hcir i Landet, fick Bocanista. skapen,
förel.ad, a>^ med Medicine än Pbyfi-ces profession, ofioon
rum ibland andra lärdoms delar. Och ehuru Åbo Slotts
Trägården, .yckes warit den första och äldsta inrättning har i
La: det for ntlänPjlrt trän och wävteré plantering, sa namites
i nära äldre h-äfda handlingar, äfweil tidigt nog, on: en Bo-
tanist" Äcséemie Krydd-ock) Trägård (^)e

I skick och ordning wmenffap, har Bbfaniquen här
bock icke blifwit förestald, för Hr 1670, da Dodoren Herr
S7/</5 TiHands blef Medicine Profetior wid Åbo Acade-
mie, och hwilken icke allenast meb mycken omsorg planterade

en
Der. Ns Eric Axelfons, och /^.^ Axelfons Tott, fö.'.anings
tid, suut under Riks Föresändaren F/^F^ Jarls eg.n styr-
fel och kloka förwalcnmg, hade Finland större förmon och nytca,

(^) 3älnför _^.!e>o Coni.il. Acad, Protocoll af den 10
M7.il 1640, ochd.n 18 Nov. 1653, hwaraf s.nnes, at det
fa lnllade lilla Häst^orget m wtd Acade.nier-^ tilhördt Aca-
6.__Ni.t.t. flfoiT. des; Ttägard.
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7i< chiyp 577dicin!,! wäxter i Acttden.ie Tr>w..^l. 'r).. matl>c^ i ,'tn s7d utgaf Zme rätt wakra Botaniska ...de..., \'J) enbflde Uflåubfa .växte.' lim dä ca.MVK_T_._tes i Abo, sot!i fre.np-'fc ocb förrefiiing pa willa wäxre?, hwu7.i här i n-a^'.sramwä.rce-; och ibland dem afwen Ifatis 'Pinckuria. eller Vei-
det, hivaraf bäde mit udaudssa cd, iithemska färgerier sälnyck.^äegår.
" A. 17^6. finnes det, ar Medicine "Do ..oren 071. Pro-felToreti Hjelm afwen i!,ycket yrckm om denn. Zs.^i.iffaTrägård.!.s i stånd '7) men Acadertiiet.!. utblottadePenning, förråd, samt ingen tilgäng af annat P.!bn!.c un--

derstöd under påstående Mdas:it:v, lade hinder för denne Detz
Nit och berömwärda wälm tting.

En stadgad grund .til IniViTap for BotanifTc <2_3e.tenfl.tr.
pen och kundskap om nuttip planteringars utwidgatide .i /In-
land, blef först lagd, Öa Phyiices Proft'...... ne .757. 7c,n
i den af Finland sa mycke. förtsente, Profcds"^!. sedermera33iiToppen och Procancellairet. .herr Johan F/^7'.//777 tr.irda
händer, hwilcken, m:D delj wid|.räk.e"ku..'.siap i sicre Natt*
l-al Hiftoriens delar, af bade Efryfik. CJ_.erc.ie, NaturelHil-orie och ÖecotJorhif W.ttenst..pen en bet ny f_*_.__t*<é
ffapnad och et »ärdigt utrtonun. itffbi.emu. Itungfiga AcactemSe

A 2 Nnder
(c) Cor-filT:. Acad. Prococoli af den 14 Nov. .69!.
(d) At 157) mgaf Tillands, dez Catahgus Plantarup

/^/W in <?7.'7'«/i'.7' , 7//.,7.7/ 7/7.7./?. /5.5/7 prope Al/omn fuberiér
ri _?/?°??e ,'77//_'7 olfcrvataram , 7,7 A?7.7.7.77_ Z'...//!, B tanico .
,'./777 <777?7«,/7?./t.7_-. Ar 1683 Utkoui den nU/eket tilök.er, med
Finska och Swenffa örte-namn, samt korta anjKarfningav om
orternas nytta. Samma år finnes äfwen t rck. De.. Plant
7-..W leones nov.e, in .fum leche, _i^ _7./?,7/7^9 /V..7/?.7?77/,!.
promifcue appenfis.

(e) (7..,.17... Acad. 7^bocnli_ Protocoiler af den 11 A^
pril 17^6, och 29 April 1708.
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Under Oeconomie ProlelPbren och Ledamoten af Kgs

Wafa Orden, Herr /r7./?/.5 Utländska refor i Norra Ameri-
ca, upförde Medicine Profefloren H.rr Johan ___^/._' här
icke allenast en myckenhet Utländska Medicinal och Oecono-
mista toåxttx.i utan befordrade äfwen mycket denne funDstapg
.utvidgande i Landet; At ci förtiga Det efter Herr Profeflor
Kalms lyckliga hemkomst, Denne Wettenskap i detz fulla widd
Drestältes mit Denne Academie, afwen som Herr Prrcles,
både som Docenz i Na.ural Hifiorien, ock) sedermera fåfom
Plantage Direäeur, derwiD giordt ett wärdigt och gansta
nyttigt biträde.

Den tid Detta Kongl. Lärosätet hade tilfälle at wörda
Svikete nu warande Arcke-Viskop, Högwördigste Doäkor Herr
t?./?-/ I?reclric Mcnnander til Academie Pro-Cancellair war
det en angenäm fölgd af detz allmänt kunniga ynnest för Na-
tural ttickorien och grundeliga Neeonomista Wettensiaper,
at icke allenast den så kallade Biskops tompten , blef uplåteii
til en beqwämlig och ordemelig Botanist Trägård, hwilckens
utrymme denne <S_>tA&f.r.< Högtarade Magiftrat åfroen beha,
gade något öka, utan ock, at igenom Dch oförtrntna nitijka
bemödande, af Rikfens Hcglofliga Ständers frikostighet, nö<
bige penningar blefwo ansiaglie til ett nödigt orangerie hus/hwilcket af sten härstädes blifwit u_.bt.gt.

UnDer |>am3 Rongl. Majors Högstfägnefamma rofftrtti*de i Finland år 1775, fick denna Konglige Academie, uppä
Hans P.xe_lt...ce, wår nuwarande Högsttvördade och lystra
Academie Cancellairs anmälan, både Hans 2Sontjl, XTlay.te
Nådigste löfte på en hoper rara Utländska orangerie wäxterifrå,i Kungs Trägårdartie i Z'ocl_l.o!m, Ultfricidal och Drott»
ntn^bolm, fom ock farsakran om Plantage Pondenz wiDareftttjattnfng ti! Academie Trägårdens upkomst härstädes; samt
blifw.r alt Detta för ewärdeliga tider, ci mindre etc Högstwör-
dat wedermale as war Anlba oP N7ilda Monarcks ömhetoch upmärksamhet för Wettenjraperl.es upkomst i Finland,

än
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än de sedermera ofwerkomne många rara orangerie wäMns,
nu hedra och pryda Academie Orangeriet härstädes.

Förutan alt detta, har denne Kongl. Academie afwennyligen rönt en Högtberömd ömhet och nit för Detze 3Betten«
stapers stadga och burstap har i Landet, i det någre Patrio-
tiste Hettar och Män af enstddte medel, för ewardeliga ti>
ber stänckt denne Kongl. Academie en witz Penninge Pond,
til en Medicine Adjundb och Botanist Demonftrators afiö^
ning, hwilcken i Academie Trägården kommer at hafwa bå*
de infeeiiDet och wårDen af Botaniste wärter, som ock stall
hålla Pnblica föreläsningar om Deras bestaffmhet, stotfel och
nytta (f).

Som i Herr Pracfidis Plantager, ehuru De hufwudfa»keligen warit anlagde för Trädffolor, färgstoffters, Medici-
nal och Oeconomista wärters planteringar, under de fram*
flutne åren, äfwen en hop sällsynte Botaniffe örter blifwit til
wäxt upförDe, och hwarom for framdden det är ganffa nödigt
och nyttigt at hafwa behörig kundstap, så warder af HerrPrce-
fidis mig meDDelte Plantagc Diarier en fortsättning af Dem.
här meddelt. De wärter för hwilka * år ameknad, hafwa i
Herr Profetior TM?».^ tit) redan här blifwit cultiverade:
men af hwilka en myckenhet sedermera fommit ur bruk i wår
KryddgärDsstjötfel. Teknet med ** utmärker åter de wäx>
ter, som i Kongl. Norrsta Wettenstaps Academiens Hand<
lingar finnas anmärkte, ac de därstädes wäl tålt Climatet och

A z uthär-
00 För denne hederliga gåfwa och priswärda anstalt har

_Kongf. Åbo Academie at tacka HerrBergs-Rådet och Ridd.
af Kongl. Wafa Orden, Johan Hifinger, samt Hert' Aded'
Med Profefl. och Ribb af samma Kongl. Orden, Herr.^o»
han Haartman. Och är Herr Archiat. von Linnés wärde
och mycket kunnige Elevé Herr Mag. Doceng Carl Niclas Hel-
knivs nu forordnad at wara den första Botanices Demon-
ftrator harstams.



6
Uthärdat winter kölden (*); i anledning hwataf de afwen med
3esi större fäferhet kimna med formon planteras i Finland,

§"2.
Af detze utländffe Planterings^wHter'/ fom höra lil föl<

jflHbe Clafs, anmärkes fåleöeé i
c8A5518 PJENTANDRIÅ

Monogynia,
Ånchufa l/«c/«//?^/7,
Hympbylurn officinale *.
Nolana profirata.
Primula auricula *,".
Convolvulus Tricolcr *".
Ipomoea Coccinea **.
Campanula rapu,vcnlus '*.
Mirabilis Longifiora '*.

Dicbotoma,
Hyolcyarrmz Pbyfaloides*
Atropa Belladonna **.

Pbyfaloiies.
Solanum Papas "*Lycoperflcmn **_.
Ribes Daurica.
Lycium Europaum
Vitis /^/////e^s.
Vinca minor..

Vulnionaria o^/7^//^.
Borrago <M6-//.'<?//> *,"6.

[feptetitrionaiis*
Androface \yillnfo.

l/<^s/<.'^_
Cortufa Matbioli.
Convolvulus H^^<?l.
Polemonium Cfsrukum.
Lonicera Caprifolium.
Datura H>^^7,//c>«/«/« **,
Cherince Major '*.
Nicotiana Tabacum **.

Ruftica ***.
Paniculata **.

Phyfalis Alkekengi ***,
Capsieum, Indian!fi peppar.
Nerium Oleander.
Hedera Helix.
-Celobia 6>^./t^ **,

Antnarfit. 1. Förutan det B^nip!^t,im ofFcinale, af
älber warit en Medicinal mått, är desi nytta i Oeconomi-
en äfwen ganst.., betydande. Uian gluten af desi rötter, kan
Kamelhåret af Capra Angolenfis icke uytljas eller beredas til

måfnat.
C*) Konglige Norrste W^^^.bs Sä!!st7ps sensor, 4'Tom. pag 372.
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wäflwd. Til läders beredning för biåsbälgar ock) andra tis-
f^ien, da det stal wara mycket segt, har HoP Rådet Henni-
ken upläkt och med rön bestyrkt, at incet är nenligare wid
barckrmgen, än deline waxts rötter,.

'A.unärcn. 2. Nolana ock) Äurikierne; Den förra är en
rar Botanist wäxt, hwilken med Rysta Trägärds frön hit
kommu, och bwilken jämte en Ryst Ambirrinum och stereWärfev, igenom .f)err Acad, Secrer, Matth. Calcnii upmäick*
samhet, blifwit hat först bekante. Både hos bemalte Herr
Secretetare, soiu ock i Herr Praetfdis Pianta^er har Den gift
wit mogna frön. Äurikierne fordra wäl mast stjötsel i drift
bus:. men ibland sta de ock off.tdde öfr>er winteren i torr
sandmyll g Trägårds jord, Neriurn är en orangerie wart.

ZlnmärP. z Solanum lycoperficum Borrago, andro-
läce, Cortufa cch Oonvolvulus Batatas, om dem är at
anmärka i.rno ai den första wäl tål Climatet, och har Hr.
Pnub, af de§ frukt som kallas Pomum amoris, igenom
fofntng och infpillation fådt et starkt vegetabiliskt Lim.
Borrago en främmande wäxt ifrån Aleppo, som nu allment
pryder wara Trägårdar, om Öenne påstår Herr Håf Apo-
tbek^ren Hagen t Koningsberg, uti Dcjj afyandling om fa*
sta Alcalista salters ursprung, or i denne wärt stall finnasförtttan Alcabstt salt i Dej? Asta, samt Alcali Volatile i detz
Wtttnaknga Pxtracfl, äfwen spår til både Tartarus Vitrio-
fattas', Sal Commune regeneratum som ock Nitrum; men
om så är, t:rde deffe stilsakiiga Salia Media, wara mera
fölgder af de färstilte jordmoner, hwaruti wärten få», än af
wä,rten sielf. Androface och Cortufa tåla wäl Finsta Cli-
matet; men måste länge fäsom Fiäll örter, in pä währen
wara läkte med fno eller annat för wåhr fräster, om de ic-
ke stola gä nt. Convolvulus Batatas hwilcken har större,
bättre, och angenämare rötter til fmaken än Potater, är wäl
något kinkig i wårt Climat: I Herr AtTetToren och Medi-
cine ProfelToren F'c»/).?n Hartmans Trägård har ben dock

stådt



8
städt o'la'ob' öfwer winterit et ar; om ben planteras l torr
fanbim)lia, i afhällaube hogder emot Solen, och lita fom med
Pocacer ster, om hösten uptages rötterna beraf, famt forwa-ras i torr fanD eller asta öfwer winteren, är icfe niMf.oef,
om denne dräpeliga och härliga waxts fortplantning i wärt
Land. Förutan bet, at Den kan, fäfom en Högstangenäm
Rotwaxt nottias, g^-res i Wästnbien, af bes; rötter igenom
gafning afwen en stark och hälfofam bryck, fom ci beswärar
magen eller hufwubet: men hwilcken bock hsller sig icke läligre,
än öfwer 4 och 8 bygn: utan at ben försämras och tager
Ma af syra. MILLER.

%rmkel. 4 af Nicotiana ruflica fins nu »nast i alla
Söonbe byar någon Plantage: Nicotiana Tabacurn plcmte»
res sä allment pa alla Städemes jorb i Finland, til och med
Uleå och Torn<ea, at besie $£o&afä Planteringar, nu utestän-
ga och lägga hinber for alla anbra nyttiga Plantagers up«
komst. Onskeligit wore, at Tobakelis widsträkta bruk, hwil-
ket få mycket wanhebrar mänstligheten (^) men fom igenom
wana och efeb bock underhalles, efter hand mätte insrranckas.

Judenkirih och Indianske Pepparen trifwes endast i
drifhus hos of;. Af Ribes Daurica, har hos Herr Prafes,
de af Herr Profeilbren Laxman gunstigt mebbelte och feban
hår utfåöbe frön icke upgrodt eller kommit til wärt, emeban
af förseende de blifwit sädda i en mycket mager Lerjord; men
fammc, frön affänbe af Herr Prsefes til Herr Profetior
Retzius i l^und, hafwa öocf bär til wärt blifwit updrefne,
sä at Detta bärstag, nu sinnes i Ncket. At Winranckor k«!n«
na tala finska Climatet, Deroin ar ci twifwel, enleban dade
z Academie Trägärden och i Herr Praefidis Plantager de
nu tuhärbat mera än 10 å 14 ars winter kjelb,utan at taga
ffada i wärten. Gyllenflolpe \ detzDefcriptio Svecise, pästar
vek at winranckor burit lnogna brufwor i Finland; men fäl<

lait
(F) Ingen har warit större fiende af Tobakens bruk än
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san larer detta dock inträffa, famt är i wärt Land foga Hopp
om någon winöärgning.

Digynla..
Alclcpias Siberica.

Syriaca ,
Chenopodium Sibtricum,

Bonus Henricusr *
Botrys *

Gomphrena F/o^s>/7?,
Eryngium ametyftium

planum **Beta Fulgaris *.**
Cicla.

Anabafis foliofa,
Gentiana Ci/iata,

punßnta*.
cruciata ,

Svertia rotäta,
corniculata.

Daucus carota *,**„.
Athamanta Cervaria.
Peucedamum oM-7/^/e '^_.

Imperatoria oftmttlum *,**,
Apium /ie^^/^/7vl/W *,**.

grave olens **Laferpitium H'/^.
Angelica archangel
Ligulticum *,**.
Sium Sifarum *,**"
Oenantbe pimpericloid.es
Coriandrnm fativum *,'*.
Bupleurum rotundi felhem **'Scandix odorata *,'*.

myrrhis *Paftinaca fativa *Anetbum graveolens *,**.
Pimpinella bircina

anifum *,**.
Fceniculum German *,**.

Italiatm*

B Trigy-

Kung JACOB dm l. i England; i Des; Mifocapno kan lä-
fat fölmnde ord' Tandem 7^/7//?^, o 67>e.<-, fl quis />?/.vo^,
rem infanam abjicite, ortsim ex ignominia, receptum erro*
re, frequentatum ftultitia; l/?7^ l7^ 7>^7 numinis accenditur.
corporis fanitas ätteritur, res familiaris arroditur, digvi-
t<?^ gentis vanefcit <^0,777, vilefcit jons; abjicite rem vi'u
turpcviy olfaciu 777/^«l.'t'», cerebro noxiam, pulmonibus t/t/'.
«v/7n/,7/» &fi dicere Z/T-e^,^, atri fumi 7?e/^//7' , tartureos vu*
ports proxime reprcefentantem.
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Trigynia.

llhtis Toxkondeniron,
Viburnum Tims

Läntana.

Sombucns vigra *,**<
Ebulus *.

Pentagynia.
Linum perrenne, **. Sibaidia s^s<?/?.

Anmärkn. i. Afclepias Syriaca lål wäl Finsta Cll-
inaret, famt tyckes efter be försök, Herr Profeflor Gleditfb
« Berlin åren 1746, 1747 och 1748 dermed gjorDt, gifwa et
nytt dräpeligit änme för wara Manufaäurer. De 2me sed-
nare fpecies af Chenopodium äro Medicinals wäjeter. Be-
ta cicla, mongold, winter fpenat, står hos ost icke altid 2:e
nr i mått, utan rutnar bort tit rötterne in:der fnon, dels ds
jorden om hösten icke tilräckeligen kälfrusit, eller ock i fall mar»
ken blifwit för tidigt bar cm wåreu, at Den utställes för lång-
samma wårfråster. Anabafis har Herr Prafes fådt i frön,
igenom Herr ProfefTor Laxman, hwilka upgrodt; men har
fflfom en wärt ifrån Calpista hafwets stränder, med saltblan-
bat watn måst watnas, innan den stulit til någon frodig wäxt.

Aninärkn. 2. Laferpitium Siler Tystames Hästkummin
har stådt 4 år i Herr Praefidis Trägård; men har efter regn»
aktig Sommar, och derpåföljande starp winter meD långsam*
ma wårfråster Dödt ut. Coriander, som wärer wilD »"Ita-
lien, och Anis bördig ifrån Egypten och Syrien kunna mog-
na i Finsta Climatet:: MenFenkål, fom täljer sin börd ifrån
Languedoc, är mera kinkug, och kan deraf här ej fas frön,
i fall icke rötterne om hösten uptages,

o förwaras i torr f«BÖ
ofwev winteren, och sedan tidigt om waren inplanteras.

Amnärkn. 3. Rbus eller förgifts trädet, ifrån Canatfa,
har blifwit upfördt i drifhus. Viburnum Tinus ifrån Spa*
nien tål ej wäl Climatet; Sambucus Ebulus, trifwes som et
ogräs, och är beswärlig i Trägårdar, för sina krnpande röt-
ter; men frambringar här sällan, til all lycka, några mogna

bär.
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bär. Den aflmdnna Fläderen fryser hwart åt mast bort til
stammen: men st.uter äter up om wären, och gifwer bion mor
alla ar för Apothequet* fällan dock mogen frukt, om icke i
rätt torra ar. Statice Ppeciola ifrån Tanariet, har här bå-
de blommat och gifwit niogr.a frön. Btbetdsta Linet som wä-
xer siere år af en och samma rot, står i ftoDig wärt båDe i
Academie TrägårDen som ock i Herr Pradldis Plantager;
siaDa är det, at den ej allmännare fås och planteras i Lan-
det, hälst den tyckes äfwen hålla til godo sämre jordmon, än
wårt allmänna annuele Lin.

§. 3.
I denna § anmärkes de utlänbste wäxter som blifwit för-

foftci af
CLASSI3 HEXANDRIA.

TradePcontia Virginica, Cepa röDlök *,**"
Galanthus nivalis
Leucojum v^'777/7?F *,**,
/Eftivum, autumnale.
NarciiPus Pocticus *,**,
PPeudo ZV.,?-^ZM^ **,

Tacetta
JonquiUa

Lilium Candidum *'.
/>?/Z/ /7??v/7« **.
pomponium 'Calcedonicum
Martagon **.

Fritilleria 7//<?Ze/?^>7> **
ZW/^Z^ZZ^ ',**.

Tulipa l?<s/77«?^77??7/i *,**,
Anthericum Annuum.
Amaryllis Formociffima

Porrum Purio lök *,**.
Allium fphcero cephalum *

ZZ77e/7^e.
fcorodoprafim "ophiofcorodon
afcalonita '"fchenoprafium *,**.

Hyacinthus orientalis *
arnctyftinus
Racemofus
Botryoides *,**,

Aloe 5/)7>^Z/>
Diflicha
viargaritifera

A^ave Americana
Idxmero Callis flavaBerberis Fulgaris *,

AUium Sativum, hwitlök * Rumex Patientia "*.
B 2 Ornitbo -
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1 fgalöm ntttam, ILomerst syra,

umbeilätuvt *"t acMofn **,
f^!!!'! maritima Spänst syra *..

.^^t^!.!'! Sativa '/^. jLunaria.
RuiaeX Tanguin&tS *\ /^/Z^/?^/1.'5.Colchicuni 6»i./7.777 **.

Anmarkn. 1. Galanthus, fom warcr wilD wiD bergföl-
terna i Verona och 'Prient, är den första wärt, som uppZ
kall jord, om wåren i Finffa Climatet blommar; ock det, Dä
snön ej ännu til fullo afsmält ifrån marken. Men Trada-
-fcantia, Leucojum, Karcidus, 'Lacetta, Jonquilja och Ama-
ryllis måste stjölus i Drifhus öfwer wimeren. Rr 177; har
Narcidus jonquilia ock Uthärdat winterkölden i Herr Praefi-
dis Plantager. Alla Lökstag komma fort i bettfl Climatet-,
ehuru hwitfofen täljer sin bötD ifrån Sicilien och Charlotdo»
fen ifrån Paleftina.

2lnlnärkn. 2. Af alla De nämnDe Liljearter äro hwita Lil-
jor, fom wäxa wilDe i Syrien och Paledina, De ömtåligaste för
wintcrn; men i torr mark ock) sanDmylla sta De säkrast ostadde, i
synnerhet, om med tort los eller granris de täcks om hösten. Krall
Liljorne Lilium Calcedonicum, fom wi hafwa ifrån Ungern och
Sweitz, samt Pomponium ock) Lulbikerum, af hwilka Den for*
ra härstammar ifrån Asien och Tartaritt, och Den seDnare ifrån
Sibirien, tåla bäst wår winter kjölD. Tulpanen framwäxa i
wår jorD, både Dubbla och enkla meD allehanDa färgor; men Den
Tulipomania som ifrån år 1631 ti! 1638war få mycket gångbar
i HollanD, har dock lyckeligen icke smittat otz meD lika fiarD och
fåfänga.

Amnarkn. 3. Scilla, Hafslöken, tål ej Climatet, må-
ste planteras i något myllig sandjord; watnas ibland med swagt
fflltblflhbat wam, om Den stal skjuta fnart i wärten; Den wäxer
wilD uppå fatwiga hafssträndcr i Spanien, Sicilien och Syrien.
llyacintherne, Aloe och Agave, äro äfweu orangerie WflJJter,

och
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r^ hafwfl i drifbns, bos Herr Praefes blifwit upförde tillika
Rumex Lunaria eller Soreträdet. Piamerocalljs, ehuru til
sin första bärkomst ifrån Cbina, där den wärer wtld, tål bättre
watt falla Glimate, än rnåitga inhemsta wärter. M^d Colcbi-
cum, fom iui mera är en Medicinal wärt, förwetter det likaledes.
Berberis har Herr Prafes af frön upförde til häckar i des; Plån-
ttt^er: men baren med frön ligga mast 2 år i jorden föran de vp*
gro. Denne nyttiga bnstas plantering i wart land tilstyrkes meb
alt stal; ty de»; bär gifwa en faft , hwars angenäma syra öfwer»

\: näst.u; Citron syran, och kan wid alla bifallen som Den,
brukas. TräDet är Dråpeligic til finare träd-ssogDer, och bareken
gjör gagn wid ylle färgerier, af.ven jom af Polackarne Den nyt-
tjat ar sätta och fästa gulfärg påBavian.

§. 4-
Af Claflls Heptandria, Oäkandria och Fnneandria, har

med följande wärter blifwit cmstälde Planterings försök.
CLASSIS HEPTANDRIA.

.ZEfculus Hippo caflanum , Caftanier *Anutärkn. 1. Detta utländska iräDet, har efter fleras? förför"
här i Landet ej welat lyckas, i synnerhet Der Den ifrån Swenffa
träD<scl)olor blifwit hit styttaD: men hos Hr. Prafes, som upförDt
detze Caftanie trän af frön, hafwa De wist bättre trefnaD. Några
of Dem har i Des; Piantager reDem upwurit til 4 alnars högD utan
at blifwa stadDe af wintern. Nar De blifwit 4 år gamla, har man
något skurit afDeras toppar, som ock borttagit öfwersiödiga sido-
grenarne, hwaraf de sått mera stadga i wärten än annorS. Norr-
sta wintrame uthärda Dehe Caftanier sällan.

CLASSIS OCTANDRIA.
Mcnogynia;.

Tropccolum M/7/7^ **.
Oenotbera biennis **.
Epilobium Latifoliv.m
Daphne H/5K5?-e«77j *

Daphne Laureola
Bte! lera Cbamejofme
Polygonum Fruticofim '*B 3 Poly-
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Polygonum Bijlorta. Polygonum Tartaricum */*.

Fagopyrum *,**. <),"77'77i".7/e.

2lninäif 2. Tropoeolura Indianst krasia; Denne mått är
anta ifrån Lima och Peru, samt infördes 1684 först til Europa.
Oenothera är ifrån Virginien, infom reDan 1620; sår fi,g nu
sielf i wåra Trägårdar, och »aret som et ogräs. Epilobium och
Stellera harstama ifrån ©ibitnen, tålaDersöre och wäl wårt Cli-
i.ut. Källarhåls bussen har för fina wakra röDa blommor, som
tidigt om wären pråla emot snön, och för Det, Des; barck är Medi-
cinal blifwit eultiverad. Daphne laureola står ej altiD wäl emot
BDintet köldeit. Alla upnämnde fpecies af Polygonum kunna i
man land med Pwmon sas och planteras, samt sinnes i Hr. Ptce-
Lidis Geoponie Tom. Nl. om deras stötsel och ans anfördt.

CLA3SIS LNNLANDRIA.
Monogynia, Trigynia.

Lavrus nobilis Rheum /i7/Z777/?^?/77/
'Linus occidentalis. compaElum

7^7?^Z/?l'/777/.
* 7'/?/>o?7^77'?/777,

Anmärkt. 3. Vsgge de första aro orangerie warter: men Rha-
baibsr arterne tala alt si: wal ginfra Climatet. 7i.7.>>- i England har trodt
Rheum compachun XVaxa akca Rhabarbcr. Herr Archiat. Linné [.tiv til-
erkandt detta »värdet ät Rheum undulätum (k), hwilket afwett af t^ägra
andra Lot^inNcr annn päsiäs (i), i anftettde til den afbild c<l) tekning
pä åtta Rhabarber, sent några Voyagcurer, htvtlka W««t i China .ll:
m.tnheten me&beft: men eljuru Sjcxx Pr*Tes nu äger af Rheum undula-
tr,m en myckenber siand, brcilfa äro 15. 18 och 20 är gamla, bur rdt-
ter.ie af dem t detta <I!im2te annn bi-cÉ ej rbgr lika stvrcka och wcrckan,
fo.U Chinefiff Rhabarber. Kneum palmatum har Herr Prsefes tydeligen
rönt, battr>> rch fullkomligare gä as emot äkta KKssbai-bc^ stuveffl, samt
liasva de^ dl'd äsven en lindrigt larerattde »verkan, vnffeligit »vore, at
denna nxlri endast knttde upbringas, at mera allmänt frambringa mogna
frön, än ha.nu jfcbt, da deraf fifnbe bltftva ett af de nyttigaste cl; itu
dräglig sie Plantmngar t Landet.

(k) t7t</'o/i Linnet DitTertatio Medico Botanica filtens Rhabarbarurn,
pi) /^ei^, <ffon. Bcrgii Materia Medica e regno -vegetabili T, I, zi. 331.
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