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Kongl. Maj:ts
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Swca Rikets Högstbetrodde Man och^ Rad,
Riddare och Comroendeur af Kongl. Swards-Olden,

st ock. Riddare af Kongl. Ber2pninel-. Orden,
Hogwälborne Baron,

Werr GUSTAV
ADOLPH
NILIiIVL.

Nädigste Herre.

M^der Exellencis Högtprlswärda ömhet och nit,
för allmänna HuéhäOntogentf uphjclpande t" ge«

vas^ men; Desi Nådige nöje under tvistandet i Fina
Jcittt» för Sades artemes rätta handtering och sänings
tid; som ctf den synnerliga Höga Nsd, hwarmed
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jag och min Faders Hus da NadO blef hugnad, lams
na mig nndcrdan - ödmjukast tilfölslkt/ at tllägna
Eder Éxellence detta Acadernifta arbete, såsom et
wcdcrmäle af min underdan-ödmjukaste wördnad.

Sa oumbärlige Sades arterne aro för Inwäna-rena i landet ti! dageZiga uppehälle , få ringa har dock
sättets at t rattan tid kunna utsa och cultivera dem
ibland o§ hattils blff»t't utrefcf. Ämnet jag utwalt/
at inom dche sil blan til allmärhcttlis fjnift och; up-
lysning utföra/ dcsi wärde, försäkrar mig altfä under-

-ödlnjukast, desi mera om Eber Exellences Nå*
digste ätanka däraf. som ort om Desi Nadigste wäl«
behag öftver detta mitt ringa Lärdoms försök.

Den Högste gjöre Eder Exellences tågat? män-
ga/ glada och sälla / til Fosterlandets nytta/ famt
hela R-ket til sägiuid och glädje. Franihärdar med
djupaste wördnad/

Eder EXELLENCES

Ulldttda!* > vdmMste
tjenare

JACOB HERMAN GADD.
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Kröns-Besättningsman
£>fn**i' öfte Satagunda Nedrcdels Häråt},

Ädel och Högaktad

Herr M/)« K^^M?"
GADD,

min Huldaste Fader,

Hen wördnad och FärlcF, Barn sina Föräldrar skyldige ato,
för de dem bewiste mänga och ouGgeliga walgärningar,

kan ci med ordm filfpllej? uttryckas. Inga tilfällen aw ock la*
rare eller angenämare, an dä nftgot rön af arkansia härförekem ädagaläggas. I öfwerwagande hat-as, har »ag a^tlä cilinderlata bordt, at nu hafwa den af Min Huldaste Faderför mig altid l)pfie stora ömhet och kjdrlek i wördiiadsfull a,
tancka. Upfågen Min Huldaste Fader betta mitt Lärdoms för-fök, Dom en förstling af min flit i Bokwett, min älder har
ej kunnat frambringa mognare ftuckt. Igenom Eder ömmawärd, Min Huldaste Fader, om min wdlfard ännu tvidare,
och under Bön, om den Hogstas walsignelfe, famt at igenom
vförtruten flit, ngtfja en wördad Lärares Rad pä 'SBitfyettwå*
den, hopvas iag dock framdeles kunna fagna Mina KiärafleFöräldrar, med nägot fom torde förtona större upmärkfamhef.
Den Högste giöre Min Huldaste Faders lefnad lått, fall ochmängärig, mig och mine mänga famfyfftm, til hjelp, under-stöd, hugnad och glädje i mänga tider. De!) älder ware glad
och munter, famt sintet af dej) wandel lycksaligt. Framhärdarmed b^msiig wördnad

Min Huldaste Faders
$&m>uMotiig(f* fo«JACOB HERMAN GADD.



§. r-

■fritt. alla tre Naturens Riken yafwa tvi wal tjmntcj
tilgäng pä ämnen, som ån understöda wära dageliga
nödtorfter, ätt befordra de wära bekväm .ef)

»WWW därunder tildela o§ allahanda menlösa nö.en: mm i
intet Naturens Rike har den Mwise Skaparen tydeligare a daga
tagt känningar af sin faderliga försorg och godhet .mot manm-
ffor än i Orteriket. Härifrän hafwa wi mast roåm hué , ttnU'
klädnad och wart uppehälle. Vjonde delen af Europa är be^
ffldi) med säd , männiffor til födo oÄ) Creaturen til foderoch näring.

Erackmannl och de gamla 6^4^ Ufbe endast af frukterock orter, samt gifwes bet ännu hela Setfer, fom lefwa afwåxtex fäsom Pytagor*, och Gy^nofoph/fte. Nordens ftlck föd-de fig ock fordom af Bok, Ekollon och Hafjefnötfet*. Argherne
lefwa än i dag af Päron; Medeme af Mandlar* F^/<?«/<^«e
af Palmträdet, Athenienltrne af Fifoil, Cbinefaren och mastadelen af folket i Oilindien föda sig af /e«, samt i Norra America
och Veftindien af Majs, och Uianidren tilreder fig fpis af et

A siags
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slags mossa. När den gräsattm wi kalla fät», icke giswer (il*
rackeligen frö , försmäkta bot of; folket af hunger och hela fan-
det hotas med et onndwikeligit ödesmäl. I anseende härtil har
äfwen t

nästan alla folkflag, c för lycklig wäxt och ymnig gröda
med högtidelighet firat offerfäster. AZbreemas Afartha de
Grtkers och Ko^^e. offetfäjt ät 65^/(<), wära Götbers an-
stalde 70/^v^^/^, ihor eller frty ti ära(c), fom^ock^be gam-
la Finnars mänga offeraillen och glädietecken för äringsfull
örsw^rt (X) äro o.fla lemni 'gar af den upmärksamhet, hwar-
med dmne to/gttgä fak blifwit ansedd.

Ifrån hwad orter wi hit til Norden fåff wäre nu brnke-
liga Cer^aiia eller sädesarter, kan ej få wisit ttfmavfaö. Af
deras närmaste samgrannar, kunna wi dock dömma, at de täl-
ja fin börd ifrän Africa eller Afien. Hirs hafwa wi ifrån
lnclien, famt 2'lrteflaZen ifcått födre delen af Europa.

Wäre fädesarter dem wi nu i Norden culrivera, de äro
Råg, Korn, Hit>ete, Spelt, Hiré, Htfra, Arter, Bönor,
Lins och Bohwete. At wi dem ratt första utfä, plantera, an-sa , st<öta och wärda , däraf hämta inbyggarena i landet fin
halsa ,^ munterhet och styrka, och samhället en allmän trefnadoch walmägo.

At d.'tze förcn imde sades arter aro främlingar i wär bygd
sinne wi lätt därv.f, at de ej wäxa wille i landet, när ocf \vå*
re inhämsse wäxter wät tala Climatets kjold, och alla är bära
mogna frön, sä äro däremot detze ömtotige för nattfräster Höstoch War, och kunna e> upbringcié tit fullkomlig mognad, utan
»genom en noga och fö siktigt afpotzad sutings tid. I äket bru-
ket har d 'rför.> kunskapen om en vått fäning.fib för »åra cc«
reaiia altid blifwit ansedd för en mycket angelägen ontständig-
het; men ingen sak är dock mindre utredd än denne.

3«g
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Jag bar utwalt detta ämne til närmare granffnmg i nar-

tvärande Lärdoms prof, och bndlt til at samla ihop nägra
kringströdde rön härom af sörfarne åkerbrukare , fom ock fil
försök haft i afsifc, m upXswa nägre reglor, hroarigenont man
framdeles torde funna wägleda sig fil iXrmare lins häruti.
G. 2. döm härom med den benägenhet, som bcffaffenhetcn af
et försök förtienar, och undra ci uppä, om du här ej finner
sä mycken underrättelse, fotn til betta ämnets sulla updagande
siulle fordras.

(^) Flav. sofl-phi Ant. Jud. Libr. !11. §. 154. (b) Roffin. Ast. Xc>.
M2NX I.ibr. 1!. I^7. 2^2. pu! en, liili. Ane. I°oin. 5. pag. 25. (c)Von
Dalins Swcng. Hist. Firw Del. CSap. 6. <li) Atöopalr». DUTen. 0c
originc & reiigione Fcnnorum pag, jy.

§. 2.

At med behörig redighet och ordning bana oss wagen til
kunffap om rätta säningstiden för wåra i Norden brukeliga fä*
des arter, sä ar nödiat at fornt anmärka nägot om utsädets
eller fäoes lottiett beffassenhet, som ock om dess förhållande i
jorden, sedan det blifwit utfått.

Sädeskornet bestar, som andre roäxfers? frön af ffaf, kär-
na och wäxtämnet med sin rot. Skalet är icke annat än et
omslag, hmilfet ingen ting bidrager til den plantan som upwå*
X*a ffal, utan när det blifwit uttömt, hänger det sig fast wid
dess rötter, kärnan bestar af et mjölaktigt ämne, hwaraf den
första späda grodden, fäsom fostret i moderlifwet, har sin föda,
förrän bet af jorden kan hämta någon must och näring. Af
sielfwa wåxleåmnet upkommer den tilkommande wåjtten, hwil-ket förutan andras rön och BONETi försök utmärka(a).

A 2 Tit
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Bl sädeskornens upgrocntx*- 06) fädesarternes wärt fordrasså et födande ämne ur jorden och mullen hwarmed waxten un-

derstödes, fom ock nödig wäta, luft och wärma, hwarigenom
deras näring och föda lväl nplöfes, blandas och förtunnas at
kunna igenomgå de minsta wäxte ytens ror och dess inre ådror.
Dar någondera af desse omständigheter saknas, kan ci sädeskor-
ncf.gro, eller det främ-os til någon watt. Nar fördenstnll ock
utsädet fomm'r for djupt i jorden, at dt utestänges ifrån luf-
tens åtkomst, fä fan bet aldrig wäxa. ©en jETHRO
TULL har efter DU HAMEL E>lX) MONCEAUS berättel-
fejunnit, at frön, fom 9 tum dsupt i jorden nedkommit, legat
där iQ 't* oförändrade, hwaremot några frän 6 tnms djup fro-digt upwuxit: meit de ännu mera, fom endast med jord til i
eller 2 tum want öfwerfäckte. O)

Wåra åkerbrukare, som fre at utsädet multnar bort i ton
jord, eller när långsam toreka efter fäningstiden infaller, fela
altfå mycket häruti. Allenast fåben med iord behörigen ösivctvhölje>, af af foglar den ci bortsnappas, af, hfXier ci st fritt,
ell r ,f folwärman för mycket uttorrkas, få är den altid J ständ
at gro wid första infallande rägn. En af tidens utd ägt för-
orsakad fen gronings tid, fan dock ej haftva behageligare fölgd,
än en mycke' sen störd».

(a) Bonccci wislN' i des; Bcc!ic!cl,c« fur l.'ul?g? des fctiilics llt sil'!f<wa wäxt ämnet st!ldt'iftän bcfj stal och M'i!a°t!llä wäsendc, planterat i
jorden och ofta watnat, of sig jiclf wäxer och blommar.

(b) D^i Harnc! du Xloncc^us Ttaite de la dulculr de« terres, tvi»
vant les Principcs <i<: M, lull pag. 57.

§.3.

Nr i jorden finnes nödig »värma mmt must och watffa,
at den kan tränga sig igenom sädeskornets stal, och uplöfa den

mjöl-
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mjölaktiga Fårnan famf befordra warte ånmet til mältning och
grodd, bä är ben titXbbe säden i Åkerjorden mast ömtålig för
wXd'rlere >. S< dan säden härigenom kommit til mältning, och där-
på torrka eller tblb infaller, affpnar widare all de§wärt. Har bet
mycket ragnat, at jorden storpnar, som ofta ster meb lerjords sä
kan den /pXda grodden ej arbeta sig därigenom tip til behörig
watt. Ar äfren mager, och dKr saknas lämpelig näring, samt
den ci är rätt tilredd, at hjertroten af fröet, nar bet af jor-
ben_ börjar hämta saft och föda, kan braget nödig storka, sa
qwäfwes s ben i första waxten , eller upwäxer däras endast nä-
gre dwärgständ.

LEUWENHOER(a), GESNER och SCHILUN-
t3!UB(<-), hwilka gjort MicrofcopisTa anmärkningar öfwer
sädeskornen i deras grodd» och första wäxt, pasta wål at be i
dem fett ämnen til flera än et stänb. iX'0!>!I>l!l rön (cl) i a*
K<l Moguntina a baga lägga bock tybefigen, at be härufi begätt
mittag och avtagit be s.r.å bladhylsorne lönt i fröet omgifwa
den späba grodden ef.ven för sarstilta utftått, til nya stånd.
I hwart och et sädeskorn sins endast grodd til en planta, de
vfriga, som under gynnande wäderlek, och i wäl gödd åker i-
bland lipkomma, be äro sidoskott, antingen af lederna pä röt-
terna, eller af stjelken, hwilket senare kan altid med fåtetfyet
främjas, om efter Herr Baron WOLFS utrönta upgiff, säden
planteras sä djupt i jorden, at leberne af sädesstjelken öfwertäc-
fet med jord.

(a) reeuvl'eu!>c> kii , ,^r>.2,^! l>^iuli pag. 15 g. (b) (^rzi« Oissis,
de Vegetabil. p,ig. 15. (c) Sckiliingii Phycolog, Sper. pg, 11. (d)
dlnnni, Obleiv de plantttlis liumenri feminalibus, p«g. 5.4. 7. (cYA^olrii,
En'dcckm*g der wahren urftche wn titt wundctlXren vcrmerung tid ge»
tra.dcs.

§.4.
Nätta simingst den infaller, när i åkerjorden är nobigroar*

ma, och tpäta, at uplifwa sädeskornet til mältning och grodd
A 3§.2,
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K. 2, och dä as luftens köld den första späda tuärten ej mera
otoat '§. 3. förhastad och tidig, s.mingstid, är den, bä säden
utsås förr än detze omstand-gheter rögt

e sig* för sen, när utsä-
det försummas, sedan de redan aro för handen. För riktiga
tekn til säningstiden kunna al,xä ock anfts alla de känningar,
fbm med säkerhet utmärka antingen en jinn stadig wärma i
lusten, eller ock nödig wärma och watfia i åkerjorden, til fram-
jande af sädeskornets watt.

Anntärkmsty: Hos åkerbrukare och Naturkunnige uvgif-
was åtskilliga teckn til xåtta fäntrigöfifeéh ; än sökes de i widf
aftägsne Himmelffe hoppar och Planeter; än af _Ph«nomener
i luften* än i tt>if}e bemärkelse dag^r; an tages känningar här-
fil af wifie warters och örters blommande eller mognad * än af
fiyftfoglarnes ankomst och dylikt. At af bcsie kännetecken kun-
na få reba på, hwilka äro något påliteliga, och hivilka finnes
wara aldeles oriktiga, få är nödigt at afffiha dem i färsTilta
stockar.

§. 5.
Oriktiga aw alla be teckn fil sänings tiden, som ej haf-wa något sammanhang därmed, eller hwilka kunna anses somförebåd af jemu stadig wärma i luften eller nöbig wätsia och

wärma i äkerjorben. §. 4. Ibland bche funna alfsä taljas:

N;o i. Teckn fil Sänings tiden, af ben tid dä Säden
mognar.

2) Hwad af wintergatan, n* LaßeA och de!) beffaffen-het dömmes.
3) Jul bemärkelse dagarne hwarefter sänings tiben förme-nes tåtta sig.
4) Tecken fom tages af Norrsken, i September och oao-

ber
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ber månader, om be ivifa sig mera i Söder, eller Norr, haf-
wa intet sammanhang med säningstiden.

s) Wäderleks mareken pä lZeng-5 dagen, den 21 Mardi,
at om dä snögar

e
eller ragnar, infallet i sänings tiden äfwen

mycken wäta; be äro ej at lita på.
6) Om solen i Fastlagen tydelig lwgår , då warer det

wäl, som först sås det är; detta är ogrundat.
7) Tekn af Ekollons beffassenhet om Hösten, huru wida

de äro mafkfu forna, swampaktiga och fuktiga, betyder in-
gen ting i anseende til säningstiden.

8) Tranors och Swanors tidiga ankomst, har ej gemen-
skap med säningstiden.

9) At
e
klart wäder om Palmsondagen stal utmärka god

fäningstib för v^ , har ingen grund.
10) Teckn fil säningstiden, af det lågt acari fyafwa pH

Scarabsus, Tornbyfwelen , ar ej af lita på.
n) At utfå säden tmder någon witz planet eller efter N>)

och Nedan, ar foga betsande.
72) Blomstrmqs tiden af Hasel, Al, Wide och Björk,

lämnar ej fukert tecken fil säningstiden.
15) Grodornas leketid fört<enar icke heller särdeles åtankahärwid: men mera bå Buffo, Pacban wisar sig om måren.
14) Mowrnas tidiga arbete, och det at Dytifci, l<lota.

n?s^ och Onifci wisa sig i rörelse i fällor och wattugöjar»utmärker ej nägot besynnerligit om säningstiden.
15) At rointa pä Swalans flykt med höstsadef, är sta-deligf.
Anmärkn. i. At rätta fänmasftden ester bet säden mt-q,

nar, är få mycket minbre wälgrmidaf, som skördetiden imaller
alt
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alt efter det fåningsttben förut tittat eller sent bliswit i att fa-
gen. Pä några orter blifmer säden oj eller alla åt mogen, då
den lämpeligaste säningstiden infaller, utan man nödgas of-
ta utså åkren med gammal säd.

Anmärkn. 2. D>e tecken til säningstiden i N:o 2 och ic.
Smet ansörde, fyafwa icke eller något sammanhang Därmed.
Af w/4 /<^<« eller XPintcrgötan fan få mycket mindre tagas
något tecken til såningstiden, som i fall ben antingen torde be-
stå af en />"« M^»», fixarum som HALLEY påstått, eller
wara lika med lumen zodiacaie så har dej? skiljaktiga utseende
om winteren ej någon fölgd på wäderleken; minst in på Wå-
ren eller Hösten, Planeterna weta wi nu mera.wara i bet af-
stånd ifrån wårt jordklot, at de i öttfeenbe til wäderleken ej nå-
got funna wärcka. Uppä Ebb och flod utöswer månan dock
någon werkan: men i anseende fil köld och wärma, aningen.
BOUGUER har i

c fullmånan försökt med en Brännspegel
månans (fen: men rönt däraf ej upfomma någon wärma. De
Meteoroiogiste Obferv» tioner som på fiere orter bliswit an*
stälde, utmärka äfwen, at Ny eller Nedan af månan, med
säkerhet ej har någre betydande fölgder i wäberlefen , ock minst
pä fäningstiden.

2lnmMn. 3. Hwat> wäderleken angår pä wiffe bemärkel-pågar, N:o 3, 7, 6, 9. få kan däraf ej dömmas om bestaf-fenhefen af fåningstiben. I wårt Ciianc är nog redan utrönt,
af as^ en eller annan dags waderlek ej kan längf förut ses, hu-ru köld, wäta, torrka eller wärma widare funna wäxla om i
det påföljande sref.

2lnmåtln. 4. Af örters och wäxters bfomftoinastid kan
wal met> fammelig säkerhet bomma* sm warmans närwaro i
luften och jorden: men som de tv-o 12 omförmalte wärter åta
lädane, at de blomma förrän de hafwa blan, och det redan dä,

nar
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nar snön ännu är pä marken, och fälan Jorden, fä kan be*
ras blomstring ingen ting med w«Het utmärka om wäderleken
wld fäniitgs tiden om <2Båren.

Anm. <-. Hwab de tecken pä Sänings liden angå, fom är»
nämde af flt-fffoglac och någre lnl^er,N:o g. ,0.13. 14.få aro
de ej eller at lita på: Tranor och Swanor äro ibland» de fiyttfog-
lar fom til ost anlända redan dä marken ännu ej ät bar, el-
ler kälan ur jorden. I fällor efter Thermometriffe rön,
hela wmtrm ofroer zrzclers roärma, hwarföre en hop infca<.r
t dem kunna hafwa lif, son, dock i jorden den fi&en, stulle lig,
ga stela och hopfrusna. När Torndyswelen gräfwer 06) bökar
i mullen, har jorden tväl reban tagit åt sig någon wärma:
men jom deH »cs-, pä en och samma dag an kunna flyfta sig
pä fr>im än pä bakdelen, fä kan däraf ej eller tagas wist tecken,
om man bör ft blmda eller fent.

§. 6.
Sedan be allmännare kännetecken p 3f.\ning_ tiden, som

<j aw at lita pä, nu bl,fwit anmälkte, fä leder ordningen til
h.m, 'om torde funna anses wara n»era wälgrundade, och

n>iJfa tyckes kunna förtjena större upmarksamhet.

N:o i. S^ningstiden ar dä inne, nar ftästnitterne aro
förbi, och äfren ar hwarken för wät etter för torr, utan täter
toÄl tö>a och reda sig 06) den liksom pöser och höjer sig något.

«_) Spirswalcms Hi>u»do _ «,, viri peistynen ankomst
cm Waren, är ibland de säkraste tecken til fani.gs ttbcn for
Wärsdet.

3) Luktar Ak^rserden rl , och hopkramad i handen fin*klibbig och wät^ dä ar «n for tidigt at so.
© 4) Nar
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.^ -4.)' När Häggen/Hajjelen, Rön och Björken'bladen,
Pricka tu, och deste Löfträn något grönska, infaller tiden för,
wärfädef. .t .;

. s) &eban Gjöken galit wid patz en wecka, och Skogs-
yufwan wist sig ur stogen 2 2 Z weckor/fan Wärfädef n,ed fä-,
kerhet börjas. (a) ';

. 6) Hafwa bladen af Nymplisa lutea, Näckerofen, wuxit
l*p öfwer waftubrynen, och Equifetum Carwacortet stie-'
ker up i Akren, då är tid at skynda först meb ärter och hafra
och febatf med korn pä lerjord, (b) .-

7) Har Afpen blommat ut, (£*nbu(Jfan dammar, och Hwtf/sippan Anewone börjar på at i lägber emot Sober fälla blom-'
blan, då har-jorden redan fått nödig wärma, och be fwåraste
nattfrosterna -äro förbi. ■

■
■ ";

8) Nar Tornbyfwelen ' bokar i jorben och i äkren sinnes
mycket af de lnleN frätande. c^^/> bä är tecken at siynba
meb Wärfädef. '' ' '

X Misär MeloeProfearabeus sig om Wåtért på SlFétfe/
nante,- och Finnames ö,^»^ I,^^ Ågren*, sins tillika l^
mullen, så ar bet tecken, at man kan få med säkerhet. '■]'tilMttV-l'/ \W UV VV<r IVVVW», Ut "*llt*t *M*# fy* nav [Mf-twywi* .

10) Marker Åkerman i åkren af de små swamparne /'«*-
-2» Ve«,//^< fom ock kallas brödkorgar; 06) <N)inlarne mycket
spinna wäf pä åkerjorden, tiltror han sig med säkerhet furmåS
fä »ärfäbet (<*) ... .1

n) Af Sädesärlans MatactU* Alt*, och Sfensqwaffans
aukMst, gik tetnan sig godt hopp, at i tid få plöja och Dsin äker.(d)
x '. t2) Nät;; F^/y/es A»thp* eller ock Urtte*(e) wisa sig.ti-»

digt om Wåren, bebåda de fnor instundande säningstid. . =■ ■*

IiXC >. O '3) Ox-
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»3) Dt'fäggeNi>'/)*''/i»«/rf j^vm och V>^<« ve»*^ blotttstrmg

ufmärfer säningstiben för Wärfädef, som ock nar Hummelgjo*
karne sticka up i Hummelgårben. (s) »

14) Då fäfroen wisar sin täpp ofwer wattubryn, bör Kor-
net redan wara utsått. (^)

. ts) När Higgbaren mogim, och l/ungen står i blomma,
är tib at utfå Höstsäbcf.

16) Hallonens mognad och dä HMron Innes i kart, ut>
Wisar säningstiben om Hösten.

17) Scabiofa Arven[is eller $fe**U>4c>6ens blomstring oty
'Hösten, är ibland de säkrare tecken, som tages af orter, fil
Höstsädefs uffåning.

X 18) T^o» eller Swarta Winbar och it«ö«/ i*x*Hlts 'Tog»
baren , mogna gemenligen samma tid , fom fäningstiden omHösten infallen - '""'■ "*"'"

19) Förlebif är stedbe bet masta Höst utsädet i Björne-
.bptgt Län den 10 Augusti, och då rooro följande, orter »x blom-
ma, Scabiofa Akerwäbben, Solidago Virgaurea, i«^^/?<, Q-
doncites» Myagrum Sativum, mast UtbfDttintflöj Lythnis Dioi-
"ca» Lyfimatbia Thyrfifiora, Butomut Umbellatus. <7e«i^«^e^
Jacea, H*^,Vi^»'^ Erica, ö,^e«F frondofus, Artemifia VulZa»
.ri§ och Abfinthium. Nyst utblommat hade c<«»^<«»«/^ p^sssmi-
<z2liz, Spirea Ulmaria, 6>««, KlV2le, Epitobium angulli fo-
lium, Valeriana Olikicinllig., Hypericum Quadrangulum och,Verbafcum Thapfus.

20) I fall wäfa ej hindrar, sä är fördelaktigt i $inf?a
c^llmacet, at häldre så tibigt än sent, allenast säden är mogen

ioch höbargningen bet tillåter. Höstsädet bovöe här ock alfid sist
sie i början af Auguitt månad.. ' , . «

B 2 2ln-
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Anm. i. De tecken pä fSnfngéffoen, som Njo 4.7. i?. t&.

18. anfores af frän och buskars bladfprickning och grönskande,
utmärka med tämmeltg säkerhet tvärens wärma, men wid til-
lätnpnii-gen af öefa tecken ar at i alt taga , at äfren bot* ligga
i samma folstifte, hafwa lika läge, och bestä i bet närmaste af
famma jordmon, fom de frackfer af hwilfas träd och bussars blad,
fprtckning eller grottsta känningar til fänings tiden tages. For en
tipmärffam kännare röja sig ofta de§e tecken, nu fenare, nu tidiga-
re om wären i et och famma äfecgäröe, alt efter äkerstyckenS och
de dem jämlika{ftg&taJfters lsge och annan beffassenhet.

2fnm. 2. Hwab be tecken beträffar, fom N:o 2. s. it.
af nägre fiyttfoglars ankomst äro tagne, få äger befta ej 0-
Zrundat fammanhang meb fäningstiden om Wåren; ty fom be
aro ömtolige for kolb, komma be ej til tvära parker förr än
luffen är warm; be fefroa ock mast af maj?, fmä ptfä och in-
leKer uppä hwilka ej kan wara tilgäng för dem til föda,
föran kälan gått «r marken, och jochen samt luften blifw
wit warm.

Anm. 5. Af lika betfafentjel är det med de känningar,
til snart instundande fåningétid, fom af en del lnleÄer N:o z.
9. iö. lagas. Naturen förhastar sig ej med sin foster, utan
frambringar Vem med warfamhet och i behörig ordning. De
spadaste kräk och ringaste mastar komma ej förr fram om
Wären , innan de for köld och nattfräster äro säkre til sit lff,
och de hafwa tillgäng pä foba för sig och sit siägte.

Anm. 4. slf Sjowärter N:o 6 och 14 tyckes btt, atman ej kunde hafwa nägot tecken til fäningstiden §. 4. sä widahela wintren ofwer de hafwa i watnet 223 graders tt*ät*ma,
samt fä snart isen »pfmätt, en watma af 9 til to grader,
och föJefces kunna de del; tidigare om Wären wara framme i

wäxt:
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wäxt: men fom be behofwa wäxa up til 2 » 3 alnars längd,
innan be hinna waftubrpn, hwartll de ej eller upfornffld forr<
än i luften är nobig wärma at främja beras wivare wäxt, f4
äro dehe tecken wid fäningstiden ej af ur akt låta.

Anm. s. At Swalornes ankomst om Wären är ibland
de säkrare tecken til fåtiingéfiben, är fä mycket roijjare, fom
detze foglar endast lefwa i luften af fmä lnleiter eller orfä, och
be ifrän Egypten ej anställa sin resa til ofj, förrän de tt>i6
ankomsten ftnna i wärt ciimat en jämnstadig wärma. I
ÖSnflland i tteltsordglilre pläga Swalor fet dttt 6 April.
I Norra America har Herr Profeflbren KALlvf märkt dem
wid $uebtc först den 25 April!. I Stane har Herr Pro-
llellorrt, LECHE rönt deras ankomst ske wid patz den 30 A-
pri!; men hos otz i Finland har han funnit af ls års ron,
Spir- eller Ring , Swalan fällan roifa sig har for den 20 lvla),.
Hus, Swalan den to och Ladu-Swalan eller AWi < t,,<,
ben 6 eller 7 Maji,

Anm. 6. Som wärmart driftver wäxternas lif, och ben
ena af dem fordrar til fin watt mera wärma, än en annan,
få framkomma och mogna be cfwen alt efter luftens upwarm-
ning tidigare eller senare, font ock dröja eller flpnba de sig mot
hösten, alt som Wintren snarare eller senare stal komma; af
orters blomstring 06) mognad kan man altfå fä mycket ljus
wid rätta säningstidens utspanande men fielfroa roäxterne,
hrotlfa betta betefna, förändra sig dock efter ciimntet och Dr*
terna* belägenhet. De som af H N.-o 7, 10, tz, 17, 18 06)
19 äro omnämde , angå orten up i fasta landet af Finlands
Olimat. I stjären och långt up i Norr funna detze orters en-
stilta wäxter Säningstiden närmare utmärka.

Anm. 7. At häldre fä nägot tibigt än sent, är for ö-
kerman.i Finsta citaatet i anfeenbe til flere omständigheter

B 3 flngft
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Vngeläglf. Sker farfader ci nog i tid, sä forsttmmar 3ands
man af bruka åkren då den låter bäst reda sig: han har bä
Wgen nytta af kalmusten,; hwilken för 'detta landets WårtorM
at få nödig för Warsäbets wäxt, at ej förtiga, det Wärsabeit
ej hinner mogna innan nattfråsterne infalla om Hösten, fall
icke utsäbet ster fibtflf nog. . .

Om Hösten är wäl ben allmännaste swingstiden nu hari landet emellan olas.<>- och l.arz-mässan eller ben 10 Au^uM
vch 29 Julii efter nya Stilen: tnen kunde Höststtdet sie ännu
.tidigare, wure det båttte. is Hrs M^eorotog^z Obfervaribr
ner

' utmärka, af ingen månad hela året öswer , fallet* mera
tägn, än i AuZuNij och fom Leran är masta åkerjorbmon i
jandet, fä hänber ock ej fällan, af for ymnig wäta antingen
Höstsadef aldeles intet kan meb beqroämlighet »verkställas i den-
ne månat», eller ster därmed upstof, til Bepcsmi)er månad, däj>en späda sädesbräbben af trast., för tidigt oroas och utmattas,
famf äger ej tid at filrackeligen rota sig i iorden emot mintren,
och det päföljande ärefs wärkjvlb. Skulle nflgtfn tib forrka
"infalla, éftet tibigt höstsäbe, är ingen ting därmed eller förlo-
xat , allenast saben är nog nebmyllab, emeban fäbett i mul-
ten ej däraf tager siada §, 2, utan gror wid första infal*lande wäta.

(2) Danneman Thomas Iol<!»z!«"5 ifrån Hettujoft by och Hwittls
Sockn anmärkning, samt har han i sin 78 ars ålder warif ibland de
MMraste åkerbrukare häx pa orten, (b) Denne obfervation har Herr
Hrobsten Johan Rothovius o>) benägit meddclt. (c) Herr ProfoflX P. A. Gadds
,Oecon.' Bestrifning öfwer Satagunda. (.i) (^) Om dejjc tecken har Herr
Kyrkoherde» tfac rolvig»äei os» gunstigt underrättat, (c) Hagfttoms lemt»
tands Oecon. Bcssrifning pag. Is9. (s) Detta rön ar af Herr Probsten
<|SJhs liraan otz benägit lämnat. ' (I>) Ci^llci» Dijierutia .<ie fcr«gtinauodc
ilifUNlliuuly Prarl. Joh, l.ccll^, >*llic>?! >7s<j. '

§. 7«
, Ibland be reglor, fom äro hogstnödige för en åfrrmatj;
W påUtelia, kunffap af rätta fäning«iben stal wiémt, fä/arförst
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Drst den,-at. bti §. 6. omförmälte tecken på- fåningkiben e;
böra tagas i sär, utan allasammans filhopa, om i en så cm\t,
gelagen sitk man med wijihet stal kunna wägleda sig. Ju fiére.
goda tecken aro för hanben, med bes) större trygghet,, kan matj
unber ben Högstas wälsignelse besörja cm en Dynbesam utj*å*
ning af säden. '

N;o i. öm en fabeéman fial blifwa lyckelig sä måste
han härma naturen och utj*å sin säb på samma sätt/ som- di
willa wXfters frön ntf\ sig sielfwa* be falla altib af i toM
waber, då be aro wäl mogna och torre samt uti torr jord. -«

g). Ju tidigare utfäbet ster, besi djupare, och fwärt om.
t 3) M*ar som bestå af stuffanbe jorbhögber oc!^ ligga emot!
Sober, samt hroilcfa hasit>a stygd för Norbanwädrefs köld,
befäé tibiaare om Wåren, an de som wetta emot nordan, äry
betagne roib kärr eller fällor, och hwilka styggas af hög stog
eller barg. ?

'' 4) Åkrar fom ligga under bärg i lagder, hwilka gemenk
sigen äro wattusiuke, nyttjas til ef senare utsabe, som ock be a*
kerstocken,.hwilka af källådror eller källsprång, länge in på Wä-
fen äro fukfige.

5) Leriorb besås altib först, så Höst som Wår, emeban säden
f denne iorbarf gror senare än i anbra iorbmoner, som aro mera
fucfre och löse. Leråkrar besås bätfö-e ock om hösten, eftei
lanbets wibtagne fentiba sänin.qstib, altib för Larsmäsian, hwil-
ket af bet gamla Finsta orbspfåfet sannas* 2.nurin påitoift fa-
wi mies psis pelldfl, ja \fxeta mies wafla pellol; bet fom
fem sås i anbva wrbmoner en wecka efter karsmätz, af deM
kan man i Finlands Climate ock ännu wänta en god stiord^Men af senare utfåbe, föga eller eilsingen bärgning; om icke de§
långsammare och. warmare Höst infaller.
X (.' . ' ' "*M 6)At
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6)At uG WinterrHg sent om hösten MicliaMi tiden, h-if,

Wö nägre här försökt i (Éwebior, men fällan med någoa för-
won: infaller Wmtren straxt därpå, plar bet iblanb löna sig:
men talat man ut for en långsam hostbliba, afioper altsammans
fruktlöst, fä at benne fåningstid är mycket äfwentyrlig.

7) Uppå ftätten i w-istergölliland och i fynnerhet wid
Rongsena, få utfås ofta Korn på kälan, och dä fnon än be-
täcker jorden, hwilfet hos Dem wärer frodigt, ock) gifwer en ym-
nig stjörd; men i Finland fan ingen göra et bphtt försök, u*
tan at fiösa bort ut\åbet, 9ch at hafwa ingen ting for del; omak
vch atbete.

8) Nägre Lanbf&rufare, r3afwa här, äfwen fom i Cwe*
rlge mch fotdel försökt at utfå Wmterråg tillika med korn om
Wären (») och äro följande omständigheter rätwid at i aft ta*
ga itobor jerben til detta fäde ej wara lerjorb, utan fandmolla,
eller annan lot lucker jordmon. 2:0 slr nbbiat, at den bli wit
tväl go&b, fä at jorden må äga tilräckelig näring ock must til
lwanne deswäxfers upfodanbe. 3:2 Miste »orden st igenom
Hoftplogntng, som flitigt äcjande och fratfning, wa a wäl tilredd
»ch friad ifrän ogräs. 40 Den upwaxte rägbrådden, fom ef»
ter fornfforden wifar sig til t-mnigha, bör infrias fr Bostats
ltramp, och ej upbefas eller afiJurae* om Hösten unber andre wiU
for, at fom i följande §. utförligare utredes. f:olI.p:t 1 Tun*
neland fullfått fornsäde ut,ås i Tunna winterräg; bit åt ölstan
toåtbt, om detta sänings och åkerbruks fäff, kunde äfwen til nägon
del widtagas har i landet, ty dels stulle dä en del af det wanstga
utf.tdet i äkrarne besparas, emedan den om wären glest s dbe
winterrägen, rotar och torfwar sig fom roträg til hösten; d-ltt
ftulle man ock fäledes af åkerjordens plogning och tilred-tinKen gäng, funna frambringa sme stjorder och undgå til masta-
delen åkerbruket om Hösten; hroilfen med mera nytta, til god-
sie famling, ängars robning, plogning och befäenbe kunde an*
wandas, an fom nu ster.

9)3
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9) I anseende til de i Norden brukelige fabctattetnet be-

ffassenhet, är af anmärka, bet af alt sade, Arter, Lins och.
Häfta funna utfåt? tidigast och äfwen då kälan än är något i
jorden. Kornstagen fordra mera wärma, fom ock (omntarhroe*
le fommarråg och Spelf; 3lf famma beskaffenhet är det med
Hirfen, hwilfen dock tål mera köld än Bohwetet; Hirs och
Bohwete böra ock fås på jordhögber fom hafroa läge emot
fölen, hälst i torr och ej i mycket fuktig jorb, om de i Finska
Climatet stola hinna fil mognad.

(a) Kongl. ©tticnjTa Wet. Acad. Handl. Ar 1745.

§. 8.
Förtlfan det en fädesman måste wara tipmärffim ofwer

alla des?e omständigheter wib såningstibens i akt taganbe, så ar
tillifa nöbissf, at han förut wibfager så behörige utroägar, at
bereda jorden fil en tidig fåning, som ock at han mcd försiktig-
het förstår mota ock förekomma de ölägenheter, som af en fentiV
da fåningétit) äro stabdigc fölgber.

t>?:o t. ©et första hwarigenom olagenheferne af en fen så-ningsfid fan förekommas, är det at åkeren med mera wal
af belägenhet och läge emot Solen anläggeé, än mail ofta fin-
ner nu wara tftvt. Aktar fom äro upfagne i ofämpeliga lagen,
§. 7. N:o3.4,ftinna ej annat, än mast hwart är sentida besäs.

2) Igenom hog grof siogs afröbning, som stt-mmer åker-
qåtbet, sör morgon och middags solen , fan åkren beredas at
blifwa tjcnlig for tidigt Wär!,äbe.

z) Om motzar kärr och kallspräng, som kunna nnderstöbia
Märfötden, behörigen blifwa utdtfade och uttorrfade, undan-
tö/e. därigenom orsakerna tit en ien säningstid.

C 4)3
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4) I M emot åkerfält som äro bfoftstälbe for köld tfrån

Nordan, upföres igenom plantering en fät
e Barrskog af Gran

och Tall, funna de sedan tidigare sås än förr.
5) At åkrarne med nödige biken förses och ej unberhålles

i wöttusiuft tilstånb, det främjar om Wåfen deras snara fil-
redning för fåning.

6) ©ef hufwudsakeligaste f)åtwib är af åkerjorbmon ige,
nom lampeliga jordarter förbättras ock) beredes fil en tidig fa,
ning @ant>jort>mon bör upblandas med lermylla och Lermyl-
lan med mylllg sand; uffores och utbredes den fil blanning up-
på åkren, då snön än är på marken, fräter sand dä bort tidigt
om wären snön ifrän det åkerstycket, och efter blanning betager
Leran dess feghet och klibbighet, samt förwandlar den fil en lös
lucker jord, fom tidigt låtet reda sig.

7) I wälgjödd äfer, gror fäden fnarare, an i den fom är
mager och ffrin; af ej fortiga, bet de mänge bistrån, som afbet späda upwåtanbe första fädesstråefs leder i mullen ftamffiu-
ta §. 3. ej hinna om hösten af behörigen rota sig i mager jorb,
utan frambringar sådan swag åkerjord , stjörd af mycket olika
mognat), fä at dä en del strån äro färnfulle ock fullmafaöe,
finnes ibland dem pä äfrarne äfwen en myckenhet, som äro
omogna och gröna.

3) Akrens höstplogning främjar ef tibigt wårsade. Med
leråker är detta i synnerhet nödigt, bå den ligger l^oli?.omel
eller platt i lägder; består åkren af sluttande högder, är bet af,
wen nyttigt, allenast fororne plöjas på twaran emot backen, at
med falmusten åfrens fetma ej må afjföljaé eller bortrinna.

9) Igenom wal as godf utsäde funna af en fen
fåningsfit) ock något förefommas t:c> Ar nödigt, at for«e sig
med utsäde ifrän orter som i Norr äro belägne, emedan en stik

säd.
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säd, flyttad til föbre orter mognar tibigate än den wanliga;
hwartannat år måste härmed bock ske nytt ombyte; fp bet är
utrönt, at lobolft Råg, Swebjeråg och Brakorn mista ben-
ne egenffapen, scban be någre är bl fwit watlé wid et Södra-
re oel) warmare Climat, 2^o Beror S>dens tidiga mognad
ont Hoflen af karnefullt 06) jämnt uiogit uffäde. I fall den
säd, stiille wälias til ut|"änirig,

( som kan famlas, om fät»esfärf-
wan stås i wägg wid bes; upicututude, i forkliorne, och bwilken
er bäst mogen, emedan ben lätt af sig siels faller nr aren, få
stulle säkert säben bäde gro tidigare på åkren, och mera lämnf,
famt brädden blt|"n>a frodigare än ben nu i brist af godf utsä-
de ofta sinnes.

10) När föld eller mycken wåta lagt hinder för tidig så-
limg, iå.fatt igenom sörsiftig sädens stöpning, olägenheterna där*
af något förekommas. Ctöpningen bör ej ske med annat, än
rcgnroatfcn eller annat rentroatfen; alla andra sammansatte stop-
nings \ått göra mer staba än gagn. 2:0 Bör säden ej b'ötas
mycket, utan endast at den wisar börian fil grodd. zto En så,
dan igenom stöpning tilrebd säd, bör ej sas i torr jord, utan
hälst i lera lermnlla lamt annan wälgöbd åker, af i jorden ej m5
saknas nöXig wäta ock must, at widnre underhålla och fortsät-
ta den påbörjade grodden och sädebwarten.

t») Mycken wäta förorsakar här i Finland mässa olägen-
heten wid Såningttiden , e> genom det, at mäta» är stabelig
för den nedsädbe fäben; utan b.\rfore at den då ci kan blifwa
nermpllaö. ILeråkrar röjer delta sig fybeligast, och tyckes ingen
säkrare utwäg finnas, at meb fördel i wäta kunna utsa säb,
ön om i en plogfof fiere små plogar ihopsitsteö, så at igenom
en tät och lätt pl'gning, utfäbet fil behörigt djup i den wåta
jorden nebmyllas (2).

12) Nar ufsäbet stedt uti Leråkrar, rck långsam torrfa in-
falla*, plär lorden siorpna, ock torrfa ihop, at sädesgrodden dar-

C 2 iau
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igenom ej mäktar tränga sig stam til wibare wart; denna olä-
genhet fan afböjas, om åkerjorden med harf upmyllas, famtafioper betta altid med förmon för fäbeéwärfen.

tz) Om fnöfall infaller sedan säden grodt , tager den däraf
ingen ffada: men af fall blåst och natffråster fikbärfroas den
allmänt. Wid få obehagelig wäderlek, kunna dock de åkrar,
fom äro täckte med takgödning, ifrån en siik olägenhet något
förw :tat , eller hwilka med glest kringströdde granris qwistar
blifwit öfwerhölgde.

14) Sä fnart fäden tvist sig ofwer ytan af jotben, och
därpå torrfa fynes infalla, är för en Åkerman nödigt, at til de
feta och wattenaftige fafternes bibehållande i åkren, låta något
sammanpacka jorden, hwilfef fan ste, om jorden, med wält
sitmmanfryckes och jämnas, fedan fäben upfommit; den späda
stjelfen och roten nebflunfer härigenom äfwen nägot djupare i
inullen, än förut, få at af lederna, fom härigenom femma un-
öer jorb, fiere sidostoft fedan funna framstjtifa. §, 3.

,5) Nar h.stsXbet blifwcr tibiat fått §. 6. Anmärknings.
7. och fruktsam wäberlek infaller , är iblanb at befara , det
brädden förwäxer fig, blifwer för tåt och upgär i lägg. Bräb*
dens upbetanbe etter asssaranbe ar tet allmännaste fäff, som bä
roibfageé at förekomma en siif olägenhet, famt har det ock god
werfau; men 2me omständigheter aro härwid dock at noga an>
mxka, i:o at bräbben ej upbctas förrän säbesröttmie nål tit-
frusit, at be ej. ma funna stabas af kreaturens trampntng.
a:o Tät bräbbwarten ej, at sta länge i wåyt om Hösten, bor
den majas, eller afffäras sa fibigt, at de sär, be c#un.<. rör-
piporna af bvåtten sitt, må funna läkas igen, förrätt W«'n-terfjölbeti dem ansätter.

2ln-
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Anmärkn. i. slt mycken wäta wid fäningstiden flabat

utsädet: tros nog allmänt*, men är dock ej få mycket at befara.
Bbig wårwäta kan ej städa det, så wida falt watten utan
wärma, har på utsädet ingen »veckan; om Hösten åter främ-
jar »vätan det nibsäbbe sädeskornets grobb , och i fall det blif>
wit nog b:'tipt i jorben nibmyllao, samt ftfven ar behörigen di*
fat», få waxer bet frodigt, utan någon saknad i wäxfen.

Anm. 2. Snösall som fallit sedan säden upgxott öfwer
jordytan, kan ci eller städa fåbesivärten, st wida af Thermo.
metriste rön är bekant, at snön ej hyser större grad af fjöld,
än' den fotn swarar emot iéfryöningö mom?ncet, och hwilken ci
få fan affyfa. marken, at den späda brådben Ute del) mindre,
igenom detz rötter, fan draga näring af jorden.

Anm. 3. Om Höstplögnings nytta hysa åkermän stiljaF*
tiga fanekar.

e
En del påstå, at igenom Hostplögning åkren

försättes i belägenhet, aXdetz femia mocket afbunstar, och at
bästa åkermusten om wåren bå bortstöljes, men häremot är
af anmärfa, 1:0 at fetmans afbunstning ej är at befara, i falldet f)afwet behörigt »val med jordmon, hwaruti Höstplögningen
(fer, at ej förtiga, bet en sti? fetmans utdunstning är st moc-
fet minbre belybanbe, som straxf efter Höstplögningen, kölden
belägger jorden med fala och wmtren oftverholjer den med sno,
få.at af åkerjorden ingen ting fan afdunsta, 2:0 werkstallesHöstplögningen, ester jordlägets belägenhet, söm forrttt' i denne
§. N:o 8, anmärkt blifwit, sä är ock bet förekommit, at med
wårwatnet åfermusten ej fan afstöljas.

Anm. Af igenom swpning funna främja sädens både ti-diga och frodiga »värt, hav långe »varit ryktbart: men det ärdock ringa grundat. Förfarenhefen har mbeligen utmärkt, at
få enfalte stöpningar, fom ste med aska, faltpetter, urin, o!ia,aticka eller win, fom ock de fammaufaffe, fom bestå af fåpah

C 3 tige,
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tige, fpiriraeufe, oljaftige eller ock l^lltlole feta ämnen, altib
warif äfwentyrlige, och ofta mera, gagnat an städat fåveéwat*
fen. Så wida med be bästa stopningsfätt ej annat liträftas,
an at säden upblötes och försattes i grodd, och »värten af bet
upblötte säbeskoencf enbast

t
några.dygn hämtar föba: men af

äferjordeit llnber hela öest öfriga »värt, all näring, så är ock
tydeligt, at den fetma, som igenom stöpning kan meddelas sä*
ben, beframiar alt för ringa best »väft och frodighet, af ej för-
tiga, det ma'stadelen af de brukeliga stöpnings ämnen cro alöe*
let obeqwä-na, af mg.t i wärter, as porer, och funna de e( (å-

--som någon näring, i betat ådror ellet rör cirtulera och
på något betydande falt tilbcla fäben kraft och styrka.

(.ij Detta sätt är «f Helt iWefloreo Joh. Lcehe (öl Hiuugl. <£»vår.sta
ziiöelulstafi Acadcmieo tun^iort.

G. A. A.



£p(tt»jran til Herr AUCTOREN.

Mt rätt pä tiden gifwa akt,
Och säkra tecken finna ,
Hur fät), som blir i jorden lagt,
Til ymnig frukt, stal hinna,
Slik kunffap altid nytta gör;
Bör högt til wärde ssattas ,
At bet fem folkets föda rör,
Uti et land ej fattas.
®e här nu rön och klart bewis,
Hur äkren rätt bör brukas,
Och hur, pä et förfarit wis,
Om sänings tid kan slutas,
Tag eftcrsyn häraf, och fä,
Dä tiden förestrifwer,
Jag säkert dä dig det kan fpä,
Din stjörd »välsignad blifwer.

Den



Ven snittes eld, och trägna id,
H detta Werk f!g wisar,
Ar nog fot' Auctors älderö tid,
Och Honom »värdigt prisar;
När Han med tiden störda stal,
Och frukt af möda hämta,
©en onffaö ma i alla fall ,
BK' mer, <to Han for »dnta.

N. c. G.
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