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Ar det en allmän nätur-lag att
plantor, som Ufva i samfiind (i
storre mängd vdxa tillsammans)
utträngas genom andra slags
plantor, och efter en viss tid åter
framkommal
Denna, fråga som inhefaltar Theorien for

Wäxelbruket, liaraf Herr Dureau de Ia Malle
ledamot af Franska Institutet, blifvitbesvarad

fenoin en afhandling , som i flere Utlänska
ournaler blifvit införd, och hvaraf jaggar_a.lt

meddcla ett korfc ntdrag.
l(
En erfarenhet af 4o ar, som forflutit fran

Arthur, Youngs tid, tiH, vara, dagar, har bevi-
sat att omyäxling i plantor, som årligen ut-
säs, i symierhet i skördar af säd , är. ett huf-
vudsakligt vilkor för ett. väl inrättadt äker-
bruk. Jag har., säger författam , utgått ifran
denna punkt som är nog bevisad, för att drif-
■va minä forskningar ännu längre , oeh mang-
falldiga, försök som med den yttersta noggran-
het blifvit anstälda och bedömda, hafva öfver-
tygadt mig ali denna teori, som utgör. grun-
den för ali god landthushållning, och som icke
uppkomniit förr än med slutet af detta sist-
leclne sekel, var en allmän lag, nodvändig för
de växlurs bibehållande och-reproduktion som
lefva i samfund. Trettio ars observationer
hafva dessutom lörsedt mig med en h«p fakta,



alt tillagga dem män redan känjietvi ansecnde
tl!! den egenshap som vissa fröslag liafva, alt
ganska länge bibehålla sin groningskraft. De
ienomener Soin tjena lii! bevis härpå, förekom-
nia i akogarne i la Perche viiri hvarje stort hyg-
ge. De timmcrträn som der fäMas, besiå en-
dasl af ek, bpk, några Kastanicträn, almar
ellei' askar. Smaskogcn som endast växer un»
der skiiggan ai dessa lölhvalf, utgöres af jernek
«cli brakved tili ranska liten myckenhet. En,
hundradedel eller hundrade tjugundedel af des-
sa timmerträn fällas hvarje år. De bli/va. ge*
mcnligen fördelte i hyggen vid denna alder.
Man qvarlemnar icke annat «n unga ekar och
bokar, för alt genom dem befordra en ny växt;
«medlertid av timmerskogew knapt nedhuggen*
inhan marken betäckes med grässlag, buskar
och ljung, mcn inga and ie träo än Björk ac\\
A&p. Denna skog nedböggs efter 5o ars för»
lopp; men ganska få tran med hårdt virke
uppväxte ända, der blef föga annat än björk
och asp. Efter 3o år sker samma förstöring,
och samma. tillvaxt som förul. Först efier
tredje huggningen , således efter Y<» ar, åter-
liomma ekar och bokar; men då blifva de ock-
så ensamt rådaade och qväfva alla andra Iran.
Således fordras 190 tili a3o år innan mau pai
samma trakt kan två gånger fälla limmer. Björk
cch Asp liafva värit i besittning af jorden i9O
Sr. Emedlertid finnas inga skogar af delta slag
i neidcn och deras fron kunna ej vara ditför»
da af vinden. Denna omständighet som alla
år bekräTlas, bevisar således, alt under vissa,
omstandighetcr kunna frön af JBjörk och Asp
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samt åfskilliga andra trädslag ooh plantor, för-
varas i jorden atminstone ett sekes.

Utöni de händelser jag sjelf observerat, skulle
jag kunna tillägga många andra; meri jaginskrän-.
fcer mig tili demsom äro ganska autentika. Ora
den allmänna prineipen är riktig, skola de öf-.
riga öfverenstämma dermed. Rey berättar (Hist.
plant.") att Sisymbrium irio uppsköt i myeken-
liet efter en eldsvåda i London, ehuru man
alldrig lunnit den växa vild i England. Efter
Georgie ocb Pallas nppkomma, da en tallskog
uthugges, ieke af sig sjelf sanama slags träcL
Herr von Bueh bekräftar detta påstående ocb
den botaniska lagen synes vara, att ett träd
eller en planta iche trifves väl på ett stål-.
le der en individ af samma slägte jorat
vuxit-

På en jord som är djup och fuktig sker
rJenna omväxling, atminstone hvad trän och
buskar angår , mera långsarnt och fordrar en
längre tid ; me n sednare måste den oundvi-
keligen inträffa. De ma,nga försök som förfat-
taren-i detta afseende verksiäldt, hafva öfver».
tygat lionom , att omväxling är en allmän lag,
som Naturens Skapare föreskrifvit vigitatio-
nen, att detta ombyte är nyltigt, sa väl för de
växter som bibehalla sig länge , som för dem
hvilkas lefnad är kortare; ocli s:" vida jordens
natur icke förändras genom gödsel, eller en,
mekanisk delnjng, skall såning eller plantering
af de slag, som tyckas vara mäst öfverenstäm»
mande med jordmonens natur, ali tid blifva
utan nytla, offl man Tili fortplanta samma. eller
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lika växler på en jordmon »om vedan Sr mat-
tad dcra f.

Nrtificiella Ängar med perenna
plantor.

Hvad som alla dagar forefalla uuder var.i

Pgon på artificiella ängar, bevisar,. ögonskenli-
gen den allrnänna omvexlings-lagen, och be-
kräftär de korta nndantagcn derifran sorn för-
orsakas genorn jordens gödning, djup , eller
nmkaniska delning, vilkor som. jag värit sorg-
fällig att utesluta från urina experimenter. Jag
tar Sainfoin och Luzern tili exempel.

Hvar och en vet att der som finncs gan-
ska djup jord, Kalva dessa båda ert-växler en
lång varaktighet, den iörra kan stå i 8 den
and ra ånda tili ao år. Alen om man, ger akt
på bvad som förefaller på marken under det
dessa artificiella ängar bibehålla sig, torde man
blifva fiillkomligcn öfvertygad, om den allrnänna
lag som fordrar omväxling, och hvilket jagan-
ser såsom ett väsäntligt vilkor för bibchåilandet
och förnyandet af de växter som lefva i sam-
fund. Det är sannt, alt Luzern ooh Sainfoin
blifva nastan alldrig starkt angripne af sine
slägtingar, eller ens ai plantor som -tillhöra
samina klass , de många leguminösa arterna,
hvilka likväl aro fleråriga och begåfvade med
den egenskapen, alt trifvas tillsamrnans; så
som den bvita väplingen (trifolium repens')
smultron väplingen (tr: fragiferum), den lilla
luzernea, (medicogo lupuhna), melolengräset
(trif: melilotus), vicker, Onomis, och andra
som hafva blommor af lika form.
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Jag har stundom sett dem anfallne af
snarrefvan (cuscuta europaeä), tnen gräsen äro
deras häftigäste fiender och siula mcd att for;
störa, ehuru de icke knnna alldeles utrota dem.
Denna onisländighet förklarar huru de mast
Ömtåliga slägfen hafvakunnat bibehålla sig frårt
jordens sista geologiska revolution äuda tili
vara dagar.

Emellertid år icke jordmonens djup och
delning, elt alldeles ncdvändigt vilkor lör att
länge bibehålla Luzern och Sainfoin , såsöni
man hittills trott. Della axioni iv icke sannt,
ulan så vidä det äiigår myckenheten ; det är
sannt da mari talar om verkliga antalet ellei"
såsoni låridtbfukare , om jag så får uttryeka
mig, men det är icke sannt efter bokstafven.

Jag har hos mig isolerade slånd af Sainfoin,
midt ibland mångåriga grässlag, på en lerak-
tig mylla, som högsl år eu fot tjock och h vi»
lar på en bädd af skalmergel; dessa stand äro
lemningar af en Sainfoint, som för ferriUo år
gått ut. De äro myeket starka ooh tyekas af»
bida det ögonblick da de kmuia åtcilaga sitt
välde.

Katurliga iingar.
På älskilliga natnrliga hårdvalls-angar, sa-

dana jag förut beskrifvit dem, isolerade af
ali annan invärkan, af gödsel,
m. m. har jag 5 tili 6 gånger, tinder loppet at
3o år, sedt grässlagen och ertvåxterna (legumi-
nosa) ömsom qväfvas och qväfva hv»ram!ra;
jag har alllid funnit samma omväxling i öfver»
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vigtoch undcrlägscnhet", jag har sedt omväxling
följa en viss cirkelgang, hvilken man For att
göra mera äskådlig, skulle kunna föreställa sig
i hvita och skuggade afdelningar, nied undan»
tag af nagra mellanrum, dem man mnste loni-
na för de slägten, sora undcr tiden äro be-
tydligen radandtz."

Af föregaende utdrag, livars nlslräckan*
de med att upprepa flere af författarcn Herr
la Malle, anförde exempel, endasl skulle tjena
tili att framlägga Hera fakta eller bestyrkanden
af samma sak, naturens banägenhet for om~
vnxling'. finna vi en icke otydlig anvisning
för vart åkeibruks inrältande.

Denna naturens benägenhel för ombyte,
kanna och erkänna vi ocksä på sätt och vis, i
det vi ej sa rag efter råg , utan att liäda e-
mellan : det viii säga, att genom jordens me»
kaniska dclning, och genom gödancle, saledcs
äfven Kerniskt, söka att bibringa dess bestånds-
delar mera tjenlighet tili reproduktion af sam-
ma säd - eller ockbruka vi att med vårsäd,
korn eller hafra följa efter ropon- Detta sed-
nare är redan ett, fasl- medvetslöst och ofull-
komligt inseende af jordens hehof af ombyte;
ock då praktiken Adagalagdt dcss fördelar frani*
för tva skiftes bruket; har ocksa niängden
redan öfvergätt tili 5 skiftes bruket. Men
hvem inser ej, sora betraktar omväx-
lingaroch begrundar hvad de utpeka, att delta
omväxlande, endast inom så närä beslägtade
sädesarlcr, icke är det rätta , eller kan blifva
så förniånligt och fruktbärandc, sopl om vi

8
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omväxlade emellan mera skiljda vaxler; samt
införde ett omlopp, der samina slags säd eller
växt

,
först efter ett langre mellanstånd afan-

dra viixter, åtorkomme tili samma jord.
Wi kiinna ockvi redau temmeligen ali*

mänt, alt korn och annan vårsäd ,
växa för-

träffligt efter potater «cli andra rotväxter;
likasa alt alla sädesslag v.äxa bra efter blad-
växter, såsöm bönor, ärter, vicker; och jag kari
tiliägga , att grässlageu såsom klöfver, Themo-
tej med flere , ämni linna riklig näring tili en
frodig växt eftor sädesslagen , blott nian genom
dessas för ofta upprepade sadd «eli skordande,
ej för mycket utsugil jordens växlkraft. Om grä-
sen skördas gröna, eller omogna som är van li»
gast,och krealureu mot hösten, på sjelfva åker-
gärdet fa uppbeU det efterväxande gräset, sa
tilltaga dessa gräsvaxande åkrarsnarare i växt»
kraft än altaga, i synnerbet inträffar del-
ta med klöfvem, som gcnom sinä djuptgicnde
rötter upphämtar en del af sin näring från.
djup dit sädesrötterue ej nå och genom sinä
breda b!ad lii* luften en näring, som ändå ai
yindarne skulle bortföras , medan den genom
sitt starka affall af blad ocli blommor samt si-
nä tjocka och länga, snart tili förrultnelse öf-
■vergaende rötter lemnar jordcn en rik ersätt-
ning för hvad den under sin växtperiodi der»
ur dragit tili sig. Likvist bör» #j gräsen, ieke
engäng klofvern , mer än andra växter odla»
for manga 5r efter hvarandra, på det joiden
rj mä ledsna vid dess bäiande.

2
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Mcd dessa uppgifler, dcm egen Finsk er-
farenhet besiyrker , lagdu tili Hterr la Malles,
som med dessa öfvercnstämma ocli hvilka så-
Junda besanna hvarandVa-; lijelpa vi oss, ali med
Jällhet kunna framslälla en hop växclföljder.
Besinna vi dertill jordens hufvud olikhetcr ocli
växternes fordringar af olika jordmon, blifva
vi i tillfalle att för de olika jordarlerne der.
jemte angifva de tjenligaste Waxelföljderne, deni
hvar och en sedermera med trygghet ka n lain-
pa och införa tili sinä jordbruk.

1:0 Sandjord, lös, valtengcnomsläppande, for*
drar sålunda mindre bruk, saml alt » Sen od-
las växtcr som tidigt täcka dess yta, eller ge-»
nora en yvig växt och breda blad ur almos- 1feren draga tili sig näring och vätska se-
dan genom sitt starkare sktiggailde häller mar*
ken mera täckt och derigenom niera däfvtil*
Rag, Hafra, Bovete, Hvit klöfvef, Tliemolej,
Tätcl, Potater, kolrötter och äfvert ärtcr, «alle!
Lland Potater eller Kolrötter passä tili dehna
jord, och kunnia formera (öljande Wäxelföljdcf
*) I. Potater gödslade, Satte i Lvarannan fare,

2. Hafra, med isadct Themotej och Tåtel
eller hvit Klöfvef,

3. Tliemolej och Tåtel» beta» pa hösten.
4. d:o d:0 d:o
5. Omplöjes på kalan, gödslas mcd full-

komligt tradesbruk» besås mcd råg.
6. KSg.

h) i. Träde gödslat, nietl ragsadd.
2. Råg.
2. Potater gödslade med vädrad käirmyllä
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jagd på polatcrne ! (aran.
Hafra blandad mcd WickiT eller ärter.
Potater gödslade med mullnad kärrmylla.
Bovcte med isådd Themolcj och livil-
klofver.
Themotej ooh hvitklöfver en sloltcr,
Jiöstbete.

/.

r) i

2

5

4
5.
6

d:o d:o d:o
Bcte.
tipjilojes på kalan såsom lättast, trädes
ocli gödslas.

Hafra med blandning af ärter eller vicker.
Kålrötter, Potater gödslade och radsatte.
Mangold och hvitbetor, radsattc eller
sådda i rader.
Bovele med TS tel och themotej.
Tåtel och Themotej en slottcr och mot
hösten bele.

7-
8.

d) i
2,

3,
4.

d:o d:o d:o .d:o
höslplöjes med vändplog.
Hafra.

5

G.
Träde gödsladt.?'

8.
Ärter.Ö-

c) Potater gödslade.
Bovete tili foder.
R%,

X.

2.
3.
4. Hafra.

f) Potater, Mangold, Kolröttcr gödslade.
Hafra med Themotej och Raygras.
Themotej och Raygras.

i.

2.

3.
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4< Themolej ocli Raygras ; Före blomning*
tiden som inträftar Jollanne, nedplöjes
»räset, åkern redcs ellei- trädes pä van-
ligt sätt och heitti i Aiigusti' med råg.

5. Råg.
6. Bovete.

g) i. Potater ocli andra rotfrukter gödslado
och radsådda.

a. Bovele tili foder hvarpå jorden redes
ocli rågsås.

3. Råg, slås tili foder och rågsås.
4- Råg skckdas mogeu*
5. Hafra.
6. Bovete nedplöjes, sås råg.
7- Rag-
8. Hafra och vicker eller ärter.

a:o Mulljord, för Wäxelbruket fördelak-
i anseende tili sin bördighet och tjenlig-

het att båra hvarje slags säd. Oin (\en likväl
arbele ocli stark gödning blifver för lös,

bör den arbetas mindreoch dercmot me ra lial-
las att bära grisväxter samt derunder hafvas
tili belen. Här kunna följande Wäxelföljder
föreslås:
a) i. Rotfrukter af alla slag och Böuor göds-

lade och radsådda^
a. Hirnalaija eller »kallöst korn med klöfver.
3. Klöfver, bärgas straxt efter Johanne tili

I»ö, så när som på ett frånskildt mini
dre stycke som lemnas tili klöfverfrö,
jorden redes och rågsås,

4= Råg.



13

h) Bcmor rads;!dds och gödslade, efter skör-
dcn sas råg.

tfovete mcd klöfver och Kaygras eller
lliemotoj.

i

5

5
6,

klöfver Oi.li themotej,
d:o d:o

Cele.
Trädes mcd någon gödsling, säs råg.

Hafra och ärter hlandade eller särskildt;
vid blandningen rnärkes, att högst £
ärter tages mot hafran.

S.
9>

Träde gödsladt, sås råg.
Råg, slås tili hö, rågsås,
Råg, att skörda mogen.
Rovete med klöfver.

«O i.

2.

?,.

5.
6.

Klöfver.
Korn.

d3 Potater och rötter gödslade.
Himalaija korn med klöfver och themotej.
Klöfver och themotej tili hö, mot Ilo-
sten betas efter slottern.

! .

a.
3.

&. d:o d:o d:o
Bete alit från virren ; omplöjes om ho-
sten med vändplog.
Lin, deraf tages blott en mindre del
som får mogna tili hö; det mästa npp-
ryekes kort efter LinMomman affallit
och landet hesas mcd råg, (här får jag
crinra att Unet har tjenlig tåga tU b!cm«

5

6,



e)

O

*;

man allmänl affallit ocli liten knoppi
redan hilloani sig).
Råg , nedplöjcs lill gödning*) och sås råg.
Råg lill mogcn skörd.
Hafra och Arter.

7

9
Rotfrukter gödslade och radarbetade.
Hirnalaija korn. •
Klöfver.

i
2
3,
I Råg.

Rotfrukter, uppbelas pä ställct af an-
skaffade får.

5.

6 Hafra,
Arter och Boycte.7
Rotfrukter gödslade,
Korn med klöfver.

I.

a.
3, Klöfver slås tili hö , jorden redes och

besås med rag.
Rågen nedplöjes före Axskjutningen, re-
des oclcbesas med Hampa.
Rötter och rofyor.
Hafra och ISovete Jilandade, med klöfver
oeh themotej.

Klöfver och themotej, betas niot hösten.
d:o d:o d:o

Arter slås halfmognade. Akern redes
och «as mcd råa;.
n; °

Rag,

4.
5.
6,

1-
8,
9>

10,

AU tili gröngödning ämnad växt hör ncdjilöjas
före blomniugci), emedan växterne rcdan underblomningen börja ali suga jorden eller derur dra-
ga växtnaring nier, än under dcras första växt'
period.

14
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3:o -Wc r j o r d , svår arbelad, om man
ej afpassar bästa dåvänhels graden , liinkar sig
dock äfven tili vkxelbruk , blolt mau pjissac
växterne efter markens heskalfenliel, ocli ulJöc
alit, arbele i tid och med skjndsainhet och
kraft. j Följande YYäxelfoljder torde här kuuna
foreslås.
a) t. Bönör, radsadda oeti gödslade.

4. Koin.
5, Ärtef nedplöjes före blomningcn lill göd-

hin<?, åkern redes öch ragsås,
4. »*g?<
5. Arter.
6. Hafra

b) j. Böhor, radsådd» ocli gödslade.
a. Himalaija korn med klöfveroch themolej.
5. Klöfver ocli tlicmotcj a:ne Slotter.
i. d:o d:o i Slotter, höstbete.
5- Bete.
6. Uetes gärdet upplöjes på kalan, träde*

ocli ragsås. Härvid bör äfven gödslas.
7- Bag
o. Arter.
g, Hafra

c) i. Tradc, gödsladt. Den tili träde ämnade
Skernbördå den ulgöres afstyfjord all-
tid föregående höst plöjas och lemnas på
öppen fåre, alt af vintern lnckra».

2. Big-
3. Ärter ocli hafra blandade, med klöfver

och tbernotej.
4. Klöfver ocli tliemotej, a:ne Slotter.
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d:o d:o i Slotter helas lilot hösten,
d:o d:o d:o d:o

8l
6.
7° Bete, gräsvallen onivändes med väncl

p!og i September.
Lin.8.

9-
i.

a.
5.

Hafra.
d) Koru gödsladt med klöfver ooh themotej.

Klöfver och themotej z.ne Slotter.
Klöfver och themotej, nedplöjes före Jo-
llanne, åkern redes och rågsäs.

R%.
Rötter och Rofvor, uppbetas på landet
af får och svin

4.
5.

6. Korn med klöfver.
Klöfver, en slotter, jorden redes och
rägsås
Råg.
Hafra och ärter.

7-

8.
9-

t) Bönor gödslade och radsådda.
Korn med klöfver.

i.
2.
3. Klöfver en slotter, jorden redes och råg-

säs och om man viii äfvcn meå vete.
Räg och Wele, särskildl ellei- blandade.4.

OiNiimpning.

no Tili Sand och grus-jord
Fran en aker i 3 skiftes bruk öfvergås tili

bruket a) der följande ordning förekontmer:
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X. Potater godslade P*i 2 Wafra mcd
Ihemotej (Hth) 3. Themotej (Th) 4.
Th. 5 nedpl, och Trädes (T:s 6 IVag (R)
Wårsäd i allrnäniiet utmäikes med (W).

iB4i. 18*2-43.44-45-46-47
r- -ai . »>

'' H - W-'r *-R•P"• Hth
Gardet i._T delas a .R .W_p._ Hth . th ..T|l

R
(3-W-T'-R.-P>-H.-Th

a. K. d:o 54. WtP*- Hth-th -Th-T
5~ W d-o S 5 -T*- R -Wth-Th-T- R5.-W. d.o 6 .p.. HU1. 1h<.T..R.p«

Vä antia* fäft
Gärtlet iB4i. il 2. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 4g.

N:o 1. 1' R.-W-Th. Th-T-R. -P*- H
2. R.-W..T1.-Tb.-T.-R-P*.H-Th
5. W.-T*. R - VV-Th-Th- T - R -P*
4.Uppb.P- T -R.- P'- H- Th-Th- T.
5. Uppb.P'- T - R - P'. H -Th- Th
6. - Uppbr. P» > M -Th-Th- T- R.

NNMlirKning. I första fallet, delar
man sinä gamla åkrar i a:ne delar; fas iB4»
lika mycket som fömt ! råg och vårsäd, och
dertill grödan af | del af åkervidden som är
satt mcd Potaler; i843 fär man lika mycket
vårsäd, men endast lialfva trejcdelen med räg,
hvaremot en lika itor del af åkern satt med

3
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jx>?äter här fnllkomligcn svarar, och | del mcå
nafra blir pk köpet; f.lr lilan lika myc*
het varsäd, polaterne svara mot den Telande
rågdelen och Tliemotcj nfkaslningen af f af a-
kern mera; och iB4si då äkern kommer i do
äskarte växclföijdcrne far man äfven -af hälften
mindre jord värsåd; men denna bristande halit,
hommer att motvägas -och i vär*
de öfverstigas af iveiine gärden Themotej; ooh
äessutom lemna dessa växolföljdor nu tillfälle
att använda af, gödseln. hälften tili ängai-hes
förbättrande och sedän ny åkers uppl-rjgande ,

och detta ulan att synnerligen oka arbetet.
' Detta öfvergåendet medförer sålirada fr»a

första steget :

1:0 Ett ökadt penninge
2:0 Genom tillfälle lill kreäturens-bättre

skötsel med kraftfullare utfordiing , förbättras
naturligtvis äfven dessa samt lemna en vida
större afkastning och penninge inkomst.

3:o Genom tillfälle att ianvända gödsel,
äfven tili ängar, mångdubblas tjeras växtkraft
och lemna tillfälle tili Ladugardens ökaiide och
dermed lii! äkrarnes succesiva utvidgaride;—
men detta bar man cj företaga inan den gam*
la är bt<ingad tili fullkomligen god, sämt än-
garne förbältrade.

Öfvergången fran 3 Skiftct på det andra
sättet, eller genom ny åkers upptagande, för»
utsätter att man har för liten åkerrymd mot
sinä atbets krafter och gödsel tillgångar, eller
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«cf; att man genom svedje c-ller »ä kalläd flahacfc-
Hirn; och bränning, kau upptaga dc nya Skrar»
ne ,

hvilka efter dc första grödoma naturligt-
vis böra gödas eller igenläggas tili gräsvaxt ock
belen, ihtill dess dc kuuna gödas. Dock bör
man här* med säker beräkning gå tillväga, sä,
att;sedän hvarken arbelskrafler eller godoing.
komma atttryta: ty dauppstä stora förluster.

Öfverg?>ngeri tili de öfriga växelföijderna,
liksom tili dem som äro föreslagne för Mull-
och Ler- joiden, torde efter de framställda
exemplun, af hvarje Laridtman kunna nppgö-
ras ; äfvenså andra växelföljder än de at mig
anförde äfven uppfattas och införas af dem som
med nppmärksamhet genomgått och fatladt de
i denne skrift i korthct uppgifne grunder för
Wäxelbruket.

CtUligs>

Da sanings och behandlings-sätten för en
del af de föreslagne foderväxterne , ej så all-
männeligen torde vara kända, går jag att här
antoni min erfarenhet hari, samt framstä.lla an-
dras förfarande, der jag anser dem bältre.

U.Ufwtv och an&ta gräsfröns ve<
handling.

Klöfvems, liksom de öfriga gräsens frört
aro smä, och kunna derföre ej uppkommage-
aom en tjockare jordbetäckning en half tum



är rrctan för dem nog. De flSsta gräsfrön
kurin» s;is pa alla tidcr af sommarn. Omva-
ren är likväl det allmännasle. Tidigt sås de,
tili oeh med medan något snö än är qvar,i
ragbroddarna. Detta förutsätter att rågen böi*
vara myllad med harf och akern s.iledes jernn,
men ej som hos oss i fåror och i detta fali
nedföres fröt tili joiden af snö och rcgnvat-
ten samt gror och tai' slg fast ijorden i skydd
af den uppväxando rågen •, och da rågen af
alla säden tidigast bortskördas; får klöfvern tid
att mot vintern uppväxa och vinna styrka och
fastliet, hvarföre den här kommen i Jjenlig
jord och under gynnande vädcrlek , på detta
sält oekså lyckas rätt hra.

I värsäd, företrädesvis korn, som också
skördas tidigare, nien framför alit Bovete och
annan vårsäd, som aftages grön tili foder, går
klöfvern och and ra gräsväxter äfven rätt hra.
Man sår då om varen kornet ellcr det and ra
vårsädet som vanligt , myllar och harfvar a.
kern, samt utsticker smala såningsbredder
(sitkamia) för saningsmannen, som undcr lugnt
vadcr (morgnar och aftnar, om pa dagarne sk al-
le blasa) utsår klöfverfröt efter i 5 aio skålp.
pä Tunnlandet, så jemt som det är möiligt.
JDerpå harfvas med vår vanliga risharf eller
vältas, eller harfvas och vältas åkern om den
består af för mycket lös mulljord. T synner-
het för»ta året, eller sedän säde, blifvit skör-
dad, aktas akern för kreaturens betandc och
trampning. Om gräsbrådden, likväl eftcr den
«ftagne gröna säden, skulle framskjutit mycket

20
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yvig ocli K"ng, mä den, sedän jorden frusit pa
hösten något betas.

Af andra gräsfrön, sasom themolej , hvit
klöfver m. m, lages frön i förhållaude tili frötf
storlek, och växtens mer eller mindre egen-
skap alt tulva sig eller skjuta flere strån. Tili
exemp. af Themolej som först mot andra a-
ret utbrcder sig rnera, ända tili 3o i4o sk.
för tunnlandet, och af hvit klöfvern som är
finare än den röda, här ofvan benämd endast
sora klöfver 8 ä 10 o. s. v*

Bärgningssätten tili ho aro de samma sotn
för vanliga ängar; dock kan torkningen pl-
skyndas, om man uppsåtar och tilltrampar det
redan vissnade höt i större såtor, Iåter dern
stå i ett å par dvgn så att de komma tili en
temmeligen stark hetta , och derefter utslår
och torkar höt. Den som har tillräkligt Hes«
schor, kan likväl sä snart höt vissnat på slnget,
Jata transporterä det elit. och upplägga det 3
dem , så lilir åkem fr! tili vidare växt eller
odling och folket ledigt tili andra iorefnllande
arbeten. Efter i 4 dagar, 5 vcckar, sedän höt
vai genomtorkadt, kan det insättas i lador eller
stackar och derjemte saltas litet, så har man
än mindre att befara någon förskämning.

Frötag nin g. Da hvar och en bnr
kunna förse sig med frö tili de växter han od-
lar, bör den omtänksamma äfven taga frön af
sinä gräsväxter. Dertill utses alltid ett eller
par af de bästa och renast växande stållen.
"Wanligen straxt efter rågens mognad, befinnat
ock gräscn mognade. Då har jag låtit slå dessa
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tili fro lemnatle platserna, varsamt hopräfsa oeh
upplä»ga gräset på Hescha efter tiilräklig
torkning, lat.it hedfälla det pa sädesmattor, der-
ifrän det blifvit affört ocli uppsatt. i Ria, hv-il-
ken med varsamhel blifvit eldad alt ej fröt sisul-
le brännas. Efter fullkomlig. torkning har jag
låtit uttroska fröt; men dcrvid ej bemödadt
Hiig så mycket att få det skildt från sinä fjudd
och agnar , titan samladt orh färyaradt dem
dermed, samt sålunda äfven Intit nlså dem i
värsäden och hafva de s a behaudlade, hoa
mig alltid uppkommit och efter jordens god-
het gifvit temmeligen goda afkastningar.

Wanliga liöfångslcn går tili ICO ä 200
Lisp. från Tunnlandet ; men skall i a:he slots»
ter kunna gå tili och med tili £ » 500 Lisp.

V8«or ocf) NotfrMter.
Dc flästa Landlliushallnings- föreskrifler

yrka här radsåning eller sättning och jag har
också funn.it dess s tora företraden under
hegagnandet deraf. De hufvudsakligaste arot
1:0 besparing af utsäde; st:o lättare åtkomst
tili rensning och jordens luckring; 3:o deraf
följande frodigare och yvigare växt med en
säkrare och ilerdubblad afkastning samt f\:o
jordens luftning och redning, hvilket tillater
trädets indragning.

Saningen har jag sålunda verkställdt, att
I redan gödd och redd jord, a:ne af vara van-
liga gaffel plogar följa efter hvarandra; De ut«



lnecl plöglinien nfdeUe personer , 5 - 4 efter
behofvet, sätta potater cller strö bönor i den
cftersta plogcns uppkastade fåre. Wid åter-
plöjriingen täcker den fråmre de satta potater-
na eller bönorna , ocli folket sätla åter i den
efterstas fåre. Botta al!s intet konstiga arbele
fortsältes tills landet är fullsatt eller utsädet
siut; oeh kan sättningen verkställas af qvin-
folk eller halfvuxna .personer. Häiigenoni blir
ailtid en töm fåre emellan de pa delta sätt i
rader kofnhe frukterna'. Då de börja upp-,
bomma eller redan förr, om ogräs för myeket be-
gynner atl grönska, harfvas de med risharf gan-
ska väl och ogräset blir för den gången iör-
stört. Sedän piantorne uppkommit allmänne-
ligcn , köres för potaternu med vara vanli-
ga plogar ernellan raderne, först så uära
stånden som möjligt, då man vänder jorden
från båda raderne inåt det torna som formeras
i en rygg , ocli derpå klyfves denna rygg med
en bredare plog ; och den på delta sätt ånyo
luckrade oeh från ogräs renade jorden, vändes
nu mot potates stånden ocli gör det ingenting
om en del at de m täckas. 4)e några få ogräs
stånden som (innas emellan potates stånden
nppryekas af personer som gå emellan rader-
na i detta ändamål, Efter a a 5 vecltar, för»
nyas dessa ränsnings men då plö-
jes endast tili potates raderna, oeh bar jag äf-
ven härvid Intit leda ploghästcn fram och å-
ter i samma fåre , hvarvid jorden först blifvit
uppvänd mot den ena potates raden och se-
dän vid återgaendet mot den andr» och saliin-

pa en genomluckrad och yalldig joidrygg fur-
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merad omkring potate* raderne , hvilka afven
denna gång blifvit af efterföljande personer
handrcnsade oeh vuxit ganska bra.

Bönorue hafva fått uppvaxa tili A k G
tumm, då de på samma satt genom från- ooh
tili- plöjning blifvit rensande. Då rensnings-
besväret raycket lättas o-ch kan göras ordentli-
gare om utsädet sker i rata fåror ellet- linier;
så torde det vara ändamåls att äfven vid
sätlningen låta leda hästarne , på det fårorne
måtte 'blifva så mycket rakare.

Sättning af Notfaker, Mangow,
NolrZtter, Turnips ett.

vettä kan «ke på tvenne sätt. Anlingen får
man fröt i drifbänk, eller ook i annan väl be-
arbefad , gödslad och bänklagd-jord, so-
dan plantorne uppkommit, ulsäller dem på å-
kern , eller sätter man (röna i sinä bestämda
fåror på fikern. Det förra sältat torde hps
oss vara förmånligare, i synnerhej såsom säk-
rare.

Plantsängarne eller diiibänkartia göras som
hvar man vet med besked, väl gödda, och tili
förekommande af ogräs och mask, kan man
bränna å dem spånor, ris eller halm. Fröt ut-
sås vanligen i Maji, tili och med i Junii. Före
såningen är angefaget att slå fröt i kalit vat-
ten, och bortkasta dem som blifva flytande of-
vanpå ; de goda frön som sjunka tili bot.len
upptagas straxt, och lorkas något med pulf-
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veriseradt svafvel, hvilket säges . förekomma
mask. Afven myror hämtade och strödda Öf-
Ver och ikring plnntsängarne förstöra jordlop-
por och mask. (Detla sednare är egen er-,
rarenhetj>

t
Bå plantorne blifvit sättfärdiga, erhallit

nårga turns höjd tillredes åkern bvari de skola
sättas. Denna tillredning sker sålunda, att ef-
ter det åkern blifvit vai gödlad och arbetad
med plog och harf samt befriad från ogräs och
deras rötter slätharfvas landet, och är väder-
leken torr tilltryckes det med Wälten. Plant-
sängen dcrur plantorne skola tagas, vatinasi pä"
det plantorne skola kumia uppryckas ulart att
skadas. Härunder tilldanas lårryggar å åkern
sålunda , att a:ne ptogar följa hvaraiidjra och
Vanda millien först åt en led och så vid åter-
komsten emot de korut vända fårorne, hvilka
sålunda komma att formera en bånk. Nu föl-
ja plautsbttarne genast eller och sätta plantor-
na på ia A i 5 tum från hvarandta sålunda,
alt sedän de med sättpiniicn ,

sinkit hålet på
silt lagomma afstånd från foregåeiide planta ,

nedsätta de plantan med ena handen 1 hålet,
samt föra med den and ra handen sätipinncn i
jordcn stiedt emot plantans rofspits , och tili—-
trycka jorden raot den: t.y der äro de förnäm-
sta växtfibrernc, och om de ej omslutas tätt
af jorden ka nej plantan trifvas. Hålet bör
derföre ej göras för grinvdt, emedan plantans
rot på intet vis får böjas ; men genom tili—-
tryckningen på sätt blifvit sagdt, fis jorden än-
då tili nedersta delen af roten. Denna tryck-

4



26

ning bor ske med det ögonmått och det efttfr-
trvek att ingalunda plantornes rotändar skadas,
men ända så tiiltryckas, att om man tar i na-
pot blad af plantali och soker att upprvcka,
den, bladet aå bryts, men pl.intan blir
Gödseln bör vara väl hrunnen eller rultnad
samt med den väl arhetade åkerjorden väl om-
blandad, Scdan planlorne nppvuxjt ooh ogrä»
börjar taga öfveihandcn, sker rensningcn först
med hacka cller kratta emellan piantorna utåt
ryggarne och sedän med plog på satama sått
»om blifvit sagdt för bönor och potater. Skul-
le gödsel tillgångarna vara små ocb man sälun-
da maste hushålla denned-, förhålles som följer:

För Potater ooh Bönor, följa andraper-
soner med gödsel korgar de sättande tätt
och liölja öfver det af de föregående nedlagda
Potates- eller• bön- utsädet en handfall gödsel,
hvarpä plöjningen, sältningen oeh gödselns på»
ströende fortgår tills alit är «att. Alt gödseln
liksom utsädet bör vara arbets folket närä tili
bands följer af sig sjelf.

För andra Rotväxter hvilka skola ut«
planteras , eller hvars frön ej t.åta en »a. tioek
betäckning som potaterne och bönorne, tillre-
des äkern så som redan är nämdt i fårryggar
af fyra faror bvar, så kammarna komma på 3o
a3stnm fr'n hvarandra. Härpå utköres göd-
seln i enbels kärror som aro öppna baktill.
Kärrhjulen afpassas så, att de gå i bvar sin
fare medan hästen går i den medlersta och
a;ne ryggar sålunda komma innom kärrhjulen.
Karien som kör hästen stannar eftor vissa styc*
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Isen sinit utuelur gödseln i dli' brc farboUnar-
ne, här med häst ocli Härrhjalen upptagas
ellei' rältaie ofvergås. Eflerkomma qvinfolk
och utsprida petinä gödsel uinied färbolfnar-
ne, såtjockt lillg/ingarne medgffva. H arpa bö«
ra genastplöjarnc (olja som grnom tvänne plöj-
ningar på hvardera sidan af gödseln, böra fran
de omgifväride f.lrryggarna eller hänkarne
hvälfya, jorden öfver gödrwngen, samt å den for-
mera bänkarc Här böra nu plantorna med
skvndsamhet utsällas p"i sätt redan ä.r sagdt.

Ä dessa ryggar kunna ocksä , eftcr en
dragc ii grund fåre , med någon derliII passan-
år latf och smal hncka, Mangold, 1 urnips eller
rolfiöii ntströs. Der efter tillkraltas jordeo
ntt fröna betäckas tili , bögst i tumm och ryg-
garne öfvervältas med en å två fåror afpassad
lätt vålt. Sedän plantorna nppkommit och,
ogräset börjat aU tnga öfverhand, ränsas lan-
det på förut anfört sätt. Der plantorne sta
för glest, upptagas plantor fran. «tallen der de
åter sta för tätt och sättas pa de glesa ställena;
för öffrigt glesas plantorne i raderne att dc
korama hvarandra på ia tums nfslånd och joi-
den luckras och ränsas omkring dem.

af ett godt och
agta fv'å.

För att kunna vara säker om godt fro, bör
man utsoka de bäsla röfterna sädana som äro
runda, >ned mindre blad oeh korlare rotändar
och hvjlkas skai vid hladen stöta i rödt. De,»
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sa upptagas, bladen afskäras eiulast tili hälftelt
och rötterna förvaras nedgräfda i sandjord i en
ej föryarm , men torr källare. Om vären ut-
planteras dessa p"t i å 3 fot från hvarandra- och
hvarje slag (dv sig p"i minst i 5 å ao famnar
fra n hvarandra ali de ej må genom blommor-
nas frömjoi hljfva beblandade, och sämre arter
derigenom nppl.omma , ehuru äfven genoitl
blandningar bättre också kunnä erhållas,

AKgra anmärkningar af Werr Cottölt»

'Man hör folk ständig säga alt de vänta
på en regnskur för alt sätta ut sinä kålplantor.
I stället för ali regnvädret skulle vara den
tjenligaste, är det den sämsta tiden för denna.
plantering, så väl af kålplantor som, af grön-
saker. Jag liar hevisat elettä factum många
hundra gargof.

Första gången jag hade erfarenhet af sa»
ken, var då jag planterade ut en säng kal i
min Irådgård ; jag planterade i torr vaderlek,
och som jag alllid hade gjordt vid sådana till-
fälien , jag vatlnade planlorne myeket ; tnen

som jag ficls någof annat alt sköta , lehmade
jag en rad ovatlnad-, och det hände sig, alt
denna rad förhlcf det, litan ali jag märkte det
tili följande dägen. Solen hade sa förtorkadt
plantorna tili följande alton, ali, då jag repe-
terade valtningen på det öliiga, lemuade jag
denna rad , såsom ej lönancle mödan alt der
göra något, ulan ämnade jag att planlera nå-
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gonting annat på denna vissnade raden. Mcn
om några dagar fick jag se att de ej voroviss-
nade De växte lort sedän, och tili slut var
kålen efter drs;a iörvissnade plantor ej alle-
nast större utan äfven tidigare utbildad, än
någon på de öfriga sängarna.

Orsaken är denna j om plantorna sättas.i våt jord, tryckor sättkäppen jorden mot de
fina rotfibrcrne i ett murbrukslikt skick. So».
len körnmer och bränner delta murbruk tili
en sorts gtascrad skorpa. Hålet soni käppen
gjordt är s/ilunda ett hål med. g!At ta sidor,
som hibeltåiler sin form och presenlerar på
alla sidor en for rotändarne ogenomträglig sub-
stance. Konteligen sådant hålet är gjordt, så-
dant törbbfver det nastan , och rötterne aro in»
stangda i denna slags brunu , i stället för altha, som de borde, fritt rum att på alla sidor
söka sin. föda. Dessutom •bli fibrerna hop»
dragna, om de bli våta da de sättas Alla trän-
ga de sig ihop omkring hufvudroten, och präs-
sas mot den af den våta jorden. Om solhet-
tan kommer uppå u ti denna belägenhet torkä
de ihop, tili en klump och kiihnä ej repa sig,Deremot om de sättas i jord, som ej är våt,
äger motsatsen rum; en frish jord lemnar
und&r hvilkcn sglhetta som helat, tiUrdkt,
ligfuhtigliet jör dess näiing"

Såhmda borde ej så länge jorden är formycketvåt och klibbig, utplantering
ske, efjer llerr Cobbefs eilarenhet; me» «om
den inäst maktpåliggande omsländighet för de
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plantor* Irckliga fortkomst som skol* sattas att
iakttega: att för planteringsstunden, forstforma bänharne eller fårorne. Dock bör
jorden dessförinnan vara behörigen arbetad
eller bafva sitt erforderliga förr-bruk.
.

Dä jag i Rot-odlingen ännu ej äger till-räklig erfarenhet, öfverlemnar jag tili hvarsoch ens eget bepröfrande och förgodtfinnande,
att följa Herr Cobbets mening och frarastälda
exempel ellei-att halla sig vid det gamla. För-delarne deraf äro emedlertid så stora och skä-
len för dess lyckande äfven «a naturenliga, att
jag icke kan annat än, uppmana en och hvar
att i mindre »kala göra försök , samt uppgifra
resultaten i landets tidningar. Då Rotfmkts
afkastningcn är gansha stor, af kolrötter, Hvit-
hetor, uppg:*onde tili ioo å aoo Tunnor af
tunnlandet, och om man dertill slupne de be-
svärliga vattningarne, blefve säkert mången fär-
dig att utvidga deras odling.

Dessa Rötlers förvaring kunde äfven ske
pa vindar, i halmlarlor och med hnlmbäddar
under och halmtäckelser oivan och ikring,
äfven ute ofvanjord. Man hade att akta dein
endast för dc första frosterna fmcn isynnerhet
för att ej blifva för mvcket uppvärmda och
derigenom komma i gäsning)-» efter stadgad kai.
lare vädeilek, lata dem knallfrysa, hvarefter de
knnna hopskoflas i mindre rum, samt hallas i
denna beskaffenhet hela vintern och efter be-
hof använda* tili utfordring.
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