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F ö n o n d.

JVted utgifvandet af della häfte skulle meningen tili
en del vara, alt begynna ett fortgående hearbetan-
de af Jordbruket, tjren för gren, och att derjemte
här intaga underrätlelser om genomförde Ron och
på dem grundade slutföljder, likasom Uppsatser i
Landlhushållningen rörande Uninen i allmänhet.
Men soin äfven della förelag borde bära sinä kosi-
nader, beror dess vidare fortsällande af den lycka
delta nn på recognosering förutgående häfte, nxcd
en afhandling i Skogshushållningen, kan röna.



Ieke skogarnes rädda. berukniugslösu bespa
rande , ulan deras nalujenliga skötande ordna
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SKOGSHUSHÅLLNING.

Inledning ocn Öfversigt.

Uuni niaktpåliggande sJcogsmm-hens ocli shogens na-
turenliga Landkafvande är ocli i framtiden än mcra
måsle blifva för vårt land, säga oss vara långa, lialla
vintrar, sora pakalla så Stora trädqvantitctcr både tili
byggnader ocb bränslc; dcn myckenhet skogsprodnk-
tcr vi ärligen utskcppa tili bcstridandc af vara in-
lionunande beliof ocb skogarncs så i ögoncn fallande
Isastig-a aflagandc. Då likväl delta sislnämde är en
följd, mer af skogsmarkens ocb skogens beräknings-
lösa bekandling, än af nuvarande bcfolknings tili-
tagande bebof af vidgade odlingsfält; så tippfordrar
delta förbållandc tili spridandet af en ribtigarc kun-
skap i Skogshusbällningcn ocb sålunda tili sanunan*
fatlandc af en för vårt land lämplig Handbok i den-
na så cftcrsalte Jordbruksgren. Jag vågar Lär för-
söka att franiställa några åsigter för en sådan: måtte
dessas brister mana kunnigarc tili sakrikare afband-
lingar i ämnet, ocb mälte dessa sluteligen verka tili
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ändamålscnligarc Skogsskötscl, än den som nu i all-
iuanli e l vidtages, Delta leder oss dcrförc alt först
kasta en granskande blick på

Det närvarande Skogsbehandlingssätlet
och dess följder.

Man kugger för det närvarande, nied kögst få
undantng, öfver hela cller slörre dclcn af skogsmar-
ken, ock fallcr dervid de största, växtligaste träden,
såsom tili vara keliof bäst tillfyllcstgörandc cller tili
föryttring mest inbringande. Deras toppar ocii gre-
nar jemte de niindre trän ock bnskar, som ucdkng-
gas under dc niånga undanrödjnlngar nian nödgas
vidtaga för utfående af de öfver deu vidsträekta
skogsmarken fällda slörre träden, qvarlernnas ännu
merendels såsom för tilifället niindre användbara.
Jemte detta buggningssätt ock det deraf uppkomna
jeninä vaudrandet ocb körandet igenom kela skogsrym-
den, ulan att kelst någon del deraf njuter freduing
för trädens tillväxt, få äfven Boskapen liha obetln-
gat betande vandra ikring, nedtrampande ock afsli-
tande dc späda trädplantorna ock ärsskotten ock
loljderna af ett sådant förfaraude måsle ju blifva
bögst nicnliga:

Först måstc ju, dc slörre, växtligaste träden
Lorltagas, kvilka upptaga så stora utryrnmeu emot dc
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cmollan «Join ståomle spintsligc, «Jesse scnarc, «la dc
qvarlcmnas, komina alt siä ganska glcst, samt många
af ticm såsoin lägrc, gcnotn de stövre
deus fiillningar alt krossas, toppbrytas cller åtmin-
stonc skadas tili grcnar ocJi bark, hvllkct, ju längre ett
sådaot fiirfaringssält fuliföljos, dess mcr bör försäin-
ra och tillinletgöra skogen, likasoiu ali utsigt alt un.
der sådana förfarandcn ens tiiuka sig alt uågonslu
mcr erliålJa dtigliga skogav.

Men ickc nog med della menniskorncs egct up-
penbara förslörande af dc sköua skogarne. IValur-
vcrkningarnc undcrlätla dcm deri äfvcn på ett märk-
värdigt sait:

Slormarne, t. ex. som i dc sålunda glesadc oc|i
försämrade skogarne, öfycrallt fmna spclrum alt med
väldsamhet verka mot de sine skyddsträu bcröfvadc
spintsliga, gängliga trädcn, kuilvräka af dcm först
dc gängligaste och sedän ännn mcra ulrymmc upp-
kommcr, hela flangor af dcssa svaga Iran. Det på
förut otnnäint sait tillkoinnc skogsskrädet ocli det
som på della sätt stundeligen tiilkomrner, bvilket
mora säilän i skogrikare trakter ännu uppsamlas ocli
begagnas, fyllcr snart sagt 1 alla riglningar vara
skogsrnarkcr ocb bindrar befydligt trädplantors upp-
skjulande och raka uppväxt.

Eläen, som under Svcdje- och Kärrbränning
ickc säilän löskommer i omliggande skogar, ilnner
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mi i dessa under sommarhcttan upptorkadc viudfäl-
len och skräden, lätt antändliga och häfligt brinnan-
dc äimien, soin hastigt kringsprida lågorna, och ofta
Jaeger stora skogstrakter i aska, inuan släckning hin-
ner cllcr mäktas utföras.

Mossarnu, desse, soin för siu nppkomst och
forlväxt fordra vattcndränht jord, firma en sadan här,
derigenom, alt de qvarlenmade vindfällena, Soin då
elden skonar dem, få tid att säilä sig- täti infill inar.
ken, tilltäppa och höja vatlnet, soin nu vattendrän-
ker den sådana ställcn omgifvande jorden och gifvcr
nppkomst åt dc hasligt tillväxaudc mossarna, livilka
vidarc uppdäimna valtnet och förskaffa sig forlsatt
näring tili forlgåcndc lillväxtj ocli hafva pä så-
dant sätt vara kärr och mossar under årtnsendc så
Utomordcntligt tillvuxit, alt vi nu i Finland hafva,
cnligt ”Förslag tili ny Skogsordning”, 16,518,770
tuimiani! mossar och 19,520,050 tunnland kärr och
jågländta barrskogar, hvilkcn scnarc mark med tiden
fifvcnledes öfvergår tili mossar, öin naturkrafterne
lernnas 1 ostörd frihet att fortverka, utan att vi, ge-
nom markens befriande från henne öfverhöljandc
skräden och vattenloppens behöriga öppnandc och
rcubållning, ej motverka della jordens försämrande.

Mcr än det sä ofta öfverklagade Svcdjandc, rnå-
ste jag derförc för min del tillägga delta närvarande
Skogshuggnings- och bchaudlingssätlct vara skogars
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förstöring ocli Jillhomslcn af tiessä för oss så hien-
liga kärr ocli mossar, hvilka genoni dc frostcr dc kring-
gprida så ofta förstört ocli förstöra vara grödor. Tld
sisulle det dcrföre vara, att med allvar ocli kraft
verlsa för en bältre skötsel af vara skogar, der mot-
satsen, soin vi se, letit ocli ledcr tili så oberäkneli-
ga förluster. Måtte dcrföre Rogerings ocli Folks be-
mödanden blifva: att stlfta Läroanstalter och sprlda
siiriflcr att lära

Den ordnade Skogshushållningen.
Nainrc n läggcr gnmd tili denna, Mcnniskoför-

Ståndet och af Lennc samlad ocli antecknad erfaren—-
het och derpä byggda slutsafser och rcglor böja den
lilit velandcn i andra grenar tili vetenshap, och som
såtlan gär dess syftemäl ut uppä: att af vara sliogs-
marker söka crbålla på en gång den största träd-
niassa och det värderikaste virket, samt af sjclfva
skogsmarken så stora som med ea
god skogshusbållning blifva förenliga.

För alt väglcda oss fram tili ett sådant mål, torde
det tiliåtas niig alt påkalla uppniärksamheten tili bc-
traktande af de natur tilldragclser, som helt och bäl—-
let bcniärkbara försiggä i våra skogar ocli framtc
följande:

«) Iluru den tn ark, bvars ylä är ren och lucker
samt äger crfordcrlig tillgång på fröu och skugga
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af härståcndc trän, bastigt nppskjuler en lät brodd
af trädplantor.

h) finni dessc fillväxande trädplantor, i mån af
tillgäng pä soi ocli utrymmc, bättre frodas än andra
soin skymmas af större trans öfvcr dcm ulbrcdda
grenar.
Änm. Medan det förra tillkännagifver behofvet af

frölrän, påpekar dcnna senare föroleelae, alt frö-
träden böra bafvas bort, sodan de fullgjort sin bc-
slännnclse, nemligcn niarkens bcfi öandc ocb pian—-
tornes första sbyddande, pä det dosse målle kom-
ina i tiilfälle tili en frodig ocb jenin uppväxt.
c) Bemärkä vi vidare vid det allmänna forivä-

xandet, linru de nndra qvistarne i en täi skog börja
att torka, brista ocb alfalla, derigenom bildånde qvist-
fria, bögstanimiga (rän, sådana v! behöfva ocb ön.
ska oss dcm tili vara förnämsta bebof.

d) Samtidigt med dcnna qvislaffallaing ellcr
stamrening se vi burn en del trän omväxa andra
närstäende ocb efterband sluta sinä kronor öfvcr de.
ras toppar, bvarefter dessa scdnarc börja alt li el t ocb
liållet tvina, utdö ocb kullfalla. På sådant sätt se vi
nataren arbeta ocb beredä utrymme för de rådande
trädens möjliga forlväxt, nlbildning ocb follkomning

ocb deri niåste vi äfven se deu utstakade vägen
för vårt förfarande i en växandc skog, der vi sålun-
da endast böra bugga de omvnxne, tvinande trädcu,
ej som au sker, de största växtligastc, ocb detta af
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flcre skäl: först gä desse omvuxne träden genom
fortsalt tvining ocli ncdmurkning ändå förlorade, ocb
kuuna dcrföre saklöst borttagas och bcgagnas, samt

gifva, då i en skog delta omväxande och förtvinan-
dc forlgår igenoni hela dcss växtperiod, cj så litct
träd, bvilket, då det tages på rihtlg tid (Dcccmb., Ja-
lmari), ufgör eli godt virke ocb är ganska värmgif—-
vande. För det andra kuuna de såsom myeket lägre,
med sine toppar cj ens nåendc tili de qvarblifvande
rådandcns nedre krongrenar, cj genom sine fall ska-
da dessa, bvarigenom de felfria, fortsättande deras
växt, homma alt bilda värderika skogar, då dcrtill,
för det tredje, skogen genom en sådan beskattnings-
buggning ej förlorar sin slutenbet, då de större trä—-
den redan sintit deras kronor tillsamman öfver de
borlgåcnde. ISärigenorn bibebålles också vilkoret för
böjdskjnlningcn ocb stainreningen; ty SoJen, soni bar
förnämligast endast bestrålar och uppvärmer de tätt
tillsamman slutuc kronorne, drifver naturligfvis, så-
som vi ock s- i vcrkligheten, tili höga årsskolt; ocb
skuggan, soin dessa tätä kronor utbreda nedomsig,
förtorkar de nedra qvistarne ocb verkar tili fortgä-
ende stamrening bvarutom sluteligen denna lagom-
ma slutenbet äfven bidrager tili en jemnare växt ocb
dermed tili faslare träd, under det det för oss der-
jemte måbte blifva tydligt, att marken bär, genoni
bibebållaudet af de växlligastc, såledcs på de bäsla,
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näringsrikastc platscrne växande trän, Boni undcr de-
ras växt ej blifvit kufvadc af slörre nårsläcndc, mä—-
ste, då de bibcbållas vid den lagomma slutningcn,
jemte det bästa virket, äfven producera det mästä
trädet ocb sålnuda det vctenskapliga problcmet
på naturlig väg Leit enkclt läta lösa sig.

e) Mcn äfven 1 en så nppdragen sbog, nalbas
de rådande trUdcii deras mognad ocb böra då skör—-
das innan bar muta ocb tillbabagående i värde in—-
träffar, Skördcn cllcr fäliningen här bör libväl ske
nied afseende på åtcrväxt, ocb äfven, så mycbct för—-
bållandcrne pakalla ocb medgifva, under beredande
af ungefärligcn lika Stora byggen för årct. Dctta le—-
der tili niarkens indclandc i‘ visst antal skiften ellcr
trakter, ocb alt vid skiftets cller traklens buggning
qvarlcmna ett tillräckligt antal tjcnliga frölrän tili
niarkens ånyo-sådd.

Stödjande oss nu på det bär förutsända, knnna
vi öfvergå tili bcstäinmandct af uågra allmänna Reg—-
lor för den ordnade, förmåuligare Skogsbusbällnin-
gen, ocb torde i följande ordning knnna framställas:

l:o Den tili Skogsväxt beslämda marken, bör
efter dess beskaffenbet indclas i så många skiften el-
lcr trakter, soin de åldcrs år, tili bvilka inan vill
uppdraga träden *).

*) lordens olika djup ställer här, liksom mången annorslädes, en bom
fiir vår ovilkorliga vitja, den yi således mäste rätta efter fiirhäl-
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2:o Endast en trakt 1 sänder, dcn, der trädcu
Lunnit dcn bcsläimla äidein, Lör ärligen skördas,
trahthuggas cller som det pä skogsspräkct, churu orätt

Lrtcr: total-kuggas. Det y!SI säga: skogen fällcs å
dcn b estä md a Irakien så noga, att endast nödiga frö-
trän qvarlemnas, någorlunda jemnt fördelade liil trak-
fens tillräckliga ock jemna bcfröandc, tili jordmu-
stcns Libebåliande för del derå fallande fröcts säkrare
befordran tili groning och nppkomst, sanit tili de
späda plantorncs skjddande mot ai 11 för stark soi
ock köid. Vid dessa årliga traklbnggningar, kvilka.
der endast afseende å virkets' godhet göres, kura för-
siggå nnder Deccmber ock Jannari roånader, iaktta-
ges, alt stannnar ock större grenar utsläpas nnder
första vinlcrn, pä det sedän Ira k teninä konna fredas
och de uppskjutande planlorhc oslörda fä tillväxa.

5:o Sä snart m arl;en jemnt täckes af uppkomnc
trädplantor, ocb dessa hunnit sä längt att de någor-
Innda börja att lemua hvarandra skydd, böra fröträ-
den fiillas och utsläpas, Denna fälining förrättas
först sedän marken blifvit bcläekt med par fols snö,
hvilkcn så väl nnder fallningcn soin utsläpningen

landerne. En grund mark kan cj hara sliirre trän. En sådan mäste
sålunda indelas i farre anlal trakter att bära yngre och mindre
trän, eller trädslag rtied grundgående rötter, hvaremot den dju-
pare jorden indelas i flere trakter, ända tili 100 å Ibo och deröf-
Ter, tili bärande af stock, sägblock och master.

2
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betydligcn skyddar dc omkring fots-höga trädplau-
torne för krossning och sönderslitning— och bör liär,
liksoin eflcr traklhuggningen, allt större skräde ut-
släpas och marken forlgående fredas.

4:o Efter det ung-träden tillvuxit sä, att de bör-
ja att kampa och omväxa hvarandra, Hjelpgallras
Irakien, det är: de uudertryckta sinä tiädeu undan-
hnggas och utbäras, samt kunna tjena tili vedjor,
gärdesgärdshank och att hackas tili strö under krca-
turcn. hvarförc denna första hjclpgallring förmånli-
gast utföres under somman» sedän löfvct tillvuxit och
äfvcn kan gifva anlcdoing tili löfbrytning för foder.

Efter någon tid, 5 tili 10 år eller deröfver, ef-
ter frädslagcns snabbväxthct och jordens godhct, haf-
va de qvarlcmnadc trädcn sä tillvuxit, att de äter
trängas och pakalla en ny bjelpgallring och så vi-
dare, allt tills de rådaudc tili furtväxt lemnade trä-

dcn nppnätt sin mognad. Genom detta bebof af för-
uyade hjelpgallringar, hvilkcn tid, efter oinständig-
Lclernc och skogcns växtligbet visserligen bäst be-
slämtnes, uien af crfarne skog-sbushällare såsom ett
medium faststäldts tili 10 år, crhållcr jordiunehaf-
■varn äfvcn bar en gifveu omloppsföljd för dessa för-
lättningar och en gifvcn skörd af allt slags virke,
från vcdjan tili och med stocken, då markens djtip
tili ale r 100 och ISO äriga oiuloppstiden eller Tur-
«ms, såsom omloppstidcu af skogshushållare kallas.



An m. Effcr det ungskogen uppvuxit tili 6 a 7 fots
höjd, kan visserligcn kreaturcn ditsläppas att beta;
nien bar den blifvit vul skölt ocb sålunda Ur väl
siliten, befinnes också markeu bctäcbt af löf och
barr sanit så bcskuggad att gräs derå ej växer.
En ordnad, rätt lönandc skogsbusbållning läter
sig dcrförc ej utföras med bibcbållandc af det
vanliga sbogsbctandct, ulan niåstc särsbilta bctea
för ladugårdens bästa införas, anlingcn genom
bagars upprödjandc, boppclbruk cller bctens in-
tagaode i dcrcfter lämpade ellei' indeite vexcl-
bruk.

Sålunda, af uppmärksambeten och cftertanken
leddc tili fakta ocb resnltatcr, som i öfversigt visa
oss den förmånligarc skogsbushållniugcn, niåstc vi
lifcväl, för alt rikligt, d. v. s. pä det fördelaktigaste
kuuna bcgagna oss af dem, Un vidare inbemta när-

niare och nogarc kunskaper om trädens gemensam-
mare och cnskiljdarc egcnskaper, sanit om de yttre
förbållandcn som inverka tili dcras växllighcts bcfor-
drande eller störandc. Dcssa kunskaper ellcr delta kän-
nande vi således bafva att inbämta, vill jag indcla
i afdclningär cller kapitel under särsbilta rubriker,
på det läsaren genom registret må gcnast Unpa det
hau önskar att uudcrrätta sig om.

15
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FÖRSTA KAPITLET.

Om trädens gemensammare tiilhörigheter
och egenskaper.

Trädfröet, sjelfva nrsprunget tili dcssa sehlers
växlcr, inncslutcr inom sig groddcr, soin ntbilda sig
i rölter och siani. På dat dcssa groddcr mä homma
tili uthilduing ellei- att bring-as att siä ut, foritras
för fröet fuhtighet, värme och luft. Försla närin-
gen crliälla grodderne af sjelfva fröet; men pahalla,
för vidare utvechling och forlväxt, jord, Ijus och värme

med någon lillhoinst af väta cller regn. Nedträngan-
,dc sine rolgrodder i jorden, under det stamgrodden
Löjer sig deröfver samt uppshjiitcr i Inftcn för alt der
utbildasig i grenar, löf cllcr harr, tillegnar sig trädet
från håde jorden och luften genom dcssa sinä växt-
delar näriug för sin hesläminelsc, hvartill ljuset, so-
lens strålar, uloin sin del deri, Ufven tilldclar trä-
den, li hasoin öfrige växter, deras färger. Jordens
Leshaffcnhet tili djnp och beståndsdclar, såsoni ofla
mychet oliha, ntöfvar det största inflytandet på trä-
dens tillväxt, nthildning och fullhomning. Man hau
t. ex. på en grnnd jord omöjligcn uppdraga slora
trän, isynncrhel med djupt gående röltcr.

En del trädfrön hlifva i jorden, andra nppshju-
ta dernr med staragroddeu på dess spets. Tili dessa
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scduare böra alla barrfrädens ocli en del af löftrhdens
frön, säsom Lind, Björk, AI, Alm in, fl. och fordra,
soin finarc frö i allmänket, c.ndast en tunn jordbe-
täckning, hvarcniot de större fröna, såsom Ek, Has-
scl, liastani? pilkalla en tjoekare, för att komina tili
groning och god växt. Skugga befordrar i allmiin-
liet groendet, Ijus vasten: sålunda leda bar fröträns
lemnande på lagomma afslåml från hvarandra ocb deras
åter i lagom lid borttagande, ncinligen: tili ändamålct,
goda skogars åter uppdragande i sliillet för de afskörda-
dc,då(lcrjemlc öfrlga naturcnliga föreskrifter iakttages.

Trädcns rölter intränga i jorden tili olifca djup
ocb på olika sätt, hvilket föranledcr tili olika benäm-
ningar. Palvot kallas t. ex. den rof, som ncdskju-
ter inera odelad ellei- ulan att dcla sig 1 jernnstora
rölter djupare ned i jorden. Hjertrot, benämnas åter
sådana rötter, hviIka likt pälrötlerne yäl tili en bör-
jan odclade nedskjuta i jorden, men dock snart der
dcla sig ocb flachröller aro åter sådana, som re-
dau från jordytan dcla sig ocb skjuta utmed jord-
Lrynct, dock tili det mästa betäekta, orn ej alltid af
jord, så dock af mossa, om ej några för den fredade
triidväxten främmande tilldragelscr afsköljdt ellei-af-
krafsal den naturliglvis tili men för växtcn.
Narfrölter kallas åter dc inlndrc, från ofvananfördc
nlgående bårlika rötterne, och aro egcntcligen de
soin först tillsuga sig näringssafterna från jorden.
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deni dc sedän öfverjcmna tili dc slörrc rötterne,
bvars ändamål, jcmtc trädets fästande och slödjande
mot I:ullvräkning af storm och annat väld, det der.
efter blir alt öfvcrföra dossa näriogssaftcr tili trä-
dets öfriga delar. I ansee.nde tili dessa bårlika
rötters förrättning att främst fillsnga sig närings-
safterne, ballas dc äfven sutjrutler.

Der naiuren läggcr binder i vägen för rotut
bildningarne, der frainstå afvikelser i dc cgcntcliga
förbålland erne, så att t. ex. om berg eller tätä slen.
hölster straxt undrr jordytan niöla pålrötter, unista
de utbreda sig ufåt det mötande bindret och liksoin
bilda flacbröller, då deromot flackrötler, som någon-
gång bomma att vegetera i en bcrgsskrcfva, liiasta i
brist på utrymme åt sidoine, sänba sig mot djupet
och liksoin förbyfa sig tili pål eller bjcrtröltcr; inen

då så inträlfar, uppnå träden ej sin rätta storlck,
ulan gcnomträugas dessförinnan af kärnröta ocb borfdö.

Anni. Dcnna olibbet i trädslagens rölter, jemtc det
olika djnp som förekommer inom ofta nog in-
skränkta jordrymder, liksom påtvingar oss den
förmodan, att sbog af blandadc trädslag niästc

frodas ocb afkasta mera träd, än sbogar af
blott ett trädslag, bvilket ocbså inslämmer
mcd crfarenlielen, soin visar oss att så är, äimin»
Stone i de fiesta fall. Härtill koimner, attden-
na blandning äfven bör bidraga tili säkrarc
slsogsväxt derigenom, alt det cna trädslagct kan
frodigt uppväxa ’på en plafs, der ett annat en»
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dast tvlnandc Isan nppnå en obelydlig sforlek.
Delta föreskrifver: alt vid bjelpgallringarne noga
iakttaga, att endast regelriktigl borttaga de trän
soin befinnas undcrlryekla ocb tvinande, sauit
sedän vid traklbuggningen, att lemna fröträn af
olilsa trädslag. Sanimanledes böra vi vid mar-
Isens besäende också begagna oss af olilsa träd->-
slags frön, blaudadc. Igenom sådana åtgärder
befordra ellcr crbjuda vi marisen möjlighet för
ombyte, bvillset vi se ocb genom andra under-
rätlas att jorden så ofta påkallär, hvareflcr den
genom starkare växtligbct ocb större afkastuin-
gar belönar oss för denna uppmärksambet.

Trädets innersta, en lös, i äldre trän redan torr

massa, kallas merg. Den är det första som lillväxer,
således utgörandc den uppskjutaude plantan, li kassi i
årskotten, der den endast omgifves af en tunn kin-
ua, barkbuden, derur barr ocb löf utväxa. Emellan
denna binna ocb mergen samla sig safter, soin tjock-
na tili safva ocb vidare tili träd, ocb bilda på detta
säti alla år en trädring omkring det inre. Dessa
årsringar bilda sig först med öppna porer, bvaruli
safterne kringflyla ocb föra näringen tili trädets alla
dclar. Men med trädets tilllagande ålder uppbör
della safternas omlöpandc i de inre, mergen närmst
omgifvande delarue, som derefter blifva torrare ocb
antaga en mörkare färg. Delta utgör nu moget träd
ocb kallas kärna. Det omkring varande Ijusare trädet,
bvarest safterne ännu kringlöpa, kallas splini eller gia.
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Genom dc drligcn lilll;omne ringarne fd vi reda på
trädcts dlder, Isynncrliet om vi skära trädet snedt
af, då dcssa ringar visa sig bredare och blifva der-
Jgenom synligare saint lalfare att räkna.

Alit som trädet uppvnxit, börjar ocksd dcss för-
störclsc eller öfvergdende tili förrutlnclsc, sd vida
ytfrc dkommor. ej förorsskat ändring häri. Det ät
kiiman som frdn roten börjar sin förvandling och spri-
der den uppdt i omkretsallt efter det trädet vuxit, —

och blir det derförc af my ei;en vigt att uppinärksamma
delta samt skörda trädcn innan rotan ännu hunnit att
angripa de iure delarnc, som keli och hdllet skullc göra
trädet odugligt tili byggnad, sdgningoch skeppsvirke
samt dermed myckct ncdsälta dess värde.

,
Genom ett

ddfvare ljud, da man sldr på det vcxande trädet, upp-
täckes rötans tilivaro, isynnerhet af ett vandt ora;
men äfven trädets utseendc förrdder delta, eller dcss
snara annalkande. Toppcn breder sig i slällct att

skjuta höga arsskott, hvilka blifva år frdn dr lägre, så
alt de närinäsi omgifvande sidoskotten hinna tili jemn-
höjd med dem och bildä en truhbig krona.

och kronans växt bero myckct på
jordens beskaffenhet. Mötes trädets rötter för tidigt
af berg , slyf lera eller vatien, sd blifva drsskotten
koria och i följd deraf trädcn lågstarnmige, hvar.
emot deras kronor vidga sig och bebdda kärnröta,
soin här äfven snart inlinncr sig och tvingar tili in-
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förande af kortare turnus pä så beskaffade marker, li-
kasoin tili uppdragandc af trädslag roed flackrölter.

Genom löfvcn och karren insuga frudcn ur Inf-
fen dcn för dem tjcnliga der belintliga uäringen.
Falla dessa af, utdör Larrträdet likasom då det för
högt upp afqvistas; men löfträdct kan blifva vid lif
ochfrct derpå ulslå nya löf och fortsätta sin växt.

Löfträdon ålföljcr dcrtill fönnägan alt, sedän de blif-
va aflm ggne, innan de än Lunnit sin mognad, från
sinä rötler nppdrifva skott, rotskott kallade, hvilka
tili växa med vida starkarc fart tili en början, än
satuina slogs trän med frö tili deras ursprung. Delta
jemnar sig likväl längre fram, och då dertill efter
förnyade aftagnlngar rötterne liksoin tröttna att skjil-
ta så tillräckligt skott, så bar senare tids erfarenhet
lärt, alt vid rotskotts skogs drifvandc vid aftagnin-
garne qvarlctnna några från frön nppskjntne löfträn
att för kommande aftagningar Liidä färska stubbar
som åter uppskjuta feraftigare oeh talrikare skott.
Löfträdcn växa liksoni i 2:ne afdelningar; från vå-
ren tili midsornmar ntslå och utveckla sig löfvcn
och från midsoimnar tili hösten forniera sig och tili-
växa åter de knoppar, hvilka sedän näslkommande
åi skola ntslå i löf. En del löfträn sätta också un-
der denna tid han-blommar, ibland hvilka Björk,
Al>«Hassel m. fl, äro. Atskilliga löfträn, såsom

5
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Pii, Popel, Asp m. H. låta ocbså fortpiaata sig ge-
nom sättqvistar ocb snittlingar, ocb lätta dcrigenotn
betydligen deras fortsbyndande.

Trädens frön, llbasom frön i allmänbet, Janina
i scbler, ja år-tusende bibebälla sin grobarbet, då de
aro afstäugda från luft ocb alit annat som sbadligt
ban inverba på dem. Delta utredcr burn en“
som företrädesvis värit bcvuxen med ett trädslag, se-
dän detta bortbuggits cller pä annat sätt, såsom gc-
nom eld förtärdt cller af blåst bullvräbt, derifrän
befriats, bastigt beblädes af bclt andra trädslag än de
sist der vitxne. Sådant utvisar lydligen natnrem
braft af ombyte; ty med mcra sfcäl vore ja att för-
moda, att de senare trädens der fallue frön såsom
öfverst, först sbulle burnina tili grodd ocb uppväxa;
mcn sådant är cj fallet, emedan jorden tröttnat atl

bära det nyligen burna slaget, tili bvars näring det
uttömt sinä för dess fortväxt tjcnligaste födo-åinnen,

Klimatets inflytande pä dc egenteliga sbogarnf
är af mindre betydenbct. Det vcrkar endast menllgl
på dc ömtåligarc träden, som mcra böra tili Iräd'
gårdssbötseln än Sbogsbusbällningcn. De i nordet

egcndomliga träden växa för öfrigt lika fort kai
som i sydligare länder, ocb styrkcs delta genora föl-
jande anförande af den erfarne Sbogshusbällaren.
Directör Ströms anförande: "Tallsbogar i det san
diga Brandcnburgska landct, bafva intet företrädt
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framför våra nordliga, der jorden är djup.” En
skogshushållare bör, för att huima mcd framgång ar-
beta 1 sin brauche, lära kanna, hvilka trädslag soin

böra tili ocb bäst trifvas i det kiimat ban bebor,
Lvilka som passa bäst för de ifrågakommandc jord-
måncrne ocb hvilka, cfter de förevarande förbållan-
deo iåfva de största iukomstcrna. Efter ali t detta
bör lian rätta sinä ätgärder ocb derföre söka att in-
liämtu ali dcu kuuskap, dcrtill börer.

AIV DR A KAPITLET.

Trädslagens enskiljdare egenskaper och
tillhörigheter.

Finlands skogar bestä förnämligast af Fnrn, Gran,
Björk, Asp och AI, deribland Rönn, Hägg, En,
Pii, Vid i tnindre partier och mera enstaka före-
komnia, och i de sydligaste delarne af landet påträf-
fas, isynncrhet nlmed kusten och i skärcn, Ek, Lind,
"Vildapel, någon Lönn och Alm, samt I IVyfcyrka
soeken en lilen, kronan tillhörig skogspiantering af
Lärkträd, dcraf i Allecr, i Trädgårdar och äfven an-
norstädes trän päträffas. Det tillbör oss nu att öf-
vergå tili dessas och uägra utländska trans beskrif-
vande.
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PinuSf Tall— oeh Gran—slägtet.
Af della hafva vi i Finland egenlcligen etulasi

Tall och Gran; meu nägra utländsha af delta slägte
Suulle väl förtjena alt införas i väri land, ocl
bland deni företrädesvis det snabbväxaude och der
jemtc sä gangbara Lärlsträdet.

Pinus sylvestris, Tall eller Puru,
Tall eller Fnru är ett ocb satuina trädslag, chu-

ru oliha växt bommit alt ådraga det dessa oliha bc'
näinningar. Ståcndc mera Fritt och ien något tmilh
nkare jord, växer trädet hastigare och bibehåller si-
nä utshjutnc grenar; blir lösare och mindre tjenligt
tili tinuner, sågning ocb slöjd. Det kallas undci
dessa färhållanden Tall. Men uppvuxet i siliten
sbog, der stanmireningen fortgår efter det trädet upp-
sbjutcr i böjd ocb växten äfven är mera lagom, der-
af trädet blir fastare och stammen siat och qvislfri,
får det i sådant fall nanm af Puru och hlir då an-
vändbart tili timmer, sheppsbebofvcr, sågning och
slöjd. Under delta namu utgör det laudets nyltiga-
te, mesi iubringande trädslag: ocb bar, sågadt tili
planlsor ocb bräder, bearbetadt tili mäster, rår och
annat sbeppsvirhe, samt, som sådant, föryttradt tili
Utlänningen, inbringat Luulet årligcn miilioncr, och
förtjenar derföre den största nppuiärhsamhct. Dess
äudamålsenliga uppdragandu för cgcu rälsning och
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tili föryttring, borde dcrföre blifva bvar ocb en
jordegares sjelfvilliga bcmödande, li hasoin det bör
tili liöra Regeringens fadcrliga omsorger alt bäroin
bringsprida bännedom octi ljus, samt jemba ocb lan-
ka landets sbogsförfaltningap cfler den bögre stånd-
punbt, bvarlill sbogsbusliållningen bör upplijclpas.
DetUi för oss så dyrbara träd, soin af Professor Böc-
bcr Ledras mcd namn af IVordens Eb r nöjer sig mcd
vara, för sädcsväxlcrna så litet tjcnliga sandbedar,
ocb bräfver der, för sin fortväxt ocb fullbomnande,
cudast djup jord ocb niånga år. Trädct nedsbjn*
ter en lång pålrot ocb dcrjcmte starba sidoröllcr,
bvarigenom det står fast emot stonnarne. Det växer
med en de flesta Finlands trädslag öfvcrvägande
snabbbet,sa att det i siliten sbog ocb i en för det
tjenlig jord sbjuter 5, 4 a S qvarters årssbott, hvil-
ba libväl, vid det trädct binner tili bögre åldcr,
blifva ai 1f bortare ocb bortarc.

Tallcns bloinningstid inträffar i slulet af Maj,
ocb silla lian- ocb bon-blommorna på samnia träd.
Ilanblommorne, hopade vid basen af dc nya årssbot-
ten, aro gnla ocb rnycbct mjölfulla, bvarernot bon-
blonunorna silla i spetsen på de nya qvisfarne ocb
äro små rödbrnna bnoppar, soin från 3 å 4 tili ocb
med 16 slycben burnia vara tillsamnians, men van-
ligen endast utgöros af I, 2 a 5 styeben. Sedän
bciiriibtiiiugcii lörsiggått, böjas cllcr nedslupa lion-
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knopparnc eller de blifvande kottarna med ändarne,
så att vatien ej Isan lomina emcllan (jällen. Dc tili
växa första Soininani myclset långsamt, så alt de på'
följ’ande vär äunu aro rält sinä; mci) börja nu alt
växa med störrc skyndsainbet saml ulbiitia sig- och
gifva mogna frön i IVovcmber. Mcn kotianne öppna
sig först underÄpril ocb Maj mänader påföljandc år
ocli Tällä då sinä frön. De Tallar, som sulun da
blomrna inncvarande vår 1848, lomina sålunda först
1830 undcr April ocb Maj alt fälla sinä frön. Sam.
larcn af kotlar tili frö, gör bäst alt börja samlandel
först i Fcbruari, emcdan de senare tagna kotianne
öppna sig lättarc. Sås fröet tidigt om värcn, upp
kominer det efter 4 ä 6 veckor med fröet ornslu-
tandc de uppskjutande barrspetsarne, derifrån del
snart alfällcr ocb barrcn utbrcdcr sig för att lemna
mm åt den från deras midi uppskjutande barrklase,
ocb då dennes barr utvuxit, är växten för året slu'
tad. Följande är nppskjuter åler ett nylt skotl, soin

växer tili 2 a 6 tum bögt. Ju bögre ocb barr-rl
kare dessa plantor blifva första åren, dess slörre
hopp gifva de om god växt; mcn ju lägre ocb mcd
färre barr de äro i början, dess tvinigare fortsätla
de äfven sin växt. Skogsbusliållaru, Dircctör Sironi
säger: ”För att utröna, bvilken jord fortare skulle
drifva växlcn, bar jag på samma dag ocb af samrna
frösamling sått Tall i mager sand oeh i fet lrä«l
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gärdsjord, och faunit alt dc, som Llifvit sådde i den
magra sandcn, hådc kömmit tätare upp och drifvit
starkare, än de soin hlifvit sådde i den feta jorden”.
Efter det Tallplantan hlifvit G ä 8 år, hörjap den
först att med fart skjnta, och hlifva årsskottcu då ej
säilän 3, 4 a S qvarter höga. Vid 80 a 90 ars ål-
der har den i en rätt skött skog hunnit tili timmer-
stocks storlefc och vid i2O tili 140 ars älder tili
sägblocks. Att hinna tili mastträns, spirors, hjul-
stockars och gröfre hjelkars storlek, erfordras 200 årj
men der jorden har tillräckligt djup och för öfrigt
fjenlighet för träd af slörre dimensioner, der lönar
det sig fullkomligt att söka uppdraga så stora trän,
emedan de så högt bctalas, att nfryrninct, hvarpå de
växa, nog blir crsatl högre, än om deraf liioin sam-
ma tid tagits 2 cller 3 trädskördar. Då likväl få
platscr äro tjcnliga tili så stora träns bärande, gör
nian bäst i att indcla sin stockskog endast tili 100 års
turnus; men in i det andra omloppct låta qvarsfä och
fortväxa så många trän, som visa sig växtliga, och
endast år efter år, genom slående pä dem, undersö-
ka om kärnrötan infunnit sig, då de naturligtvis
snart höra fä!las och hegagnas, Då en Tallskog to-
tal-hugges, leinnas 40 fröträn pä tunulandet.

JVägoiigång liar det väl händt i Finland, såsom
1842 i St. Andreas Socken af Wiborgs Län, att nia-

skeu angriplt och förödt Tallskogar; men soin delta
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inträlfat bögst säilän, lönar det alltsä odlarcs omsor-
ger och mödor att bemödn sig om ifrågavarande träds
uppdragaudc, i ansceude tili desstrefuad 1 vårt kiimat.

Pinus abies fLinneJ, Gran.
Gramen Sr, i afseende på användbarbet, näst

Tallen af vara nyttigaste trän, ocb der Tallen intä-
ger böjdcrna ocb de torrare piatserna, der linna vl
Graneu lägrc ned i backsluttningarne ocb på dc fuk-
tigare ställena uppväxa bland Tallarne. Också passa
dessa trädslag ganska viil att med bvarandra uppväxa
i blandning, ty Granen kar i uiotsats motFurun ellet
Tallen, flackröttcr, ocb upplagcr derförc sin näring
ur jordytan, inedan Furun med sin pålrot mera upp-
tager den från djnpet. Af denna orsak kan Granen
också uppdragas på en myeket grundare jord än
Furun ocb älskar tili och med lerbotten med en
grund svarlmylla cller annan matjord ofvantill. Den
bör, i ansceude derlill att dess rötter sä närä följa
jordytan, uppdragas i myeket slutct stånd, sä att trä*
den vai beskugga sinä rötter ocb bevara dero för
uttorkning. Granen blominar i Maj ocb fröct
mognar inom 6 månadcr ellcr tili November, men
ulklängcs lältarc, om kuttarna, i likliet med bvad för
Talien blifvit unionit, få (parsilta tili Febr, Det
kinner vid 70 ä 80 års ålder tili limmerstocks stor-

Ick, sarat blir vid 120 k ISO år tjenlig tili sågning,
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odi tie deraf crbållne plankorne begagnas med
nivelien fördel tili golf, sora blifva myeket Lvita
och vaekra. Afvcn begagnas trädet tili itiindte far-
tvgs master, och dc knän roten formerar med
slammcn, tili båt- och mindre farlygs-byggnad m. m.,
bvanitom barreu backas tili strö under kreaturen.
Äfvcn spritas af Gran dc bästa ocb varaktigaste
pertor tili tak.

Vid skogenstraktbuggning letnnasaf delta träd-
slag omkring GO styeken på tunnlandet, tili fröträd
för markens befröning och de uppskjutande plan-
tornes skuggande under deras första uppväxt.

Pinus Larix , Lärkträd.
Delta träd växer i Sibirien ocb IVorra Amerika

tili betydlig polliöjd, ocb bildar i båda länderna Sto-

ra skogor. i)cl är sallimia, som vär Tall ocb Gran,
ett dc kalla klirnaters träd ocb trifves dcrföre af-
ven rätt bra i vårt Finland, der inom Aykyrka Soc-
ken en slörre kroiio-park förekommer, som ocksä

• °
#frodat sig rätt väl. A flere andra ställcn af Wi-

borgs Län förekommer trädet i alleer ocb mera cn-
stakaj men borde, för sin Tallen ocb Grancn öfver-
träffandc snabbväxtbet och likval fastare samt i flere
afseenden användbarare virke, göras tili ett af de
allmäunastc trän i Finland ocb äfven i andra länder.
Ocksä förekommer det allmännare redau i England,

4
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Frankrike, Schweitz ocb en del af Tyskland, ssml
bcskrifvcs af Herr I. C. A. Blauel på följande sätti

a) Växlligbelen; det öfverträffar deruti, ulan
gcnsägelse, alla öfriga barrträn och uppnår bastigt
sin mognad, neuil. vid 50 tili 70 års ålder, då, soin

bekant är, de öfriga barrträden ej niogna förr än
vid 120 tili 140 år. Deraf följer alt 240 år gifva
4 gånger mogen skog af lärkträdet, mcn blott 2
gänger af anuan Larrskog. Såsom ett vilkor härlill,
likasotn vid ali skog-uppdragning, är, att trädcn ej
få växa enstaka, utan böra sfå slutne, så att de gif-
va hvarandra skydd för soi ocb storm.

b) Varaktigbet ocb användbarbet. I förra fallet
täflar Lärkträdet nied alla, och öfverträffar Eken samt
andra löfträn, isynnerhet derföre, att det ej angri-
pes af mask. Dess bartsiga natur gör dessutom att
det hårdnar med tiden, bvilkct man ser pä hus i
Schweitz, sora deraf aro byggda, ocb soin man uicd
säkerhet vet vara 240 år gamla. (Malisherbes ob-
servations sur les Pins, ctc.).

Uti Rheinisch-Westpbaliscber Anzeige 1827,
Nio 28, säges af Hr von 8., sora är född Scbweit-
zare, att enllgt hans erfarenhet, ej skall bchöfvas
mer än 40 år, för att få trädet så hårdt, att ej yxaii,
knappt sågen, biter derpå.

IVågot sora bör ganska myeket rekominendera
Lärkträdet, är alt bjelkar deraf böjas mindre än ek*
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bjelkar af lika dimensioner för samma tyngd; Löbr,
JVaturgesdiicble B. 4 pag. 269, der det tiliika an*

märkes, alt dcn sorien, soin Lar rödaktig ved med
bruna ådror, är bäst.

Trädet är leinmeligeu rätklufvct. Derföre och
i synnerbct för dess varaktigbet begagnas det också
med fördcl tili takspån, takperlor; af senare orsak
begagnas det äfven tili fönstcrlufter i Graubunden.

Baron von Drais nämner, att ban försökt låta
via ligga pä kiirii af Lärkträd, samt att det lyckats
vai, åtminstone på cj längre än 12 ars tid.

Af sanune skogsltusbållare bar trädet blifvit an-
vändt tili bjulckar, stallsgolf o. s. v., bvarvid det
tädat med Ek i brukbarbct, Dessa försök aro ännu
märkvärdiga derföre, att trädet, soin tili dem begag-
nades, ej var mer än 26 år gammalt. Hvilkcn an»
nan trädsort lemnar brukbart virke vid denna älder?
Eken beliöfvcr dcrtill minst 70 år.

Tili vanligt snickare-arbcte bar det också blifvit
försökt, ocb funnits gagnbart. När det betsats och
polcrats, liknar det löfträd.

Tili sängställen begagnas Lärkträdet företrädes-
vis, craedan litan alimänt är af den öfvcrtygelsen,
att vägglöss sfcy lukien deraf.

I Tyrolcn begagnas Lärkträdet tili resonansbott
nar i musikaliska instruraent.
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Såsom bränsle är Lärkfrädcl ett af de mäst
Värmgifvande; ocb dess värde tili Bokved färliålier
sig i della fall soin 17 tili 25; mcn tili Granved
soin 25 tili 15.

Tili kolning bar Lärblrädet företräde framför så
väl Tall som Gran; men kolen liksoin veden sprak»
som Gran,

Lärl.lräds-bark nyttjas tili garfning, men är

mindrc fjcnligt tili sulläder än tili ofvanläder, cme>
dan den gör lädret injnkt.

Den så kalladc Wcncdiska Terpcntinen fäs ock<
af Lärklrädct. Den tagcs sälunda: alt ett bäl bor-

ras i frädcts sida alli tili mcrgen, nndcr värciij el-
ler saflösniiigen, ocb ett rör psssas In dcri, försedl
med kärl inunder, då Tcrpentincn fortfar alt flyta
allt in i Angusti; ocb gifvcr ett stort träd nndcr
denna tid 6 ä 8 skålp. Terpentin, äfvcnsom man
ban, öin bålet igenproppas, under flere år läppä Ter-
peniin från sanima träd; men dctta försäoirar lii:väl
så trädet, alt det ej derefler mcra anses dnga tili
skeppsvirke. Man bar derföre i Salzburg redan
1524 utfärdat förbud emot Lärfcträdcls borrning.

Framför andra barrträn, bar Lärkträdet följande
företrädenj

I). Under sin växt angripes det ej af insckler.
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2). Icke liellcr liar inan cxempel på alt äskan ncd-
slag-it dcruti.

5). Det angripes bögst säilän af riita, ocb blifver ic-
ke liellcr maskstunget.

4). Som Lärl-.trädet liar håde en slark lijertrot och
vidt utsträckfa sldoröltcr, så liändcr det ganska
säilän, atl det kullstörlas af stormarne.

5). Oaktadt dc yngrc starnmarric aro ganska spensli-
ga, så händer det docli säilän, alt dc sönderbry»
las af bild snö.

6). Lärklrädct går bältre än något annat i grusig
mager jordniån.

7), Lärliträdet är ej någon farllg granne för Ek ocb
Bok ellcr and ra Löfträn.

O

Alföljdt af så sfora fiirdclar, borde jordägarc
vinlägga sig med mera nppmärksainhct un delta träds
införing och odling i Finland, der! nnderstöddc af
Begeringcn, soin, såsom ägare af anförde krono-park
i JVykyrka Socken, yore i tili Tälle alt tili bvar Soc-
l.en kringsprida frön och en koet beskrifning om trä-
defs niångfaldiga förelräden ocb om dess odlingssätt;
samt dorvid måhända äfven, för de omsorgfullaste
ocb slörsfa bemödanden ocb lyekade försök i Lärk-
träds-skogsanläggningar, utfästa några pris.

Dcss nppdragande medför oekså inga särskilda
kostnader ellcr afvikelser från Tallens ocb Granens,
Sieason anförer i della bänseende: ”Rcdan I7SI pian»
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terade jag Lärkträdsfrön som jag fick från Tyrnien,
dcls i sandjord, dels i fuklig fct jord. De förrj
gåfvo vackra plantor, som på audra året blcfvo alni
böga; de scnarc gingo sanana år ut. På andra stäl
len 1 Hannoverska landct liafva likadana ibrsök ledl
tili lika erfarenhet ock visar della oss, alt skogssköl
sein i allmänkct at oss endast påkallar naturenligi

cj tillskapade kekandlingssätt.
Hvad Lärkträdct bcträffar, som på nastan alli

st.ällcn i Finland är en främling, och skall genoir
frön fortplantas, börjar jag dcrföre med frösamlin
gcn. Den verkställcs i Februari ocb Mars på dc!
sait, att kotlarnc, de rostgula, ej de mörka soin ofli
qvarsitla från föregående år ocb aro redan frötoma
afplockas och läggas ntbrcdda på lafvar, der de siro
utsatte Cör soi ocb luft, så de väl torka, Dessa laf
var böra vara försedda med väl sammanfogade bol!
nar, ellcr ännu bättre, beslå af flere bottnar, der di
öfversta kuuna vara af spjälor, sä kotlarnc ej korn-
ina igenom, men väl fröet kan falla ned genom dem
tili de andra bottnarna, som deremot böra bestå afi
ramar ulspänd bampduk cller annat billigt tyg. Ge-
nom solvannen och lufteu öppna sig kottfjällea
efterband ocb ntsläppa fröet, som genom flilig omrö-
ring vidare befordras att utfalla ocb faller sedän ge-
nom spjclbottnarna ned på bainpdukcn, der man med
lätthct bopsauilar det. Tili nogare utfåcnde af del
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ännu I kotianne qvarvarande fröet, torde man kuona
ria (torka kottarne i rian vid lindrigare cldning) och
sedän tröska dcm, samt ätskilja fröet genom kastuing.

Om passande jordmån och kiimat för
Lärkträdet.

Med nndantag af fct, lerartad och hård eller
sumpig jord, trifvcs trädet i allmänhet i nastan hvar-
je annan jordmån, dcck mer och mindre väl.

Ursprungligcn är det mer en invånare nti ber—-
giga, än släte, plana länder, t. ex. Scliweitz, Ungern,
Kärntcn, Tyrolen, Krain, Stcijermark, Scblesien,
Pyreneerna och Alperne m. fl. Det trifs häst på
måttiigt höga höjder med någorlunda djup jord, der
det får frlhet alt nedskjuta sin tili 3 a 4 fot ned-
trängande hjerlrot; men forlkommer dock äfvcn på
grundarc jord, der det genoin sinä starka sidoröltcr
nog fästcr sig stadigt i jorden och derur tilldrager

sig näring. Äfven i plantskolan bör man undvi-
ka en fet trädgårds jord. *)

Om man kan väljä ställe för Lärkträdssädd, så
■hor man företrädesvis väljä elt sohi liggcr mot nor-
dcn; ly i solskcnet vill det ej trifvas. Den späda
plantan är så ömtålig för soi, att den hioit på en
dag, ulan skydd utsalt för starkare solsken, vissnar
*) “Ola barrlräds frön komma fortare upp uti såkallad Ijungjord,

eller också jord efter förmultnad barr.
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och utdör. Det blir doch möjligt att äfven planten
trädct på sådana startit upplysla ställcn; mcn plau
leringcn måste då she om huslen och mcd plantoi
soin hunnit tili I 2 a 2’< fols höjd.

Jag näinndc här plantshola, hvilhet måhända äi
ett ord soin stöter mätigcnj men churu del i försli
påscendct så synes, så bör raan deraf cj låta afshräc
ha sig: fy om dermed följer besvär ocli hostnad, ei
är det något soin lönar sig Väl frainför alt så shogen, -
åtniiustonc der det, som unnu vid della tili Tälle, hand
lar om Tortplantning af ett sällsyntarc trädslag, hvat
frön aro svårare alt i ruängd fås; och dessutom La
en väl shött plantshola och oinsorgsfnllt utförd pian
tering en otroligt fördclahtig verfcan pä shogens forl
homst och blifvandc dngliglict. Jag shal! vidare ti
la härom. Emedlerlid vill jag nämna om alt Lari
trädct visserligcn äfven hän fortplantas genom sånin,

dlrehtc å Shogsmarh och, sedän skogar deraf upphom-
mit, äfven genom fröträds qvarleinnandc yid Irak!
hnggning, och sjelfsåning, churu ej så fördelaktigl

I alla händelser måste maa liafva plantshol
cllcr annan utväg tili planlor att ntsätta dein, de
genom säningen ej planlor nppshjutit: fy del är ci

oeftergiflig regel vid alla barrträns nppdragande -

hvarifrän maa minst får afviha vid Lärhträdcts kuli
tur den, liemi., alt om inan vill hafva en rcsli|
shog tued raha släta stammar, så måste trädcuj st



■i slntna så dc sbydda bvarandra ocL beskngga dc ne-
dre delarne. Eljest får man ej resliga trän, utan
liuskar mcd grofva oformliga grenar.

Lärk-Trädets sådd, först i Plantskola, och
sålunda först

Om anläggning af Plantskola.
Den tjenligaste plntscn för en sadan är ej svår

att ntlcta, ly den beböfvcr hioit vara skyddad för
vindarne och för mycken soi, och ej hafva särdcles
fct cller för härd jordmån. Slinipig jordrnån eller
torr, brännande sand aro likväl odngliga, och angelä.
läget är att man bar närä tillgång på vatien. För
att bringa jordcn i det shicb soin behöfs för att der—-
på kuuna så trädfrön, är det bäst, i händelse den
förr ej värit odlad, att först begagna den tili potates
planlering, doch utan att gödsla den, om ej i nöd-
fall. Potetcrna gifva så slor äring, att de bc-
tala hostnadernc, chiirn det liär är oundvikligt att
mylla pofeterna, ej soni vanligt 2 gånger, ulan
minst S gånger på sominani, för att rensa jorden
från alla ogräs, soin vanligen sticka upp af frön,
hviika deri samlats undcr den långa tid den le-
gal otan odiing. Dcreflcr bcsår man en mindrc del
at det sålunda udlade laitot, och afsättcr den öfriga
delen tili den egenteliga trädskolan; men nnder den.
na väntan på att plantorna blifva färdiga tili om-

ii
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plantering, odlar nian derpä än vidare potäter, som väl
gifva en sämre äring, inen dock vanligen en sadan, att
den betalar koslnndcn, obcräknadt den vigtiga fördclcn
att ogräset derigenom vanligen blir alldelcs utödt.

Vld såningcn indclar nian landet nli G qvarterg
breila sängar, Lvilba sedän beredas pä det sliltel: ali
maa lägger 6 a 8 tums brcda bräder på sängen och
trampar dcrpå, så alt de titltryeka odi jenma ytan,
Derpä säe nian Lärkträdsfrön ganska tätt oeb öf-
verströr deni med sand ellei’ lös jord, bögst en fjer
dcdcls tnm liögt, samt begjuter deni med vatten ur
en sprulbanna. Det sväraste blir sedermera att be.
slsydda ntsädet för foglarna, soin på lukien liira upp-
söfca frljen, och ändamålct vinnes ej öin de ej be’
täckas med Tall- cllcr Granris. Granriset bar der-
jemte den fördelen, att dc aifallna Larrcn qväfva ogrä.
set. Bästa tiden för såningcn är på vårcn. Är fröel
godt, går det vanligen upp om 20 a 50 dagar, med
rakt uppskjulande 6 eller 7 bladiga veka plantor,
när ej starh tinka inträlfar eller man försummar ali
vattua. I)å plantorna nppkominit, upplagcs risbc
täckningen ocb ncdslicl.es pä ända, sä alt den gifvn
ettjpassandc skydd emot solen, ulan alt bindra vie

dcrvexllngen. Så starkt som Lärkträdct med åren

bllfver alt trotsa yttre inverkningar, så svagt är del
nu i försla början, hvarförc jag högeligen rekommen'
derar att gifva dc späda plantorna skydd, oeb valin*
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dem, cniedan en brännatule soihet dag cljcst hän för*
slöra den vachrasle sådd.

Uli August! män .id bör mau clocfe uicr öfver**'
Icmna dem åt sig sjelfva, för att bärda deni mol den
annalhandc luisten och vlutcrn.

En annan fiende, nmt bvilheu plantorna inåste
fredas, är ogräscl, emot hvl l het ingen aunaii bjelp
finnes än rcnsniug, soin bör förnyas hvarje inånad.
Dervid är docfc angeläget alt se tili, att ej planlor-
nas rötter uppryclias och shadas, cller jorden för
niychct npplossas, bvilket alitid sher, om ogräsct kin-
ner yäl rota sig, samt inedför vanligcu den följden,
att frosten i den lösa jorden nasta yinter alldeles .fö-
stör plantornas rötter. Det är egenleligen da, som
Lärbträds-plantorna aro ömläligast, ty de Lafva än*
nu ej så starh trädslam att de huima fälla sinä barr,
hvilhct sedennera blifver bändelscn *). Tiden för

*) ”Jag kan här ej nndgå att anmärka, att det alltfrig är en vinters
stränghet som förstör vara vilda växtcr. Tala de eljest klimalel,
nog tila de vinlerkylan, ty de aro då i dvala och ulan lif. Det
farliga är, att de väekas af blidt väder ur denua dvala, så alt
vätskorne komma i omlopp, och att frosten derefter instäiler sig,
INägot motsvarande liänder i de heta klimaten, om otidigt rega in-
stäiler sig under den lorra årstiden, som är deras växters hvilotid.
För att bekräfla della, har jag dejföre fUrsökt med Almar och
Lönnar (jag har ej haft några fimtäiigare trän} att på hoslen låta
bortskotta ali snö ifrån deras rötter och stam, pä det kälan skul-
le tränga så djupt ned i joiden omkring dem som möjligt; men på
v.aren har jag omgifvit dem med snö, för alt halla kalan qvar i det
ISngsta, så att då andra trän af samma slag slålt gröna, så ha.r
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utflyttningcn tili Trädsbolan beror på plantornas
Täxtligbet. Vanligen ban den sl;e på iiöstcn af det
andra äret, ellcr på våren under det 3:dje. De pian.
teräs der i radcr med 9 tums afslånd cinellan plan-
torna, äfvensom niellan raderna. Äfven bär rcnsas
de flitigt från ogräs, ocli valtnas efler bebof.
För öfrigt bör inan ej bcller bär försurnma den ali-
manna regeln, att aldrig låla de blottade röttcrna
träffas af solskenet.

Om utplanteringen i skogen.
Donna bör sbc nnder den tili plantorna fält sinä

barr, således sent på bösten eller tidigt på våren.
Valet beror eljcst på biomständigbcler. Om marken,
der de sbola planleras, ej är synncrligen torr och
vattuing cj gör stort besvär, då mä niau företrädes-
vis väljä våren, ty på denna årstid är plantans växt-
ligbet starbast; ocb låte.r maa dess rol ålföljas af li-
tet mull, så blir den tid gansba bort, under hvilken
den är under det sjublighets tilistäml, soin omplan-
terlngcn förorsabar. Derför bör niau likväl ej tro,
att en på bösten utflyttad planta under kela vintein

jag på dessa ej seit en knopp. Följden deraf har värit, alt då
de förra genora frostnätter förlorat sinä toppar, hafva de senare
ej blifvil skadade, har dock en af dessa Lönnar på sommarn
gifvit ända tili 13 qvarlers skott. ' Försöket har lyckats i år å

rad, och jag ärnar auställa del äfven på ömtållgare Iran och; bu-
9k«r. Lyckas del h&r i Falun, så lyckas del mångenstädeg”.

Fajubo»
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är sjui;, ty många omständigbetcr, mig inuntcligen
nicddeladc af Herr Mejer i Götlingen, fala dcremot,
ocb det scr ut, soin dc lerpcnlinartade välskurna då
bereddes i rolen, ty, enligl Älcasons observationer,
brinoa rölteena af Lärkträdet tned en utmärkt af
bartz starbt lubtandc, lifllg låga, oin dc aro uppbrut-
ne vintertiden, då dercmot de, som uppbrytas undcr
soiuoiarn, bnappt taga eld.

Planleringen må sbe hvilken tid som belst, så
är det alilid nödigt att laga alt jordca är så tori-att
den af sig sjclf rinner ocb läjjger sig täit ioliii röt-
terna, bvilbet är bögst nödväodigt ocb l:an ej crsät-
tas gcnom någon eftcråt skecnde lilipacbning, ty
på sådant sait komina röttcrna noga i bcröring
mcd joiden, soin är nödigl, för att de derufur skola
kuona uttaga sin näring, ocb bvarförutan plautan
naturllgtvis går ut.

Den nytta hafver höstplanteriogen mcd sig, att

om någon försummclse ägt rum vid planfcringen, i
afsernde pä rötternas noga inmyllning, så rcpareras
della nu igenom det i jorden uedträngande hösfrcg-
nets ocb frostens tillhjelp. Pä loria ocb för sol-
sken utsatta piatser bör dcrförc höstplanteriogen
gifvas företräde.

Vid valet af plantor bör man dessutom ej vara
busbållsaktig, så alt man tvekar att borlkasta en plan-
ta som scr svag ut. Plantan äger unuu litet cller
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intet värde; itien det är ej likgiltigt omden komrncr
atf gifva en bnske, ett tvinigt ellcr frodigt växandc
träd.

Vid npplagningeu af plantorna ur skolan, som
bör vara anlagd i närheten af dess skogstrakt, bc-
tjenar nian sig af en i Baden brnklig skyffel med
linnut blad, sådant, att då ma n nedstuckit det på
tvä eller tre sidor i jorden omkring plantan, så föl-
jer kela jordklurnpen med upp. De rötter, soin silta
inunder ocb som formera trädels bjerfrötter, afput*
sar man med en Lvass knif, mer eller mindre efter
djuplckcn af den matjord, på hvilken trädet skall
komina alt stå. Om några sidorötlcr blifvit sfcadado
af skyftoln, så afskäras äfven de med den bvassa
knifven, bvarefter de myeket lättarc läkäs ock blifva
sunda, saint kuona ulskjuta de fina liårrötter (nerf.
rötterne), som egentcligcn kämta näringen tili
det. För att lillika mlnska bebofvet af denna sena-
re, blir det också nyltigt att bortsfcära en stor del
af trädets qvislar, meu toppen bör man likväl beva-
ra för ali åkoinina; ty om den skadas, blir trädet i
mer eller mindre grad krympling. Del är blott
vid delta tili Tälle, utplanlcringen, som en sådan
qvistning beböfs, för att instälia jemnvigt emcllan
de närande ocb tärande delarue af plantan. Scder-
mera är den alldelcs öfyerflödig, ty dä plantorna sät-
tas 2 a 3 fot frän bvarandra, så gifva de så obetyd-
Jiga sidoskott » ocb icu sluten skog inträder dess-.
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uloin sjelfqvistningen eller stamreningen af sig sjelft
säsom den naturenliga raita, likasom trädens vidarc
fortväxt snart påkallar lijclpgallring,

Groparne för planteringcn böra nppgräfvas nå-
gon tid, par, tre veckar förnt, ocb efter snöre,
livarigcnom inan myckct lättar arbetct, bvilket maa
då lätlare Isan företaga med barn oeb ovanare folk.

Groparne göras väl vida, så alt plantans rölter
der få tiliräckligt mm, utan alt böjas.

Vid gräfningen läggcs torfven på den ena sidan,
och den bältrc ocb sämre jorden i olika högar, så
att luftcn får verka på dcm och göra dem mora.
Om dc, der vårplantcring vidtages, nppgräfvas nn-
der Lösten ocb högarne fä ligga öfver vintern, äp

så myckct bältrc. •
Vid planteringen kastar nian först torfven npp

ocb ncdvänd i gropen, samt derpä så myckct jord,
att, då plantan ställes dcrpå ocb blir nedmyilad,
den koinmer att slå lika soin i plantskolan. Alan är
dcrvid bögst sorgfällig att röllerna få bibehålla silt
naturliga lägc, samt att de blifva väl «cb tålt om-
mylläde med den bäftre jorden, Kan nian, så bör
man nppbjelpa delta inedelst pägjutning af vatien.
Sedcrmera fyller man omkring med den sämre jor*
den och tilltrycker den omkring stamwcn, så alt ej
något vatien der kan samla sig uuder vattniogen ocb
skada densamraa.
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Om plantan Hr liög-, så att den beböfver cft siöd,
sä bör delta nedsättas i boltcn af gropen förr än
plantan sältes, ocb ej efterät, crnedan det då rubbat
röllerna ocli mrr skadar än gagnar. Ett sådant slöd
sätfes belst på södra sidan, för att derjemtc skiigg»
plantan. Alit det skydd man derjefnte kan lemua
en sadan plantering, både emot djnr ocb elementcr-
na, det belönas af en bältre trcfuad. En -omstän.
dighet, soin man ej får nrakllåta, är att lialla noga
tillsyn öfver att de affallnc barren ej bortlagas, ty
de höra efter nalnrens ordning- tili trädels fortkomst,

Gallring ban man fiiretaga i en Lärkträds skog,
nien med foljande viikon

1) Den får ej företagas förr än dc dominerande
trädcn, två fot från marbcn, bafva 6 tili 8 tunis
tjocba stammar.

2). Ulan får ej borflaga andra än öfveryuxna, redan
tvinande, torkande frän, hvilka sknllc draga dit
insekter, suin sedän bimdc skada äfven de friska
träden.

5). Bör man göra sig tili en bnfvnd regel alt bcllre
vifi gallringen taga för litct än lagomt, emedan
öfverski idundet af dcnna gräns är bögst skadligt,

4) Bor-llag ndct af de större trädcn är det säilistä

man kan göra, ocb den förvändaste skogsbus-
hållning.-

44
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Betula j Björk.
Björken växcr allt ofvan Torneå ocb fortkommer

på ali slags joi-d: på backar, i dälder, anda ncd i
karren på der sig bitdade tufvor och torrare platscr.
I Finland förekotnma 2:ne slag: Hetula alba, llvit
Björk, Ocb Betula Dvarg Björk. Dertua sist-
nämndc såsom endast en obetydlig btiskväxt, mäst
yäxande i kärrlaggar och Utined der uppkastade di*
kcn s samt af ingen nytta, förbigå \1 bärmed.

Betula alba, Bvil Björlc, Alllman Björk.
Denna ar bland Vara nyltigaste trädslag, med ett

fast och segt virke, bvilket dock, i auseeude tili
bristaiidc kådaktigliet, ej hålier Vatien eller motstär
röta tili dert grad soul barrträden. Det anvaiidcs
Wed fördel tili verklyg , redskaper, inöblcr ocb
alitager bits ocb en vaeker polilur, bvarjenite det
Sorti brätlsle ar starkl Värnigifvande.

I\ nopparne tili banblotrtmorrta, sohi formerat sig
iinder föregåendc årets eftersommar ocb bnder via-
tern bibebålla sig slutna oeb bårda, utslå otti vårcrt
vid iöfulspriekbingcn, samt sprida silt hijöl ofver
bonblommorna sorti dä afvch utveckla sig. Efter
befröningcu tillvåxa dessa nti med sådaii bastigbefj
alt fröct kinner mogna tili Anglisti cllcr börjau af
Septehibcr, Ibland utfaller fröet hnder August!, nieli

6
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incremlcls först senare på luisten. Det tidigast ut.
fallne fröet fcan nnder gynnande väderlek redan upp.
kömmi sanima liöst; men mercndols inträffar delta
först päföljandc vår i Maj, da fröet uppskjutes i
spitsen på plantnn cller de försla bladen. Björken
växer frögarc dc försla åren, likväl å äfbrända ellet
svcdjeländer fortarc ock forlast från afbuggnc trans

rötferj men körjar dock från 10;de äret atl växa med
fart ock forlfar dermed tili 30 a 60 äret,' dä trädet
hinner sin mognad, ock bör da fällas, eniedan käin-
röta snart derefter ock äfven före denna tid läti
infinner sig.

Då Björken bugges i sin medelålder eller förr,
nppskjnta dess röller omkring stnbkcn skoll ellet
tclningar' bvilka tillväxa från körjan mrd en Vida
större basligbet än dc planlor soin nppkomma af frö;
men längre fram jemnar sig åter växtcn, sä de mot
slutet af växtperioden ungefärligen klifva jrmnvnxne.
Dock klir det förmånllgare att drifva Skottskog, der
skogen bestämmes att fällas redan vid 23 ä 30 Ars
åldcr; men bör, som redan klifvit nännit, trän af fröen
ocksä uppdragas tili ersättande af klifvande äldrc
stnbkar. Björkcns rölter skjula vidare ut, oeb bör
derföre Björkskogar i allmänhet bjelpgallras starkt,
alt de rädande träden få ett glesare ståud, då äfven
marken kältre kan kegagnas tili betning eller väli-
gång, NB. sedän träden hunnit tili minsl 6 fots
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ImjJ. Svddjcländcr taga framför annan mark bastigt
lufskog, ! synnerliel Björk och lär della oss alt
nenöin åfbränhaijde af ris, ljung cller annat brän-
Laet råsk ä vara skngsmarker, der beredå fortkoinst
för delta nytliga Irädslag, hvars lätla frön dcrjcinte
föras långa vägar af lilästcn, utom alt man kan Sam-

ia dcm och utströ dein på afbrända platser.

Alnus, AI.
Är äfvcn ett inbemskt träd, förekommandc oftast

inblaiidad < vara Björkskogar ock nlvisar, der den
förekununcr I störrc sfcdgsdungay, en bördigare jord.
Den skiljcr sig bos oss i Finland i 2:ne slag, neml.
Ainus glutinosa,Klibb Alj och Alnus ideana, Grå Ai.'•: - * -

A hius glutinosa, Klih-Al.

Donna kan-Sifven bcnäntnäs Kärr-Al, emedan den
förniuutigasl växcr i kiirrlaggar o,eb. å .sanka platser
sauit vii) sjöstränder. Dolleine skjnla ai sidorna från
en slark bjertrot, hvariued trädet vai emotstär stqr-

mania. Hanblommorue utbilda sig föregåendc som-
mar mot kosien, då konblommorna äfven visa sigj
luen tillväxa först päföljande vår cfter hefröniu-
gon tili kotlar, soin i Oclober oeb Aovenibor sanit
tili oeb mcd under hela vintein fäila sitt frö, bvil-
ket sedän af väder oeb, vind kringdclas, likasom det
flytaude pä sjöarnc qni vårcn kringförcs från Strand
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tili Strand, ocb sålunda blifvit en mera allmän Strand*
växt. Der trädet kinner tili någon storlek är del
tjenligt tili laggkärl, i synuerbet «njölkbyltor, äfven
tili möbler, bvartill i synncrkrl rollei na lemua mång.
falldigt ädrat ocb derigenom vaekert virke, soin an.
tager god politur. Tili bränsie är det mindre värin*
gifvandc än Björken, «nen något bättre än Gran.

Alnus incana, Grå*Al,

Denna Annos tili lika myekenhet j Finland och
är 1 motsats af den förra ett mera på kullar och torr
*nark förekornniande träd, mrd ett ljusare virke; äf-
ven tjenlig tili lika bebofver och mera snabbväxande,
i syunerhet som skotlskog Dock bar Björken såsom
ett mera bardi ocb starkt träd företräde tili cgente*
lig odling.

Populus, Popel, Asp.
Aspcn är ännu bos oss den enda vildväxando

popclart, men flere af dc utländska sfculle säkert
ännu mera förljcna vår uppmärksambct.

Populus tremula , Asp,
Benna förekommer öfverallt i Finland, och tri f»

ves bäst på sanka cller fuktiga slällcn. Bötlerne
skjuta ut i jordbrynet långa vägar omkringoch bafv«
en utemordenllig fönuåga alt skjuta skolt, så snart
tfädet fälles ocb den öfrige skogen blott lemnar vum
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for deras nppskjntande och bibcliällcr sig dcnna
röltcrnes förmåga tili skollskjutning i flcrc niansål-
drar, bvarförc man, för alt få Aspskog* der endast
några Aspar växa, undanhoggcr det» öfriga skogcn
och Asparnc, så uppskjnla röllcrnc i otrolig mängd
och 1 alla riktningar Asp-plaolor, htilka sedän skju-
ta raed en andra trän öfvcrlräffandc liasligliet. Vis-
serligcn l.an Aspon äfvcn fortplautas gcnorn frön;
men dcn låler lätt plantcra sig och äfvcn forlkom-
mer den liki pilon genoni störsätlning, som lernnar
snarare skog och derföre alltid lärer föredragas od-
lingen gcnoin frön.

Dcss virke är liviti och synncrligen utbållande
inot röla i luften, hvarföre det användes tili gärdsle
och borde, klufvit tili pertor, äfvcn mcd fördcl kon-
na användas tili de nu för så fönnånliga ansedda
perttaken. Säsom stock kan trädct användas tili bod-
och ladbyggnad. Dcss löf och bark tjcnar tili krea-
turs foder, i synncrhct för fåren, bvilka, då slälbar-
kig Asp inlägges tili dem, i likhet nied hararne,
sjelfva skafva harkon från trädct. Såsom snabbväxt
infaller dcss mognad ocksä vid 50 a 60 år; men äf-
vcn dessförinnan ioGmier sig oftast kärnröta, som gör
atl trädct vid 50 a 40 ars älder fördclakligast torde
skördas; soin bränsle är det af uogefärlika värdc
med Alen.
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Populus nujra, Svart Popel.
Delta trädslag bar blifvit planteradt 1 Sverige

och der väl firlbonunit, Liha ledes fiiis det redau
större trart deraf i Slottslrädgårdeii i Åbo, och må-
ste del saluiuluj trifvas äfven i andra delar af Fin-
land. Trädel bar en så ovapligl hastig växt, att det
redau vid 10 a 12 ars ålder efter sällcjvistar, ban
vara större än Gran ocli Tall vid ÖO ars ålder. Qvi-
slarnes sättning bör företagas i lös ocb bqrdig jord,
der trädet bäst frodas och växcr qcb torde delta
trädslag blifva ett af de förmånligastc tili en rigtig
svedjeodling å sädana orter, sain liafva nog jordut-
ryninie dcrtill, jemte en bördig jordmån då mun
genom delta trådslags udling efter cndasl 12 åra
omloppslid fcunde återbonnna tili Sainina fälts ånyq
bnggning, svedjning ocb sådcsodling en förmån,
soin inict af vara inhemsha Iran erbjuda.

Populus catiadeusis, Canada Papein y

är i anseende tili sin lihhet nied Svart-popeln, öf-
vcrflödigl alt närmare besbrifva i synncrbcl soin

båda erbjuda liha fördelar, af tjenligbef för stedjning,
snarvuxen stoel; tili yttre byggnader och stängscl in. m.

Populus balsamifera, Balscnn-Popel,

bar slarb llabarbcr lubt, i synncrbcl vid löfspricb-
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ningen. Är äfven snabbtväxandc ocli trifvcs i san.
digare, magrare jord.

Salix, Pihi, Scilg, Pide, lolster.
Förckotntna i Finland tili inyckenhet i kärrlag-

gar, ängsrander,. dikskanter och sankare plalscr i ali»
mänliet Dessa trädslag låta fortplanta sig gcnom
sältqvislar ocli växa också ganska fortj b varföre de
slorväxtare, sasom Ilvit- oeb Grön-Plblen, äfven knnde
blifva fö.rmånliga alt odla tili svcdje/mgge; «eli torde
en mcd Hvil- oeb GrönPil fullsatt Löidig marb re-
dau uudet' IS år gifva en buggbar svedjcsbog.

Sorbus aucuparia, Rönn.

Förcbontmcr på geusig jord, i stenrös, i berg-
skrcfvor, oeb liåller sålnnda tili godo en jord der
något annat trädslag pj gärna fortkommcr. Ponnen
växpr någorlunda fort tili 20 årel, men börjar sedän
alt få bärnröla samt bortforbar merendels innan sitt
SO ä 60 åi‘s doek förnyar det sig gcnom rotskotts
nppskjntandc. Tili den anscnliga niyckcnbct. bär
trädel bar, redan från yngreåren, bvilka af alla krea-
tur gärna ätas, förljenar det afseendc, och atl upp-
dragas ntined åker oeb ängsgärden, samt å så slcn-
bundcn mark, der andra träo pj växa. Det låtcr ock-
sä ganska jäit llytla sig. På det träd den gcnom sin
växt erbjnder, är dcrcmot inindrc alt räkna.
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Junigurus communis, En,

■växcr på ste.nbunden jord, der den större skogcn blifvit
utluiggcu. Ann ars mcra enstaka i Barrskogar, är den
väl pj något för gin tiäi!massa så nytligt träd sora
Icfce mcr för sin barr, soin jemte qvislarue nylljasalt
koka ett lag af, hvilkct från mjölkbunkar ocb andra kari
borttar syrah - li kasoin gifvct bland katfdricka åt
kalfvar meilför ganska god nytla. Äfvcn bareii äro
aavändbara tili dricka tn. m. Växande inäst i bu-
skar, planteras det ulme.d randen af jordvallar, soin

skola tjena tili släiigsel, ocb iiindrar der syinen atl
böka sönder dessa.

An in Följandc dcls bar ocb der i södra Finland
förekoinmandc, dels i yårt laini möjligcn fort*
kommande trän torde, för den nytla deras upp'
dragande skullc mcdföra, böra beskrifvas.

Qvercus, Ek.
Herr Directörn Ström angifvet 2;ne slag: Qver*

cus robor, Stjelk-Ek ocb Qvercus sessillflora, Druf-
Ek, såsom förekommande i Sverige, ocli i Arkit
för Iliisliälluingen oeb IVaringarne för 1829, beskrif-
ves Qvercus Coccinea, Pnrpiir-Ekcn, en inncvånare
i Wirginien i Ainciika, såsonl Vard iippmarksainlict
och att försökas afVeu i Sverige, [.vilkut föranlcdef
att föraöka trädet ocbså i Finland.'"''"
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Qvercns rohor , Stjelh-Eken,
sr llkväl den i Sverige allmännast förckommande,
ocb då endast en obetydlig skiljnad dc svenska E-
jianic cinellan luincs, mäst bcståendc i huru olloncn
silla vid sinä sljclkar, torde det vara uog alt cnsamt
beski'lfva den au ifrågavarande Stjelb-Elicii, I Fin- 1
land träffas denna oeh mäst i skärert,
der den på en del kolmar ock nlskjutandc uddar tili
oeh med bildar ti åg'ra mindre skogsdnngar, numera
lii; vai myeket uthuggne ocl» derföre heslåcnde af
mindre trän. Enligt lierr Ströms erfarenbet skall
Ekcn trifvas tili 60 latltuds graden, ocb blip deil
sålnnda för oss i Finland möjlig alt nppdraga en—-
dast i landels sydligaste delar; dess likväl ovan*

ligt sega, starka ocb nmt röta länge cmotståendä
virke, med deti änscnliga storlek hvarlill tradet npp-
Växcr, jemte de derå sig bildandc bngler oeb knän,
soin göra det sä tjenligl för skeppsbyggnad oclt så—-
inedelst gifver det ett bögt värde, ådrager det våf
uppniärksambct ocb inleder oss att nppdraga det, der
sådant låtcr utföra sig.

Med en djupt nedträngande pålrot, fordrar Ekeil
för sin växt ocb fullkomning en djup jord, hvilken

bör ufgöras af bördig jordmån, hutnusnb
liittiera ellcr saudmylla. Dess plats blir sålunda på

7
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lagoint kullrande höjdcr, företrädcsvis i Säären, der
ett mildarc Liimat ocfcså Lefordrar dess forlkomst,
Eken blominar i Jimi och Icmnar mogna olion i 1
October, hvitka alfalla efter nattfroster, isynnerlict
då lilasi föijrr dcm. Då kanna dc med iin g’a minia

samlas, om man utbreder bastmatlor umlcr trad e n
ocb medclsl en krok skakar dess grenar. Odlin-
geo af delta trädslag låter förmånligast Yerkslälla
sig genom soin bör anläggas i bördig
jords men för öfrigt så som för Lärkträdet är bc-
skrifvcl, ebtiru bar solen mera kan lemnas tillträde.
Fröna ellcr ollonen sätlcs några tuin från bvarandra
2 a 5 tuin djnpt, höst ellei 1 vår. Dc olion bvilka
om bösten sätlas, nppskjuta mcrcndels deras stam-

grodder då de gamla Ekarne utslå sinä löf, men dc
som säs om vårcn, uppkomma efter väderlekens bc-
skaifenbet 4 a ä veckor efter det ollonen blifvit
saita. Ollonct qvarblir alllid i jorden; och första
årct skjuter plantan 1 god jord tili 4 a 12 tnms
liöjd, Derefter kan den årligen tillväxa I, 2a 3
qvarter och är sålunda ej något irögt vaxandc fräd,
eburn det fortfar att växa längre än andra trän.
Först vid 200 ars ålder anses dess mognad inträifa.
Dock forllar trädet att årligen lägga på safriiigaf
ocb tjockna; men börjar derjemte att I kärnan inör-
na, tnjukna ocb murkna, som är ifrån är griper ai 11
mer ocb mer omkring sig, tills trädet Leit ocb bål-
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]ct förtorkar, uppmurknar ocb liki alli i deu ska-
paiic vcrlden, sluteligcn eftcr scklers växt ocb tili-
varo, sjunkcr tili siu förvandling, så vitiä cj men*

niskoband rcdan före en sadan tid skördar det tili
sinä behofver.

Der man vill bafva bögstammig skog, uppdra-
ger man Ekcn i slntcn växt; men der maa vill att

den skall ulsträcka sinä grenar ocb att dc skola
ntbilda sig tili tjocfca ocb starka för skeppsbyggnad
gagnbara fcnän, der äter gUsar man skogen ocb leav
nar bvarje träd crfordcrligt ulrymiuc för sinä gre-
nars ulskjutande. Äfven kau man under
yngre åldcr böja så väl slatn sora grenar ocb så-
lunda genom konst bilda dem för åsyflade bebof.

Äled öfriga löfträn bar Ekcn det gemensamma,
alt då trädet fålles fore fyllda 60 år, skjuta dess
rötter fcring stubbcu skott, bvilka, uppvuxna tili nå-
gon storlck, sedän gifva -virke tili mångabanda bebof
ocb deu så bcrömda barken för dc så kallade En-
gclska Garfyericrna. Äfven kunna sådana skott el-
}cr bättre dc af fröen uppskjutna, npptagas ocb nt-
sättas å annan tjenlig mark att formera uya Ek-
skogar.

Qvercns coccinea, Purpur Jik.
Purpur-Eken bar sin hemort i Wirginica ocb

Carolina i Aincrika; men bar redan i 80 år värit
käud i Tyskland, der den linnes plantcrad i viss&
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trädgårdar och trifvcs der äfvcu rätt hra. Den bar
många goda egcnskaper, som dc inhemska Iriidcn
salina, och förtjcnar derförc alt odlas tili skog, satut
inå Lända äfven försökas hos oss. På 30 år liinncr
den en höjd af 100 fot, som Ekarne i Tyskland
knappast hinna på 200 år. Virket är lika så fasf
som de bästa Tyska trädslagcns, och man kan gifva
det nastan sannna politur som mahogny. Trådet är
också ganska tjenligt tili bränsle och otvifvelaktigt
kan det också hegagnas såsom byggnads-timmcr.

Purpnr-Ekcn lycker om en sandaktig jord, ocli
ollonet skjuter bastigare än olion af andra artcr;
men det måste säs om höstcn, cincdan det torfcar
starkt under sommarn,

Pnrpur-Efceq har ganska väl fördragit kölden i
Tyskland. Den uthärdade fullkoinligt 1022 års slar-
ka vinterj endast på sanka ställcn led den då uågot.

JJlmus campcstrts, Alm.
Ainien är också en söderlänning, men gär efter

Herr Sfröms uppgift dock tili ännu en grad of-
vanför Eken, elier tili Ci :sfa graden. För dess snab-
ka växtj och tili ali slöjd och andra behofver an-
■vändbara träd, som är tili ikä bårdt, starkt och röta

nthållande, förtjcnar trädet vår synncrliga uppmärk-
Sanibet. Den fordrar för sin trefnad lös jord, racn

fortkoramer dock också på lerjord. Sankt läge för*
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drager den ej, inen väl oUfnktigS ellcr torrt, &!ott
joiden emiäsi är någorhuula mullrik.

Jcmte en stark bjertrot, skjuter Alinen «(arka

sidorölter, soin faster den mot stormar. Dlomningen
6kcr på bar qyist om vären ocb fröet mognar tili
niidsommar. Ofta blifva iikväl fröna slöge ocb
maskstungnc saml alfalla så snaii de inogn.it. ÄJan
bör derfore passa på deras mognatl ocb salilla dem
när de blifva bruna, Eftcr det fröna blifvit sanx-

torkas de på vindar eller andra luftiga ställeo
i några dagar, samt utsås derefter, blandade i ruull,
i ren jovd, ocb böra eudasl bafva en tunn betiiek-
ning öfver sig, Är vädcrlckcn fuklig, nppkonnna
de ännu tili en del gamma sominar, men gemenli-
gen äret derpä ti cl ig-t på vårcn, då fröet följer upp
J)å de 2:ne försla bladcn. Plantan blir första året
endast 4 a 5 tnmj rnen växer audra äret tili en
alns böjd ocb deröfver, om jordniän är lös ocb börr
dig. Ainien skjuter sinä qvislar åt cna sillan under
sin första växttid, men delta rättar sig med 'iden af
gig sjelf, utau alt genom uppbindning behofva jenin-
kas. Vid 120 tili 140 är räknas trädet bafva Imn-
uit sin mognad, dock bibcbåller det sig kärnfriskt
tili en vida bögrp åldex-, ocb pålägger derunder alli
§tqrre ocb gtörra träduxassa.
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Fraxinus excelsior, Askj
är ett utomordentligt bårdt ocb segt träd, tjenligt
tili Vagnmakar.e-, Stockmare-ocb Snickäre-arbete m.
in. Det fordrar lös, god ocb uiera sank jord. Fröet
uppkoinmer först s:dje årel. Trädel växcr likval
sedän ganska bastigt ocb nioguar vid 100 a 120 år.

Det är under sin lorsta uppväxt frost-öint, ineu

skjntcr å nyo der froslen afbrändt några spitsar,
Det skall växa upp tili 62 latilud grader. Fröna
niogna i Octobcr ocb Löra då sainlas ocb torkas,

Acer, Lönn.

Af de 3:ne i Sverige förekommande Lönnarler
Sro 2:nc der inhemska ocb den 3:djc en iukonnncn
fräinling. Men äfven i Södra Finland ser inan Loini
i trädgårdar ocb alleer, förmodligcn bar Oikomiini
gar från Sverige cller Ryssland.

Acer plantanoid.es, Spits-Lönn
Dcnna i Sverige den alluiännaste, förekommer

der ända upp tili 63 graders latitud, ooh ban så-
lunda odlas i större dclcn afFinland eller ända upp
tili Wasa ocb Kuopio. Den anträifas också redan
vildtväxande 1 några skogar i landcts sydligare der
lar. För dess goda egenskaper af stark vextllgbct
ocb det oaktadt täit ocb starkt virke Saint prydllgt
utseende under växtcn, lurljenar Loimen att med
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omsorg odlas af oss. I dcss första åldcr iiändcr
väl att skott-spitsarne förfrysa $ men delta ersättes
snart g'enom trädets snabha åtcrväxt. Äldre trans
sliott förfrysa dcrcmot säilän. Genoni sin starka
lijcrtrot ocb sinä vidt utgåendc sidorötter är trädet
väl befästadt emot stortnarna. Det fordrar en torr

och lös jord att växa i ocb vantrifvcs i en syrlig.
Bladen aro stora ocb libna vindrnfveidad samt mer-
cndels femnddiga ocb djupt inskurna. Blommorna
ulslå före löfven ocb fröct mognar i Octobcr saunoa

men kari qvarsitta in I December. Det som om
liöstcn utfallcr, uppfcoramer efter det kalan gått ur
jorden, och kan plantan redan tili hösten vara 10 a

12 tum bög. Audra året kan den uppnå en höjd
af 2,a 2| aln, om den ej för myeket öfversknggas
af andra trän cllcr rötterne bindras af andra trans
rötter. Luo oen anses luuna sin mognad vid 120 a
180 år, efter bvilken tid kärnröta Lörjar att infin-
na sig. Den utländska

Acer pseudo Platanus, Sycomer-Lönn ,

Sr i Tyskland allmannare än Spits-Lönnen ocb upp-
gifves der vara snabbväxtarc. Dock säger sig Di-
rektör Ström cj varsnat delta i Sverige. Hän upp-
gifvcr också skiljnaden i växt-utsecnde endast besfå
i bladen som bos denna art aro mera trenddiga ocb
ej så spitsiga, samt i fröet, som bär Ur triudare. El-
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jcst skall trädens egenteliga nytta bringande cgcn-
skaper vara lika»

Acer cumpesire, Fält-Vönn, Nufver-Lönn
Finnes hioit viltit växande i Skåne, och är

mcra en buskväxt än trädj och kmidc soin sadan
uppdragas tili häcbar cller stängsel, der det såsom
Väl tålande skärning, forde kuuna blifva nyltig.

Tiliä, Lind.
Endast ett slag finnes vildt växande i Sverige)

tnen i Finlands södra delar för('koniin a äfven

Tiliä communis , Alini iin Lind
Dcnrie hof låla kliinatct äfVcnså väl som Löitl

neii åtminstone är tleii i Tärt Finland allmäil'
nare än dennä.

Linden sfcjnter kori hjdrtrot och stärha sidotut
ter, hvarföre den kan TorTväxa på gdiinctafe jörd,
men älskar dock att finna den löS oeh bnrdigl '.lUä ;|
den äro mäst som Björkbladcn, endast något tjoc'
kare. De utslå i inedio af AI a j oeh hldin hloma i
Juli. Fröet tnognar i JVovember oeh liknar torkade
pepparkorn, Under vinlern uthlasa de stnåningdnij
nppkomma tili nägon del första, tuen tili det mäsla

först andra Soininani, då de i för sig tjenlig jorth
mån nppskjula 8 a 12 tum, och fortsälta derefter
sin växt med 1 fots höga årsskott och deröfver, då
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trädet vid 100 års älder rcdan Sr bra stort, mcn
fortsättcr doch sin växt äunu i 2 a 300 år, då Ira-
det uppnår en ofantlig storlek. Trädslaget är löst,
mindre värmgifvandc och tili slöjdarbctcn, som fordra
styrka, odngligt: för Lildhuggarc är det dock det
kasta träd och hegagnas äfven tili skärbrädcn, eme»
dan det ej så myeket slöar äggjern. Den störsla
nytla trädet gifvcr, är genoni sin bast. Hvart s:dje
cller 4;de år afhuggcs lironan och alla qvistarna,
soin på ett i Byssland isynnerhet kändt och utöf-
val sält valtenrötas oeh derefter leilinä en stor myc-
kenhet bast, hvilkcn sedän upparketas tili nijöl- och
sädes-iuattor (stora säekar), tili skor och rep m. m.

TREDJE KAPITLE T.

Om Jordmån och Ltige,
Sedän vi nn i Isorthct beskrifvit trädslagcn och

lärt alt kanna deras fordrlngar för tillväxt och mog-
nad, manar oss ordningen alt vi cgna en särskild
uppmärksnnihct åt jorden och läget, som sä myeket
inverha på trädens fortväxt och fullkomning;
Mänga oliha förhai lauden fOrekomma här, hvilkä vi
naturligtvis höra uudcrsöha och efter vuiincu Isänne-

6
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«loin hegagn» oss af tili egon och allmän nytta. Så
t. ex. linna vi, Irtirn Tallen, växande på en grnnda-
re jord cller allt for sank niark, endast långsaint
o eli fvihande tillväxer, medan Grancn och Alen på
sädana marker sisulle hällre taga sig fram och lem-
na en större afkastnihg; oclssä se vi, i niotsatt fall,
Granen på en torr, djup mo Växa akrahhig, tvinande,
då Furnn på en sadan sisulle hefinua sig på silt rai-

ta sialle. Dertill möta oss alldeles skoglösa, Isaia
fålt, sotu höra tili -skogväxt utläggas, ocii der valct
af triuklag Leit och hållet heror på oss alt ulse och
bcstäinnia, men på hvilket bestäinmande den franiti-
da afls.istiiiiigen och «len deraf karflylandc inlsomstcn
helt och liållel heror. På sådaul sait hlir dcrföre
jordens undcrsölsning, liänncdotn och tippfaltning
sanit allmängöriiig, under vissä lecheti och benäniniii-
gar, för Shogslnishållarc, såsom den (jordeu) är det
för Akcrhrtikare, af myeken nytta; och sadas håda
derigenom i ståod alt förstå och göra sig forstådda
af hvarandra under ömsesidiga öfverlägguingar, soul

leda tili ämnets upparhetande och fullkomnandc.
Då vi såledcs med spadeti i hand, gå tili vara un-
dersökningar och upptaga en torfva, hvad heuiärka
vi? Jo alt, om upptagningen värit nog djnp, der
förekotnina tvenne slags jord, tydligl markerade mc-
delst ett gränslikt öfvcrgäcndc från ett mörkarc ut-

seeude tili ett ljusarc. Det öfre är bSr mörkarc och
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hallas Muijani, hvaremot det midre lagrrt är ijasare
oc li kai las Alf. Alaljurdcus aiörhure färg oeli t all-
mänlict lii cl; ra ie och bördigarc beshalfeubct, härrör
dcraf, alt 1 (leima belinnas inbiaudade lemuingar «f
iner odi niindre fönnultnade växter, deras rötlcr
och stnndom äfven djur, bvilha vid öfvergåendct tili
sin furvandling söndcrfallit och sönderialla tili ett
mörkt sloft, soin, förnämligast hringspritt i de ö.fre
jordlagrcn, göra dem mörhare. Delta stoft, bvartill
il en organisha naturen eflcr sitt utlcfvande sönder-
fallit, hallasi Midi, och såsom en pi-oduht af lifvet,
hlir delta äCvcu den hraftigaste drifljedern i ett nytt
Ii 1\ der det af växterne upptagas som den biifvud-
sahligaste näring för deias tillväxt, uthildning ocb
mognad. Alen härigenom förmiushas och niistän fdc-
sviimer den ur jorden, om de växter sana deri yn.
xit, belt oeh hållct borltagas, och delta ej gcuom
andra tili mu 11 ufvorgåcnde uninen ersättes. Delta
visar ogs sålunda uödvändigdwten af åhrarnes göd'
slumlc, då mun frun dem borlförer giödorna, ueh
alt då vi begagna oss af träden, »i böre lemua af-
fallet, löfvet och barren saml s tul) hani a qvar |ip|« alt
multna och i jorden bibehålU den för växlenja så
nödiga tillgåugen tili näring, Al.ullcns egenshaper
aro: att den är förbrännciig, bar Törmä ga att insnga
Taiten, saml, i blandning med tjjlräeklig myche.nhet
jord, äfven längre bibchälla det, bvaremot mulleja
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ensarrf, ellcr i för stor qvanlitet förckommande, La-
stigt fördunstar det upplagna vattnct ocb såluu-
da ufan blandning mcd jordartcrne livarien kan lem,
na vasteina del fäste ellei- den näring de beböfva
för en frodig tillväxt ocb fullkomniog.

AU mnll är också id;e lila braftigt närän(le för
växterna, libasom den kraftigaslc näringen iche beb
ler passar alla växter lila bra. Trädcn l. ex., ocli
deribland Isynnerhct vara inbemska barrlräd, såsoni
Granen ocb Tallen, öfverretas ocb vanlrifvas af den
fetare millien, bvaremot Ek, Ask, Fruktträn m. fl,
af de så kallade ädlare trädslagen deremot fordra en

sadan mull för deras frodande. «Fn mera lif ellet
ju mera sammansatt ocb fnllkornnadt della lif värit,
dess fcraftigarc blir den mull, som dess död ocb för-
vandling bereder. Den efter djuran sjelfva ocb de-
ras exerementer blifvande, är derförc fetare än efter
växter, ocb efter dessa blir alllid den mera närande
soin blir efter fullkomligare, mera sammansatta väx-
ter. ”Vi kuona studera mullcns historia,” yltrarsig
Tbjer, "om vi endast observera vegetationens fortgång
på kala klippor. Der fäsla sig först lafartcr ocli
mossor, ocb nti deras lemningar forlplanta sig se-
dän fullkomligare växter, bvilka mer ocb mer efter

död ocb förvandling föröka jonb-
peli mull-massan, hvilken slutcligcn kan blifva ti 11-
räcklig att gifva näring åt dc slörsta träd. Denna
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mnll förckommer «Ullan oblandad, och får derföre
henämningar eflcr dc jordarter i h viiliä dcn är in-
hlandad. Så nppkoinina bcnätnningarnc Sandmylla,
Lermylla m. m.j mm i ansecnde. tili dcss mcr elicr
raindre forruttnclsc och dcraf berocndc löslighet, alt
som näring kumia lillegnas cllcr npplagas af väx-
terna, tillkonmia benäihningar soin äfren nttrycka de
olika gradcrna af dcnna löslighet cllcr förrntlnclse
ocli denncd mnllens närande förnvåga, såsom Svart-
mylla, Gråmylla, Dymylla, Tbrf och Tgrfjord."

Svartmylla Ur dcn rcdan i hög grad försiggäng-
na npplösningcn af fnllkomligare växtcr ocb djur
och är dcn krafligaste och snabhast vcrkandc.

Gråmylla kalla* ålcr dcn tili någon del för-
multnade och undcr förmnllning varande öfverresten
af slubbar, löf, barr och skogsskräden, sådan dcn
förckommer i skogsmarkerna och å •itlmggna skogs-
löten, der dcn tidfals af rrgn och soi utlakas och
försvagas, i synncrbet i backslultningar ät soisi il an.

man borde derföre vid alla hnggningar, dor inarken
skall leinnas alt ålcr bära Skog, fraruför allt å sol-r
aidan, lemua sknggandc trän qvar tili inarkcns behö-
riga sknggandc och dcnna musts cllcr mulis qvar-
hållande.

Dymylla är en pä sjöhollnar, i damrnar och
sanka ställeo, af vattenvaxtcr, snäckor oeh sjöinsek-
ter sig bildande imill, hvilkcn, i förhållaudc tili
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mängdcn af dess animaliska dclar, är fcraftigjyoch
blir eftcr sin, genoin difctiing- eller uppläggning,
föregångnc torkning ocli vädring ganska användkat
så väl tili sädcs- soin skogsväxtcrncs gödslande.
Det dori briinlliga näringsämnct kindandc syrct ut-
rönes, om niau på lackmussfärgadt pappcr läggct
någnt af den sura mylläri, då pappcrct af deu der
befintllga syran färgas nier och mindre rödt. Ljiing
hedar aro äfven besvärade af ett saminandragande
näringsämnct bindande ämae, sum så länge det är

rädaiule, företrädesvis endast befurdrar ljungväxtcr-
ne, meri verkar alt trän och andra växfer deri cj
homma fort, förrän den börjar alt forsvinna. Della
utrunes på ljungen derigenom, alt röltcrnc börja alt
■uurna, som bemärkes vid dess uppryekande, livilket
då försiggår ulan stort motstånd —bvarförulan ljun-
gens mindre lifliga utseende ocli växt äfven tili-
kännagifver delta. Då likväl ljungen är af dc väx-
ter som länge kalia ut rned alt bibekålla sig, och
mera onyttigt «pptager större jurdsträefeor» så på-
skyndar mun gerna dess förstöring på ett eller annat
sätt. Bräunlng under varma sorurar blir det miiist
kostsamma ■»— ocb då askan mältar och jemte lågan
tili någon del fördrifvcr syret, så blir marken der-
eftcr ijcnjig tili skogsplanlering eller skogssådd.
Äfven igcuom kalkqing, dikuing- ocb plojning jemte
polatcs ocb sperget odling kan ljuugkcdar fdrbördi-
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gas tili andra växtcrs bärande; men della bommer
säilän i fråga, der marben cndast ämnas tili sbogs-
\äxt i synncrhct bos oss, soin ännu Uga sbogar
utöfvei? cgct behof.

Torfjorden delar sig 1 2:he slag, det cna som
är nndcrsl ocb upphört alt iillvaxa samt saimn.mfal*
lit i en balfl förmullnad massa, livari den forlgäcn-
de förinultiiingen blifvil liänmiad genoni del öfver—-
ståendc, Inflons åtbomst bindrande, vattuct, ocli den
deraf ocb af denna balfmultiiade massa sin näeing
erbållande foHVäxandc mossan, soin bar bildar det
andra slaget. Dessa båda slagen förebotrtina i ijoc-
bare ellcr tdnnare lagcr öfver bvarandra ocb for-
mera de så kallalle bärren ocb mossarna, bvaraf v»
i Finland aga så vidslräcbla flangor. Dc bunna cn-
dast genom vattnets afledande (dibning) ocb Vatien*
loppens vidmabtbäilande jemte annan ändamålscnlig
bebandling göras tjenliga tili sbogsväxt, äfveusom
alt bära säd ocb gräs. ■— De vid sbogsväxtcn egen-
tcligen förcboimnande jordarter Uros Lera, Sand ocb
Kalk.

Ltran förebommer mäst som alf, ocb igen-
bäunes af oss alla för sin vatien emotlagandc för—-
måga, sin i uppblött tillstånd formbarbet, som gif-
vit anledning alt deraf slå tegcl, forma bärl m. in,,
bvaraf den erbåller oliba benämningar, såsom po—-
slins-, brubmabar-, babel-, ocb legeblcra. Jjordbruket
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förekommer den deremot Loit enkeli tinder namn at
Stvf— eller Lält-lera. Styfleran forekommer mora
säilän i ytan, men oftare soin alt'. Den är i silt tor-

ia tillstånd styf ocb bård, ogenomtränglig för viis-
ternas röltcr ocli dcrföre tnera oljealig för skogs-
■växlcn. Ett Starisi bcsknggande af Iran liäller
den docfc så niyckcl litckcr, alt lägrc skog dcråkan
uppdragasj men bör liian vid dess buggning iakttaga
alt qvarlcmna liiinst dnbbelt antal fröträu tili mar-
kens fortfarande bcsknggande, liviikon genom upp-
ristningar, trädfrö—sådd ocli planlering derefter bör
sökas, att jemte den naturliga sådden, fås åtcrbe-
täcfct med täti uppväxande ungskog. Afven påfö-
ring (under vintcrlidcn) af geus, grof sand eller i
brist deraf (Inarc sand ocb annan jord, tili. ocli med
kärrjord, som utbredcs på ytan, bidrager att kalla
lerjorden däfven oeh derigenom mjnkare, ocb be-
fordrar sålunda trädröttcrnes intrUngande ocb der-
med skogsväxtcn.

Lätti erä är deremot en af naturen redan verk-
stäld tillräckligare tillblandning af sand med flere
jördarter, som gör denna blandning luckrare ocb ge-
nornträngligare för växterncs rötfer, bvilka derigenom
bätlre ocb tillräckligare få tillfälle alt tillegna sig
de i jorden befintlige, för dem tjenlige näringsäm-
nen ocb sålnnda, att bättre trifvas ocb fortväxa
i en sadan jord.
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Sanden Ur synbarligen uppkommen af sönder-
gnisad sten. Den förekommer, liksom leran, tili
det mästa uppblandad mcd andra jordarter, och är
i Förbåilandc tili dessa blandningars ändamålsenlig*
Lef, mer cllcr mindre tjenlig för skogsväxfen i «ll-
mänhct och särskilta trädslag i synnerhet. Den upp-
lages undcr olika benämningar såsoin: Flygsand,
der den är så fin ocb sä litan biaduings-ämnen
(andra jordarter) att den för vinden yrar ikring;
M osand, der mera milli ocb fuktigbet stadgar ocb
samaianhåller den, hvartill onekeligen de derä ve—-
giterande xäxlerne genom deras rötter ocb skuggan—-
de myeket bidraga; Mursand, der sanden är ren,
men grofkornigare; Grus deremot är mer en sön—-
dervillring af sten ocb berg; Klapper, kallas den, på
sinä ställen förekommande, jorden betäekande mindre
dcls ännu bårda, dcls murkna, sten, som i stor
mängd på somliga ställen betäeker jorden; samt slu-
teligen Bullerstcn, som anlräffas lid foten af berg,
utvisande att de bestå af derur lossnade ocb ned—-
rullade slyeken, ocb Jordfasta stenar, som före-
koiunia äfven längre från Lcrgen ocb bvila med sin
mästa massa i jorden, endast uppskjutande en spits
eller yta tili cller något ofvan jordbrynet.

Saudens bufvndsakligaste egenskaper äro, att
den upptager obetydligt \altcn, bvarföre det öfver-

9
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ilödiga dropptals sbiljcr sig från bcnnc cller silar
Igcnom mellanruramen; mcn deremot upptagcr
sandcn lios sig mäst af värmet samt bibcbållcr det
läagst, delta i dess bögre grad, jii slörre bornig
den är.

Jjyrger iippglfvcr, alt, cnligt Schiiblcrs
balbblandad sand tili 50 bubib fum beliöfde, vid en
temperatnr af 13°, tre timmar 20 minuter för att
falla från en värmgrad af 30°, bvarlill den blifvit
nppbragdt, tili 17°} qvarssanden, nnder samma för-
bållande, 5 timmar 27 minuter, ocb lera, soin värit
sandfri, 2 timmar 19 minuter.

linlticn finnes dels i bergsädror, dels lagcrvis
förebommande i jorden, dels deri blandad, på del
fullboniligaste förenad med lera ocb sand, då en sa-
dan blandning ballas McrgeL

Kalbcns egensbap Ur, att up luften draga tili
sig fubtiglict ocb växtnärings-ämnen ocli derjemte
verba lösande på de i jorden beiintliga växtnärings-
ämnen. Förebommande derföre i ett mindre för-
bållande, utöfvar den sålunda en god verban, i det
des gör jorden tjcnligare ocb bördigarc i allmänbet
för växterne, men särdcles för somliga slag af dem.
Dercmot blir den i för stor grad sbadlig, derigenom,
att den öfverretar växtligbctcn d. v, s. drifver med
för stor bastighet.
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Dcss närvaro npptKckes gcnom slarka syrors,
eåsoin stark ätlicka, än bättrc skcdvattens m. fl.:s
gjutandc öfvcr slyckcn af det soin skall uudersökas.
Dervid uppkommer ett fräsaude, oiu kali; finnes in-
blandadt,''soin derjointe synbarligen gifver sig tilb-
känna gcnom sinä blåsors cller bläddrors uppstigan-
dc pä ylan oeb äter försyinnande.

Gcnom blanduingar af mull ocb dc anförda jord—-
prteraa, uppkommer en rnängd benämuingar, allt
ter soin det ena ellcr andra slaget är rådande. •*—.

Sä kaliar man mull ocli Icra, JLertnyllas mull ocb
sand, Sandmylla, lilojani} tuuli ocb kalk, Kalkmyl
hi} ler ooh kalk, Mergel} ler ocb saud, o m sandeu
är rådande, Lerblandad sand

,
ocb Sandblandad lerai

der lerai) bar öfverband, o. s. v.
Alt anstäl la kemiska undersöknlngar för att

komina tili noggran käuucdum om förbåilanderne af
dessa blandningar, blir i skogsbushållningcu mera
litan äudamål ellcr deremot svarande nytta ocb
förbigås derföre af inig.

Läget ytlrar också myeket inflytande på trädens
trcfnad ocb bör derföre af oss ined uppmärksambet
uppfattas. Så är t. ex. högt läge eller i allmäiibet
bujder, i synnerbet solsidan af dein, myeket ntsatt
för torkning, ocb borde derföre dessa lägeu vid trakt-
buggningen aldrig kullbuggas, ulan skog sländigt
bibcbållas å dein i vissa förbållandcn tili backcus
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Tidd och i vissa formcr, såsom i l;ransar cller häl-
tcn omkring hackcn, ellcr om dcn hei och hallen
cller tili dclar upptagcs tili åher, då Lokiansa åkcr-
gärdenas periferler incd skogshällcn af några fani ns
djnp, dcm man sedän gcnoni glesning- och återer-

sätlning genoin planlering, så väl skattar soin för-
nyar och ständigt håller i någorlunda tät växt, för
alt hihehålla jordmusten i den genom silt läge så-
lunda för niera torkning otsatta jordcn. I motsats
hro åter Däldcrnc utsatta för för mycfcen fuktighct.
Der måste åter yatten-loppen ofta rcngöras, nya
gräfvas, der de af hehofvet påkalias, och inarkcn häl-
las Täi rcn frdn vlndfällcn, atl valtnet öfvcrallt har
frlhct att afrinna, der det icke nedsjunkcr i förc-
honmiande sand- ellcr klappcrslcns—jord.

Igenom dessa omväxlingar af höjdcr och däl-
der, med i dem förekommande olika jordinåner, hom-
ma vl tili cu mängd olika gradalioncr, soin, för att
förstås, hlifvit tillagda lika många henämuingar.
Så kalla vi s

Sankt det ställe, soin största dclen cller hela
årct är höljdt af vatten. Såsom säilänä förckotnma
mossarna och de tili mossar öfvergående karren.

Syrligt cller surt, är åter det läge, der yattnet

Täi öfvcrhöljcr jorden, men i ett mera rinnaude tili*
etåud, soin mindre gyunar mosshlldnlngar, och der
eåluuda eu faslaro jord förckoiumer.
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Pilkityt ålcr är det, der vattnet har godt ailopp,
men i anseende tili jordens djup ocli beståndsdclar
tillräckligt upptager och bibebållcr vattnet. Härtill
bidrager i syunerbet ett för soi ocb blåst skyddande
läge.

Torrt, benämna yi deremot del läge, der vattnet
antingen så bastigt afrinner ellei* genornsilar, alt
jorden deraf ej binner upptaga ellei* kan för sig
bibebålla den erforderliga fuktigheten. Ett för öp-
pet läge inedförer sådunt.

Skarpl, blir ett genom grusjord eller liöga kul-
lar förordsakat ytterst torrt läge.

Vid skogsmarkers uppmätande ocli skogskartors
författande, niåstc de i delta kapitel anförda förbäl-
landen anmärkas och å karta betccknas sanit i be—-
skrifuingeu intagas. Jordborr är vid sådana för-
rättningar bögst nödvändig, för att med mindre
arbete ocb tidsspillan kunna tindersöka jordlagren
tili 3 a 4 alus djup. Med silfror antccknas se-
dän i beskrifningen ocb å kartan dc olika lagrens
djup ocb för att derjemte beleckna af bvilkajord-
mäner dessa bestå, kunde silfrorna skrifvas med oli-
ka färger.

Der ännn skog förefinues ocb der densamnic
genom blädning (de större trädens borlbuggning) äunu
ej hunnit blifva alli för mycfcet ulbuggcn, der kan
maa af trädslagen ocb sjclfva trädens växt, med uå-
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g- orlnnda säbcrbcl, siula tili jordiuåus bcsbaffenbet ocli
djup, bvarefler sedän bundc afgöras bvilba trädslag soui
mcd för°ägarn största nytta dcrpå bordc uppdragas.

' Si t. ex. tillbäunagifver en god växt på Tal-
len, alt jordmån bcslår af lösjord med tillräebligt
djup. Slotsalsen, eller dåliga borla årssbott på Tab
len, ntvisar åtee alt jordmån är niera bård, lerblan-
dad, cllcr jordep grund.

Gran af god yäxt, utvisar fubtigt läge med ler*
blandad mylla i öfre jordlagrct.

Klibb-Alcii utmärbcr genom siu frodiga väx(,
fubtigt cller sanbt läge, med god eller rifc mylla.

Asp soin växcr frodigt bctecknar fuktigl läge
peli saudinylia.

Eucu utmärber soin frodigt ocb bögväxandc,
djup ocb lösjord, bvareniot dess ulbrcdande i busbat
ocb sbrabbiga utsccndc med en mycbcnliet af torra
ocb torbande grenar antyder grns eller stenbunden
jord.

Ali jord soin ställ längc ntsatt för soi ocb regn,
ulan alt sbyddas af täcbandc växtcr, förlorar efter-
band den lina ilygtiga tuullen, samt blir sedän syår

alt bringa tili sbogväxt.
Asbau efter rls eller torf, inneliållcr näriugs-

äimien, join te förmåga alt ur lufteu tillegna sig så-
dana. Efter dess inblaudning 1 jordytau, såsom vid
§\edjuiug sher, eller sedän den genom regn ocb snp.
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blifvit tillpackad, är dcn ett förträffligt hcfordrings-
mcdcl för skogsväxtcn. I synncrhet gynnas vissa
Irädslag- dcraf, säsoin Björk, Grå AI m. fl.

Flygsanden, soin så lait sättcs i rörclse af Llä-
stcu och ofla öfversvämmar ocli skadar närliggande
lait, l:an dock gcnoin de så kalladc sandvcxfernas
tilllijelp och gcnom en derpå fuljaridc väl nlförd
trädcssådd och plantcring, Linda? och stäfjas saint
göras frukthurande.

FJERDE KAPI ELE T.

Trädens rätta huggningstid m. m.
Då vi i scklers gämla hyggnader ofta träffa vip-

liet oförvandladt och friskt *), tindcr det 40 a 30
ars gamla hus hörja alt tnurkna och så kun*
na vi pj nndgå fre.stclsen alt vilja utforskå orsakeri
tili så skiljakliga förctcelser.

I ällt hvad soni växer röjer sig ett årligt ora?

lopp, hvilfcet tager sin hurjan från vintcr-solsländet
och slutar deriried, likval nied afseende af klimatet;
så alt i de slrängare Liimaten, der vintern sänker

*) I Kalmare Län i Sverige qvarstår annh Axel Oxenstjernäs stoffit

Trädbyggnad, sedän öfyer 200 år yälbehålleti
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växtcrne i dvala, dcnna tid för växtlifvcl Lörjar ocli
slutar egenteligcn pä ömscsidor om dcnna tldpunbt,
mcr eller niindre aflägsct från den.

Rlcd våren eller den inträffände varniarc ärsti.
den blifva saftcrna förtnnnadc och börja sitt otnlopp
i trädets ytlre, splintcn, bvarombring de eftcrhand
formcra sig i safva, hvilhen under liöstcn mognar
tili träd och öher trädets tjocblefc mcd en tilikoni-
men ring. Under det delta föregår i ytan, fylla sig
åler porerne mcd nya safter, hvilka niot vinter-sob
ståndet tjochna och klibba sig tili bådlik massa, att

eftcr natur-lagarne af värvännen åtcr upplösas, för-
lunnas och fcringföras i trädets alla porer ocb tili
dcss alla dclar; och såmcdels börja en ny lifsverli-
sambct. Om nu trädet, under den tid dcnna ijocb-
nade bådiga massan lihsom i dvala bos oss uudet
vlntcrn innehar porcrna, fällcs, aftrummas, qvistaa
och afbarbas samt uppstaplas tili luftcns torkande,

så blir det blart, att dcnna massa, som jcmte trädet
torhar, bclt ocb båliet tilltäpper de genora trädets
torkning bopdragne porerne, och dermcd från trä-

dets inre utestänger ali yltre åvcrkan, bvilhen så-
lunda måste angripa utifrån, hvarigenom trädet en-
dast bårsmån efter bårsmån af tiden ban förvand-
las och derigcnoni Hihalla i årbundraden. An-
nat blir deremot förhällandct, om trädet fälles se-
dän saftcrna blifvit förtuuuade och börjat deras om-
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lopp i trädet. Här afhrytes drras verksamhet på ett

il uni onaturligt sait, och 1i l:t växlsafter i allmänliet
kumma dc först ! vingäsning, sedän tili ätticksgäs-
ning och så vidare tili don soin åtföljer förruttuel-
scn, kvilket dert hos sådana trän hcrnärkta olika luk»
ien också tillkannagifvcr. Delta bereder en skarp-
liet i safkarlcn, som dcldfrån således Lörjar att an»
gripa trädet, kvilket, sallimia tärt genom sine egna

myeket liastigare öfvergår tili förruttnelsc.
Fallos trädet hirnu senarc cllcr sedän löfvcl hunnit
titspricka, och låles det ligga oqvistat, hortdunstar
Väl myeket sf safterna genom löfvet, men porerne
tillslutas här ej af den tjoeka kådiga massan, hvaf-
före, om ock med safternes horldunstning något af
orsakerne tili den liastigare förrulluelsen minskas,
trädet dock hlir öppnare för luftens åtkomst och
dermed mora fallon för sin förruttnelsc. Dcrtiil
kominer, alt det enligt försök funnits i många afse-
Cndcn svagarc Un trän af lika dimeusioner, .som fällta
under viutersolslånds-tiden och medan trädet under
■vinter-kölden ännu hefinner sig fruset. nos oss i
Finland torde vi allt upp tili Wasa och Kuopio
kuuna antaga denna tid tili Mars manads hörjau och
slut, samt derifråh tili Torneå o. v. tili Apvil a
inedio af AI a j räknadt fran vintcrsolslåndet cllcr
från det trädets splint hclt och hållet hefinnes fru-

10
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set. Vili man dcremot hafva ett löst, snart tili
förruttnclsc öfvcrgäendc träd, fiiller man Irädct un-
der dc andra årslidcrna, då safterne äro I rörelsc,
Detta kan endast komina i fråga, der bristande för-
tanke uraktlåtit alt besörja de erforderliga bebofven,
satut tili strö under kreaturen, för att dernied iifvcn
oka gödseltillgängarne. fljelpgallringarnc i ungskog,
soin egeutcllgen ej duger tili annat än strö, visaa
Lärigcnom tili soiumarn, bvaremot dc, för ett stör-
rc ved, gärdscl, stoefc ocb annat gagnvirke gifvandc,
böra förllytlas tili November, Dcc., Jan., Feb. och
Mars månader.

För att vidare genoni erfarcnJict stadga omdö-
met i förenäinnde afseenden, bafva åtskilliga försök
Llifvit anställda ocb b vara f bär uppta-
gas följande:

”Fyra styeken Granar, som voro af lika ålder,
samma beskaifenbet och växt på samma niark, fälldes
på särskilda tldcr, nenil. i slutet af Dec., slutet af
Jannari, slutet af Feb. och slutet af Mars *). Fyra
fot från jorden blefvo alla aftruuiniadc och sedän
aftagne tili 3 fots längd samt derpå nppbuggne tili
6 tums bredd ocb 3 tums höjd, hvarefler styekena
torkades, lades sedän med ändarne på ställningar
och lastades med vigter på midten. Det fanns nn

*) Dessa försök äro anställda i varma länder, der våren börjar tidigt
och vinter-frosten knappt gör något uppehåll i Irädens växt.
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alt dc styckcn som buggits i slufet af Dcccmbcr bu-
ro niistän \ a mera. Slyrkan neinl. bosdcm
som buggits i Januari, Februari ooh Mars, var 12,
20 ocb 20 proccnt mindrc än bos dcn 1 Dcccmbcr
liuggae.”

”Af Granpälar, som buggits i Dcccmbcr ocb
slutct af Februari, voro de senare rcdan efler 4 år
niurkna ocb bräekliga, hvaremot dc som buggits i
Dcccmbcr voro fasta ocb siarka cfter 1G ärs förlopp.”

”Ett i Dcccmbcr bugget trädslyeke, som i jordcn
blifvit nedgräfven på par fots djup, badc saft och
bårdt träd ännu cf(cr 16 ars förlopp; hvaremot ett
lika bcbandladt trädstycke af samma slag- , men som
blifvit fällt i Februari, var rcdan efter 8 år för—-
multnadt ocb förfallet.”

”En bästspilta af träd, som buggits i Dcccmbcr,
varade i G år, en annan af samma slags Februari
träd, var rcdan efter 2 år obrnkbar.”

"Vagnslötar af Bob, som buggits i Februari,
voro rcdan efter 2 år obrukbara, hvaremot dc som
förfärdigats af samma slags träd, bugget i Dcccmbcr,
voro ännu efter 6 år i godt sländ.”

”Två lika friska ocb lika gamla Ekar fälldes,
en i slufet af Dccember ocb en i slutet af Januari;
bäraf förfärdigades fat, som fylldcs med vin, Idc
första badc, efter ett ars förlopp, endast li, i dc
seduare 8 stop bortdunstadt eller iutorkat. För att



undcrsöka burnvida denna bortdnnstning siilille Un-
nu mer föröbas, om den Ek, soin tili fal skulle an-,

fändas, klef hnggen ännu senare i saftiden, fälldes
trän af delta slag i slntet af Januari, i slutet af
Fcbruari och i slutet af Mars, livaraf skuros lika stora
ock tjocka skifvor, soin blcfyo försedda med en väl
kittad bleckkrans och fyllde med en lika slor vat-

tenmassa. Resnitaten deraf voro; att undre yfan
på den i Januari huggue skifyan efter tyå dagat
■yisade sig endast fuktig, med en och annan droppa;
det träd soin fällts i Fehruari bikehöll ej samuiq

vattenmassa i 48 timmar, och det i Mars fullda IrU-
det bibchöU ej vallnct i 21 timine,”

”Det Ur intet lyifvel underkastadt, alt dessa gruml-
satser äfven kunna auvändas i anseende tili del vir-
ke, som hngges tili skcppsbyggnad. Einedan taan
bärtill gemcnligen auyändcr Ek, och denue tili slör-

rc delen fälles under fulla saftiden, på det barkeq

Hfven må kunna bogagnas, visar sig burn liten var-
aktighet man bar alt yänfa af sädant virke. Alit träd
som änmas tili valtcnbyggnader, bör i synnerhet be.
bandlas med den största sorgfällighct." (Schlesische
Eandtwirthschaftl. Monatscbrift.)

Anni. Januari, Fehruari och Mars månaders tempc-
raturer i Schlesicu torde kunna jemföras med
bvad som hos oss inlräftar vid vårens annal-
kaude, netol. trädsaflerucs uppsmaltaude ? om do

80
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der ens frysa, ocli växtlifvcts återvaknande, sorn
lios oss af frosten bindes tili April, Maj tnå—-
nader, hvarföre äfven den skickligc Skogsbus—-
]iä! 1ani I. Ströni, i sin fiandbok för Skogshns-
bällare, sidan 163, anser raita bnggningstidcn I
Sverige för alli gagnvirke vara jfrjin IVovcmber
tili slutet af Mars, soin vi bär i Finland äfven
kuona antaga tili »orin: ty säilän Järer under
dessa månadcr i vårt land så inildt väder in-
träffa, atf trädens lifsverksamhct på alfvare väe-
kes, så alt safterne kinua förtnnnas och börja
silt omlopp 1 trädens porer. Skulie roan likväl
genom oförutsedda förliållandcn behöfya hugga
grön skog under saft.idcn eiler da safterne äro
i omlopp, räder samma Ilerr Dircctör Ström:
alt efter trädets fällning, "barkeij genasl afta-
ges i spiral kring trädet, ellcr upphugges vir-
ket genast, på det saften måtte hastigt ultorka,
innan den får suma I annat fall spricker det
saflkuggna trädet näsiän tili obrukharket;” och
så säger Hau vidarc; "Alt skog, soin fälles un-
der inån-ncdannet, skulie bättre motstä röta ocb
inindre spricka, än den soin fälles i ny ellcr
fullmånad, hvilkct af några påstås, mensoin jag ef-
ter flere anställda försök icke folioit bekräfta
sig; icke hellcr anser jag några skäl dertill.”

"Det virke åter soin fås af trän hvilka blifvit
barkade under växtcn, '*) och sedän fått qvarslå nå—-

*] Anmärkas bör dock, att denna barkning bör vara så utförd, au
dock någon rimsa bark, af 2 tili !> lum efler trädets storlek,
qyarlemnas, tili alt bibehälla safternas omlopp i trädet och der-

med trädet vid lif ochväxt. Annars skulie trädet straxt utdö et-

tet den fullkomliga -barkningen, och virket dermed blifva lika
jned det som fås af trän som fällas den ti den.
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gra år, I>lir segare, mera svårt att klyfva, bårdare ocli
i ytan tyngre.”

På Kongi. Preussista Regeringcns föranstaltan-
dc aro iorsök gjorda, att undcrsöka olika trans var-
aktiglict, liuggnc på olika årstidcr, ocb på olika sait

‘bcbandlade efter fäliningea. Rcsultatcn af dem vi-
sa följande:

”Oäkta Acacian, Silfver-Tallcn, Granen, Lärk-
trädet, Thnja, Europeiska- ocli Virginiska-Enen,
liuggnc uutit i vinlern oeh dcls klnfnc af stamskog
tili stör, dcls tagne af 2s ä 5 tn ms tjocka slarain a r,
ocli nedsatta i jorden, Lafva båst cmotslält förrult-

nelsen. Dernäst Ek, Ask, Tall, på saranaa sait be-

handladc. Rödboken,Almcn ocli Lönnen hafva niin-

dre väl cmotstålt rotan. Björkcn, Rönncn, Pyramid-
Popeln ännu sänire och Anicrikanska Silfvcr—Lön-
ncn, Ilvil-Boken, Linden, Kllbb-Alcn, Grå—Alen,
Aspcn, *) Pikien ocli Häst-Kastanicn, sarasi.”

’’De störar sora liaft barkeu qvarsillande, bafva
scnarc lagit röta Un de sora värit barkadc.” Della
är motsalscn af bvad nian bär anser böra intiäffa,
emedan man bos oss gerna afbarkar störcn i par, tre

sträck, på det det öfriga af barken sedän af luftcn
ocli blåstcn måtte afslitas, soin ocksä snart iuträlfar.

*) Som gärdsle anses Aspen likyäl, både i Sverige ocli Finland, flir

ett mot röta i fria luften länge motstående träd, och af fullt lika
värde med gärdsle af Gran.



83

Upprcpade försöls, anslällila äfvcn 1 andra ländcr,
iordc här än vidare framlägga rätta förliällandcrnc,
Lvilka dercflcr böra allmängöras. Vidare forlfar
Herr Ström att ännu anföra några af de anslällda
försöken:

"Anstrvkning med linoljcfärg ger ringa varak-
tighet mot röta i jordbrynet.”

"Anslryknitijg med hartz, svafvcl, ockra och tran,
bevarar cj träd som slår i jordenj ocb likaså lilet
skyddar saltvatlen oeb trädsyra,”

I Finland nytljas deremot att vid stolpars ned-
sätfande i jorden, oinlinda med nefver det slyeke
som skall ncdsäubas ocb derefter omgifva det med
stampad lera och bar bos mig för 16 år sedän
nedsatte Hcsjestolpar ännu stålt godt; men börja
dock att vid jordbrynet, i ytan på en tuin bafva
rutlct träd. Ofvanför nefret, som bör vara tätt slutct
om trädet cller stolpcn, spikas en rlng af klufvcn
vid cller annat träd soin väl slntes om trädet och
Lindrar vatten att nedrinna emelian nefret och
stolpcn.

Om vl besinna hnru ett och samma trädslag,
Lugget under olika årstider , efter hvad gcnoia

försök blifvit utredt, kan halla endast 40 a 50 år,
cller 100 a 200 år och derutöfver, samt hnru dess be-
handlandc äfvcn kan med- cller motverka tili en langrc
varaklighct, och sedän taga det i värde jemut sli-
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gande trädct, libasom arbetslöncrnc för dess använd-
ning, i bcfrabtande; så måsle vi kumma tili rcsnl-
taler, soin borde förmå hvar ocb en att iabtlaga dm
raita huggningstidcn, äfvcnsom att bygga med besbcd,
för att genom den bärigctiöm Uppboimnande gifna
trädbesparingen ocb denna älföljande arbetsbesparin-
gen, bibcliålla träd öfver tili föryttring, libasom inc-

ra arbetsbrafter tili användning på annat båll —-

en i båda fallcn icbc så obctydlig bcbållning att på-
raisua.

Efter att sålnnda bafva inbämtadl bännedom i
nu anförde förhällandcn om bvad soin inverbar på
trädets varabtighet m. m., blir det oss liittäne alt
derefter ändaraålsenligt inrälta buggiiingaroa i vårä
sbogar. Jag vill bar begynna med

Hjelpgallringarne.

Dcssa böra rgcntcligen begynna så snart träd*
plantorne hunnit uppvuxa tili den slorleb, ocb så
tätt nppbommit, att deras undre grciiar börja att för-
torba ocb derjemte något cfterblifvande i växten hos
en del telningar börjar alt ulrisa, det de böra ellcr
bunna, ulan sbada för sbogsväxten, borllagas. Detta
ban i en täit ocb på en gäng nppsbjulen sbog in-
trälfa redan vld 10, lii a 20 års åldcr, alli efter det
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jorilmån ocli gynnande Yäderlek mer eller mindre
gynnat trädcns växt.

Då nu i eii sadan skog endast erliållcs Barr-ris
tili slröhackning odi Löf-ris tili samma ändamål och
tili foder, så blir raita tidcn för hjclpgallringcns
ntförande här, hvad barrfräden beträffar, höst, vinter
cller vår, nnder det man mcd släde utför risct, som
myckct lättar arbctet och mindre sbadar de för tili—-
växtcn qvarlemnadc träden; samt för löflfäden, från
incdio af Jani tili mcdio af Jull ocb äfven längre
fraai tili tills löfven börja alt alfalla.
Vid sjelfva huggningens ntförande iakttages i en så
ungskog, att n.»n framför allt lenmar endast felfria
Iran tili uppväxt, om del äfven så skullc inträffa alt

man nödgadcs på sinä slällen (jvarlcmna mindre i
ställct för större fclaktiga, som bar i tid böra bort-
tagas. Efter sbogsmarbens vidd och trädslagens
snabbväxtlighct förnyas bjelpgallringarne efter 10,
13 a 20 är, och indelas den skogbärande inarbcu der-
efler, så alt ungefärligcn liha mychen trädmassa bvart
år är att päräkna, äfven af dessa buggningar. I
skogar, soin hunnit dcn storlek, att de gifva ved,
stängscl och gagnvirkc, ntföras hjelpgallringarne i
Decenibcr, Januari månadcr, då virket, somredan an*

fört, är starkast och varaktigast. Under de såluuda
«lerkomuiande hjelpgallringar böra äfven kullblåsfa

il



86

trän, likasom ståemle felaktiga, alitit! borltagas; mcn
med de qvarstäcndcs qvistning bör man oj bcfatta
Big, först såsom alldcles ändamålslöst (ly tradcn qvi-
sta sig nog sjelfve i en siliten sfcog) ocb sedän, så-

som skadligt, emedan, genom dc ännu oupptorkadc qvi-
starnes borttagning, ofta nog någon skada, något
qvistbål uppstår, dit sedän regnvatten ocb annan
Tätä drager sig, som, jemte det röta nppkommcr, trän-

ger sig längi‘e in, och sallimia förderfvar trädet alli
intiil kärnan. >•)■.

Eftcr det man genom bjelpgallringar uppdraglt
skogcn med felfria Iran, ocb dcsse Linna tili dcn ål-
der man beslämt för deras huggning, kommcr man
tili dcn i indclningeu oimiäimiä trakthnggningen;
roen som af olika trädslag böra qvarlemnas olika
tnånga fröträd på tunnlandct, gå vi alt här upptaga

Huggningsförhållandet för Trädslagen sarskilt.
Ekskogs huggning.

I anseende dcrtill alt Ekfröna cller Ollonen aro
tnnga och ncdfalla nastan lodrätt under dc grenaf
som burit dcm, måste, vid skogens bnggrting, så
mänga froträn qvarlemnas, alt grenspitsarne komma
på 5, 4 famuar närä bvarandra. Så snart fröår se-
dän iulräffat ocb plantor uppskjulit, bortbuggea och
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utsläpas äfvcn fröträdcn, ocb marben öfvcrlåtes tili
nngsbogen, soin, I ansccndc tili pålrötternas djupa
nedlrängando, oj boböfver vidare sbydd. Dcssa frö-
trans bortbnggningar verbställas, soin redan anfört,
undcr vinlorn sodan mora snö Pallit, som sbyddar de
uppvuxne tolningarnc för brossning ocb söndcr—-
slitning.

Bjö rhshogs huggning.
Björbon, soin vidt utgrenar sinä röttcr, vill baf-

va mora nlrymme för alt växa med fart. Dcrförc
bör Björbsbogen väl glcsas cllcr starbt bjolpgallras,
bvarig-cnoni marben äfven sbjutor något gräs ocb ban
bogagnas tili bcto, sodan libväl Björbsbogen hunnit
tili 7 a 8 fots böjd. Vid Irabtbiiggnlngen beböf—-
ver inan endast qvarlcnma 10 a 15 frölrän, någor-
lunda jonmdoladc på tunnlandct.

AI, Asp rn. fl. Löflräds-sbogar bnggas cfter li-
la grundor. Aspon i synnorbct sbjiiter starbt rot—-
gbolt ocb tili bclydligt afståtid fråu sinä stubbar.

Tall• eller Furu-shogs huggning.

Efter gcnomförda bcböriga gallringar uppnär
Tallen vid 80 a 100 ars åldcr tinnnerstucbsstorleb,
vid 110 a 180 sågblocbs, ocb dorifrån tili 200 k
210 ars åldcr, mer ocb mcr användbarhct tili mäster
ocb andra sbeppsbcbof. DA marbcn libväl säilän
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bar elt så öfvcvallt liärtill crfordcrligt jcmndjup af
lös (sand) jord, som kan lemua närino- tili så Stora

trän, så kap maa i de flesta fall noja sig’ med alt

bcstärnma Furu-skogens turnus tili 100, 120 å 140
och då vid huggningen hör qvarlcmnas 40 a 30

fröträn, lemnas desse af de alldra bästa, frodväxtasle,
Lvilka genom sin växt ntmärka att de inncbafva de
djupaste, rikaste platscrnc, såledcs ä dem ocksä kunna
upphinna den största storlck, hvarföre dc qvarlcmnas
att i det andra omloppct tillväxa och utycckla sig,
intill dess deras kronar börja alt uthreda sig och
gifva teckcn tili växtcns uppliörande och kärurötans.
anualkaude, då de under vintern skördas.

Gran- och fLärkträns huggning
utföres efter liha grunder, cudast att bär lemnas 60
a 70 fröträn.

Pop el och Asp
buggas ront allt bort, emedan rötterne försc sig nog
med plantor, och dessutom, genom störars nedsättan-
de, åtcrförnyandet af dessa skogar hastigast genom-
föres.
Anni. Vid fällningaraf sförveträn, som ståorngifne

af andra, hör delta yerkställas åt den sida der niiti-
stä skada dermed göres, och der rj nog mellan-
rum liunes för dessa fällningar, sådana öppnas
genom de i vägen varaude mindre trädeus
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fällning. Der grenar ocli bugter förckomma ,

bvilka man oskadudc vill bibelialla för skcpps-
byggevier, göres af qvistar opb ljung nnder-;
biiddningar, cller ock uppskjutcs mrd fällningar-
nrti 11s så mycket snö kömmit, soin ban förrl:oui-

ma krossning af grenarna.
Vid drssa fällningar af sturre skog, bar man

i Sverige ocli IVorrigc kömmit i erfareuhet af att
man mrd såg cj allcnast vinner tid, ulan derjemte
äfven bespar myeket träd, soin vid huggning cljest
går förlorat.

Tillhuggntng tili sheppsby g ijnad och annat.

Tili skepps- ooh båt-virke beböfvas en mängd
af kiliin, soin fonneras af deu största role n ocli stam-

men, iikasi flere sorts böjningar livilka stammarne an-
lagit ellcr i förening med nagon gren göra. Såsom
mera sällsynt, blir delta virke också dyrare betalt,
ocb sallimia fördelaktigare för ägarne att föryttra,
elmru ofta det af okiinnigliet uppsågas tili vcd. De
närmare skeppsbvarf bornde skogsägarene borde der-
före från dessa anskaifa sig niodellcr jcmtc pris-taxa
på det krumma virket, ocli vid Imggningen i gröfre
skog alllid göra folket bekanta med modeilerna, satut
anbcfalia dem att i cnligliet mrd dessa upphugga
trän som låta forma sig jcmtc sino rötter cller gre-,
nar tili hvad mallarne ntvisa. Äfven tili andra bc-
tofver, likasom tili polilur-arbctcu, kumia särskilla
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träddelar, såsom Alröttcr, massurorad ellei' flamådrig
Björb m. m. bättre bctala sig, bvilbel aill vid dc
årliga buggnlngarne bör bafvas i minne saml undcr-
rällclscr ocb föresbrifter dcroni meddclas arbetsfol-
ket ocb deras ledare, utom alt man sjclf mcd oailåt-
lig nppmärbsamhet bör, i synnerbcl i hurjan, tills
folkct blifva bunnigare, följa dcssa arbctcn.

Det undcr vintern tili särsbilta ändaniul upp-
huggna virbet bör hemföras clicr böras tili förytt-
rings-orten, der uppläggas tili torbning Saint förscs
om möjligt mcd tab, Den öfriga sbogen bör äfven
undcr vintern nppbnggas clicr tillsågas tili sinä be«
stärnmciscr, saint uppläggas tili torbning.

FEM T E KAPIT LE T.

Om Skogsmarkens och Skogens olika
användning.

i:o Tili Stam-~ eller Uö g sho g.
Slnm— eller Högsltog, är den sbog soul uppdragcs

tili sin bögsta fullbomlighct, eller åtminstone tili
de närmaste graderne deraf, såsom tili tiinmer och
sågblocb, dä jorddjnpetej är tillräcbligt för mastträns
växt. Häilill crfqrdrag; för de större trädens beliö-
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riga närande, en djnpare jord, från par fots (för
timrcl) uutin (ill Ca 8 fots (för masllrädet), — soin

dertill bör vara Väl sandblandad, sålunda lös, om
Furun, Finlands bufvudlräd, väl skall laga sig ut
ocb deri nppnä ifrågavarandc sforlcbcr.

Då icke allcnast hvarje träd för sig, utau sum-
man af träden, d. v. s. sbogen, enligt Skogsbnsbål-
lares noggranna bcräbningar, tilltagcr i kubik massa,
icbe lika för hvarje år, ulan i en stigande skala, in-
lill dess träden närinä slg ocb uppnå sin mognad;
ocb då derlill de sålunda i trädinassa tiillagande
större träden ännu mer progrecivt stiga i förytt-
rlngsvärde, så följer redan bäraf, alt det under de
llesta fallen, der förliällandcrna det mcdgifva, alltid
bllr fördelaktigast att indcla jorden tili stamskogs-
växt. Indelningcn beror af trädslagen, kuru niånga
år dc bcböfva för att hinna sin mognad; bvilkct vi
af det föregåcndc redan lärt, ocb konna vi sålunda
genom beräkning än vidare bestyrka detta. Ocb
antager jag barlill t. ex. Furun. Den bcböfver på
våra vanliga sandmoar en vaxtid af iGO år, för alt
Linna dcii storlek, att den lemnar 5 längder af 20
fol bvardera, ocli dessa, sågade, gifva A styeken 11
ocb 5 lums plankor samt 2;ne 7 ocb 2J tums bat-
tens, förutan några ylbrädcr ocb bakor. I följd bar-
af måstc den bärtill tjcnliga marken delas i 160 skiften
ellcr trakter, ocb för att komma tili en enklare jeni*
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föring, antager jag livarje trakt tili elt tnnnland, då det
tela sallimia blir 160 tnnnlanil. Efter de sntagna grun*
dcrna för en riklig skogshusbållningj måslc sfcogen
bvart 10:de år hjclpgallras, och då, euligt dcn liatun-

kunnige SkogsbusbAllarcn Cottas här bifogade Växt*
tabcller, ett tuimiani!, bcväxlmcd Tallskog, bnnnen tili

10 ärsåldcr, bar 26,770 *) trädämnen,
20 - 12,000 1 b?.

r,fr ?ålu " da 114,770 st.
’ | vid denna aldcr j

50 2,520 vidare i hjelpg. 9,472
40 1,352 996
30 1,123 407
60 876 249
70 ■— 744 152
80 626 118
90 350 96

100 449 81 -

UO 586 65
120 541 * 43
150 504 57
140 276 28 -

130 249 27
Sålunda fortväxa 249 trän tills de blifva 160

åi*. Om då 200 fiillas och vidare 29 efter 4a S

år, sedän marken ånyo skjnter tillräckligt plantor,
samt 20 de frodväxtaste qvarlemnas alt 1 andra om*

’) Har hänvisas tili 6:le klassen i älföljande Yä\l-Tabell för Tallskog.
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loppct, om möjligt, utbllda sig under dc 40 första
lieri tili mastträn, fä vi följande beräkning:

Jag begynner först med det 40 året, soip gifvcp
996 st. mindre virke k 2 kop. silfv. styek. 19: 82.
från del SO år, skiftet 407 läcktcr k S k. 20: 53,

■— 60 249 lakstols virke k 8 ~ 19: 92.
70 152 mindre stock al 6 ~ 21: 12.
80 118 bätire d:o a 23,, 29:30.
90 96 störrc stock a53 „ 55: 60.

I— 100 81 än störrc k 43 ~
56; 43.

110 65 mindre sågbl.a33 ~ 54:63.
120 43 sågblock a7O ~ 51: 30.

_ 450 57 d:o kB3 „ 51: 43.
140 28 bjelkar a 1 rub. 28:

_ 130 27 d:o a li „ 55: 73.
—1600.163 229 d:o a „ 400: 73.

2OO 20 master alO ~
200;

, *‘
r ,

S;ma 940: 86.

Samina vidd, 160 tunnland indelad tili 80
turnus, gifvcr:

af 2 t;d 40 är. fås i bjclpgallr. 1,992 a 2k. st. 59:84.
30 d:o 814 a S „ 40: 70.
60 d;o 498 a 8 „ 59:84.
70 d:o 264 al 6 „ 42:24.

80 o. 85 d:o 1,232 k 23 „ 515-.
473: 62.
12



94

Summa vidit, begagnad tili de su väl betalte
Latvoods*) (PertklyfvensJ iillverltntng, gåfvc:
tili ocli mcd 70 årct lika mcd förcgående cllcr 162: 62.
1,252 trän gifva a 10 klufven 8 fots långa
12,520 JLatvood k endast 6 kop. s. pr styck. 751:20.

Sta 013:82.

Markens begagnande tili svedjande.
Den jord som för sin grundhet cj en gång Isan

lillfyllest lemna fäste och näring för 80 firs skog,
men endast för 40 års, Isan, då jorden eljest ärLvad
man Isallar bördig: säd och gräsväxt befordrande,
incd fordel indelas och begagnas tili svcdjcbruk.
Svedjebruket, är också ett af Finnarnes älsta bruk-
bingssätt och derföre sä Isärt för fulket, som, af gam-
mat vana och i brist af bättre känncdom i jordbru-
ket, för myckct stödt sin utkomst derpå och dcrige-
hom ulöfver de nalurliga gränsorne utsträckt detta
brukningssätt, hvilket, då det medtagit mera skogan
-n» -,-n» .-.s n, .... o .

*) Di Siren mindre djupa marker kanna producera 80 ars furar, och
bonden ulan andra konstigare verktyg än sin yxa, (hrarlill haa
likrSl Siveli bordo hafva aftrumnings-säg, såsom tillika vid Bfri-
ga skogsarbeten mycket fördelaktig, i anseende tili denvedochtid
den bespar, hrarom ti redän anmärkt), kan tillverka Latrood, sä
Cnna Ti hrllken inkomst för honom och landet denna Latvoods
Industri bar inbringat och aöjligen äo akulle bringa, om den äter
blefre frigifyen.
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beböfts, gifvit anlcdning tili llcre shogsförfattnin-
garj mcn nlarbetade af i Shogsbusbållningcn min*
dre licmmastadda, hap deras (förfatlnlngarnes) syfte
och innrliåll blifvit: ”sbogens besparande,” med
andra ord, förmurhnande på roten cllcr marhen, i
ställct för dess producerande, naturcnliga skötande
ocb lagenliga förytlring tili cnshildt och alimän
Låtnad. Alen ehuni fosterlandshänslan Lärvid blö-
der ocb siialle vilja yttra mer, måslc jag tili ämnct,
och återtager sulcdes bcbandlingcn af Svcdjning.

Uudcr det shog växer, förbördigar den den jord
Ivarur den nppsbjuter. Ty träden upplaga Ufven
så väl näring ur luften som up jorden, ocb befruhta
den sednare förmedclst aifallen af sine löf cllcr barr,
genom afgående trans förmurhnande stnbbar och
rötter saint mä bända äfveu genom någon slags ut—-
gjutelsc ur de fortväxande trädens rötter, bvilhet
sammantagit alltid leinnar mera hrafl eller mylla i
jorden, än bvad shogen under sin växttid derur upp-
bjit) förutsatt lihvul, att shogen värit som sigbör lät,
och hladen, barren samt det mindre vid slamrcningen
affallande grenshrädet ocb rötterne få blifva qvap tili
bildningen at den för hommande växter så nödvän-
diga myllan eller näringspartihlarne.— Genom svedj-
ningen eller den varaamina, måtlliga ntbränningen,
försiggår bär en bastigare, ögonbliehligare förvand—-
ling; af den på förestående sätt tillkomne myllan.
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Bom dcrigenom äfven befrias cllcr lösgöres frän sy-
ret och göres genast tjenlig alt soin näring Inga i
växterna och på det kraftigastc befordra dcras växt-

ligliet och mögning. Efter skogens täthct, stori el:
och frodväxllighct tilldelas jordcn sförre frukthar-
het och förmåga att hara flerc grödor. Delta hänncr
ochsä bonden, som stöder sig pä sine fäders och egcn
crfarcnhct, oCh derföre af marker med äldre shog,
på finsha vanligen benänide: "Korpi,” tagcr flerc, 5,
4, S grödor, då samma hondc, efter en af ungskog
svcdjad jord, endast tagcr 1 a 2 grödor, hviikot
praktiskt sålunda äfven visar oss att skogens fort-
växande vcrkcligen förhördigar jorden. Delta hör
dock icke tagas så, alt delta förbördigandc tilltagcr
mcd skogens fortskridande ålder, utan så, att delta
tilltagande hufvudsakligast fortgår med skogens fort-
skyndande växt, så att, tili exempel, snahhväxtare
trän juoni kortare tid kuuna förbördiga den jord
bvarl de växa, än trögväxtare och sålunda dc
förra framför de sednare böra odlas på svedjeländcr,
äfven derföre, att dessa, såsorn hestående af lösare träd-
sortcr, mercudels, såsom Popcln, Hvit—Pihien, m. fl>
kumia genom sält-störar fortplantas och på sådant
sätt itiöni kortaste tid återgifva svedjcskog. Denna
(skogcn) hör likväl, efter hvad vi anfört, icke fällas
förrän den uppvuxit nog slor och yfvig, att den som
fäld, väl täcker rnarken och derigeuoui, antänd, lem-
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nar en tillräcklig ocb jenin låga tili markens erfor-
dcrliga svedjning, samt dessntoni lemnar nog stammar

för liägnandc af svedjeiandet, äfvensom nägot bränsle
för gårdcn. Af vara vanliga trän, Björk, AI, Asp,
Tall, Gran, bör skogen vara 40 år. Af Popel, Hvit
Pihi, Lärkträd behöfver den vara kanske blolt IS å
20 år, för alt med lika fördel kutina svedjas. Yngre,
gles och dåligt vnxcn skog, kan inan visscrligen äf—-
ven fälla tili sved och genom vällcr, d. ä. egcnteli-
gen aftruminade slörrc trän, slock, soin afbarkas, tor-
kas neli under vintein framföras tili så beskaffade
svcdjcfält, och dessas sammanslallande 2 ä 5, antänd-
ning ocb vältning öfver svedjeiandet, fä del att tem-
mcligen väl ytbrännas; men arbelet är tnngt oeb
myeket dagsverksödande, sä della bruk med beräk-
ning endast kan företagas, der så beskaffade marker
skola upptagas tili åker, eller nfrödjas tili bclcsba-
gar. Soin delta bruk, genom det myckna arbelet
det erfordrar, sniåningoin koninier alldeles alt npp—-
liöra, kan jag gerna öfvcrlcmna det tili sitt öde,
ocb gå tili

Det egenteliga Svedjebruket
Äfven tili svedjebruket dclas niarken i trakter,

efter trädslagcns snabbväxlbet I flere eller färre. En
trakt, den, der träden bnnnit tili den bcstämda slor-

lekeu, fallos om året, då den bcälår af löfträn, mid-



98

sommarsliden , då löfvet hunnit sin storlek och
dc öfriga jordhruhs-arbeten äfven liksoin lonina en
litcn incllantid för sädana utflyktcr. Undcr käsien,
sedän ali gröda hlifvit inbergad, lålcr jag vanligen
afijvista sveden och uppsamla alla slammar sanit
jemndola riset. Sedän kringföres under vintern
bvad tili slängscl erfordras och resten af den upp-
lagda veden heiusläpas. Om våren vid suösmält-
nlngen efterses och utstakas vattcnloppcn, hvilka
med jordens upptinande nppgrUfvas, så alt marken
hastigare npptorkar och i följd deraf före kan af*
brännas. Vid bränningen iakltages den försigtiglict,
att onikretsen först tili ellei* hei farnn renrodjas
från ris och ljung, soin alit kastas inom hrandgalan
i sveden. Dercftei* anländcs, om så passar, undcr
vind, af en person åt hvardera sillan, livilkcl verk*
slälles med sådant iakttagande på de cflerföljande
cldmolarne, att tändarne forlsälta tändandet i saal-

ina mån elden bakefter hinner längre in i sveden,
så alt den af motarne vfil kan lyglas, kvilket likväl
bör fortgå med den framskridning, alt tändningen
kinner omkring tili den mutsatta randen, innan den
mol vinden gåcndc elden sjelf hinner dilj hvarföre,
om svedjelandet är myeket stort, äfven folk hoe po-
steras ofvanom, på molsalta sidan af den, der tänd-
ningen börjar, för alt iaktlaga elden och tända emot,
der den börjar att homma för närä dc otända brand-
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Ijatoma af svcden, En sålnnda utförd btUrining ut-
brytcr säilän öfver sinä bestämda gränsor, och då
maa iakttagit Ingoin forlfarandc torr väderlek, blir
bränningcn också fullkomlig, och bar maa ej alt
vidtaga annat Un npplockandet af några öfverblcfnc
störrc qviständar. Härpä inplöjcs dcn tillkomne askan
gcnast och fältet inhägnas, om delta ej redan under
våren blifvit verkslällt. Har bränningen försig*
gått före Johanne, säs landct med stor spergcl,
bvilken efter omständigbcterna antingen bergafc tili
hö eller uppbelas af kreaturen, bvarcfler, nännarc
räg-såddcn, laudet plöjes, rägsäs och rågen nedniyl-
las med riskarf eller, der litet niull uppkominit ge-
noni de andra plöjningarne, nedplöjes. Påföljande
är skördas rågen, stubben nedplöjes ocb spcrgel-frö
sås tili beredande af godt böstbete för kreaturen.
Derpäföljande vår sås bäri lidigl spcrgel, bvilken
lemnas tili frömognad, som dock bör försiggå tili
slutet af Juli, då spergeln bör bärgas, undanskaffas
ocb landet plöjas ocb rågsås. Efter rågens skör-
dande lemnas svcdjelandct tili skogsväxl; dock kari
liärvid den busbållning iakllagas, att då landct inåste
liällas genom stängscl eller på annat sätt fredadt for
kreåturs tramp för att skydda den uppväxande sko-*
gen, derina uppdrages genom sådd, rotskott ocbsätt-
qvistar i smala 2 famns bälten, med 5 famns mcl-
Unrymder, hvilka under S år, som sfcogcn behöfver
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för siä uppväxt nnilau krcaturcns bctt, hållas tili
höväxt gcnom sådd af spergcl cller annat fodcrfrä

hvarcftcr, då kreaturcn cj mer kuuna skada trä.

dcn, dessa sanana mqllanrjmdor kunna Ijcna tili bcfe
i onihring 10 år, tiliä dcn .öfverhandtagande skogs-
växlen åler qväfvcr ali gräsyäxt.

Efter före.slående beslämningar för sädcs följ-
dcrna, och dä vi för vara beräkningar äfven bär an-

taga 160 geometriska tunnland, få vi sålunda föl-

jande förkållanden: 40 Irakter af 4 tunnland hvar-

dcra, ocb deraf årligcn
l:o 4 Tunnland soin fälles tili svcd.
2:p 4 Tunnland tili bränning och sådd, först med

spergcl tili hö och sedän med räg.

5:o 4 Tunnland i rågväxt, och efter rågskörden Le-
sådt med spcrgel tili hete.

4:o 4 Tunnland besådt med spcrgel tili frö, och se-
dän sådt med räg.

S:o 4 Tunnland i rågväxt.

6:o 5 Trakter af tillsammans 20 Tunnland i gräs-
växt tili höslotler tili S;dclar och tili I;dclar i

skogsväxt.
7:o 10 Trakter, tillsammans 40 Tunnland under lika

förhållandcn i hete och skogsväxt, samt
8;o resten 20 Trakter afBo Tunnland i oslörd fort-

gåeude skogsväxt.
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Häraf lorde foljande heräkning hutina (/oras;

8 Tnnnlaiid i råg a 4 tiimi, gör 52 tunn.
1) råg a 3 ml), silfv. .

.

, 160
deflijl liörande llalm och agnat . 20

Ö) 4 Tunhland spergel tili hö a 80 lisp. gör
520 lisp, liö a 8 kop. . . , 23: 60.

5) 4 Tiinnland spergel köslhcte . 10:
1 4 Ttinnland tili spcrgpl-frö a 300 skålp.

4) j per luun. gör 2000 skålp. a 3 kop. 100
'det dcrlillhörandc fodcr , , 10

ö) 20 Tiinnland med afdrag af ? deraf tili
hö, sallimia 12 Tuiinlatul a 80 lisp. gör
860 lisp. hö a 8 kop. . , 70: 80,

6) 40 Tnnnlaiid tili ajdelar eller 24 Tuoni,
i hete för sotumarn a 3 mb. tunn. 120

S:ma Ö22: 40.

Visserligcn kan mot denna, likasom mol dc föregå-
ende herakoingarnp, invändningar göras, att pj sä rik*
tiga värden I di m aro insaltp, ooh Mfvcn mot dc an-
tagne afkastningarne; luen dc tjena dock att visa tili
livilkcn grad vara skogsmarker, nnder ett rikligare
liandliafvandc, tifveti sirulle konna hidraga tili den
puski Id ta och national förfcofran ■— och derjemte, alt

det så ofta öfverklagade sVcdjelmiket, så utfört soin

del här föreslås och af mig öfvas, pj hlir så skad-
ligt ohunnigheten utskriker det att vara, ulan tvärt*
om, af ett gauska väscudlligt slöd för homman i af-

-13



102

lägsnarc delar af landet, som äga mcra jord Un som
åker lian bcbrnkas, och sadan jord, som tili bög-ellcr
stam-skog cj passar, ulan måste begagnas tili niindre
cller lägrc skogsuppdragande, dåj med fillvaralag.m-
de af stammai-na, mgen förlust uppstår annat Un i
tiset, som mångfalldigt ersätlcs af dc cflor brånnin-
gcn och bcbmkningarne crbållne vaxferna. Tili des-
sas värdc, det redan anförde 522 mb. 40 bop silfv.,
bör Unnu tilläggas värdet af stammarne, som uppbugg-
ne tili ved lemua omkring 8000 ellei- 80
skogs-famnai-, d. v. s. hai Uuni n lång, ved, som cf--
ter olika orters pi-Iscr ocb olika tradslag lal* bögst
olika värde, ocb dcrförc bar endast anlydes, cj
tages 1 beräkniiigcn. Afvensa sktillc genom käd-
samling ocb tjärubfanning, der svedje-skogen tili
någou del ufgörcs af Gran ocb Tall, Unnu ökade in*
kornster beredas ocb igenom infurandet af den så
snabblväxandc Popcln, Ilvit-Pilen ocb
dessa inhomster anna vidare kuuna förstoras. !)å
deriill risbränning så myeket bnfordrar skogsväxten,
att den af Ström m. H. Skogsbnsbåilat-c pä det kraf*
tigaste förordas *), så tror jag mig afveti kurnia re-

’1 Ström säger i sin llandbok för Skogslmshållare, sid. 2Sö: ”tltom
det att risets branniög lättar arbetet vld frösådd ur hand, och he*
fordrar fröens nedtrangande tili maljorden vid naturlig sädd, hai*
deuna risbrtlnnlng det föf sig, att skogen tippkömrtief jemnare och
Vaxer fortare der grasroten blifvit sä myeket bränd, att den ej kari
«tsuga musien för de späda plantorna, hyars rötter försla och
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oommendera <1 et nu angifne svcdjning-äsättet; doclt
mrd förbeliåll, alt niarben sedän äter fredas för sbogs*
yäxtcn.

Amn Såsoin en fiiljii af svedjandet, linna vl nastaa
öfveralll i synnerhel löfsho{y först uppväxa å de
svedjade markerna , neli då (leima efter 50, 40
år åler fälles, blir skoltsliojjs nppsbjnlande och
tillväxt naturilla följdcn deraf, ooh saintnansniäl-
ter della skogsbrukningssätt sålunda nied sved-
jebrubel. Om della, öch najjra andra säti att
iieliandla skugen ocli skogsmarken, torde vl der*
före äimu i nåryra rader böra iVamsliilla.

Om Skottskog
Donna nppkomtner, som i förbigåendc redan blif*

yit namiil, genoiu frodiga skotls uppsbjutande fråu
andra året äro sä lina att de icko kunna laga «fverbanden der
starka gräsrötter karapa med dem.”

"liisbränning, der skog skall växa, raedförer således flere för-
dejar, ncral.: att trädplantorne växa fortare än om ingen bränning
skelt, alt sädden blir jeronarc derigenom, att Jivarje jordflHck är
öppen oeil tillgänglig för fröen alt trälfa myllan, att arbelcl uu-
derlätlas vid frösåd(J ur band, da hackning annars akulle skett,
peh att skogeu gifver större afkastning, del? för sin tgthet, dels
.för den ymnigare föda som marken får genom askan, bvilken
Jgttare insuger födoämnen ur luftep. På alla slällen der skog
nppvuxjt efter bränning, är den alltid frodväxtare oeb tätare, än
der den uppvuxit på osvedd raark, (En företeelse, den yi i Fin-
land äfven med egna ögon sä mångengång seit). En olägenhet
niedför dock bränningen, den neml.: att då barrträden derefter
yäxa fortare, blir yirket äfven miudre fas,t,”
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alla löfträns röttcr, der Irädcn för e cller tnulcr dc-
ras medclålder blifvil fätlde. Dessa sbolt lillväxa med
en fröträn öfverträffande bastigbet under de förslu
tiotal åren, bvarförc en så uppdragen sbog för sved-
jebrubet blir vida förmänligare än den som upp-
drages af frön, eliuru deu af fröen uppdragne se-
dermera vid en bögrc åldcr åter börjar alt växa for-
tarc. Orsabcn tili denna oi lisa växt måsle vi tänlia
06S i rötterua. Sbottsbogcn bar alt draga näring
ur redan utbildadc rötler, ocb uiåste såluuda få den
yinnjgaro än frösbogeu, der rötler ocb träd samfidigt
m aste ulbilda sig, hvaremot, da delta Immiit tili det
uiästa redan försiggå, vaxtcn bar från frisba rötler
uiåste tilllaga, under det sbolt-lrädel, bvars rötler böi”
ja att åldras ocb tili ocb med tili några delar för-
murbna, on masto begynna alt sabta sin växt, ocli
ban durföro skolt-trädet i växlligbet, under den sed-
nave perioden uppbinnas ocb öfvcrlrälfas af fröträ-
det, sotu dessutom tili gagnvirbe, af lätt fattliga sbäl,
inåste blifva fastare ocb bätlre. Då vid sbottsbogs-
brubet mcrendels en bort turnus tages, bonuner

denna (sbottsbogen) alt ofta aftagas. Ilötlcrne
blifva derigenom medtagne ocb lemua cller sbjuta
ailt färre ocb färre sbolt, tills de alldcles uppböra
alt sbjuta några. Att förebomma bärigenom upp-
bommande sboglösbet, böra vid bvar aftagning, af

frö uppvuxne tclniugar leinuas alt fortsälta deraä
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växt i kommando omlopp, och på sådant sali Liidä
nva, friska rötlcr llli uppdrifvandc af krafliga och
inånga sLolt, Äfvcn olika trädslags fröu Löra vid
aftagningarnc ulslrös på marken, på det joiden, cfler
tili Lehof af omhyte, mä Llifva j tillfallc alt bcklä-
da sig med de trädslag, för hvilka lion för tillfället
innehåller dc rikaste naringsämnen ■ — och underså-
dana iakttaganden skall alllid frodiga skogar pryda
vara marker och gifva oss mångfalldiga inkomster.

Om Tallskogens begagning tili Tjärubränning.

Tjärubranning har i Finland, i synnerhet i Ö-
sterhotten, ntgjordt ett ofla lönande skogsbcgagnings-
sätt, i synnerhet då det förenats med svedjebruket
och kolning, Man har, der marken värit bevuxcn
med Tall ensamt, eller tillsammans med andra träd-
slag’, 5 a 4 år före skogen skullc fäilas tili sved,
om våren då barken på Tallen lossnat, med dertill
enkom gjorda afbarkuingsjern eller afgängne liar,
fästade på kortare eller liingrc skafr, al.lt efter det
burn högt barkningen skulle komina alt vcrkställas,
afbarkat Tallarne, lista årct så högt folkct ulan ste»
gar åtkomma och under qvarlcmnande af en 5 a 4
fingers bred barkremsa, utmed hvilkcn safterne upp-
gå och kringdela sig i trädet, soin derigenom bibe-r
lålles vid llf, hvarförc denua barkremsa blifvit kai-*
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lad; lifs-hnrh ; 2:dfa året skarfvas afbarkningpn
nppat, ocli 3:djc äfvrnså, rned tililjJclp af längre
barkjernsskaft ocb steg-ar samt in cd bibebållande af
en forlgående lifsbark, bvilken likväl sista året Uf-
von aflages. Midsommarslideii, ifrågavarandt år, fal-
los löfträden, ooh om böslen de nu bcll ocli bållct
afbarkade Tallarnc. Stanimarnc rengöras då från
qvistar ocb upplUggas, löflröden för sijy ocb tjäru-
veden för sig, dessa sednare mrd såg aftrmninade tili
2:ne lika längder af det afbarkade styeket, ocb clt

styeke tages tili af det obarkade, tili lika längd som
de barkade styekena, Så snart för et medgifver, ut-

släpas allt detta tili tjärndalen, löfstaminarnc likväl
ickc. Här klylvcs veden sedän, den afbarkade, gan*
ska fin, nastan soin pertor, den obarkade tili breda
klyfven, soin läggas li!) en fjerdcdcls aln bögt på
dalens kolien, ocb tili tjoekare ved, som lägges öf-
yerst en aln bögt; af denna bngger man ock en störve
bop tili kovia bitar, genom livilka ali veden bibrin*
gas den jetnna stupning tili mcdelpunkten, som for*
dras för fjävans afrinning, ocb alt vidare nppöfver
formera en sfer, bvarigenora tjärdalcus täckning
bäst kan ulföras. En van Ijärobränmästarc är
ai 1tid af nöden , om allt skall allöpa bra

, så-
väl tjäran soin kolen noga kutina lillgodogöras;
inen en sadan fås också nastan från Lvarjc socfcen.
Meu äfvcu kådsamling tili Tcrpcvtin tili vcikiiing'
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kan göras der Gran växer å marlser som sköla sved-
jas. Dcrvid bcböfvcr nhiirr vårarnc endast en
slcmsa bark låssas ocb afdragas nedåt, samt sedän,
mcd sirt ncdra del fastsiltande vid trädet, åler vikas
tippåt sonl en rifva ocb sallimia fasfgöras mot någon
qvist tili emoUagandc af dcn imder sonunarn ut—-
sipprande kådan, bvilkrti, sålunda motad ooh samlad
på ett sialle, mot eller tuider luisten med ringa bc—-
svär sbördas.

Om stående Beteshagar ocli Löfläckt.
Så silart sbogarne skola skötas med onisorg ända-

målscnligt, så inåstc brcaiurens drifvandc ocb betandei
Jeni iiislällas, både dorforc, alt ungskogen cj får ska-
das af valldriftens Irainp ocb att dc äldre, riktigt hand-
liafda skogarua så bcskugga markan ocb bcläcka dcn
mcd löf ocli barr, alt stort intet gras der tippvaxer.
Upptagning', bägnandc ocb odling af för betet gagn-
bara sarskilta fält, beteshagar, måstc i följd dcraf
blifva förcmål för odlarncs oinsorger ocb bcmödan-
dcn, derest icke betcn aro tili crforderligl bcbof in-*
lagn e i åkcr- ocb sVedjcbrubet. Dc U|)ptagas, der
inarkerts bcskaifcnbet sådaal tillåtcr, närinäsi otnkring
äkcigärdena, dcls att dcrigenoin bcsparä stengscl-
kostnadcrna, dcls alt i dcnna, genoin forlgåendc he-
te, år fråu är förbördigade jord, sedän med incrfi
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lätlnad och slörre fördelar upplaga åbcrtillöbningar,
Äfvcn nddar och närbeläghe holmar blifva förmån-
liga att tili hagar upptagas. Upptagningcti Isan slse
på flere sait. Der lilsväl, som lins oss allinani In-
fräfiar, alt marisen är sbogbcvaxt, ellcr åtminstone
bctäcbt mrd En ellcr AI btislsar m. m., fällas dessa,
nndor qvarlcmnande af de största af dern, ellei' ocl; Iran
på 10, 20 ä 50 famnars afständ från bvarandra.,
bvartill på de stcrilare platscrna qvarlemnas miml re
sbogsdungar, men i brist af sådana, på höjdcrna 1
det sialle, bvilka för fältct bibebålla den fulsligbct
som i allmänlict bcfordrar gräsväxlen. Den fällda
sbogen och busbarna sammanföres på de öppna sfäl-
Icna i mindre llangor sålunda, alt de efter upp-
torbning burnia anländas och afsvcda jordytan, hvarvid
doeb är alt tillsc, det de qvarlemnade träden ej sba-
das. Efter fultändad bränning, bcsås dc afsvedda
ställena med gräsfrön, hvarvid Spcrgula maxima,
Hvitblöfver, Tåtcl-arter m. fl. torde blifva lärnplig».
Sedän åter påföljande är nya rotsbolt sbjntit från
de afhuggne trädeus rötlcr, aflngas dc och bre*
das öfver dc obrända platserne, hvilba efter riscls
upptorbning åter brännas och grasbcsås o. s. v. är
för är, sä alt bagen på delta sätt bringas tili god
gräsväxt. Dc smsuiingom rnttnande röllerne npp-
rensas årligen, mullvadshög-ir utbredas och marisen
jemnas så mycbct tid och tillfållc medgifvcr. Vati-
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net gifvcs bebörigt aflopp, mcn ledcs derjerate så,
öin tillfölle dertill finnes, att man dcnncd äfvcn öf-
versilar dclar af bagen tili gräsväxtens befordrande.
Finnes cj källor inoin bagen, der godt valtcn för krea*
turen står tili buds, «ppgräfves å lägsta stället en
dumni, dit vattnet ledcs från dc liögrc delarne. Alt
sä myckrt som möjligt Laila detta vatien friskt ocll
drickbart, omgifves damnien med lefvande trädbäc*
kar, helst af Ai, som Växer bra utmed Valtcn. Tili*
trädes-stigarne tili vattnet belägges anllngen med sfen
cllcr grusas soin vagar, på det kreaturen så litetsoiu
möjligt mä grillillä vattnet för sig. Hiedan Isreaturett
beta, utsprides dert af dem fällda gödscln, Vai söndciv
delad af vallherdert, som derjemte med rötterne upp-
ryeker sädana grässorter, bvilka Vai ätkomllge af
kreaturen, dock af dem lemnäs ovidiörde. Rnndt ora-

krihg dessa liagar, af bvilka man anskalfar sig flerc,
bibekållcs en skogsraiid af några faninars bredd.
Den, liksoin alla dungar ocb cnskilta Iran, böfn ke-
siä af Löf- ellei* Lärkträn, ocb indrtas tili Löf-
Itlckt sälundai att en del beskattas årligcn på sädant
sätt, alt sedän löfven fullt Ulsprnckit, alla ijvislar af*
buggas några fjVarter från statnmen, samlas ocb bop-
bindas ( små kärfvor samt nppliiggas tili torkning på
Cnkom dertill gjorda hesjor, derifrån de cflcr lill-
Väoklig torkning nedtagas ocb iuköras i lador cller

14
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stackar, enicdan de, allt tili vintern qvarblifnc på
hcsjorne, såsom mera utsaltc för luft, rcgn och snö,
mera fara illa, än de, cftcr fnlländad torkning, i lador
inbergade. Denna löfläckls beskaftning torde mcd
fördel kuuna förnyas på Björk, Asp, AI bvart s:le
ocb på Vid, Popel, Lind bvart s:dje år, ocb trädcn
i bagarne såledcs dereftcr indclas.— jVågre Skogs-
busbållarc bafva anscdt bäst alt afqvista trädcn cn-

dast på bälft det ena året, samt andra hälften det på-
följande ärct, på det safterne ej tnåge komina i stock-
ning ocb verka tili kärnröta, som eljcst, i synncrhct
å Pilar som på förstnärnt sätt toppas, skall inträffa.—
Vid sålunda odlade ocb bandhafda Ilagars begagnan-
de, torde böra iakttagas, alt först dcrcfter i dem in-
släppa kreatnren, sedän gräset temmeligen uppvuxit,
ocb ofta drifva kreatnren tili andra bagar, äfven im-

der det änuu fullt bete finnes qvar. Kreatnren älska
ocb trifvas bätlre af ett sådant ombyte, ocb gräset
skjnter äfven bältre, dä det cj jenitafgnagas ocb mar-

ken genom för längvarigt trarnp för myeket tillpackasu
Sedän röltcr och stubbar lossnat och inarken bör-

jar att emellau dc lefvande trädcn blifva jernn, au-

vändas jernpinncbarfvar ocb välien att halla jordy-
tan jenin ocb tilltrycka det fodcrfrö maa auser för
nödigt alt utsä tili gräsväxtcns ökande.

Fördelarne af så bandhafda Hagar aro niånga

ocb väscnlliga; utom den egcuteliga skogens fredan-
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de, soin lemnar tillfälle tili dess ändamålsenligare
skötscl, rinna kreaturen niera säkerhet mot Vargar
ocli Björnar sanit ett mängfallt kraftigare bete, soin

mäste oka Ladugårds-afkastningarne, och mcd en bält-
re vinter-fodring äfven förbättra kreaturen år från
år, saint pä sådant sätt ännw mcr oka deras afkastnin-
gar, som dcrjemle invcrka pä åkefbrukcl, bädejge—-
noin don kraftigare gödscln, dc okade tillgångarne,
soin gifva medel tili nyodlingar, ocb de lättade och
fordclaktiga tili Tallen hagarne crbjuda dcrtill.

SJETTE KAPIT L ET.

Trädfröns samlande och vård.
Ekollouen samlas under hösten i October, efter

det de försla frostnätter infunnit sig, dä ollo-
nen bältre lossna från sinä skålar och nedfalla vid
slarkare blåst, eller då man skakar på grenarne. Äc
marken niera gräsfri och derjemlc siat under Ek-
trädets grenar, kan man derifrån uppsamla dein; men
annars mäste man utbreda bastmattor, sädes-lakan m.
m. hvarpå de få falla, och blifva då lätlare att samla.
På luftiga vindar, eller för torkningen enkom gjorda
täckta lafvar mrd flere bottnar eller bottenafsat-
ser, torkas sedän fröct, sora å dem kan uppläggas
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tili elt qvartcrs höjd, likväl nndcp yilkor, att det
fiitigt, minst en gång dageligen, omröres, hvareftep
det, sedän mästa fuktjghcten härundpr fördunslat,
lian vidare läggas duhbell sä tjo.-lit allt lihväl
under fortfarande tlllsyn och omskoltniog, hvilken,
allt efter det som ollonen kannas torkade, kan från
Lvar dags gå tili hyar annan, Ivar tredje dags skott-
ning, tills fröna cllcr ollonen aro alldeles torra.

Anni. Eflcr det den lufltorkningen försiggätt,
och fröna redan befinna sig någorlunda torrå,
torde, lifct bönor och ärter, ollonen kuuna tor-

kas tili fullkomlig tofrhet i ria, på saroina
sätt soin bönor och ärter der torkas, efler det
de på förut nämt sätt, cllcr qvarsiltande vid
qvistarne på hesjor, blifyil väl lutltorkaue.

Ett annat lättare och måhända äfven säkrarc
Sätt föreslår Herr Dircctörn Ström. Ilari
gar derom som följer: "Man ulhrcdcr ollonen på
jorden til} en ha!f fots höjd, t. ex. på en trädgårds
säng, och derpå Ösps jord, så den fallcr emellan och
på ollonen på 5 ttnns höjd, och denna jord lages

ur gångarne krjng den sängen hyarpå ollonen ligga,
så att yattuet ej må stanna invid dern. Dä jorden
är päöst, krattas den jeninoch tUlklappas sä alt den

jriedtränger mcllan ollonen. Jorden mä sedän lill-

frysa så liårdt deu yill, så förfrysa dopk ieke
luen, ulan kunpa, så suart kalan gålt ur jorden, upp*
fagaä och utsättas.’’
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Dock blir det alitit! fördelaktigarc alt, der ol-
)onen ej skola bortsändas, redan öin böstcu, efter
föregängen lufttorkning i miudre grad, utså deni i
plantskoia cller i skogen der de skola uppväxa,
emedan dc Löstsädda komina bättre npp.

Ollonens grobarliet imdcrsökcs såiunda, att man
jdyfver oilonet cfier dess naturliga klyfl, och fin—-
nes grodden då väl ntbildad, bvit och frisk, samt
Itämän -hvifgul och fri från fläckar, kan man vara
Säker på att fröct är godt och gror, samt uppskju-
fer friska skott. Olion afvartlig storlck gå på en
tunna från 50 tili 40,000 styeken, och af myeket
Stora omkring 20,000.

Björkfröet samlas säkrast i September, •då frö-
knopparna blifva väl bruna; och sker samlingen bäst
såiunda, att qvislarnc, hvarpä fröhusen silta, afskä-
ras, hopbindas och uppsältas tili torkning, först på
yindar med tätä golf, ocii efter erhållen tillräcklig
luftlorkning, under försiklig bandtering, så del ut-

fallandc fröet kan uppsanilas, i rior, der de vid lin-
drig värmgrad torkas soin säd, väggslås och tröskas,
kvarefter Ifröet kan med lika säkerhet som riad säd
förvaras i höga bingar, och vid behof säudas hvart
som belst, endast man aklar det för väta.

Då man sjclf begagnar fröet, är bäst att landet
der det skall utsås, tillredes sä, att fröet redan om

kostea cftbr litcu lufltorkuing kan utsås. Delta gal-
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Icr alla trädfrösorter som mogna så lidigt alt de
huana utsäs j)ä ofrusen jord.

Alfröu samlas äfvenlcdcs i October, då fröknop-
parnc börja att blifva brnna, Samlingeu och hc-
handlingen blir liär densamma som redau är anfört
för Björkfiöct. Alen ocksä öin yaren, dä myckct af
delta trädsfrö ligger ocb simmar på valtenpölar ocb
nlmcd sjöstränder, samlas det med an större iätthetj
men bör då genast efter iipplagningen utsås.

Gran- och Tallkoltar samlas från JVovcmbcr tili
Mars, likväi heisi i Mars, som Lärkträdsfröct. De
förvaras på torra vindar, på eukoin för dem gjorda
torknings— och utlslänguings-lafvar, ocb torde äfven
efter genomgängen behörig lufttorkning kuuna rias
och aftröskas, samt sedän förvaras som vi förvara
vår säd.

SJUJIDE KAPITLET.

Skogssådd och Plantering.
Likasom bland djuren, de ädlares och fullkom-

ligares albumina fordrar den mästa vård och sorg-
fälligaste skyddaude mol alli som kan inverka på den
späda varclsens förstörande, likasä fordra dessa växt-
rikets jättar, dessa tili seklers ålder uppbinnande
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trädcn, det omsorgfullaste skyddandc ocb fredandc,
mcd andra gynnande omståndigbcter, vid deras för—-
sta uppslijutande och forlväxande, för alt friska ocb
felfria kuuna komina lii! den för dem bcstämda stor-
Ick. Della skydd crbålla dc under sjclfsådden af de
(jvarleranade frölräden; men der skogen redan är ut-
huggcn, så alt inga trän finnas att medelst sitt skug-
gande bibebålla jorden vid nuist ocb däfvenhet, soin
verkar tili fröets groende, vidare ulveckling, pian—-
(aas uppskjulandc oeb värnande, så måstc ett sadan!
skydd pä annat sätt anskaffas. Man begagnar der—-
före den jord man vill beså mcd trädfrö, först tili
potatcs-oilling, i ändainål att få den väl fri från
jjräsröltcr och annat af frö uppskj'utande gräs, sår
Jerpå säd ganska glest och mcd sädcn trädfröet.
Siiden, soin alllid uppkommer först, skyddar under
sm tillväxt de cfterband uppkominande trädplantor-
aa. Vid sädcns skördandc iaklfages att lemua bög
stnbb, så att plantorne ingalunda vid skördcn top-
paa, utan ännu påföljnnde år bafva uågot skydd af
äcn rikligare qvarlemuade halinen, soin, eburu af
inön mcra uedtryckt mot marken, dock bcvarar träd—-
flantornas rölter för förtorkning, oeb sallimia he—-
fordrar deras frodaude, tills dc, det tredjc Arct redan
sog försigkoinne, med sine åt alla kauter utslagne
jrcnar skydda sig sjelfvc ocb sine grannar.
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Directörn för Skogs-Institutet i Sverige, Ilerr
Ström, bcstämmer det djup bvartill olika slags träd-
frön bora ncdniyllas, som följer;

Fröslag. Jordbctäckn. Fröslag. Jordbetäckn.
i verktuni. i vcrktum.

Ek ... 3. Bok . . . 11.
Björk • . . &. AI . . . J.
Asp ... 4. Alm ... |.

Ask ... 1. Lönn . . . 1.
Lind . . . f. Popel . . J.
Gran . . . 4. Tall ... 4.
Lärkträd . . 4 . Weimouths Tall \.

Oxel . . . Rotin .
.

- . \.

Hasse]
. . 1. Hacktorn . . i.

Anm. Landet i;an antingen besås liclt oeli liället,
soni, der flygsand ellei' nltorkad djup kärrjord
förckonimer, blir nödvändigt derföre, att dcii
eljest vid låhgvarigarc torka för niyeket ultor-
kade joiden, dei-igcnoni skuggad, bättre liällcs
däfven och för siiic Växtef Ijeulig oeh närings-"
glfvandej i rader , riitisor cller rut—vi»,
dcrvid olika frömyekrnliet åigä. Samin» förf.it'
tare angifver, alt tili ett tunnlands h"esåendc<
då liela ylan bcsås, ålgå följandc inarktal utsädel

af Ekollou .
. . 540.

„ Björkfrö . . . 20.
„ Alfrö ... 8.
„ Tallfrö ... 16.
„ Granfiö . « . 20.
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Bäst och mcd största uträknlng uppdrager man
likval utlähdska cllcr sådana trädslag, Lvats frött
blifva svärare att ahskaffa, i plahtskoloi*, derifrån dc
ulflyltas eftcr hchörig Uppväxt. Af hvad som rcdan
blilvit sagl, torde bvar och en redan lörstå att ut**
föfra skogssäddehj liksoin att bcstäinlna dl* ollka träd-
slagens f än tili för dem mest gynnandc jordmåncr.
för de trädslag sohi växa mcd flackrötlei* bör utsä-
det göras tätarc, och sä nijcket sohi inöjligt skydd
Miskatfas för deras försla nppVaxt, Delta hah flstad*
kohiinas, ulotit på rcdan hämt siili gciioin fjvailcm-
haude af hög stubb, äfvctt gettoni sätlfjvistars ned-“
stickändc af sådana trädslag (Pii* Popel, Asp) sohi
sålunda fol tkoinma, kvllka, sedän de för market! te-
siä uida trädslagch kömmit i full •vaSt > bortskördas.
VI torde såicdcs lauma inskräuka Oss att bär öfver*
gä och vidafe hämnä out

Plafttskolof.
Dessa hörä utses cller ånläggås i sadan jordtnåh)

som passar för de trädslag mäti bar för afslgt att i
Jeni sä oeh uppdragä. Af kvad sohi blifvlf fratti-
Slälll, tilinä vl att Ejkciij Lönitcn, Alinen och hågra tiera
Löflrän fordra multrlk och hördig j»rd. Barrträdoll
Jercmol ihagrarej sandrikarc jimh 1 bådä tallen böra

m
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Plantskolorna väl bearbetas ocb rcnas från ogräs-röt-
tcr, äfvcnsom oingifvas mcd störrc skuggande
soin skydda dc uppväxande trädplantorne för solcns
ofla cij cst brännande, förtorkaiidc, ocb köldens allt
för starba vcrkningar. Granträdet lemnar liär nastaa
det biisiä skyddel, ocb är i sädant fall alt recom-
mendera framför de flesta audra trän.

Eflcr plantskolans tillrcdning genom förcgångcn
potatcs-odling ui. m. indclas niarken i säugar af 6
a 7 qvarlers bredd, kvilka lilllryckas, såsoiu redan
blifvit beskrifvet, genom bräders läggning öfver de
tillrcdda bänkarne ocb deras lilltrampaudc, ellcr gc-
nom det alt nian för en vält öfver dem (sängarnej,
derpå sås trädfröet, belst i rader, ocb ncdmyllas ge-
nom jords öfvcrsållaude tili den tjucklek soin i föregå-
ende uppgift slår auteekuadt. llärefter bcläckas de
bcsådda sängarne mcd granris, sotu genom skuggau
ocb barrets affall tili det mesta fördröjer ocb motaf
gräsets tlllväxt, incn bvilkct dessutom genom flitlg
rciisning bör uppryekas, så att de uppkoinniande
trädpljintorne få lillfallc alt väl rota sig ocb der-
mcd iifvcn verka fördclaktigl på deras cgen ellcr
de blifvande trädens forlvöxt. Efter plaulornes upp-
konisi reses granrlsct ocb instickcs på ända, samt
borltages sent på böslcn keli ocb bållct.

Efter det plantorne uiidcr par år uppvuxit ocb
lilllagit i slyrka, ulflytlas de antlngen difcklc i deu
bkogsmark der dc skola bilda skog, ellcr ock utsällas dc i
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Trätlskola,
for alt derifrån vlclarc cftcr vunncn ny tillväxt sln-
teligen ntflyttaa i skogsmarkcn. Della sält förcdra-
ges af uågra, oliuni förcnadt mcd omgängar och dubbclt
arbete. Hcrr Ström t. ex. anför, sidan'2S7 i bans
vedan åberopade Handbob för Skogsliusliällare; ”i\län-
ga tro alt träden Irifvas I>Ust, om de fä uppväxa på
dc slällen, der fröen blifvit sådda, och alt ali flylt-
ning skadar cllcr fördröjcr växlcn, samt att somliga

träd alldeles ieke fåla atf flyttas, och att maa i följe
deraf alltid bör så trädens frön på det sialle der
träden komina alt fortväxa, Om jag sisulle medgif—-
va, att vara allmännaste skngsträd, särdeles barrsko-
gens, böra så beliandlus, så kan jag dock Jeke med—-
gitva della för alla trädslag, Alla ulan imdantag
böra vasa täti upp, ty ulan att rölterna skuggas blie
växten lag. Hvilkcn kostnad sisulle det ej medfura
att satula frön t, ex. tili stora Ek-anläggningar, ocli
kuru långsamt skjula ieke de plaiitox* soin uppväxa
spridda, i mindre väl arbelad och mindre god jurd,
mol dein suut uppkomiua i en plantskola, bvars riu-
ga vidd ulan särdeles uppoifring kan väljas bland
den bästa jordeu som inau äger alt disponera *). Ju

') Barrträden Irifvas Jikval bättre i den magra sandjorden, och hör
sälunda för dem $n sadan upptagas, hvaremot Ekeu och
löfträdslag bättre torde frodas i den fetare, mullbaltigaro Jorde^
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mera näring soin llnncs iätt ikring röllcrna, dcstq
mindrc flabt löpa dc nt för att sbaHa 1i 11raef; 1ig- loda
ål Irädet, op}} desto lätlare låta Iradon omplautera
sig. Man bar trodt att de träd, soin blifvjt iippdriig.
HP i mager jord och sedän (jlifvit ulflyttade i fet,
shullc trifvas bältre än de, soin, nppdragnc j fet jord,
JjJjfve flytlade tili en magerj inen litoin alt metsäi-
sen blifvit genom rön bcslyrbf, ligger hoviset blart
för ögonen. Det är iche dc iqnga, yidt iitsbjnlande
gröfre rötterua soin suga Töda ät tiiidea, ulan de lina,
gmå nerfföltcixia Kuona dessa, genom trädens upp.
dragande i en god jord, tili slorl autal utbilda sjg,
så får trädet deraf ymnig näring, samt stark oe li
liflig ■yäxt, med stora ocb yfviga bjad; då deremot,
o|n det frän början får lilcn föda, så blifva soft-:
gångarne tråuga ocb dc små blade» bidraga föga tili
näringssaftens beredande. Trädet trånnr sälscrl i bör-
jan, och om det ocbså rppar sig med tiden, soi» docfe
ofta dröjcr länge, så bade ett träd med tätä nerfröt-
ter deremot funnit sig mjcbel bältre genast eftep
ilyttningen i sammå slags jordmån. För alt lå en
mycbenbel ncrfröllcv lait inlijl siitinin en, ocb derige-
nom alf få planteringcu att bullfc lyebas, böra alla
träd som nppdragas af frön, 2:nc gåuger omplantc-
ras, neml. första gåugcu då dc llyllas utur plqnlskoi
Jan 1(11 trädsbolan, och andra gången då de flyltas
Irån trädsbolan tili det stäile dev de shola
tili siu mognad.”
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A nm- Hvad vara egcntcliga cgct lands Skogslräd
angå, torde yi eftcr jordens svedjaudc både
konna ocb lipra bcså detn på siili jag redan an-
fört, samt om vi så skolle Ijafva folk, alt vi
genoin plantering kunde påskynda den blifvnndc
skogcijs tillväxt, då vjsserligen, äfvcn otoin plant-
ocl» Irädskolor för dcssa, linna nog tillgåug på
frodiga plantor utmed skogsranden, ä afsvedja-
dc niarker m. m. soin ulan skada kunde uppla-
gas ocb utsätlas.

Träclplanlering i Trädskola
Panna sker antingen genoin plantor nied rötter

ellei1 genoin utsätlning af snittlingar. *

Efter det plantor i plantskolau Aä II uppkominit
ocb blifyit 1 å 2 är gamla, utllytlar man dem tili
(rädskolan, soin bör vara rymligarc, men bearbetad
ocb tillagad på lika sait soin plantskolau.

Tidcn för ulförandet bör valjas före löfutsprick-
ningen, cllcr sedän löfvet alfallit, salmilla Vår cllcr
Höst, ju lidigarc i förra rllcr sodnare i scnarc fal-
let, dess bältrc. 1 allinänbet bar Vårplanlcringcn
bar företriidel. Ulförandet vcrfcställcs på följandc
säti:

Plaulsängarne vattnas några timmar förut gan-
ska slarkt, alt inullcu må lasta sig yid röltcrna; der-
på upplagcs plaulorua såluuda, alt ett dike gräfves
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framför ändan af plantsängcn, så närä rötterna som
del är möjligt litan alt skada dcm. Dikct göres ett par
fol djupt eller mer, alit oflcr det plantorna aro gani-
la och rötterna skjntit djupt. Jorden soin lages up

eiket uppkastas på motsatt sida, ocli nied gräfningen
går maa inåt och under känken, så alt det jordlagep
livari rötterna äro, småningoni stjclper ned i dlket
jemtc plantorna, Lvilka, utan att rötterna shadas,
derlfrån kumia upptagas. sled en krokig knif afskä-
ras dc rötler soin liro för långa att beqväint kuuna
sättas, och sorteras plantorne vid upplagningeq satut

ställas med den mull som silla vid rötterna i sär-
skilta korgar efter deras storlek, på det man sedän
må konna plantera lika höga på samma bänkar. Un-
der denna npptagning höra korgarne kållas i skugga
saint öfvcrläckas med fukladc hastmattor eller annat
sora hevarar plantorna och deras rötter för vissning.

Ora Planlornes sältning i Trädskolan.,

Plantorncs npptagning och sätlning hör egente-
ligen verkställas under aftoarne och dä tili della
göromåls fullkomliga lyckande jordens hilichållna
nuist och däfvcnhet myeket bidrager, höra bänkarne,
deri sältningarne skola ske, från föregående år vara
väl bearhetade, men raot sättuingstiden en par, tro
veckar fått saita sig, och, straxt före säUuiugcus
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uppsbotladc ocli tillrcdde, bvareftcn sättningcn genast
bör förctagas. Sjclfva plautsältiiingen lillgår [)å följan-
ilc sali: Sängarne, soin blifvit uppbastadc två ain el-
len 48 tuin hncda, indclas i 4 radcr, med 10 tuin emel-
lan nadcnna; i dessa upptagcs mcd (iriim ellen vanlig spa-
dc, pä 9 turns afsländ fnän livanandra, gnopan, så stona,
att dc upptagne plautonnc mcd sinc rötten burnia sättas
i dein, ulan ali denvid någna nöllcn bröbas ocb så,
att dc bominä tili liha djup dc inncbaft i plantsbo-
lan. Den nägon nol bellnncs fön lång, må man hcll.
ne afsbäna ä» bnöba dcn. Sedän man sallimia ned-
salt planlan, bvilben bållcs i upprätt stiillning, ma-
han man dcn fingjonda jonden tili bålct ocb låtcn den
rinnaude falla ned, på det den må biittnc fylla ocb
tiilsluta hvarje tönit mini ocb så tlilt som möjligt
säilä sig öin den ncdsalla plantans nöllcn, bvilba bö-
ra bom ma äfven 1 sitt fönna läge af norn ocb söden,
soin vld upptagningen genom afnypande af en gnen
lait blin möjligt att iabttaga. Eftcn det bålct på
sådant sait blifvit fyllt, tillpacbas jonden ocb vall-
nas. Sätten sig bänunden, ellen cftenål, jonden så
mycbet, att ingröpningan uppboinma, fyllas de genast
med fingjond jond ocb jonden tilitnycbes ånyo.
Sbullc genom långvarigarc torba planteringarne lie—-
liöfva genom valtning uppfnisbas, vcnbställes sådant,
såväl bän som i plautsbolorna, hvanfönc oebsä välien—-
tillgång bön utscs ellen ansballas närä intiil båda,
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likasom bdt'.a inrättningarna anläggas, sä vidt niöj-
ligt, inom ainma bägnadcr. Om vid källossningarne
ndgra iötfcr akulle uppltöjas, bör sddalit kjelpäs ge-
noro pdspadning af jord från gängarne. Dcrjomte
bdlles landet genotn flilig rcnsiiihg reut fräri ogräs*

Eftcr mldsummar UpptjVislas teliiingarhe, livari
Vld iaktiagesatt Vassknil bcgagnas ocb att skiiret gö-
res tippui) med dcu aktsambct derjcrntc, alt cj barfc
skadas, än niindrc låssas. Arsskolten ! toppeii börd
dock Icke vid Poraa. Blifva plantomc, i anscendc tili
äiti tätä sldnd ocb dcn atarkt drifvatuie jorden, böga
ocli gängliga, kuuna de vid ncdsatta palat- uppbindas;
ocb bordc dcssä, dd sddaht gettoni den föregående
Vasten är alt förtnoda, rcdan fcii-e plantan nedsältas,
nedaläs i hiilet, aa alt icke föllcrua gettoni »edenne*
ta påluedslagning skadast

Plantering af Snittlingar i Trädskola
PII* ocb Popei-arterua Idin genotn greilar, tagtid

fr du atorl-c träd, ocb dessa» nedaultniiig i lös jord,
uppdragä sig tili träd. Ett ocb tlerc ars skolt aro äf-1
vcn användbarc bärtill, i synncrhet dc äf 2 drs &l-
der. Vid liingre transport vilja de likväl förr för-
torka, än de af storfe träd» kronor tagtie sniltlin-*
garue. Vdrcn är den tjenligastc tid tili ulföraudet
af della arbclc, soin likaledcs Loi- fötelagas forö
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lofsprickningen. Snittlingarne skäras rena från sido*
qvistar alit uära toppen, der några qvarlenmas tili
fortväxt. Sältningcn vcrkslälles sålunda: att man rned
en mindre spadej gjord I balf-cirfcclform af 3 a 4
tulus diameter, kallad planteringsborr, npptagcr 1 a.
2 fots djupa gropar, bvaruli snittlingarne, som förut
blifvit jenin— cller nägot sned-skurna i storändan, så
hedsiittas i livar sin grop, att ej liarl.cn skadas, tivar*
på tuullen uedmakas ocli tilltryckas varsainl alli ef-
ler som den nedrinner. Derpå valtnas plantcringen.

Der jorden är fuktig af sig, bllr en h par gån-
gers vattniug nog, likasom att uedsätta sniltlingca
blott 1 fol; men i torrare jordmån niaste denna ned-
sattas tili 2 fots djup och vattnas efter Väderlekcns
beskaifeuhet något oftare.

TJtplantering från Plantskola å Skogsmark.
Der å skogsmark) bvarl man bestämt slg att från

plantskolan utplantera, icke llnncs några skyddsträd,
der kan man endast nisättä 2 a 5 ars plantor, och
dessa böra afven sattas grnppvis, så 5 a 7 plantor
komina att slå tillsammans, så att de yttre aga dc
inre och dessa sednarc derigenom muste nppväxa ren-
Btatnmiga. Dessa grupper sällas på sådant afstånd
från bvaraudra) att sedän träden kinua tili någon

16
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storlek, de yttre, soin Llifva qvistiga och utskj.uta i
större grenar, medan de hire mcra sLjutandc i höj-
den och öfvcrväxa dem, småaingom, såsom öfvcr-
viixnc och deraf hllfnc tvinande, homma att hertta-
gas vid hjelpgallringarne, ocli de inre i höjd skjutne,
slätstannnige cnsamt intaga skogsumken och hilda
sliogcn.

Ulifyttning från Trädskola tillSkogsmark.
Efter det plailtornc 1 trädskolan tillvuxit och

fått utslå en myekenhet ncrfröller, hlifva de Jätlare
att ulplantera, än cm de med ens fått af frö tili—
Växa på sitt loisia sialle. Deras röltcr, som vid den
försla flyttningen hlifvit nägot aftagne, skjula i
trädskolan en ökad mängd nerfrötter, litan att dessa,
och greuai* af dc Stora vötteroe Linna pä dc *par, tre

årcft plantorne stå i trädskolan, annu ulsträcka sig
allt för längtj hvarföre dessa nastan alisintet vid
otnsättningcn bchöfva skäras, otan fä komina sä goclt
soin oslyinpadc på sinä hya s Ullien, der de af denua
otsak sä myeket säkfäre gä tili och frodas.

A den mark dit de unga träden skola ntflyttas,
utstakas liliicr och lippkastas utmed dem gi-opar pä
det afsländ träden heslämincs att siä frän hvaraudra,
hvilka afsländ, der god shog skall uppdragas, doek
tili en hörjan ej fä vara så allt för stora, pä sin höjd
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lait fanin; så att tråden vld deras fortväxt snart
lomina att beslugga bvarandra ocli derigenom tili
natnrllg afqvlslning eller slamrcning. Der lera ntgör
hufvuddelarne i jordblandningcn, blefve förmånligt,
ora groparne rcdan föregående böst npplastadcs, då
ora våren planteringcn slall utföras. Derigenom
slulle den hårda jordaricu genom yinterns invcrlan
betydligen uppmörnas, sora ej litet sliille bidraga tili
plantcringens fortgång. Groparne grUfvas ju större
dcss bättrc, minst docl 2, 5 a 4 fot i diamctcr, ocb
något dj npäre Un träden det fordra, för att lomina
att stå tili lila djuplcl sora förut. Vid gräfnlngca
läggcs matjorden jeinte torfvcn för sig, oeh alfven
för sig. Derefter försiggår sätlningcn mäst soin re-
ti a n blifyit omnäint: att plantsängarne yäl yaltnas;
plantornc upptagas mcd försiltigbet sarat föras raot
aftnarue tili utsättning; bar bcarbctas den
de joiden fin, likasora groparnes boltnar ocb yäggar;
derpå nedslås störar 1 gropbottncn, ora sådana be*-
böfvas tili trädets uppbindning; af den säcnrc cllcp
alfjorden ncdsloflas så rayclct, att den jeinte torf-
yen, sora nedlägges upp- ocb nedvänd, forraerar ett
genoraarbctadt botten tili den böjd, att trädet, sora
nu sättes derpå mcd sinä rötter, lointncr att bcilnna
sig i saalina böjdläge sora förut, sarat Ufven i sara-
ni a lägc i anseende tili luftstrecl, byillet genom ett
blads eller en grcns afslUraude i ett yisst luftstrccb
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på trädct, lian göras lätt utförbart. Sedän delta nn
såluuda blifvit utfört, tillsfcotlar man deu fin-
gjorda bättre jorden först, deu niau söker alt riu»
nande få väl alt siula sig om röltcrne, hvarefter alfven
likaledes följcr och, der den uppkastade jorden cj
räeker tili alt fy 11a gropcu mcd> lages af den utom
gropcu varande jorden tili fyllnad, sä alt en Hien
kuppa formeras rundt om stammen, Under sjclfva
fortgåcndct af delta gropfyllnings-arbcte, sökes alt
genom yattning få den bearbetade lösa jorden alt
väl siula sig omkring rötterne. Och slutcligcn tilU
tryekes eller släs jorden, och valtuus när långvarig
torka gör deraf en nödvändighct.

Alit det skydd man eljest kan lemna en sadan
planlering, både emot djur och elementerna, befor-.
drar på det fqrdelaktigaste dess trefnad. En om-*

Bfändigbet soin man ej bör lemna ur siglc är, alt de
•Haline barren och löfvcn ej mäge hopsopas och
borlföras tiU gödsclsamlingar eller annat; ly de höra
enligt naturens ordning tili trädens fortkoinst.

lakttagcr man det ofvan föreskrifoe och hvad
yidare på förnnfts-grunder kan synas rikligt oqh

damålet befordrande, så skall man snart komina i
erfarenhet af, alt skogsplantering icke blifver sä all-
delcs kostsamt och oulforbart, att icke jordbrukarue
| Finland äfven sknlle kuuna geoomfura mindee
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plantcringar ärligcn. Ett tunnland t. ex., der trä-

den utsättas på en famns eller tre alnars afsländ frän
livarandra, och sålcdcs komma alt npplaga nio qva-
drat aln hvar, fordrar sälunda IS a 1600 plantor
eller fradtclningar. Då plantorne aro närä tili, upp-
tages, ditförcs ocli ncdsältcs delta antal på en dag
af 5 tili 4 karlar nied en häst som framsläpar plan-
torne; och då dermed' skogens tillväxt kuttre för-
säkras och 4, 3 ä 6 år fortskyndas, torde vi böra
kunna anse dessa dagsverken vai anväuda och såsorn
ined tiden rikcligen ersatte.

Ett och annat vore visserligen vid dessa plan-
tcringar alt tillägga, såsom: att då de saita plan-
torne ej vilja hra gä tili, ulan börja atf tvina, man
då bör afskära dem 1 å 2 tum fråu markeu, då ett

frodigt växande skoft från rötterne uppslär, och att
då somliga hutia Vår-sätlningen , andra deremot
Höst-sättningen för säkrare, delta vore att hos sig
försöka häda, samt blifva vid det som synes förmån-
ligare m. m. Delta allt och mera tili, måstc
Skogshushållarn, gcuom bvad som blifvit framställt,
egen uppinärksambet och cgna försök, lära att be-
gagna sig af och en rik skörd från våra skogar
skall för alltid helona de riktiga bemödanderna, så
vida landcts lagar gynna skogsprodukters förytlran-
de, och dermed för odlarne göra det möjligt och
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vinslglPvandc, alt äfvcn egna skogsmarkcn och sko-
gcu omtankc, arbctc och ulläggningar.

SJ.UNDE KAPITLET.

Om Skogens Uppskattning.
Den blädade, lläckvis uthuggne skogcn, der trän

af alla åldrar växa utmed hvarandra, bar man svårt,
nastan omöjligt, att raed någon säbcrhet beräkna.
Det enda och dcrjemtc cnhlaste sättel derlill är, alt

man utser en cller flere ställen af den tili uppskalt-
ning ämnade skogslrakten, ntstakar der någon viss
del af ett tunnland, nedhngger sbogen derå Leit och
bållct, aflrummar den tili viss längd, uppläggcr och
keräknar den. Om delta un rakat en i anseende tili
den öfriga skogsväxtcn något så när proportionerlig
skogsfläcfc, får man äfvcn en något sä närä riktig beräk-
ning i annat fall blir den felaktig; menhär är ickc
annat att företaga. Annorliuula blir förhällandet ien
trakt-huggen, efter de ditliörandc reglornc uppdra-
gen skog, der träden aro af lika ålder och de rå-
dande af nastan lika storlek. Der behöfver man en.
dast fälla några af dem, cubiera och bcräkna sko*
gcu efter dem, sedän man, geuom beräknande af trä-
deu inom bcgräusadc rutor, kömmit tili kunskap om
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huni många af dcm finnas pa tnnnlandct och inom
skogstrakten. Äfvcn kan mau mcd bilräde af åt-
följandc Växt Tabcllcr finna vcd-myckenhetcn af
Iraktliuggne skogar och dcrtill, burn mychct de iin.
der livari 10:tal år kumia tillväxa. Man hnggcr
kärlill några trän, cubicrar dem och jemuför detta
cubik-innchåll med cubik-innchållet af i tabellcn
npptagnc träu af saimna ålder, sd visar det närmast
lika här, först dcn klass livartill cfter jordcns hc-
skalfenhct skngcn hörer, sauit ncdanstäendc kolumner
dess kubik-innchdll vid dcu tilltagandc äidein. Ef**
ter dcssa tabcller, som äro grundade på samlad cr-
farcnhct och ooggrauna anteckningar, kan man äf—-
ven finna tili hvilken ålder skogen växcr i tili ta—-
gande progrcsion, när den kinner sin mognad och
tilllagcr cndast mcd en aftagande växtlighet, hvar*
efter och efler det ökade värde träden viima mcd
lilllagande storlck, man sålunda kan bestämma tiden,
då dcn med störsla fördel fällcsoeh marken åter be-
redes tili ny skogsväxt.
A.nm. Kolning, skogsproduktcrs forsling och flott—-

ning, äfvensom handsågning och byggnad, in*
bämtas bätlre för tillfiillct af i dcssa grenarkun-
nigt folk, hvarpå i vdrt land nog finnas tillgång.

cft
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ÅTTONDE KAPITLET.

Om Skogsmarkens indelning tili Trakthuggning.
Vid tlllämpningcn af förestående grunder för

Skogcns raita bckandling, blir första stegct alt af-
mäta skogsmarkcn ocli dctöfver förfalta en karta,
Lvilken för mera upplysnings \innande, derjeinte
Lör åtföljas af en noggran karte*bcskrifning.

Sjclfra kartan Lör på ett 1 Ögotiert fallandc sätt
utvisa dc hufvudsakligaste jordarterne: Lera, Sand
ocli Kärrjord, sarnt tili hvilket djup mah bar jord
innan Lårdlera, ogenomträngliga stenlagrcr, berg el-
ler vattendrankt bottenjord möter. Delta skulle jag
föreslå att betccknas sallimia: att Lcrjorden färgla-
des med gult, den styfvarc med inörkarc, den mer
sandblandade eller lättleran med ljusare} Sanden cf-*
ter gamma grunder med rödfärg, mörkarc för den
rcuare ocli ljusare för den med annan jord mer
uppblandade, samt karren öcb mossarna med tusch,
efter deras beskaffenbet, mörkare för de sankare, der
redau trädväxfcn utdödt, ljusare, der anna träd fin-
nas i växt} höjder, berg ocb sjöar kuuna ntmarkas
på vanligt Landtmutarc- eller fältmätnings-sätt, lika*
så vägar, gängstigar, gränsor m. m. Vldarc måstc
jordens djup med jordborr undersökas ocb å kartan
uppfagas eller utsättas. Delta kau visserligcn ske



133

genom siffror, mcn (ordc oclisä gcnotn färger anna
bältre låta {yöra sig. Jag skulle i elettä afseende ut-
märka den tili 5 fot ock deröfver gående jorden tned
murkbrunt, ntmed de denna jord innesiutande grän-
Bor, kvilken niörkbruna rand genom lavering kuude
förlora sig inåt den bcgränsade jorden; den frän 5
tili 5 fot ncdgående jorden akulle jag på lika säti
utmärka genom grön färg; den från 5 tili 1 fot ned*
gående med gult, ock den under 1 fot med tuseke.
Dessa, härigenotn på kartan uppkommande ligurerne,
skui le förscs med kvar sin bokslaf af lilla alfabefet,
för att derunder i beskrifningen npptagas. Utmed
denna bokstaf tili böger skulle tunne» ock kapplan-
den utsättas med vanliga siffror.

Eftcr det skogsmarken sålunda blifvit klassifi-
cerad, sammanräknas tunne» ock kapplauden särskildt
för kvarje klass. Den djupaste jorden bcslammes tili
100 a iöO årigt omlopp eller lurnus; den dernäst
tili 70 ä 100; den derpå i ordning koimnandc tili
50 ä 40, ock den grundaste tili 20 årigt, att kara
buskväxtcr eller trän kär ock der på de djupare
ställena samt begagnas tili hete ocli löftäckt. Å dett
djupaste jorden skulle efter jordmån ock föregående
nngifvanden uppdragas Ek, Tall, Lärkträd, Alm,
Lönn, Björk, kvilken sistnämndc eller Björkcn re—-
dan i kalfva perioden bör afgå i kjelpgallringarne.

17
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A dcn dernäst djupa jorden sisulle uppdragas Lärk-
träd, Gran, Lönn, Björk, Popel; å dcn från 1 tili
5 fot djupa Popel, Asp, Pihi, Vid, Bonn, Björk
och AI, samt ä dcu lägsta jorden Bonn, Asp, Vid
och Björk, jcmte buskar afEn, Stickcl- och Vinbäp
m. m.

Beskrlfningcn borde nnder de rcdan anfördc
bokstUfverne upptaga: ett nogare angifvande af jor—-
dcns beskaifcnhet oeb deraf bärflylaude växtkraft;
den skog derå växcr; den derå efter trakthuggning
Ur ämnad atl uppdragas; om marken med förniån kaa
svcdjas ulan att skogsvexten fördröjcs eller jorden
för mycket mattaa; burn skogens förnyande är bc-
slämt att ntföras: genom skottskjutning och naturlig
gådd, eller genom handsådd och plantering eller sätt-
ning af stör och snittlingar af sådana trädsorter som
gå tili på delta säti; om trädcn i Irakien, vid trakt-
Luggningarue, tili någon del af trakten, eller der
dc utmärka sig genom synncrlig frodväxllighct, bö-
ra lemnas qvarståcnde för att ulbilda sig tili stor-

verks-träd uuder den andra omlopps-periodeu; om
bjelpgallringarnes utförande m. m.

Efter sålunda vunnen käuncdom och gjorda be*
stämningar, går maa alt på kartan afdela de sär-

skilta klassernas market' i tråkter eller skiftcn, dem
man bcgränsar med på kartan uppdragnc, väl i ögo-
ncn fallaude tusche-liuicr, och utmärker trakt-num*
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meni med Romerska siflror, tili liögrcr o m bvilka
årtalct, då skiftet skall traktbuggas, utsältes, ocb tili
vcuster om nänule Romerska sillra, årlaleu för lijclp-
gallringarnes gcnomförande m, m.

Der man antingcn icl:e sjclf kan, ellcr liar till-
fällc att genom andra få en sadan undersökniug ut—-

förd samt å karia i beskrifning affattad, raaste man
naturligtvis noja sig med livad sora kan utföras.
II är skulle jag förfara på följandc sätt;

l:o Med uppinärksamket genonigå minä skogsmarker,
med spade och jernkrass undcrsöka jordens djup
och beskaffenbet, sarat söka alt fästa det i uiinnet.

2;o Efter denna iindersökning hopslå ocb efter min-
net afskilja den djuparc marken tili stamskogs-
börd ocb den grundare tili svedje ocb vedskog.

3:o I följd af denna i Lufvudct fästade allmänna
öfversigt ocb bild af markens lägen, skulle jag
afdela en viss- ryrad af begge slagcn, ocb trakt—-
bugga dem, sarat sedän med dem förfara sora i
det föregående är föreskrifvet, ocb dermod fort-
fara år efter är, rättande, genom mälningar i
skogea af längd ocb bredd, minä årsbuggcii så,
alt de uågorluuda inpassa med kela skogsrym—-
den ocb den pian jag för bugguingeu fattadt.

4:o Undcr bereduingen och forlgångcn tili trakt-
buggpaingcn, skulle jag ur de skogar soin när-
jnast komina i fnr att trakthnggas, söka att utfå
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dc för året nödvändiga skogsbebofvcn, ocli en-
dast med bjelpgallringar gcnonigå de öfriga,
Men dessa bjelpgallringar skullc af niig sallimia
utföras, att alla tili ved ocb slängscl ännu dug-
liga viiidfällen siilille upplagas, aftrumnias ocb
korsiesas tili torkning ocli utsläpning med försla
slädföre; bvarjcmto alla af rpla angripne eller
på annat sätt felaktiga Iräd, jcmte de öfyervux*
ne, tvinande, cgeuteliga gallringsträden skullc
fällas ocb jcmte sinä större grenar upphuggas
ocb bögläggas. Der lucbor uppkomma eller re-
dan forcliuoas, bordc dessa fullsällas med fro-
digt växande, mcra snabbväxtare trädslags pian-»
tor, ocb skogen sålunda forsättas i slutct tillstund*

An m. Hvar man bör börja med trakthuggningen,
är svårt att förcsbrifva. Den äldre sbogen bor-
de rgcnteligcn först fällas; men soin vi gcnom
blädnings- eller utplocbnings-biiggcl kömmit der*
lian, att nägon olilandad stor skog icbc finncs,
så torde vara bäst att vi mer göra afscende på
läget Un sbogcns tillstånd, ocb begynna från en
punbt, dcrjfrän vi sedän mest oafbrutet kuuna
forlgå trakl invid trakl, så vi för framtidcn be-
reda lattuad vid stängsel ocb annan skötsel, af—-
vensom vid utsläpningen af det buggna. Soin
allmän regcl får jag ännu påminua, alt man
yid ntförd bjclpgallrlng eller traklbuggning noga
utsläpar allt soin blifvit fällt, ocb på sådaut
eält båller marken ren. Dcnna markens renbet
docj: så fövslådd, att det löf ocb dcD barr, af-



vensom de förtopbade ncdfallne grenarne, dm
täla skogcn afhändcr sig sjclf under trädcna
fortväxl och sjclfqvistning ellcr stamrcning, in-
gahi nila få bopsopas och bortföras, litan böra
orubbadc qvarlcninas, säsom deu naturliga göd—-
ning skogcn är förbe.Lullen for sin möjligast
bästa forlväxt och fuilkoinuing.

A.uin, Om gettoni Slatsbidrng eller enskildes Fo~
slerländska sammanshotl , eli Shogs-Institnls
tipphomst i Finland kunde föranstaltas , åt—-
minslone för 10 a 13 Elevers undervisande i
denna Jordbruks-gren, samt, för sammonhan-
get, derjemte äfven i det öfrlga Jordbruhel; så
skulle vt af della Instituts förestpt och de der—-
ifrån ntkommande Elevers verhsamltel hutina
hoppas mychen bälnad för Shogshushållningen
och landels Jordbruh.
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Ruttclsex*.

Sidan CO, 10 radeii uppifr. står: men i Finlands södra dclar etc, b»r

vara: hvilkon iifvcn cnsamt förckommer

i Finlands södra dolar, neml.

7l, 2 nedlfr. kullhuggas, biir vara: kalhiiggaä
7 S 8 uppifr. trädessådd, skall vara: trädsådd

7B 10 ~
gifvamlc, läs: blifvandc

95 3 ~ nedifr. utbränningen, läs: ytbriinningen
llO, 1 uppifr. stackar, läs: slackas

130, 3 „
Sjunde Kapitlet, läs: Åttonde Kapitlet.

132, 1 —. „
" Åtlonde Kapitlet, läs: NiundeKapitlet,



Tab. I

VAXT-TABELL för TALLSKOG,
utvisande olika jordmåners bördighet vid stigande ålder för hvarje 10 lal år.

Ålder. K,ass ' K,aBs - Klass -
Kla,s

- KlasB ' M»*»- K'«»« Klass. Klass. Klass. I
*• 2 - 3 -

*• 5. 6. 7. 8. 9. 10.

.
Stamtal 33460 32122 30784 29445 28108 2G770 23433 24096 22738 «ygn

Ift Kub. fot 1,14 1,83 2.53 3,22 3,92 4,61 5,31 600 6,69 7*B1U« Trädinneli 0,0034 0,0056 0,0082 0,0109 0.0140 0,0172 0,0209 0 0250 0 0293 nmiJAfständ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0: 8 0,8 0,8 0,8
Stamtal 18240 16992 15774 14496 13248 12000 10732 9304 8257 7009

20 Kub ' fot 3'43 5'52 7 > 62 9 > 71 H'Bo 13,89 1598 18.07 20,16 22 25j Trädinneh 0,019 0,032 0,049 0,067 0,089 0,116 0,149 0 190 0 244 n 317Afständ °'9 * 11 1 1 1,2 1.2 1,3 j) 4
Stamtal 4013 3716 3419 5122 2825 2528 2230 1953 1635 1553

30. *"£. fot -

n
s'B3 9'38 12' 92 16 ' 47 20,02 23,57 27,12 30,67 34,22 37,77Iradinneh 0445 0,25 0,37 0,52 0,70 0,93 1,21 1,57 2,09 o 824Afstånd 1,8 2 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,7 3 3.2

,
Stamtal 2407 2232 2057 1882 1707 1532 1357 HB2 1008 j^n

10 Kub - fot 18' 31 13 > 29 18' 26 23,24 28,22 33,20 38,18 43,16 48,14 *" oW ' j Trädinneh 0,345 0,59 0,88 1>23 1,65 2,16 2,81 365 4,77 JUfAfBtånd 2>4 2'6 2,6 2,7 2,8 3 3,2 3,5 3,/ 4™
Stamtal 1741 1618 1495 1372 1248 1125 1001 878 754 «31

50. £ub
;.

fot : i°£l 17d9 24 ' 12 30 '74 ' 37>37 43>" so,6i 57,23 63.85 70 470U - Träd.nneh...... 0,624 1,08 1,61 2,24 2,99 3,91 5,05 6,51 8,46 7 110Afs,and 2,8 . 3 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 4 4,3 4,7
[Stamtal 1371 1272 U73 1074 975 876 778 679 581 4ftO

60. S°o. fot
; !?d9 21 '71 29' 92 38 ' 14 4ö ' 35 54 '57 62,79 | 71,01 79,23 87,45

' Trad'nnch 0,98 1,70 2,55 3,55 4,75 6,22 8,07 10,40 13 60 l 8 ,4Afsland 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4 4,2 4,9 5,4
Stamtal 1880 1093 1006 919 851 744 636 369 481 394

70. Slj- toti"" l 6£t 25'8° 35' 59 4536 56 ' 14 6491 74 '69 «M 6 94,23 , 04 00Trad.nneh 1,359 2,36 3,53 4,93 6,63 8,72 11,40 14 80 19 00 2643Afsta,,d 3 ,5 3»6 3,7 3,9 4,1 4,4 4,6 5 6
's

. !tTt"h i 921 847 773 700 626 533 47» 406 -530
80. t",'-; ' «!o X 1 11 52'41 63,71 75' 01 86'3 1 97,61 108,91 120 20O". | Trädrnnch 1859 3,23 4,85 6,77 9,10 11,90 15,60 20 37 26,82 36 20Afslaud 3'7 3,9 4,1 4,2 4,5 4,7 5

. f* a'" ,a J "42 780 717 655 592 530 467 403 542 Q»n
90 ??•• u'" l°Ål 3h68 46 * 30 59 ' 01 71'73 84 ' 44 109,87 122,59 13530

,

S la;nti> '-
;

7i* 66i GOB SSS SO2 **9 396 343 291 238HäE.: »? ii?! f? ■arw.Jis
' *,u *,ö 0 5,3 5,6 6 6,4 7 7,7

,
616 570 524 478 432 586 539 295 246 onnno. jÄÄr S W » W W 'S1 S* w «Sr SAFstand 4,7 5 «1 r A s ,

' °

,

x **>° oy
'0 78,4900 ö,i 5'4 5 '7 6 6,4 6,9 7,5 8,3

Stamtal 541 501 461 421 381 311 ™i ocj oon
-. |S;f;.:. K ftf Ä «ff - -f g». £ .& „«jj

A,s,a» d ö '< S- 3 5,5 6;8 6 6,4 6jB 7,3 8 *$
51MU1....... 483 447 4H 375 340 504 269 233 198 ifiQ

130 r
Ub

;.
f°'; 29-«7 ! 45.95 62.74 79,52 96,30 113,08 129,86 146 64 i6S4? iRnSnlrad.n,,eh 6,029 10,27 15,26 21,20 28.32 37,19 48 27 62 93 8? Å lunV\AfB,änd ö '4 5,6 5,8 -6,1 6,4 M 7J 3 "^j00

, g*",™*"1 436 404 372 540 308 276 245 211 17a ~p

, g,tor tah 0
594 5G5 536 307 278 249 220 191 !61 132150. S,• ,

325° 60 ' 12 67 '75 85,37 103,00 120,62 138 24 155 86 17?1« 10. inl7rTh B'? 4 13' 73 2°' l6 278° 37 '05 48:44 62 83 81,60 i 107 7 ,44 700Afstand 6 6,2 6,5 I 6,8 I 7,1 7,5 8 R.l I« »

' '

8,4 9,3 10,3





Tab. II

VÄXT- TABELL FÖR GRANSEOG,
utvisande olika jordmåners bördighet vid stigande ålder för hvarje 10-tal år.

Åldcr. K,ass
'

K,ass> K,ass
' K,aBs

- Klass. Klass. Klass. Klass. Klass. Klass.
1- 2- 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10.

5tamta1........ 57870 56364 54859 55553 51848 50342 28857 27551 25826 24320
10 Kub. fot 0,74 1,24 1,75 2,26 2,77 3,27 3,78 4,29 4,80 530

• lU * j Trädinneh 0,0017 0,0034 0,0050 0,0067 0,0086 0,0108 0,0131 0.0157 0,0186 0 0213Afstand 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 '0,7
Stamtal 15190 14459 15688 12957 12186 11455 10684 9955 9185 8432

20. Kub> fot 2' 16 3 '62 5 > 07 6' 53 7,99 9,45 10,91 12,37 13,83 i<s 29j Trädinneh 0,0139 0,025 0,037 0,050 0,065 0,082 0,10 0,12 0,15 cl 18Afstålld * * ■ * 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 i',3
Stamtal 7361 6942 6525 6104 5684 5265 4845 4426 4006 5587

30. 5"b;. £ot: n
3' l9

n
6'6B 9>38 u

> 77 i7> 46 20,15 j 22,84 25,53 28,22lradinneh 0,0526 0,096 0,14 0,19 0,25 0,33 0,41 0,51 0,63 o 786Afstand 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 \

Stamtal 4424 4147 5869 5595 5516 3059 2761 2484 2206 1909
40. K'. fot

; n
6'9

7 {°k\ 9 l4>30 ; l8'40 22> 5t 26> 61 30 '72 34,82 38,93 43,03Trädinneh 0,137 0,24 0,36 0,51 0,67 0,87 1,110 1.40 1,76 9 <?% iAfstånd 1,8 1,8 1,9 2 2 . 2,1 2,2 2,4 2,5 2,f
Stamtal 2964 2755 2542 2351 2119 1908 1695 1485 [ 1275 <062

Kf) Kub. fot 8,46 14,16 19,87 25,57 31,27 36,97 42,62 48,37 54,07 3077ÖU - Trädinneh 0,36 0,51 0,87 1,09 1,47 1,93 2,51 3,25 4,24 557Afstånd 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,6
. Stamtal 2226 2059 1892 1725 1558 1591 1224 U37 891 704

fifl Kub. fot 11,10 18,58 26,05 ; 33,53 41,00 48,48 55,95 63,43 70,91 78 qnbU- Trädinneh 0,5 0,9 1,37 1,94 2,62 3,48 4,56 6,00 7,95 In' B9Afstånd 2,5 2,6 2,7 2,8 3 3,2 3,4 3,6 4 If
Stamtal 1785 1648 1511 1574 1236 1099 961 824 686 KM

70 Kub - fot 13 ' 89 23'24 32 ' 60 i 41 > 95 51,30 60,65 70,00 79,35 88,70 c, 8n470 * ; nneh 078 1,41 215 3,05 4,15 5,51 7,28 I\% 12 £
Afstand 2>B 2,9 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1 54
5tamta1........ 1480 1364 | 1248 1132 1016 900 785 669 554 450

80 ™

nb
,'.

fot
; 16,58 2

o
7 'n? n 6 38,94 : 50 ' 12 61 ' 30 72 '48 83,66 94,84 106,02 117 20ÖU " Träd.nnch 1,120 2,00 3,12 4,42 6,00 8,00 10 65 14,1 19 1 26 &

Afttånd 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 4 4,2 4,6 5 %
„

stamtal 1252 1155 1054 935 856 757 658 559 460 361
90. KinnJh V's36 W *£% 7 °'7 B 83 '68 96

/
5° 109>49 122> 40 136,30

;',...,
o

2' 7
.

8 4 ' 27 6 '05 8,26 11,0 14,6 19.4 26,6 37 44AfBlaud 33 3,5 3,6 3,8 '4 .4,3 4,6 5 5,5 6,2
,

S
,

ta
L
rat3 j 1077 991 905 819 734 648 563 477 392 *OO

100. 5";. i 2l 'o° 3<f'Å4 Ä 65^23 79' 78 94 '32 108' 87 137,96 152 50I {Tr™] A 3a? 5,!° 7>Bi 10' 8 14' 5 19> 3 25.8 35 1 49,84Afsland 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,7 5 5,4 6 6,8
Stamtal 938 863 788 7J3 638 563 488 415 358 Qfi"

110. S- foti 23'?° 4°'°° 72' 20 88,30 104,40 120,50 136,60 152,70 168 80¥f 563S63 Y» -10' 1 i3 '8 l8' 5 24>4 330 45,0 640Afstand 3,9 4 4,2 4,4 4,7 5 5,4 5,8 6,4 7*3
Stamtal 825 750 695 627 561 495 429 563 ' 297 o%i

120. ¥U,V. fot j 26 '07 43 > 63 6_MB 78,74 96,30 113,86 131,42 143,98 166,54 184,10i l?tr"eh 3' 159 6/4 8
/

82 12' 5 17>1 22 '9 30,6 41 0 56 0 79 8Afs,a,,d 4>* 4
'3 4,5 4,7 5 5,3 5,7 6,2 6,9 7,8

,
Slamtal 751 672 614 333 497 453 380 321 265 204

130 5;• fot
; 28 '*° 47 '03 65,97 84 ' 90 103 '84 122,71 141,64 169,57 179,57 198 50I 384 690 10 7 15,2 20,8 28,0 57,2 50 o 68 2 9/7Afstand 4>4 4>6 4>B 5 5,3 5,3 6,0 6,2 7,1 8,1

,
S
.

tamtal es3 601 549 497 444 392 559 287 234 iaq

140. t r i! 3/'«° so°' 2
c
° 7°'

Q
4° 9°' 6° 110' 8° 131 >00 151 > 20 17!'40 191,60 21180I ad!Th H 8

;
35 12' 82 18,22 24,95 33,41 44,60 59,72 81,89 1,6,4Afs,aad

>••• 4>S 4,8 5 5,3 5,6 6 6,4 7 7
'

7 8,8
, gTft!;: af£ S4S 497 449 401 555 504 256 207 139

150. t ,'• K \hL5 52
'
43 7342 93 '80 ll4 '49 135 ' 17 155,86 176,54 197,22 217 90i Tr-hnnch..... 543 9,620 14,71 20,89 28,55 38,29 51,26 68,96 95,27 137 5Afsland 4^9 5,1 5,3 I 5,6 5,9 6,3 6,8 74 8,2 94





Tab, 111,

VÄXT-TABELL för BJÖRKSKOG,
utvisande olika jordmåners bördighet vid stigande ålder för hvarje 10-tal år

Åldcr. Klass - Klass '
K,ass

- Klass - Kiass - K' ass' Klass. Klass. Kl as 9. Ki as9t

_

2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 9. 10.

Stamtal 58790 57279 55758 54257 52746 51253 29724 <>8215 20701 o^jon

10 Kub - fot °'6 B i'l 9 70 2,21 2,72 3,23 3,74 4,25 4,76 5281U- Trädinnel. 0,0017 0,0031 0,0047 0,0064 0,0083 0,0103 0,012 0 014 0 017 n&.Afständ 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 $
, Stamtal 14840 14080 15520 12500 H799 H059 10278 95J8 8757 7<>Q7

20 Kub " fot 1 '79 2'83 3'86 4 ' 90 5,93 6,97 80 9,04 10 07 11 11' j Trädinneh 0,011 0,020 0,028 0,039 0,050 0,063 0,077 0 094 0 115 n A
Afstånd 1 1 1 1,1 1,1 M I} 2 I>2

.

Stamtal 5854 5454 5112 4731 4589 4028 5686 5505 0945 „«««

30 Kub - fot H 5 5 '34 7'62 9>91 12,20 14,49 16,78 19,07 21,36 23 65°U" Trädinneh 0,052 0,097 0,15" 0,21 0,28 0,36 0,45 0,57 0,72 091Afstånd 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3

Stamtal 2921 2740 2559 2578 2197 2016 1854 1655 1471 loon
4.0 Kub - fot 4 '43 7>75 ">OB 14

'
40 17,73 21,05 24,38 27,70 31,03 34354U« Trädinneh 0,15 0,28 0,43 0,60 0,80 , 1,04 1,32 1,67 2,10 266Afståad 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,8 2,g 3,1 3',ä

, Stamtal 1771 1652 1352 14(5 1295 1175 1054 954 815 fifl*
50. **:. {

°\ Xii" "»V 14f 18,89 23,25 27,61 31,97 36,33 40,69 45^5< °'3
«

3 °' 6Q 1 °' 94 {>Så 1'79 2,34 3,03 3,88 4,99 6 ,48Afslaud 2,8 2,9 3 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4*5
, Stamtal 1200 1117 1054 951 868 785 402 619 556 AK

60 Kub ' fot- 7 j2
> 35 17' 65 22,95 28,25 33,55 38,85 44,15 49,45 «4 74W- Trädinneh 0,58 1,10 1,70 2,41 3,25 4,27 5,53 7,13 9,22 ?o'o7Afa.ånd 3,4 3,5 3,7 3,8 \ 4,2 4,5 4,8 5,1 sf,

. Stamtal 729 677 626 577 526 473 424 574 525 271
70 £ ub\ fot' B ' lB

,
14>3

,

2 20,46 26,60 32,74 38,88 45,02 51,15 57,29 63 43™. Trädinneh..... 1,12 211 326 4,61 6,21 8,18 10',6 13,6 17,7 tlfsAfstand 4>4 4> 6 4>7 4,9 5,2 5,4 5,7 6,1 6,6 7f
. Stamtal 494 461 429 597 565 555 500 268 256 004

80. T
Ub

;.
fot

; Hl *■£>?* *2' 9
,

3 29,8 l 36,69 43,57 50,45 57,33 64,21 71,10I Trad'nneL..... 1,86 3,46 5,34 7,52 10,0 13,2 16,8 21,3 27,2 34,0Afslaud 5>3 5,5 5,7 5,9 6,2 6,5 6,8 7,2 7,7 8,3
Stamtnl 5«4 539 S3S 510 286 261 25G 212 IK7 m*.

90 v
UI

A- °V - o°Å0 V'8,0 , 25 ' 3° 32 ' 79 40 ' 29 4 7,79 55,28 62,78 70 28 77 77yU
* I f V? 7Å 6! 10' 6 l4jl l8> 4 23,4 29,8 37,7 tfSÄfB,a,,d 6 6>3 6>5 6,7 7 7,3 7,7 8,1 8,7 9,1

.
Stamtal 513 295 273 234 255 216 196 176 157 txa

100 Sabi- l°'67 18' 68 26 '68 34 '69 42> 70 50,70 , 58,71 66,72 74 71 ÄTräd.nneb 339 6,33 9,70 13,6 18,1 23,4 29,9 37,8 47,5 loitlAfsland 6>7 6>9 7>l I 7,4 7,7 8,1 8,4 8,9 9,4 101
Anm. Alen växer nägot fortare än Björkeu, och fordrar derjemte icke så stort utrymme, Lvarföre inora sau.ma Ud3Cö !”ark som ar passande för Alträdet, frun \ tili J-del rnera kait påraknas i halimassa *

Eken växer med unpfärligcn liha tillväxtcp «om Björken. Då Inga större Ekskogar ä„„u luon. Finlandfionas, bebofva vi ocfcsa annu icfcc labeller Öfver Ekens växtlipXet. " 1 ,ana
T ..I.*..m ,1 ~i. _* P _ . . 1 . . .. 8 __

n
arktradet "|>l»B‘fyes växa med en Tallen ocb Graucn öfverlräflfande snabbhetj men bvarkcn af Hcrr Strömeller Becker finnas dera nagra växt-tabeller anförda. Den för Graneo angifW, torde dock tili 30 året såh.ndakunna begagnas, alt man oker de angifne tjllvaxterna med 4 st 4 tili, och derefter upprätlar sig en Tabell somt L °rUa sa?n,nf en n,alia" da naia » 4,119 ma." Benom8 enom Lärkträdsskogars uppdragandc ocb ordnade bandbaf-vande, Los oss kan komina i tillfälle att efter verkligketen uppgöra sådaua Tabeller,
















