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TANKAR
om

trJns fortplantning
medelft

DRIFQVISTÅR,

Hic plantas tenero abfcindens de corporc matram
Depofuit fulcisj

VIRGI LIUS.

Då naturen til de viYafte andarna! danade Trän och
få förjde hon för defta fina ftambragta si-

Skogar,

tters jämna bibehållande, cil de för dem beftåmda behof,
afyen mcd den ömalle omvårdnad. Til fin fammanfått-
ning fingo de en härdighet, fom gör, at de mcd föga
märkligt lidande kunna fördraga åfven de fvårare luftens
■omväxlingar: De hinna en ålder, fom vida öfvercråffac
<de fkfta organifka kroppars, och Öfver all jämförelfe åt
deras fortplantnings förmåga den ftörfta, den vidftråkta*-
jfte. Utom frön, fom de bära i all ymnighet, och mcd
ihvilka naturen egenteligen tyckes afyfta deras förökning,
kunna de medelft rötter, nyfs utfkjutna knoppar (gem-
mx)y och många endaft genom aflkurna och i jordeet
nedfatta qviftar fortplantas.

Ingen faknad eller britt; å defla borde Fåledes någon-
fin äga rum , och aldraminft blifva tryckande, hvaröfver
likväl hos ofs ifrån fiere orter klagas, få framt deras för-
ftöring och undergång, icke af ofs fjelfve med den oför-
fiktigafte hushållning feulle påfkyndas. Men jag förbigår
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billigt all underfökning i detta hvarje rättfinnig Medbor-
gare allaredan nog fmårtande ämne, och vill för denna
gång endaft tilfe, om och huruvida vi til åfventyrs, vid
fig företeende omftåndk-heter, kunna draga nytta, och
begagna ofs af det fidftnåmnde fortplantningsfåttet, näm-
ligen ac i jorden nedfåcta affkurna qviftar, til nyttiga
Träns updragande,.

Hvad naturen likmåtigt fin vifa hushållning fordrar,,
då någon.lådan plantering med grundadt hopp om lyck-
lig framgång fkall företagas, har jag dårföre a följande
blad förefatt mig, på möjeligafte fått at utreda"; mig blir
det nog, om åtminftöne någon härigenom kunde för-
mås, at vid fådane förfök:, hädanefter använda mera ef-
tertanke och en noggrannare upmårkfamhet;, hvarpå o«
tvifvelaktigt följande lyckligare utflag, fnart nog fkulle up-
väcka- bug hos flere til. lika företag, hvilka med åfyfead.
förmån tid efter annan förnyade, flutligen allmänt god-
kände, åfven tnöjeligen kunde biifva. af en. allmännares-
förmån och, nytta..

f T-
T famma mån naturens granfkare förmätt uptåcka de

slivifa lagar hon uti fin hushållning med växterna följer,
hafva. delte åfven mer och mer blifvit fette i tilfålle, at
upgifva 111freds (fal!ande fkål, lamt verkliga orfakerna til
de åtfkilliga uti den famma: fig företeende håndelier.

Aten- affkuren Pilqvift, nedfatt uti jorden,, under-
ftundom dårftådes fliigit rötter, och iedenuera med all
drift tilltagit och vunnit fin fullkomliga utvickling, har
man rtdan ifrån längre tid tilbaka känt; men hv<'rföre
det ej händer alla, utan ofta, nog minfta delen, af deftä

qviftar,
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qviftar, har varit en hemlighet, och de härvid förekom-
mande fkiljaktigbererne endaft anfédde, fåfom beroende
af en flump och blind lycka.

Sedan vi likväl genom en HEDVIGS med flere Na-
turkunniges outtrötteliga forfknings nit, til möjeligafte
öfvertygelfe blifvit underrättade om den del, de hos
växterna uptåckta faftkårl, hvilka för fin fkruflika gång
■upföre växten, fått namn af Spiral-kärl (a), uti denna
håndelfen hgA, och at växternas egenteliga rötter i fjelfva
verket ej åro annat ån i jorden förlängda Spiral-kärl (b);
har detta ämnet vunnit få mycket ljus, at ock tydeliga
förefkrifter nu mera Stinna gifvas, enligt hvilka man med
allt hopp om önfkad framgång, kan företaga fig atfkilli-

Träns fortplantning, endaft medelft affkurna qviftar.
A 2 §. 11.

ia Uplyfande Teckningar af deffa Spiralkärl., finnas ufiD,.
JOH. HEDWIGII Fundamenta Hifiior. Nataralis Mufico-
rum frendoforum Tom. I, Tab. 11. och famma Auäors
Sammhing feiwer "Zerf/retden, slbhandlungen und Beo-
bachtun^en ilber Botanifich " öeconomifche Cegenflande
l.ftes B. Taf. 4. Fig. 6,

(b) Härom yttrar fig HEDWIG uti nyfsnämnde Sammlun-
gen l:ftes B. feite 101: "|ch belitze durch die Faulnifs
"verfertigte Praeparate von unteriten tlieil des ftammes
"verfchiedenes -em und .zwaijäbriger Getvachfe mit jh-
"rern Wurtfeln wovon man den Anfang und Fortgång der
"Spiralgefäffe in eben diefen Werkzeugen deutlich fieht.''Daraus und noAi mehr ans einer mit allén ihren Wur-
"zeln in Fernambuk abfud geflellten Pflantze, fblgt ge-
"radc-s weges, dafs die eigentliche Wurzeln blofs Ver-
''längerungen der Spiralgefäffe nach de«n ftandort fiiid."*
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$11
DefTa Spiral-kärl taga fin början ifrån de finaffey.

«ch til fin yta likafom med ludd beklådda rotens grenar,,
och framlöpa upföre långs efter barken, hos de ftörre-
växter, uti beftåmdt fördelta knippen. SåTnart de i den
mån närma fig til margen, at de tyckas kunna förena
fig med den famma, utvidga de fig gemenligen, och
formera en uphöjning, hvilken, om yttre betäckningen'
ej gör oöfvervinnerligt hinder, med tiden framfkjuter på
jftammen, efter fig företeende omftåndigheter, uti gre^
nar, blad, blommor och fruckt:, men å roten, få långö
den betaekes med jord, endaft i grenar, hviika allt fom
tjenligt näringsämne för dem kan träffas förlångas, famc
mer och mer fördelas.. Genom defla infuges hufvudfä*
keligen,. och til en del beredes nåringsfaften hos växter-
na, hvilken likafom blodet hos djuren, innehåller det or-
ganifka ämnet, hvaraf la. väl fafta delarna för örtens ,alL-
manna tiivåxt danas, fom ock allt hvad därunder på nå-
got fått går förloradt, ånyo och efter behof fä långt
möjeligt år erfåttas (c)„

A des-

(c Häruti inftärnmcr ock HEDWIG uti iine ofvanåberopa-
de Sammlungen, älven i liften» Theil, fri te 101, där
han efter vunnen erfarenhet fkrifver: "Jfch habe ii! dera
"vorgehenden dargpthan dals alle Theile, die fo an der
"pflanze entlehen, von den Spiral öder ihnen ähnlicher»
MGefäffea betrieben werden.. Wie könnte es auch änders
"leyn da diefe in dem Haupttheil. den in naturlichen zu»
3ttände von dem Wurzeln eingc fog-men. Nahrungsiaft bei
"kommen,. aufwärts fiihren, und ihm venigftens die er*
fite zubereituag gcben. Ja, diefe Gefiiffe iind es fo ga^
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Å. defla kärl bör fåledes den nogafte apmårkfamlref
fåftas, deras gång uti den affkurna qviften väl kannas,
och allt åfventyr för kårlen med gåfligafte förftktighee
afböjas, om någunfin rot för famma qvift, och defs där-
af beroende ytterligare utviek 1ing-, rimmeligen får väntas,.

f. lIL
För at göra en tilförlåtlig tillämpning af det fom i

föregående § § om Spiral-kårlens gäng och inflytande:
på växternas trefnad blifvit föreftållt, och i fölgd dåraf,,
vid qviftars updrifvande hufvudfakligen fordrar vår up-
mårkfamhet, böra vi nu tilfé, hvad egenteligen vid fjelf-
va qviften, fom i fådant ändamål fkall nyttjas, år at i
ackttaga.

Emedan oftanåmnde kärl, innan de förmå frambrin-
ga något ikott, altid förut förena fig med märgen i väx-
ten, och därunder i den mån utvidgas, at en rydelig u-p*
fvållning fkönjes., hvilken grundlägger, och allaredan- in-
om, fig nyfér rörfta början til {kottet;, få- tyckes- det biif-
va folklart,. At 1:0 å qviften, fom fl<all nedfåttas, en lå-
dan uphöjning. eller kårlens förut beltåmda riktning til
utbrott nödvändigt mäfte finnas. Ty ora den funma
ock möjel/gen kunde vinnas, fiedan qviften blifvit ned-
fatt i jorden, det man efter vår närvarande erfarenhet
ännu ej torde få alldeles beftrida, få mäfte inan ändock

A 3 med?

"die jhn in der Gefialt Zarter Fäden, als die ejgentlji-
3,che San^cwevkzeuge, rob avs dem {tandört einz:ehen3"vvo ne ebenfiils zu ih.rer vertbeidisninör fo wnhl, als
"zu einiger- Beyhiilfe mit einen Fbutehen Ulld ein.e«'
"iienge zelligten Gewebe. umgeben fuid,"
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.medgifva, at en lådan qvift i förhållande däraf, åfven i
längre tid förfättes i faknad af rötter, och den näring ge-
nom dem updråges, under hvilken tids utdrågt, de uti
(amma qvift i full verkning befinteliga faftkårlen, genom
en fortfatt utdunftning ej annat kunna, ån mer och mer
uttömmas, dåraf falla ihop, förlora fin retlighet, famt
omfider plötsligen forftöras.

Dylika upfvållnlngar finnas å qviftar, antingen vid
deras utgång utur ftammen, där den i fkapnad af en
fkroliig ring omgifver dem, eller ock längre fram å fjelf-
va qviften, där något öga blifvit danadt. Affkåres nu
qviften ftraxt nedanföre deila uphöjningar, kan man gö-
ra fig förfåkrad, at faftkårlen uti den famma allaredan å-
ro riktade at göra fkott, hvilka täckte i jorden, fnart nog
utvicklas til nåringfugande rötter.

Samma qvift bör därjämte 2:0 vara frifk, tagen af
en ftam, fom äger fin fulla trefnad; ty fåfängt väntar
man de hfikrafter, fom til erlåttning af förlorade delar
fordras, hos åen växt, fora allaredan trånar af vanmagt,
och behäftad med betydliga fel, famt oordningar, få val
i de fafta, fom flytande delarne, mer och mer häftar til
fin undergång.

Efter trådartens tätare eller löfare fammanfåttning,
mäfte qviften 3:0 til fin längd och tjocklek med noga up-
mårkfamhet beftåmmas. Ju hårdare,eller til fin famman-
fåttning faftare och tätare ett tråd år,defto trögare fram-
komma ock, efter all erfarenhet dafs fkott, famt tilvåxa,
hvaraf ögonfkenligen följer, at drifqviftar tagna af (ådane
trän, alltid böra vara fpådare, eller affkåras innan deras
fibrer och fafta delar hunnit den ytterfta grad af trädets
naturliga hårdhet. Samma qvifts längd öfver jorden får

ej
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ej' heller vara ftörre, ån at man rimmeligen kan föreftäl-
h (ig, det de fmåningom ucflående rötterna i någon mäo
förmå erlåtta, hvad af den i fria luften flående delen, un-
der famma tid genom utdunftningen förloras. För den-
na orfak föreflås ock, ac af hårdare trän, endaft ett års
gamla fkott til drifqviftar böra användas (d).

År åter trädet löft, och tif fin fammanfåttning af min-
dre faflhet,. få, kunna fkotten fnarare utvicklas, och följ-
ackteligen ej heller få mycken noggranhet til beftåmman-
de af qviftens långd och tjocklek fordras. I gemen tor-
de dock få anmärkas, at det man tror fig vinna uti en
häftigare tilvåxt, medelft tjockare pch i grenar fördelté
qviftars nedlåttande, meråndels flår feit; ty ehuru 'drif-
vande n turen ock i detta hånfeende- kunde finnas, låter
det dock fvårligen föreftålla fig, at rötterna, hvilka förft
fkola danas, genaft kunna komma i ftånd at underhålla
delta ftörre kroppar med få mycken nåringsfaft, fom i
någon man vore tiiråckelig at erfåtta, hvad delte ge.nora
utdunftning under famma tid, efter naturens faftftålda
ordning, oundvikeligen mäfte förlora Skall ock en ftör-
re qvift möjeligen med något hopp kunna drifvas, bör-
den ofvan omtalte uphöjningen orngifva hela qviften
eller famma qvift, där den utgår ifrån ftaromen, af(kä-
ras ; då kan man åtminftone förmoda, det mängden af
de rundt omkring utikjutande rotämnen, ehuru fvag ock
deras fugningskraft ännu måtte vara, ändock förmå bi-
behålla qviften vid det lif, at den efter dettas erforder-
liga utvickling, år i tilftånd at emottaga en ymnigare til-
förd nåringsfaft, bereda och använda den. famma feder-

mera

(if. Se FLEISCHERS Trägårds-Bok, Svenfka öfverfättninw
gen, utgifven i Lund 1795,. Cap.. 49» §♦ 5, Sid,. 532.
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"n til fin trefnad, och åfyftade tilvåxt. Men finnes
upfvällning endaft på en fida af qviften fåfom efter ett
aifailet löt, eller nyls utflaget! öga, blir det onekligt, at
iåfom rötterna hår blott flå ut på en fida, och följ akte-
ligen tii fin böijm åro nog få, det qviften under en ftör-
T« til utdunftning lämnad yta', oj kan hållas vid lif, tills
den genom rötterna kan erhålla fin oumbärliga näring,
Drifqviften bör därföre i detta fall vara kärt och fmal,
dock af få mycken fafthet i fibrerne, at de ej i jorden
uplöfas, och dymedelft förloraden lifskraft, fom til fkot-
tens eller röttemes framdrifvande hår få oumgångeh-
gen fordtas.

5. IV.
Sedan växterna öfver vintern legat likafom i dvata*

under hvilken tid, i brift af retningsåmnen, de faknae
all näring, och de uti dem befinteliga våtfeor åfven til
det roåfta i fitt omlopp afftadnat, få blir om våren ock-
iå den fvagafte retningskrgfc, eller nog ringa värmegrad
tilråckelig at (åtta lifskraften i verkfamhet, hvilken blir
iå mycket ftörre, föm den förlorade irritabiliteten nu up-
våckes, och medelft en fmåningom tiltågande värme, ri-
tan betydligt afbrott, på någon tid mer och mer ökes.
Håraf bänder hvad ock en allmänt erkänd erfarennet in-
tygar, det växterna ingen tid af året drifva ftarkare, el-
Jer med ftörre häftighet tiltaga i växt, ån om våren.
Samma årstid tyckes aldå vid drifqviftars nedlåttande åf-
ven förtjena all billig upmårkfamhet, fåfom den båfta och
låmpeligafte. Deftäs trefnad beror ju enligc hvad flere
refor i föregående § blifvit anfördt, hufvudfäkligaft af
den tid fom åtgår vid {kottens utvickling til erforderliga
fugror. Blir den läng, löper qviften fara at förtorkas;
däremot, ju fnarare rötterna framdrifvas,; dello häftigare

kunna
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kunna de ock draga näring, ej allenaft til qviftens lifsnp-
pehålle, utan ock defs fkyndlammare til växt och frodig,
het. Den tidspunkt da fafterna börja (tiga och bereda
fäfvan, föreflås egenteiigen af de fläfte til detta arbetet;
men huru {kall man m d vifshet heftåmma den? ofta och
hos en del trän i fynnerhet,år man ej i ftånd at uptåcka
detta, innan de silaredan i någon mån framfkjutit fina
löf, då det i lånning blir för fént at tänka på någon drif-
qvifts nedlåttande af den (lammen. Defla nyfs utftagna
bladen, kunna i detta tilftånd, i hvilket de med ftarkafte
drift tilvåxa, ej någon tid umbära förnyad näring Dera
hemtas til en kärt tid af de innom qviften befinteliga
faftrör, hvilka fnart uttömda, dåruppå med bladet bårt-
vifsna, och föga federmera flå at til erforderlig iiflighet
upfrifkas. Så (narr kålan uti jorden uptinat, kunna drif-
qviftar altid med ftörfta (äkerhet nedlåttas; ty hvad här
möjeligen kunde faknas i vårmegraden, för at fåtra lifs-
kraften i ftörre verkfamhet, det kan med fullt fkål af-
dragas ifrån myckenheten af utdunftningen. Under en min-
dre vårmegrad, viirnar ju en allmän erfarenhet, at ut-
dunftningen åfven är mycket mindre och fvagare, Mer
un Ihnnolikt fy nes ock, det hår föga någon betydlig ut-
dunftning kan äga rum, innan en ny medelft rötterna
updragen nåringsfaft, åfven i fin mån öker lifskraftens
verkfamhet, då naturlagen famma vårkfamhet ej kan biif-
va ftörre, ån få vida den af en jämnt tildelad näring
kan underhållas. Ett förhållande, fom hår egenteiigen å-
(yftas, och altid år det fånna, utom hvilket hvarken för
växter, eller hela den öfriga organifka verlden, någon til-
växt och trefnad möjeligen kan vinnas.

$" v.
Når nu den på förefkrefvet fått valda qviften fkall

B ned«

♦ ) 9 C $



nedfåttas, bör det fke uti en på näringsämnen för väx-
ter i möjeligafte måtto rik jord. Utaf den retning, fom
hos Spiralkärlen uti en fådan våckes, förlångas de Ina-
raft, och biifva efter läget, i hvilket de nu finnas, med
det famma fkickeliga, at af det ymnigare förrådet up-
draga erforderlig näring, lå väl til qviiiens uppehälle (om
tillväxt, llåraf tår dock ingalunda den (lurlåts dragas,
det alt urval af jordmån efter trädens (årfkilda art hår
aldeles blefve onödig. Det år nog, endaft qviften af ym-
nigt närande jord iå omgifves, at de förda rotfkotten
med görligafte (kyndfamhet utvicklas, år den öfrige fe-
dermera af fådan egenfkap, fom trådarten enligt natu-
rens förefkrift åfkar, få år man altid fåkrare, at qviften hår
efter önfkan drifves. I fynnerhet bör val af jordmån,
efcer trådartens natur aldrig förfummas, då qviften (kall
qvarbiifva och tilvåxa å famma (tålle, dår den förft ned-
fåttes. Sedan man nu träffat en fådan, och utfect den
famma til fin föreftående plantering, upgråfves å den om
höften gropar, få många och i lådan ordning man beha-
gar, famt efter qviftarnes (torlek, djupare eller grundare-,
och mullen upkaftas på fidorne af hvarje grop. Härige-
nom vädras gropen, famt blir til fina bräddar löfare,,
och den upkaftacie jorden vinner mycket i im frucktbar-
het. Vid det qviften (edermera om våren (kall infattas,
täckes bottnet af gropen med god mull til den höjd , ac
qviften midt i gropen upprått (tåld, kommer få djupt
at (tå under jordytan, fom man anfer nödigt, tilpackar
därpå rundt omkring den med händerna af (amma mull,
få mycket och (å högt, fom omftåndigheterna ti! ända-
målets vinnande med den (amma (annolikaft tyckas for*
dra; flutligen fyiies gropen med den å fidorna upkaftade
jorden, hvilken ytcerft och til fin yta kullras, til afbö-
jande af all våda, hvari de fpåda {kotten möjeligen kun-
de råka af för mycken våta och dåraf vållad fyra i jor-

den»
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den. Ölägenheterna åter af ftark och långvarig torrka,
hvarmed nämnde fpåda fkott åfven någon gång kunna
hotas, förekommas (äkraft medelft förfigtigt vattnande,
och markens betåckande invid qviften med mofia, hvil-
ken genom våts, federmera i längre tid qvarhåller fuk-
tigheten.

En och hvar måfte oftridigt medgifva, det drifqvi-
ften, enligt denna förefkrift, blir med all möjlig om-
vårdnad, och utan at på något fått fkadas, nedfatt i jor-
den; hår kunna dels fugrör följacktligen ej annat, ån vid
förfta retning fattas i verkfamhet, och daraf, likmåtigt
deras nu iråkade läge förlängas til nåringdragande röt-
ter. Men hvad fker, då efter det nu allmånnaft veder-
tagne (åttet, qviften nedftickes uti ett med något hvalst
redfkap uti jorden upftucket hål, fom federmera endaft
med tryckning och b ppackande igemåppes i Blifvcr hå-
let (torre än at der af qviften fullkomligen kan fyllas, få
år (blkarr, at de til utbråu rkkt;:de kårlen, hår förft vid-
röras af den i mellanrymden inltångde luften, hvilken
naturligtvis fnärare död ir bos dem all drift til utvick-
ling, ån befordrar deras nu ålyftade förlängning til värk-
tyc;, för at di aga erfordeilig (aft och näring ifrån jor-
den, helft denna hår ock endaft på affiånd af dem kan
råkas År åter hålet för trångt, kan ingen ting lättare
hånda, ån at vid qviftens nedträngande baiken afrifves,
och de af den omgitna kärlen älven förftöras; får man
då med (kål undra, at tå at delta qviftar komma til lifs,
och än färre vinna önfkad trefnad?

Då likväl de trådarter åro få, fom af få flora qvi-
ftar kunna upodrifvas, at de genaft förtjena nediättas å
det (låilet, där de komma at qvarblifva, har man efter
närmare öfvervågande funnit en ftörre och fakrare utråk-
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ning, at til någon tid, åtminftone tills rötterna tyckas
blifvit efter behof framdrifne, vårda alla flags drifqviftar
uti lårfkilda hårtil inredda fångar, eller planteringsbånkar.
Hår kunna förfök med allahanda trådarter med minfta
koftnad göras, qviftarne oftare underfökas, och de fläfte
dem uti detta deras fvaga tilftånd hotande olyckshåndel-
fer fnaraft, famt föijackteligen åfven iåttaft afböjas.

Til inrättning af en fådan drifbånk, upkaftas om hö-
ften i Trägården, eller annorftådes, där en lika fet, god
och drifvande jord kan vinnas, ett dike af balfannan alns
djuplek, i ftrackning ifrån öfter til våfter, famt långd och
bredd efter qviftarnes myckenhet, fom man åmar drifva.
Detta dike indelar man fedan efter längden uti 3 ne lika
delar,, hvilka med _i:ne til lika afftånd ifrån hvarandra
lom från bråddarne, famt högd med jordytan, utaf brä-
der eller vidior upförda väggar införe hela fin längd fkil-
jas. Den medlerfta af defla fy 11es fedan med den upka-
ftade mulfen, (å at den öfverft blir val kuling, emedan
den nyfs uprörda jorden under vintern, efrer allmän er«
farenhet, nog mycket (ätter fig. Så fnart kålan om våren
upeinat, fom här naturligen bör fke tidigare än på något
annat ftåile, få jämnas ytan med kratta, 'hvarpå federme-
ra rum utftickas för qviftarne., åtminftone til 6 qvarters
afftånd ifrån hvarandra. Å delta utmärkta rum upgraf-
ves genaft därefter, antingen med ftiekfpade eller med
hånderne gropar, til det*djup nödigt finnes, i hvilka qvi-
ilarna uprått (tåflas, och med tilförd muli ifrån alla kan-
ter rundt omkring, fom ytterft med hånderne famman-
packas, til möjeligafte rtadighet fåftas. Sedan qviftarne Ti
detta fåtc öfver hela bänken blifvit utf\tte, öfvervågar
man de ölägenheter, med hvilka de etter väderlekens då
Inträffande befkaffenhet troligen kunde blott(fållas. Skul-
le man hotas med ftarka nattfroller, al hvilka jorden til-
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fkorpnad, ej allenaft (kilde fig ifrån qviftarna, mm mö-
jeligen åfven federmera kunde vålla deras kullftjelpning *måfte man naturligtvis vara omtånkt, at emot fådane
underhålla bänken vid en jämn och oafbruten värme.
Denne vinnes fåkraft, om å ömfe fidor af bänken de
torna tredjedelarna af diket fylles med fammantrampad
häftfpillning, hvilken fom man vet, fnart blir varm och
kan upvårma hela bänken, utan at dock, på få långe
afftånd någonfin kunna (kåda, eller bränna åfven de fpåda-
fte rötterne. Då ock under vårt kallare luftftrek drifqvi-
ftar atldrig få fent få fattas, at icke nattfrofter därpå än-
nu kunde vara at fruktas, torde en billig förfiktighet for-
dra, at med flika värmande bådder altid förfe defla drif-
bånkar. funne man någon gång under en ovanligen
varm väderlek, at värmen i bänken af de omliggande
båddarne i fådan mån öktes, at den blefve för ftark och
öfver höfvan torrkande, få upkaftas endaft fpillningsbåd-
darne, få får man nog fnart erfara det bänken blir (va*
lare, och at intet mera i den vågen år at befaras. E-
mot en långvarig torrka, fom nog ofta om vårarne hos
ofs öfverallt förftör och hindrar växternas trefnad, bör
man med flitigt bruk af vattenkannan (öka at komma
drifqviftarne til nödig hjelp och räddning Men vid ett
trägnare vattnande bänder gemenligen, det jorden ej al-
lenaft för mycket fammanpackas, utan ock fkornnar ofta
med djuptgående remnor , hvilka bägge håndelfer med
mycken våda hora de fpåda och nyfs framfkjutne rötter-
na. Ar afboja defla under en ftark och långväga; torrka,
fnart fagt, oundvikeiiga ölägenheter, fåreilås efter god-
känd erfarenhet, följande medel fåfom det fåkrafte: Om
förrådet medgifver, utbredes halm öfver hela bänken, til
4 fingers tjocklek, helft (ådan (om tilförene blifvit ny-
rjad för Bofkapen, och föhackteligen til fina ax och i
dem efter en ovulig tröfkoing möjeligen inndiggande
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fådeskorn blifvit noga urvald och upäten, emedan möfs
och råttor eljeft af dem kunde lackas til planteringen,
famt häftigt nog i grund förftöia den (amma. Men år
tilgången ej iå (tor, torde det göra tiitylleft, at endaft
den nårmaft til qviften liggande jorden til famma höjd
med halmen betåckes. Halmen emottager hår vattnet
vid defs håftigafte fall, genomlilar det fedan fmåningom
til jordens befuktande, qvarhåller ock i längre tid den
fucktighet jorden fålunda vunnit. Skulle man åter efter
långvarigt och beftåndigt regn, få fkäl at befara det bän-
ken blefve för våt och (ur, få at qviftarnes klena rötter
däraf komme at lida, (å afcager man med vadarn hand
den våta halmbetäckningen, och fyller fnillningsgrafvame
annan gång med ny och obrunnen fipillning, hvarat bän-
ken innom kåre tid både upvårmes och corrkas.

På detta fåttet vård. de, fkall man finna, det drifqvi-
ftar åfven af de hårdare tiådaiterna, innan höften fl.'git
rötter, lä at man väl vågade utplantera dem å det ftället
man för en framtid beftåndigt dem ämnat,* men fom
fjeifva qviften under allt detta föga tiltagit, finner man
gemenligen fördejaktigaft at ännu til ett annat år låta dem
ftå orubbade, då man til fkygd för vinterkölden, lem-
nar hela bänken betäckning til ett qvarters högd, af van-
lig- våsgmoila (Hypnum parietinum). Denna moftä af-
taa;es emot iomroaren, ledan man nämligen i det när-
ma fte kan göia fig hopp at fiippa nattfrofter, hvarpå qvi-
ftarne lämnas til naturens enfamma omvårdnad, vänjas
dymedelft med luften och vinna (torre härdighet Skul-
le dock väderleken denna lommar bhfva för varm och
för mycket tonkände, bör man en och annan gång up-
fri(]<3 jorden med ett rtmdeiigt vattnande, och det öfver
hela bänken. Ty lämnas jorden at torrka i fådan mån,
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At remnor dåraf upkomma, infer en och hvar utan mö-
da , det rötterna lått därunder kunna på hvarjehande fäts
{kådas.

Under denna fommar fkall man erfara det qviftarne
ock mårkeligen tiltaga, man kan fåledes med ak (kål nu
mera biifva omtånkt om deras flyttning, eller utplante-
ring. Til denna bör groparna i (å god tid upgråfvas,
at de tillika med den upkaftade mullen, åtminftone i 4
om icke 6 veckor, tilförene väl komma at vädras, famt
få vida, at plantans rötter ej böjas eller tvingas ifrån den
ricktning, i hvilken de förft framfkjutit Vid upragnin-
gen ifrån drifbånken böra rötterna med ytterfta ömhet
vårdas; då man med händerna til något afftånd ifrån
ftammen varfamt afrifver mullen, uptåcker man lått hu-
ru långt de framträngt fig, hvaråft fpadan fedan
tes, djupare eller grundare, efter det man af erfarenhe-
ten känner rötterne gå hos fårfkilda trådarter, vänder
få med all möjlig förfiktighet upp hela den öfverligg*an-
de maftan af mull, rötter och planta, hvilket nu iåter
vål göra fig, hälft rötterna ännu ej kunna vara vidftråckt
utfpridda, utan hafva bår fåfom uti en på ymnig näring
rik jord, endaft tätt och öfverallt utfkjutit, famt på lika
fått federmera fördelat fig i grenar eller finare fugrör.
Så hel man fått denna klump upp, flyttas den fedan på
fpaden, eller hvad annan utväg man kan finna tjenlig,
at få den utan at fönderfmulas, fram til gropen, hvars
botten förft täckes med grästorfven, fom upfkars vid
gropens gråfning, dock med den omtanke, at gråsfidan
vändes nedåt. Skulle gropen vara få djup, at genom»
denna fyllning trädplantan til fin ftam ännu ej komme
at (tå til lika höjd öfver jordytan, fom tilförene i ban-
ken , få kaftas å grästorfven något af den båttre mullen.
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man fått ur gropen, hvarpå klimpen med plantan np-
fätiftåiles, och federmera med den upkaftade mullen til
möjeligafte tåthet omgifves, nämligen lå at alla tomheter
tillika biifva noga upfyllde. Detta feer fäkraft, om man
litet i fender inkallar mullen uti deita tomheter, och
vattnar den federmera til defs nödiga fammanpackning,
famt indrifvande åfven i de minfta fkrymflor, fortfar
härmed ymfevis tils gropen öfver allt blifvit fylld, och
jorden i den famma vunnit få mycken tätnad jämte faft-
her, ar man ej behöfver frukta någon defs länkning för
framtiden. Öfverft jämnas federmera jorden til någon
kullrigher, . på det vid mycken fucktig famt regnig vä-
derlek, vattnet ej måtte ftadna,och förorfaka någon fkad-
lig fyra uti den famma.

§. VI.
At med få mycken omforg föka af dtifqviftar up-

draga Trän, torde mången til åfventyrs atlfe mindre nö-
digt, kan hända ock, vid oen tilgång på fkog vi ånnu
äga, alldeles öfverflödigt. Men vil man med någon om-
tanke éfvervåga de egenteliga förmåner , fom med dy-
lika företag til träns fortplantning få väl äfyftas, fom
ock verkeligen vinnas, lärer väl ingen kunna neka, det
defla aiven förtjena all billig npmårkfamhet, åtminftone
för framtiden, til en mera vidftråckt och allmännare ef-
terföljd, be trådarter, fom af ftörre qviftar låta drifva
fig, frambringa oftridigt på detta fåttet utplanterade,
förr och häftigare en upvuxen fkog, tii vår förnöjelfe
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©cl» nytta', ån pä hvad annat fått fom helft man möjev
lägen ville föka at vinna famma ändamål. Ehuru liten.
qviften' ock vid infattningen kan vara, intygar dock er-
farenheten, at defs tilvåxr betydligen öfvertråffar den, en
planta af frö på famma tid updragen någonfin,, åfven
under de- måft gynnande omftåndigheter kan vinna, Alla
år fås> defsutom icke 1 heller mogna frön til ett groen-
de, utlade; däremot, få. långe lefvandé trän finnas, kan
man idka denna plantering årligen, och- det med nog
ringa omtanka få vidftråckt, fom bebofvet för hvarje
gäng fynes åfka. Frucktbårande Trån ock Bufkar, kunna
på detta fått af de båfta flammar fortplantas, famt vinna
därunder ej fållan åfven ganfka mycket til frucktens för-
ädling, då frön och kärnor utfatte af den fmakligafte-
fruckt, nog, ofta lämna ofs: flammar för en fådan, fom
utan af äga; minda likhet med den, af hvilket fröet var
taget,, för fin kårfva ocn obehageliga fmak, fnart fagt,,
näppeligen kan; til något användas. Och hvilken kan in-
fe allt hvad vid en tillagande erfarenhet uti detta plante-
ringsfått möjeligen ännu ätetftår til vår förmån at vim
nas? Emedlertid torde-defla med flere andra redan kän-
de, hvilka jag, i anfeende til den kårthet mina omdändig-
heter för det närvarande mig ålagdcmed (tiilangande nödi-
gas förbigå, likväl tjena den omtånkfämmare £andtman>
nen, åtminftone fåfom: anledningar, at åfven: ii denna
våg med några förfök arbeta pä fin förkofran; Anftål-
lias, deffe med behörig noggranhet > uptåcker han dag- i'-
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Från dag mer och. mer, huru långt honom med (åker
båtnad blir tillåtit at gå hårminnan,. famt hvad vid fjelf-
va planteringslåctet eller medioden til åfventyrs för en
framtid kunde biifva nödigt at råtta, eller ock efter fig
företeende omftåndigheter an ytterligare at tillägga-
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