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Probften och Kyrckoherden öfwer Förfamlingarne i Ilo-
mantz och Eno, famt det därtil lydande Contrafc,

Den Högårewordige och HöglårdeHerren,
Herr ANDREAS
NORRGREEN,
riiin Högtwördade och Kåre Fader.

De wålgårningar min kåre Fader alt ifrån mi-
na fpåda år migbewift, ochån bewifa ei trött-
nat, kan jag ei, fom lig borde, hår affkildra

och beprifa. Wid åtanckan af dem, måfte jagtyftna,
och ftaina i förundran öfwer et få mer ån ömt Faders
hierta. I hafwen ei fpart något för mitt wål, ,u-
-tan har Eder forgfållighet "för det famma warit få
ftor, at I tyckes hafwa giord orått mot Eder Sielf.
Hwad jag för alt fådant Eder, min Ömmade Fa-
der, "fkyldig år, går långt öfwer min förmåga.
Men rått det famma upvåcker och hos mig en få
mycket innerligare och angenämare finnes rörelfe ;
och fågnar det mig af hiertat, at jag nu åndteli-

gen



gen har tilfålle ofTenteligen den famma förkfara.
Om jag på något fått kan tiena min kåre Fader
wid Thefl redan tiltagande ålderdom , fkal mig nv>
tet wara kärare och fågnefammare. Imedlertid
upoffrar jag Eder detta mitt enfalliga Academifka
arbete. Uptag, Huldafte Fader, detta, fåfom en
ringa pant för den ftora fkuld jag hos Eder flår,
och anie det fåfom et wedermåie af min. diupa
årkåntfla och tackfamhet för Eder godhet, prji en
liten frukt af Edra många omkofthingar. Den
Högfte late min kåre Faders lefnad wara fåll, [och
den dagen långt borta, då den Eder anförtrodda
förfamlingen, famt min käre Faders hus och an-
hörige måfte fakna uti Eder en trogen wärd, på-
liteligftöd, Mild Fader och ftor fågnad. Jag fram-
lefwer med denna hierteliga önfkan uti diupafte
wordnad med nöge,

Min Högtwördade och kåre Faders

IdmiuhLydigfle Sön,
SAMUEL NORRGREEN.



Härads Höfdmgen wid Kexholms Län i Ryska
Carelen,

Adel och Högaktad
Herr PEHR POMOELL,

Min Gunftige Farbroder.
Kyrckoherden wid Sr. Andres Förfamlingi JäfaiSf

. Wälarewbrdlge ocb Hbglärde
Herr JOHAN SCHVINDT,

Min Högtärade Morbroder.
Vice Paftoren wid Förfamlingen i Kides,

WdVareivbrdi^e ech Hbgwätiärde
Herr HENRIC WINTER.

Samt
Capelianen wid Ca vi Capell i LibelitS Sokn

Arewhrdi^e ocb Vällårde
Herr MARTIN KILJANDER,

Mine Käre Svågraré

Til ödmiuk och fl<:yldig tackfågelfe f6r
den gunft och ömhet, I, mine kåre

Far-och Morbroder, famt Swågrar, altid låtit
mig vederfaras, warda deffa iaå blad Eder
upoffrade, under tilönfkan af all fielfbegär-
lig fållhet och vvålgång utaf

Eder
Ödmiuke och trogne tjenare,

SAMUEL NORRGREEN,



7. J. N,

i.&
It ar oftridigt och en af alla ärKand
fanning, at hela Landtbruket ftödi-
er fig ganfka mycket pä ängfkötfeln.
Alt fåfomman fer,at det ftår til med
ängenpå enLandegård,kan ock Hutas
til åkrens befeaffenhet och åboens hela
Landthushålning i det öfriga» Myc»
kenheten af fäde och bofoap äro ju
Landtmannens ftörfta fkatter, men

huru må wäl en mager åker bära fäd, gödfel förfkaffas, och
bofkapen til hans nytta trifwas, utan äng och tienligit fo-
der. De förmåner, fom Landtbruket osf tilfKyhdar ,äro för
osf få aldeles omifteliga, at wi ei någon dag förutan dem
lyckeligen lefwa kunna. De almänt räknade tre öfrige nä-
rings fång hafwa häraf fin ftödj och utan detta äro de lika
fom flott i luften. Den ftore och alwife Skaparen har jäm-
väl för den orfaken gifwit osf ganfka ftort nöge i detta
handtwärck, fåfom det menlöfafte af alla mennifkliga hand-
Iteringar. Det fkulle då tycKas,at nödwendigheten och nö?
get hade drifwit folck, at bringa detta näringsfång til fin

A ftörfta
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fullKomlighet. Men få här, fom i mycKet annat, lyfer wårt
lagtes wanart; det blifwer ofta efcerfatt, fom länder til
deff wäl. Dels har felats förftånd, dels flit, til hushålnin-
gens förbättrande. Gammal wana har ock giordt, at mån-
gen anfedt nyttiga påfund för fåfänga. De förfta , fom ur
de fodra länder flyttat fil de nordifka, tycKas ei warit få
mycket wana wid ängfkötfeln, emedan de ei där behbft
winterfoder för fin bofkap. Och få länge faogen warit til»
rackelig til fwedandet, famt willebrodd til fpis, fedan de
flyttat åt norden : woro de ei fä mycket twungne at upta-
ga åker och äng. De lära ock til en ftor del warit wane
wid ftändiga flyttningar ifrån den ena orten til then andra,ock
wifte ei hwart de fidft fKulle ftadna, TäncKte fåledes
litet eller alsintet på framtiden, utan foro fram utan fkons»
mål där de höllo til. Men fedan wi blifwit bättre uplyfte,
at wi nu mera ei hålle för mennifkligit at lefwa af rof,
kunna ock må få wäl här i norden fom annorftädes i wärf-
den, om wi allenaft bruke en förnuftig flit, at äfwen wårt
i långliga tider wanliga närings fatt, fom beftätt til en
ftor del i fwediande och jagande, icke mer för fkogs brift
hielper osf, utan wi,där och fKOg anno fkulle finnas, läm-
nade oförfwarligen wåra efterkommande det ofruktfammafte
fält, af förbigå flere olägenheter; få borde ju en och hwar
lätffint upmuntras,at uptäncka nya fatt, at fkaffa osf föda'
nr jordenes fköte, och de upfundne med all flit at bruKa,
Ömhet för efterkommande famt fädernes-bygders och lanr
éets wäl i framtiden, är i naturen nog kanbart inplantad ;
fkola wi då den famma qwäfwa och ei låta råda häruti,
hälft det ock Jå'nder til wårt egit bafla? man är gemenli-
gen af den tanckan , at wärckftälligheten af nya på-
fund och förflag år omögelig, och at man allenaft tor-
de fpilla tiden därmed och förhindras från de wanliga
fyflorne. Men detta Ht ett tekn ac hos osf ännu är enV for
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ftor brift i en rätt och förnuftig hushållning, och at torf-
tigheten har ei ännu blifwit förbytt til någon nöd ; ty dem
Tuktomäftaren gör wäl lärlingen lärig. Nöden har lärdt
Ångländaren plantera lefwande gäldesgårdar och bruka
ftenkåhl til bränlle, där likwä'l för par hundrade ar fedan
icKe mindre warit filräcKelig fkog, än den ännu finnes i
famma latitud liggande Polen. Nöden har äfwen twun-
git inwånare i Snåne, at i ftället för ved nyttia torf. Ön>
fkeligit wore det*, at famma brift ei frulle träffa osf ige-
nom wårt fkog-ödande hushållnings fatt, famt förfummel*
fe med åker och äng, fom torde blifwa osf få mycket o-
drägeligare, fom wårt climat är kallare. I Swerige hafwer
wäl ändteligen ängfkötfeln pä et och annat ftålle i deffa
tider ftigit til en god högd, men här i wårt käre Finland
ftår det ännu mycKet uflfelt til därmed. På de flåfta ftäl-
len finnes wäl marek, fom är rödiat til äng, men den är dels
bfwerwäxt med moffa, dels är den få mager, ätet ftrå
ftår här och et annat där, eller ock at gräswäxten därpå
«Sr ofta få ftackot, at den knapt hinner betacKa mareken*
Det fenare hafwa några foknar i fynnerhet i Sawolax och
Swenfka Carelen fådt ärfara , dar inwånare ganfka litet
eller ock aldeles intet hafwa hårdwals äng. De hafwa wäl röd*
jatfig häroch där ängstäppor,men fedan de fedt,at det ei löne
mödan, hafwa de fådant aldeles låtitblifwa. Orfaken til en få
mager jord måfte wäl maft tilfkrifwas fwedandet, faft man ock
tilftår,at jordrronen i Norra Carelen är magrare ån i den födre*
Så länge dehade nogfkogtil fwedieländer, kunde ängsbrifteii
någorlunda igenom ymnog fäde och halm ärfättas, men fe-
dan de nu mera hafwa brift på de förra, folckets antal och
nya inbyggare äfwen dageligen blifwit ökat och ökas, blif-
ver den fenare odrägelig, emedan dem felas både fäde och
bofkap.^ Så behageligit detta land, annars i anfeende til
deff lufbackar cch mänga iiipar är, få uflelt blifwer det
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innan kort, «m deff inwånare ei finna någon mwäg til en
fundare hushållning. I anfeende härtil har jag tyckt mig
wara förbunden, at wid detta tilfället til mina Landsmäns
tienft hälft utwälja mig närwarande ämne, och göra de fatt
almännare, med hwilcka goda hushållare förbättrat fina måfT-
lupna härdwals ångar. Emedan en mager ängswall kan
lifwen bäft på detta fättet blifwa fruktbärande, få har jag
därom ei widare welat nämna. Anfe därföre, gunftige Lä-
iare, detta enfalliga arbete få bewågit,fomdet hafwer et o»
fkyllijjt fyftemåL

a. $.

HWad fortrade en hårdwals-äng hafwer framför Mora IT,
hwareft wäxer mäft bara ftarr , Kan ingen Landt-

man och Hushållare wara obekant. Gräfet på den förra
år långt mera födande än på den fenare, få at Creaturet,
fom deraf äter,blifwer tienligare til det, fom Skaparen det
ämnat; kor miölcka mer och fetare miölck, fåren bära fina-
re ull, häftatna, ja all Creatur äro ftarckare, och följach-
teligen kunna bättre ftå emot åtfkillige anftörer och fiukdo-
mar. lödningen blifwer ock ftarckafe., därefter,, än efter
itarr, B.ofkapen utwäljer wal fidftnärade grås eller ftarren
framför halm,dock hafwa häftarne ei.någon färdeles ftyrc-
ka däraf. Det tienar wäl at föda Creaturen någorlunda
öfwer winteren; men des öfriga nytta är ei at liknasmot
den förras. Sådane måraff-ängar finnas i Carelen oehpå åtfkil-
liga ftällen i Sawolax; de äro måft belägne på å-och fiö-fträn-
der, där wårwatnet flödar öfwer dem hwart år, ei olika
med floden Niius i Egypten; och om fommaren är rägnak-
tig, qwarolifwer watnet hela året öfwer ångarna , få at
de ei kunna bärgas. De, fom äro wid paff en aln högre
lin watnet, bredewid i någon å eller fiö * då d,et är me-

delmåt-
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defmåttigt tort om fommaren, tära nog ymnigt ftarr. På
de andra, fom äro mäft jämt med wattubrynet, är ftarr-
wäxten cämmeligen gles. Somliga af delta äro mycket
ojämna, få at gyttian ftår i tufwor likfom et quarters eller
mer långa keglor, helt när til hwarannan, på hwilKas än-
dar bemälte ftarr wäxer i bufKar; de likna ofta mer et o-
hyggeligie morafT än någon äng. Man brukar wid dera ei
någon fkiötfel widare, utan fedan de en gång blifwit rödia-
de, bärga de dem hwart år, huru de kunna. Til hårdwals
ängsmarck är en mycket fluttande backa få otienlig, for»
den är obequämlig til åker. Sädane ftällen äro magrare
än dälder och andre,fom äro jämnare,undantagandes moar;
Ty wår-watnet fKöljer där neder den bäfta ftyrckan hwar-
före de oftare behöfde giödas än de andre, hwilKet at
wärkftälla är Jättare, om de nyttias til åker. Sedan, trif-
wes gräswäxten merendels heller på kylaktiga ftällen, få-
dane, fom dälderna äro, men fäde däremot behöfwer mer
wärma. Gräswäxten behöfwer och mer wätfea, än på
de högläntare ofta kan gifwas, hwarföre och de låglänta,
fom arö moagtiga och annors torra, ei gärna doga til
äng. Och tafom deffa egenfkaper , fom fordras wid
en äng och gräswäxt, torde Jättare igenfås på norra fi-
dan om en högd, få är famma ftda merendels tienligare

"därtil än den födre. Mycken torcka är ofta orfaken, hwar*
före en äng, fom annars wore nog mäktig at bära gräs,
ftår ofta hel bar,endaftat åtfkilliga flags bärris wäxa der*
på, fom dock ei bära frukt, utan mera befordra tufwor.
Dock om defTa ftällen fkulle blifwa rätt upbrukade, kunde
de wara nog fördelagtige ; ty huru många gräflorter är«
icKe fundne, fom wäxa frodigt på de magrafte och torra-
fte platfer. Om de därföre fkulle blifwa befådde med de
flags gräsfrö, forn där trifwas, förbyttes de til en här-
lig ängsmarck. Låglänta ängar äro mycket utftälta

Ag för
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för måffa, foto härrör af hwarjehanda orfaker,och är åc*
fkilligt, fom bidrager mer eller mindre til deras tilwäxt,
fåfom bland annat 1:0 mycKen wätfka och fyra, nar
en äng ei är tilräcKeligen dikad, och wåtnet utledt, utan
det får ftå qwar och fyra, då mareken blifwer otienlig
at nära gräswäxten. Man läfe härom de wackra rön och
anmärckningar, fom Herr Archiatern och Riddaren Linnaeus
infört uti fin Skanfka refa p, 2» 3. där han wifar, ät
fyra i jorden ar måffars ( mufeorum) förnämfta föda , och.
a,t måffar almänt inftälla fig, famt wäxa mer eller min-
dre frodigt, alt efter det jorden är mer eller mindre
iur, 2:0 om ängen flås få tidigt på fommaren £era re-
for i rad, af gräsfröen ei hitana blifwa mogna, mycKet
mindre få fig förr än ängen blifwer bärgad, eller under
fielfwa flåttertiden. Ty det ar nu mera hos alla en afgiord
faK, at alla wäxter hafwa fina frö , Somliga örter be-
fcöfwa få fig hwart år, cm de fkola upKomma ; på ahdre
åter, kan wäl en rot i några år bära fram gräs, men fe-
dan den har gkt ut, upkommer ei en annan i ftället, om
där il , icke är frö. 3:0 När ängen betes för bittida om
wåren , eller för fent om höften , då jorden af rägn och
watn är mycket upblött och lös ; ty dels utrotas då en
ftor del af gräfet j genom det Creaturen med fina fötter
fönderrifwa och trampa gräsroten diupt in i jorden, at
den fedan aldrig mäKtar Komma upp ; dels uprycker bo-
fkapen gräsfoten ur den löfa jorden ; härigenom blifwer
gräswäxten mer och mer tunn och fmåningom utödd,dä
måffen ftraxt intager des ftålle, och hindrar andra wäx-
ter, at där få fig. 4:0 Säga ock Hushållare at måffa
förorfakas daraf, at ången blir owåfigt ilagen, få at ilub-
ben blifwer lång. fö nar ängen om fommaren flås för-
rära til marcKen, och ftärckt folfken följer därpå, bort-
torckas gräsroten och måffan lämnas fåledes rum ; fe Herr- Årchi-
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Archiat-och.- Ridd, Linnsei ysei\ - Götha Refa p/ 5.7.' 58*
hwareft wifas , huru flåttermannen wid fielfwa flåendet och
bärgandet kan bidraga til en ängs förderf» 6:0 När än*
gen blifwer mager och trött, at bära annat, infinner {ig
måffan, fom ock kan trifwas i en mager jord. Jämför
Herr Praffidis Refa til norra $meric,a Tom. 1. p* 390*Deffa omftåndigheter äro hwar för fig tiJråekelige at befor-
dra måffan, och få mycket mera, då flera af dem, eller
och alla» ftöta på et flälle tilhopa; och at på de fläfU
ftållen i wärt Finland., förenämde orfakcr torde hafwa rum*
lärer en mindre béjijagelig erfarenhet tämmelig tydeligeri
witna» JMen at må({a*i är en fördärfwelig wäxt på ängai>
na, benöfwer jag ei fäga. Den wil få giärna flicka fram,
Och fedan den fådt. öfwerhanden, dödar den aldeles gräs-
waxtenv Men när en Landtman bragt fin äng i godt {tand,
få hindrar den at ei måffan får näfta fig* Se S* W» A.
B# 174/. p» äi?»

§. P

Efter tfeeh Polfka Jvfedici KulbeJs mening i des Trasat
om orfaken til jordenes fruktbarhet., fordras til. wäx-

ters befordrande jord> olja och falt, famt watn, däruti jor-
den uplöfes, at then må Kunna tränga fig i wäxternas fma-»
Ja gångar. Inga wäxter kunna umbära något af deffa, men
wäl äftunda de ock något annat til j fåfom luft och wär-
ma m. m. > til hwilka en mennifKia ei kan få mycket bi-
draga > utan det är enkannerligen naturens göremål. At-
fiolliga wäxter fordra af deffa delar en färfKild mychenhet,
hwar efter fin art, formliga mer och andre åter mindre af
en eller annan del. Dock tyckes watnets brift eller myc-
kenhet, famt des befKaffenhet, utgöra til en del det förnäm*
fta, hwarföre en wäxt ei trifwes på alla flällen^ ty hwar-

före
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före trifwes ei Fårfwingel på en fumpigort, och Nymprisa-
på en åker; hwi Fuci ei på rnoras, och liung uppå fiöbotn?
Men däremot kan den förgiftigafte örten wäxa pä famma
marek, fom den hälfofammafte rågen, emedan des art ei
fordrar mer eller annan flags wätfßa än den fenares. Men1

defsutom bör orfaken, at wäxter få oändeligen åtfKiljas, til-
fkrifwas den färfnildta bygnad, fom deras frö hafwa, hwar-
af fKier, at de hwardera kunna til fin näring tienliga delar
på färfiuldt fatt fammanfoga, fåfom ock federmera roten,
få fnart den hunnit flicka ut ifrån frön, tilwärckar närings-
faften efter hwardera wäxtens art, icke annorlunda än få-
fom färfiuldta diur, kunna födas med enahanda mat. Om
deffa til wäxters befordrande tienlige delar äro alt för ym-
nogt på et ftälle, få hindra de deras tiltagande och mog-
nad , förorfaka fiukdomar hos plantor, och deras utgång;
tydärigenomblifwaderas fina ådrar mycket utfpande och fön-
drade, på famma fäit, fom myckenheten afblod föroifakar fiuk-
domar i diurens kroppar och omfider döden. Om därföre wäx»
Cerna ei få rutnapå famma fläHen, fom de upkommif, få kan det
ju icke annars wara ån at deffa ofta nämde delar, måfte af-
taga på famma plats, Det blifwer fåledes 3. ting i allmän-
het at i akttaga wid ängsbruket, I.mo emedan på en och
famma marek wäxter trifwas, fom hafwa helt ftridande wär*
kan på diurens kroppar, fom dem äta, få åligger en Land t.*
man at famla frö af den wäxten han wil hafwa på fina ä*
gor, och dem fåå. <*:d© ÅtfKilliga wäxter fordra farfitild
myckenhet af watn, och ået fe wi göra den ftörfta fkilnaden
på en marek i anfende til wäxterna, fom därpå trifwas, bör
iman altfå fe til, at des befKaffenhet och myckenhet hälft
är lämpad efter wäxternas art, fom fKier igenom dikan-
det, eller ock dammars anläggande. 3itio Kan jord, olja
och falt, fom mäft följas ät, felas i en mark, då bör briftea
botas, fom fker anten igenom gödandet eller at jorden läm-
nes i hwila, 4» §<"
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rk F det, fom i föregående §, korteligen anfört är, kan
£\ man något närmare finr.2, huru en ilags wäxt kan ut-
rotas och en annan komma i ftället. Wårt ändamål fordrar
at lämpa detta til måffa och gräswäxt, Förft måfte fes ef-
ter om mareken är tienligare at bära' möda an gräs, eller
ock ieke. Det förra har rum i fynnerhet, då ängen är låg-
ländt ock icke dikad, i hwilket fall flodwatnet om wåren
och regn om fommaren kommer at flå länge däruppå, icke
utan fkada. Ty fedan de flyktigare delarna daraf, fom ari-
nors äro tienliga at föra Kring uti wäxterna deras föda,
utdunftat, hindrar det qwarftående tiockare watnet, fom
ock tagit någon fyra til fig, tilwäxten, ock fåledes dem dö-
dar, msn däremot är moder för moffan. Bör därföre ängen i
detta fall dikas, och det få t'ätt* fom til det öfwerflödigawat-
nets afTörande pröfwes blifwa tilräckeligit, ju fumpigare
marek, ju tätare diken. Diksmullen kaftas eller föres midt
på tegen , få at den blifwer dår högre och hällande mot fi-
dorna. Men at dika allenaft en fur måfslupen äng för/lår
ännu intet, ty moffan kan ock trifwas på torrare platfer,
fom annors wore nog tienlige til gräswäxt, i fynnerhet fe-
dan den en gång fädt rota fig. Utan måfte härtil komma
något fådant medel, fom intet allenaft til intet gör den fam-
ma , utan ock at den igenom deff frö ei å nyo må upkom-
ma kunde mareken under det famma få en ny kraft til
deff fruktbarhet, få wore medlet iå mycket tienligare, och
än båttre, om fielfwa denne peften på ängarna kunde förby-
tas til ett gödande ämne. Men fkal alt detta fke, få måfte
til följe af föregående §. de moffan närande delar hin-
dras at cireuiera i den famma ; ty annars flår den frodig.
Härtil hafwa redan de gamle Romare, fåfom rrfan fer hos
Columella uti deff andra boks 18. capitel brukat afka, hwil-
ken de ofta fpridt på fina ängar, men anfågo glock detta;

B fäctet
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fattet ei wara det tilförlåteligafte. I Norrige bruka ock fom-
„liga at fprida om wåren på fina ängar, där mycket moffa
„är, all den afKan de kunna få af Gran, Tall, ris och
„torf, den de ibland bruKa i ftällec för wed. Af denna
„afkan utrotas på kort tid all moffan på famma ftällen,
l,och få de däremot där fammaftädes en den härligafte gräs-
„wäxt, få at gräfet på de ftällen fedan ftar Karlen

långt öfwer knä, famt hel tätt, där likwål tilförene näp-
peligen fkått annat än bara moffa, iom Herr Praefes berät-
tar i Theff refa til Norra America Torr», i. p. 70. Sam-
maledes brukas afka och fot ännu i Ångland til gödfei
och at utrota moffan på ängarna, ibid p. 249. Men den-
na afka kan dels ei fås til fådan myckenhet, fom härtil
fordras fxulle, dels ock behöfs den wid åtfkillige andre nöd-
torfter i hushållet, då den mifter fin förnämfta ftyrcka, tor-
de ock, efter andres förfök, icke altid wara tilräckeligit me-
del därtila emedan ock Columella det förKaftar ock kallar
titt för ett trögare medel at fördrifwa moffan. I fielfwa
matjorden fker icke heller härigenom någon färdeles än-
dring, fom något wiffare kunde göra deff ägare förfäkrad
om det påfyftade ändamålet. „ I Ofterbotn hafwa fomlige,
„om höften föran mycKet fnö fallit, afqwiftat granar, och
„öfwertäckt med ris-qwiftarne til en fierdedels ja tredie-
„dels alns tiocklek de ftällen på fina ängar, fom af biörn-
„måffa blifwit intagna och öfwerwäxta ; då de fommaren,vdärpå förmärcKt, huru fom måffan därunder blifwit för-
härd ock lika fom til mylla förwandlad, famt at famma
„ftällen andra och tredie årec gifwit god och ymnig gräs-
„wäxt, utan at qwiftama i någor måtto wid flåttern wa-
rit hinderlige „ fe Mag, Pazeéii difp. om äng-och åker-
fkiötfel i Ofterbotn p %%, Men härwid möter ei mindre o-
lägenheter än wid afka fom nyffnämdes. Man wet at de
närande delar til wäxter dragés in genom roten, och den

famma
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famma tilreder dem tienliga til hwar och en wäxts natur.
Vet tyckes därföre wara fäkraft, och tör hända lättare g$
för fig, at angripa den famma, då måffan nödwändigt
måfte gå ut. Detta fker bäft om landet med en plog wän-
des up, och brukas någon tid til åker ; och fedan jorden
blifwit wäl rutnad och fin, famt något giödd, kan den
Jäggas til äng igen. Widare på det, at ingen brift må fin-
nas i famma marek på gräsvväxten närande delar, bör den
under det famma gödas. Sidft, at ei famma eller någon
annan mindre nyttig wäxt må åter där (t\ inrymme, måfte
den befås med höfrö af god och i anfende til läget tien-
iigit ilag. Såfom på detta fättet mareken blifwer bäft
förfedd, få wäl med frön, fom med de til wäxternas befor-
drande ärforderligé delar ifielfwa jorden, få är otwifwelak-
tigt, at få wäl en mager ängswall blifwer härigenom frukt-
bärande, fom ock at en fådan, fom framalftrat en onyt-
tigare wäxt, förwandlas til den fördelaKtigafte marek. Här-
igenom blifwa ock de annars många ängar fördärfwande
lufwor affkaffade, och ängsbergningen beqwämligare giord.

S§.ft
Edan man i den föregående §. nämt det tilförlåteligafte

fatt och medel at fördrifwa moffan, wilja wi widare
närmare wifa handalaget därwid. Jorden plöjes med en plog
om höften, fom wänder torfwen up och ner. Straxt därpå
fares öfwer med wältning , om plogfkifworne ei blifwit tryk-
te ned til botten. Följande wåren fås däruppå anten haf-
ra eller blandfäde, hwarigenom, utom den nyttan man fe-
dan får både af fäden och halmen, mareken ock häller fig
mer fuKtig än annors Kunde fke, och följakteligen måfte
moff-och gräsrötterna taga fnarare röta til lig. Finner man
fedan om höften, at torfwen är wäl rutnad, kan den då
plöjas upp, och följande wår befå6 anten med hafra, bland-

fäd
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fäd eller ock med bara korn. Men fom det merendels'
fKer, at torfwen ännu ei blifwit förfta höften få rutnad fom
bör, få lämnas den ligga orörd til följande wår, då man
endaft med harfwen ritwer mallen ock ftubben efter förra
årets wäxt lös* och får hafra eller blandfäd å nyo däruti»
När man då höften därpå plöjer up detta land, är torfwen
gemenligen aldeles förrutnad ock jorden fin fom pä en åker.
Men i widrigt fall handteras det famma på det förra fät-
tet til deff dec fkedt, på det at ei någon moffa af deras
rötter må åter fticica fig fram. När jorden fälunda blifwit
wäl lös och fin, kan man anten ftraxt lägga den til äng, el-
ler ock bruka den ett eller flere år til åKer, alt fom om-
ftändigheterna fordra, och at den under famma tid wäl
piödes. Wid det man wil lägga et fådant land fil äng,
ar at märcka, at jorden wäl giödes och omlagas, fom för
vvåhriäde, fedan fåsom wårenblandfäd däruti, mennoggleft,
hwilken ärjes elfer harfwes ned, hwar wid tillika landet med
harfwen wäl ilat och jämntgöres. Därpå fås af famlat godt hö-
frö, nog tiocktöfwer hela famma land. Menat nedmylla dem
fårman ei bruka harfwen, emedan därigenom deffa fina frön
fkulle komma få diupt, at de ei wore i ftånd at flippa up , utan
bör man endaft med en granrufkas dragande öfwer alla ftällen
på landet nedharfwa dem. Hafran eller blandfäden fäs därföre
gleft,at den eimed fin täta wäxt måqwäfwia de fpäda uprin-
riande gräftrån. Blandfäden kommer förft up, och något
därefter gräsarterna, då blandfäden tienar deffom til fKiul
"mot iohlhetfan, fom annars torde förbränna och utorcka de
fläfta. När fäden om höften fkäres, finnes mareken öfwer-

"täkt med fina och täta gräsblad. Man bör då för all ting
akta fig , at hwarcken då om höften eller följande wåren,
ja, om grörligit är, ei på 2. a 3* år {lappa något Cre-
atur därpå at beta, emedan de dels fkulle uprycka defpä-

.da gräfens rötter 3 dels ock fömämiigaft med deras fötter
ned-
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nedtrampa ock fönderrifwa uti den löfa ock blöta muller*
de Klena gräfens rötter, och fåledes göra alt för ftor fkada
på ängen. Få de flafta ftällen där ängarna på förberördc
fatt omlagas, plägar man få höfrö om wåren, fäfom nyff
nämt är. Andra bruka höften därtil, eller ock få fnart de
blifwit mogna, ock börja falla ut, fom är den tid naturen
tyckes utftaka, men därwid möter den fwårighet, at man
då ei kan hafwa få godt förråd affrön fom om wåhren, då maa
Kela wintertiden fädt famla på höfKullar. Den ftarcka Lando
bruKaren Salig vice Praefidenten Herr Baron STEN CARL
BIELCKE yttrade fig uti ett Deff bref til Herr Praefes af
d- 0.6. Aug. 17^2. fålunda om tiden at få höfrö på up-
plögda ängar : Såningstiden , jag efter otaliga och påfhwar-„
jehanda fatt anftalta förfök , lärer altid hålla mig wid, är„
på fnön in Januario när jag fommaren förut praeparerat jor-„
den famt med diken och watnfåhr afbögt watnfkölgning. All,,
wårfåning med gräsfrön har jag funnit faadelig, genom lång,,
wäntan på wäxt-och mycket gleft groende,,,

At til ett fådant ängars och gräswalls upplöjande den
twågrenige plogen, fom i Sawolax och Carelen nu brunas
ei tienar, utan at det bör wara en få egenteligen kallad
plog, hwilken lägger gräfet ned och roten up, är klart atfe.
Alt efter jordens löshet eller hårdhet, famt i anfeende til
gräsrötter ock annat, är knifwen fatt anten i p.ogåfen ftraxt
frammanför plogbillen, eller köres förut med riften, och
plogen följer därefter. Riften kunde beftå af fä många
Knifwar fom et ok förmår at draga fram. Bäde om riften
och plogen kan widare underråttelfe fås hos Baron BRAU*
NER i deff tanckar och förfök om åker och äng.

§. 6.

SÅfom wanan hålles ei obilligt fqr den andra naturen, fa
är det icke heller underligit,~at alt det man" icKe' warit

B 2 fig
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fig wid förefaller ett falfamt, fwårt ja ofta omögeligitat
efterkomma; det kan fåledes ei annars wara än at famma
måtte wederfaras detta hushållsgrepp af de okunnoga. Hwar-
före, på det min Läfare må få mycket mera blifwa öfwer-
tygad om wiffheten af detta fäte at förbättra magra och måff-
lupna ängar, famt at de-t icke beftår uti foenfagra fpecula—
tioner, utan af mångom i långliga tider blifwit med nytta
idKat, wil jag anföra andra nationers och hushåtlares exem-
pel , fom detta bruKat och funnit thär wid fin ftora fördel^
De gamle Romare hafwa redan hållit plöjandet för hufwud
läkedom härtil, fåfom man fer det hos ColumelU (om hwil-
Ken Qvenftedt fager : fcripfit de re ruftica minime ruftice*
„Inter omnes enim rei rufticac fcriptores Solis inftar eminet
„ac lucet) ardra Boks ig. capitel där det heter :,, Några

ängar äro ock igenom ålderdoms mögel öfwerklädde med
gammal eller tiock moffa, hwilka åKermänn pläga bota

„med höfrös wtfående, fom de tagit af fkufbotten, eller
„med påförd gödfel, af hwika intet dera är få fördelak-
tigt, fom om man ofta därpå förer aftta, den laxen dödar
„moffan. Men dock går det något trögt med deffa medel, erae.-
„dan det är aldrabäft at plöja hela ängswallen up. Det
„böra wi då göra, enär wifådane ä'ngar emottage. Hwad
PaUadiui talar om fin tids ärvgfkötfell, fycKes här få myc-
ket mer förtiena rum, fom det är i korthet fattad t och man
famma auftor ei alleftädes finner : Om man hafwer tilfäl-
„le at wälja fig en ängsmarck, fager han, fkall man an-
„llå därtil en let daggfull, eller där ymnig, dagg faller up-
,på, jämn , hällande eller fådan marek där wätfkan hwarc-
„Ken häftigt rinner af eller länge qwarhålles. Man kan
s,wäl ock få en ängs fkapnad på en lös och mager jord
„eller botn om den watnas. Man fkaiF därföre denna ti-
„den [ uti September ] ränfa platfen, göra den fri för alla
„hinder eller ftörre och ftadigare wäxter och widie-fKog

eller
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tlle* bufkar. Sedan, när den ofta är »pbruKad, écL"
igenom mycken plögning lös giord, ftenarna undanrögde/*
kokorna fönderflagne på alla ftällen, godes den i tiltagan-^
de månad med färfk gödfel. För Bofkaps tramp bör den"
med ftörfta aktfamhet bewaras, i fynnerhet då den är iuk-«
tig, på det den ei må blifwa ojämn. Men om gamle än-"
gar blifwa öfwerdragne med moffa, bör den fkrapas af,"
och på famma affkrapade ftällen måfte ftrös hpfrö, och"
afkä ofta påföras, fom tienar at döda moffan* Men om"
en äng har blifwit ofruktfam igenom utmärgfande,, wårds-"
löshet eller ålder, plöjes den up, och åter /ämnas."
Ty det är måftadels rådligt at plöja up ofruktfamma**
ängar. Men på en ny ängkan man få rofwor, och fedan"
de äro uttagne, fullföljes det öfriga, fom fagt är. Dock"
fKal man efter detta få dit wikerärter (jfoiciae) blandad med"
höfrö. Men watna bör man ei förr än grunden blifwit"
hård, af den mindre ftadiga fkårpan ei må förderfwas af"
den emellan flytandewätfkan. Emedan de Ångelfka afkTié"

jordmonbeftående ängaf, fom til ftörfta delen ofta"
öfwer dragas medmoffa afBryisoch Hypnis, at wåramåfslup-"
na ängar i Swerige intet kunna warawärre, ochfåei länge lig-
ga fedan de blifwit brukade, innan en ny moffa åter öfwertäkt,,
hela marCKen, få brukade merendels atymfomlägga åKer til
äng och äng til åker , och dem med höfrö af godt fiagbefå; fe
Herr Praefidis förenåmderefa p. ai7« På det* at hwar ock en
Landtman må iå mycket lättare hafwa tilgång på höfrö,
äro i detta wälmående famhäliets hufwudftad London åt-
fkilliga bodor där bemtte höfrö af alla flag efter
fcehag kan köpas. På något enda i\äV.e brukas därdck harf-"
war, nwilkas taggar beftå af ftadiga och hwasfa ftånqwiftar/*
Med deffa köres långs efter de måfslupne ängar, då taggarna"
rifwa up moffan och fopa den med fig ; och fedan gödfeln"
är utfpridd på gråswallenköra demed demöfwer,hwarmedelft

dyngan
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-'i,gan och mullen bUfwa fönderrifné 'och fmo?a'de'i-ftyc*
'j.ken, famt något blandade, fe bem:te Herr Prasfidis relä p*
Atdetita fättet är ei få" påliteligit fom det förra ,ar lätt
at finna; ty deis kan harfwen ei rifwa bort alt moffan,
dels kan den uprifna häftigt taga rot igen. Gödningen
kan icke heller bruKad på detta fåttet, görafå mycket gagn,
fom då den bättre blifwit b:andad med mat jorden, u-
tan de bäfta delar däraf dunfta ut af foten och luften.

„Uti det få wäl och förnufffigt hushållande Hannower
„( fager Baron HÅRLEMAN i Theff förra bref til Gref
„PIPER p. 90. ) har jag fedt allehanda {lags ftök ock af-
„fals famlingar med mycken aktfamhet taggas på ängar, be-
teshagar eller fkogar med liung, gammal halm , torf

och någon dynga lägerwis eller hwarftals i högar til*
9,fammans at där med tilhielp af watn eller allehanda

flags urine befordras til giåsning och fnar förrutnelfe*
f ,Sädane högar utfpridas fedan på ångar , åkrar eller på

de til Ollon, boKnötter och andra tråds fröens fående
ftycKen, och wärcka den nytta deffe oförtrut*

,ne och flitiga hushållare förtiena,, at förtiga huru fie*
,re idoga utlänningar äro- ömme' om ängfkötfeln.

i Swerige hafwa de detta föreflagna fättet brukat
på åtfkilliga ftällen med ftor fördel. Hwad Herr Affeffor
Joba» Moraetts berättar om ängfkötfeln kring Fahluns berg*
flag iKongl. Sv. V. A. H. för år 174a. p. 28» fom där
allmänt praenceres förtienar här i fynnerhet rum. Jord*
„monen, fager han, är här på orten magrare än fnart på
något annat ftälle, fom lätteligen kan fynas af wåra
„fKOgar, hwilka beftå endaft af fandmo och ftenar, med
„tall bewuxen och med Iflands moffa öfwerftrödd, få
9,magre at Knapt en get fig i dem föda Kan 5 däreft ei
„någon myra eder JSdJänd traft här ock där förekom-
,>rrier. Dä. man utwiit den bäft* plats, fom man til äng

ka»
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kan ärnå, leger man Dahlkarlar at den upgräfwa åtminfto- (C

ne til et qwarters diup, på det plogen federmera kan'*
brukas. Stenarna föres af wägen och merendels läggas<*
tilfammans wid gärdesgårdarna, emedan man här brukar^
mäft altid fatta gärdes-gårdar uppå fmå ftenmurar, hwar-i<
igenom de iflere år uthärda, då ftörarna fåledes ofwan«
jorden ftälte ei få fnart bortrutna. De ftore tallar rödias«c
.lätt af wåra Dahlkarlar. De loffa med yxen de i jord-t-
----sbrynet omkringliggande (ides»rötter, draga fedan ftammen<«
på fides med grenarna eller rep, då den lutad af egen««
tyngd kullfaller och fielf hiert-roten updrager. När jor-«
den fåledes är uprögd, upgräfwes, godes och plöges hon,ce
fås däruti korn eller blandfäd, fom är korn och hafra«c
tilfammans. Ängar blifwa här inga flere än fom manc*

plöija och göda kan. När ängen är uprögd, gödd och<c
befådd, lägges hon i linda, at i flere år bära gräs, ty man<c
odlar up henne för höets fkul, och ei för fäd , emedan*'
höet är ofs högft nödigt, fom måfte årligen föda mångal
häftar för bergwårckets fkull. Enär man märcker at grä-<«
fet ei blifwer nog frodigt ock ängen måfslupen, plöges*5

hon åter up med en plog, fom allenaft ftielper torfwen«
at roten ligger i wädret, härpå fås hafra eller bland-<«
fad, fom med harfwen allenaft nedmyllas, at torfwen mat*
ligga ftielpt; är moffan ftarck, plöges ei heller jordencc
andra året, utan fås i ftubben, ty torfwen bör ligga twå årc«
ftielpt, om moffan fkall wäl rutna. Andra eller tredie å-c«
ret, fedan jordenär plögd och befädd, godes hon hel ftarckt,<c
dä man merendels däruti får korn, och fedan lägger i lin-cc
da at bära gräs i flere år. Detta ängens uptagande ochc«
med fäd befående fker hwart 6:te g:de eller io:de år akcc
fom jorden är länge brukad til; ja man har exempel , att*
på en gammal häfd eller där ängen warit öfwer ioo:de år<<
©ch där jordmonen warit af bättre {lag, har gräfet wu%u"

C wäl
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heta go. arsn mtan at hon nptagits eller blifwitgödd,

3,Genom en fådan culfur, winner man merendels er härligt
s ,gräs, få högt at det ftraxr för bärgnings tiden räcKer up
3,til bältet, ochffå tiocKt, at man näppeligen Kan gå genom
wdet famma. Med et ord, man får merendels på et fparr-
a,land jord i god års wäxt, wid paff en pärm' hö4„ Om
nu en få mager jordmon, fom fandmo är, Kan på detfa
fättet bringas at frambära en fä härlig gräswäxt, hwad
fkulle då fke, om en bättre bruKades på famma fatt!
ja, torde hända, hwilket ock wälbemrte Herr Äffefför
tror, at om en iådan jord endaft wärides efler torf-
wen ftielptes, a t moffan fåledes förqwäfdes ,fKulfe Land-
mannen fe ert otrolig åtfkildnad, få mer M, och altfå fö-
da mer bofaap och få mer gödning. Ät förtiga- dea fördel
åkern däråf fKuUe tilflyta, ock den margfalfiga winft, hän
af bofkapen komme at niuta. Cafper, en wälmettt
Landtbrukare, har i fynnerhet anftätt förfök på flere f-ätt at
föröka gräswäxten på fin äng. De docK egertteligen giri-
go därpå ut, huru han måtte affKaffa tufwor, fora där wd-
ro wäxte uppå. Se Sv. V. Å. H. år 1742* p* 188* Han
delte dem i fyra fika delar , dem han alla drkade. Förfti»
delen blef om wåren hacKad och Jämngiord, och i flutsc
af Maji månad plögd och harfwad, därpå lades grart-
ris , fom 20. dygn därefter brändes och med hafra be-
fåddes, hwilcken^ enär den war fä lång, fom wäl wuxit
gräs, afftogs och fom hö torkades, fom blef ganfka wät-
fmakeligit foder för Creatur,. faft den mycKet förminfkad<*s
i torkningen. a:dra delen hackades, plögdes och harf-
wades, famt fedan med höfrö befåddes> 3?die delen brOf-
kades på famma fatt fom de twå förra, dock göddes wäl.
4:de ftycket blef icKe plögt eller hackadt, utan tufwornie
allenaft med en därcil giord plog affkurne, fom lades i
en J*ög med iiung och granris hwarftals at rucnaf Se-

dan
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iflan fåddes hafra och höfrö i ftället fom tillika med grafet
affttars. Den 3:die delen, fom blef wal gödd, kaftade
mäft af lig, därnäft den förfta, fedan andra, och den 4:de
delen minn, där och moiTan wille wifa fig här o«h där%
Så at alla deih 4 delar tilfammans gifwit år 174a.

riijotijo twå laff, där likwäl förf inbärgades 12. a 16. ja
fällan ao. Bemrte år gaf det 3:die ftycket 28* lafl", förfta
26-, andra 24, och Fierde allenaft 14,; fkönt alla nyc-
ken woro lika -flora. Detta wifar tydeiigen , huru mång-
fallig winft en idog hushållare kan- fig förfkaffa af et
ftycke jord, fom för den trögare ei löner mödan at häg-
na. Huru uti <Upland på et ftycke hårdwalsäng, fom på
ofwannämde fatt blifwit eppfögt, giödt och lagt i linda,
gräswäxfen war få härlig, at den ftod en karl underar-
marna , famt få tat ät näppeligen en orm kunnat trängt
fig därigenom, där dock på alla de andra nycken, där
runde omkring, fom hade famma jordmån och belägenhet,
men ei blifwit upplögde &c , måffen få tagit öfwerhand,
och giort höwäxten få uffel, at det ena gräftrådet ftod här
det andra där, få at det ock icxe lönte mödan at kom-
ma med lijan därpå, kan fes uti Vet. Acad. Handl.
*74f« P* 206« och följ.

Utaf alt detta kunna wåraLandtmännklarligen fe,huruledes
både wåra egna iSwerige, ock andre nationer och folkflag»
fom bo under en blidare himmel, ock därföre aktas lyc-
keligare än wij, ja redan wid Chrifti tid, älats med briften
på bärande äng lika med ofT, och bruKat detta föreflag-
na fättet at förbättra de famma ; få at ock ålderdomens
älfkare ei lära kunna förkafta detta projecl; ty frobmqui centum ferficit dnnos* Hor, Ep. Lib* 2» ef. it

A
7. §.

T befå med höfrö eä på omrördt fött brukad och til
äng
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Ung ämnad plats , år en högft angelägen fak. Höfrö föres
wäl i kring på et underbart fått igenom wäder och blåft,
fnen det kan dock ei wara ,utaf annat flaggan pä neigden fin-
nes gräs, hwilket Kan ofta wara af en mindre fördelaktig
itrt. Anten at den ei är begärlig för Creaturet, eller ock
ei tienligit för den jordmon, eller få litet gifwande,at det
ei löner mödan, at bärgat. Imedlertid kan deff rot
intaga få ftor widd af jorden, fom then thär wäxer til
anfenlig frodighet och högd. Ofta kan ock en fiö ligga
på ena ftdan om ängen, och et widfträckt oupbrukadt mo-
raff eller fandmo, på hwilka wårt Käre Finland är nog
likt, på andra , hwadan wille man tå wånta et önfke-
ligit {lag höfrö på en fin til äng brukader marek ? Det
tyckes icke heller wara förfiktigt, at anförtro lyckan detta
ärendet. Den torde på et ftälle af en plats wara run-
delig, men på annat däremot mycKet fparfam, få at det
åtminftone i förftone kunde gifwas hel bara fläckar, fom
wore färdiga at emot taga .frö af moffan. Sålunda har jag
ofta fedt telningar af Ahlar, Bjorckar och andre trän up-
linna i myckenhet pä de ftällen af åkrar, fom man
plögt upp, men lämnat ofådda, hwilka telningar kommit af
frön, fom wädret dit fört från de näft omkring liggande
fKogslunder. Dock tyckes man någorlunda kunna hafwa
hopp, at naturen fielf fkall wäl förrätta famma fylla på.
de ftällen, där man kan göra fig förfäkrad om ymnoghet
af godt flags frö när in til. Men få är man wäl fäkraft
om en önfkelig gräswäxt på ängen, om man fielf tilräc-
kel igen förfer ,fig med goda frön af utwalda och tienliga
gräsarter, ock dem på fatt,fom ofwanföre är lärdt, får pä
iitt til höftag ärnade land.

Wiwela nu Korteiigen nämnade förnämftawäxter , fom aro
fördelaktiga atfås på hardwalls ängar, få wäl i anfende därtil, at
<äewäxamycketfrodigt,fomock,atedbegärigtätasafbofkapen

och
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och bekomma den famma wäl. Phleum efler angkampe
(Linn. Flor. Svec. ro* )är häftarnas wälfmaKligafte mat; äf-
wen gaofka begärlig för Koor ; cultiveras nu mycket i Eng-
land ock Norra America ; wäxer tämmelig frodig, dto-
pauruf eller ängka#e [ |2] er förträfteiigit gTäsflag ; gan-
fka begärigx för Creaturen ; ganfka ftarKt gifwande pa ängar;
wäxer frodigaft på fädanaftällen, fem ei äro alt förhöglandta
och torra, utan något mera däfwiga. dgroftit eller Fälthwert
(62) et begärligt gräs för häftar och koor^ wäxer tämmelig
frodig ; hielper til at göra en tit gräswäxt. Aird eller ängs-
tåtel {,63] et biand wara förträrTeligafte höllag på ängar* ä-
tes ganfka begärigt af Creaturen; gifwer en mycKet frodig
wäxt; har den egenfkap at altid wäxa i tufwor; tycker fna-
rare om en litet låfeländt ock däfwig,än alt för torr hårdwall.

Péd ( 76". 77. 78.) Sköna gräsflag både för bofkaps foder
ock frodighet på äng. Cynofttrtu eller Hundexing [ 831 för-
delaktigt gräsflag, i fynnerhet när det flås tidigt. Bromus
eller Raklofta ($7) gör i Angland förnämfta gräswäxten på
hårdwalls ängar, men tyckes ei wela wara få frodig hos ofs.
fefined eller ängsfwingel (91 ) eller fom den af mångom
kallas, Lösmyll^gräs, är ibland de aldrafördelaKtigafte på
hårdwalls ängar, fom i frodighet näftan tager förträdet för al-
la andra, och mångfalt lönar mödan at culdvera; wäxer för-
träffeligen frodig de förfta åren, få länge jorden är lös (hwa-
dan det ock fådt fittnamn) men tager af fmåningom då jordea
blifwer hårdare, feftutd eller Rödfwingel (93 )är ock täm-
melig fördelaktig på hårdwalls ängar, fan näppeligen fom de
förra. Avend* Knylhafre[9g]årer förträffeligit, lent och miukc
gräsflag, famt ?anfka frodigt, fom Creaturen alt för högt älfka»
detwil ganfka fortpå ftällen, ditbofkapei kommer; men på ä«-
gar,fom oftabetes,ei få,emedan detför bete är för ömtoligt. Lottum
Renrepe( 104)cultiveras ganfka mycKet i Angland på ängar be-
ftåendeafiera,hivareft det gören fkönock frodig gräswäxt.;

C* hos
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kos ofs hårdethartils ei tycktswela få fort. Trltlcum * Qwickrot
(iof)af dennafinnes en varietet,fomhar driftas * hwilken pä h«rd-
-wall giör en ganfKa fKön ock frodig wäxt, i fynnerhet de för-
fta åren få långe jorden ännu är lös; ty fedan den börjar blif-
wa för t'it ock hård , aftager den något mera. DeiXe äro de
förnämfta af gräsflag. An hafwa wi af ärtflägtet några nyc-
ken, fom äfwen löna det omak man wid deras fkötfel anwan-
der,fåfora: Latbyrus lut. (f99) är et fKönt foder för bofka-
pen, famt frodigt wäxande; gemenligen är fåfängt ut biuda
til at få den, ty den wäxer för langfam? af frö ; bäfta fäcret
at föröka den är at fönderftycka deff krypande rötter cch
plantera famma gleft, då den fnart fprider fig til en tät tec-
kelfe, faft den ei är bland de fidigafte om wåhren, utan nå-
.got fenfärdig. Ficid (6o{ ) Mus-ärter, är et af de ar-
gafte ogräs bland fäden, hwarföre fomliga bönder i Care-
ien Kalla den PerKelen heinä ; men på hårdwalls ängar cul-
tiverad är den gantKa fördelaktig Den wäxer mycket fro-
:dig, ätes begärigt af bofkapen; bör flås få fnart den bör-
jar blomma, eljes hårdnar ftielken ; är tidig om wåhren,
hwarföre den ofta fär flås twå gångor om fomrraren, En-
dafte fwårigheten med denna år, at den är annutlle, ock
måfte årligen fäs. Man wet kacka Hushållare, fom bytt fig
denna mot råg, tunna mot tunna. Trifotium Prat. Rit*
brum (6it) Rödwäpling. Dtrnna är ock ganfka fördelak-
tig; hwit wåpling är ei få lönande. Flere Kunde anföras,
"men wi wela låta bero med detfe. At famla hö-
frö af et eller annat flag för fig fielf, tyckes wäl i bör-
jan wara något kinKOtt arbete, och fordra mycKen knåp,
hälft fä längre man ei är wan thärwid ; men det kan dock
lätteiigen fke, emedan det icke fordrar få ftcrt befwär > iom

-mången fig inbiHar. Man famlar få mycket man Kan af det
"gräs man wil hafwa, och fom ar färdeles fördelaktigt på de
ängar man hafwer, då frukten på d-st famma är mogen, ja

i me-me-
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mera ju bättre. Deffe ftånd [torckar rnato, fkakar eller
.tröfkar fröen der utur , får dem famma höft eller följande
wåren påenfäng, anten i kryddgården eller i någon åKer,
där de få wäxa för fig fielf. Dä fröen på deffa äro mog»
na, bärgas gräfet och i öfrigit förfares åter pä famma fäte
fom förut, och får dem fammaledes widare följande åren,
tiis man famlat dem til någon myckenhet; då man befar
med dem den plats man ämnadt til äng. Höet brukas fedan
heltfärfkildt ifrån andra {lag,och då det handtereskan famlas frö
af det famma , få fom wid in-och' orkprfeln wid hö-ladär,
ftakar och fkullar, där fege! kanna utbredas, och det frö,
fom faller, ophämtas, Äfwenledes kan man lamla de frön,
fom finnas pä botnen af hölador, fkullar och krubbar , fedan de
äro toma, Ränfandet ifrån fmål fxer på det fättet, at man
torckar i en lindrig wärma hela famlingen, och fedan fål-
lar med et grynfåll, då fröen- falla igtnom och det öfriga
blifwer qwar. Annars är det ock äfwen derföre fördelak-
tigt, at famla frö af alt det hö man äger ; emedan alt
fader-fä mår i fynnerhet bäraf wäl. Til at ärhålla de för-
fta frön ämnade til fåning, är bäftat utwälja frodiga ftånd,
där de annars kunna fås. Samlingen af dem kan med £å
mycket mindre tidfpillan fke, fom den Kan af fmå barn för-
rättas. Såningen äfwenledes * emedan gräfet fordrar den
ir.infta fkötfel. Frö kan ock på detta fättet innom
fä år förfkaffas til en anfenlig myckenhet, ty fKönt af et
gräsfrö ei framkommer på et år 360000. igen , v fom det
berättes om tobaken, få tilökas de dock mångfalligt och ö-
troligt hwart år. Herr Praefes har ärfarit det fielf, då Hän
wiftats på afl. v. Praefidenten Herr Baron BIELCKES gård
iSwerige, darhanfamlaffröafLSsmyllegräfet, eller Engfwin-
geln, (Linn. flor.Svec. 91.) och innom3. a4. år kunnatdärmed
befå flere fpanland. Af de frön, fom Sal. vice Prsfidenten Herr
BaronBiLLCiiEfielf farnladeär 1739.på Åland endaft från tre

ftånd
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fiånd af Knylhafre (Linn. flor. Svec. 95.) och fedan hemra*
hos fig fådde, hade han redan 1747. en fadan myckenhet,
at öfwer et tunnland äng war dä derrred bewäxt. At wida-
re på berörde fatt famla frö wid hölador m. m- har icke
.heller någon fwårighet med fig, Hwad borde da hindra wåra
Landtman at wärckftälla ett få mycKet lönande ärende och
göterna! ?

*. $.

DEt förnämfta, fom emot detta fättct at förbättra än-
gar, inwändes zf wåra Landtman , är wäl det, at man

icke har tilräckelig gödftl på åkern, mycket min-
dre hinner man at göda äng därmed. Men om man befin-
nar , huru ängen, på förut befkrefne fött brukad, tienar i
någta Åriftäikt för åker, och den fördel defs ägare thäraf
hafwer, fedan den åter blifwit lämnad tii äng, där han dock
annars wore cwungen med åkrens afkaftningar , jag menar
fpanmåhl, föda finbofkap, fä förfwinner malt detta inkaft.
Utom deff gifwes dst åtfKilfiga ucwägar at öka gödfeln,
hwilKa alla at anföra min Korta rid och tilfälle icke tillåter.
Jag har nämt förut i 3. §. de delar fom fordras af jorden,
där wäxterna fkola trifwas. De lamma finnas oek uti dem
efter anftälxa Chemifka operationer, hela wäxtriket kan där-
före tiena ti! föda för andra upkommande wäxter, och föl-
jaMcligen til gödfel ; få at den enas uplösning och för-
ftörelfe, Kan bäft tiena til den andras upkomft. wäxter
torde på famma fatt bäft nära andra wäxter, äfwen fåfom
kött gifwer ofta dera ymnigaftenäringsfafc för diuren. Diurriket
hafwer fin föda af wäxter, faft ofta igenom nog många om-
fwep; Kunn.i dr-? före ock allehanda aas riena til den ut-
waldafte gödiel. igenom blandning af leer och fand, kan
ock gödningen ökas, fåfom därom är af vvår höga Öfwer-
bet underrättelfe lämnad i en tratfat wid hwarje Förfamling

i riket
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nitet, Kärr~j®rd, om hon under upkaftandet watnas med
fwag fallaKa. med eller utan tiibianning af Kalcit fafk3n tor-
de ock göra män famma gagn, där på kalck ei wore til—
gång) o«h får fedäh uti twä a tre år ligga uti långa tilfpet-
fade takta högar, fkail blifwa en åker-gödfel, fom mång-
dubbelt betalar arbete cfch omkoftnad, efter Herr Baron
BRÄUNERS förfök, fom finnes infört uti Deff tanckar oeh
forjok om Mer cch äng p. 198. Körtel, igenom kärrjord, torf,
tufwor, gran-och allehanda ris och qvviftar, ftubbar och
murcknade tr^n, på hwilcka nog tifgånghosofs fkulle gifwas,
allehanda affafs ftök wid grådarna, hufen, Landswägar m.
m, lagde i högar hwarftals med gödfeln, eller ock för fig
rtélf (fom dock ei är få gode) af brinna wäl Et eller twå år, alt
efter omftändigheterna, waffnade med bofkaps urin, fom
kunde famlas i fähufen, kunde ju en Landtmans gödfel-
ftake anfenligen ökas hwarr år. En flor del. af den .jord,
fom'finnes i bofn på åar, bäcicar, infiöar, dammar &ci
torde ocrY hafwa fin ftor a nytta til giödning,' öm den upto-
ges, och pä någof af förbemälte fatt tillagades ; den feta-
fte jord, fom af åkrar> får, m. m. med rägn och fnö-
watn nedföres til lägre ftällen , ftadnar ju ofta i botn på
fiöar cch andra watn. Skulle wåra Landtmänn anwända
lika befwär wid gödningens förökande, famt på åker och
ang, fom de härti:s Koftat på fwedJandet/ hade de dåraf
mångdubbel fördel at förwänta.

$' §«

SEdan man på ofwatinämde titt förbättrat måfslu-
pen och Viäger hårdWällsäng, Och (adr: den at bära

ymnog gräswäxt; få bör mari wära monn, om , at bi-
behålla den uti famma fruktbärande Och frodiga7tilftånd, ock
på alt fatt fökä förhyidra mqiTaös inrotand| -xoch gräswäx-
fens aftynande, fbJand de flere medel, fom jiäml tiena,

D äro
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äro i fynnerhet följande : 1:0 dela fin äng med pålar »iler
andra mareken i 6, 8. eller io. någorlunda Ima delar,
ock därwid fä inrätta höbergningen, at altid en af deffa
delar lämnas ftå ollagen, få länge, atdeff frö hinner mog-.
na, på det de w/id flåendet måtte ftros på ängen , ock där
årfätta, hwad genom bofkapens tramp eller andra tilfällen
af gräs utdödt. *3vfan ömfar årligen med deffe delar, få
at, om man förfta året lämnatden förfta delen atftå längft, läm-
nasdet andra,denandra, ock få i ordning; då efter 6, 8-a *o. års
förlopp hela gårdfens ängblifwit befädd. a:o famla de frön, fom
fallit wid ladodörar m m. och få ut pä ängen anten dåden
nyff blifwit {lagen, eller om wåren hel bittida, eller win-
teren på fnön, 3:0 Ei låta bofaapen beta och trampa på
ängen då mareken är mycket wät och lös. 4:0 ei wara
för girig at flå för nära til mareken i ftarck heta. ,'yro
lätta ängen wiffa tider under watn. 6:0 med konft watna

eller leda watn på ängar. 7:0 fprida göd»
ning tunt på ängs-walien.

A. G. Å


	Dedication
	Chapter
	Author
	Advertisements
	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables

