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huruwål en Landtmans högsta omsorg borde wara,
at pä all satt atbeta Utpå, at ängarne beständigt
eller åtminstone en lång tib , kunde förblifwa i be*
ras barande tilständ, »visar dock dageliga erfaren-
heten, huru »värdslöst desse hanbtcraö, emedan ofta
alt, somtil deras »vid makt (jattanbe tjenar, försummas.och Ut, som ftabeligt är, ej förekommes; hwaraf ster, at be

bästa ängar blifwa dageligen sämre od) sämre, hwilka dock
fordom warit mycket bättre än nn. Den lust jag har at tje-
na mitt Fädernesland , har föranlåtit mig , at »vid detta iitfåU
le utwaliH narwarande åmne, hwaruti jag efter min ringa för*
måga stal korteligen afhandla, huru Gräswärtens aftagande pä
»vara ängar mätte förefommas od) de långe bibeMas i beta*
barande tilständ: Mina knappa »vilfot tillåta mig ej, at utfö-
ra Utta sa omständeligen, som det fordrade; emedlertid utbebev
jag mig bock, den Gunstige låfaten* benägna omdöme.

§- x.
Det fkfta fåttet, at förekomma Gräswärtens aftaganbe

på »våra ångar, och bibehålla bem i deras bördighet, är ar
alrid lemna wid ståendet en wig del af ängen så långe o«

A siagech
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slagen, til deg gräsarterna der hinna mogna sina frön;
to l)wa* skada är ide det, at man årligen siar ängarue tidigt,
utan at fe, om gräfet ar moget eller ej? och rm rågot deraf
bl r qwarlemna : t til fro? h.raf sker, at gr fet .årligen afmattas
och aftpnar: (a), dä man likwal derrmot borde ätminsione år-
ligen lämna en wi§ del af ängen, at lå få och mogna frön,
på det hcla angcq innom 5, 6 eller 8 år måtte blifwa froab.

(a) Häri. H. 1752. p. 5.
§.2.

Det an&ra sattet ar, at ärligen strö öfwer en wiss bel
af ängen, de grässrön man samladt: Detta ströende bör
åfwen \å inrättas, at l)ela äi'gen innom några år kan bliftva
be ädd; men härwld observeras, at enkannerligen få* först
öfwer ben belen, fom har dm sivagaste höw^tt, od) på de stäl-len,b.*r en katt »vinter ellcr andra til^dilen fororfafat bara flac-
kar; sch til det andra, at frön famlas af fåbana äng.-r, som
hafwa lika joebmån, unvalba hösiag, och der inga'ffadeliga
warter finnas. El:est funna fiufrön famlas b.qwäinligen ko u-
tan för Uabttt>6rarntt och högluggarna, da höt om somma-
ren lör s i Laban, i fynncryet om et ticdc fdagiåä der, oer
man kasta'- bött af lassct i Ladan. 2:0 I Stallkrubborna,
och på Skullorna, samt på golf»vct as lwlaoan, bör wa-
xa tåt Detze fa fa?'!ade frön sas antirgeu då straxt höands-
tiden, då man för Ladan samlat dem, ellcr om »råren pä frön,
etter seda^ j iön af^det starcka »vårwatnet cåt bott, dock tidigt,
innan wårto.ckan sätter til.

§- 3-
Det tredje fåtté ar, at genom rödjande hindra, ar ej

ffadeliga trän, eller annat odugeligit fa inrota sig på än-
gen, ibland dche trän cro alla darrtrcu, såfom ©tan, Tall,
<lren, gallsta ffadeliga löt* »väften, ty ivtet gräs kan gerna
trif»va* uncer bem, man nvåvt om äro be be smckaste, at be-

fordra
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fordra msssa och dro et naste för Broms m. m bock k»mna be tå*
las til stogh pä N och NOT. fiOan af ängen, ber sådant behof-
xoe*. .Bustar af trän, pålar, stenar och annat, fom blifwittastqbe nejen, böra

t
ärligen bådcm rmsas, ty de förorsaka

tuf.vor, mässa, hinder för gräswarten od) slåendet. Detta rvl^
janbet kan bast fqrratfaS om »våren, dl snön nyss gått bott,
och kjdlan ån or i jorden, som upflPutir rötterne högre, dn be
eljest gro, to a t htrggeö bå tattare af, nar marken dr frufenän dä ben dr mjuk.

§. 4.

För Ut ficxbe, är nödigt för äimcn, ar wisia . löfträn
lenmas frihet, ar fa sta och u?äxa har och där. Dcjje bö-
ra jlå nog glest od) 1 ägre lämnar ftan hwarandra, ty om de
stå för tätt, hindra de med sin för myckna stngga gt^swäxten
och bewrdra ma,>'a. Neo til bo.a de »vara afq uflabt, at gräs
må wnna wara u'd'r dem rch man må kunna stå anda in til
sielfwa stammen, Med sin stngga giswa dcsse stygd mot So-
len» l)etta i tona ar; och wid torra kalla »varar, sådana som.
»vara må'ia ro, och hwilka ftr ångarna aro sa stabelige, fyn*
dra och afvar.a de, de ka a w',drens »våldsamma wärckan; i
synneryet bör man laga, at man på N od) NW. sidan af
dngen, i fall den ligger på öipct falt yar loftr.n nägot tdtt
til hwarannan ola^ttrade, för dcn harliga grisw^xt ffull, som
sinnes på sådana med tlenliga löftran besatte angår. A'p år
hdrtil otjenlig, em-dan den npstjuter en sådan myckenhet telnin»
gar frän roten både va nära och längre l'all och innom kort
tid kan stjämma den bästa äng. Se Harl. R. 1750 p. 146.

§- 5.

Hör det femte, bör man watna ängarna, där Ut fa
beqwämligen larer gjöra sig. Detta watnandet kall ste rå

313 föl-
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födande satt: 1:0 Om åkrarna ligga ofivan sör ångarna, och
uågon liten bäck eller stort bite löper ifrån åkern til ängarne,
bör man sa taga, at genom dämmande, eller eljest, dttta watn,son åt mycket fet, kommer at fpriDas på ängen. Löper inge»
biet, eller ständigt flytande watn frän sädana högldndtare åk-
rar til ångarne, bör man leda biten bit, dar det sig lKer gjö,
ra, fann sä laga, at det watn, fom otw wåren och eliest reifc
regnwader om sommaren od) hösten föres frän åkern, må ledas
pä ängen, och ej där strax få rinna bort, man i fiere rännilar
spridas pä ängen. (a) Om fägården eAr stallet ligger pä nå*
gon högd nära til dngen, da söker man draga någon rdnnik
eller bite brnfrån td ängen, pä det berigenom wib snöns fmälv
tdnbe eller regn, ber feta watnet må komma ängen til gobo.
Om träff, kjdrr eller annat tvatturikt ställe ligger högre dn än-
gen, och watn rinner eller kan rinna til dngen, bå gjores bct'2
af nytta medelst dammars anläggande, htvarom nedanföre stal
ordas. Om högder ligga omkring ängen, pä hwilka finnes et?
eller stere källor, få bör nian söka leda watnet på ängen, pH
samma sitt, som i America ster. (b):- a;o Medelst dammars
anläggande wib nedre delen af ängen; hwarmedelst hela ängen
eller en del deraf, kan fatta* untzer wam wifa tider pä äret>
när man finner bet nyttigt. \Uetta låter glöra fig, når. dngen
är mast horizonte! r at dammen ej behöftves »vara öfwer 2 m
3 hwarf l)bs, men dr ben stupande, kan man anlägga stere
dammar , den ena ofwanfbx den andra; men det dr gemenli>
Mt kostsamt. Hltru desse dammar stola byggas, wifar Herr
Cammar, Räbet Laron Bränner omständeligen uti dess Asi
hattdting om åker och ang 3 it. />. 120 följ. Damluckan'
bör altid wara litet lågre an öftversta brynet af jordlvallen, cl*
ler dammen omkring ången, at det öfwerfiödiga watnet måtte
fä rinna bort, som est medelst stjärande skulle städa dammen
eller »vallen. 5:0 &mm watnets upptmipanbe och lebanbe^ up
pä ängen gmom rännor, dadan Ut sedan rinner öfwer gråset.
Watnet pmnM h^lst frän siiftr eller åar, ty typai watn har



W)5 ( M
grönffa och stem med sig, som gjöder. Öm dngen dr hcrl-
TQntel och någon stor bäck eller å , hwilken ej har för begå
bräddar, flyter derigenom, funna stora diken gräfwas hit och Ut
på ängen, ur bwilka man sedan närmare kan uppun^a ccb le-
da »vatnet; bock bör betla pumpande hälst ffe, när antcn mye-
tet sediment är i watn, eller någon stark torka tilstöter. Des-
fe pumpar gjöras så, at de kunna drifwas af »väder. Se
beprtfning och figur på en sådan uti Herr Adolph F<?c>s-
M^//^ O/^Qt. hurli kärr funna göras nyttiga p. 45, ven-
tilerad här i Åbo 1757.

'invit) torde ock wara nödigt, at anföra n^r eller hwad
tib pä året cngarna antingen stola sättas under watn eller eljest
lvatnas. Om gjörligit är, låter man »vårfloden stå öfwer än-
gen, tils det tjocka eller feta i watnet får fatta sig til bom,
eller til gräéfoten. och »vatnet blit* klart, för dess stora nytta
ftull (c). £>*n frostnätter om tvären infalla, som ofta stcr,
så låter man ängen siå under watn, hwilket förwarar giåfet,
men så snart frostnåtterne dro förbi, tttfläppes watnet. Man
bör derföre noga ft til, at ei då bottsiippa watnet, ndr »vädret
är frän norra kanten, eller då man fruktar för nattfrost, to om
nattfrost kommer på bet dn wåta gräset, tager gräswärten det
äret en alt för stor stöt. Om stark lorcka eller bena uti Maji
och Junii Månader infalla, sattes ängen, ungefar en gå-,-g i
»veckan, eller en gå-'g i 14 dagar, under watn. Watnet far
dä stå på ängen 2 a 3 dagar och få borlsinoves; men om wåtsommare infaller, lamnes damluckan, at mast altid stö öppen.
öm det rägnar braf uti Augulii eller september Månader,
fåtte* dngen under watn, eat derigenom få lä ängen famladt
bet feta, fom watnet dä fört med sig; men för all ting aktas,
at »vatnet da slappes från dngen, innan frost om febna hösten
kommer, (d) Om watnet ledes på öfre delen af ången, at
berifrän sed-n utspridas öswer bela ängen, få dr nödigt, om
mmftiaa. gr infalla/at watnet får löpa bort genom något stött

A3 M
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bife och sälebes icke g^öra dngen for wst, for ben ffaba foyt
deras tilfogas. Friffa watn gjöra icke aflenast stor nötta pst
dngvrna, utan äftven Saltfiö wam, endast man ef läter l^tstä länge berpä.'

(2) 80/i. />. 4. Br.p.-isi. b) Br. p. 131. D. /^/^/
Amer.Ref. Tom. 11. p. 405. (c) Br. p. 109. (cl) Boik
pag. 4.

§.6.

För bet siette dr nöbigt, at gjöda ängarna amingen
Hela ängen pa en gäng, eller, om den ar stor, en del der,
af. Om ängen G liten, kan ben pä en gäng hel och hälley
Hjöbas. Et af be första ocb lättaste sitten at gibba-, fom an,
fenligen hselper, dr at ofta, Ul* om hösten, bcis ock om »v&
ren kringspriba ben giödniög, som bostapen fält efter sig pst
ängen; men dn bättre kan bet ffe sälunba, at gjödningen föres
Tit pä dngen, den mä dä wara anten f.rst eller hopbrunnen

dock dr denna febnare mdngfalt bättre) och lagges på gräs?
tvaOen, famt sprides ledan tnnt pä dngen, ungefär, til en {jalf
twarftngers tjocklek, eller utfpcibes ben stre^t frän kärran dlef
latzet, hivilket sedan gansta mycket bidrager til en ffjon gräs-
tvärt i synnerhet när fjenlig »väderlek kommer dertil, eller at
wgn faller strart derpä; men om den dr obrunnen, bultas den
pä ängen jä fin fonder, som glörligit dr. ©en gjödlling man
har til brukar är först, den som faller efter allehanda stags bo*
stap; därnäst h»varjehanba annat, fSjom byk-eller säpasta, kol-
stybbe, mnll, gyttja och iösiorb pä wågat, allehanda sopor,
brunnen kjärrjorb, assturne och til jorb sörwanblabe tufwor,
meb mera.

Hwad tiden angår, lä benne gjödsel utföres, sä torbe det
hos oh wara bäst om hösten wib ben aldrafotsta frosten eller

fnön;
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fiwn; ty bä dr marken ftusen, at kjarr hjulen ti .ffator dngen.,
och om fnö infaller, fan bet ste beqwämhgcn meb st ba. Glöb-
ningen lägges dä Indals, och fom första snön uåstan albrig
blir länge qwarliggcmbe, kan ben efter betz bortsmältanbe utspri-
das, bock »vore nynigt, at tjenliga Gräs,.eller OTappling^fton
stulle förut fäs pä grasivallen. Man fan ock meb sidsta före
om tvären stdpa gjöbningen pä dngarne, lägga ben ber latz-
tal*, och seban fnon bortsmalt, utbreda ben tunt öfwer dngen;
kan utbredningen ste nast för ragn,e

är sä mycket bättre. När
groset bä om »vären börjar braf wäxa, bruFa somlige rossa degröfre gjöbningsstycken ihop och föra bem ftän ängen pä åkern,
(a) Om sommaren barpä. är wåt, sä blir rebcm en »vacker
gräswart; men blir l)an torr, fä blir gräsuadjeten »val fnäf,
men ben anbra sommaren berefter och be öl>anbe. blir en
gansta hrlig grästvaxt pä en sä hanbterab ång. Nar man
fälunba gjödt en ang, Mer ben sig i sitt frobiga 06) gansta
bäranbe tilstä.b, nti 4, 5, 62 7 är, alt efter jorbman och
belägenheten, hwarester ben aftager och forbrar äter ny mufi
och hielp til fin börbighet.

(a) Dt Kalms Amer. if. 7! /. /». 71, 80.

§.7-

För bet siunbe, bör man förekomma och förhindra,
<*Ir det som förorsakar gräswärtens förminstMde pä än-
garna. Hättll kan räknas 1:0 Rrearurens rramp, dä älgen
är wst och Bostapen flme* in ester starkt regnanbe; cmten
bet dr om wäcen, som noten eller hösten., ty gräsroten sönder-
trampas, och som ben bä sitter gansta lös, upriftveg den lät*
teligen af Bostapen med munnen, måflant tvavanbe och tufwor
befordras otroligen, marken packas tilhopa, och uti hälen, som.
Bostapen meb fina fötter gotbt, stabnar altib »vatn, som ber
utrotar gcä&odjwn, med mera, 2:0 Boskapens för nära

gnck
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gnagande eller ängens starcka betande; ty dä gräset t>it(* stan-
digt af, nnster roten all sin styrka 06) twingas, at gjöra en
myckenhet nya, men gansta swaga statt, hwarigmom roten
ännu mera förswagas. 3 synnerhet bör man, om någonsin
mögligit dr, undsiy alt betande pä angcn om w.lren; ty ängen
stabs berigenom mera, dn man kan tro. 50 Bör man ej
tillåta Swin, Gäst, m. m. komma pa ängen; mal» bör
noga se ttl, at Swiuen aro ringade cl den no marken ar
bar. öm be|e Kreatllfs track ofta flitigt bredce tui!t pä gras-
waUen, bidrag"r Ut anfenligen til en föttt^ffesig graswäxt.
4:0 Lijbränning, bd man flagit tätt til marken; ty dä en het
Sol kommer at strax derpä ffina pä sädana stallen, borttcrc-
kar hon »a gräsroten, at de ma ofta aldeles dör nt, ellet an*
fenligen förswagas. 5:0 Grasmasten; ty le cta upp det spä-
da gräset, sä at intet hö bet ä.et »växer pä ängarna, ber de
wistats. Nar de ända til roten åtit uop det späda gräset tilli-
ka med hertdladen, och starck forcfa fölier tå, ä dör ut élanh
största delen af gräset rä ängen och dä sä en hop andra »väx-
ter frihet at wdra och föröka sig; bege qwäswa med fina bre-
da blab gräsets fröa sig samma sommarn starkt och sålunda rä
hwarjehanba satt bibraga til gräsets utrotande. Huru detze
mastar skola utrotas, finnes omst/mdeligen utfört i Herr Dan.
Alcenii Dijp. om Gräs* eller Angs-masten, utgifn här i
Abo 1766. 6:0 Tufwors förekommande och utrotande.
Dehe h'rröra 1:0 af kreaturens tramp, 2:0 af Myror,
fom hopbara mull, z:c> afMullwadar, 4:0 afBoskapens ex-
crementer, 5:0 af rvista wäxrer, som utaf naturen »vdra til
tufwor, 6:o pålar, stubbar, sma buskar, gamla rötter,
fom blifwit lemnade, at stä qwar i jorden, 7:2 af witza jordar-
ter, fom fjafroa den egenskap at uphöja sig, m. m. Detze
tufwor brukar man pä margfalligt sätt at uttota: fomlige hug-
ga ben sönder och graswa bort med spade; andre hugga dem
löst med »vGe bertil gjorde gräftor eller »iror; andre äter bort-
taga dem meb farbele* bertil gjorde plogar, m. m. be löst-

tagne



M') 9 ( W
tagne tufwor läggas då tilhopa pä ängen i stora högar at rut-
na, tmn om pä ängen dr nägot mycket tufwigt ställe, kan
man lågga bem bar, utan at löshugga be tufwor, ber högen
kommet' at läggas; ty innom et är rutna be tuswor nog, som
ligga unber högen; tiben at afstjära tufroorne, är om hösten,
pä Ut be bara ställen fä bli orörba til »vären och fä braga til
sig luft, kjölb, m. m. men om wåren tidigt lagges litet gjöb-
ning pä bege affftirna stallen, som blandas meb ben lösa mul*
len, och fäs .ber dä »väpplings eller goba höfrön, h»vilka neb-
JatfroaS. Man ser noga fil, at ej nägon bostap be z:ne för-
sta dr berefter slappes berpä, emeban be annot* ffnUe meb fina
fötter göra häl i ben lösa mallen, fönbertrampa be fpdba gräs-
rötter, och latteligen uprycka bem. I fall dngen dr mycket
upfylb meb tufwor, m. tn. sä är bet bäst,

t
at plöja up hela

dngen,
t
bruka honom nägra är til äker, gioba ben, och besä

meb stjöna höfrö. wib bet ben lägg^ til dng igen. Se Fo//.
p. 9. 10. 11. följ.

Dcge dro nu, Gunstige £dfare, mine enfdlllga och hel
korta anmärkningar, om graswäxtens aftaganbe pä wära ängar
och beg botemebel, hwilka mina gansta fndfwa wilckor förbju-
da mig at wiblyftigare achanbla; bock förmobar jag, at bel
hufwubsakeligaste dr anförde, och anhålla, bet ben Gunstige
Läsaren täcktes benågit utfdckta, hwab fom min kringskurna lid

icke tillåtit meb zirligare orb bepryda.



%ll Herr Auåoren.

Hlä jag Herr Gandidaten fer,
V^ Pä wära wiba fält och ängar,

Betrakta, hwab för ftaba sker,
Naturens egna Blomster fångar;
Beklagar jag wär foberbrist,
Som Bostaps jlötftt hinbrar wist.

Men at I berför' funnit bot,
Som Ebert ldrba wdrck og wifar,
llpmuntrar sinnet bmmot,
Och gjör, at jag og falla prisar,
Som dnnu kunna hafba hopp,
At gräset bättre sticker opp.

Hur' högt wär Lanbtman tackar Er,
S&rgäftoe* dr, at hdr inrycka:
Sag, fom Deg wdlgäng gjerna fet/
Er önstar trogit, mycken lycka,
At winna fnattt en Lager grön,

Och fä tilborlig Sdrboms lön.

C. G. FAVORIN
Fendrich wid Kongl. Åbo
bins Inftnt. Regemente.
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