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KONGL. MAJ:TS
HÖGTBETRODPE MAN Och OFVERSTE

Vid Dels Nylands och ■Tavaiieluis- Låns Cavallerie
Regemente,

HÖGFjLBORiVE

fIfPR Bmon JOB. WlLffm
SPRENGTPORTEN

HÖGTVÖRDADE GYNNARE.

C*olen käftar fitt -(ken, och uolifver med fin varma
k 3alla ting, hr.».t iåga, .'*v-a ,<ch ftora. Tillåt äf-
ven Högvu.borrv .(.icrr havn och öfverfta, at af
Eder ömmande ynneft, vig får hämta ny drift och
uprru.ntfan at foitfara i Lärdom och Vettenfkaper.
At vinna en få ftor fovron, tilågnas Eder detta rin-
ga Academifika Arbete* hvars enda varde beftår i au~
<R.orens välmening. Jag fkali och bör häremot ej
underlåta, at med trägna böner anropa den Högfte
GUDen om Herr Barons och Öfverftens ftåndiga
trefnad, håifa och välmåga, under det jag har åran,
at med djup vördnad framhärda

HOGVÅLBORNE HERRBARONS och ÖFVERSTENS.

ödmjukajle tjenare
IsuAei, Injdreen.



KONGL. MAJ:TS
TRO-TJENARE och ASSESSOR

HÖGADLE

Herr I C) H K N
Ii I P J M f11 1 b I IM ii,

Ägare afFagerviks, Billnås och Skoby-Järnbruk.
HOGGUNSTIGE GYNNARE.

f|err Afieftbrens hedrande egenfkaper, många för-
I tjenfter famt Adla tanckefatt om lårdom ock

dygder, hafva gifvit mig förfta anledningen, at med
Dels vårda Namn pryda detta mitt föffta fhilie
prof. Då hår tiliågges, den ftora ynneil, hvarmed
Herr Afieflbren behagat bevårdiga mina Föråldrars
ringa hus; få hoppas jag, at fkyldigheten blifver en
gåilande urfakt för min driftighet; ty det år en ur-
åldrig plågfed, at hår nåmnadem, fom man år fikyl-
dig vördnad och tack. Arife derföre, Min Hösisun-e) i c " v ;

ftige Herre, hvart och ett ord, i denna min enfaldi-
ga afhandling, fafom en välment tolck, af minvörd-
fiamfte erkånfia, emot Eder vårda och oförtjenta yn-
neft. Gud gjöre Edra dagar många, och ioröke ftun-
A-ligen Eder fållhet! Önflkar afupriktigt hjerta, jag,
fom har åran, med ftöriia liögaktning vara

HÖGÅDLE FIERR ASSESSORENS

ödmjuke tjenare
IsRAeL Indreen.



Kyrkioherden uti Ingo Fåffamliog, få och Prob-
Sten ofver dertil lydande Contraét,

Håg år evordi ge och Ho gldrde

Herr Mag. JACOB SERELIUS,
Gunftige

Dygden pryder alla, men i fynnerhet
utöfning. At den i Edra bröft al tid haft

vitna, om de vilja. Tiden tillåter intet,
dock icke fortiga, den förnåmfta, fom år en
Lårdom idka och ållka. Härpå har jag med
prof. De hafva åfven upvåckt och under-
at jag under öraafte känning , af min pligt,
arbete, fåfom et litet bevis på den tilgif-
Eder fkyldig!' Förfynen tildele Eder i ym-
Eder lefnad fornoiiam', långvarig och fåll.

all vördnad

Hogårevördige och Hoglårde Herr Kyrkiohey-
dens och Projjstexs

édmiuke
ISRAéL.



Kyrkioherden uti Urdiala Föriamiing
Vdlarev 6r di i'c och Ho gldr de

Herr JONAS G US T A V
MENNANDER

Gynnare.

dem, fom fkola leda andra til cfefs oförftålda
et beftåndigt hemvift, kunna flere ån jag
at jag nu upräknar Edra förtjenfier. lag bör
fynnerlig ynneft och valvilja emot dem,fom
ftort nöje och ej mindre nytta erfarit många
hållit den beftåndiga tackfamhet, fom gjör
upoffrar Eder detta mitt förda Academifka
venhet och erkånila, fom jag år och blir
rjigafte måtto, alt det goda, fom kan gjora
Onfkar af uprichtigt hjerta, Den fom med
framhärdar

Vålårevördige och Hoglårde Herr
Kyrkioherdens

tjenare
Indreen.



Regements Pastoren vid Kongl. Nylands och "fa
vaitehus-Lans Dragone Regemente

Valårcvbrdige och Hbglårde
Herr HENRICH INDREEN

Min Huldafte Fader

Öå jag^ nu utgifver detta mitt forfla Lärdoms prof,
får jag afven det forfla tjenliga tilfalle, at yttra
den barn[liga vördnad och omafte erkånjl/ emot Mm

Kjåra Faders fynnerliga Huldhet , omvårdnad och oråck-
neliga vålgjerningar. Min Huldafte Fader, bar långt i-
från at vifa Jig någon bug eller rådlåshe. , fnarare gjordt
mer, ån Han bordt j i ty Han ej allénafl til mitt vål t
ofta minfkadt fit förråd., utan och ofvcrlefvat flere be-
kymmerfulla dagar och famn lofa nätter, til ett fa kart ån-
damåls vinnande. Min jWiild år då få mycket ftorre och
kånbarare; fom jag alsintet åger, at erfåtta med, ehuru-,
gjårna jag det ock onfkade. Intet möjligt prof af barns-
lig vördnad och tackfamhet fkall hos mig nägonfin faknas.
Af ett få fiyldigt upfåt, har jag ock hår framfor ett i
hafl utgifvit Academifkt arbete, endafl nåmt Min H>i!da-
Jle Faders ohe/irifl/ga kjårlek. Gud förlåne Mm Hulla-
fte Fader all uptåncklig ' lyckjalighet, famt upfkjute til det
långfla den dagen, på hvilken jag måfte fe mit hopp, flod
och glådj-e begrafvas. Med barnflig vårdnad fårblifver
til dåden

Min Högtårade och Huldafte Faders

Lyd igde Son ,
I-SRAei, liNDREEN.



<T. r.

Iden måhn mennifkior och fokkflagen bl ifyit
uphyffade ifrån naturlig vildhet; de fått Ljus
om de affigter, hvarföre de bUfvit Ikapade; de

hunnit utröna ock känna befkaffenheten af de rika
håfvor, fom den Högftas vålfignelfe i naturen nid-
lagt och utfpridt, ej mindre til oumbärliga behof,
ån til en maklig, angenäm och prydelig famt för-
nuftiga mennilkior värdig vvllefnad; fä har, ån til»
fållige hundeifer ån jåmnförelfen af flere fårfkildte
orters jämnlika Climater, ån ock annan eftertancka
gifvit anledning, at ifrån vidt aflågne Länder in-
flytta en hop flammande fåiifynta örter och nytti-
ga växter.

Intet Land, intet vålbefiäldt famhålle finnes,
fom icke bemödat (ig, at på detta fättet tillbringa
flg fördelar. Atikilliga, med upmårkfamhet ofor-
trutit anftälde rön och förfök, hafva uptåndt ljus,
och igenom erfarenhet ftadgat möjligheten och

A nyttan
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nyttan håraf; ja de hafva gifvit anledning ti! åen
tiltagfenhet, at en myckenhet högftnyrtiga växter
fom erkänna Södra orter och varma Ciiroater för
deras fofter-bygd. nu med förmån äfven frambrin-
gas och fortplantas i våra kalla Nordifka Länder.

Icke länge lefde Nordens inbyggare af bok och
ekollon farm Hafifelnötter, oanfedt de tillika hufvud
fakeiigen underftöddes i fin lefnad af jagt, djurfån-
ge, fiikerie, förr ån deffe våra ättefader äfven hug-
fållo efterhand för en båttre och angenämare vål-
lefnad ; en mera ordentlig bofkaps fkötfel ån fom
förut, var det förfta, fom hårtil banade vågert.

Igenom åkerbruk, hvilket fyflofattes med utfå»
ning (kjötfel och ans, af våra nu vanliga lades ar-
ter eller Cerealia, fom åro af Södra orternas grås-
flag få fick allmän välmåga ännu ftorre ftyrcka och
blef vidftråcktare i Landet ån fordom tima. Hero-
dotus talar redan de Scytis aratoribus> famt lämnar
en C<efar Sveverne det vitsord, at de ej voro min-
dre (kickelige och förfarne at handtera plogen hem-
ma, ån at manligen föra värjan på fremman-
de botn; Af våra fornålfkare tåljes altfå åkerbru-
kets ålder med (kål hos ofs, om icke längre bort,
dock utan tvifvel ifrån Forneotijka Stamman och
Ynglwge - ktten.

At något nårmare fatta i ful! dag, huru det
förvetter och förhåller fig med utiåndfka fådes-ar-
ters trefnad och fortkomfl: i Finfka Ciimatet, få å-
tager jag mig friheten, at nu jemte några Anmårck-

»ingar
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rtfngar anföra de förfök, fom icke ällenaft ifråa
flere åldre tider tiibaka håruri blifvit gjorde, utan
och dem, hvilka i fednare tider, vid de Publiquc
Planteringarne, til utrönande af deras art och förhål-
lande blifvit anftålde ; hvilket alt til den Gunftige
Låfarens granlkning och bevågna omdöme härmed
underftåiies.

§> 2
TURKISKT HVF7TE (Zea Unnat} Majis, fru-

mentum Indicum Majis dißum. Bauh. pin. 25.
Denna Sades-art brukas i Veft-lndien til föda

för folk och fånad; för Europémas ankomft vifte
icke eller Americaveme af annat, ån denna fåd. I
PaUflina_ brukas och något af denna fådes-art,
famt ägde Majifen hos de hgyptier och Cbaldeer
fram för annat lade det förtråde, at hon var hel-
gad til nyttjandet vid Afguda offren,

Anmärk, i. Nyttan af denna fådes-art år ftor, och
vidftråkt; deraf tilredes bröd, males gryn och makas malt,
famt nyttjas både til öhi, fvagdricka och brånvin, CeW.
A. H. 1752. Til gryn blifver Majifen, dels målen, dels
på det fåttet tilredd, at han lågges i fkarp lut, då efter
någon tid (kålen låfna af.fig fielfva, och falla af, och
grynen tvättas derefter några gångor i vatn, til defs lut
imaken förgår,

Af denna våxt tilreda ockfå de vilda Amcricanemey

en fpisfam rått, kallad Quit-zera, hvilken på långa reibr
de föra med'(ig, fåfom en kraftig, lund och födande

A2 fois.
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fpis... "Fårlk-a mogni ax af Majis ftekes forft något r het
fjtnd, fedan (fotas och van nas de fria från fkal s til en-
art grafva gryn,. til deilå gryn blandas focker af Lön-
fåft, och gömmes (edan ien påfe, hvaraf en fom år
fä ftor, at den kan bäras under armen, innehåller refe-
koft til en eller tvänne månaders tid. Når af denna på
detta Late med focker inlagda 'Majifen något (kal nyttjas
til mat, få blandas deraf'endaft en hand full i en (kål
vatn, och då är ftraxt en kraftig, måltid färdig for en
gåug.

Anmärk. 2. Förfök fom hår i' Finland blifvit an-
ftålde, med Majifen af HerrProf. Leehe,Kaim och min Herr
L-nefes, famt några andra kunnige och förfarne Landt^
hushållare, de hafva utmärkt ringa hopp om dels tref-
nad och fortkomft i detta kalla Climatet. Under 10 å
15 års planterings förfök, har man knapt en eller tvån-
ne gångor förmådt upbringa den. til mogna frön. E-
hö (öm vil fortplanta denna växt i vårt land den måfte-
akfå irmo ifrån Spanien, Italien eller' andra Södra or-
ter, nåftan årligen förfe fig med mogna frö deraf»
2:do upföres frön i drifbånk, férft til plantor, och (Me-
dan utplanteras de i god fet lermylla,, på fadana ftrållen.
hvareft de hela dagen i det långfta kunna få nyttja Sol--
vårman.. 3*lo Når i rågnaktiga år, och då fommar-
fråft oroar fåden, de icke framväxa til mogna frön, fä
kan Majifen, dock pä det fåttet nyttjas at ftjålkarna fon-
derkroflås, och faften af dem utpråflås, hvilken efter
anflålda förfök i Tyfkland upkokad och luttrad, gifver
ett angenämt och godt Socker; at ej förtiga, det bla-
den af Majis åro en tjenlig föda för alla flags kreatur.

§" ?>
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§■' ?«

HVETE j Tr itic tim Sativum,
Efter Heintzellmam anmärkning, få växer den-

na fådes-art vikit uppå fälten hos Bafcbirerne.
I Canaans Land var åfven detta ett allmänt

fåde i åkrama och upvåxte til ymnig åring, fåfom
detta åfven ån märkes af det få kallade Smyrna-
hvetet, ble de miracle, hvilket nedanför axet fram-*
växer med flere fidofkott. Efter Plinii beråttelfe,
få fkal fordom åt Keifar Augufto blifvit öfverfåndt
prof derpå, at ett hvetekorn framvuxit med hun-
drade ftrå och ftånd, och ett annat fkal vara för
Keifar Nero upvift, fom utmärkt at ett hvetekorn,
frambragt trehundrade femtio ftånd. Igenom hve-
te ftånds utplantering, har den Engelfka Evans åf-
ven upbragt hvete åring til åen högd, at han af
ett hvete korn kunnat infkjörda fyra tufende hvete-
korn igen. I anfeende til denna hvetes anfenliga
fruktbarhet år ået ej underligt at Konung Salomon
i flere år til afbetalning för Templets byggnings-
vircke af Ceder och furutrå ifrån Libanon, fordom
gaf åt de Tyrers Konung Hiram tjugutufende Chorat
hvete. i. Reg. fj u. At ej förtiga, at i fynnerhet
ifrån Ifraelitifka Staden Minnitb, och åfven ifrån
Judaland årligen drefs en anfenlig-handel med hve-
te vid marknaden i Tyruu, Hef. 27:17» 2. Ghrön»
27: 5«

Anmärk, i. I allmänhet fås och fkjötes i vårt
Land,;

A3 i:mo
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i:mo Triticum ceftivum, Sommar-hvete.

2:do Hyberniim, Vinter-hvete.
3:tio Turgidum, Kubb-hvete.

Om denna Sådes-arts {kjötfel, år man i fymierhet
i Finland ånnu icke nog kunnog*. når vinter-hvetet lyc-
kas, få gifver det må(t i fpann. Kubb-hvetet har i all-
mänhet fmårre korn, ån de andra, år icke eller af den
åring, fora de; kråfver dock icke få fet jord, fom de,
magrar åkem mindre, men år ock för väderleken öm-
mare ån de andra Sades - arter; Deff låmpeligafte jord-
mån år djup, fet lerjord; år fommaren torr, år fåkraft,
at gjöda åkem ena dagen, och den följande löpa henne
öfver med flådd, at han blifver fin, och under det
man lägger åkem i öpen får, ftraxt befå den, utan rin-
gade drögsmål, hvarpå den harfvas och valtes, fom
nådigt pröfves. Det hvete fom nedfås på grund, och
illa harfvad åker, år icke fåker för mifsvaxt; det vilar
fig väl tidigt om höften med ymnig tåt brådd, men
den år dock fipåd ock kan icke klafa fig. Blifver vin-
tern bar och fucktig, få fryfer eller rutnar den bort;
bergar den åter fig öfver vintern, få ar torekan och vår-
fråften för den famma ej mindre farlig; myllas hvetet
häremot behörigen djupt, få kommer det väl fenare
up om höften; men får ftarckare brådd; klafar fig myc-
ket och ftår båttre, emot alla våderfkiften; har hvetet
blifvit utfådt i pös-lera, hvilken om våren fpricker och
rämnar fonder, få år båft, at vidtaga häremot den ut-
väg, (om Herr Oliver de Serres beikrifver vara bruklig
i. Frankrike, hvareft man år van at om våren breda li-
tet fvartmylla öfver det hveteland, där man fedt åkem
fryfa fonder och i råmnor fig, på det, at hvetet
må betacka» och .bsyaras för toreka.

Anmärk. 2.
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Anmärk. 2. I allmånhet borde hvetet fås tidigare

i Finland, ån Ibm det feer; våxer hvetes brädden for
frodig i afbetes ellet afilås den åt bofkapen.

I TyjJkland afikåres den åfven om vår tiden, befyn-
nerligen uti Magdeburgifa Sal-kretfen, hvareft gemenli-r
gen hvarcken finnes ångar eller betes-hagar, utan (tår
dar bofkapen Händigt inne, och födes förft om våren
med affkuren iivete-brådd, fedan med grås nr trägår-
dar och Plantager, lamt hvad af Itrånder åar och bac-
kar kan famlas för bofkapen.

Anmärk. 3. Det bröd fom af denna fådes-art til—
redes, kallades fordom pants Siligineus ?f Jimiiaceus och
brukas ännu allmänt i Italien och andra Södra orter ;
hos o(s i Norden mera fällfynt; Af landtman endait vid
flora högtider, och på Herrfkaps bord, hvarom redan i
fin tid Juvcnalis fäldt följande utlåtelfer i Satyr. V.

Sed tener & nivetis, moUique pdigine fafius.
Servatur Domino.

At få hvete-mjölet få hvitt fom det Engeifka, få
bör hvetet (käras, når grön(kan i knappade laget gådt
ur kornen och det ej få flå til des agnarna på axen bör-
ja gråna; det bör icke långe fkylftå, emedan det då mi-
fter fin färg, ej eller får det länge flå otröfkat eller tore-
kas med rök. Nerike och Ofter-Gåthlands qvarnftenar
af tålgftenar, gifva ock få godt mjöl fom med Renfka.
Stenar.

§. 4.
R/IG, Secale Cereale,
Ånnu år icke til fullo utredt, hvareft denna få-.

des-art
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des-art växer vild ; på några orter i Affrica har
man fpår dertik Defs närmade fammangrannai\
fåfom Secale Orientale och Creticum våxa vilda uti
Archipelagc. Efter Chardins utfago i defs Vojage
m Perfe Tom. 3. pag. vji. Så idkas detta fådet icke
eller uti JEgypten eiler Orienten undantagandes nå-
got i Armeniei/y famt år råg den allmånnafte få-
des-art . Norra delen af Europa. Hos de gamla
Greker och Romare var rågbröd ovant och nåftan
icke i bruk. Plinius år den förfta fom med befked
ralar om råg, hvilket Tanrineme ett Ligurifh folk-
flag, förft vid foten af Alpeme cultiverade. Ige-
nom (Ivötfel och ans, har i åkerbruket denna fådes.
art med tiden blifvit angenämare til fpis ån den
förut var, hvilket kan fes af Plinii beråttelfe i defs
Hiftor. Natur. Lib. XVIII. Cap. XVi. hvareft orden
få lyda :

Oliin frumentum Secalis er.at amarum , hodie dia-
tuma cultura evafit dulcius:

Anmärk, i. Hår i landet förekomma trenne vari-
ationer af Råg.

1:1110 Sommar-Råg.
2:do Vinter-Råg.
3:tio Svcdie-Råg.

Det förda ftaget brukas måd i Väder-Norrland;
Vinter-Rågen år hos ofs måd allmän i Finland. ;At gjöra
ombyte af Svedie-Råg i åker, och derifrån nyttja den
tilbaka til fåde i Svedia, 4

har man erfaritM kunna fke
med^rnycken. förmon.

Anmärk. 2.
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rr" . Anmärk. 2. Ingen fåd år få granlaga at bevara
til utfäde, fom rågen, emedan den på kort tid rånnar
förmycket, och blir obördig til utlade. Lämnas rågen

3var i fina agnar, och på det fåttet förvaras, behåller
en fin ftyrcka i det långfta. Råg, fom nyttjas til utfä-

de, bör vara grofkornigt och tit.färgen gråblått; den
råg, fom har många gula korn ibland fig, år odugelig
at få, emedan fiådana fädeskom, dels icke gro, dels vå-
xa de med fpåda fvaga korn, hvilka gå ut om våren,
Skilnaden på gammal och ny råg til utfåde år af verc-
kelig ftor påfölgd ; gammal råg fås ej i fandmyila, utan
hälft i fet och'fuktig jord, på det den må des fnarare
gro; éfverflödig våta tål hvarken ny eller gammal råg,
i fynnerhet den förra, emedan den mjölkas och mult-
nar bort förr än den gror. Skulle den ock gro, famt
komma upp, få aftynar en fådan rågbrådd efter hand
och ftånden förvifna famt falla i kull: år man dock
föranlåten at i nödfall fä fin fåd i våta om regnar, få
år nödigt, at i en plog fot flere fmå gaffel plogar hop-
fåftes, få at igenom tåt och lått plogning, utfädet til
behörigt djup, i den våta åkem nedmyllas. At rågen
kommer i god tid i jorden, år högftnödigt, om han
annars (kal hinna blifva ftarck nog, at bevara fig emot
vinter och vårkölden. Växer bråclden för tåt och ftark,
få kan om höften den af far eller getter afoetas, fiedan
mareken år tilfrufen, eller jorden icke finnes för blöt.
Få kreaturen böra ej (lappas på brädden, emedan de li-
ka fom fvepa gråfet uti fig, och då följer gemenligen
roten med brädden up*, med Lija kan ock brädden a.f-
fkåras, allenaft rörpipan ej (kådas, hvaraf roten gemen-
ligen går ut. Om våren fedan fnön affmålt, få löfes.
ftraxt up med en råffa den liggande och för(l<ämda bräd-
den, til at gifva luft åt de rötter, fom icke äro utgång-
ne, och hvilka fnart vifa (ig med grönfka* når i Tyfk-

" *B land
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land-och Södra orterna 5,6 och %:de kornet raknäs för
god växt af råg, lä fås i Finland i allmänhet, når ej
miisvåxt infaller, 8, 10 til 12 korn och mera. Vid Nyköping
i Södermanland Lges rågen gifva ifrån 16 til 2o:de kor-
net och ännu dåröfver.

Anmärk. 3. Oanfedt rågen af köld i vårt Climat
ibland har olägenhet, få antaftas den dock icke få myc-
ket af mafk och infecfter, fom i Södra orterna. Fbale-
na fecalis noclua, den nedkryper vid det gröna rågaxet,
emellan ftrået och biadftjålken, afbiter flraxt öfverfta le-
den, famt förorfakar hvitax i rågen. Trips Pyfapus, et
litet kråk, lägger fina ågg uti rågkornen, och upäter
dem, hvaraf axen ledan hår och "där, få hvita fläckar.
Bladmafken, Limax Agreftis, Finnarnas Etana, åter val up
något af brädden, men fkadar dock ej något af fådes-
roten, famt år i allmänhet olägenheten af de.lå fkade-
kråk, dräglig och ej mycket betydande. Rågens vårda
och våldlammafte fiender äro följande : Larven eller
fkråpuken af Skarabaus Melolontha, fom in uti jorden
aldeies upfråter rötterna af all vinterfåde , fom ock den
få kallade Rotmafken, hvilken år en liten mafk eller E-
ruca af milliontals fmå mygg Tipulce, hvilka om höften
få fnart rågen upgrodt fatta vid jordbrynet fina fmå ågg,
på den fpåda brädden, hvaraf innom kort tid utkläckes
en liten gul ma(k, fom följer biadftjålken ned i mullen,
famt åter up den famma och roten *, detta förra fkade-
kråk, gjör årligen förlkråckligen mycken fkada i. Tyå<.-
land : Ibland åfven i Skåne, famt har för några
år fedan, uppå åtlkilliga ftållen i Åland, den i åkrama
åfven vift fig, fom en grym våldsvårckare. (*) Hos
ofs i Finland har man hårtil, GUDi Lof, icke fpordt
någon fårdeles fkada af detta fkade-kråk. Af rotmafken
taga våra rågåkrar måfl hvarje höft, mer ock mindre

fkada.
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fkada. At förekomma detta, år pålicligaft, at nyttja rot-
råg til utlade, hvilken få tidigt med IMakerhet kanv utfås-,
at defs .brådd af ingen rotmafk ånnu {kådas. 2:do At
i allmänhet det råg-fåde anftållés i flutet af Julii eller
början afAugufti månad, och at den då fås tätt, få vä-
xer den intet få i haft lägg. 3:tio Hafva några kunni-,
ga fandtmån i Nyland förfökt, fom et medel emot rot-
mafken, at förrän fiådden fker, genom flådd något tik-
packa åkerjorden, famt at utfädet med harf fedan ned-„
myllas; fe 1768 års Inrik, Tidning. Num. 98.

(f) År 1768 Gjorde i fynnerhet uppå Åland, denna ■

mafk fålöm förut okänd, mycken fkada, på all vinter-
fåde ; Herr Kyrkoherden och Hof-Predikanten Backman
Öfverfände då per pofto til Herr Prades, några af della
malkar, hvilka efter behörig granfkning, befants vara
Erucer af Scarabaus Mäolontha, - ',

KORN, HORDAUM SAIIVUM.
Förutan det i Palarftina och /Egypten korn re-

dan i'de åldfla tider nyttjades i Åkerbruk, få anfes
Phcenicierna vara ibland det åldfta fol.Hlag, fom i
fynnerhet i kring Carlhage mycket fådde och cnlti*
verade kornland. Vid Attica i lleyfts påftås i Gre-
keland varit det åldfta kornland, och tyckes ifrån
Tcypten eller Cicilien denna fådes-art ditkommit.
Hos Grekcrne offrades på Altaren i EJomeri tid, förfl
hela fådes korn, federmera få blandades kornmjöl i
vatn, hvaraf tilreddes de få kallade pa£«i Platteka-
kor, fom nyttjades vid afguda offren. Mipm», fom
tilreddes, dels endaft af kornmjöl, dels och af vin

B 2 ; och
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och oft farnmanrifvit, befkrifver Hornerus fåfom en
iDycket hjertftynkände fpis. Ehuru faledes korn
varit ibland de förfta och åldlla fådes arter, fom åf-
ven i Södra arterna blifvit fortplantad och nyttjad
til fpis, få förföll den .dock, fedan båttre fådes-arter
eiptå. ktes, mycket til fitt varde. Til bevis håraf, år nogat
anföra följande Sevecas ord i EpifL iS.

Non enim ptcunda res tnjtia & potenta , aut fru»
flrum hordcacci pauis. Froinde patient ex hordeo y an>
tiquis njitatum, vita damnavit, quadrupedumque träds-
dit fefiäibith

Anmärk, i. Med fex flags korn, har man hårtil
c:;ordt forlok i vårt land.

1. Hordeum Polyfticbon, Jiarr eller grof korn, fbm
år ibland de allmänna (le.

2. Hordeum difticbon, Gumriky år det båda korn-
flag, både til gryn, kokmiöl och malt, famt gifver me-
ra "i fpan ån den förra, tål dock icke få val landets köld;
lider ej eller en mager och hård åker, utan vill hålft
fås i den fetafte jordmon, iandtman åger.

3. Hordeum bcxaiicbon, kdgell eller Sexlinne kom,
axet växer med fex rader korn.

4. Hordeum Zeocriton, Jkyffelkomf eller Plumage-
korn ( Sprat Barley) detta kornflag år ännu fållfynt i
landet; anftålda förfok utvifa dock at den val trifyes och
mognar.

5. Hordeum Prcecox , bråkorn^ kallas af våra finnar
Hdmofet s fas i fvedior.

6. Hordeum ccelefte, himmelskorn eller fkaliofl korn,
7. Ijfor;
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7. Hordeum avena mixtum, Handkorn, fom brukas

at utfås, pa lindar och fåmre åkerjord
Anmärk. 2. Torr, myckenfandblandad jordoch fpicken

}era år icke tjenlig för korn. Korn bör icke fås ftraxt
på nygjödning, emedan den befvåras af mycket ogrås,
utan hälft efter årt och rågfadet; af (amma orfak, år ic-
ke eller haft utan kogjödning tjenlig för detta fådet. Har
man om. höften fitt kornland djupt kört, och lagt det
i råttan tid i vinter-fåra, få år det ock tidigare, an an-
nars om våren färdigt til kornfade. Vift tecken til få-
destiden om våren år det, når man fticker en käpp i
åkerjorden, och mullen då ej klibbar vid honom. Kor-
net fås i öpen fåra altid om våren och årjes ned, at
kornet må Komma åtminftone 3 tum i jorden, då man
år fåker,at af vårtoreka den icke aftynar, hålft om man
låter efter kornfådets nidharfning åkem åfven köras öf-
ver med valt. Sås Gumrikskom i låmpelig fet jord, få
gifver det altid tredjedelen mer ån annat korn ; I an-
ieende til det tunna fkal, fom des kårna omgifver, få
år det til nyttan åfven til en rierdedel drygare. Sexlings1

korn, hålla en del före, mera förflå i fpan ån grofkor-
net, efter det år fexradigt; men fom defs ax åro ftåck-
re ån grofkornets, och defs korn fmarre, få ftrider det
emot en ovåldug erfarenhet. Brakornet, mognar vål ti-
digare, ån andra kornflag, men gifver ej få ftrid fåd
fom de. Plumagekomet, har ax til utfeende, utbredde
{om en Solfiåder, år tvåradigt, har kornen mycket tått
och hoppackade, de nederfta i axen långft och ftridaft.
Den bekanta Ångelsmannen Trovell berömmer detta
kornet fram för annat,i den delen, at fom defs ax om
det år aldrig få ftridt och tungt, dock altidhåller figrakt
på halmen fåfom hvete, utan at luta, få vinnes derige-
nom den formon, at det icke brifter af under bergnin-

B 3 gen,
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gen, fom ofta fker med annat korn. SåaSåft eller Jiim-
melskorn fordrar, något hoglåndt jordläge, fämt fet, los,
lucker jord, då den upväxer til ymnig åring ; det år et
förtråfteligt kornflag, och år ganfka godt både til dric-
ka och bröd, men har den olägenhet, at det rinner ut
på åkem, åfven fom rågen, i fall det i råttan tid icke
inbergas. Af Gumhikskorn gjöres det bäfta helgryn, och
affkallåftkorn tjenliga och goda perlgryn; dels mjöl år
få godt fom af hvete; gifver åfven ymnigt brån.vin',
famt år den båfta och dråpeligafte til mak, allenaft få-
den, af detta himmelskornet, f.ir i måkningen mera lö-
pa ut, ån annat korn, och at det males något groft,
lamt at någon hackelfe af råg halm blandas deruti, når
det fåttes at rinna på roften, S. V. Acad. Handling, X,.
Tom. pag. 5Q<

Til blandfåd tages hälften hafra och hälft hälften
bråkorn eller något af de andra dagen til utfäde, detta
fås på uptagne gråslindor, fom åter fkal låggas til äng;
fås något fentida, at vid utfådets nedmylining och harf-
ning, åker, kål , och viUfenapen må defs lättare kunna
förftöras, på (like åkerland. . Detta bland korn år af
ftort gagn i hushållet i fynnerhet til dricka och
yin. Meddåkerhet år förfökt, at, en tunna biand korn
gifver fiorton kannor brånnevin, åfven fom en tunna
malt deraf fyra tunnor godt måltids dricka och dertil
ånnu något fpisöhl.

Anmärk. 3. Ei mindre til kornfådets trefnad, ån
andra växters frodiga våxt bidrager mycket, at man år
förfedd med ftridt och vålmoget godt utfäde ; fotax i kora
och hvete, förringar ej allenaft mycket defta fådes-arters
värde, utan ock förminfkar anfeniigen deras afkaftning.
Hos de Romare var denna fådes-ftukdom få aldeles o-

bekant,
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bekant, at icke ens något Latinfkt ord gifves derpå.
Engelsmånnerna beklaga fitt land måft vara utfått rör
fotax i fynnerhet kring London och andra ftora Stader
famt anmårkes Herr Lifle i obfervation Husbondru Vol.
i. p. 248. At den åfven fmittar annan frifk fåd, fom
ock år oftmd at nyttja til bröd, och gifver anledning
til många beklageliga fiukdomar. De naturkunnige haf-
va långe bemödat fig, at utreda orfakenr ock at få tilråc-
keligt ljus om fotax. Llerr Grefven Otto von Muncken-
haufen i Hannover var omfider få lycklig, at han til all-
mån förundran uptåckte och bevifte, at detta fotackti-'
ga doftet i hvete och korn axen förorfakas och beftår
af en hop fmå fina Polyper, hvilka efter et dygn til de-
ras rårelfe och lefnadsfått, blifva fynbara, fedan detta^
doftet blifvit fatt i et glas vatn, och det med micro--
fcop behörigen åfkådas och granfkas.

Som i England man mårckt, at fotax i korn och
hvete, måd finnes i mycket gjödda låglänta åkrar, la
har man ock budit til, at förekomma denne lades fiuk-
dom derigenom i:mo at fådana åkrar väl dikas. 2:do at
de med kalk och afka gjödas. 3:tio På det fåd, fom va-
rit blandad med fotäx ej må fortfåtta fin fmitta, bör man
på det nogade undvika, at utfå frifk fåd på fådane (fål-
len , fom och akta fig, at frifk fåd, icke famlas i fåe-
kar, hvareft någon med fotax behäftad (åd förut, varit.
4:to at låd, (öm framvuxit med fotax, ftraxt upblan.das
med kalk och deruti förvaras, föran den utfås på åkc-
ren, eller ock s:to at efter HerrLignerolles och en GouffreVilles förfök vid Caux i Normandiet, en ladan med kol-
ax blandad fåd, lågges förft i vatn och något omrö-
rcs, då kolaxen, fåfom lättare ån annan fåd, flyta åfvan
Uppå, och fårlkildt kunna affkiljas; vidare påöfes nytt.
vatn, och faden fköljes fedan til des vatnet år helt klart,

der-
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deruppå tilredes af kalk och a(ka en ftarck lut, hvarutt
fåden par dagar blötes föran den utfås. Så Herr Da-
nats förfök vid Rochelle, fom ock de förfök, hvilka i
Frankrike blifvit anftälde efter Konungens befallning vid
Trianon utmårcka alla gemenfamt, at detta år det fåk-
rafte fåttet at fria fåden ifrån kolax.

§. 6

SPALT eller få kallad Turhfl hafra. Zea di*
coccos vel spelta major Batth. pin. %% Triticum Spelta
Lin.

Denna fådes-art fordrar lös, fet jord, åfven fom
himmelskorn, gifver godt mjöl och bröd, famt
mångfaldigt båttre gryn ån alla kornflag ; de likna
nårmaft risgryn, i. tunnaSpelt gifver 104 Sk. gryn;
håraf fås ock muftigt dricka, men det år blekare,
ån af annan fåd; Brånvin af Spåltmjöl anfes til nå-
gon del åfven likna Arrac. S, Vett, Acad. HandL
1762 pag* 2931

Hafra Avena f/ttivaé
Efter Anfons anberåttelfe, våxer detta fådes-flag

vildtpå ön fitan Ifemandes v\å Chili. Föran Tyfkland
blef få upbrukad fom det nu år, var hafrans bruk
der allmännare ån fåfom nu i Sverige, få berättar
Vlinius i defs Hi(L Nat. iS b. 17 Cap. At Tyfkarna
i hans tid åto ingen annan gröt, ån af hafra.

Anmärk, i. Hafran år en lycklig växt vid alla nya.
tipodlingar ochnyplögningar, emedan den våxer utan gjöd-
ning åfven i mager jordmon, men trifves an mångtalt
bättre uti fet och god jord, famt har äfven hår i Fin-

land,
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land, Herr Kyrckoherden Roos i Kifko, hvilken äger en
berömlig och fynncrlig erfarenhet om hafre-fädet, fram-
bragt hafra af tre och en half alns. längd, fiunt hafver
äfven en hop hafverftånd framvuxit, vid förfta leden nedan-
för axet, med nya fidofkott och nya ax.

Anmärk. 2. Långt up i Dalarna 1 Norr och Vär-
meland, fås ånnu allmånnaft hafra, och beftår Folckets
måfta brådföda deraf; i fattiga och magra Landsbygder
brygges åfven- dricka af hafver mak; i Sverige for fig
fielf,"fås måft den fvarta, och i Gotha Rike den hvita
hafran. I Finland brukas de bägge ömfom i åkerbru-
ket, famt anfes fvart hafran vara bäd och tjenligaft til
hatvergryn.

Anmärk. 3. Målen och föndergröpt hafra är bått-
re ån omalen för hädar; ty håden kan lämna honom
hel ifrån fig. Blandar man en tunna hafregröpe med
en tunna råggröpe, och bakar deraf 480 kakor, famt
gifver håden 2 gångor om dagen, räcker deffe 2 tun-
nor mjöl i 240 dagar, då deremot, om man ger håden
på famma tid 1 dop hafra dageligen, åtgår 6 tunnor
och 24 kannor. V. A. H. 1757 p. 287. vill man före-
komma, at ej otrogit folk borttaga häftens del, blandar
man dränk och väl falt i degfpadet.

HIRS. Af detta fåde, få har fyra fårfkildte flag blif-
Va förfökte i Finland, hvilka alla frambragt mogna frön.

i:mo Hirs Panicum Jtaiicum, brukas nu mycket i /-
talien och Tyfkland.

2:do Panicum Arundinaceum , kallas och fårgå hirs,
år frodvåxtare och har ftörre korn ån den förra.

3:tio
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3:tio Panicum milliaceum år allmän i Indien och Tur-,

ftiet, kommer åfven fort i Aftracan och Cafan famt de
Nordhke orter i Rysland.

4:to Panicum Crus galli, våxer vill i Fa/ropa och Vir~
ginien; år af det fåmdahirs flaget, brukas cndad til fö-
da för höns och annan fmå fafel.

Anmärk. Af Turkarna kallas dede fådes-/lag;
Daru Daritfi famt af Araberna Duclmon. Hos de Oftra
och Södra folkflagen har långe defle Sådes-flag varit i
bruk. Plinius fager ock, Nulliim Panico pr.ttuliffe cibum
Ponticas gentes 2f Tbracas. Nar fröet af denna fåd an-
tingen genom tröfkning eller med trä döt i en hummer
affkiljes, få fås af dem, de högdnyttiga, och bekanta
Hirsgrynen ; om Hirfens plantering och ans kan närma-

re och mera jämföras Herr Profefor Gadds Plan-
tage underråttelfe 4de Stycke Num. 7.

GUDi Allena Åran.
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