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Kongl. MAjrts
TRO-TJENARE och CAPITAIN

Vid Savolax Läns Regemente til Fot, famt Riddare
af Kunglig? Svärds-Orden,

Välborne
Herr FRIEDRICH WILHELM

L A D A U,
PROBSTEN och KYRKOHERDEN

öfver Id-nfalmi Forfamling,
Hôgarevbrdige och Höglärde

Herr ANDERS FÖRSELIUS,
HÔGGUNSTIGE HERRAR och GYNNARE.

Upfagen ej mina Gunflige Herrar obenägif, at jag åtagit
mig friheten, medclft Edra Värda Namn hedra detta

mit Academifka arbete. Den ynneft jag ftädfe af Eder er-
farit, förfäkrar mig om Eder Gunfliga uttydning däraf. Jag
utber mig ock den förmon, at härjämte få nyttja detta ci l—
fälle, at allmänt för Edra Vördade Perfoner, få ådagalägga
något rön, af min oförändrade cilgifvenhet och Högaktning.
Jag fmikrar mig af det hopp, at af vanlig gunfl för mig, J,
mina Gunflige Herrar, mera anfen häruti min vördnadsfulla
vilja, än fvaga förmåga. Min önfkan och bön til Alimag-
ten, för Eder och Edra Kära, famt Färnäma Anhörigas
fällhet och välgång, fkal aldrig uphöra. Jag inncfluttr mig
3 Eder vanliga Höggunftiga åcanka och framhärdar med be-
fländig vördnad

Mine Hucgunstige HERRARS och GYNNARES
Öd-rjukdfie tjenare

JACOB GUMMERUS,
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VälärevSrdige och Wglârde

Herr JOHAN TUDERUS,
Mantals-Commissarien,

Högaktad

Herr JOHAN FRIED. GUMERUS,
Capei.j.anen vid Piéxämäki Förfamling

Ärevördige och Hbgvàll'drde
Herr HENRIC LYRA,

GUNST ICE HERRAR och ANFÖRVANTER.

Et lägligit tilfälle gifves mig omflder , at affkiMra den
Högaktning, jag för Eder, Mins Herrar och Anför-

förvanter fa länge i mit inre hyfi. Det vore ock af mig
aldeles obilligt gjordt, om jag icke nu med behörig op-
märkfamhet, päminte mig flere Edra vedermälen af ynnefl
och godher* och dem jag haft förmon tid efter annan i ynv
nigafte måtto at erfara. Til prof af min trkänlla och fl<y|-
diga tilgifvenhet upoffrar jag E^er altfå, Mint- Gunftigs
Herrar defTa få blan , fom innehålla en rekning af mina
framfteg i vetenfkaper, och hvilket är en förftlirg af mina
Lärdomsprof. För öfrigit önfkar jag, riféf täck es den Als-
mägtige GUden uppehålla Eder Mina Gunftig. Herrar och
Anförvanter i många tider vid en btftändig hö ila och väl-
rrefnad. Jämte hviiken önfkan jag har äran at framhärda
med vördnad

Mine Gunstigé HERRARS och ANFÖRVANTERS

"Simjttfte tjenare
JACOB GUMMERUS.



sQeconomie-Commissarien ocli Krono-LlnMsmanmn,
Valbetrodde,

Herr HENRIC GUMMERUS,
Min Huldafie Fader.

Jagkunde med fog anfes för den otackfammafte i verlden,
om jag vid alla möjeliga tilfä Ilen ej i akttog min barn-
iliga plikt och fkyldighec, för 211 den huldhet, hvarmed

J, Min Kärafte Fader, alt ifrån min fpädafie barndom, in-
fil nuvarande tid mig ftändigt omfattat. Eder omforg om
mit väl, Huldafte Föräldrar, har fölgt mig ät lika med lif-
vet, och alt ifrån des början lämnat tydejiga bevis, at in-
tet Faders hjerta kan gå längre, än J à<.t gjordr. I mitt
timmeliga väls befrämjande _ hafven J Mina Huldafte Föräl-
drar af Edert ömma och kärliga hjertelag, hvarken fparc
tröttfamma omforger, eller Edre nog dryga och känbara om»
koftningar. Jag fer val altfå hvad min erkänfla för alt det-
ta fordrar: men finner dock intet hos mig, förmögenhet at
afbörda denna min fkyldighet. Jag nedlägger fördenfkull
för Eder det endafte fom liar i min förmåga, det är jämte
förftlingen af mina Lärdomsprof, et vedermäle af min vörd»
radsfulla erkänfla och tackfamhet. Allmagttn göre mina
Huldafte Föräldrars dagar glada och fälla, famt late den
dagen vara långt borta, på hvilk-en Eder bortgång fkal fåra
mic blödiga hjerta.

Under hvilken önfkan jag med oaflâtelig barnilig vörd»
nad framhärdar

Min Huldafte Faders

Ödmjuk - Lydigfie Son
JACOB GUMMERUS,



§. I.

Växternas lif och hål fa, fom den beftår
i en tiiråckelig näringsfaft, des !åm=
peliga bianning och obehindrade rô»
rörel/e, i växternas cfkadde ror och
ådrar , få finnes de igemen (iuklige

och med afcynande krafter, da jorden dem tilde-
!ar dels ringa och otjenlig föda, eller ock a£ de*
ras falla delar på något fått blifvit fkadde i få at
däraf näringsfaftens nödiga fria omlopp på något
ftålle hmdras och afftadnar. Så vida alla växtes
aga organifka kroppar, få kunna de ock i alimän-.
het, vara underkattade fiukdomar dock af fårfkild
art och befkaffenhet. Hvilka äro fkiljaktige, få
efter växternas fårfkilta mecanifme, ålder, jord*
mon,, däri de växa, Climat fom ock andra tiifäN
liga omständigheter,

A Hvad
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Hvad de våxter angår, fom utgjôra våra all-

Biånna Cereolia , eller fådesarter, få kan man i
allmänhet ej anfe dem vata mera underkaftade fiuk»
domar ån växtrikets fofier ; men fom ej
allenaft måftadelen månnifkor, utan och nåftan
alla våra hemtama djur af dem hafva fpis och fö-
da, få ligger mycken makt därpå, och år högft-
nyttigt, at i fit råfta fammanhang känna', de (iuk*
domar hvaraf fådesarterna, mâft angripas, fom
ock at veta de botemedel, hvarigenom (lika ölä-
genheter kunna afbôj?.s. 1 anfeende til alt detta,
finner man ock, at för fiere Secler tilbaka hos de
Grsker och Romare, åtfkilliga Lårda mån ftråckt
fin upmårkfamhet, at underföka och utreda defla
omftåndigheter, oanfett de dock mycket mifstagit
(ig, både om orfakerna til fâdesarternas fiukdo*
mar , fom ock om de medel, hvarigenom efter
naturens egen upgift, roa bör bjuda til at håfva
och förekomma dem.

Roft och kol ax t fâdesarterne, kallade Gra:-
Mkerne efter Theopbraftus bryfbe, och anfågo de det
fom et Himmelens ftraff, hvilket omöjeligit vore
at förekomma; Romarena gofvo det namn af Ro-
bigo, och fom de ej olikt en del Indianer, hedra-
de med Gudanamn alt det de fruktade före, få fick
hos dem en Afgud namn af Robigus{a)_. af hvil»
kens gunft eller ogunft, de anfågo fom en fölgd',
om fåden af roft och kol ax befvårades, eller ock,
om den ifrån denna plåga var befriad. En Varro
ber och hjerteligen den famma, at han måtte af*

bo-
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böja ifrån fåden och fruktträn allahanda flika duk-
domar.

Alt detta år nog en känning af deras om-
hugfnad, hvad fädesarternas fiukdomar angår, och
hvad tankar i (it Hedna möiker de härom haft;
vår nu mera uplytta tid märker mera redigt hår-
uti Naturens lagar, utan at ledas på (lika a("vå-
gar, och har funnit detta ämne fa mycket mera
värdigt et laggrant underfökande, fom därigenom
icke aliénait kan vinnas nödigt ljus, om orfaker-
na til fädesarternas mifsväxt, famt medel at före-
komma fådant, utan ock huru tillika närmare kan
utredas de fkadeliga föigder, fom med ej mindre
olägenhet torde verka pa fieifva månnifkornas häl*
fa, fom nödgas nyttja (lika af fiukdomar befvå-
rade få desarter til fp is och föda. Så finnes
i Engelfka transaktionerna förfök och bevis anför-
da , at folk, hvilka nyttjat fåd, hvaruti mycket
fot och kol ax varit inblandade, den har hos
dem lagt grund til elaka Febrar, Kallbrand, mjöl-
kens förminfkning hos qvinnckönet och dylikt
mera(^) at ej förtiga det af en Dodard, Lang. la-
gon, Delahire, Nocl, och Salerne. anföres flere (lags
fiukdomar, hvarmed folk befvåras, fom ätit en få
fiuk fåd, och år detta få allmänt kunnigt hos bön-
derna vid Salogne , at de altid med mycken up-
mårkfamhet fkilja flika duka fädeskorn »från de
frifka axen.

(^Plinius Lib. J§ Cap, 29. Roblgaiia a Numa Pompilio in-
A a fti-
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fliéuta effe fcr'sbif. Se ock mera härom, Varro Lib;
1. de re ruftica Cap< I

(l>) Engelfk, Transafl. af Lowthorp. VcUh pag, 626,

f; 2.

Indelningen af fådesarternas fiukdomsr kan
blifv a ätfkiliig, alt efter det den famma grundas
antingen på ordfakerna til dem, eller ock på fielf*
va liukdomamas tttvfirtes kännetecken; vi vilja i
närvarande srbete i akttsga bägge omftåndighe*
terne.

Tournefort snfer med goda (kål fådesarternas
fiukdomar härröra af fem far (k ika hufvud om Itän-
digheter.

r.o Af öfverflödig näring.
1:0 Af otilråckelig och ringa föda.
3?o Af otjänlig näring;
450 Af nlringsfaftens olika utdelning.
5:0 Af utvårtes tilfålliga omftåndighetef*
Vi fkole följa denna des ufftakmhg, och fåledeg

förft fkärfkåda befliaffenheten af de fådesarters fiuk-
domar, fom af öfverflödig näring härröra.

§. 2*
Hvad defia angår, få hörer hit befynnerligefl

lolialio och cattleffentia Cerealittm, hvarigenom fä-
desarterna af öfverflödig näring, antingen förvå*
xa lig til en myckenket ymniga blad, eller ock

up-
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tipfkjutâ til öfverflödiga ftånglar utan at bara nå-
gon mogen frukt. Med våra Nordifka fädesarter
fker det gemenligen

i) Då Ärter, Bönor, eller Bohvete, och Hirs
fom ock Lins utfås i mycket fet jord-) och rägn»
agtig fommar d'ârpâ infaller»

å) I fall, i dylik jordmon, vârfâdet med Korn,
gommarråg och Hvete fker mycket fentida, få för*
växa deflä fädesarter ock mäft i blad och ftâng*
lar , utan at hinna för höltfråfterne i vårt land
frambringa mogna ax.

3) Höflfåde, fåfom Råg och Vinterhvete taga
fällan fkada af en fådah ymnig näring, i fall, icke
om höften med ftark bråddvåxt eller Pbyllonuwia
det röjer (ig.

AnMärkn. t. Canh'ffentîa Cereaiixw omtalas redan af
î-linius i des Haft» nar, Lib XVII. cap. XXVI. och kallas
af Honom färfkilt Hirculatlg , dâ vinranî.orna i öfverfiödiga
ftänglar förväxt lig. Annars äro ock af öfverflödig nä»
ringsfaft växternas bekanra fiukdomar S-'r<ir.gu!atio (_a) och
iuffocatio (_b), men mec. defta äro (ädesarterne fällan befvä-
tade, utan mäft märker man dem pâ viiïa trädarter, eller
ock röja fig defla fiukdomar där vinberg fînn3s,

Ami- 2» Sâfom medel åt förekomma Bönors och Årtc
Hagens öfverflödiga växt i ftänglar, fä är af några förfökt,
ac förrän deffa växter fkjuta i blomknopp, med fkära eller
15a något toppa dem , til hinder i deras öfverflödiga växt,
och at qvarhålla nâringsfafcen för blomma och frukt hvil-

k«£
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k«t äfven fäkert med förmon aflöper, i fall icke tillika de-
fto ymnigare r^gn om fommaren infaller, då gemtnligen lli.
ka fädesarter, faft de i flänglar ej få upfkjuta, icke des
mindre med Pbylfamania röja lig. Säkraft är, at för deffe
Cerealia undvika vid utfädet altför fet jord , och i fall det
likväl måfte fke, få bör igenom tilräckeliga diken fådana
jordlägen väl hållas torra , at af rägnårs väta deffa fädes-
arter ej må få onyttigt förväxa fig.

At vårfädet af Korn och Hvete ej af mycken näring
må grönfka in på Höften, utan frambringa mogen frukt,
det kan h/elpas igenom deffa fädesarters tidiga utlade om
våren; äfven fom olägenheten af ymnig bråddväxt om hö-
ften kan förekommas i fall brädden antingen i November
månad du marken är tilfrufen, genom kreaturen afbetas},
eller ock at den förut i Oftober månad med fkära eller lia
något affkäres och toppas.

(4) Sirangulatio eft morbus übi nutrjfione fuperflua roeatus
prs obefitate & condenfatione obftringuntur, ut arborum
aliarumque plantarum rami cibum accipere nequeanr. Hoc
autem vitio, Cerafus plurimom infeftatur, cum nimio ali-
mento Gummi fuperabundaverit, vid, berna. Curtii Liber.
Hört. XIII, Cap. il.

(b) Sufoc atio eft, Dam fuccus nutritius nirr.i opere abundans
vi motus fui plantarum, fibras lignofas , vafa chylifera
atque utriculos valde fenfim diftendit, tandemque .in va-
fcula aerea (ive tracheas cffluit, unde poflmodum impe-
dita feparatione, fimul & circulatione fucci alimentarîî
planta emorirur. Vid Theodor. Zvinger diff. de valetu-
dine plantarum fecunda & adveria pag. 327.

Ibland de förnåmfta fiukdomar växter under-
ka-



7
kartas af otiiråckeJig föda och näring, få åro de
når fåden finnes i växten med aftynade fådesftånd
och förtorkade ax , hvilket fått namn af Sidera»
iio (a); Af en i mindre mon förminfkad nåring
röjer det (ig åfven ibland med fmå fkrumpna korn
i axen; ån ock, at fåden endaft upvåxer i fmå dvår-
geftånd, fom kallas Rachitis, eller dö de aldeles
bort af trånfiuka, fom år Atropbia.

N:o 1. Hvad den förfta fiukan angår, få up«
kommer den måft

i) 1 mager och torr åkerjord, hvareft finnes
brift på nödig näring för fåden.

a) Når åkerjordmon beftår måft af Sandjord
och ftark fommartorka til.ftöter.

3) Om åkerjordmon år Pösjord Argilla intu-
tnefcens, få hånder gemenligen vårtiden, at når vid
kjållofsningen den tinar up, få råmnar den i kors
och tvår, hvaraf fådesrötterne dels fpråckas och
fönderfpjelkes, dels ock at vid denna jords uppös-
ning fådesroten vandes up och ner, få at den kom-
mer ur fit råtta låge, hvilket fedan har til fölgd
en myckenhet förtorkade fådesftånd och hvitax i
fådana åkrar»

N:o 11, Skrumpliga fmå korn i Sädesaxen, de
fynas ofta når fåden ån år halfmogen,få ftora och
grofva fom på annan fåd: men innehålla knapt
til hälften någon mjölaktig kårna. Förutan brift
på nåring, få hårrörer åfven detta ibland

i) Dä fåden dels för tåt våxt, dels ock at af
ftorm
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florm och flagrågn den blifvit bråten , och Isgfc
fig. ned emot marken den tiden fådeskornen ån fir.,
i grönfka, och i dem finnas en mjölaktig iåft, hvil-
ken ledan halmen fåledes blifvit afbruten, ci mera
får nödig näring at förvandla och ftadga (ig til en
mjölvuxen kårna.

i) Händer ock detta når vid bönan af fådes-
kornets mognad en ftark (om marhetta infaller iom
häftigare pgikyndar fådens mognad, ån nåringsfaften
kan upftiga i axet til nödig kärnas tilredning och
fullkomnande.

3) Vår-utfåde, fom fås mycket fent, år i fyn«
nerhet utftåldt för denna tilfålhga fiukdom och o-
lågenhet, famt frambringar fådan våxt, aldrig an-
nat ån halfmogen fåd.

N:o 111. Rachitis, denna fiukdom år fållan all-
män eller något betydande hos fådesarterne. Herr
Fillet år den förfta fom hårom famlat rön och an-
märkningar.

1) Denna fiukdom röjer fig hos fåden förrän
den blifvit mogen, når fådeshalmen vid pafs år en
och en half fot hög.

2) Sådesftånden på fådan fiuk fåd, åro emot
andra fådesftånd af lika ålder hel korta, krokiga,
fulla med mångfaldiga leder, och utväxta knutar.

3) Bladen finnas blågröna och antingen nå-
got hoprullade eller annors fkrumpna och ovanligt
inbögda. »

4) Bladfkidan fom innehåller axets utfkott år-
hop-
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fcopkrumpît med föga och ringa ämne til ax och
blomma.

5) När fiukdomen ej år i få hög grad, få fer
ofta hela fådesftändet grönt och frifkt ut, men i
ftållet för ax ï bladfkidan få finnes det fom en li-
ten knöl hoprullat ; än ock beftar det af en liten
fpits med åmne til 2 a 3 korn.

6) I fall något korn finnes på fådane Rachiti-
fke fådesftånd, få åro de fmà och fvarta, utan nå-
gon nyttig kårna.

7) Roten på de(Ta fiuka fådesftånd finnes pä
âtfkilliga (fållen blott, och utan den yttra fvamp-
aktiga hinnan eller epidermis, famt år mäft trä-
aktig öfver alt.

8) orfaken til denna fiukdom år mäft brift på
näring ; den må då vara borttagen af mafk och
infecter, eller ock at andra växter bortfugac mu-
fien ur jorden för flika fådesftånd, ofta torde ock
mineralilka exhalationer af jordens egen ofrukt-
famhet vara grunden dårtil.

N:o IV. Atrophia denne fiukdom röjer fig hos
fådesarter på det fättet:

1) I början af våren växer fåden med gröna
blad och ftjelkar : men in på fommaren når nä-
ring tryter, börjar den up i toppen at förvifna och
bortblekna.

2) Alt efterhand torrkas fådesftjelken mer och
mer, bladen förfalla, och ftångeln vid roten mi*
fta åfven fin grönfka, hvarpå hela fådesftändet bort-
bleknar och förtorkas, famt aldeles går ut.

B Aw\s.
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Anm, î, At förekomma den fiukdomen fom liar nawn

af Mderatio är fäkraft at väl göda åkem, undvika torra hög-
der och fandjordmon til åkerjord, famt i fall man nödgas
nyttja den til åkerjord, få bör med tilblandning af lermyl-
la, fandjorden förut förbättras.

Pösjordens fkadeliga verkan kan ock hindras, i fall
flik âkerjordmon förfes med ftora djupa dikeh och ,fie|fva
jorden jämte gjödning , grof fand, kalk och afka di-
blandas; desutan kan fades rötternas uppösning ur jorden
om våren i denna âkerjordmon äfven tätrmeligen föwkom-
»i3S, i fall vjd kjällofsningen marken med en tung vält öf-
Verköres. Aro åkerfälten utftäldä för (ritt väderdrag, få
lägger fig Î dem fällan fäden, få mycket, at icke af bläft
den äter kan uprättas, och äro fåledes på de flällen min-
dre, at befara, de fiukdomar, fom i N:o 2. mom, i, finnes
anmärkte.

{*) Zvingeri diflT» de val, plant, fec, & adverfa p. 32/,

§" 5.
De fådesarternas fiukdomar, fom hårröra af

en förderfvad och otjenlig näring, äro för en
Land.man måft farlige , och gjöra defTe ftörfta
Skadan, af fådan befkaffenhet ar Spbacelifmus< (ä~)%
eller Franfofernes blielle, och det vi kalla röta el-
ler brand i fådesftånden, fåfom ock då kolax och
fotax finnes i den växande fåden.

Brand eller rbla i fäden har ifrån åldre tider til»
baka hos Geoponicos varit bekant, och år detta det
famma, fom ibland plågar angripa hummelgårdar,
famt ibland af några befkrifves under namn af car»

bun*
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btmculus. Redan för mer ån 2000 år fedan berät-
tar dårom Plinius, då han förmäler med mycket
bekymmer -, at intet ftorm, (lagrågn och oväder
varit i Italien få fkadeligit för vinbergen, fom denna,
fiukdom; de Romares Robigo tyckes och måft va-
rit lika hårmedj des kännetecken åro:

1) at denna fiukdom förderfvar i fådeskornet
des grodd, och i ftället för kärnan fyller kornet
med en fvart (Vinkande feg våtfka.

2) På detta fåttet förderfvar det ej aliénait
axen, utan utvidgar fig åfven detta rötaktiga åm*
net, til fädens blad, ftångel och fidofkott.

3) Man finner om våren i fådana fiuka fädes-
ftånd, når de börja fkjuta i ax ftraxt i bladhylfan
et fådant rötaktigt åmne och når man fådesftrået
nogare underföker, finner man at det utbredt fig
redan 2 a 3 linier når in til roten.

3) De blad, fom omgifva axets utlkott, äro
fmå och krumpna, och i ftållet för fådeskorn, fin-
ner man den Pila ftjelken vid axet vara omgifvit
med et fvart klibbigt åmne, hvilket ofta redan på
fielfva bladen åfven fyns. Ibland år ock bladhyl-
fan om axet frifkt och grönt, men axet icke des
mindre angripit af röta.

5) Har et fådant fiukt fådesftånd hunnit up«
våxa med behörigt halmftrå, få år det ftyft och
fkört, om man böjer det, och kan vid närmare
granfkning man få fe hela halmftrået vara fylt
med et hvitgrått och fvart mjölagtigt åmne.

B 2 6) Den-
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6) Denne (îukdomen angriper måft alla for-

ter hvete, något korn , men rågen aldraminft, i
mycket våta åker-jordlagen och rågnagtiga år, åt
denna fiukdom allmännare ån annars.

7) Det farligafte med denna fiukdom år det,
ät den efter fåkra rön finnes fmitta annan frifk.
fäd, och i fall denna fiukliga fåden nyttjas til fö-
da af månnifkor, få lägger den hos dem grund
til åtfkilliga fiukdomaf » fåfom vid flutet af förfta §.
anmärkt biifvit.

8) Igenom fiere anftålte rön och forfok år uf-
redt, at orfaken til denna fiukdom ej år, forti
en del trott, får eller dufvegödfel i åkeren, fkad-
lig dagg i Infecler* eller ftark, fommarheta, utan
faft mera öfverflödig våta i fådesåkrar, jåmte hin-
drad nödig utdunftning af fåden under ymnigt
rågnfalk Doåor Hales och måfta delen Angelsf-
mån, fom fiuifvit i LandtfkÖtfelen, påftå ock,
at emedan denna fiukdom måft röjer (ig, då ef-
ter långfamt rägn häftig folhetta i lugnt väder
infaller. få förmena de, at når ymnigt upftigan-
de ångof ftadna qvar på åkergården > och igenom
dem folert med mycken hetta verkar eller fåden
blottftålles för häftigt folftick, få anfes detta ej
ringa bidraga til brand och röta, bålft om fåden
mycket tätt ihopvåxeiy

Anm. t. At til fullo förekomma denna fiukdom , af
mycket (värt; men at dock til någon del, fa mycket mö-
jeligic är, hindra des tillagande, fä är nödigt 1:0 At und*

vi-
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Vika fumpîga och vattufiuka åkerjordlägen; 2.0 At tHftf
det âkeren i det möjeligafte är utftält för fritt väderdrag,
3:0 at med all upmärkfamhet akta, det den af röta och
brand angripne fäden ej ma blandas med annan fund fåd,
utan at des fmitta pä det möjeligafte uridvikes, och hvaroix»
framdeles utförligare fkal förmälas.

(<-) Zvinger. loc, cit. pag» 324»

§. 6»
Kol-ax kallas af Franfoferne Le Charbon, Den-

ne år et (lag eller fpecies af den nyfs bcfkrif-
na fiukJomen , men ej mindre vådelig och (ka*
delig för Landtmån än den förra 3 des förnåmfta
tecken årot

1) at på fådaha fådesftånd. fynas fådeskornen
lika ftora och frifka fom på annan fåd, men i
ftållet för mjölaktig kårna, åro de fylda med et
fvart mjölaktigt fegt ftinkande årane.

2) Förr än defTe fiuka fådesftånd blomma ,
kan man föga ikilja dem ifrån de frifka; dock
marker man efter det fåden blommat, at fådes-
kornen i flika ftånd något ("vålla up, och at i dera
finnes en hvjtaktig faft, fom vid kornfåftet hyfer
en gulaktig rota, hviiken efterhand fördelar (ig
öfver hela axet, fom på flutet däraf får en blå
mörkaktig färg.

Emot det fåden mognar, börja deiîa uiörk-
gröna och blåaktiga fådeskorn at blekna och hvit-

B| na,
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na, famt åro utanpå lika annan fåd, men för 6f-
rigt finnas de mycket lättare, och vid underök-
ningen år inom fkalet et brunt eller fvart ftinkan-
de kolaktigt ämne.

4) Bladfkidorne omkring ax-(kottet åro ge-
menligen gröna och frodiga , men här och dår
beftrödde med fmå rötaktiga puncler; för öfrigit
år hela växten med fådesftåndet inemot axet frifkt
och grönfkande.

5) Om fådana fädeskorn fås, få upgro de ic«
ke: men blandas de ihop med annan fäd, fmitta
de ftarkt all den frifka fåden, med denna rötakti-
ga fiukan, och i haft upfylla hela åkergårdet med
fådana kolax. Nyttjar man til utfåde, fäd, fora
ihopvuxit med kolax, få är bekant, efter Dotlor
Aimem rön; at altid en fvart prick med rötan fin-
nes i flika fädeskorn. De upgro ock vål : men få-
fom anftuckna och fmittade frambringa gemenli-
gen ej annat ån onytriga kolax.

6) 1 fall fådane kolax hopblandade med an-
nan fåd fammanmales, få blifver mjölet gråak-
tigt och brödet fvart, kiårft och för hålfan
fkadligt.

7) Den fmittande verkan år få mycket farli-
gare af defiå kolax, ("om den famma, och all fäd,
hvilken af deras fmitta blifvit angrepen, i (lere år
kan hos fig hyfa denna fkadeliga egenftkapen; at
ej förtiga det efter TiHets förfök, den ej heller kan

för-
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fôrfvagas af en värma, fom fvarar emot 60 grader
på Reaumurs eller 142 på Fahrenhegts Thermome-
ter. Stark köld och froft betager faft håldre den
af kolax fmittade fåden des fkadeliga verkan.

8) På korn, hafra och hvete år beklageligen
denna fiukdomen måft anmårkterj rågfådet år ge»
menligen fritt dårföre»

Anm. î. Maiei trodde at orfaken til denna fiukclom
i fåden, fkulle vara fönderqväfla fädeskorn, men des eg-
na närmare anftälte fötfök» Vederlade des tanka. tFoiffen
och Doßor Aime» förmente det härröra af omogit fädeS-
korns fkadde ftällning. men denna fiukdom angriper ju
ock bladen, Den timar ej i brift af näringsfaft; Ty in-
fil axet finnes gemenligen fådana'lädesftånd altid helt fri-
fka och frodiga. Foecundations fel i fäden är det icke
heller, ty för blomftrings tiden angripes redan fäden af
denna (iukdom. Tiilet är den förfta fom upgifvit den fan-
nolikafte orfaken händ , och har han för Vetenfkaps A-
cademien i Bourdeaux vift detta härröra af näringsfaftens
förflockning eller obftruâion nedan för fädesaxet.

Anm. 2. Flere fatt gifves val at hindra och mota
denna fiukdomens utfpridande, men af rie fäkrafte är dock
det fom Herr Lignerolle och Couffrtvillt vid Caux i Nor-
mandiet förfökt, och beftär däruti, at en fädan med kclax
blandad fäd , lågges forft i vatten och något omröres, dä
kolaxen, fafom lättare än annan fäd, flyra ofvan uppå ,
och färfkilt kunna affkiljas ; vidare påöfes nytt vatten,
och fäden fköljes til des vatnet är hel klart; därefter bör
fäden något blötas och tvättas i ljumt kalkvatn , förr
än den ucfâs, e ler nyttjas til föda (<*). Herr Donai vid

R«-
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HocbeUe har äfven med förmon nyttjat en varm kalk ocfi
afklut, ihopblandad; Herr Tull i Hor/e HSing Hoibonäry Cap,
lo- vifar falt hafsvatn äfven vara godt hare-mor, famt Gref-
ven Ginani (b) före/lår at utfå fäden gleft och rymligt; men
ock tillika blöta den något i varmt kalkvafn , dä des trait».
tofamma verkan förgås.

(4) Du Hamel D. Monceaus cultures des terres Tom. V»
pag. 177.

(b) Ginani, Dello raalattie del granö, in erba, tratcatofto-
rico, pag. 373.

§. 7i
Sotax år en fiukdom, fom fkiljer fig både i-

från brand och kolax dâruti at den
1) Ej "öjer fig med fvart kolaktigt åmn*, el-

ler fom en leg rötaktig faft i fådesftånden, utan
finnes aitid i fint gry och doft fåfom fot.

1) Detta angriper ej fådesftjelken inuti, utan
vifar fig måft på bladen, eller ock i bladbylforne
då axen börjar framfkjutn.

3) Detta fvarta doftet år gemenligen få löft,
at det lått både af rågn kan affköljas, fom ock
af vader bortblåfas.

4) Korn och hvete angripas måft af denna
fiukdom, i fynnerhet när kall vår och rågnaktig
fommar infaller, och angripes förft bladen med
några fmå roftaktiga flackar, innan axet fkadas,
ibland fer detta doftet ock ut fom roft, ibland är

ock
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ock denna fiukdom få dold hos fådenj at den
knapt utan närmare tilfyn med blotta ögon kan
rnårkas.

5) Någon gång angriper denna fiukdom ock
gråsarterna : men år fållan dem eller fåden få
fkadelig, at roten eller hela ftångelen dåraf fkul-
Je förderfvas, utan finnes växtens blad, des blom-
ma och frukt, famt grodden altid fkåmd i fåda-
na fådeskorn.

6) Detta fvarta doft fom af vädret Mkringfpri-
des, anfer Herr Lifle i Objcrvation in Httfbondrtt
vol. 1. pag. 248. för at fmitta annan frifk fåd,
fom ock mycket troligt år: men Dullamel Du Mon-
ceau nekar det.

7) Efter gjorda anmärkningar paftås, at i /E-
-gypten aldrig finnes fotax i fåden; i Italien (kal
det ock vara mycket fållfyn t ; bagge deffe orter
befvåras icke heller den tiden fåden växer, af
jkall vår och ymnigt rågn. I åldre tider forme-
nes denna fiukdom hos de Romare varit få obe-
kant, at efter Engelfka Geoponicorurn anmärk-
ning, ej något latinfkt ord firmes dårpå; ty Ro-
bigo, fom i V. §. befkrifven blifvit; brand i få-
den och Honungsdaggen åno en hel annan fiuk-
dom ibland fådesarterna ån denna. De fom fkrif-
vit i Engelfka Landtfikötfelen, beklaga fig at fot-
ax hos dem firmes allmännare i fåden ån annor-
ftådes» Ingen ort i hela landet (kal dock vara

G me-
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jnera fri dàrfôre, ån Derbi/bir, hvareft ock åkrar»
ne måft med kalk, krita och afka godes, då där-
emot alla orter nårmaft ftåderna, hvareft år ytn-
nig tilgång på gjödfel, måft dåraf befvåras» O)

Amm. i. Hvad ofdfaken til denna fiukdom angår,
få hanleda en del, den af mycken muft och fetma i jor-
den, fafotn Morrimer; Blagrave gifver jord ns magerhet fkul-
ilen, och Portjave tror d^fi dSraf förorfakas, när obrunnefl
gö ifel mycket brukas i åkren. br,ia>ey påftar at med ö«
fh.n väd.-r fmå yrfän o-*h inPâer flyttas pä fädesåkrarne,
"fom fkulle åfladkomma fotaxjfamc läng. efter CurberviHe,\>\\ Ned»
h,tm genom fina rön bevifa, at roft och fotax altid äro fölgdef
af fmà Infecter i den växande fäden, Yriit fom fä all-
mänt altid träffas in floribus fewti flofculofts och på hvilka
han fyller blomkalken med er fvart doft, ro'rde ibland àf-
Yen göra det farorna i fäden. Ginnani pâftàr med microfcop
<îg ock fett fmä mafkar emellan bladhinnorna, fom han
förmenar förorfaka roft pä fädtsfiåndcn (b). Men alt det-
ta oakrat , och faft infedterne kunna hà'rtil ofta ej ringa bi-
draga , fä är i anfeende til hvad anfördt blifvit om be-
fkaffenheten af denna fiukdom, icke des mindre anledning
St tro , det den famma äfven til mäfladelen täljer fin börd
ifrån vattufiuka och mycket gjödda låglänta åkrar, fom
tilföra fiden en öfverfiöclig ymnig näring, hvilkens tilred-
ning och nödiga afdunftning af en kall vår och rägnag-
tig fommar blifvit i de yttra växtens delar hindrad, dä i
fynnerhet vid axets utfkott fädesflåndet af denna röta
angripes.

Anm. 2. i England har man 1 anfeende hKrtil funnit
det bà'fta medlet vara at förekomma denna fiukdom, at Ai-
ke mycket gjödda lâglândta åkrar i:o väl dikas, q.o At

med



19
»ed kalk och afka i fynnerhet fådana åkrar godes. 3:»
På det fäd, fom varit blandad med fotax, ej må fortfät-
ta fin fmitta ; bör man på det nogafte undvika, at fatta
frifk fad på fådana ftällen , och i fadana fäckar, hvarefl
någon med fotax behäftad förut varit. 4:0 At den fiuka
fäden för utfädet fkötes fom i föregåtnde g. Anm, 2. an-
fört blifvir, eller och at den upblandas med något kalk,
dä om des fmitta ej mera är at befara.

Ça) Algenuine haushaltung und LandvifTenfchaft , avs
neii-ften ehrfarungen geprufet von eintn ceconomi-
fchen Gefcllfchaft in England, Tom. 4. pag. 126, 131.

(6) Journal Oeconomique för år 1761.

§. 8.
Sjukdomar hos fådesarterna, fom hårrörå af

närings faftens olika utdelning, de röja (Ig ån med
monftreufa utväxter på ftje.ken eller roten, ån ock
at bladen åro ovanl gen ftora: men för axet try-
ter nödig näring , då fådeskornet däri fkal tiltaga
och få kärna.

Honungsdaggen tyckes til någon del åfven
höra hit, och förtjenar den med (in fkadeliga ver-
kan hos Landtmån den ftörfta upmårkfamhet;
denna fiukdom kalla Franfoferne Rmlle , famt åro
des tecken och befkaffenhet föijande.

i) At den beftår af en feg fot våtfka, hvil-
ken af hetan hårdnar , och fåfter (ig på fådesar-
ternas blad, eller fom värre år på fielfva axet.

C% 2) Det-
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2) Detta fker gemenligen den vafmafte ti-

den on fommaren, och alt.d förfän fåden blifver
full mogen.

3) Honungsdaggen mårkes efter lugnt va-
der i ftark torrka , och når lång tid intet dagg-
fall varit.

4) 1 mycket väl gjoddä åkrar år Honungs*
«äaggen allmännare ån på magra åkerfält*

5) Brand eller Robigo mårkes i fåden om vå-
ren: men honungsdaggen altid in på fommaren*

6) 1 rågnaktiga år eller ftraxt efter rågn, rö-
jer fig ingen Honungsdagg.

?) Af all fåd angripes Hvetet måft af ho-
nungsdagg , befynnerligen om det blifvit utfått på
nygjödd åker,

8) Såd fom fenfida utfådd blifvit, år ock me-
ra utftåld för denna fiukdom ån annors.

p) Denna Honungsdagg finnes och allmän på
humlan, ek, a(k, och några fruktträn.

io) Herr Pra_feS har ock märkt, ät hår i lan-
det den tiden almträdet blommar och frambrin-
gar frukt, få finnes blomqviftarne och de ytterfta
fpitfarne på allmen mycket öfverhölgde med ho-
nungsdagg, hvarvid fedan Aphides, P'efpa och en
hop andra infeder famla fig fom til et dukat bord
at taga föda och näring.

ii)Chs*
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ti) Chateauvieux här märkt honuiig-sdagg pS

gräs, och Herr Prsefes har fett honungsdaggen
flere gångor på axen af Alopecurus, Phalaris arun»
dinaceâ, och åfVen på hlymus ftrandrågen vid hafs-
ftrånderha.

12) De fådesax , fom befvårss-af honungs-
dagg, blekna och torrka gemenligen bort, trådesal* «

terna (kådas och illa dåraf; famt år det bekant om
et flags Hafteltrån i Ëriançon, och hvad Reveaume för-
mäler om våifka nöttrån vid Dauphin, at de ofta
gå ut, når på des blan och ftjelkar mycket ho-
nungsdagg finnes.

Anm, i. Om Ingen fiukdom på fadesartef finnes me-
ta olika tankar, än om denna*. Mäftadelen hafva trott at
den fom en dagg nedfaller ifr&n fkyn. Den Engelfka
Märkbarn har ock varit af famma tanka. Des Landsman
Vorliage har igenom firta rön dock gifvit anledning til me-
ra ljus härom , i det han pâftod honungsdaggen mäft
Vara fa en fölgd af växternas egen utdunftning , fom |odk
en famling af några ifrån jorden upjftigande öfverflödiga ån-
gor och dunfter. Hos de mâfta andra Engelfka Geoponi-
ci finnes icke des mindre den förra tankan allmän. Sä
har Mortirt-er fölgt Märkbarn och Cbomtl Mortimers Ogrun-
dade underrättelfe, h vilket federmera af Bradley, de Cbambre
och andra, utan vidare underfökning, blifvit antagit och
för fanning erkänt. Af de omftändigheter fom om ho-
nungsdaggens befkaffenhet anmärkte blifvit, finner man
dock tydeligen at ingendera af defTe meningar rätt utmär-
ka naturens lagar vid honungsdaggens upkomft i växter
och faden» Mera öfverens ftämmer med rön och förfaren-

C 3 h<*
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Tiet den Lärda HcUor Haies tanka häruti, i folgd hvaraF
han vifar , at när närings faften under en kall var, öfver-
fiödigare af trän, växter och fäd utdunftar, än den ige-
nom roten kan erfättas , få upkommer däraf röta , brand,
brandkorn eller det fom kallas Robigo; men när äter om
fommaren i ftark hetta, denna växternas otdunftning är
ftörre och öfverflödigare, än roten förmår tilbringa näring,
och detta fker den tiden växterna i fig mäft hyfa en fötak-
tig fafc, fom allmånnafl är under påftäende blomftringstiden,
få upkommtr genom jucci huîritii extravafatio , eller närings-
faffens utfvettning pä et eller annat ftälle af fäden en fâ-
dan fot klibbig vatfka fom vi kalla honungsdagg. Detta
är ock få mycket lannolikare, fom man vet at bi af alla-
banda flags vätfkor kunna hämta en flik föt fafr; den fam-
ma igtnfinnes ock ej i fockerrören allenafl, utan i fläng-
larna pä maifen och andra växter, famt äfven i trän, fa-
fom björk, lönn, ek och afk. Manna Calabrina fom fäs
i Italien, den fvettar fom en honungsdagg på afk} Manna
de Briançon fäs af en fort Larix och Minna Perfua, af den
få kallade Alhagi; famt äro alla deffa lika honungsdaggen
i början , fom en föt klibbig vätfka : men hvilken af fol-
hettan efter hand mera ftelnar, hårdnar och ihoptorrkar.

Anm. 2* At märka fäkra medel til honungsdaggens
förekommande är mycket fvårtj fåfom lindrande medel an-
föres 1:0 at åkergärden utftällas för fritt väderdrag. 2:0
åkerfält fom framför andra orter befväras af honungsdagg,
böra hälft gödas med afka, fot och kolftybbe. Vid
Hertfordfhire i England godes åkrarne allmännaft med afka
och fot; ingen ort i hela landet är efter gjorda anmärk-
ningar ock mera fri för, Honungsdagg än denna. 3:0 ac
råg och hvete ej på de orter där bonungsdaggen plägar
falla, utfås fentida, och minft på ny gjödning. 4:0 Ingen
ting hindrar honungsdaggen mer än blàfi: och rägn, hvilken

fed-



23
fednare aldeles bortfKöljer den, at den ej får fkada faden,
f:o när de omftändigheter infalla, fom i mom. 3. anförde blif-,
vit, få är i England med nytta förfökt, efter Worliages
och andras berättelfer, at man om morgonen bittida för
fol upgången iâter med et fuktigt hårrep tvänne karlar gå,
fom hvardera hålla i fin ända af reper, och urfträckt dra-
ga det fram och tilbaka öfver den växande fäden på ä-
kertegen,

%. p.
Utvårtes iilfäUiga omflåndigheter fom fhrorfakaJjukdomar i faaesarterna , de åro i fynnerhet myc-

ket rågn, frort, ftorm, hagel, mafkar och infe»
cler. Af infeclers verkan åro de få kallade brand-
eller himmelskorn, fom ibland finnas på rog och
hvete, Engelsman kallar det spur, Franfoferne Er-
got, Tyfkarne Hanenfvom och Finnarne Kynfijyvi*,
eller Kar)unhammas; famt är detta ej annat ån en
vanfkapelig utväxt på fådeskornet, fôrorfakad af
något infeél, fåfom Fillet påftår fig det anmärkt,
defs fornåmfta kännetecken beftår

. 1) dåruti, at fådana korn åro vida längre och
ftôrre ån de vanliga och ftå pä fidorna utfpårrade
från axet.

sOTil fårgen åro de bruna eller fvarta til ytan,
och inuti finnes altid 2 til 3 gulaktiga ådrar,
hvarefter et flikt vanlkapeligt fådeskorn gemenli-
gen klyfver fig.

3) In«
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3) Inuti beftå (lika korn af et gult eller hvit«

jäktigt mjöl utan grodd och åmne til nyttig föda.
4) Förfökes flika korn i vatten , få (imma

de fåfom låtta ofvan uppå : men efter någon
tid fiunka til botten} fmaken af dem år ftråf och
kârf.

5) Ax fom hyfa deffa få kallade vanvåxta
korn, frambringa ibland och fri (ka fådeskornj ic*
ke heller har man funnit, at defïà brandkorn fmit*
ta den öfriga fåden.

6) Allmånnafte orfaken til defTa vanflkapeli-
ga korn år någon mafk af en infeft, fom likfom
i et gallåple fôrorfakar fådeskornets vanfkapeliga
våxt. En och annan gång har Herr Praefes åf-
ven funnit at på rågen piftiln eller honblommor-
na utväxt til flika vanfkapeliga fådeskorn.

Förutan det, göra ock infefterna på annat fått
fkada på fåden, fafom Pbalena fecalis noäua, den
nidkryper vid det gröna rågaxet emellan ftrået
och håleken, afbiter flrået ôfver förfta leden famt
fôrorfakar hvitax i rågen O). Mufca Prit upfrå-
ter kärnan uppå åkeren, och åftadkommer flô-
korn(Z-). Curculio fegetis plåckar bort kornen ur
fådesaxen {c'). Trips Pbyfapus et litet kräk lågger
fina ägg uti rågkornen , och upåter dem , hvaraf
axen fedan hår och dår få hvita flackar (//). Ma-
fken af Pbalema pifi(e) af Bruchus och Pbalena
exohta (/) föda fig af årtfkidor; och ofta aldeles

för-
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fôrderfva dem. -Cbryfemela Polygom ( g") , Bêlxï»
fies (/*) och Oleracea (/) fôrorfaka ej mindre be-
tydande fkada på den fpäda vår- och höftbrådden
fom ock uppå bohvete och andra växter når de
upp;ro och förft framikjuta i blan. MMafken af bca-
rabSvs melohuta fördårfvar ock fådesrötterna i de
fodra orter,

Rot- och brhddmafken fôrorfaka på alt höftfåde
den kånbarafte: fôrluft af fåd. Herr PrSfes har i-
genoni rön och fôrfôk ' utredt, at den förra år ma-
jMken eller Eruca af. Tipula palufiris atra och den
fednare Limax (igreflist -.

Anm» i. Hvad botemedlen angår, för alla deffa ut-
vårtes tilfälligheter, hvilka lägga fàledes grund til fädeS-
arternas fiukdomar, få är föga möjeligit at kunna däremot
tilrnckeligen föreflå botemedel. En och annan omfländig-
het, fom därcil kan bidraga, vil man dock anföra; fåforn
l;o at förekomma-' olägenheter af öfvéfflödigt rägn, fä bör
en Landtman väl dika fina åkrar , och förfe dem med lam»
peliga jordblanningar, at de ej blifva vattufiuka. Co Om
de msdel naturen upgifvit at bättra och förekomma fråft-
näften och olägenheten af froftfkadd fäd, har Herr PrSfes
uti en färfkilt afhandling tryckt i Stockholm hos Petter Jö-
ranfon Nyftrom *7fß, om fkadeliga froftnätter och froftnä-
ftens apodling, ifrån pag. 9f til och mcd 109 omftändeli-
gen anfört. 3:0 Olägenheten af rot rwafken kan fâkraft fö-
rekommas om höftfädet fker 14 dagar tidigare å"n vanligit
varit, och fåledes hälft i början af Augufti månad eller
ock förr, dä rotiåg til utfäde kunde nyttjas. 4:oär fäkraft
at fria all flags fäd ifrån mafk, om man fom en del våra
Landtman bruka, ftöjper fäden förut i tjärvatn, eller ock föl-

D jer



26
jet dé"förlök, fom i FrankriKe blifvit anftälte eftçr Konun-
gens befallning vid Trianon , fà at fäden för utfädet altid
itöpes, uti en ljum eller något varm ftark afkelut, hvaraf,
fåfom Herr Sturltrt forföJc i Svtits det utmärka, mafk-
äggen antingen fkiljes ifrån fädeskornen eller förilöras de al-
dcies af denna fkarpa ftöpnings Juten.
{/) Svenfft. Vcttnfkap. Aead. H.wdl. för är 17^2 pag. 62 til 66,

(_b) Se famma Handl. för år 1773 pag, ig; N:o g. (c) Lin»
n_xi Syft. Nat. pag. 381 N:o 37. (a) Sv. Vet. Acad. Handl.
17^0. pag. _$\_ N:o 9. Linn<ti lter. Scan, pag. 244, (c)
Roef Infetf. I. P hal. 2*. fa. (/) Frifch. Infefl. f Tom. Tab.
11. Fig. 1. Çg) Lmn*i Syft. Nat. pag. 3"-..N:0 43, (å)
fieaumur Tom, 3. Tab. 19. Fig. f. (_<) Linnai Syft, Nat,

p«g, 37a. {k) Gadäs Inträdes Tal i Vetenfkaps
Acad. om Finfka CTipnatet pag, 19,



A L' AUTEUR,

Monsieur & tres dier Ami.

Z' amitié que f ai pour vous efl fi grande, que je
t croirais commettre uw grande faute, de ne pas

embrafier cette occafion, pour vous témoigner ma joje
fur les bons progrès , que vous avès faits dans vos

étucks. Vous vous en "Aies examiner les 7ncdadies de
femaille, S en même temps découvrir les remèdes pour
leur guerifon. Que fauriès vous faire de plus uti-
le ?je vous puis affurer , que tous ceux qui fe fou-
tiennent par /' agriculture vous en auront une obli-

gation particulière. Je Aai pas befoin de parler de
votre érudition; car /' ouvrage que vous aves fi bien
écrit le montre fufficement. Quand aux avantages y

&



fi? aux bonnes qualités dont vous avés été doué de la
nature> il rtfejl bien chagrinant de nen pouvoir faire
l'éloge comme je voudrais. Je me contenterai donc
de vous dire.) qu'entre tant de vertus que vous pofie-
dés 5 celle de la medifance ejî banle dans votre agréa-

ble converfatlon -. à? qu'elle a feule le pouvoir de vous

acquérir F amour dé touts ceux qui vous connoiffent.
Soyés perfuadéy que ma plume eft fidèle au Sentiment

de mon cSur 5 quand je vous dis que f ai beau-
coup de paffion pour vôtre profperité &? pour voir
vôtre vertu, au degré de gloire qu'elle mérite , étant
ires fincerëment

MONSIEUR & Cher Amî

Vôtre très fidel & très obéi'(Tant
Serviteur

SIGFR, AUG, CALONIUS,
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