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KOHGL. MAJ:TS
TRÖ~TJENARE och DIRECTEUR,

VID LANDTMÅTERIE-COMMISSION
I FINLAND,

VÄLBORNE HERREN,

Ih EPHRAIM OTTO
RUNEBERG,

fe T Fofterlandets allmänna fållhet och
S välmågo, igenom en god Landt-
R hushållning, (kall främjas,; derom

äro altför många ente', men at bidraga til
et få högt prisvårdt ändamål, dertil fordras
et ftådat och uplyfl vett, et godt hjerta
och en oförtruten nit och drift, i hushålls
göromålens handhafvande.

VÄLBORNE Herr Diregteur, Eder
värda förtjenft emot Hushålls Vetenfkapens

up-



uphjelpande- i allmänhet, och i fynnerhet
för den del deraf, lom rörer Skattläggning-?-
vercket och Storlkiitens förrättande efter lan-
dets naturliga lynne och beskaffenhet, år
allmänt bekant, och med allmän vördnad
årkånd.

Tilläten mig hår fa. rida, et litet min-
nes tecken, af det allmännas tackfan.me
tanckefätt härföre, och at tillika i ödmjuk-
het, få aflåmna detta mit ringa fnille prof,
til vedermåle af min enfkilta vördnad och
högaktning.. Den Högfte GUDEN taktes
göra HERR Directeurens lefnad långva-
rig, glad och fåll, det allmänna til förmon
och fågiiaä, ock Dess Förnäma Omvårdnad
til hugnad. Med vördnad framhärdar

VÄLBORNE HERR DIRECTEURENS

ocTmiukafte tjenare.
CARL STENIUS.



HERREN KYRKJOHERDEN
ÖFVER FÖRSAMLINGEN I PIELISJÅRVI

VälärevÖrd ig'e och Hö glärde

Bz«R JACOB STENWS,
MIN HULDASTE FADER.

Et önfkac tilfålle gifves mig nu , at bär i a.lmanbet å dags
lägga, den vördnadsfulla tackfamhef, fom jag uti 11 er~

känfamt hjerta, för Min Huldafte Fader, hyfer; Men åtanckan
af det mångfaldigt åtnutna goda, förfkingrar min effertancka
härvid, at jag ej kan finna nog på ord, at uttrycka den fam-
ma. Min Huldafte Faders tidiga och af ömhet hårfiytande,
Upmuncringar och förmaningar, ti! arbetfamhet, Gudsfruktan
och dygd, hafva alt ifrån min fpädafte ålder, vid alla ti Ifal-
len, paminc mig om den väg, fom ti! vishet, fan lycka, och
en fäll lefnad, leder, Af Faderlig ömhet och hjtrtelig kärlek,
bgr Min Huldafte Fader för min trefnad. hvarcken fpart trött-
famma omforger eller dryga omkoftningar. Min fkuld är der-
före ftörre, an den nägonfin af mig knapt tilfylbft kan erkän-
nas, än mindre afbördas. Uptagen nu Min Huldafte Fad.r,
med öm välvilja pch bevågenhet, detta närvarande lärofpån,
fom igenom Eder frikoftigliet äfv.n framgifves, och Eder af
en innerlig erkanfamher i barn/Vig ödmjukhet tilägnas. Min
onfon ar , at Min Huldafte Fader må, under den Högftas
välfignelfe, med oaftåtelig nit, yårda Chrifti Hjord och För-
famling, famt lefva altid fäll och lyckelig! Den Högfte göre
Min Huldafte Faders dagar både många och glada, och för-
vandle omfider defs jordifica vandel, uti en evig glädje och
falighet. Til döden framhärdar

MIN HULDASTE FADERS

fyJiglte _on

Carl Stemus.
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pin Nordiflke folks lefnads fått 9 1
de åldfta tiderna, en-daft beftod, i jagt,
Fifken och Bo&aps ffcötfel, få har
ock af några ringa Fifkelågen, jagfc
och herda hyddor, efter hand hår i

landet» förfl: upkommit, fmå enöaka gårdar, fedan
fåere famfålte hemman 8 och omfider hela flora
byar. I val, af deile bonings faten, har, likt nä-
ringsfångens art, mera varit affeende på glada och
fléjfamma utfigter , fa nit tilfålle för jagt , Sfkerie
och goda betesanarcker t ån Jåmpe.iga jordmoner
iFör Åkerbruket. Hår af har håndt, at vid nu he«
bodde,- hemman och byar , ofta in vid gårdarna,
finnes de fåmfta och uflafåe jordmoner; men mera
aflågit, på hemmanens ågor ? frugtfame och bör-
digeker jordarter.

& Sand
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Sand( och mojord , måfte hår i landet derföre

ock vid dcfie land.ågendomaf ånnu, nyttias til Å-
jkerbrnk, oanfedt, naturen deffe jordarter til in-
gen ting mindre ämnat, ån dårtil. En Ariffoteles
bar redan om dem fä!dt det omdöme ,atde ej
beftå af annat, än ett ftendoftj eller fmå fina He-
ttar («) . de hyfa af fig fielf ingen näring för väx-
ter ; 1 fall ock fand och mojord upblandas med
någon frugtlam jord , få fiunker ifrån dem , då
de utgöra matjorden , i haft , all fetma och våta
bort, nid i alfven , få at fådes arterna, icke eller
då til någon växt, i dem kunna updrifvas j at ej
förtiga , det defte jordarter mera ån andre åker-
jordmoner , i ftark tårka , åro mycket värmande,
famt åfven, få i anfeende dårtil, fom för fin lös-
hets (kull» iharare igenom utdunftn.ng,kmna och
flåppa all muft och fetma ifrån fig.

1 ett land, hvareft denna jordmon har öfver»
hand * år altfå föga hopp om trefnad, af ett in-
drågtigt Åkerbruk; men lbm fand och mo, åfven
fom de andre enfalte jordarterne , fållan finnes u-
tan blanning, fä förringar ået mycktt olågenhe-
ten för Åkerbruket af de fvagare jordmonerne.
Få enfalte jordarter, ehuru bördige de ock åro,
kunna åfven vara få låmpelige och gode til åker-
bruk , fom icke de altid finnes bättre och tjenli-
gare för fådes-arternes växt, når fiere af dem blif-
vic blandade och förenade med hvarandra. Kun-
fkapen om blandade äkerjordmoners beikaffenhet,

utgör
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utgör ock fördenfkull en hufvud omftåfldighet i
åkerbruket. Vetenfkapen härom, år ej allenaft o-
umbårlig och nyttig , för hvar åkerbrukare i får,
utan oock för dem fom förråtta fkatdägningar, och
för Ämbetsman, hvilka upfigtep af landets allmän-
na hushållning anförtrod år. At något närmare
utreda omflåndigheterne , i ett få vigtigt och vär-
digt ämne: det har jag åtagit mig i närvarande
Academiika Snille-prof. G. L. Anfe med bevå-
genhet, mit fö.rfök och min åtgärd härvid.

Anmärkningen I. Så vida fand och mo beftå
af ftendoft och fteng.ry > och öenarne fåfom deras
grundämnen, åro af (kjljaktig art och befkaffeii*
het, få år ej eller, all fand och mo enahanda , u-
tan finnes de mycket af får.kilte egenlkaper, och
i fölgd af dem, verka de åfven på åtfkiiligt fått i
åkerbruket. All fin mo, flygfänd och andra fand-
arter, fom be.ftå af quarjtz , de uplöfes ej af vatn,
jfkedvatn eller några andra fyrliga uplösnings me-
del : men med glitter-fand; arena ftmtitica, teig-
ftens-fand; och Ikiffer-fand , famt fnåcke-fand-,
fårvetter det annorlunda, I Smålen , finnes glit-
ter fand, fom år gul', den /Egyptifke ar grön, famt
den Virginifke och Finlka fvart; hvilka alla få
vida de beftå af (kimmer , mica, icke 'eller af
vatn eller något metiflrno , för (ig fielf uplölås, el-
ler upbiötas: men om man förföker dem med
fkedvatn , eller aqua regis, förlora de gemenligejs-
all fin fårg. Det famma-tfker ock med ém fand-

K % klan-
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blandade gulaktiga mon , fom finnes" måft _ alla
tallbackar foch få förhåller dzi. (ig åfven med Wer-
melands Räcke-jord (6)> hvilken hos ofs år all-
män i magra liunghedaf, faail med den få kalla-
de Svenfka Beckjortlen (c), hvaraf likaledes ige-
nom förenämnde uplöfnings medel , litet jårngry
kan fki.jas , fom utgjordt deras rödagtiga får g.
Telgftens fand , arena jleatitica , den uplöfes med
tiden, til fit grundämne, lera. Når kalkfand kom-
mer at ligga up i dagen, at den år utftåld för
omfkifte , af folheta , och våta , förvittrar den til
Bleke, äfven fom (kiffern ibland förfaller til myl-
la, och fnecke-fand til fneckemylla.

I anfeende til den mineralifke fyran fom Skif-
fer-myllan innehåller, ligger den dock långe o-
■frugtfam i åkeren , förrån igenom ombyte af
köld , luft, varma och våta, famt inblanning af
gödning och alcalifka ämnen , den kan blifva en
Sådesbårande jord: men af förvitrad kalk och fnec-
ke-fand, blifver en god mergel-jord, når den
med lera blifvit upblandat.

Anmärk. 2. Hvad af Herr Archiateren Urban
Hjérisie, i defs Tentamina Cbemica Töm. 11. pag. 18.
tp. 20. i), finnes anfördt, at igenom extraäion och
defiillation af mo och fand-jord , han bekommit,
få har det beftått i främmande inblanningar, af
mylla» eller någon mergel-jord, fom ej hörer mo-
dier land til, af fig fielf.

An»
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Anm. 3. Faft deffe jord-arter, fåledes. : SflH

feende til (in art, ej kunna lemna växter någon.
näring* få åro de. dock nyttige vid åkerbruket.,
til jord-blanningar. Grof fand» gör en hård faxtt
manhångandt1 ler-jord, mera lucker, lös och lått-
brukad, ån förr." En lös mylla blifver deraf me-
ra fa(t och ftadig; Stenklappur , på myllig jord,
gör ock mera gagn ån fkada.

(4) Ariftoteles, in Problem, Se-ft. 33, Arena eft, fax orts
in par Va mtnhtiaque? perfrä&um,

(b) von Linné Väft-Göch-a Refa, pag, 540»
(c) Skåirfka Refa 9 pag. 194»

5- *"Blandade åker-jordmoner, de kunna fördelas i
trenne fårfkilte flag , i grund hvaraf de anfes

vara, antingen? Frngtfammc, (*) Bördige, eller
cck fvage äkerjordmoner.

K? O
(*) Ordet frugifam, har man bär i jiknell** af afve!fö«

re diur oeft växter- lämpat på jord " ar fe?ne af bäfta.
jfiaget, och förftä c.aflen. Efter allmänt ta.efätf»
förltäs ock med ordet bördig , en minor gradut fot.
iitndiatk . ån med frögtfam. Wil någon bruks
and?a ord vid deffe jord-arters claffificati&n < t Mr det
hvar och en frit.. Ide Bpgifne dtfirtitionerne , pä
hvarje äner-grad, är atnsärke, bvad vi med fru&*

, fam, bördig ttb /vag kktr-jard förftå*
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f) Frugtfamme fsrdmoner, i åkerbruket åro,

alle de, i hvilka våra vanliga Sades-arter, ellef
Cerealia, kunna växa-och trifvas, utan någon til-
blanning at gödning.

a) Bbrdige Jordarter, åro de, fom väl i an-
fcende til håfd och bruk i åkeren, åro goda och
lått tilredde ; men i hvilka utan gödning, Sades*
arterna dock, ej kunna med någon förmon våxa#

3) Svage kker-jordnwner % åro fädana jord-ar-
ter, fom ej kunna bara Säd, förr ån både, genom
jordblanningar och gödning de förbåtras,

Anm. 1. Få åker-jordmoner finnas, hvilka 1
längden, kunna utan gödning vara fådes-bårande:
men i fåll Säden med defs gröda, ej årligen ifrån
åkrarne , fkulle afbårgas , utan den kunde lemnas
quär på dem til mylla , utan landtmans fkada, år
ej tvifvel om, at visfe åker-jord-arter, alti i vore
Sades bårande, utan gödning; fåfom de ock nu, u-
tan gödfei, dock årligen, ymnigt frambringa grås.

Anm. 2. Förutan det, åker-jord monerne åro
mycket fkiljaktige til fin art, och i hånfeende tit
åtfkilliga blanningar , få aro de ock mycket får-
fkilte , efter mer eller mindre grad af förruttnelfe
och forvitring, aifvens beficaffenhet, jordlagets be-
lägenhet emot fölen, nordanvädrets köld, kårrak-
Uga imor,_ fora ock, om åker-jordmonerne åro i

tor-
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torra' effléf våta lägen, och af bvad befkaffenhet
det vatn -år, ■ fottfi (ilar (ig igenom åkerjorden, hvU<
ka omftåndigheter mycket förändra jord" artemesi
befkaffenhet i ål_eren , och ibland" k&nna- förringa
den båfta jordmon , til den fåmfta claffen ; lamt
har detta' åftven-.gjfvit anledning. , til få ffeiljaktiga
clajfiftcatkner, vid fkattlåggnings Methoder {a)»

(a) Grunden til åkerlkaf.ens beräknande här i landet, har
varit den, af då metboder dertil för någon landsort fkuii
je uprättas : har. Kongl, Cammar - Collegium , låtit be-*
Tömde jordbrukare höras , hvilka dä , efter den kun-
fkap de, om de mäft radande jordarter haft, påfatt få
väl namnet, fom antalet af de få kallade åkergrader-
ne, och utmärkt deras värde och aefiimation. Således
hafver , få i anfeer.de härtil , tom- i an.edni-ng af de i
Anmärkningen <_\:dra anförde orrtitändigheter , åker-|ord-
monerne, ej allenaft i hvarje landsort och methoä, b!if-
vit flere eller färre til antalet, utan har ock ibland,
en och famma jnrdmon , i Metbodefnt bekommit olika
namn. At närmare uplyfa detta , få bifogas här ett
utdrag, af, få {kartläggnings Methoäen i Öfterbotn,
fom ock af den, hvilken i Nyland, Tavaftekus, Å-
bo, och Björneborgs Län brukas , och är vidtagen»
Af den förre har ofs lemnat bevågen del, Direlfeure»
öfver Landtmä.erie-C(.ww/^.o» i Finland, Herr Ephraim
Otto Runeberg, och den fednare är ofs gunfligt
meddek , af Hof * Rätts Rådet i Åbo Hof " Räct ,
Herr MicHAki Liiaus;

Skatt-
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Skattläggnings Tdethoden i Ny-
land, Tavaftehus, Åbo, och

Björneborgs Län,
innehåller

Fyra
Åker-grader,

x) Jordmon, fom be-ftår af
Svartmylla, Ler-och Sand-:
mylla, j

2) Sämre mulljord ♦ fåfom
ker, Mo« och Sandjord,blan-
dad med mindre mylla,

3) Hård-eller fpiklera med
Sand-jord»

4) Gjäsjord, rödfand, och
pil lör åkerjord»

Skattläggnings Metloien i
Öfterboto

innehåller
Fem

Åker - grader*

i) Svartmylla eller] lermyl-
la, klappur-och fand-myiiae

a) Sandbflandad Ler-jord,
klappar-jord eller fand, forts
jhyfer litet mylla,

3) Svag Lerjord, eller Ler
joch Sand-mylla på ©ftadig
grund.

\ 4) Spik ler a, Svagfand 9
Mojord, Gjäsjord, Kärr och
Äfje-jord.

f) Watn-fand, Röd-fand',
och Mäfs -jord.

4 FSrutari*detta, anmårkes vid Skattläggningar,
dm åkem beiftår af tilrackelig matjord fanat #adig
pund» ■

5' >
Frugtfamme åkerjordmoner (§. 2. Ånmarkn. i.)

hvilka med minfta möda och ftörfta förmån,
: rik-
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rikta en Åkerman % de, beftå efter Chemifke' gtm*
der, och kunnige Åkermåns förfarenhet, i följan-
de Jord-arter:

1:0 Af Mergel mylla.
2:0 Ler mylla, Fenn, Mulda favi.
3:0 Sand mylla. Fen. Hiki maa, Muju mulda.
4:0 Svart mylla, Fenn, Muhu Mulda.

Anmärk». 1. At Mergel mylhn af alla Åker»
jordmoner år den förnämfb, derora år ej tvifvel;
önfkeligit vore , at den alienaft , (kulle finnas har
i Landet. 1 Engeland , hvareft åkrarne, årli-
gen mycket godes, få tyckes, at i negden af de-
ras kritberg, och hvareö åfven ej år britt på le-
ra, Mergel mylla måtte vara nog alimån: Alvar-
moen ,på Öland och Gotrland, utgör en Mergel
mylla på alla de Hållen , där den år vål gödd och
muliblandad. 1 Wetter - Götbiand , ikring Kinne-
kulla , Billingen och Möffeberg, hvareft en .ler.
.blandad kaJkfkiffer til jord förvitrar, år i muliblan-
dade åkrar, Mergel myllan, altid en ymnigt fådes»
bärande jordmon.

Anmärhi. i. Så vida Mergel-myllan i anfeen*
de til myllan wateriditer bi-drager tff Sädens och
växters näring, 7, Del. Åkerbrukets Cbemijka 6>f«-
der, §. z> ditm. 5. för des hlcdl-ifke del den up'ö-
fer fetman i jorden, och förenar den med vatnet.

L_> % t
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£ Del. kkerbr. Chem. Gr. §. 14, Anm. c. §. ié\
N:o %. Anm. 2« få at deraf blifver et fint fåpaktigt
ämne, hvilket fördeit i ångor , kan ingå och cir-
cuiera i Sades-växtens rör och ådror; i förhållan-
de til Mergel-myllans leraktiga ämne, denna jord'
art åfven bått i längden quärhåller nödig våta
och fefifta i åkeren» r.dra Del kkerbr. Chem. Gr. §.
6. S!:o 5. Anm. 3. och därjämte är en låttbrukad
Jordmon: få äger den o<h fram för andra jordar-
ter, i alla delar, ett tydeligen utmärkt, företräde.

Anm. \%. Mergel-myllans fåkrafte kännetecken
beftå deruti, at den 1:0 altid effervefcerar med
fkedvatn , alla minerali[\a fyror, fom ock med en
god eller deftillerad åtticka. 20 , Hårdnar den i
elden mer och mindre, efter det leran har öfver-
hand i defs compo/ition, 3:0, får den i elden, i
anfeende til fiogijhn den hyfer af myllan, en mörk-
eller fvartaktig färg. 4:0, Ifrån defs naturliga lä-
ge uptagen och torkad ,■ fer den ut fom en grå
lera.

Anmärhu 4. I Finland finnes ej bättre eller
ftarkare jordmon än ler - myllan. Når myllan i
denna jordart har öfvervigten, få är den altid ym-
nigt Sådesbärande ; och kan med plog och vält, i
itarka torkan, åfven då lått håfdas och tilredas.
Torr år denna jordmon mörkgrå til fårgen. 2:0
1 vatn uplöfer den (Ig fkifrig. 3:0 Af köld och i
öppen luft, faller den fonder i fmå tärningar och

fkif-
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fkify.or. 4:o* Upblött i vatten, får den «j fåcfan
feghet, fom allmän lera. 5:0, Hårdnar och (kårp-
nar icke eller af torka, fåfom den. 6:o, f.örfö.kt
i elden, få kyttar och brinner den förft, nåtta.a
fom brånne-torf, och ledan hårdnar efter hand.kkerbr. Chem. Gr» 2. Del. §. 6. Anm,, 2. N:o 1. 2,
3- 4.

Anmarkn. 5, I de Åkrar, fand-eller mo-blan*
dad mylla finnes, år den ock en nog bördig jord-
mon; den åger fram för myllan företräde, få vi-
da den år en mera ftadig jordart, ån myllan en-
fam , och behåller längre tid quar vätan och fefc-
man i jorden * ån den famma. Når denna jord-
mon, fkårfkådas uptorkad, hvilket år ,at iakttaga
vid alla åker-jordarters .profning, få fkönjes lått,
fandkornen och ftendoftet, af mojorden i myllan.
För Bohvete, Hirs 7 .och i fynnerhet Lin, fam t alt
yåhrfåde, år denna jordmon båttre ån de andre.

Anmärhi. 6. Jemte det en Åkerman bör fål-
la omdöm.me, om detfe förenämnde frugtfamme
åker jordmoner, efter föregående upgifne tecken,
fä förtjenar härvid åfv^n alt för nvycken .åtanka
matjordens mågtighet och alfvens befkaffenhet; Ty
om matjorden i åkeren ej år bebor igen djup , är
det mycket ringa betydande, i fall åkeren i jord-
brynet (kulle beftå af den frugtfa m matte jordmon.
Når det öfverfta jord"hvarfyet i åkeren, fom ut-
gör matjorden, är af f alns eller 1 och \ quarters

La ,måch-
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jtiåkfighet,- anfes den för tilråckelig. Leran eller
ock något moblandad lera , år af förfarenheten
utmärkt vara den båfta'jordart-til falt grund i å-
krarne ; medan de ej (lappa fetman och vätan i-
från matjorden, nid på diupet i åkeren.» Beftår
matjorden af ler.mylla eller nog djup mergel myl-
la, har det ock ej någon fårdeles betydande fölgd
på fådes växten , om grund eller alfven i åkeren
då bettår af fand, eller någon annan lös jordart.

§" 4.

f bland bördige Jordmoner, fom höra til andra å-
kerjord-clallen, få höra följande jordarter:

Iso, Klappur-mylla, Fen, Sora-eller Somerieko-
mulda*

2:0 Kalkblandad lera, fom och kallas mergel el-
Jer alvarmo.

3:0, Sandblandad lera, Fen. Sanda»eller Hiucka-
Savi.

4:0 Hård-lera, Fen. Paeara-favi»
Anmarht. r. Åt Klappur myllan för fl: nam-

nes i denna claffification, dertil torde, efter närma-
re granfkning finnas tilråckeliga fkål. 1:0, Inne-
håller denna jordart, för tilgång på mylla, ett nä-
rande ämne för fådes arterne, hvilket ej ide an-

dre
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dre nämnde jordarter finnes, kkerbr. Chem. Gr*
2, Del. pag. 4_\ §. />. _V;o /. yäie Del.- pag. 70. §.
16. N:o _>, 4<de Del. §, r« 2:0, 1 anfeende til llen-
klappuren, fom öfvertåcker och hyfer i fig N _nblan<*
dad fvartmylian, få utdunftar af denna åkerjord-
art ej få fnart fetman och våtan , fom af myllan
enfim. 3:0, I Fiiffka Skargården»- och på- några
ftållen i Careien och Savolax , hvareft denna åker-
jordmon ofta år allmän, finner man dan altid va-
ra ymnigt fådesbårande både i torr och våt år,
Ar åkergårdet, fom hettar af klappur-mylla, belå-
gk i et låglänt Horizontelt läge, plågar denna ä-
kerjord dock vara vatu-fiuk, hvårföre det år nö-
digt, at med behöriga diupa diken den då förfes.

Anmarkn. 2. Hvad kalkblandad lera angår 9
få finnes des kännetecken och egenfkaper utredda
i de(le kkerbr. Chem. Gr. ?.■ Del, §. n, fam t igen*
kännes den lått, af des effervefcentia ctnn aeidis, och
at för krans (kull , denna jordart hårdnar i eld,
Efter det, den famma innehåller mer eller mindre
inblanning af fand och mo , få bör den ock anfes
för fåmre eller båttre. I anfeende til den förtta
omftändigheten årock alvarmon, en fvagare å«
ker-jordart,-ån mergeln.

Anmärht. 3. Sandblandad lera , finnes efter
allmän erfarenhet, når den alknaft behörigen go-
des, åfven vara en båttre jordmon, för fådesvåx»
terne, ån hårdkran enfam j den år både mera

L 3 luc-
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lucker och lös at tilreda i åkerbruket, fom ock
vidhäftar den famma, ej få många ölägenheter i
våt år, fom hård-eller fpik-leran åtfölja: men år
leran blandad med fin mo, har den i åkerbruket,
ej båttre egenfkaper ån en mager hård lera.

AnmÄrk. 4. Hårdleran , år en ttark och god
jordmon i åkerbruket; men den bör ock ån me-
ra gödas, ån fom de förenämnde jordmonerne,
om den .(kall göra nytta och gagn. 1 deffe kkerbr.
Chem. Gr. 2. Del §. j. Anm. 3. N:o 1. 2. ?. år ige-
nom fåkra rön , ock ntredt, at i fall lera igenom
nödig dikning, frias ifrån öfverfiödig fyra , och
fedan väl godes, få mifter den fin hårdhet, i tor-
ka, och feghet i våta, famt blifver en lös, luc-
ker och god jordmon. För öfrigit år at anmär-
ka , at aiia de i denna åker - grad nämnde och
befkrefne jordarter , kunna utan vidare jordhlan-
ning, igenom nödig gödning, underhållas vid bör-
dighet. På leran, gör granris gödfeln, och den
fom fallit efter haft kreatur, i fynne.rhet båfta gag*
nct ; men om lera godes med fyrlig kärr-mylla,
blifver den fegare, och en fåmre jordart, ån fom
förut.

§. $"

Svaga åkerjordmoner §. 2. N:o 3. deras känne-
dom år få mycket angelägnare, fom i brift af

pédig kunlkap om dem, mången landtman nu ar-
betar
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betar i en för drygt (kattlagd jord, och deras' håfd
och förbättring i åkerbruket, fordrar ftörre och
vidftråcktäre upmå.kfamhet, koftnad och arbete»
än vid de fruktfamme,- §. 3. och de bördigeker*
jordmonefne §. 4. förefaller. Til denne åker*
grad börer

1:0 Klappurlera, fen. Sora -eller Somerieko-favi.
2:o Mo-blandad lera, eller gås-jord, Björk-jord,

fett. Nåkå maa, Urpa-eller Kouhu-favi.

5:0 Sand-blandad mo-jord, fen. Hiueka-eller
Auhto Kangas-maa,

4:0 Sand-jord , Fett. Sanda»maa.
Anmkrkn. \. Af det fom 1 förfta och andra

delen af deffe kkerbruks Chem. Grunder, föfut är
anfört* finnes tydeligen, at denne jordart, i (ig
fielf, ej hyfer något närande ämne för växter;
utan (kal den halva det, af behörig gödning. I
anfeende dårtil, at denne åkerjord altid åfven fin«
nes i et vattufiukt tilftånd, få kan igenom gödfel
allena, den ej eller blifva en tjenlig åkerjord, u-
tan fordras därtil nödig dikning, och at med til-
blanning af fandmylla, den förbättras-.

Anmärkn. 2. Pös " och gjås jorden år hos vå-
ra åkerbrukare bekant, under åtfkilliga namn, ån
kallas den fågjord, femjord» rödlera och ftenvefa,

om
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om den år ftenbiandad, Björklera kallas den ock,
når den finnes i backar, och ej år för mycket
vattuiiuk, I kkerbr. Chem. Grund. 2. Del §. a.' An-
mwk. j. finnes S fårfkilte kännetecken, på denna
åkerjordart anförde, och tyckes des ofruktfamhet
hårröra , dels af den ymniga mineraliAv. eller ve-
geta-bilifke fyran den innehåller , fom ock torde,
af det ymniga vatnets isfrysning om höften, fom
denne jordmon hyfer, des pöfande egenfkap här-
röra. At förbättra denne jordart, dårtil hörer
1:0 tilråckeligen och väl djupa diken. 2:0 Åt den
ispblandas med grof fand , fanit kalk och aika,
om därpå tiigång finnes. 3:o,'At denna jordmon
förfes med tilråckelig göd.fel , ifrån ladugården,
eller med fandblandad mylla, ifrån hårdvalls jord.
Lera och kårrmylla, åro olåmpeliga jordarter pä
denna jord ; den förra gjör gjåsjorden mera feg
och vattufiuk ån förut , den lenare upfyller hen-
ne med mycken fyra, hvaraf des ofruktfam*
het ökes.

Atmmkn. 5. Hvad fandblandad mojord an-
går, få år den lått igenkänd , allenaft man up-
torckad, ftåller denne jord, under fyn och granlk-
ning. Med mergelmylla och gödfel eller lermyl-
la, blifver denna jordart, bått tilredd til en bör-
dig åkerjordmon.

Ånmarkn. 4. Sandjord , eller den få källåder
fcyit, flög och vattufand* borde aldrig vara anta-

gen
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gen til någon åkerjord; men fom i anfeende til
de i §. 1. anförde omftåndighetef, det vid v i(fä
ågendomar dock ibland i nödfall, måfle (ke; fä
blifver ock högft nödigt, ät förft igenom låmpe-
lig jordblanning, och fedan med gödfel, förändra
denne Sterile jordart, til fådesbårande. Med lafs
vid lafs af lera eller lermylla, bör en fådan jord-
mon då aldraförft förbättras, och fedan med göd«
fel ifrån ladugården, vål gödas. 1 fall kårrmyl-
lan år af den art, fom i kkerbr. Chem, Gr, i, Del
§. 3. pag. il,. }6. befkrifves, och den blifvit vida-
re hanterad, fom i pag. 18. förmaks, få kart
den åfven, på denne upblandade jordart, med
förmon nyttjas til gödning; men at bruka kärr-
mylla til gödfel på fandjord eller fandmylla: det
lönar aldrig mödan»

§" 6*.

Enfatte och blandade åkerjordmoners gmndeli-
ga känning år ej allenaft nödig, vid åker-

ikattens utmärkande; utan förtjenar ock tillika all
upmårkfamhet, om på hemmanets ägor, fin-
nes tilgång på låmpelig gödfel och jordblannings
åmnen.

AnmMrknt r« / den 3. 2, 3, Annh cch t. §. af
deffe <4-.de åkerbrukets Chem. Grund: år til fullo be-
vift, at af enfalte åkerjordarter, ingen, förutan
myllan, af lig fielf, hyfer näring för fådes arter-

M nes
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ms växt. Andra åkergradens jordmoner §, 4.
växa icke eller utan gödfel, Den tredje graden af
blandade jordmoner, §. 5. kan ej utan jordblan-
ningar och gödfel bara fåd; Följer altfä tydeli-
gen, at vid (kartläggningar, del.e omftåndighe-
ters i akt tagande år högft oumbärlig. 1 brift af
nödig tilgång , på låmpelige jordblanningar och
gödfel, kan ofta en tåmmelig god jordmon, dock
aldele.s biifva otjenJig, för åkerbruk; men om
lått tilgång på dem finnes, kan den fåmfta jord-
art, med föimon vid åkerbruket håfdas.

Anm, 2, -Gödfel ti] åkeren, tages antingen ifrån
ladugården , (kogen eller ur kårr och annan myl-
,lig matjord. Haft gödfel, gör båfta gagnet, på
härd lera, (om i n.åft föregående §. Anm, 4, an-
märkt blifvit. Granris gödfel, tåres väl (hart up
i fandjord ; men gör båttre gagn , på hård lera.
En bördig kärrmylia, år låmpeiigatt på kalk och
mergel jord, fom ock i fandblandad Jera; mtu
.gör intet gagn pä pös »■ och fandjord.

S. i*

Af alt detta, fom nu anmärkt blifvit, följer alt-
få tydeligen, at af dem, fom fkola verkftåila

/kartläggningar fordras? både en grundeiig känne-
dom, om jordarternas befkaffenhet och förbättring,
fom ock, at på andra omftåndigheter, hvilka för-

ringa
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finga eller förbättra åkerjordens bördighet, åfve®
tillika hafves behörigt affeende.

Anm. i. At jordarteraes Phyfijka kundfkap
"vid en flik .förrättning år oumbärlig, finnes lått
dåraf,» at om en j-ordmons befkaffenhet, af defs
färg, når den år torr eller ock vät, lukt, och
fmak, tyngd, löshet eller och feghet, annors ej
kan fållas något redigt omdöme. En Chemrfk jord-
artemes kännedom, år ock ej mindre nödig; Ty
få jordmoner kunna med fåkerhet, til fina egen-
Ikaper, utan eld och Cketmik-e (menftrua) uplös-
nings medel, utredas, kkerbr. Chem. Grund» i. 2.
Z.ocfjA. De.ien. De alc.alifke åkerjord.arterne, kun-
na ock aldeks intet igenkännas, utan menftrua a-
Aula; kkerbr. Chem. Grund. 3. Del at ej förtiga det,
at om mineraliike va.tn och fyror, fom (ila (ig
ofta igenom .åkrarne.; man ,utan Chemien ej kan
få något redigt begrep.

■ Anm, i. At i Skattläggnings methoder , bru-
kas determinate namn , på åker - jordarterne , år
högftnödigt, emedan det armars förorfakar myc«
ken irring i tillämpningen. Rödfand, vattu- och
fvagfand, åro ord, fom ingen ting med vifshet be-
märka, i fall deras beskaffenhet ej närmare utmår-
kes. Svag lerjord, famt fpik - eller hårdlera, åro
ej en och fämma, jordart. Svaglera kalla åkermän
leriord, fom år moblandad ock hvilken hyfer tilli-
ka altför ringa mylla. Spik-och hårdleran, beftår
aldeles intet af någon mylla, utan endaft af lera.

M z Gjås-
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Gjåsjord kan ock ej föras ti! lika åker-grad, med
rödfand och mojord, emedan den förfta mera ån
den fiftnåmnde, för inblanning af lera, år långt
fördelaktigare åkerjord, allenaft den rått håfdas.
Se kkerbr. Goenn Grund. 2. Del §. ti, Amnärkn. 2. JS:o
Ja 2. $. 4"

Av.m.^. Som uppå Iåmpelig gödfelfamling, och
åkerjordmonernes förbättring med tjenliga jordar-
ter, åkerbrukets upkomft och trefnad beror: få
tyckes ock blifva högftnödigt, at vid fkattlåggnin.
gar, Landtman åfven i korthet underråttas, med
livad (lags jordblanningar och gödfel, han bör för-
bättra och (kota hvar (lags jordmon; och då förft
kunna de fvårigheter, til ftörre delen håfvas, fom
vid landtbrukets befkattning, tid efter annan yp-

pat (ig j men aldrig med någon fåkerhet
på annat fått»

G. A. Å.
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