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Kongl. Maj:ts
TRO MAN cch LANDSHÖFDINGE ,

Öfver NYLANDS och TAVASTEHUS LÄNER,
Samt RIDDARE af KONGL. MAJ:ts SVÄRDS-ORDEM

HÖGVÄLBORNE HERREN,

IW HANS HENR.
BOIJE,

NÅDIGE HERRE.

Kårlek for Foflerlandet, en befynnerlig yn-
nefl för fria och nyttiga vetenfkaper, famt

ofpard möda och flora omkoflningar, at up-
hjelpa vår Finfka Hushållning, åro de me-
del, hvarigenom Högvålborne Herr Lands-
liöfdingen och Riddaren upreft fig Areftoder.
Åreminnen, fom ej af några tiders omfkif-
ten kunna utplånas. Änfe Höggunftigt
Nådige Herre, at jag af Edert Vårda Namn

'. . under-



underftått mig låna glans åt defTa oliyflade
Blad. Tillåt dem vara en ringa tolk af
den djupa vördnad hvaruti Högvålborne Herr
Landshöfdingen och Riddaren genom fina
ftora och mångfaldiga -välgärningar författ
både mig och alla mina kåra anhöriga. " Det
endalie jag kan åter gifva, år at med träg-
na böner anropa den Högfte Guden, at Han,
täcktes i många tider uppehålla*Högvålborne
Herr Landshöfdingen och Riddaren med defs
Förnäma Familie vid all fielfbcgårlig vålmå-
go. Under hvilken önfkan. med djupafte vörd-
nad jag framhärdar ■

HÖGVÅLBORNE HERR LANDSHÖFDIN-
GEN och RIDDARENS

odmjuKafte tjenare
OTTO REINHOLD BÖRMAN^



Kongl. Maj.ts
TRO MAN och VICE PRESIDENT

1 KONGL. ÅBO HOF-RÄTT, Samt RIDDARE
Af KONGL. NORDSTJERNE- ORDEN,

VÄLBORNE HERREN

H" JOHAN
LAGERFLYCHT,

NÅDIGE HERRE»

At ined outtröttclig flit föreftå et vigtigt
kall och ämbete > dt med ovåldughet

ildpa lag och rått, at fkydda ofkuld och
ftrafla ölVervåld, och at i hela fit lefverne
lämna dageliga prof af en ofårgad dygd, de
äro fadane egenfkaper, fom åfven efter Hed-
ningars vidgående utmärka en flor Man, faft
inga prunkande titlar åtfölja honom. Ingen
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är, fom ej af defle egenfkaper igenkänner
Herr Vice Prefidentens och Riddarens vär-
de Perfon. Jag fom ftåndigt haft den för-
mon at blifva hugnad med Välborne Herr
Vice Prefidentens och Riddarens gunft och
välgärningar, kan ej låta detta tilfållet gå
mig utur händerna, utan at vifa något ehu-
ru ringa vedermåle, af min vördnadsfulla
årkånfla. Tillåt nådige Herre min vördnad
fin drift, at för Eder framlägga detta rin-
ga Academifka arbete. Den Högfte göre
Välborne Herr Vice Prefidentens dagar både
många, glada och fälla.

Med djupvördnad framhärdar til fit ytterfta

VÄLBORNE HERR VICE PRESIDENTENS
Och RIDDARENS

ödmjukare tjenare
OTTO REINHOLD BOKMAN,



V KoN.GL. MäJ:TSTRO 7TENARE och CAPITAIN
af Kongl. Savolax Läns Regemente til Fot,

ValädleB« PETTER
B 0 KM AN,

MIN HULDASTE FADER.

Då jag efterfinnar den ömma omtanka och för-
forg, fom mine Hulda Föråldrar haft ofpard,

göra min lefnad fåll och min framkomft lyckelig,
måfte jag ftänna i håpenhet och vet icke på hvad
fått jag (kal til fullo vörda mine Hulda Föråldrars
ftora välgärningar. Eder frikoftighet emot mig
har årligen ftråckt fig nåftan öfver Eder förmåga.
Då jag erindrar mig fådant, felas mig verkeiigen
ord , hvarmed jag kunde betyga min tackfamhet.
och vördnad. Emedlertid til et ringa vedermåle
af de vördnads rörelfer hvaraf mit Hjerta år inta-
git , nedlägger jag för Eder mine Hulda Föråldrar
detta arbete, hviiket med Eder egen dryga omkoft-
nad nu i dagsljufet framkommit. Förfynen inne-
flute Eder med få ymnig glädje, håifa och vålmå*
go i fint milda hågn, fom jag både nu och dageli-
gen i mina böner det önfkar. Han bekröne Edra
grå hår både med andelig och timmelig våifignelfe.
Jag framhärdar til mit ytterfta

MIN HULDASTE FADERS
lydigfte Ton

OTTO REINHOLD BOKMAN,



Kongl. Maj;ts Tro-Tjenare och Capitaine af Kongl. Ta-
vaftehus Läns Regimente til fot,

Va''i\die Herren,
Herr ARVID COLLIANDER.

Kongl. May.ts Tro-Tjenare och Lieutenant af Kong!, Ta«
vaftehus infanterie Regimtnte,

Fä,borne Herren,

Herr CARL HENRIC SASS,
Min Kärafte HERR MORBROR.

Kong!, Maj:ts Tro Tjenare och Lieutenant vid Kongl, Sa*
volax Läns Infanterie Regimente

Våladle Herren ,
Herr JOHAN BÖKMAN,

Min HULDASTE FARBROR.

De flora och mångfaldige välgärningar, fom J Mine Her-
rar och bevågne Gynnare, få väl mine kåre Bröder foto
mig i fynnerhet ifrån fpädafte åren helt oförrjent hafven

bevifat, de hafva fatt ofs i ftörre förbindelfe, än vi kunna dem
befkrifva. At på något fatt aftjena dem blifver för ofs omöjei
ligit,m3n at vörda Er,är vår angenämafte fkyldighet. Upta-
gen därföre, jag ber ödmjukaft, detta mitt Lärdoms prof,
til et vedermäle af min facKfammafte välmening. Låten det
hos Eder få bära vitne af all den Högaktning et vördfamr finne
kan frambära , famt låten mig hädanefter fom hartils , få röna
Eder vanliga ynneft och godhet.

Under tilönfkan af all fielfbegär lig fållhet och välmåga ,
har jag äran at med vördnad framhärda

Mine GUNSTIGE HERRARS och GYNNARES
Sc-ti-julce tjenare

OTTO REINHOLD BOKMAN,



Konpl. Mai.es Tro Tienare och Fendrick
Vid Kongl. Björneborg- Regimente til Fot,

VXlidU e

Herr PEHR LORENTS BOKMAN.
Conduåeuren vid Kongl. Fortificationen,

Herr ARVID HENRIC BOKMAN.
Mine KÄRASTE BRÖDER.

Den vänfkap jag hyfer för Eder mine Kärefle Bröder,
grundar fig i naturen och vårt blodsband, famt under-
hållas och upeldas af de många kärleks prof jagflädfe

rönt hos Eder. Jag vore fannerligen Eder godhet ovärdig, om
jag ej vid alla tilfällen fom kunna yppas, vifte fi_yldiga veder-
mälen af min ärkänfla och tackfamhet. Detta är orfai<en hvar-
före jag för Eder framter deffe ringa och fä blad, fom handla
om vifta mafkars bushållning och utrotande. Jag vidgår gär-
na, at gäfvan ej fvarar emot Eder bevågenhet och mångfaldiga
ömhet för min välgång. Men tillåten docic, at den får vara en
tolk af den brinnande kärlet, och ernänfta, fom jag ouphörligen
uti mit innerfta för Eder hyfer; uptagen med det välbehag det-
ta mit Snilleprof, fom fielfva ämnet, hvarom det handlar, är
Eder angenämt. Hyfen mine Kärafte Bröder få ädelt och ömt
hjerteiag emot mig hädanefter fom hit intils, få kan jag obe-
hindrad och med nöje fortfättja mina ftudier famt hinna til det
mål dit dygd och idoghet leder. Sällhet och välmåga följe Eder
til fenafte åren. Sådan är dens önt-tan, fom med beftåndig
tilgifvenh*t och ömmade vänfkap förblifver

Mine KÄRASTE BRÖDERS

ticgnaftc bror ocli tfenare
OTTO REINHOLD BOKMAN.



FÖRETAL.

Id Naturens åfkådande författas
vi ej allenaft i förundran och vård-
fam upmårkfamhet af Skaparens all*
makt och vishet vid höga och flo-
ra kroppars betraktande, utan fatt
mera vid de minfta tings och kräks

fkädkadande och granfkning; deffas lilla fkapnad,
deras lemmars nätta harmonie och rörelfe, deffe
minfta kräks Ditt och hushållning, kan det lyckli-
gafte fnilie ej rått afbilda, eller förmår den ikarpa-
fte eftertancka detta behörigen utgrunda.

I fynnerhet åro de minfta kräken eller infetfer~ve för ofs mennifkior märkvärdige i anfeende til
det förhållande af fk.ada eller gagn, fom vi af dem
kunna h^fva. Unelér det nägre af dem bereda (ig
de prågtigafte grifter, få gifva de åfven ofs de dyr-
barafte kläder. Andre fuga i fiere månader utur de
Ijufligafte bfomftcr och tåckafte örter den fötafté och
behageligafte faft; De uphåmta med outtröttad mö*
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da den ifrån Vidt aflegna orter til fina fmå hemvift^
blott at fedan dela ofs deraf med (Ig honing och
vax. En del åter tiibjuda ofs de ljufligafte och pråg-
tigifte fårgor, hvilka i det nårmafte likna, dem fom
vi blifva varfe uti en bruten ljusftråle. En ftor del
af infeßeme tyckes och vara fkapade til at ur vå-
gen röja allehanda döda djur, hvilka om de finge
långe ligga på et ftålle fkulle af dem luften utfyllas
med de fkadeligafte utdunftnimrar; annan mång-
faldig nytta af de minfta kraken och infeßeme at
förtiga.

Den fkada deffe minfta kräken förordfaka ofs i
vår Hushållning, den år ibland ock nog kånbar.
De åro de vredes Hårar, hvarmed den Högfta et
fyndigt land och folk ofta hemföker («); förökes
et enda (lågte af deffe för mycket och öfver defs
råtta proportion, fä kan ofta, endaft deraf en all-
mån landaplåga upkomma; FÖrfarenheten Iårerofs,
at ilike Ekade kräk, de föröka fig på kart tid otro-
ligen; de förtåra ock mycket mera i förhållande til
lin kröps ftor lek på en dag, ån de ftörfta fyrfotade
djur på lika tid förmå det gjöra. Ho vet icke at
kålmafken på några dagar kan förderfva de tåcka-
jfte ock frodigafte kålfångar? Gråsmalken fräter få
vida omkring fig, at han på några veckor ödeläg-
ger de fagrafte betesmarker, at de fe ut fom de
vore afbrånde; Hvilken år okunnig dårom , at
köks växter och trägårdar ibland af mafkar aldeles
förftöras; Stora fkogsparker de ödelågges i haft af
deile fmå kräk, fom ock Herr Pr-eses anmärkt, at

år
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år r7_rj på Rofala O och annorftådes i Kimito
(kåren den frodigafte barrlkog fä illa blifvit (kadd
af Phalena Dodecella och af Threntedo, Qrytiocepha-
la, at den torrkade bart och aldeles gick ut.

Det vore för vidlyftigt at tala om all fkada,
fom vi måfte vidkännas af vida (lags infeßer-, det
(kulle och vara onödigt, emedan detta åmne re-
dan blifvit af andra utförligen utredt. (b)

Mit upfåt blifver nu endaft at handla om få-
desmafken och om de medel, fom plåga föreflås,
at förekomma den fkada, fom viffe (lags infeßer
förorfaka på våra Cerealia eller allmånna fådes ilag.
Jag hoppas ock anhåller at den benågne Lålåren
få mycket mera med ynneft uptager denna korta
afhandiing; fom den fyftar på allment gagns be-
främjande, och har til föremål et vigtigt ämnes ut-
redande.

(a) Camer, Hor, fubctftv. Cent, 1, C. 12, 13»
(6) BäCKners Hiffert. de noxa infeclorum.

§" I.

Mafkar och infeeter, fom fkada våra allmän-
na cerealia eller fådes flag de åro af åtfkil-
liga (lag, fom ock utöfva de denna verkan

på mycket Skiljaktigt fått; den fom ej räct känner
deile fmå lkadekräks hushållning, aflelfe-tid och
Ditt, den föreilar altid botemedel emot deras vålds-
verkan utan nytta och paföigd.

Ai En
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En del af deffe fkade-kraken, åta up fåcfes*

kornen i Magaziner eller ock då den blifvit utfadd
på åkren; andra (kåda fådesrötterne eller förtåra
de förfta hjertbladen hvarmed fåden upgrott; nå-
gre inletter fkada ock fåden når den redan upvåxt
med ftjelk blad och til mogen frukt.

Under det fåden växer, angripes den af intet
infeB mera våldfamt, ån af gryHus, maxillis atris(d)
eller af et flögs gråshåppor , fom i orienten och
Tartariet ofta få ödelägga både all fåd och gräs
våxt, at: inbyggarene måfte lämna fina boningar
öde och fly"» undan til vidt aflågnare orter i når
ock om lider de gå ut och döbort,åro mennifkio
eller fånads Peften deraf gemenligen allmenna lands
plågor (b) förutan detta fkade kräk få gjöra ock
andre infeeter på fåden nog fkada. Phalenu fecalisnoäiwa den nedkryper vid det gröna rågaxet emel-
lan ftrået och hålken, afbiter ftrået öfver förfta
leden famt förorfskar h-vitax i rågen, (c) CKtu(c&
frit , upfråter kärnan af kornet uppå åkren och
åltadkommer flökorn. (7/) Lurculio fe_%etis plåckar
bart kornen ur fådes axen,(<?) famt Trips Fbyfapm
et litet kräk lägger lina ägg uti rågkornen och up-
åter dem-, hvaraf axen fedan hår och dar få hvi-
ta fläckar,7J) mafken af Phalena Pifiig) och Pha-
lena, exjoleta, (b 7) föda lig ock af årtfkidor ock of-
ta aldeles förderfva dem.

Ibland fådens fiender af infeäer, fom angripa
fåden ftrax den blifvit utfadd och upgrott eller ock
at de upåta fådes rötterne i jorden, är Rotmaiken,

en
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en mycket betydande fiende. Den upåter fåden
un Jer jorden, merendels om höften då rågen år
upkommen, fä at ofta ftora åkerfälten (tå helt ba-
ra. Man har trott, at denna malk (kulle vara en
(kråpuka af något coleopteron (i): men Herr Pre-
ses, fom har famlat obfervatoner öfver defs meta-
worphofisi har funnit, at det år Eruca af Tipula pa-
luflris atra.(Je) I Augufl'i manad då landtmans höft-
fåde fker, finnes detta lilla mygg million tals på o-
faJda åkergården; fä fnart Rågen upgrott, fåtter
detta lilla kräk (Ina agg på den fpåda brädden vid
jordbrynet, dåraf utklåckes inom kart tid en liten
gul malk, fom efter hand följer bladdjelken ned i
mullen, åter up den famma, och roten, få at råg-
brädden afbiten och (kild ifrån defs rot blifver
qvarftående hel lös i mullen, och fåiedes efter nå-
gra dagar aldeles förvifsnar och går ut. I fvedjor,
fom befäs midfommars tiden, gör rotmafk aldrig
fkada; mycket fåUfynt oroar den ock vårfådet.

Förutan rotmafken, (kadar harva eller fkrå-
puken af Searabaus melolontha och ibland fådes rötr
terna; 1 Skåne och andre Södre orter, händer det-
ta ännu nog ofta; hos ofs i Finland år det mera
fållfyn t: men at den ock hår i landet gjordt (kå-
da, fes deraf, at i de Finfka åldda Pfalmböcker
namnes detta kräk i bönen för jordenes fruktbar-
het under namn af Turilax och kallas allmänt än-
nu af allmogen åfven Turila.

Bråddmafken år af(kiljaktigart, den fom åter up
brädden om höften, når långfara torrka infaller, har

A 3 Herr
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HerrPR&SES mårkt vara limax agreftis(l).Den lämnar
bladftiålken och roten olkadd, famt i fall jorden be-
hörigen kålfryfer och ej kall vårblåft fkadar höft-
fådet, npvåxer icke defs mindre därefter den hår-
ligafte fåd, faft ock åkergårdet om höden förut
f_£ulle varit helt bart och aldeles utblottat på brådd.

Något mera betydande år den (kådan, fom
Chryfolema Polygoni (t) Helxmes(») och Oleracea (o)
förorfaka på den fpåda vår och höftbrådden, fom
ock uppå bohvete och andra växter når de upgro
och förd framfkjuta blan; I ftark torrka om vå-
ren och höften upfråta dede fmå kråk i fynnerhet
af den upgroende fåden de förfta hjertbladen fom
ock åta de up fpåda köks- och andra växter.

(a) Job. Leonh. Frifch, befchreib. injeolar. Tum, <j, p, 5.
Tab. 1, fig, 8. /. (b) Gerbefim de moderno pecorum intiritu,
och i defs Chronohg. Med. appendix. pag 203. (e) Svenfk»
Vettenfk. Acad, Handlingar för år 17^2. pag, 62-66. (d)
Svenflc. Vettenfk. A<ad Handl. för år. 175*3. PaS* TB2. N. 9,
(e) Linrnel fyjlem. Natur* pag, 381. N. 37. Faun Svet. 464.(/) åtta jeient. Hoim. 17/0 pag. Igl« N. 7. Linnsi iter.
Sean* pig. 244- Faun. Svee, 728. (g) Roef, infeB. 1. phal,
G. i. J2, Faun, Svec, 878- (<&) />#& infeEi. f, Tom,
T<>b. 11. fig, 1, (t) /#7. Palm. 17/0 pag, igi. JV. 4.
(*) Profeff. Gadd. Tal. om Finfka Qim&et, pag. 19. (/)
Se famma Tal 20. (m) Linnni S.fiema Natur* pag,
3fl. N. 43. (») Reaumur, Tom, 111, Tab. 19. J/£. If«
(0) iv*«». v 39, Linnai Sy/lem, Natur, pag, 372. .N. 3f.Bägge deffe fidfta tnfetler hafva förut af Herr Arcbiateren
Lmn*tu blifvit kallade mordeUer', men vid nogare granfk-
»ing har han funnic dem nu vara (bryfomaUr^

§" 2.
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§.2.

Säden, fom blifvit inbärgad ifrån åkren och
infamlad i lador och Magaziner, år icke eller fri
för mafk och ohyra. Deffe (kadekråk hafva ifrån
åldre tider redan varit bekante (a) och åro de måft
hos alla folkflag ryktbara för en flik våldsver-
kan {b) ; efter Scaligers utfago få kallades af Gre*
kerne deffe fådesmafkar k»c in hordeo ac tritico» ht
faba w.ilai, hvilket med Theophrafti vitnesbörd han
bedyrker(f), af nya tiders rön år nu ock bekant,
ar de mafkar, fom i Magaziner förtåra årteflaget,
de göra ej (ksda på råg, korn och hvete.

Deffe fednare eller vermiculi leguminum, torde
altfå varit af det infeße (lågtet, fom nu bår namn
af Bruchus', Ty i China år bekant, at en liten Bru~
chus eller Curculio Pijorum hos dem upfråter frön
af alla årtedag (d) Om Norra America hafva vi
ock af Herr Profefor KALM den underråttelfen,
at oanfett denne ort förrut drifvit en vidlyftig och
fördelaktig handel med allahanda arter och bö-
nor på de fodra orterne, få har dock federmera,
når Bruchus americdt jeptentrionalis, eller Derme--
(ies Piforum blef allmännare i landet ån förr, det-
ta fådes (lag få aftagit, at för detta lilla kråks
våidfamma tand, de nu knapt kunna förvara dt
å.rliga utfåde. (?)

(a) Deffe fädes mafkar finnes i äldre tider varit bekan-
te under et allmänt namn af u/9*i? tnrx i. e. Peäicubm fru-
menttt &)»«£. hafva de ock blifvit kallade, Kur har äf-

ven
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ven ibland varit et allment hamn, fäfom hos HefycbUu, Xir
rcj Ifd-rvTdv iv r-i_ nät ru a.To> yhopevev. (b) Hos
de Rom .re kallades deffe kräk Curculliowes fe Ca>e de re Ru*

ftica eap. 92. Hos Pailadiics heta de Libr, j<jt Garguiior<ft.
I Dißionnrio Hor.itii Tofcaneäi,. namnes de på Spanfka verme
Ticciolo , f^." fWi. afe *V fermento, halieneren kallar dem £*'»
gatello del fruwexti; I Frankrike bära de namn af Cbaran-
gon au Chätepeleufe, fe Lamery Diflion. etes Drouguts ,voce tur*
tulio, at förtiga flere folkflags namn på deffe fkadtkråk.
(c) Theopkraftus de eaufj. Plantorum Lé<r, 4. tap. 16. {de)
Se Eekntrs Difjertatio de noxa, injeßerum p, If, itf.

§" 5-
Mafkar, fom i kornhus och Magaz}ner göra

ftörfta fkadan på råg , korn, hvete och hafra, de
åro. i fynnerhet af trånne llag. .

1:0 Et flags fmå mafkar utan fötter, fom för-
vandla fig til infeåa coleoptera eller med fkal öfver
vingarne, och delle åro de få kallade Grekemes
Keeys-7vv(*) och Romarenas Curctdicnes,

2to Mafkar' hruct; med fötter, fom hvardera
allenaft i lin lifstid förtåra et enda korn, hvaruti
de ftånd^gt förblifva, til defs de förvandla fig i fiå-
rillar, deile åro befkrefne af lleav.mur i defs me-
moires peur jervir a U H-floire des injefles. Tom,
2. p. 486,

3:0 Mafkar (Eruct) af hvilka ock blifva fiå-
rillar, eller Fbalena granella', men hviika ej nöja
fig med et , utan förtära hvardera många korn,
hvilka de fammanfåfta med fmå fina fiikestrådaf.

Kvad
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Hvad Curculiomrne angår åta de up fåden e]

allenaft-under fkapnad af mafkar, utan--oett fedan
dé-fullvuxit til flygande '(kalkråk. Alla mafkar"(J?*
rucie) af "detta infeß ''(lågte föda fig gemefnlfgén af
frukt eller fåd'; Tre 'fpecies åro dock i' fyhnerhél
utmärkte för at utöfva den (toffla (kädan, och de
åro Curculio frumentarius och granarivs, Famn Suec.
464. 462. famt 474, Curculio fangvineus , hxilken i
M^gawier ej gör mindre (kåda:*, ån rnöfe.^ph råt-
tor. ,'Lcevenhcek handlar.. o#i- deffa;|kadekr#k j.
bref af den 6 Mgufti i6S7« De hafva långt ocli
jTkarpt fnyte fom en kniptång, hvarmed de låttelir
genkunna föndergnaga ailahanda korn. 'Förftr on>
råren finnas de på åtfkiiliga nyfs upgr.odde örter-,
peh"krypa fedan up åt yåggarne -af M^å^'WTA>til'defs de finna någon fpricka, hv^rigexiom jd£
kunna trånga (ig in i bodarne. De förtåra ej al-
lenaft allahanda dags fådeskorn , utan ock når til-
fålle gifves, åro de få läckra, at.de göra fig mål*
tider af foc.ker och confefßurer. De föröka fig ,p|
fcårt^tid til en anfenlig myckenhet, hvarigenom några
'fallit på den orimmeliga tankan, at deras'förökelfe
(kulle (ke per generationem xquivocam eller af andra
kroppars förruttnelfe. Når honorne lägga fina ägg,
få göra de en liten öpning uti et korn, hvareft de
(lappa et.: fållan tvånne 'ägg, och på detta fått kan.
en mäik förderjFva.s,,a 6 korn; p| £n dag. ..; ;.

(*) Hos Grekerna förmenes deffe fkadeliga fkalkräk
fått detta namn af z*g<xa-o-<y fcutpo, tnjcutpo, imprimo. itim

B
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excAV», 1-08 Uefycbiut betyder det ock fcarifico, tnciåo ittm
cavo. Någre påftå iifven at det borde här-ledas af ya.^*,
ft»y, Curgulio, guttur, lifiula qus Jpiratur, De fednare
tycKee hafva affeende på figuren af detta infeßs rofirum eller
fnyte, de förre grunda fin derivation på tftfttn eller verc-
kan, fom dermed åftadkommes.

$. 4.
Sådesmafkar fom byta fig i fiårillar eller tia-

lena granella (a) de åro efter Loevenhceks gjorde
obfervationer ånnu mångfalt (kadeligare i kornhus
och Magaziner, ån deflfe i föregående §. befkrefne
Curculiones , de kallas och dårföre af Holländaren
Wolf. Deffe fiårillar åro vål af det (laget fom vi
kalla Mahl, dock ej af famma fpecies, fom de hvil-
ka åta kläden och ylle tyger, fåfom Lcevenhmk det-
ta orått föregifvit (£). Å bagge fidor af kroppen
år malken til detta infeß förfedd med 18 fmå öp,-
ningar, fom åro defs ande-hål, hvareft luftrören
eller lungepiporne hafva fin utgång; kräket hafver
och under hufvudet et verktyg , hvarutur hon
ftåndigt fpinner en fin tråd, med hvilken han få-
fter fådeskornet tilfammans. Faft man om höften
fer deffe kråk antafta och genombåra fielfva bjel-
karne och tråverket af iMagazins hufen, (ker det
ej för det de föda fig af tråd» fåfom af fåd, utan
det år den tiden då de ej mer behöfva åta, och
dårföre lämna de fåden, famt dels gnaga de fig in
i bjelkarne, eller logera deffe mafkar fig uti vågg«
fprickorj murfpringor och andra dylika fmå hål»

famt



11
famt bådda fig in uti en liten våf, at blifva dåv*
qvarliggande helavintren öfver til Maji månad, eller
■til defs når luften blifver varm, då detta infeft fom
en liten nattfiåril framkommer med filfverfårgade
vingar. Under denna fin dvala göra de ingen ika-
<da icke eller finnes defle mafkar om vintren i fåden.
Men få fnart fiårillarne framkommit, börja de
kärt dåruppå at para fig, då en enda hona kan
framföda öo a 70 ågg hvaraf följer at et par af
defle infeäer få föröka fig, at man efter 3 års för-
lopp kan åtminftone råkna 55860 efterkommande
af en enda Familie. Vidare år at mårka, at ho-
tian år förfedd med et hvafst rör, hvarmed hon
"gör en liten öpning i fådeskornen , hvareft hon
fedan lägger et ågg i hvardera. Efter 16 dagar
upkomraer håraf en mafk, fom åter fig igenom
kornet och gör det aldeles tomt. Når det fkett,
fåfter han fig förmedelft en fin tråd vid et annat
ikorn, hvareft han åter gör fig gode mål, och fe-
dan han åfven gjordt dår rent hus, förfogar han
■lig til det tredje, och få vidare. Hvaraf altfå fy-
nes huru ftor fkada icke delTe mafkar kunna för-
orfaka uti en fådesbinga, allenaft de en gäng fått
dåruti fotfäfte.

Förutan defle fkadekråk gifves det ock in-
feäer fom icke eller fkona fåden fedan den blif-
■mt upmalen til mjöl, fådane åro Blatta molen*
dinaria, Tenebrio molitor-, Pbalena Pyralis farin<e y
och Acarus (iro^ andre at fårtiga. Emedan de bo-
temedel hvilka til hämmande af de förras väldfam-

B% het
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het kuhrta vidtagas och åro för deffe tjenlige, fä
undgår man at vidlyftigt om dem nu orda.

fa ) Reaumur , Memoires pou fervtr a V ti-fiorie d- s infe*
Bes Töm* 3. mcmi g. p, 27a. Svenfk. Vettenfk. Acad. Handla
för år 17'v6". p, 49, (£) Se Ltevenboeks bref af den lj4
Martii 1Ö93, ■

i 5*

At nu föreflå tilråckeliga botemedel hvarsge-
nom den föröfvade (kådan af deffe många fmå
kräk och infeßer uppå fåden, kan förekommas, det
år få mycket mindre möjeligit, fom deffe (kade
kråks fpeciele Hushållning ej år ännu til fullo uplyft ;
mycket fä, efter faktns natur lämpade utvägar,
åro ock hårtils vidtagne, at förhindra deffe ölä-
genheter. Man vii i korthet likväl berätta och
(kårlkåda de medel fom gemenligen upgifves och
hvilka kunna nyttjas at utrota eller förminfka fä-
des mafken.

Den landsplåga et land af gräshoppor tilfogas,
kan knapt afvårjas, i fall ej någon Sjö eller Ström
hindra denna ohyrans öfverflygande och utvidg-
ning i landet t, Igenom fkogens fådens, gråfets eller
betets upbrånnande , fvedande och ftåndiga rökel-
dars under hallande kan ock ibland något hinder
låggas för deras innåftling.

Orfaken hvårföre infeßerné §" r. med våld-
famhet under fådes arternas upgröende och växt,

det
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ttef ena året mer, et annat mindre, på en ort
nådan årligen, i andra landikaper mera iållfynt de
famma angripa, den bör fökas igen i luftens (kilj-
aktige bdkaffenhet, i en mer eller mindre låmpe-
lig bärgnings tid, i äkerjordmonernes håfd ock
ans, famt i utfådets egenteliga art och godhet. De
fom altfå pädå at orf-kerne b vårföre malk och o-
hyra (kadar fåden, bor endaft hånledas antingen
af fielfva fröet eller våxterne, de fe ej rått denna
fak i defs behöriga fammanhang.

Åkergård.-n fom åro utftålte för fritt vader-
drag och ej omgifves af fumpige gölar och kårr
åro gemenligen frie för malk under fådes växten;
ovanlig våta eller tårka främja mycket infeß aflin-
gen, hvaraf vålds verkan på fåden och blifver
ftörre. Upmåjas och inbärgas fåden ej torr, ut-
ftålles den för röta ; Röta lackar mafk at der föka
hemvift och föda. I mycket våt och groft brukad
åker finner malken et (lemmigt och tjenligit ämne
at viftas uti och förökas mångfalt mera ån i en
vålhåfdad tårr åker jordmon. Månne icke viffe
infeßer_ redan om höften, når fåden blifvit mogen
torde fåfta fina fmå ågg uppå, fådes kornen; få at
når året derpå fåden den nyttias til utfåde, utfås järn-,
te fåden, åfven frön åf mafk och ohyra i våra åkrar.

Genom (löpningar af faliaka, falpetter lut,
oljedrågg Amurca, och dylikt hafva de åldre
naturkunnige, haft til åndamäi, at fria fåden ifrån
mafk och ohyra, hvilket och Plimus gifver föru-
tan andra tilkånna, fom tillika talar om Virgilii

B 3 och
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och Democriti i den affigten' anftålte förfök; O)
En del af vår tids Hushållare föreflå, at utfådet
förut (kal blötas i lökfaft; 1 blandat kalk och afk-
lut (b)-, I Tjervattn, fot, (O och kalk (d)\ Men
oanfedt det år at önfkå, at någon allmen läkedom
kunde finnas genom hvilket mafkar hos växter
må förekominas, få år fådant dock ej at förmoda,
emedan orfakerne til mafkars upkomft och för-
mering åro få fkifjaktige.

Hvad (löpningar angår, få kan utfådet deraf
ej eller få någon fårdeles ny kraft eller den föror-
faka i växternas nåringsfaft, under det de våxa,
någon fådeles egenfkap; Columellas förfök intygar
detta, fom med rutten urin, vatnat rötterna på
en vijnranka: men hvarken bekom Drufvorne eller
vijnet, deraf den minfta ofmakj förutan detta å-
daga lågga Vervlams, Kraftens Alftons och Bonets
Chemico ceconomi&ja. rön och förfök i Recherce fur V
ufage des feuilles at växters frön, fom i fallaka,
falpetterlut och olja eller (pirhueufe Liqueurer blif-
vit blötte, de gro aldeles intet, icke eller hyfa de
fådane åmnen fom komma Öfverens med växter-
nes näring eller åro de för dem tjenlige.

Hvad utfådets och fröns (löpning i lökfaft,
båfvergåll och andre dylike illa luktande åmnen O)
angår; Skulle deffe vål gjöra godt gagn få vida få-
des mafkar gemenligen fly fådan lukt: men fom
denne lukten efter Chemifkc rön ej år beftåndig,
utan de fiygtiga delarne, fom utgöra lukten för-
skingras låttroch når frön blifvit utfådde i mullen

denne
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denne lukten i haö förgår, få blifver verkan hår-
af ingen.

1 fall dock mafk och ohyra i åkeren hårrörer
deraf, at jämte utfådet mafken utfås och fortplan-
tas i åkergårdet, få kunna viffa flags med förfig-
tighet anftålde fådens ftöpningar och rökande göra
påliteligit gagn. Erfarenhen vifar at om fåden
rökes innan den utfås, år den mera fri för mafk.
ån annors, emedan igenom rökande och fådens
tårkande de vid fådes kornen fåfte mafke aggen
gjöres ofruktfamme. Om korn Höftetiden når det
blifvit tröfkad, upblandas ftraxt med kalk, och til
våren fåledes förvaras i fåckar eller lårar, til defs
utfådet fker, befrias det under växten från råft och
brandkorn, emedan kalken tycks förftöra mafkåg»
gen, fom annors med fåden afvelföra (kulle följa
på åkren och göra fkada. De förfök fom i Frank-
rike efter Konungens befallning vid Trianon blif-
vit anftålte med fådens ftöpning i kalk och afke-
lut för roft och brandkorn, och för hvilket lyc-
keliga fynd xMonfieur Tillet af Academien i Bo«r-
--deaux bekommit pramium, famt hvilka förföks rik-
tighet Herr Sturler i Sveitz ånnu vidare fedan be-
kräftat, de utmärka alla at deffe ftöpnings fått med
utfådet, endaft i den mon verka, fom de mera el-
ler mindre antingen kunna fkilja mafkåggen ifrån
fåges kornen, eller ock at de förmå aldeles för«
itöra dem.

På de orter dår mafken Ert/ca af Scarabeus
melohmba fkadar fådes rötterne §.i. tyckes Engels-

man
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man felhro Tull eller Du Hamdjle Monceaus åker-
bruks Tbeorie göra vid denna mafks fördrifvande
någon god nytta ; Ty i fall åkren och fåden un-
der defs växt få ofca plöjes och mullen omkring
fådesrötterne omröres fom han påftår, kan ej an-
nat hända, ån at mafken vid fådesrötterne dåraf
måfte oroas och förftöras.

Hvad rotmafken beträffar, få hafva väl. någre
förefiagit til defs förekommande, at uppå åkergår»
det hår och där i mullen upftåila någre fmå gran-
rufkor (/): men vi kunna til detta botemedel ej
hafva fårdeles förtroende, håift fållan den påfyfta-
de affikten därmed vinnes ; ftörre upmårkfamhet
förtjenar Herr Pr/esidis famlade rön öfver detta
(kadekråk, och hvarigenom han bevift,. At i fall
vårt höftfåde (kulle kunna (ke tidigare ån vanligit
år, vore alla år på vare åkrar rotmafken få fåll-
fynt, fom den år på de fvedjeland, hvilka befås
midfommars tiden. I fall Svedjeråg brukas til ut-
fåde, har Herr Baron Brauner ock vift, at utfådet
med förmon kan få tidigt ike(g). Efter.Herr Prm-
sidis tanka tycks rotmafken på fåden af famma
grund, fom gråsmafken på ångarne utöfva våld-
famhet. Denne fenare (konar altid af gråsdagen
Alopecurus och Phalaris arundinacea endaft för det,
at innan grås mafken börjar föka fig föda, hafva
de redan vuxit undan defs tand och blifvit för grof-
va at förtåra. Rotmafken förmår ej fkada fåden
fedan brädden något hunnit til dadga utan når den
år klen ock fpåd y måfta delen JLarya af Tipulis*

" åta
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åta .up fpåda_ våiters rötter i jorden om höften;
når vårt vanliga höftfåde (ker, åro alle andre väx-
ter redan dels fullvåxte, dels hafva de ock förvi fs-
nät. nJßötterne af Rågbrådden åro då nåftan en-
daftf de fpådafte fom quare finnas, följakteligen an-
gripes ock den klena lådesroten mera denna ti-
den af Tipula Rotmafken, fom ock kanfke af deffe
andre dags TipuU mafkar, ån någon annan tid
på året.
« 'iii.'.. . ■ ■

(a) Colttmella, De re ruftica Libr. 11, cap. JK. tf X.
Piiniut Libr, 13 cap. 14. (b) Sveitzerifche Samiungen yon

Landtvirth - fch3ft|ic..en dingen pag, 904. (<■) Anonymt
berätte.fe om et bepröfvat fatt, at erhålla ymnig fädes växt
famt befria friden för mafk pa%. _>. Tryckt i Stockholm i
Kongl. Tryckeriet 17/7. (d) dßa fcient. Holn.enfiapagiyy,
Votum, U. (e) id ipfum prtftat ctiam Sagapenum. Cnfto-
rium. Sabina, fulphur,tornu <ervir,um , bed-ra, galbatium ac gra-
"Veolentia qutquc quorum fufitum nec tureuiionei nec ceter-t noxi-t
beftiol<e ferre poffunt. Cotifer. Columella & Vtrgi/ius Libr, 3.
Georg, -v, 4SR3. 414. Aleard Pedemont Libr. VIU R: falfugenu akti
GK.S, (f)Ss Svenfe. Vetenfkaps Acad. Handlingar p."g,2"if.
Vol, 11, (g) Brännert åker och ängfKJötfel pag. f^.

§. 6.

At utrota fådes mafken ifrån Magazmer haf-
va goda Hushållare uptånkt många artiga medel
famt anftålt i detta ämne åtfkilliga curienfa förfök.
Man har lagt; allehanda bittra sorter uti fådes lå-
ren; man har ock beftånkt fåden och våggarne med
■'. .. G falla-
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fallakä, amurca oljo drågg, med wßrill vatn-, al
förtiga andra dylika medel (» men man har dock
med deffe vatn når de varit för fvage, ingen ting
utråttadt, utan väl flcaffadt fåden en elak éch vit
drig lukt och fmak, om de varit för (larke. Håb
måfte Mechanique Chemie och naturkunnighet rac-
ka hvarannan handen, om denna ohyran (kal kun-*
na utrotas.

Förfarenheten har ibland annat lårdt, at man
bör göra åtlkilliga Luft luckor på bodvåggarne,
närmare til gålfvet, ån i allmänhet år brukeligit,
på det luften må kunna bedryka fpannemåls hö-
garne. Luckorne böra ej vara dörre ån en fot i
quådrat . deffe böra röras på fina gångjärn, fom å-
ro fådade ofvantil, at igenom en fådan lutande
jftål.ning hvarken ljusdrålarne kunna komma in u-
ti rummet och upvårma det, ej eller at rågnvåder
må (kåda fåden. På det ej fogl3r måga flyga in
penom defle öpningar, fåttes et galler eller nåt för
dem. Det hufvudfakeligafte härvid år, at.i boden
må finnas en tilråckelig kall luft, fom intet pas-
far fig med Infeßernås ditt och lefnad; förutan det-
ta made man ifrån den i April til den bila Sep*
tembris 2 gångor i hvarje vecka, famt uti de öfri-
ge månaderne en gång om veckan låta väl omrö»
ra fpannemålen. Det år ingen ting fom få incom-
modtrar denna ohyran, fom ftåndig och (lark rö-
relfe. HvarfÖre man eck biifver varfe, at når def-
fe mafkar blifva fä oroade, famla de fig geiucnli-
gen (kåcketais uti nåjon vrå, och når man dem

där
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dår igenfunnit, kan man på en gång Iåtteligen
utrota en ftor myckenhet af dem. Vid fådens om-
(kofling år dock at mårka , det fåden blifver fållad
eller kaftad igenom en Rifsla, Harpa eller fådan
kail-machine , fom i fvenfka vetenfk. Acad. handlin-
gar XI. Volum.pag no, och XIII. Volum. pag. 304-, år
befkrefven, at mafkarne och den (kadde (åden blif-
va (kilde ifrån de frifka fådeskornen. I annat fall
fmittar man merafådesbingen med denne ohyra, ån
förrut, fåfom Plinius och Columella detta redan af*
ven anmärkt, {b)

(a) Cato De re Rujl. cap. 9a. frumento ne noceat Curcii-
lif nec mures tangant, lutum de amurca facito, pålearvm pau»
lulum additt, - - - co granarium totum ablinito crafjo luto ,
poftea, tonjpergito amurca omne quod lutaveris ? ö* curculio non
nqcebit, Jämnför Columella Libr. 11. cap. 9, 10. varro Libr,
l, cap. ?7. Se Risbergs förfök med vißril vatn i aßa Holmenf,
17^3. pag, If9» (b) Plinius libr. 18, cap. 30. Columella
fager ock, quod genus exitii cum incidif. multi opinantur ar-
teri poffe , fi exefjt fruges in borreo ventilentur, & quafi re-
frigerentur: ld autem falftfimum efi , neque enim hoc faßo ex-
pettuntur tnimalia, fed immifcentur totit atervisi qui fi tnanent
immoti, Jummis tantum partibus, infeflantur, quoniam infra
tnenfuram palmi, no» nafcitur curculio, longeque prafiat, id fo*
tum, quod jam vitiatum efi, guam totum periculo fubjicere*

§. 7.
Så vida de fådesmafkarnes hushållning och

lefnads art, hvilka blifva Phalener fiårillar, år
Ca fkild
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(kild uti någre omftindigheter ifrån de förenämn-
de Curculionernes , få bör och en förfiktig hushål*
lare vara omtånkt på andra medel at utrota dem:

Deffe trånga fig gemenligen ej få djupt ned i
fpannemåls högarne fom curculionerne , men öfver-
draga låren med en ohyggelig våf, fom underti-
den år fiere tum tjock. Den afdrages förd med
handen; fedan tager man något, af den underlig*
gande fåden fom gemenligen hänger tilhopa ge*
nom raafkarnas trådar, och fprider den ut på et
flått och tätt golf. Därpå bultas denne våf med mju-
ka björkris, at kornen åtfkiljas ifrån våfven, hvarpå
man vannar fåden ganfka vål, eller omrörer den
på en fådan käft-Macbin, fom i föregående §. år
omnåmd.

2:0 Emedan de{\e mafkar ej om vintren fin-
nas i fåden §. 4< behöfver man ej omfkofla fåden
i vinter månaderna.

3:0 Så vida de om höften krypa uppå våg-
garne ifrån fäden, få kunna de ifrån våggarne åf-
ven lått med en björkqvaft til myckenhet bårtfo»
pas och dödas, fåfom Leettvenhmk til denne fådes-
mafks utödande ifrån Magazjner ock detta fö-
redagit.

410 Deslandes anmärker, at gammal fåd,' fom
år väl torr, fom ock at den fom vål mognat i fo-
dra länder, ej kan (kådas af denna fådesinafk, e-
medan den knapt förmår bita genom dike fådes-
korns hårda (kal, fö_jakteligen om fåden förvaras
ritorr, kan denna ohyra ej mycket ikada den,

hviU
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hvilket ock grundeligen Bpäenjaretfjöv^at , fom
dels altid upblandar luft;, torrkad fåd med7 ritorr,
dels ock gör han de ..niåfta fpanmåls uplagor af
ritorr.Liflåndlk. fåd.

§. 8.

Den (kulle aldeles tala emot förfarenheteni
fom ville påftå,! ati deffe !upråkriade.medel, når de
med tilbörlig forgfållighet brukas, ej åro tjenligé
at utrota eller åtminftone at förminfka denna ohy-
ran i kornhus. , Dock made man tilftå,.at de åro
mindre beqvåme vid' ftora fpanmåls Magazmer. Ty
utom det at fielfva byggnaden för fpannemålens
omfkofiing blefve för vidiöftig, få fordras på des-
fe fått ganlka mycket folk til fpannemålens hand-
terande, hvilka ej altid med fördel och fåkerhet
kunna brukas, v :..■"', . "-r

Detta alt har förutan andra Leeuvenhcek och Des*
ländes i fin bok kallad Recueil de differents traités
de Phyfique dy Hi/loire naturelie och Herr DoB. Ha-
les, en värdig Medlem af Vetenfkaps Societeteni
London, i fin Traßat Inflrußiones pour les Mariniers
vål öfvervågat, då de föreflagit rökandet med fvaf-
vel, fåfom et medel at med fåkerhet utrota både
möfs och råttor, fom ock fådesmafken, hvilken
innåflat fig i fpanmåls boderne.

Det har varit långe bekant, at fvafvelrök myc-
ket befvårar alla djur: men befynneriig år den dö«
delig för infeßer och deras mafkar, få vida pa öm-

G l fe
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fe fidor af deras kropp igenom många lufthål de-
ras lungepipor åro öpne §. 4. men likväl har man
ej gjort någon tillämpning af denna principe uti
hushållningen. Förenåmde lärde män hafva varit
de förda, fom med fåkerhet gjort den dutfats, at
om Magazinet kunde tilråckeligen fvadas, vore Pro-
blemet om mafkens utrotande utur fåden, åfven
uplöft.

At verkftålla detta, föreflår Hales at man. då
fådant tilfålle gifves, bör göra flere fmå luckor, på
golfvet i Spannemålsboden, och på det kornen el-
ler fåden ej må nedfalla, når fvafvelröken upftiger
uti fådeslåren, år rådeligt at betacka deffe öpnin-
gar med järnplåtar, hvilka åro genombårade fom
et durchflag. Detta låter fig åfven göra, om bråd-
golfvet aldetes borttages, och i defs dålle göres en
botten i fpanmåls boden af runda fparrar fom til
någon diflance åro åtfkilde. Ofver dem utfpånner
man fedan en faft våf, hvarpå fåden utfiås, dock
tilfer man, at fpannemålen ej öfes uti för ftora
högar, hvarigenom röken hindras at trånga fig i-
genom fåden. Sedan nu detta år beftålt, låter man
göra under golfvet i fpanmåls boden en liten eld-
ftad. Rundt omkring denna fpifen, lägger man en
fandhög, nåftan af en fots högd; innan fvaflet i-
tåndes, måfte man begjuta fandhögen med vatten,
at han år vål fuktig. Botnen uti fpifen kan ock
göras af en jårnhåil, at man ej behöfver fruk-
ta för någon eldsfkada, når förföket (kal anftållas.
Det år få mycket mera nödvändigt, at i akttaga

dede
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deffe 1 omftåndigher, fom' man -dels vét at fvafletlåtteligen rinner och fnart itänder alla kroppar,
cfcls ock efter det år-.omöjeågat för en mennifkä
at vidas, uti et rum fom år.upfyllt med tjock fvaf-
ve.rök, famt dåruådes akta elden.

§" P-'
Vid denna Ealefii methodes brukande bör vida-

re i akttagas, at innan fvaflet itändes, (kola alla
luckor och andra öpningarcfom finnas i fpanmåls
boden, noga igentåppas, undantagande de föm å-
ro gjorde på botnen eller golfvet. Det år åfven
radeligit, ac kart förut, innan fvaflet itändes, vål
omröra fpannemålen uti låren , på det maikarne
komma i rörelfe, och faledes lättare förqvåfjas af
den updigande röken , på detta fåttet blifver alt
hvad hf hafver, och då finnes i fpannemäls boden,
åfven de djur, fom åro gömde uti kornen eller våg-
gafne på några timar dödade. Efter 24timar eller
ock efter tu dygn öpnar man en af våggiuckorna,
på det man ma förfara om fvafvelröken aldeles lagt
lig, och om man fåledes utan fara kan viftas i Maga-
zinet. Låter det göra (ig, bör man låta vål omrö-
ra och dr\fta fåden, på det både de döde infechr-
ve orh den förderfvade fpannea.alen ma noga (kil-
jas ifrån den kärnfulla fåden.

Mangen torde til åfventyrs inbilla Cg, at fvaf-
linger. iörorfakar hos fåden en vidrig luckt och e-
lak fmak; förfarenheten lärer ofs dock ved<rfpelet.
iuJes i dels Dijfrtatiou des mojeiis de p-<t-jirier k li':

/fftrf
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femt & le bkä des "tnfeßs^ fager at han förfökt bryg-
ga dricka af malt, fom varit (tarkt fvaflat: men
ej funnit hos drickat ringade ofmak dårafj något
fénare har. det dock gåft ån annat dricka: men detV
olågenhet har fvafiing dock med.lig, når den å&"
mycket ftark, at den beröfvar fåden defs frödighet,
och fåledes år denna fpannemål otjenlig til utfåde,
ej eller dager det fvaflade kornet til malt, efter det
ej måltar (ig. Hårutaf följer altfå åfven , at man
ej bör bruka fvafiing i bodar, dår fpannemål til ut-
fåde .eller malt förvaras..

M. Deslandes upgifver i förenämnde defs
traßat et kårtare fått at röka med fvafvel, och
föreflår han , at uti Magazinet , man (kal' hän-
ga 4 koppar lampor, hvar uti man hvar . må-,
nad eller oftare låter brinna fvadade vekar. Den
angelågnade tiden at röka, år om höften, då ma-
fkarne öfvergifva fåden, och förft om våren då,de
utkrypa fom fiårilar; dödar man dem då gör tivan-
ock af med tufende mafkar, fom (kulle biifya-af
deras ägg. Sjelfva äggen, fedan de åro värpte,
kunna ej mera dödas af fvafvel-röken. Detta fått
at utrota denna ohyra, faller ej koftfamt: Leeuvenhoe<\
har gjort uträkning, at man ej behöfver mer-fyaf-j
vel, ån * fkålp. til at röka et rum med, fom'år i% aln.-
långt, 8 aln. bredt, och 4 aln. högt, och det år tiify.i-
left at döda infeßerne hvar gång.

§. 10,

Förutan det hvad förr anmärkt år, och hvad det-
ta fvaflingsfått angår, få åro åfven i nyare tider

tv ån-
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tvånne andre välgrundade methoder upgifne til före-
kommande af mafk och ohyra i Spannemåls Magazi-
ner. Den ena beftår dåruti, at fåden förd torrkas,och
fedan genom ventiler ftåndigt i torr väderlek vädras
i kornhufen; den andra har til grund luftens ute-
(långande ifrån Spannemålen, fom (kal under up-
lag förvaras.

Om Herr Du Hamel du Monceau eller Herr Jntieri
i Neapel varit upfinnare til den förftnåmnde metho-
den, år ännu icke til fullo utredt. Så lått fom
ftillaftående luft förorfakar qvalmiga ångor i fåden,
famt underftöder på alt fått mafk och ohyras af-
lelfe och tilökning, få mycket hindrar ock väder-
drag, ombyte af ny luft och dadig blåft fåden ifrån
ornad och mafk. Säden fom på detta fått förva-
ras, den torrkas förft i Rijor eller i några dårtil in-
rättade torrkkölnor , och fedan vädras den ftåndigt
i KMagaziner genom fårfkilde ventilateurs blåsbålgar,
fom efter ortens belägenhet drifves antingen af
vattuverk eller ock af våderqvarnar.

Herr fntieri fom var förpacktare af Spannemåls
Skatten för Corfiniika och andre förmögna hus i Nea*
pel, han har i fynnerhet med mycken förmon nyt-
tjat denna methode. Hertigen af Grotailles, Mar-
grefven Kmuccini och Herr Centelano, fom förvarat
fåd på detta fått, intyga ock alla om lyckeiig ut-
gång dåraf. Efter hög vederbörlig befallning har
åfven Herr P. Pezenas i Marfeille, Bellami i Stras-
burg och Herr Michelet i Colmar anftålt laggranna
förfök på detta fått, famt funnit fåd af aliahanda

D (lag
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(lag båft fåledes förvaras. Framför alla hårtils tit-
gifne metboder, åtföljer denne ock den förmon, ae
fpannemålen på detta fatt ej allenaft förvaras fri
för mafk ohyra och ornad, utan ock bibehålles
fåden härigenom frodig och tjenlig til utfåde i det
långda.

Hvad den methoden beträffar, fom har til på-
fyftan, at igenom luftens utedängande förvara få-
den, grundar den fig ock på goda PbyfiiXa (kål,
och har den varit det åldda och allmännade fått
ibland fiere folckdag at förvara fpannemål och fria
fåden både för mafk, råttor och ornad.

Varro berättar at i Traden och Cappadocien
fåden allmänt förvaras i underjordifka hål, grottor
och gropar; I Spanien fom ock i Carthaginenfi\\a.
och Olcafh\a Landfkaper upgråfvas fårfkilde gropar
och brunnar i jorden til fådens förvarande (a). An-
dra folkdag åfven i fynnerhet de ÖderlåndfKe, fom-
lige ock i Africa och åfven en del af villarne i
Norra Arnerica gråfva djupa gropar i torr och faffc
jord, hvaruti fpannemål inflyttas, tiltåppes och för-
varas lång tid utan fkada. Uti Pählen gömmes må-
fla fpannemålen under jorden; i Turkiet och Un-
gern likaledes, fom ock allmänt hos Barbareme
vid medelhafvet, hvarifrån Italienarne på viffa ftål-
len antagit deras fått at förvara fåden i underjor-
difka brunnar.

At hos ofs i Norden', fåden på famma fått
kan förvaras i jorden, år ej tvifvel om, allenaft
dårtil utväljas högder och torr faft fandjord; men

fom
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fom dårtil ej alledådes gifves tilfålle, hafva åtfkil-
lige af det allmänna förtjente mån upgifvit metho-
.der, at öfver jord upbygga tjMagaziner , hvar-
.uti fåden få vål fom i jordgropar kan förvaras fri
för luft.

År 1739 har en Anonymus i Tyjkland upgifvit
trenne koppardycken, med befkrifning på en byg-
nad af den til et fådes MagazJ.it med täta Cylhr
■drifka lårar för et få angelågit behof.

Som detta fördag var mycket ovigt och koft-
famt, blef det år 1745 af den vår Svenfka Nation
få mycket hedrande man, Herr Ofver Hof-Inten-
denten Baron lldrleman mångfalt förbättrat, och
lämpat til allmänt gagn. Sedermera har detta byg-
nadsfått år 1758med nya fynd blifvit riktat af Herr
Ofver-Direßeuren vid Landtmåteriet, den värde le-
damoten af Kongl. Vetenfkaps Academien, Herr
Jacob faggot, fåfom detta år at fe af defs Traßat
om förbättring på kornhus, hvareft förutan annat
han åfven ådaga lägger; at igenom (lik Magazins
bygnad, jämte det all ohyra uteftånges, få kan åf-
ven fådens både in-och uttagning fke med minda
befvår och kollnad, fom ock blifva lårarne aldeles
eldfria, ånfkönt taket af vådelig håndelfe ock (kul-
le afbrinna.

Deffe äro förmonerne; detta år fammanhan-
get af denna method och af deffe Magaziners bygnad:
någre nog betydande inkaft tyckas härvid dock
kunna göras, i anfeende til fåden, hviiken förme-
nes ej mera vara tjenlig til utfåde, fedan den en

Di tid
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tid varit nteftångd ifrån all luft och legat lika fom
S Vacuo Boileano: men härvid bör märkas, at oan-
fett Naturkunnige och Chemifter för detta anmärkt,
at frön hvarken utan luft eller i luftfria rum kun-
na gro eller vegetabilier af dem upvåxa(/>), få föl-
jer dåraf doch ej, at (like frön, når de igen kom-
ma i luften, det de då icke defs. mindre gro och
kunna vegetabilier af dem våxa. De förfök fom
Boerhaven anför i defs Chemie{c) de vifa at i luft-
toma rum, växter undergå til ingen befl^affenhet
förvandling. Om de åro angripne af röta, uphöar
förrutnelfen i vacuo: men få fnart de utdålles i luf-
ten, fortfåttes igen förruttnelfen; en pafla fermen-
tacea uphör at gåfa i vacuo: men ej få når den igen
får luft. Växters frön fom åro aromatiike blifva o-
fruktfamma om de ligga i öpna luften; men lågges
de uti tildutne torra käril, förvaras de längre fro-
dige. Såd fom i Savolax och Carelen ofta af 50 års
ålder uphämtas af de i fkogen ibland förglömde fto-
ra fådesdackar, aumat, den finnes drid, frodig, och
gror få vål fom annan fåd; Rofvor, fom ibland 3
a 4 år blifvit qvarlåmnade i väl inrättade torra och
luftfria jordgropar, de våxa når de dållas i jorden
icke defs mindre til blad blomma och mogen frukt.
De fom handla med rara och fållfynta frön plåga
ock gömma dem i Ikrmetice tililutna fia(kor. Frön
fom komma djupt i jorden, och ligga där många
år luftfria, gro icke defs mindre, når de komma
up i dagen, få at tvifvelsmålet om en fådan i luft-
toma rum förvarad fåds fruktbarhet och frödighet
af fig fielf förfaller. Vid
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Vid lufttoma jordgroparnes inrättning hvar-

uti fåd kan förvaras, anmärkes allenad ännu vidare
1:0 at de fyllas med ritorr fåd, 2:0 at botnen och fi-
dorne af fåden betåckes med torr halm (d). 3:0 at
torra agnar blandas med fåden, hvilket ej år något
nytt fynd, utan har redan varit kunnigt af Plinius
och i defs tid O) 4:0 at fåden ofvantil åfven täckes
med halm, nåfver och torr leraktig torf, eller ock
med kalk, famt at hela gropen förfes med et fkjul
eller tak, och omgifves med diken, at vatten i gro-
pen ej må nidflyta. Säden fom fåledes til uplag nid-
fåttes, förvaras fåkert faft 100 är och längre tid o-
fkadd och frodig; ty fom denna fåd ftåndigt får be-
hälla den luft fom hon vid inflyttningen fått med fig,
och famma luft blifver mattad af den ånga, fom
kommer af fielfva fåden, få kan berörde luft hvar-
ken ändra fig fielf, eller åftadkomma någon ändring
i fåden, til defs förderf och fkada.

(a) M. T, Parro Libr, l. c/p, Ll^li. Jjtutdäm granaria habent
jub ttrris fpeluncas, quas vocant a_i^ag, ut inCapyadocia (3 Ihracia,
Aiii ut in Hifpania citeriore,pttteos, ut in agro Cartbaginienji & Gfci»
tftft, Horum foium paieis fubflernunt : C_f eurant ne humor aut aer
tangerepojjit, ni/i tum promitur ad ufum, _Quo cnim Jpiritus tion
pcrvenit ,ibi non oritur Curcullo. Sie conditum tritinim manet vel
ar.r.oi Milium vem plus anr.os centum. (b-) Herm. Boerhaves
Cbtmia Tom. I, pag. 229. Pbilof, Transatt. A". 22. (e)Berhavens
Cbem,lom,l.pag,Q,%%. (d)Varro fager i föregående: horum fo-
ium paieis fubflernunt: men hos Cre/ientio 31.32. flår det Alcuni
Altri fanno un pozo, edalle latera pangono pagiia , <Lf tofiai fotto.
foium & latera paieis fuhjlernunt. (e) Ptinius Lib,\%-cap, 30, - Tri*
ticum mn purutfif fed tum fuh fficii tenduur in (irisx

D 3 §.9.



30
5- it-

Diffe nu upraknade famt befkrefne methoder äro de för*
tumfta, fom hartils blifvit upgifn^ Deras Tiktighet kan
ingen draga i tvlfvelsmål, fom allenaft efrerfinnar, at de
ftödja fig på klara och oomiiöteliga PhyfÅKe och ChemifKH
grunder. Defsutan gifves äfven andre medel at vinna det-
ta ändamål, fom af förfarne hushållare genom någon hän-
delfe blifvit påfunne och af dem anfes fåfom befynnerliga
arcana ceconomtca och hemligheter: men ach! en underlig af-
vundfiuka, famt en oförfvarlig tyftlätenhet, at -vilja förtiga
det, af hvilkets uptäckande likväl et helt Landfkap, ja un-
dertiden hela mennifK-oilägtet xunde hafva nytta och fördel;
upfinnaren til ingen Inada, men til odödelig heder och ära.
Hit hörer ock det medel, fom någre bruka, at blanda til
jo tunnor Korn, 4 tunnor Hirfegryn , hvilket påftås hafva
den oförmodade verkan, at inga fädesmaf-.ar kunna trifvas
i den låren, hvareft en fådan blanning finnes {a). Skul-
le komet förfäljås, är lätt at fnilja Hirsgrynen ifrån det
famma, om man allenaft dryftar fäden genom et tjenligt fåll,
hvarigenom grynen läcceligen linna ut, men kornet däremot
blifver qvarliggande.

Sedan man funnit at Hirsgrynen fil befriande af mafK i
fäden gjort något gagn, och Hirs ej på alla ftällen kan
erhållas, få har man varit omtänkt, at upföka något annat
-medel, fom vore mindre rart, men dock hade famma ver-
kan at fördnfva fädesmafKarne: man har til den ändan an-
(fält ätlVillioa förfök m-d våra iniändlka växter, hvilka ej
alla flagit ut efter önfnan; någre örter hafva aldeles icke
hindrat maU.arne af föröka fig i fäden, andra däremot haf-
va väl fördrifvit msfkarne men tillika förorfakat uti fäden
en vidrig lukt, eller ock elak fmak, fom den länge behållit»
I fall rötterne af Njimphea öfverftrykes med mjölk och utfät-
Ses i hus för Siatta molendinaria, Toraken, äta de däraf och

dö
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åö- Lemmr man hufet om vintren någon tid oeldat, ksrs
man latf låta fryfa dem ihjäl, ry detn (Kadekräk är mycket,
©mtoligt för köld. Af några här i landet at.ftälte förfök har
jag ock blifvit unclerrät.ad, at Tkalafri arvenfe, Penningegrä-
fec, Linn-II Flor. Sv. hviiket har den fnr-ak och. lukt,
fom i det närmafte liknar fenap och hvitlök. Den torde
göra gagn vid mafi.arn.as bortilrifvande ur fäden. Förut är
ock om d.-nna växt bekant, at när mjölkekor eller får äta
häraf om fommaren plägar både mjölk och fmör få deraf
en cfmak. En vifs hushållare tog (ig före, at noga uprycka
detta ogräs utur -fina äng3r och åkrar, famt bänt ulfammans
åtfkilliga knippor häraf, och lade dem tilhopa på et vift ftälle
Uti Spanmåtsboden, i tanka at af växtens frön. utpreffa någon
olja, utan at han ftrax föll på den tankan,at den ftarka luk-
ten, fom denna växten äger, torde kunna fk2_Ta honom en ftör-
re och mera hufvudfakelig nytta. Men efter en kart tid fant
han at lukten af denna ört, fom upfylt hela boden, haft den
verkan , at de fnåle gäfterne fädesmafkarne fom förrut hade in-
funnit fig i fädeslåren, nu hade aldeles förfvunnit och flytt
barr* Han påftår fig federmera flere gångor anftält dylika för-
fök medpenningegrlifet) och fager fig aldrig blifvit uti- fin uträk-
ning bedragen. Vi anmärke härvid, at det ej är nödigt,
at denna örten lagges v fädeslåren eller bland fäden, hviiket
kunde hafva någon olägenhet med fig, utan när den allenaft
finnes t boden, gifver den få ftark luKt ifrån fig, at ohyran må-
fte rymma hufet. Herr Pr/eses har gifvit mig ock vid handen
at för lukten af Fitieenriuta ulmaria , £lggr&fet , påftår Tavaft-
bonden, at mafkar fkola hafva atfky och flytta boningar.^

(a) Detta botemedel har redan varit bekant hos Columella, i'e dels 1. ib, (t C,
VII!. han läger , fiint tpri mi!iur__ frumento mifcean. contra Curculiones,c^uod
Jioc caloren. frumenti Temperet.

§. 12.
Innan yl Huta denna afhandling, fordrar vår fkyldighet

at ännu anföra några anmärkningar i detta ämne. Så är nödigt
at
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a. tilfe .lodet innan fäden föres uti fädesboden, bör den "Vari
väl dryftad från dam och all annan orenlighet; ty vid de urål-
drige Spanmåls Magazineme i Zuricbä:o rön famlade, fom utvifa
at mycket dammig fäd får af dammet ofmak, när det länge för-
varas. 2*.0 Är det ét fäkert tecken at fäden i kornhufet blifvit
af mafkarne anftucken, om man vid omrörandet finner at den
ryker och dammar mera, än tilförene. 3:0 Har man erfarit, ac
mafkar finnas til ftörre myckenhet uti ften-än träbodar. 4:0
Bör man ej anlägga fpanmåisboden på något fuktigt ftälle(_*);
emedan de upftigancle åagor förorfaka uti fäden en gäsning,
fom fedan åftadkommer en för mafkarne tjenlig värma, f\o
Har man rönt, ät denna ohyran växer mera til i ftpra fädes hö-
gar, än uti de fmå, emedan de förra ej låtteligen kunna genom
vädras. 6:0 Böra luftlukorne på Spanmåls, bodarne häldre gö-
ras på den Norre än uppå den Södra och Oftra fidan här i lan-
det, hvartil man låtteligen kan finna orfaken, 7:0 Är äfven nö-
digt at i rattan tid och i torrt vader upmäja fäden, och ej lå-
ta hanne länge ligga otröfkad; men om månans phafes. fom en
del hushållare päftå, något bidraga til fädesmafkarnas antin-
gen förökelfe eller förminfkning, detta problem lämna vi ät an-!
dra at uplöfa. 8:0 När man lagt i fädesboden fådana växter
och faker, fom man vet, at ohyran ej lider, plägar man befor-
dra deras flyttning ur låren på det fatt, at ifrån fädeshögarne
läggas tränne nyfs hyflade bräder i verticat fituation til någon
dtflnme ifrån hvarannan, då man innan kart får fe huru deffa

kräken krypa fkåcketals längs efter bräderne, at retirera
fig, och föka beqvämare hemvift.

(a) Palhdius Libr. I. Lit, XIX.

G. A. Å.
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