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/^l^a länge mennisiiorne ej wiste af annat fefnabéfatt, an
Det nöDtorften frafbe, bestod Deras hnshallltings ffrm
stap ef i annat, an at Deras Idkare hopfamlabe och

nrttjade det Jorden sidfmant alstrade af fig': men sedan be
afweko ifrån Detta enfaldiga Pfnadssättet och mmmMornes
antal åiftefi tillika med mångahanda b.l)of, utiDergicf denne'
«Pett«nffapen stor förändring, så at dertil nu fordras större
itpmärffati-)!)et och många widstrckta knnfkaper.

l Ingen Del af naturkunnigheten sprider Dock ymnogare'
och större lins i Oeconomia Privata, an Nacural Historien».
Utan bjelpreda och rplysning derifråa ste alla författningar til
nyttiga näringars upkomst i Siken och S.mthällen på böft och
efter gtfN"S> Vngger man ci på D s;a gnmder, ofifwev he*-
la hushållswettenffäpens byggnab, gaitffa omker och wallandei

Alt hwab wt ripttiä til mat och Dryck, til fläder' i kölb'
och wärma, til prydnad i wåra hns och på wår kropp, til
husbyggnader, til ffjlppvbi.ggerl^r, til beqwä,nlig lefnab i f.ed,
fann til förswar och wärn i feigb och örlig; Älc detta sunla
och taga wi ifrån be tre naturens Riken, Där Den Högstas
wälfignelse finnes få' ymnogt utspridd, och' t)U)i(fa utgöra et'
outöseligt' förVådéhué af atlahanda nyttiga hushålls-ämnen,
för hela menniföoflägtet (^).

I an*
(a) ReverendifT Epifcopi Job. Brovallii </^«,^, de

introducenda 7« Scholas s?° (5)/^^/?/?^ Hiftoria /^,^«^„//5
/^//o»^. Pag. z. (^uidczuid ve! neceffitati' noftrce infer-
vit, vel incornrooda fublevat; quidquid vel voluptates
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I anseende til alt detta, är äfremLalwlstöc^len i -N'n<

nerhec, e) .annat, än en wmenskap, lom la.rer of;, ot först
odla up naturens ämnen, samla och warda förråd af naturens
wäxter och all bandets afwel, sann at bereda, och til en Del
äfwen förbättra dem /til He andra narir.gsfangens tjenst (Z>).

Ingen förnuftig mennista eller god och tref.ven m dbor»
gare, hwdken om d<B fosterjords ryft och upodling öm och
angelägen ar, kan man det allmännas och egen uppenbar ffa<
da, umbära denne ktmstap: men hwarföre samlar man henne
dock icke ifrån Des; rätta ställe? Ar det billigt och försikdctt, at
mästadtlen af wåca .LandthuslMare än i dag anse kunstapm
i Natural Historien för mera curieufe, an twttig och iwd-
wändig wiö deras hushalls anstalter? Hwarföre bogger nian
af fortonmr och wana, på en lös och stipprig sand, nar en
få fast grund är ac tilgå?

Iftän det Sädeskornet gror i åkeren och det ur jorden
börjar hämta föda, indi des; det upwurit til full itttått och
kärna, underrättar os; Natural idstovien huru Därmed nlgår;
bwad Det är fom hinDrar eNer främjar Des; man, och bwar-
före ärmgen af wåra Sades åkrar ofta inträffar så olika.

Hndlken lämnar oh underrättelse i angstötstlen, om atåitssagen och wäxters beffaffenhet, hwlka aro tienligast tilf&v
stapens föda efter kreaturens särstildia natur? Hwilfa örter

A 2. ar.o
pofcunt, vel lliperbia arnat, id ornne natura: regnorum
divdtia: fubminiftrat. Plinc omnia petuntur, c^uurum ed:
aliquis ufus in Oeconomia domedica, in Ptmtlia se eu-
PIN3, quce videmus in Pharmacopolio, c^nX tr.ackamus in
ofricinis, quee veneunt in mercatorum tabernis 6cc. öe:c.
Verbo: VitX humans öc quidem féfjeiffimac PufPtcit, (i
eis, ciuX larga manu in trino buc regno, DPus §c na>
tura obtulit, rite, fapienter öc ratione uti noverimus.

{b) Se Profefioren och Riddaren <?<?<^s -Geoponie [.
Tom. Företalet.
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äfv pert-nnc eller affmiele? Hwilfa mast oka höwärt pa l.Zrd^
waiPciier f,;if mar?? och hwilka uro stadeliga pa betesmar-
fen, eller icke? cm icke den wettenffapen.

Alla wä>t.'r hwarmeD wi umgås i Planteringar as färg-
stoftet:, Medicinal wärter, Krydd-och Trädgårdsstötseleli, lx
«ro mländste; men är harwid icke angelägit, at weta deras
fosterbygd och det Ciimate, hwariftån de . blifwit mffyttabeT
ar kunstapen olii den iorbmon och det jordläge hwarnti de bäst
trifwes icke nödig? om De fordra under Deras wärt mycketj
eiler liten wata, st::gga eller öppen Sol, fri tilgång af luft
och blåst på öpna fält, eller icke, bör icke alt faDant wara
bekant? huru är det möjeligt at fiere stctgs nyttiga Plantager
i et Land stola kunna upbringas, ökas och inwidgas, i fall
meQ. utländska, waxter, icke förut i smått försök blifwit anstäl-
ba, om de tåla Ciimatet eller icke?

■ ÖfwertygaD om alla deha simningar, är det mig ganska
angenämt, ac i Detta mitt andra Lärdomsprof, lämna Allman-
hetni kunstttp om en hop lyckliga Planterings försök ineb åt-
stillige utländste wärter .<-), Herr Prafes, här i Finland <m-
stälot; och at giöra Detta så mycket mera nyttigt for mine K.
Landsmän, så bifogas här äfwen några Oeconomista an-
märkningar om deste wärters nytta och trefnab i wärt Land..

§. 2.
(i) Frön til desie wärter, hc.fwa Herr Prades i synnerhet

bewåg't meddelte af Sal Herr Archiat. von Linné,
Herrar Profefloreyne Pehr F<.i^Z»^ och Laxman , samt Hr.
7>rZ;o 7/o/w i Dannemmk, förman hwad Herr Prafes siels
ifrån uttfttt orter införstrifwil. Herr Linnés Nomina I'ri.
vialia namnes här som ock i De förra stycken mast, förman
någre af Norrste °Ir>ettcnfr'aps Acad. Handlingar, för hwilka
står teknet '*. En Del namn, hwilka af dem, som frön bit»
sändt, blifwit påteknabe, hafwa ock blifwit bibchållne, til best
man far tybeligare se, om ix äro variationer eller färstilte
Poceies.
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§'" 2.

Af fcefe wäpter', med hwilka tid' efter annan här i Abvstedt y.Hantcri.ng? försök, fä anniäifes altsä nn först
CL A 3313 I)LCAr4O^IA.

7Uv?7<?^/7,77.
Sophora Z^/?7>707.'^.Diclat^nus albiu "7 ...
Puta Gravcolens "*,
Tribulus terreflris.
Rhodendrum /^/«.'^Zcviss/.

O^)<77Z/7.
Saxifraga Sihcrica.

Crafflfolia.Bronchialis.
o^/w/iZ /<?ZZi?.GypfopbHa altiffima.

Säpo aria officinalls "I)ianthu3 ptolijer.
cariophyllus *,'*.
ehinenfes.
cartbeufianoTum **barbatus '".
/>///7V.'ict.?^ '".

Trigyjiia.
Cucubulus Tartaricus **Sibcricus,
Silene Anglica **.

Lnfitanica **.-
Amcena.
Giganiea **.
Conica **.

Stellaria dicbotoma.
radians.

Arenaria Lateriflora.
Pentagyma.

Zedum aizou.
bjbridum.

Oxalis i^?v//>tt
Agroiremma coronaria **.
Spergula />??///??,</?'/,.
Lycbnis Calcedonica **.

Sibericu.
CeraiHum perfoiiaiun*,

maximum.
Fhytolacca Decandra *".

Anmarkn. l. Frön til Sophora och Rhodfodendro n
har Herr Preses bekommit igenom Herr Proletären Laxman
i Pettersburg samt hafröa be wäl tålt Climaret; Den förra
nr ock ifrån Kamfchatka. Dictamnus och Ruta aro högst-
nyttige Mcdicinal tvä).ter, samt nyttjas i fpmwfyet Det* förra

A 3 ibLanb
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iblanD De förnämsta Alexiphat-maca. 3ax!<7^!g3? och Cy.
pföphilve fpecies, såsom til mästadelen -ifrån Si.berien firmes
här ej ömtåliga. .- .

Anmärkn. 2. Saponaria; -denne wäxt är Medicina!,
och anses af i3Ze<Z?t/?Z, mast hafwa s.uniua werkan, som 3.,.5-
-faparill. Liqueuriffer nyttja des; blonmioi' miD lufmmtné
deftillation, och artiller taga bort ftat^fiäck.-r ur kiäd.r. ige<
nom Det, at wärten sönderkrosmd.lägges på fläcken och derin..d
gnides. I Hen* PrXf'tcii<, -Plantåger.. har iag fedt den ört
Flore pleno/hwilket är i.liot fäilsynt. Af Neg'iice örterne
äro Dianthus Barbarns och Coryophyllus iiltdor blida win<
trär ibland instälde at förloras At af desie wackra örter
hafwa ttdiga blommor om tvären, siwtes de n&g allmänt i
Di tfl.mS, äfwen som igenom aftäggningar och ombme af matt
jord, trädgårdsmästare ganffa wäl första ac frambringa don
tnet) mångdubbla blommor och af .åiftiHig färg. Dianthus
plumaceus gifwer gansia fållan moglia frön, ehuru den wäl
bärgar sig i war wimerkiöld. I Herr Praefidis planteringar,
hat igenom asiäggningar, mg äfwen sedt den kunna fortplantas.

Anmärkn. z. Oxalis Corniculata, hwilken härjlammar
ifrån Sicilien och Italien, sår sig stelf som et ogräs i wåra
Kryddgårdar: stiön at stnfivamicD spenat eller at nye,
tja i foppoi', äfwen som iipblandaD i falfader, dej; fpä.ba blab
röia en gansia angenäm syra. Coronaria, rumar ofta borr,
Då ymnog höstwäta inträffar, och Derpå torka, sann nattfrå>
fler*, eller ock.om wimren är mycket bli.

Anmarku. 4. Spergula, denne ar af samma beffaffen^
het, fem wart foglegräs, hroilket-warer pä jorra sandblanda»
de åkrar. I England läs Den pä trädesakrar, än ibland fä*
den, til bete for far och mjölkkor, hwilfa deraf ma wäl, och
gifroa en fynnerlig god mjölk til smör. I Herr Prcefidis Geo-
ponie Tom. 11, p. ,412. finnes .SanDthusbållare til unoerrat*
telfe meddelt, huru denne Dräpeliga foberrcäyt, lämpeligast kan

up O'
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tlyforaö til frodig/r>ärt. Phytolacca ifrån Virgimen' ais np^'
fsrd i brifhus. W.ixten anfit- och mgiswes wara et fpecift-
cum emot kräftan.

CLASSIS DÖDECANDRIA.
A forum Eurnpxum.
Peganum Dauricuni.
Portulaca Oleracea *,**.

s)^l.'/?^771.
LytrunT l^Z^^t^W.

Refeda Z/^esZ/? **.
odorata **,

Euphorbia Z/7iZ<?.
Helifcopia.
/'o^i«Z<?coZHl.

%\\n\oxl\\. i. AParum wärcr wäl wi(b i Skåne; men
kan i anseenDe til FinlanD Dock emfeé for utlanDsi; hos Herr
Profetior Leche har Herr Preefes scDt Denne Iväxt Npförb i
Fi.isia Climatet. men igenom Detz ffyttning til ett annan gårb,
har Den feDan blifwit förstörd, hwtlket ock hänDt meD många
perenna wärter i Herr Preeftdis Plantager,, imber tit, roib
ben öfre Plantage-tomptenö uprobning,. be flere gängor blift
mit rubbade och omfattc.

Mmärkn. 2. Refeda odorata, såsom ifrån Egypten
hemma, om ben sås och npföres i Drifbänf, så blommar ock-
npwärer Den til mogna frön hosotz. Luteola, <2Bcutan, hmiifcii
allmänt nyttjas wiD ManufacPurer, at på" ftife och ylle fasta
ben wackraste gula färg, fom icke faller mycket in på gtö-nt,
om Detz plantering och ans har Herr Pra-fes reDcm Hr 1760
i desi Plantage uiiDevrätteffci', Meddelt Allmänheten bel.orig
knnsiap (^). Eupborbia Efula och Portulacoides tåla ej
wäl Finsia winterljölden. Den sidsta och Portulaca arbore-
fcens aro orangerie ivärtet.

§" 3-

s/Z) Herr ProfefPor l?<?<Z</.s underrättelse om Färgessoft
ters Planteringar i FinlanD af Safior, Krapp och Vau,
pag. 6. öcc.
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Til an större tm;cfetvf>cc bestiger sig de utlandste wa^ier^
antal, hwilka här blifwit försökte af

GLASSIS ICOSANDRIA.
Monqgynia,

Caclus opuntia.
fiagelliformis.

Pbiladelphus Coronarius.
Myortus communis,
Amygdalus /'e^c/7.

communis,.
Prunus t?^<7/a Paitts.

Cerafus *moreUa.
Bigorelta.
ylvium.

Prunus H>7«a/?, Slän *.
Gallica Plommon *.
Caiiadenfis.

Domefl.fruticofa. ÄviPpll ">".
Crategus aria.

Svecica.
oxyacantba.

Pentagynia.
Mefpilus 6'oio»^/?/?^'.
Pyrus malus aplen *,**

rubelliana röda '.
profomifa Renetter.

Borfloffiano.
aftracana,
tnofcatcllina
Cydonia **.

Pyrus Pyi'Ks, Päron.
Baccattt,

Spireafaiicifolia.
opulifolia.

-, Polygyv.ia.
ißofa GMica **.

■Centifolia **.
Alba V*.
Eglanteria **.
Americana.

Rubus occidentalis.
Canadenfis.
odoratus.
deflus.

Fragaria vcfca +,**.
Poruentilla fupiua.

multifidj. t

norvegica.
Dryas o&opetala.

Qinm&vtn. 1. Alla fpecies af Caclus, myrtus och A
mygdalus, tala ej Climatet, litan hafwa blifwit upförbe l
brifhuö. I fall hos c-p fåfom i StocMbalm, Herr Pra?!es

Het
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det markt. Om Perfike träden Utplanteras 1 god torr jord, emot
någon stenmur eller huswägg, och de emot winceren såsom Es^
palier upföras och beklädas samt täckas til winteren cfant
alt med granris, är ej twifwel om, at de äfwen hos of,' kun>
na frambringa frukt. Af Amygdalus Tartarica, har Hr.Prxfes wäl fått frön af Herr ProfeiTorcn Laxman i Pec-
tersburg: men De woro för gamla och upgrodde icke.

Anmärkn. 2. Ceralb Padus är til Finland.mbrag.er
af Herr Profeflbren Kalm: liknar mycket wår wanliga h..gg»
meishar Dubbelt större bär, och utgör Detta träD, en imlla:.'
forte emellan Körebär och Hägg. A«!a Körsbärs arter tåla
wäl Climatet. Bigaro arten är Dock något finfug; iv.d A-
pricofer, har ej ännu fcrfök stedt. Plommon fitQui äro ock
något ömtolige samt städas ofta af winterkölden ! men i torr
jord och högländta backar komma b: dock fort, i synnerhet Kri-
kon och Prunus Canadenfis.

Aounärkn. z. Crateegus oxyacamha, Hagtorn, wäx.rlitet här och Där i Södra Delen af Finska Skärgården: men
Prunus ©lån, allmännare i synnerhet i Korpo Sokn. fäp
ge torde i synnerhet npföras och planteras hos osi på F.:st,
ningswallca', jämte Ramnus Catarclicus Getapel, Hagtor^
och Getapelen tjena til höga häckar, famt städas den scdlnre
mindre än Björk och Al af någon roitJtcvPolD. Slån gifwer
lägre häck: men af dess bär fås et makalöst godt barwin.

2fnm«iint. 4. Päron traden hafwa hartils warit mycket
sällsynta i FinlanD: hwilfet 'mast stedt af misstag, om denne
trädarts jordmon och rätta locus natalis I Herr Prafidis
öfre Piantage, Där jordläget ar nägot höglandt, och jordnwit
består af niohaftig lera, trifwas de wäl. I Borgo Stab
finnes Päron trän och i några trädgårdar uti Nyland, som
öfwer 40 a 50 år ostaDDe uthärdat wär wincerkold. .Alla de
upnämnde Aple-anerne ftné i wäxt och bära årligen frukt i
Herr Prjefidis trädgårbar, och äro aufenligen stora Tradscho-B lo^
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lor af dem autagbe, af hwilka til Norrköping, Södermanland,
UplanD och annorstädes i Swcrige reDan i fLre år Ap!estam«
mar blifwit öfwerförDe, förutan hwad här i Sundet biifnMt til
fiere orter, såsom Osterbotn och annorstädes'afsändt. När
äpleträden i TräD<scholor blifwit rätt stjötte, och både där,
fom och sedermera rätt stares under wärten, gifroa De få goD
frukt som oculerade teädstammar. Herr Pradidis TrdgårDö-
mästare Job. Harnberg, har härttti, en utmärkt goD kimstop
och et ganstawal öfwat handalag. De bär Herr PraNes
fått af Pyrus baccata af Hen* Profeflor Laxman, Dem har
Herr Profeflor Retzius i Lund til wäxt upförDt: men ige-
nom Trägårbsmafl-arentS oförfiktighet lyckaDes Det ej hai i A-
bo. Nu firmes De Dock äfwen här i Acadernie TiägårDen,
införDe af Acad. TrägärDsmästaren Blomberg.

. Anmarkn. 5. Spirea opulifolia ifrån America, faller
barcken 7 gångor om året, tål roa Climatet, jämte Den A-
mericanste Rubus: men gifwer fällan mogna bär. Rofa A-
mericana blommar först sent in åt hösten, Spirea falicifoba,
lätet" wäl hos ost äfwen klippa sig til låga häckar. Pragaria
Vlcfoa, Ameticanfe Smultron trifwes har roäl. Dryas tål,
te ga!iffa wäl Finsta winteren 2:ne är, men kom för tiDiat
fram det zZje aret om roåren undan snön, hwaraf den, så'som en ömtålig fialb ört, gicf förlorad, under påstående stare-
ta nattfråster.

§. 4-

Udandsta röäjter, foin höra til följande Clafs, af dem
hai' Herr Praefes har försökt

CLASSIS POLYANDRIA.
Ackea raccmofi. - - Papaver A^i^l»/.?/!' *,**.

■ cimifuga. midicnuie,
Cbelidoniurn. vlaucum. Rbeas '*..

(Mus
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Ciftus nmheUatus **.-
Pcronia Hortenfs *.**.
Deiphinium Ajncis *,'*.

granclifioruta,
Helleborus viger-
Aconkum Napdhs **.
Aquilegia communis *.**.

Canadcnfis.
Duurica.

Nigella O//////^/7e«^ *'.

Anemone co^c,,//?^/., **.
pulfatilla.
borlenjis **.
Siberica,

Adonis. <k/?/!i/7//.7.
Tbalic^ru m Sibericum.
Ranunculus Afiaticus.

muricntus **.
Ifopyrum /^m^a/^.

Amnävkn. i. Papaver hortenfis' eller fativus, utsås all-
mänt i TystlanD på stora åkerfält för offestagericr, samt är
Walmoae oljan bättre än den som fås af Rapfat, gin. eller
Hampefroii. - Herr Archiac. 11077 /..'».'/i anser, at af wara
wanliga W.tlmoge arter, som i Kryddgårdar cultiveras, k-an
tilredas opium, hwilket Turkar och Persianer wäl första sig
pä, fgmt hwarföre han ock anteknac Des.e Walmoge jlag, fä-
sörn variationer unDer Papaver fotnniferum. At Walmo-
ge frön Dock ej hafwa roärkan af något opiat, bet utmärker
bestaffenheten af Walmoge otjan, hwilken i P/altz och Erfurt
i flere tibec blifwit nyttjaD til bagetig spis. utan at den fom*
sakar ringaste olägenhet af sömnsiiika hos folket. Huen för
oljestagerier Walmogm bör sås och stjötas, Derom finnas i Hr.Prerfidis Plantage- unDerrättelser ; stycket förin förmält (/?).

Qinmåitn 2. Helleborus och Aconitum äro bagge för-
giftige roärter; ben förra fåfom Medicinal, fördenar Dock
planterii^g HO5 otz: men ben sednare icke, om ej at nyttja Def)
rötter, ac dermeb förgifta ludder och atlar för Wargar, hwar-
til roib Krasnejara i Siberien, Den allmänt stal brnfaé; roar*B 2ten.

(a) Herr Profeflor 67///H upinuntran och underrättelfe
til «wttiga Plantagers wibiaganbe i FinlanD. V, stycket pag.
6. §. 9.
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ten «r annars mycket förgiftig för Boffap, Får och Getter,
samt i fall be forätit fig Dera, är bäst at Dä bruka til Ante-
dote, libberfticka meb- Trän eller Tranolja, hwilket i Norri»
ge meb utmärkt nytta ar forföft (5).

Anmärkn z. Aquilegia Daurica stiljer sig ifrån Ca-
nadenfis beruti, at både neclarius nr incurvus, fom ock at
Moraman är blä, samt hwit och avi inuti. Nigella och Ado
riis 'måste hos ost tiDigt sås i.Drifbäirf, och få där npwärm,
om de stola gifroa mogna frön. Ifrån Sawolax har Herr
Praefes haft tilfälle fcr några år febair at inflytta PulfatHler
af å'sti!lig fiags sarg: men i trädgårds jord hafwa De ej bi-
behållit fine särgor. Anemo coronaria och Ranuncukis A-
ftaticus, äro hos iH wanlige orangerie roärter, af f.roilfa be
fom td wåren ej utblommat, roidare upDrifrocé i drisbänckar,
ot frambringa fine wackra blommor.

§. 5.

I denna .. cwmärkeö be försökte mländffe wäxter, hroif*
ka höra til

CLASSIS DIDYNAMIA.
Gymnofpermia.

Teucrium marum.
Sccrdium.

Zatureja hortknßs *,**.
Il)/ll'op!,!3 o^7?,w/?> *,**"
Nepeta c.ttar/a +,**"

midtrfida.
Lavendula fpiea.
Qffkittalis latifolia.

Sideritis romana.
Mentba crijha * **.

pnleghtm *,
piperitis.
fativa *'.

Betonica ofinnalis ',"*
Phlomis Tulernfa f*. . .
Origanum maroraua ***.

'.by.
{b) KonDge Norrste Mdenstabs S^Mbs jlilfter. 4.'lom. pag. Z7H.
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Thymus vulgäris *,**.
Me!illa officinalis V*.
Dracocephaiurn .5/ör^7>l777^ **,

moldavicum.

peltatumj
tbymiflerum.

Ccymum Bafilicum *,**,
Prafium majus.

2lnmärkn. i. l^farum, denne Härliga roaxt, fom har
t\\ så angenäm luft, tål mal ej Ciimatets köld mera hos of?,
än i .mdra Nordlige oreer: men kan och borbe i DriLHué sbrdetz Medicinaie nytta allmälmare upbrifwas til wäxt. Scor-
dinm en gnnsta nyttig Medicinale ört, hroaraf ej ringa på
Apotbecjuen åtgår, 1)41 hos Herr Praefes mål tålt Clima-
tet, alleiiast den icke fås i alt förwåt jord.

Amnärkn. 2. Lavendel- stagen, äro orangerie waxter
hos oss; men tala wäl Skansta Climaret. ■ Sideritis är ofta
émfålig for wårftåster och rointcrkölDcn. Pblomis, af Hroil*
kelis rötter upwära knölar såsom Potater, tål roäl Climatet:
men til Oeconomist nytta äro Detz rötter ännu ej försökte.
Meiram och Bafiiica frambringa hos otz fällan frön, i fall
be icke tidigt i brif hus utfås til plantor och seDan omsättas i
drifbankar, broarest

"

nnber glasfönster De öfwer ©ommarm
widare updrffwas til mogen xoått.

Aiigiofpermia,
Barffia />/?^7//?.
b/lelamnvrum nemorofum.
Pedieularis i?-Z/?77-.
Sceptrum Carclinum
Anthirrinum /ik/^^euT?, **.

alpinum.
Digitalis purpurea *.

Orobancbe »7^/o^.Ijodartia o^Ze?7t/7Z7>
Acancbus mollis **.
Cymbaria Daurica,
Lathrsa 5^<?777/?«77.Melianthus 77?77/o?-.

2!nmark'n. 1. Frön til Lartfta, Pedicularis triftis,-
Antbirrinum Alpinum, Dodartia och Cymbaria har Herr
Profeflor Laxman benägit mebdelt Herr Prjrfes, fflttTt \afma' V 3YK
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de ej warit omiålige för Climatet. Melampyrem nemoro-
ftint,. har Herr . P>a.dés. iblauD upförDt i Dest Plantager, för
detz wackra blomma; men bör \åt årligen, och fa wära i ffug«
ga.. Ifcän Meå Lappmark, har man haft tilfälie at få frön
af Scepcro Caroiino. Den har bion 2me år här kmmat
bargas i roar.t, i brist af nog fuktig ivrD och fmggvift jorDla^
q/ Planragerne. Latbrtra och orobancbe har Herr Pro-
i^floren Lecbe i Finsta Climatet foriokt, hroiifa b.'t wäl tålt:
om Den fenares fortplaiitning. bar man feDermera ej warit an«.
gldäaen-, Ijälst-benne roäpt i Sobra Delen af Riket, är det
wärsta ogräs i åÉrarne, famt i allmänna Lagen B. B, VIII.
Cap^ §. 4 roid 50 Dal. böter och ärmts förlust des. forsåning
i annars åker, äfwen af^gansta god anleDning ftmies fkbu*.
den.

§. 6.

Denne §. innehåller anmärkningar båbe om de wäxter,
hroillra allmännast brukas til oljestagerier, fom ock om anbre-
öner.i.. . . .

CLASSIS TETRADYNAMIA.
Siliculofa. Zralula orientalis.

Vella annua,
Draba incana,
Lepidium fativum */".

Lntifolium,
Coclearia afficinnlis *.

armoracia *,**,
Iberis «7//^«',?i/?,
A ! yflum Hypevboretim.
Biicutella Didyma **.

Siliquofa.
Arabis t?,v?s?H)?o^.

pendula,

viridis, Gränfåf V*
rubra, röd Hufroiibfål *alba, Htvitlål ',".
Sabauda, Savoi fal '.
5?/)H>/7, Bläkal '.
Laciniata, SmiPal.
Botrytis, Biomiäi *.
Selenifiå, Plymage kål *.
Rapa, Dtotfål V-*.
Napus, tipsat.
Gongylodes , Kål Rabbi **.

Sinapis Chinenfis,
"Sina-
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Sinnpis alba *,**.
Raphanus fntivus ',**.

Sibcricus.
Cbinc-iRs.

Crambe maritima.
liiuiz 7?/57??-/77 *.
Eryfimum cMr/7?/,/^ *.
1)en tar i a kuIb. ifera.

Cardamine nuddcaulis.
Sifymbrium Irio °*.

polyceraium **.
Cheiranthus Eryfwoides **.

Cbeiri **.
Tricuspidatus* *,

Hefperis triftis **.
matronalis **.

3lnmärkn. 1. Frön af alla beste roäxter gifroa i större
eller mindre mon någon stags olja; I allmänhet famlas dock
Kal och Räcdke arters frön för oljestagerier, äfwen fom Bras-
ftca napus, hroilren roäxer roilö på GothlanD, allmännast häl'
före mfåt. På någre ställen i TystlanD brukas ock wär all*
manna DoDra myagrum tit oljestagerier, fann rmseö oljan af
Des' frön, ej wara mycket fämre äit Sefafam oljan. Om Des*
fe wärter har Herr Praefes redan år 1767 igenom Trycket ut*
gifwit en tilräckelig underrättelse (a).

Anmärkn. 2. Förutan Deste allmänna oljewäxter, få tål
både Sinapis Cbinenfis olifera, som ock Rapbanus Cbinen-
fis gmisia ro3l wårt Climate, samt kunna de med mycken för»
mon utfås for oljestagerier. ©en Cbinefisie Rapbanus tyc-
kes wara mast en variation af den roi eultivera i Krydda
gärdar: men är Dock caule dirFufiffimö och har mindre röt<
ter, famt gifwer 'större och mera frön än roåra Rättickor. Öl*
jan af Sinapis Cbinenfis, är äfwen mångfalt bättre, än an*
nan Rofolja, och kan färss nästan som Bomolja nyttjas.

Anmärkn. 3. Alla Kålarter trifwas hos of} genom be*
horig ffiötsd ganska mål, samt har i /7/Z/777/Z5 tid, til och med
Blomkål redan warit brukad i Kryddgårdar. Snitckål hroit*
ken udigt om mann med så mycken förmon kan nyttjas til

stnft
(") Herr Profetior <3/7H> Plantage underrättelser V.

stycket pag, N:o 10..
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ftufiung/ allenast ben om hösten i medio Augusf! til Detta
bechof utfåel, tycks dock ej warit bekant. Dentaria ock) Crani-
be, maritima hafwa, få fom säujymarc inheiusie waxtn' blifwit
i Herr Pratfidis planteringar införde. Den förre för det den
år bulbifera, och ben senare en hafécål, tagen i Finska sia-
ren, hwilken frcunroärer af en och samma rot i fiere år och omrosren mycket brukas i <&iglanD. MD Kalfrön, införjfcefnc
ifrån Spanien, har Herr Prcef^s har i Fmsia mäter af*
wen anstalt försöka men De hafwa ej rögt någon färbeles fro-
dig wärt, eller trefnad; I fynnerhet har ben Spansie Hnf*
wnDkålen ej welat sätta til hufroun, utan upDriftrit endast i
blaD meb långa stänglar. För tm starka warmans skull, få
be icke i Söbra Ciimatet sa flor och god HnfvtiDfåf, som
tzos of?, emedan Den hos Dem Drifwer än mycket: i wäxten med

fpribDa blan och ej knyter fig, eller ssmter ben alddes
i frön reban första aret.
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