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Anmärkningar
Störande det, som i allmänhet vid

Utsäde t
A. våra Åkrar bör i akt tao;as.

Ut .senientetn feceris, ita Of mctes.

At vinna en ymnig och rik skörd af de växter Han oå*
lar, är otvifveiaktigt det ypperfta föremålet för Åker-

brukarens flit samt omtanke. Ingen ting kan följakteligen
vara eller blifva för Honom angelägnare, an at på det noga-
ste känna alla de omständigheter, som härtil i större eller
mindre mån kunna finnas bidragande.

Bland dessa räknas med fullkomligaste skäl, äfven de^
som förekomma redan vid utsädet för desfe växter. Huru
ofta har icke en oförsiktigt anstäld sådd lagt grunden til en
påföljande missväxt, och med detsamma plötsligen förstart
Landtmannens enda hopp om utkomst och jääker bergning
|ör framtiden^
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Anmärkningar rörande det, som i allmänhet4

För at närmare känna desfa, och sedermera någorlunda-
kunna inse* hvad vid dem kan vara at i akt tagas, har jag:
a följande blad i korrthet velat anföra de förefkrifter Natu-
ren i sin egen. hushållning med växterne i detta hänseende
tyckes följa, med tilläggning af "det, som en långlig erfaren-
het allaredan godkändt såsom förmånligt vid våra skeende-
utsäden; hvaruuder jag smickrar mig med det glada hoppet,,
at åtminstone kunna yppa, hvad älven i denna del af vår
JLandthushålining, med- någorlunda, omtanke möjeligen; kam
bjelpas..

§.. IV
Af de omständigheter,, som vid' utsädet fordra all nödig:

kännedom,, ä.r lör det l;ita, huru joiden skall vara tilredd tit
at emottaga fröet. Nu mera är t-j. ii aga, huruvida densamma-
genom tilblanduingar af åtskillig jord och gödsel, til sin*
fruktbarhet blifvit iöibättrad,, utan hurudan den til sitt btuk,
kan vara beskaffad.. Uti en fin och lösbrukad jord, som til-
lika äger sin erforderliga värme och fuktighet,, finner mam
frön til. sin grodd njuta den möjdigaste trefnad.. Här kun-
na rötterna utan alt hinder sprida sig åt alla kanter: den
välgöiande luften vinna nödigt samt efter behof lämpadt til-
träde til dem,, och, det i jord-partiklame belinteliga närande-
ämuet öfver alt och snart sagdt, i iivarje punkt af dem träf-
fas.. Hvilken anvisning kan då. blifva tydeligare än denna,,
at åkeijorden vid utsädet til all möjjdig, finhet oeir löshet,
bör. va^a. uparbi tad?. Ingen af våra joidbrukare torde ock.
nu mera finnas,, fota icke med fullkomligaste öfvertygelse er-
känner detta och inser den våda-, lör hvilken. äfvea det gan-
ska; ojämt utspridda fröet uti en. grof och endast i härda
klimpar uphruten åker blous-tulles,. där det ugtäckes^ lätt af
foglar och skadedjur wj. kan; sällan gro,, innan- någon; finare-

jords,
"Ji En- SM-ogsdufva',, Cölumia eenas-l*\nn. som ms.d' flere nedsatt sig pål



jord, genom regn til gronings behofvet blifvit uplöst^ sotn;

dock merändels- finnes knappast tilräckelig för de första och
finaste rötterna, hvilka sedermera nog. klena,, at genomborra*
sjelfva de hårda kokorna, här nödgas itadua i fin växt,,
omsider dö, eller åtminstone utmärkt tvina. Man anmär-
ker endast härvid, at det ej ftår i jordbrukarens förmåga,,
Jft altid bringa åkem til denna äskade luckerhet. Det få C
icke heller nekas, at en styf lerjord ganska sällan och nä-
stan omöj.eligen, i synnerhet efter en dess sammanpackning:
och täthet gynnande väderlek, kan, oaktadt äfven det entiäg-
tiasta arbete, blifva erforderligen redd, eller som man önska»
de, fin och lucker för utsädet. Men en så oartad jord kan-
utom tilblandningar af grus, grofsand jämte gödning aldrig;
blifva någon fruktbärande åker b), och följakteligen icke helr
ler förut tit någon sädesväxt, med förmån och uträkning:
bestämmas. jlkrar giivas dock, säger man ytterligare, som
hysa all nödig jordblandning, och vissa år etter väderlekens
beskaffenhet, finnas lätt brukade; men andra åter, ej känna
något arbete, utan förbliiva grofve, såsom af smärre klap-
pmsteir bestående fält och jotdsträckningar.. Här förekom--
mer nu den frågan; om icke en sådan olägenhet genom- åkerns''
upkörning om; hösten, säkrast kan- förekorniiias? Hvarvid
jag torde fä hänvisa den* 8,, L. i synnerhet til Ny Journal i
Hushållningen för Januarius och Februarius år 1800. sid. ls>
och följande, där detta ämne til all möjelig öfvertygelse tyc-
kes vara utredt och afhandiadt. Jag har väl hört åtskillige*
Hand;män,, i stöd af egen misslyckad erfarenhet, alttetes för--
kasta, detta förslag,, under påstående,, at vårbruket,, uti en

A. 3- onr.

en" r groft bruk besådd'åker, blef sidnlediie-höst skuterr, F K vars
kråfva fanns en god: Thé -kopp> nedsväigda Råg.-korn, til ögoir-
s-kentigt bevis af den skada, desse- foglar kunna tilfoga U-teådet,, däir
det ej, vål blifvit täckt eller nedmylladt.-

, lj. Se- Mwcthes;Bonde-Praäika' pag; 16?,.

Jvid Utsädet å våra åkrar bör t akt tagas.
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Anwärkningar rörande det, som i aUmänbei6

i.om hösten upkörd åker, merändels blir Cvårare. Men billigt
frågas; Kar :;;kern, som sålunda anfes af isost - plöjningen hafr-
■va blifvit förväsrad, varit vederbörligen dikad, så at det
©fverilödigare vår - och höst- vattnet ej qva:hållits eller stad.
nat på åkem, då möjeligen detsamma kunnat til en jämn
»passa wplöSa den upbrutna jorden, och sedermera med
sin beständiga tryckning långt in på våren, göra dess yta
■så hård och seg., som man föregifver? Har ytterligare vid
dessa öivciklagade försök upkörningen af åkem om hösten
■skedt til erforderligt djup, så väl til matmyllans ökning, som
vattnets lättare affail längs med bottnet af fårarne? Enligt Na-
turens allmänna lagar kan den öfver vattnet uphögda och följ-
akteligen ej af dess tryckning lidande jorden omöjeligen annat,
än af vintetkölden mörgöias och småningom mer och mer
föndersmolas. En närmare undersökning i detta ämne, blir
för det närvarande så mycket mera .ölverflödig, som vi af
Kongl. Finska HushåUnings-Sälskapets utmärkta nit och all-
mänt vördade omtanke, om alt hvad til Hushållningens up-
hjelpande här i landet, j någon måtta kan bidraga, älven
härutinnan .oförtöfvadt torde halva at vänta de säkraste och
mast tilfredsställande u.pSysningar c).

Då under måttlig väta en varm väderlek fortfar in på
sena hösten , kan väl någon gång äfven efter utsädet i ca
grof åker en treflig brodd upkomma, fom ej allenast uthär-
dar vinterns våldsamhet, utan ook sedermera gynnad af vå-
ren, med en välsignad afkastning lönar Landtmannens arbe*
te och möda; men huru ofta få vi under detta Himmelsstrek
göra ofs räkning på så lyckeliga omständigheter? En fro-
dig brodd med väl utspridda rötter, är den som minst lider
vid de svårare väderskiften, den lemnar vår Jordbrukare de£
gladaste hopp, och kan säkrast uti en til läckerhet uparbe-
tad jord vinnas.

§.2.

t) Se Utdrag ,af JL, Finska Hushålla, Sälsk, Dagbok Nio ig sid. iga4



vid Utsädet a våra åkrar bör i akt tagasr 7
§. 2..

Den väl tllredde åkem måste federmera och for dcC
2:d'ra med godt frö besås., Härutinnan instämma väl våra;
Åkerbrukare med enhälligt bifall; men undersöker man,, huv
rudant deras bemödande i sjelfva värket är at vinna sådant,,
måste man bekänna,, at det hos de fleste, snart sagdt,, alde-
Ifes saknas,- åtminstone knappast blir märkligt.

Grunden til växtemes första grodd och utvickling, lig-
ger i fröet, och beror hufvudfakligen på frö-ämnets samt den
dermed förenade kärnans beskaffenhet, Äv frö- ämnet vid lif
då kornet femnas i jorden,, så- gror det väl och utvicklar
hg i rotspets och hjertblad; men dessa skola tillika af en»
tilräckelig inom detsamma befintelig. kärna underhållas, ti1 s
den nya plantan vinner förmåga, at sjelf skaffa och bereda
sig tjerligt närings - ämne. Följakteligen är det ej- nog, al?
undersöka om frö-ämnet är vid lif, utan ock om uti kärnan-
finnes tih äcklig näring for den späda plantan tii den tid,,
Naturen bestämt dess underhäile af blotta fröet; ty i samma
mån den brister, måste ju naturligtvis äfven den späda plan-
tan sedermera- sakna uti sin trefnad, -

Allmännast och med det masta förtroende, nyttjas hos*
oss af samma årets växt til utsäde: man föreställer lig näm-
ligen, at frö " ämnet då skall- vara qviekast och lifiigast til
groning, hvilket icke heller med skäl torde kunna bestri-
das; men vinnes en- strid säd eller med tihäeklig kärna för-
sedda frön årligen?' Klagas icke nog ofta, at säden är lätt:,.
ger mer än fparsamt mjöl, hvilket vid deg " beredningen ej:
Käfver sig efter önskan eller jäser? til ögonskenligt. bevis-,,
at uti sådant frö är liten och därjämte föga beredd kärna.
til näring för den späda upgående plantan. Utsås et sålunda,
beskaffadt frö,, så kan ingen ting blifva naturligare,, än at
dess grodd, ehuru liflig den ock i början måtte vara,, nog,
snart dergå oundvikeligen måste röja den v-aÅtrefnadj r sora af ess



Anmärkningar rår ande det, som i .allmänhet8
mindre tjenlig och tillika bristande näring hos organiska
kroppar altid förorsakas.

En allmän erfarenhet intygar ock, at växters så väl frukt
som frön, tii sm godhet och fullkomliga utvickling, ganska
mycket bero af grundens b-skaftenhet, å hvilken de fram-
bringas. Ar den föga närande, blir växten klen och frön i
.samma föihällande små samt ofullkomliga, lämnar den åter
tii-räekligen när tigs " ämne för växten, tillager densamma
med möjehgastc frodighet och alstrar frön ej allenast i större
ymnighet, man ock på dcc fullkomligaste bildade, för en li-
ka sägnande framtida fortplantning. Den säd, som under
sin växt först hårdnar, är den som föist skares och tröskas
■samt dä årstiden påskyndar, merändels nyttjas til utsäde.
Den fimus geu.fnitgen på de magraste ställen i åkem, helst
en frodig växt aldrig så iort hinner detta målet, som den
svage och klenare. Skal! då af et sådant utsäde en lönande
aikastning kunr.a väntas, måste naturen antingen afvika ifrån
sin naturliga ordning, eller ock de lyckligaste omständighe-
ter, så väl i anseende til jordens som väderlekens beskaf-
fenhet, finnas tilräckliga at häfva den svaghet, desse växter
if.ån sin första utvickling måste vidkännas,

"Ingen Jordbrukare är som icke känner, at våra odlade
växter ganska mycket lida til sin trefnad, då ogräs fått in-
nästla sig bland dem; derföre köres och harfvas åkem, samt
under tradestiden på det nogaste upbetas af Får och Svin,
Oaktadt alt detta bemödande, träffar man dock under tiden
sädesväxten å våra åkrar trånande bland ogräset. Orsaken
härtil kan ej annorstädes igenfinnas, än i sjeifva utsädets
mindre noggranna rengörning; Ogräs-frön hafva förmodeli-
gen tillika med utsädet inkommit i åkem, hvilka uti en lös
och npaibciad joid fann under eget luftstn-k, ej annat kun-
na, än snart nog taga öfverhand och utvidgas. Af en på
det allmännast vedertagna sättet, medelst en kastning ren-

gjord



■vid Utsädet å våra åkrar Hår i akt tagas. 9

rgjord säd, tages gemenligen utsädes-kornet, är den fri fråa
ogräs, så är ock utsädet fritt; men kan man rimmeligen al-
tid föreställa sig sådant, då man vet, at oftast för en på-
brådskande utsädestid, den först tröskade säden härtill nyttjas,
som-på en mager jord, under v.antrefnad af bristande näring,
samt ej sällan tvungen af innästladt och frodigt växande ogräs,
tidigast har synts mogen? Vittnar icke dageliga erfarenhe-
ten, at denna säd är mera slö och mindre ren från främmande
frön, än den som sedermera af en sednare mogen och frodi-
gare växt, ehuru ej heller med större noggrannhet rengjord-,
vhmes. Med största skäl torde man således kunna påstå^
det hos oss ännu mycket brister af den upmärksamhet., som
sje.fva utsädes kornet förtjenar, då man i stöd af dess full-
goda beskaffenhet, möjeligen vill göra sig hopp om en ön-
skad lycklig skörd efter sitt gjorda utsäde.

Ville dock någon känna, huru et säkert och pålitligt
utsädes-korn altid och säkrast kan vinnas, torde all före-
skrift härvid uti följande punkter lättast kunna innefattas:
jljino Den frodigaste växt, som uppå åkem finnes, bör i syn-
nerhet härtil afsöndras. Sedan densamma blifvit uttröskad.,
måste den 2:do åtminstone tvenne gånger kastas, och vid
hvarje kastning framsädcn ingalunda med sparsamhet från-
skiljas, så at den säd, som närmast hunnit til väggen, så-
som den största och vigtigaste, sedermera endast kommer at
nyttjas. Sålunda måste ju den bästa säd af hvarje årsväxt
ostridigt vinnas; men beklageligen inträffa ock sådane år, då
ingen vigtig eller til utsäde tjenlig säd står at erhållas. Kan
väl en sådan väntas af en växt, som kullslagen af regn,
ligger under blomningen, som tvingas af torrka eller af svå-
ra nattfroster finnes skadad? Derföre blir 3:tio högstnödigt,
at af en god och gynnad årsväxt, skaffa sig förråd til flera
års utsäden. Den är gemenligen ymnig, så at et sådant af-
drag i Hushållningen älven, utan betydlig saknad, kan tå-
las. Någon torde val frukta, det en i längre tid förvarad

B säd
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säd skulle förlora mycket af sin groende förmågaJ men med
en i Ria torrkad, hehöfVer man, enligt erkänd erfarenhet,
på flere år ej. befara något dylikt. Ogerna fer man dock
Allmogen, utom nödfall bruka gammal säd til utsäde* det
påstås nämligen, at den är trögare och senare i sin grodd^
samt lemnar sällan så god aikastning, som utsädet med ny
säd d). Men härvid torde förtjena at anmärkas, det en ha-
stigt vipskjutande brodd ej, a Itid är den säkraste, då tvärtom
en senare med god och stadgad upkommen rot, uthärdar u-
tan särdeles äfventyr,. äfven de svåraste omskiften af väder-
leken. Hvad åter afkastningen beträffar,; så frågar man bil-
ligt,; hvilkendera säden fauns vigtigare eller k ärorikare?1

Var den nyare det, så är granden til dess påföljande växts-
bättre trefnad'lätt förklarad. Et friskt och lefvunde frö- äm-
ne , försedt med ymnig kärna til sin första näring, måste,,
såsom flere gäugor redan är anmärkt, altid uti sin utvick-
ling öfverträffa det, som i större eller mindre mån, saknar'
detta vid växternas öpkomst, til deras lifs uppehälle förord-
nade näringsmedlet. Så länge frö-ämnet är vid lif, det vill
säga,- et frö kan gno, är ock kärnan til sin närande egen-
skap oskadd; och vid växtens utvickling, kommer då ej an*
nat i fråga, än i hvad myckenhet af nämnde kärna finnes-'
innom fröet, då det kärnrikaste, det måtte vara gammalt rfv
ler nytt, ostridigt vinner företrädet. Enligt naturens vanli-
ga ordning, så inträffa efter några missväxts år, nierändels;
åter et eller par goda år, hvilka af en välsignad skötd kun-
na lemna nytt förråd til utsäde; så at med en försigtig hus*
hållning, den gamla säden aldrig kan komma för länge afc-
til utsäde förvaras. Torde och hända , om all nödig omtan-
ke altid användes vid utsädet, at våra Laudtbrukare ej! så
ofta, åtminstone ej- i en föl-gd af flera år, skulle blottställas-
för så hotande olyckor; månne icke flera tätt på hvarandra

föl-

d) Se HÉtaadshöfdkigen N-ordells' Läadtbruks-Galliskes jjag. sj.s^.
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följan:le missväxts år med fullt skäl, och till en stor del kun-
na härledas af det fvagare och sämre utsädes - fröet Landt-
mannen af dessa årens växt kunuat hämta?

Dessutom vet man, at frön i sina hylsor eller fröhus
längst kunna bibehållas oskadde; om man i anledning der-
af, enligt Herr Kyrkoherden Georg Mathepi upgift til sä-
dens förmånligare inbergning e), viile af den til utsäde val-
de växten afskära axen och förvara dem i luftrika rum till
utsädes tiden outtröskade, så ägde man ostridigt altid den
nföjeligaste visshet om et godt och oskadt utsäde, samt se-
dermera äfven om den välsignelse Landtmannen af dess tref-
-I'tga grodd och växt billigt med det gladaste hopp väntar.

§. 3.
Et godt utsäde bör ock i rätt tid utsås, om en önskad

skörd skall vinnas. At på goda grunder bestämma den sam-
ma, blir således det 3:dje, som vid utsädet förtjenar all om-
tanke. Innan det åter blir möjligt, bör man känna hvad
som nödvändigt fordras, om et frö i jorden skall kunna gro
och föröka sig. Rådfråge vi häruti naturen och vår egea
erfarenhet, öfvertygas vi snart nog, at älven uti den bästa
jord intet f.ö kan gro, om icke densamma äger till en sådan
naturens verkning lämpad värme och fuktighet, samt finnes
tilräckligen öppen för luftens härvid välgörande åtgärd. Se-
dan detta är kändt och antaget, måste vi genast anmärka,
det här i Norden 2:ne såningstider förekomma at i akt ta-
gas, af hvilka den ena infaller om våren, den andra om hö-
sten, och fordra hvardera särskild upmåiksamhet. Hvad
Vår-utsädet beträffar, så är ostridigt, at ju tidigare naturen
gynnar detsamma, ju tidigare skörd får man ock vänta,

B 2 hvil-

e) Se Kongl. Vetensk. Acad. Sami. a£ Rsn, rörande Landtbruket,
Tom. IV, pag. 363,
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Evilken så långt görligt är,, under vårt luftstrek bör sökas,,
på det de emot hösten härjande nattfroster ej måtte träffa
säden i växt och skada densamma.. Alt efter det luften om-
våren hunnit upvärma jorden, skulle i anledning häraf så--
»ingstiden äfven säkrast kunna utsättas; ty nödig fuktighet
äger jorden denna tiden ännu qvar efter vintern,, och luftens;
tilgång til, döt groende fröet, beror i: det mesta på det bruk-
åkern kan vinna.. Men denna; värme får ej räknas efter det
gradtal, jorden vid en varm vårdag möjeligen på någon stund>:
torde äga,, utan efter den föregående höstens beskaffenhet,.
liar denna årstid varit regnig och våt, så; at jorden fått
djup käia under vintern, då kan väl hända, at dess yta,,
em luften är varm och torr, hastigt uptonkas och värmes;
men hvad drift till växt, kan et nedmylladt frö dock här
vinna?' De utur. den undre frusna jorden upstigande kalla'
ångorna, hindra frö-ämnets utvickling och första lif, samt
den medelst kålans småningom 1 skeende upsmäitning mer ock
mer ökade kalla luktigheten, kan ej annat än åtminstone
hos de tunnskaligare hön utlaka och: förstöra kärnan.. Alf
brådska- med utsädet uti: en sådan jord,, under förhoppning,;
at få begagna: sig af vårmusten emot en fruktad' långvarig
torr sommar,, kam följaktligen af en omtänksam Landtman
aldrig godkännas; Men har hösten varit torr och varm,,
samt marken efter föga väta emot vintern tilfrusit,, så har
kälen ej- kunnat tränga- sig längre ned i jorden,, an at den:
vid! första: Vår- värme kan uptina; och följaktligen äfven dem
mindre genomblötta jorden snart nog: upv.'-;mas; då- firmer
en: hvar lätt, at; man,, så fort möjligt är,, bör begagna sig;
af den must; nu-finnes, så väl at få åkern vederbörligen redd,,
som för dess oundgängeliga; behof til den utsådde sädens ön-
skade groning,. Se vi icke våra vilda träns löfsprickning: ock
vår-växterS'blomning,-likaledes efter den föregående höstens.
Beskaffenhet förhålla sig på det nogast*?: En djup och stark
Jkäle förorsakar altid; en sen vår;, växternas safter kunna, ej;

sät-
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sättas i den rörelse, som skulle befordra deras tilväxt och'
förökning, innan deras rör eller saftkärl af värman blifvig
erforderligen utvidgade, samt deras rötter befriade från kå-
len y kunna hämta näring utur jorden: de öfv.-r somrarna
hos oss vistande flyttfoglar kunna icke heller ankoma-ia, för
än de til- deras näring utsedde Insefter, medelst värman blif-
vit väckte utur sin dvala och utur jorden fram-låckade, af
dem kunna fångas. Ville man ock efter en noggrann samt
pålitlig uproärksamhet på flere dylika om våren uti naturen
förefallande händelser, samla sig föreskrifter til utsädestiden,:
torde man sannolikt äfven kunna framställa de säkraste; åt-
minstone gifva de få som af vår Allmoge i detta hänseende
anmärkas (såsom Björkens och Alens första löfsprickning,,
Stensqvättans (Motacillae Oenanthes) täta följande efter plo-
gen vid åkerns upkörning) härtil den fullkomligaste anled-
ning., Men detta tyckes i det hufvudsakeligaste hafva blif-
vit vår tids Naturforskare förbehållet, hvilkas outtrötteliga
flit i en framtid iofvar oss så härutinnan som i flere andre
delar af vår Landtmanna hushållning de vigtigaste uptäckter^
Ehvad anvisning ock häruti må följas, bör likväl om våren
ingen säd' utsås,, innan jorden väl låter reda sig, ty dea
fuktigare hårdnar och skorpföper vid första inkilande torr-
ka, hindrar broddéns upkomst, qväfver den upkorana,, och
försvagar således på månglaIt sätt ärmgen,.

Utsädes tiden åter om hösten tyckes,, efter'naturens van-
ligal ordning, af sädens mognad- säkrast kunna bestämmas -y
men här måste anmärkas, at den lag, naturen följer med; väx-
ternas- fortplantning under de för dem utsedda egna luftstrek,,
ingalunda blir ovilkorlig,. då de undandragne naturens- egen-
tcliga och hela omvårdnad uti främmande, och således dem
mindre gynnande himmelsstrek,, af menniskor odlas. Deras-
mognad förhåller sig. til det masta- efter det de under sjelfva-
växten blifvit gynnade af mer eller mindre lyckliga omstän-
digheter;,, men visst icke altid efter det, som kölden eller-

B 3- vis-
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vintern, samma årgång för eller senare inträffar; kan såle-
des i våra Nordligare orter aldrig med säkerhet utmärka
rätta utsädes tiden, hvilken egenteligen tyckes böra rättas
efter de anvisningar vi kunna äga, för at med närmaste san-
nolikhet sluta til den sedermera påföljande årstidens på brodd-
växten så ganska mycket verkande lynne och beskaffenhet.
Ty sår man för tidigt, så,förväxer gemenligen brodden in-
nan vintern; sker detta åter försent, så. hinner brodden ej
til erforderlig styrka och i bägge fallen kan ej annat än en
svag och föga lönande afkastning väntas.

Af sommaren beredes jorden ostridigt at för eller sed-
nare kunna emottaga och till treflig växt befordra det den-
samma öfverleranåde utsädet $ denna årstids beskaffenhet för-
tjenar således framför alt annat at öfvervägas, då frågan rör
litsåningstiden om hösten. Är jorden om sommaren väl up-
värmd, så bibehåller hon sin värme långt in på hösten, samt
äger, understödd af nödig fuktighet, all önskad drift at in-
om korrtare tid bringa fröet i grodd och den tilväxt man å-
stundar j utvisar således tydeligen det utsåendet til någon tid
kan upskjutas, och altid med skäl anses otidigt, om det sker
föran de längre höstnätterna i den mån fått svalka jorden,
at sädesgroclckn småningom och i jämt förhållande så väl til
blad som rot tiltager. Om äter under en kall och våt som-
mar jorden föga eller nog litet kunnat upvärmas, blilVer
följden solklar 5 at man så mycket möjligt är, söker begagna
sig af den värme i jorden iinnes. Så snart derföre åkem i
vanlig ordning bljivit körd och upbrukad om sommaren samt
Sfderniera väl kan redas till utsädet, bör detsamma äfven
utan alt upskåf förrättas. Man torde väl härvid kunna befa-
ra , det denna tidiga sådd möjeligen, under en sedermera til
äfveniyrs varmare och länge iortfarande höst, lätt skulle e-
OJOt Land t mannens gjorda uträkning förväxa i knä och bal-
ja; men sällan upvännes jorden under höstdagarne högre,
än at deu jcke i samma mån al de nu infallande längre nät-

ter
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terne åter igen afsvalas. Om ock någon gång efter kalla
somrar af höstvarfnen ensamt en så stark drrft uti broddenö
VäXt möjeligen kunde förmodas, så lemnar naturen oss utj

dess allmänna hushållning med växterne, ej allenast den sä-
kraste anvisning at förekomma all hänuinuan hotande fara,
titan ock, at af samma starkare drift draga en vcrkelig för-
del och nytta. Om gräsen i gemen, men i synnerhet de,
Som ej för än följande året blomma och gifva frön, lärer
hon oss, at de första året endast tiltaga i rot och öka skott*
Finner roten utrymme, utbreder den sig alt vidare och fram-
skjuter i samma förhållande nya och flere skott, hvilka ej
til växa i högden, innan de vid hjertroten;. derifrän de alla utgå,
begynna at tränga hVarandra; och fö än detta kan hända,
hafva otvifvelaktist redan de förändringar i väderleken före-
gått, som fötbereda Vintern Och tillika minska hos växterne
driften til ytterligare utvickling. Häraf upkommer nu gan-
ska naturligeu den hågan: Om fruktan för en tidig sådd e-
ffiot hösten verk-eligen är grundad? Man får ingalunda neka ået^
Så länge utsädet efter hos oss vedertaget bruk sker så tjockt
och tätt, at roten af det groende fröet ej. får sprida sig, u-
tan at ihopflätas Och trängas samt följaktligen icke heller
göra fleje skott, ty nu måste all tilväxt ske åt högden,,
hvilken ock fortfar så länge någon drift til utvickling i väx-
ten ännu är vid lif och af väderleken gynnas, samt sålunda
under en varm höst kan drifvas ej allenast til led utan ock
balja-;, händelser hvilka vår Landtmau af långlig erfarenhet
räknar bland de äfventyrligaste, Men sker utsädet i förhål-
lande af sommarens beskaffenhet tunnare, så at första skot-
ten ej genast tvingas at söka sin tilväxt i högden, så torde-
man, enligt redan upgifne och erkände naturens hushållning:
med växterne, lätt finna f at den föga någonsin kan äga rum
och med en billigt fordrad omtanke altid kan förekommas>.
Månne man ock icke, i anledning af detta1 med skäl skulle
kunna påstå ? det för oss- här i Norden en tidigare sådd al-

tid
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itid blifver säkrare än en senare., allenast den efter föregå-
ende sommarens beskaffenhet med nödig urskiljning och om-
ihugsamhet förrättades. Ty om värmen fortfore, så ägde man
det gladaste hopp, at brodden tufvade sig mer och mer med
nya skott, så at marken väl blefve täckt och ingen fläck på
åkem ofruktbar, då tillika det hufvudsakligaste man af en
glesare sådd befarar, skulle finnas häfvet och förekommet.
Skulle ock på den varmare årstiden, emot all föreställning,
en kali och svår väderlek så hastigt inträda, at växten i
förtid förlorade all drift til sin ytterligare utvickling, och
således komme efter den tunnare sådden at stå något glesa»
re, så frågas med skäl; Hvad af en sednare, ehuru tjocka-
re utsådd säd ien sådan händelse kunde väntas? Antingen
skulle ingen brodd af densamma upkomma (ty så läuge et
frö kan gro i jorden, så har ock en af dylikt frö upkorn-
nien och allaredan växande planta ännu drift at utvidga sig),
eller ock om någon grodd skulle synas, kunde man rimmeli-
gen föreställa sig, at densamma såsom svag och derjämte
under en svår väderlek trånande, förmådde uthärda de äa
förestående svårare väderskiften?

Man fruktar jämväl, at en tidigare sådd skall mera be-
sväras af mask, än en senare/); men förmodeligen torde
den skada höstbroddeu under tiden lider af mask, snarare
och med större skäl kunna härledas af det sämre bruk en så«
dan åker vunnit, än af tiden, då den blifvit besådd. Ty
finnas inga renar, där masken under åkerns körning och öt-
riga bruk kan söka sin räddning, och detta bruk tillika
sker med erforderlig omhugsan, samt Svin i synnerhet
straxt efter hyarje körning tillätes at ytterligare böka i jor-
den, kan man näppeligen finna, huru masken i sådan åker
till någon skada för brodden kan bibehålla sig. Under en

ofta-

f) Se Wallsrii Åkerbrukets fheoiiska Grunder, Oftav uplagan,
jpag. 710,
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oftare körning sönderslitas och dödas maskaraa., en -del ka-
stas up i dagen, -samt upsnappas af fbglar, hvilka gemenligen
följa Pfog.mannen i spåren, och de som til äfventyrs finnas
djupare i jorden,, upsökas ytterligare af Svinen, hviika i en
nyss upkörd åker snart nog vädra up dem . och sedermera
med yttersta snålhet förtära. En senare sådd kan ingalun-
da heller i annat hänseende blifva befriad ifrån maskames
våldsamhet, så framt de finnas i åkem, än at man upfku-
tit med sådden tils dessa skadedjur, genom känslan af köl-
dens och vinterns snara samt oförtöfvade ankomst, blifvit
tvungna at draga sig undan densamma djupare i jorden, än
brodden med -sina rötter kan hinna; men hvad grodd och
styrka i grodden emot den förestående vintern, kan af et så
sentidigt utsäde väntas? Inga gällande skal tyckas således
motsäga et tidigt och med iipgifvcn försigtighet anstäldt
höst - utsäde^ det tilstyrkes af den välsignade äring rot-rå-
gen vanligen lemnar, som redan e;mot slutet af Junii månad
utsås g), samt är af omtänksamme Jordbrukares lyckliga er-
farenhet, redan på flere ställen här i landet godkändt och
vedertaget. Torde ock hända, det en allmän öfvertygelse
om dess onekeliga förmåner än en dag kan rädda vårt land
ifiån de missväxter, som härledde af en svag brodd emot
vintern, beklageligen till närvarande tid,, nog ofta försatt
dess Invånare i nöd och yttersta förlägenhet.

§. 4.
Sjelfva utsåendet, eller sättet på hvilket man förmånli-

gast kan bringa säden i jorden till en önskad grodd och
växt, blir nu det 4;de som kommer at undersökas. Det
hufvudsakeligaste, som härvid torde förtjena at i akt tagas,
är at säden blir öfver alt jämt, och sedermera i förhållan-

C de

g) Se P, A, Gadds Försök til en Systematisk Inledning i Sv, Lsmdt*
skötseln,, Tom. 111. fid. 347,,
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de tii åkerns fruktbarhet, hvarken för tunnt eller tjockt ut-
spridd. Ty där den fallit för tjockt, dlir tvingas de träng-
da och hopflätada rötterna, samt i saknad af rum och nä-
ring, gifva en klen och usel skörd; där åter kornet kommit
at falla for tunnt,. får Landtmannen vidkännas en sjeligjord
förlust i den aikastning, han af desse pä säd torna ställen
annars kunnat vänta, hvilka nu i det stället bära ogräs och
därigenom försämra ej allenast ärmgen, utan ock sannolikt
för flere tider skada åkem..

Gemenligen; äga våra- Säningsmäh den skicklighet, at ef-
ter, vedertaget sånings sätt utkasta säden til lika jämnhet öf-
ver alt,, så at sällan något häruti begånget fel träffas, om
icke sådden skeclt, som, man säger, i öppen färe,.då ojämn-
heter ej kunna undvikas,, utan blifva i förhållande,. efter det
fårarne varit tätare eller glesare upkötde,. äfven större eller
mindre.. Ty på ryggen af fäibalkarne kan ju, som hvar och
en finner, de utkastade kornen ej stadna, utan måste trilla
ner på; botnet, där de sedermera komma at ligga så godt
som på; hvarandra. I anledning häraf frågas billigt: Huru
et sådant utsäde i öppen fåre derföre verkeligen bör anses>
Då väderleken gynnar, samt åkem väl låter reda sig, så är
det ock ostridigt förmånligast,, at så på en slätt harfvad eller
sladdad vall,, där utsädet i alla hänseenden jämnast och ef-
ter uträkning: kan spridas; men är jorden Våt, sur och klib-
big, som ibland vid infallande våt såningstid ej kan förekom-
mas, blir man nödtvungen at köra up åkem til utsädet, då
fårbalkarne något vädrade, åtminstone kunna lemna en bät-
tre redd jord till sädens betäckning. Äfvenså: då jorden, o-
aktadt alt användt aibete, ej kan bringas til erforderligt:
Bruk; man hyser nämligen härvid den tanken,, at då fårbal-
karna sedermera, med harfven nedrifves til betäckning öfver.
utsädet, altid något mera jord ifiån de hårda klimparna tii
detta ändamål kan afnötas och söndras, än. om utsädet en-
dast med.: trästock blefve nedmylladt. Dessa tiliäiligheterr

ha£-
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hafva förmodeligen gifvit Landtmannen första anledningen at så
i öppem fåre, och sedan man någon gång genom hvarjehanda
händelsevis gynnande omständigheter, efter en sådan sådd
vunnit en lycklig skörd, har äfven densamma på åtskilliga
orter till allmän efterfölgd och vid alla tiliällen blifvit ve-
dertagen. Men besinnar man, at säden vid denna sådd nöd-
vändigt måste långs åt fåren falla i ränder, där den vid skeen-
de .grodd cundvikeiigen hoptrasslas både till rötter och skott,
som sedermera mer och mer trängas samt -utsuga hvarandra,
.så torde man ej lå neka, det en på jämn vall och til lika
mellanstånd utsådd säd, altid lemnar en säkrare förhoppning,
ej mindre om den upkommande växtens trefnad, än de,ss på-
följande goda och Jöuande äring.

Jordens olika fruktbarhet fordrar ock vid utsåendet en
noga omtanke; ty i förhållande däraf., kräfver den ena åkem
mera den andra mindre uisäde. Härvid säger man i allmän-
het, ju mera fet och häidad åkem är, desto glesare bör
den besås, och ju magrare åter, i samma mån tätare. Uti
en fet jord, där växten äger tilräckelig näring,, är det na-
turligt, at växten under all trefnad tufvar och utvidgar sig,
fordrar följaktligen, at et större och vidare utrymme för
den redan vid utsädet beredes; men å en mager åker, där i
gemen näring för växter tryter, torde man ej så lätt finna
orsaken, hvarföre man med en tätare sådd vill öka antalet
på dem som skola näras, och med det samma göra bristen
för dem större, samt vantrefhaden så mycket synbarare. Man
fö.egifver väl, at ej mera än et strå af hvarje rot här up-
kommer, som ock kan vara troligt; men ehuru stået är en-
kelt, sprider sig ändock roten i flere trådar, at upsöka hvar-
äst möjeligen något till näring och fyllnad för dess behof
kunde träffas, mötes nu genast af andra stånds rötter, hvar-
på de hopflätas och utsuga hvarandra, samt snart nog sät-
tas utur stånd at nära sig sjelfve, än mindre de åfvan jord
stående stråen, Uti en tät växt på en mager åker, finner

C 2 man
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snan ock derföre altid halmen korrt och fin,- med ax, knap*-
past större än flugor, samt dem äfven till- betydlig del to-
rna, då däremot en glesare växt på samma åker altid både
till halm och ax röjer en bättre trefnad. Såddes ej em ma-
ger åker tätt, säger man vidare,, skulle ogräs växten där
snart taga öfverhanden, hvilken nu af den tätt upgående sä-
desbrodden qväfves. Härvid åter torde man få anmärka, at

5 en utmagrad åker ogräset äfven föga trifves, i synnerhet
©m den blifvit till utsädet väl körd och brukad; men fiunes->
där något ogräsfrö,, eller tilkommer under såningen, så kan
väl ingen ting vara naturligare, än at detsamma under dess;
eget luftstrek, altid måste äga bättre trefnad, och följakteligen-
snarare qväfva säden,- än af den,- som i flere hänseenden här
finnes mycket lidande, kunna skadas eller utestängas. Det en-
da,, som- möjeligen kunde tilstyrka den tätare sådden på- em
mager åker, blir således en smakligare halm för Boskapen ,:

som härigenom skall vinnas; men har man endast,afseende
på Boskapsfodret, så får ingalunda nekas, det icke samma'
åker till långt större förmån kunnat besås med sakrikare
och begärligare foderväxter för kreaturen,. Ty hvad must v
livad styrka kan vä-l hos Boskapen väntas, som blifvit stil-
lad med denna halm, hvilken ifrån sin första början, under
en beständig brist på- näring,, med den Btmärktaste vautref-
nad upvuxit. Men vele vi följa naturens anvisning, så for-
drar den ostridigt, at en ma,ger åker äfven bör besås någor-
lunda glest, på det rötterna- måtte få utrymme at sprida sig;
vidare i kring, då, ehurtv ringa näring ock- i jorden skulle.
ånnas, man likväl skulle hoppas,, at densamma ifrån längre;
afstå-nd och flere håll samlad,, möjeligen blefve tilräckelig till
växtens så väl underhälls som trefnad. En tunnare sådd
tyckes således-i flere hänseenden för höstsade t här i Finland
böra tiistyrkas, men at i allmänhet med utsatt mått bestäm-
ma, huru långt man härutinnan får gå, blifver för de sig.
&är företeendej. snart sagt,, oräknelig.;', olikheter omöjligt;

utan
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ti tan särdeles misstag, torde man dock kunna påstå, at af dera
säd, som till utsäde hos oss om hösten, efter allmännast
vedertaget bruk åtgår, altid en tredjedel kunde med förmån-
besparas. Och där de i föregående §§. upgitne föreskrifter
följas, samt jorden erforderligen blifvit häidad, torde et än-
nu större afdrag på utsädet, med fullkomligaste skäl kunna*
göras, så at blotta hälften skulle finnas tilräckelig. Sedan
Baron Bränner fick sin åker, bestående af 32 Geometriska
tunnelaucl väl gödd och tilredd, besådde Han densamma en-
dast med %\ tunna säd, och hade utom något mera,, än 20
tunnors besparing af utsädet, dock årligen nog brodd på sin
åker, och hämtade ständigt deraf en ymnigare skörd, än de
någonsin kunde vinna, som utsådde en hel tunna säd på et
sådant tunueJand af 14000 qvadrat alnars- vidd, b)

§. 5,
Pä hvad satt den utsådde säden sedermera fårmåuligast

kan med jord betäckas, blir det s;te och sidsta, som vid
utsädes förrättningen kommer at undersökas, At denna hel-
täckning är af yttersta nödvändighet, til befordran af en å-
syfta-d lycklig grodd, erkännes allmänt" men verkställes ås-
olika orter älven på olika sätt,. Hos en del brukas vid det-
ta arbetet harfven, en annan del fordra härtill plogen. För
st med någon öfvertygelse kunna bestämma, hvilketdera af
dessa redskap vid sädens nedmyllning bör föredragas det
andra, bör man känna i hvad mån hvarderas under detta
arbetet på jorden utöfvade skiljaktiga verkan, kan för sä-
dens grodd och framtida växt, finnas mer eller mindre gyn-
nande. At säden, då den nedärjas, får et djupare läge i
jorden, än då den med harf endast inblandas i inullen, föl-

C 5 jer

h) Se Vctensk, Acad. Sami. af Ron ocli Afliandl. rorr.n^e Landtbrti».
ket, Tom. I. psig. 104. jåtnfå-rd med Gadds Inledning till Sven-
ska Landtskétselen, Tom. 111. pag. 2%,
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jer af sakens natur, och är med våra Landtbrukares enstam*
miga bifall i alla tider erkändt„ Det återstår således nu en-
dast at undersöka, i hvilketdera läget sädeskornet till sin
fortplantning bäst och fullkomligast befordras, Rådfråge vi
härutinnan erfarenheten, så intygar den, at de i öiversta
jordkanten qvarblefne sädeskorn altid gro hastigare, visa un-
der tiden, efter sig företeende lyckliga omständigheter, äfven
en vacker brodd; men som rötterna här blottställas för luf-
tens omedelbara verkan, så. kunna de ej annat, än ganska
mycket lida vid dess förefallande omväxlingar, hvaral väx-
ten sedan småningom aftynar, lemnar en usel halm, hvilken
för sitt klena fäste af den svaga roten, lätt kullstjeipes, ofta
då förtorrkas och altid ger m ringa och grann säd. Efter
barfhingen blifva väl ej sädeskornen så aldeles liggande i y-
£an af jorden, som nu sades; man måste dock medgifva, at
med de hos Allmogen mast brukeliga trädharfvar, de ej hel-
ler kunna bringas mycket djupare,; åtminstone måste genom
det, at harfven på stenar och kokor ofta hoppar samt lyf-
tar sig, en större eller mindre del af utsädet stadna på ytan
i dagen och underkastas nämnde svåra olägenheter. Här-
emot, då kornet lår et djupare läge i jorden, sker dess
grodd långsammare, hvarunder näringssaften så mycket full-
komligare beredes, at genast befordra växtens trefnad. Ro-
ten undangömd fö-r all luftens skadande verkan, använder nu
hela sin drift at utvidga sig, så vidt utrymme är lemnadt,
sprider sig i flere grenar eller sugrör, hvilka med et ymni-
gare samlad t närings - förråd, kraftigare drifva växten at gö-
ra flere sidoskott samt tufva sig och förökas.

Med en rätt nyttjad trästock kan säden, då den nod-
myllas, försättas til det djup i jorden, sgiii erfarenheten
lärt, för dess grodd och utvickling, vara den förmånligaste;
den kan således ej annat, än såsom et ganska godt redskap
vid detta aibetet föreslås och berömmas. Man säger väl,
at säden genom ärjaingen älven kommer at upkastas ojämnt

och
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och ligga såsom i rad-er; ty billen som går i jorden, vänder
kornen ät hvardera sidan , så at å- botten af fåren intet qvar-
blifver, hvaraf händer, at efter skedd grodd, brodden först,,
endast på fårbalkarna synes; men härvid förtjenar at erin-
ras, det afsikten ingalund-a heller är, at något skall qvar-
stadna å bottnet af fåren; ty utom det, at säden där ej vun-
ne nödig betäckning, så behöfves den lilla rymd som häraf
upkommer, ganska väl för den i fårbalkarna upgrodde brod-
den, som försedd med en vidsträckt och månggrenad rot,,
utvidgar och klasar sig så långt utryrmme gifves, samt följ-
akteligen oiöriöfvadt hälver den sig i början företeende o-
jämnheten. Derjfmte fruktar man, det brodden eker d- \x
inedärjade säden, skall om våren vara- mera bfottsräld at
kullstj Ipas af kälen, än efter den harivade; häremot åter
torde nian få anmäl ka,, det enligt en allmänt erkänd erfaren-
het,, kälen hufvudsakligast utöfvar sin skadande verkan, a
den jord som finnes mast va-ttubulen, hvilket man svårligen
lärer kunna medgifva om- jorden i [årbalk-arna, emedan; de-
ras skapnad, i synnerhet om du med någon omtanke blifvit
upkörde, hällre tjenar at afleda, än at qvarhålla vattnety
samt dessutom ganska mycket bidrager till jordens snara up
torrkning, af luften,, på hvilken grund man ock alltid vid in-
fallande våt och regnig,-utsädes tid,, enligt, hvad i 4-§. an-
märktes, nödgas så i öppen fåre. Om nu denna jord ej, kan
blifva vattnsjuk,. brodden å densamma enligt anförde skäl,,
äfven är rotfastare, än å en åker, på hvilken säden blifvit
nedharfvad, så torde förmodeligen ingen gällande orsak kunna
upgifvas, hvarföre äfventyret af kälen här skulle blifva större,,
än å de åkrar, som- til en jämn och slät yta blifvit harivade;
emot vintern, då nämligen jorden å desse bägge ställen lin-
nes af lika- och enahanda beskaffenhet. Den jämna ytan tyc-
kes åtminstone tj så hastigt kunna afleda vattnet, som den
vågiga, måste således härunder supa uti sig mera af detsam-
ma,, samt snarare lida af dess öfveifiöd, under hvilket jor-

den.-
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den vid ytan lätt kan aldeles upsiammas, och eller en orw
våren påföljande torrka, sedermera löpa i en tät och för den
lägre ned inneslutne fuktighetens utdunstning, föga genom-
trängelig skorpa, då brodden, vid dennes omsider föreståen-
de sönderbristning i större eller mindre renmor, ostridigt
måste utstå alt det äfventyr, någonsin af den svåraste kala
kan befaras.

Så ofta omständigheterna tillåta, torde således utsädet
altid med största förmån kunna nedärjas. Brukas härtil Biil-
eller den så kallade Lisjö-harfyen, hvilken med sina 6 plog-
billar i 3:dje eller sidsta raden, nästan i samma mån upfårar
åkem, som en trästock med trånga muliöron , så åtgår ock
därvid föga mera tid, än till en nedharlning i flere stråk varS
ligen användes; hvariöre ock detta nyttiga redskap vid et

gtort och vidlyftigt åkerbruk svårligen kan saknas,
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