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MONSIEUR

magn. j. be björnstjerna
$

MAJOR-GENERAL ET CHEVALIER DE L'ORDSE DE L*EPEE
ET

ä MADAME LÄ GENERALE

elise de björnstjerna,
NEE NILSON ,

SON EPOUSE.

MONSIEUR ET MADAME.

I/occasion de vous donner un temoignage public de la ré-

eonnoissanee, que je vous dois, m'est trop précieuse pour ne

pas la saisir avec empressement. Veuillez donc me permet-
tre, Monsieur 8C Madame, de faire paroitre sous Vos auspi-
ees la dissertation ci-jointe 8c de Vous femoigner en méme
tems le regret,que je ressens de ne pouvoir donner plus d'é~
«lat å mon hommage.

Je suis avec le plus profond respeß,

Monsieur SC Madame ,

votre tres humble.

SC tres obéissant serviteur

j. johansson»



VIRO

AMPLISSIMO ATQUE CELEBERRIMO

DOMINO

hag. CAMOL. AD» WAHLBO.
S. S. THEOL. DOCT. REVERENDISSIMO y

PROFESS. ET JLECT. F.LOQU. CALM, JMERITISSIMO*

Faulori Optimo

Sacrum

voluit, debuit

J. JOHANSSON".
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.«Jordens yta glfver i allmänhet ät hela växt riket et säkert
•fäste. Ganska fa växter lefva pä vatten-ytan med i vatnet

nedhängande rötter. Sällan gä nagre växter med sine rötter
pä djupet. Merendels utsprida sig rötterna i den öfra jord¬
skorpan, utur hvilken de hämta sin föda. Denna jordskorpa
är olika beskaffad till sin fasthet och blandning, och således
olika tjänlig till både fäste och till näring för särskilda växt¬
arter. Häraf upkommer växters olika hemvist uti olika
jordmoner.

Wäxterna kunna väl utur luften hämta något till sin
näring och igenom insugandet af en viss fucktighet bibehålla
sig, äfven en längre tid, utan att uttorka, såsom omkring
Cairo i Egypten, der landet blott en gång årligen vattnas
af Nilens flöde: der det aldrig regnar, och der träden, un¬
der de fläste månader af året, måste åtnöjas med nätternas
kyliga ångor. Den sanningen är dock Onekelig, att de fläste
växt-rikets alster hämta sin föda ur jorden, efter hvilkens
"beskaffenhet, samt ymnigare eller ringare förråd af födoäm¬
ne, växtens utvickling, frodighet och fortskyndande till sitt
måi hufvudsakeligen beror. När fröet blifvit lagdt uti jorden,
svälla Cotyledones, spricka sedan, upskjuta och tränga sig
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fram genom jordytan. Den fina tradiifca roten sprider sig
derefter vidare ut under jorden och upsuper den närings saft,
som ofvan jorden skall utveckla efter hand allaöfriga delar,
blad, grenar, blommor och frukt. Boten, ehuru olika till
utseende, skall nästan ensam utur jorden uphärnta det födo¬
ämne, hvilket vidare uti barkens ådror förd t till den up-
växta stammen skall frambringa så många olika delar och glf-
va ämne till så tallika, som särskilda delars framkomst och
tillväxt.

För att kunna bestämma Växternas födoämnen, är nö¬

digt, att väl känna sjelfva jordarterna, nerril. Lera , Sand och
Kalk, samt deras tillsatser utaf Mat-jord, Vatten, Salier och
Oljor, jemte det, som Luft, Lyse och Värme till Växternas
tillväxt bidraga.

Då Växterne blifvit af Skaparen inqvarterade under o-
3ika himmels strek, så är kunskapen om det klimat, som for¬
dras och den jordrnon, som är tjänligast för hvarje växt?
icke likgiltig för en Landtrnan och Trägardsmastare. Ju när.
jnare man följer Naturens egen gång3 desto bättre måste hvarje
odlings företag lyckas.

Läran om jordarterne har derföre blifvit ansedd såsom
en vigtig kiinskapsgren för Land t brukare. Och jordblandnin¬
gar hafva ansets medföra mycken nytta, emedan de utsådde
frön deruti alltid kunnat finna något, för sin natur tjänligt
födoämne. Den ena jord-arten har ock tillika förbättrat den
andras ölägenheter. Att utstaka den jord mot) , som hvarje
växt halst askar, har väl utaf Skriftställare blifvit försökt i



) 3 C

men Ingen särskild afhanclling, I anseende till hela växtri¬
ket , har härtills blifvit bearbetad.

2.. i
Lwan har vanligen blifvit ansedd for starkare, bättre

och fördelaktigare, än Sand och Kalk-jord. Dess egenskap är-,
att gifva ett säkrare fäste ät växternes rötter. Den super till
sig vatten och bibehåller det längre, innan det kan antingen!
djupare draga sig ned, eller i luften bortdunsta. Deremot
hårdnar den af torka och spricker i mänga terningar sönder,
sä att rötterna blottas och torka. Om den i och för sig sjelf
g> f ver något födoämne ät Växte me, kan med alt skäl t villas.
Åtminstone blir det a deles o mark el igt. Der.Ak rar , som äga
Ingen til blandning af Matjord, äro dérföre aldeies magra-
Xikasorn vatnet uti Der jord längre qvarhålles, sa förflyter
icke eller den der med blandade Matjorden så hastigt, som
uti -Sandjord. Lerans hårdhet, väller, att en säd an Åker ic¬
ke, utom vid god must kan köras. Köres den vid dålig must,
upkomma stora kokor, som snart hårdna, sedan svårligen sön¬
derbråkas och skada ak ren. En stark ler-jord är otjänlig föc
.alla de växter, liv ars rot är en Lök, C b albus) eller knöl
(tuber). Sådanje rötter, om de ligga mago t underjord ytan, kun¬
na der icke utvidga sig eller vinna någon storlek och så¬
lunda aldrig löna odlarens möda. 1 samma motin gödsel j

spån , Mergel , sand eller kalk tillsättas , kan den väl förbät¬
tras. men denna förbättring är då icke lerans Förtjenst för en

större afkastning. Fotäter kunna väl. växa uti en med sand
•och gödsel u['blandad lera, samt blifva goda och välsmakeli-
ge; men aldrig kunna de blifva stora, eller bringas till yra-
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ni'ghet, Derernotr kunna Kål-rötter, ja äfven Rofvor blifvat
mera gifvande, och det af den orsaken, att båda dessa rot¬
frukter växa uti sjelfva jordytan, ofta till hälften upskjutne-
©fver densamma. Ju renare blå-Ieran behnnes, desto min¬
dre föda äger den för växterne, och om den är al de'es ren,
måste ingen växt kunna näras deraf. Det är sålunda troligt,,
att Leran ren och utan tillsatts icke lämnar något födoämne
för Växterne, ehuru en ansenlig mängd växter gerna trif-
vas på ler-jord som likväl al ti ci måste hysa större eller mim-
dre mängd af någon annan tilblandning, hvilken formar gif--
va näring, Leran förenar sig lätteligen med alla jord arter,
och befinnes al t i el närmare ytan derrned mer eller mindre-
späckad. Få djupet blir den rnera fri från tilblandning, åt¬
minstone af matjord. De rön, som med ren Lera anställas,,
skola befästa denna Sanning. Men sådäne rön böra anställas
med urskilIning; ty en växt kan fortkomtna uti ren lera af
det vatten, hvarrned den vattnas, likasom en ört kan växa
-jati ren fil spån och fulkornligt ren sand. Ja frön lagdé på em
linnelapp , utan all slags jord, kunna genom vattning gro ochi
till en tid vä-xa., änskönt deras rötter äga ingenstädes faster

3»- §•
Sanden räknas i allmänhet för mager; Uti fulkornligt'

ren Sand fortkommer äfven så litet någon växt, som uti ren
Lera. Nog tyckas vissa växter starkt motsäga denna förrno:
dan, såsom El y mus arenarius, Cärex arenaria och några an¬
dra, hvilka fortkomma uti den magraste flygsand, för att häm¬
ma den; men dessas- rötter gå antingen djupt ned', der fuck-
tiighet finnes, eller krypa de vidt omkring. Utom dess är
Växternes törst olika, soin.fige, såsom Balsaminen, måste vafi=
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nas ganska ymnigt, da succulenta Växter kunna uti Africas"-
ödemarker, utan vaten bärga sig flere månader och flere års
utan att dö eller förlora sin gronings kraft.

Sand jorden är aTcld' lös. Den kan arbetas efter behag
och kliinpar sig icke tillsammans uti kokor; men sanden släp¬
per lätt igenom det regn, som faller, och torkar snarare. Af
Solens strålar tager den starkare hetta, och säges derföre, vid
långvarig torka, bränna växten. Sadet uti sandjord skyndar
gernenligen snarare till mognad, under, torra år,, med lågare
halm och smärre ax. Uti sand artas bättre rotfrukter och då
de der lätt kunna utvidga sig åt alla sidor,, gifva de ofta en

ymnig afkastning. Hushållare i allmänhet erkänna, att sand¬
jord bor oftare gödas och att gödningen ej äger länge be¬
stånd, emedan Matjorden till en del nedsjunker på djupet,
till en del af hettan förtorkas. Likasom X.eran göres lucker

genom påförd Sand, så kan Sand jorden förbättras med påförd
Lera-, utan att antingen Sanden eller Leran» derföre gifva me¬
ra. ämnen till föda..

4'.

Ren Kalk är sannolikt lika- så litet födoämne för Växt.
riket, som ren Lera och Sand. Blandad- till Lera, förbättrar'
den Lerjorden. Mergel anses deifore för ett gödnings ämne-
på Å-kein, h v il lien deraf blir lösare och tjänligare för Väx¬
ternas rötter, att kunna kringsprida- sig deruii. Kalken sger
stark dragningskraft till de un luften Ixfintelige Syror ochi
kan således, äfven i det afseendet bli fva nyttig, att tillskyn¬
das. Växterne ett lödande ami^e, eller att bereda det, som jpi>;



5 .6 C
(Sen ägerj till clen egenskapen, att kunna inga och kringcre-
las uti dess finaste ådror,

5. §•

Mat-jord kallas den Mull , som genom förruttnelse up«
loramer af Växter, samt spill ning efter de djur, som I ef v a
utaf Växter. Spi lin ing efter Ro f djur dugei sällan och nytt¬
jas äfven sällan eller aldrig. Katten och Hunden nedgräfva
sitt Album graecum , som luktar fränt och begagnas icke vid
någon odling. Pecora eller den tama Boskapen och Jamen-
ta, eller Hästen, och svinet gifva ymnig tillgång till denna
.mull, äfven som alla affallna blader, stjelkar och stammar af
Växt-riket. Ju mustigare föda Boskapen njuter , desto kraf.
tigare gödsel lämnar Kadugården. God och tilräcklig utfo¬
dring af hö och foder-växter gifver al t i cl bättre gödsel-hög,
an halm och knapp utfodring af små och magra kreatur. Myc.
ken och bördig äng är i detta afseendet ovärderlig och för¬
tjänar då namn af Akrens moder.

Denna matjord täcker Jordklotets yta öfver alt, likväl till
olika mägtighet, Alla växter som förnyas h varje Våhr,
förvandlas till jord, antingen helt ocli hållit, eller till
en mängd af dess delar. Desse igenom förruttnelsen bringa-
de till en *vait Mylla, som med hvarje år ökas, bereder jor¬
den för efterkommande och gifver focla i början ät smärre,
med tiden åt större Växt arter. På detta sätt tvafva ilere O-

ar, som utaf Vulkanisk eld f-féinkommit, al de! es ofruktbare,
med tiden blifvit beväxte och betolkade. D,-u magraste jord¬
lapp i Sverige frambringar ofta endast Fråktu [Pteris acpviiinag
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Denna yfiviga växt, som sjelf behöfver ganska Iilet fbde iim.
ne, gifver genom fbrrutlning en ymnig portion matjord,
hvaruti inom någre år, Björkar och andre Dofträn frodas.

[Matjorden kan och bör således anses för det hufvudsak-
ligaste fodo-ämne, som för livaije lefvande växt, i mer eller
mindre myckenhet fordras, nplöst uti vatten, och med vatten
förenade. Efter denna matjords mägtighet upskattas jordens
bördighet, och efter dess myckenhet beddmes fiuklbarheten
af den jord, som skall odlas. Då den således ingår i förening
med växterne, måste den naturligtvis mer och mer förmin¬
skas, och efter längre eller kortare tid förnyas. Ju flere
skördar tagas af en viss jord-rymd, ju mera säges ^len ut¬
märglas, och behöfver oftare omgodas,ju oftare den besås.
En Trädgård, som årligen besås, måste deiföre årligen gö¬
das , om den skall löna Odlarens möda.

f)

En väl gödd Åker äger större förmåga, äfven att skynd¬
sammare drifva växten till ansenligare höjd, och starkare
grönska, samt ofta talrikare rotskott. Sid och gräs visa sig
på en sådan jord, tätaie, bredbladigare, högre och frodigare,
då samma slag af växter, på en mager jordlapp, stå glesare,
Spinsligare, lågare, enklare och blekare, med små oansenliga
frön. — På en sades-åker der renarne blifvit muUplogade och
[Matjorden till en del bortförd, finner hvarje Landtman sin
Båg tunn . kort, med små ax och fina korn, i jernförelse med det,
som midten af åk ren frambringar; samt sitt korn ännu ömk¬
ligare, eller atdeles utträngdt af Landthafran. — De försök,
som blifvit anstälde med Sibiriska Ärtbusken, [Bobinia], haf-
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■va bestyrkt denna sanning. —- De buskar, som blifvlt plan,
terade uti ett upkastadt dike, som fy Ides med brunnen mat¬
jord, växte frodigt med vackraste grönska, med månge skott
och tidig blomning; De äter som nedsattes uti vanlig jord,,
utan gödning och vatnades for öfrigt lika med de förra, tyc"k-
tes snarare vela dö ut, än växa, och sägos eländige ined flere
torkade grenar, samt blekgula snart visnande bladen —- Et
vanligt Eöfträd , plantetadt i god jord har kunnat skjuta hela
sex qvarter, pä en sommar, då ett annat , satt i mager jord,,
knapt kunnat lifnära sig , fatta stånd-punkt och växa mycket
långsamt. Hvar och en god hushållare känner denna om¬
ständighet. — På en mager åker utsår han tätare sin säd, och
ett Tunneland fetare åker gi-fver han •mindre utsäde: Afven-
som han al tid. väntar sig ymnigare skörd af en väl gjödd å-
ker, än af en mager. En mager åker kan väl någon gång,
under så kallade Begn-år, gifva ymnig växt: men en fetare
åker gifver då, af samma orsak, ännu ymnigare säd , så framt
icke regn faller till den myckenhet, att den frodigare väx¬
ten qväfves af för mycken näring, .likasom ett djur af sia
>egen fetma.

b. %

jT"atn är det andra hufvudsakliga födande ämne, som

hvarje växt oumgängeligen behöfver, för att kunna lefva,
tillväxa och förökas. Utan vattn kan intet annat födoämne
uphämtas af någon ört. Eudo ämnet ina vara hvilket som
hälst, så måste det vara i vattn sa uplöst, att det af de fi¬
naste ror kan indragas och till alla Yt-ändar framtränga.
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■S@ mil ge växter, i synnerhet de, som tillhöra de torraste ö-
deinarker, kunna ganska Jänge uthärda utan vattn; men t
längden förgas och do äfven de, utaf långvarig torka. De
masta orter tillväxa skyndsamt och utbreda sig ymnigt, då
d» tillräckeligen vattnas. Trägårdsmästarens hela konst
hvilar på denna Pelare, sedan jorden i öfrigt blifvit väl be¬
redd När långvarig torka infaller, om jorden än är aldrig
så väl häfdad och gjödd, så spår sig Eandtmannen antingen
fin och ringa gröda, eller också missväxt. Han suckar
derfore efter regn, och när det i tillbörlig ymnighet, samt i
rattan tid inträffar, lofvar han sig en rikare groda, och glä¬
der sig åt den tillkommande skörden. Somlige örtslag, så¬
som den saftfulle Spinäten och den gen-omskinl ige Balsami¬
nen ^ består af nästan intet annat, än vattn. Dess jordagti-
ga delar äro ganska ringa# Andre åter aga ett .motsatt
förhållande och /kunna åt nöja sig med mindre vattn.

Således, ehuru ostridigt det synes vara, att vattn och
matjord äro basis för det födande ämnet, hvaraf h varje Växt-
Hikets varelse utvecklas och underhålles; så torde likväl vat-

rret kunna anses, som det "förnämsta och n-odvändigaste der-
af. ,De rön, som i detta afseende blifvit anstälde, hafva
.bestyrkt denna sanning. ,Helmonts försök är ganska märk¬
ligt. Han tog $00. /&. Jord, väl torkad i ugn. .Denna la¬
des i ett Käril, som täcktes väl ined ett jernbläck, försedt
med fina hål. Uti Kärilet planterades .en Pihquist af 5.

vigt. Efter 5 års förlopp vägde Pil trädet ,169 och
3 unts, oberäknade alla affallne JBlader. När jorden sedan väg¬
des, funnos knapt 3 unts deraf förlorade* så att afregn vatto
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hade Trädet vunnit näs'tan hela sin tillväxt. Igenom-
ymnig va-tning fram bringas ärligen uti Trädgårdarne en myc-
kenher Spinat och andre ätbare Koks-växter , äfven som af en

svag och eländig ranka tillväxa, inom få veckor, stora ocfe
tunga Meloner oeh Arbuser. Igenom ymnig- vatning ut.
breda sig Träden icke allenast u.ti flera och större blad och
grenar; ulan sjelfve blomknopparne, för kommande året,, till-
danas deraf uti större mängd. Ett dylikt Exempel, har H-vr
Proeses haft tillfälle att se hos den kunnige Trägårds-mästaren
Ackerman, hvilken ea sommar företog sig, att ovanligt ym¬

nigt vatna sine Poraerantslrän , h v ar af följden visade sig det
påföljande året, då lian erhöll en ovanlig myckenhet Pome-
rantser. I>en ovärderliga vinst? som vatnet sålunda, så¬
som det nödvändigaste födoämne för vaxterne, tillskyndar en-

Idog Odlare, har lärt den omtänksamme Chinesen, att leda¬
genom sid o- Kanaler, det från bergen nedrinnande flodvatner,
till sine Trägårdar oeh åkerfällt, för att under den torra
årstiden vatna dtem och vinna en högre afkastning-. Brist på
regn kan ej ersättas genom någon slags gödning, ehuru en
väl gjödd åker kan mera fortskynda så väl en allmännare
fröns g ron ing, som deras hastigare tillväxt, och äfven bättre
motstå en långvarig påföljande torka. En omtänksam åkermän
utsår derföre om våren-, så snart åkren bar hästen , sitt kom
och nedhnrfvar det. Af den must jorden då äger, kom¬
iner kornet gerna allmänt till mähning, då det sednare u>t.
sått, gror dels ganska ojemt, dels med svagare brodd upkom-
mit, af infallande torka förvisnar. Någre dagar efter et£
sådant tidigare utsäde, då åkren reder sig, kan han med Träd-
stucken uedköra. sitt redan grodda kornj och nedharfva deis
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då andre först börja sitt utsade, hvilket, om långvarig torka
påfoljer, blifver antingen ogrodt eller små-växt. Vattn är
alt sa af högsta vigt, och det nödvändigaste af alt för hvarje
X-andtman, det säkraste medel till jordens frugtbarhet, det
ymnigaste af alla Elernenter på vår jord, det oumbärligaste
för Djur och växter, för alt, hvad lif äger. Utan Nilens
välgörande öfversvämning skulle Egyptens fä-I t, lika med
närgränsande Öknar, stå aldeles öde. — Största delen af A-
frikas vidsträckta ödemarker stå, i brist på regn , floder och
insjöar, aldeles nakne, skoglöse, förbrände, ofta otillgänglige
och obebodde af djur och Människor. — Hvarenda Bonde i
Sverige vet ganska väl, då långvarig torka om sommaren

infaller, att sadeshalmen blir fin, och sädeskornen små; äf-
vensom Trägårdsmästaren ser Spinaten och andre Grönsa¬
ker, med små och snart torkande blader fortskynda till sin
blomma och frösättning.

Vattnet ar således för Växt rikets behof och näring af
yttersta vigt. Det utgör den tunna vätska, som förmår
intränga oeh upstiga i vätskornas rör3 som skall uplösa och
föra med sig alla andra närande delar; och som äfven skall
förena andre, för växtens underhåll nödige, men ej utom
detsammas åtgärd, förenlige ämnen» Utom elden, är val.'
net det rnäst lösande ämne, som genomtränger, snart sagt,,
alt, och till växtens alla delar medförer alt det, som kan
tjäna till dess utveckling, underhåll, tillväxt och "Vidarefört»

/ piantning.
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L

Quemadmodum studium Historia? Naturalis in geners
hominem ad pleniorem Suprerm Nurmnis ejusque Per-
fectionum notitiam perdueit, sie oeconomiam Plantarum
scrutaturo, in prirois Summi Creatoris Magnalia patebunt,

II.

Nemo non novit, Animalia absque alimento vivere
non posse; at Vegetabilibus suum quoque esse aeque ne-
cessarium, scire juvat.

III.

Admirandum sane Natura? mysterium, quod un'cum
fioc nutrimentum tam di versa efficjit, non in diversis n od#
Plantarum speciebus, sed e.tum in una eademque Piauu.

IV.
Multum Ägriciilturae consuleretur» si laetamini artiü-

ciali parando, major in penderetur cura.

y.

Sed in Agricultura si proficietur, antecedat' necesss
$$t, sxacta vanorum terrae generum eogiuno.


