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THESES

I.
Liber Natmae oir.n'bus ad legendum patet, foliis

suis infinite multis, sapientiam et oirmipotentiam Cfea-
toris luculentissime manifeStat, omnesjque ad Denm ve-
nerandum, quam maxime ducit.

31
*

Regna Naturae intimo inter se cohseretrt vinculo, iiml-
fcesque eorani non certe definiri possunt.

III

Herbarum cognitio, ut Semper est jucunda etdulcis,
tta et omnibus temporibus utilis.

IV.

Si Botanica tanti est pretii, de quo nemo dubitare
possit, agricuiturae haud est aspernanda,

V.

Agriculturae studiosos Chemia multum juvat, si ter-
ram cuilibet seminationi aptam, fructuumque fecundam?
velint.



O M

WÄXTERNAS

FÖD O-Ä MNEN.

13- §»

Att denna gödsel gifver bättre gröda, derom är bonden för¬
säkrad, äfven som, att åkren blir i samma förhållande mag-
rare , ju flera grödor hämtas af densamma. En åker,
som tvingas utan gödning till flere ars grödor, blir sluteli-
gen så utmärglad, att han icke bär någon slags giöda, åt.
minstone icke lönande. Om Rag sås på nygödd åker, så blif-
ver första grödan derefter den bästa och ymnigaste: andra grö-
dan mindre både till myckenhet och halt, emedan gödningens
mängd och kraft redan b 1 i fv i t förminskad. Tredje och föl¬
jande årens afkastningar blifva sämre, och gifvande alt min¬
dre och mindre. Eägges en sådan nygödd åker i trade och
får hvila hvart annat år, så hämtar han under denna hvilo-
tid tilbaka i någon rnolin något tjänligt närings-ämne. dels
utur luften, dels af det ogräs, som upväxer, nedköres och
fö rmultnar, dels af den spiining, som faller efter kreaturen,som afbeta trädes-jorden. Detta visar nogsamt, att gödselens
födande delar af hvart säde förminskas, och att de sammamåste blifva ringare för hvarje påföljande säde, samt jorden isamma förhållande magras och afmattas. Att afhjelpa denna
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olägenhet, veta kunnige Hushållare, att beså trades Janten med
Bohvete, som till gödnings vinnande nedköres, eller med
Vicker, hvaraf stommen, sedan örten grön bl 1 fv It afslagen?
nedköres , för att rutna och göda. Den stornm, so-m blifver
efter de vanliga bärgade och i frö fullmognade sadesartérne*
är ahleles förtorkad och gifver altså nedkörd ett ringa förråd
af närande Växtjord.

Den föda, som en Växt njuter af matjorden, kan dock
ei ensam vålla all den öfverklagade förminskningen. '"Mycket
dunstar bort och förflyger i luften, i synnerhet dess oljagti-
sia delar och flygtiga safter. Vatnet, som skulle förvandlas
till Växternas beståndsdelar, nedrinner, till någon del, dels
i jorden, dels uti större mängd förflyger det i luften, för
vandia dt till de fi naste ^å rigor,

T# §•

Ingen Landtman tviflar derpå , att jorden mattas afflere för¬
nyade säden; men hvarföre den mattas mera och matjorden
således mera förminskas, då en Växt får ga till mognad, är
en annan omständighet, som äfven bör komma i betraktande*
Utom den allmänna sanning, att ju mera fråntages, då en
Växt längre tid får växa, desto mindre tnåste blifva ofrigt ; så
torde granskningen af en Växts beståndsdelar uti blad, stjelk
och grenar, jämförde med besråndsdélarne utaf blomman och
frukten kunna leda till denna uptäckt. Desse beståndsdelar
äro ganska olika. Stjelken synes danad, för att föra närings?
saften till de öfre delar, då bladen deremot merendels, så-
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som för vädret rörlige, ersätta den brist, som bor, hvarje
Växt befmnes', att icke kunna röra sig ifrän sin. stånd punkt.
Desse delar bestå mast af vafn agtige safter , då deremot frug;
ten och fröet innehålla ett ymnigt mjöl agtigt ämne, eller Stark-
kelse , såcker-ämne , med meTa. Uti ett helt ax mångkornigt
hvete och uti en enda ärt skida är detta irke obetydeligt till
sin mängd , och torde mera tildanas af fin mat-jord , än af
vatn. Sådane växter, som almänt är bekant, matta der'före
jorden mycket mera, fastän olika, efter sin olika finhet och
fröns storlek , Arter„mäst, detnäst Hvete, sedan Såg, Korn
och Hafra. Att andra starkare och tillika förökade Födo-äm-
nen måste tilldana frugtens och fröns kraftigare beståndsdel"
ar, visar Rotens förhållande på många växter, i synnerhet de
två.årige (biennes) såsom på Morötter , Palstemackor , Kålrot,
ter , Rofvor och flere# Första året ära dessas rötter och blad
aldramäst köttagtige och saftfulle: andra året utväxa de uti
tunnare, smalare blad och långa blomspiror så häftigt, att
all den saft, som roten förut ägde, Försvinner, och att roten
ända till yttre skalet blifver ihålig och fulkomiigt tom. På
fleråriga växter (perermes) försvagas allid, under blomning
och frösättning, kraften i roten tyll den grad, att den sam.
ma icke får i det tillståndet upptagas till bruk, såsom ett
Med icament, emedan dess kraft är antingen försvagad eller
aldeles försvunnen och upstigen uti den öfriga växtens rnång.
faldiga utgreningar , blommor och Fröskidor. Ett Frugt träd
som någon gång bär ymnig frugt, mattas så deraf att der sedan
ett eller flere å? behöfver hvila, för att samla nya krafter.



) *4 (

Ju längre en odlad Växt blir quarstående på marken,
desto längre och destomera, under sin tillväxt, behöfver den
föda af den jord, i hvilken den odlas. En sädes-äkers period
ifrån broddens upkomst, till dess säden skjuter i ax, ar knap"
mer, än hälften af den tid, som fordras för dess fulla mog,

nad, till hvilken Växten således, under dubbelt längre tid,
Wdrar dubbelt så mycket födoämne, och sannolikt mera, än
dubbelt,

15- .§•

Blommans delar äro många, stundom mera tal-rika, än del¬
arne på hela den öfriga växten, och dessa, som prunka med
en skönare glans, behöfva säkerligen både mera ymnigt och
af kraftigare halt födoämnen, för Honungs saftens tillredning»
Hannarnes frö-mjöl och ännu mera för frugtens tillväxt och
fröens behöriga styrka. Stjelkar och grenar synas i almänhet
behöfva mycket litet till sitt underhåll, då deremot uti fröet
concentreras hela styrkan för en tillkommande Generation.
Ett sädes-ax är al tid tjockare och tungare, än någon annan
del, och en gren, full af äplen behöfver understödjas. En
enda Tulpan-blomma är stor, i proportion emot dess öfriga delar.
Gurkor, Meloner och Arbuser äro emot sina nedliggande sva.

ge stjelkar ofantligt stora frugter. Ett frugt-träd, som i luf¬
ten utbreder sin kron^, såsom en hel trägård, belastadt med
oräkneliga blommor och tal-rik frugt, fordiar utan all tvifvel
en större skatt ifrån moder-jorden, än ett löf-träd3 medmin-
dre och enklare frön. Ett träd, som ymnigt blommar, fram-
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"visar likasom en ny skapelse, hvilken har behof af ett ym¬
nigare och kraftigare fodo-ämne, understödt af värme och an¬

dra bidragande medel, att fullkomna sine frugter och tillreda
frön för nya varelser.

Att uti en fetare och oftare vatnad jord mohn det födan¬
de ämnet i större ymnighet begagnas af en växt, kan man

tydligen finna af nästan alla odlade växter , som fä en ymni¬
gare gödning* sorgfälligare ans och rikeligare föda. Således
ser man stundom den En-blommiga Tulpanen fördela sin stjelk
och prydas med liera blommor: den väl-luktande Neglikan för¬
vandlas till dubbel med flera blomans delar utväxta till tal¬
rikare blomblad. Uti ätskillige arter förökas, och ofta för¬
dubblas Ståndarnes (Stamina) antal. De välsmakelige Smul¬
tronen, som på de magrare lerbäckar växa små till alla sina
delar och gifva smärre bär, frambära odlade i trägården mång¬
dubbelt större Jord-gubbar, af åtskillig både färg och skapnad-
Alla dubia blomster och alla vanskapliga biomor hafva altså
sin tillkomst af öfverflödig föda, och öfvertyga oss om en
starkare dragnings kraft till de öfre växtens delar, då den
samma blomar och mognar sin frugt. Härtill medverka lik¬
väl äfven andre krafter, såsom Luft, Lyse och Värme, ty
uti tillslutne rum och Orangerier kunna sällan någre frön brin*>
gas till mognad så fullkomligt, som uti den fria luften.

16. §.

Härvid måste komma i betraktande ännu 2:ne andra om.

ständigheter, som säkerligen äga en betydande inflytelse på
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livar och en Växt, och göra, att den fordrat bättre och ym¬
nigare föda under mognandet af frugten och frö redningen,
hvarigenom den jord mera mattas, utur hvilken födo ämnena
dragas , än under något annat tillstand af det vegetabilisk*
lifver.

Desse äro först i likhet med instincten hos Djuren , en starr:
benägenhet eller dr rf kraft hos Växterna, ett euphorligt straf-
vande, att bomma till blomma, och att igenom frön föreviga
sitt slägtes tillvarelse. Denna är ganska märkbar, tydlig och
onekelig hos alla Växter, som för litet vatnas, eller lida ut-
af torka, och äfven hos alla dem, som antingen af kreatur
afbitas, eller utaf människor afbrytas. .Alt lefvande sträfvat
till detta mal, att föreviga sin varelse och att uti kommande
generationer fortplanta den kraft, som den Alsmägtige Ska.
paren nedlagt uti hvarje enskilts förmåga. Man ser, under
torra somrar, alla Växter tråna bort, men ändock altid hasta
till sin blommas utvekling. Spinatens stjelk och blad blifva
då odugelige till Människans näring, och Växten liten och
klen hastar med skynsam fart till frö sättning. Om en Växt
afskäres, då den visar sine blomknoppar, så skall man snart
finna, att ifrån roten, eller nedra delen af dess stamm be¬
ständigt frambryta nya blommor, fastän små och på kortare stjel-
kar. Sädane försök kunna lätt anställas med de allmännaste

växter, såsom Leijontanden (Leontodon) med flere. Till bevis
för denna inägtiga egenskap innom Växt riket, har på 1780
talet sjelfva Rågen, en annuel Växt ibland Sades gräsen, gif.
tit oss ett aldeles oförmodadt och besynnerligt exempel*
Sedan den samma redan kommit i ax, frös den aldeles bort
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under en uti Juni manad Infallande sträng frostnatt ; men
växte sedan u.p igen ifrån roten och gaf icke allenast nyas
ax, utan äfven mogen, ehuru svagare säd före hösten.- Den
andra^ omständigheten är en förökad och starkare Dragnings¬
kraft af de födande ämnen under frö sättningen. Dragnings¬
kraften måste under fröiednings-perioden vara starkare, till
änd'amalets vinnande, än förut. I/ikaso.rn bladen, måste nlom-
ma-ns u-tvekling göra denna dragningskraft förökad, icke al¬
lenast för sjeiTva blommans underhåll, utan ännu mera för
frugtens fullkomnande. Uti alla ofrugtbara blommor steriie^)
förvissna blomfodret , blomkronan } Iianarne och sjelfva honan
snart, samt affalla; då derernot uti befrodäde blommor honan,
sväller, och med livar dag påskyndar fröholstrets tillväxt.

Un starkare benugtning hos honan utaf hannarnes frö»
mjöl torde af ven ej ringa bidraga, att öka dragni ngskraflen.
Man bar sett af säkre rön, att då honan på Eken med Konst
blifvh pudrad' »ned mycket frö mjöl , hafva de de re fler blif.
vande Allon varit större, frugtbarare och gl.f v i t starkare Ekar.
Pérsianerne pudra derföre altid lionorne på sine Dadel-trän,,
hvaraf Dadlarne blifva mycket större, än uti östra Jndienv
der fröredningen lemnas åt naturens egen okonstlade omsorg
och der frugterne blifva ganska små. Om antingen Jnselueis
jLarver förtära trädens blad, eller man på försök vill ai~
plåcka dem, skall man snart märka, att saftens upstigande för*
minskas, och alt ett sådant träd, antingen till flére grenar
eller helt och hållet dör ut, oaktadt dess hela !>emodande3,
att frambringa nya blader,
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!?• §•

Vanligen blomstra och befröas de mäste Växter under
den varmaste årstiden, så att värmen icke ringa bidrager till
denna starkare dragningskraft af födo-ämner ifrån roten, ända
till Växtens yttersta ändar. Att frö.redningen för sine större
behof drager till sig både flere och andre ämnen, än bladen
och grenarne, tyckes med skäl kunna slutas deraf, att
jorden aldrarnäst mattas, då ett och samma säde nyttjas flere
gånger å rad. Ett omväxlande utsäde lyckas bättre, emedan
det sannolikt finner andre för sig tjänlige och af förra sädet
obegagnade födo-ämnen.

Besinnar man tillika att en Växt , innan den löper i blom¬
ma, är mindre till sit omfång , och förökas uti storlek, ofta
dubbelt eller mer, då den gått i blomma, så faller det gan¬
ska naturligt, att denna förökade tillväxt, förenad med en

starkare dragningskraft, fordrar större förråd af föda och un¬

derhåll ifrån jorden, hvilken följagteligen kommer, att mera

förlora af sitt kol-ämne och sine oljagtige beståndsdelar, samt

altså, att mera mattas och utmagras. Räg-brådden är om vå¬
ren obetydlig i jämförelse med en Råg-åker, som mognar.sitt
frö, till hvilket all näring så synes dragas, att blad och halm
alldeles förtorka i samma mohn, axen förstoras, mogna och
blifva tunga. Alla annuella växter framvisa denna syn år¬
ligen och de tu-år ige på andra året, då de löpa i blomma,
gifva frön och sedan försvinna. Mat-jorden förlorar således
under all fröredning mycket mera af sine födande delar, sitt
Jcoiämne, sin oljagtiga beståndsdel och de salter, som förena
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dem med vatn. Kar man med omsorg väl godt en Trägårds
säng, sa skördar man första aret den största grödan af den
svarta matjorden- Andra aret synes samma jord redan ble¬
kare och afkastningen b-lifver nagre procent mindre. Det
tredje och följande aren gifva skörden ännu ringare. Slute-
ligen blir jorden aldeles grå samt Mat jorden synbart förmin¬
skad. Mat jorden förminskas sålunda tydligen med hvarje år.1
gång, dels «lerigenora, att den med sin olja och salta ingått
i de sådde och updragne Växter, dels derigenom , att dess flyg-
tigare delar i luften bortdunstat, ty äfven utan säde kan Mat¬
jordens födande egenskap, af luftens och Solens aUraction, gå
förlorade, och jorden deraf utmagras.

18. §-

Den Chemiska Analysen uptacker väl till pricka Mat.
jordens alla beståndsdelar. Den förmår äfven noga utstaka,
hvad jorden innehåller före ett utsäde , och livad den inne¬
håller efter slutad skörd; men deraf kan aldrig upgöras nå¬
gon 'bestämd och rigtig beräkning 5 hvad én Växt af jorden
åtnjutit, emedan mycket af jordens beståndsdelar, igenom luf¬
tens åverkan bortdunstat, utan att komma det sådda tillgodo:
och sjelfva Växten utur luften dragit till sig'" mycket, som
icke förut befunnits i jorden, samt äfven vatnet och regnet
medfört mångfaldige födande ämnen, hvilke en anstäld che»
misk undersökning Icke kunnat uptäcka. Denna dragning
utur luften är grunden för alt Trade, under hvars hvila
Åkerjordensäges hämta, och otvifvelaktigt hämtar nya krafter
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for nytt satir. Desse krafier kunna icke tilskrifvas någon
gödning af inafjord, om ingen ny gödning på akren ulföres,
utan af de ämnen , som Luft och Sol meddela. Saltpetter fin¬
nes icke i sjelfva luftkretsen, men lufiens atträction till tjän¬
ligt ämne i jorden gör, att Saltpetter i jorden icke allenast
af sig sjelf beredes, utan äfven igenom särskilde konstige
anstalter, till större förråd, kan frambringas.

19- §•

Det rön med Pil-trädet, som Helmont anstalt, och som
förut blifvit anfördt, tyckes väl kunna visa, att vatn är ett
hufvudsakeligt och aldeles oumgängeligt födoämne för Växt¬
rikets alster; men den slutsats, som deraf dragés for ringhe¬
ten af matjordens tilskott , synes mindre säker. Att mat¬
jordens egna beståndsdelar, och i synnerhet Kol ämnet, in¬
gå uti Växternes Sug-rör, och meddelaren högre grönska , jämte
en starkare Växt, är ögonsken.ligt och besannas af all väl gö
siad jord. Färgade vatn , hvar med Växter blifvit vatnade*
jaafva äfven upsligit i deras rör, samt sålunda medfört äfven
det färgande ämnet och bestyrkt denna sanning. Omkring
London, der de i eloge Trägårdsmästare hämta innom året en
sjufaldig gröda af sin jord, känna de ganska väl, alt ymnig
vatning icke är ensam tilräckelig, att frambringa denna ri¬
kedom, utan att dertill äfven fordras en ofta förnyad göd¬
ning med brunnen och väl blandad matjord..
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2o. §.

Åf de anförde rön ocli erfarenheter kan således Inses, att mat¬
jordens finare Kol-ämne, uplöst uti vatn och dermed förenadt,
är Växternes förnämsta födo- ämne , ätt detta under Växtens

"/11 växt måste under olika perioder förminskas, och att den
bärande jorden i samma mohn måste förlora sin drifvande
förmåga, som hon, utan att njuta ny ersättning, beröfvas det
närande ämnet. De physiske och chemiske ron , som till uplys.
ning i detta ämne anställas, böra ske med varsamhet, och
de slutsatser, som deraf dragas, göras med mycken försigtig-
het. Utslagen måste altid blifva olika vid en sådan undersök¬
ning, först I anseende till flerfaldigheten af de i jorden in¬
blandade ämnen och sedan i anseende till olika myckenhet
af hvarje slag i olika, fetare eller magrare jordmohn, äfven
som efter Växtens olika ståndplats på berg, höjder, å sumpig
mark, vid hafsstränder , i lugn eller blast, i skugga eller öppet
Sol-sken.

ar. §.

Uti jordens skote söker man förgafves de beståndsdelar^
som finnas i ett fulrnogit frö eller i frugten. Den stärkelse,
som utgör största delen af Sädeskornet och det behageliga
sockerämnet, som prässas utur såcker.röret, äro icke sådane
uphämtade ifrån roten, utan en tilverkning uti Växtens egna
Hör, tildanade af den outgrundeliga lifskraft , som en allvis
Gud behagat gifva åt hvarje lefvande varelse, och som ännu
ingen dödlig kunnat efterhärma med all sin spitsfundiga upp¬

finnings förmåga»
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Ka (urens eperationer äro allid mångfaldige och man-ge
dess hemligheter för menniskan ännu okände» Skaparens o-
räknelige verks betraktande har langat af alt Lärdt blifvit för-
summadt, —• Naturens kännedom, grunden och modren för all
hushållning och de fläste konster, raknar knapt ett aihundra*
de sina Anor. De Lärdas yrken hafva haft länge en heU
annan rigtning , än Naturens kännedom och de Lärdas visdom
har sällan eller föga hunnit utvidga sig till kunskapen om
Skaparens underbara verk, som tolka Hans vishet och all¬
makt. Den tid synes dock nalkas då Naturens kännedom«
skall upmuntras, understödjas och belönas: då hushållning och
konster, som grunda sig på denna kunskaps gren, skola upkom-
uia, grönska och gagna: då välmåga och sällhet skola spridas
och ökas; då det nyttiga och gagnande skall värdebas, befor¬
dras , högagtas.


