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THESES.

1
Quamvis oeconomica arborttm" dispositio minorem först»

lan, quam illarum Historia naturalis, secum ferat scientiarun*
studiosis in genere voluptatem atqüe utilitatem, illa tarnen,
si ad ruris commoda respicimus, est utilissima, quia usus,
quem ex illa capimus, multis rationibus onera agricultur®
»ublevat.

ir.
Varie licet a variis sit disputatum, quasnam esient pr®,

cipua agriculturae prsesidia, eos tarnen, qui e Vegetabilibus,
simul afque Animalibus volunt educere elementa perenni*
foscunditatis, inateriem praebere certissimarft ad solum, änno-
jais defatigatum, recreandam,, usque concessum erit.

m.
Qui "vim natura usque efficacem atque ereatricem re-

spuendam jubent 8C pro nihil© habendarn, quippe quae in ter.
dum latere 8C quasi quiescere videatur, animam e corpore, quia
xnanibus compreheadi nequit. sublatara volunt.

IV.
Naturam nobis esse antiquissimam rerum auöorem, qu®

foliis quasi aureis Sc infinite multis 1 it teras impressit sacra©
atque divinas, inde conclutjtere fas est.

V.
Qui autem hujus naturae librl, cujus singula fragment»

singulis ternporibus sunt composita, sensum Se dodrinam per-
discere studet, eum in, artificio illius versalum esse decet.

VI.
His omnibus intelle&is, quin ad summum rerum Mode»

ratorem tota animi veneratione prosequendum attentos faciat
le&oreg 8c observatores alma natura, quis est, qui dubitit?
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BACKARS PLANTERING

TfLL

LEFVANDE GÄRDES - GÅRDAR.

Starkare häckar kunna anläggas otaf flere forter Tråd,
Tom klipta blifva ganfka tåta och med lina ftyfva gre¬
nar förmå alldeles utehålla alla flags djur. »Sädane åro
Jfynnei het

19. SaliceS. Flere Pllforter tjena i detta affeende.
Man nedfatter i jorden, der tjenlig jordmon finnes, qui-ftar af en half eller hel alns långd, i kors och flere ra¬
der i bredd; désfe fatta lått fåfle, bliiVa tjocke och tåte,
famt kunna bringas till hvad höjd, lom man behagar
och klippas lått. De tjenligafte åro purpnna. vimitoaiis och
fragilis, ifynnerhet de tvånne förfta. Af purpurea lyfer
på afftånd grenarnes purpurfärg, och af Korg-pilen (vi-
minalir) kunna de årligen utfkjutande grenar, lom afklip-
pas eller affkåras med 'Lia, med mycken vinft användas
till flåtning af vagnskorgar och andra korgar.

20. Poplar af alla deforter, fom våxa hos ofsSkun"
B
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na till hackar planteras och klippas, anda till flere a!»»
nars höjd, för att gifva lkygd emot biåft och flormar.
Dé planteras och ökas ganlka lått med uptagne telnim
gar v fo in af Afprötfeer få benäget uprinna uti Afplundaro
Desfe tjeira dock hvarken i granfkapet af Åkrar, Ångar

< eller7 Trådgårdar för defs egenfkap, att med rötterna
ganlka vidt utbreda fig och derifrån updrifva nya ikotfr
i ymnighet; De tjena ifynnerhet, att bortlkyla en ful
klippa* en oangenäm ftenmur eller dyilkt, då de endaft
på framfidan kunna klippas. För att göra desfa häckar
tätare, kan man emellan ftammarne utplantera andra-
fmårre bulkar. De vanlige forfcerne äro tremulav fom år
allmånnaft, alba och nigra famt balfamifera, fom införd i»
frän Sibirien, nu mera kan an fes, fom en fvenlk invåna¬
re och kan upvåxa till ett ftort och mycket vackert
träd.

si, 22. Ulmus campestriS, Alm och Acer Platu*>
miderr honn, ehuru ftoro. Tråd, låta dock, genom klip^
ning, beqvåma fig till häckars anlågning, åfven till fle-
re alnars höjd emot. ftarka- väder och att bortgötnmav
hvad fom kan vara oangenämt för ögat Sådaue häc¬
kar åro i Akademiens botanilka Trådgård planterade vid?
de ftörre gångar emellan de höga tråden och till i o st*
ii alnars höjd emot Slotts- vallarna, klippte å ymfe fidon

23. 24, Sorbus aiiciiparia r .Ronn och hyhrida, en fåll-
Ty nt och vacker art ifrån Sveriges Södra landlkap, kunr
na lika fom de nyfs föregående nytjas till häckar, hälft
blandade med dem tillfamnians. Som detta fköna Tråd^
hybrida,,.- ti-llkommit af Rönn och Oxel3 blifva defs bå^
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mildare ån Rönn-båren, kunna fåledes åtas och tjena
till föda. ;

25. ,Prunnsutaf flere arter, kan afven hitföras och
tfytjas, då man åger tilgång derpå, får att håldft blanda
det med andre Tråd-fl a g. Det aflmånnafte år Csrafus,Körsbärsträdet; Padus, Häggen, fom blifver mera tåt; och
domeßica, fous åger fly fv are grenar. Prunns virginiana é

f, och canadmfis, hitförde ifrån Korra America, kunna likafå vål användas, der man har tilgång till dem.

26. Pyrus baccafa , Sibirijkt Apleträd, åfvenfom com¬
munis Päron-träd och Malus , vildt Aple träd, kunna alla
med mycken fö nu o 11 planteras till ftarkare hackar, ifyn-iierhet det förftnåiuda, fom med fina ftyfva, oböjliga
grenar, gör det omöjligt for alle ftörre djur', att trångalig igenom. Att erhålla en fådan håck tåtare, år nödigt,att inblanda andra arter af bufkar. Det fibirifka Åple-tradet, hvilket åfven våxer i China och ßfapap, fanit nu
mera inom Sverige fpridt til! de flåfta landfkap, anda uptill Herjedalen, igenom Prcefidis nitfulia omforg, år vål o-iiekligen det pragtfuliafte Tråd af alla under fin blom¬
ningstid. Ivnapt lårer något Frukt-tråd, utom Indier-
nes Palmer, kunna jemföras med detta i anfeende till
fruktens månget, fom om höften belaftar och pryder det.Korr ut, ofvanför Geße$ der fruktträd icke trifvas, utanofta borrfryfa, har Pkjeses ifynnerhet fökt, att utfpri-da detta frukt-tråd, emedan det uthårdar den ftrångaftevinter, och gifver fmå uren oråknelige fyrlige frukter,fom för denna Nordilka trakt kunna blifva af myckennytta. Frukterna båraf affalla icke få lått for blåft och
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iform, fom at de ådlare arterna,, utan» blifva- qyarfiftarv^
de ända» intill vintern, då deras lyra af froften blir mil¬
dare. Oagtadt den obehagliga och llrgfva fmak fom fruk-
terne åga, kunna de dock göras brukbare , om man i
September, Oftober eller November månad åfplåckar
dem, och ledan för väller dem. Mofet fom ledan utpres-
lås, åger en angenäm drågelig fyra och med f leker el¬
ler boning blandadt kan nytjasy fåfom åplemos, till lie¬
fert vid bordet, till bakelfer, tortor med mera, och ef¬
tergifter föga båttre åple -forter. Når trädet planteras i
båttre jord, blifva åplen ftörre, få-att det fy-nes fanno-
likt att denna fort^, fom för fina fmå frukter b HIV i t an-
fedfc för ett fårfkildt fpecies„ icke år annat ån en af-
art och kanhända Stamfader för alla öfriga åple - forter,.
Igenom ynnpning i Norrland, torde detra tråd kunna
gifta åfvcn båttre forter frukt. På flera tråd af den1
mångd, fom Hr Pr/e ses planterat, haft a åplen hunnit
til den» ftorlek, att de öftergått en tum i diameter. Hr
Breeses, fom utom den Studerande Ungdomens årliga
undervisning om Växterna, på ett: utmärkt fått fökt göra»
Akademiens Bbtanifka Trådgård 'nyttig för Fäderneslan¬
det fflére andre affeendén, har med patriotilkt nit ochi
all möjlig välvilja, till alla Rikets landsändar utfpridt det¬
ta få pragtfullä, fom nyttiga Tråd, tillika med andra
utlåndfka och klimatet tilvanda tråd, bulkar och blom-
fler, få långt tilgångarne kunnat medgilva ifrån en liten
och; obetydlig Trådlkola, bvilken H , alt fitt berömliga
nit och oförtrutna bemödande oagtadt, icke kunnat vin¬
na, till ftorre och allmännare nytta för fitt allkade Fä¬
dernesland,. mera utvidgad..

X Vix\js> Abies» Gran, detta Nordens altid grön®
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fßande Barr-tråd, ovärderligt til! fin mångd tit i de ftor--
fta lkogar, och af\en nytta ta vidftråkt och alman, art
föga något annat dermed kan föriiknas, kan åfven tvin¬
gas till täta och ftarka lefvartde gardes - gå< dar, åfven
föm genom måftarens Sax til! Pyramider och andre fkep-
nader- Hackar deraf, af Imårre tråd planterade, år o i'
början ganlka tåta,-utehålla djur och ftå beftåndigt grö¬
na, famt låta vål å alla fidor klippa fig. Med åldrem
blifva de de ftundom glefare af nedantilf uttorkande gre¬
nar, ifynnerhet på lågland och fuktig jordmån.- Mellan¬
rummen böra dås fyllas med unga och fmå> granars plan*
tering; emellam de gauniia ftaQiiuarne0-

Otvifvelaktigt gifväS flerey både Tråd' och Bufkar,-
forn till lefvande gardes gårdar kunna med fördel an¬
vändas; men de nu upråknade åro' vål de förnåmfte
för de kallare' lufrflxek och dem Hr Preses, dels i
Botanilka Trädgården, dels enfkilt nyttjat, famt funnit
der till, i mer eller mindre mon, användbare efter olika
omftåndigheter, och af hvilka; Hän åfven till famma än¬
damål meddelat åt andte berömlige Hushållare.

•' c . -*• b • "v.-: i, p ; ' . \ - - . - , v'.c't
Uti Södra1 Europa planteras till dylika' hickar Cor-

kus mafcula, Flex aqüifolmn, Phillyrea media och an»
gufiifolia,. Taxus baccafay Buxus fimpervirens ,■ fon» der-
ftådes uppväxer till tvånne alnars höjd, m. flera; Men
uti vår kalla Nord uthärda- icke desfe den rådände'
Mölden.

Efter olika- omftåndigheter och' affigtbr, famfr efter
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olik jordmån, till fvagare eller (larkare, glefare eller tä¬
tare hackar, bör valet af de nu upråknade bulkar och
Trådlorter lämpas.

På Ler - jord och de deraf upkaftade Jord vallar blif-
va altid håckarne ftadigare, faftare och båttre att un¬
derhålla. På lös fandgrund vill alt fnarfc ramla och årli¬
gen nedfalla: i fådan håndelfe kunna jord*vallarne an¬
tingen byggas af uptagen torf, der den finnes, eller
ock kunna håckarne planteras på fläta marken. Skulle
grunden befiå af finare fand, fom grånfar till flygfand,få bör man förföka, att tillika derfiådes plantera Ely-
jmuS arenarku (ßranci- JRågJ Carex arenaria, Pil- bulkar ocli
dylika växter, fom binda fjelfva fanden och i längden
bringa den på fådana ftåilen till en låftare vaiL

- - '

De ölägenheter, fom jord-vallar och planteradehäckar åftadkomma, åro egentligen tvenne. Den ena,
att de om vintren, vid infallande ur-väder, famla fnö-
drifvor, fom om våren fkada både fådes-åkr en och gräs¬marken; rnen denna olågenhet händer vanligen och årli¬
gen utaf alla andra gårdesgårdar, då de ligga i fådantvåderftrek. Den andra år att Jord-Råttor in-nåftia figuti dem och ftundom få genomgrafva dem, att de der¬
af till en del fönderfalla. Denna fifta omftåndighet årväl icke aldeles obetydlig; men låter dock ined lagning
förbättra fig.

Innom kort tid plågar gräsväxten på jordvallarnesfidor ymnigt föröka fig, få att de deraf anfenligen ihop-.
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bindas och vinna ftadga, famt gifv* ofta' en lönande
flotta. Den fom åger tilgång tili ften och tnågfcar göra5fig antingen den mödan eiier koftnaden, att under en
dylik jordvall lågga ett eller flera bvarf ftem» mur, vin¬
ner derigenom mycket, få val i anfeende till jordval¬lens beftånd emot regn och flöde om våren, fom emot
jord-råttors åverkan, åfvenfom en fådan jordvall fnara-
re bindes och blir bevåxt med grås, om den med grås-torf belägges, ja få att gråfet årligen med lia kan afflås
och> bårgas till hö, ägaren till icke ringa förmon.

Skulle Sverige nlgonfin'i en framtid blifva få lyck¬ligt, i anteende till en förbåtrad hushållning, att krea¬
turen kunde almånt fodras inne på ftall, åtminftone till
defs ången blifvit flagerr och kan till betning uplåtasffå fkulle under en ganlka kort tid, vallhjon till deras
bevakning fysfelfåttas och desfes koftnad blifva obetyde-3ig. En fådan Hüning inom hus blefve då förlängd ifrånMaj i till Ju Iii månads flut, högft trenne månader, underhvilken tid kreaturen borde utfodras antingen med be-
fpardt hö och halm, eller med fårlkt flagit foder afgrås,vicker, klöfver eller åndre foderväxter, afpäsfade efterhvar och en ort fårfkilt, eller ett förbåtradfc bruk vid"hemmanet, fom man vidtaget genom ftörre eller mindre
circulation. Min varmafte onlkan år, att Landtmanneni mitt Fädernesland en gång måtte båttre infe flne för¬
delar, fegra öfver gamla vanor och inrotade fördomar^famt vidtaga de anflalter fom kunna befordra både hans
»gen- famt Fäderneslandets förkofran och fåilhet,



 


