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T H E S E S.

i»

Si qnceras, an ex idea vel experientia exéat cognit-o Bctaniea,
ex polleriore dicas fonte omnem efse haarieodan» hujus Cognition»
notionem.

2.

Non Syftema ideo experientise fola nixtim utut unicum atque per-
feftifs mim poftulamus, fed fiium tantumodo efse ariadnaeum in arétis
atqne incertis hominura ferutationibus.

3-

Regna naturse, vel ut circulus, vel nt catenae quafi difrnptae, G
fint contemplanda, palmam primae hypothefi merito porrigere pofsumu®»

4-

Ut fummum contingat perfe&ionis acumen Botanice, merito cen-
femus nomina plantarum trivialia, ex notis plantaruoi characterifticis,
eise capienda.

5-

Inter utilitates prsecipuss, qaos plant«, qase in climate quocunjr
que vigent; hominibus adferunt, Medica et OEccnomica jure numerall)1
tur.
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UTLÄNDSKE TRÅD, BUSKAR, OCH BLOMSTER-
VÄXTER,

:SOJÅ KUNNA TÅLA SVENSKA KUMATET.

§. I. '

"Växterna i allmänhet finnas på jordklotet inquartefadé
under vissa luftftrek, utom. hvilka minfta delen med
framgång kan flyttas, ©dias oeh fortplantas. Den resti»
ga Palmen uphöjer fin »Krona under iEquatorns brän¬
nande Sol, då Barr-fkogen uran fkada uthärdar Nor¬
dens fträngafte Vintrar. Brödfrukt-Tråder, fomcgifver föda
It Millioner månnifkor, behofver Moluckifka Oarnes vår--
ma, för att frambringa de ftörfta af alla frukter, oeh
kan lika få litet, fom den låckra Pifangen^ och de dyr¬
bara Specerierna låta fortplanta fig utom Våndkretfarna.

Denna Lag, få allmån för hela 'Växt-Riket, åger
likväl fina undantag, få att fomliga växter lika fom
Månnifkan och ätfkilliga Djur-arter, kunna Vanja fig vid,
en oblidare himmel och blifva inhemfka uti långt ifrån
hvarandra i Norr och Söder aflågsna länder. Körfbårs--
Trådet, en Afiatifk invånare, har blifvit flyttadt förft
till Södra delen utaf Europa och fedan efter hand utipridt
anda till Sveriges nordligafte Landfkap; åfven fom den
praktfulla Tulpanen, ifrån Orienten till OCs införd, nu-
alleftådes pryder våra blomfterrika Luft-trådgårdar med
lina mångfaldiga och lyfande fårgor. De ånnu mera
nyttiga Sådesflagen, fom Fordom blifvit hämtade ifråja
Varmare Lander, odlas nu öfver hela Europa och gifva
en ymnig fann hålfofam föda åt Milliarder lefvande va-
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.reifer,. Och ået ovärderliga Jordpåronet* den nyttigafte
si" alb jordfrukter, har lämnat Perus varma klimat,
får m uri hela Europa och iångft up uti Norden, årli¬
gen adlas„ fåmc till foda for inånga Millioner Månnifkor
fortplantas och begagnas»

Sådana nyttiga Växters, införande och odling år för
hvart och ett Land, men ifytinerbet för de kallare, af
Naturen i flere hänseenden mindre lycklige, ftundooi
van lottade länder, af mera vigt och högre värde, ån ut¬
vidgandet af ett Rikes grånfor och erofringen af hela
Landikap»

Indianerne, fornt mnehafva de med mångfaldiga fruk¬
termeft vålfignade lånder, odla likväl flera fädana Växter*
fom hos dem åro vilda i fkogar och på öpna fåir> Når
ert barn fodes till verlden „ planteras hos fomliga ett elLer
flera Gocos Tråd , fom onigifva och pryda deras hyddor
och-i en. framtid racka fina vål (makliga frukter åt den
nyfödda Medborgaren* BrödfrukcTrådet odlas li ka få vid de¬
ras byar, för att med mera beqvåmlighet kunnaÄhåmta den
£j ukrtom hela åtta månader af årer räcker dero en

angenäm föda, Pifangrrådet, fom (kånker månnifkan
den angenämade och fundafte af alla frukter, gifver
Ck ugga och behag åt hvarje koja uti Indien, få väl på
faflä landet, fom på öarnå inplanterad!. Rifet, hvars
frön åro både vålfmaklige och närande, besås och odlas
af inrrevånarne uti bagge de varma lodierna på tu fende
Dahsen,, der man fordom icke ägde ininfla kun (kap derom.
På lika fått har odlingen både af Bomulls och Indigo
våxterna blifvir vida urfpridd uti de fiefta länder, der
hettan år tiiråcklig, att bringa dem till mognad; åfven;
fom Bönor, (Phusfoli) ach ånflag (Dolichos) af åtfkiflig
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lek ocK befkafFenhee öfver allt årligen odlas till föd®
for flere Landers oräkneliga innevånare»

'

§• 3.

Sedan den idoge Européen öpnat fig en beqvåfliU-
gare våg ofver Oceanen till Oftindien, och tillika nya
Verldsdelar blifvit uptåckte i Vefter och Söder, hafva
icke allenaft flera naturens alfter för defs behof och prakt
blifvit updagade; uran åfven, fedan det djerfva beflut
blifvit fattade > att uti de uptåckta länder anlägga Kolo¬
nier, hafva många nyttiga växter i de inkräktade trak¬
ter blifvit införde och odlade, hvarigenom flera Europas
Nationer, förmedelft en vidare utbred handel, forvk'f«
vat (ig oräkneliga (katter och rikedomar.

Utom det, att Europeifka Växter blifvit öfverflytta»
de till defsa Nybyggen och derftådes brngte till en ftör-
re förädling, fäfom Pomeranfer och Conftantia vinet på
Goda Hopps udden, få har nu mera BrödfruktTrådet (Orto-
earpus) blifvit flyttad t till America och Indigo örten, Bom¬
ulls bufken, kaffeträdet och Såckerröret hafva långe va¬
rit odlade, med en oberäknelig vinft, i fynnerhet på bå¬
da Indiernas, under en brännande Sol, belägna Öar,
Pomerans trädet ålfkar icke iEquatorns odrägliga hetta*
men närmare Våndkrerfarne planteradt gifver det frukter
både af flera förändringar och mera förädlad godhet,
ån uti födra Europa. Den Vinranka, fom Franfka flyk¬
tingarna medförde till Södra Afrika, har få förädlat" fi¬
na drufvors faft, till fötma och angenäm, fmak, att
defs Conftantia vin räknas for det ypperßa i Eurcpa. Den
vinft, fom Indigo växten, med fin blå fårg-ftoft tilfkyn-
dat Europa, åfvenfom Bomulls planrans frö-ludd till Lin¬
ne och Kattuner anvåndt, år lika få ftor, fom defs nyt¬
ta år öfver all befkrifning. Ännu oumbårligare tyckas
för Europcens luxe och läckra gom hafva blifvit b|de
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KafFe-bönan? och, Sockerörets ljufliga Taft.. Araben varr
enfam i befitning af den förra,, till defs Borgmuftarem
Witfén i Amfttrdam för Botanifka Trådgården ärhöll nå-
gra^nrjögna Bönor, ifrån hvilkas afkomlingar federmera
upkommit uti alla Indiers nybyggen en oåndelig mångdi.
af Plantager.v Den fednare har fyfselfatt och, förfkaffat
föda åt många tufende Arbetare., Bagge hafva orvifvei-
aktigt rilfkyndac- Europa en ftör tilökning i defs handel
och kanhända ftorre nytta,, ån allt det Silfver och Guld,
hvarmed Perus, och; Potofis* grufvor öfverhopat dennsi
verlüsdeh.

'

„ " •:
. S 4"*" J ^ ^ /t - %

Ätt till Fäderneslandet' ifrån andra Länder inför&i
gagneliga Växter; halft de,,Tom tåla klimatet, antingen?
fådana, fom fmickra våra finnen, eller tjena till någon?
nytta; måfte i alla tider vara utaf mycken vinft, och bo»
ra af hvarje råttfkafFéns Patriot befrämjas. Ty kan den?
fågas öka Svea land ^ fom odlar Svea jord ; få mafte den
ånnu mera anfes befordra fitt lands fanna väl och för*
kofran, fom ifrån utrikes Orter till odling införer bruk-?,
bara och, nyttiga Växt rikets alfler.

Hvad prydnad hafva icke våra Träd gårdar , Blom*-
fterqvarter och Rabatter vunnit genom införandet af Ga¬
lanthus, Leucojum, Narcifser, Liljor, Tulpaner, Fritil
larier, Saffran,. Irides, Ornithogaler; Hyactnter, Afrika¬
ner CTagetes), Pråftkragar (Chryfanthema{, Ringblommor
(Calendula), Hellebori r Tufendfkönor (Bellis) r Stormhat¬
tar Akelejer (Aqvilegia), och Kiddar-Sporrar (Del-
phinia), af hvilka fömliga håifa ofs med fina biomor ti¬
digt om Våren, andra prunka om Sommaren och andra
utgöra Höftens hela fägring. Hvad nytta och befpariog
åga vi icke af de Medicinal-våxter-, fom vi fjelfva kunnat,
odla s fåforn Diciamnus s PdoniaGratiohj, Mentha;.y Inula.?
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(Ålandsrot) Salvici, Ihjffapus (Ifop), CnrthamusCoriander,
Cöefilearia, Kardu bmedtct, MHitöth med måuga flera.
Åfven de färgväxter, Tom odlas inom Riket, gifva en
fåker vinft, då de kunna erhållas till fårgerierna, fåforai
Refeda luteola, fflatir tinciöria, Servatula tirietöfia, Rubia Tincto-
rum och Stenmofsar- till flört antal«.

if;' , . .. .*: & M ^

Den tid år nu förbi, då Svenfka Landtbrnket låg ii
fin lindan då en Tunna Rofvor från Lybeck utbtytes emot
ett Skeppund Qfmunds jem och ett Lispund humble be¬
taltes med en Tunna korn. Tufende Svenfka Landtbru-
kare odla nu defsa både till eget behof och till affalu,
lika få vål, fom alla forter Sådes llag,. hvilka Européen
J^n med fkål anfe, forn grunden för fin farnhålls lefnad
fin odling, hofsning och mångfaldiga heqyåmligheter.* !•
genom flit och odling gifva Öfs våra Trådgårdar nödiga
jordfrukter och bårforter till hufhållér;.f åfom Lök-arter ,
Sparris, Bohvete, Portlak, Lanuk, Kål, Kålrötter, Gur¬
kor, Meloner, Arbufer, Bönor, Meiram, Timian, Winbår,,
Krufbår, Körfbår, ÅplsnPirotv Piomon och flera o-
vårderliga produkter..

k'

Hvad förbårring: har icke Åkerbruket i fed nare
tider vunnit genom Circulätions bruk, famt ångar odi
beteshagar genom xxUing och befåning med tjenliga
mångåriga gråsfrön och ärrforter, iåfoui Alöpemrus pra-
tenfis (kafle gräs), Phltum pratense (Thimotei grås), Pos,
aquatica (kafsevia) förträflelig på låglåndta ångar, Dac»
tylir glomerata, Milium ejfunim., Avma- elatior (Knylhafre),
Lolium perenne ^Kaj grås), Klofver, Mtdicago och Vicker
Quirn sativa). Nyttan häråt år utom alt tvifvel fatt, flö%
écb ainaånt erkåfld.
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■$. 6.
Under den tid af någre och fyratio År, fom Herr

Praefes varit både Lårare uti Naturaihifionen vid Up fa-
la Academi, och tillika Landtbrukare under lediga fttm-
der, har Han beflitat fig om, att icke^allenafl pryda fin
egen Landtgård med utlåndfka perenna Växter, i fyn-
nerhet med fådane Bufkar och Tråd , fom kunna tåla
klimatet och göras itahemfkn; uran åfven, art till alla Ri¬
kets Landsändar utfånda och tirfprida, genom kåntfe och
Vänner af Floras alfter, alla de Tråd-forrer, bufkflag och
blomfter-våxter, fom kunnat meddelas ifrån Boranifka
Trådgården och blifva mer eller mindre gagneliga for
famtida och kommande flågter.

§. 7.

IDå jag till följe af Akademifka Lagarnas förefkriff;
titgifver mitt förfta Lårdomsprof, har jag rrodt mig bö¬
ra vilja ett ämne, fom kan medföra någon nytta för
mitt Fädernesland. I fådan affigt har jag famlat under-
råttelfer om de Växter, fom i fynnerhet ifrån Norra A-
snerika och Siberien blifvit hitförda, och uti flera eller
fårre Rikets Landfkap finnas odlade. Och denna korta
Afhandling underftålles hvarje benägen Låfares gunftig«
och milda omdöme.

i. Prunus virginiana ifrån Norra Amerika, uthär¬
dar väl klimatets ftrånghet och år mycket lika med
Svenfka Håggen , famtprydelig om Våren med enmycken¬
het biomor.

s. Prunus pensilvatiica ifrån en nordligare del af A}
anerika, år åfven ganfka lik med Svenfka Håggen, pryde-
lig med fina blomklafar, och likfom den förra ofta nférdi
ati de få kallade Engelfka Trädgårdar-
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g. Prunus pumita ifrån Kanada, åger fraalare blad
och mindre biomklafar, men har dock nog både pryd¬
nad och vårde, £6r au vinna en plats uti Svenfka plan¬
tagen

4. Amygdalus Kant» ifrån Siberien, år en af de
vackrafte bufkar, få alnar håg. Den blomar de för-
ffa Vår-dagarna och frambringar llundom mogna mandlar.
Blomorna åro ganfka ymniga och af en fkön ljusröd
fårg. Låter lått plantera f.g genom fönderdelade rötter
©ch medelft äflågningar. Mandlarne fmaka fom Bitter¬
mandel och kunna, lika med dem, nyrjas»

5. Fyrus salicifolta, ifrån Siberien i fednare tider
Införd till Upfala Trådgärd, har hittills icke kunnat blif¬
va mycket almåa, i anfeende der till, att de få Tråd,
fom* funnits odlade, ej altid biomat och gjfvit fullmo¬
gen frukt. Merendels har den hittills blifvit fortplantad
genom ympning uti vilda Påronftainmar. Framdeles tor¬
de detta vackra fruktträd vål blifva almånnare och pry¬
da jrn ed fina fmala filfverhvita ludna blad. Frukterna år©
fmå och vålfraakliga.

6 Pyrüs baccaia har redan för längre tid fédan blif¬vit införd rill Botanifka Trädgården ifrån det kalla Sibe-
rier, Utaf alla Urlåndfka och hos ofs odlade Tråd, kaniåkeit intet jämföras med detta, i anfeende till blom¬
mornas myckenhet och prakt, fjeifva tråders härdighet
emot köldens valde, ©ch de talrika frukternas mångdfamr nytta för de nordligafte landfkap. Detta torde blif
va det enda af Fruktträden, fom med nytta kan plante-
T0S och blifva almånt uti Helfingland, Norrland ochde ofri g a långft 1 Norden belågne Landfkap. Och förde na orfak har Herr Praefea beflitat fig om * att till fleraOrter emot Norden fån da frön deraf, famt fhindomimårre i Trådgården updragna plantor. Tråden låta låti
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flytta Hg, trifvas JFvon i mager jord och ftark lera, gå
fåilan ut och blomnia tidigt, merendels efter någre års
föi lopp. Vid Sommarens början framkommer en fådan
xnångd af biomor, att grenarne åro deraf aldeles- be-
tåckte, och en ot höften åro de nedtyngde af en oräk¬
nelig myckeuhct fmå rödaktige åpien, fom på afftånd
göra tråden prydlige och gifva ögat den vackrafte anblick.
Frukterna åga val om, höften. en ftark och ftråf fyra, men i
Oétober och November månad något froftbitna blifva de
för Smaken litet drägligare. Når defse Åplen, fom van¬
ligen ej öfvergå ett körsbårs ftorlek, uti September eller
Offober månad afplåckas, kunna de inom hus långre
tid förvaras, Sedan kunna de kokas Uti vatten och in¬
nanmåtet genom etr linne pråfsadt fkilfas ifrån kärnor
och hinnor, farm blandas till ett mos med fåcker eller
håuing och nytjas i hushållet fä fom andra bårforter,
både för frifke och fjuka, att kyla och låfka. Smaken
deraf år då ganlka behaglig och Syran angenäm. Då
hela Norrland, icke utan den ftörfta fvårighet kan odla
Fiågot af de vanlige frukttråden, måfte detta uti hela den¬
na vidlyftiga och för froft utfatta Landfhåeka blifva ut-
af mycken betydenhet och Itorc värde. Trädet har Herr
Prtefes planterade m$d framgång både uti lundar på de
torrafte backar och uti alléer, Trådflaget år hårdt och
kan tjena till Slöjdvirke, lika med åple och pårontråd.
Igenom utplantering i båttre jord, har HeVr Praefesockfå
funnit frukterne blifva flere gånger ftörre, och lika
med vanlige fmå Sven (ka vildåplen.

7. Mespilvs


