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Afhandlirig
om och huru vida

Trå. desjord
kan umbäras.

§■ I.

W,År man jåmnforer vårt Lands Hushållning med andra Lan¬
ders, finner man lätt, att om vi kunde lika val fom, en del a£
dem, draga oftare inkomfl af vår jord, ån fom nu fker, fkulio
därigenom en ganika flor vinfl tillfkyndas vårt Fädernesland;
och ikuile den jord, fom nu hvartannat år, i de flåfle Lands¬
orter, ligger i trade och utan frukt, bliiva med lånande växter
bårande: Riket fkulle åfven fåmedelft vinna ny tillgång for ilyr-
ka och upkomil. Vid detta har Kongi. Patriotiika Sållikapet i
Stockholm fållat hela fin upmårkfamhet genom utgifvandet af
frågan: "Hvilket år det formonligaße fått att i de orter, dår nu
"hälften af åkerjorden hvarje år ligger i tråde, använda famma
"åkerjord, elier en del dåraf till någon afkaftning af jordfrukter
''och foderväxter; och hvilka af deffa åro de tjenligafle att i
"hvarje fårfkild jordmon på trådesgårdet plantera eller få?

Öfver denna fråga hafva flera fvar inkommit, hvaraf 6 blif-
vit anfedda for värdiga att komma till allmänhetens kunikap a)

A och

ü) Se Kongi. Patriotiika Såilikapets nya Journal i Hushållningen for
Maj och Juni 1802. pag. 12g. Hrr Öfver-Direfteuren Grevesmoh-
lens och K:gi. Secr. Gerss fvar åro fåfom prisfkrifter fåifliihfc
tryckta. De ofrige, det af Hrr Af Dakelli i famma Hushålls-
Journal for Ju!, och' Aug. Det af Hr Major B, F. de Char¬
giere och Prof. och Ridd. Thunberg i Jourti. for Sept.och
Oft. Af Komm. Wasstrom i Journ. for Jan.-och Febr. inne¬
varande år. Desfa fvar yrka enftåmmigt, då vi blott undantage Hr
af Darelgis, på ett fnart användande af all trädesjord»
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och åro dejfTa fvar få förträffligt uplyfande, for det i fråga va¬
rande åmnet, att for ofs fynes knapt vara något att tiiiågga. I
fynnerhct hafva Herrar Grevesmohlen och Gerss med iine af-
handlingar opnat for fvenika Landtbruket likfom ett nytt tidehvarf.

Vi tro dock, att innan ett fådant brukningsfått, fom de på¬
yrka, kan inforas, måfle åtfkillige anftaiter föregå, få val i an-
leende tili kännedom, fom fyilika hjeJpemedel, och kunne ej döl¬
ja att defsa hjelpemedel faknas ånnu; och fåledes ligga oofver-
vinnerliga hinder i vågen för att få fnart upbringa Landtbruket
till den höjd fom de yrka.

I detta affeende hafve vi företaget ofs nårvarande åmne och,
ehuru vi ej tilltro ofs, kunna meddela nya uplysningar, då
vi ej haft tillfalle och medel att genom praktifka förfok oka den
erfarenhet andre i denna fak förmå frainvifa; fmickre vi ols dock
att genom jåmnförelfe med andras upgifter och efter hvad vi fjelf-
ve iagttagit vid andras förfok, kunna framleinna till omprofvan-
4e några anmärkningar, fom ej torde anfes för aldeles ogagneliga.

§■ 2·
Såsom grund för detta åmne tyckes ligga en underfökning

om jordens beikaffenhet: om jorden under fin få kallade hvila
vinner någon tillökning i kraft att båra frukt b). Jorden fig
fjelf lemnad behofver vift ingen hvila och åger ingen fådan u·
tom då årstiderna hindra växtkraftens utveckling: fådan fom fö¬
refaller hos ofs om vintren, och i varma luftArek, åfven under
en del af fommaren. Under denna tid kunna vi fåga att jorden
åger hvila; och vi våge åfven påilå att en forilåndig Landthus-
jhållare kan få tillifålla, att jorden något vinner under denna fin

hvi-

b) Jordens hvila Sr icke annat än den mellantid, då den icke bSr
frukt Och defs beredande till fäde under en fådan tid, hållit
då den varar en hel fommar, kallas tride.
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hvilotid. Men jorden i trade, eller da hvila tages i annan be-
mårkelfe, fåfom att jorden, brukad eller obrukad, fedan den bu¬
rit fåd i några år, ikulle, i fall den hålles fri från alla växter,
därunder århåila okad produktionskraft, år få väl till fitt benäm¬
nande oriktigt, fom ock till fin grund vittnande om felaktig
hushållning. Får jorden icke tillfälle att emottaga fron af nytti¬
ga växter, har Naturens HERRE föranfiaitat, att den fram¬
bär andra mindre nyttiga.

Dessa, fom åro kända under namn af ogräs, flå rötter och
hindra en gagnelIg fåd, till defs de åter utrotas. Och måfie des·
fa flitigt utrotas genom jordens brukande under trådesår. Den¬
na omflåndighet gor trådesjord till en del nödvändig; men be-
viier icke annat, ån att jorden därigenom vinner renhet och den
nya kraft hon får af trade, erhålles endaft genom desfa växters
förfiörande c).

Om icke ogräs genom naturens åtgärd, infunne iig, behöf-
des trade mindre ofta; men deremot ikulle man aldrig kunna
förklara, huru en åker, i hvila eller linda lemnad, någoniln fin¬
ge förbättring.

Derföre den erfarenhet man har, att en trädesåker utan göd¬
ning till någon del återvinner krafter till at bära iad, kan endaft,
fåfom nämndt år, därifrån härledas. Det är ijelfva utvecklingen
af växterna från fitt frö, fom bidrager till att ikaffa nya Närings¬
ämnen för jorden, då de i fin växt dödas, och deras qvariefvor
med jorden blandas.

Et Halle, fom fåledes bår ogräs, förmår åfven bära fåd el¬
ler andra nyttiga växter, då de blifva däri fadda och för ftållet
valda. Detta tyckes ovcderfågligen vifa, att jordens hvila eller
i trade liggande år aldeles öfverflödigt; men därvid bör märkas,

A a i:mo

c) Detta ämne år under Prof. A. Retzii infeende i Lund 179p i
en Akademiik Afhandling om Trädes-jord omftåndeligare utredt.
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i:mo att man har affieende på den fåningstid och den utvecklings
period, fom hvar och en våxt fordrar: 2:do att den föt'uft,
fom jorden lidit under våxe-perioden, årfåttes genom fpillning ef¬
ter kreaturen eller genom tjenlig mullblandning. Ty om de
odlade våxterna anvåndas for andra beliof, ån att återgifva jor¬
den fitt tillhörande åmne, rönes fntirt en utmagring eller förluft
i jordens produktionskraft, hvaraf ofruktbarhet år en nödvåa-
dig följd.

Λττ hjelpa detta har man förefiagit ombyte af fåd och fun¬
nit, att ett odlat ftålje längre bibehåller fm fruktbarhet därigenom,
att ombyte med olika våxtflag iker; men tvärtom att ju långre
inan fortfarit med famma fådesilag, ju fortare och ju mera har
/fallet lidit och fluteligen likfom med fin kraft uphört att vida¬
re frambringa våxter. Detta fynes fnarare på de annuella åa
de perenna våxterna. Dårföre ar det ock fvårare att bibehålla
en god åker, ån en ang i fin bördighet.

Att återbringa en förlorad fruktbarhet år intet annat medel,
ån följa naturens anvisning, nämligen att återikaffa jorden de åm-

•nen, fom henne biifvit berofvade.
Dessa åmnen famlas och ökas under kreaturens ikötfel.

Genom deras organer bli de tjånliga att blandas med jorden och
gifva den en förnyad kraft att åter frambringa en lönande fkörd.
Utan detta produktions medel gifves intet annat, man må föreflå
hvad cirkulation fom håldfi, fom kan bibehålla och öka en jords-
afkaftning. *

HÅraf fynes att det icke år abfolut nödvåndigt, fom endel Landthushållare påftå dj att göra ombyte med fådesilag och
au-

d) Se bårom de fornt citerade afhandlingar. 1 Trägårdarna hafve vi
exempel, huru pS farorna ftålle en frodig våxt kan bibehållas årfrån Ir, om allenaft ftället årligen gSdes och vål beredes. Morot-
ter och flere rotfrukter trifv3s nåftan fcåft, då de få på fitt ftållfrbibehållas, Se Thaér ofverf. pag, 304*
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andra v ax fer, utan· att det år blott nödvändigt att aga tillråckelig
bofkap, iä att de kallen kunna godas, fom ikola bara frukt. Bo-
ikapsfkottfeln år och blir altid grunden for åkerbruket, och bo-
ilraps kreaturens goda underhåll åkrens och hela Landrbrukets grund¬
pelare. Olika jordmoner, belägenhet, trade, hvila, årligt fåde
och åfven olika växter göra val någon ikilinad; men dåruti åro
de alla lika, att växtämnet återfordras efter den bärgade fkorden,
om jorden fkall bibehålla fig vid kraft att jämnt frambringa ym-
nog och ny ikord ej.

§■ 3·
Nar en växt mognar, famlas i defs fron de fornåmka äm¬

nen, hvaraf den bekår; häraf förklarar man lätt den utmagring^
fom en fullväxt planta tillikyndar jorden framfor en omogen,
Detta inträffar i fynnerhet med gräfen och fådesarterna. Råg,
fåfom den i England afllås till foder for kreaturen, utmagFar ic¬
ke jorden till den grad, fom hos ofs, då den lemnas till mognad.

HÅraf kan man ock infe ikålen, hvarfore en äng längre
bibehåller kg frodig i kn växt, ån en åker ; hvarfore en tidigt
afbergad ort klarare återvåxer ån en fent eller mogen. I fena-
re fallet utdör plantan, få fnart den icke äger mångårig rot: i
förra kan den bibehålla kg rik 2 eller 3 ikordar, fakån den vo¬
re annueli. Denna omkåndighet år hufvudfakelig att iagttaga*
i all fråga om odhng, få väl for åker, fom äng, nämligen: huru
länge växtens rot bibehåller (ig, iedan den är ikordad, mogen el¬
ler omogen: huru lång tid den fordrar från det den år fådd

A 3 till

«) Mnil eller hvad vi vanligen kalle fvartmylla tyckes härifrån gora
undantag; men dä vi känne denna jordarts härkomft, år den ej
annat än ett gödningsämne fom erhSHer en jordarts natur. Genom
gäsning under värme och fuktighet förvandlas den lik fom gcSdfel till
tjänliga ämnen Hor växterna. Den är darfore et for de andra jord¬
arterna tjenligt gödningsämne, ehuru den icke äger den kyrka fasss
lanlig fpillning efter kreaturen.



till defs frukten kan hämtas, och hvad jordmonen i denna del
verkar.

Hvad ängsväxterna vidkommer, hafva de den förmon
framfor fådesilagen att de längre tid bibehålla ilg fj.

Detta utgör den våfendteliga fkilluaden emellan åker och
äng. Denna ikillnaden år ock fådan, att de växter, fom pasia
for ängen, icke kunna i en råttfkaffens Cirkulations-hushållning
hopblandas med dem, fom odlas på åkern, ehuru ilålle och jord-
mon kunna vara lika och böra for bägge lika beredas. Sårikild
Cirkulation rnåfte vara for åkern; fårikild for ängen. For ängen
åge vi tillfälle till ett fiörre val af växter; dårfore kan defs läge
(våt eller torr belägenhet) icke få mycket behöfva att ombytas,
utan jorden blott göras los, renfas från ogräs och befås fedan
med den planta, fom trifves i famma läge och jordmon. Vi fe
ofta, når vi betrakte de odlingar, huru många felfleg i denna del
begås; huru en växt odlas, hvars natur ilrider emot jordens läge
och ftundom klimatet. En del fiora artificiella tillfiålluingar med
jordblandningar, utdikningar 111. m. vittna om mindre kännedom af de
växters beikaifenhet, fom man ville och borde odla. Til exem¬
pel : man bereder med mycken koftnad ett Halle får att där kulti¬
vera en utlåndik foderväxt, då man kunde hafva en inlåndfk,
fom på ett dylikt Hålle icke fordrade flor beredning, hvilken dock
gåfve lika, om ej båttre fkörd. Vid åkerväxterna år nödigt att
iakttaga det de, fom i anfeende til klimatet och fomrarnes kort¬
het icke kunna gifva förfta året fin råtta ikörd, fås året förut
och i den tidighet, att de hinna ftadga fina rötter eller blifva
hvad man kallar vinterfiarka. Sådant affcende år nödigt ifyn-
n«rhet, för rågen och dårnåfi hvetet· Och fom den förra all¬
mänt erkånnes vara vår förmonligafte fåd, hvarpå vår Landthus-

håli-

f) PS ä'ngarne finnes väl annuella, fäfom Skeplingsarterne (Melampy-
ra), men de utgåra ej egenteliga ämnet for ängsodlingen. Vi kal¬
le dem endaft for ängsväxter, fom bibehälla fig i flera är utan att
behöfva fås, oaktadt de årligen afilås till foder åt bolkapen,
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hållning ber grunda flg, och bagge flagen om våren fådfla icke
fvara i ymnoghet emot det fader, fom fker om höften eller året
förur; alltfå bor ett fårikildt affeende hafvas på desia fadesflag,
ifynnerhet hvad fom angår rågen.

RÅgsÅde i vanlig fruktbar jord, vare iig lera eller fvart-
mylla, mognar icke hos ofs fanuna år, fom den fås. På fand-
jord eller en mera drifvande jordmon frambringar den val
frukt; men gifver dar på långt når icke få i fp ann, fom då den
fås året förut. Från denna fandjord hårftammar likfbm en egen
afart, fom tyckes båttre trifvas på denfamina, ån på annan jord,
då den fås tidigt om våren; men då man, fom fagt år, jåmnfo-
rer defs afkaftning, med den, fom hoftfådd råg gifver på en våi
brukad åker, århåller man knapt bålften. Når därtill kommer att
den på en ftarkare jord icke kan mogna for Π a året, utan våxer
blott i blad och fliån, ferman lått nödvändigheten af hoftfåning
och få tidigt, att den kan vinna fladga, fom vederbör.

Nu upkomma 2:ne frågor; Når fkall denna fåning fke, och
hvad ikall landet förut bara hj. Eller åge vi någon våxtatt odla,
fom kan blifva lönande och få fnart färdig till afbärgning, att
den icke hindrar en nödvändig jordens beredning fore rågutfådet?

Hvad den förra frågan vidkommer, måfte klimatet och vårt
låge på jordklotet rådfrågas. Skall rågiådet blifva rått lö¬
nande i cn del af våra provincer, måfle fån ingen ike få tidigt
att foga frukt kan våntai den fommaren innan fåningstiden
infaller. Till ex. i Våfter-och öfterbotten maße den fke i Juli
månad ij. I en del af Våfler-Norrland och Finland fker ock fåningen
tidigt: i början af Aug. I Upland och Södermanland &c. midt i
eller mot flutet af Aug. och fenare i andra provincer. I Öfter-

goth-

h) Vi hafve förut bevift 2. att jorden fig fjelf iemnad icke fdr-
bättras; utan af växter, fom den bär,

O Jorden har der då icke varit mer, än ii" månad öppen.

'

v ; ' MißM ~ t



gSthlancS och Våflergåthland i början af Sept. Samma tid, om ej
något foruc i Småland. I Halland, Skåne och Blekinge endail få
fent att någon trådesvåxt dar vore med fåkerhet att påräkna 5 eme¬
dan den iksr mot flutet af nyfs nåinde månad. Och år. det våi
grundadt och an märknings vårdt, att en for fen fåning, i brifl på
godt utfåde, hållit gammal råg, ofta lägger grunden till en året
dårpå inträffande mifsvåxt i).

Nar nu faningen få tidigt ikall fke, kann© vi i affeende
på den andra frågan ingen våxt, foin kan löna ilg att ofverallt
odla och fkorda Jämt lemna utrymme af tid for nödvändig be·»
redning af jorden till nytt fåde.

I Norrland, fom fagt år, och en del af Finland år jorden
vanligen om våren tilfrufen anda till flutet af Maj, och ifrån den,
tiden till defs vintéffåden i början af Juli fkall fås, år få korf
tid, att intet mera kan medhinnas ån vårbruk, fåning och ångs«
bergning. Desfe komma nåflan vid famma tid i desfe orter.
På lerjord, dar hvete-fåning kan åga rum och åfven dar rågen
icke behofver att fås få tidigt, har man val längre ledighet; men
vi tvifle dock, att få många foderväxter, fom vanligen foreflås
kunna tjena utan en ovanligt Bark gödning, hvartill åter fordras
andra forutgående anflalter, ån de fom nu vanligen hos ofs åro.
Och lårer icke det vara fullkomligen afgjordt, huruvida fådant
(kulle gagna vårt mernåmde Rågfåde; ty beflnnes Akren for
mycket godd och drifvande, våxer Rågen mer i halm och blad
ån kårna, och ogrås forquåfver denfamma. Om vi jåninfore den
ofverklagade trådestiden med vårbruket .i Skåne och en del af
Tvikland, hvarefl korn eller Bjuggflagets växter fås; men icke

förr

i) Prof. och Ridd. Thunbf.rg tillägger i fit fvar p5 ofvannårande
Patr. Sållfkapets fråga, att de tnåfte mifsvåxter på det förflutna ga
talet hårrörde vårkeligen i Upland på många hållen hos Allmogen
endah af den orfaken att fåningen fkedde for fent på höhen i brifl
på gammal råg, Hush. Journ. for Sept. och Oct. i£o3 p. J.96.



förr fås an litet för midfommaren, fe vi tydeligen, att Åkerjor¬
den långre dår ån hos ofs i norra Sverige, ligger i ett flags tra¬
de, ifrån Mars och i visfa år faån Februari till nåmde tid i Ju¬
ni ; och torde det vara för mycket åikadt, att dar plantera el¬
ler få någon våxt förut, fom fkulle föna fig innan vårfåning bör¬
jades, då Jordens bearbetande år nödigt — och vinnes icke utan
fådant arbete och tid den tilborliga loshet, den bor hafva, för
att bli tjenlig för fåden. Hårigenom vinnes en verkeiig förbättring.
Når man fåledes betraktar våra Rågåkrar, hvareil trade och få¬
dant arbete med jorden brukas, och jernforer den med deras.,
fom för Råg aflagt tråde, åro våre altid frodigare, axen kornri-
kare och fåden renare,. £a.



THESE &

ι.

Γ̂ulmen agriculfcurae, qm atfcingere cupit, pratis pafcuisqae colendis al¬
te orania incambat.

II.
Kerbis annuis conferi debent agri, perennibus prata: utrisque cul-tus iaeroj His vere fru&us diuturnior.

III.
Methodus circulationis, quse apud Fahlunara exfiftit. qua nempe plan¬tas pabulares & frumentariae alternantur, pecormn habendorum causfa

inprimis refpicit; mesfes«

IV. '
Res pecuaria in prascipuis coloni divitiis merit® ponitur; unde quo-

que apparet, prafcorum, quse paftion villaticae apprime funt necesfaria,
culturam maximi esfe momeuti,

V.

Qui igitur prata negligit, agros tantum colendo, nobis e flumincs
fsnte iiccato, bibere velie videtur.

VL

Niii rem veterinariam quadamtenus perfpe&am fibi habeat colonus,
tuto fuos alere pecudes numquam valebit: nec credimus ullam fine cura
pecudum terram, fuos incölas fatis esfe alituram.
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