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INFORMACYIA
Sciągaiąca się do kodowania , zbioru,

konserwacyiy użytkowania, siewu
-" Ł uprawy traw Ł warzyw, -

, przezndczonych ra paszę
dla bydła. i A

— "0a p z

,

W ątpliwości nie podpada, .że siane
trawy, sadzone warzywa w ugorach,

wą
zwłascza kiedy riie na przedaż; ale na

"karm dla bydla mieyscowego przezna-
- czone, wielką są podporą dla goóspodar-
stwa wieyskiego; a niemal iego zasadą
_w okolicach, które są pozbawiona buy-
nychidostatecznych pastwisk, i łąk sa-

- morodnych:
Ktoby zaś chciał udoskonalić sive go-

k spodarstwo , i doprowadzić do tego sto-
pnia, iak go widzimy w niektórych za-
granicznych państwach, i iak iego rys

- znayduiemy wdekręcie naszego KRóLA;
taki obeyśdź się nie może bez dokładney

1



2 o Kontczynie

znaiomości przedmiotów, w ninieyszćm
podręcznćm pisemku obiętych.

Odważyłem się go ułożyć dla pożyt-
ku moich kollegów wieyskich , zabawom
rolniczym oddanych, a to dla zasłony ich
od szkód, na które mylnćm rzeczy obię-
cięm i wykonaniem mogliby bydź wy-
stawieni. i Pw.

- Cokolwiek wtóm małćm dzielku bę-
dzie umiesczono, opiera się iedynie na
włdasnóm moićm dwudziestoletnićm do-
świadczeniu, nie zaś na czyićykolwiek
powadze, 0 Kro oesie nie iestem
sam przekonany. T'ym sposobem mniey

co powiem, nie zawiodę nikogo.
może oświecę, ale przynhaymnićy w tóm,

+

OKonicżynie czerwonćy,

Zaczynam od tey ważnćyi pożyte-
cznćy tośliny. Lubo podług mnie, tru-
dno, aby wszelkie doskonalsze gospo-
darstwo, zwłascza połączone z ciąglćm
bydła na oborze, lub w hurcie, przez
cały rok karmieniem, beznieyostaćsię
mogło; wszelako nietrafność wielu go-
spodarzów w iey uprawie i korzystaniu
z dobrych ićy własności, tak daleko
w naszym kraiu zmnieyszyła iey zaletę,

:



Czerwonty. 5

że w wielu mieyscach trawę tę nayzy=
skownieyszą malą za szkodliwą,anawet
i wygnano ią ze swćy roli, doświad
czywszy Seyparajch ićy skutków. Gdy
te przecięż nie rośliny, ale własnćy naszćy
winy i niebaczności, a bardzićy niezna-
iomości obeyścia się znią, są dziełem; 0-
beznawszysię zalćm nieco łepiey z tćm
wszystkićm , co się ściąga do dobroczyn=
nóy tóy trawy, mam nadzieię, że każdy

_ gospodarz wieyski z nią się pogodzi, sta-
rać się będzie zaprowadzićią na swoię
rolą,iwięcćy iey nie porzuci.

| Grunt dla koniczyny przydatny.

Pomimo przesadzone pochwały ko=
niczyny, dane iey przez Szubarta i in=
nych, iakoby ona .wszędy udawała się,
lubi ona sczególnie gat ścisly, gliniasty
iiłowaty, który wilgoć w sobie zatrzy=
mnie, lubi czarnoziem pulchny i sapy
żyzne, mianowicie zaś udaie się na ni-
skich, nadrzecznych i zalewanych po=
wodziami gruntach, zwłascza kiedy te
na nie muł czyk madę przynoszą. Byle-
by grunty takowe dobrze były uprawne,
mie zachwasczone 1 przyżwoicie zgnoione:
byleby nasienie było zdrowe, a należy-y k
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- cie i w swoim czasie rozsiane: byleby
skoszenie zaszło w przyzwoitym _ stanie
rośliny; wówczas koniczyna czy sianem,

-. czy ziełoną paszą, nagrodzi sowicie pra-
ce rolnika, a wszelkie po niey zasiane
zboża udadzą się nieochybnie, i śmiało
powiem, że ledwie nie przeydą nadzieie
gospodarza wieyskiego. Lecz nawzaiem
i to pewna, że ieden sczegól w uprawie
ićy i zbiorze uchybiony, wystawić może
rolnika na stratę wazakbicj: koniczynie
przypisywanych korzyści, i dla tego ra-

_dzę czytelnikowi na następuiące arty-
kały pilne dadź baczenie. Wprzód ie-
dnakostrzegam, że na piaskach 1na grun-
tach górnych, chociażby ścisłych, rzad-
kokiedy, zwłascza w lata suche, uda się
-koniczyna, i z wlasnego doświadczenia
ani sam na nich trawy tey nie Sieię, ani
radzę komukolwiek , aby ią na nich ho-
dował. WSZ SAS ZY Di AŻ

%, Uprawa rołi pod koniczynę. -

, Już to każdemu musi bydź wiadomo,
że koniczyna nigdy sama nie bywa siana,

- lecz idzie pod iakowe zboża, bądź ozime,
bądź iare, a nawet pod lny i gryki.
W rzeczy więc koniczyna, dla siebie
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samćy żadney prawie nie potrzebuie rok
uprawy; lecz warzywo, które ią poprze-

_ dza, izboże, po którćm następuie wreszcie

pszenica, która po niey idżie, warte są
tega, abynaystarownieysza była roli apra-
wa, z którćy także i koniczyna korzysta:
lecz ona właściwie żadnego kosztu 1 ża-
dnćy pracy nie wymaga. U mnie rola,
w”którą „za czasem z kolei ma wchodzić
koniczyna, po zgnoieniu na iesieni wa-
rayeaj,  bobami,lnem lub tytuniem
na wiosnę bywa zasadzona; rośliny te są
poddane pod uprdwę rządowąi na krzyż, .
o którćy pod artykułem /7/arzywo mó-
wić będę. Uprawa ta niewymownie
rozpulchnia'i czyści rolą, W następnym
roku po tych roślinach wchodzi na rolą
ięczmień, len, albo inna iaka iarzyna, i
dopiero po ich zasianiu koniczyna iest
podsiana.' Jedyna uprawa, którćg wtedy
ta trawa wymaga, na tem zasądza się,
aby po zasianiu zboża iarego , rolą zawał-
kować dla rozkruszenia wszelkich bry-
lek, a po rozsianiu nasienia koniczyny,
aby go broną, równocierniem przesłaną .
tak, żeby zęby ziemi nie dotykały, uwłec.
Wałkowanie nie dlasamćy tylko sluży

_ koniczyny, lecz więcey iescze dla zasia-
nego zboża iest korzysme: daie. bo-
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_ wiem ziarnu dobrą osadę, rolą od wia-
trów wywiewu zasłania, utrzymuie wil-
goć wiosnową w gruncie, zrządza wschód
siewu równy, a zatćm i zbiór iednaki:
zgoła doświadczenie wieloletnie i po-
równawcze mnie przekonało, że sama

 operacya walkowania, malo znacząca,
(bo iednym miernym koniem sześć mor-
gów gospodarskich na dzień zawałkować
można) 0 r" ziarna przynaymnićy zbiór
powiększała, ZE NSPJ

Nasienieiwielość iego na moręg.>

Ktokolwiek pragnie zaprowadzić u
siebie z dobrym skutkiem koniczynę,
jak naywiększe baczenie na ićy nasienie
dadź powinien. Cała niemał korzyść
spodziewana po uprawie koniczyny od
niego zawiśla, i z nasienia podobnież
nayczęścićy wynikają wszelkie niedo-

_. godności i nagany użyieczney tćy rośliny.
> + Rzeczą iest dowiedzioną, żesiła ro-
dzayna czyli kiełkowania koniczynowego
nasienia,chociażby naylepićy zakonser-
wowanego, trwatylko dwa lata, aw trze-
ciem pace ustale, Nie iuż sam tego
doświadczyłem, ale wszyscy, naysła-
wnieysi praktyczni gospodarze, o tem|

+M
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aż do oczywistości przekonali się. Kiedy

przed lat kilkunastą koniczyna mało co

u nas była znana co do uprawy pomię-

dzy zbożamiz gospodarz wieyski, zachę

cony do ićy zasiewu, zapisywać ią mu-

siał u kupcównasion za granicą, a mia-

/nowieie w Berlinie. Ci carocznie przy-

kupuiąc to nasienie, ł mieszaiąc nowe

z pozostałym od sprzedaży, tak dalece -

zwykli tem psować swoie zapasy nasie-

nia koniczyny; że zaledwie to trzecią

część zdrowego obeymuie w sobie ziarna:

zdarzało się nawet często, iak sam tego

w latach 1805, 1809, a nadewszystko

1815 doświadczyłem, że na stu ziarnkach
ledwie iedno zeszło. Nayzawodnieyszym

z takowych kupców, iest nieiaki Ma-

żhieu w Berlinie, którego strzedz się po-

winien każdy gospodarz wieyski, i nie

z nim nie mieć do czynienia. Idzie konie- -

cznie zatóm, że tak niezdrowa koniczy-

" na, będąc zasiana, udadź się nie może,gdyż
straeila siłę kielk owania. Muszą natura|--

nie na ićy mieyscu rodzić się chwasty, -

rola zapaskudza się, zbiór iey zły, gorszy

jescze bydź musi następuiącóy po nima
pszenicy, i potóm gospódarz wieyski,

całą winę przypisując koniczynie, zło=

rzeczy ićy, odradza ią sąsiadom, 1 sam

, wj
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" _ ią ze swolćy roli- nazawsze wygania.
, Ww kraiu, od gospodarzów naszych kupo- -

_ wane nasienie koniczyny, nierównie jest
pewnieysze, a to, którenąbydź można
w Bieniewicach u P, Wilhelma, iwGu= -
rze pod Nowymdworem, przechodzi
wszelkie pochwały. Można bydź pe-
wnym, że z koniczyny, wobu tych miey-
scach kupionćy, na stu ziarnkach 95
wzniydzie. Naylepszą zaśzagraniczna ko-
niczyną , ledwie połowę zdrowych ziarn
w sobie obeymuie. Ztąd takowy wnio-
sek, że ieżeli 10 funtów dobrćy koniczy-.
„ny wystarcza do obsiania iednego morga,
ledwie 20 funtów zągraniczney koniczy-
ny łednaki skutek zrobią. Zaczóm idzie,
że kiedy funt nasienia Berlińskiego prócz
transportu po © i 7 srebr: groszy płacono4
zą kraiową zdrową i świeżą koniczynę
można z ochotą dwa itrzy zlote zapłacić,
i kosztu tego nie żałować, bo on sowi-
cie nagrodzi się. PAS:

— Ponieważ więc tak wiele zależy od
dobroci koniczynowego nasienia, kupuią-
cy go dobrze uczyni, kiedy przed ku-

' paćm lego następuiącą ostrożność zacho-
wa: weźmie z kupy na składzie sto ziar-
nek, te zmiesza ze dwiema albo trzema
sczyptami czarnoziemu, i silnie zawiąże

-

w
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"wpuści w szklankę yvodą nalaną , którą
„na słońcu,lub przy ciepłym piecu, przez .
48godzin.trzymać będzie: po tych upły- +
nieniu rozwiąże pęczek płócienny, roz--
z ziemię, i znaydzie kosiarycz kiel-

cznie pęcznieie, snadno ią zatćm poznać —
1 przerachować.  Ziarnka, „które w tym +.
przeciągu czasu kiełków nie pusczą, są
puste. Podług licżby kiełkuiących ziarnek,
sądzić można o dobroci koniczynowego -
nasienia, i da nićy stósować cenę. Po-
znanie to wielości ziąrn zdrowych, służy
także do oznaczenia wielości nasienia na
morg z00prętowy. Kiedywe stu ziarnkach
95 albo go iest zdrowych, wtedy dosyć
tun: 10, toiest kwart 5 na ieden morg:
kiedy ną stu ziarnach 70 da 75 iest zdro-
wych,*wtedy do 12 fun: czyli kwart 6
wysiewać należy: kiedy zaś na stu ziar-
nach 50 zdrowych, wtedy siew 18 fun-
tów, toiestgkwart konieczniepctrzebny,
it.d. Koniczynę, przeznączoną do siewu, na zapas, czy na przedaż, trzymać należy
wmieyscu chlodnćm i wietrznóm, a
nie wilgotaćm, mianowicie zaś strzedz
się dymu, który silę kielkowania nież -
wymownie osłabia. :+:

1 

<kuiącą. Ponieważ zdrowa koniczyna gna Ry
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Sposób siania koniczyny. ©

Roy siew koniczyny koniecznie
- iest potrzebny, ieżeli nie chcemy, aby rolą
była zachwasczoną: komiczyna równo
całą ziemię zaścielać powinna, aby nie
dawała krzewić się zielsku, i nad sobą
brać górę. hak U sj

„Równość ta siewu, za granicą nawet
tak iest trudna, że dobrych sieweów ko-
niczyny opodal tam szukałą, a i ci nigdy
nie są w'stanie więcćy na dzień zaśiać ko=
niczyny nadtrzydo czterech Magdebur-
skich morgów. Sianie to przytćm ko-
niczyny, dwiema lub trzema placami,
jest zmudne izawsze chybne. Będąc przy-
muszony siać czasem na iednym folwat= .
ku do 40i 50 morgów gospodarskich,
doznawalem calćy niedogodności po-
dobnego siewu, dopieroż kiedy do nie-
go obierać potrzekha czas wilgotny, po-
chmurny, a przy tóm cichy:;,0 co tak tru-
dno na wiosnę; wpadlem więc na spo-
sób następuiący, którego od lat 15tu nie-
odstępnie twzymam się, w iednym dniu
lada chlopem, dobrze zhoże sieiącym, do
5o morgów obsiewam, i nayrównieyszą
bez żądnego chwastu miewam koniczynę.

Sposób ten, arcy prosty, na tem za-
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sadza się. Biorą na mórg dó'siewu tyle
piasku, ile się bierze zwykle ięczmienia,
który w ekonomii Łomnóy naylepićy
sieią włościanie. "Tym końcem, wwigi-
liią siewu koniczyny, na każdćy kwaterze

_ trzymorgowćy, w pośrzodku namiedzy
kopią dól dla dobycia piasku, Nazaiutrz
wywożą tyle koniczyny, ile iest morgów
pod nię przeznaczonych, a na każdych
dziewięciu miorgach stawia się ieden
siewca z dodanemi sobie do pąmocy
dwoma chlopakami, aby mieszali i dono-
nosili koniczynę siewcowi, który z pola
nie schodzi, póki siewu nie skończy:
Kiedy koniczyna świeża i dobra, i tylko

| piec kwart idzie ićy na mórg; wtedy do
ażdćy kwarty koniczyny bierze się

pólpięta garnca piasku, który, aby się na-
leżycie-z nią zmieszał, ieden zz
ków rozsypuie garniec piasku po calćy
piachcie, drugi zaś rozsypuie nań kwa-

- terkę koniczyny po wszystkich stronach;
na tę koniczynę idzie drugi garniec pia-
sku, a ten zriowu posypany Aras: kwa-
terką koniczyny, i tak następnie, aż.
czwarta kwaterka koniczyny wyydzie,

. na którą sypią resztę, toiest pól garnca
piasku. Wtedy chlopaki przecieraią dlo-
miami piasek z koniczyną na wszystkich

>=
4
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_ punktach,*po czómwziąwszy płachtę zą
cztery rogi, do kupy piasek z koniczyną
wałkuią i znowu przecieraią, co póty -
czynią, aż siewca nie wysieie pierwszćy
plachty z koniczyną i piaskiem» Wtedy
ieden z Oc donosi mu drugą
plachtę, napelnioną koniczynąi piaskiem,
a próżną odnosi, i znowuzaczyna się
mieszanina, co póty trwa, póki siew nie
będzie ukończony. Ekonom, Pisarz lub
inny oficyalista, dozierać powinien miesza-
nia, donoszenia i siewu, aby cała robota

-, szła-porządnie i spiesznie. Kiedy piasek
/' na każdćy kwąterze wczęśnie przygoto-
wany, koniczyna dowieziona vw wielości
stósawney do liczby morgów, chlopaki

+ uwinne a dozor pilny; woówyczas siewca
jeden 12 morgów na dzień zasiać może.
2a każdym siewcem idzie parokonna
brona cierniem przekładana, i na tćm

: . 3 UE m "m

'operacya siewu kończy się. PA

" Czas siewu koniczyny.

Im wcześnićy z wiosny siać można ko-
piczynę, kiedy wilgoć zimowa w ziemi
jescze, znayduie się; tym prędzćy óna |
wzniydzie, i tym lepićy uda się. lle razy
w początkach kwietnia sialem ią po ozi-

= ę ć 4

p =



 

w oziminę przypada.

«

Gzerwoney. |... ań

minie, toiest na oziminę, zawsze naypię-
knieyszą miałem koniczynę. Zrazu lę-
kalem się bronować ią w tym przypad-
ku: lecz gdy potćm pokazało się, że za-
wleczona na wiosnę ozimina dla przy-
krycia koniczyny, pięknićy zabierała się '
od niebronowanćy; odtąd oziminę na
wiosnę, czy siana pod nią koniczyna,
czyli nie, regularnie u mnie bronuią, i
„nigdy na tóm nie tracę. Dotknąłem tego
sczegółu, dla zaspokojenia gospodarzów
wieyskich, trzymalących się systematu
trzypolnego, przy którym koniczyna

| aż wurzędowy ięczmień sieią,
ponieważ ten zaraz ze kryiśdź może
w ziemię; tam siew koniczyny, przypa-
daiąc w wilgotny iescze grunt, lest pe-
wny, i zwykle piękny zbiór. wydaie.
Nasienie koniczyny nie lęka się przy-
mrozków , obawia się tylko suszy i
wiatru. _ . ., PA za:

Gdzie czterorzędowy tylko ięczmień,
a i to dopiero na końcu maia sieią; tam
koniecznie czekać potrzeba pochmurne-
go,1na descz zabieraiącego się czasu,
do zasiania koniczyny. Kiedy iednak po-_
suchy trwalą, arola tężeć poczyna; wów-

". ezas opoźniać się nie potrzeba z siewem,
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czekaiąc na czas wilgotny, alestarać się
ią żasiać rankami i wieczorami, aby rosa
odwilżeć ią mogła. Lubo wielu radzi siać
koniczynę dopiero wtedy, gdy.ięczmień
dostaie piórka, na sześć calówy długie;
wszelako doświadczyłem, że siana zaraz
nazaiatrz po zasianiu ięcźmienia dobrze
udawała się, i nie przerosła go, kiedy
lato miernie suche. W lata zaś mokre,
iak w r. 1816, choć koniczyna byla u
mnie siana kiedy iuż ięczmień dobrze
odskoczył; wszelako mu wyrównała i

dędwwie że go nie przerosła. KA
Gdzie są grunty sapowate, ipiękny

owies wydaią, ponieważ ten zaraz ze
kry może bydź siany, zaczem i siew ko-
niczyny iest tu wcześny, i dziwnie pięknie
ia takowym gruncie udaie się, i ledwie
że iey zbiór nie przechodzi zbiorówwnay-
tluścieyszych gruntach, iak tego w Zosi-
nie i,w Truskawiu nie raz doświad-
czyłeni. ż |

Obeyście $zę ż koniczyną w pierwszym
| roku po zasiamiu.

* _ Po sprzęcie ięczmienia, albo innego.
zboża, pod które koniczyna zasiana, nie
radzę żadnego bydła pusczać na nię,

ł 3 ż g, t sk
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zwłaścza rano, wieczorami lab po desz-
czu; wówczas młoda ta trawa naynie-.
bezpiecznieysza, i chciwe iey każde by-
dlę, tak się ićy obżera, że pęknie na
mieyscu, ieżeli okowitką wlaną mu
w gardziel, trokarem pchniętym w pa-
chwinę, albo gonieniem, prędki mu ra-
tunek dany nie będzie. Naylepićy każdy
gospodarz wieyski zrobi, kiedy w ża-
dnym czasie aż do mrozów, żadnego -
bydla na koniczynę w pierwszym roku
nie puści. Kiedy mrozy liść iey zwarzą,
wtedy bydło rogate bez obawypaść się
na niey inoże: lecz koni i owieć, ani
1eż świń, nigdy mawet w pośrzód zimy,
cierpieć nić należy na koniczynie: pier-
wsze bowiem swemi zębami, drugie ry-
iem całkowicie znisczyć ią mogą. pł

Kiedy na iesieni pierwszego toku tak
_ podrośnie, że kosą zaiąć ią można, nie
radzę wtedy robić z nieg siana, ale lepićy
zielono ią dawać wszelkiemu bydłu,
trzodzie chlewnćy, koniom i dla drobiu,
od których zarówno w tym stanie lu-
biona, 1 z upragnieniem żarta: iestto
 naykorzystnieyszy sposób użytkowania
z niey w pierwszym roku. Siano rzad-
ko Kiedy na iesieni z nićy dobre: bo
-choć dobrze w-kopach wygrzawszy się —

/
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_. usycha pięknie na oko; wszelako, dla
-/ braku ciepla slonecznego, cała wilgoć

we wnątrzićy pozostale; i w stogu ple-
śnieie, iak tego miałem przykladwroku -
1816. Dla tego odradzam zobienie zniey
siana na poźnćy iesieni, zwłascza kiedy

_ niestateczna pogoda. _ seid
Wielu na zimę radzi ią gnoiem na-

krywać: iestto naylepszy sposób spro-
wadzenia mysz; nie udawałem się nigdy
do tegó nakrywania, a przecięż zawsze
miałem naypięknieyszą koniczynę, trzy-

 maiąc się prawidel wyżey opisanych.
| Zaiste może wymarznąć koniczyna, kie-
dy zbyt tęgie są mrozy a ziemia zupełnie
odkryta, dak był przypądek wr.1803,
mrozy wtedy doszły do 28. grad.Rheu-
mura ter. a ziemi na włos śnieg nie o-
'krywał: lecz wiedy i pszenica całkiem
wymarzla. Dobra szychta sniegu nay--
lepszą iest dla koniczyny pierzyną.

Na wiosnę, skoro koniczyna zazieleni
się, a rola stężeie i obeschnie, wiele ko-
rzysta na tćm koniczyna, kiedy będzie
należyciew szerz i w dluż bronamiżela-
znemi zbronowana, tak, aby całkiem zie-

*  mią byla okryta: krzewi się %wtedy nie-
| słychanie, i opódałod siebie zostawia

nieporuszoną bronamikoniczynę. Ka- |

=  
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żdy dobry gospodarz., maiący upodobanie
w tey trawie, zaniedbywać nie powinien
tey operacyl. niz

l

Użytkowanie ż koniczyny w drugim
roku. |

Dwoiaki iest użytek z koniczyny
w drugim roku: albozieloną iey trawą
karmią bydło, trzymane przez lato na
oborze-i na uwięzi: albo też robią z niey
siano na zimową paszę. dz

Przy pierwszćm z niey użytkowaniu,
nie trzeba czekać, aż cała sztuka podro-
śnie tak, aby kosą należycie zaięta bydź
inogła; mie wystarczyłaby wówczas i
na dziesięć dni do karmu bydła zielóną
paszą, choćby i sto morgów iey było:
idąc bowiem zarazem w kwiat, musia-
łaby bydź calkiem skoszona na siano,
nimby poszła w nasienie: gdyż na-
ówczas, i na siano mniey zdatna dla -
stwardniałychi źdrewniałych łodyg i
grunt wyniscza, a tak zupelnie chybia
swego przeznaczenia, 1 zawodzi nadzieie
rolnika. s

_ Kto więc na zieloną paszę koniczynę
przeznacza, powinien zacząć ią kosić iuż
wiedy, kiedy ledwie Ba ośm calów nad.

ż
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ziemię wyrośnie. VWprawdzie naówczas -
w pierwszych dniach cztery razy więcey
skosić iey potrzeba; lecz ta wielość co
dzień zmnieysza się podrastauiem koni-
czyny: za to też kiedy pierwszy raz koń-
„czy się iey koszenie, iuż wiedy na po--
_czątku koszona koniczyna tyle podrosła,
że zdatna do drugiego koszenia,a tak  -
na 40 i.60 dni na zieloną paszę wystar--
cza. "Tym sposobem, gdy lato przepa-
dziwe, w iedhym roku można dwai
trzy razy Kosić koniczynę na zieloną pa-
szę, a na ostatniraz przeznaczyćiąna
Siano. s ORW STA,

© | Kto zaś na siano tylko zaraz od począż
tku koniczynęswą poświęca, nigdy nie-
powinien czekać aż kwiat zaczerwienieie.
Już wtedy maierya nasiennawkwiat po-
szła, i rołajest wynisczona, a zboże na-
stępuiące patakiey Koniczynie koniecznie

—_ cierpieć musi. Powiarzam, że nic tak nie
—wysila roli, rak kiedy Koniczyna póydzie
wnasienie.Ekonomowie, którzynie znają
natury tey rośliny, zwykli radzić swoim -

". „pryncypałom, aby nie JE kazali.
"w nię zakładać kosę, aż cała w kwiecie.

- stanie ,bo wtedy roślina naywięcćy pod-
_skakuiei grubieie, a zatóm większa ilość”

_ siana: Rada takowa iest zgubna, i nigdy -
» -żę 4 ; ;> j A y

g..4

1

PA,
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słaciini ióy nie trzeba. Naprzód, siana
takowego wprawdzie. iest więcćy, ale, że
łodygiiego są grubei drzewniste,nie są
więc odBydla lubione. Powtóre, koni-
czyna zanadto w kwiat pusczona. tak
że massa nasienna weń wbieży, natu
_ralnie drugą kośbę mnićy obfitią wyda-
wać musi, Poźrzecie, wyniscza rolą,

_dakem toiuż raz powiedział, i wielki
usczerbek wnastępnych zbiorach. zbożo=
wych zrządza. *

Radzę więc podług mego kidkunastóś |
letniego dośw iądczenia zaraz wtedy kosić
na siano koniczynę , Kiedy kwiat koloru
lilla nabierze, a nie czekać, aż czerwie-

- nieć pocznie;kosići ią odrazu, i nie prze*
ciągać koszenia dni kilka: iedna bowiem
lub dwie doby, potężną w roślinie czy-
nią odmianę. Wybierać do kośby dzień
cieplyi1 pogodny. Tak postępując przy.
pierwszćy 1 drugićy kośbie, piękne bę--
dzie siano, i rola nie Lylko nie będzie_
osłabiona, ale mięsistemi 1 soczystemi -
„korzeniami użyźniona. Przeciwnie, gdy
massa nasienna w kwiat z korżeni iśdź

_ zacznie:wówczas i silarealna zgruniu
_lestwyssana, i korzenie stawszysię.drze-
wnistemi, w, niczćm nie ńużyźnialą ziemi.
0d eo na pozór.O sczególu, .

| ; Sa

+
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zawisły zysk albo strata na koniczynie,
tojest wysilenie, lub użyznienie ią grun-

'lu; lecz pierwszego nie naturze tey rośli-
ny, ale cheiwości lub niewiadomości czło-.
wieka; przypisać należy. |

_ Jak robić koniczynę na siano.

Ponieważ w ninieyszćm podręcznóm
piśmie; to tylko umiesczam , 0 czem wła
snem długiem doświadczeniem iestem
przekonany: zaczóm, lubo inne sposoby

=

robienia koniczyny na siano mogą bydź

lepsze; wszelako opiszę tu tylko ów,
którego od lat kilkunastu nie odstępnie
wzymam się, dla iegopospieszności i do-
broci siana. W. j

Jak tylko kwiat wysypowaćsię za-
(, €znie i większa część koniczyny nim o-

kryta, skazowką to iest dlamnie.brania
się do kosy; stawiam wówczas tyle ko-
siarzów, ile ich tylko uzbierać mogę: kie-
dy zwłascza piękna pogoda, niczego nie .
żałuię, abym miał iak naywiększą liczbę

, robotnika, dla skończenia coprędzćy sia-
nożęcia. REG AE 27
-'[o, co rano z rosą iest skoszono,

muszą koniecznie skopić kosiarze z do-
daną im pomocą, nim do śniadania
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siądą. "Toż się dzieie przedobiadową i
podwieczorkową godziną, a nim z ro-
boty schodzą kosiarze, muszą nieodzo-
wnie wieczorne skopić pokosy. Kopy są
robione obszerne, płaskie, dobrze po
brzegach i we śrzodku udeptywane, gra-
biami nawet pobiiane z wierzchu, aby
zewnętrzne powietrze do: kop wedrzeć
się nie mogło: czyni się to, dla tego, aby
[ermentacya iak nayprędzćy i wszędy za-
razem zaszła. Kopy takowe cziery do
pięciu fur w sobie obeymuią. Kiedy
noc ciepła i cicha, o co nie trudno ku
końcowi maia, kiedy zwykle pierwsza
kośba koniczyny przypada; wówczas
kopy rano robione, nazajutrz zrana iuż
są dostateczniewygrzane: co poznać się
daie z pary, która silnie z nich dobywa
się: z koloru kaffowego, którego koni-
czyna we śrzodku nabiera: z gorąca, wktó-
rćm ręka w kopę wdrążona wytrzymać
nie może, i lepkićy miodowćy wodnisto-
ści, która wnątrz kopy napelnia. Jestto
właściwy czas rozrzucenia kopy. Zaczy-
naią robotnicy od odrzucenia na bok wi-
dlami zielonćy po bokach koniczyny,
która w nowe idzie kopki: kaflową zaś
i iakoby zgnila, roznoszona iest do koła,
cieńko rozkładana, starownie poruszana
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i przewracaną. Przy takowóm obeyścia
się, byleby godzin kilka pobyłana siońcu
lub wietrze, grabi się w wały i dobra
już do stóżenia. Do odwracania Br

o_ sienia używane są kobiety i dzieci.
_ rozrzuceniu iedąćy kopy, idą parobcy:
do drugićy, i tak następnie; zgola kiedy

szeniu, a czasem 1 prędzćy, cała koniczy-
na iest zamieniona w wyborne siano,
zwieziona i qsiożona bez naymnieyszćy
w liściach straty. Inne wszelkie sposoby
robienia koniczyny na siano są dłuższe,
1 mnieypewne co do wysuszenia, a za
zieloność tracą naydroższą część tćy tta-
wy, toiest liście.- lubo takie siano iest

a

m

pogoda posłuży,we 48 godzinach po skó-

brunatne, «wszelako zapach ma przyie--
mny, iest miękkie, i dziwnie od wszelź
Kiego bydla domowego,. a mianowicie -
owiec 1 koni łubione. *
- Gdyby w czasie stania kop słocić się
zaczęlo, nie radzę ich rozrzucać, choćby
i kilka dni na desczu stać miały. *Nie
zgniią, mam toz doświadczenia, . Upa-
trzywszy pogodę, nie tracić czasu w'roz-
rzuceniu. WW kilku godzinach słońca i
wiatru, ruszywszy ludzi," wysuszyć ią i
bez straty zwieźć można.

- Po drugiey kośbiekoniczyny, która

ró

,
:
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podobnież w początku kwitnienia zayśdź
powinna, azwyklew pierwszych dniach
lipcamamieysce, żwiózłszy siano, nie

dawaćżadnemu bydlu paść się na ko<
niczynie; niechąy podrośnie, a kiedy na

..sześć.do siedmiu calów podskoczy, po .
pierwszym desczu, a choćby ibez niego,
drobno ią przyorać,zak, aby skiba na.
skibę zachodziła,i iak naymniey koni-
ezyny bylo widać żpod nich. |

(i, co uwiedzeni pęknością koniczyny
- w drugim roku, na trzecirok ią zatrzy=
muią,. drogo przypłacaią zbałny swćy
chęciz nićy korzystania: wfttzecim bo=
wiem roku ona wypada, chwastami pu-
stezarastaią mieysca, rola zapaskudza się
zielskami, nisczeie, i potem zbiory zbo-
żowe są chybne.  Jestto także iedna
z przyczyn, dla którey. użytecznata ro=
ślina u wielu stracila kredyt, iakoby rolą
paskudziła i nisczyła, 'co iest sczególnie,

_aak widzimy, niebacznego czlowieka

P
A
D
R
Y
F

Się. po nićy pszenica, dy

winą. ej U GARORSE
' Przyoraną koniezynę, gdyprzegniie,

"we trzy lub, cztery tygódnie ,*drobno
_uradlić, uwlec, potem w czasie siewu
zorać w. zagon, a naypięknieysza urodzi

t
+

A
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'O nasieniu koniczyny tak go pozyskać.

Lubo nie radziłbym gospodarzowi
znaczney włości, wciągać w regularny
systemat swegorolnictwa, pozyskanie ko-
niczynowego nasienia na intralę: to bo-
wiem, Oprócz nisczenią gruntu wielkich
wymaga zachodów; iednakże, gdy za-
gramicznę nasiona są nayniepewnieysze 1
prawdziwie wyrzec się ich wypada:
w kraiu zaś naszym, nie mamy owych
drobnych gospodarstw włościańskich u-
doskonalonych, którym właściwie przy-
stoi hodowanie koniczynowego nasienia;
'zaczem w początkach dobrze gospodarz
wieyski, chociażby właściciel nayobszer-
nieyszych włości, uczyni, kiedy sam u
siebie wychowa nasienie koniczyny, nie
tylko dlą swoiey potrzeby, aledla odzy-
skania przedażą wyydanego grosza na iego
zaproytwetcni, wreszcie dla dania swoim
wlościanom zapamogi użyteczney tey.
wawy, która iedynie obory ich powię-
kszyć i ulepszyć iest w stanie. |

Koniczyna na nasienie przeznaczon
wybiera się w takićm mieyscu, w którem
iest naymniey buyna, wtedy bowiem
naypelnieysze i nayzdrowsze wydaie
ziarno. i

N

„

I
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Zaraz z wiosny pusczać koniczynę na
nasienie. iest marnotrawstwem, a przy-

tem doświadczenie nauczyło, że zbiór
koniczynowego nasienia, po pierwszćm.
sianożęciu iest zawsze obfitszy,. niż kiedy
bez koszenia pierwsza rośba na nasienie
zostawiona. Radzę iednak, aby pierwsze
koszenie koniczyny przeznaczoney na na- -
sienie zaszło wtedy, skoro tylko kwiat:
się pokaże. Gdyby bowiem w kwiat
weszło cokolwiek materyi nasienney,
zbiór nasieni4 wieleby ucierpiał. |

Wielu iest tego zdania, aby czekać,
aż koniczyna zupelnie dostoi się, tak, że
ziarnka zupełnie 'stwardnieią, a główka
lekko palcami uięta w nich zostanie.
Lecz ponieważ tak dostała koniczyna
pod kosą czy sierpem złatuie, a choćby
w rosę zbierana, przy grabieniu, wiąza- ©
niu i ładowaniu traci większą część
naylepszego swego ziarna; zaczem zwy-
czaiem iest u mnie, skoro tylko kwiat
poczernieie, a nasienie pod paznokciem
opiera się;'i jest iuż stężale, żąć wtedy
koniczynę, a wysuszywszy ią na gar-
ściach wiązać w snopy iak zboże,.1
dawszy iey dobrze dostać się na slońcu,
dopiero zwozić. Odtąd naymnieyszey
nie doznaię straty ziarna, a omłot iest.

y

KSż
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regularny i pod rubryki ekonomiczne
iak zboże podchodzić może. Koniczynę
zwyiezioną, trzeba kłaśdź w stodole na
drągach nad klepiskami, ażeby lepszy*
ziiadi przewiew, i mrozy lepiey iąprze- ,
ięly; wówczas;wymłaca się wybornie,
Lecz kłaśdź iąw sąsieki, a do tego przy=
walać iakowómzbożem, nie radzę ni-
komu: gdyż wtedy Koniczyna niedo-
suszona dobrze, snadno zagrzać się może,
„należycie nie usycha, i ciężko ** czas

' dogodny do inlocki doniey dostać się,
„Kiedyw zimie suche nastaną mrozy,
młoci się naprzód koniczyna ze słomy;
Rzadko wał „czyste nasienie wyda,
Otluczone łebki i pochewki idą w wor-

-ki, które po należytóm wysuszenia na
drągach pod pułapem, w izbie czeladney.
albo ekonomskiey, idą powtórnie pod
cepy. Nie trzeba. zbyt worków dawać
młockom, bo wymłot zle póydzie. Nay-
więcey worków 15 półtorakorcowych
na czterech ludm dawać należy. Po tych -
piętnastu workach, kiedy sądobrze wy-
młócone, pospolicie pozostanie iescze.
półtora, Miko: dwa worki samego nasie-
nia, ale jescze w pochewkach.'Festoso- —
wnie chować i-suszyć potrzeba, bo ie-.
denworek takowy cztery razy tyle wy-

ę 7
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daie nasienia, ileworki pierwszy raż
młócone. Wymlóconą koniczynę w 8u-
chóm micyscu i gdziedym nie dochodzi
trzymać należy, naylepićy w fasach do=.
brze nakrytych»aby myszy donićy przyś.
stępu nie miały.  Srzedni zbiór.z morga-
koniczyny półtora, korca,  toiest. P>
dzieści zara za Wysiaae Ów |

»

Wiakiey kolei siać kooniezynę.

Ile iest obłok odpowiedź na tęza=
gadkę przy.gospodarstwie ulepszonóm:
kilkopoletkowem, zastosowanćm do'na-
tury gruntu i przezornego zmianowania;
tyle iest.tradnagdy idzie o koley w zwy=
kióm gospodarstwie wóypolsćm;, w któ-
rćm ieden rok ugor, drugirok. Qzimina,
a trzecirokiarzyna.

* Doświadczenie wprawdzie nauczyło;
że koniczyna udaiesię naypięknieysza
podiarzyną,która po: warzywachobra-
dlanych następuie. Lecz doświadczenie
takżeprzekonało każdego, że ięczmień
po pszenicy, w świeżo gnoyną rolą sia=
nćy,pospolicie bywa piękny, a zatóm1
koniczyna podnim udaje się. Doznalem
tego nie raz w ekonomii Łomieńskićy,
Ww Ry sg dla RONA pruee:

z
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tów, regularnego zmianowania zaprowa-
dzić nie mogąc,. trzymać się muszę trzy-
polnego rol dworskich podziału. Nieraz
mi się iescze zdarzało obfite mieć zbio-
"owsa pa życie w gnoyną rolą po

srok ż ztocdiąch ; wyiiach lub szper-
glach sianym, iw takowym owsie na
gruncie żyznym sapowatym koniczyna
siana w niczem nie ustępowała imnym
koniczynom, w drugim roku po zgnoie-
niu roli sianym, Wszelkie zaś zboża po
takićy koniczynie, we właściwym czasie,
sprzątniętćy i przyoranćy, pięknie uda-
WER AES DZIE,

Resultat tych postrzeżeń i doświad=
„czeń, ulatwia mi rozwiązanie powyższćy
zagadki, co do trzypolnego gospodarstwa.
w sposób następuiący:

Ponieważ zaprzeczeniu nie podpadą,
a liczne doświadczenia dobrych gospoda-
rzów i we wszystkich kraiach tego do-
wiodły, że koniczyna dopiero co szósty
rok na toż samo mieysce powracać mo-
że, 1eżeli chcemy, ażebyniechybiła ipię-
knym plonem nagrodziła pracę rolnika;
radziłbym więc w gospodarstwach trzy-
polnych w następuiący sposób koley sie-
wów urządzić, aby nie naruszyć ulubio-
nego iesczeod wielu systematu: któryche-

*
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ciaż bardzo iest przeciwny ulepszonemu
rolnictwu,amianowicie dla chowu ime-
liioracyi bydla; wszelako dla wielu przy-
czyn, tak snadno i ogólnie w, naszym
kraiu, w stanie dzisieyszym rzeczy, a
mianowicie znisczenia Adlośniodi chłopka,
braku mierników, eźc. zmieniony bydź
nie może. ie |

Koley siewów w trzy, olnćm rolnictwie

we względzie na koniczynę ti me-

|, | luoracyą gruntową. i

1. JP gruntach ścisłych gliniastych,
iłowatych , Lt > CZAT-
8 noziemach.

- a. Rok. Ugór gnoiony iboby w rzędy
na krzyż stach i obrabiane radłem
dla spulchnienia i wyczyśczenia roli a
należytego ićy z gnoiem zmieszania. |

2 Rok. Pszenica po bobach, które
gdy mogą bydź wcześnie zebrane, ranny
więc siew może bydź pszenicy.

5 Rok. Jęczmień, a pod ięczmień
koniczyna. >

4 Rok, zamiast czczego ugoru koni-
czyna. ż

.

" 5 Rok pokoniczynie pszenica.
6 Rok po pszenicy grochy.

«% "
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. o



„| Ą £ +b ) t „ KO
|

80. o Koniczynie - |
> , i |

Ktoby,nieobeznany zuprawą rzędową
krzyżową bobów, nie mógłdlatóy przy-
czyny zaprowadzić ićy. w początkach u
siebie; niechay zamiast bobów w świeży
nóy na ugor wywiezicny zasieie wykę

biała lub wykę czarną czyli lędzion,
„groch, alboli też mieszaainę wszystkich
poślednych zboż iarych uFrancuzów me-
żaż/, a w Mazowszu przywarkiem ma-
zowieckim oddawna zwaną i znaną; a
skoro tylko te rośliny w kwiat póydą,
niechay,ie skosi, nie czekaiąc strąków .1
nasienia; wówczas pozyska 'ż ugoru
wyborną pasżę zimówą albo letnią, a
uprawiwszy rolą zasieieiąpszenicą, da-
lćy ięczmieniem ż koniczyną, i konty-
nuować będzie koley.wyżey opisaną.

Lyni sposobem w pierwszym, przy-
' padku będzie miał pięć zbiorów. Zawsze
pięknych ziarna, a ieden koniczyny:
w drugim cziery piękne zbiory zboża,
a dwa paszy, zamiast dwóch czczych
„ugorów, które w tróypolnóm ordyna-
ryynćm gospodarstwie żadnego nie przy--

„noszą pożytkn, oprócz nędznegoi'nie-
pewnego,a krótko trwaiącego pastwiska.

2. W gruntach śrzednich, lżeyszych i «
-" sapowatych, taż sama koley obserwo=_

wana bydź może, z tą tylko różnicą, że
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po bobach, wykach eżc. w świeży gnóy
sianych, zamiast psżenicy póydzie żyto,
pożyciezamiast jęczmienia owies,a W 0-
wies siara będzie koniczyna, po koni-
czynie nastąpi żyto, a-po życie groch,
na którym skończy się sześcioletnia kolćy,
która w zupełnćy sile grunt utrzymai

- zapewni urodzaie wszelkich wymienio-
nych tu roślin. | | 5 Wda

 "Takowćm zmianowaniem gospodarz -
wieyski przyszedłszy do lepszego bytu,
powiększywszy iulepszywszyswoię obo-
rę, nie będzie potrzebował piśmiennego.
lub xiążkowego zachęcenia, 1 sam nieo-
chybnie weźmie się do doskonalszćyg0-
spodarstwa swego meliioracyi, a podział-
swych poletków do natury gruntu i po-
trzębyswćy RZ Temi -.
stopniami przyszli i cudzoziemcy i Angli-
cy doulepszenia swoiego rolnictwa. Nie
AE Yung , ani Piekson ,ani-4/bert
Thaer, wynalezli naydogodnieysze zmia=

_nowanie, i podziały rol na poleiki. Przy-
szedł do nich zwolna sam' przezorny: i

' prawego 'zysku szukaiący rolńik, i do-
" piero widok pięknego gospodarstwa

„ wieyskiego w Niderlandach, w Norfolku,
w. Holsztyńskim, Meklemburskim,i in-
nych prowincyach północnych Niemiec,

=
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dał powód powyższym agronomom pra-
 ktycznym do napisania szacownych
swych dzięl, które niczóm są więcćy,
tylko systematycznym ukladem dlugole-
tnich doświadczeń i praktyk mieszkań
ców wieyskich, którzy może nigdy pióra
„w rękę nie wzięli, chyba dla utrzyma=
nia gospodarskich swych rachunków.
Sądziłem potrzebą zrobić tę krótkąuwa-
ge, dla wykorzenienia tego mylnego
mniemania, lakoby Yuzag, Thaer, a na-
wet Kłuk, twórcami byli opisywanego
przez nich rolnictwa. Dziela ich są.scze=
gólnie zbiorem obserwacyi światłych
rolników praktyki. |

Wróćmy się do materyi, od którćy
wyboczylem. w spy

5. Tam, gdzieAJ piasczyste, albo
górne suche, poddane są pod podział we
trzy ręce, nie radzę siać koniczyny czer-
wonćy. Zeydzie ona po gnoiu, ale nigdy
pracy nie nagrodzi rolnika. W takich
gruntach nmayprzyzwoitszy iest sporek,
czyli szpergel, tyle ad owieci wszel-
kiego bydla lubiony,o którym pod tyt.

. . .

tey trawy namienię.
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Krótki rys korżyści w trzypolnem go=
spodarstwie, wynikaiących z takiego
zmianowania , czyli kolei siewów
w porównaniu do zbiorówpo=
.spolitego naszego rolnictwa,

- Nie znaydzie tu czytelnik owćy aż
do denarów i łótów Noa wkz kal-
kulacyi, którą kalendarz Biernackiego
z wielu miar ciekawy 1 iriteressowny,
gdyby tylko był starownićy wydruko-
wany, napełnia: w ogólnym tyłko wi-
doku korzyści obu tych gospodarstw
bezstronnie uważać góryh a każd
potrafi «wziąć u siebie pod kredkę ich
rezultaty. par

Zacznićymy od pospolitego dobrego
trzypolnego gospodarstwa.

możny w oborę i owczarnią prz
żyznych pastwiskach, a obfitychląkach
samorodnich, gospodarz tzypolny na-
wozi w rzdlacęroku swóyugór, cały
go rok uprawia, a podług natury gruntu
»szenicę łub żyto na iesieni weń sieie.
w drugim.roku piękny często zbiór psze-

„nicy lub żyta nagradża iego koszty roku -
 ugoru, niczem wtedy nie kompenso-
wane. Po pszenicy lub życie ięczmień
albo owies w trzecim roku PLO; |

m
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w czwattym znowu ugór ma mieysce,
w piątym ozimina , w szóstym iarzyna iuż
poślednieyszezamykaią śześcioletnią koley.

Ztąd widoczna,że w sześciu latach
cztery lata tylko są zbioru, a dwa bez
dochodu i wydatek tylko zrządzaią. Day-
my, że 600 morgów stanowią cały obszar
folranki: przy takim 400,tylko realnie
użytkuią i na intratę podane bydź mo-

gą, i w tćy też proporcyi walor grunto-
wy iest wystawiony; trzecią więc częścią
mniey kosztuie ziemia, i nadto trzecia ta
część stracona waloru cięży dwóm trze-

' cim częściom kosztem swćy uprawy.
Dodaymy teraz do tego, iak często zda-

"rza się, że pierwszy zbiór na świeżym
gnoju zbuiony, słomy wiele a mało ziar-
ną wydaie. A wieleż to razy po iświe-
żym gnoiu chwast przemaga, tak dalece,
że pielenie albo nader kosztowne , albo
mało skutku przynosi. .

Pasza ugoru czczego ke erp po-
dług mnie iest korzyścią. Zaledwie pod-

_ niosą się trawy, iuż ie trzeba przyorywać
w chwilę, kiedy bydło iak nayobfitszego
pożywienia potrzebuie.  Wtedyto nę-
dznieć musi, albo po wrzosach i pia=
skach szukać chudego pokarmu, nim
otyvorzą się rżyska. BU
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Przystąpmy teraz do ulepszonego,.
tolest obsiewdnego w ugorach trzypol-
nego rolnictwa. |
"W pierwszym roku idąwgnóy boby,

albo wyki, albo gtyka, albo przywarek,”
czyli mieszanina zboż poślednich, rzepak

"wreszcie na zieloną paszę. Zbiór fur
kilku z iednego morga wybornóy tóy pa-

zawszystkie koszty
uprawy na oziminę, ale grunt czyści,
pulchni, i powiększaiąc massę gnoiu le-
tniego czy zimowego, podaie sposób zdu=
blowania urodzayności ziemi: byleby te

- rośliny w początku kwiatu były skoszo-
ne, a dopieroż. kiedy boby starownie są
obradlone; pszenica po nich czy żyto ni-
gdy nie chybią, nigdy się nie zbuią, a
ziemia rzepnemi tch korzeniami zostaie
wzmocniona, w iłach zaś i glinach skru-
szona, spulchniona. Morg taki ugoru,
dobrze obsiany iakićmkolwiek ziarnem
Pp: naymnićy40 cetnarów wy-
ornego wyda siana: co, że nie tylko

okryie wszeikie wydatki uprawy, nasie-
nia i zbioru; ale nadto piękny uczyni do-
chód z pola, przy pospolitćm obeyściu
na bezpłodność wskazanego, każdy o tćm
snadnodasię przękonać. |
' Wątpliwości nie podpada, że żyto

| | 3
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czy pszenica, w drugim roku po takim
obsianym ugorze zbierane, w niczćm nie
ustąpią nigdy oziminie w czysty ugór
noiony zasianćy, i nigdy nie ma przy

kladu, aby czy żyto, czy pszenicazbuiły
się, albo chwastami zgłuszone były,
zwłascza kiedy na krzyż obradlane boby
przyszly w ugór. . Sa

Po takićy oziminie następuiąca w ro-
ku trzecim iarzyna, ięczmień czy owies,
ehociaż nie wyrównalą iarzynie zaraz
po warzywach obradlanych na wiosnę
w drugim roku zasianćy; w niczóm
przecięż nie ustąpią iarzynie, w trzypol- ,
nćm gospodarstwie po oziminie następu-
iącćy. i R

_ Pod nią idzie zaraz w trzecim roku
Koniczyna, która, gdy podlug powyższego
opisu będzie zasiana, już na iesieni w ro- |.
ku trzecim zapewnia dosyć zyskown
zbiór zielonćy paszy, a po śrwęjak
przymrozkach, które zwarzą ićy listki,
wszelkie bydło rogate aż do śniegów
obfite na nićy znayduie pożywienie.
— W czwartym roku pole to w zwy-
kłem gospodarstwie ugorowaćby mu-
siaio, toiest uprawianoby go kilkokrotnie
pod oziminę, i oprócz nędznego i krótko
trwalącego pastwiska, żadnego innego

%
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właścicielowi, czy dzierżawcy, nie przy-

niesloby. zysku. śż
Tu przeciwnie dwukrotny zbiór ko-

niczyny zapewnia i letni, i zimowy ob-
fity karm dla bydła: trzecia zaś rość
koniczyny, w przyzwoitym czasie przyo-

rana, służy nieiako za połowę pognolu,
i powraca roli tę żyzność, kiórą po-

przednicze zbiory zmnieyszyć koniecz-
nie musiały; nic więc dziwnego, że na-

stępuiąca w piątym roku po nić ozimi-
na czysta i piękna bydź musi. Z kilko-

nastoletnich doświadczeń przeze mnie u-

czynionych mogę zapewnić, iż koniczy-
na (byleby względem nićy zachowane

*byly wszystkie przepisy wyżćy wyłlu-
sczone) naymnićy w dwóch sianożęciach

wydaie z morga 10 do 12 wozów nay-
wybornieyszego siana, czego żadna łąka
samorodna wydadź nigdy nie zdoła;

morgwięc koniczyny, na siano źrobionćy,
wystarczyć może na utrzymanie iak nay-

hoynieysze dwóch krów przez 6 mie--
sięcy zimowych, daiąc im po 15 funt. na
dzień. Oprócz zysku w nabiale albo
wypasie, zapewnia ten zbiór gospoda

rzowi do 20 wozów parokonnych wy-

- bornego gnoiu, którym pólmorga silnie
zagnoić można, Zysk ten z ugoru ledwie
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nie wyrównywa śrzedniemu zbiorowi
z morga oziminy. ; Ź
W piątym roku ozimina chybić po

pięknćy koniczynie wcześnie w początku
kwriikónia koszónćy 1 w czasie przyora-
nćy nie może, a i Z
w szóstym roku zasianym po ozimi-

nie grochom, zwłascza, kala rżysko
oziminy wcześnie na iesieni przyorane
będzie i szperglem na paszę iesienuą za-

*siane, nic wyrównać nie zdoła. .
"_ Sądzę, żete wszystkie korzysci są aż
nadto widoczne i. przekonywalące, aby
dały pierwszeństwo obsiewanemu ugo-
rowi nad czczym i bez żadnego pożytku
ugorem. | sia if

„Powiększenie pracyikosztu na obsie-
"wanie ugoru, iest zarzutem dziwacznym,
skoro ikoszt i praca sowicieoplacaią się.
Żałować tam nie potrzeba grosza, gdzie
dwa grosze, a czasem i dziesięć zarobić
można: wreszcie, wziąwszy skrupulatnie

. pod kredkę-koszt uprawy czczego ugo-
„ru, i koszt wydany na zbiór koniczyny; -
nie wielka okaże się różnica, a i ta zni-
knie zupelnie, kiedyniezaprzeczoną iest
prawdą, że nic tak bardzo nie rozkrusza
i nie pulchni tęgiey gliniastćy roli, iak ko-
rzenie tćy roślmy, kiedy ona stoi gęsto 1
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w czasach powyżćy opisanych koszona i
przyoraną,.

Skończmy na tych uwagach co do ko-
niczyny, która w gruntach niskich, ści-
słych 1 czarnych naysilnieyszą rolnictwa
i obory iest podporą.

O SPoRKU czyłz SZPERGLV.
1

'Tam,gdzie koniczyna udawaćsię nie
może, wybornie krzewi się sporek, lubi
on naybardzićy grunta lekkie, piasczyste,
nieco sapowaie, nie wysilone przecięż,
zupełnie, zgoła takie, które u nas śrze-
dnich żytnich noszą nazwisko.

Nie potrzebuie sporek gnoiu, ani też
starowney poprzedniczćy, iak koniczyna,
uprawy, £

' Lubi go każde bydlę, tw ya
czasie, w każdćy roku porze, o każdćy
pe dnia wszelkie bydło bez nie-
bezpieczeństwa paść się na nim może.

Lecz nadewszystko owce przekładalą
sporęk nad wszystkie trawy, i ktokol-
wiek pragnie swe gromady owcze wdo-
brym widzieć stamie, starać się powinien
AA. w regularną koley swego
rolnictwa tę trawę, która na gruntach
lekkich tyle dobrego, ile koniczyna
w gruntach ścisłych, przynosi. Naydo-
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wodnieyszą zaletą szperglu ies. Kampina
powiat niderlandzki, ze samych piasczy-
stych gruntów złożony, a który uprawą

_ Szperglu zamienił się z pustyni w kray
dzisiay ludny i urodzayny.

_W folwarkach ekonomii Łomnćy od
lat kilkunastu zaprowadzony iest Szper-
gel, i następujące iest z nim obeyście się.

_ Zaraz na końeu Marca ze kry ugor,
na żyto przeznaczony, w gruntach nay-
Iżeyszych zaczyna bydź uprawiany, toiest
tam, gdzie rola czysta 1 niezaperzona,
raz ią drobno i siarownie orzą, w po-
przecz wloką: po czóm drugi raz do
siewu w wielkie składy orzą, bronuią,
wałkuią i zaraz zasiewałą sporkiem, bio-
rąc ośm garcy nasienią na morg gospo-
darski u. 200 [1 prętów. Ponieważ i tu
„równy zasiew kardynalnym iest warun-
kiem; postępuią zatćm w tćy mierze zu-
pełnie iak rzy koniczynie, i różnica -
tylko zachodzi co do proporcyi miesza-
nmy, że 2 gąrnce piasku bierze się do garn--
ca szperglu: co w ogóle wynosi 16 garn-
cy pmsku i 8 szperglu na morg gospo-

. darski. Siew bronuią broną równo cier-.
niem przekładaną: siew ten szpergłu iest
rozkładany od wiosny aż do żniwa,
w proporcyą ugoru ną żyto przeznaczo-
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nego, i podług liczby gromady owczćy,
albo i bydłarogateko, dla których ta
trawa na letnią zieloną paszę destyno-
wana. Poniewąż w folwarku kŁomnćy
zwykle 80 mor. gruntu idzie pod ugór
bezgnoyny, corocznie na żyto przezna-
czony; zaczem siew szperglu letni na
ośm części iest podzielony; i zacząwszy
od 1 Kwietnia, co dni 15, kwatera od
morgów dziesięciu iest uprawiona, i
szperglem obsiewana, Po pierwszym sie-
wie około 15go Kwietnia, kiedy iuż
szperge) dobrze zazieleni się i ziemię o0-
kryje, zasiewaią drugie 10 mor. ugoru,
ruż doprawionego, sposobem owyżćy
opisanym. Przed pierwszym Maia iuż
może gromada z 500 sztuk zlożona, a
przynaymnićy maciory, naywięcćy w tey
= potrzebuljące soczystego karmu
a pięknego wychowania swoich iagniąt, .

wchodzić na pastwisko szperglu wMarcu
zasianego, i nim go „spasie, drugi tym
czasem siew szperglu zaszły 15 Kwietnia
podrasta, a około 1 Mala trzecia kwa--
tera o dziesięciu morgach znowu  iest
szperglem obsiana. T'osię kontynuie nie-
przerwanieaż do 25 Lipca, tak dalece,
że owec lub bydło od 1 Maia aż da
żniwa, tojest do rżysk, ciągłą i dostatnią

9
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na ugorze znayduią paszę, która niewy-
powiedzianie pomnażaljąc macior pokarm,
nie tylko przykłada się do iak naypię=
knieyszego wychowu iagniąt, ałe nawet
dozwala robić sery, które dla wybor-
nego swego smaku arcy są pokupne.-
_- Oprócz owiec i krów, woły robocze
dziwnie sytny i pożywny pokarm rano,
w południe i w wieczór na szperglu
znaydulą, i nie masz przykładu, aby na
tóy trawie, nawet przy wą
rosie, podpadly wzdęciu ałbo cokolwie
ucierpiały; nie potrzeba więc sprężaiu
pow na noclegi i południe na od-
egle, 1 często dla weszki niebezpieczne
pastwisko: nie trzebawObydź
obawie od zwierza, lub złego e
„ka: nie trzeba dalekićm gnaniem mitrężyć
czeladź i bydlę; ale pod okiem dworu,
obok niemał mieysca pracy, bydlę do-
statnie ria szperglu napasione bydź może,.
Korzyść ta nie może bydź oboiętną dla
każdego gospodarza wieyskiego, który
czas ocenić umie, bydlę swe kocha, ą
czeladź pragnie utrzymać w porządku.
— Jak tylko gromada owcza, lab bydlo

rogate, pierwszy poleiek szperglowy
wypasie, a na drugi przeydzie; można
-pierwszy na drugą rośbę zatknąć 1 zą=

i

owie=

|
4

|



>

 

o Sporku czyli Szperglu, 45

puścić, tak dalece, że po dniach dwu-.
dziestu, zwłascza gdy descz upadnie, a
bydlę żadne nań nie wpusczane, piękne
1 oblite pastwisko znowu na nim otwiera
się: to gdy bydło dobrze przypasie, czas
ugór szperglem zasiany, 1 podwakroć
spasiony, drobno przyorać, 1 tak zosta-
wić ruż aż do siewu. "Ioż się robi z na-
stępnemi poletkami, tak dalece, że aż
do żniw bydłą zapewnione oe
i przy tćm cały ugór naywybornieyszą
uprawą do siewu żyta iest przygoto-
wany, a tylko iedna albo dwie kwatery
dziesięciomorgowe pod szperglem po-
zostają, które snadno w pośrzód żniw
w upatrzonym czasie przyorane bydź.
mogą, - K M

Dla niewprowadzenia w błąd nikogo,
- winienem tu dodadź krótkie obiaśnienie,
że po pierwszćm spasieniu, zostawienie
szpergłu na drugi zarost tam tylko miey-
sce mieć powinno, gdziegruntnadto su-
chy, « zątem opoźniona w lecie wegeta-
cya,zwłascza w posuchy, przytćm gdzie.
skąpoopastwiska, wreszcie gdzie po=
dostatkiem iest pańsczyzny: w innych
wszelkich-przypadkach radzę, aby na=
tychmiast, skoro bydło weydzie na no-
wą szperglową kwaterę, wypasioną ną=

—

+
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tychmiast (spejabkych zapewnia to regu-
larność robót polnych doprawy ugoru,
1 nie wystawia gnolu, zostawionego na
POR aby usychał i trącił swą siłę;

tćm lepiey ią użyznia, |
Kiedy tak szpergel prawie bez kosztu,

wyląwszy nasienia, gdyż tow początkach
musi bydź kupione, a uprawa iest upra-
wą na żyto, zapewnia dostatnie bydłu,a
mianowicie oweom, od wiosny aż do

, Żniwą utrzymanie: z drugiey strony nie-
wymownie przyklada się do sprawienią

„A użyznienia roli, i kiedy spasany iest na
_ mieyscu, zaporem pognoy roślinny
uważany bydź powinien; zostaie go na=
przód znaczna część na roli, potem by-
dlo i owce, na nim pasące się, obficie
gnoy i mocz pusczalą. T'o wszystko nie

- malo przykłada się do użyznienia roli,
|. Z kilkoletniego mam to doświadcze-

nia, że gdziekolwiek żyto po szperglu
spasionym na mieyscu w zielonym lego ,-
stanie było zasiane,. przy wszystkich in-
nych iednakich okolicznościach o iedno
giarao więcey w zbiorze wydało .od
żyta wugór czarny, tolest bez żadnego:
obsiewu, zasianego. ti

Kio chce ze szperglu piękne pozy-

X

lecz gdy wcześnićy zmieszan$ iest z rolą,
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skać nasienie, naywcześnieyszy siew
wiosnowy przeznaczyć na nie powinien,
'Taki szpergel nie ma bydź spasany, ałe -
w chwilę doyrzałości nasienia koszony:
nie trzeba wszelako czekać aż pochewka
nasienna roztworzy się.i ziarno -zczer-
nieie; wówczas większa część nasienia
wyleci i będzie stracona. Jak tylko ziarn-
ka szarzeć poczną, czasto właściwy ko-
szenia tćy rośliny, a wtedy zbiór będzie
obfity. Dadź czas potrzeba pokosom, aby
należycienagarściach uschły,w tedydo-
piero kopić ie: a gdy się: nieco wypocą,
zwozić, i ieżeli raożna, zaraz nasienie
młocić. Dobrze każdy uczyni, kiedy
przy zwoźce użyie placht iak do rze-
paku, albo prosa, aby nie kruszyło się
nasienie. AC” 2-307

Robienie to szpergłu na nasienie i
razem na siano, naywięcey nabawia za-
chodu: trawa ta bowiem naduvo iest tlu-
sta, i wygrzewanie tu nie uchodzi: wiatr
i słońceiedynie uschnieniu iey pomagaią;
wzeba więc bydź cierpliwym z grabie-
niem i kopieniem. |

Lecz raz szpergeł w kopach nie boi
się słoty, i byle nie mokro był skopiony,
kilka i kilkanaście dni sloty wytrzymać
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Siano szperglowe nayprzyiemnieyszą
w zimie dla bydla, koni, a nadewszy-
stko dla owiec iest paszą.

Nasienie zaś rozgotowane, aż do pu-
sczenia kleiu, za napóy dawane dóynym
krowom, znacznie ich dóy pomnaża, i

t , l | . CY

skutecznem na kaszle bydłęce iest lekar-
stwem.

_ Po zebraniu pszenicy lub żyta, w przy-
orane rżysko zasiany szpergel, do po-
źney iesieni żyzney paszy udziela bydlu,

„1 zbiór następny iarzyny zapewnia.
opisu ninieyszego, na wlasaćm mo-

iem KORA 2. doświadczeniu 0-
pariego, czytelnik widzi, żeuprawa szper-
glu w niczćm nie przeszkadza trzypol-
nemu gospodarstwa, owszem, żeniewy-
powiedzianie go wspiera i iemu dopo=
maga. Ugór żytni, trudny w calkowi-
tości do użyznienia nawozembydlęcym,
znaczny od szpergłu dostaie zasilek:
szpergel zaś, gdy więceynad 45 dni nie
zabiera na roli mieysca, w niczćem ży-
tnemu siewowi nie przeszkadza, owszem,
grunt wcześniey podeń przysposabiałąc,

"ranny siew ułatwia: Ne BA

spodarz wieyski, zwłascza wgruntach
lekkich i tam gdzie o pastwiska tru-

»

"Ze: wszech więc | względów go-

r
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dno, iąć się tćy użytecznćy wawy po-
winien. z |

Iżbym zaś tćm większe wzbudzi! za-
ufanie czytelnika, oddaiącegosię ziemiańź
stwu, i pragnącego widziećgoulepsżo-
nóm, zakończę ten artykuł wypisem
z dzieła klassycznego 0 rolnictwie ni-
derlandzkićm sławnego Szwerza, gospo-
darza PORE 1 znacznych włości
posiadcza, którego zdanie i rada nieiako
iest prawem dla wszystkich zagrani-
cznych rolników.

 „Szpergel, słowa są iego, tóm iest
/ „dla Kampimy, czyli piasczystych krain
„Brabancyi, czóm konzczyna dla uro-
„dzaynieyszych prowincyy belgickich, /4-
„cerna dla poludniowey Francyi, espar-
„ceża dla nieplodnych gór wapiennych,

' „a sulla dla Sycylii. Śpriwóa natury
„tak mądrze rozdzielili swe dar$, że nie
„masz na świecie iednćy okolicy, w któ-

_„reyby dobro nie znaydowało się obok
„złego, a obok przeklęctwa błlogosła-
„wieństwo. © -

„Daleki iestem od tego, abym równać
„chcial szpergel z koniczyną; lecz błądzi
„ten, kto hoynićy udarowany uboższym
„upominkiem danym innemu pogardza:
„błądzi, ktobuynćy koniczyny wymagać

,
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„chce po gruncie, który poziomy tylko
_ „Szpergel wydadź może: błądzi wreszcie

| „ów, któryWe na iednę skalęchce
„mierzyć. Bez koniczyny nie widziałaby
„Się śrzodkowa Brabancya w lepszym
„Stanie uprawy, iak wiele okolic Nie-
„miec, a bez szperglu Campina byłaby

66 4 - y„do dziś dnia iescze siepem.*  *
„Jakoż roślina, która żadnego dla sie-

„bie nie wymaga gnoiu, a swą pozostało-
„ścią ziemi więcćy podobno powraca, ani-
„żeli z nićy bierze: którażadnego pryacy-
„palnego mieysca w zmianowaniu nie

„„zaynttuije, ale często przestaie ra po-
„zbiorowym zwykle pusto leżącym ugo-
„Tze: która, wyiąwszy nasienia, prawie
„„żadnego iniego nie nabawia kosztu: któ-
„ra udaie się na gruncie, na którym
„prócz żyta nic MAE rodzić się nie chce:_
„która przytem mleko i maslo pomnaża,
„1 dobroć ich podnosi; roślina takowa
„zasluguje na iak naywiększy szacunek
„gospodarza wieyskiego, i przekonany
„iestem, iż na naylepszym nawet gruncie,
„byleby ten nieco byl lekki, z korzyścią
„uprawiana bydźby mogła: dowodem
„tego iest kray 77/'aes, ów ogród Europy.
„Mówię, że na lekkim gruncie, że bo-
„wiem ta trawa do tego iestprzeznaczona,
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„aby na polu spasiona była, gdyż rzadko
„tak wysoką ran iżby pod kosę była:
„zdatna, poszloby zatóm, 1żprzy mokrey
„iesieni na ciężkim gruncie rola od pa-
„sącego się bydła zanadto .zdeptaną i
„utratowaną byłaby. Przeciwnie zaś włla-
„śnie takowe spaszenie i udeptanie, przy
„moczu i świeżóm łaynowaniu na lek-

,„kim i piaskowatym gruncie, rzeczy=
- „wistćóm stałoby się ulepszeniem. |

„Oprócz tego wszystkiego, sporek tę -
„ma iescze za sobą zaletę, że nie trzeba
„go zbierać i wywozić, i z tego powodu .
„na oddalonych polach zwyczaiem iest
„Siać sporek, a nigdy rzepę.. Szperglo-
„we siano, a mianowicie nasienie, szaco-
„wnąsąna zimę dla doynych krów paszą.

/._ „Naywięcćy zaymuie się. szpergłówą .
„uprawą, powiada P. I/ań, ok
„Brabancya; sieią przecięż bardzo wiele
„szpergla i w sąsiedzkich ićy powia-,
„tach: zaraz go tam rozsiewaią, iak tyl-
„Ko ozimina zebrana. Rolą do tego
„plytko podoruią: na lekkim gruncie
„sporek służy także zapnóy. iest bowiem
„soczysty i poniekąd tlustćy natury.
„Przyorują go także gdy iescze zielony,

 „ł wtedy tak dalece grunt poprawia, że
* „Pó nim pszenicę siać można:*.  *

EsE

=
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„Pońieważ w całym okręgu pólnocnćy
-„Brabancyi cały rok krowy na oborze
„karmią, a zatćm gospodarze, którzy
„bardzo mało, albo nic koniczyny nie

|. „Sielą, muszą 1 w lecie po większćy czę: -
/ „ści swe krowy żywić zielonym szper-

' „glem; ztąd wypływa, że w takich go-
„„spodarstwach, w pewnych przędziałach .
„czasu po kolei sziuki gruntów obsiewa-
„ią Go wołpineć począwszy zaraz od<Mar-
„ca. Całe tym sposobem lato nie schódzi
„on z pola, i uważać go w tyim przypaż
„dku za ugorowy owoc należy. Toż
„Się ściąga1 do tego szperglu, który na
„nasienie przeznaczony : iesienuy bowiem
„szpergel nigdy doyrzałegóo mie wyda

_ „nasienia. . Wszyscy ma to w Brabancyt.
„zgadzają się, że chociażby takowy u--
„gorowy szpergel poszedł nawet w na+
„Sienie, doyrzał, 1 na siano był zrobio=
„ny, iak naylepszym iestprzygotowa-
„niem do żyta: przy szperglu kolćy tam
„Siewów następuląca: 1, 2, $rok żyto, a.
„po każdym , zbiorze żyta szpergel ie-
„sienny, na polu spasiony, 4 owies albo
„gryka, 5 ugorowy szpergel na zieloną
„albo suchą paszę.* DE LORZ 2)

Dla tem mocnieyszego zachęcenia
kraiowych rolników, gospodaruiących

m

p
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w gruntach lekKick i piasczystych, do
uprawy tey użyteczney roślimy  przyto-
czę na zamknięcie loco artykułu zdanie
naszego szanownego Kluka o niey, ob-
ięte w Tomie Ill dykcyonarza roślinnego
na karcie 95. ae ad

„Tato iest roślina, „wyrazy Kluka,
którey iako i gatunkotót poprzedzaią-
cemu zagraniczni gospodarze>wielkie
zalety daią, do umyślnego zasiewania
nagruńtach piasczystych , w Holandyt
i Brabanz'i, zasiewaią tylko gatunek
pzęczolistkowy, mybyśmy t6 samo z ro= .
łowym uzżytecznie czynić mogli. Na

' końcu Kwietnia, gdzie wychodzi żyta
korzec , sieie się tego nasienia ćwierć
tylko. JFośmiu tygodniach doyrzewa,
kosi się, suszy na siano i wymtłaca.
Pospolicie po ćwierci bywa sześć
korcy nasienia. Zardź znowu na po-
cząłku Sierpnia posiawszy drugi raz,
żędźze zielona pasza aż do poźney
iesieni. JW iesient pozostałe łodygi

_ przyorawszy, stanie zanawóż nasą
szłą wiosnę pod ięczmień. Siano la=
tem wymłocone, iest na paszę nad
wszystkieune siana nayuzytecznieysze.

- Gdysię osobliwie wodą sparzy, krowy
'ponim daią przednie mleko ż masło;

ł p i RE 4%

2 i
%
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ziarna nasienne można na: oley wy
biiać, można w potrzebie na mąkę i
ehleb obrócić, a esobliwie gotębiom i
kurom są bardzo ulubione, które od
nich do niesienia iay nierównie staią
się płodnieysze. |

Bo B Y.

Nie moglem w tćm pismie dla, tego
o tey pożyteczney roślinie przemilczeć,
że tą w gospodarstwie trzypo'góm, które
koniecznie ulepszać wypada, iżby go

„zrobić wstępem do doskonalszego syste-
matu, korzystnie w koley siewów wcho-

, dzić (iak widzieliśmy pod artykułem o-
koniczynie) może, apiękny zysk przyno-
'sząc z gnoionego, dotąd czczego ugoru,
krzyżową swą w rzędy uprawą wybor- *
nie usposabia role do zmianowania, czyli .
kolei siewów, powyżey wymienioney,
która w niczóm nie narusza porządku i
podziału pol rolnictwa w trzy pola. -

- Ponieważ, mówiąc o warzywie, sta-
rać. się będę opisać iak naydokładniey
rzędową krzyżową uprawę;  zaczem

_ dotknę tutay tylko obeyścia, iakiego
trzymać się wypada, przy sadzeniui
zbiorze tey rośliny. | =

*
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Boby lubią ciężkie, gliniaste, ilo-

wale i wilgotne grunty, a że korzenie

ich pionowo w ziemię wdrążaią; rola

„więc zwykle w takowych położeniach
glęboka,: głębiey lemieszem sięgnięta i

poruszona bydź powinna: co potćm na

korzyść zboża i koniczyny po bobach
następuiących wychodzi. Nie: tylko bo-

wiem! wilgoć, maiąc gdzie rozchodzić się

w ziemi, dlużey w niey utrzymuie się, i

nie tak prędko daie się spiekać powierz-

chni, ale przytćm korzenie zbóż i koni-

czyny, nie mniey iak i bobów, maiąc

gdzie krzewić się i rozrastać, więcey za-

temsoków pożywnych w siebie z grun-

tu ciągną, i buynieyszą czynią roślinę.

Na fesieni więc umnie ugór, na psze-

nicę w następnym roku przeznaczony,

pługiem wielkim angielskim smałlski zywa

nym podoruią, ieżeli można, radlą +

wloką, a gnóy wywiózlszy ten przed

„mrozami worywalą. Ulatwia to niewypo-

waedzianie robotę wiosnową i rannego

siewu bobów dozwalaą, cotey. roślinie

niewymowniesluży: nie lęka się bo

wiem ona mocnych nawet przymrozków,

choć pierwsze swe Jistki od zimna straci,

to natomiast. nieochybnie nowych do-

-staie. Idzie za wczesnym siewem, wię-

? SB

..

1-
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kszy rost 1 większa buyność rośliny,
zbiór prędszy, i nie tak iey dokuczaią
myszy. | Ly zy

__ Wszelako, ponieważ gospodarz wiey-
ski nie zawsze iest „w sposobności dadź
pierwszą całkowitą uprawę pod boby
na iesieni, a tem bardziey wywieźć i-
przyorać gnoiu, do którego warzywa
przyszłoroczne, a zwłascza kartofle maią
pierwszeństwo; zaczóm nie wielką to
stratę przyniesie, kiedy grunt dopiero na
wiosnę, byleby wcześnie był uprawiony,
a po iego zagnoieniu i daniu mu drugiey

UPLaYCJ) bobami zasiany, albo zasadzony,
Jda się itak bób, byleby dalsza igo Sta
rowna była uprawa, o którey tak, iak
iest u mnie dziś w używaniu, niebawnie
mówić będę. saar?

Dawniey siałem bób rzutnie pod ski-
ę: wychodzilo póltora korca nasienia

na morg ieden, dla tego, aby stał gęsto i
nie dał zielskom krzewić się. Po zeyściu
wleczono go należycie w szerz i w dłuż

_ żelaznemi bronami dla wygubienia chwa-
stów, które po świeżym guoiu mnożyły
się. Chociaż brony listki,a nawet i
lodygę młlodocianą bobów  rozcywały,
nie przeszkadzało to wegetacyi rośliny,
i dla tego ona nie ginęła. Wszelakoi

7 z 4
„
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po tóm brónowaniu mnożyły się chwa-
sty; musiano mnóstwa rąkużywać dla

_ utrzymania roli i bobów w czystości, co.
uprawę ich niezmiernie uprzykrzoną |
kosztowną czyniło, Jeżeli zaś boby tak.

_ gęsto zabrałysię, że nie dopusczały krze-

wić się zielsku, naówczas dolne ginęly

strąki, osadzały się tylko dv górze, 1
zbiór oczekiwanie zawodził. j

To mię zmusiło do zaniechania ta-

kiey uprawy, która wtedy tylko do uży-
cia, kiedy boby zaraz po okwitniemu są

- koszone, i albo na zieloną paszę, albo na

Z

siano obracane.
- Chwyciłemsię więc rzędowey sa”

wy, która powszechnie w Anglii, w lep-
szych gospodarstwach używana. Sznu-
rami albo znacznikiem, o lokieć odstępu,
iedae od drugich odznaczano rzędy, 1

w te' o sześć calów odległości sadzona
boby. (Tym sposobem siew przez poło-
wę zmnieysza się, rola w przedziałach,
gracowanaradlem konmćm, mniey za-
chwasczala się, z mnieyszym nierównie

kosztem byla w czystości utrzymana,
zbiór zaś nierównie był obfitszy, bo dolne

- strąki pięknie zabierały się i dochodziły.
Zawsze iednak w samych rzędach, na
których stały boby, krzewiły się zielska, |.

«
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i wykorzenić ich inaczey nie było można,
tylko nieustannćm przerywaniem, albo

„ pieleniem: co nie malo rąk, o które:
w móćy okolicy skąpo, zabierało. Przy--
tem ziemia w rzędach bobowych nie
mogąc bydź poruszoną,zbiiała się i upra-
wę pod pszenicę utrudzała,  „. / «

Te 1 tym podobne niedogodności,
sklonily mię do zaapplikowania krzyżo-
wey rzędowey uprawy, iuż dawniey
przy warzywie używaney, i do bobów,
z którey, gdy raz osiągnąlem wszelkie
spodziewane po niey korzyści, odtąd iey
nie odstępnie trzymam się, a tazawisła

H,na manipulaey! następuiącey.
Po należytey uprawie zagnoioney ro-

li, włoką ią starownie i walkuią, po
czem znacznikiem, w szerz i w dluż.
morgów - poprowadzonym, odznaczone
są Pady W ich przecięciu sadzą po.

ów w gwiazdę, za pomocą na-:pięć bo
„rzędzia o pięciu kolcach, czyli zębach,
z których ieden w pośrzadku, a czićry
na krzyż o dwa cale od śrzodkowego są
oddalone, w te dołki przez nie zrobione
sadzą kobiety boby pod okiem dozorcy,
aby robota szła regularnie, i żaden do-
łek nie był ominiony. W miarę zasa-
dzenia kwater te są zabronowane. We

=

+
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dk tygodnie; kiedy rzuci się Zielsko,
ponowione iest wleczenie, a chociaż bro-
na przerwie, lub skaleczy liście nasien-
"me dobówó, uważać na to nie trzeba;
roślina nic na tćm nie cierpi, 1 krzewić

„się nie przestaie. Za podniesieniem się
w górę roślin, przedziały między rzę-,
dami troygracem są chędożone dla zgu-
bienia chwastów: po czćm użyte iest
radło konne o dwóch odkladnicach dla
obsypowania bobów. Przechodzą nim na
krzyż rzędy tyłe razy, ile czystość roli
tego wymaga. Pulchni to zarazem i u-
sposabia ziemię do następującego OC

_ wupszenicy. Kiedy większa część strą-
ków sczernieie, czas to ies zbioru , do
_czego sierpa używam dla poniżey opi-
sanych przyczyn, Kjedy na garści zwię-
dną należycie łodygi, wiązanesą w pęki,
ipo pięć lub więceyw kupyukladane
iak konopie, aby przeschły: co gdy na-
stąpi, zwożą ie, a rola wnet podorana,
przygotowaną zostale dosiewu pszenicy,
"która po takiey uprawie piękny zbiór
wydaie.

Lecz ponieważ uschnięcie bobów!du-
żo*zabiera czasu, i opoźnia podorywkę ©
bobowiska, eo wiele szkody w uprawie
ARA, zaczóćm z doświadczenia radzę, |

» siana w

»
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boby, skoro tylko będą w pęki związane,
na odlogu, albo uprawney iuż roli usta-
wić do przeschnięcia, .a tym czasem bobo=
wisko drobno przyorać.., Oprócz zysku
"w przedaży,: niemnieyszą korzyść przy-
noszą boby w obroku dla koni, i wypa=

_ sie trzody chlewney. Kiedy są użytedla
kogi, nie trzeba ich ani moczyć, ani go-*
tować, ale ie w suchym stanie im dawać, -
'Fak niemi żywią w całey Anglii nietyl-
korobocze, ale i zbytkowe, do iazdy i .
parady konie. Można więc śmialo mie=-

„szkańców W. Brytaniiw tóm naśladować,
augorowym tym plodem, zaradziywszypo- -
trzebie stayni dworskiey i folwarczney,
produki z AA iaKO spieniężać, I

- - toćto- robi. korzyść udoskonalonego g0--
_ spodarstwa. Natćmzawisl awantażob-= -

siewanych dotąd próżno leżących ugorów.  —-
_ Pasąc Konie. bobami, dosyć garniec

iedeni pól na dzień ną ićdnego konia; wię
cey ondaie siły ipożywienia nad trzy i

_ezterygarnce chudego zwłascza owsa:ko-
rzec bowiem bobów więcey 200 fantów.

- „waży, anaylepszegokorzec owsa100 fuń=
tów:nie dochodzi. Morg gospodarskibo-

2

bów, w ugorze, gdynaymniey, przystaro--> wnćy uprawie,powyżey opisaney, 8kor-
cywydaie; zaczem dwa morgiugoru, boz
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hami obsadzone, na wyżywienie przez ca='*
ły rok iednego konia aż do zbytku wy=

_ślarczą: co iak wielkie przynosiosczę--
dzenie w owsie , iiak piękny zysk otwie-
ra dla gospodarza wieyskiego w spienię-
żeniu tego ziarna, albo nżyciu jego na in-
nąpotrzebę, snadno każdy sobie wy-
stawi. _ -

Używaiąćbobów do wykarmutrzody.
chlewney, moczyćie, albo gotować potęże-
ba, a w tym stanie niewymownie tuczą i
podobnież wielk4f osczędność przynoszą
w ziarnie, które na sprzedaż poświęcone,

'0 tyleż pomnaża dochód przemyślnego.
rolmika. -.

Łodygi z bobówi strączyny upodo-
bane są od wszelkiegobydła i owiec, i
ledwieże nie zsianemzrównane bydź mo=
gą, kiedy niezbytprzestała roślma pod
sierp idzie. Za granicą rzną ie na sieczkę,i
8inną pasząie nakarm bydłu.lub koniom
R > |
Do zbioru bobów sierp Używany bydź 3

powinien, nie podpada on wtedy żadney
stracie: od kosydolnó strąki są kaleczo=
ne, obcinaneitrudnieysze koszonych bo=*

| bów zbieranie :.rwanie ręką całych roślin »
_dopomogłobydo spulchnieniaiporuszenia :
korzeniami roli; lecz praca ta choćby m mo0=

4



gla przynieść iaką korzyść na kilkunastu
' zagonach, niepodobna iest do wykonania
- na dużym obszarze. Nadto rąk wymaga,
"0 zmnieyszenie zaś ludzkiey pracy u fo--
boty w polu naywięcey gospodarz sta-
rać się powinien, Nadto ziemia, przy ko-
rzeniach pozostała, przy młocce psułaby
paszę.

wów powiedzialem pod artykulem o ko-
niczynie. | ku

Rzepak letni, mieszanina zbóż iziarn
wszelkich w ugorze na paszę.

Wszystkie te rośliny, w ugór świeżo
* zgnoiony zasiane, i w moment swego kwi-

tnienia skoszone, czy zieloną paszą, czy
sianem, dostatecznie nagradzaią wszelkie

_ koszty lożone okolo uprawy ugoru, przy-
noszą nawel czysty dochód zugorowaney
roli, pospolicie przez caly rok bezużyte-

'cznie leżącey, apodaiąc sposoby liczniey-

szego utrzymania bydla, a lepszego iego
wykarmu, pomnożonym gnoiem powię-

X

Zaraz po uprzątnieńiu pola z bobów
podorać go trzeba, bronami sprykować,
słak rolą zostawić aż do czasu orania ićy
w zagon pod óziminę. ” O dalszey kolei sie

"IPyka Białe , yki ózarne, Gryka,  
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kszaią żyzność i urodzayność ziemi, któ-
- ra nie dopiero ichw naszym kraiu gwał-

townie potrzebuie. IDĄ
Namieniam tu 0 uprawie tych roślin

na pasze, dla tego, że ta wybornie u-
. daie się, i może bydź zaapplikowana nie.
tylko w gospodarstwie udoskonalonćm
wielodzialowćm, ale sczegółniey i w trzy-
polnćm. i 2 | i

Zaczynam od wyk. "Te białe czy
czarne, obfity zbiór dla bydławpaszy
żyzney i nader od niego lubioney wyda-
ią, kiedy w ugór świeżo zagnoiony wcze-
śnie są siane, 1 w chwilę swego kwilnie-
nia koszone. AA

Siać ie można zaraz w Kwietniu, u-
daią się przecięż siane i w poźnieyszych
miesiącach , byleby lato zanadto nie było
suche. Dla tego, abym zapewnił moie-
mu bydlu ziełoną paszę w lecie, zwy-
kłem ią siać kwaterami co dni 20, to-
iest skoro iedna wyka zeydzie i nieco
zabierze się, przystępuię - natychmiast
do drugiego siewu. | SKO

Kto chce mieć piękną po wyce ozi-.
minę, zaraz po iey skoszeniu, postąpi
z nią tak, iak się powiedziało o bobach,
wywiezie przewiędłą na inną rolą, a
wyczysko bez straty czasu przyorze. —

b
iii
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Przeznaczaiąc wykę nie na nasienie
ale na paszę, o czćm tu tylko mowa,
skąpić nie trzeba nasienia, i naymnicy
16 garncy na morg gospodarski wy=
ŚIOWAÓR O loot (ada

Rzepak leni podobnąż oddaie przy-
sługe, byleby gęsto byl i równo zasiany,
kosić go, skoro dobrze kwitnąć pocznie,
a nie czekać aż dolne opadną kwiaty.
i zawiążą się strączyny.:. Podsiewam go
u siebie szperglem, kiedy go na paszę

" przeznaczam. Wówczas garncy 4 i pół
rzepaku, a g kwart szpergłunamorg
wychodzi. Mieszaią oba te nasiona zpia-
skiem, podobnież jak koniczynę, i do
każdego garnca piasku kwartę rzepakui
pól kwarty szperglu <dodaią. Mieszanina
ta, tak żyzną ii obfiią, a od wszelkiego
bydla lubioną paszę wydaie; że zaledwie
Iey równać rie można z paszą koniczyny:
0 lat wielu obiete trawy, z sobą po-
łączone, niemałą przestrzeńugorów mych

-. gnoionych zaymuią, dostarczalą mi pię--
_ kney zumówey paszy dla bydła, i ozim=

1

w
”

y

na po nich, a żyto mianowicie, naypię-
wa

| knieyszy zbiór wydale.
"W. niczćmpowyższym roślinom nie -

lustępuie gryka, skoro na zieloną paszę -
albonasiano, niezaś nanasienie w gnoio-
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nym ugorze zasiana: kiedy w pierwszym
swoim kwiecie ścięta, pasza z niey dzi--
wnie od bydła wszelkiego lubiona, lecz
wioseniie przymrozki uszkodzić ią a na- '
wet i znisczyć mogą; dla tego nie radzę
ley nawet na paszę wcześniey siać, tylko
po połowie Maia, a to w rołą po zgnoie-
niu dobrze wyprawioną, bo żyto, nastę-
pac? po gryce, sowicie nagrodzi, by-
eby gryka nie R od zimna a za-
chwyciła w zienń wilgoci, lato zaś nie bylo
zbyt suche; zbiór jey często nawet wyki
przechodzi. Możnado tego siewu użyć po-
śladu gryczanego 20 garńcy na morg, do
którychgdy się doda dwa garnce szperglu,
pasza tóm żyznieyszą stanie się. Dobrze ią
siać wraz ze szperglem, zaraz po sprzęcie
żyta albo pszenicy, byleby niezwłocznie .
rżysko było drobno 1 plytko przyorane,
wówczas na iesieni wyborne da pastwi-
sko dla bydła, a bardzo często.i piękny .
zbiór suchey paszy na zimę.Wlatach 1809
i 1810 za radą /engnicha Sekretarza | ©
Zygmunta Augusta, i 4/brechła Thaera,
wspólczesnego nam Agronoma, siałem --
w początkach Sierpnia, po skoszoney
wyce na siano, w ugorze gnoiowym
grykę z żytem egipckim, descze niecó
przechodziły, gryka doszła blizko łokcią -.

i "338 A RRS Łe Że
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wysokości, i dostatkiem wydała siana,
żyto zaś w roku następuijącym plennością
swą innym nie ustąpilo żytom. Zanie-
chalem poźniey tak Interessuiącego do-.
świadczenia dla zmnieyszoney klęskami
woiennemi do trzeciey części pansczyzny,
co miwszelką odięlo sposobność konty-
nuowania tey arcy korzystiney uprawy,
która,w iednym roku na ugorze nawie-
zionym, dwie dobre pasze odmienney
naturyw obfitości dostarcza, i nadto
piękny zbiór oziminyzapewnia: -

Gryka, pospolitym sposobem na siano
robiona, tę niedogodność przynosi, że
'z trudnością usycha: lecz używszy Klap-

? waniaw kopach, który opisałem pod
_ artykułem o Koniczynie; bardzo spieszne

maierowskiego sposobu , toiest wygrze-

i smaczne dła bydla robi się z nićy siano.
'Pozóstałe m iescze mówić o obsie-

„wie ugorów mieszaniną zboż poślednich
i nasion traw rozmaitychi roślin na zie-
doną paszę, albo na siano: ponieważ ta
składa się z rozlicznych gatunków roślin,

",, które wszystkie są poiedynczo od bydła
> |. lubione; zaczćm karm takowy tćm przy-

*
©. demnieyszy iest dlaniego, bo i bydfo..
1/1. także lubi w pożywieniu odmianę. "Tym

końcem bierze się ięczmień, owies, groch, .
ya we szy” „ ż po ; TY; 4

: -g > 4
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gryka, poślednie też 'wyki, szpergle,
rzepak, a czasem. 1 boby: co Wszystko >
gdy w przyzwoitćy proporcyi zimieszą
się, rozsiane iest w żagnoionyidopra<
wiony należycie ugór: zwykle u mnie
biorą na morg gospodarski ćwierć ię-
czmienia, 12 garncy owsa, 1o-garncy gry-
ki, Ggarney grochu, 4garnce wyki, 2 rze-
paku lub bobu, i 1 garniec szperglu, có
uczyni w ogól 45 garnce rozmaitego tego
nasienia, którego zbiór do 40 cett. nay-
wybornieyszćy zitńowey paszy wynosi,
Zarąz”po skoszeniu tey inieszaniny, skoro
tylko bn przewiędnąpokó' „przenieść.
ie trzeba na uprawną iaką rolą lub odłog,

- 1 tam ią skopić, aby rżysko iak rayprę=
dzćy moglo bydź przyorane, czego pię=
kny zbiór następuijącey po nićy ożimi-
ny wymaga. sę | p.

- Z doświadczenia zapewnić mogę, że
morg ieden ugóru nawiezionego, 1 taką,
iakem dopiero opisał, inieszaniną zasiane-
go, możedwa konie przez pięć do sześciu
tygodni w lecie zielona paszą zamiast 0-
broku w sile utrzymać, i do 12 cett. o-
prócz tego wybornego wydadź siana.

Ponieważ wszelkie u,.mnie siewy iare
koniecznie walkowane bydźpowinny, dla
przyczyn powyżejkasza ściąga

8
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"sięto zatóm i do siewu wszelkich traw
przeznaczonych na paszę, a mianowicie
do mieszaniny, która po zawałkowaniu
'równiey wschodzi, i lepiey zabiera się.

43> x

 

Nietrzeba rozumieć, aby wszystkie
dopiero wymienione sposoby obsiewania

 ugoru wymagały koniecznie świeżego
gnoiu, iw iednym rokusi na iednym Fol-
warku miały mieysce.  Wybierze zpo--

między nich każdy gospodarz wieyski
taki rodzay trawy, lub rośliny, na który
zdobydź się może, a ugory nawet da-

wniey. gaoione,; podług natury gfuntu,
dla nich przeznaczy, świeży nawoz po-

- więcćy ich wymagałą.
święcaiąc bobom i wykom, którenay-

V

m0> ż „7%

Mieysceby tu było właściwe dotknąć
6 kolzie, rzepaku zimowym 1 lucernie,
które w innych kraiach udzielają także
jak nayobfitszćy dla bydła paszy. Lecz,
że pierwsze nie są mi iescze dostatecznie

ż dlugiego doświadczenia znane, proby .
_ zaś robione nie przekonywaią mię, czyli

4 „ky
. a. Pay.
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wytrzymać rośliny te zdołaią ostre nasze
zimy: z lucerną zaś, lubo kilkunastole-
tnią uprawą dostatecznie iestem obezna-
ny, gdy przecięż w zmianowanie, zwła-
scza trzypolnego gospodarstwa, wchodzić -
oną nie może, i na oddzielnych sztukach,
uprawa ićy kończy się; zaczćm w niniey-
szem podręczanćm piśmie 0 miey 1 o po-
wyższych dwóch roślinach pominę, a
przystępuię do warzyw i opisu rzędo-

- 4

wćy na krzyż uprawy. x

i DZWE PP + ;
O rzędowćyna krzyż uprawie warzywa

|, w ugorach. c |

Ani się dziwić potrzeba, że tak uży-
jeczne że wszech miar ziemne płody, ia-
kiemi są warzywa, pod których nazwi-
skiem obeymuię tylka kartofle, rutabagę,
brakiew, kapusty, buraki i rzepy, przy
pospolitem i zwykłćm dzisieyszćm z nie-
mi obeyściusię , ograniczone są dotąd na
małych oddzielnych gruntu sztukach
przyległych R AR a ogrodami
nazwanym, i że mało gdzie weszły na
pole, atćm mnićy, że w regularną kolóy
czylizmianowaniepoletków nie są wpro-

WW LS j
, Zważywszy ile rąk, Pra 1 czasu

«
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zabiera pielenie, motykowanie, obrzu-
canie tćy odrobiny hodowanego dotąd
warzywa; sprawiedliwie każdy zrażać
się musi od dania większćy extensyi tóy
uprawie, zwłascza, że dotąd mniemaniem
jest niemal powszechnćm, że tylko pod
miastami ogrodowiny, "toiest warzywa,
wprost swoićm spieniężeniem, koszt na
nie wyłożony gospodarza wieyskiego
nagradzają: ani pomyśleć, ani zawie-
rzyć chcą temu. w wielu odlegleyszych
od miast garnizonowych albo. fabry-
cznych okolieach, aby w wypasie bydła
i drobiu, sw wychowaniu młodzieży,

-w-powiększeniu nabialu,w pomnożeniu
ilości gnoiu, w. wyczysczeniu i spul-|
chnieniu roli, równą, ale trwalszą ko=”
rzyść gospodarzowi wieyskiemu przyno-
siły, iak kiedy surowo, choćby za wy-
soką cenę w mieście są sprzedane. Tak.
przecięż iest nieco chybnie: dopieroż
kiedy wynalazkiemgorzelni parowćy, i
przerobem wnichkartofłów na dobrą i
wniczóćm zbożowćy nieustępuiącą wódkę,
takwielkiezyski ztego warzywa ciągnąć
można, i kiedy przeięty sposób uprawy,
od przemyślnych cudzoziemców używa-
nóy, zmnieysza niewypowiedzianie koszty
i zachodyokoło ich hodowania, do tego
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stopnia, że w okolicach nawet mnićy lud-

nych iak naywiększa extensyamoże bydź

ićy dana bez usczerbku zbożowego rol-

nictwa: kiedy odkryte śrzodki, co do koń-

serwacyiwarzyw, zabezpieczają rolnika

od strat, których dotąd dla ich niewia-

domości doznawał; spodziewać się Urze-

ba, że uprawa warzyw wszędy z upra-
gnieniem będzie zaprowadzona, Wwięk-

szym ogóle przeydzie na pola, i w ko-

ley siewów i zmianowanie poimiesczona

zostanie. "Tym sposobem powracaląc

ugorowemu gruntowi straconą dotąd iego

wartość, i zrobiwszy zniego nowy dotąd

nieiako nieznany fundusz, na powiększe-
nie i lepsze utrzymanie bydła, a tćm sa”

. . .

móm pomnożenie gnolu 2 urodzayności

ziemi zrządzi owwę trwałą meliioracyą 1
udoskonalenie kraiowego gospodarstwa
wieyskiego, któreiestupragnionym ce-

lem oycowskiego dzisieyszego rządu, a
życzeniem każdego przyiaciela rolnictwa.

Obeznać więcwspólziomków ze snad>
nieyszym imnićy kosztownym sposobem

uprawy warzywa, iego konserwacyą1
użytkowaniem, iestto im oddadź pra-

wdziwą przysługę. Zechce więc czyteł= - '-

nik, chciwy udosko alenia swego zie-

miańskiego rzemiosła, wziąć pod pilną

"=
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uwagę następuiącą na długoletnićem do-
świadczeniu opartą radę. Nie poaię ićy
za naylepszą, ani taką, któreyby popra-
wić 1 ulepszyć nie można; zawsze prze-
cięż pożytecznieyszą od tego, co dotąd
znamy, I która może bydź wstępem do
udoskonalenia i sposobu i rzeczy.»

- Ponieważ pospolitai zwykła każdego
warzywa uprawa, wymagałąc w czasie
swoiey wegetacyi aż do zbioru,mnóstwa
rąk do pielenia, motykowania, obrzu-
cania onego, zrażała rolnika od dania ićy
większćy extensyi, nad zaradzenie do-
mowym, a i to tylko kuchni potrzebom;
przemyślny zatćóm cudzoziemiec wy-
nalazł rzędową uprawę, za pomocą na-
rzędzi bardzo prostych, bez zmmieysze- ,
nia zbioru z pewnćy rozległości pola,
ręka ludzka dojegoobrobku prawienie-
ZE stała się, czas uprawy i iey
Koszty niewypowiedzianieosczędzone 1
„zmnieyszone zostaly, iak toponiższy opis
nayoczywiścićy wykaże. s =
* Rzędowa na krzyż uprawa suppono-

wać każe rzędowe warzywa sadzenie,
które pierwszą poprzedza.
> Dla wykonania porządnie i regular--

_ nie oboyga, zacząć należy od wymorgo-
wania poletków, i podzielenia ich na

t
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kwatery, z więcey lub mnićy mórgów
zlożone, i oddzielone od siebie miedzami.
Morgowanie to z wielu miar iest awan-
tażowne dla właściciela gruntu i nawet
dzierżawcy. Daie poznać prawdziwą

 obszerność gruntu i iego wartość, do-
zwala wyrachować.dokładnie każdą ro-

- botę w polu, i tę uporządkować ,: mieć
wiadomość 0 ilości siewu, zbioru, wy=
wozki gnoiu.* Wszystko to udziela świa=
tła, nieznanego dotąd właścicielowi grun-
tu, i zasłania go od mnogich strat i oszu-,
kaństwa, ną które wystawiony, kiedy
stala nierówne pozwaldią siać ofiicyali-
ście, co mu się spodoba, a zarabiać tyle
tylko, ile włlódarzowi lub karbowemu
dziennie prętem wymierzyć się podoba.
Nie dla samćy więc rzędowćy uprawy
wymorgowanie potrzebne 1* użyteczne,
każde regularne bądź iakie chce gospo-
darowanie wieyskie obeyśdź się bez niego
nie może. go
"Na wymorgowaney kwaterze, pod

to, lub owo warzywo przeznaczoney,
„uprawa ugorowazaczynać się powinna
zaraz na iesieni, a przynaymniey rola
na kartofle przeznaczona, glęboko zora-
na, drobno uradlona, i należycie uwle-
'czona bydź powinna. (Gnóy, ile możno-

y i
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ści, przed zimą wywieziony i preyoma.
ny, co zbiór tey użyteczney rośliny nie-
wypowiedzianie ponmaża. W ogólno-
ści mówiąc, wszęlka na iesieni wywoz-
ka gnoiu, byleby -ten przed mrozami
był worany, nierównie więcey dopo-
maga do wegetacyi i plonu zasianey czy
zasadzoney na niey rośliny, niż kiedy ta
wprost zaraz po wywiezieniu i wora-
niu gnoiu w ziemię póydzie, Ściąga się

"do sczególniey do. pospolitego naszego
mierzwiastego i rzadko kiedy dobrze
przygniłego gnoiu, bo kiedy ten zamie-
niony vv massę, tyle przynosi skutku
wywieziony na wiosnę, ile tamten na
zimę worany. SA:
Nie zawsze przecięż śrzodkii stosunki

gospodarskie dozwalaią doprawić rolą,
ną ugór zwłascza przeznaczoną, 1 wy-
wieźć gnóy, aten na iesieni iescze przyo-
rać, Q to więc przynaymniey starąć się
potrzeba, aby rola, na warzywo w roku

-

następnym przeznaczona , najesieni była

dobrze 1 naystarowniey podorana: w ka-
- żdey

roci, a przecięż w naszym Kraiu eko-
nomowie nasi naylekcey łą ważą, a
w mylaćm tćm przekonaniu, że nastę-

=

bowiem uprawie uważać należy.
p orywkę za pierwszą zasadę 1ey do-
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pne orania ią poprawią, pospolicie na-
"wet nie dozieralą tey roboty, i na same*
$o oracza spuśczalą się. Musialem zro-

ić tę uwagę, widząc, że tak pospolicie
w naszym kralu dzieie się, ;
_JNa wiosnę podorywka iesieana ma

bydź drobno, równo, i iak nayglębiey
zraądlona, w czóm radla Meklemburskie
na *dwóch kolach wielką oddaią przy=
sługę. Na uwleczoną taką rolą gnóy
wywieziony, należycie będzie przyorany,

Jeżeli na iesieni gnóy był przyorany,
tedy na wiosnę po ubronowaniu dadź
iednę calą uprawę roli, a po tey do sa-
dzenia rzędowego warzywa przystąpić,

Przygotowana na ten koniec rola;
ma bydź naprzód uywałkowana dlą
dwóch pobudek, aby rozkruszyć bryły,
iżeby lmije znacznikiem porobione le-
piey odznączyć się mogly i były doy-
rzane, | | |

, Do znacznika (marqueur), który po=
 miżey będzie opisany, powolny koń za-
przęga się, a ponieważ prosta miedzą,
granicą iest kwatery, dyrekcyia zatćm
 lmiy chybić niemoże: chlopak prowa-
_dząćy konia trzymając go równo u py=
ska, byleby prosto i nie oglądaiąc się,
ale patrząc przed siebie szedl kraiem

o
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miedzy, parobek zaś z tyłu za znaczni-
kiem idący, dobrze naciskął narogami

„czyli rękoieściami znaczniki na żadną
stronę unosić mu się nie dawał, wtedy.
jerwsze cztery liniie regularnie i wy-
Kinie będą odznaczone. *Zawróciwszy
„znacznik chłopak, który prowadziko-
nia, idzie przedziałem odznaczonym
między trzecią i czwartą liniią, daiąc ta-
ki kierunek znacznikowi, aby pierwszy
ząbwpadał w ostatnią od poła oznaczo-
ną limiią, czego z tyłu idący parobek,
powoduliący narzędziem, dozierać powi-
nien, ostrzegaiąc chłopaka za iego nay-
mnieyszćm wyboczeniem. Odznaczenie
w znacznikiem linii czyli rzędów wdluż
póty się ciągnie, póki zamierzona,
sztuka roli na zasadzenie dzienne nie bę-
dzie ukończona. Po czóm idzie odzna-
czenie czyli przeciągnienie znacznika
"w poprzecz porobionych iuż lmiy, zaś
eząwszy ciągnąć pierwsze liniie od mie-
dzy poprzecznćy, podobnymże sposobem,
iak się wyżey powiedzial.

Ponieważ miedze, chociażby nayre-
gularniey wyprowadzone,nie mogą
przecięż mieć takiey prostości ) równości,
iakich pierwsze przeciągnienie znacznika
wymaga, a zaś wiele ną tem zawisło,
4, po e

Ź
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aby pierwszych liniy odznaczenie było re-
gularne, bo do tych stosuią się liniie
idące przez całą kwaterę; radzilbym za-
tem przy miedzy z malym od niey od-

-stępem, tam, gdzie skiba wyrównywać
się poczyna, sznur długi od końca do
końca stala wyciągnąć, 1 podlug tego

"sznura, po którym pierwszyząb zna-
cznika iedź owinien, pierwsze wypro--
wadzić rzędy. Może iestem rozwlokły
wtym opisie, ale obaczym poźniey, iak
iest potrzebna ta regularność przedzia-
lów i rzędów, i iak dalszą robotę w polu
około warzywa ułatwia. | |

"Ostrzedz iescze winienem, Że nie
potrzeba zarazem wwięcey roli znączni-
kiem odznaczać, nad to, co w iednym
dniu 'zasadzono bydź może.  Liniie
bowiem snadno wiatrem i desczemmogą
bydź zatarie , i albo robotasadzenia by-
łaby nieregularna, a zatem wielce szko-

_dlrwa dalszemu obrobkowi, albo pono=
wićby wypadało znaczenie, które dla
dawnieyszych pozostalych w wielu miey-
scach liniy, na omyłki w sadzeniu snadno
wystawićby mogło. Czynię te wszyst-

- kie przestrogi z własnego doświadczenia
Az tego, com widzial u moich przyiaciół
+naśladowców, ktorzy mniey daiąc ba
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„ezenia na te sczególy początkowę, po
wniyściu roślin, dla nieregularności rzę-

„ dów, trafić do końca nie mogli z obory-
waniem, i dla tey iedney przyczyny za-
niechali tak użyteczney uprawy, 1doda=  -

| WR wróciłi się sposobu. |
_ Kilka godzin pilnego dozoru, aby
jak nayakuratniey początkowa szła ro-

=

bota, wybór do niey przebiegleyszey
czeladzi, wreszcie mala nagroda dla
ochoczego i trafnego chłopaka i parob-
ka, 'ciągle używanie iednego powolnego
1 bez narowów konia, tak dalece wpra-
wią i ludzi i bydlę, że za czasem bez
dozoru nawet tak nayprościeysze liniie
w szerz i wdluż wyprowadzone będą. -.
_ Wielkość i rozmiarznaczników, czyli

markierów , pod artykulem onarzędziach
_ opisanebędą. dek

w szerz i w dluż na zamierzoney sztuce
Po ukończeniu roboty. znacznikiem

do dziennego zasadzenia kwatery, cala
- tarolaokażesię bydźpodzieloną na regu--

larne kwadraty, w których przecięciąch,

się : z sobą punktach, sadzone bydź maią z?

warzywa. -Sadzenia tegosposób ipo-

rządek będzie opisany pód każdym ar--
tykulem warzywa: pewnym. bowiem

ks

A
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modyfikacyom podlug natury rośliny

podpada. . he" R
Po zasadzeniu kartoflów, albo bo-

bów, ponieważ rola od koni i sadzących
osób zdeptana; zaczem silnie ią wybro-

nować potrzeba, aby powierzchnią roz-
kruszyć, inie dadź iey, zwlascza w grun-
tach ścisłych, zamienić się w skorupę.

Wleczenie to nic -nie zaszkodzi sadzeniu,
bo kartofle i boby naymniey na sześć

- calów glęboko w ziemię idą: brona zaś

_ nigdy glębiey nad 2 do 5 calów nie

sięga. 5 sk | 3

Skoro na roli zasądzonćy w, rzędy
rosadą kapust, rutabagi, brukwi, i bu-
raków , rzucą siew przedziałach zielska;
nie trzeba czekać aż one podrosną i za-
korzenią się: lecz skoro tylko zazieleni
się niemi ziemia, natychmiast brać się
trzeba, do wyczysczenia roli tróygra-
cem, czyli gracownikiem iednokonnym,
o trzech żelazach, który poniżey będzie

opisany. Ciągnie go ieden koń założony
' do dyszla, czyli grądziela. Konia pro-
wadzi chłopak trzymającgo krótko przy
pow i idąc przedziałem rzędowym o0-

- bok tego, który tróygraca czyści. Paro-
bek zaś z tylu go naciską rękoieśćiami,

przestrzegaiąc bacznie , aby narzędzie sa-
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mym śrzodkiem przedziału było prowa-
dzone i żelazami swemi nie uszkadzało za-

sadzonych rosad. Dla większey pewno-
ści i regularności roboty, -dobrze będzie,
gaye same chlopaki, koniei parobcy,
o gracownika i obrzutnika będą użyte,

które iuż znaczeniem zaymowaly się.
Konie,osobliwie ciągle do tey roboty u-
żywane, tak do niey wprawialą się, że
u mnie w komney iDzieżanowie same
bez chłopaka iak nayregularniey prze-
chodzą śrzodkiem: przedziałów 1 w_-ni-
czóm nie uszkadzaią sadzonych w rzę<
dach roślin: o czóm każdy na mieyscu

' przekonaćsięmoże. s eh,
- Po ukończeniu gracowania w dłuż,
zaczyna się Pc. rzędów w po=
przecz, tak dalece, że gdy obieteroboty

- odbyte,całe polezzielska iest zupełnie
oczysćzone: że zaś rola na wszystkie
strony należycie rest wzruszona, niewy-

 mownie dopomaga to do wegetacyiro- .
_" śliny, nawet w posuchy. Jeden koń,
"chłopak, i parobek są w stanie bez
WiślkijE uwrudzenia, na dzień trzy
mnorgi gospodarskie a nawet i więcey
iak naydoskonaley wyczyścić, ilepszą
im niemal nad ogrodową dadź uprawę.

(Ze zaś za każdćm trzydziestem albo

   
|)

*



rzędowey, 79

czterdziestóm przeyściem z narzędziem
p: staie, potrzeba dadź nieco spocząć
oniowi; zaczćm ten czas iestużyty od

chłopaka i parobka do przerwania od-
robiny zielska, któreby gdzie tuż przy
roślinie wyróslszy, od tróygraca albo
obrzuinika poderznięte bydź nie mogło.

,  Gracowanie to na krzyż co dni pię-
tnaście ponawia się, nie tylko dla dobra
warzywa i zapewnienia pięknego iego
zbioru, ale dla- uprawy ugoru, którytym
sposobem w iaknaywiększćy czystości i
spulchnieniu iest utrzymany.

Po trzecićm gracowaniu, albo obrzu-
caniu na krzyż rzędówwarzywnych ra-
dlemkonnćm, rośliny pospolicie iuż tak

- zabiorą sięi rozrosną, że same swemi li--
ściami lub nacią żadnćy wegetacyi nie
dozwolą zielsku, a cieniem swym nie da- .
dzą stężeć ziemi, i na tćm zwykle koń-
czy się rzędowa uprawa warzyw, ze sa-
dzonćy rosady pochodzących: co iak.
potężnie osczędza ręczną robotę, iak
wybornie doprawia ugor, aprzytem do-
zwala iak naywiększą: dadź extensyą
warzywney w polu uprawie; snadno
każdy,o tćm przekona się, robiąc małą
ićy probę u siebie, która go nieochy- .
bnie docoraz, większćy zachęci. ,// *

» ZArdgj
-

=
+
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4 Wracam sięteraz do kartoflów i bo-
bów, których uprawa po zasadzeniu
odmiennego nieco wymaga obeyścia się.
Obie te rośliny dlugo częstokroćwzie-
mi leżą, «nim się na wierzch dobędą,
a tym czasem chwastrozwiła się, krze-
wi, i nieraz całą roli okrywa powierz-
chnią, nim rzędy odznaczą się nacią lub
liściami sadzonych roślin. W tym stanie,
i wcześnićy nawet, gubić zielsko, iak
tylko ziemią okryie, potrzeba. Lecz
brona, do któróy w tym razie pospolicie
udaią się, malo tu pomoże. Ledwie setne
zielsko przerwie, żadnego nie. wykorze-
ni, a resztę, ziemią okrywszy, oszukuje
tylko gospodarza więyskiego i na szkody
go wystawią: bo po tem bronowaniu

należyty wschodzących bobów lub kar-
toflów albo niepodobny, albo nader tru-

dny: co nie iednego rolnika odstraszyło .
od rzędowćey, a nawet i znacznćy pospo-

- litey plagiem warzyw uprawy. "Tu więc
ważną 1 nieprzeplaconą usługę —oddaie
exlirpator czyli wyrwak, toiest narzędzie
0 kilkunastu żelazach we dwa rzędy
w balkachtak osadzonych, że wdlugo-
ści półtrzecia blisko łokcia przednie

t

_ chwast zwykle tak się wzmaga, że mu -
©  poźńłćy dadź rady niemożna, i obrobek
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żelaza naksztali grac, zastępując odstępy
tylnych grac żelaznych, MAYPABJE poaego
pustego mieysca nie zostawiają na roli,-
ale ią całą iak tylko zaymuią, podrzy-
naią, a tak wraz z nią podcinaią korzenie

wszystkich zielsk., i te gubią. Do takiego
narzędzia wprawdzie czterech koni po-
trzeba ze dwoma ludźmi, ale też za to
w iednym dniu sześć morgów zupelnie
z chwastu oczyścić inożna, i przy tćm
rolą spulchnić, tolest iak naydoskonaley

ugór uprawić: czego zaledwie sześć plu-
(gów dokazaćby zdołały. Dodam, że
ztyłu do tego narzędzia przymocowana
bronarozbiia bryły, i chwasty na wierzch
wyciąga, co w ordynaryynćm gospo-
darstwie iednćy oddzielnćy czterokonnćy
wymagałoby fórnalki. *-Operacyią tę mo- ©
żna powtórzyć, chociażby kartofle i bo-
by wschodzić zaczęły, ieżeliby chwast dla
wilgotnćy róku pory, alboliteżdla zapa-
skudzoney dawniey roli, bardzo się rzu-
cił nanowoi ią okrył. Chociaż wtedy

' żelazami będzie pokaleczona nać karto-
fłana, lub pierwsze liście bobu, mic to

- im nie kodk., i pierwsze i drugie odro-
shą, a po takowćm wygracowaniu iroz-

„ pulehnienin roli tem lepiey wzmogą się
<-E OEEREWIAE CO DY 0. ę Sszłj:
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Wszelako, gdybychwast nie bardzo
rzucił się po pierwszćm gracowaniu,a
rzędy bobowe lub kartoflane wydobytą
ma wierzch nacią i liściami dobrze iwi-
docznie odżnaczaly się; naówczas udadź
„się trzeba do tróygraca, i im przedziały
pomiędzy rzędami powyższym sposobem
oczyścić 1 spulchnió. . . "> 2;

Kiedy kartofle lub boby na' ćwierć
łokcia i więcey podniosą się nad ziemię,
wtedy to chwila udania się do radia
konnego o dwóch odkladnicach, obsy-
pnaikiem zwanego. Trzy iegó są ceie,
wytępić zielsko, pulchnić rolą, czyli ugór

- uprawić i obsypać boby i kartofle, czego
'tak bardzo pierwszeamiańowicie dru-
_ gie potrzebiuą. Prowadżenie tego narzę*

zia tćyże samćy wymaga manipulacyi,
eo i tróygraca, 1 ciżsamiludzieikonie

_do tćy roboty potvinni bydźużyći: 'chlo=-
pak prowadzi konia śrzodkiem iednego
rzędów przedzialu, sam obok idzie dru--
gim przedziałem, a parobekz tylu unosi,

- albo naciska narzędzie. Kiedy to pier-
, wszy raz oboruie rzędy, niepotzeba go

o w ziemię zapusczać, a iżby od-
adnice młodych WA "zbytnie ziemią -

nie przywałały, ściągnąć ie czylizwęzić ©
szrubą należy. Za drugimrazem głę-

sg.
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bićy idzie narzędzie, i iego odkładnice
są szrubą rozparte i bardzićy rozszerzone:
ale, że powierzchnia roli poprzedniczem
rozoraniem iuż była poruszona i spul--
chniona; snadnićy więc koniom ciągnąć
narzędzie, chociaż głębićy w ziemię za-
pusczone. Trzecia uprawa glębsza ie-
scze bydź powinna ,: zwłascza u kartofli,
a to tyle, ile konie i radło wytrzymać
zdołaią: plon pony kartoflów po wię-
kszóy części od tego zawisł. W czasie
kwitnienia wstrzymać uprawę takową
należy, ale zaraż po okwiinieniu brać
się nanowo do nićy, niezważając na
czas, 1 iakiekołwiek me w polu.
roboty.  Dowiedziono iest, że każde
obrobienie o dwa i trzy ziarna zbiór

, kartoflów pomnaża: a im poźnieysze iest
oborywanie, tym zysk zbioru bardziey -
powiększa się; nie go więc zawieszać i
tamować nie powinno. Jeden koń silny
ze dwoma: ludźmi przy umiarkowanćy
ale ciągłey pracy, trzy morgi na dzień
zupełnie z zielska oczyścić,' spulchnić 3
kartofle obrzucić mogą. x» 5.001 :,

Na tćm zasadza się rzędowa na krzyż
- uprawa. Fak,iak widzieliśmy z opisu,
miewypowiedzianie rąk osczędza, role
dziyynie skutecznie czyści, ze

. k
*
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- rozpulchnia, zapewniazbiór piękny wszy»
stkich produktów,inadto usposabia rolą
do wydawania obfitego zbioru następuią=

- cych po nich zbóż ozimych czy iarych.
Kiędy zaś do tego dodamy, że '-dozwala
znaczne obszary gruntów obsadzać wa=
rzywami lub bobem, bez, zmnieyszenia .

-. zbożowćy uprawy*i pomnożenia liczby
pracuiących; wtedy zdaie się,. że każdy
gospodarz wieyski z "ochotą chwycićby -
się ićy powinien, i pewnie iąć się ićy

„nie omieszka, sprobowawszy zrazu na
małym ićy korzyści. WCC?

 

PAN | ;
Przystępuię teraz do uwag nad roz

maitemi warzywami: a iż między niemi
| kartofle na pierwszeństwo zasługuią ,. za-
 t6m od nich zaczynam

O KaRTorLAaca. -

_ O ulepszeniu ich własności pożywnćy
| i rodzayney za pomocąnasieńia.

Lubowszyscy uznaią pożyteczność
s, kartoflów i pragną znićy korzystać;mało
M

| Kto przecięż stara się ulepszyć corazio
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bardziey nikczemniejące w kraiu naszym
ich gatunkh © HPęeY ABA

Rozradzaiącsięone raz. wraz z tychże
samych bulw, i na iednymże nieraz.

_ gruncie, tak iak wszystkie mne rośliny i
zboża, następnie coraz bardzićy pogor-
sząć się muszą, tak dalece, że w końcu
zamieniaią się w wodniste bałabany, za-
ledwie zdatne do wyżywienia trzody
chlewnóy.

Zmianaich dobroci eo do pożywnóy
matęryi w nich obiętćy, która niemal
zupelnie do żytnićy podobńa, do tego sto-
pnia dochodzi, -że kiedy pierwiastkowe
z Ameryki lub nasienia pozyskane. kar-
tofle b 24 do 59 zawierają w: sobie
pr» mąki posilaiącey, wyrodzonę
ałabany zaledwie 12 i aż do g tylko

iey w sobie obeymuią. Ogróm ich iest
wielki, ale mało pożytku przynosi. Wtóy
samćy proporcyi stoł ich pożywność, i
spiritus z mnich wydobyty. Kiedy do-
brych kartoflów garniec na strawę dla .

- jednego wieprza na dzień wystarcza,ba-
4dabanów 2 i 5 garnce tamtego nie zastą-
pią, i dła swey flegmistey wodnistości
nigdy dobrego nie zrobią wypasu. Jeżeli
dobrych kartoflów korzec na gorzelni:
parowey do 7 18 kwart wyda wybor-

+.

* „dk
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ney okowitki 10*9 proby; natomiast dru-
ich do wydania teyże ilości naymniey
|wóch korcy potrzeba, i przytćm oko-

' witka test mętna i mniey przyiemnego
smaku. Idzie iescze zatćm, że dwa razy
więcóy gruntu, dwa razy: więcey upra-
"wy, tyleż kosztu na zbiór izwozkę, wre-
szcie dwa razy obszernieyszych składów

zk.

takie kartofle wymagaią.
Za granicą, a zwłascza we Francyi,

w Niderlandach, Anglii i północnych
_, Niemczech, gdzie bliżćy w naturę roślin

wglądaią, 1 rozmaitszą korzyść z nich
elągną, oddawna dostrzeżono zmniey-
szania się coraz to większego dobrych
własności kartoflów, Kiedy te ciągle bez
odmiany do reprodukcyi były używane;
i dla tego wszelkiego dokladano starania,
żadnychnieosczędzano kosztów, aby co.

_ dat kilka w nowe. do sadzenia opatrzyć
się kartofle. "Tych corocznie dostarczała

. Ameryka powyższym kraiom, zkąd do
żuławi okolic Gdańska, Malborga i El-
bląga, a od nich do naszych osad Hollent.

„ derskich przechodziły. Polskie zaś go-
spodarstwa naywięcey od kolonistówi -
Hollendrów kraiowych w nowe zwykły
były opatirywać się kartofle. W tóm

( mieysca pominąćniemogę, że winniśmy

ł



O kartofłach. 87

nieodżałowanemu dziedzicowi Jabłonney
zaprowadzenie pięknych i smacznych
kartoflów żóltych, płaskich, gładkich,

„ angielskiemi ooh , które pierwszy
on w r.1805 z Londynu sprowadził, swoim
udzielił sąsiadom, od którychzaczasem
rozeszły się po kraiu. gr

Kiedy przerwa handlu morskiego
odięła wszelką sposobność odnawiania
kartoflów; dla zapobieżenia zupelnemu
ich wyrodowi wzięto się do doświad-
czeń, czyliby nie można przyyśdź do
wyhodowania ich nasienia, a dopiero
wyprowądzania z nasienia pierwiastko-
wych- bułw: kartoflanych?  Nayscze-
gólniey tak ważnóm d a rolnictwą do- '
świadczeniem zatrudnił się Parmentier,

. któremu rząd Francuzki w tey mierze
wspanialey w zabudowaniach 1 nagro-
dach udzielił pomocy. Odkrycia iego
skończyłysię natóm, że przy niezmor-
dowanych trudach i zachodach  do-
piero w roku trzecin można przyyśdź -
do pozyskania z nasienia kartofiów, do
reprodukcyi i pożywienia zdatnych.

"Sam nawet sławny 7%aer  przedmio
- temtym zatrudnił się, i po kilkoletnićm
doświadczeniu go z aobał, twierdząc
(iak to wyczytuiem w iego racyonale
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88. 4 (Oukarżofnioji
nem gospodarstwie wieyskięm) że ten

_ rodzay uprawy iest zatrudnieniem ogro-
dnictwu tylko właściwóm, i ciekawości
iedynie dogadza. Naywięcey'good niey
odstraszyly mnogie z nasienia rodzące
się gatunki, które podług niego nadto
są pomieszane, i nazbyt , odmiennych
własności, ażeby ' rzeczywisią: korzyść
w gospodarstywie ta uprawa przynieść
zMOgłBG 025 5 DAK AO OSZE

toczy? bynaymniey doświad-
czeniami i zdaniem tych tak znamieni- .
tych autorów, wziąłem się w r. 1807
do hodowania kartoflów z nasienia: a
kiedym nic trudnego nie znalazłw tem

Po obeyściu, lecz owszem, że z naywiększą
- _ datwością i z korzyścią przez naypospo-

liiszego rolnika wykonane bydź może;
miesczę tu zatćm opis tęgo postępowania,

- za któróm świadczydziesięcialetnie moie
ciągłe doświadczeni. ,

«ć
.

Pozyskanie ziarńa czyli nasienia
| „kartoflanego. |

1. Wszelkie. kartofle po. ókwitnieniu
dostaią owoc nakształt iabluszek , czyli

| Rek , które nasienie w sobie obeymuią. -
są bardziey lub mniey obfite, po-

4 7 ze
UA
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dług plenności i dobroci kartoflanych
bulw, chociaż i pora roku nie mało do
tego ma wpływu. Rzadko przecięż
kiedy pospolite z bulw sadzone kar-
tofle, na iednym krzaku wydaią: wię-
cey mad dziesięć do dwunastu tako-
wych iabłyszek. "Te ku iesieni czasem,
1 to tylko w części, bieleią; ale zwykle
w chwilę zbioru kartoflow są iescze zie-
"lone. Kopiąc kartofle zapominać o nich
nie trzeba, i za pewną naznaczoną od
miary. nagrodą kazać ie zbierać: kon-
serwacya ich zayśdź może w naczyniu
byle iakiem, w workach nawet, na
dworze, albo pod dachem, naymniey-
szego ona niepa zachodu. W be--

"czkę naprzykład wsypane te iabłuszka,
stać w niey mogą na dworze aż do Lu-
tego, żadnych »nie lękaiąc się mrozów;
"wówczaswieczorami, albo rankami, 0-
grodnik lub kobieta, umieiąca obeyśdź
„się z nasionami, przegnilą massę tych ia-
bluszek ńasiennych-plucze w wodźie,
oczyscza, ną przełakach przesiewa, a
to. póiy powtarza, póki czystego ziarna
nie pozyska. Pławi go potćm. To, które
na dno idzie; zostawia,a spływalące od-
rzuca. Dawszy mu potćm na sicie o0-.
'siąknąć z wilgoci, na wieze w chło-

?
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dnćm mieyscu go suszy, a po. uschnię-
ciu. należytóm, w mieyscu wolnćm od
dymu; iak inne nasiona konserwuie. Na
tćm się zasadzą cała operacya pożyskania
nasienia.  Beczulka sołówka, dd 1a-
błuszek nasiennych, nie wyda wpra-.
wdzie więcey nad kwattę pięknego i
zdrowego nasienią, ale tą kwartą sto,
morgów i więcey zasądzić można.

v

7Kii r Rosa
JVychowanie rosady: kartoflanćy. |

Nasionka te mogą iuż bydź siane

ie nieraz i poźniey, nawet we śrzodku
„Kwietnia, na ślepych inspektach, matą
lub słomą  nakrywanych. Choć flance
byiy poźne, wydawały iednak owoc: u-
dałysię często i na czarnoziemudobrze
i pulchńno skopanym, byleby ten od wia-
trów dobrze yE osłoniony. Wreszcie
można ie zasiąć w doniczkach,lub cze=.-repach, co dla włościan służy. Te, po=

stawione przy oknie ną słońcu, piękne=
mi zarastaią flancami, 1doświadczyłem,

| że doniczka dziesięć, lub dwanaście ca= *

dów maiąca diametru, do dwóch i

 
Ww ciągu Marca na inspektach. Siałem

r

trzech tysięcy fłaac wydała, które wy=
starczyć mogą do zasadzeniakilkustaio= |
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wych zagonów a ćwierci morga przy
rzędowey na krzyż uprawie. |

Skoro tylko flance na cal podsko-
czą, ieżeli są na inspekcie, luftować ie
potrzeba, toiest dadź im przewiew, aby
zbyt mie pędziły w górę: ieżęli zaś
w garnkach w ciepłey izbie ną słońcu są
trzymane, umieścićie RA w chło- :
dnieyszey temperaturze, ażeby zbyt nie
wybiegły, „ Wszelako doświadczyłem
nie raz, że i wybiegłe na cztery albo
pięć ealów flance, chociaż tak cienkie
iak grube nici i o dwóch tylko listkach,
równie dobrze przecięż po przesadzeniu
przyymowały się i krzewily, iak inne
niższe i grubsze, Fląnce w garnkach
w izbie wychowane, potrzeba pomału
przyuczać do chłodnego 1 otwartego
powietrza, toliest gdy_to ciepłe, ną kilka

   
godzin ną dwór ie wystawiać.
=

Sadzenie rosady kartoflanćy.

„o Skaro. cieplo na wiosnę ustanowi
się, a nie ma iuż obawy przymrozków,
mlode zaś kartoflów rośliny drugich
listków dostaną, czas to przesadzania:
ich w rolą należycie przysposobionądo
ich przyjęcia, tolest dobrze spulchnioną

s 
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_ 4 ugnoioną. ' Sadzi się ta rosada, iak ro-
sada innych warzyw, z tym tylko do-
datkiem, że kiedy zbyt cienka iwypę-
dzona, maly pręcik przy niey wtyka się,
do którego lekko łyczkiem ma bydź
przywiązana. Jakokolwiek zdaią się bydź
te flance drobne i delikatne, nie radzę
ich sadzić bardzo blizko* siebie, boby
obkopywanie i obsypywanie ich, które=
„go wpierwszych tygodniach po przesa-
Só bardzo potrzebuią, nie mogło
bydź dobrze:wykonane. - Naymniey 12.
calów powinno bydź-na wszystkie stro-
ny między iedną a drugą flancą odstępu:
w kilku bowiem tygódniach flanca ta,
zrazu tak drobna,, tyle grubieie i rozra-
sta się, że dogania naci -kortoflaney
z bulw Krzewiącey się, i całą ziemię

„okrywa. U mnie oczynaią iuż sadzić
takowe flance na łokieć odległości,i -
bywalą one poddane pód rzędową upra- s
wę. Od lat dziesięciu, iak zaprowa-
dzona ta uprawa, nie pamiętam,aby

„kiedy na stu. flancach więcey nad”pięć
wypadało. Wszakże supponować ona
każe, że iak naywiększy około niey ;
starunek iest dany, że w początkach przy:
suszy podlewane są flance, a mianowicie
ciągle obsypywane. SĘ A

 
-  
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 Obeyściesię z żasadzoną rosadą |
„ ||. kartoflłaną.- ky

Ponieważ częstokroć w początkach
Maia przymrozki i zimne wiuetry by-
wać zwykły, a zatóm moglyby w czem.
zaszkodzić flancom; <dła zasłony i
więc od tęgo, w.pier yszych dńiach po za-
sadzeniu,zwyczaiem iest umnie zakła-
dać ku wieczórowi ma pręciku, przy ro -
ślinie zatkniętym, mały pęczek słomy,
który zupelnie flancę od zaziębienia za-
po Kiedy się flanca przyymuie
i zabierze , obrzucać ią ziemią żyzną <o=
brze rozkruszeną należy, a to powtarzać
trzykrotnie co dni dziesięć. Garść prze-
gnilego dobrze gnoju, rziicona pod ro-
<ślinę ; niewypowiedzianie 'do iey wege-
tacyi dopomaga. Wreszcie tak z niemi.
postępować, jak zwykle z innemi<kar- -
toflami mieyscowe iest obeyście się.

| 6, Gzas ich kopania,  -

Po ukończonym zbiorze kartoflów,
- z bulw sadzonych pochodzących,.przy='

stąpić potrzeba do kopania kartoflów
wyprowadzonych z nasienia: te bo-
wiem, poźniey będąc sadzone, glębiey

ję
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w ziemi leżąc, mmiey maiąc w sobie
wodnistości, wreszcie gy iest w nich

4

,

dzielnieysza soków cyrkulacya, mniey
zatćm obawiaią się przypadkowych ie-
siennyel: przymrozków. Zawsze prze-
cięż starać się należy wykopać ie i mieć
w śchowaniu, naypoźniey przed G Pa-
ździernika. (0 2 |

* : test; A :

Wielkość zbioru kartofłów ź nasienia
z korzyści tego gatunku.

„Chociaż wychowanie to kartoflów
z nasienia, nieco zachodów wymaga;
wszelako zysk, z pracy: tey' pochodzący,
sowicie wszelkie trudy gospodarza na-
gradza, i choćby tenierównie były wię-
ksze, iescze i wiedy lekce ważyćtęu-'
prawę nie można. - 606 „WA
-, Przekonamy się o tćm, zaprzód na

widok zbioru, powżóre biorąc pod ob-
rachunek korzyści, które AE !

Co do zbioru. - Podług doświadczeń,
ciągle przez lat dziesięć pod moićm okiem
robionych, morgkartofłów flancami za-

_ sadzony, kiedy tesą poddane poddobrą
rzędową na krzyżuprawę, wydaie wię-
ceysześciudzieśiąt korcy. Z tychiednatrze-
cia część pospolicie Składa się z wiełkich

Z
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e pięknych karteflanych -bulw, zdatnych
1] zaraz w pierwszym roku doiedzenia. Dru-

gie zaś dwie części składalą się z kartoflów
drobnieyszych, pomiędzy któremi zna-
cznieysza liczba przechodzi wielkość du-
żych orzechów włoskich. Kiedy te kar-
toflane flance „gęścićy niż 0 lokieć od
siebie na wszystkie strony są sadzone,
wówćzas wydadzą zbiór nierównie wię-.
kszy: lecz z mim i koszt powiększa się,
bo takie iuż trzeba koniecznie cbrabiać,
obsypywać motyką, ezyścić -pieleniem,
ćo rąk i czasu dużo wymaga. Między
jańemi w roku 1614 z wysadzonych
sześciu kopflanc'na kilku małych ogro-
dowych zagónach, zebrano umnie kar-
toflów więcey trzech korcy: w roku 1815
z wysadzonych sześciudziesiąt kop karto-
flów, na kwaterze łedwie szóstą część mor-
gawy AC CY więcey 20korcy
kartoflów: w roku 1816 ze 17 zagonów
ogrodowych na trzy pręty wok: na
których 40 kop wysadzono  flanców,
zbiór wyniósł korcy 21, zktórych blisko
pood -niewypowiedzianćy było wiel-
kości. _ Kartofle te, chociaż pochodziły
ziednegogatunku zebranego, wyrodziły
się w rozmaltych gatunkach, wczesnych
tpoźnych, białych, czerwonych, podlu=

]
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| gowatych, okrąglych, płaskich i t. d.,
które kuwiośnie wieczorami i rankami
czeladź przebiera, aby nie mieszały się,

„ 1w.bulwach oddzielnie były sadzone.--
| Co do wartościtego zbioru. Chociaż
„| eo do miary, zbiór. kartoflów z nasienia
|, zdaie się bydź mnieyszy od zbioru kar-
1 tolłów z bulw pozyskanych; wszelako
| „wartość pierwszychi co do reprodukcyi

100 do materyi pożywnćy, w nichobiętćy,
o e: sobą zóstawia wartość dru-
gich, zwłascza, kiedy te z bulw długo

, nieodmienianych pochodzą. Wątpliwości
nie podpada, że kartófle prosto z nasie-
nia pozyskane, chociażby były naydro-
bnieysze i zupelnie przy dobyciu białe.
ina pozór niedoyrzale, byleby należy-
cie Howoz zmmę w dole, albo w piwnicy |
były zakonserwowane, przewyborne są
do sadzenia, i niewymownie mnożne.
Co rok tega od lat, wielu .doświadczaiąc,
zapewnić każdego mogę, że korzec tako-
wych kartofłów trzy 1 cztery korce kar-
toflów, z dawnych bulw pochodzących,
zastąpić może.Śrótśja się todo większych
kartoflów nasiennych: kiedy bowiem są
sadzone same drobne nasiennekartofle,

„., 1ak nieraz tego doświadczyłem, możnaby —.
*] za jeden ich korzec dziesięć ipiętnaście

"4

e
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dużych bułwowych osczędzić, które o-

brócone bydź mogą na przedaż, wodkęi

potrzebę domową, iak umniepraktykuie

się. Kartofle, z nasienia pozyskane, choćby

były naydrobnieysze, będąc zasadzone /

pusczaią mnóstwo klów, I odlug mych

doświadczeń, naymnićy 24ziarnawydalą, .
toiest za ieden- korzec wysadzony 24

korce zbioru przynoszą. 1tak w r. 1815

kiedy pod bliższą rachubę wziąłem tę u-

prawę; 14 garney kartoflów pozyska-

nych z nasienia, wydały 10 korcy pię-

knych wielkich kartoflów: w r. 1814

z dziewięciu ćwierci zebrano ich 50

korcy:w r. 1815 z qg korey zebrano 200

'korcy: w r. 1816 z pięciu korcy zebrano

więcey 110 korcy. | |

Podług prób przeze mnie czynionych

w wykarmie, i przy pędzeniu wódki,

kartofle pozyskane z bulw nasiennych

o czwartą część były pożywnieysze, i

więcóy wydały spirytusu 0d kartoflów

z bułb sczególnie rozmnażanych.
- "Mogłbym tu liczne inne załączyć po-

strzeżenia, dowodzące wyższości we

wszelkich względach kartoflów nasien-

nych od bulwowych; pominąć ie prze-

cięż muszę, już dla tego, że nie dosyćsą

liczne jescze doświadczenia, aby. nieo-
7
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mylne z nich wnioski czynić można, iuż,
że zamiar ninieyszego informacyynego
pisma nie dozwala wchodzić we wszy-
stkie sczegóły, któreby go zbyt -obszer-
„nem ucżyniły. 3 ACE

Dosyć wszelakona tóm, co się powie-
działo, aby przekonać każdego: o mno=
gich awantażach wynikających z uprawy
nasiennych kartoflów, która iedna tylko
poprawić gatunki, i zrobić tę roślinę,
tyle iuż użyteczną, iescze doskonalszą
może. keAOGY

O uprawie kartofłów w ogólności.

Chociaż nieiest moim zamiarem
wchodzić w:rozliczne sposoby uprawy
kartofłów, bo, ta prawdziwie podlug
Szwerca sprawdza się przysłowie quoź
capita tot sensus, ale tyłko opisać po=
stępowanie, które z dlugiego doświad="
czenia,za naykorzysinieysze uznawszy, -

_ nieodstępnie go trzymam się, i radbym
" -go widział upowszechnione w naszym

kraju; wszelako nim do niego przy=
stąpię, nie będzie od rzeczy w krótko=

-- ści wyłusczyć ogólne prawidła, które
przy każdćy, bądź iaka chce uprawie,

- pożytek przynoszą. ARE
=
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1. Gruntna kartofle zawsze iest do-
godnieyszy taki, który lekki i bardzićy
piasczysty niż gliniasty, byleby dobrze był
zgnoiony. Na sczerych, iak to powia-

daią, piaskach, zawsze przy dobrey upra--
wie a hoynym nawozie mialem piękne,
obfite, a co nayważnieysza naywytrzy=
malsze przez. zimę *zbiory. R

2, Grunt wszelki, ścisły czy płasczy-
sty, potrzebaiaknayglębićy na zimę
przynaymniey podorać. Kto nie ma do

tego. wiełkiego Sma/skiego pluga, który
od razu dog i 1o calów ziemię porze,

taki niechay użyje dwóch pospolitych
plagów, które ieden zą drugim idąc tąż
samą skibą iednaki pierwszemu zrobią

skutek.  Glębokie*to oranie dla tego-

istotnie potrzebne, aby kartofle rozrastać
się w poruszonćy zieii mogly. z

3. Ponieważ są postę u nas gnole
mierzwiste, zaczem chcąc mieć piękny
zbiór „kartoflów,na zimę ie wywieźć1
worać potrzeba,ażeby przegniły. Wsze-

lako, gdzie umieią chodzić koło gnolu,

i ten dobrze przegniły, można go wy--
wieźć i na wiosnę, przed ostatnią skibą

do zasadzenia: ale go wtedy zbyt głę-
boko jworywać mie trzeba, bo kartofle
lubią leżeć na gnoiu i podgnoiem. Idla

: | ! - 4h

» j 1
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tego w wielu kraiach za granicą, w któ
rych kartofle są ważnym sczegółem, gnój
podrzucaią tylkow te mieysca, w któryc
sadzone zókaczafio Doświadczalem tego
wielokrotnie z naylepszym skutkiem.

' 4. Spieszyć się zbythie z zasadzehiem
kartoflów nie trzeba, ale czekać aż zie-
mia dobrze wygrzeie się. Dogonią wtedy,
poźnićy sadzońe kartofle te, które wcze-
śniey w ziemię poszły, a nie podpadaią
uszkodżenia odmrozów. .

_ "5. Kartofle, do sadzeńiaprzeznaczone,
wcześnie na 'iesieni powinny bydź od-
dzielone , i w takiey temperaturze trzy-
mane, aby 'nie zaziębły, . aprzytćm
aby zbytniekłówniewypuściły. W obu

_tych bowiem-przypadkach pośledni plon=
wydadzą. REKIs wi 4 BRRR

„ 6. Zbyt drobne kartofle, pochodzące
z bulw, dla tego nie dobresą do sa--
dzenia,* żeniedoszły, i że zbytmałoma-
ią wsobie wegetacyynćy siły  .,

'7. Śrzednie' do sśdzeliakórtolie, „dla
' tego "śą naylepsze, że iedenplon wydaią
co duże, które w przedaży korzystnićy
wymierzaią Się... . _  - 4

8. Wjakikolwiek sposób zasadzone
są kartofłe, iak naystarownićy powinny
bydź obrabiane ręką, motyką, czyli
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lugiem , toiest w całym ciągu swey we-

getacyi z chwastów 1 zielska oczysczone,

i ziemią obsypane. |

Q. Wykopanie wtedy dopiero zayśdź

powinno, kiedy nać uschnie.

10. Wykopane przeschnąć kilka go-

dzin na wietrze powinny, ieżeli chcemy,

aby w dołach lub piwnicach bezpie-

cznie przezimowały i nie podpadły ze-

psuciu.. WODZA;

dzenia kartoflów w brózdy pługiem

wyorane ipługiemprzykrywa:

Każdy. sposób uprawy kartoflów

„chwalony iest od tego, który go trzyma
się, i wystawiany od niego za naylepszy:

Mianowicie ci, którzy „ie. sadzą W Wyo

rane skiby, i drugą skiba ie nakrywalą,
pługiem rzędy chędożą j pługiemdoby-

walą kartofle, są w mniemaniu, że ich

uprawa naybliżćy:do doskonałości zbliża Ę Ń

się. Nie iest myśląmolą nikogonaganiać,

lecz gdy podaię moim wspólziomkom
do naśladowania wcale odmienny sposób,

godzi się wniyśdź w awantaże idezawan-

taże używaney 1 proponowanćy uprawy:
s

-_ Skoro w ugór idą kartofle, (a ©ta-

—-

Krótkie uwagi nadniedogodnośc
ią SQ> 5
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kiey tu tylko uprawie iest mowa,) idzie
„więc naprzód oto, aby ugór iak naydo-
skonalćy usposobić do wydania iak
nayobfitszych następnych zbiorów zbożo-
wych, i potćm aby korzyść odnieść zro-
|ku ugoru. Cel tu zatem pryncypalny
/ dobra uprawaugoru, a dopiero cel dru-
_gi użytkowanie z ugoru. Skoro zaś lo
ostatnie z usczerbkiem iest pierwszego,
zamiar uprawy calkiem chybiony. Kiedy
kartofle są rzędami sadzone pod skibę,
naówczas w iednę tylko dyrekcyą iśdź
może obrobek plugiemczyliradłem, rzę-
dy zaś czyli grzbiety zagonów, z których
wyrastaią kartofle, nie mogąc bydź się- -
gnione żelazem.przez cały ciąg wegetacy!
tey rośliny, zarastać muszą chwastem, 1
ziemia. w nich wzruszona 1 spulchniona

- bydź nie może. Pierwszemu, toiest chwa-
stom można zaradzić motyką i pieleniem,
lecziakio wiele rąk i pieniędzy kosztuie,
iiak często bywa nadaremnćm, odwo-.
łuięsię do regestrówtych, którzy w du-

»

ŁY pb podobne gospodarstwoprowadzą.
się zaś tycze drugiego, toiest spul-

chnienia i rozkruszenia ziemi, a'co istotę
dobrego ugorowania stanowi, większa

przez pó
połowa Wa ugorowanego leży blisko

roku odłogiem, gdyż motyka

* -
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pomiędzy krzakami kartoflanemi blisko

siebie stoiącemi nic poradzić nie mogac,

musi zatem ziemia-w rzędach bydź nie-

poruszona i nieskruszona: choćby zatóm

zbiór kartoflów. w ten spdsób adzoyth |

w istocie był większy, czemu wierzy

irudno, za to cel ugorowania zupelnie

chybiony, bo 1 grunt nie skruszony,, I

chwastami koniecznie musi zarastać po-

inimo wszelkie zabiegi gospodarza.

Większy ten zbiór kartoflów, choćby 1

był rzeczywiście, niechay nikogo nie

 6mamia: kartofle bowiem, zwłasczana

kupie i blisko”siebie sadzone, grunt wy- i

silaią; cierpi więc po nich koniecznie

zbiór zbożowy: wreszcie przyjętą iest /

powszechnie prawdą, IŻ kartofle, ieżeli

-maią plon wydadź piękny, starownie do |

kola obkopane i obsypane bydź po-

«winny, a ta robota ma bydź kilkokro-

tnie w czasie wegetacyi ponawiana. Przy

_skibowem pod plug sadzeniu, widoczna,

że kartofle z dwóch stron tylko mogą

bydź obrzucone, Z drugich zaś stron od

zasadzenia nie odbieraią 1 odbierać nie

mogR tey pomocy. Jakże więc malą

wydawać ów plon tak znaczny, który

ma towarzyszyć tak niedostatecznej U-

„prawie? i a Was 
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prawdzie, takowe sadzenie, czyli
raczey kładzenie kartofłów w brózdę, i.
skibą ich nakrywanie, osczędza pracę
ręczną na wiosnę; lecz w tey porze ro-
ku naymnieyszą o nie trudność. Nato-
miast niesłychanie powiększaią się ro-
boty,w lecie, kiedy chwast rzuci się, a

_ plećimotykować nieodzownie potrzeba
nie chcąc utracić zbioru i zapaskudzić
ugoru. Roboty takowe 'mayczęściey
przypadają w sianożęcia i żniwa, kiedy
zwykle trudniey o iednę rękę niż o
dziesięć na wiosnę, i nierównie drożey
opiacać ią należy. Dobywanie pługiem,
czyli wyorywanie tak sadzonych karto-

, dłów,  adest istnćóm marnotrawstwem.
| Część zbioru ginąć tu koniecznie musi,
albo niedosięgniona żelazem, albo przy-
walona skibą, a niemala liczba karto=
flów iest pokaleczońa. Ktokolwiek do-
świadczył i zblizka patrzał na tak szko=

, dliwedo |
, pewnie go zaniechał; iakoż sposób ten
| powszechnie dziś za granicą ruż zanie-
 dbany. Mówię to z własney moiey

| praktyki. Przez dwa lata iak naystaro=
wniey dozieralem takowey u mnie
w„Łomney zaprowadzoney uprawy, a
pfzekonany o iey niedorzecznóści we

k" d

ŁO

obywanie owocu swey pracy, -
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wszystkich sczegółach nazawsze iey wy=
rzekłem się. Góniani ią poźniey po-.
prawić sadzeniem pod sznur, albo w hi-
niie regularnie ,” i w równych odstępach
markerem wyprowadzone; lecz i tey
uprawy w dużćm, doznawszy w skutku
niedogodności, o których poczęści, do-
niósłem pod artykułem o dodach,z tako-
wych i licznych innych pobudek wzią=
łem się do uprawy, iaka dziś w używa=
niu w Łomieńskiey ekonomii po wszyst-
kich folwarkach: która, że może. bydź
z korzyścią dla rolnictwa naszego kralu,
zaczćm przystępuię do, iey opisania.
4 Łosaf M:

„Krótki opis rzędoweyna krzyż uprawy
"_. kartoflów,. 012

Po poprzędniczey należytey uprawie
runtu, przeznaczonego- pod kartofle,
tóra pryncypalnie natem zależy, aby

na ieśieni glęboko raz przyndymniey,
rołą podorać, na wiosnę zradlić drobno
irówno, a potćm uwlec, powtorzyć ie=
żeli można iak naygłębiey całą tę robo='

, tę, do czego Baiłowski alba Smalski
plug naylepszy, nawieźć ią potem prze-
gniłym i dobrze strawionym guoiem,
guóy ten potem równo, ale niegłęboko
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przyorać, w wielkie prętowe składy,
ale możności bez brózd, ostatnie to

- oranie jak. naygladziey uwlec iuwałko-
wać, to wszystko stąarownie wykonaw-
szy, przystąpić dopiero trzeba do znacze=
nia wdluż i wszerz kwater przeznaczo-
nych na kartofle: eo, że iest dostatecznie

- opisano pod artykulami e bobach 1
rzędowey na krzyż uprawie, odsylam
więc do nich czytelnika, aby tu nie po-
wtarzać się. JSON? WE SOBĄ |
"Gdy powierzchnia roli tym sposo-
bem będzie odznaczona,Iwystawia wi-
dok iakoby szachownicy, a kupy karto-
flów po półtora korca na każdą ćwierć
morga wraz Z. kupkami przy. nich prze=

gnilego gnoiu, dokoła kwater wcześnie
są przygotowane, aby nie nie przerywa-
ło roboty, wtedy sadzenie rozpoczyna
się wnastępującym porządku. ZĘ
- Do. każdego rzędu dwie kobiety,
albo dwóch chłopaków przeznacza się.
Jedna z nich użyta do robienia dołków
ma tylko łopatkę ostrą żelazną i dobrze
osadzoną, aby w robocie iee

„się, druga wfartuchu ma kartofle wraz
z gnoiemprzegniłym dobrze iw pró-
chno zmienionym zmieszane.  Ponie--

- ważw morgu -dwóchsetprętowym 150

O”
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jestrzędów, zaczóm pięciu par osób ta-
kowych w pogotowiu mieć potrzeba,
aby przez dzień regularnie go zasadziły:
sciąga się to tylko. do początkowey ro-
boty, i kiedy kobiety iescze nie są do.
tey nowości wprawne. Lecz raz z nią
obeznawszy się, a dopieroż przy małey
nagrodzie, a lepiey przy zapłacie od -
sztuki, albo nawymiar, dwa razy tyle, ,
aak sam doświadczyłem, wykonaląrobo=

-

ty. .Przednica, czyli otwieraiącaw pierw-
szymrzędzie sadzenie , rozpoczyna pra-
cę, a inne czekalą, póki się nie posuniej
zapuscza ona' ww mieysce przecięcia
rzędów, tam, gdzie te na krzyż schodzą
się, łopatkę w ziemię aż po samę ręko-
ieść, tę fopatkę z ziemią do góry nieco
podnosi, a wtedy towarzyszka iey wrzu-
ca w otwór kartofel z odrobiną gnolu, -
na który przednica ziemięłopatką od-
wróconą spuściwszy, daley postępuie, i
odobnyż dołek robi, w który znawu
artofel wrzucony 1 ziemią nakryty.
Gdy trzeci w rzędzie otwiera dołek,
druga para podobnymże sposobem roz-
poczyna swoię robotę na drugim rzędzie,
igdy pierwsza para u piątego, druga u
trzeciego, w swoich rzędach: iest dołka,
Wzecia para rząd swóy trzeci zaczyna, 1
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tak, następnie, iżby. między każdą. parą.
robiących na swoich rzędach, iedni,
drugim nie zawadzali, a ciągle postępu=
iąc. w nieprzerwaney. pracy, o dwa. ło-.
kcieiedni, od drugich, snadniey od do-.
zorcy byli dopilnowani. Regularność ta
w sadzeniu, nieodzownie. iest potrzebna,
dyż niewypowiedzianie. potćm, obra-.
ice: kartoflów ułatwia. Kiedy bo-
wiem tym sposobem każdy. krząk kar-
tofłany na wszystkie. strony. w równym,
iest ieden. od: drugiego, odstępie , tolest
ieden, od. drugiego na łokieć oddalony,
(gdyż takie markera przedziały); wów=_
cząs i koń i narzędzie, i ludzie przy
nich, wygodnie. mogą pomiędzy rzęda-
mi przechodzić bez,naymnieyszego ro-
ślin uszkodzenia: mogą wszerz i wdłuż
ze czterech stron każdy krzak kartoflany
obrzucić, obsypać : mogą wszystkie |.
chwasty wyrznąć 1 wygubić,. ziemię —
w. kruchości utrzymać, a tym sposobem

 lwegetacyi roślmy pomagać, i rolą iak
naywyborniey przeugorować. |

Po zasadzeniu każdey sztuki gruntu
dobrze ią uwlec potrzeba, aby stratowa= .
ną od ludzi przy robocie ziemię poru--
szyć i spulchnić, EZ 0E>

- * x. Skoro się tylko chwast puści, i zie-

108
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ynięokrywać pócznie, 'udadź się potize-
ba dogracownika'(ewćzrpdzewr) '0 trzech,
pięciu, *siedmiiu lub %więcey żelażiiych

-sgracach, 'i z nim tak sobie postąpić,a
się pod'artykilem obobachpówićdziało:
bronowanie bowiem nie wielki tu sku-
'tek *zróbi, nakfyie 'tylko cłiwasty 'mło-
"dociane żiemią, a wegetacya ich 'staie

się po uwłćczeniu iescze silnieysza:, ieżeli

(motyka, lub ręka ludzka ich nie wyko--
rzenią.  Gracowanie powyższemi narzę,
*dziami powtórzyć trzeba, iak tylko na-
*nowo zielsko puści się, choćby 1 karto-
fle z ziemi wylazić poczęły. Bydź bez
obawy, aby grace żelazne w czem szko-
dęprzyniesły kartoflanym roślinom, ow-

- szem, choć nać ich padaia: tegltyioiei

lub pokaleczona, podcięta nawet, pię-
kniey iescze po tem ONE za=
biorą się.  Chwast zaś całkowicie ną ca-
lym obszarze. będzie zgubiony. Nay--
więcey w tey uprawie gracownikiem
o to starać się potrzeba, aby nie głębiey
żelaza nad dwa do trzech calów szły

w ziemię, czego snadno dostąpić można

_.poddaiąe pod grądziel czyli dyszel narzę-
ia przodek o dwóch kółkach, ze sze-

rokiemi dzwonami, które nastawione

w proporcyą głębokości gracowania nie

r
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dopusczą przednim żelazom glębiey za-
łazić w.ziemię, iak iest zamiarem: z tyłu
zaś przy narogach idący parobek , nz
powoduie narzędziem większóm lub
mnieysżćm naciśnieniem, glębiey- lub
płyciey dozwala zapusczać się żelazom.

Jeżeli ta iest graca o trzech żelązach,
która na 18 calów przestrzeni ziemię
zaymuie, wówczas dwa morgi na dzień
oczyścić z zielska ią można, za to ie
deń koń tylko do niey wystarcza. Je-
żelita iest graca o siedmiu żelazach, któ-
ra od rażu 56 calów srzerokości ziemi

. poruszą; wówczas 4 morgi zgracować
ią można, ale dwóch kom do niey po-
trzeba, ludzizaśtyle tyłko,ile pierwsza.
Kiedy zaś gracownik o11iest żelazach,
które odrazu do'60 całów gruntu zay= -
muią, wtedy6 do 7 morgów na dzień
wygraćować snadno, ale czterech po-
trzebatukomi i ludzi tyleż, iak i u po=-
przedzaiących. Gdzie nie ma brózd i
zagonów, a rola równo uprawiona, tam

- ostatnie narzędzie naylepsze, bow kró-
tkim czasie całą odbywa robotę. Lecz
(gdzie dla małych dawnych zagonów

' rola nierówną wystawia. powierzchnią,
tam graca o siedmiu żelazach naydogo=.

4
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dnieysza, gdyż wszystkie żelaza równo
chwyłaiąziemię i tę podrzynaią. 4

"-_— Kiedy 1aż dobrze odoidń się kar=
 tofle;  toiest, że nać ich 10do 12 calów
nabędzie wysokości, a rzędywszystkie
dobrze niemi są odznaczone, czas: to
właściwy rozpocząć ich  oborywanie.
"To wykonywa się radlem konnćm, po
daisżyściki obrzutnikiem nazwacóćm, -
którego przy kartoflach użycie i znim -
_obeyście się, ponieważ są podobnedo o-
wych, które przy uprawie bebów iuż
byly opisane; zaczćm odsyłam czytelnika
do artykulu tego. Ya

"Ze zaś w obrabianiu tćm narzędziera
kartoflanych rzędów, nie tylko idzie o

| wygubienie ziejska i spułchnienie roli,
tojest "o rzeczywistą uprawę  ugoru,

_ ale 1o obsypywanie corazto mocnieysze
kartoflanych krzaków, aby ich- zbiór

' pomnożyć; zaczćm robotę obradlenia
ciągle kontynuować potrzeba przez cały
ciąg wegetaeyi kartołów aż do zbioru,
wyiąwszy tylko czasu kwitnienia: wów=
„czas bowiem w spokoyności zostawić .
należy roślinę, imaczey wieleby ona u--
cierpiała, gdyż owoce iey czyli bulwy
naywięcey zawięzuiąsię wraz z kwia=-,

- tem.  Obradlenie to za każdym razem

 

-
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iśdź powinno głębiey i szerzey, aby ob-
sypywanie wywyższyć, do czego radło

'iest usposobione, iak-to przy opisaniu
użycia narżędzi, których takowe gospo-
darstwo wymaga, poniżey cebaczymy.
Dlatego, skoro tylko kwiat w pączkach ©
formować się zacznie, spieszyć się zobra-
dleniem, a po okwitnieniuwiększćy
przynaymnićy części kwiatów, obra-
dlenie to zaraż ponowić. Ponieważ ie-
den Koń. z parobkiem i chłopakiem
wystarczyć mogą do obrobienia24mor-
gów roli, kartoflami tym sposobem za-
sadzoney, przez cały ciąg ichwegetacyi;
zaczóm ani sianożęcie ani żniwa nay-
mnieyszey przew i przeszkody upra-
wie tey, chociaż tak znączney, czynićnie
mogą. I nawzaiem ta uprawa innym,
chociażby naygwaltownieyszym, robo-
tom gospodarskim w niczem nie za-
wadza, 1 naydoskonaley aż do zbioru
wykonana bydź może. Przeciwnie zaś

- wszelki inny sposób ręczny obrabiania
warzywa, pospolicie w sianożęcia, a
dopieroż wżniwa ustale, właśnie wtedy,
kiedy rola zwykła iak naymocniey zara-
stać zielskiem, które plon warzywa
zmnieysza, a rolą wysila i zapaskudza.
Dodaymy iescze, że nieochybną iest

*
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prawdą, aż każde należyte obrobienie.
kartoflów, o iedno ziarno, a czasemi
„więcćy zbiór ich pomnaża, a stąd każdy |
postrzeże, iak znaczną ponosi stratę za- |
_miedbuiąc, zwłascza ku końcowi wege-
"tacyi tego warzywa, ponowienia ich ob-
_sypywania i oczysczenia, dla innychro-
bót gospodarskich. kk

Nać kartoflana po zupelnćm okwitnie-
niu kwiatń, wyborna jest dla trzody.
chlewnćy, kiedy drobno posiekana i ob--
lana serwatką. Doświadczenie iest za
tn. Lecz dla krów, mianowicie ,doy-.
nych, arcy nędznym iest pokarmem, i
iedynie w niedostatku wszelkiey innćy
paszy możnaby się udadź do tego poży-
wienia; leczto będzie kora drzewa użyta '
na chleb, kiedy głód panuie. Nać kar-
toflana, zachwałana nie dawno iako ar-
tykuł mogący zastąpić tytuń, znaydzie,
co do śczególnieyszćy tćóy swoićy zalety,

_ a takich tylko wiarę, którzy naymniey-
szćy znaiomości natury i skutków roślin

- nie maią.

Czas dobywaniakartofłów. Sposób ich
dobywania i zbiór.

ź Czas dobywania kartofłów  powi-
-nienby właściwie dopiero wtedy bydź

*
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| naznaczony, kiedy nać kartoflana usy-
_ chać poczyna. lecz, że to często od wal-

.„ gotnego lub suchego czasu dependuiąc,:
czasem wcześnie, a częstokroći' bardzo
poźno zdarzą się; zaczem radzilbym

/ w tey mierze więcćy stosować się do
_ sily roboczćy, i obszerności gruntu za-

- sadzonego kartoflami, niż do uschnienia
naci. Gdyby bowiem, daymy, było 24
„morgów kartoflami zasadzonych, aliczba
rąk przynaywiększóm wysilenin, ledwie
wystarczała do wykopania ichdwunastu
we czterech tygodniach; naówczas druga
połowa kartoflanego pola konieczniena
niebezpieczeństwo  zmrożenia byłaby:

_- wysławiona. Stosować się więcw kraiau
naszym potrzeba do klimaty:a że po
15 Października, nikt nie może bydź
pewnym,iżby mróznieprzypadł; zaczem
tak wykalkulować należy zaczęcie ko-
pania, ażeby wszystkie kartofle przed:
dniem 15 Października nie tylko byly
dobyte, ale i schowane bezpiecznie od—
zimna: wszelako, nie godzi sięnigdy
rozpoczynać tćy roboty, ani też ićy kon-
tynuować w czas słotny, wyiąwszyna
piaskach. a:"to bowiem
test sposób ich zgnoienia, i lepiey ie
stracić w ziemi-od mrozu, a bez kosztu,
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niż na to pracować, aby owoc swych
trudów i kosztów zmarnować. »

Jak wszelką iakąkolwiek robotę,
tak i kopanie kartołlów za pańsczyznę,
albo za: naiem dzienny, uważam ia za
sposób naygorszy. (zas tu tylko mar-
notrawiony, a robota idzie nie sporo.
Przy naypilnieyszym i naysurowszym.
dozorze. umieją chłopi i naiemnicy przy
pozornóćm niby to wysilenia, tak sobie
folgować, że nie więcey wnaszym kraiu
'za naiem lub za pańsczyznę dobywaią

, kartoflów, nad dwa do trzech korców,
gdy przeciwnie za: prawidło przyięlo
jest za granicą, że dobry robotnik siedm;
'eśm, aż do dziesięciu ich wykopie.
Gdyby tę niesczęsną dzienną pańsczyznę,
wraz z naymem dziennym , które są cel-
nemi przyczynami nędzy naszego gospo-
darstwa, zamienić u nas chciano na
zamiarową robotę albo zakorcowe, lub
też opłatę od korca lub sztuki; wów=
czas dwa i trzy razy więcey niż dótąd na

. dzień wykonanoby roboty: co iedno
- znaczy, iak gdyby dwa lub trzy razy
więcey po wsiach przybylo ludności: na
którey przecięż niedostatek powszechnie
użalamy się i iey przypisuiemy niemo-
żność wyrównania cudzoziemskiey u-

! j 1 > g*
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prawie. Robiący za pańsczyznę lab za
naiem dzień cały, tak tylko robi, aby.

zbył swóy dzień, niewidząc wysilenia

swego nagrody, i pewny, że byle iak
robił, dzień mu przyięty albo zapłacó-
my będzie. Przeciwnie, gdzie praca
o do wymiaru, albo do sztu-

ci, dobywa tam sczerze sil swoich ro-
botnik, widząc, że w miarę iego wysi-
lenia nagrodzenie go czeka. —. Daiąc .
dwunasty korzec robotnikowi, albo 10

groszy od korca opodal od miast dużych,

a popółzłotego 'pod miastem, iestem
pewny, że połową rąk, w iednymże
przeciągu czasu, tę sprostanoby robotę,
która dzisiay przy pańsczyznie lub nay-
mie dziennym wlecze się około kar-
toflów aż do mrozów, i nieraz ie wy-
stawia na znaczney części utratę.

Ponieważ tu iest pryncypalnie mowa
o uprawie kartoflaney w rzędy: z opisu
iey zatćm każdy mógł dostrzedz, iak o-
bradlanie wielkie robi nad każdćm gnia-
'zdem kartofłanem kopce, iże turęczna
mała motyczka; którey zwykle używałą
do kopania kartoflów, nicby poradzić

"nie mogła, alboby dlugiego potrzebo-
wała czasu do rozwalenia ziemi; uży-
wam więc przy takiey uprawie motyk

w o s=.

'
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nakształt podkówy robionych, które na
silnóm toporzysku dębowćm,  pochyło
nieco ku niemu, są osadzone. U motyk
tych, dwe zęby na dziewięć calów dlu-
gie, na dwa szerokie, a na pól grube,
rozchedząc się od obucha, w formę o0-
walną podłużnie ku sobie zaostrzonemi
"końcami zchodzą się. Silny parobek,
do motykowania użyty, z brzegu kopca,
silnie tem narzędziem pod spód krzaka
uderza, a zapuściwszy impetem motykę
aż do obucha, odwracaią na odwrot
i całe gniazdo kartoflów na wierzch wy--
dobywa. Przy małey wprawie ludzi,
do takowey motyki użytych, robota
idzie tak spiesznie, że sześć kobiet zale-
dwie iesi w stanie uzbierać kartofle po

- iedney motyce. .
Co się powiedziało o sadzeniu karto-

flów, toż samoi co do porządku w mo--
tykowaniu rzędów zachować należy.

.Przednik motykuiący, wprzód sześć
albo więcey krzaków odwalić powinien,
mim drugi robotnik, obok niego .dru-

.

im rzędem idący, robotę swą zacznie.
'oż się rozumie i o trzecim1 czwartym,

ato dlatey przyczyny, aby iedni drugim
w zamachu nie zawadzali, i w robocie

« swey lepiey dozierani byli.  Przednik

4 Ę
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zakończywszy rząd pierwszy, idzie do
piątego rzędu, drugi do szóstego, itak '
następnie. Dla pospiechu roboty, i aby
gęsta. nać kartoflana nie zawadzala moty-
ce i nie ukrywała kartoflów, dobrze
lest oddzielną mieć kobietę, która sier- -

, pem przyrzyna nać kartoflaną przy sa-
mey ziemi, gdy tym czasem druga znosi:

'qą w mieysce, na skład kartoflów prze-
znaczone. Robota ta dobywania karto-
flów trwa do południa, bez żadnego ich
zbierania. Tyle bowiem czasu tylko
potrzeba, aby kartofle obeschły, i były
w sposobności iśdź do skladu: od połu-
dnia ustaie motykowanie, a kobiety i

_ chłopaki wraz z motykdrzami, rachuiąc
na każdą motykę, że tylko pół dnia
robi, po cztery osoby, zaymuią się zbio-
xem 1 znoszeniem do składu, zaczynając
od rzędów naypierwey odwalonych.
Zbieracze powinni mieć motyczki na-
kształt grabi z długiemi tępemi a gęste--
mi pięcią lub sześcią zębami dlagrzeba-
nią, ale nie kaleczenia kartoflów. — '

- Pospolicie używaią opałek i statków
- rozmaltey wielkości do kładzenia i zno-

szenia z pola kartoflów, radzilbym przy
dużey uprawie kartoflaney iednakiey

- wielkości, naprzykład ćwierciowe mieć /

'
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kosze, naówczńs nie tak częstez odro-
biną byłoby włóczenie się do dołu, wo-
za, czyli kupy, pracuiących ; prędzeyby
można poznać, 1ak wielektóry zrobi, a
zapisując lub karbuiąc kosz każdy, de-
zorca nie potrzebowałby mierzyć po-
wtórnie, srpiac ie do składu. Zdaią się
to na oko bydź drobnostki: lecz od nich. |
zawisł w gospodarstwiezysk na czasie
i pospiech w robocie.

Powiadać tu tego nic tęba; że zbyt
drobne,albo poprzecinane kartofle, od:
łączać od większych i całych należy:
tamte bowiem snadno podpadaią zepsu-
ciu, i caly skład zarazićby mogły; w in-
nćm schowaniu umieścićie należy, aby
slażyły na _ pierwiasikowy zujiowzy
rozchod.

Co_do- wiełości: zbióru kaofiów
z iednego morga, nic pewnego w tey
mierze ustanowić nie można. Zawisl on
od galunku kartofiówi od uprawy, od
stopnia przegniłości gnoiu, od pory ro-
u, a mianowicie od gatunku ziemi.

Zbieralem czasem 120, często 80 4 nawet
60 korcy kartoflów z morga 200pręto--
wego, póki nasienia nie * pozyskałeńm i
pierwiastkowych bulw.. Pamiętam, że
w r. 1804 zasadziwszy 'póltorey ćwierci

>

+
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kartofłów, prosto z Anglii sprowadzonych,
. więcey 60 korcy zbiór wyniósł, ale grunt
był ogrodowy i po Kkilkonastoletnim
chmielniku, przytćm mułćm wiślanym u-
żyzniony. Wogólności tylko powiem,że
kartofle w kwadraty sadzone i na krzyż
obradlane, nie równie więcey wydałą
z morga, nad kartofle ciągiem rzędami
sadzone i w dluż tylko obradlane, albo
obsypywane, lubo pierwszych połowa
mniey do sadzenia wychodzi. Kartofle
zaś z nasienia pozyskane, dwa razy i
-więcey obfitszy plon wydaią od kartofli
z bulw, po bulwach sadzonych.

O zwozce i konserwacyi kartoflów.

- Pospolicie w naszym kraiu , przy ma+
ley iak dotąd po ogrodach kartoflów i
inuego warzywa uprawie, do zwozki
ich używaiją worów, -a na schowanie
dołów,i gdzie niegdzie piwnic.

- Lecz skoro iakowa fabryka, albo u-
prawa na dużą prowadzona iest skalę,
wówczas male i dorywcze śrzodki są nie--
dostateczne , 1 twcześnie opatrzyć się po-
trzeba we wszelkie narzędzia, zaprzęgi,
składy i przygotowania , dla zapewnienia.

„sobie wszelkich, zpracy i kosztów zna- .
cznieyszych, wynikaiących korzyści, a

”
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uniknienia straty drogiego czasu i szko-
dy wsprzętach 1 zbiorze. |

Artykuł więc ten z doświadczenia
napisany, nie będzie bez użytku dla go-
spodarza czytelnika. R
Do zbioru kartoflów i ich znoszenia,

naylepszesąćwierciowe kosze z uchem,
dla przyczyn wyżey namienionych; ko-

„sze to powinny bydź glębokie .i plaskie
u dołu, aby pom na ziemi stały i
nie wywracały się.

Używanie do znoszenia kartoflów
worów, mam ia za istne marnotraw-
stwo: wprędce one, choćby. naylepsze
i nayostrożniey z niemi obchodzono się,
podpadalą zepsuciu; całkiem więc przy
zbiorze kartoflów, albo innego warzy-
wa, używania worków, czydo zwózki,
czy do znoszenia zaniechać potrzeba.

Natomiast do zwozki kartoflów, do
składów, których gatunki poźniey będą
opisane, naylepsze są pólkarki, czyli
skrzynie pleciene na dwóch dażych k
łach o iednym koniu. Pospolity stel-
mach «vieyski zrobić je może, byleby
przyzwoite mu onych dadź wyobrażenie.
krzynia podłużna, we śrzodku samym

swey długości osadzona iest silnie czo-
pani w ramie mocno utopioney 'w osi,

|
|
4
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na którey obracaią się koła. Z przodu
SE się na ramie, do którey zascze-
pką silną iest przymocowana. Z 1 lu
ma wieko, albo ścianę, w: górze =
w dole osadzoną na zawiasach. Ścianka.
ta z desek zamykasię na zasuwkęwtedy,
gdy kartofłe lubinne warzywo iest na-
sypywane, i do: składu przewożone.
Poólkarek gdy stanie na mieyscu swego
przeznaczenia, toiest u składu, tyłem
do niego ma bydź wykręcony; włedy
wieko tylne otwiera się, toiest zasuwa
odsuwa się, haczykiz przodu ze swo-
ich skobłów są odsczepione, przechyła
się w tyl pólkarek, zważony samym
ciężarem warzywa, a kroknaprzód ko-
niem zrobiony, daiąć ruch półkarkowi,
sprawia, Że kartofle do ostatniey bulwy,*
alboinne warzywa zsuwałą się, i prosto
w dól, albo do piwnicypo większey
części, bez żadnego sileniasię człowieka,
bez naymnieyszey straty czasu, złatuią.
"To zaś, co zostanie na brzegu na ziemi, ,
snadno szufłą do składu spusczono.
bydź może. Chłopak tymczasempro-
wadzący półkarek, podnosi z latwością
próźną skrzynię, a zasczepiwszy lą
z przodu, i zatknąwszy z tyłu, nazad po
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 Skrzypia takowa na silney ramie
spoczywać powinna. Rama ta na ćwierć
łokcia z tylu ma wystawać za skrzynię,
ażeby przy oparciu się tych końców na
ziemi lepiey „kartofle wylatywać mogły.
Ma ona dlugości półtrzecia łokcia, a
szerokości i wysokości pięć ćwierci.
Dzwona u koła będą szerokie na cztery
do sześciu całów, aby w potuszomey
ziemi nie zarzynały się, ale szly po
wierzchu: co nmiewypowiedzianie cią
gnienie ułatwia, i ciężar zmnieysza.
fiama spodnia, naktórey leży skrzynia,
ponieważ przedłużonemi swemi z przodu
drągami służy nieiako za holoble, spo-
czywalące na pasie, leżącym na grzbiecie
konia, tak więc ią na osi, a skrzynię
w ramie w osadzeniu ugodzić w równo-
wadze potrzeba, ładunek zaś tak równo
nasypywać, aby ciężar skrzyni ani ci-
snął zbytnie grzbiet koński, ani ważąc
się na dół pod brzuch go podrywał.
Pas bowiem szeroki rzemienny, czy
parciany, który przez antaby: obu drą=
gów czyli holobli przechodzi, silnie pod
brzuchem konia sprzączkami powinien
bydź spięty, aby go nie kaleczył. Skrzynia
takowapięć do sześciu korcy na ieden
raz karioflów obiąć może, i bez utru-
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dzenia czlowieka i konia zwozkę i zsyp.
do składu odbywa. .
' Od lat kilkunastu używam tako-
wych półkarków w: ekonomii Łomień-
skićy, i od czasu ich zaprowadzenia co
rok malo sto worków osczędzam ko-
rzystaijąc znacznie na pośpiechu w zwozce
1 zsypie, a na osczędności czasu, ludzii
sprężaliu. Co naywiększą iest zaletą ta-
kowych półkarków, tedy to, że człowiek
nie zrywa się ladowaniem na wóz ogro-
mnych worków, znoszeniem ich z woza
często po schodach do Rtębokicy, piwni-
cy, 1 że przytem mały © "RA do trans-
ortu i wyładowania półlkarki może
ydź użyty. Przy znaczney uprawie, a

dalekióy do folwarku zwozce, trzeba I
mieć kilka półkarków, aby wykopane.

- kartofle w tymże dniu zwiezione były,
i nie wystawione naprzymrozek nocny,
albo, żeby dla ich niedostatku nazad nie
powracać do worów. RE

Używałem dawnićy skrzyń podłuż-
nych spoczywalących na wozach o czte-
rech kolach. Skrzynietepomiędzy ko-
łami z boku otwieraly się. Lecz wyma-
galy dwóch koni, a zatem iuż fornala

.. albo parobka, przytem nie wysypywały
się calkowicie kartofle otworem, ale in  
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trzeba bylo łopatą pomagać i nią ie wy-
rzucać, co dużo zabierałoczasu, dla tego
zamieniłem ie na półkarki. |

O konserwacyi kartofłów.

Pospolicie w naszym kraiu mnóstwo
ginie kartófiów albo od mrozu, albo od >
wilgoci, a to dla tego, żę ekonomowie
zły maią zwyczay, nie tylko w słotę
kopać kartofle, ale w potężne sypać ie
kupy, i tak zle nakryte na polu zosta-
wiać, alboli też zwozić ie pod dachy i
na klepiska, lub zbiór dobytych nieznie-
sionych, a niczem nie osłonionych, do
następnego dnia ufaiąc czasowi odkładać. -
Wszystkie te obeyścia się są nayszkodli-'
wsze, i przezorny gospodarz usilnie wy-
A się ich powinien. dD

ilgotne bowiem i z ziemią pomie-
szane kartofle koniecznie gnić „muszą
poszedlszy do dołu albo. do piwnicy;
nawet na dworze bez mrozów, będąc
w tym stanie, iuż psować się poczynają,
ieżeli usilność nie będzie dolożona w ich
rozgarnianiu i przesuszaniu.
 Zsypane na kupę rzadko kiedy tak

są opatrzone, aby zktóreykolwiek stro-
'By mróz im nie dokuczył. Naypospoli-

>
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cićey z góry tylko nakrywaią 1e nacią lub
słomą, a o bokach, zwłascza przy ziemi,
ząpominaią. Przytem ufaiąc nakryciu,
często odwlekaią schowanie kartoflów,.
aż póki caly zbiór, czyli wykopanie
ich nie będzie ukończone, dopiero wted
robią na łeb na szyię doły, sypią donich
inż w części zachwycone od mrozu kar-
tofle, nie każą właścicielowi o nic się
trosczyć, a kiedy w dole zgniią, na czas
winę składają. Doświadczywszydawnićy
nie raz tych przygód, dż. że inni go-
spodarze wieyscy, zywłascza ci, co się
nazbyt spusczalją na syyych ekonomów,
w podobnymże znaydulią się podziśdzień
przypadku. sh

Lecz nad wszystkieobeyścia się ten
naygorszy, kiedy. panowie ekonomowie
dla uwidzenia, że kartofle koniecznie na
kupie wypocić się powinny, a razem dla.
przeszkodzenia, aby nie zmarzły, na kle-

_pisko, pod dachy, albo do spichrza ie
zwożą. "Takie nayprędzey bywaią zmro-
żone, bo zaufanie w dachu, ścianach i
zamknięciu , pospolicie przeszkadza my=
śleć o należytćm ze. wszystkich stron
opatrzeniu takowych doczesnych skła--

-__ Ginie tym sposobem niesłychane mnó-
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stwo wszędy kartoflów, i cała na tćm
sztuka ekonoma, aby wyperswadował
swemu panu, że na kilku tylko skoń- tę.
czyło się korcach straty. M

Dla uniknienia tychstrat, radziłbym
następuiącego trzymać się obeyścia.

1. Dobyte w czas suchy kartofle
(w slotę bowiem nigdy do kopania ich
brać się nie należy, ani tćy roboty
wdescz kontynuować) potrzebuią kilku
tylko godzin leżeć na dworze, aby zu-
pelnie były usposobione póyśdź do dolu,
piwnicy, albo innego schowania. Nigdy
zatóm więcćy 'dobywać kartoflów na
wierzchnietrzeba,tylko tyle, ile przed nocą
schować ich można: wszakże rozumie się
to tylko o kartoflach doyrzałych i któ-
rych nać iuż przyschla, a które są nay-
py. kopane: te zaś, które dla wiel-
ości zbioru w początku są dobytei

nać ich zielona, mogą przez noc i drugą
zostać na kupach, wszelako starownie -
ku wieczorowi z góry, a mianowicie od
spadu, okrywać ie trzeba, aby przypad-
kowy mróz ich nie zachwycił. Nie moż
żnanigdy nadto wziąć ostrożności, co
do zasłonienia kartoflów od zmrożenia.
Niechay bowiem tylko setną część, a
nawet imnieyszą, mróz zwarzy, a*a zę
Ż GNĘ Ą
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zdrowemi póydzie do dołu, zarazić i
znisczyć cały skład może, albo wystawić
w pośrzód zimy liczne zachody i kłopoty

„w przebieraniu i przewożenia, czego
przy przezornem obeyściu się począ-
tkowćm uniknąć snadno. | |

» 2. Ponieważ więc w uprawie karto-
_ flów naywięcćy oto idzie, aby owoc ieh
zakonserwować, zaczem chcąc spiesznie
ie schować, trzeba mieć w pogotowiu
nie tylko zaprzęgi i półkarki wyżćy opi-
sane do ich zwozki, ale mićysca dogo-
dne do ichskładu, a nie dopiero wtedy
je robić, kiedy maią iuż bydź sypane
kartofle. Gdzie iiak sklady te maią bydź
robione, poniżey opisano będzie. 'Tu-
tay kladzie się tylko za prawidlo, że
przy dużey uprawie kartofłów, wszelkie
przygotowania do ich zbioru i schowa-
mia wcześnie zayśdź powinny, aby ani
z powodu ludzi, ani wozów, ani mieyse
skladu, robota opoźnienia nie doznawała.

Co się tycze mieysc, na konserwacyą
kartoflów przeznaczonych, _winienem
nieco w obszernieysze wniyśdźopisanie,
dla tego, że pospolicie w naszym kraiu
naywięcey w tey mierze chybiamy :anie
przykrzeyszego, 1iak po kilkomiesięcznćy
pracy i oczekiwaniu, po znacznych wy-
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danych kosztąch widzieć owoc naszćy
pracy zepsowany i w gnóy obrócony.

' Stosunki gospodarskie, destynacya.
kartoflów, położenie i natura gruntu,sta-
nowić powinny o wyborze mieysca i
sposobie konserwowania tego warzywa.
'Ten, co ie przeznacza na wywozkę i
przedaż, inaczćy schowanie ich upo-
rządkować powinien od tego, który ma
w zamiarze bydło swe domowe niemi
wykarmiać, a obadway odmiennego
sposobu użyć maią, kiedy kartofle na
wódkę przeznaczone: tam, gdzie grunt
wodnisty, inaczćy sobie postąpić należy,
iak tam gdzie suchy. Jescze 1 na to ba-
czyć koniecznie trzeba, czyli nie sąprzy-
padki, że woda z rzek, albo ieziór i
annych zbiorów wody odległych, nie.
podmywa podziemnemi żylami czyli szy-
chtami spodniego gruntu, któryw lecie
zdaie się bydź suchy, a w zimie, zwła-
scza niestałćy, wodą bydź może zalany:
w końcu kartofle, na codzienny użytek i
na sadzenie przeznaczone, odmiennego
wymagaią obeyścia się.Ponieważ tu mowa
© wielkićy uprawie, która sapponować
każe zbiór tysiąc i więcey korcy kartofli,
zaczóm naymnieyszą omylkę drogo cza-
sem przyplacić potrzeba, i gospodarz

ż ag
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-_wieyski gardzić nie powinien naymniey-
szemi na oko drobnostkami, skoro go
te od znacznćy szkody zasłonić mogą.

Naywiększemi nieprzyiaciołami kar-
toflów są mróz, wilgoć i zbytnie ciepło,
które niemal zarówno:w zimowćm scho-
waniu im szkodzą; w zakładaniu więc
składów na nie, starownie tych trzech
niedogodności unikać należy.
„Wkralu naszym dwa tylko <są uży-

wane i znaiome sposoby konserwowania *
kartofłów, a temi są doly, albo piwnice.
Zastanówmy się krótko nad niemi, nim,
o innych:sposobach nierównie bezpiecz-
nieyszych mówić będziemy.

|. Doły i piwnice tam tylko są do uży-
cia, gdzie grunt iest głęboki i suchy,a
woda i wilgoć w iesiennćy, zimowey i
wiosnowćy porze „do niego nie ma
przystępu.

Dla tego nie trzeba tylko patrzać po-
wierzchownie na naturę gruntu, wtedy
gdy doły lub piwnice są robione, co po-
ag w lecie, albo na wcześneyiesie-

kiedy' powszechnie wodyi rzeki„Są
niskie, ma mieysce; ale pilnie w ścia-
nach piwnic lub dołówuważać należy,

_ czyli żyłami woda do nichnie zaziera, lub
spodem, w bliskości zwłaścza WZESKĘ i

2<

'
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irzek, do nich nie dobywa się: czego
śnadno * dostrzedz po szychtach piasku
„rzecznego, mialkiego I mokrego, i po li-
cznych imnych znakach.

Tak zapewniwszy się, że dóły albo
piwnice są'w każdey roku potze bezpie-
cznę od wody i wilgoci węwnątrz; sła-
rać się potrzeba wcześnieiewykopać,

_slomą wypalić, i slomą dobrzenakryć,
aby desczowa woda do nich przed wsy-
paniem kartoflównienaciekła i wilgoci
ich nie nabawiła. a

__-. Oprócz tych ostrożności, i ta niemnićy
ważna do zachowania, ażeby dolów nie
zakładać w zaklęsłych mieyscach, iżb
woda z okolicznych gruntów do cb
nie miała spadku:  , | eż

„Wreszcie „doły ogromne bydź nie
powinny, i naywięcey, niech: obeymuią
w sobie trzydzieści do czterdziestu kor-
cy kartofjów. Snadnieysze ich wtedy od
razu w zimie dobycie imniey zagrzewaią
się, a kiedy z przypadku iakiego psuć się
zaczną, nie thwielka eakoda zaydzie, niż
gdyby sta łub dwieście korcy dół ieden
obeymował. Lepiey wreszcie takowe
doły.od wilgoci 1 mrozu zasłonić i opa-
trzyć można. Do takich dołów: kartolle,
przez kilka godzin wytfzymane na wie-

sy



159 Konserwacya 5

trze, zaraz sypane bydź mogą, a po na-
kryciu ich słomą, ziemią przysypane zo-
staną. Kopiec nad niemi usypany, nale-
życie ze wszech stron będzie 1
ubity, i naymnićy na dwa łokcie do kola
sięgać za burtę dołu powinien, a tym
sposobem przystęp mrozom, choćby nay-
tęższym, 1 wilgoci ze słót i roztopów bę-
dzie zamknięty. Ściąga się to i do in-
nych gatunków składów kartoflanych,
i dla tego w tóm mieyscu o tem namie-

 niam, aby uniknąć powtarzania przy
dalszych opisach sposobów konserwacyt

- kartoflów. — - 5 a,
-_. "Fam, gdzie kartofle są przeznaczone
na przedaż, doły takowe mogą bydź za-
łożone zaraz w tem samćm mieyscu,
w którem są kopane: a dła ułatwienia
znoszenia i zwozki, po dwa doły na ka-
żdym morgu będą otworzone. "Toż się
ściąga i do kartoflów przeznaczonych do
sadzenia w roku następnym.  Zaydzie
w tóm znaczne osczędzenie ludzi, koni
i czasu: co nigdy, zwłascza w naszym,
_kralu, oboiętno bydź nie może dla.
gospodarza wieyskiego. ACZ

/ Qo do piwnictakich, iak są dzisiay
pospolicie w kraiu naszym używane,
w tych nayczęściey i naywięcey psuie się
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kartoflów dla braku luftów, albo dla złe-
go ich opatrzenia, albo nareszcie dla wil-
goci, która naypospolicićy w nich panuie.
Chcąc, ażeby piwnica nie wystawiała na
żadne szkody; koniecznie potrzeba, ażeby
zupełnie byla sucha: aby suche kartofle
'1z ziemi zupelnie oczysczone do nićy
wchodziły: aby była doskonale z góry
i z boków opatrzona od zimna: wreszcie,
aby do koła na przestrzał miała luliy
zamykane albo raczóy zatykane słomą
w czasie tęgiego mrozu, a starownie
otwierane przy łagodnćy porze. Lułty
te na póltora łokcia szerokie, a na trzy
ćwierci w świetle wysokie, spadzisto
dane do piwnicy z desek naksztalt szyi,
czyli kanałów, slużą zarazem do spu-
sczania bez żadnego dzwigania prosto
z pólkarków do piwnicy kartoflów.
Wykręciwszy bowiem tyłem do luftu
pólkarek, za spusczeniem klapy, ta o-.
iera się na desce spodniey lultu, i u-.
«SA zbieganie kartoflów do piwnicy
za przeważeniem półkarkowey skrzyni.
Poddasze na takićy piwnicy tak w pro-
stych sczytach ugodzone bydź może, że
półkarek z koniem dużemi wrotami,
w sczytach danemi, snadno wiechać do
śrzodka potrafi, i tam na pólap zrzucić

«

i
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kartofle, zkąd te porobionemiw nim lu-
ftami, czyli oknami, ną dól do piwnicy
szufłą snadno spusczone bydź mogą. U
rządzenie to w każdym razie arcy iest
wygodne, a mianowicie kiedy iesień iest-
mokra iak wr. 1816: na półapie bowiem,
przy otworzonych na przestrzał wrotach
rędko przeschnąć mogą kartofle, a do-

„fok tam slomą nakryte nie lękaią się przy
amrozków.- Lecz ściąga się to tylko do .
upornych wilgoci iesiennych, i kiedy

„dlugie ich trwanie przymusza w czas
nawet mokry dobywać kartofle. W zi=
mie poddasze takowe slaży za skład dla
rutabagi, drzewa i rozmaitych gospodar-
skich sprzętów i wozów. Gdzie dowy-
karmu zimowego- bydła używaią kar--
toflów, można takową -pfwnicę przy.
oborze założyć, i z niey pod ziemią dadź
szyię albo korytarz do obory, ażebykar-
tofle, zaraz w ay siekane, w tęgie
zimna niepodpa

karm dla bydla. Piwnicę z temi korzy-
ściami widziećmożna w Łomnóy.
„ Lecz i piwnice i dołyustąpić powin-
ny kopeom irowom Brabanckim, amia=
nowicie w niskich polożeniach, gdzie
wiłgoć bywa nieodzowną, staią się one

?

ly zmrożeniu , a w zdro-
wymi świeżym swym stanie szły na

.
.
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nieuchronne i iedynćm bezpiecznćm dla
kartofłów schronieniem. Wreszcie oba

- te gatunki składów, dotąd unas nicznane,

wyiąwszy w gospodarstwach znamieni-
tych właścicielów, dla małćy swćy ko-
sztowności i nieochybnego zabezpiecze
„nia warzywa, na pierwszeństwo za-

sługuią. | a A
(, Można ie zalożyć, gdzie się podoba:

ieżeli na potrzebę folwarczną i wykarm
bydła, blizko domu i obory: ieżeli do
gorzelni, blizko browaru: ieżeli na prze-

daż i konserwę do wiosny, zaraz na kar
toflanćm 'pólu; zawsze przecięż obie-
rać na nie należy wyniosłe mieysce, a-

- żeby woda pod nie nie podchodzila.
Kopce te robią się w sposób nastę-

puiący. Sznurem odznaczyć okrąg,5, ©
do 7 łokci maiący dyametru, z niego

*równo do kola wyrzycić ziemię na pięć
_ ćwierci albo póltoralok cia głębokości.

"Wsamym śrzodku tego okręgu wblia
się żerdź; którey przeznaczenie niżey bę-

„dzie wykazane. W dół ten okrągły sy-
„pią się kartofle aż do wysokości burty,
którądo koła słomą prostą obstawić po-

' trzeba, Po czem do koła tyczki sypane
są. kartofle, póki swoim spadkiem natu-
ralnego nie uformuią kopca, którego

,
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brzegi do koła nie maią przechodzić 0-
kręgu burty. Wówczas kartofle od gó-
ry do dolu są okryte odrobiną potrawa.
suchego, albo grubego siana, na które.
szychla tąrganey idzie słomy, zarówno:
„po całey powierzchni rozpostariey. Na
żerdź zaś mą bydź zatknięty, silnie po-

„ wrósłąmi związany snop prostey słomy.
Po tych poprzednich przygotowaniach,
cały kopiec od góry do dołu obrzucony
mą bydź ziemią wydobytą ze dna iego.
Tu baczyć na to usilnie należy, aby ie-
dnaka wszędy ścian ziemnych była spa-
dzistość, 1 aby ziemia należycie wszędy
była ubita i uklepana, i sięgała nay-
mniey póltora łokcia do koła za kray
burty. W tęgie nazbyt mrozy można
takowe kopce mierzwiastym obrzucić
gnoiem, albo targaną okryć słomą. U
takich kopców spodem w iednćm miey-
scu możną dadź otwór ną łokieć podłu-
żny a na ćwierć łokcia wysoki, który
w mrozy ma bydź zatkany, a w czas ła-
godny otwarty służy do cyrkulacyi po-
wietrza, kiedy część słomy ze snopa
wgórze zatkniętego, służącego za komin,
uięta będzie, Przeszkadza ta ostrożność
zbytniemu zagrzaniu się kartoflów, ie-
dynego przypadku, którego unikać przy.
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takowych kopcąch wypada. Kopce ta-
kowe zdawna są w używaniu w Ło-
mhey, 1 w naytęższe mrozy nie było
PORY, aby w nich kartofle od mrozu
yly uszkodzone. Zdarzało się tylko

czasem, kiedy zbytnia ostrożność ekono-
ma dużo nawaliła siana i'słomy pod
ziemię, że dla wielkiego ciepła ruszyły
się, i w zwierzchniey szychcie na łokieć
ze wszystkich oczu kly puściły, i
w takim razie do pędzenia wódki stały
się niezdatne. |

Rowy czyli składy Brabanckie po-
dobnymże są robione sposobem iak i
kopce dopiero wymienione. Podług.
wielkości zbioru wykopać trzeba ie-
den lub kilką takich rowów, mniey
lub więcey długich, bardziey lub mniey
szerokich, a na łokieć do póltora głę- .
bokich, ziemia z nich zarówno ną
Wszystkie strony iest wyrzucona; w ta-
owe rowy są sypane kartofle aż do

wyrównania się z górną burtą: a gdy
naturalnyzrobi się spadek kartoflów na
obie strony, nakształt daszku, okryć go
słomą targaną albo prostą na piędź dobrą
od góry aż do dołu, a na wierzch tey
siomy wyrzuconą sypać ziemię póty, pó-
ki iey wystarczy, i równo ią uklepywać,

„

s
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a wreszcie tak sobie postąpić, iak się
'e kopcach Aowiedsialóć Do takiego
schowania można porobić z przodu i
z boków *wniyścia: można w nich
zrobić przedziały, .a to podług stosun-
ków gospodarskich, *częgo urządze-
nie zostawiam przemysłowi gospoda-
ruiącego. a 8% „WSZY ZTÓW

(,//Nim rzecz skończę o konserwacyi
kartofiów, pominąć nie mogę drobne-
o na pozór sczególu, który dia tego, że
yw ważony przy uprawie, na znaczne

straty, w dużey, gospodarza wieyskiego
wystawić może. Ściąga się to do dro-

 bnych i pokaleczonych kartoflów, które,
chociaż częstokroć piątą część zbioru

, wynoszą, prawdziwie są marnowane.
, Czemuż ich zarówno w porządnych i *
dobrze opatrzonych nie wzymać skla-
/dach, kiedy te tak malo kosztuią? cze-
(mu ich pod miarą i w proporcyą potrze-

_ by tylko nie używać, a nie zawalać nie-
mi komory, sieni i klepiska, gdzie po-

;,spolicie większa ich część zmrożona,
albo zgnoiona, a to, coby mogło przez
dwa lub trzy miesiące wystarczyć na
potrzeby gospodarskie , i znaczne zrobić

. osczędzenie w produkcieprzeznaczonym
a przedaż,;lub wódkę, zwykle dla

*

trz
 AĘ
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niedbałości ekonomów zaledwie na dni
kilkanaście wystarcza?- i»

O użytkowaniu z kartofłów.

Użytkowanie z kartoflów iest wielo-
rakie. Od ubóstwa aż do bogaczów
świata wszyscyęw nich maią upodoba-
nie. W. rozlicznych kształtach widzi-
my ie codzień na maywytwornieyszych
stołach. Zarówno z chlebem dotąd mi-
komu nie sprzykrzyły się, a miliony
ludzi winni im w ostatnich okropnych
czasach swóy ratunek i swoię exy-
p A mz

« Wszelki drób , bydło , anadewszyst-
ko owce, z upodobaniem do mich się
biorą. Dla maciór, nadewszystko wyko-
conych, kartofle wielce” są (dogodne,
gdyż pokarm ich znacznie pomnażałą.
Zrazu stracha się ich owca, lecz gdy raż
do nich wezmie się i w nich zasmakuie, |
nad wszelkie karmyie przeklada. Hra-
bia Magnis w Szląsku, który do 8000
ma owiec ulepszonych, i często do
dwóchkroć sta tysięcy bierze za piękną
śwą wełnę, pryncypalnie na kartoflach
utrzymuie swoie gromady.
| Lecz naywiększą korzyść przynoszą -
kartofle, kiedy na dobrze urządzoney
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gorzelni parowey wódka z nich pędzo-
na. Wówczas korzec drobnych karto-
flów równa się wartości blisko pól kor-
ca żyta, i wódka iest wyborna. Przeko-
nalem się o tem naocznie w Jasieńcu,
Kozienicach i innych mieyscach , w któ-
10h podobna fabryki iuż zaprowadzono,
i godne mieć. naśladowców. Ziarno
wtedy powiększy dochód właściciela
gruntu, a produkt, czczego i dotąd ża-
dnego pożytku nie przynoszącego ugoru,
zastąpi całą potrzebę propinacyi i „Ia:
su, co walor dóbr i podniesienie docho-
du partykularnych i skarbu publicznego
za czasem znacznie pomnożyć powinno. -

Chcąc dawać bydłu kartofle na wy-
pas, czy na utrzymanie, w surowym
stanie używać ie na ten karm potrzeba.
Naydogodnieyszą iest do tego machina,
którey duża tarcza, osadzona w ramie,
na silnych nogach opartey, korbą iest
obracana. „larczy tey osadzone są
żelaza naksztali heblów, aakichużywaią
„do szadkowania kapusty, z tą różnicą, że
te rzną horyzontalnie, machina zaś, o
którey mowa, perpendykularnie. 100
tey tarczy z drugiey strony korby przy-
piera duża skrzynia, pochylo w ramie o-
sadzona, w którą sypane kartofle okrą-
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glością swoią i ciężarem same spadaią
pod noże. Machina ta, udoskonalona
w fabryce narzędzi łómieńskiey, służy1
do szadkowania kapusty z niewymo-
wnóm osczędzeniem rąk i czasu, a po-
śpiechem i dobrocią roboty, a zwłascza
iey ochędostwem. REM

Kartofle, dla drobiu i trzody chle-
wney na karm używane, RO bydź
gotowane, w czem podobnież machina
parowa, tyle osczędzaiąca materyału do
palenia, wielką oddaie przysługę. Cie-
kawe i interessowne gospodarstwo za-
cnego właściciela Bieniewic JPana Wil-
helma pod Bloniem, przy wielu godnych
w ekonomice do naśladowania sczegó-
łach i co do tey okoliczności wzór po-
dadź może. | |

Sczupły zakres tego pisma nie do-
zwala mi wchodzić w imne korzyści,
które ze suszonych, a nawet zmrożonych
przypadkowie albo umyślnie, kartoflów
pozyskać można. Odkładam to do in-
nego obszernieyszego peryodycznego o
ziemiaństwie pisma, do którego się we-
zmę, jeżeli uyrzę, że ninieysze będzie
z pożytkiem dla kraiowego rolnictwa.

6 p 4



*

142 Uzytkowanie    O mieyscu kartofłów. w zmianowaniu.

W. gospodarstwie «że/odziałowem,
które %«lepszonćem zowią, a którego przy-
klad”dała Angliia, idą kartofle tak, iak
inneywarzywa w gnoiony ugór: po kar-
toflach i warzywie następuie 'ięczmień,
po ięczmieniu koniczyna, . po niey psze-

'mica, albo żyto podł , natury gruntu,
w piątym roku wykilub grochy nieco
podgnoione , kiedy grunt lżeyszy, w szó-
stym ozimina, i znowu od warzyw po-
czątek nowey rotacy. "W. gospodar=
stwie czterodziałowóm 1 rok warzywo,
2 rok ięczmień,5 rok koniczyna, 4

. ż j

"rok pszenica. zzz zadko
Leczw. gospodarstwie trzypolnem,

ponieważ 1ak doświadczenie okazalo,
nigdy piękna ozimina nie udaie się po
warzywie azwłascza>kartoflach;zaczem
nayprzyzwoiciey dadź im mieysce w polu
iarzynnóm, po nich nasiępuią grochy,
lub wyki, naylepiey na zieloną paszę,
tam zwlascza, gdzie są grunty wysilone.
W ugór tak użytkowany wsiana ozimi-
na przeydzie wszelkie oczekiwania.
Zaraz po sprzęcie oziminy zasiać
w' sierpniu szpergel na zieloną paszę dla
bydła na iesiem. Jęczmień wówczas
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nie chybi, po nim komiczyńa, a po tey
ozimina. «Są 1 inne rotacye nie mniey
pożyteczne, które do obszernieyszego

4pisma odkładam. ,
W ekonomii Łomney ponieważ do-

tąd odosobnienie gruntów dworskich od
włościanskich, pomimo: wszelkie moie
zabiegi 1 poczynione - Po a
w „ułatwione  tradności .
przęyśdź nie mogło, a od lat szesnastu
co rok spodziewane, co rok iest odwle-
kane; z przymusu więc alenie systematu
ekonomicznego kartofle 1 warzywo
miesczę w ugorze: wtedy między ozimi-
ną w drugim roku iest ięczmień z koni-
czyną, którąi część oziminy bywa.po-=
dlug potrzeby obór podsiana: w trzecim
roku poletookrywa koniczyna, wczwar=
tym roku iest ozimina, po tym zbiorze
zaraz w sierpniu siany iest w pszeniczy-
sku szpergel, na którym bydło i owce
aż do.zimy pasą się. Jarzyny po takićm
obeyściu nigdy nie chybiaią. W szóstym
roku grochy, wyki, albo rzepaki ze
szperglami na zieloną paszę, ale nigdy
na nasienie, po nich ozimina etc. h

Zaiste takowy: porządek nie iest bar-
dzo donaśladowania, i znaleźć możę
przeciwników. Lecz, gdzie zmiana pól

=

o skutku.

Ź
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co rok oczekiwana, a grupty są obszer-
ne 1 zpowodu klęsk niedawno ukończo-
nych zachwasczone i zaialowione; tam
dwudziestą a nawet i dziesiątą część
uiąć oziminie ladaiakiey można, ażeby
dobrą ugórową uprawą usposobić rolą
do wydawania nadal obfitych zbożowych
zbiorów. . | | i

O kapustach, rutabagach, brukwiach,
burakach i innych.

Ponieważ zamiarem ninieyszego pod-
ręcznego pisma iest, zachęcić rolników i
właścicielów kraiowych do ugorowey
auprawy, toiest do użytkowania z ugoru-
iącego gruntu, naywięcćy w dwóch tych
widokach: 1"*abyiak naywiększą liczbę
wychować bydła i dobrze go wyżywić,
od czego zawisło pomnożenie dochodui
urodzayności ziemi; 2% aby rolą staro-
wnćm obrabianiem warzywa iak nay-
doskonalćey wyprawić, z zielsk oczyścić,
regza zgoła usposobić do wydania

obfitych zbożowych zbiorów; każdy za-
tćm rozsądny gospodarz wieyski, prze-
nikniony temi prawdami, opodal od sie-
bie uprzedzenie to odrzuci, iakoby u-
prawa warzyw była tylko przyzwoitą
w. bliskości: miast łudnych, w których

 



 

,

spieniężenie jest snadne i korzystne. Za-
iste na pierwszy rzut oka zysk zdałe się
bydź pewnieyszy i prędszy z przedanego
na targu warzywa. Lecz z iedney stro-
ny, kiedyswezmiemy pod uwagę, że
warzywo część urodzayności koniecznie
z ziemi wyciągać musi, a będąc wywie-
zione i przedane niczem nie nagradza
ubytku żyzności gruntu; co się zatóm
zyskało za nie na targu, to się za czasem
traci naobfitości następnych zbożowych
zbiorów: z drugićy. zaś strony, że kiedy
warzywo spasione iest w domu, toiest
na gruncie, nie tyłko sowicie opłaca się
w wyroście, wypasie i nabiale bydła,
ale nadto utwarza ogromny zapas wy-
bornego gnoiu, który merównie większą
obszerność gryimtu, niż go zaymowały.
warzywa, użyznia, i obfitość zbiorów
zbożowych” do wysokiego posuwa sto-
pnia; w takowym rzeczy widoku, odle-
gly od miast wielkich gospodarz wieyski,
przestanie ich sąsiadowi zazdrościć spie-
niężenia iego warzyw na targu: a w u-
prawie ich na swoim ugorze dła wycho-.
wu i wykarmu swolego bydła, i coraz
większego użyznienia swych gruntów,
iednakową a może iwiększą od tamtego
znaydzie korzyść. 3

A >» 10
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.. Spodziewam się zatćm, że'i bliscy
miast i og nich oddaleni gospodarze wiey-

'scy, nie pogardzą następuiącą informa-
cylą, ściągalącą się do uprawy warzyw
w ugorach, pomniąc z powyższego opisu
pod artykułem o rzędowóy uprawie,
iak ona snadna do wykonania w. dużym,
nawet w okolicach mniey ludnych, 1 że
„bynaymnićy nie przeszkadza zbożowemu
rolnictwu.

. , ; %

O konserwacyi wysadków warzywnych
i wychowaniu nasienia WATZYW .

| w. OgólnoŚCI. st

- A warzyw w ugorach
wymaga z iednćy strony przyzwoitego
zapasu ich nasienia, z drugićy doskona-
łości i dobroci samego nasienia. Niedo-
statek co do oboyga byłby arcy szko-
dłiwy w takowćm gospodarstwie, o któ-
rem tu mowa. Kupno często bardzo za-
wodzi, a zawsze znacznykoszt zrządza.
Chcąc bowiemkilkanaściemieć morgów
i więcćy pod warzywem z rosadywy-
hodowanćm, nie o łótach i kwaterkach,
ale e funtachagarncach myśleć należy.

Ztąd wynika potrzeba starać się wy=
chować własne swe nasienie. ę
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Zacząćwięc nałeży od wysadek, któ-
rych zaraz na iesieni znaczną porcyią we
wszelkim gatunku z pośrzód nayzdro-
wszych i naypięknieyszych oddzielić, a
-starownie ie oczyściwszy do wiosny za-
konserwować. W wyborze wysadek ba-
czyć wypada usilnie na pierwiastkowość
warzywa i unikać takowych sztuk, któ-
resię zwiodły, bo i nasienie będzie zwie-
dzione, i, żetak powiem, bękarcie.. Przy
chowaniu na zimę wysadkowego warzy=
wa, doyrzeć tego należy, aby to nay-
mnićy w korzeniach i w koronach było
uszkodzone. Brukwie, kałarepy, buraki,
turnepsy póydą do suchych parsków,
piwnic, lub skladów brabanekich: gdzie -
porządnie szychtami będą ulożone, a po-
między sobą dostatnie suchym piaskiem
tak przesypane, aby żadna sztuka z żądnćy.
stron sa drugiey nie dotykała się.
Rutabagi, ponieważ namróz są wytrzy-
male i samey prawie tylko boią się wil-
goci, albo zbytniego ciepła, od których
zagrzewaią się i guiią, poyśdź powinny
w szychty pod wystawą iakową na dwó-
rze: tam słomą przesłane,  naytęższym
opieraią się mrozom: w. gruncie nawet
byle suchym, i z którego „woda snadny
w każdym czasie ma spadek, zimę ;bez |

Gad > 10



w

148 Konserwacya

uszkodzenia wytrzymulą, iak tego nieraz
i zeszłćy dopiero zimy w Łomnćy do-
świadczylem. Co się zaś tycze kapust,
tych wysadki nayzdrowsze i naytwardsze,
a mie zwiedzione i-w całey czystości
swego gatunku utrzymane, póyśdź po--
winny w rowki, głowami na spód, a
korzeniami do góry: tak obsypane do
kola, aby się me dotykały ) g siebie,
wraz z korzeniami, ziemią z rowków
wyrzuconą,wytrzymują bez uszkodzenia
nawet liściów całą zimę, iak tego podo--
bnież w Łomnćy na kilkudziesiąt kopach:
doświadczyłem. Opis sczególny tako-

-wych konserwacyy zimowych pod arty-
kulem każdego warzywa obszernićy bę=
dzie wyłusczony. - SERCA

Tak zakonserwowane przez zimę
wysadki, na początką wiosny zeskła-
dów swych dobydź, oczyścić, a kiedy
się ociepli i grunt zupełnie puści, zasa-
dzić ie regularnie w rzędy, oddzielaiąc
starownie gatunki, które osobno i o podal
iedne od drugich zasadzone bydź-powin-
-ny. Radzę w'rzędy i na krzyżdla tego
 zasadzać wysadki, że obrobienie wtedy
ich snadne, ziemia w czystości iest bez
wszelkiey pracy narzędziami konnemi
utrzymana 1 nie zarasta chwastami, które

wr
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przy niedbałości dzisieyszóy około wy»
sadek, za zwycząy dd. zasądzenia: sobie
samym z:, zdaią się wegeta-

"cylią swą naturalną i buyną . urągać
z braku przemysłu człowieka. -Przytćm,
ponieważ prznacznćy uprawie warzyw
w ugorach, wysadki przeznaczone na
samo nasienie, dwa i więcćy morgów
zająć mogą; iuż tu myśleć potrzeba o
osczędzeniuroboty okołoprzyzwoitego ich
utrzymania, a przecięż tak ią doskonale
wykonać, ażeby i rola do innego po
wysadkach przeznaczona zbioru, i sama
roślina , maiąca wydadź piękne -nasienie,
zarówno ztąd korzystały.. Fak utrzy-
mane w czystości, w pulchnćy 1 coraz
to bardzićy poruszanćy ziemi, obsypy-
wane ią wreszcie. wysadki,«nierównie
pięknieysze nasienne krzaki wydadzą,
pelnieysze nasiona utworzą, a wkońcu
prędzćy ich nasiona doyrzeią, niż kiedy
zgłuszone będą chwastami, które większą
część soków pożywnych imodeymuią i
szkodliwóm swćm nasieniem, często do
oddzielenia tradnćm, nasienie oczekiwa-

-me od gospodarza zarażaią i paskudzą.
Na każdą wysadkę dołek oddzielny wy-
kopać należy, tak, aby iey korzenie swo-
bodnie w pulchnćy-i żyznćy ziemi roz--

„*
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arerzyć się mogły: iżby zaś wysadkom
wcześnie zasadzonym przymrozek. mo-
cnieyszy nie zaszkodził; nie źle więcbę-
dzie nakryć ie potrochu słomą targaną,
albo też dlugim mierzwiastym gnoiem. -

"Tym sposobem zakonserwowane, za-
sadzone 1 starownie obrabiane wysadki,
w ogromne zwykły rozrastąć się krzaki,
których gałęzie ze wszystkich stron głąbu ©
i korony wyrastaią. Niechay przecięż ta
buyność nie uwodzi gospodarza wiey-
skiego, i niechay dła wielości miaryna-
sienia nie sakrylikuie en dobrocionego.

, Im więcey ma wysadkowa roślina gałęzi
a stronków nasiennych, tym bardziey
drobnieie ićy ziarno, a przynaymniey-
"większa część iego będzie chuda, i za-
siane drobne i słabe w czasie wyda ro-
śliny. Radzę więc wszystkie lateralne
wiibjokncne galęzie wcześnie przed
okwitnieniem poobcinać, a same tylko
śrzodkowe puścić w, nasienie; wówcząs
ziarno nasienne musi bydź koniecznie
pełnieysze i zdrówsze, prędzey dóydzie
i coraz to pięknieysze i ogromnieysze
wyda warzywa, Takicniytm rozsądne-
mu postępowaniu przypisać należy owe
potężne warzywa zagraniczne, które czę-
stokroć w iednćy sztuce kapusty, albo

=
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rulabagido15 i 20 fumtów dochodzą,
czego sam w Łomnćy corocznie do-
świadezam.  Porównywaiąc moie nasiona
warzywne, tym sposobem wyhodowane,
z nasionami warzyw, zza granicy od
kupców pospolitych sprowadzonemi, le-
dwie dadź mogę wiarę, aby moie nasiona
ie > z. niemi były gatunku. Dla
 tegosteż po nich zwykle zbiór bywa lichy
i od uprawy odraża, a potem składaią
tego winę na naszę ziemię i na nasz
klimat, chociaż te są przewyborne dotćy
uprawy. ok BLYCZ

Skoro tylko wysadki poszedłszy w na-
sienie doyrzewać poczną, a. znaczna
część stronków zażólknie, dla zasłonienia
ich od ptastwa i od roztworzenia, 4 za='-
tóm straty nasienia, wyrwać ie należyi

- nasieniem na dół na sznurach, albo ła-
wach blisko domu rozwiesić, obieraląc:
do tego expozycyą południową: piękny
zbiór nasion wszelkiego rodzaiu i w iak
naylepszym gatunku wart tego małego
zachodu. Skoro na sznurach lub łatach
rozwieszone wysadki zupełnie uschną;
wówczas ie w izbie ałbo na klepisku
En zwykłym ogrodniczym spo-

sobem: po czem oczyścić wianiem i skrą=
żeniem na przetakach, na wietrze wy-

w
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suszyć, , a Uupakowawszy w worki
(. ma poddaszu, albo wmieyscu iakiem

wietrznćem dalekićm od dymu i owadu,
a nadewszystko od myszy, na sznurach
zawiesić, lub na półkach wiszących u-
nież. - Natychmiastzaśpo wyrwaniu
wysadek z pola ugorowego zagnoionego,

„ gdzie nagwłaściwsze dla nich mieysce,
rolą podorać, uprawić i zasiać w przy-
zwoltey porze oziminą, którainnym nie
ustąpi. ŚR |

Obok tey staranności około uprawy
_wysadek, aby pełne izdrówe wydały na- -
sienie, na pilnembaczeniu mieć to nale-
ży, ażeby przeszkodzić zwodzeniu się

. nasion i-nie zrobić z nich mieszańców
 podleyszey naiury. Blizkie sadzenie wy-
sadków rozmaitego gatunku iednego ro-
dzaiu, iest pospolicie przyczyną, że na-
sze nasiona warzywne, ? same Warzywa,

- z takim sprowadzone kosztem, wprędce'
zwodzą się i dziwnych nabieraią kolorów,
kształtów i smaków. / Mianowicie białe,
czerwone i wloskie kapusty obok siebie
lub nawet w pewney ) odległości: _ale_
w iednćm ogrodzeniu i dyrekcyi sadzone,
mawzaiem nabieraią wszelkich tych ga-
tunków własności, mieszalą się z niemi,
podleią, toiest zwodzą się. Toż się

-
=
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dzieie z rutabagą i brukwią,a kalerepą,
turnepsami, a rzepami okrąglemi pospo-
 litemi, marchwią białą i czerwoną, bu-
rakami ćwikłowemii bialemi.  *

Chcąc zapobiedz temu prawdziwemu
w gospedarstwie warzywnóćm  niesczę-
ściu, potrzeba gatunki rodzaiów osobno
i opodal od siebie sadzić, aby pyłek na-
sienny, uniesiony od wiatru, wzaiemnie -
nie łączył się, co iest iedyną przyczyną
zwiedzenia się pierwiastkowych nasion i
plodów. * Kapusty więc biale, rutabagi,
cykoryie, buraki ćwikłowe, marchwie
żółte mogą póyśdź na iednę kwaterę
w polu lub do iednego ogrodu. W dru-
im ogrodzie, lub na odlegley kwaterze
będą alarepy, turnepsy, kapusty czer-
wone, na mney brukwie, marchwie

- białe, iarmuze. "Tym sposobem nie po-
„mieszają się gatunki w swoim związku

— nasienia.
Aby zaś i samo przy zbiorze iwy-

młocie nie pomieszało się iedno z drugićm
_ nasienie, każdy gatunek wysadków wy-
rwany, osobno przy suszeniu ma bydź -
rozwieszany, a przy wymłocie łub wy-
'biiania nasienia, podłoga czyli klepisko
„starownie po każdćem ukończonćm do-
byciu ziarna swoiego gatunku będą 0-

ah. Y
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czysczone. Wychędożone nasiona póy-
dą w worki, które czarną farbą znak
„mieć na sobie powinny ich rodzaluiga-
tunku. . Ta ostrożność nigdy nie zaszko-
dzi i naylepiey zabezpieczy od omyłek
w przemianie ziarn do siebie podobnych,
które bardzo często towarzyszą karikom
i pamięci, kiedy się na nie spusczamy.

O siewie rosady z tey wychowaniu.

Maiąc znaczby zapas nasienia warzy-
wnego, można „go siać na rosadę zaraz
w sierpniu, kiedy nasienie zupełnie do-
stoi się 1 wykruszać pocznie: nie raz
mizdarzyło się, że flance zeszłe na iesie--
ni wybornieposso zimę, i wcześnie
będącprzesadzone na wiosnę iuż w czer-
wcu, a naypoźniey w lipcu wydawały
warzywa, których przedaż, zwłasczą
w bliskości miast dużych, wielce iest ko-
rzystna; wszelako gdy nie zawsze pe-
wnym bydź można, aby młode iesienne
rośliny zimę wytrzymały, spusczać się
na siew loński rośady nie można, ale go
ponowić na wiosnę, na roli iescze na ie-
sieńi do tego przyrządzoney. Siew ro-
sady około $. Grzegorza, kiedy czasbył
piękny, a ziemia obsuszona, nigdy mi.
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czą moczyć lub zakrapiać ziarna przed
zasianiem. Przyspiesza to kiełkowanie.
Ale kunsztowne to zrządzenie wegetacyi,
nie będąc wstosunkń z odmianami czasu,
bardzo często zabiia młodą roślinę. Czy
susza, czy zimno, napadłszy gwałtem
wypędzony kielek , suszy go i odrętwia,
a z nim ginie flanca.  Straciwszy dwu-
krotnie cały siew ręsady mamoczoney,
nie radzę mkomu dó tego udawać się

 

sposobu.  Nawzaiem rosadowe nasiona,
zmieszane z ziemią niezbyt wilgotna, i
trzymane czas nieiaki na dworze, choćby
w czas nayzimnieyszy, dobrze zawsze
udawały się: rozsiana po wierzchu roli
iakakołwiek rosada, zębami grabio-
wemi raz koło razu ma bydź na pół
cala i więcey w ziemię zagrzebana i
potem udeptana, albo: grubym bałem
drewnianym, osadzonym na trzonku, u-
bita. Dale to lepszą osadę ziarnu, prze-,
szkadza uschnieniu zanądto prędkiemu
ziemi, i daiąc lepszą osadę młodym ko-
rzeniom rośliny, nie dopuscza, aby wia-
try wiosnowe ich dosięgły i wywiały.
"Ponieważ przy dużey i regularney

uprawie warzyw w ugorze, zwłaąscza
gdy na niey po części oparte wyżywienie

nie chybił. Nayzawodnieyszą iest rze

a
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inwentarza, nic na los zostawiać nie wy-
' pada; zaczóm, aby nie doznać niedosta-
tku flanc do sadzenia, uproporcyonować
potrzeba ebszerność gruntu, przeznaczo-

_nego na rosadę, do rozległości roli, ma-
iącey iśdź pód warzywo. Każdy morg

'_. dwóchsetprętowy wymaga  naymniey

 
trzech prętów rosady. W tym stosunku|
należy zachować się między siewem ro-
sady a sadzeniem flanców.
Druga ostrożność do zachowania ta|

jescze, abynie spusczać się zupełnie na
pierwszy BAW Prowdy, dacia tanay-
piękniey zeszła i zabrała się. Mogą ią
pchły ziemne zgubić, może zbyt przero-
śnąć „a wtedy trudnieysza iest dosadze-

-" nia i przyięcia:. Sadzenie dlasłóty lub
suszy przeciągnąć się może. Dobrze więc
jest, powtórzyć siew rosady, aby mieć
ią w zapasie, i bydź gotowym na(wszel-
kie przypadki. Lecz wykonanie tego.
wszystkiego. wymaga wielkiego zapasu
dobrego nasienia , czego własnątylko u-
prawą dostąpić można. |

Pospolicie rosada bywa siana bez
podziałów, bez porządku.  Mnieysza
lub większa. sztuka gruntu skopana,
w całey swey obszerności rozmaitem!
gatunkami rosadbywa obsiana, i kiyki

kSĄ
<a
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|tyłko wsadzone, często bez kartek,
|przedziały i gatunki oznaczaią. Przy
dużey uprawie nięporządek nie xcho-
dzi. Każdy rodzay, każdy gatunek ro-
sady w proporcyą wielości przyszłego -
sadzenia, powinien mieć swóy oddział
szkółki flanców, po na zagony,

|aby w potrzebie tóćm snadniey rosadę
gałęziamm nakryć dla zasłony ieyod zi-
mna i wiatrów, tudzież pcheł, będą-
evch skutkiem zimnych a suchych cza-
sów, niemniey, aby ią opleć, gdyby się -
rzuciły chwasty. . Obadwa te śrzodki
wielce pomagaią do pięknego wyrostu
rosady, a przynaymniey zapobiegają
zbytniemu iey uszkodzeniu. A

Grunt na rosadę nie powinien bydź
ani zbyy suchy, ani nazbyt wilgotny, a
mianowicie obierać pod nię takiego nie
trzeba, który świeżo gnoiony. Nayprzy-
zwoitszy grunt dotego Siewu  iest taki,
który „przed dwóma lab trzema laty
był nawieziony, który śrzodek trzyma

 |między lekkim a ciężkim, który do
czarnoziemu więcey niż do gliny zbliża

_|się, a mianowicie taki, który iest wsta- -
niedobrey uprawy. Ta, gdy na iesieni
będzie starownie wykonana, można
bydźpewnym, że nie chybi rosada. Dą
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maley uprawy pewnie naylepszy czar
noziem albo skopaną drobno kilkoletnia
murawa; lecz w dużey uprawie nie mo-
Żna spusezać się na tak slabe śrzodki,
które dla kilkunastu zagonów, ale nie
morgów, wystarczyć mogą.

   
   

   
  

   

   
    
  
    

 

    

    

O przygotowaniu roli podflance i
" przesadzaniu rosady.

—_ Wyhodowana ztakićm staraniem ro-
sada, niim póydzie w ziemię flancowa-

„niem, aby swoim owocem pracę gospo-
darza nagrodziła, wymaga iak naydo-
skonalszego teyże ziemi przygotowania.
Jużem wyżey powiedzial, że kapusty
lubią grunt ścisły, wilgotny, nizki i
żyzny, a pomimo to* świeżo i dobrze
zgnoiony. Rutabagi, brukwie, buraki
i runkle, chociaż lepiey udaią się w lżey-
szym gruncie; . ten iednak hoynie do-
brym nawozem powinien bydź użyznio-
ny. Obok zgnoienia istotnie iest potrze-
bna iak naysiarownieysza uprawa. Tym

- końcem role, na warzywo przeznaczone,
iuż naciesieni glęboko ŚSma/skim plu-

_giem, albo dwoma pospolitemi plugami,
- idącemi ieden za drugim, potrzeba iak
nayglębiey podorać, iak naydrobniey u-
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radlić i uwlec, ile możności nadto gnóy
na tak uprawną rolą wywieźć 1 ten ko-
niecznie przed zimą przyorać. [Na wio--
snę raz i drugi ponowić tę całkowitą u-
prawę eo do orania i radlenia, aby
grunt rozkruszyć ido znaczney glęboko-
sci, iak tego wymagaią warzyw korzenie,
spulchnić. Komu przecięż stosunki go-
spodarskie 'nie dozwalaią tego wszyst
kiego wykonać przed zimą, niechayże
poz nsyamiey na iesieni głęboko i dro- -
nopodorze, a na wiosnę wczesną i po-

_wtarzaną robotą, tudzież dobrym i prze-
gnilym nawozem, nagrodzi niedostatek
iesienney uprawy. Okolo 15 Maia, kie-
dy nayraniey siane rosady tyle iuż pod-
rosną, że pierwsze nasienne liście sześć
do ośmiu cali nabędą wysokości, a ser-
cowe listki dobrze zawiążą się 1 flanca
zgrubieie, wziąć się niezwłocznie do
orania roli przygotowaneęy, w wielkie
prętowe, ile możności, bez  brózd
składy: te uwlec, uwałkować, nazna=
czyć markierem, zgola tak zachować się
zupełnie, iak się powyżey powiedziało
pod artykułami o bobach, o rzędowey
uprawiei kartoflach, do których, abym
sie nie powtarzał, czytelnika odsyłam:
wszelako ostrzedz nie zawadzi, że-wię-

e
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cey orać nie potrzeba roli nad to, co
w tymże dniu przed wieczorem zasadzo-=
no bydź może, bowszelka flanca przesa-
dzana w swieżą lubi iśdź ziemię. Dla
tego zaraz o świcie kilka pługów , choć-
by na.iednym składzie, postawić, aby
„natychmiast . bronowanie, wałkowanie,
znaczenie i sadzenie wykonane bydź
mogło, choć na części morga, i coraz to
daley kontynuowane w miarę postępo-
wania orania. Spędzone pługi wyoraw-
szy zamiar sadzenia dziennego, do imney
póydą roboty, .i nazaiutrz znowu rozpo=
czną oranie, i tak następnie, póki tego
sadzenie wymagać będzie. Przypomnieć
jescze winienem, że chociaż warzywo,
a zwłascza kapusta, lubi wilgoć umiar-
kowaną, ale nie cierpi zwykłey mokro-
ści i stolącey wody, starać się więc po-
trzeba nizką obraną na nię pozycyą do-

+ ami, albo ściekowemi rowami konie-
cznie. wprzód obsuszyć, abywody nie
zostawały się na roli, i kałuż nie two--
rzyły: kto tey poprzedniczey ostrożno--
ści nie zachowa, niechay nie spodziewa
się 2 pewnością korzystnego zbioru, -
całkiem gó czasem utraci, i lepiey nie--
CJ, nie upiera się przytakićm położeniu,

- jeżeli go obsuszyć nie iest w stanie.i nie-
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chay zaniecha rzędowey uprawy, która
w tym iednym przypadku nie iest ani
do radzenia, ani do użycia. |

Przystępuię teraz do sczegółu doby=
wania 1 sadzenia flanców. Kiedy wszysi-
ko iuż iest przygotowano na roli, a
pługi do orania, ludzie do znaczenia i
sadzenia, są w pogotowiu, aby robota
szła ciągle i porządnie, mieć należy za-
pas dostateczny. na początkowe sadzenie
ranne fłanców, wieczorem dnia poprze=
dzaiącego dobytych , ite wywieźć dobrze
skropione i nakryte na pole, a tym cza-
sem wyznaczyć proporcyonalńą liczbę
osób do rąk trudniących się flancowa-
niem, aby iedynie zaymowały się prze-
zorńióm a nie pospiesznem dobywaniem
rosady, i zarazem obmyślić prędki spo-
sób iey transportu na rolą: co tćm po-
trzebnieysza, kiedy mieysce rosady iest
zanadto oddalone od mieysca sadzenia. '
Kwatery rosąadowe, okryte zdatnemi iuż
flaneami do przesadzania i dobycia , maią
ydź bądź w iaki czas, chyba, żeby
zęste descze przechodziły, wwililą do-
ywania ' obficie wodą zlane. Zaraz
poranka oddzielne kobiety lub męż-
zyzni, wyznaczeni do dobywania rosa-
y, pracą tą zaymą się, ale. nię podług
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zlego, źwykie dctąd używanego, sposobu
wyrywania iey palcami, lecz wyważa-
niem iey po kolei lopatką żelaznąi do-
piero potćm przezornćm rozbieraniem
flanców, i układaniem ich pórządnóm

szychtami w koszu.  Starać się przy-
tem maią, aby włockowate ich korzenie
ile. możności nie były uszkodzonei iak
naywięcey ziemi przy sobie zatrzy mały.
U każdego pęczka czyli garści tak do-
bytey rosady, zbyt duże liście będą -stu-
cowane, czyli przycięte. Nie one nie
pomagają do wegełacyi rośliny, a soki
dey w siebie ciągną, które lepiey, aby
w koronę poszły.. _Napełnione kosze
rosadowemi flancami, maią bydź liścia-
mi mokremi nakryte, i bez zwłok!
wraz z przyrządzoną gnoiówką w kuble
na pole warzywne zawiezione. Tam
każda kobieta sadząca pęk wezmie
flanców, a urównawszy ich korony,
zmacza wprzód ich korzenie w gęstey
tey gnolówce zrobioney z czarnoziemu,
świeżego krowieńcu i dawnego bydlę-
cego moczu, nim do sadzenia przystąpi.
Zmaczanie to korzeni w gnoiówce nie-
odzownie niemal iest potrzebne, bo nie-
wymownie dopomaga, zwłascza w czas

, suchy, doze się 1 pieryviąstko-
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wey twegetacyi rośliny, zaslaniaiąc iey
korzenie od kontaktu powietrza, i ssą-
cym naczyniom początkowego udzielając
pożywienia.. Każda kobieta ałbo oseba
sadząca rząd swóy zasadza, używaląc.
do tego długiego ostrego kolka, którym
w przecięciu rzędów robi dołek, na
sześć calów głęboki, a wsadziwszy weń. -
flancę aż po korónę tymże kolkiem ie-
dną ręką, palcami zaś drugiey roślinę
naciska, bacząc na to, ażeby iey korze-
nie ani zagimały się, anieteż luzem w ca-
łey swey dlugości nie siedziały w grun-
cie, ale z ziemią w caley swey rozcią-
głości silnie spqione były. / Podlanie

| FHanców świeżo sadzońychku wieczoro-
||jwi, i ponowienie tego w susze przed
wzokódaa i zachodem słońca, wodą
z ieziór lub rzeki wziętą, niewypowie-
dzianie flancom iest pomocne, a nawet
potrzebne; w miarę sadzenia ciągnie
się dobywanie flane, ich synod
nić do sadzenia i dowożenie, aby plan-
tacya szła sporo i naymnieyszey nie do-
znawała przerwy. j

- Gdyby grunt uprawiony na warzy-
wo dlą iakiey przeszkody nadzwyczay-
ney nie mógł bydź zasadzony i spiekł ©
się; wówczas sadzące nanim kobiety

ja”
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powinny bydź poprzedzone od dwóch
albo trzech chłopaków, którzy w prze-
cięciach łopatkami dobędą ziemi z dolu
do góry, i dopiero w tak poruszonajj,
flance | będą awAdóRĆ > i zaraz dobrze
podlane. WW posuchy sadzić rankami |
wieczorami, a w upał strzedz się konty-
nuować robotę. So

Obeyście się z flancamipo zasadzeniu.

Jeżeli po zasadzemiu descz ieden albo
drugi przeydzie, flauce naówczas nie
potrzebuią podlewania. Lecz, gdyby
ciągle susza ze słońcem i wiatrem po
zasadzeniu trwała, wtedy podlewanie
koniecznie rano 1 wieczorem wodą sto-|*
iącą z ługa, ieziora, sadzawki,byle nie|*
prosto ze studni, iest nieodzownie po-|
trzebne. Do podlewania tego arcy są
dogodne stągwie, wiszące: w ramie o-|”
partey na dwóch wysokich kół osiach,
z któremi wygodnie do wody spuścić|.
się, i ią nabrać i na pole zaiechać ie-
dnym Koniem można. Stągwie te do
prania, kuchni, wożenia nabiału i in-
nego gospodarskiego użycia z wielką o-
sczędnością ludzi, koni i czasu mogąc
bydź użyte, w każdey rządney ekono-
mice znaydowaćby się powinny. |

vs4
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icnie ma więcey około nich do-robie-

'hwasty, gracowaćie ,* robrzucać narzę-:
ziami, iak się wyżey o bobach, karto-
ach, kapustach i rzędowey uprawie

sylam czytelnika, a teraz do p uży-
dąi konserwacyi oddzielnych gatun-
ów warzyw przystępuję. 4

- 4 konserwacyi.

Jużem wyżey powiedzial, że nie ia-
_|ko sąsiad wielkiego miasta, w którćm
„|sDadno i zyskownie wszelki ,produkt
_|spieniężyć można, lecz iako przyiaciel

_|znienia gruntu „wraz z należytą uprawą,
warzywa w ugory u siebie zaprowadzi-
łem, i do ich hodowania moich wspól-
ziomków zachęcam, wskazuiąc uprawy

t
h
w

p
o
w

a

Nie będę więc ta mówił o korzyściach,
„|Które z przedaży warzywa na targach
, |vynikać mogą; ale w krótkości doiknę
„ fkwaniażów, iakie.każde z wymienionych

Z 

Kiedy się flance przyymą i zabiorą,

ia, tylko, gdy się rzucą w przedziałach:

owiedziało , do których artykułów od=

O kapustach, użytkowaniu z ich zbioru

chowu bydła i coraz to większego uży- |

tey snadność w osczędności i rąki pracy. '

warzyw, kiedy na gruncie spotrzebowa-.
4
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ne, gospodarzowi przynosi. Opowiada-
nie moie oprę ma własnych doświad-
czeniach. | p

Zadna roślina, wyłąwszy iednćyru-
tabagi, tyle nie wydaie pożywienia dla
luda i bydła, ile kapusta. Kiedy nasienie
iey doskonałe, a grunt dla nićy właści-
wy obrany, należycie iest zgnoionyi do-
prawiony, wydadź może z iednego mor-
ga do 1000 cet, Zbierałem iaż nieraz
w Łomnćy w samych główkach do 600
cet., co wsile pożywnćyikarmiącćy od-
powiada 100 cet. siana, które wymagal
trzech morgów dobre? łącznego.gruntu.]
Zbiór zaś 400 do 500 cet. z iedne
morga, bardzo pospolitą przy śrzednić
uprawie iest rzeczą. Ztąd wnieść sobi
każdy potrafi, iakąilość bydła i owie
utrzymać można w okolicach, zwłascz
 bezlącznych, których tyle mamy w kro-
lestwie, 1 które pospolicie naywięcey
wysląwione na piedostatcj bydła i nie
plennóść zbiorów dla braku paszy
pożywienia. Uprąwa ugorowa warzy
wna, połączona z tawną, śmiało po
wiem, zrównać nieiako ie może z żyzn
itak pozazdrosczoną Ukrainą, bylebyśm
chcieli nieco zapocić czola, 1 przemy
slem magrodzili pozorne skąpstwo na

2
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tury. Napróżno duch przeciwny wszęl-
kićy nowości, i uparty przy zastarzałych
zwyczaiach, odwoływać się tu chciałby
do niedostatku rąk. Okazałem, że przy
krzyżowćy w rzędy uprawie morg
ieden warzywa (wyiąwszy czasu sadze-
nia i zbioru, kiedy o robotnika nie tru-
dno) mniey prawie pracy kosztnie, niż
kilka zagonów po dawnemu warzywem
zasadzonych, kiedy są wczystości utrzy-
mane. Gdzie zaś iest obfity” zbiór arty-
kułów żywnościupodobanćy od luda i
bydła; tam się i ludzie znaydą, byleby
un dadźuczciwy zarobek, nie uwodząc
się szkodliwą, a niesczęściem nadto po-
spolitą chciwością, korzystania bez po-
działu z całego zbioru. Toto skąpstwo,
tato chciwość gospodarza wieyskiego,
tępi robotnika ochotę do pracy, i siły
iego, żetakpowiem, odrętwia. Daykopę
dwudziestą albo trzydziestą robotnikom
za wymiarową ich okolo kapusty pracę, -
a o milę i więcey, kiedy będziesz. rze-
telny ii regularny,'©o rok zysk imoka-
żesz, zbiegną się dó ciebie udka Łade-- "
dnego listka przy zbiorze nie stracisz.

oż się ściąga LI do innego warzywa.
Prawd tych prostych nie przestanę po-
wtarzać. Nierosiropna bowiiem osćzę-
,

Z

4
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dność, a raczćy chciwość i sknerstwo
niewczesne gospodarzów wieyskich, są-
dzących, że natćóm zawisła ekonomika,
jest iedną z wielkich przyczyn ospal-
stwa, gnusności, nędzy i odrętwienia sił
naszego ludu wieyskiego. Umieymy z nim
dzielić zyski dobroczynnćy natury, a
wyższa 1 niższa klassa mieszkańców w le-
pszym uyrzy się bycie.

.

Powróćmy do-rzeczy:

Korzyść w karmie kapustą bydła
naylepiey wykaże się w przykladzie, o
którego rzetelności, iako naoczny świa
„dek, zapewnić mogę. W r. 1815 wybra-
kował mi pakciarz dziewiętnaście krów,
które zdały mu się bydź zle do doienia.
"W prawdzie nie wydawały więcóy wo0-
gólłe nad siedm garncymleka. Skutkiem
to było zanędznienieinwentarza naiesieni
1 w zimie 1814 na 1815, ogołocone były

- wszystkie folwarki z koniczyny i innych
traw sianych, pozbawione wszelkich łąk
1 pastwisk, które w r. 1814za rozka-
zem prefektury Warszawskiey oddane
na paszę całoletnią, od miesiąca czer-
wca do października dla spędzonych
koni artyleryi Rossyyskiey, zupelnie były
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znisczone i nie dozwalały na zimę żadnego
zrobić siana zapasu.  Zachudzenie bydła
stalo się iedyną tego zmnieyszenia:udoiu
przyczyną. "Trwało to aż do 7 sierpnia

- 1815, kiedy kapusty iuż stanęły w tym
stanie, że można bylo oblamywać spo-
dnie ich ogromne liście bez uszkodzenia
glowek. Siedm morgów było wtedy
es kapustą, a sześć pod rutabagą, któż -

| ag potężne liście zarówno są od bydła
ione. Co dzień tym 19 krowom 50 5
s owych liści dawańo. Trzeciego
dnia, toiest 10sierpnia po Pozjiikóięchi
dawania tey paszy, iuż 18 garncy wybor-
nego mleka udoiono: w tydzień, toiest
15 sierpnia, do 40 garncy udóy doszedł,
tak dalece, że był klopot o statki. Przez
cały wrzesień 1 październik często udóy
dzienny 50 garncy wynosił. Czterdzieści
krów paktowych wybranych nie wy-
dawało tegow pośrzód latai na naybuy-
nieyszych powiślańskich pastwiskach, co
dziewiętnaście krów wybrakowanych
przynosiły na końcu pazdziernika. Szó-
WR AL Przy powiększonćy dożie
liścia, owodu_ kwaszenia kapusty,
dojecśi |udóy do53 garncy z krów 19
przez żyda wzgardzonych: patrzeć było
naa rospacz imęczarnie chciwego Izraelity,
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który przy zwykłym obchodzie z kro-
wami paktowemi, tolest slomie, odro-
binie. siana i pasiwisku po łąkach śrzo-
nem, mglą i mchem okrytych, zaledwie
po 40 krowach dziesięciu garncy w tymże
czasie mógł się dorachować. Podlug co-
dziennego obrachunku udoiu, od 7 sier-
pnia do 17 listopada regularnie utrzy-
mywanego, więcey 5500 garncy mleka
z owych 19 krów więcey otrzymałem
pry liściach warzywnych, niż gdyby
ez nich po zwykłemu były utrzymy-

wane: w tymże roku mórg każdy wydał,
jeden w drugi rachuiąc, więcey 170 kop
naypięknieyszćy, pomimo trzymiesięczne.
liście oblamywanie, kapusty, a każda
kopa naymnićy trzy cetnary ważyła
oprócz gląbów. Przeszło więc 500 cet-
narów było zbioru z iednego morga,
które wyrównywalą 80 cetnarom nay-
lepszego siana, i do utrzymania pięciu
krów przez sześć miesięcy w nayobli-
tszym stanie udoiu wystarczyć mogą.
Wziąć ten zysk pod kredkę, a dora=
chowawszy do niego karm ićsienny li-
ściowy, i obfity gnóy przy takowym
karmie pozyskany, okaże się, iż mie na-
próżno pawiedziano było, że kapusta
ną gruncie bydlem i owcami spasiona,
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ledwie nie więcćy korzyści przynosi, niż |
nayawantażownieysza przedażiey w mie- -
ście: przyłączmy teraz do niey gląby,
które z iednego morgado 100 cetnarów
wynoszą, 1 dla przezofnego a troskli-
wego o dostatni karm przez zimę swćy
.chudoby gospodarza oboiętne bydź nie
mogą. "Te na zimę snadno, byle na ia-
'kiem poddaszu, zakonserwowane, iprzy
nadawaniu warzone, wielkim są dla
trzody chłewney zasiłkiem. D

Pomnićymy teraz, że tyle awantażów
udziela ugorowa uprawa, która zarazem
naylepiey usposabia rolą pod zboża. ą

Dosyć na tym wykładzie, na doświad-
czeniach nieomylnych opartym, aby ©
rzekonać każdego nieuprzedzonego 0
orzyści, którą kapusta w AE

szych nawet i dalekich od miast oko
cach, bez spieniężenia dzrecte na targu,
przynieśćmoże.

Slyszę tu zarzuty, ze at z zima
 znisczyć mogą te wszystkie nadzieie.
Słuszne są te obawy przy dzisieyszćm
ztóm warzywem obeyściu się , winienem
„na nie odpowiedzieć, „winienem uprzą-
tnąć, ieżeli nie ze wszystkićm, toprzynay-
mniey w znacznćy A, obie te tru-

"dności. - i
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"Naprzód: co się tycze robactwa, nic
pewnieyszego, że przy ciągley upra-
wie kapusty w ogrodzie, albo na iedney
zawsze sztuce gruntu ogrodem nazwa-
nóy, zbiór kapusty co do liszek i gąste-
nic iest zawsze nie pewny, dopieroż kie-
dy to mieysce drzew, albo krzaków
dotyka. Zagnieżdżone wtakowych miey-
scach liszki i gąsienice niemal corocznie
zbiór ióy uszkadzaią, a bardzo często
całkiem go nisczą. lecz wcale żadna,

/ albo mała ich obawa, kiedy co rok ka-
pusta w otwartem polu i w innćm'

, mieyscu sadzona. Od czasu, kiedy ka--
pustęwyprowadzilem w pole, toiest od
lat dziesięciu, raz tylko ieden znaczną

w nióy szkodę od liszek ponióslem; lecz
tey byla przyczyną nieprzezorność zasa-
dzenia ićy ponad samą ulicą lipową
blisko traktu.  Niesczęście to nagro--

dzone poniekąd zostało następuiącóm

użytecznóm odkryciem. _Morg ieden
przypadkowie do kola byl obsadzony
kilkąnastą rzędów czerwonćy kapusty,
i choć biała weśrzodku znaydowała się,

.

e więcćy nad kilkanaście kroków od
drzaji oddalona, "wszelako przed lisz- ©

/__ kami ocalała. Nie moglem ponowić tego
, doświadczenia, strzegłem się bowiem po- -

;
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źnićy kapustę blisko drzew sadzić. Cho-
ciaż nie poczytuię tego sposobu ocalenia
kapusty ao owadem za nieochybną
prezerwatywę; zmayduię go przecięż go-
adas uwagi gospodarza wieyskiego,1
sądzę, że ten iest skutecznieyszy od bia:
wania do koła kwater konopiami, które,
iak nie raz dawniey doznałem, nigd
nie zasłoniły kapusty od liszek, kiedy.
ią w ogrodzie a nawet ogrodzeniu tylko
sadzono.
Co zaś do drugiego, toiest do kon-

serwacyi świeżćy kapusty, śmiało i
ze wszelką pewnością z własnego do-
świadczenia podadź mogę Rospodaiaim
wieyskim następuiący niezawodny spo-
sób utrzymania kapusty w ićy świeżo-
ści, 1 bez naymnieyszego w -zewnę-
trznych nawet iey liściach uszkodzenia
przez całą zimę aż do wiośny. Prze-
znaczone na konserwacyą kapusty wy-
rwać na iesieni całkiem z korzeniami,
a obrawszy główki z odstaiących tylko
liści, ułożyć ie w regularne stósy i sło-
mą nakryć, póki w rowki nie póydą.
Na rowki takowe do PY każdy
grunt dobry, byleby nie był obrany -

scutakniskićm, aby woda z mieysc
wyższ chRdo eo miała, Nayle=4

= (a

R EE
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pićy natakierowki obrócić kwatery o0-
grodowe, przeznaczone do przesadzenia
drzewek, albo na wysadki w następuią-
cym roku: i iedne i drugie potrzebuią
poruszenia i przewietrzenia ziemi, a tym
sposobem rowki podwóyną oddadzą
korzyść, bo i zakonserwuią kapustę, i

'tóm bezpiecznićy przyymą w siebie
młodzież drzew owocowych. Wreszcie,
gdziekolwiek mieysce będzie obrane,

< chociażby na rowkr dla samćy tylko ka-
pusty, praca ta sowicie nagrodzi się nieo-
chybną konserwacyą kapusty, 1 mniey-
szym nierównie kosztem od piwnice,
parsków i dołów, w których bez wiel-
kiego zachodu i mozolu pospolicie wię-
ksza część kapust gniie. Każdy rowek,

"na 100 łokci długości, trzy kopy ka-
pusty obiąć w sobie móże. Rowki nie
powinny mieć większćy głębokości, ani
szerokości, nad calów 12, chyba, iżby
kapusta ogromnego była gatunku: na du-
żymi dnia i przy dobrym dozorze ieden
czlowiek dziesięć blisko takich rowków
bez wielkiego wysilenia zrobić może,
a placąc po4 grosze od iednego, pewnie |
wykopie ich więcćy. Rowek od rowka:
o pięć ćwierci łokcia powinienbydź od-
„dalony, aby ziemia z nich -wyrzucona
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miała gdzie utrzymać się, i był plac dla
ludzi, około schowania kapusty pracuią-
cych. W rowki tak zrobione, i wtakićy
wielości, ile chcemy żaoRowaćkapnóty,
kladzione są iedne przy drugich główki
liściami na dól a korzeniami do góry,
tak iednak, aby iedna drugiey liściami
mie dotykała się, ale dwiema calami
przynaymniey ziemi .oddalona od siebie
była: warunek ten iest konieczny. Tak
gdy będą ułożone kapusty, obsypaćie
ziemią 4% rowków wyrzuconą, staraijąc
się, aby korzenie całkiem były nakryte.
Uformuie torzędy 1 niby grzbiety, któ-
re po obu stronach urównać, uklepać,
a po obu końcach tych rzędów, dadź
male rowki dla ścieku wód zpomiędzy
ich przedziałów. W  tęgie nazbyt mro-
zy a bez śniegu, mie. zawadzi nakryć
grzbiety usypane nad korzeniami mierz-
wiastym gnoiem, albo tatganą słomą.
Kosztownieyszą kapustę , jakoto włoską,
obwinąć można w słomę, nim w rowek :
póydzie, lecz i bez slomy zimę dobrze-
wytrzyma. Czyli na przedaż, czyli na
kuchnią, czyli dlabydła, można”codzień.
z tych rowków w pośrzód zimy doby--
wać kapustę, która dobry swóy smak 1

/ ' 7
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świeżość w takióm schowaniu aź do
wiosny zatrzymuie.

Kwaszenie kapusty, ponieważ po-
'wszechnie iest znane, przemilczę tu o
"niem. Namienię tylko, że kwaszona
kapusta niewymownie lubiona iest od
bydla,.i bardzo mu sluży. Mleko i ma-
sło po niey naymnieyszey nie maią odra-
zy. Dla ułatwienia roboty około szad-
kowania, wynaleziono w kŁomney ma-
chinę, a raczey warzywną machinę do
iego przedmiotu zastosowano. Skutek
iey taki, że w iednym dniutrzech lu-
dzi więcey na niey kapusty narznie, niż
30. heblów' hollenderskich: a szadko-
wana kapusta na tey machinie w ni-
czem, co do drobności, nie ustępuie he-
 blowey: Machina ta, ponieważ,iuż iest

- opisana pod artykułem o kartoflach;
przemilczę tu więc oniey, i dodam tylko,
że stalnica iey skrzyni bardziey iest ku
nożom zbliżona dla drobnieyszego

_ rznięcia kapusty, niż kartoflów, albo in-
nego warzywa, i że w samey skrzyni
z tylu iest zapora w fugach zasadzona
dla naciskania nią kapusty, aby zpod
nożów nie umykala, i lepiey od nich
była chwytana. SA
-* Kwaszenie kapusty, przeznaczoney:

ł
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na karm zimowy dla bydła, snadniey
iescze wykonane bydź może w muro-
wanych albo balami wykładanych do-
dach, gdzie z korzeni tylko oczysczone
1 siekaczami rozdrobnione, gdy są liście
1 główki, zwykłym sposobem zakwa-
szone, wiekiem maią bydź nakryte ©
przed słotą: w zimie podług potrzeby
częściami takowa kapusta dobywa się.

 Porobiwszy takowe doły cymbrowane
w oborze, można ią nawet zasłonić od
zmrożeńia, chociaż to nie nisczy poży-
wney iey siły. Lecz urąbana sztuka

i kapusty na dzienną potrzebę,
musi iuż bydź warzona: co w okolicach
bezlesnych i zapolach, oprócz zachodu,
nabawia kosztu. Nie używałem dotąd
tego sposobu,' ałem go widział ww exe-
kucyi w wielu gospodarstwach zagrani-
cznych, 1 sashócdenai go w Horodzieiu u
W. Brochockiego, którego piękne ze
wszech miar gospodarstwo, a mianowi-
cie ściągaiące się do oboru, godne mieć
aśladowców. Takim przynaymniey go
znałem w r. 1812, nim klęskiokropney
voyny i Litwę dotknęły. © SS
"Mieysce kapust w polu iest toż samo,

o kartoflów i innego warzywa.
z

  

   

 

  

  

     

   

12



„/ tu, możnaby dla niey poświęcić wszyst-

178 Rutabaga.

O RUTABADZE

  

              

   

 

czyli Szwedzkiey brukoi.

Gdyby rutikaga A6:4eelych i wilgo-|
tnych gruntach , w glinach , iłach i czar-
noziemiach udawać się mogła, a nie wy-
magała koniecznie lżeyszego nieco grun-

 
kie inne warzywa, a nawet kapusty,
w widoku karmu bydła. Zadne z nich
bowiem, ani co do pewności zbioru i
konserwacyi bardzo snadney, ani co do
massy pożywney w niey obiętey, korzy-
ściom rutabagi nie wyrównywa.
Wprawdzie, wziąwszy na wagę śrze-

dni zbiór rutabagi z iednego morga, ten
nie przechodzi doo ceinarów, a zatem
mnieyszy iest na oko od kapusty. Lecz,
że podług  niezaprzeczonych doświad-
czeń, sila pożywna tego warzywa po
kartoflach iest naymocnieysza, a w pro-
porcyl do siana dobrego iak 1 do 2 u-
ważana; zaczćm zbiór śrzedni rutabag!
w karmie, zbiór nayobfitszy kapusty
przenosi, bo wyrównywa 1500_ cet.fu
kapusty, 750 cet. kartollów, a 220 cet.fn

_ siana. "Trzech naymniey potrzeba mor-
gów naylepszego gruntu, i w naydosko-
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nalszym stanie uprawy będącego , aby tę
ilość pożywienia dla bydła wydały.

|. Oprócz tego, rutabaga w tóm iescze
nad wszelkiemi innemi warzywami de-
cydowane ma pierwszeństwo, że owadu
mniey nad inne, mrozu zaś, choćby
o keago „, wcale się nie obawia. I
człowiek i bydlę zarówno w niey sma-
kuią. Wreszcie nasienie iey trzecią
częścią więcey oleiu nad samę kolzę i.
rzepak zimowy wydaie, a to w lepszym
gatunku od wszystkich dotąd z nasion
oleiowatych wybiianych oleiów. i

'Tyle niezaprzeczonych rutabagi ko-
rzyści, powinny do iey uprawy zachę-
cić każdego gospodarza wieyskiego, nie
iuż w samym celu wykarmu swego by--
dla, ale pozyskania gotowego z oleiu
przychodu; artykuł więc ninieyszy,
ściągałący się do tey tak użyteczney ro-
śliny, wzbudzić powinien całą ciekawość
czytelnika, i iak naywiększą iego na
siebie ściągnąć uwagę. SĘ
- Lubo powyżey obszernie iuż powie-
działem, iak się zachować należy wzglę-

„|dem konserwacyi wysadków, wychowa-
„jJuia nasienia iflaaców, tudzież obeyścia
ikię z rośliną po przesadzeniuażdo zbioru;
j|wszelako nie chcąc wystawić gospoda-

12
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rza wieyskiego na naymnieyszy usczęr-
bek w uprawie tak ważney rośliny, do-
dam niektóre do poprzedniczego opisu
uwagi, chociażbym  podpadł Haganie
częstego powtarzania.

Powiem więc naprzód co do konser-
wacyi wysadków , że wybrać na nie trze-
ba nayzdrowsze rzepy czyli owoce, i
całe ich korony 1 korzenie zostawiać,
oczysczaljąc ie tylko starownie z ziemi i
liśc. Nie klad: ich nigdy do piwnic i
dolów, prędko wsich bowiem zgnić
mogą. Naybezpieczniey byłoby zostawić
ie na mieyscu, w gruncietym, gdzie wy-
rosły przez całą zimę; gdyby1 zwierz i
człowiek nadto chciwymi na to warzywo
nie byli. Naylepiey więc ago ę w li-
stopadzie z ziemi wydobydź, 1 dla zasło-
ny tylko od słoty gdzie na poddaszu
_w mieyscu wietrznem szychtami ią uło-
żyć, suchą prześciełaiąc słomą.  Starać
się tylko w tem trzeba, aby wilgotneimo-
krą ziemią okryte w_szychty nie poszły,
bo zagrzełą się i zgniią, iak sam podwa-
kroć smutne tego mialem doświadczenie.
W parsku piasczystym i przewiewnym
należycie obsuszone, gdy będą umiesczo-
ne, zakonserwuiąsię dobrze.

Co do sadzenia wysadków. Ponieważ
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rutabagi w ogromne idą krzaki, szerzey
więc sadzić ie należy od innego warzy-
wa, aby przedziały oczyścić wygodnie
można, i dadź placu dostatkiem roślinie.
Obcinanie lateralnych gałęzi zapomniane
bydź niepowinno, aby pelne pozyskać
nasienie, z którego piękne wyrosną flan-
ce. Mianowiciezaś o podal sadzić po-
trzeba rutabagę od innego rzepnego
warzywa, toiest brukwi, kalarepy i na-
wet turnepsów, bo się zwiedzie, natu-
rę ich przeymie, i całą swą dobroć utraci.

Ogromne liscie rutabagi od pierw-
szych dni września mogą bydź obłamy-
wane bez uszkodzenia rzepy, i dawane
bydłu, wyrównywaią co do korzyści
kapuścianym liściom. ź W

- . Ponieważ rutabaga głęboko w ziemi
siedzi, i przy dobrey uprawie do 19 i
20 funtów wagi dochodzi; zaczćm do
iey dobywania naylepsze są motyki kar-
toflane w kształcie podkowy, które pod
artykułem kartoflów są opisane.

„ Rutabaga , dawana na karm dla by-
dla, powinna bydź rznięta, dla osczę-
dzenia roboty i rozdrobnienia, na ma-
chinach kartoflanych, które podobnież
pod art. kartoflów były: opisane.

Nietak udoiu nie powiększa, ani na-
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nia nieomieszkam w czasie publiczności
rolniczey donieść. Około 8. Jana w na-
stępnym roku dochodzi. nasienie ruta-
bagi. Skoro dobrze pożółkną strąki,
skosić ie trzeba, a kiedy pokosy uschną,
zwieźć i natychmiast wymłócić. Podług
Szwerca z morga zebrać można do 20
korcy nasienia. Korzec zaś rutabagi 7
do 8 garncy wydaie wybornego oleiu.

Makuchy, pozostałe po wybiciu oleiu,
służą za karm dla bydła i zdrowy i.
posilny, strączyny zaś otłuczone nay-
epszey sieczki zastępują mieysce: -
__ Jeżeli zapewnienie Szwerca spraw-
dzi się doświadczeniem, wówczas za-
prowadzenie w naszym kraiu tey upra
wy nie tylko size nas uwolni od
zagranicznych oleiów, lecz za czasem
/w zyskowny opatrzy nas artykuł zewnę-
trznego handlu. ;

Buraki, brukwie, rzepy. - |

Wszelkie inne warzywa, iakoko:K
raki, kalarepy, brukwie, runklłe i tym
podobne, ustąpić powinny wyżóy wy-
mienionym: nigdy imbowiem nie wy-

'_ równalą ani co do obfitości zbioru, ani
co do massy pożywney w nich obiętey;
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wszelakozaniedbywać zupełnie ich u-
prawy nie może gospodarz wieyski, cho-
ciażby tylko w celu pożywienia ludz-
kiego. Lubi czeladź odmianę strawy, i
zapas rozmaitych iey artykulów w tym
względzie potrzebny. Nie będę wcho-
dził w opisanie sczególne uprawy tych
warzyw, które, gdy w niczćm się nie
różnią od uprawy kapust i rulabagi; za-
czem, cokolwiek się o nich nod ś

wyżey i tutay zastosowano bydź może.

w Brabanckich rowach, parskach albo

zabezpieczone od zimna. |
Pozostaie mi mówić o rzepach i tur-

nepsach, w Anglii są one zasadą gospo-
darstwa: mogą bowiem dla łagodności
limatu na zimę pozostać w gruncie,
dzie są na mieyscu od bydła 1 owiec
spasane. Unas nie wytrzymają nigdy zi-

      

  

 
vnćy massy mało wsobie obeymuią,
ielone kosztu nabawiaią, który się nie

vzględów ustąpić powinny

Konserwacya tych warzyw naylepsza

piwnicach, kiedy są wietrzne, suche i -

y, są do konserwacyi trudne, poży-.

spłaca, a niepielone grunt zachwasczalą
siew oziminy spoźniają; z tych zatćóm

apuście Ł
utabadze, chyba, żegruntzanadtopiasczy= — '
ty uprawy ałażgń nie dozwala. Lecz i
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w takim razie szpergel więcćy korzyści
a mnićy kosztui zachodów nabawi.
Z tych więc pobudek przemilczę o upra-
wie tego warzywa, nie sądząc ią p ag

, awantażowną dla karmu zimowego
dla, którego utrzyinanie dostatnie 1 ciągle
jest przedmiotem ninieyszego pisma. '

Rzecz krótka o narzędziach rolniczych.

W ciągu. iuż ninieyszego pisma zro-
bilem opisanie na swoiem mieyscu wszel-
kich istotnie potrzebnych narzędzi, któ-
rych gospodarstwo trawne i warzywne
w ugorze wymaga: zrobię tu ich krótką
rekapitulacyą z dodaniem małego obia-
śnienia co do ich użycia: opis bowiem
ich kształtu, chociażby był nayobszer-
nieyszy, ciekawości może dogodzi, ale
za wzór do ich wykonńania służyć nie
potrafi: rysunki, a nawet i modele, kiedy
nie są w naturalney wielkości, często=
kroć w błąd wprowadzaią, i przeztutey-
szych maystrów źle są exekwowane, a

- diakże chcieć, ażeby opis mógl bydź sku-
teczny? wymienię zatem tu tylko na-
zwisko narzędzi zdotknięciem ich prze-

_ znaczenia iiak się obeyśdźzniemi należy.
1. Pług smalski i baylowski: te slużą  
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do głębokiego roli orania, które w grun-
tach dobrych a głębokich w każdym
przypadku, a dopieroż w gospodarstwie
trawnóm i warzywaćm w ugorach wielce
są korzystne. Glębokie niemi oranie
byle nie od razu, ale przybieraiąc coraz
więcey calicy, udziela roślinom warzy-
wnym i zbożom, tudzież trawom nieró-
wnie większey massy pożywienia, niż
kiedy rola płytko orana; idzie zatćm, że
korzenie mogąc bardziey rozkrzewiać
się, tem silnieyszą tworzą roślinę: wre-
szcie rola głębiey orana dłużey wilgoć za-
trzymuie w sobie i nie tak prędko usy-
cha, a mogąc więcćy wsobie obiąć ma-
teryi żyzności, tę dłużey w sobie kon- -
serwuie. Obadwa te plugi, pomimo po-
zorną swą ogromność i ciężkość, tak
są co do proporcyi trafione, że para
wołów robić niemi może, choćby w nay-
ściśleyszym gruncie, byleby ten był
w stanie ami nazbyt wielkiey wilgoci,
ani zbyteczney suchości: wszelako, chcąc
glębiey nad 7 do 8 ealów orać, więcćy
sprzężaiu do nich żaprzęgać potrzeba.
W Łomneyna gruntach ścisłych pługi
takowe dwoma wołami wyoruią zwy-
kle 150 prętów bez wielkiego bydląt
wysilenia. Naywiększąsmalskiego płu-
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ga podług zdania znawców iest zaletą,
"że przydane w końcu grądziela dwa

-* kolka, iedno rolą, drugie brózdą idące,
przymuszaią oracza taką brać skibę, ia-
kiey dobra uprawa wymaga, i że kaprys
i K wola chłopa lub parobka, nie są
w stanie źle orąć i podług ich upodoba-
nia. Gruntowność budowy tych pługów,
których odkładnica i wszystkie części
wystawione na tarcie i stykanie się z zie-
mią są z żelaza, powiększaią wprawdzie
w kilkoronasób wyżćy cenę tych narzę-
dzi od pospolitych naszych plugów: lecz
z drugiey strony zważywszy pierwszych
trwałość i rzadko kiedy zachodzącą po-

trzebę ich-reparacyi, a natomiast nieu-
stanue naprawy drugich, które w ciągu
roku wedwóynasób więcćy od pierwia-
stkowey ich wartości kosztuią , a do tego

. dodawszy marnotrawstwo czasu, zwla-

- scza, gdy kowal od wsi oddalony; wido-
cznie okazuie się, iż niewielka między
 obiedwiema gatunkami zaydzie różnica

-_ kosztu: plugów.tych, dotąd z Angliispro-
" wadzanych, bodcie założona naiesieni
fabrykawŁomney, achcący ich nabydź,
obstalowaćie raczą u JPana Jemialko-

wskiego, inspektora ekonomicznego, za
złożeniem 'w. ręce iego polowy ceny,

4 +
8
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która w swym czasie po wyrachowaniu
kosztów. materyału i roboty będzie ogło-
szona. | |

2. Radlo meklemburskie nadwóch
kołach: skiby i tu nie dependuią od sa-
mowolności oracza, ale od woliipodlug
potrzeby gospodarza. Zapusczone żelazo
do przeznaczoney glębokości i zwężone
osi lub rozszerzone sprawuią, że radle-
nie musi bydź równe, regularne iiedna-
kowo wszędy ziemię poruszać, koło zaś,
gdy koniecznie wpadać powinno w ka-
żdą nową brózdę, omyłka w tćy upra-
wie zayśdź nie może i zaraz iest odkrytą.
Narzędzia tego tak użytecznego, i które
niemało przykłąda się do udoskonalenia
uprawy ziemi, będzie można podobnież
dostać w Łomney. BRDA 4

8. Walek dębowy: sluży on nie tylko
do rozkruszenia powierzchni roli iuż za-
sianey i uwleczoney, ale do dania AZ RB
osady zasianemu ziarnu, utrzymania wil- =
goci roli i zasłonienia iey od wywiewów,
zwłascza wiosnowych, które tyłe, szko=
dzą wegetacyi. Proste to narzędzie tyle
przynoszące korzyścii powszechnie za gra-
nicą, w drobnych nawet gospodarstwach,
używane, powinnoby w naszym kraiu
w okolicach wolnych od kamieni, a mia-

|<
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nowicie tam, gdzie lżeysze są grunty, bydź
upowszechnione.

4. Znacznik: użycie iego do oznacza-
nia rzędów, w ciągu tego dzieła pod
artykułem rzędowey uprawy iest opisane.

5. Plużek warzywny iednokonny: ten,
iakeśmy wyżćy widzieli, siuży do wygu-
bienia zielska, rozkruszenia i pulchnienia
roli, obrzucania wreszcie kartoflów i in-
nego warzywa. Narzędzie to ma dwie
ruchome odkładnice, szrubą nieskoń-
czoną w tyle albo ściągane, albo roz-
szerzane dla silnieyszego albo słabszego
po obu stronach rzędu rozrzucania zie-
mi. U grądziela na końcu iest osadzone
żelazo o kilku dziurach: kiedy w niższych
dziurkach założony orczyk, którym koń
ciągnie, tćm płyciey idzie zee, bo
jest do góry podrywane: im wyżćy, tolest
w wyższey dziurze orczyk zalożony,
tym głębiey plużek orze, bo$ koń na-
ciska1w ziemi pogrąża. Użyteczność
tego narzędzia tak iest wielka i co do
osczędzenia rąk i co do dobroci upra-
wy, że Artur Juog nie bez przyczyny
powiada, iż 500000 rolników w Angli
winni mu polepszenie swego bytu. —-
„ 6. Gracowniki, czyli wyrwaki, kul-
tywatory, extyrpatory, o trzech, piąciu,

=.
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siedmiu, aż do iedenastu gracach żela-
znych, których przeznaczenie gubić chwa-
sty, pulchnić i uprawiać ugór. Przy po-
wtarzaney uprawie ugoru, mogą one za-

_ stąpić użycie pługa, a w tym razie ieden
gracownik, zwłascza większego gatunku,
w iednym dniu tyle wykona roboty, ile
sześć albo: siedm płużyc uskutecznić ićy
mie zdoła. E i

7. Motyka podkowna do dobywania
kartoflów 1 rutabagi.

8. Pólkarki do zwożenia warzywa
z nadstawami w górze dla powiększenia
przy zwozce ładunku lżeyszych co do
wagi, a asyA co do woluminu
ziemi płodów. | !

_ g. Machina do' rznięcia warzywa 1
do szadkowania kapusty.

10. Naczynie do p!ókania warzywa:
iestto kłatka, grubemi łatami w koło obi-
ta, odstępy między niemi cal wynoszą.
Jest ona osadzona do połowy na śworz-
niach żelaznych w głębokićm korycie i
korbą obracana, obiąć może korzec i
więcey warzywa podług upodobania.
Klatka ta, w całey swey poiowie podłu--
żney w wodzie zanurzona, kilkanaście
a: szparko gdy iest obrócona, prze-
wałlaniem się i tarciem o siebie warzywa
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wmgnieniu prawie oka skuteczniey go
czyści ze wszystkich  plugastw i ziemi,
niżby tego rąk kilkanaście dokazać mo-

| By. Czop, we dnie korytadany, ułatwia
odnowienie wody. Z |

Wszystkich tych narzędzi dostać bę-
dzie można w Łomney, podług ustano-
wioney ceny, za złożeniem połowy iey
w ręce Pana Jemialkowskiego, genera|-
nego inspektora, któremu dyrekcyia
tey fabryki powierzona, i do niego w tey
mierze udawać się należy. i

 

 



 
  

 

    

 



 


