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Dozwala się drukować pod tym warunkiem, aby po wydruka.
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1) O)sromna rękodzielnia żywności ro-
dzaju ludzkiego, jedna z naypewnieyszych
zasad, niepodległości, bogactwa i potęgi
narodów, Rolnictwo, przez długi czas w ku-
ropie zaniedbane, i samey tylko nieoświe-
conego ludu klassie, do pielęgnowania po-
wierzone było. Liczne są tego przyczyny.
Wymieniać je w szczególności, byłoby się
nad zamiar tego pisma rozszerzyć. Ugta-
wiczne woyny i zaburzenia krajowe, zasa-
„dy feudalności, i nauka Ekonomii politycz-
ney źle zrozumiana, były to ważne prze-
szkody, które na długo, po upadku Rzy-
mian, nieprzebitą tamę postępowi Rolni-
ctwa zakładały. "Tak to błąd omamieniai
żle wyrozumiany interes, ledwo w rzędzie
prostych rzemiosł policzyły Rolnictwo, kie-
dy ta piękna nauka jest obszernćm polem,
na którćm sam tylko twórczyjeniusz skry-
tości przyrodzenia śledzić , i podane sobie
przez doświadczenie materyały w przy-
zwoity porządek układać, stosować, i po-

żyteczne dla rodzaju ludzkiego wypadki wy-
ciągać i ogłaszać może. lecz, zastanawia-
jąc się bliżey nad postępem fiolnictwa,
wnieść należy: iż ono, będąc składem do-
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świadczeń i ciągłych postrzeżeń szczegól-
nych, w różnych krajach i w różnych oko-
licznościach, zdziałanych, długo na stopień
nauki wynieść się nie mogło, aż póki zdol-
ny do objęcia wszystkiego umysł, nie ze-

brał tych rozrzuconych przedmiotow; i
w ogólnym nie wystawił ich widoku. Krót-
kie jest życie człowieka na naukę doświad-
czeń, z których ważne i pożytek przyne-
szące , ledwo w długim lat przeciągu spraw-
dzone bydź mogą. 'Frzeba dzielnego umy-

„słu, żeby naukę postrzeżeń, tak licznych,
w tak niezmierną liczbę trudności, nieskoń-
czonych odmian czasu, mieysca, klimatui
pór roku uwikłanych, w jednym objął wi-
doku; trzeba zdrowego rozsądku: dla przy-
zwoitego umićszczonych w pamięci imate-
ryałow uporządkowania; dla nadania każ-
demn przedmiotowi przyzwoitey wagi i
mieysca; dla porobienia licznych wyjątkow,
którym każde ogólne podpada prawidło.
Nauka zatćm, tak rozległego wymagająca u-
sposobienia, powolnym do udoskonalenia po
stępowała krokiem: postępowała zaś w mia-
rę rozkrzewienia światla i innych nauk,
jak nas o tćm historya nowożytnych na-
rodów dostatecznie przekonywa.

2) Rolnictwo, mając nacełu zapewnie-
nie, ile bydź może, naywiększego zysku czy-
stego (1) w trojakim uważane bydź może
względzie :

 

„ „ (2) Przez zysk czysty rozumiemy różnicę, między całkowitym
śocznym zyskiem, czyli, rocznym z ziemi wydobytymi pie- -
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2. Jako rzemiosło, ręczną pracą wyko-
nywające się. |

2. Jako sztuka, zależąca na wykonywa-
niu podanych przez naukę prawideł.

5. Jako umiejętność. |
Rzemiosło rolnicze , ogranicza się pro-

stćm wykonywaniem działań zwyczaynych.
Sztuka upowszechnia wyobrażenia, przyy-
muje podane prawidła,i do nich się ściśle sto-
suje. Umiejętność zaś, nie trzymając się
stale Żadnego prawidła, w ciągły.n lańcu-
chu rozumowania, rozwija podane przez
uwagę myśli, wydobywa_z nich szczęśliwe
wypadki, odkrywa nowe sposoby, i te do
mieysca i okoliczności stosować uczy. Nau-
ka więc Rozumowanego Rolnictwa, uczy
poznawać postrzeżenia i wypadki doświad-
czeń, dotąd zdziałanych, i w pierwszćm
je źrzódle śledzić usiłuje. Ona rzuca o-
gólue światło na wszystkie działania, przyy=
muje lub odrzuca mniemania wkorzenio-
ne , w każdym szczególnym przypadku pro-
wadzi do odkrycia prawidła, i tego osta-
teczne wypadki przewidywać i rachować
uczy. Onato tylko tłumaczyć może po-
zorne przeciwności wyciągniętych, ze szcze-

 

dem, a łożonym na wydobycie jego nakładem. 'Takowy
zysk czysty, powinien bydź celem rolnika, tak w uwadze
jego własnego, jako też 1 ogólnego dobra. Inaczey rolni-
ctwo, uważane jako źródło bogactw szczególnych osób i ca-
łego narodu, chybiałoby” naypierwszego swojego celu. Lecz
nie zawsze ładu "sk czysty jest w stosunku prostym do zy-
śku całkowitego. Tam Raba. gdzie idzie o poprawę sta-
mu rolnictwa, zysk czysty znacznie zmnieyszony bydź musi,
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gólnych przypadkow prawideł, i postawić
człowieka w sposobności sądzenia i postępo-
wania w każźdćm zdarzeniu wykonywają-
cey się sztuki.

5) W tak rozległym widoku uważane rol-
nictwo, liczne bardzo obeymauje przedmio-
ty; lace jednym z nayważnieyszych, nay-
bardziey uwagę rolnika zastanawiać mo-
gącym, jest to Rola. Rola, mówi Albrecht
Thaer , tćm jest dla rolniczego przemysłu,
czóm surowy materyał w powszechności
dla rzemiosł. A jako rzemieślnik, w wyborze
takowego materyału, usiłuje poznać we-
wnętrzną jego wartość, i częściom, z któ-
rych się składa, stosowne nadać przezna-
czenie, ażeby tak materyałowi, jako też
i pracy na wyrobienie jego łożoney, nay-
wyższą, jaka tylko bydź może, nadał ce-
nę; tak równie rolnik, w wyborze gruntu,
na który pracę swą łożyć postanawia, po-
winien wprzódy dobrze poznać własności
jego, i części, z których się składa, umieć
oznaczyć. Naypierwszym więc obowiązkiem
rolnika, wszystkie innej poprzedzającym,
jest poznać ziemię, na którey gospodarzyć
zamyśla. Poznanie zaś to, zależeć będziena
gruntowney znajomości części, do składu
tak warsty ziemi rodzayney, jako też i

warsty pod nią będącey,wchodzących; na
oznaczeniu własności tak fizycznych jakoi
chemicznych we względzie działania, tak
nawzajem na siebie, jako teżina inne cia-
ła, je otaczające.

4 "
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4) Dokładna zatćm znajomość gruntow,
opierać się będzie na.znajomości fizyki, hi-
storyl naturaln ey, i chemii. A lubo praktyka,
przez doświadczenie nabyta, może bydź do-

stateczną w poznaniu i ocenieńiu pewnego
gatunku gruntu, nie może być atoli przysto-
sowarą do innych, różney naturyiróżnych
wiasności.. oświadczenie pomyślnie zrobio-
ne na jednćóm mieyscu, do błędnych wy-
padkow poprowadzi na drugićm, jeżeli po-
chodnia nauki nie będzie nam oświecać dro-
gi postępowania. Dia tey, podobno, przyczy-
ny, teorya Rozummowanego Rolnictwa, tak
dlugo swoich znaydowała nieprzyjacioł. Je-
żeli bowiem, w przeniesieniu z jednego
mieysca na drugie, używanych z pomyśl-
nym skutkiem sposobow, nie brano podści-
słą rachubę wszystkich okoliczności, grun-
towną tylko nauką objąć się mogących; o-
stateczne wypadki takowego usiłowania,
mylnómi zostać musiały, a błąd zrodzony
z niewiadomości i lenistwa, niedostateczno-

ści nauki przypisano.
5) Chcąc zatćm dokładnie poznać czę-

"ści grunt składające i ich własności, sta-
raymy się je śledzić wsparci nauką; we-
zwiymy na pomoc liczne wynaiazki chć-
mii, jako umiejętności, którą w dzisiey-
szym stanie wiadomości naszych, bez za-.
przeczenia, za jednę z naypierwszych za-
sąd Rolnictwa uważać należy. Rolnik oświe-
cony, w każdym kroku swojego postępowa-
nia, znaydzie potrzebę znajomości tey pię-
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kney nauki: ona mu tylko wytłumaczyć
może przyczyny rozmaitych zjawień, na
pozor czasami przeciwnych; bez niey mieć
nie można dokładnego wyobrażenia o skła-
dzie wewnętrznym gruntow; a bez tako-
wego wyobrażenia, nie można sobie obie-
cywać pomyślnych wypadkow , z doświad=
czeń w rolnictwie czynionych. Gdyż wszel-
kie nazwania, i oznaczenia ziemi rodzay-
ney gatunkow , podług nawet w oczy wpa-
"dających własności , są mylne i niezrozu-
miałe, gdyby się nawet na oznaczenie ich
nazwisk, jednomyślnie zgodzić chciano. Na-
zwiska gruntu lekkiego lub ciężkiego , zi

mnego lub ciepłego, mokrego lub suchego,

są 5 wy!'ażenia względne, których bez po-
równania, ani poznać, ani oznaczyć, nie mo-
źna. Rozkład więc tylko chemiczny_ grun-
tu na jego pierwiastkowe części, do do-
kladnego rzeczy pojęcia doprowadzić, wła-
sności ich oznaczyć,i o podobieństwie lub ró-
źnicy jednego gatunku ziemi z drugim, do-
statecznie oświecić i upewnić nas może. I
dopóki pod tym względem znajomość grun-
tow uważaną nie hędzińi dopótyodoświad-
czeniach i wynalazkach innych narodów nie
pewnego stanowić, ani ich do naszey ziemi
przyswajać nie będziemy mogli. A ztąd wy-
pada: iż nikt, bez poprzedzającego, dokła="
dnego chóćmicznego rozbioru swojegogrun-
tu, nic o doświadczeniach i wynalazkach
na nim zdziałanych, mówić, ani ich drugim
zalecać może.
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6) Powierzchnia naszego planety skła-
da się po większey częścizistoty miękkiey,
sypkiey, pulchney, mniey lub więcey wil-
goiney, którą gruntem, rolą, lub ziemią
rodzayną zowiemy. Jestto zbiór istot roz-
maitych, rozmaicie z sobą połączonych.
W pospolitym sposobie mówienia nazywa-
my go ziemią: lubo do składujego, oprócz
ziem, we wlaściwóćm znaczeniu wziętych,
wchodzą istoty, które są wcale inney na-

tury. Części tedyrolęskładające są: krze-
mionka, glinka, wapno, i magnezya, lubo
ta ostatnia w malłey znayduje się ilości.
Oprócz tego pospolicie w każdey prawie
ziemi obecny jest niedokwas żelaza , cza-
sami niedokwas czarny manganezu i nie-
które sole ziemne i metalliczne. Lecz je-
dną z nayważnieyszych i naypożyteczniey=
szych dla rolnika, bo całkowity prawie dla
roślin pokarm składających, do składu zie-
mi rodzayney wchodzących, jest tak na-
zwana ziemia roślinna, która byt swóy bę-
dąc winna ostatecznemu dobrowolnemu
istot roślinnychiźwierzęcych, w ziemi zlo-
żonych, rozkładowi, jest jedną z naypier-
wszych zasad żyżności gruntu. A ponieważ
ta istota będąc wypadkiem siły organi-
czney, ustawicznie process życia odnawiają-
jącey , jest razem warunkiem nieodbicie do
utrzymania dalszego życia potrzebnym, a
przeto ciągłey i nieprzerwaney odmianie
sama uległą bydź musi. Wywierając za-
tćm ciągłe działanie na ciała siebie otacza-

-1
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jące, i podobne działanie od nieh odbiera-
jąc, znaydować się musi w różney bardzo
ilości , i w odmiennych własnościach, nawet
w jednóm i temże samćm mieyscu.

U

Rys krótki Geologii rolniczey.

y) Lecz ta powierzchowna ziemi na-
szey skorupa, lubo wszędzie prawie obe-
cna teraz, poźnieyszemu dopiero jednak
nastaniu „początek swóy jest winna. Nim
zatćóm mówić będziemy o częściach szcze-
gólnych ją składających, nie od rzeczy bę-
dzie, rozważyć wprzódy, pierwiastkowy
stan kuli ziemskiey, tyle przynaymniey,
ile to do uwagi rolnika, i celu tego pisma
potrzebaćm bydźz może, nie mniey wyśle-
dzić sposoby: jakich przyrodzenie, do po-
wolnego utworzenia tey powierzchowney
i użyteczney ludziom warsty ziemi, w prze-
ciągu wiekow używało.

„Powierzchnią kuli ziemskiey, w począt*
kach jey stworzenia, stanowiły ogromne
góry i skały, jakich i dziś jeszcze slady na
jey powierzchni gdzie niegdzie znayduje-
my. Powietrze, cieplo i woda, naypotę-
Żnieysze natury działacze, rozkladały po-
woli tę twardą massę, a łącząc jey części
w różnych stosunkach, przywiodły do te-.
go stanu, w jakim ją dzisiay widzimy.
Woda rozpuszczona w pow ietrzu, zą zni-
żeniem temperatury, osiadając na gór wierz-
chołkach , zamieniała się w ogromne śnie-
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gu ilodu pokłady, poźniey za podwyższe<
niem ciepła, topniała; a spadając z wy-
sokości, unosiła wszystko, co tylko w swo-
im biegu napotykała, rozrywała wszystkie
zawady, i pociągając z sobą skał mniey lub
więcey rozdrobnionych szczątki, osadzała
je, w przepaściachi dolinach; a tym sj)oso-

bem je warstami ziemi i kamieni napełnia-
ła. Jakoż w rzeczy samey, warstytakowe
ziemi, ha jakie dzisiay natrafiamy w pe-
wney glębokości kuli ziemskiey, zdają się
bydź początek swóy winne rozpuszczeniu się
w wodzie i powolnemu z nićy osadowi. Lecz
to rozpuszczenie i osady w rozmaitych epo-=-
kach czasu dziać się musialy: gdyż warsty
pomienione , podług postrzeżeń światłych
mineralogów , nie są ułożone podług praw
ciężkości gatunkowey; lecz rozmaitym spo-
sobem i naprzemian są poukładane. Po-
wietrze, przez władzę rozpuszczającą w so-
bie wody, ciepło zaś, przez ciągłe wywie-
ranie wpływu na takową władzę, niezmier=

"nie się wiele do takowych odmian przyczy-
niło, i dzisiay zawsze przyczynia:

_. 8) Werner, jeden. z naysławnieyszych
wieku naszego mineralogów ; przypatrując

się położćniii skał jedrtych na drugich, uwa=
żając skład wewnętrzny ich części i moc
spojenia, nadto postrzegając , iż niektóre
skały mają w sobie zabytki istot organi-

 cznych , a inne calkiem ich nie posiadają ,
wniosł: że takowe skały nie wjedney epo-
ce czasu nalura utyorzyla. Cztćry zatćm.

2
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epoki ich powstania naznaczył, i wszystkie
góry i głazy na pięć klass, we względzie
mineralogicznym, podzielił. My zaś, uwa-
żając takowy podział za właściwy dla mi-
neralógów, trzy tylko gór i skał klassy, we
względzie rolniczym, uważać będziemy.

g) Klassa pierwszazawiera w sobie ska-
ły, tak nazwane pierwiastkowe, że są ze
wszystkich naydawnieysze, i żadnych zabyt- =
kow istot organicznych w sobie nie mają.
Ztąd wnosimy, że, przed utworzeniem się
istot organicznych, przyrodzenie te skały
uformowało. Skały tey klassy zawsze słu-
żą za podstawę innym poźniey utworzo-
nym, inigdy pod sobą skał poźnicyszey for-
imacyi nie mają; z czego łatwo wnieść mo-
Żna, że góry epok pożnieyszych, same tyl-
ko warsty, blizkie powierzchni kuli ziem-
skiey, zaymują, że jey środek całkiem jest
ze skały .pićrwiastkowey naydawnieyszey,
to jest, granitu, utwórzony. Znaydują się
pospolicie te skały w massach wielkich,
w kierunku prostopadłym lub mało do po-
ziomunachylonym, i złożonesą z ziarn kry-
stallicznych, które tym są większe , i bar-
dziey do postaci foremmey bywają zbliżone,
im skała dawniey się uformowała. i

Gatunki tey skały są następujące:
10) Granit składa się z kwarcu, feldspatu

i miki, ścisle z sobą połączonych; ilość części
jego składających bywa odmienną;nayob-
fitiszy jednak jest feldspat. Skład wewnę-=-
trzny tey skały jest zawsze ziarnisty. Ziat-

Fr
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na zbliżając się do postaci krystalliczney,

tym większe bywają, im skała jest dawniey

utworzona, a zatóm, im się głębiey w ziemi

rozciąga. Kolor granitu bywa rozmaity,

stosownie do części w skład jego wchodzą-

cych. Gatunek ten skały pierwiastkowey,

ze „wszystkich nayobfitszy , stanowi na po-

wierzchni ziemi długie pasma gór wysokich,
a czasem służy za podstawę obszernym pła-
szczyznom, na których się rozciągają war-
sty piasku, lub innych skał napływowych,
o których niżey mówić będziemy. Góry 0-
gromne, jakiemi są Alpy, góry karpackie
ipyreneyskie, ogromne grzbiety gór altay-
skich, uralskich, ołoneckich i innych sybir-
skich w Azyi, są po większey części z granitu
złożone. W skałach napływowych w wielu
krajach, a osobliwie w Litwie około Wilna,

Słonima i Lidy, i na Źmudzi około Telsz,
zarzucone są pola, ułamkami granitu zaokrą-
glonćmi, które na rozmaitew domowćm go0-
spodarstwie użytki, a osobliwie na podmu-
rowania domow obracane bywają. Wpływ
takowych kamieni na urodzayność ziemi,
poźniey opiszemy. Granit, wystawiony na
dlugie działanie powietrza i wilgoci, psuje.
się i rozkłada: jakowy process rozkładu niżey
poznamy. ,

-_ Mineralogowie uważają za oddzielny ga-
tunek i rozróżniają od granitu tak nazwa-
ny gneys, lubo w składzie swoim ten ga-
tunek skały, zupełne ma do granitu podo-
bieństwo; różni się jednak od niego, większą



12
; ==" ;

ilością miki, i regularnćm ułożeniem cześci,
które w postaci warstewek cieńkich jedna
na drugiey naprzemian są poukładane, i
siłą spojćnia połączone. Nadto gneys, zda-
je się bydź nieco poźnieyszey od granitu
formacyi, izę wszystkich skał pierwiastko-
wych naywięcey obfituje w metalle,
| 11) Łupek mikowy składasię z kwarcui
miki , razem w massę: łupkowego kształtu
połączonych, w którym mikapospolicie pa=
nuje. "K ólaema szary, niekiedy brunatny,
arzadko zielonawy. Warsty iupku-miko-

 awego pospolicie ułożone są naprzemiagp
z warstami kamienia wapiennego, horn-
blendy łupkowey i promieńca. . Niekiedy
warsty kruszcowe maw sobie zawarte.-

12) Łupek gliniany, leżąc prawie zawsze
"na łupku mikowym, zamyka w sobie nie-
które metalłe. Gatunek ten: skały dosyć
pospolity, w niektórych krajach stanowi
wysokie i ciągłe. gór pasma. Łamie się dość
łatwo w tablice, i używany bywa na da-
chówki i stoły. Rozmaitebardzo miówą
kolory. Jest miękki lub wpół-twardy i
łatwy do rozbicia. |

15) Kamień wapiennypierwiastkowy, jest
dwojaki: jeden dawniey szego utworzenia
leży w gneysie, i ten się z grubych ziaren
składa; drugiego inassa poźniey nieco utwo-
rzona, rozciąga się w łupku mikowym i gli-
nianym. Oba gatunki bywają pomięszane
czasem z miką, kwarcem, hornblendą, pro-
mieńcem, azbestem, talkiemi serpentynem,
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14) Syenit. składa|się z ziarnn łeldepaże
ezerwonego. i hornblendy czarney, lub.
ciemno-zielóney; ziarna takowe nawzajem

'są pomięszane i ściśle z sobą siłą spojenia
połączone. Zawiera w sobie przypadkowie
ziarna kwarcu i miki. Skała ta zewszy-
stkich pierwiastkowych naypoźnieyzdaje się
bydź utworzona. Sławne obeliski rzym-
skie, posągi i rozmaite pomniki, z tey skały
po większey części były robione.

_15) Serpentyn' rozmaitego bywa koloru.
Zmay dując. się w dość znacznych. kan.
mićwa w sobie osadzone inne minerały,

mianowicie: talk pospolity, ltomargę, =

atyt, kamień wapienny ziarnisty , granat,
pyrop i t. d. Ten gatunek skały zdaje się
bydź we dwóch zbinyah epokach ezasu u-
tworzony, i z tego względu mineralogowie
dzielą go na dwa podgatunki.

16) Kwarc nigdygór wielkich nie sta-
nowi, ale się winnyóh.skałach dość obszer-
nie warstami rozciąga. Postać ma zbitąi

ziarnistą; czasami Z małą ilością feldspatui
miki jest połączony.

Oprócz skał wyżey pomienionych ; mi-
neralogowie mieszczą w tey klassie trap
pierwiastkowy, łupek krzemienny, gips
pierwiastkowy, i skałę topazową, |

17) Klassa druga mieści w sobie skały
tak nazwane warstowe. Nastałyone w cza-

sie daleko poźnieyszym od skał poprzedza-
jącey klassy, WWarsty ich są uformowane
z materyi pozostaley po zepsuciu skał pier-

]
)

7
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wiastkówych. Znayduje się. wnich wiele.
skamieniałości źwierzęcych i roślinnych,
a osobliwie muszli morskich, z których ka-
mień wapienny, całkiem zdaje się bydź u-
twórzony. Nie natrafiono nigdy w tych ska-
łach na skamieniałe kości ludzkie , a ztąd -
sądzić wypada, iż ich formacya, stworzenie
człowieka poprzedzić musiała. Sol kuchen-

na w tych się tylko skałach znayduje, iźró-
dła słone w nich początek swóy biorą. Klas-
sa ta w liczne obfituje iUakh a z tych są
następujące:

16) Piaskowiec składa się z ziaren pias-
ku mniey lub więcey grubych, tudzież ka-
wałkow zaokrągłonych . kwarcu, połączo-
nych massą wapienną albo glinianą. Nie-
kiedy ma w sobie ułamki feldspatu, łupku
glinianego , i hornblendy. QCzasami ziarna
piasku tak są drobne w tey skałe, iż mas-
sa jey zdaje się bydź jednorodną. Warsty
jey bywają ułożone naprzemian z warstami
kamienia wapiennego i węgli kopalnych.
Mineralogowie naznaczają trzy podgatun-
ki tey skały, które się różnią od siebie po-
łożeniem i czasem stworzenia. Pierwszy
nazywają kamieniem, dzikim, iten leży na
szarey-wace w massie ziaren grubych zło-
żoney iprzejętey ochrą żelazną czerwoną;
drugi piaskowcem różnofarbnym, który le-
Ży z piaskowcem łupkowym; trzeci pias-
kowcem pospolitym, urwiste góry formu-
jacym, i mającym w sobie wiele rozpadlin.
Siła spojenia cząstek piaskowca, jest roz-
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Mmaita; czasami na działanie powietrza wy-
stawiony rozsypuje się na piasek, a czasami
żadney nie doświadcza odmiany. Skała ta
używa się'w architekturze, jako AREH
do murowania. —,

19) Kamień wapienny warstowy, wwie-
lu krajach pasma gór stanowiący, ma przy
sobie. warsty piaskowca, kryształy kwarcu,
krzemienia, czasem kości źwierząt ssących,
drzewo skamieniałe i t. d. Dwa są znaczniey-
sze tey skały podgatunki, różne od siebie.
czasem stworzenia. Pierwszy, dawniey.

' utworzony, leży na piaskowcu dzikim, i ma
w sobie warsty łupku smolisto-marglowego,
tudzież wyciski rozmaitych ryb morskich.
Drugi poźnieyszy, zwany kamieniem wa-
piennym konchowym, ułożony naprzemian
z warstami piaskowca, zawiera. w sobie
wielkie mnóztwo skamieniałości muszlo-
wych. Kawałki zaokrąglone kamienia wa-
piennego znaydują się dość obficie poroz-
rzucane w gruncie piaszczystym, istanowią
materyał potrzebny do wypalenia wapna.
Wielkie mnóztwo takowych. kamieni wi-
działem około Swira w powiecie zawiley-
skim.

20) Kreda nigdy wysokich gór nie sta-
"nowi, irzadko się na powierzchnii emi po-
strzegać daje. Skały napływowe, w wielu
Krajach kredę mają za posadę. Zawiera
ona częstokroć w sobie bryły krzemienia, i
skamieniałości muszli wkrzemień.

21) Gips warstowy leży warstami na-
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przemian z piaskowcem, marglem, kamies
niem Wapiennym, gliną łupkową i solą ku-

: chenną.. 'Mineralogowie naznaczają dwie

osobne formacye gipsu warstowego.  War<
sty fotmacyi dawnieyszey , leżą bezśrednie
na kamieniu wapiennym warstowym nay-

„starszym. Przy tym podgatunku znaydu=
je się pospolicie sól kuchenna, i stąd źrzó-
dła sione początek swóy biorą. Późnicy=
szą formacya zawiera w sobie gips włokni-
sty, przekładany warstami gliny lupkowey
ipiaskowca. Skała ta miówa w sobie obs
szerne lochy podziemne, i bywa częstokroć
przyczyną zapadnień okolic nad nią roz-

j ciągających się. (Gips warstowy znayduje
się w krajach mało górzystych.

22) Sól kuchenna stanowi z gipsem war-
sty naprzemian, a częstokroć razem z war-
stami margluikamienia wapiennego; przy
jey pokładach bywają pospolicie źrzódła
wody słoney. Skały soli kuchenney niggdy
same wyniosłych gór nie stanowi4, ale się

* pospolicie przy pasmach gór wysokich roz-
 eiągają, jak zp. kopalnie Wieliczki i Boch-
nii s przy górach karpackich.
E 25) , Węgiel kopalny dzieli się, podług
- Wernera, na dwa wielkie oddziały, różnią
ee się między sobą położeniem i sposobem
stworzenia. -W pierwszym mieszczą się wę-
gle kopalne z istot organicznych przezdzias=
łanie wody uformowane, ite się tylko w gó-
rach warstowych i napływowych znay dują.

'W drugim, węgiel kopalny, który nie już
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ż istot organicznych, lecz z połączenia: się
czystego węglika z małą ilością cząstek zie=
nych; powstał; i ten ostatni odkrywany
bywa pospolicie w skałach pierwiastkowych;
a rzadko kiedy warstowych. Skały.węgli
kopalnych nigdy nie bywają wysokie, i częś
stokroć na równinach i przy podstawie pa*
sma gór leżą.

  

24) Trap twarstowy dzielą śainenalogo*
wie na siedm podgatunkow;to jest: bazalćj
wakę, migdałowiec warstowy , tuff bazal=
towy , lupek porlirowy, kamień zielony
warstowy i kamień szary. Skały trapu war=
stówego;, nigdzie gór ciągłych nie formują;
od powietrza i wilgoci psują się i zamieniają
w glinę.

25) Kłassa trzecii mieści w sobie skały
napływowe. Ciepło, powietrzeiwoda, dzia=*
łając ustawicznie na głazy naytwardsze; od=
tywały powoli ich cząstki, unosiły, i w niż=
szych mieyscach składając, formowały;ipo
dziś dzień formują skały napływowe. Skały
więć tey klassy ; są naypoźnieyszego 5405
statniego już stworżeńiia: Zawierają onę

w sobie częstokroć ułamki skał dawniey-
szego stworzenia, które, dla mocnego swych
cząstek spojenia, oparły się działającey sile
powietrza i wody. 'L'ey skały następujące
są gatuńkii

26) Griiż piasźczysty składa się z dro=
bnych zaokrąglonych ziaren piasku 1maley
ilości gliny. = takowy pospońcie leży:  
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nad brzegami morskiemi, i przy uyściach
rzek wielkich.

27) Grunt gliniasty składa się z warst
gliny pospolitey i'gancarskiey, ma przyso- -
bie niedokwas żelóża, cokolwiek piasku, i
kamykow zaokrąglonych otartych.

28) Grunt marglowypowstaje z rozkładu
skał zawierających w sobie giinę, i węgłan
wapna. , Kamienie dostarczające massy, da
formowania gruntu marglowego są: feldspat,
bazalt, waka, łapek gliniany, jaśpisy,kamień

<ielony, glina łupkowa, iinne, do których
składu naywięcey wchodzi glina oraz kreda,
marmury, i inne gatunki dbiicie w składzie
swoim węglan wapna zawierające.

29) Grunturodzayny, ziemia urodzayna,
czarnoziem „ tworzy się ustawicznie z po-

mięszania szczątkow źwierzęcych i roślin-
nych, ostatecznemu rozkładowi uległych,
z pomienionemi wyżey gatunkami skał na-
pływowych. Jest to ostateczny działań przy-
rodzenia wypadek. Gatunki gruntu uro-
dzaynego, taksą liczne, jak są nieźmiernie
liczne stosunki ilości, BE pierwiastkow, do
składu skał naplywowych wchodzących, ja-
Koteż ziemi roślinney, codzieńnie przy-
bywającey i ubywającey. Cała sztuka bie-
głego rolnika na tym zależy, ażeby stosunki
takowe odkryć i wyśledzić.  Liecz nim na-
szą uwagę nad tym ważnym przedmiotem
zostanowimy, zobaczmy jeszcze , jakich sa-
"mo przyrodzenie użyło sposobow, do utwo-
rzenia ziemi urodzayney.

,
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50) Weźmy sobie którąkolwiek ze skał
pierwiastkowych, naprzykład granit, au-
ważając części go skladające , ich własności,
działąnie wzajemne tak na siebie jako i
otaczające istoty, i wzajemnie znowu, dzia-
łanie powietrza i wody na takowe części,
staraymy się wyśledzić tajemnice przyro-
dzenia w stopniowanym jego rozkładzie.
Widzieliśmy, że granit składa się z kwarcu,
feldspatu i miki. Kwarc jest prawie czy-
stą krzemionką krystallizowaną. Feldspat
i mika w składzie swoim więcey mają pier-
wiastkow; do składu ich albowiem wchodzą:
krzemionka, glinkai niedokwas żelaza.
Oprócz tego, w feldspacie znayduje się wa-
pno 1potaż, w mice wapno i magnezya.

Jeżeli tedy tym sposobem , skała grani-
towa, przez dlugi przeciąg czasu, na dzia-
łanie powietrza i wody wystawiona była;

„ ta ostatnia i kwas węglowy w powietrzu
zawarty, działały na wapno ipotaż w gra-
nicie obecne, a niedokwas żelaza, mało po-
spolicie ukwaszony, do dalszego ukwasze-
nia się dążył. Rozkładały się więc feldspat
imiką, ale pierwszy daleko prędzey. Feld-
spat, składający ziarno granitu, przez roz-

_ kład swóy utworzył delikatnego ziarna glinę,
która się z rozłożoną i już w postaci pia-
sku wapnistego będącą miką, połączyła;
a kwarc nierozłożony pozostał w postaci
piasku i kamykow mniey więcey zaokrą-
glonych w rozmaitym stanie grubości.

Jak tylko tym sposobem, na powierz-
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chni skały granitowey uformowała się de=
Jikatna warsta, mogąca przyjąć rośliny,
qachy , porosty , i inne skrytopłciowe ro-
śliny, których nasiona ustawicznie za po=
mocą wiatrow z mieysca na mieysce prze-
naszane były, usadowiły się irość poczęły,
Zgon tych roślin, i dobrowolny ich rozkład,
przyczyniał nieco ziemi roślinney, która

się z pierwiaąstkowemi ziemiami zmięszała,

W takowym gruncie już nieco poprawię=
nym , inne doskonalsze rośliny rość mogły;
rosnąc, połykały z powietrza atmosferyczne-
go „wodę i kwas węglowy, jako istotną
część ich pokarmu stanowiące; a przez zgon,
swóy i rozkład, dostarczały nowey poży=
wney materyi po sobie następującym ro-
ślinom. Rozkład jednak granitu ciągle się
uskuteczniał, iprzez ten ciągły szereg na-
turalnego processu, powierzchowna warsta,

coraz się powiększała i poprawiała do te-
go stopnia , iż naywiększe drzewa i lasy
żywić, i prace rolnika obficie nagradząć
mogłą.

Droga, którą przyrodzenie stopniami
do rozkładu skały granitowey przechodziło,

taż sama jest we wszystkich innych skał

gatunkach:wszystkie albowiem głazy, któ-
reśmy rozważali, mniey więcey są do siebie
podobne „a w ostatecznym swym rozkła-

dzie, wydają pierwiastki, które wzajemnóm

na siebie, jako też naczęściwodyipowie-

trza, działaniem , usiłowały się wyrwać

z dawnych iw nowe weyść związki,
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Ziemie pierwiastkowe do składu gruntu
wchodzące,

51) Powiedzieliśmy, że powierzchowna
kuli ziemskiey skorupa, skladasię z krzer
mionki, glinki, wapna, magnezyi, niedo-
kwasu żelaza i manganezu, niektórych soli
ziemnych, alkalicznych i metallicznych;
tudzież z ziemi roślinney. Należy zatćm
te ciała w szczególności poznać , i własności
ich wyśledzić ; a poźniey one uważać w ta-
kim stanie, w jakim przyrodzenie nam je
w zwyczajnych gruntach przedstawuje..

Do połowy prawie upłynionego wieku,
chemicy uważali ziemie.jako szczególny ele-
ment, który, podług sposobu ich poymo-
wania, będąc istotnyrh i jedynym, do skła-
du cui ziemskiey pierwiastkiem wchodzą-
eym, żadnemu nigdy zepsuciu nie ulegał,i

mniey więcey do składu wszystkich ciał
stałych wchodził. Poźniey rozróżniono krze-
mionkę od glinki; wapno zaś uważano za

ciało złożone. Inne ziemie nie były znane.
Lecz jak tylko chemija wyrwaną z odmę-
tu ciemnych i niedorzecznych przypuszczeń,
wynosić się zaczęła na stopień doskonałey
nauki, nie tylko rozróżniono wyżey pomie-'
nione. ziemie; lecz rozbiór chemiczny nie-
których istot kopalnych, nowe ziem in-
nych odkrył gatunki. Zrobiono więc w che-
mii oddzielną ciał klassę, umieszczono w niey
ziemie , iuważano je za ciała proste i nie*
rozłożone. i
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_52) Liczne jednak poźniey, przez che-
mików robione postrzeżenia , kazały się do-
myślać, iż to nie są ciała proste. Ważne
doświadczenia Sztadera, chemika berlin-
skiego, odkryły w rozbiorze chemicznym
roślin , niektóre ziem pierwiastkowych ga-
tunki, a mianowicie, wapno i krzemioenkę
w daleko większey ilości, aniżeli się ich
w nasieniu znaydowało , chociaż rośliny
takowe, zupełnie od wpływu wapna usu-
nięto. "Teodor Saussure i Einhof, rozbiera-
jąc popioły roźmaitych drzew gaiunkow,
znaleźli w nich wapno, chociaż w gruncie,
na którym drzewa rosły, ani śladu wapna
nie było. Vauquelin podobnież dowiódł, iż
"wymioty ijaja kurze, daleko więcey w so-
bie wapna zawierają , aniżeli go w pokar-
mach kury przyjęły. Uważając nawet w nas
samych i innych źwierzętach skielet kości,
z wapna złożonych, trudno jest przypu-
ścić, żeby się tylko z wapna, z pokarmami
do nas wprowadzonemi, utworzyły , i żeby
siła organiczna żadnego na to wpływu nie
miała. Lecz jakkolwiek te postrzeżenia
są ważne, i wiele do uwagi mówiące, nie
dają się jednak dobrze w. dzisieyszym sta-
nie wiadomiości naszych tłumaczyć, lubo
rozkład ziem, dotąd za pierwiastki uwa-
żanych, na metąlle i kwasoród, zdaje się
nasze w tey mierze wiadomości zbliżać do
końca. | i |

55) Chociaż takowe postrzeżenia, mo-
eno za rozkladem ziem pierwiastkowych

«._
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mówiły, nie umiano atoli ich rozłożyć. Po-
Zniey dopiero, kiedy odkryto zasady alka-
liczne, kiedy pokazano , żealkali składają
się z kwasorodu iszczególnych istot metal-
licznych , zaczęto się domyślać, że i zie-
mie, z wielu względow do niedokwasow
podobne, w składzie swoim fnuszą mieć
kwasoród imetalle. Jakoż bliższe poznanie
własności płynu elektrycznego i użycie ko-
lumny Wolty do rozkładu alkali stałych,
posłużyło równie i do rozbioru ziem, które
dotąd za pierwiastki uważano, a które te-
raz za istoty z kwasorodu i sśożeśójny ch
istot metallicznych,uważać należy. Alu-
bo ziemie nie dały się tak dobrze metalli-
zować, jak potaż isoda; jednak pomiędzy
biegunami mocney kolumny elektryezney,
wswystkie prawie dały amalgamata,które
wydobywały z wody gaz wodorodny i1 za-
mienialy się napowrót w żywe srebro i
ae: z których powstały. :
54) Rozkład ziem pierwiastkowych na

metałie i kwasoród, wiele, zdaje się, po-
winien wytłumaczyć WAŁRMEGAE w uwa-

dze fenomenow wegetacyi roślinney , aza-
tćm nieźmiernie.rozprzestrzenić obręb wia-
domości naszych , w nauce doskonałey grun-
tow. Ztćm wszystkićm, lubo te tak wa-
źne wynalazki, pomyślnych na przyszłość
skutkow oczekiwać każą, nie są jednak
jeszcze tak dobrze zgłębione , i we wszy-
stkich szczegółach objęte, żeby do celu u-
prawy ziemi przystosowane bydź mogły.

a
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Owszem sam nawet Humphry Davy, któ
remu się naypierwćy ziemię na swoje pier=
wiastki ' rozłożyć udało, w swojey chemii
rolniczey mówi o ziemiach uważanych we
względzie agronomicznym, jako o ciałach.
prostych i nierozłożonych, i powątpiwa o
wpływie pierwiastkow ziemie składających,
na urodzayność gruntu. My przeto, namie=
niwszy o rozkładzie ziem, uważać je bę=
dziemy we względzie naszego przedmiotu;
jako ciała proste, lubo w rzeczy samęy
takiemi nie są. |

55) Wszystkie pierwiastkowe ziemie są
kruche i łatwo się na proszek rozsypują;
z kwasorodem w związek nie wchodzą; zu-
pełnie czyste koloru są białego. Farba

albowiem ciemna gruntow pochodzi od nie=
dokwasu żelaza i ziemi roślinney , bez któ=

rych cała powierzchnia kuli ziemskiey, by=
łaby zupełnie białą, Wszystkie, wyjąwszy
krzemionkę , mają wielkie powinowactwo
ź kwasami, 1 z niemi jakó też z ciałami
ukwaszonemi w ogólności się łączą. Kom=
binując sięzkwasami, stanowią szczególny
todzay istot, pod nazwiskiem soli, mniey
lub więcey w wodzie rozpuszczalnych. $po-
sob, jakim się w utworzeniu soli, zieraie
względem różnych kwasow zachowują, nay-
łatwiey między sobą je rozróżnia. Niektóre
z nich rozpuszczają się w wodzie i mają,
własności wsżystkie aikaliczne; dla tego
też je ziemiami alkalicznenii zowiemy: ta-

* kiemi są wapnoi magnezya. Drugie bardzo
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mało, albo wcale się nie rozpuszczają, ta-
oz są krzemionka i glinka. Lecz wszy-

stkie ziemie mają w pewnym stopniu wła-
sność przyciągania i zatrzymywania przy
sobie wody. Własność ta różni się, nietyl-
ko w ziemiach pojedyńczo branych, lecz
i w ich związkach. Doświadczenia albo-
wiem pokazały, że glinka i krzemionka, ra-
zem złączone , daleko więcey przyciągają
1 uporniey w sobie zatrzymują wodę, ani-
żeli też same ziemie pojedyńcze. Ważna
ta dla rolnika własność , poźniey obszer-
niey zatrudni naszę uwagę. Wszystkie zie-
mie, pojedyńczo brane, nie topią się w zwy:

IA ogniu, lecz połączone z sobą, jak
. krzemionka, glinka i wapno; topią się

<ż Nie łączą się wprawdzie z saletro-
rodem, węglikiem i wodorodem, lecz wiel-
kie jest podobieństwo do prawdy, iż się
łączą z temi pierwiastkami ze związku or-
ganicznego wychodzącemi, lub w nim zo-
stającemi; o czćóm rozmaite wypadki we-
getacyi, przekonywać się nas zdają. Wi-
dzimy także ten związek naglinieiolejach.
Mieszając solucyą kwaśną glinki z rozczy-
nem mydła (złożonego z potażu i oleju); o-
ley łączy się z glinką, i w postaci białego
proszku na dno opada. Gotująctakże ex-
trakt ziemi roślinney (o którym niżey mó-
wić będziemy) z kredą albo gliną, takowy
formuje pewien rodzay kombinacyi, do
trudnieyszego rozpuszczenia się istoty ro-
ślinne uspasabiający,

4
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Ziemie, same między sobą , mają powi-
nowactwo, mocą którego łączą się chemi-
cznie. Niektóre gatunki istot kopalnych,
na jakie w naturze natrafiamy, nie są tyl-
ko prostóm pierwiastkowych ziem połącze-
niem , lecz prawdziwym związkiem che-
micznym. Sama nawet glina zwyczayna
jest w tym przypadku, jak niżey widzieć
będziemy: Można takoż łączyć chemicznie
z sobą ziemie , topiąc je razem w ogniu,
lub rozpuszczając w wodzie. Podług do-
świadczeń Guytona i Godelina, RKA
ziemie, jak naprzykład wapno i krzemion=
ka, glinka i krzemionka osadzają się je-
dna przez drugą, ze swoich roztworow,
nie już kombinując się z kwasem, w któ-
rym druga ziemia była rozpuszczona, aza-
tóćm jey z tegokwasu nie odłączając, lecz
łącząc się ztą ziemią i kombinując chemi-

. Ru a. r e

cznie. "la własność szczególna, więcey zgłę-
biona, posłużyłaby wielce w teoryi grun-
tow.

Po takowey ogólney ziem pierwiastko-
wych uwadze, przystąpmy do poznania ich
w. szczególności.

56) Krzemionka jest jedna z nayobfit-
szych w naturze. Panuje ona w ogromnych
massąch granitu, porfiru, gneysu, we wszy-
stkich krzemieniach, piasku, kwarcu, aga-
cie i jaspisie. Nie ma prawie mieysca na
kuli ziemskiey, gdzieby mniey więcey. obe-
cną nie byłą. Grunta urodzayne po wię-
kszey części a niey są złożone. Znayduje

,
. 1



SE
się niemniey w roślinach , i w niektórych
do składu skórki powierzchowney wchodząc,
zdaje się bydź siłą organiczną odłączonai
w postaci krystalliczney osadzona. Zadney
w naymocnieyszym nawet ogniu, nie do-.
świadcza odmiany; z alkali zaś stałemi to-
pi się dość łatwo , i stanowi szkło. Jeżeli
krzemionka w tóm szkle znacznie prze-
wyższa alkali, szkło jest czyste i przeźro-
czyste, żadney od powietrza i kwasow
(wyjąwszy fluorowy) nie ponosi odmiany.
Jeżeli zaś alkałi przewyższa krzemionkę,
szkło jest mniey przeźroczyste , od powie-
trza i wody ulega zepsuciu, i mając4czę-
ści alkali na 1 krzemionki, rozpuszcza się
w wodzie , stanowiąc tak nazwany rozciek
krzemienny (liquor silicum). Różni się od
innych ziem przez to mianowicie, iż ze
wszystkich naymocniey się działaniu kwa-
sow (wyjąwszy fluorowy) opiera; lubo to-
piąc w ogniu z kwasami borowym i fosfo-
rycznym, zdaje się z niemi cokolwiek łą-
ezyć. :

57) Krzemionka czysta nie rozpuszcza
się bynaymniey w wodzie; lecz przyrodze-
nie zdaje się mieć. sposoby jey rozpuszcze-
nia. Znaydują się albowiem niektóre cie-
płe źrzódła w lslandyi, których woda po-
woli osadza krzemionkę czystą w postaci
krystalliczney. Rozbiór chemiczny tych wód
przez Klaprota pokazał, iż żadney inney
istoty, ułatwiającey rozpuszczenie krze-
mionki, w sobie nie zawierały. Własność
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przyciągania wody, ijey przy sobie zatrzy-
mywania, w małym stopniu posiada krze-
mionka; zarabiając ją z wodą, formuje się
ciasto beż żadnego związku, ciągłości ilip-
kości. Wodą nalana, ledwo połowę swo-
jey ciężkości zatrzymuje przy sobie.

58) Można otrzymać czystą krzemionkę
(1) mieszając jednę część na proszek utłu-
czonego kwarcu lub krzemienia, ze trze-
ma częściami potażu, i w tyglu na szkło
topiąc. Szkło to rozpuszcza się w wodzie,
i nasyca się potaż kwasem *wodo-solnym,a
potćm się cały płyn paruje aż do suchości.
Przy końcu parowania, ścina się cała mas-
sa w galaretę, a po wysuszeniu zamienia
w biały proszek, który doskonale wodą go-
rącą obmyty zostawia czystą krzemionkę.

takim stanie krzemionka jest postaci
naydelikatnieyszego,lecz w dotknięciu twar-
dego i szorstkiego proszku, koloru białe-
go, bez smaku i zapachu. Ciężkość jey właści-
wa ma się do wody —2, 65: 1. P. Humbry
Davy pokazał, że krzemionka składa się
z kwasorodu, i ze'szczególnego palnego
metallu, który się krzemionkiem (silicium)
nazywa, a Berzelius doświadczeniami prze-
konał, że dwa te ciała w równey prawie
ilości, co do wagi, do składa krzemionki

wchodzą.
5g) Glinka, istotną część zwyczayney

  

(1) Jędrzey Śniadecki. Początki,Chemii -— wydanie trzecie, kar.
247 Tomu I.
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gliny stanowiąca, tćm się od tey ostatniey
różni, iż się z kwasorodu i szczególnego
metałlu składa; kiedy do składu gliny, sa-
ma glinka, krzemionka i niedokwas żela-
za wchodzą. Po krzemionce nayoblficiey się
glinka w naturze znayduje: oprócz albo-
wiem ogromnych pokładow gliny, znaczną
część kuli ziemskiey stanowiących, obecna
jest jeszcze glinka, w steatytach, schi-
stach i różnych szczególnych kamieniach,
w których jest częścią panującą. W. nie-
których gruntach urodzaynych panuje, a
w innych mniey więcey do składu wcho-
dzi. 'Ta ziemia, dla szczególnych swoich
własności, nadających zwyczayney glinie
pewny charakter, zasługuje na baczną u--
wagę rolnika z wielu względow; już to,
że po większey części wchodzi do składu
gruntow i do naprawy ich częstokroć u-
Żytą bywa, już to, że do robienia cegły
i różnych naczyń glinianych wchodzi. Giin-
ka, nigdy się zupełnie czysta w naturze
nie znayduje, ale ją za zwyczay przez
rozkład ałunu za pomocą alkali otrzymu-
jemy. Na ten koniec (1) do nasyconego
rozczynu ałunu dodawać należy dopóty
ammoniak, dopóki osad powstaje; opa-
dłą ziemię kilkakrotnie wodą obmyć iwy*=
suszyć.

40) '['ym sposobem odłączona glinka,
jest w postaci proszku białego; w dotknię-

 

(1) Jędrzey Śniadecki, Począt, Chemii— 5 wyd.Tom I, kar. 25e,
| a)
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ciu gładka i tłusta; wprawdzie bez żadne-
go smaku: lecz na język położona, wzbu-
dza na nim czucie suchości. Własność ta
jednak, jak i iane, różni się do pewnego
stopnia w glince, a to stosownie do spo-
sobow i działaczow,których do oddziele-

nia jey użyto. Glinka nie rozpuszcza się
w wodzie czystey, lecz podług P. Saussure
„rozpuszcza się, choć w bardzo małey
ilości , w wodzie kwasem węgłowym na-
pojoney, i za zetknięciem się z powie-
trzem, natychmiast na dno opada. Lecz
naywiŻNiGYŚCA we względzie agronomicz-
mym własność glinki , jest to władza, z ja-
ką wodę przyciąga i przy:8sobie zatrzymu-
je. Władzę tę w naywyższym, ze wszy-
stkich ziem, posiada stopniu, lecz wbar-
dzo rozmaitym, podług sposobow, do jey
oddzielenia użytych. I tak: świeżo z roz-
tworu oddzielona, zatrzymuje przy sobie
sześć razy od siebie więcey, co do cięża-
ru; na miernćm cieple wysuszona, tylko
dwa razy; a wyprażona w ogniu, bardzo
małą ilość wody przyymuje. Glinka, wo-
dą pokropiona zarabia się w ciasto mniey
lub więcey ciągłe; i w tym stanie rozmai-
cie wyksztąłcać i do jakieykolwiek bądź
formy przystosować się daje. Na tempe-
raturę ciepła 18 do 20 Róaumura wysta-
wiona, uwalnia część wody do siebie przy-
łegającey, lecz pozostała jey reszla, po-
dług Buchholza, wynosząca 28 na stucię-
żaru ziemi, tak mocno przylega, iż zna-
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cznego ognia do jey oddzielenia użyć po-
trzeba. i s

41) Glinka, w zwyczaynym piecowym
ogniu, twardnieje i ściąga się, alesię nie
topi; wystawiona zaś na mocne działanie
ognia, gazem kwasorodnym odżywianego,
skleja się i nakształt ciasta odmiękcza. Ta-
kowe w mocnym ogniu wyprażone glin-
ki, całkiem własności jey fizycznie odmie-
nia. 'Lraci wówczas własność przyciąga-
nia i zatrzymywania wody izarabiania się
z nią w ciasto, i z tego względu do wła-
sności się krzemionki zbliża. tądto po-
chodzi ta odmiana, jakiey glina zwyczay-
na po wypaleniu doświadcza. Własność
takowa tłumaczy agronomowi użytek wy-
palania niektórych gruntow gliniastych.

42) Glinka posiada w znacznym stopniu
powinowactwo z niektórćmi ziemiami i
z niemi się łączy chemicznie. Zipomiędzy
innych, dość chciwie się łączy z krzemion-
ką, i ją, podlug Guytona, z roztworow al-
kalicznych oddziela. Dla tey własności,
nayczęściey ją w naturze, połączoną ści-
śle zkrzemionką, w postaci gliny znay-
dujemy. Łączy się takoż glinka z wa-
pnem; dodającalbowiem tey ziemi, świe-
ż0 oddzieloney, do wody wapienney, ta
ostatnia traci smak alkaliczny, a glinka
z wapnemi, ściśle poiączone, na dno opa-
dają. Lubo się glinka z saletrorodem, wo-
dorodem i węglikiem, udzielnie branemi,
nie łączy; łączy się jednak z temi pier-



"58
 

wiastkami w związku organicznym zosta-
jącemi, lub z niego wychodzącemi, jako
fenomena wegetacyi, i doświadczenia do-
statecznie o tćm przekonywają. Kwasy
tym łatwiey rozpuszczają w sobie glinkę,
im ta mniey na.działanie ognia wystawio-
na była, lecz że się nią zupełnie nie nasy-
cają, przeto roztwory te, są mniey lub
więcey kwasne. pomiędzy kwasow, nay-
mocnieysze ma powinowactwo glinka z kwa-
sem siarczanym, od którego się nawet z tru-
dnością odłącza. Ałun jest to sól z po-
dwóyney zasady , glinki i potażu z kwasem
siarczanym , złożona. Ciężkość gatunkowa
glinki do wody jest = 2 :1. Podług P. Hum-
bry Davy, składa się glinka z jednego stosun-
ku szczególnego metallu głinianem (alumi-
nium) zwanego— 33 i jednego stosunku kwa-
sorodu = 15 (1).

45) Lubo nie w takiey obfitości, jak dwie
pierwsze ziemie, wszędzie jednak wapno
znayduje się obecne w naturze. Polączo*
ne z kwasem węglowym, wielką część kuli
źżiemskiey pod postacią kredy, kamienia
wapiennego , marmuru, alabastru, i spa-
tu wapiennego stanowi; w związku zin-
nćmi ziemiami i niedokwasami metalliczne-
mi, do składu wielu ciał kopalnych wcho-

 

(1) Teraźnieysi Chemicy uważają, 1% pierwiastki naturalne ciał,
nie mogą się z sobą inaczey łączyć, jak tylko w pewnych io-
znaczonych stosunkach, które stosunkami chemicżnemi na-
zwali. Dokładną o tych stosunkach neukę mieć może czytel-
nik w dziele Jędrzeja Śniadeckiego: Początki Chemii— wyd.
3, Tom I, karta 8.
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dzi, a nawet ogromnych gór łańcuchy sta-
nowi. Zmayduje się takoż w znaczney ob-
fitości w istotach organicznych, kości źwie--
rzęce prawie całkiem z niego są złożone.
Nie zawsze się wprawdzie w gruntach znay-
duję, lecz w niektórych mniey więcey o-
becne, a w gruntach tak nazwanych mar-
glowych , czyli wapnistych, w postaci wę-
glanu z gliną połączonego, istotną część
stanowi.

Wapno dla wielkiey swojey chciwości
łączenia się z kwasami, nigdy się prawie
czyste w naturze nie znayduje, i nayob-
ficiey z kwasem węglowym połączone, sta-
nowi węglan wapna, czyli tak nazwa-
ne wapno surowe. Wystawując takowe
wapno surowe na działanie mocnego 0-
gnia, kwas węglowy, w postąci gazu u-
chodzi, a wapno zostaje, i w pospolitym
sposobie mówienia, zowie się wapnem wy-
pałonćm lub niegaszonćm. Lubo i wtym
stanie jeszcze wapna za chemicznie czyste
uważać nie można.  Węglany albowi'm
jego, i inne tego rodzaju kamienie, mają
cokolwiek krzemionki i glinki lub magne-
zyi przy sobie ; chcąc zatćm mieć je zu-
pełnie czyste , chemicy podają następujący
sposob (1). Rozpuścić należy biały marmur,
spad wapienny lub kredę w kwasie wodo-
solnym, i dodawać czystego ammoniaku

 

(2) Jędrzey Sniadecki. Początki Chemii , $ wydanie, Tom R
karta 241.

- 5
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dBEÓLY. dopóki się qsad formuje , potćm
płyn przecedzony, mięszać z węglanem
ammoniaku, który wszystko wapno w po-
staci węglanu wapiennego oddziela; wę-
ga ten doskonałe obmyty prażyć w ty-
giu platynowym, aź do wypędzenia kwa-
su węglowego. :

44) Otrzymane tym sposobem wapno,
ma smak ostry, gryzący i alkaliczny; sy=
róp fiałkowy zieleni, i wszystkie własne-
ści alkaliczne w znacznym posiada stop-
niu. liozpuszcza się we 450 częściach wo-
dy , który to rozczyn wodą wapienną zo0-
wiemy. Chcąc ją otrzymać, wrzucić na-
leży wapno do wody dystyllowaney, przez
godzin kilka w spokoyności zostawić, a po-
tóm zlać wodę z osadu. 'Ta woda wszy-
stkie własności alkaliczne posiadająca, w po-
wietrzu zostawiona, kwas węglowy przy-
ciąga, i białą się błąką pokrywa , za któ-
rey rozbiciem, formują się coraz inne, aż
do zupelnego wyczerpania wapna. "Wa-
pno czyste, na działanie powietrza atmo-
sterycznego wystawione , przyciąga z nie=
go wilgoć , i mocno się tym sposobem roz-
grzewa, i, jeżeli było w kawałkach, na
proszek się rozsypuje, co nazywamy ga-
szeniem wapna. ' ''o wydobycie się ciepli-
ka, które niekiedy ciepło wody wrzącey
przechodzi, jest skutkiem zagęszczenia się
(„wody i przeyścia jey do stanu stałego;
w, tćm albowiem zdarzeniu, cieplik uta-

iony, w płynnym stanie wodę utrzymują-
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cy, zamieniając się na cieplik wolny,wpo-
staci promienistey uchodzi, i czucie cie-
pła sprawuje. ż

45) ILubo wapno, żadnego zdaje się nie
mieć powinowactwa Z wodorodem , sale-

trorodem i węglikiem , rzeczą jednak jest
naypewnieyszą, iż działa na te pierwia-
stki w związku organicznym będące. Isto-
ty albowiem tak roślinne jako i źwierzę-
ce, na dziqłanie wapna wystawione, na-
tychmiasttracą swóy związek i kolor im
właściwy, a rozrabiając się na swoje pier-
wiastki, całkowitemu ulegają zepsuciu. Też
same własności posiada wapno gaszone, lu-
bo nie w takim stopniu. Zdaje się, iż

w tym ostatnim przypadku , niedostatek
wolnego cieplika, który w pierwszym, czyn-
ność wapna podwyższał, takowego osła-
bionego działania, jest przyczyną. Ta wła-
sność wapna, działania na istoty organi-
czne , wielkiey dla rolnika jest wagi; ona
albowiem tłumaczy skutki, które, do na-

prawy gruntow, za nawoz użyte, spra-
wuje. Wapno w przyzwoitym stosunku
dodane do gruntu, przyspiesza rozkład na-
wozow źwierzęco-roślinnych , który poży-
wnych roślinom cząstek dostarcza.

46) Wapno ściśle się łączy z krzemion-
ką, tak drogą suchą jako i wilgotną. Do-

„ dając do*rozcieku krzemiennego wody wa-
pienney, opada krzemionka z wapnem zlą-
czona. 'la to własność, czyni wapno u-
żytecznóm, w użyciu jego do murowania.
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Do zarobionego wapna z wodą, dodając
piasku, który się po większey części z krze-
mionki składa, nie tylko sama mięszanina
mocno twardnieje , lecz inne kamienie i
cegłę ściśle z sobą wiąże i w jedną spaja
massę. Wtakowym albowiem przypadku,
woda rozdzielając części wapna, ułatwia
jego zetknięcie z częściami piąskuikamie-
ni we wszystkich punktach, parując się zaś,
powiększa moc takowego spojenia; nako-
niec wapno, połykając z powietrza kwas
węglowy, krystallizuje się niejako, i przez
to moc spojenia własnych części, i przy-
legania do ciał otaczających tym bardziey
powiększ.

47) Wapno się w zwyczaynym pieco-
wym ogniu nie topi, lecz na działanie mo-
cnieyszego wystawione, traci własność roz-
puszczania się w wodzie, i zarabianiaznią
i piaskiem. "Tym sposobem przepalone,
zamienia się w gatunek szkła nieprzeźro-
czystego , powiększa cząstek spojenie , a

własność przyciągania wody zmnieysza. Wa-
pno , krzemionka i glinka topią się razem
na szkło, jeżeli panuje pierwsza ziemia;
jeżeli zaś ostatnia , stanowią gatunek por-
celany.

48) Wapno ma wielkie powinowactwo
z kwasami, i z niektóremi nawet większe
od alkali. Dla tey przyczyny , dodane do
gruntu, nasycając niektóre w nim kwasy,
niszczy ich wpływ szkodliwy na wegeta-
cyą roślinną i tymże sposabem sprzeciwia-
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jąc się ich powstaniu w ziemi roślinney,
przyzwoity kierunek dobrowolnemu jey
rozkładowi nadaje. Z liczby związkow wa-
pna z kwasami, naywięcey uwagę rolni-
ka zastanawiać mogą , węglan i siarczan
wapna.

| Węglan wapna pod nazwiskiem wapna
surowego znajomy, znayduje się w natu-
rze, stanowiąc góry iskały; niemńiey w ka-
wałkach zaokrąglonych , tu i ówdzie po
polach i nad brzegami rzek porozrzucanych,
odkrywany bywa. Zmayduje się takoż w mar-
-glu z gliną połączony , 1 w gruntach ró-
żnych mniey więcey jest obecny; wszędzie
jednak połączony bywa z innemi ziemiami
i niedokwasami metallicznemi, od których
go, przez sztukę oddzielić można. Tym
sposobem oswobodzony , jest w postaci pro-
szku białego, bez zapachu i smaku, Ża-
dney w powietrzu nie podpada odmianie,
na istoty organiczne działa , lubo w dale-

ko mnieyszym stopniu od wapna. Składa
się ze 450 kwasu, 51 wapna i 4 wody, któ-
ra istotną część jego stanowiąc, jest z nim
połączona w stanie stałymii krystalicznym.
Węglan wapna daje się łatwo mięszać z wo-
dą, ale się w niey nie rozpuszcza. Zara-

biając go z tą ostatnią i mięszaninę zosta-
wując na przetaku , dla osiąknienia wody,
większą połowę jey ciężkości zatrzymuje
w sobie, którą w miernćm cieple z łatwo=
ścią uwalnia i wysycha. Lecz łatwo się
rozpuszcza w wodzie, kwasem węglowym
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nasyconey, za którey wygotowaniem na
dno. opada. Podobnież wszystkie istoty,
polłykające kwas węglowy jak »p. alkali,
dodane do wody, oddzielają węglan wa-
pna.i na dno osadzają.

" .  Węglan wapna łatwo się rozpuszcza.
w kwasach, i kwas węglowy w postaci ga-
zu, z burzeniem uwalnia. Ajako fenomen
takowy, pospolicie towarzyszy rozpuszcze-
niu się węglanow wapiennych w kwasach,
tak go za cechę obecności wapna w grun-
tach uważano. Ztóćm wszystkićm , to bu-
rzenie się, mogąc bydź skutkiem rozkła-
du węglanow magnezyi i żelaza, samo je-
dno za cechę oznaczającą przytomność wa-
pna, uważaną bydź nie może.

49) Siarczan wapna, czyli w pospoli-
tym języku, tak nazwany gips, jest kom-
binacyą kwasu siarczanego z wapnem. Ta
istota, dość obficie w naturze znaydująca
się, rzadko kiedy, i to w małey ilości
w gruntach natrafianą bywa; jednakże dla
użytku swojego w rolnictwie , zasługuje na
naszę uwagę. Gips oswobodzony od. nie-
dokwasow metallicznych i ciał innych, jest
koloru bialego, smak ma cokolwiek cierp-
ki, wpowietrzu się nie odmienia, w wodzie
bardzo mało rozpuszcza, potrzebując jey
na to, podług Buchholtza 460 prawie, tak
zimney jako i gorącey. Składa się podług
tegoż ze 55 wapna, 435 kwasu siarczane-
go, 1 24 wody.

50) Gips wystawiony na działanie mo-
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cnego ognia, traci wodę krystalliczną, schnie
ina proszek się rozsypuje, cowypaleniem
gipsu nazywamy. W takowym stanie wo-
dę i wilgoć z powietrza przyciąga, twar-
dnieje; co zaraz za sobą wyschnienieimo-
cne rozegrzanie pociąga. Dla tey własno-
ści, używany bywa na posągi, popiersia 1
różne wyciski. W gwałtownym ogniu to=
pisię ta sól, i cnktekieć światłem"(oska ó$c

cznóm okrywając się, uwalnia tylko wodę
/krystalliczną,nierozkładając się bynaymniey:
na swoje pierwiastki; lecz kiedy połączo-
na z węgłem lub inną jaką istotną' painą,
wystawiona jest na działańie mocnego 0-
gnia, natychmiast rozkład tey soli nastę=
puje. Kwas siarczany rozkłada się na kwa*
soród i siarkę, którey część w postaci pa-
ry ulatuje, kiedy druga, złączóna z wa-
pnem, siarczyk jegostanowi. I stąd to po-
chodzi zapach siarczany okołoTo"w któ-
rych się gips wypala, | |

51) Liczne doświadczenia przekinalikj
że gips, w znacznym stopniu na  wegeta-

cyą roślin wpływa; lecz ani sposobu, jakinr
tą istota działa, ani okoliczności, w: któ-

rych użytą i przystosowaną z pożytkiem
bydź może, jeszcze dotąd dobrze nie wyśle-
dzono. Często posługuje w jednćm, kiedy
zupelnie szkodliwą jest w drugićm miey-
scu. Postrzeżenia dotychczas tobióni , to
tylko pokazały , że gips nie w jednostay-
ney ilości brany, skutecznie na wszystkie

kośliny działa, i, że mianowicie tylko na ro-
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śliny klassy dwówiązkowey (dyadelphiae)
naypożytecznieyszy wpływ wywiera. U-
Żżywano go w tym celu, dodając do gruntu,
lub posypując nim same rośliny, i w tćm
ostatnićm. użyciu, nierównie się większy
skutek okazał. Rozróżnione są mniemania
względem sposobu jego działania; jedni ro-
zumieją, że sposobem pobudzającym na ro-
śliny dziala, że otwory liściowe, i delika-
tne naczynia korzeni, do dzielnieyszey czyn-
ności uspasabia, i że tym sposobem, pro-

eess wsiąkania przyśpiesza. Inni znowu
mniemają, iż rozpuszczony w wodzie , do-
stając się do roślin, na wnętrzne ich na-
czynia działa. 'Te i tym podobne przypu-
szczenia , większego zgłębienia potrzebują. ź

Albrecht Thaer, zdaje mi się , nayle-
piey tłumaczy sposob działania gipsu na ro-
śliny, przez jego powolny rozkład na swo-
je pierwiastki. KMwasoród oddzielony od
kwasu siarczanego, łącząc się z węglikiem
w roślinach lub ziemi roślinney obecnym,
stanowi kwas węglowy, tak istotnie do ży-
cia roslin potrzebny, wapno zaś oddziela-
jąc się, przyśpiesza rozkład ziemi roślinney.

Zmayduje się niekiedy w gruntach gli-
niastych saletran wapna. Sól ta łatwo się
w wodzie rozpuszcza, ma smak przykry,
i na węglach prażona, z gwałtownym trza-
skiem rozkłada się na swoje pierwiastki. Nie
jeszcze pewnego dotąd doświadczenia o
wpływie tey soli na wegetacyą roślinną, nas
nienauczyły. Sąjeszcze inne wapna z kwa-
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safmi związki, lecz o tych jako do uwagi
naszey nienależących, mówić sobie nie za-
mierzamy. Cieżkość wapna do wody ma
się jak 2, 5 : a. składa się podług P. Davy
jednego stosunku wapnianu (calcinm)-==40;

i jednegestósunku. kwasorodu= 15.

5a) NOGA; 'w bardzo małey ilości
do składu gruntow. wchodząca, zasługuje na
naszą uwagę ,-z tego mianowicie względu;
iż z niektórych własności do wapna jest po-
dobna, i że szczególnieyszy wpływ na we-
getacyą roślinną wywierać się zdaje. Obe-
ena ta ziemia jest oprócz tego w wielu cia-
łach kopalnych, marglu; i wodach morskich
słonych , z kwasami wodo-solnym i siarcza- .
nym, połączona. « Nadto, znayduje się w cia-
łach : źwierzęcych pospolicie: z kwasem fos-
forycznym skombinowana. P. Humphry Da-
vy zapewnia, iż ją czystą i krystallizowa-
ną, podobną do taiku, znaleziono w Ame-
ryce pólnocney. Magnezya czysta, kolor
ma biały, miękka na dotknięcie, żadnego

nic ma smaku, syróp fiałkowy ledwo co-
kolwiek zieleni, w wodzie się nie rozpuszcza,
lecz ją chciwie do siebie przyciąga, i po-
dług Śchiiblera' pólpiąta swojego ciężaru
przy sobie zatrzymuje;przyeiągając wodę roz-
grzewa się cokolwiek, lecz w mnieyszym
stopniu od wapna. Zarób jey zwodąi pia-
skiem nie tak prędko wysycha, i nie tak
znaczney , jak wapienny, nabywa twardo-
ści. Chcąc ją chemicznie czysią otrzymać,
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nałeży (1) do rozczynu soli angielskiey 'da-
dać, połowę tyle potażu; "ileużyta sólwaw
żyła. Magiiezya opada natychiniast na dno,
za czóm się zbiera, obmywa i suszy.
55) Magnezya rozpuszcza się. łatworwe

wszystkich kwasach; i stanowi z niemi so-
„ le łatwo rozpuszczające się w wodzie, mo-
gąc się z nich oddzićlać przez wapno ;'ana_
wpół tylkos ammoniak, stanowiąc so+
le potróyne. Nayczęściey ją znaydujemy:
wgruncie, w związku z kwasem węglowyni;
w takim stanie jest w postaci proszku bia-
łego, bez smaku, w wodzie się nie rozpu=
szcza, ani. ją chciwie ido siebie przyciąga.
Wszystkie inne: kwasy wypędzają z niey
kwas węglowy z burzeniem. ' Rozróżnione
są zdania dzisieyszych chemików i agromo-
mów względem działąnią magnezyi lub<jey
węglanu na wegetacyą roślinną. Smithson
'Tennant , używszy za nawoz.pewnego ga-

tunku marglu, gdy wpływ jego szkodliwy
na wzrost roślin, widział, starał się przez
rozbior chemiezny przekonać, czy w skła-
dzie swoim obcey jakiey istoty nie zawie-
rał; jakoż w rzeczy samey.„przekonał się,
iż użyty przez niego margiel w składzie swo-
im zawierał magnezyą. dnne. doświadcze-
nia przekonały tegoż chemika, iż ta ziemia,
zwłaszcza czysta, od kwasu węglowego o-
swobodzona, szkodiwy zawsze wpływ na
wegetacyą roślinną wywiera.. Inne w tey

 

(1) Jędrzey Sniadecki —Począt. CHemii. Tom I, kar. 244.
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mierże robióne dóświadczeniannie zgadzają
się .z takowóm -mniemaniem.: i Lampadins;
na: czterech:grzędach , 'jednepiz kredą, dfu+
gity z piaskiem; trzecićysa:glimą; czwar=
teyz magnezyą, umięszanychyi:zasiał żyto,
i przekonał się,że to,-na grzędzie magne+
zyi wyborniesię; „udało. „;Siarczan magne-

. wyi podlugP.Home wzrostowi „rośli ima
bardzo sprzyjać. . Margiel: podług: rozbioru
Finhofa, zawierającyw skdadzie; swoim>2ą
na. stu węglanu magnezyl, użyty::za nawoż
do; poprawy gruntu, wyborny skutek spraę
'wował. Schiibler zaś uważa, iż:chciwe*pa-
łączenie się magnezyi z.wodą:, „jest:przyż
czyną szkodliwego jey«wpływuonawegeta>
cyą roślinną.| Z tego się wszystkiego poki»
zuje, że dokładnieyszyich.jeszeze trzeba do+
świadczeń, żeby. ćó8 pewńego..a wpiywie
magnezyi. na, wzrost. roślin: . stańowić mas
Żna było. o. > dost 004 == 8SBI

Ciężkość gatunkowa smagnezyi. do was
dy, jest jak 2,55: 1. Podług P.:Humpbry
Davy, składa:się ze 58. metalu zwanęgo
magnezyanem (magnesium) i,a55kwasorodu.

54) Oprócz ziem pierwiastkowych, któ-
reśmy rozważali, doskładu gruntow, a zwła-
szcza gliniastych, wchodzi miedokwas żelar
za, którego zatóm własności, nam poznać
wypada. | Żelazo na działanie powietrza.lub
wody wystawione, przyciąga  kwasoródi
zamienia się w niedokwas żelaza. Dwa są -
dobrze poznane niedokwasy takowe, czar-
ny a czerwony, które się między: sobą ró-
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żnią stopniem ukwaszenia, Poazy
pierwszy , trzymając przez czas długi,:
piłki żelaza nad wodą; cały metal tymO
sobem zamienia się w proszek czarny, któ
ry jest pomienionym niedokwasem. ' Okru+
szyny żelaza , sdo czerwońości rozpalonego,
pod: młotem ulatujące,utarie na proszek,
podobny'niedokwas stanowią. Niedokwas
takowy; nabierający niekiedy własnościma-
gnetycznych; znayduje się często w naturze
krystallizowany i składa się, podług P. FHium=
phry Davy, z jednego'stosunku żelazas=105i
dwóch stosunkow kwasorodu<=36.  Niedo-
kwas czerwony , otrzymuje się, prażącdo-
póty na mocnym, ogniu niedokwas' czarny;
dopóki się w czerwony proszek niezamienż;
ten niedokwas obficie sięwnaturze zniage
duje pod nazwiskiem ochry żelazney. Skła*
da'się podług P. Davy ź jednego stosuńka
żelaza— 105 i trzech stosunkow kwasoro-
du= 45. Oprócz dwóch wyżey pomienio-
nych niedokwąsow; są jeszcze inne pośre-
dnie między. temi stopnieukwaszenia że-
laza, które się poapiatośąli, kolorow od-
znaczają.

55) Niedokwas' żelaza, w różnym stop
niu ukwasżenia iaydając się we wszyst
kich prawie gatunkach gliny, i istotną jey
część stanowiąc, nadaje: jey kolor właści=
wy; który od stopnia ukwaszenia żelaza,
rozmaity bywa. Odmiana kołoru jakiey do-
świadczaglina przez wypalenie, jest sku-
tkiem wyższego ukwaszenia w niey znay=
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dującegobsię” niedokwasuu /Hećzniewiados
mo jeszcze ,zbpewnościąsrjałks' jest”wpływ
niedokwasu żelaza w glinie znaydującega
się: ma srzrost roślin,.+a-żatćm jak go» we
względżie:agronomicznymi yważać mależyą
to tylko'pewna, iżstopień ukwaszemiamie:
dokwdsu; bynaymniey własnościngliny- nie
-odhnienia'; hiżatóm kołor' pruntow:glinia*
stychjojeżeli tylko «6d: iniedokwasi żełaza
pochodzijónie: pphsjdknegy nas: owłasności -
ich”uczyć'nie'mioże. 207: bog 1 WBC
-hii 56%:Zmiayduje się!uiiikotkwawaa
za wgruntach,2.nićktóremi kwasami:pol
łączony:"DT tak w. związku: z kwasem'węż
głowym:;, wchodząc”'doniektórych::gatut>
kowgliny, xvłasność burżenia się:z kwasat
mi: jey. nadaje, iw:tymtstanie, byndyrmniey
szkodliwym'dławzrostu roślin,bydź sięhieo-
kazuje. "Może jeszcze -niedokwas "żelaza, .
z kwasemssiarczańnym: połączony, wchódzić
do składu niektórych gruntow gliniastych,
w nizinie leżących. (Doświadczenia poka-
zały, iż takowy siarczan żelaza, w znaczney
obfitoścy znaydaujący” się; jest. szkodliwy,
lecz w małey! iłości: obecny, 2 połączony
m istotami więglikw sobie zawierającemi;ha+
derOE2Ww wera die
tow sprawuje.'|

Należałoby: tu jeszcze: namienić:=dĘ
dokwasie «czarnym manganezu;, i niektó-
rych sołach alkalicznych iziemnychwgrun-
cie czasem natrafianych;lecz żetew bar-

*_ dzo małey ilościznaydowane,żadnego szcze-
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gólnego:wks:na:odmiane: urodzayności
gruntow: okazywaćsię: siegdają+ pań |
nich zainilczemy. © w «

| « Chociaż z porządkurzeczy przez nas
pobranego ,wypadałohy:teraz”przystąpić:do
poznania. zierhi urasślinnóy, maywaźmieyszą
część gruntowuskładającey:„że;jednak-nie>
które: ziemie;,ęktóreśmyrdotąd rożwadali-

„łącząc się m sobą: chemicznie, foemują isto=
E tyoszeżególneg”gdsizrskładuigruntu'mniey
więcey wchodzące, że te istoty: aw połącze:
niusię,wżajeńmnóm ich pierwiastkow; na-
byłyszczególnychwłasnościyj:którertakim
samym.,.jakoteżd gruntom, doktórychskłat
du.wchodzą, 'chatakterystyczne:eechy nada*
ję» żel nakonigostakówejstoty, turiówdzie
same rprzez się we naturze obecne,;służą
xolńikoówi doi.poprawy gruntową:osiich tes
raz. przeto: mówićsobie:zm„Tas
mok SĄ: glina:Pora RSE 7 |
yyje aaĄ wOŻAUTA doyrójdoru Ubu a!

Só Bł pó di 7Ł : RE p L..STiuister "vy

YARSOBNN"""" NSBIOŃI EA Ne

TM Bój.Jednyni Bd wątki z ważniey-
szych: przedmiotowi, w uwadze częścigrunt
składających, /jest: rozpoznanie własności
gliny, jakoistoty nayobficiey-sięharpowierz-
chni kuli ziemskiey , znaydującey.. ''Stamo*
wi ona część nayważnieyszą wszystkich pra-
wie gruntow. rodzaynych iw tych nawet,
które na pozor żadnego jey śladu nie mia-
ły, przez rozbiór: chemiczny, mniey wię-
eey, odkrytą i znalezioną była. Oprócz
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tego , glina zwyczayna,  stahowiąc: pospoi .
licie spodnią warstę ziemi rodzaynej,. lub
się glębiey rozciągając,służy na. poprawę
gruntow ,'i na rozmaitew gospodarstwie
użytki obracaną bywa.: 081: %9j dw

— Widzieliśmy wyżey:,że glina powstaje
zdobrowolnego rozkładu niektórych skał
warstowych w składzie swoim glinkę; krżeż
mionkę i niedokwas żelaza mającychuGŁAas
pekgliniany, feldspat itym podobne:ska>
ły, na. działanie powietrza atmosferyczne»
go wystawione, ciągłey1 powolney ulęga=
jac odmianie, formowały: na swojey:póź
wierzchni glinę, którą wody odrywajączu=
nosiły i'w niższych mieyscach , w polłady
rozmaitey grubości, składały.| Tąodrogą
1 dziś jeszcze.postępuje prźyrodzeniew twó»
rzeniu tak ważney, i tylepprzeł
noszącey w społeczeństwie istoty. „AISDUH

58) Glina składa się z glinki, kredkojcjćć
ki i niedokwasu żelaza. Bliższe zastano-
wienie się przekonało , że takowe częściją
składające, nie są z sobą mechanicznym ą
sposobem zmięszane; lecz w ścisłym zwią*
zku chemicznym zostają.” Łąeząc z sobą
głinkę , krzemionkę i niedokwas 'żelazą
w przyzwoitym stosunku, otrzymujemyi-
stotę, która żadnego do gliny niema po-
dobieństwa; tak dalece, iż samo tylko.przy
rodzenie, zdaje się mieć sposoby jey two-
rzenia. I kiedy sztuka dozwała "nam śle=
dzić i oznaczać jeypierwiastki, natura po”
krywa tajemnicą sp soby , których w por



aa

z iu śoisłóm- jey.: części. używa. Ten
Ź związek chemiczny. „części ją składających,
sprawuję, iż nie.tylko żądnego do glinki i
krzemionki nie ma podobieństwa, lecz na-
wet jey własności, «nie odpowiadają sto-
siinkowi; 'w którym części są połączone. I
tak: w, powszechności, wszystkieprawie
gatuńki gliny: ząwierają w składzie swo-
im 'przewyższającą ilość krzemionki, a je-
dnak-we: własnościach swoich, bardziey się
dorglinki zbliżają. , Einhof powiada, iż gli-

_ napodług jego rozbioru, zawierająca w so-
bie;19 procentow czystey glinki, w wysokim
jeszcze. stopniu własność gliny posiadała.
_Naostatek, niedokwas żelaza znacznie na

- własność gliny wpływać się: zdaje; będąc
albowiem w'związku chemicznym z innemi
jeypierwiastkami połączony, zdaje się im
udzielać tych: własności, jakich same przez
A bez niego nie okazują.

| 59) [akowa trzy istoty, glinka, krze-
wmoake i niedokwas żelaza do składu gli-
ny wchodzące, tak.są w rozmaitych stosun-
kach: z'sobą połączone , iż trudno jest zna-
leźć dwa gatunki:gliny, któreby jedne iteż
samemiały własńości. Zawsze jednak pra-
wie krzemionka panuje , i chociaż niekie-
dy;do:go pr. dochodzi, glina bynaymniey
swoich. własności nie traci; co zdaje się bydź
skutkiem, iż nie cała krzemionka w zwią-
zek chemiczny wchodzi, lecz większa jey:
część,. sposobem mechanicznym zglinąjest
połączońa. ' Jakoż w rzeczy sameyz do-
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świadczeń sławnego T'haera pokazujesię,
iż w trojakim stanie źwiązku w glinie u-
ważać ją należy. I tak, obmy wając glinę
dostateczną ilością wody zimney , otrzy.
muje się krzemionka w postaci zwyczayne-

- go piasku; tak obmytą znowu gotując w wo-
dzie gorącey, oddziela się taż krzemion-
ka, wprawdzie nie w stanie piasku zwyczay-
nego, lecz w stanie cząstek cokolwiek grub.
szych, od cząstek z rozcieku krzemien-
nego oddzielonych. Lecz jakkolwiek to go-
towanie będzie posunione do wysokiego sto.
pnia temperatury, zawsze jednak przy gli-
nie zostanie pewna część krzemionki, któ=
rą inaczey od tamtey oddzielić nie można,
jak tylko za pomocą działaczow chemicz-
nych. [a zatćm część krzemionki, w sta-
nie ścisłego źwiązku chemicznego do skła.
du gliny wchodzić musi. 'l'haer uważa,
iż wszystkie gatunki gliny, po uprzednićm
ich wymyciu i wygotowaniu, a zatćm od-
dzieleniu od nich krzemionki mechanicznie
złączoney , składają się z równych prawie
części krzemionki iglinki, chemicznie z so-
bą skombinowanych. Niedokwas żelaza
w rozmaitym stosunku z gliną jest połą.
czony, nigdy jednak 12 pre. nie przechodzi.

60) Glina przylegając do języka, spra-
wuje na nim czucie suchości, co bez wąt-
pieria jest skutkiem połknięcia wilgoci; o-
prócz tego, odwilżona wydaje z siebie szcze.
gólny zapach, któryzapachem ziemnym na-
zywają, a który naymocniey czućsię daję

Ę 7
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.po deszczach spadłych, zwłaszcza, kiedy je
susza poprzedzała. Zapach takowy, po-
nieważ żadnemu z pierwiastkow glinę skła.
dających nie służy , a przeto zdaje się bydź
wypadkiem ich połączenia chemicznego,
Saussure uważa, iż takowy zapach pocho-
dzi od niedokwasu żelaza , jednak codzien.
ne postrzeżenia sprzeciwiają się temu mnie.
maniu; gliny albowiem wcale nic, albo ma-
ło niedokwasu mające , również mocny za-
pach z siebie wydają.

61) Farba gliny pochodzi zwyczaynie
od niedokwasu żelaza, który, w rożnym
stosunku mając w sobie kwasorod, i w roz-
maitey proporcyi znaydując się obecny wgli.
nie, jest przyczyną tey różności kolorow,
na którą pospolicie w naturze natrafiamy.
Nic zatćm z koloru oilości zawartego nie-
dokwasu w glinie sądzić nie można, albo-
wiem kolor takowy, nietylko odilości nie-
dokwasu , lecz i od jego stopnia ukwasze-
nia, równie zależeć musi; tak, że dwa ga.

tunki gliny , równą ilość niedokwasu żela-
za mające, rozmaitą farbę posiadać, tak jak
znowu jednofarbne, rozmaity stosunek nie.
dokwasu w składzie swoim zawierać mogą.
A jako niedokwas żelaza, przez przyjęcie
większego stosunku kwasorodu, kolor swóy
odmieniać , tak go w tym stopniu glinie na-
dawać może; ztądto właśnie wszystkie
gatunki gliny, zawierające w sobie od 4-—6
na stu niedokwasu, w ogniu mocnym wy-
palone, nabierają zwyczaynego ceglastego

>

*
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koloru. Bywają niektóre gatunki gliny ko-
loru szarego, lub czarniawego, a ten po-
chodzi od ziemi roślinney. W takowym
przypadku: glina wystawiona na działanie
mocnego ognia, traci właściwy sobie ko-
lor, i, jeżeli nie miała niedokwasu żela-
za, wybiela się zupełnie.  Węglik albe-
wiem, łącząc się z kwasorem, wpostaci ga<
zu ulatuje.

62) Glina , równie jakoi składowe jey
części, nie rozpuszcza się bynaymniey w wo-
dzie , lecz w dostateczney ilości rozpro-
wadzona, zawiesza się, mąci, i długiego
czasu do opadnienia na dno potrzebuje.
Ztąd tożpochodzi, iż woda rzek, przez
pokłady gliniane płynących, pospolicie„mę-
tna bywa, a występując z brzegow, i za-
lewając blizkie pola, osadza na nich glinę.

Chociaż glina w miernćm cieple wysu-
szona nie rozpuszcza się w wodzie, jednak
chciwie ją zewsząd przyciąga, zarabia się
z nią w ciasto miękkie, ciągłe i łatwo do
każdey formy przystosować się dające: Ta.
jey własność , będąc dla rolnika wielkiey
wagi, jest bez wątpienia wypadkiem kom.
binacyi chemiczney pierwiastkow ją skła-
dających; albowiem żaden z nich, nawet
ani sama glinka, jakośmy widzieli, w tak
wysokim stopniu, jak glina, tey własności
sie posiada. Rzeczą jednak jest pewną,
iż ciągłość gliny, zawsze jest prawie w sto-
sunku obecney wniey glinki; jeżeli tako-
wy stosunek jest w wysokim stopniu, gli-
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na, w pospolitym sposobie mówienia, nazy-
wa się żłustą , jeżeli w nizkim, chudą.

Lecz glina, do pewnego tylko stopnia
przyymuje w siebie wodę, i z niąsię za-
rabiąć daje. Na nasyconą albowiem tym
sposobem , lub do naczynia z niey ulepio-
nego , lejąc wodę, ta jey bynaymniey nie
przesięka. 'VFakowa własność gliny czy-
ni ją bardzo użyteczną, tak w powierzcho-
wney, jako też i wewnętrznych warstach
ziemi; ona to sprawuje, że zbiory =
podziemne, trafiając na pokłady gliny :
nie mogąc ich przesięknąć, rozciągają się
w ich kierunku, i dają początek źródłom.
Zitąd to pochodzą owe zbiory wody stoją-
cey na powierzchni ziemi; ztąd owe miey-
sca wilgotne, na wyniesioney nawet po-
wierzchni gruntow.

65) A. jako glina, z chciwością wodę do
siebie przyciąga,.imocno ją przy sobie za-
trzymuje, tak wysokiego nawet stopnia
temperatury do jey oddzielenia potrzeba.
Glina zatóm naypowolniey i naytrudniey
ze wszystkich ziem wysycha, i w tym sta- -
nie ściąga się, kurczy,iw twardą się zamie-
nia massę; a jeżeli ciepło do wysokiego
stopnia nagle posunione było, pękasię i
i w kawałki rozpada. |

Glina w powolnćm wysychaniu, zmniey-
sza swoję objętość, woda albowiem ucho-
dząc, cząstki jey zbliża do siebie. Dla te--
go cegła po wypaleniu jest mnieysza; stąd
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grunta gliniaste,w czasie podwyższoney tem.
peratury ciepła, pękają. i

Lecz na ciągłe i mocne działanie ognia
wystawiona, prawie sję zupełnie swojey
wody pozbawia , zamienia w massę twar-
dą, i caikiem swoje własności odmienia.
W tym albowiemstanie, utarta na pro-
szek, mało wody przyciąga, przepuszcza,

i łatwo ją uwalnia, anisię z nią wciasto
zarabiać daje, i we własnościach swoich
zbliża się do krzemionki. Długie tylko dzia
łanie powietrza , wilgoci, i nawozow źwie-
rzęcych , do pierwiastkowego ją stanu po-
wrócić może. Jeżeli zaś ogień podsycony
będzie gazem kwasorodnym, glina topi się,
jakowe topienie się dodatek wapna lub nie-
dokwasu żelaza ułatwia; na działanie mo-
cnego zimna wystav'iona , pękasię w ka,
wałki, i rozsypuje. Woda albowiem mar.
znąc, krystallizuje się, a tym sposobem
zaymując większy przestwor , cząstkigliny
od siebie oddala. Dla tey przyczyny, chcąe
użyć gliny za nawoz, należy ją wprzódy
na działanie zimna wystawić, żeby tym
sposobem rozdzielonych jey cząstek połą-
czenie się, z gruntem tćm prędzey uła-
twić.

64) Kwasy bardzo mało i powolnie dzia
łają na glinę; zwłaszcza, jeżeli ta, ani wa:
pna, ani zbytku niedokwasu przy sobie nie
ma. A lubo glinkainiedokwas żelaza mas

ją własność łatwego w kwasach rozpuszcze=
nia się ; nie rozpuszczają się jednak , będąc
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w glinie, a totym bardziey, im przez
większy stosunek krzemionki bronione bę-
dą. Sam tylko jeden kwas siarczany mo-
cny, w dostateczney ilości użyty, i przez
czas długi z gliną gotowany, jest w stanie

obkAchć glinkę i niedokwas od krzemionki.
” Lecz naylepszy sposob oddzielenia glin=
ki i niedokwasu żelaza, podany przez Pa-
na Thaera, na tóm się zasadza, aby umię_
szać glinę z alkali kaustycznóm, i tako-
wą mięszaninę prażyć na mocnym ogniu;
poźniey nalewać na nią kwasu  siarcza-
nego mocnego tyle , żeby po zupełnóm je-
go nasyceniu się , jeszcze jaka część nie-
tkniętego pozostała; ta część rozpuści w so-
bie zupełnie glinkę i niedokwas żelaza, i
całkowicie od krzemionki je oddzieli.W ta-
kowym procesie, alkali, zmnieyszając si-
jłę powinowactwa między częściami glinę
składającemi, i do nowychźwiązkow jeu--
sposabiając, rozkład jey ułatwia.

65) Dwojakie działanie gliny w grun-
tach uważać należy, to jest: fizyczne i
chemiczne. Glina, w pierwszym przypad-
ku, powiększa spoyność cząstek gruntu, i
własność przyciągania izatrzymywania przy
sobie wody; tudzież ochraniając nawozy
źwierzęce i roślinne od przystępu powietrza,
a tym sposobem, dobrowolnego ich rozkła-
du, proces opoźniając, sprawuje, że wszel.
ki nawóz organiczny , powolniey wpraw-
dzie, lecz nierównie dłużey skutkuje w grun=
tach gliniastych, aniżeli innych jakich.
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66) Rzeczą jest pewną, że glina, oprócz
takowego mechanicznego działania, wy-
wiera inne jeszcze, od chemicznego jey po-
łączenia się z różnemi istotami zależące.
I tak:doświadczeniaHumboldta,i innych che-
mików, niewątpliwie pokazały , że glina,
wodą napojona, przyciąga z powietrza kwa--
sorod; a lubo niewiadomo jeszcze, czy to
połknięcie kwasorodu służy któremukol-
wiek z jey pierwiastkow, czyteż jest wy-
padkiem ich połączenia się . chemicznego,
czy nakoniec, jaknaypoźnieyszemi doświad-
'czeniami P. Kórte starał się przekonać,
że woda. w glinie będąca, jest przyczyną
połknięcia kwasorodu; rzecz jednak jest
pewna, że przez takowe działanie, zna-

cznie się glina do urodzayności gruntow
przyczynia. Lecz, czyli glina przyciąga
inne z powietrza pierwiastki, a mianowi-
cie saletrorod? Czysię z innemi w nićm
zawartemi wyziewami łączy, a przeto wła-.
sności swoje odmienia? doświadczenia Wy”
żey rzeczone Humboldtanic o tem nie mó-
wią. Lecz ktokolwiek zna niedostatecz-
ność. Eudyometrow,w takowych doświad.
czeniach używanych, nie zaprzeczy zape-
wne, że pewna część saletrorodu wespół
z kwasorodem przez glinę połknięta była,
co jednak uwadze pomienionego naturali..
sty uyść musiało.

67) Że oprócz kwasorodu , glina poły-
ka z powietrza tak saletroród, wodoród,

.
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węglik, jako i różne w nićm zawarte wy-
ziewy; codzienne postrzeżenia i doświad.
czenia chemików i agronomów , a miano_
wicie Einhofa i Thaera, nayinocniey nas o
tćm przeświadczają. Układając kupy gli-
ny w mieyscach nizkich, i przez długi czas
tym sposobem na działanie powietrza at-
mosferycznego wystawując,  postrzęgamy
wszystkie cechy fermentacyi zgniłey; wy-
dobywa się ammonijak, który przytomność
saletrorodu i wodorodu oznacza. Wiado-
mo , że glina długo na działanie powietrza
wystawiona, zwłaszcza w blizkości mieysc,
gdzie istoty orgganiczne gniją, wybornym
się staje nawozem, co bez wątpienia poł-
knięciu saletrorodu , wodorodu , i węglika,
jest winna. A doświadczeń Einhofa poka-
zuje się, że takowe pierwiastki, z dobro -
wolnego istot organicznych rozkładu po.
czątek biorące , w ścisły chemiczny źwią-
zek z częściami gliny wchodzą; gdy albo-
wiem pomieniony chemik, w celu rozkła-
du gliny, w składzie swoim ziemię roślin-
ną mającey , wystawił ją w zamkniętćm
naczyniu na działanie mocnego ognia: ta
przyjęła z razu czarny kolor, poźniey prażo-
na „w mocnieyszym ogniu, całkiem ko-
lor straciła, azatćm niewątpliwie w skła-
dzie swoim węglik zawierała. Po tako-
wćóćm wyprażeniu, rozbierając glinę, na
krzemionkę, glinkę, i niedokwas żelaza, a-
ni śladu węglika nie znalazł; lecz poźniey
prażąc na mocnym ogniu glinkę z rozkła-
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du pomienionego wydobytą, znalazł w niey
awęglik w dość znaczney obfitości.

68) Powietrze tym sposobem, długo
działając na glinę, odmienia jey własności
fizyczne, a mianowicie zmnieysza spojenie
jey cząstek, robi pulchną ichudą. Taod-
miana nie jest tylko skutkiem samego
przymięszania ziemi roślinney, jak dotąd
rozumiano, lecz po większey części, wypa-
dkiem działania powietrza. 'lhaer wzią-
wszy podrozbior chemiczny dwie probki
gliny, jednę z warsty powierzchowney, do-
tykającey się powietrza, drugą ze spodniey,
w znaczney głębokości, przekonał się, że
lubo się obie z jednakowego stosunku krze-
mionki, glinki i niedokwasu żelaza składa=
ły, jednak pierwsza była kruchszą, pul-

chnieyszą i chudszą od drugiey. Nareszcie
widzieliśmy wyżey, że łupek gliniany, w po-
staci twardego kamienia będący , długo na
działanie powietrza wystawiony, odmięk-
cza się i w glinę zamienia, dla czegożby
ta ostatnia, na dłuższe jeszcze działanie
wystawiona, dalszym podobnym odmianom
ulegać nie miała? Jakokolwiek bądź, ta
odmiana, którey glina w powietrzu doświad-
cza, tlumaczy nam użytek troskliwego wy-
rabiania gruntow gliniastych: przez czę=
ste aibowiem przewracanie powierzcho-
wney warsty, ułatwia się jey zetknięcie
z powietrzem w większey liczbte punktow,
a tym sposobem spulchnienie jey przy-
śpiesza.

8
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69) Oprócz istotnych części glinę skła-
dających, znaydują się w niey obce, *me-
chanicznie lub chemicznie połączone, któ-
re i własność, i spojenie jey cząstek zna--
cznie odmieniają. | tak pospolicie, zmię-
szana jest z piaskiem, który przez wymy-
cie lub wygotowanie łatwo oddzielić się da-
je; częstokroć połączona jest z ziemią ro-
ślinną, która jey własności znacznie odmie-
nia, i zdaje się z nią w związku chemi-
cznym zostawać. Nie tylko wszystkie ga-
tunki gliny, na powierzchni ziemi balłące
mniey więcey w składzie swoim jey zawie-
rają, lecz nawet o kilka sążni w głęboko-
ści pod powierzchnią ziemi, znaydowa-
no glinę, z ziemią roślinną połączoną.

Wapno takoż, często glinie towarzy-
szy, a w okolicach gruntow' wapiennych,
zawsze prawie glina z wapnem jest połą-
czona. Dwa te ziemi gatunki w przyzwoi-
tym z sobą stosunku zmięszane , stanowią
margiel, o którym niżey mówić będziemy.

70) Takowe istoty, jakimkolwiek bądź
sposobem z gliną połączone będą , własno-
ŚCI jey fizyczne , jakoto, władzę przycią-
gania 1 zatrzymywania wody, ciągłość, za-
rabiamie się w formę it. d. w znacznym
stopniu odmieniać mogą, a totym bardziey,
im w wyższym z nią stosunku połączone
będą.

Glina zmięszana z piaskiem, ziemią ro-
ślinną i wapnem, łatwiey się rozdziela
w wodzie, mnieyszą ilość jey przy sobie
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zatrzymuje, wysycha łatwiey, i w wyschnię-
ciu nie takiey nabywa twardości.

| A jako istotne części glinę składające,
1 przypadkowodoniey przymięszane, w roz-
maitym będąc stosunku, rozmaite jey wła-
sności fizyczne nadawać mogą; tak nie-
ziniernie są liczne w naturze gliny gatun-
ki, których niepodobna, w przyzwoity sy- S
stematyczny porządek ułożyć. Jednakwe
względzie agronomicznym uważać można
za oddzielne gatunki, GOA (1).

71) a) Glina gancarska, tak nazwana od
swojego użytku, służy w domowćm $gospo-
darstwie, do wyrabiania cegieł i naczyń
gumianych. Znayduje się w massach, sta-
nowiąc znaczne pokłady w skałach napły-
wowych. W dotknięciu tłusta, wogniu
wypałona znaczney nabywa twardości.

b) Ziemia suknowalska jest miękka, kru-=
cha i do rozbicia łatwa; na wolne powie-
trze wystawiona , kruszy się, iz czasem
mączastćy nabywa postaci, Płamy tłuste
z sukna wyciąga, i włosom sukiennym tłu-
stość naturalną bez ich uszkodzenia odbie-
ra, a przeto do walenia sukien używaną
bywa. |

 

(1) Agronomowie niemieccy na pięć gatunkow glinę podzielają.
"Pierwszy nazywają Tópferthon (glina gancarska). Gatunek tem

wszystkim znajomy, w naywyższym stopniu własności gliny
posiada, i zawiera w składzie swoim glinki 20 — 80 procen-
tow. „Drugi gatunek nazywają Klay różniący się od poprze-
dzającego mnieyszą ciągłością, władzą przyciągania wody „i
mnieyszą po wypaleniu twardością. Podług P. Gericke (Pra-

/ ktische Anleitung zur Fiirhrung der Wirthschafts — Geschi-
fie 2 Uheil 2 B. S, 418) ten gatunek ma w składzie swoim
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e) Bol jeden z naytłuścieyszych gatun-
kow gliny, jest miękki, kruchy, i bardzo
łatwy do rozbicia, tłusty w dotknięciu, i
do języka wyraźnie przylega, czucie su-
chości na nim sprawując; zarobiony z wo-
dą, formuje ciasto ciągłe i lipkie, do zna-
czney twardości w ogniu przychodzące.

d) Glina lulkowa, używana zwyczaynie
do robienia lulek, jest koloru bialego, nie-
kiedy jednak bywa szarawego, a czasem
czarnego, co jest skutkiem przymięszania
do niey istot organicznych; w mocnym-za-
tćm ogniu, kolor takowy traci i w biały
się zamienia. Łatwo się z wodą łączy, i
w niey na części rozdziela, wysuszona,
znaczney nabywa twardości.

e) Ziernia porcelanowa, używana pospo-
licie do robienia porcelany, jest jedna z nay-
tluścieyszych, takoż znajomych w naturze
gatunkow gliny. Jest miękka, bardzo kru-
cha, pisząca, i do języka przylega. Zie-
mia ta z rozkładu feldspatu uformowana,

jest pospolicie białą, szarawą, a niekiedy
żóltawą. W wodzie rozrabia się na pro-

 

nieco wapna zawierać, czyli raczey jest gliną marglistą. Pos
dług P.Orome zawierać w sobie powinien 15 pr. piasku przez
gotowanie oddzielić się dającego. Trzeci gatunek zowią
-Lefm. który ad poprzedzających różni się mnieyszym stosun-

© kiem glinki a większym krzemionki, i zawiera podług Crome
od 1:5 — 30 pr. piasku przez wygotowanie oddzielić się dają-
cego. Czwarty gatunek nazywają Leften , który od wszyst-
kich poprzedzających naymniey ma glinki, i zawiera W 80-
bie piasku przez wygotowanie oddzielić się dającego od
30 — 6o pr. Piąły gatunek nazywają Orźstein, który tćm
się od poprzedzających różni, iż znaczny stosunek niedokwa-
su żelaza posiada: dla tey przyczyny Mineralogowie nazywąę
R go Zelazem gliniastóm,
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szek, który,kiedy wysuszony, jest miękki
na isaie, i do języka przylega. Nie-
kiedy w składzie swoim zawiera- wapno i
mikę. Stosunek części składowych bywa
rozmaity.

P-ł 6-5-6>K;

72) Piasek pospolicie się z samey tylko
krzemionki składa, ma jednak częstokroć
w składzie swoim glinę, lubo w maley ilo-
ści. Pochodzi z kwarcu, którego ułamki
oderwane od massy, przez wodę rozdro-

bnione i zaokrąglone , zamieniły się w pia-
sek. Kwasy (wyjąwszy fiuorowy) żadnego
nań działania nie wywierają; a nawet ma-
ła część glinki w nim obecney, przezeń
bronioną, i bez uprzedniego przygotowa-
nia za pomocą kwasow, oddzieloną bydź
nie może. Ze wszystkich gatunkow ziem,
nąymnieyszą ma władzę przyciągania i za-
trzymywania wody. Połączony z nią, ła-
two przez siebie przepuszcza, rychło uwal-
nia i wysycha.

75) Uważając na rozmaitą wielkość, i
postać ziaren, z których się piasek składa,
Einhof dzieli go na gatunki następujące.

a) Piasek miałki (Quelsand) składa się
z bardzo delikatnych ziaren, i pospolicie
ze źrzódeł, z wodą wyrzucany bywa.

b) Zwir (Grand) składa sięz większych
zaokrąglonych ziaren. Zmayduje się po-
spolicie pod powierzchnią ziemi, 'i z rzek
częstokroć wyrzucany bywa.
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c) Wydmuch (Flugsand) składa się po-
spolicie z ziaren rozmaitey grubości i po-
staąci. Niektóre z nich, tak są małe, iżza
lada powiewem Śieiga wzruszone i ną
rozmaite strony unaszane bywają. "Tem się
różni od poprzedzających gatunkow , że
większy ma w sobie stosunek gliny,i wię-
kszą władzę przyciągania i zatrzymywania
przy sobie wody. "Ten gatunek piasku, o-
becny jest pospolicie we:dawacprawie
gatunkachgruntow zwyczaynych.

74) Bajek wywiera tylko mechaniczne
działanie na własność gruntow i wzrost ro-
ślin. Nie jest on sam przez się nieżyźny,
jak pospolicie mniemają, gdyż tylko brak
potrzebney wilgoci iziemi roślinnćy czyni
go nieurodzaynym.Nadto piasek nie ma przy-
zwoitey tęgości, i związku cząstek potrze.
bnego do utrzymania roślin. Gliną zatćm pia-
sek,równie jako też piaskiem glina się popra-
wuje.

MaG gia 1.

75) Od dawnych bardzo czasow, uwa-
Żżano margiel, jako sposob służący do na-
prawy gruntow. Rzymianie i Gaulowie
znali dokładnie tę istotęi jey użycie, jak
się o tćm z pism starożytnych agronomów
przekonywamy. Dzisiay w wielu krajach
i prowincyach Europy, rolnictwo winne
po części swóy postęp i wydoskonalenie do- :
kładnemu poznaniu i umiejętnemu użyciu
marglu. Znaydują się jednak tami ówdzie
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rolnicy, którzy nie mając dostatecznego
tey istoty, jey sposobu działania i użycia, wy-
obrażenia, zaprzeczają pomyślnych jey sku-
tkow, ba nawet z jey przystosowania do po-
prawy gruntow, okropne przepowiadają
wypadki. Brak potrzebnych umiejętności
w poznaniu natury r1aarglu, niewiadomość
sposobu , jakim działa na grunta, a zatćm

kiedy i gdzie go użyć należało, błąd ten
zrodzały. Sposob działania i użycia jego,
należy do uwagi nawozow, 0 których na
innćm mieyscu mówić sókie zamierzamy.
Nie oddalając się zatćóm od zamierzonego ce-
lu tego pisma, postanawiamy sobie opisać
w tćiam mieyscu własności przyrodzone, i
sposob znaydowania się margłu w ziemi.

76) Margiel jest ścisłćóm połączeniem wę-
glanu wapnai gliny. Dwie te istoty, tak
są mocno z sobą źwiązane , iż aniśladuich
pierwiastkowego bytu dostrzedz nie można,
a do oddzielenia ich, działaczow chemi-
cznych użyć należy. Przyrodzenie zdaje się
ukrywać sposoby, jakich do utworzenia tey
istoty używało: gdyż w jakimkolwiek bądź.
stosunku łączono z sobą składowe części mar-
glu , wypadek połączenia, bynaymniey wia-
ności naturalnego marglu nie posiadał.

77) Stosunek, w którym części składo-
we marglu są z sobą połączone, jest bar-
dzo rozmaity. Niekiedy dwie te istoty są
w równey ilości, czasem. jedna przewyż-

szą drugą, tak, iż przyrodzenie żadney zda-
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je się nie przepisywać sobie miary i stosun.
ku , w których je z sobą łączy.

P. Andrea, uważając rozmaitość stosun-
ku, w którym glinaiwapno do składu mar-
giu wchodzą, w dziele swojóm o rozmaż-
tych zgatunkach gruntow hannowerskich, po-
SARE margiel na rodzaje, stosunkowi części

składowych odpowiadające. Podział tako.
wy przez niemieckich autorów przyjęty, a
szczególniey przez sławnego Thaera załeco_
ny, jest rzeczywiście naylepszy, że czyste
o naturze skladowych części daje wyobra-
żenie. Podług zatćm Andrea, margiel wła-
ściwy składa się z równych części, gliny i
węglanu wapna. Jeżeli glina w. składzie
panuje i do 3 dochodzi; wówczas nazywa

się muargiel gliniasty, Jeżeli stosunek gli-
ny jest jeszcze wyższy i do g dochodzi,a
wapno „ stanowi, wówczas nazywa się gli.
ną marglistą. Jeżeli- zaś przeciwnie, wa.

pno w skladzie przewyższa i od połowy do ż
dochodzi, nazywa się margiel wapnisty;
jeżeli nakoniec stosunek wapnado 3 ho
dzi , natenczas skład takowy nazywa się wa-
prem: głiniastem.

*78) Margieli licznejego odmiany w roz
maitych się mieyscach znaydują. W cza-
sach teraźnieyszych , kiedy użytek tey i-
stoty, powszechnie prawie uznany , powo-
dem był do szukania jey wszędzie, prze-
konano się , iż się wszędzie prawie pod po-
wierzchnią ziemi w pewneygłębokościznay-
duje. Okolice jednak górzyste, naywię-

<
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cey obfitują w margiel , gdzie on w górach
napływowych wielkiemi pokładami pod po-
wierzchnią ziemi ułożony bywa.  'Trudniey
go nierównie znaleźć pod płaszczyzną, pod
którąsię pospolicie, i nie w jednostayney

Imassie, 1 w znaczney głębokości znayduje.
Z niejakićm podobieństwem do prawdy, po-
dług Einhofa, można wnosić o przytomno-
ści marglu blizko pod powierzchnią ziemi,
jeżeli się na niey, w znaczney obfitości pod-
biał pospolity (tussilago farfara), niektó-
re gatunki szałwii, a mianowicie szałwija
łąkowa (salvia pratensis) krzewią i rozrasta-
ją. Podlug Thaera, takoż lucerna chmie-
lowa miedważć lupulina) ma bydź skazów-
ką obecności marglu.

Pokłady marglu, pospolicie leżą pod
warstami gliny; jeżeli się wiśc w tey osta-
tniey ziarna wapna znayduj ą, wnosić mo-
żna, iż głębiey nieco, rozciągają się pokła-
dy marglu. Pokłady te nie są pospolicie -
w całey swojey massie jednostayne. VY wyż-
szey warście, zwyczaynie panuje glina,
w niższey, wapno.

79) Glina i wapno, składowe marglu
części, znosząc jedna przez drugą, zobo-
polnćm na się działaniem, przyrodzone swo-
je własności, wzajemnie się do odmiany
marglu przyczyniają. "Twardość i lipkość
gliny, uśmierza wapno, jak znowu nawza-

jem słaby związek części wapna i kruchość
wiąże i spaja glina.

o ogie) włążdkwiy, z różnych części gli-

, 8
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nyiwapna złożony, żadnego z pomienio-
nych ciał, przewyższających własności nie
posiada, gdy własności jednego,. zupełnie
przez własności drugiego, są umorzone.
Margiel gliniasty,jakoi glina wapnista zbli-
żają się bardziey do say; i tak wodą na-
pojone zamieniają się w massę lipką i cią-
glą, zapach gliny wydają , a wysychające
stanowią massę twardą. Glina marglista
zwilżona, nierównie się trudniey wyrabiać
daje, Kuzaj glina zwyczayna; jednak od
tey ostatniey łatwiey wysycha. Margiel
wapnisty i wapno gliniaste zbliżają się bar-
dziey do wapna; wysuszone , są szorstkie
na dotknięcie; zwilżone, słabszy mają
związek części, tak, iż się łatwo.ną proszek
rozsypują. |

Przyrodzenie jednak gliny, znacznie na
wlasność marglu wpływa. Glina tlusta, wię-
kszego stosunku wapna potrzebuje, żeby
swoje własności zmieniła, kiedy chuda, ża
małym jego dodatkiem, odmienia swoję na-
turę. Częstokroć znaleźć można w przy-

rodzeniu dwa. marglu gatunki, z których
jeden, na pierwszy rzut oka zdaje się bydź
marglem gliniastym, drugi margiem wa-
pnistym, które jednak równą ilość wapna
w składzie swoim zawierają; lecz tamten
„ma w sobie glinę tłustą, kiedy ten ostatni,
chudą.

0) Margiel rozmaitego iwa koloru:
biały, żólty, żółtawy, brunatny, szary,
czerwoniawy etc. olor ten, albo bywa



skutkiem przymięszania niedokwasu żela-
za lub manganezu, albo istot organicznych
rozkładających się, a mianowicie ziemi ro-
ślinney. W tym ostatnim przypadku, na
działanie mocnego ognia wystawiony, traci
naturalny swóy kolor i wybiela się zupeł-
nie. Wreszcie, kolor marglu nic bynay-
imniey o naturze i własności „jego składo-
wych części, nie uczy, lecz tylko o obe-
cności w nim aiedokwasow wyżey pomie-
nionych, lub istot palnych, przekonywa.
Częstokroć margle jednego i tegoż samego
koloru, wcaleróżny stosunek części skla-
darych mają, kiedy różnolarbne, jedna-
kowey są natury. |

81) Części margiel składające , w roz-
maitym są związlaj” spojenia. Niekiedy ten
związek tak jest słaby, iż bez żadney tru-
dności, na proszek utrzeć się dają; niekie-
dy zaś twardości kamieni dochodzą, W pier-
wszym przypadku margiel nazywa się zie-
misty: w drugim, zbity. "Ten ostatni dwo=
jaki miewa odłam, łupkowy lub ziarnisty,

Margiel wodą polany, traci spojenie
cząstek, i na drobny się rozsypuje proszek.
JFa własność, będąc naypierwszą bytń je-
go skazówką, jest razem jedną z naypoży-
tecznieyszych własności, dla którey do na-
prawy gruntow używany bywa, Również
na działanie powietrza atmosferycznego wy-
stawiony, przyciągając powoli z tego osta-
tniego wilgoć, traci spoyność cząstek i na
proszek się rozsypuje, na co rozmaitego

u:
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potrzebuje czasu. 'Takowy czas, zależy
w częśti od stosunku giiny w marglu za-
wartey, a w części od większey lub mniey-
szey twardości i spoyności cząstek jego, i
zdaje się bydź zawsze w stosunku prostym
zbliżenia się ilości składających go gliny i
wapna. A zatćm margiel, tak nazwany
wiaściwy, czy to w wodzie zanurzony, czy
na działanie powietrza wystawiony, nay-
prędzey się w proszek rozsypuje.

82) Kwasy wszystkie działają na mar-
giel sposobem dosyć mocnym, jakowemu
działaniu mocne burzenie się zawsze towa-
rzyszy. Sposob takowy częstokroć posłu-
guje do odkrycia i przekonania się o by-
tności marglu, lubo jednak nie zawsze. Chcąc
zaś przekonać się o ilości wapna w margłu
zawartego , Thaer następującego sposobu
użyć radzi. Należy wziąść pewną i ozna-
czoną wagę marglu,przyzwoicie wysuszyć,
i dopóty doń dodawać kroplami kwasu wo-
do-solnego, wodą rozprowadzonego , dopóki
burzenie się nie ustanie. Oznaczywszy i-
lość kwasu połączonego z wapnem w mar-
glu będącóm; do równeyże ilości tegoż kwa-
su, dodawać wapna dopóty , dopóki burze-
nie się nie ustanie. A jako równe ilościkwa-
su, nasycają równą ilość zasady, przeto i-
lość wapna w marglu zawariego, równa
bydź musi ilości wapna, do nasycenia kwa-
su użytey.

83) Sąjeszcze istoty, oprócz właściwych,
do składu marglu wchodzących, które się
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z nim przypadkowie połączone, znaydują.
A temi są magnezya, Pos, i siarczan
wapna. :

Magnezya zawsze, prawie w stanie wę-
glanu z nim połączona, z trudnością się od
wapna rozróżnić daje. Angielscy autoro-
wie, takowy gatunek margłu uważają za
szkodliwy, kiedy niemieccy, żadnych w nim
skutkow szkodliwych nie widzą.

Jeżeli piasek w marglu zawarty, do zna-
czney ilości tojest: 70— 80 pre. dochodzi,
margiel nazywa się piaszezystym. Mały
stosunek piasku, pomocnym jest z tego
względu, iż ułatwia rozdział części marglu.
Gips w margłu obecny, znayduje się po-
spolicie w postaci żyłek delikatnych , i po-
dlug 'Thaera; ułatwiając rozdział cząstek

. składqary ch, do ulepszeniajego ma sięprzy-
czyniać.

Ziemia roślinna.

84) Mówiliśmy o takich częściach grunt
składających,które sąstałe i nieodmien-
ne, które we wzroście roślin, żadnemu nie
ulegają ubytkowi,a zatćm im za pokarm
nie służą, lecz są raczey magazynem zacho-
wującym i przygotowującym pokarmy ro-
ślinne. Rośliny będąc, za pomocą korzeni,
do jednegoi tegoż samego mieysca przy-
"twierdzone, a pień, gałęzie ii liście napo-
wietrzu rozpościerając, rosną, rozwijają
się, powiększają na wszystkie strony,ido-

-
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skonalą swoje części; muszą więc z ziemii
powietrza: brać swoję pożywność. Co ją
w powszechności składa, jakim sposobem
ona się do roślin dostaje, i wichistotę za-
mienia, to będąc przedmiotem fizyologii
roślinney , jednćy z nayważnieyszych gałę-
zi rolnictwa, do dzisieyszćy naszćy uwagi
wchodzić nie może. Zpomiędzy sol
wszystkich znajomych istot, pożywność ro-.
ślin składających, jedną bez zaprzeczenia
nayważnieyszą i wszystkie potrzebne wa-
runki do życia roślin w sobie zawierającą,
jest tak nazwana ziemia roślinna. A po-
nieważ takowa istota, powszechnie i stale-
do składu gruntow rodzaynych wchodzi, i
część ich stanowi, przeto 0 niey "mówić
sobie zamierzamy, tyie przynaymniey, ile
naynowsze odkrycia, w tym ważnym przed-
miocie, pewnego cóś mówić i stanowić do-
zwolct

5.) Zadne wynalazki rozumu w nau-
ce otadazio „tak chlubnie wiek nasz
zaszczycające , tyle zalety dla pożytecznych
nauk, i tyle prawdziwego pożytku dla da-

. bra powszechnego krajow „i dla życia czło-
wieka , przynieść, zdaje misię, nić mogą,
ile badania i odkrycia w dokładnóćm pozna-
niu ziemi roślinney, wyśledzeniu jey wła-
sności, i wysokiego- w naturze przezna-
czenia.

86.) Ziemia roślinna, początek swóy
winna gniciu i ostatecznemu rozkładowi
ciał źwierzęcych i roślinnych. Istoty te or-
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ganiczne, z życia pozbawione, a zatćm
zpod władzy siły organiczney usunięte ,

rozrabiają się na pierwiastki, z których mo-

ca teyże siły utworzone zostały. "Tak więc,

gdy po ukończonym biegu życia, pod wia-

dzą prostych powinowactw poddane zosta-

ną, kiedy przyzwoity stopień ciepła1wil-

goci, działaniu takowych powinowactw do-

pomagać i je ciągle utrzyszywać będzie;

pierwiastki, z których się te istoty składa-

iy, rozdzielają się, i w nowe źwiązki wcho-
dzą. Cały źwiązek organiczny ciał źwie-

rzęcych i roślinnych psuje się i niszczy; no-
we z rozkładu powstałe istoty, w postaci

9
ganicznych zmnieysza. Nadto, ciała te,
tracą naturalny swóy kolor, i w końcu roz-
sypują się i zamieniają w,czarny_ proszek,

któryziemią.roślinną zowiemy. je
87) A jako ziemia roślinna, z ostate-

cznego istot organieznych rozkładu pocho-

dzi, a przeto początek swóy im jest win-

na, tak znowu zawierając w swojćm łonie
wszystkie warunki, do życia roślin potrze-

bne , jest naypierwszćm ogniwćm ogromne-

go łańcucha życia istot organicznych. Ona

jest istotnym i naypierwszym pokarmem
roślin, a zatćóm niezbędnym warunkiem
indywidualnego ich samych, jako i źwie-
rząt bytu. Ona, iż tak rzekę, zakreśla
w przyrodzeniu obwódzw którym śmierć i
Życie bezustannie krążą, i wzajemnie po so-

bie następują; ona ze zniszczenia wypro-

sazow ulatują, przez co się massa ciał or-.
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wadza bytność, a w gasnące życie, zaszcze-
pia zaród nieśmiertelności. "Tak więc zgon
i zniszczenie jednych, istotnie są potrze-
bne do rozpoczęcia i utrzymania przy życiu
drugich istot, lm więcey zatóm istot or-
ganicznych , tym więcey wydobytey z nich
ziemi roślinney, tym więcey zatćm pier-
wiastkow pożywnych do utrzymania życia
potrzebnych. Każda istota organiczna,
w ciągu życia, przywłaszcza sobie coraz
więcey pierwiastków pożywnych, i wyra.
biając je w sobie, wydaje w końcu ziemię
roślinną; tak dalece, że im się bardziey lu-
dzie i źwierzęta w jakiey okolicy rozmna-
Żają, im więcey sztuka i praca usiłuje po-
mnażać płody ziemi, tym się więcey two-
rzy ziemi roślinney, któraby się bez wąt-
pienia do ogromney massy powiększyła,
gdyby siła organiczna, do przeznaczenia
nowego życia, jey ciągle nie używała.

88) Jak są liczne okoliczności mieysca
i czasu, w których się tworzy ziemia ro--
ślinna , jak rozmaity wpływ ciał otaczają-
cych bydź może, tak jey są liczne gatunki.
Tworzy się ona częstokroć w powietrzu
atmosferycznóm , lecz niekiedy w tworze-

niu się mniey lub więcey , zpod wpływu
tego ostatniego usunięta bywa. Czasami
w znaczney obfitości, woda powstaniu jey
towarzyszy, czasami w szczupłey tylko
ilości wilgoć. "Tu się rodzi w obecności ziem
pierwiastkowych, ówdzie bez nich się two-
rzy i rozmnaża. Wszystkie te okoliczno-
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ści. i bez watpienia inne nieznajome nam
siły, mają wpływ znaczny na tworzenie się
ziemi roślinney, która zatćm z tego wzglę-
du rozmaite własności mieć musi.

89) Ziemia roślinna ma też Same w skła-
dzie swoim pierwiastki, co i organiczne i-

_stoty, w innym tylko stosunku. Pierwiast-
ki tych ostatnich , węglik, wodoród, kwa-
soród, i saletroród, są składowemi czę-
ściami pierwszey. Oprócz tego, znaydują
się w. ziemiroślinney, niektóre ziemie pier-
wiastkowe, niedokwasy metalliczne, a zwła-
szcza żelaza i mianganezu, które w zna-

cznieyszey są pospolicie ilości, aniżeli w cia-
łach, z których ziemia roślinna powstała.
Podług doświadczeń P. Saussure , węglik
w znacznieyszey obfitości znayduje się w zie-
mi roślinney, aniżeli w roślinach, z któ-
rych się ona utworzyła. Jakoż w czasie roz-
kładu istot organicznych, więcey się wydo-
bywa wodorodu, kiedy węglika w postaci
kwasu węgJGWEA mniey nierównie: a za=
tćm ten ostatni, w miarę posunionego roz-

kładu, w wyższym stosunku pozostać mu-

si w ziemi roślinney , aniżeli w istocie or-

ganiczney , z którey takowa powstała. VVę-
„glik zatćm, jest nayważnieyszą częścią, do
składu ziemi roślinney wchodzącą, od któ-
rego właśnie czarny jey kolor pochodzi.

Saletroród więcey obfituje w ziemi ro
ślinney ze źwierząt , aniżeli z roślin po-
chodzącóy. A doświadczenia tegoż P. Saus-
sure pokazały, że> takowy pierwiastek,

DE
=
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w. mnieyszym jest stosunku w roślinach,
aniżeli w zierhi roślinney Z tychże u-
tworzoney.

go) Chociaż* ziemia roślinna, jest wy-
padkiem ostatecznego rozkłada, jednak gdy
zupełnie utworzona, w przyjaznych oko.

 licznościach postawiona będzie , dalszemu
rozkladowi , chociaż w daleko mnieyszym
stopniu, ulega. Powietrze naywidoczniey

takowy rozkład uskutecznia. 'Umieszcza-
jąc albowiem ziemię roślinną pode dzwo..
nem, powietrzem atmosferycznóm na.
pelnionym, po niejakim czasie spostrzega-
my znaczną w jego własnościach odmianę.

Część kwasorodu, źamkniętego powietrza,
zniknie, a natomiast się kwas węglowy u-
tworzy. W tym przypadku, kwasoród po-
wietrza, łączy się z węglikiem żiemi ro-
ślinney i tworzy kwas węglowy. Że zaś
takowego objawienia, na czystym węglu,
zaiikniętyj pode dzwonem, nie postrzega-
my, przeto wnosić należy, że wodoród i
saletrorod w ziemi roślinney, uspasabiają
węglik , do połączenia się z kwasorodem po-

 - wietrza , i uformowania kwasu węglowego.
Co się w czasie doświadezenia podę dzwo-

nem dzieje, to się odbywa ciągle w natu.
rze. Ziemia roślinna, na działanie powie-
trza atmosferycznego wystawiona, ciągle
połyka kwasoród, który się z węglikiem jey
łącząc , w postaci gazu kwasu węglowego
wydobywa. Gdybyśmy z małey ilości zie-
mi roślinney, pod PMSCEERO wziętey,
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wyrachowali ilośćwydobywającego się kwa-

su węglowego, na powierzchni jednego mor-
ga, ilość jego niezmiernąby się pokazała. A
jako w” teraźnieyszym sposobie poymowa-

nia, kwas węgłowy uważać należy, za je-

dyny i naypierwszy pokarm roślinny; prze-

to użytek ziemi roślinney , w gruntacho- -
beeney, sam przez się thumaczyć daje.

'g1i) Gdy tym sposobem, kwasoród po-
wietrza atmosferycznego , dziala na ziemię

roślinną dla uformowania kwasu węglowe-
go; część kwasorodu w ziemi roślinney o0-
becnego, łączy się z wodorodem tamże bę-
dącym, i formuje wodę. . Chociaż zatćm ,
przez kwasoród powietrza, część węgli-
ka ziemi roslinney odjętą będzie , je-
dnak przez wzajemne na się działanie, kwa-
sorodui wodorodu, w ziemi roślinney bę-
dących „i utworzenie przez towody, wię-
cey się tych pierwiastkow uwalnia i z zie-
mi roślinney wychodzi, aniżeli węglika,
przeto i w tym przypadku :stosunek tego
ostatniego, coraz rosnąć, i ziemia roślimia

do czystego węgla zbliżać się będzie.

ge) W czasie takowego działania kwa-
sorodu powietrza na ziemię roślinną, oprócz
wodyikwasu węglowego, tworzy się ww niey :
szczególna istota, w wodzie się rożpuszcza-
jąca, którą poźnieysi chemicy extraktem
ziemi roślinney nazwali. 'Takowa istota
otrzymuje się następującym sposobem. Na-

lewa się ziemia: roślinna wodą dystyllowa-

ną lub deszczową, mięsza się 1 przez czas
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niejaki w spokoyności zostawuje; po opa-
dnieniu na dno osadu , woda się z wierzchu
zlewa, paruje do suchości, i tym sposo-
bem otrzymuje się pomieniona istota kolo-
'ru brunatnego, którey własnóści są nastę-
pujące : | ;

a) W wodzie.się zupełnie rozpuszcza,
udzielając jey koloru bruńatnego i smaku
cokolwiek gorzkiego.

b) Kolorów ałaidaak roślinnych by:
naymniey nie czerwieni.

c) W roztworach alkalicznych rozpu-
szcza się; kwasy jednak, nic bynaymniey
z tych roztworow jey nie oddzielają.

d) Siarczan żelaza., oddziela ją z roz-
tworu, i, jeżeli ziemia roślinna pochodzi
z rozkładu roślin, zawierających w sobie
garbnik, osad jest koloru ciemnobruna-
tnego.

|. e) Parując jey roztwor do suchości, o-
trzymuje się massa krucha, smaku nieprzy-
jermnege, gorzkiego; która się niezupel-
nie w wodzie rozpuszcza, w czasie albo-

wiem parowania, połknęla cokolwiek z po-
wietrza kwasorodu. «

FExtrakt ziemi roślinney, ółncT: Saus-
sure , ciągle się tworzy przy wolnym przy*
stępie powietrza atmosierycznego. Kiedy
się albowiem ziemia roślinna, przez kilka-
krotne wygotowanie lub wymycie , zupeł-
nie od swojego extraktu oddzieli, i znowu
na działanie powietrza atmosferycznego wy-
stawi, extrakt tworzy się nanowo, i przez
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powtórne wymycie oddzielić stę daje. Po-
wtarzając kilkakrotnie takowy process; po-
zbywa się ziemia roślinna właściwego so-
bie węglika, który zatóm bez wątpienia do
składu extraktu weyść musiał Ziemia za-
tćm roślinna z extraktu pozbawiona, mniey
w składzie swoim zawiera węglika, i po-
dług doświadczeń P. Saussure, zupełnie
staje się nieżyżną.

g3) Kxtrakt ziemi roślinney, na dzia-
łanie powietrza atmosierycznego wysta-
wiony, podobney doświadcza odmiany, jak
sama ziemia roślinna. MKwasoród powie-
trza odbiera mu część węglika, i tworzy
kwas węglowy. Przez takową utratę wę-
glika, i jednoczesny ubytek wodorodu i
kwasqQrodu, formujących wodę, odmienia
się stosunek pierwiastkow go składających,
tak, iż całkiem różne własności okazywać
zaczyna, i w wodzie się nie rozpuszcza.

Wystawując roztwor extraktu ziemi ro-
ślianey, na działanie powietrza, formuje
się na jego powierzchni blonka, która, za
potrząśnieniem płynu, nadno opada, ino-
wa się na jey mieyscu formuje. Przez kil-
kakrotne tworzenie się i opadanie pomie>
nioney błonki, całkiem ziemię roślinną, zex
traktu pozbawić można. Fxtrakt takowy
nierozpuszczalny w wodzie , łatwo się roz-
puszcza w ługach alkalicznych. Chcąc go
otrzymać z ziemi roślinney , należy tę o-
statnią , wprzódy od extraktu wwodzie roz-
puszczalnego, oswobodzoną, z ługiem po-
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tażu gotować. Roztwór takowy, przyy-
muje na siebie kolor brunatny, i, w po-
wietrzu zostawiony, żadney nie podlega od-
mianie. Dodając doń kwasu wodo-solnego
dla nasycenia alkali, opada na dno osad,
w. postaci proszku ciemno-brunatnego. Płyn
jednak dla tego, nić przestaje bydź zafar-
bowanym , co pokazuje ,* iż w nim jeszeze
pewna część ziemi roślinney zostaje roz-
puszczona. Osad pomieniony, wodą obmy-
ty i wysuszony , następujące ma własności:

a) -Nie rozpuszcza się w zimney, aniw go-
rącey wodzie.

b) W kwasach się nie rozpuszcza, ale
rozpuszcza w ługach alkalicznych wybornie.

c) Wysguszony , daje się latwo utrzeć na
proszek, wilgoci z powietrza nieprzycią-
gający.

d) Po wyprażeniu, zostawuje po so-
bie o,15 węgla wzdętego, trudnosię palić.
dającego.

Powiedzieliśmy, że jeszcze pewna cześć
ziemi roślinney, w kwasie jest rozpuszczo-
na: tę zatićm oddzielić, następującym mo-
żna sposobem. Dodawszy cokolwiek am-
moniaku do płynu, dla nasycenia w nim
kwasu, parować go należy do gęstości sy:
rupu; potćm dodawać wyskoku czystego
dopóty, dopóki się mącić nie przestanie.
Opadły na dno, wpostaci brunatnego pro-
szku , osad, zbiera się na bibułe, obmywa
i suszy. 'lóćm się on tylko od pipadem:
jącego, przez kwasy oddzielonego osadu,
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różni, że się w wyskoku nie rozpuszcza;
rozpuszcza się jednak, tak jak i pierwszy,
w roztworach alkalicznych.

Z tego wszystkiego, cośmy powiedzieli,
wypada: że, im więcey ług potażowy roz-
puszcza w sobie ziemi roślinney, tym ta o-
statnia więcey extraktu nierozpuszezalne-
go w sobie zawiera. 'Takowy sposob dzia-
łania alkali na ziemię roślinną, łatwo tlu-
maczy użytek, który przynoszą pod jakim-
kolwiek bądź względem użyte za nawoz.

4) Podlug doświadczeń P. Kórte, siar-
ezan żelaza, i niektóre inne sole metalli-
czne, oddzielają extrakt ziemi roślinney,
z roztworu jey w wodzie. Podobnymże spo-
sobem i gaz wodorodny siarczysty, oddzie-
la go i na dno osadza. Osad w obu przy-
padak uformowany,bynaymniey się w wo-
dzie nie rozpuszcza. "la własność tłuma=

czy szkodliwy skutek niektórych soli me--
tallicznych, a mianowicie siarczanu żelaza,
na Wwegetacyą roślinną. Nadto objaśnia: dla
czego ziemia roślinna, w mieyscach bagni-
ass lub turfowych, zawsze w gaz wadaż
rodny siarczysty obfitujących , tak mało
jest pożyteczna, a częstokroć szkodliwa :
zawiera albowiem w składzie swoim ex-

trakt, który z wodorodem siarczystym jest
połączony, a zatćm się w wodzie nie roż+
puszcza i roślinom za pokarmnie służy.

95) Ziemia roślinna, -nie ulega bynay-
mniey gniciu , owszem zdaje mu się sprze-
ciwiać. lIchociaż jey exirakt odosobniony,
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doświadcza zgniley fermentacyi, z innemi
jednak jey częściami połączony, nie ulega
bynaymniey zepsuciu. [Lecz wegetacya ro-
ślin, tworzenie się bezustanne kwasu wę-
glowego, i extraktu, przy wolnym przy=
stępie powietrza, wyczerpuje coraz bar-
dziey ziemię roślinną, a tóm samómwy-
niszcza grunta. « Chcąc zatćm jednostaynie
moc ich żywności utrzymać, należy przez
nawozy źwierzęce i roślinne ustawicznie
nagradzać stratę ziemi roślinney. Teorya
więc T[ulla, i jego następców Duhamela i
Chateauvieux, na samey tylko mechani-
czney uprawie gruntow,i rozdrobnieniu
cząstek zależąca, sama przez się upada.

Gdyby siła organiczna cząstek ziemi
roślinney , do przeznaczeń Życia roślin nie
używała, tedyby się na gruntach naszych,
od tak dawna upsówianychs niezmierne
jey pokłady znalazły. "Tymczasem, prze-
ciwnie, wieleź to jest łańow obszernych

"przez nas uprawianych, którym calkiem
prawie, na tey „pożywney zbywa istocie.
Goroczne plony,i nieodpowiadająceiim gno-
jenie. gruntów ,. nie tylko zakładają grani-
cę wzrostowi ziemi roślinney, lecz stopnio-
wanego jey zmnieyszenia się, są przyczyną.

Rośliny,w czasie życia,przywłaszczają so-
bie wiele _pożywnych pierwiastkow z po-
wietrza, gmijąc zaś i psując się na mieyscu
wzrostu, oddają więcey ziemi, aniżeli od
ńiey wzięły. 'Vakowych ogromnych pokła-
"dow ziemi roślianey, widzimy przykłady,
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w odwiecznych i przez rękę ludzką niety-
kanych lasach , łąkach i pastwiskach.

96) Kiedy się ziemia roślinna, w tak
ogromne pokłady zgromadzila, że jey po-
wierzchowna warsta, lub inna jaka przy-
czyna , zasłoniła przystęp powietraa do
warsty niższey, pod nią będącey; słowćm,
kiedy przez czas długi, od działania powie-
trza usunięta zostanie, wówczas całkiem
prawie odmienia swoje własności. Nie two=
rzy się w niey przez działanie kwasorodu
powietrza, ani kwas węglowy, ani extrakt,
owszem inny eałkiem stosunek pierwia-
stkow jey składowych, zdaje się mieć miey-
sce. Część wodorodu z częścią kwasorodu
połączone, formująwodę, kiedy druga część
wodorodu, rozpuściwszy w sobie nieco wę-
glika, w postacigazu wodorodnego węgli-
stego zostaje. Węglik bez wątpienia
w mnieyszey się ilości od niey oddziela, jak
inne pierwiastki, a ztąd w znacznieyszey
się obfitości zgromadza. 'Tym sposobem
ziemia roślinna pokryta, doświadczaz cza-
sem pewnego stopnia zwęglnienia , i tym
mniey dla roślin jest przydatną, im dłu-
żey w tym stanie zostaje. Warsty j jey «głę-,
boko leżące , które bez wątpienia pierwiey
od powierzchownych tworzyć się poczęły,
bardziey się do postaci węgła zbliżają, co
naywidoczniey na warstach turtu postrze-

gamy.
97) Trudno jest Kuziiczh powsta-

nie węgla w ziemi roślinney. Nieprzyto-
11
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mność światla iatmosterycznego powietrza,
i przeciwnie obecność jakiegokolwiek bądź
kwasu, przynaymniey w początkach proces-
su, zdają się bydź istotnemi do tego wa-
runkami. Dotąd tylko w mieyscach pospo-
licie nizkich, wodą od powietrza atmosfe-
rycznego zasłonionych, na produkta zwę-
glnienia trafiano, Nie jestże zatćm węgiel
wypadkiem rozkładu wody? lub przynay-
„mniey czy nie jest produktem, do którego
utworzenia woda istotnie: jest potrzebną?
Doświadczenia Millera, zdają się mniema-
nie to potwierdzać. Węgiel ziemny, wy-
stawiony w ciemności na dzialanie powie-
trza, nie ulega żadney odmianie, lecz w pro-
mieniach sozfócanych rożkłada się i zamie+
nia w ziemię roślinną , tracąc « swojey wagi.

Bwodażić Zaś, 20 dze ji. Brek órei:
stoty źwierzęce, psując się, a.przez to za-
mieniając w ziemię roślinną ,„świecą; żę
drzewo w pewney' głębokości pod wodą lub
ziemią zostawione , przyymuje na siebie po-
stać węgla; źe węgiel i wszystkie go za-
wierające ciała,więcey połykają kwasoro-
du i wydają kwasu węglowego , kiedy są
na działanie promieni sionecznych wysta-
wione; że cialą czarne, naywięcey półyka-
ja swiatła ; zdaje się wnosić należy, że dzia-
łanie światła,«równie do utworzenia wę-
gia, jak 1 do zamiany tego ostatniego w i-

_stotę pożywną roślinną, znaczny wpływ
mieć musi.

Ani woda, w jakieykolwiek bądź tem-
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peraturze użyta, ani alkali, nie działają by- -
naymniey na węgiel. Lecz kwas saletro=
"wy, działa nań dosyć mocno, i jeżeli go
nie zupełnie rozpuszcza, to przynaymniey
uspasabia do rozpuszczenia się w wodzie i
wyskoku winnym. Podobnież roztwory siar-
czanow alkalicznych, węgiel w sobie roz-
puszczają, w jakowym przypadku kwaso-
ród kwasu siarczanego , łącząc się z węgli-
kiem, formuje kwas węglowy, a siarkę u-
walnia. Z tego wszystkiego łatwo wytłu-
maczyć się daje obfitość gazu wodorodne-
go siarczystego w mieyscach nizkich i ba-
gnistych. Ztąd łatwo można pojąć, dla cze-
go użycie kwasow, isiarczanow niektórych,
a mianowicie siarczanu żelaza za nawoz,
w jednych mieyscach pomyślne skutki spra-
wuje, kiedy w drugich, niszczy rośliny.

g8) Jeżeli ziemia roślinna, przy wol-
nym przystępie powietrza, na ciągłe dzia-
łanie wilgoci wystawiona będzie, tworzy
się w niey szczególny gatunek kwasu. Kwas
ten, ma mocny zapach, i kolory niebieskie
roślinne czerwieni. Podług doświaczen I'hae-
ra składa się pospolicie z kwasow octowe-
go i fosforycznego. Kwas fosforyczny przy-
lega mocno do ziemi roślinney, tak dalece,
że go ani przez wymycie, ani przez wy-
gotowańie, od niey oddzielić niepodobna.
Płyn, w którym się ziemia roślinna kwa-
śna gotowała, okazuje się wprawdzie bydź
cokolwiek kwaśnym , jednak większa część
kwasu, zostaje przy ziemi roślinney.
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"Ta zaś mała część ziemi roślinney, któ-
rą woda w sobie rozpuściła, jest koloru
brunatnego; po wyschnięciu krucha, roz-
puszczona w wodzie , kolory niebieskie ro-
ślnne czerwieni, za zetknięciem się z po-
wietrzem, na dno nie osiada, słowem, zna-
cznie się różni od extraktu FRJORRFUCZ

ziemi roślinney.
'Tak więc ziemia roślinna kwaśna, za-

wiera w sobie wielką część extraktu nie-
rozpuszczalnego. W ługu alkalicznym roz-
puszcza się, i nadaje mu kolor ciemno-bru-
natny. Dodając do takowego roztworu,
jakiegokolwiek bądź kwasu, extrakt osia-
da na dno w kosmkach brunatnych. Jeże-
li się zaś doda więcey kwasu, niż do nasy-
cenia alkali użyć potrzeba, osad uformo-
wany, połyka napowrót kwas octowy ifo-
sforyczny, i staje się nierozpuszczalnymjak
pierwiey. Ziemia roślinna kwaśna, zawie-
ra w składzie swoim ammoniak, który bę-
dąc z jey kwasem połączony, w czasie tra-
ktowania roztworem alkalicznym, wydo-
bywa się z mocnym zapachem.

. 99) Ziemia roślinna kwaśna, bez żadne-
go dla rolnika jest użytku, owszem szko-
dliwą jest dla wielu roślin. Jeżeli całkiem,
lub w znaczney części jest kwasem prze-
jęta, wydaje z siebie tylko nieużyteczne
rośliny, a mianowicie: sżżowie (juncus), żu-
rzycę (carex), wełnicę (linnegreta), które
są naypewnieyszą jey w gruntach skazówką.

Oswobodziwszy ziemię roślinną kwaśną,
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ze zbyteczney wolo można tćm samóćm
ją pozbawić ze szkodliwych własności, atym
sposobem w ziemię roślinnążyźną zamienić.

Użycie takoż marglu i wapna, jest je-
den z naypewnieyszych sposobow, użyżnie-
nia ziemi roślinney kwaśney. 'Takowe i-
stoty , polykają chciwie kwas, do skladu
jey wchodzący, i nadto, przez szczegól-
nieyszy sposob działania na jey części, u-
spasabiają je do wydania z siebie pierwia-
stkow pożywnych roślinom.  Doświadcze- .
nia Finbofa pokazały, że ziemia roślinną
kwaśna, z węglanem wapna zmięszana,
więcey wydała kwasu węglowego, aniżeli
sama przez się bez niego.

100) Inny sposob równie skuteczny,
przywrócenia żyżności ziemi roślinney kwa-
śney, jest wypalenie (Ecobuage. Rosen-
brennen). Dokładne objaśnienie takowego
działania, znayduje się w wybornćm dzie-
le Albrechta 'Thaera o gospodarstwie an-
gielskićm (Einleitung zur Kenntniss der en-
glischen Landwirthschaft, Seite 597 n. f.).
Zastanowimy tu tylko uwagę had przyczy-
ną jego skutkow.

Nie można sądzić , żeby w AREA
stanie wiadomości naszych, można było do-
statecznie wytlumaczyć przyczynę skutkow
wypalenia. Rolnicy nie wzięli dotąd pod
ścisły rozbior wszystkich okoliczności tako-
wego działania, ani też chemicypilnie fe-
nomena jego zważali.

Wyrpalenie , naywięcey przez to skutko-
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wać się zdaje, że popioł ze spalenia ziemi
roślinney uformmowany, zawierając w sobie
potaż , tudzież węglan wapna i magnezwi,
działa na pozostały kwas wziemi roślinncy,
i połyka go, a może też i sam pokarm ro-
ślinny stanowi. Ciepło takoż, w czasie wy-
palenia wydobywające się, należy uważać,
jako środek wielce przydatny, do polep-
szenia ziemi: wiadomo albowiem, że pa
wypaleniu, im się ciepleyszy popioł zao-
rze, tym skutek wypalenia pomyślnieyszy |
bywa. | |

101) Ziemie pierwiastkowe, różnym spo-
sobem działając na ziemię roślinną, rozmai-
te jey własności nadawać mogą. Ważny
ten przedmiot w uwadze gruntow, nie był
dotąd roztrząsany z tą dostatecznością , ja-
kieyby żądać należało.

Dwojakim sposobem ziemie pierwiastko-
we, na ziemię roślinną działać się zdają;
fizycznie i chemicznie. Glina, siłą spoy-
ności swoich cząstek, zatrzymuje przy so-
bie mocno części ziemi roślinney z nią zmię-
szane, ochrania je od przystępu atmosłe-
rycznego powietrza, a tćm samćm, ry-
chlego jey rozkładu broni i nie dopuszcza,
Dla tego to właśnie grunta gliniaste, wy-
magają znacznego stosunku ziemi roślinney,
a za:ćm wiele nawozow, żeby się korzenie
roślin wygodnie, na wszystkie strony roz-
postrzeniać mogły: dla tego takoż, grunt
gliniasty raz nawieziony, przez długi czas
nawoz w sobie zachowuje.
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Glina zdaje się opróez tego łączyć chie-
micznie z ziemią roślinną, tak, iż taosta-
tnia, wlasności niektóre, a mianowicie swóy.
kolor traci zupęlnie. Thaer i Einhof, analizu-
jac glinę całkiem białą, która zatóm żednego
śladu ziemi roślinney przy sobie na pozor nie
rnmiala, doszli, iż, po mocnćm, na ogniu

wyprażeniu, zczerniała; dalszy rozbior prze-
konał, że w.składzie swoim pierwiastki zie-
mi roślinney zawierała. |. c

102) Piasek działa” tylko mechanicznie
na ziemię roślinną; słabe jego cząstek spo=
jenie, ulatwia przystęp.atmosierycznemu
powietrzu do ziemi roślinney z nim połą-
czoney, a tćm samćm, jey rozklad przy-
śpiesza:. |

„Jeżeli ziemia roślinna,w przyzwoitym
stosunku z piaskiem polączona, i w nale-
żytą wilgoć opatrzona będzie, stanowi po-
spolicie grunt bardzo urodzayny. Jednak
ta żyżność, dla rychłego ziemi roślinney
rozkładu, w krótkim czasie wyczerpaną
bywa. Jest to właśnie przypadek, w któ-
rym piasek naypożyteczniey(za nawoz uży-
wać można; ten albowiem wyciągajączzie-
mi roślinney zbyteczną wilgoć, osuszają ;
z kwasu, jeżeli jest jaki, pozbawia,i1 tęgość
potrzebną do utrzymaniaroślin nadśje.

105) Naywidocznieysze jest działanie wa-
pna na ziemię roślinną, które całkiem zda-

je się bydź chemiczne. Węglan wapną
dziala podobnież, lecz w mnieyszym dale-
ko stopniu. Użytek marglu prawie wszy-
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stkim jest znajomy. W każdym przypa-
dku wapno, działa na ziemię roślinną, i w ta-

kim stosunku jey pierwiastki zostawuje,że
się łatwiey rozpuszczać, i do organow ro*
ślinnych w znaczńieyszey obfiości dostawać
mogą. "Lrudno jest wprawdzie wytłuma-
czyć sposob, jakim wapno, działanie swo-
je wywiera; zdaje się jednak, że łącząc się
z niektóremi pierwiastkami ziemi roślinney,
a mianowicie z częścią kwasorodu, sale-
trorodu, i węglika, pozostale części w ta-
kim zostawaje stosunku, że na nie kwaso-
ród powietrza dzielniey skutkować „może.
Z tego się pokazuje , że wapno tylko do-
póty skutek wywiera, dopóki się pierwia-
stkami ziemi roślinney, które do siebie

przyciąga, nie nasyci, a ztąd że wapno i.
margiel, przezpewien tylko czasu prze=
ciag, skutkują : gdyż nie można przypu-
ścić , żeby się cząstki wapna, do organow

roślinnych dostając, bezpośrednie za po-
karm im służyły.  liecz co naywięcey mó-
wi zatóm, że wapno z czasem skutek swóy
traci, jesc to postrzeżenie , że nawet na

gruncie wapnistym, marglowanie i wapno-
wanie , widocznie wegetacyą roślinną, buy-
nieyszą czyni.

apno i margiel, naypożyteczniey
zdają się działać na tę ziemię roślinną,
która albo się oddawna uformowała, albo,
Że się tworząc bez przystępu powietrza,
wiele wodorodu utraciła, tak, że za do-
tknięciem się z nićm, dostateczney ilości
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kwasu węglowego i extraktu formować nie
może , słowćm , taką, która się znacznie
do węgla zbliża. Działanie wapna, zdaje
gię podwyższać stosunek wodorodu, lub
przynaymniey, małey jego części, nada-
wać przewagę. Dla tego w nawiezieniu
gruntow turfem, ziemią wyrzuconą z ro-
wow i sadzawek, marglowania zaniedby-
wać nie należy.

Kiedy wapno i margiel, ułatwiają i
przyśpieszają rozkład ziemi roślinney , wi-
doczna jest, że grunta niemi nawożone,
wyczerpują się z czasem z tey materyi, która
istotny roślin pokarm stanowi, jeżeli tylko
nawozy źwierzęce i roślinne, corocznie
tey straty nie nagradzają. Wapno albo=
wiem i margiel, żadnego pokarmu dla ro-
ślin nie stanowią, lecz zawarty w ziemi ro-
ślinney, pewnym sposobem przygotowują.
Grunt marglowaniem wyniszczony, nie prę-
dko do pierwiastkowey żyżności powraca,
a to tóm bardziey, że gnoje świeżo na-
wiezione, mniey daleko, aniżeli z nich zie-
mia roślinna uformowana, działają. *

104) Widzieliśmy tedy , że ziemia ro-
ślinna, z ostatecznego rozkładu istot orga-
nicznych pochodząca, zawiera w sobie wszy=
stkie pierwiastki do życia roślin potrzebne.
Lecz nadto przekonaliśmy się, że potrze-
ba do tego przyczyn zewnętrznych, żeby
takowe pierwiastki do przyjęcia na się po-
staci organiczney, usposobić. Zpomiędzy
wszystkich działaczow natury, naydziel-

42
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miey ziemię roślinną , do celu przyszłego
życia uspasabiających, jest, jakośmy wi-
dzieli, kwasoród. Wszystko zatóm wna-
turze, co tylko do powiększenia lub zmniey-
szenia tego pierwiastku posługuje ,. może
bydź uważane za siłę , ziemię roślinną na
pokąrm dla roślin uspasabiającą.

Widzieliśmy, że nayważnieyszą częścią
ziemi roślinney, jest węglik, który z inne-
mi pierwiastkami połączony , stanowi po-
karm roślinny. Niewiadomo jednak z pe-
wnością ; w jakiey on się postaci roślinom
dostaje. iozmaitość organow roślinnych,
różność wegetacyi , każą się domyślać, iż
w rozmaitym stanie do roślin wchodzić mo-
e. P. Kórte rozumie, że rośliny , w ta-

kiey postaci węglik do siebie przyymują,
w jakiey nań natrafiają, i że ich siła na-

wet organiczna, przyczynia się do połą-
„czenia węgla ź innemi powietrza otaczają-

cego częściami. Saussure uważa, że rośli-
ny, z przeznaczonych do życia swojego pier-
wiastkow, te tylko przyymują do siebie,
które są w stanie płynnym lub lotnym. Co
jeżeli tak jest, więc kwas węglowy, uwa-
Żać należy , jako.jeden z nayistotnieyszych
pokarmow roślinnych, a kwasoród icieplik,
jako naypotężnieysze natury działacze do
wydobycia ggo z ziemi roślinney, Uważa-
jąc zaś powietrze atmosłeryczne złożone
ze 0,27 kwasorodu, 0,72 sąletrorodu, 1 0,01

vęglika, ziemię zaś roślinną po większey
ore z węgla, chciwego do połączenia się
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z kwasorodem, łatwo sobie można wytlu-
miaczyć i pojąć dzialanie, które zachodzi
między powietrzem a ziemią roślinną, tu-
dzież odmiany, jakim ta ostatnia ulega.

105) W tćm bezprzestannćm tworze-
niu się i ubywaniu ziemi roślinney, wtey
ciągłeęy odmianie składających jey części,
niezaprzeczony jest dowod konieczney po-
trzeby, tey istoty, w naturze. Wydaje
albowiem ustawieznie pierwiastki , bezktó-

rychby rośliny żyć nie mogły. To zaś, co
niektórzy fizycy dowodzą, jakoby rośliny
samym tylko, w powietrzu zawartym kwa-
sem węglowym, żyć mogły, między przy-
widzenia policzyć należy. Bo jakżeby tak
mala ilość węglika, jaka się w powietrzu
znayduje, tak ogromne massy węgla rodzić
mogła? FVanhelmont, Tillet i Krell do-
świadczeniami usiłowali przekonać , że ro-

śliny w wodzie czystey, z 85 kwasorodui 15
wodorodu złożoney , rosnąć i rozwijać się
mogły, i kwasu węglowego, a zatćm, zie-
mi roślinney do utrzymania życia nie po-
trzebowały. Pominąwszy, że rośliny, samą .
tylko wodą karmione, rosną nędznie, i
rzadko kwiaty, a nigdy prawie ziaren nie
wydają; doświadczenia Płafa i Kórte poka-
zały, że woda, naylepiey dystyllowana, i
nayczystsza , nigdy od kwasu węglowego nie
jest wolną. | i

106) A ponieważ, podług sposobu na-
szego poymowania, ziemia roślinna jest i-
stotnym pokarmem roślinnym, a codzien-

*
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ne postrzeżenia przekonywają nas, że wo=
da znącznie na wegetacyą roślinną' wpły-
wa, jakimże przeto: sposobem woda działa
na ziemię roślinną? Działanie jey dwojakie
uważać należy, czynne i bierne,

Działa czynnie:
1) Rozpuszczając w sobie extrakt zie-

mi roślinney, a tóm samćm, przeprowa-
dzenię jego donaczyń roślińnych ułatwiając,

2) Łącząc się z alkali, i rozpuszczając
w sobie ziemię roślinną kwaśną.

5) Nakoniec łącząc się z ziemią roślin-
ną lub ziemiami pierwiastkowemi, i wtym
stanie przyciągając z powietrza kwasoród,
Doświadczenia albowiem: PP. de Marty,
Kórte i Schiiblera, naywidoczniey zdają się
przekonywać, że ziemiia roślinna równie
jako i glina, winne są władzę połykania
kwasorodu Z powietrza, wodzie wnich 0-
becney.
__ Działa biernie:

Rozkładając się na swoje pierw iastki Ema;
soródiwodoród. Hłumbolt uważa, że w zie-
mi roślinney, więcey się znayduje rozło-
żoney wody , aniżeli w organach samych
roślin, i wielką część wodorodu w ziemi
roślinney, rozkładowi wody przypisuje. Cie-
plik, w czasie takowego rozkładu uwal-
niający się, wielce pomaga do rozkładu dai-
szego, tak „wody, jako 1 ziemi roślinney.

Lecz równie jako kwasoród, w zwią*
zku z węglikiem będący, stanowi pokarm
tollinny RK też wodoród rozpuszczająe

4
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w sobie węglik , jest jednym, podług do-
świadczeń, z naylepszych pokarmow ro-
ślinnych. Zapach mocny po spadłych de-
szczach, pospolicie czuć się dający, jest
skutkiem rozkładu wody i połączenia się WO=
dorodu z częściami ziemi roślinney.

Z tego wszystkiego, cośmy powiedzieli,
wnosić wypada, że działanie wody na zie-
raię roślinną, istotnie do wzrostu roślin,
jest potrzebne. Jakoż samo przyrodzenie,
takowey potrzebie naywidoczniey zapobie-
gać się zdaje, nadając ziemi roślinney tak
wielką władzę przyciągania i zatrzymywa-
nia przy sobie wody. Podług albowiem do-
świadczeń P. Kórte, ziemia roślinna, z ro-
śliny (Aesculus hipocastamum) prawie 2 ; cię-
żaru swojego , wody przy sobie zatrzymuje.

107) Doświadczenia Jmgenhousa, Sere-
biera , 1 innych przekonały, że rośliny, na
światło wystawione , (wyziewają z siebie
kwasoród, w ciemności przeciwnie , kwas
węglowy. Światło zatóm uważać należy, jako
jeden z działaczow chemicznych, naydziel-
niey do wydobycia kwasorodu posługują
cych. Zwracając dopiero uwagę na ważne
doświadczenia Kinhofa i Thaera o rozbio-
rze exkrementow bydlęcych, przekony-
wamy się z drugiey strony, że przy świa=
tle, połknięcie kwasorodu nierównie jest
mocnieysze, aniżeli w ciemności. Z tego
wszystkiego wnosić należy, że gdzie tylko
jest światło i cieplo, tam się kwasoród
w większeyobfitości znayduje. Aże ziemia



roślinna, tyle dla roślin jest pożyteczną,
ile na nią kwasoród działając, wydobywa
z nieywęglik , i łącząc się z nim, formuje

- kwas węglowy. Widzimy przeto, ile świa-
tło i cieplo, na odmianę ziemi keygijca
wpływają.

108) Każda istota organiczna, dla u-
trzymania indywidualnego bytu, przyymu-
je w. siebie właściwe i odpowiadające swo-
jemu przyrodzeniu pokarmy, i je, za po-
mocą organow, na własny swóy pożytek
wyrabia. Zwierzęta, w wyborze pekar-
mow tę robią różnicę, iż nie wszystkie za
jedno przyymują. "la skłonność wewnę-
trzna . wybierania, pokarmów, z irnemi
wrodzonemi wiasnościami wzięta, zowie się
w źwierzętach instynktem. Możnaż podo-
bny instynkt roślinomprzypisać ? twierdzić
o tćm nie śmiem. Lecz ciekawego wtym
przedmiocie czytelnika odsylam do uczo-
nych rozpraw Hermstaedta (Museum des
Neuesten und Wissenwiirdigsten B. IL
p.211. und Neues Archiv der Agricultur Che-
mie B. 7. Seite 21).

Że rośliny, w pokarmach zdają się re-
bić niejaki wybor, z rzadką trafnością, mó-

wią zatćm, układ przemiennego gospodar-
stwa Albrechta T'haera, równie jako i pra-
ce PP. Reissert i Seytz, doświadezenia Bru-

* gmana i innych światłych fizyologów. Że
zaś tu jest mowa o ziemi róślinney , prze-
to zostawując uwagi o instynkcie roślin na
stronie , wypada namienić, jak wiele pier-
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wiastki ziemi roślinney, wpływają na od-
mianę produktow roślinnych.

Widzieliśmy, że ziemia roślinna skła-

da się, z węglika, wodorodu , saletrorodu

4 kwasorodu. Stosunek takowych pierwia-
stkow bywa bardzo rozmaity, a ztąd i ró-
żność gatunkow ziemi roślinney pochodzi.

WYlasność zaś produktow roślinnych ,

pochodzić będzie od rozmaitego stosunku
pierwiastkow użytych do ich utworzenia;
itak krochmal, gammy, cukier i t. d. sto-
sunku pewnego węgłika do kwasorodu: o-
leje, wosk , i t.d. węglika do wodorodu;
klayster , białko i t.d. węglika do saletro-
rodu, kwasy wszystkie, ich zasad do kwa-
sorodu, będą wypadkiem. "Tak dalece, mó-

wiąc w powszechności, im która z roślin,

więcey jakiego pierwiastku w składzie swo-'
im zawierać będzie, tym jego do pożywie-
nia więcey potrzebuje.
"Wiadomo wszystkim, że rośliny oley-
ne , w mieyscach nizkich i wilgotnych, gdzie
zatćóm znaczna ilość wodorodu, z rozkładu
się wody wydobywa, rosną i krzewią się.
Gorczyca polna (sinapis arvensis) Brassica
oleraceaiznaczna część roślin, z klassy nie-
równo-sześcio-kiedkówać (tetradinamiae)

udają się wybornie na mieyscach, w wo-
doród obfitujących. Dla tey właśnie przy-
czyny Niderlandczycy uprawę rzepaku do
tak wysokiego stopnia doskonałości posunęli,

Wszystkie gatunki szczawiu (rumex) ni-
szczeją na gruncie wapnistym, gdyż potrze-



"

  

bnego sobie kwasu nie znaydują. Ztąd An=
glicy doświadczeniem nauczeni, marglem
takową roślinę wyniszczają. w

Grzyby pospolicie rosną i udają się;
w mieyscach nizkich, gdzie istoty organi-
czne, a mianowicie źwierzęce, znaczną część
saletrorodu wydaja. Ć

Hortensya (Hindrangea hortensis) zwy-
czaynie różowemi kwiatamiokrywająca się,
w gruncie obfitującym w siarczan żelaza,
kwitnie kolorem błękitnym.

, Wszystkie takowe postrzeżenia, na do-

świadczeniu oparte, prowadzą do ważnych
w przedmiocie gruntow uwag. Dowcipny
sposob 'Thaera, na doświadczeniu oparty, 0-
znaczenia stosunku, jaki zachodzi, między
wyniszczeniem gruntow ;'a liczbą i gatun=
kiem rocznych zbiorow; chemiczny rozbior
części roślinnych, porównany z nawozami
do użyżnienia gruntu użytemi, naymocniey
zatćóm mówią , że rośliny pewne tylko ga-
tunki pokarmow ,1 w AAJE ilości do
siebie przyymują.

109) Rośliny, zdają się mieć zatćóm wpływ
niewątpliwy, na odmiany zachodzące w zie-
mi roślinney, na którey rosną. Siła ich
organiczna, zdaje się mieć władzę przygo-
towywania im właściwych tylko. pokar-
mow. tąd to pochodzi, że na żyżźnym
pawet gruncie, rośliny jedne i też same
po sobie następujące, nie udają się i że
zmianowanie potrzebne jest nieodbicie. Je-
żeli pewien gatunek roślin , przestaje ro-

,



dzić i udawać się na gruncie; drugi na
tymże samym ; obfite plony wydaje. Bydź
to Może ; że rośliny; pewne tylko pier-
wiastki, i w pewnym tylko stosunku, bio-
rą w siebie; a pozostałe w takim zosta-
wują związku, który innym; po nich na-
stępującym ; obfitż: pokarm zabezpiecza.

Ziemia zatćm roślinna, jest istotnym i

jedynym roślin pokarmem: ona więc całą
Żyżność gruntow stanowi. . Wszystko za-

tóm, co jątworzyć i powiększyć może; to
trodzayność gruntów podwyższy, Ale na
tćm nie kończy się jey wielkie przezna-
czenie.

„ Ziemia roślinna, mówiJędrzej Snia-
„ decki , będąc mięszaniną wielu istot pier-
„ wiastkowych, co tylko ze związku orga-
„ micziego wychodzących, zamykając czę-
„ści źwierzęce i roślińne; zwolna się roz-
„ kładające, a zatóćm będąc, że tak rzekę,
„ gniazdem, w którćm pierwiastki i nasio-
„na wszystkich rzeczy wydobywają ssię jak
4 naypowoliiey11 naynieznaczniey ; w któ-
s rćm działać nawzajem rozmaitemi sp0s0-

„ bami mogą; w któróm się, żetak rzekę,
„ gołoi ńaychciwsze połączenia, jedne ż dru-
„giemi stykają; jest razem siedliskiem nay-
„skrytszych i naycudownieyszych działań
ć przyrodzenia ; jest naturalną matką wie=
„ lu ciał; których skład i sposob powsta-
„nia jest, i długo dla ras, tajemnicą bę-
„dzie. "Toto jest podobrio gniazdo; w któ-
rćm się pocżynają, rodzą i doskonalą me
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stalle , sole, gips, spaty, dyament it.d.
„ Dla tego liczba ciał, które początek swóy,
„rozrobieniu ciał organicznych są winne,
„ daleko jest znacznieysza, niż rozumiemy,
„ natura używając na ich spłodzenie wie-
„kow, któremi my rozrządzać nie umie=
» my. «

RZENZIJ

— 110) Turf, jest to istota, która w składają:
cych ją częściach, całkiem jest prawie, da
„ziemi roślinney kwaśney podobna; pierwia-
stki albowiemtey ostatniey, są pierwiastka-
mi pierwszego. Jest to istota, mieszczą
ca w swojćm łonie zabytki istot organi-
cznych, które rosnąc na mieyscach nizkich
i wilgotnych, tamże zgon dla siebie znala-
zły. Ogromne ich pokłady, ręką ludzką
nietknięte i samym tylko natury działa-
czom zostawione, zamieniały się powoli i
przeistaczały w tę massę, podobną do wę-
gla. Niektórzy naturaliści są tego zdania, że
pewne tylko rośliny, przez rozkład swóy do=
browolny, dają początek turfowi. Jako to np.
wełnica (eriophoram) , bagno pospolite (le-
dum palustre), a mianowicie żurfowiec po-
spolity (sphagnum palustre). en Marum zaś
rozumie , że zrostnica strumykowa (confer-
va rivullaris) z pożytkiem nawet do zapro-
wadzenia turfow, uprawianą bydź może.
Mniemanie swoje na tćm postrzeżeniu opie-
rają, iż pomienione rośliny, buynie się na
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turfach krzewią i rozrastają. Pominąwszy,,.
iż trudno jest przypuścić, żeby mała liczba
roślin, tak znaczną massę szczątkow po so-
bie zostawowała, wieleż to widzimy mieysc
turfowych, na których ani śladu pomie-
nionych roślin nie widać. Jasam znaydo=
wałem często nayprzednieyszy turfpod war-
stą, na którey się jeden tylko wrzos roz-
rastał obficie. Rozumiem więc, że, nie pee
wne tylko gatunki roślin, lecz wszelkie ro-
śliny, byleby się w przyjaznych po temu
okolicznościach znalazły, przez powolny roz-
kład, do utworzenia turfu przykładać się
mogą.

111) A jako są rozmaite okoliczności,
w których się turf rodzić może, tak liczne
jego bywają gatunki. Nizkie i wilgotne po-
łożenie , zdaje się bydź nayistotnieyszym
tworzenia się jego warunkiem. Zresztą, ro=
śliny, które mu początek dają; natura

gruntu na którym się tworzy; powolny i

stopniowany, albo też nagły stopień roz-
kladu, znacznie na przyrodzenie jego wpły--
wają. W mieyscach, zewsząd zamkniętych
i wilgoć w znaczney massie zgromadzają-
cych, a zatóm uskuteczniających nagły i
jednoczasowy rozkład istot organicznych,
znaydujemy turfy w massie jednorodney,
ciężkiey i znacznie do węgla zbliżoney,
w innych zaś, gdzie się rozkład powoli i
stopniami uskuteczniał, znaydujemy je
w massie gąbczastey, lekkiey, i zawiera-
jącey w sobie ślady istot nierozłożonych.
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W jednćm i tómżę samćm mieyscu, ną
rozmaite gatunki turfu natrafiamy. I tak
powierzchowna warsta, jest pospolicie mięk-
ka i pulchna, spodnia zaś, twarda i czar-

na. W takim przypadku, tworzenie się
turfu było stopniowane. Skoro jedne ro-
śliny żyć przestały , natychmiast dobrowol-
ny ich rozkład zaczął mieć mieysce i na-
tychmiast nowe rośliny na szczątkach pier-
wszych, rość i krzewić się, a przez swóy
zgon i rozkład, do utworzenia nowych co-
raz pokładow turfu przykładać się nie prze-
stawały. Spodniey zatóćm warsty rozkład,
daley posunięty jest, aniżeli powierzcho=
wney: a ztąd jey postać, więcey się do

postaci węglą przybliża. Natrafiają się a-
toli różne, w pokładach turfu odmiany,
W majętności Renowie, w powiecie tel-
szewskim, na ZAmudzi położoney, znaydy-
wałem pod powierzchowną warstą, na kil-
ka cali rozciągającą się, pokłady turfu, do-
_skonale uformowanego, czarnego, i na do-

tknięcie tlustego; pod nim zaś bezpośre-
dnie , rozciąga się warsta dosyć grubaistot
roślinnych całkiem nierozlożonych, tak,

iż ich postać rozróżnić można, Niektóre
gatunki mchów i porostow, i inne z klas-
sy skrytopłciowey, rośliny, do składu jey
wchodziły. Wszystkie miały kolor światło-

żółty, po wydobyciu zaś ich na powietrze
atmosferyczne, prędko wysychały i przyy-
mowały kolor ciemno-brunatny.  Wszyst-
kie pomienione warsty spoczywały na gli-
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nie marglistey. "Taki przypadek, inaczey
się poymować nie daje, jak tylko, że po-
mienione rośliny, przez jakikolwiek zbieg o- .
koliczności, nagle od przystępu atmosie-
rycznego powietrza usunięte zostały, a prze-

to się rozkładać nie mogły,
112) Zastanowmy naszę uwagę nad pro-

cessem chemicznym tworzenia się turfu.
Rośliny i źwierzętą na nich żyjące, jako-
to np. owady, po zgonie swoim, przez dzia-
łanie powietrza, wody, ciepłą i światła ,.
w turf się zamieniają. Pierwiastki ich są:
węglik, wodoród, kwasoród, cokolwiek sa-

letrorodu, krzemionki, wapna, glinki, że-
laza; nadta w istotach źwierzęcych, siar-
ka i fosfor. Kiedy więc pomienione rośli-
ny i źwierzęta, usunięte zpod władzy siły
organiczney, i pod władzę powinowactw
poddane, przy wpływie ciepła i światła
słonecznego, rozkładać się i rozrabiać na
swoje pierwiastki zaczną; wodoród, połą-
czony z pewną częścią węglika, w postaci
gazu wodorodnego węglistego ulatuje. Wię-
ksza zaś część węgla, oparlszy się fermen-
tacyi, połączona z włóknemjeszcze nieroz-

łożonćm, i niektóremi ziemiami, w posta-
ci węglistey na dno opada. Uwolniony
w takowóm dzialaniu kwasoród, w roz-
maite związki wchodzi, już to zwęglikiem
stanowiąc kwasoctowy, już nakoniec z siar-

ką i fosforem, kwasy, siarczany i fostory-
czny. Pomienione kwasy, w takiey się
częstokroć zgromadzają ilości, iż nie tylko

AE
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wchodząc w związki z ziemiami i metalla-
mi, stanowią sole w turfach obecne, lecz
się wiążąc ze Ślamem na dno opadłym, for-
mują ziemię roślinną kwaśną. Saletroród,
rzadko w turfach obecny, łącząc się z wo-
dorodem, w postąci ammoniaku, ulatuje.
Pozostałe zatóm, po rozkładzie istot ro-
ślinnych i źwierzęcych, węgiel, ziemie i
metalle, w związku z włóknem roślinnćm
nierozłożonćm, osiadają na dno wody, i

' pierwsze pokłady turiu czarnego stanowią.
115) Widzieliśmy tedy, że turf składa

się po większey części z węgla, który je-
dnak znaczny stosunek wodorodu w sobie
zawiera; z istot organicznych nierozłożo-
nych, kwasowi soli niektórych. Dwojaki
zaś turfu w gospodarstwie, bywa użytek;
na opał i nawoz. W pierwszym przypa-
dku, im jest twardszy, a zatćm, im wię-
cey węgla w sobie zawiera, tym jest lep-
szy. W drugim, żeby go na pożytek obró-
cić, należy go z wapnem lub potażem,
w przyzwoitym stosunku umięszać, dla na-
sycenia wnim kwasow i rozpuszczenią zie-
mi roślinney. Popioły, po wypaleniu te-
go turfu, z pożytkiem na ten cel obróconę
bydź mogą.

O Rozmaitych gatunkach gruntow i ich we:
wnętrzney wartości,

114) Każda z wyżey pomienionych, przez
mas roztrząsanych istot, sama przez się

s
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wzięta, stanowi grunt nieurodzayny: nie
zawiera albowiem tych wszystkich warun+
kow , które do utrzymania się roślin nie-
chybnie są potrzebne, a zatćm celowi rol-
nika nie odpowiada. Glina albowiem nie
tylko wody nie przepuszcza, ale nadto wie-
le jey w siebie biorąc, zatrzymuje upor-
czywie i z trudnością oddaje, wysychając
zamienia się w massę twardą i nieprzeni-
kliwą, ij korzonkom roślinnym, pokarmow
szukającym , z łatwością rozprzestrzenić się

nie daje. Wapno, pozbywając się prędko
potrzebney wilgoci, nadto jest suche, a przez
dzialanie chemiczne na ziemię roślinną, prę-
dki jey rozkład, i rychłe pierwiastkowjey
przeprowadzenie do roślin, ułatwia. Pia-
sek łatwo przepuszczając przez siebie wo-
dę, i ją prędko uwalniając, nadto jest su-
chy; cząstki jego, mało mając między sobą
spoyności, nie mogą dla roślin stałego za-
bezpieczyć siedliska. Ziemia nawet roślin-
na, istotny pokarm roślin stanowiąca , sa-
ma jedna,tak dla zbyteczney pułchności,
i słabego między swojemi cząstkami zwią-
zku, nigdy bezpiecznćm siedliskiem dla ro-
ślin bydź nie może, jako też przepełniając
je zbytecznemi pokarmami, nie dogadza zu-
pelnie ich potrzebie. Dla tego jednakże,
gdy własności tych istot , są sobie przeci-
wne, wady jedney , poprawują się i zno*
szą, przez drugą.

115) Gruntzatóm naylepszy, musi bydź
wypadkiem, nayprzyzwoitszego tych istot.
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«między sobą pomięszania i połączenia. Jak
zaś są nieźliczone w naturze stosunki, ta*
kowey mięszaniny, tak są niezmiernie ró-
Żne gatunki gruntow, które w przeyściu
z jednych” do drugich, żadney widoczney
nie okazują różnicy ; łecż się tylko słabym
cieniemi odznaczają.

Dotąd w podziale gruntow),. stosowaśić
się do ich stopnia żyżności, i do natury pło=
dow,mniey więcey kosztownych, które z sie-
bie obficie wydawać mogły. Podział tako-
wy, dopóty blędnym i niedostatecznym
bydź musiał, dopóki nie miał za zasadę zna-
jomości gruntowney, częścigrunt składają=
cych. | przeciwnie, kiedy zaczęto dzielić
i rozróżniać grunta, podług natury składo=
wych części, nie miano względu na ich u-
rodzayność, i mniey dawano baczności nad
skutki jakie na nich uprawa zwyczayna
sprawowała. Trzeba zaś było koniecznie
jedno z drugióm połączyć. Bo jako celem
każdego robsikij jest ; wydobycie z ziemi
w naywiększey ilościiw naylepszym gatun-
ku, płodow; z kosztem, ile bydź może,
naymnieyszym; tak znajoriość gruntow, pod
tym ostatnim względem uważana, opierać
się powinna była, na stałeyiniewątpliwey
zasadzie, to jest, na znajomości składowych
ich części.

Połączenie tak rozległey i użyteczney
praktyki z głębokością teoryi, w tey wa-
Żney części ziemiaństwa, winniśmy nie-

śmiertelnemu Thaerowi. Ten wielkiitwór-
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czy dowcip , objąwszy naygruntowniey we
wszystkich szczegółach naukę gospodarstwa
wieyskiego, łącząc teoryą z nieodbicie po-
trzebną praktyką, jako prawdziwy Agro-
nom filozof , wyniosł rolnictwo na stopień.
doskonałey nauki; jako chemik, fizyk, i
historyk naturalny, rozbierał: grunta na
swoje części, i pilnie ich własgęści rozwa-
żał; jako agronom 'usiłował dosiedzić wpły-
wu, jaki składowe gruntu części, i ich pe-
wny stosunek,wywierać mogły na rośliny,
ich buyność, i gatunek. Sposób zatćm po-
działu gruntow , i oznaczenia ich wartości,
użyty przez '[haera, uważamy za naylep-
szy i naydogodnieyszy: bo otwiera nam
drogę do walnych w nauce wynalazkow, i
z czasem do ważnieyszych i pożyteczniey-
szych jeszcze poprowadzić może wypadkow.
Nie jest to małą rzeczą w nauce, stanąć
na takim stopniu, z którego dalszey do-
skonałości i wyższego postępu oczekiwać
można.
W ocenieniu gruntow , podług składo-

wych części , uważać je naprzód będziemy
zupelnie jednostayne,we względzie innych
okoliczności, jakoto: położenia, stopnia wil--
goci, głębokości czyli grubości warsty uro-
dzayney, przyrodzenia warsty spodniey it.d.
które na ich wartość istotnie wpływają. Po-
źniey starać się będziemy is" poznać
i ocenić.

116) Ziemia roślinna, idkośndy powie-
dzieli , istotny pokarm roślin stanowi. U-

14
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rodzayność więc, czyli żyżność gruntu, cał-
kiem od tey istoty, i jey stosunku zależy.
Lecz, óprócz. własności pożywnych, dziala
ona jeszcze na grunta fizycznie. Spulchnia
cząstki gruntu gliniastego, rozdziela,iprzy-
stęp atmosferycznego powietrza do nich u--
łatwia. /iiczona u piaskiem, nadaje mu
pewną steg$ć, ł do przyjęcia i zatrzyma-
nia wilgoci go uspasabia. Odżywia grunt
wapnisty, łagodzi jego ostrość, nadaje czą-
stkom jego stalszy związek, i od łatwego
pozbycia się wilgoci ochrania.

Zbyteczny jednak stosunek ziemi roślin-
ney w gruncie, czyni go za nadto pulchnym
1 gąbczastym, tak, iż nie mając między swo-
jemi cząstkami przyzwoitego związku, nie
może bydź bezpiecznóm siedliskiem dia ro-
ślin. W czasie zbyteczniey wilgoci, grunt
takowy przepełnia się wodą, i zamienia
prawie w bagnisty, tak, iż rośliny, w stan

chorowity, ze zbytku wilgoci pochodzący,
wpadają. Przeciwnie zbyteczna susza, po-
zbawia go prawie zupełnie z wody, tak, iż
nasiona, dla braku jey, rozwijać się nie mo-

gą. Oprócz tego, grunt przepełniony zie-
mią ręślinną, za każdą chociaż naymniey-
szą odmianą temperatury, raz się rozpę=
cznia , drugi raz kurczy, a przeż to ko-
xzonki roślin podrywa i podnosi, tak, że
te ostatnie ledwo końcami dosięgać ziemi
i pożywność z niey czerpać mogą. |

/Grunta zatćm tego rodzaju, lepiey się.
przydadzą pod jarzyny, aniżeli pod oziminy;
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a z pierwszych lepiey się udaje owies, a-
niżeli jęczmień.  Nakoniec ten grunt lepiey
sprzyja krzewieniu się chwastow, aniżeli
zboż, które od pierwszych, całkiem stłu-
mione bywają.

Jeżeli takowy grunt, ma przyzwoitą, by-
leby nie zbyteczną ilość wilgoei, i będzie
zasiany trawami niektóremi, a mianowi-
cie wiczyńcem łąkowym (alopedurus praten-
sis), rozmaitemi gatunkami wikliny (poa)
i kostrzewy (festuca), wyborne łąki stano-
wić może. Jeżeli zaś jest suchy, łatwogo
dodatkiem ziem pierwiast kowych, a latwiey
jeszcze wypaleniem poprawić, i w użyte-
czny zamienić można.

117) Ze wszystkich ziem BR

wych rodzajow, glina znieść może naywię-
kszy stosunek ziemi roślinney; ponieważ
własności ley ostatniey , wady pierwszey,
poprawują i ZnosZĄ. Nie możemiy jeszcze
z pewnością wnosić, do jakiego stopnia, do-

datek ziemi roślinney, podwyższa wartość
d żyżność gruntu gliniastego. "Ihaer uwa-
ża, iż 1a; pre. jest naywyższy stosunek
ziemi roślinney, na jaki dotąd natrafić mo-
żna byłow gruncie gliniastym, pospolicie
nażywanym, tłustym. Bez wątpienia, 0-
we sławne z Żyżności ukraińskie grunta,
które bez nawozów, corocznie nayobfitsze
"wydają plony, muszą bydź z natury grun-
tow gliniastych,.,w składzie swoim, zna-
czny stosunek ziemi roślinney , zawierają
cych. Zie zaś są. niewyczerpane z żyżno-
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ści, to się żadnym sposobem poymować
nie daje, gdy do tychczas, nayżyżnieysze,
z trzebieży odwiecznych lasow,wydobyte
grunta, które się z razu niewyczerpanemi
bydź zdawały, w pewnym lat przeciągu,
jak pora doświadczenia, utraciły pier-
wiastkoważyżność i gnojenia potrzebowa-
ły. Ogrotói na moc bydła rogatego na U-
aji ho dując ego się i corocznie na po-

lach wypasającego, i łagodne klima, zastępu-
ją bez wątpienia potrzebę nawozów zwy=
czaynych, które corocznie ogniem płoną.

 Szkóda, że dotychczas, żaden z umiejętnych
agronomów, nie miał sposobności, rozwa-
Żyć bacznie tych gruntow. |

118) Grunt zatćm gliniasty, naytłuściey-
szy, jaki dotąd znaleźć można było, zawie-
ra w składzie swoim podług 'Thaera 11; pre.
ziemi roślinney, 4; pre. wapna, resztę zaś
gliny , w składzie swoim, znaczny stosunek
krzemionki mającey; takowa krzemionka,
przez wygotowanie oddzielić się nie dała.
£Łubo wprawdzie grunt pomieniony, zna-
czne miał cząstek spojenie, jednak lekko
odwilżony, nie był twardy. Udają się na
nim wybornie pszenica, boby,mais i rze-
pak; eco lat sześć, mocnego gnojenia i u-
goru potrzebuje.
Winńych: gruntach gliniastych żyżnych,

tak nazwanych pszennych, 'Thaer znaydo-
wał ziemi roślinney 6; pre. albo 83 pre.,
które wybornie pszenicę rodziły.

Grunta tego rodzaju, znaydują się po-



spolicie w mieyscach nizkich, na których
wody przed czasem stojące , znaczną część
ślamu złożyły. Umieszczają się w klassie
pierwszey imają zwyczaynie nazwisko grun-
tow pszennych żyżnych,ponieważ w zwy-
czaynym troypolowym gospodarstwa ukła-
dzie, trzeci plon Ps nawozie obficie wy-

dają.
Jednak grunta zajęte w tey klassie,ró-

Żnią się nieco między sobą , tak co dosży-
Źności, jako też i wartości. Nie możemy z pe=
wnością wnosić: czyliby te odpowiadały
stosunkowi ziemi roślinney,*gdyż nauro-
dzayność, wiele okoliczności, a mianowi-
cie klima, niewątpliwie wpływać musi.

'Thaer, porównywając wypadki licznych
swoich doświadczeń, umieszcza w kłassie

pierwszey, każdy gatunek gruntu, który
w. składzie: swoim zawiera ziemi roślinney
5— 6 prc. Dla oznaczenia stosunku war-
tości rozmaitych gruntow, naznaczamy war-
tość 100, takiemu, ktory jest nayżyżniey-
szy, Z resztą wartość ta, może się podwyż-
szać lub zniżać, przez wpływ zewnętrznych
okoliczności, które niżey poznamy. |

119) Nie może się w klassie poprzedza=
jącey gruntow, ten mieścić gatunek; w któ=

rym ziemia roślinna, z mnieyszym stosun-
kiem gliny, a z'większym piasku, jest po:
łączona. Skład takowy, nie ma przyzwoi-
tego związku; łatwo się wprawdzie nasy=
ca wodą, lecz tęż prędko wysycha. Sto-
sunek ziemi roślinney, w tym gruncie, nie-
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kiedy bywa bardzo znaczny. "Thaer w roz-
biorze gruntu dosyć pulchnego, i mniey
pod:zboża przydatnego, znalazł 26 pre.
ziemi roślinney, reszta zaś jego, składała
się z równych części gliny i piasku. Grunt
ten, nowo wydarty, ze zbyteczney wilgo-.
ci oswobodzony , zrazu wydał obfite pło-
ny, lecz poźniey żyżność jego coraz się
zmnieyszała, tak, iż mocny nawoz, do
pierwiastkowey skdizayndścia powrócić go

«ie mógł.
- Drugi znowu dick gruntu piaszczy-

stego, zawierający węsobie 10 pre. ziemi
roślinney , zdawał się bydź dosyć żyźnym;
ipod wszystkie gatunki zboża, wyjąwszy
pszenicę, przydatityra; częstego jednak na-
wozu potrzebował.

Takówy gatunek gruntu, może się za-
mienić w poprzedzający (118) podług po-
większającego się stosunku gliny. Jednak
nie wiemy dotąd z pewnością, jaki stosu-

nek gliny , dodadź mu należy, żeby mógł ro-
dzić pszenicę. Jeżeliw sobie zawiera 20
pre. gliny czystey, 10 pre. ziemi roślinney,
a resztę piasku, wydawać może obfity plon
jęczmienia; jeżeli zaś mniey zawiera gliny,
tedy w latach suchych: rodzi czasami owies,
a zbiory żyta zawsze obfite'wydaje, byle:
by wczesna jego siewba, nadała mu przy-
zwoitey siły, do oparcia się szkodliwymi
skutkom zimna.
"Ten gatunek gruntu, ceni się podług

spoyności jego cząstek; im ta jest większa,

X
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tym wartość jego zbliża się do wartości klas=
sy pierwszey, oznaczoney przez 100. lm
mniey gliny a więcey piasku, tym wartość
jego spada do 80, gdyby nawet w skła-
dzie swoim 10 —15 pre. ziemi roślinney
zawierał.

120) W poprzedzających dwóch gatun-
kach gruntu, uważamy , ziemię roślinną,
pozbawióną zę wszelkich kwasow. Ziemia
aibowiem roślinna kwaśna, umnieysza ży-

Żność gruntu. Lecz nie "awsze kwas obe-
cny, w takim znayduje się stosuhku, żeby
zupelnie urodzayność gruntu zniszczył; u--
mnieysza ją tylko wprawdzie, lecz nieje-
dnostaynie względem wszystkich roślin. Im
grunt więcey mą w sobie kwasu, tym mniey-
sze plony jęczmienia wydaje, lecz owies rodzi
na nim wybornie. Źyto pospolicie wylega i
rdzą napastowane bywa, ziarna jego wpra-
wdzie są sporsze, lecz mniey mączaste.
Ak rawy na takim gruncie rosnące nie tyle
mają przyjemności dla bydła. Wartość za-
tćm gruntu, w miarę podwyższonego sto-
sunku w nim kwasu zmnieysza się, i nie-
kiedy zniża do wartości gruntu bagnistego.

121) A koloru czarnego gruntu, wno-
sić można, iż znaczny stosunek ziemi ro-
ślinney w sobie zawiera. Lubo to nie za-
wsze znakiem pewnym bydź może, gdyż
kolor czarny, częstokroć bywa skutkiem
przymięszania niedokwasu żelaza lub man-
ganezu. łatwo się zaś można przekonać
z jakiego źrzódła ten kelor pochodzi; pra-
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Żąc albowiem probkę danego gruntu, na
mocnym ogniu w tyglu, jeżeli kolor niknie,
pochodzi bez wątpienia od ziemi roślinney.
Sposob oznaczenia stosunku -ziemi roślin-
ney w gruncie, poznamy niżey, mówiąc
o rozbiorze chemicznym gruntow. Kwas
w ziemi obecny wydaje się przez czerwie-
nienie kolorow niebieskich roślinnych, lub
przez zapach podobny do tego, jaki się,
w czasie palenia tnrfu czuć daje. Jeżeli

„ślę w czasie palenia wydaje zapach piór spa-
lonych, znakiem jest przytomności w grun-
cie istot źwierzęcych rozkładających się,
a zatćm wydobycia się saletroroda.

Można przez dystyllacyą, i za pomocą
apparatow chemicznych, z zupełną dokła-
dnością, rozkład ziemi roślinney, uskute-
cznić. Lecz to nie zawsze w mocy rol-
nika bydź może. Jednakże sławny Arthour
Joung rozkładał tym sposobem grunta, i
przez wielokrotne doświadczenia przekonał
się, że żyżność ich, była w stosunku za-
wartego w nich wodorodu, tak, iż ten spo-
sob zaleca, jako naypewnieyszy oznacze-
nia wartości gruntu. Prystley toż samo po-
twierdza. i

122) Glina powiększa Żżyżność gruntu,
dla tego, że:

1) Ma własność przyciągania izatrzy-
mywania przy sobie wody, tak nawet, że
'w czasach ciągłey suszy, opatrzona jest i-
Jością wilgoci, nieodbicie dla pokarmu ro-
ślin potrzebney.
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2) Ochrania ziemię roślinną od rychłe-
go jey rozkładu, broni od zbytecznego przy-
stępu powietrza atmosferycznego 1 sposo-

bem niejako chemicznym z nią się łączyć
zdaje.

5) Jest stałóm siedliskiem dla roślin, i
bezpiecznóm schronieniem ich korzeni, a
przez mocny związek, broniąc tym osta-
tnim zbytecznego rozpostrzenienia się, zmu-
sza je do puszczenia z siebie korzonkow
włoknistych, przez które tuż koło siebie
będący pokarm rośliny ciągną, a przeto
innym w sąsiedztwie będącym, mniey go
odbierają.

4) Wzbrania przystępu aliabajecyczie=
go powietrza do korzeni roślin, którym to
zawsze jest szkodliwe. Udżiela im przy=
zwoitego stopnia ciepła; a zatóm pomima
częstych odinian atmosferycznych, zawsze
jednostayną dla roślin temperaturę zacho-
wuje. Jeżeli grunt gliniasty nie jest zbyte-
cznie wilgotny , nagłe odiniany ciepłaizi-
mna, nie tyle szkodzą dla pom ile w grun-
cie piaszczystym.

5) Połączona z wodą, Pociadz własność

przyciągania z powietrza kwasorodu, isto-
ty nieodbicie do formowania kwasu węglo-
wego potrzebney.

125) I nawzajem, jeżeli się w zbyte-
cznym. stosunku, glina w gruncie znaydu-
je, szkodliwą jest ztego względu, bo:

1) W czasie Rym, nadto wiełe
w sobie wody zatrzymuje, z trudnością ją

15
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uwalnia, i formuje z nią gatunek ciasta.
2) W czasie suszy, nadto twardnieje,

a zatóm wygodnemu rozprzestrzenieniu się
korzonkow roślin sprzeciwia, kurczy się,i
zamienia w massę podobną do cegły.

3) W lecie, RU kann
jak w zimie podczas mrozow, pęka się i
rozpada: przez co się korzenie roślin od-
krywają, i na działanie atmosterycznego
powietrza są wystawione.

4) Pożywne soki nawozow, mocno do
siebie przyciąga, i nie łatwo je uwalnia.
Wprawdzie, jeżeli się niemi raz napoi, dłu-
go w sobie żyżność zachowuje; lecz poźniey,
z nich ogołocona , nieprędko ją odzyskiwa;
pierwsze nawozy, mały skutek na nią wy-
wierają; więc, żeby się grunta, obficie
w sobie glinę zawierające, od pierwszych
nawozow poprawiły, trzeba ich nadto wie-
le użyć.

5) Przez zbyteczną twardość, zatrudnia
uprawę gruntu; w czasie wilgotnym przy-
lega mocno do narzędzi rolniczych i z tru-
dnością się rozbić i rozdrobnić daje; w cza-
sie zaś suchym, do tego stopnia twardnie-
je, że ją ledwo sochą ująć można; bryły
po wyoraniu tak są twarde, że ani broną,
ani walcem rozbić się nie dają.

124) Skutki szkodliwe, ze zbytku gliny
wynikające , mogą bydź poprawione przez
dodatek ziemi roślinney, jakośmy wyżey
widzieli, lecz nie zupełnie. Wapno, jak
niżey obaczemy, wiele pomaga. Lecz nie
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ma nic skutecznieyszego w tym celu, jako
piasek; dla tego też pospolicie, do popra-
wy gruntu gliniastego, używany bywa. Po-
wierzchowna warsta gruntow, zawsze pra-

wie cokolwiek piasku w sobie zawiera: bez
takowego albowiem przymięszania, niepo-
dobna byłoby ich uprawiać. Oznaczenie
zatóm wartości gruntow, powinno mieć
za zasadę stosunek, w jakim glina i pia-
sek są z sobą nawzajem połączone.

125) Nim przyydziemy do wyśledzenia
takowego stosunku, powińniśmy się naprzód -
wytłumaczyć, co rozumiemy właściwie
przez piasek. Przez piasek rozumiemy krzeż
mionkę, w ziarnach dość grubych, która.
się od gliny, wczasie .jey w wodzie czy=.
stey wymycia, oddziela i na dno opada:
Gotując w wodzie wrzącey. glinę , oddziela
się od niey cokolwiek krzemionki, w po
staci bardzo delikatnego proszku, lecz Gho-
ciażby gotowanie do naywyższego stopnia
posunięte było, krzemionka całkowicie się
od glinki nie oddzieli; lecz'żawsze część jey
"pewna , tam zostanie. Lecz ponieważ tu
adzie 0 oznaczenie wartości i użytku grun*
tow, przez wzgląd na składowe ich części; -
ponieważ to oznaczenie powinno bydź pra=
ste i łatwe; przeto nie dając baczenia, na
tę część krzemionki, która:się przez wy*
gotowanie w drobnym proszku oddziela, u-
ważać będziemy za czystą glinę, która tyl-
ko prostemu w wodzie Rmney: wymyche
Megłą. 5 rurę



126) Kiedy grunt złożony jest z równych
prawie części gliny czystey i piasku, przez
'wymycie oddzielić się dającego, nazywa-
my go wówczas rędziną; zachowując dla nie-
go to nazwisko dopóty, ile razy stosunek
piasku 40 —60 pre. nie przechodzi; wre-
szcie, jeżeli grunt zawiera więcey lub mniey
piasku, nazywać się będziegruntem rędzin=
mym miękkim, lab rędziną twardą,

Jeżeli grunt zawiera w składzie swoim,
mniey od 40prę. piasku, nazywa się grun-

„tem gliniastym: wtenczas tym bardziey
jest twardszy , tym więcey wad gliny w so*
le-zawiera, im stosunek piasku, mniey-
szy„będzie. Jeżeli tylko 20 pre. piasku za
„wiera , wtenczas jest bardzo twardy i tru-
dńy do wytobienia: częstokroć nawet nieu-

rodzaynybywa ,. jeżeli jego wady, przez
wyższy stosunek ziemi roślinney lub wa-
pni poprawione nie będą. W takim więe
przypadku, stanowi gatunek glejow. Je-
dnak własność tego g:latają gruntu , wie-
le zależy od przyrodzenia. gliny, i od ilo-
ści krzemionki w niey zawartey; tym grunt
będzie lepszy, im mniey zawierając piasku,
"wyższy stosunek w składzie swoim krze-
mionki zawierać będzie.

127) Skoro „grunt gliniasty, nie tyle
w sobie zawiera ziemi roślinney, ażeby bez
dodania nowych nawozow obficie plony psze-
nicy wydawał, i skoro zatćm, do pierwszey
klassy odniesionym bydź nie może , ozna-
czamy go pod imieniem gruntu gliniastego
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pszennego klassy drugiey. Calkiem jednak
na ziemi roślinney zbywać mu nie może.
I chociaż częstokroć w składzie takowego
gruntu, więcey się nie zawiera zierni ro-
ślinney nad 5 prc., lepiey jednak rodzi na
nim pszenica, aniżeli żyto. A ponieważ je-
mu brakuje na częściach pożywnych, prze-
to więcey nad jeden lub dwa zbiory psze=
nicy nie wydaje s nowego znowu nawozu
potrzebując. Po pszenicy, naylepiey się
na nim jęczmień udaje, jeżeli w składzie
swoim zawiera piasku 50 —4o0 prc.; lecz
jeżeli stosunek piasku jeszcze jest mnieyszy,
ji wada takowa nie jest poprawiona przez
dodatek wapna, ledwo pod owies jest przy-
datny. Oprócz tego, udają się na nim ro-
śliny strączaste, byleby dobrze był gnojony.
Wartość tego gruntu, zmnieysza się w sto-
sunku piasku; tak dalece: jeżeli w swoim
składzie ma tego ostatniego 40 pre., war-
tości jest naywyższey; jeżeli 5 pre., war-
tości naymnieyszey. Wprawdzie, jeżelisię
wiele używa nawozow, i jeżeli częsta prze-
miana temperatury , nie tylko uprawę u-
łatwia„ leez i wegetacyą podwyższa, grunt
gliniasty twardy, zwłaszcza pod pszenicę,
częstokroć bywa lepszy; bacząc jednak na
trudność uprawy i. niepewność każdoro-
cznych plonow, wartość jego niższą nazna-
czyć wypada. "[haer naznacza wartość 70,
gruntowi, który w składzie swoim zawie-
ra 2 pre. ziemi roślinney , 40 pre. piasku
1 około 60 pre. gliny czystey. Gruntowi zaś
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mającemu w składzie swoim 50 pre. pia-
sku nadaje wartość 60; mającemu 20 pre.
piasku, wartość 50; mającemu 10 pre. pia-
sku, wartość 40. Nadto, jeżeli grunt ta-
kowy, nie ma w sobie nad 1 pre. ziemi ro-
ślinney, znacznie ze swojey wartości spa-
da, a to tym bardziey, im jest twardszy;
tak dalece, że grunt twardy , w składzie
swoim mało, albo i wcale nie ziemi roślin-

ney, niezawierający , który się pospolicie
gruntem zimnym i mokrym mianuje , jest
w rzeczy samey, jeden z naynieżyżniey-
szych, i co do wartości, może bydź uwa-

żany, obok gruntow piaszczystych. War-
tość jednak jego, w stosunku przybywa-
jącey ziemi roślinne , podwyższa się, i
przez ciągłą uprawę, i nawozy obfiie, mo-
że bydź doprowadzony do naywyższego sto-

i pnia Żyźności,

128) Grunt zawierającyw składzie swo-
im 40—60 pre. piasku, nazwaliśmy rę=
dziną. Im ta zawiera mniey piasku (uwa-
żając tylko między 40 a 60) tym większą
ma wartość, kładąc w niey zawsze jednę
i tęż samą ilość ziemi roślinney. Jeżeli za-
wiera piasku 50 pre., równie obfite wy=
daje plony pszenicy jak jęczmienia, lecz je-
Żeli stosunek tego, dochodzi do 60 pre.
wprawdzie dobrze gnojony, rodzi pszeni-
cę, lecz nie zawsze obficie, i prędzey się
przez nią wyniszcza, aniżeli przez zbiory
Żyta; lecz ze wszystkich płodów, jęczmień
nayobficiey wydaje, dla tego teź umieszczo-
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ny jest w klassje gruntow, naylepiey te*
mu gatunkowi zboża sprzyjających. Że
zaś takowy gatunek gruntu, pewnieysze
wydaje plony, łatwiey się wyrabia, i przy-
zwoitszy, według potrzeby swojey, zacho*
wuje stopień temperatury i wilgoci, tyle
przeto ma pierwszeństwa, nad gruntem
gimiastym twardym, że chociaż mniey ro-
dzi pszenicy, jednak z nim w swoich sto-
pniowaniach, zarówno szacować się może.
Wreszcie, takowe stopniowania idą w po-
rządku wstecznym: 40 pre. piasku, uwa-
żaliśmy za naydogodrieyszy w tym grun-
cie stosunek. WW poprzedzającym, war-

tość spadała, gdy się stosunek piasku zmniey-
szał; tu przeciwnie , zniża się , skoro się
stosunek jego podwyższa. l tak:
50 pr. pias, -|- 50 pr. gliny == 55 pr. pias. -|- 65 pr. gliny
60 — — —-śo — — =—=30 — — —-- 70 — —

to jest: że brakuje na zupełney doskona-
łości, tak pierwszym, z przyczyny niedo-
statku przyzwoitego związku, jak drugim,
zbyteczney spoyności.

Ten gatunek gruntu, często się może
uprawiać; nie rozsypuje się zbytecznie, ani
się. też w bryły spaja.- Niewiele wpra-
wdzie w sobie zatrzymuje wilgoci; tey je-
dnak w czasie suchym nie traci.  Korze-
nie roślin, łatwiey się w nim rozpostrze-'
niają, aniżeli w gruncie twardym; dla tey
też przyczyny, jęczmień wybornie się na
nim udaje. Pszenieę wówczas tylko rodzi,
kiedy jest dobrze nawieziony, żyto zaś za-

1
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wsze. Przydatny jest pod rośliny strącza-
ste; koniczynę i inne pastewne , pod kar-
toflę, rzepak, len i tytuń. I chociaż nie-
obficie wydaje pszenicę, jednak w powy-

. żey przytoczonych stopniowaniach, może.
bydź umieszczony w klassie gruntow pszen-
nych właściwie nazwanych.

129) Piasek zbytecznie w gruncie znay-
dujący się szkodliwy jest, ponieważ:

1) Nie zatrzymuje wilgoci, owszem
wodę i z nią soki pożywne uwalnia.

2) Nie kombinuje się z ziemią roślinną,
lecz tylko się z nią łączy mechanicznie; so-
'kow pożywnych z powietrza nie przyciąga.

5) Grunt piaszczysty, nie może znieść
częstey uprawy, która jednak, do wyni-
szczenia chwastow , na nim się łatwo krze-

wiących , mieodbicie jest potrzebną. Czę-
ste przewracanie, odeymuje mu całkewi-
ty jego cząstek związek, i zamiast popra-
wić, wyniszcza go zupełnie, wyprowadza
albowiem na powierzchnią cząstki ziemi.
roślinney , która przez powietrze , prędko
rozłożona , i na inne mieysce uniesiona żo0-
R

4) Że piasek jest dobrym przewodni-
kiem cieplika, przeto częste odmiany tem-
peratury, wpływ szkodliwy na rośliny wy-
wierać mogą.

150) Jeżeli grunt zawiera w sobie 60 — 80
pre. piasku, nazywa się wtenczas rędziną

piaszczystą. Wartość tego gruntu, zmniey-
szą się w stosunku przybywającego piasku.
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Jeżeli grunt, zawierający w składzie 60 prc.
piasku, miał wartość 60; zawierający 65 pre.,
zniża się do wartości 50; zawierający 70 pre.,
zniża się do 40; zawierający 75 prce.; zniża się
do 350; zawierający 80 prce., zniża się do 20.

- Jeżeli w składzie swoim, zawiera 70 pr.
piasku; obficie rodzi jęczmień; zwłaszcza
"w latach suchych. Dla tego też umieszcza-
ją go wklassie gruntow jęczmiennych. Wre*
szcie, ze wszystkich gatunkow, ten iest
naypewnieyszy pod żyto. Łatwy jest wpraw-
dzie do wyrabiania, lecz cawasty obiiciey
się na nim rozradzają, jak na gruncie gli-
niastym. Słabo się z gnojem spaja, rozkła-.
da go prędko, i pożywnym jego częściom,
prędko do roślin dostawać się pozwala.
Zitąd częstych nawozow , choć w małey na
każdy raz ilości; potrzebuje. Jeżeli się czę-
sto i obficie nawozi, i znacznie się w zie-
mię roślinną zbogaci, do wielkiey urodzay>
ności pospolicie dochodzi.

Jeżeli stosunek piasku podwyższasię do
75 pro. grunt nazywa się owsianymi.

151.)ZOE zawierający w sobie wyżey,
nad 80 pre. piasku, nazywa się piaszczy-

stym; jeżeli takowy stosunek nie przechodzi
go prc. zowie się piaskiem rędzinnym. Nie
zawierając w sobie nad 85 pre. , umieszcza
się w klassie gruntow owsianych, chociaż
takowy gatunek zboża, nie zawsze się na
nirh dobrze udaje. Żyto i gryka naylepiey
na nim rodzą, ijeżeli tylko dobrze jest gno-
jony, lepiey jest na nim zasiewać żyto pe

16
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Życie, aniżeli po życie owies, ponieważ susza
letnia, na którą ten gatunek gruntu jest zwy-

. czaynie wystawiony , mniey szkodzi naŻY-
to, jak na owies. Kartofle, naylepiey się
na tym gruncie udają.

Częsta uprawa, istotnie w tym grun-

"cie potrzebna , dla oczyszczenia go z chwa-
stow, spulchnia go nadto, i pozbawia z tóy
cząstek spoyności, która do pomyślnego
bytu roślin, koniecznie i nieodbicie jest po-.

trzebną. Dla tego też takowy grunt, czę-
stego potrzebuje zapuszczenia. Zasiewając
na nim niektóre rośliny pastewne, a mia-
nowicie Raygrass angielski, koniczynę ró-

„zesłaną i tym podobne, można go usposo-
bić do wydania obfitych plonow żyta. War-
tość tego gruntu, źniża się od 20 do 10,0
jedność.na każdą setną część, powiększają-
cego się piasku, nawet w tym przypadku,
gdyby od 1 —1» pre. ziemi roślinnóy w so-
bie zawierał. i

152.) Leczjeżeli grunt zawiera w sobie
go pre. piasku, należy do klassy nayniż-
szey. A. jeżeli stosunek jego dochodzi do g4
prc., grunt pospolicie rodzi tylko tonkę
(anthoxantum) iinne rośliny, na paszę letnią
dla owiec przydatne. Lecz jeżeli stosunek
piasku, jeszcze jest wyższy, krzewią się-
na nim tylko do niczego nieprzydatne ro-
śliny, a mianowicie śmiałek siwy (aira ca-
nescens), kozibrod łąkowy (tragopogon pra-
tense) it. podobne. "Taki grunt nazywa
się wydmuchem , który niebezpieczno jest
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"nawet poruszać, ponieważ cząstki jego por-
wane, i przez wiatry uniesione, sąsiedzkie
grunta zarażają.

"Można przypuścić, że grunt piaszczy-
sty, spada na jedną setną część swojey war-
tości, w miarę podwyższenia jedney setney

części piasku.
155) Obecność wapna w gruntach, zwłla-

szcza, kiedy jest z gliną połączone, pod-
wyższa ich urodzayność , porńeważ:

1) Polączone z gliną, spulchnia i czyni
ją miękką; mięszanina takowa, na działa-
nie powietrza wystawiona, łatwo się na
proszek rozsypuje.

2) Ułatwia wyschnięcie gliny ,'i zbyte-
cznemu zebraniu się w niey wody, sprze-'
ciwia. Zdaje się nadawać przyzwoitą sta-
łość piasku, i powiększa jego attrakcyą do
wody.

5) Przyśpiesza rozkład, i działanie wza-
jemne sokow pożywnych, w gruntach, za-
wartych, i ułatwia oddział istot źwierzę-
cych i roślinnych mocno do gliny przyle=
gających.  Niewiadomo jeszcze dotąd z pe-
wnością , czyli ono oddaje swóy kwas wę-
glowy ziemi roślinney , czy też prosto sa-
mym roślinom, i czyli go znowu z powie-
trza atmosferycznego przyciąga , a zatćm

czy w processie wegetacyi roślinney, dzia-
ła sposobem pokarmow? Zdaje się jednak,
iż i: tym sposobem działanie swoje wywiera.

4) Wstrzymuje tworzenie się kwasow,
„ które się tak łatwo w gruntach formują,a
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które natychmiast , jak się tylko zjawią,
nasyca. | i

5) Na. gruncie wapnistym, wyrastają-
"cych roślin ziarna , delikatnieyszą mają po-
włokę,'i są mączastsze; nakoniec wapno
szczególnie sprzyja wszystkim roślinom klas-
"sy dwówiązkowey (diadelphiae), a zatćm
wszystkie rośliny strączaste, i wszystkie
gatunki koniczyny wybornie się na nim
udają.

Lecz jeżeli się wapno zbytecznie w grun-
tach znayduje , szkodliwćm es z przyczy-
Ry; ŻE: -

1) Niezatrzymuje w = wilgoci, 0-
wszem rychley jeszcze od piasku ją uwal-
nia, prędko wysycha, i na proszek się ła-
two rozsypuje. |

2) Działając mocno na gnoyiziemię ro-
ślinną z niego uformowaną, jey rozkład i
przeyście do róślin przyśpiesza. Popędza
zatćm nagle z początku wegetacyą , mało
zostawując pożywnych sokow, dla jey do-
pełnienia, tak, że rośliny zrazu buynie
rosnące, słabieją potćm.

Grunta wapniste, są podlug Chaptala
dziurkowate , lekkie, „wodą się przenika-
jące, i łatwe do uprawy; zarobione z wo-

dą, formują ciasto bez. żadnego związku, i
"łatwo tę wodę uwalniają napowrót. Wy-
sychając, nie wiele objętości zmnieyszają,
i wwyschnięciu bynaymniey nie pękają. Po-
wietrze atmosferyczne , łatwoje przenika,
a tym sposobem, zarodki roślin, w pewney
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nawet głębokości złożone, ożywia. ' Woda,
którą się te grunta z wielką łatwością na-
pawają, z podobnąż od nich uwalnia. Tak
więc ńaprzemian, raz są wodą zalane ro-
śliny, drugi raz cierpią jey niedostatek.

Podług PP. Reissert i Seitz, grunt gli-
niasty złożóny ze;40 pre. wapna, ze 56 pre.
piasku, i reszty gliny, trudnieyszy jest do
wyrobienia, aniżeligrunt gliniasty, jeżeli
jest mokry; lecz jeżeli suchy, z łatwością
się wyrabiać daje.

Stosunek wapna w ice, naydogo-
dnieyszy jest podług doświadczeń, kiedy się
równa ilości gliny czystey. 4 piędzicsięciu
czterech mięszanin ziem pierwiastkowych,
na których Tillet doświadczył moc wege-
tacyi roślinney, ta się naypożytecznieyszą
okazala, która się składała z ;3 BOY ri May"
glu, iz piasku..
wmiarę podwyższającego się stosun-

ku wapna w gruncie , mnieyszy stosunek
piasku bydź powinien, żeby szkodliwe wia-
sności gliny poprawione bydź mogły. Je-
dnakowo grunt takowy, całkiem z piasku
ogołocony bydź nie może, ponieważ mar-
giel bez niego, jest nadto. twardy, kiedy
zaś wilgotny, zupełnie jest miękki. Do-
świadczenia w rolnictwie, na wielkich mas=

sach robione,:zupełnie potwierdzają wy-
żey przytoczony stosunek Tilleta.

Łecz chociażby wapno, w bardzo ma-
łey ilości do gruntow użyte było, tak iż-
by żadney odmiany w związku jego części
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_nie robiło, jednak żyżność jego, niekiedy
"się znacznie podwyższa, co bez wątpienia
skutkiem bydź musi działania chemiczne-
$o wapna, na gnoje i ziemię roślinną.

Podług doświadczeń, dodatek 1o pre.
wapna podnosi wartość każdego gruntu gli-
niastego od 5— 10 na stu; a to tym bar-
dziey,.im grunt większą ilość ziemi roślin-
ney w sobie zawiera.

154) Kiedyśmy mówili, o tych rodza-
jach gruntów, do których składu, w zna-
czney części ziemia roślinna wchodziła, i
przez roczne zbiory niestak łatwo wy-
czerpaną bydź mogła, uważaliśmy w. nich
tę istotę pożywną, w stosunku zawsze wyż-
szym od 5 pre., jakowy przypadek rza-
dko kiedy się wydarzyć może. W grun-
tach zwyczaynych, tak tych, w których
glina panuje, jak tych, które w sobie wyż-
szy stosunex piasku mają, ziemia roślinna
rzadko kiedy dochodzi do 5 pre. Pospoli-
cie grunta, a zwłaszcza przy końcu zmiano-
wania,kiedy nowe nawozy, utratę sokow po-
żywnych nagradzać mają, ledwo 3 pre. zie-
mi roślinney zawierają w sobie. .Zmniey-
sza się więc ona, w stosunku zdjętych ro-
cznych plonow, do rocznych jey danych
nawozow. Wreszcie to zmnieyszenie, nie
jest tak znaczne, jak się zdaje. Mocne
gnojenie od 200 berlińskich centnarow gno-
ju, po zupełaćm rozrobieniu się, zosta-
wuje ledwo 30 centnarow suchey ziemi
roślinney , które najednym morgu berliń-
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skim między 12,000 centnarow ziemi, po- .

wierzchowną warstę, stanowiącey, roz-

dzielone zostają;więc 400 centnarow grun-
tu dostają1 centnar ziemi roślinney, a
zatóćm ; na stu.

Oznaczenie zatóćm stosunku, w którym
się znayduje naturalnie ziemia roślinną
w gruncie , jest rzeczą w szącowaniu grun-
tow arcy ważną; a to tym bardziey, że
im się w mnieyszey ilości materya poży-
wna w gruncie znayduje, tym ją trudniey
jemu udzielić.

150.) Wartość zatćóm gruntu, podwyż-
sza się w stosunku ziemi roślinney w nim
zawartey. WW dobrym gruncie gliniastym
znaydował lhaer przy końcu źmianowa-
nia 2 pre. ziemi roślinnćy, czyli raczey
grunt pomieniony, sposobem niżćy opisa-
nym na ogniu mocnym prażony, tyle wła-
śnie tracił ciężaru. A zatćm;, za ilość średnią
proporcyonalną ziemi roślinney, w gruncie
„gliniastym, bierzemy 2 pre.; w gruntach -
należących od rędzin piaszczystych 13 pre;
w gruntach piaszczystych 1 pre.; i tako-
we ilości, uważać będziemy, jako istotny
warunek, w oznaczeniu wartości, wyżey
pomienionym gatunkom gruntu gliniastego
i piaszczystego. Podwyższenie połowy se-
tnóy części, ziemi roślinney, podwyższy ©
5 pro. wartość gruntu. A zatóm, jeżeli grunt
zawierający w składzie swoim ziemi roślin-
ney2 pre. miał wartość 50; mając iey 2z
pre. podniesie się dowartości 52,, mając
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5 pre. podniesie się do wartości 55. Zmniey-
szenie wartości w tym samym idzie sto-
sunku. |
W  klassyfikacyi zwyczayney gruntow,

ziemia roślinna podobnież wchodzi w uwa-
80: Wiadomo, że jeden i tenże sam grunt,
już to użyty bywa pod jęczmień , już. pod
owies, podług tego, jak więcey lub mniey
jest gnojony, to jest, wyższy albo niższy

= ziemi roślinney , w sobie zawie-
' Rędzina piaszczysta, mająca pospoli-

cie w sobie e mi Rdar
czaynie w klassie gruntow owsianych u-
ważana, może bydź odniesiona do klassy
drugiey gruntow pszennych, jeżeli w skła-
dzie swoim 5 pre. ziemi roślinney zawie-
rać będzie. "Fak więc, przez stosowną u-
prawę, a zatćm przez podwyższenie sto-
sunku ziemi roślinney, grunt wartość swo-
ją podwyższa.

136.) Ziernia jednak roślinna, tyle jest
w gruntach pożyteczna, i wartość ich pod-
wyższa, ile nie iest z natury swojey, kwa-
śnią. Grunta albowiem , w składzie swoim
ziemię roślinną kwaśną zawierające, pod
żaden gatunek roślin użytecznych, nie są
przydatne; pospolicie na warstach twar-
dey gliny ułożone, składają nizinyibagna.
Jeżeli się łatwo oszuszyć dają, przez wypa=
lenie, naprawione bydź mogą. Użycie ta-
koż wapna, jest jednym z nayskuteczniey=:
szych sposobow, poprawienia tego rodzaju
gruntow.
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| Zmayduje się jeszcze w niektórych grun-
tach, ziemia roślinna z wrżosu powstająca,
która podobnież jak ziemia roślinna kwa*
śna, szkodliwą będąc wszelkiego rodzaju ro*
śllnom, wrzos tylko obficie wydaje. Spo-
soby poprawienia tych gruntow, są też sa=
me, co i poprawienia gruntow, ziemię ro-
ślinną kwaśną, w składzie swoim, zawie+
rających. |
 'Pablica A, z doświadczenia wyciągnię=

ta, okazuje wartość wewnętrzną gruntow,
podług stosunku składowych części.

"Tablica B, wyobraża porównanie war+
tości jednego morga magdeburskiego, w roz-
maitych klastchi podług przyjętych pra-
wideł szacowania gruntow w Prusiech.

157.) Porównywając często grunta, pod
rozkład chemiczny idące , z własnościami
ich zewnętrznemi, pod zmysły podpadają-
cemi; łatwo nabydź można wprawy,
sgdzóia o naturze składowych ich części,
8 powierzchownego na nie weyrzenia. I

tak, obecność ziemi roślinney,poznaje się
po kolorze jey czarnym, lekkości gruntui
zapachu jey właściwym. Glina oznacza swo-
ję przytomność, przez twardość i tłustość
w dotknięciu. Piasek wydajesię przez szorst-
kość, jakiey się doświadcza w tarciu mię-
dzy palcami; można go takoż = szkło
powiększające wyśledzić.

Obecność wapna odkryć można przez
kwasy, z którómi się zwyczaynie burzy.

158.) Mówiąc dotąd, osposobach szaca*

17
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wania gruntow, uważaliśmy w nich tylko
składowe części, ich ilość, i sposób wzaje-
mnego na się dzialania; ta szczególna i oder-
wana uwaga, może częstokroć do błędnych
i nieodpowiadających doświadczeniu, dopro-
wadzić wypadkow, jeżeli się wszystkie u-
boczne okoliczności, istotnie na urodzay-
ność gruntu wpływające, ściśle nie rozwa-
Żą i nieocenią. Zaymiymy się teraz tą u-
wagą.

Po roztrząśnieniu i odkryciu natury czą-
stek grunt składających , naypierwey uwa-
gę rolnika zająć powinna, głębokość jego.
Przez głębokość gruntu, rozumiemy, grubość
warsty jego powierzchowney, zieniią ro-
ślinną jednostaynie przejętey, słowem: tóy
warsty, którą, w pospolitym sposobie mó-
wienia,nazywają ziemią ursodzayną. W gruar
tach zwyczaynych, malo co się więcey ona
rozciąga nad warstę, narzędziami rolnicze-
mi wzruszaną. K.opiąc ziemię prostopadie,
łatwo ją oddzielić, i od spodnicy warsty
rozróżnić można. W gruntach miałkich. ta
powierzchowna warsta, ledwo się na 5 ca-
le rozciąga; w zwyczaynych bywa na cali
6, a niekiedy do 10 i12 dosięga. W grun-
tach zaś wysiloney uprawy, w mieyscach
nizkich, na które wody, znaczną część zie-
ini roslinneynaniosły, głębokość ta rozcią-
ga się czasem od jednej, do trzech stop.
My uważać będziemy, głębokość gruntu,
za dostateczną, która się do 6 ctii w głąb
rozciąga, którą zatóm, kazdy grunt mieć
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powinien, żeby nie spadł nad wartość, z u-
wagi części składowych, dla niego ozna-
czoney.

/Grunt głębszy, zawiera w sobie wię-
kszą ilość ziemi roślinney, a zatćm wię-
kszy zapas pierwiastkow pożywnych, jeże-
li nie wszystkim, to przynaymniey niektó-

rym roślinom, przydatnych; gdyby nawet
grunt w całey głębokości. wzruszonym nie
był. Wreszcie, większa głębokość gruntu,
dozwala raliikowi coraz głębiey go sięgać,
a tćm samóm, coraz nowey ziemi roślin-
ney, a zatóm z pokarmow dobywać. Ko-

rzenie roślim, sięgają daley, głębiey szu-
kaą pokarnu, którego w gruncie płytkim,
znaleźć nie mogą, jaktylko się rozprze-
sLrzeniając na strony; tym się więc sposo-
bem ściskając, wzajemnie sobie pokarm
odbierają. ak więc: im-grunt jest głę-
bszy, tym zkądinąd w równych okoliczno-
ściach, jest urodzaynieyszy. Korzenie zboż,
nie rozciągają się tylko, jak niektórzy mnie-

mają, do cali 6: gdyż 'lhaer widział wy-
raźnie je sięgające do cali 12, jeżeli tylko

głębokość gruntu dozwalała. Korzenie zaś
niektórych roślin pastewnych, jeszcze się
głębiey rozprzestrzeniają.

Oprócz tego, w gruntach głębokich, zby-
teczna susza i wilgoć, nie tyle się czuć da-
ją, ile w gruntach płytkich. Woda deszczo-
wa, zbytecznie na grunt spadająca, wię-
cey ma mieysca do rozprzestrzenienia się,

i rozdzielenia między cząstki ziemi, nim
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dóydzie do warsty spodniey. Grunt za-
tćm głęboki, mogąc połknąć i zatrzymać
w sobie większy stosunek wody, przez dłuż-
szy czas ją zachować, i według potrzeby
roślinom udzielać może. Wszystkie więc
tego rodzaju grunta, tóćm się mianowicie
od innych odznaczają, że zbyteczną suszę
i wilgoć łatwo znieść mogą. Nadto wszy-
scy się agronomowie jednomyślnie na te
zgadzają , że wszelkie zbożana tym grun-
cie, nie tak łatwo wylegają, jak na in-
nych.

Grunta płytkie dwojako kiwałał: nale-
ży: raz kiedy dla blizkości warsty spodniey,
głęboko wyrabiać się nie dają; drugi raz,
kiedy powierzchowna warsta przez ciągłą
uprawę powiększać się może. Lecz w ja-
kim stosunku głębokość gruntu podwyższa
jego wartość? Powiedzieliśmy, że głębo-
kość gruntu średnia, na 6 cali rozciągać
się powinna. 'Thaer zaś uważa, iż przy-
bycie każdego jednego cala głębokości, pod-
wyższa wartość gruntu na8 prc., lecz ta-
kowe podwyższenie, rozciąga się tylko do
12 cali głębokości gruntu. "W większey zaś,
którey narzędzia rolnicze dosięgnąćnie mo-
gą, za powiększeniem grubości warsty po-
wierzchowney , podwyższa się wprawdzie
wartość gruntu, lecz nie w tym samym
stosunku.

I nawzajem , wartość się gruntu zniża

w miarę zmnieyszenia się grubości war-
sty powierzchowney. Jeżęli więc grunt

<
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'15g) To, co się znayduje:pod warstą
powierzchowną czyli ziemią rodzayną , na-
zywamy warstąspodnią gruntu. Albo war-
sta takowa , jest jędney i teyże samey na-
tury, co i powierzchowna, wyjąwszy ziemię
roślinną, albo też z innychcałkiem. pier-
wiastkow jest złożona. Wpływa ona zna-
cznie na urodzaynośćgruntu, a to tym bar-
"dziey , im powierzchowna warsta jest płyt-
sza. Warsta spodnia gruntow glini: sych
i rędzinnych, bywa pospolicie gliniasta, i
tylko się różni od tych ostatnich, twar-
dością i nieprzenikliwością. lecz podobna
warsta, znayduje się częstokroć pod grun-
tem piaszczystym; w takim przypadku,je-
żeli położenie gruntu jest równe, lub nie-
ćo nachylone, bardzo dla niego może bydż
pożyteczną: albowiem przyymując do sie-
bie wodę, i w sobie ją zachowując, utrzy-
muje w gruncie potrzebną wilgoć. Często-
kroć przez głębsze oranie, spodnią warstę
gliny wydobyć, i z powierzchowną piasku
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wymięszać, a tćm samćm grunt piaszczy-
sty naprawić można.

Niekiedy warsta spodnia bywa marglo-
wą; lub wapienną, chociaż powierzcho-
wna żadnego śladu wapna nie okazuje. WY ta-
kićm zdarzeniu, głębsze oranie i jey wy-
dobycie , nadzwyczaynie pomyślne skutki
pozwaje,,1 nadługo grunt poprawia.Po-
nieważ glina margiste, jakokolwiek w war-
ście cod twarda, kiedy jest na po-
wierzchnią wydobyta, i na działanie po-
wietrza atmosferycznego wystawiona, roz-
dziela się i rozsypuje na proszek , a prze-
to się łatwo z częściami gruntudączy.

Jeżeli się. pod gruntem gliniastym lub
rędzinnym zńaydujespodnia warsta piasku
w mierney głębokości, to jest, o stopę pod
powierzchnią rozpościera, grunt takowy
dla spływu zbyleczney wilgoci, staje się ży-
żnym. Taż warsta piasku, pod cienką warstą,
ziemi roślinney, rozpostarta, czyni grunt
suchym zbytecznie, Częstokroć, a zwła-
szcza w' okolicach górzystych, kamienie

„s składają warstę spodnią gruntu. Ze wszy-
stkich zaś tego rodzaju pokładow , naypo-
myślnieyszy skutek sprawuje kamień wa-

„p'enny. "Ten przyciąga wodę i niektórym
* roślinom jak mp. Esparcecie i innym, do

klassy dwówiązkowey należącym, własny
swóy kwas węglowy odstępować się zdaje.

Łupek gliniany, tuż pod powierzcho-
wną warstą leżący, i sochą na wierzch wy-
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dobyty, rozkłada się, łączy z częściami in-
nemi, i grunt poprawia..

Ochra żelazna, niekiedy się pod po-
wierzchnią gruntu znaydująca, jest nay-
szkodliwszą dla roślin. Grunt na niey le-
Żący, pospolicie bywa koloru brunatnego,

1 +0) Mokrość gruhtu, zwyczaynie bywa
skutkiem nieprzenikliwości warsty spo=
dnićy. Bo chociaż warsta powierzchowna,
mnićy lub więcey przyciągając wody, i ją
zatrzymując, naturalną wilgoć w sobie za-
chowuje, ta jednak szkodliwą roślinom bydź-
nie może , chybaby grunt więcey w sobie
zawierał wody, aniżeli jey ziemie, przez.
skutek attrakcyi spojenia, przyciągnąćiza-
trzymać mogły. Lecz jak tylko zbyteczna
woda, nie może spłynąć ioddzielić się; zbie-

rającsię więc w znaczney massie , szkodli-
wą dla większey części roślin bydź musi.

141) Przeztemperaturę gruntu, nie ro-
zumiemy tu stopnia ciepła, jaki mu sięz po-
wietrza, promieni słonecznych, i położenia
mieysca udziela; lecz ten, który jest skut-
kiem przyczyn wewnętrznych, w samym-
Że gruncie mieysce mających.

Kula ziemska zdaje się w sobie pewny
ijednostayny stopień ciepla zachowywać;
jakoż w rzeczy samey, pod powierzchnią zie-
mi w pewney giębokości, we wszystkich
porach roku, jedaostayną prawie tempe-
raturę g stopni Reaumura znaydowano.

Różnica temperatury gruniu, oznacza

x
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się przez dlugość czasu, jakiego śnieg i lod
na nim będące, do stopienia wymagają , i
przezsposobność , jaką mają niektóre miey-
sca gruntu, do prędszego „lub powolniey-
szego marznięcia, co dla rannego wiosen-<
nego oranmia, jako też poźnego jesiennego,
jest rzeczą arcy waźną. A lubo w tym przed-
miocie, robiono niektóre  postrzeżenia
z ciepłomierzem, nie są atoli tak dostatecz-
ne, żeby pewnego coś znich wnosić ista-
nowić można było.

"Temperatura gruntu, zalęży naprzód
od stopnia wilgoci w nimzawartey. Grunt
wilgotny, w równych, zkądinąd okoliczno-

' ściach, jest zimniejszy, powoiniey wysycha,
prędzey marźnie, iwięcey potrzebuje cza-
su, dla nabycia przyzwoitego stopnia cie
pia, do wegetacyi roślinney potrzebnego;
diatey przyczyny, grunt wilgotny zimnym,
a suchy , ciepłym nazywają. Niewątpiiwa
jest, żewtym przypadku, zimno jest skut-
kiem ulotnienia wody i przeyścia jey do
stanu pary; ta albowiem przechodząc do
stanu lotnego, połyka część pewną ciepli-
ka, rozpuszeza się wnim; a zatóm go cia-
łom poblizkim, to jest częściom gruntu, od-
bierać musi. |

Oprócz tego, w: gruntach jednostaynie
wilgotnych, natrafiamy na rożny stopień
temperatury. Postrzeżenie nas uczy, że.
grunt mający w sobie oblicie ziemi roślin-
ney, gnoju i innych istot gnijący ch i roz-
kłądającychsię, ma w sobie wyższy pe
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temperatury, i daleko prędzey śnieg, któ-
rym bywa pokryty, topi. Istoty pomienio-
ne w gruncie zawarte, rozkładając się po-
woli, i nowym istotom początek dając, u-
walniają cieplik; gnoje zatćm, oprócz do-
starczenia pożywnych części, spulchnienia
i rozdzielenia mechanicznego cząstek grun-
tu, w rzeczy samey go ogrzewają.

Mówią pospolicie, że grunt wapnisty
jest ćiepły. Przyczyna tego jest widoczna.
Wapno albowiem, jakośmy widzieli, przy-
śpiesza rozkład ziemi roślinney, i innych
w gruncie rozkładających się istot; a za-
tćm i wydobycie się cieplika powiększa.

Nakoniec, nie wszystkie grunta, je-
dnostaynie są dobremi przewodnikami cie-
plika, który zewnątrz odbierają. Piasek
jest lepszym, aniżeli glina, jeżeli ta tylko
nie jest zbytecznie wilgotną. Nagła zatćóm
odmiana temperatury, więcey może dzia-
łać na rośliny w gruncie piaszczystym , a
niżeli gliniastym, rosnące. Dla teyto wła-
śnie przyczyny, przymrózki i zimna nocne
wiosenne, szkodliwsze są pierwszym, ani-
żeli drugim.

142) "Kształt powierzchni, położenie ggó-
rzyste albo plazkie, poziome albo nachy-
lone, wpływają znacznie na przyrodzenie
gruntów i części, z których się składają.
Grunt piaszczysty i suchy nierównie by-
«va żyźnieyszy, kiedy jest płazki. Wta-
kowóćm albowiem ;położeniu, dlużey zatrzy-

muje wilgoć, na którey mu częstokroć
: 10

«Rej
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zbywa. I przeciwnie, ten gatunek grun-
tu, zawsze traci na swojey wartości, ile

razy na mieyscach wyniosłych, górzystych,
i otwartych jest położony; nie tylko albo-
wiem wiatry , potrzebną mu wilgoć odbie=
rają, lecz nawet z nią, części poży"wne
unoszą.

Przeciwnie zaś, gruntom gliniastym, lub
innym, mającym spodnią warstę nieprze<
nikliwą, położenie górzyste z tego wzglę-
du jest pożyteczne, że ułatwia ściek wody
zbyteczney, któraby im szkodzić mogła.

145) Jeżeli grunt położony jest na po-
chyłości; kierunek jego na południe, lub
pólnoc, wschod lub zachod, znacznie na
dobroć jego wpływa. Obrócony na północ,
mniey od promieni słonecznych bywa ogrze-
wany, i dłużey w sobie wilgoć zatrzymu-
je. Zabytki istot organicznych w nim obe-
cne, za pokarm roślinom służące , nietak
się rychło rozkładają, a zatćm się nie tak
prędko w istotę roślinną zamieniają. We-
getacya trwa króciey, zaczyna się albo-
wiem poźno i prędko ustaje. Rośliny, bę-
dąc, po większey części, usunięte od działa-
nia promieni sionecznych, a zatćm ciepła
1 światła, mniey wyrabiają doskonalszych
sokow, i mniey owocow wydają.

Grunt na poludnie wystawiony, przyy-

mując więcey działania promieni słone-
cznych, prędzey się i mocniey ogrzewa:
Process wegetacyi, wcześniey rozpoczęty,
doprowadza do większey doskomałości plo=
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ny. Przeciwnie zaś, takowy grunt, wię-
cey cierpi w czasie zbyteczney suszy.

Grunta, na wschod położone, łatwo 0»
siąkają i wysychają prędko. Słońce w po-
ranku, rychley na nich całą wegetacyą o0-
żywia, rośliny więc prędzey i doskonaley
doyrzewają. P. 'Thaer rozumie, iż nocy
zimne i przymrózki, mniey są w takim
przypadku szkodliwe: ponieważ ciepło słoń-
ca wschodzącego , nie jest tak mocne, iż-
by nagłą odmianą temperatury, szkodzić
roślinom mogło.

Grunt obrócony na zachod, wówczas
dopiero przyymuje działanie promieni sło-
necznych, kiedy rośliny na nim rosnące,
przez nocny spoczynek, i rosę pokrzepio-
ne, silę swojego życia w dzienney porze
osłabiły. WW takim zatćm przypadku, nie
tak prędko doyrzewają. Wiatry zachodnie,
pospolicie są wilgotne , gruntowi zatćm na
zachod obróconemu, .zbyteczna susza mniey
szkodzić może. 'Takowe położenie nayko-
rzystnieysze jest wówczas, kiedy cokolwiek.
ku południowi jest pochylone. Przymróz-
ki w tym przypadku, są nayszkodliwsze,
ponieważ słońce dosięga roślin w tym cza-
sie, kiedy naymocniey ogrzewa.

Przyrodzenie części, do składu gruntu
wchodzących, wiele takoż na rozmaite po-
łożenie, wpływa. | tak, grunt gliniasty,
wilgotny i zimny, zyskuje na swoich przy-
miotach, kiedy jest położony na wschod al-
bo południe, i przeciwnie traci, będąc 0-
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* bróconym na zachod albo północ. Dla grun-
tow piaszczystych i wapnistych; korzy-
stnieysze znowubędzie: położenie na za-
chod.

144) Bywa często, że pola usunięte by=
wają od wpływu światła przez góry, gaje,
drzewa, domy i tym podobne przedmio-
ty. Promienie słoneczne, oprócz ciepła, któ-
rym grzeją, koniecznie do wzrostu roślin
są potrzebne. Wiemy albowiein, że ro-
śliny bez światła żyć nie mogą, że w cie-
mności nikczemnieją, na światło zaś wy-
stawione, sił nowych nabierają. Naywido-
cznieyszy tego działania przykład, mamy
na roślinach zamkniętych do naczynia. Prze--
dziurawiwszy boki jego, tak, żeby tylko
przez pewne otwory światło wpadało, po-
strzegamy, że rośliny zamknięte nachyla-
ją się w stronę, kędy światło wpada. W gę-
stych i młodych lasach, drzewa nadzwy-
czaynie prędko rosną , wydobywając się al-
bowiem z cienia drzew otaczających , szu-
kają w górze Światła. Wszystkie w ogól-
ności rośliny w cieniu rosnące, mają pozor
chorowity , skład delikatny i słaby, i wła-

ściwego sobie smaku nie posiadają. Przeci-
wnie zaś, im promienie słoneczne, pro-
stopadley i mocniey na rośliny działają,

"tym te są mocnieysze. Kolor zielony I-
ści, całkiem zdaje się od światła zależeć,
dla czego też te, które się nie rozwinęły,
są blade. Własność ta szczególna, jak do-
świadczenia Decandole pokazały , nie zale-



ży tylko od ciepła promieni słonecznych,
gdyż światło sztuczne, w niższey nawet
temperaturze, podobny zawsze sskutek spra-
wuje. :

145) Stan . tmostery , jey temperatu-
ra iklima, również w uwagę gruntoty
wchodzić powinny. Jeżeli Kinie odpo-
wiada szerókości jeograficzney mieysca, i
jeżeli temperatura średnia atmosfery; do
niego się stosuje, na ten czas obserwacye
termometryczne, dostateczne bydź mogą

do oeenienia wpływu, który klima na grun-
ta mieć może. Lecz odmiany stanu atmo-
stery, 1 jey termperatury, szczególne są
w niektórych okolicach, i wcale od różnych
przyczyn zależą, które zatćm na baczną
zasiugują uwagę. 2

Przyczyny wplywające na odmianę miey-
scowey temperatury są:

1) Ląd i morze, choć w tey samey sże-
rokości, ale nierównie od słońca ogrzewa-

ne: obserwacyć albowiem pokazały, iż ląd
jest od 4 — 5 stopni Reaumura ciepley-
szy w lecie, a chłodnieyszy w zimie, niż
morze. Więc wszystkie kraje iokolice nad
brzegiem morza położone , mają tempera-
turę łagodnieyszą , niż kraje w głąb lądu
wpuszczone. |

2) Wyniesienie jakiego kraju nad po*
wierzchnią morza, odmienia temperaturę;
wiemy albowiem, że wyższe warsty.atmo-
siery, są zimnieysze: im zatćm kray wy-
żey nad poziom morza położony, tym w wyże
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szey warście atmosfery znaydować się, i
tym niższą temperaturę mieć musi.

5) Zbliżenie do wierzchołkow gór wy-
sokich, takoż odmienia temperaturę. Bo
wierzchołki gór wysokich okryte są za-
wsze śniegiem i lodem, które topniejąc,
znaczną massę cieplika połykać, i tempe-
raturę studzić muszą. Kray na półkuli pół-
nocney , zasłoniony od południa górami,
jest zimnieysży, niż;kray zasłoniony od pół-
nocy.

4)Wszystko, co powiększa parowanie
wody, wyziewy ciał i roślin, co promie-
niom słonecznym de gruntu dochodzić nie
dopuszcza, to wszystko takoż zniża: tem-
peraturę. Kraje zatćm bagniste, ścieka-

"mi wod stojących napełnione, są zimniey-
sze, niż kraje osuszone. Okolice lesne,
mnożąc parowanie i wyziewy przez zby-,
tkującą*wegetacyą, zatrzymując dlugo śnie-
gi, i nie dopuszczając promieniom słone-
cznym przeniknąć do gruntu, niższą za-
wsze mają temperaturę. Dla tego też po-
większona ludność, a z nią uprawa ziemi,
robi kray Hagadnieyszy i ciepleyszy.

5) Wiatry takoż w niektórych okoli-
cach peryodycznie przypadające, znacznie
zniżają temperaturę. U nas naprzykład,
wiatry od Azyi, znacznie nad powierzchnią

morza wyniesioney, wiejące, studzą atmo-
sierę w lecie, a w zimie tęgie mrozy przy-
noszą. |Wiatr takoż północny od gór Ła-
pońskich i Norwegskich, w czasie topnienia
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na nich lodow przypadający, sprowadza
na końcu maja, długie i często szkodliwe
zimna.

146) Częstokroć grunta, napełnione są
kamieńmi rozmaitey wielkości, które we
względzie agronomicznym dwojako uważać
należy. 'Te, które narzędziami rolniczemi
wzruszone bydź nie mogą, i małe zaokrą*
glone , które się łatwo wzruszyć i prze-
nieść mogą. |

Kamienie znaczney wielkości, na po-
wierzchni gruntu, lub podjego powierzchnią
się znaydujące, zatrudniają uprawę, i czę-
stokroć bywają przyczyną popsucia narzę-
dzi rolniczych.
Kamienie male zaokrąglone.,sochomi bro-

nom ustępujące , szkodliwe są w gruntach,
kiedy się w znaczney bardzo ilości znaydu-
ja. Pożywnych albowiem pierwiastkow ro-
ślinom nie dając, znaczną część powierz-
chowney warsty zaymują. Niektórzy ro-
zusnieli, że ogołocenie pola z kamieni, psu-
ło grunta: doświadczenia jednak tego mnie-
mania nie potwierdzają.

Rozbior gruntow.

147) Zastanawiając naszę uwagę nad wła-
snościami gruntow, przekonaliśmy się, że
odmiana ich, jako też i rozmaita wartość,
jest wypadkiem różnego stosunku składa-
jących je części. A lubo zewnętrzne oko-
łiczności, kióreśmy rozważali,. niewątpli-
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wie na "ie wpływać się zdają; głównaje=
dnak przyczyna licznych odmian, na któ-
re w gruntach natrafiamy;tak w ich ze-
wnętrzney postaci, jako też we własno-
ściach wewnętrznych , zależy bez wątpie-
nia od rozmaitego stosunku pierwiastko-
wych części, do składu gruntu wchodzą-
cych. Chcąc zatćm doyść wartości gruntu,
własności jego szkodliwe lub pożyteczne
„wyśledzić,ii ich przyczynę wykazać, nale-
ży się przekonać o składających go czę
ściach. Rozbior zatćóm chemiczny zr,
nieodbicie jest potrzebny, do poznania je-
go wlasności. Ważność i potrzebę jego,
uznali jednomyślnie wszyscy światli agro-
nomowie. Dokładny atoli rozbior, nie tyl-
ko gruntowncy znajomości chemii, lecz i
wprawności w robieniu doświadczeń, wy-
maga. 'Takiey zaś znajomości, trudno jest
po wszystkich rolnikach wymagać. Dla tey-
to przyczyny , starano się podawać rozmai-
te sposoby rozbioru gruntow, bez użycia
działaczow owienaycky dekżnaza się
jednak nakoniec, iż wszystkie usiłowania
były bezskuteczne. W mojćy chemii rol-
niczey, wyłożyłem sposob rozbioru, poda-
ny przez P. Davy. Gdy jednak. tak wa-
żny w Agronomii przedmiot, glębszego za-
stanowieniasię wymaga; gdy poźnieysze che-
mików postrzeżenia, wiele nań światła rzu-

'ciły; przeto postanowiłem go w tćm miey-
gcu, obszerniey nieco wyłożyć. Gdy zaśto,
nie dla chemików piszę, lecz dla rolników,:



145
 

przeto mogącsię dla pierwszych wydawać
rozwiekłym,wcześnie ich sobie cierpliwość
zamawiam.

148) Do rozbioru gruntow, potrzebne
są, niektóre działacze chemiczne i pewne
narzędzia. Ze zaś pierwsze, mogąc bydź
obcemi istotami skażone, do mylnych w do-
świadczeniu wypadkow prowadzą, przeto
ich naturę poznać i o czystości wcześnie
przekonać się należy.

a) Kwas siarczany (acidum sulphuricum)
znajomy jest w handlu, pod nazwiskiem
oleju koperwasowego (oleum vitrioli) i za-
wszejjest czarnawy. W ystawując go na mier-
ne ciepło, wydaje z siebie parę wodną i
białe dymy , wybiela się i wzmacnia. I w ta-

_ kim tylko stanie, do naszych doświadczeń
użytym bydź może.

b) Kwas saletrowy (acidum  nitricum)
znajomy w handlu pod imieniem sżeydwa-
seru, częstokroć bywa pomięszany z kwa-
sem siarczanymi lub wodo-solnym, z któ-
rych mianowicie pierwszy, w naszych do
świadczeniach szkodliwy, bydź może. Czy-
ścisię zatem, dystyllując go z retorty,
z czwartą częścią wagi saletry, pomięszańy.
Chcąc się przekonać: czy w sobie nie za-
wiera kwasu siarczanego; dodaje się doń
kroplami roztworu solanu barytycznego,
1, jeżeli plyn mętnieć zaczyna, znak to jest,
iż przy kwasie saletrowym, kwas siarcza-
ny bydź musi. A

©) Kwas WORRY. dawniey żnajomy
29
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pod nazwiskiem kwasu solnego (acidum mu-

riaticum) zawsze prawie bywa skażony kwa-
sem siarczanym i żelazem, i od tego osta.

. tniego, makolor żólty. Czyścisię tym sa-
mym, sposobem, co i kwas poprzedzający,
z tą różnicą, iż zamiastsaletry , używa
się sól kuchenna. |

d). FVoda wapienna otrzymuję się, na-
lewając na 4 łoty świeżo wypalonego czy-
stego wapna, kwartę wody dystyllowaney,
i mięszasię kilkakrotnie. Płynsię potćm
zostawuje w spokoyności do wyjaśnienia i
przez bibułę cedzi. "Tym sposobem otrzy-
nana woda wapienna, chowa się w naczy-
niach zamkniętych. |
e) Węglan potażu znajomy pod tym na-

zwiskiem w aptekach, "ma w sobie często
przymięszane, siarezan i solnik potażu,
ich jednak obecność w naszych doświad-
czeniach bynaymniey nie szkodzi. WW wo-
dzie dystyllowaney rozpuszcżony, „powinien
stanowić prym jasny i z kwasami się burrzyć.
„A ponieważ shaikie z- powietrza wilgoć
przyciąga, przeto go w zamkniętych naczy-
niach chować należy. Do -ż66 iadczeń u-
Żywa się w stanie roztworu w wodzie. Na-
ten koniec rozpuszcza się w 4recli częściach
wody dystyllowaney iprzez bibułę cedzi.

f) Potaż czysty ;,w aptekach pod na-
zwiskiem potażu kaustycztego znajomy,
ż kwasami aitbo wcaie nie, albo bardzo ma-.
ło burzyć się PORPOCA i smak posiadać

gryzący alkaliczuyJ. A ponieważiatwo kwas
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węglowy z powietrza przyciąga, a przeto
go, w naczyniach zamkniętych, chować
należy..

2) Nadwęglan potażu ($uper carbonas
potassae) słaży w naszych doświadczeniach
do odkrycia magnezyi w gruncie. A po-
nieważ się ta sól w Śbtókach nie przedaje,
a przeto ją przygotowaną mieć naieży.
Robimy ją, rozczyn węglanu potażu, z u-
„mysłu kwasem węglowym przesycając , do
czego podawane są rozmaite sposoby. Nay-

lepszy jednaki naykrótszy jest, potażdlu-
go w atmosferze kwasu węglowego utrzy-
mywać, lub zwyczayny węglan potażu, wę-
glanem ammoniakalnym nalewać i ammo-
niak przez ciepło wypędzić. Używasięta
sól w doświadczeniach, rozpuszczając ją
w ó0śmiu częściach wody.

h) Solan i saletran baryty dostać mężna
z apteki. Bole te, do doświadczenia nżyć.
się mające, rozpuszczają się w 8 ezęściach
wody dystyllowaney. i

i) Siarczan srebra otrzymuje się, roz-
puszczając srebro w kwasie łotrawji 4
do otrzymanego roztworu, dodając kro--
plami kwasu siarczanego dopóty, dopóki

. się biały osad formuje. Osad takowy zbie-
ra się na bibulę,i małą ilością wody obmy4
wa; rozpuszcza się potóm we 20 częściach
dystyllowaney wody, przez bibułę przepu-
szcza i w naczyniach szklannych w ciemno-
ści, do doświadczeń zachowuje.

k) Infuzya galasu, robi się, na pół ło-
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ta galasu drobno utluczonego , nalewając
6 łotów gorącey wody, mięszaninę zostawu-
jąc przez czas niejaki w sposoy ności, a po-
tćm przez bibułę przepuszczając.

1) Szczawian potażu służyć będziewna-
szych doświadczeniach do odkrycia wapna.
Do tego celu służyć takoż może nadszcza-
wian potażu w aptekach pod imieniem So/ż
szczawikowey (sal acetosellae) znajomy ;,
z mnicyszym atoli od pierwszegosskutkiem.
Otrzymuje się szczawian potażu, lejąc do
roztworu soli szczawikowey w wodzie, roz-
tworu węglanu dopóty , dopóki się kwag,
zbyteczny całkiem nie nasyci, i sól kolo-
row niebieskich roślinnych , czerwienić nie
przestanie.

m) FFoda dystyllowana otrzymuje się
sposobem wiadomym. Zamiast jey, użyć
takoż można wody deszczowey, w czystych
tylko naczyniach zbieraney.

n) Fyskok otrzymuje się wiadomym spo-
sobem przez podwóyną dystyllacyą wódki.

p) Papier lakmusowy, służyć może w na-
szych doświadczeniach do odkrycia kwasow,
które, jak wiadomo, mają własność czer-
wienienia kolorow niebieskich roślinnych.
Chcącgo sobie przygotować,należy 2 łoty
Jakmusu z półkwartą wody czysteyw garn=
ku przez 10 minut gotować. Odócóe o:
trzymany, przez cieńkie płótno przece-
dzić i nurzać w nim dopóty kawałki pa-
nieru białego , dopóki te ostatnie, koloru

picbieskićgo nie przyymą. Tym sposobem



przygotowane i w cieniu wysuszone, sta-
nowią tak nazwany papier lakmusowy.

o) Ammoniak płynny czysty z apteki
mieć można.  , e

_ 149g) Narzędzia do rozbioru chemiczne-
go gruntow., potrzebne , są następujące:

1) Szalki tak czułe, ażeby jedno grano,
różnicę w przewadze czyzóła, 2)Wagi od;fun-
ła do 1 grana. 5) Sito drociane , tak gge-
ste, zda ziarno pieprzu przez nie przeyść

mogło. 4) Lampa Arganda. 5) Kilka fla-
szek. 6) Kilka tyglow hessyyskich. 7) Wa.
nienka porcelanowa do waporacyi. 8) Mo-
żdżerz i tłuczek Wegdwooda. 9) Bibuła
czysta do przecedzenia.

150) Chcąc się dowiedzieć o własnościach
pewney jakiey części gruntu, należy wziąść:
z niey kilka probek, i je między sobą po-
równywać. Na znaczney przestrzeni po-
la, nie zawsze sięgrunt jednostaynćy znay-
duje natury, owszem rozmaite, chociaż nie-
znaczne, zdarzać się mogą odmiany; w ta-
kićm zdarzeniu , chcąc pewne z doświad.
czeń wyciągnąć wypadki, nie z jednego, lecz
z wielu mieysc, próbki brać należy; roz-
biór ich razem zmięszanych, o częściach
skladających caley przestrzeni, jasne dać
może wyobrażenie. Pamiętać atoli trze-.
ba, iż w takim przypadku, próbki wzięte,.
naydoskonaley z sobą umięszać należy. Lecz
zdarza się częstokroć, iż na jednćm i tóćm-
żesamóm polu, znaczne zachodzą odmiany.
.W jednćm mieyscu , bydź może grunt gli.

*
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niasty, w drugićm piaszczysty, aw innćm
wapnisty; w takićm zdarzeniu, z każdey
części poosobna probki rozbierać należy:
ich albowiem mięszanina, fałszywe o ca-
łóm polu dając wyobrażenie „ do błędnych
aa może”wypadkow.

51) W zbieraniupi'obeki na tojeszeze
Wielęd: obracać należy: czy” powierzcho-
whna warsta uprawna, czy pod nią z:
spodnia, ma bydź przedmiotem uwag
Ww pierwszym przypadku, po zdjęciu dać:
nia zaymujesię tyle ziemi, na złe Się war-
sta uprawna gruntu rozciąga: w druginy ,
po zdjęciu całkowitey warsty uprawney,
bierze się tylko pod doświadczenie, sama
warsta spodnia gruntu. W obu przypad-
kach, natrafiając na kamyki większe od
włoskiego orzecha , należy je odrzucać;
mnieysze zaś zostawić przy próbee do o-
znaczenia ich ilości w dalszćm doświądcze-
niu. Nadto zbierając próbki zwracać uwae
gę na położenie gruntu, czysię takow-
na płaszczyźnie, w dole, na pagórku lub
na pochyłości znayduje ; na grubość war-
sty uprawney i nakoniec na rośliny, buy.
nie się na niey krzewiące.

Jeżeli po wydobyciu z ziemi, próbki na-
tychmiast analizowane bydź„nie mogą, na
leżyy je złożyć do fiaszek dobrze zamknię-
tych : w czóm tę ostróżność zachować na-
leży, żeby naczynia całkiem napełnione
były.

152) Nimsię przystąpi do rozbioru che-
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micznego , należy wprzódy ściśle rozważyć
wszystkie własności fizyczne gruntu, to jest:
ciężkość gatunkową, własność przyciąga-
nia i zatrzymywania wody , sposobność
przyciągania wilgoci z powietrza i wysy-
chania; spoyność i zsiadłość pod wszyst-
kiemi względami ; własność przyciągania
kwasorodu z powietrza i t. d. wszystko
to, co w uwagę rozbioru gruntow,koniecznie
wchodźić powinno. Doświadczenia albo-
wiem pokazały, że jp. dwa gatunki wę-
glanu wapna, z jednostaynego stosunku
pierwiastkow złożone , nierówną w sobie i-
lość wody zatrzymują, w nierównym cza.
sie wysychają, a następnie wcale różny sku-
tek na wegetacyą wywierać mogą. lItak
mp. kiedy 100 części piasku wapnistego
grubego, zatrzymują przy sobie wody 29
pre.; taż sama ilosć piasku drobnego, jey
zatrzymuje 85 pre. Słowem, rozmaity stan
fizyczny gruntow,pomimo jednostayności
składowych części, różnie na wzrost roślin
wpływaćsię zdaje. Rozbiór zatćm chemi-
czny gruntow, sam jeden, niejest dosta-
tecznym, jeżeli go uwaga własności fizy-
cznych nie poprzedzi.

P. Schiibler, professor chemii w instytu-
cie Felenberga w Hofwyl, naypierwszy tę
myśl podał, ijemu winniśmy w tym przed-
miocie, bardzo ważne i interessujące do-
świadczenia, których ostateczne wypadki
na tablicy € przytaczamy. |

155) Powszechne między rolnikami, mia-
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_nowanie gruntow ciężkichi lekkich, bynay=
mahiey , ciężkości ich gatunkowey nie ozna.
cza; ale jest raczey wyrażeniem ich siły
spojenia i własności przylegania do narzę
dzi rolniczych. Grunt zp. gliniasty, ciężkim;
a piaszczysty lekkim, nazywają, chociaż
ciężar właściwy tego ostatniego, większy
jest od ciężaru pierwszego.

Przez ciężkość zatćm gatunkową grun-
tu, rozumiemy stosunek właściwego cięża=
ru jego, w pewney i oznaczoney objętości
wziętego,do ciężaru właściwego wody, pod
tąż samąobjętością, uważaney, Chcąc więc
oznaczyć gatunkową ciężkość gruntu, na.
leży go naprzód wysuszyć: wilgoć albowiem
zwyczaynie w nim obecna, całe doświad.
czenie, mylnćm zrobić może. Potćm bie
rze się pewne jakie naczynie p. szklankę,
waży się, napełnia wodą czystą, i po jey
napełnieniu , waży powtórnie; tym się spo-
sobem dochodzi właściwy ciężar wody wna-
czyniu zawartćy. Podobnym sposobem na-
pełniając tęż szklankę gruntem. przygoto.
wanym, oznacza się jego ciężar właściwy,
podjednakową objętością. "Ten ostatni cię-
żar, dzieląc przez ciężar wody , otrzyrmu-
je się ciężkość gatunkowa gruntu do wody.
Niech mp. ciężar wody w szklance zawar-
tey, waży 5,000 gran, ciężar zierai 6,000
gran; będzie więc ciężkość ggatunkowa grun-
tu, do wody jak 6,000 : 5,000, to jest jak 2:

"_ Doświadczenia pokazały , iż piasek, wę:
siężkość gatunkową naywiększą; po nim
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idą: glina, margiel, wapno, anakoniec zie-
mia roślinna, którey ciężkość gatunkowa
jest naymnieysza. / ciężkości zatćm ga-
tunkowey gruntu, o częściach go składa.
jących , sądzić poniekąd można.

154) Przeż siłę zatrzymania w grun-
cie wody , rozumiemy sposobriość; właści.
wą każdemu gatunkowi gruntu, zatrzy.
mywania przy sobie pewney ilości wody,
nie wydając jey ż siebie w postaci kropli.
'Ta siła oznaczyć się może w częściach se-
tnych. I tak mp. gdyby 1,000 gran ziemi,
zatrzymywały przy sobie 600 gran wody,
siła ta moglaby się oznaczyć przeż 66 pre.
Sposob jey oznaczenia, jest następujący:

Biorą się dwa kawałki bibuły jednostay-
nego ciężaru. Jedenznich napawa się wo-
dą, i w tym stanie waży; niechby 7p. je-
go waga wynosiła. ioo gran; na drugi ka-
"ali na leyku ułożony ; urniesżcza się
ziemia, wprzódy w. osobrićm naczyniu
z wodą zarobiona; ciężar jednak tey ziemi,
przed jey z wodą połączeniem, powinien
bydź oznaczony; niechby ten wynosił 500
gran. Woda niemogącasię przy gruncie
zatrzymać „, ścieka przez bibulę, i takaj jey

tylko część zostaje , jaka grunt dany i bi-

bułę nasycić jest zdolna. „Gdy woda ście.
kać przestanie, oznacza się ciężar bibuły
z ziemią i od tego odciąga ciężar 100p
różnica okaże wypadek żądany, to jest:
łę gruntu zatrzymywania w sobie abe

Niechby całkowity ciężąr gruntu wodą na-
20
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pojonego wynosił gran 1,000; tedy odcią- -.
gając od niego ciężar bibuły wodą napojo-
ney, to jest gran 100, pozostaje gran goo, -
od których odeymując pierwiastkową wagę
gruntu gran 500, pozostaje gran 400,któ-
re oznaczają wagę połkniętey wody. A je-
żeli 506 gran ziemi, połykają 400 gran we-
dy, tedy 100 gran tamiey, połknie tćy o-
statniey ggran 80. Czyli siłagruntu polknię-
cia i zatrzymania wody równa się $0 pre.

Nim się jednak ziemia, pod wyżey rże-
czone doświadczenie weźmie , należy ją
wprzódy przyzwoicie w mierney tempe-
raturze. wysuszyć. Strzedz się atoii nale.
ży zbytecznego ciepła: wiadomo albowiem,
iż glina mniey więcey, w gruncie obecna,
przez wystawienie na. wysoki stopień tem-
peratury , całkiem swoje własności odmie-
nia, i władzę przyciągania i zatrzymywa-
nia w sobie wody, przez to zmnieysza.

155) Ta własność fizyczna gruntow, jest
jednąz nayważnieyszych, a przeto nay-
więcey uwagę rolnika zastanawiać powin-
na. Woda albowiem, już to sama przez się
roślinom za pokarm służy, już inne istoty
na pokarm roślinny uspasabia; jey przeto,
w. przyzwoitym stosunku, obecność w grun-
cie, tego ostatniego żyżności, istotny wa-
runek stanowi. Na poznaney tey własno..
ści, opiera P. Cadet de Gassicourt, sposob
rozbioru gruntow, przez siebie podany;
wypadki atoli jego doświadczeń, nie odpo-
wiadają tey ścisłości, do którey w dzisiey-
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szych czasach, rozbiór chasgiomiy dopro-
wadził.

Ze wszystkich części. zwyczaynych ,
grunta składających , ziemia roślinna, nay- *
więcey połykai zatrzymuje wody: albo-
wiem prawie dwa razy więcey od swojego
ciężaru. ' Lecz magnezya czysta przewyż-
sza ją jeszcze; albowiem połpiąta razy wię-
cey wody zatrzymuje, jak sama waży. la
szczególna własność magnezyi, podlug Śchii-
blera, tłumaczyć ma wpływ szkodliwy tey
ziemi na wegetacyą. resztą, inne gatun-
ki gruntow, zachowują się względem wo-
dy, jak niżey przytoczona tablica C oka-
zuje. i

156) Przez spoyność gruntu, nie tyl-
ko rozumiemy jego mnieyszą lub większą
twardość, słabsze lub mocnieysze cząstek
spojenie, lecz w stanie wilgotnym, wła-
dzę jego przylegania do narzędzi rolni-
czych. Dla oznaczenia stanu spoyności
gruntow , w stanie suchym, P. Śchiibler,
porobił zniego, pewney grubości równo-
ległościany, ije, na podstawach, na liniy 15
od siebie odległych, opierał; poźnieykładł
na nie, pewną ilość ciężarow dopóty , do-
póki się nie złamały. Spojenie glimy 0*
kazało się naywiększe; piasku, naymniey-
sze. Nadto uprawując grunt wilgotny,

nietylko uważać należy na spojenie czą-
stek, które zwyciężyć trzeba, lecz jeszcze
na rozmaity stopień przylegania jego do

narzędzi rolniczych. Do tego celu, po-
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robił P. Schiibler, jednostayney powierz-
chni tabliczki z żelaza polerowanego , je-
sionu, dębui t.p. utwierdzał je do szalek

bardzo czułych i przyleganie ich mnieysze
lub większe, do rozmaitych gatunków grun-
tu, oznaczał ciężarami z przeciwney stro-
ny szalki położonemi. Glina pokazała ma-
ximum przylegania, piasek zaś minimum:
"Tabliczki drewniane więcey przylegały, a-
niżeli żelazne polerowane; dębowe więcey,
aniżeli jesionowe.

157) Chcąc znaleźć ilość wody, jaką każdy
gatunek gruntu paruje w pewnym i ozna-
czonym czasie i daney temperaturze, na-

leży na płazkićm naczyniu rozpostrzenić
warstę ziemi, jednostaynie ułożoney, do-
brze wodą napojoney , i w izbie ogrzaney”
na 10 stopni Reamura przez godzin 4 Z0-
stawić.  Zmnieyszenie ciężaru, w tym cza-
su przeciągu, okaże ilość wody ulotnioney.

158) W celu porównania gruntow, pod
względem ich własności połykania wody,
rozpuszczoney w powietrzu atmosfery-
cznćóm, używać zawsze należy gruntow

w stanie ich zupełney suchości. Na ten ko-
niec, pode dzwonem daney objętości, do-

brze zewsząd zamkniętym, umieszczał P.

Schibler , na tabliczkach, 10 cali kwadra-

towych powierzchni zawierających, dane

jłości gruntu od 200 gran, iwe 12,241 48
godzinach, uważał powiększenie się cięża-
ru. Połknięcie wilgoci , w pierwszych mo-
mentaąch, zawsze było większe, i zmniey-



157

 

szało się w miarę napojenia się nią grun-
tu, wreszcie po kilku dniach zupełnie u-
stało. Ziemia roślinna , ee wszystkich czę-
ści gruntu, naywięcey wilgoci połykała.

15g) Namieniliśmy wyżey, że grunta
połykają gaz kwasorodny z powietrza. Czy
się ta własność należy ziemiom pierwia-
stkowym, lub jest wypadkiem połączenia
się ich z wodą; różnią się w tćm zdania
chemikow dzisieyszych. Aiemia roślinna,
takoż ustawicznie kwasoród. z powietrzą
przyciąga. Jakokolwiek bądź, doświadcze-
nia P. Schiiblera pokazały, że grunta su-
che, bynaymniey kwasorodu z powietrza
nie połykają, lecz tylko wilgotne. Naten
koniec, obrał pomieniony chemik naczy-
nia szklanne jednakowey wielkości, mogą-
ce się hermetycznie zamykać, i wprowa-
dził do nich równe ilości rozmaitych grun-
tow, które wprzódy starał się od przystę-
pu powietrza atmosterycznego, ile możno-
ści, usuwać, i zostawił je przez dni 30
w temperaturze 15 — 15 Reaumura. Po
upłynieniu tego czasu, examinował powie-
trze w balonie za pomocą Eudyometru
Wolty, i znalazł, że ilość połkniętego kwa-
sorodu, różniła się w stosunku wilgotno-
ści gruntu.

'. 160) W eelu wyśledzenia cieplika ga-
tunkowego gruntow, używał P. Schiibler
sposobow rozmaitych; wszystkie jednak
w ostatecznych wypadkach zgadzały się
z sobą. Lecz naylepszy sposob, celowina-
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wet rolnika naydogodniey odpowiadający,
w oznaczeniu ciepła, i władzy jego przepu-
szczenia, jest: ogrzewać równe ilości grun-
tu, do pewnego stopnia temperalury, a
poźniey uważać czas potrzebny, dla ka-
żdego gatunku, do oziębienia się i zniże-
nia, do pewnegoi oznaczonego epa tem-
peratury.

161) Skrobiąc nożem grunta suche, i
piłowiny zostawując na elektrometrze,wszy-
stkie okazały elektryczność odjemną, na-
wet i ziemia roślinna. Doskonale wysu-
szone, są nieprzewodnikami, co przypisać
należy przytomności w nich żelaza i wil-
goci, z których nigdy. ogołocone bydź nie
mogą.

Co do galwanizmu: ziemia roślinna ró-
Źni się od innych, sposobem zupełnie wi-
docznym. %iemie pierwiastkowe zaymują
stronę odjemną kolumny galwaniczney,
ziemia roślinna sama, zaymuje stronę prze-
ciwną, P. Schiibler rozpuszczał ziemię ro-
ślinną w rozmaitych rozciekach, a miano-

( wiele, w wodzie, roztworach alkalicznych

i ziemnych. We wszystkich tych przypad-
kach, ziemia roślinna, precipitowała się
w kosmkaech brunatnych, koło bieguna do-
datnego; kiedy alkali i ziemie, zgroma-

„ dzały się około odjemnego (obacz Tablicę O).
162) Rozważywszy własności fizyczne

gruntow , przystąpmy doich rozbioru che=
imicznego. 'Ten się dwojako uskutecznić
może : powierzchownie ź dokładnie. Rozbior
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powierzchowny , w! wleiu przypadkachmo-
że bydź wystarczającym; dogodny zaś jest
dla tego, że go każdy rolnik łatwo wyko-
nać potrafi. Mozbior dokładny wymaga
głębszey umiejętności chemii, i większey
wprawy. Zatrudniymy się ich obu wy-
kladem, zaczynające od pierwszego.

Rozbior powierzchowny.

1065) Grunt zawsze w sobie zawiera mniey
więcey wilgoci; tę zatóm naprzód oddzie-
lić i oznaczyć należy. Uskutecznia się to:
grunt dany, byleby w porze nie zupełnie
wiigotney, z pola zdjęty, w pewney i o-
znaczoney wadze rp. łotow 50, rozpoście-
rając na papierze i susząc go dopótywdo-
brze ogrzanym piecu, dopóki się zupełnie
na proszek nierozsypie i kilkakrotnie , co
kwadrans przeważany, na ciężarze nic tra-
cić mnie będzie. Utrata ciężaru, którey
grunt w działaniu tćóm doświadczy , wska-
zywać będzie wagę w nim wody będącey.
'Lakowa robota z wielką ostróżnością wy-
konywana bydź powinna: zbyteczne albo-
wiem ciepło, może bydź przyczyną ulotnię-
nia ziemi roślinney w gruncie zawsze obe-
cney; mierne zaś i niewystarczające, zo0-
stawi przy gruncie pewną ilość wody, któ-
ra w dalszey robocie, zwłaszcza, jeżeli
przez wypalenie oznaczać zechcemy stosu-
nek ziemi roślinney, zawsze na rachunek
tey ostatniey policzoną będzie. WW pier-
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wszym i drugim razie doświadczenie my!|-
nćm bydź może. Nayprzyzwoitszy więc

-będzie stopień ciepla, niedochodzący cokol-
wiek stopnia wody wrzącey , czyli 70— 75
Reaumura.

164) Chcąc daley w gruncie +5AB i-
lość obecnych kamykow lub istot organi-
cznych, jeszcze nierozłożonych, jako to:
korzonkow, łodyg, liścia i t.p. bierze się
wysuszoney ziemi sto części 72p. 100 drachm
(=łot. 25), układa na sicie drocianćm, i wo-
dą deszczową lub dystyllowaną dopóty ob-
mywa, dopóki ta cokolwiek z sobą unosić
przestaje. "Resztę pozostałą na sicie, zło-
żoną z istot organicznych nierozłożonych
i kamykow, oddzielając jedne od drugich,
wysuszyć i zważyć należy, Kamyki te, al- |
bo są z rodzaju felspatu, krzemienia, por-
firu, granitu, kwarcu, it.p., albo z ro-

dzajua wapiennego: na co bardzo uważać
należy. W tym ostatnim przypadkn, burzą
się z kwasami wodo-solnym lub saletrowym.

165) Po oddzieleniu z gruntu, wyżey
rzeczonych części, które niejako za obce
uważać należy, pozostają w nim nayisto-
tnieysze, jako to: piasek, glina, ziemia

"roślinna i wapno: lubo to ostatnie nie za-
wsze, albo w małym bardzo stosunku by-
-wa obecne. Na te zatćm części w rozbio-
rze, całą uwagę obrócić należy. Oprócz

tego, mogą bydź jeszcze w gruncie, ma-
gnezya, gips 1 inne sole.

Oddział piasku nayważnieyszym jest
l
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wcaleyrobocie przedmiotem: nie masz dl=
bowiem gruntu, któryby go mniey więcey
w sobie nie zawierał. Oddziela się zaś ła-
two, przez wymycie danego gruntu wodą;
będąc albowiem, jakośmy widzieli, cięższy
od ianych części, łatwo się z roztweru od=
dziela i na dno opada.

Na ten koniec, roztwor wyżey rzeczo=
ny, przepuszczony przez sito, imięsza się,
i, jeżeliby się część jaka gliny nieroztwo=:
rzoney w wodzie znalazła, rozciera się
palcami, dodaje się doń więcey wody, i ca-
ły płyn zostawuje się przez czas niejaki
w spokoyności. Mając do czynienia z grun-

powoli odbywać należy. Gdy piasek na
dno opadnie, płyn na nim stojący, zlewa
się ostróżnie , i do dalszego doświadczenia
zostawuje. Osad obmywa się kilkakrotnie
wodą i suszy; a że częstokroć ma w sobie
ślady ziemi roślinney, przeto się od niey,
przez wyprażenie , oswobadza.
Naytrudniey jest piasek oddzielić od grun-

tu, w którym ziemia roślinna panuje. Ta
albowiem ostatnia, trzymając się z ipo=
rem pierwszego, z trudnóścią się od niego
oddzielić daje. Uskutecznić jednak to mo-
żną, przez kilkakrotnie powtarzane po-
wolne wymycie, i w czasie tego; powol-
ne wzruszanie płynu i potrząsanie bokow
naczynia.

166) Zi płynu, po oddzieleniu się piasku,
pozostałego, wypada naprzód odłączyć

21



158

  

istoty solne, aby łatwiey napotóm, wa»
pno, ziemię roślinną i glinę odosobnić i o-
znaczyć można było. Płyn zatćm pomie-
niony ńalewa się większą ilością wody,i
w kociołku pobielanym wewnątrz, przez
pólgodziny, przy ustawicznćm jego dre-.
wnianą warzechwą mąceniu, gotuje. Zo-
stawuje się przez czas niejaki w spokoyno-
ści, dopóki ziemie na dno nie osiądą ipłyn
się nie wyjaśni. Na osad oddzielony,leje
się powtórnie woda czysta, siowem: goto-
wanie dopóty się powtarza, dopóki roz-
twor węglanu potażu, do płynu wygoto-
wanego dodany, mącić go nie przestanie.
Wszystkie takowe potćm płyny, zlewają
się razem, cedzą przez bibułę, i dla zagę-
szczenia, do połowy parują. Żółty albo
brunatny kolor takowego płynu, dowodzi
„w nim obecności extraktu ziemi roślinney;
przeciwnie zaś jasny, o nieprzytomności je-
go domyślać się każe.

167) Chcąc się tedy dowiedzieć: jakie
się sole w tym płynie znaydują , bierze się
jego część pewna, rozlewa się do kieli-
szkow i probuje się następnym sposobem:

a) Jeżeli za dodaniem szczawianu pota-
Żu, płyn mętnieć zaczyna, oznaczato, że
w nim wapno jest obecne.

b) Lug kaustyczny potażu, podobneź
mącenie sprawujący,0o przytomności ma-
gnezyi domyślać się każe.

c) Roztwor zaś węglanu potażu kb sO-
> przez mącenie płci, okazuje przyto-
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mność soli, których zasadą, są wapno lub
magnezya.

d) Jeżeli za dodaniem ej als
płyn przyymuje kolor czerwony, fioleto-
wy, lub ciemno-błękitny, znak tojest, w pły-
nie obecności niedokwasu żelaza. |

e) Jeżeli siarczan srebra, oddziela z roz-
tworu osad w gruzłach, pokazuje w nim
przez to dłęłeność soli kuchenney, tudzież
soinikow magnezyi i wapna.

f) Saletran baryty , przez mącenie pły-
nu, pokazuje w nim obecność siarczanow,,
jakoto np. gipsu i t.p.

g) Parując cokolwiek tego płynu do su-
chości, i resztę pozostałą suchą, rzucając
na rozpalone węgle, jeżeli się ta z trza-
skiem pali iulatuje, znak to jest obecności
saletranow.

Tym tedy sposobem, przez powierzcho-
wne doświadczenia, można się przekonać

o obecności tych istot, które się rozpuści-
ły w wodzie. -

168) Żeby zaś pomiienione istoty, mo»
gące się składać mp. z gipsu, soli kuchen-
ney, siarczanu żelaza, sałetranu wapna
lub nakoniece extraktu ziemi roślinney, do-
statecznie rozróżnić , należy cały płyn, na-
przód w kociołku pobielanym, a potćm
w naczyniu szklannćm lub porcelanowóćm
do suchości wyparować i resztę suchą zwa-
Żyć. Parowanie, przy końcu roboty, bar=
dzo powolnie i ostróżnie odbywać się po-
winno.

*
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Jakie części do składu tey reszty pozo-
stałey wchodzą, następujące doświadcze-
nia objaśnią:

a) Jeżeli jest bez smaku, twarda na do-
tknięcie i wilgoci z powietrza nie przycią--
ga, jest gipsem.

b) Jeżeli ma smak mocny, wilgoćzpo-
wietrza przyciąga i z trzaskiem się na wę-
glach pali, tedy zawiera w sobie, sól ku-

chenną , tudzież saletran albo solnik wapna.
c) Jeżeli przy wyżey wyrażonych wła-

snościach, posiada smak gorzki, tedy ma

w sobie saletran albo solnik magnezyi.
d) Smak ściągający, oznacza obecność

soli żelaznych.
e) Jeżeli nakoniec ta reszta , jest kolo-

ru ciemno-brunatnego i klejowata, musi
w sobie zawierać extrakt ziemi roślinney.
W probowaniu powierzchownóćm grun-

tow, dosyć będzie przestać na wyśledze-
niu natury istot solnych, nie oznaczając
bynaymniey ich stosunku, ani ich wzaje-
mnie od siebie oddzielając.

169g) O obeeności wapna w gruncie ,
wielorakim sposobem przekonać się można.
Jeżeli jego jest podostatkiem; grunt na do-
tknięcie wydaje się bydź suchy i z wodą
w ciasto zarabiać się nie daje. 'Te atoli
znaki powierzchowne, są mniey pewne;
używa się zatćm pospolicie kwasow do od-
krycia wapna w gruncie, z któremi się ten
ostatni burzy. A że takowego burzenia jest
przyczyną uchodzący kwas węglowy , któ-
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ry się takoż może znaydować przy magne-
zyi i niedokwasie żelaza w gruncie często
obecnych, a przeto iten sposoh wyśledze+
nia wapna, ściśle mówiąc, nie jest dosta-
teczny. Naylepszy zatćm będzie, jakośmy
wyżey powiedzieli,za pomocą szczawianą
potażu. Na ten koniec, na jeden łot zie-
mi, nalewa się pół łota kwasu wodosol-
nego, tyląż wody rozprowadzonego. Cała
mięszanina zostawuje się w spokoyności,
rozlewa potem wodą: i przez bibułę cedzi.
Do tak przecedzonego płynu, dodaje się
naprzód cokolwiek węglanu potażn, dla
przytłumienia zbytkującego kwasu, a po-
tóćm dopiero szczawianu potażu, jeżeli w tym
ostatnim przypadku, płyn mętnieć poczy=
na, znak to jest obecności wapna. |
W naszym atoli powierzchownym roz=

biorze gruntu, przestaniemy na traktowa-

niu jego kwasami, zwłaszcza, gdy mamy:
do czynienia ze zwyczaynemi gruntami. Wę-
glan albowiem żelaza , znayduje się tylko
na nizinach, a magnezya w gruntach, po-
łożonych w blizkości skał serpentynu.

170) Przeświadczywszy się zatćm o obe-
eności wapna w gruncie, oddział jego u-
skutecznia się następnym sposobem. 'Bie-
rze się pewna 1oznaczona Część gruntu do-
brze wysuszonego, lub jak w naszćm do-
świadczeniu, pewna część owey reszty(168)
suchey po wyparowaniu pozostałey , i na-
lewa się dopóty kwasem wodosolnym lub
saletrowym , czterma częściami wody roz-
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prowadzonym , dopóki burzenie się nie u-
stanie , i dopóki zanurzony kawałek papie-
ru lakmusowego „, czerwienić się nie zna-
cznie. .Płyn cały zostawuje się w spokoy-
ności przez dzień jeden, w którymto cza-
sie, należy 'go często mięszać pręcikiem
szklannym, dla ułatwienia rozpuszczenią
się wapna. | jeżeli się to ostatnie rozpu-
ści zupełnie, cały roztwor cedzisię przez
bibułę, i resztę na niey pozostałą, obmy--
wa czystą wodą i waży. ' Od caikowitega
ciężaru, odciągając wagę pomienioney re-
szty, dochodzi się waga rozpuszczonego, a
zatćm obecnego w gruncie wapna. Przy.
puśćmy, że gruntu pod doświadczenie wzię-
tego było 400 gran; bibuła do przecedze-
nia użyta ważyła 50 gran. Jeżeli po do-
świadczeniu, reszta pozostała na bibule,
wespół z nią razem ważyła 414 gran, te-
dy potrącającna bibułę 50 gran, pozosta-
je 584 gran; strata zaątćm przez roztwor
w kwasie poniesiona, czyli ilość wapna
w gruncie obeena, jest 16 gran. Aże 400
gran pod doświadczenie były wzięte, prze-
to stosunek wapna w gruncie=4 pre.

171) Przekonywając się skądinądo obe-
cności w gruncie niedokwasu żelaza, nale-

Ży w doświadczeniu, zamiast wyżey rzea
ezonych kwasow, saletrowego lub wodosol-
nego, użyć kwasu octowego wodą rozpro-
wadzonego , który wapno w sobie rozpu-
ści, nie tykając bynaymniey niedokwasu że-
Jaza. Na pozostałą zątćm, sposobem tym
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oddzieloną i dobrze wysuszoną resztę , le-
je się kwas wodosolny, i płyn się w spo-
koyności na zimnie zostawuje przez godzin
24. W tym czasie, kwas wodosolny roz.
puści w sobie niedokwas żelaza, przyymu-

jąc od tego ostatniego żółty kolor i smak
ściągający , tudzież własność czernienia się
przez infuzyją galasu. Reszta po działaniu
kwasu pozostała, wielokrotnie obmyta i
wysuszona, przez utratę swojego ciężaru,
oznacza stosunek żelaza w gruncie obe-
cnego.

72) A jako ziemia roślinna jest nay-
srodę szą częścią do składu gruntu wcho-
dzącą, i całkowitą jego żyżność stanowi,tak
odkrycie i pokazanie jey stosunku, naybar-
dzicy naszę uwagę, zająć powinno. Wy-
znać jednak należy, iż w całym rozbiorze
gruntow , ta robota jest naytrudnieysza i

nayzawilsza, jeżeli tylko z taką dokładno-
ścią , ma bydź wykonywana, jakiey ważność
rzeczy wymaga. Dwa są sposoby oddziele.
nia ziemi roślinney z gruntu, tojest: dro-
gą suchą i drogą wilgotną. Pierwszego u-
żylem w mojey chemii rolniczey. Jest on
wprawdzie łatwy do wykonania , i z tego
względu dla każdego rolnika dogodniey-
szy. Ostatni zaś zawilszy, więcey umieję-,
tności chemii i wprawy w doświadczaniach
wymagający, lecz dokładnieyszy i i PEWSE
szy. Zastanowmy się nad niemi..

175) Ze ziemia roślinna, w każdym
gruncie, rmniey więcey, jest obecna, to
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jest pewna; idzie tylkoo wyśledzenie jey na»
tury i stosunku. Jeżeli na ogniu prażona,
wydaje z siebie zapach piór spalonych, m!_
siałą powstać z rozkładu istot źwierzęcych;
jeżeli w podobnym stanie, przeciwnie, wy.
daje zapach palących się roślin, snadź po-
czątek swóy jest winna roślinom. Zapach
podobny do palącego się turfu, o obecności
ziemi roślinney kwaśney domyślać się ka.
że. Można jeszcze oteyostatniey przeko.-
nać się. przez jey własność czerwienienia
kolorow niebieskich roślinnych, jako mp,
papieru lakmusowego.

Chcąc zaś jey ilość wynaleźć, bierze
się pewna i oznaczona część gruntu, od
włokna i kamykow oswobodzona , doskona-
le wysuszona , albo, jak w naszóm doświad=
czeniu, pewna część reszty pozostałey od
poprzedzającego śledzenia, i, kładąc ją do
tygla nakrytego, stawi się tygiel między
mócno żarzące węgle; po kilkunastu minu-
tach prażenia, zdeymuje się z tygla pokry.
wa, ziemia się mięsza szklannym prętemi
znowu praży dopóty , dopóki czarny kolor
gruntu, całkiem nie zniknie i jasny lub
czerwonawy nie okaże. Po skończeniu takiey
"roboty i ostudzeniu tygla, ziemiasię zbie-
ra i waży. Utrata ciężaru, oznacza stou
sunek ziemi roślinney w gruncie.

Chcąc przyśpieszyć robotę, można do
prażącey się massy dodawać nieco sale-
twanu ammoniaku; sól ta, sama się pręd-
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ko ulotniając, oddział ziejmi roślinney przy-
śpiesza.

_ 174) Sposob ten, z prostoty swojey,
mający zaletę, nie może bydź za dokła=
dny uważany, z następujących przyczyn:
1) Wymagazupełnego wysuszenia ziemi, co
się w gruntach niektórych, a mianowicie gli-
niasty ch; żadną miarą uskutecznić nie 323
je. Wilgoć albowiem, trzymając się mio0-
cno cząstek gliny i zaledwo się od nich
mocnym ogniem dając oddzielić, w pra-
Żżeniu, na rachunek ziemi roślinney iśdź.
musi. 2) Ponieważ wtakowóćm działaniu,

ziemia roślinna_rozkładając się na swoje
ostateczne pierwiastki, całkowicie się ulo-
tnia, przeto się jey tylko stosunek docho*
dzi, bynaymniey zaś własności, na które je= '
dnak bardzo uważać należy. 35) Grunt, za='
wiera w sobie wiele istot organicznych nie-
rozłożonych, które się paląc, za jedno z zie-
mią roślinną wzięte bydź mogą. 4) Nako-
niec ziemia roślinna po spaleniu, zawsze

zóstawia po sobie pewną część popiołow,
które się odinnych części gruntu , rozró-
Źnić nie mogą.

Każdy, kto cokolwiek z chemiją jest 0-
beznany, ważność tych zarzutow uznać mu=
si. Sposob zaś oddzielenia ziemi roślinney
drogą wiłgotną, tę ma szczególniey zaletę,
iż nie tyiko o jey stosunku w gruncie, lecz
i własnościach sądzić uczy. Jest wprawdzie
nieco zawilszy, lecz nie tak jednak trudny,
azeby przez rolników przedsięwziętym1 do-

DP
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konanym bydź nie mógł. Używanym zaś
bydź powinien w rozbiorze, mianowicie tych
gruntow, które obfitują w ziemię roślinną.
Przeciwnie zaś, w powierzchownym roz-
biorze , lub w rozbiorze gruntow, na wy-
sokich mieyscach położonych i mały sto-
sunek ziemi roślinney , w sobie zawiera-
jących, dosyć będzie przestać na sposobie,
wyżey wyłożonym. |

175) Cały sposob oddzielenia ziemi ro-
ślinney z gruntow, drogą wilgotną, zale-
Ży na tćm; iż ziemia roślinna za pomocą
potażu lub jego węglanu, całkowicie się
w wodzie rozpuścić, i tym sposobem od
gruntu oddzielić się daje. Na ten koniec,
bierze się pewna i oznaczona część grun-
tu, wyżey rzeczonemi sposobami już przy-
gotowaja 7p. 1,000 gran; umieszcza się
w kociołku pobielanym, lub w niedosta-
tku tego; w glinianym garnku; nalewa się
dwoma kwartami dystyllowaney wody i
przy częstćm mięszaniu, gotuje się przez
pół godziny. Płyn potćm zostawuje się
przez godzin 24 w spokoyności i ostró-
Żnie zlewa z osadu. Jeżeli płyn jest bru-
natny, powtarza się gotowanie osadu,zwo-

dą czystą i nanowo dodawaną', dopóty, do-
póki całkiem farby swojey nie straci. Piy-
ny wszystkie mięszają się razem. Sposo-
bem wyżey. przytoczonym doświadcza się,
czy takowa mięszanina, nie ma w sobie
„rozpuszczonych istot solnych; jeżeli te są
obecne, oddzielają się wiadomym  sposo-
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bem. Jeżeli zaś ich nie ma, płyn paruje |
się na powolnćm cieple aż do suchości, i
istotę po wyparowaniu pozostałą, waży. Jest-

to extrakt ziemi roślinney w wodzie się
rozpuszczający. . Jeżeli ten jest kwaśny, te-
dy kolory niebieskie roślinne czerwieni.
Przypuśćmy mp. że pomienione gran 1,000
gruntu, wydały takowego extraktu gran
60. Stosunek zatćm jego w gruncie bę-
dzie = 6 pre. i

176) Biorąc dopiero pod doświadczenie
osad, przez kilkakrotne poprzednicze wy-
gotowanie pozostały, i umięszawszy go ze
20, 50 lyb 40 granami węglanu potażu lub so-
dy (a to podług stosunku ziemi roślinney),
gotuje się w wodzie dystyllowaney, i go-
towanie powtarza dopóty , dopóki odwar
załarbowanym bydź nie przestanie. Płyny
wszystkie zlewają się razem, do których
się dodaje dopóty kwasu wodosoinego, do-
póki się mącić nie przestaną i smaku kwa-
śnego okazywać nie zaczną. Po uformo-
waniu się i oddzieleniu zupełnóćm brunat-
nego osadu, płyn będący na nim, mniey
więcey załarbowany , zlewą się ostróżnie;
osad na bibułę przeniesiony, kilkakrotnie
wodą czystą obmywa, w temperaturze
-- 18 Reaumura suszy ij waży. Jestto €x-
trakt ziemi roślinney, rozpuszczający się
w roztworze alkali, i z nich się za pomo*
cą kwasow oddzielający. Przypuśćmy, że
on waży 50 gran, stosunek zatóćm jego

w gruncie, będzie = 5 prę.
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177) Płyn śliny z osadu i przez bibu:
łęprzepuszczony, zlewa się do wanien-
ki porcelanowey, dodaje się doń ammo-
niaku, dla znettrałizowania w nim prze-
wyższającego stosunku kwasu, i paruje się
w pówolnóćm cieple , do gęstości syrupu.
Poźniey dodaje się do niego, wyskoku do-

«póty, dopóki się mącić nie przestanie. Po
kilku godzinach, opada na dno brunatny
osad, który się na bibułę zbiera, suszy i
waży. Jestto extrakt ziemi roślinney, roz-
puszezający się za pomocą alkali znich się
przez wyskok oddzielający. Przypuśćmy,
że waga jego wynosi gran 10, stosunek za-
'tćm jego w gruncie, będzie — 1 pre.

178) Biorąc nakoniee pod doświadcze-
nie, po wygotowaniu z roztworami alkali-
cznemi , resztę pozostałą ggruntu, rozważać

'ją dobrze należy , czy się po większey czę-
ści z włókna roślinnego nierozłożonego,
lub z części węglistych składa. Należy ją
zatćm, w mocnóm cieple (-+ 80 Reaumu-

ra) wysuszyć i przez pólgodziny w tyglu
otwartym prażyć, przez eo się węgiel i
istoty roślinne nierozłożone, ulotnią. Stra-
ta ciężaru, oznaczy ich w gruneić stosu-
nek. Niech ta strata wynosi 7p. 250 gran,
stosunek zatóm węgla i istot organicznych
nierozłożonych w gruncie, będzie= 25 pre.

.. +, ? .

Dodając razem wszystkie otrzyma-
ne istoty będzie: Extraktu ziemi roślin=
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ney w wodzie rozpuszczonego - 6 pre.
w ługu rozpuszczonego i przez kwas

oddzielonego . - = - 5 —
przez wyskok odłączonego 1 —

Wegla ii istot SC: nierozło-
-żoagch - - - - 25 —

Calkowity stosunek ziemi roślinney
w gruncie - - - 55 pre.

179) O:ddzieliwszy zatóćm od gruntu wszy-
stkie wyżey pomienione istoty, jakoto:
piasek, wapmo, ziemię roślinną i sóle, re-
szta pozostająca ,. jest: glina. Waga jey
oznaczy jey siosunek w SzdAciE:

Rozbior dokladny gruntu.

180) W rozbiorze dokładnym gruntow,
nie tylko mamy na celu oddział składają-
cych je pierwiastikow, lecz i oznaczenie
ścisłe ich stosunku. Nie tylko odkrywamy
w nich ilość obecney gliny, lecz tey osta-
tniey pierwiastkow, to jest: glinki i krze-
mionki, stosunek oznaczamy, aby jey przy=
zwoite mieysce w klassie gruntow glinia-
stych naznaczyć. A lubo takowy ścisły
rozbior, może bydź raczey przedmiotem u-
wagi chemika, wyłożymy go jednak dla
tych rolnikow, którym chemija nie jest
obcą. |

181) Chcąc zaś objąć wszystkie szcze.
gólne przypadki, przypuśćmy, iż mamy
do czynienia z gruntem, w składzie syo-
im, wcale zawiłym, i składającym się 7:p.

=
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z gliny, piasku, wapna, magnezyi, soli
kuchenney, solnikow magnezyi i wapna,
saletranu wapna, soli żelaznych i ziemi ro-
ślinney.

Ażeby takowy rozkład uskutecznić, za-
cząć należy od sposobow, wyżey przez nas,
w uwadze powierzchownego rozbioru. przy-
toczonych. I tak np. oznaczyć ilość obe-
cney wody w gruncie, i stosunek piasku
przez wymycie. 'Tak wymyty iod piasku
oddzielony grunt, kilkakrotnie w wodzie
dystyllowaneygotować, dla wydobyciaznie-
go istot soluz i ziemi roślinney s spo-

sobami wyłożonemi, w pomienionym od-
warze, naturę soli wyśledzić. "lo usku-
teczniwszy, do oddziału pomienionych soli,
ziemiKao nncy i gliny przystąpić należy.

00) Żeby to uskutecznić, należy cał-
kość wyżey pomieniony odwar, w naczy=
niu pobielanćm lub w wanience porcela-
nowey, parówać powoli aż do objętości
pół funta wody, i cały płyn na zimnóm
mieyscu zostawić w spokoyności, Oddzie-
lający się po ostudzeniu osad, .jest gipsem;
należy go cedzeniem przez bibułę odłączyć,
małą ilością wody, czystey obmyć, wysu-
szyć i zważyć.

185) Płyn pozostały, do mierney gęsto-
ści parować, i, wyparowany., sześcią czę<

, ściami, co do wagi,wyskoku nalany,w szklan-

ney retorcie powoli ogrzewać. Roztwor
brunatny, który się po nalaniu wyskoku
utworzył, ostudzić i przez bibułę przece-
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dzić należy. Do przecedzonego dodaje się
cokolwiek wody, i wyskok przez parowa-
nie lub dystyllacyąoddziela.Ten ostatni płyn
zawiera w sobie istoty w wodzie się roz- .
puszczające , jakoto: solniki wapna i ma-
gnezyi, siarczan wapna, tudzież żiemię ro-
ślianą w wodzie się rozpuszczającą..

184) Zeby tę ostatnią (to jest extrakt
ziemi roślinney) z płynu oddzielić, należy
do niego dodać bardzo małą ilość kwasu o-
ctowego i w spokoyności zostawić; po nie-
jakim czasie opada na dno osad, w kosm-

„kach brunatnego koloru, który przez bi-
bulę oddzielić , wysuszyć i zważyć należy.

185) Zeby zaś sole z pozostałego, po
oddzieleniu extraktu, płynu odłączyć, na-
leży go rozprowadzić sześcią częściami (co

"do wagi) wody i. dodawać doń dopóty roz-
tworu kaustycznego potażu, dopóki się mą-
cić przestanie. Osad ztąd powstały, wodą
obmyć, wysuszyć i zważyć należy. Jest-
to czysta magnezya, która wprzód była
w związku z kwasem wodo-solnym. Sto
części magnezyi, podług P. Bertholet, o-
znaczają 275 solnika magnezyi.

186) Do pozostałego płynu, dodaje się
cokolwiek węglanu potażu. Powstający ztąd
osad, jest węglanem wapna. Wymyć go,
wysuszyć i zważyć należy. Sto części wę-
glanu wapna, zawierają w sobie podług P.
Bertholet 51,5 czystego wapna, a stoczę-
ści czystego wapna, dają podług Berze-

, liusa 1g6 solnika wapna.



a
187) To, co po użyciu wyskoku (185)

nierozpuszczonćm zostalo, stanowi pospo=
licie sól kuchenną. Tę w powietrzu wysu=_
szyć i zważyć należy. _

188) Po oddzieleniu tedy soli z-'całko-
witego odwaru, pozostaje w nim z innemi
częściami połączona glina, od którey tam-
te oswobodzić należy. Jeżeli tedy po-
lana kwasem octowym, burzy .się, zna-
kiem to jest, iż ma przy sobie wapno.

W. tym przypadku, wprowadza się dona-
czynia szklannego, kwasem octowym , wo-
dą nieco rozprowadzonym, napelnionego,
anięsza się dobrze, i przez 48godzinw spo-
„koyności na zimnie zostawuje. Kiedy już
burzenie czyli wydobycie się bulek zupeł:
nie ustanie, a płyn jeszcze kolory niebie-
skie roślinne czerwieni, można bydź pe-
wnym, że całe wapno już jest od gliny
oddzielone. Płyn się zatćm przez bibułę
cedzi, reszta ziemna, na niey pozostaia,
wodą się obmywa. Do płynu zaś przece-
dzonego, dodaje się węglanu sody , która
sól, oddziela na dno osad ; ten się wodą ob-
mywa, suszy i waży. Waga ta oznacza
stosunek węglanu wapna w gruncie.

159) Po oddzieleniu dopiero wapna z gli-

ny,należy od niey oddzielić ziemięi

ną za pomocą alkali 1 kwasow sposobem

wyżey wyłożonym (1(175).
190) Pozostająca i dobrze wodą obmy-

ta glina suszy się, i w szklanney retorcie

ae trzema częściami (co do wagi) czystego
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kwasu siarczanego, tyląż wody rozprowa-
dzonego , gotuje się aż do suchości massy
i słabo praży, Sucha massa znowu się
dewóżcić w wodzie, część jey nierozpu-
szczona oddziela się z płynu przez bibułę,
wodą obmywa, suszy i Wea Jestto krze-
mionka.

191.) Płyn przecedzony, zawiera w S0-
bie glinkę i niedokwas żelaza z sobą połą-
czone, i rozpusczone w kwasie siarczanym.
Rozprowadza się zatćm znaczną ilością wo-
dy, i dopóty się doń dodaje wodosinianu
(prusianu) potażu, dopóki się osad błękitny
formować nie przestanie. | kiedy się osad
błękitny zupełnie oddzielił, obmywa się
go wodą, suszy i waży.  Jestto wodosinian
żelaza, który w stu częściach, 50 części.
niedokwasu żelaza zawiera.

192) Płyn pozostały mięsza się z roz-
tworem węglanu potażu. Osad ztąd od-
dzielający się mocno wysuszyć i zważyć
należy. Jestto czysta glinka. Zie stosunku
glinki i krzemionki zawartych w glinie, o.
tey ostatniey własnościach sądzić , i grunt
pod rozbior wzięty, we właściwey klassie
gruntow gliniastych, umieścić można.

Koniec.
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Tablica wyobrażająca wartość wewnętrzną gruntow ,podług składających je części.

Jak wiele w sobie za-
wierają?
p0ppa

N. Nazwanie systematyczne Nazwanie zwyczayne Ay Se sz rż War-
100 | na na | ney| tość

1Q0 100 na

100

1. |Grunt gliniasty obfitujący w ziemięjGrunt pszenny żyżny .
roślinną czyli czarnoziem gliniasty. ś 74 | 10 41| 1v3| 100

2 |Grunt gliniasty twardy , obfitujący :
w ziemię roślinną, czyli czarno-| | a AŻ z |
ziem twardy. * +.:  <:;u: ES ="faKGŻ. |. + | + rjjo01 6 4 83 98)

5. komu KAkOB= "wez" "FEU Y 6 ER RAKOWO". Fi. ZADORA IG 4 6: 96

'4 |Grunt marglowy żyżny. . . .| — takoż. «ja; sf40] 224458 4 go

5 |Czarnoziemłąkowy. . . . . . |łŁąki lub pastwiska. .| 14| 49| 1o| 27 2)

6 |Czarnoziem piaszczysty. '. . . . |Grunt jęczmiennyżyżny.| 20| 67 5 | 10 78
7 |Grunt gliniasty żyżny. . * . . |Grunt pszenny żyżny. .| 58 | 56 2 4 75
8 |Grunt marglowy. . '«:. « « '. IGrunt pszenny. ...; . | 566| 50 | a2 2) 75
G 1OFUMI glimiasty 00007000020 wiej. = BAKOŃ0 obozy j BO4 98 2 70
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15. |--— takoż. «%.- +0 0 (25,6. (Grunt jęcamienny $.kłasj 55 1.60 |SH772| bo
14 |Rędzina piaszczysta. - - « - .| — takoż. | „| 28| 70 2 2 40
15 |.2— taąkożsoi 3 (+04 >. - sdn owWY © | 4-adg WD. Bo PIC ZDIĘ

, 16 |Piasek rędzinny. = fakok-. |; (oov|i8%| 804ml if ze
19). o ŁĄKOŚC OW PR Dz Grunt żytni. + -.. 9 =] 1% | 80 |Po) va 15

23 |Gróńt plaszeżybtyć « — 9-0 56 5. jem takOŻ o 0508 g | go| ź 1 10
I Po. takoż +73 7u05% 0, 4 «..ęesrunt ży Ołethi=(). H% 08 kg a 5

| 20 zetatc dojKOfkwzznnaac 6 so AEI WG OTG KKIDIAŁ ŻYTO gietni. 6 CZ%4 24 97ę p 3 2 
   

() Grunt żytni 6letni, gletni, 12letni nazywa się ten, który co lat 6, 9, i 12,żytem się zasiewa, a potćm odłogiem zostawuje.
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| Tablica porównania wartości jednego morga gruntu w rozmaitych klassach, podług przyjętych prawideł szacowania w Prusiech (1).

N zł orcz=
5 p Reszta pozo- CA SON ©

5 5 3 ż s = k stająca = od-| Cena jedne- Każderoczny |Zysk ogólny w| Zysk średnio-|$ AP. 3
oc z 6 |Fa |*O PRA kosz- go szefla zysk w piemią- |czasie całkowi-| proporcyona|-| * „ge =

Gatunek 8 o Gatunek 3 s |* > SĘ Od a dzach. tego Źmiano-| ny jednoro- Z żre 53

cy B Q zb wania. czny. SE > ż
— aiikwkw l a =. o»

G-ru nt ż Zboża R s'5 s : j z SĘSEOJ
z 4 |a| STEPOEN R|vj | |addal Ude dot "| SJ 1IESEA

| śe bpa BIRIEPEJE|tlelklela tlali.STE
=. = LE ZEE o ę o Ę 0: Ff p] = |ad 0 = SZRE
S$ o rz 5.8 5-0

uj . © PD HE PAJO
y i ES RZA „BEBE

W jednym| Groch . 20| 5 100 | 2 2 8 1 2 12
L KLASSA ugorze

1szy Pszenica . RE Ż$5]- 7 154| 2 5 1 6) 6 21
Grunt pszenny |  2gi Jęczmień dwurzędny| 20 | 7| 140| 2 5 18| 3 18 100

żyźny 5ci Pszenica . -. . . 20| 6 120| 2 3 12 1 6| 4 16 | 6
śty Jęczmień dwarzędny| 18| 6| 108| 2 5 6 18 | 2 12 | g

20 18 | 5] 5] 9| 44

W jednym UF6GB "-: + 0 20 | 5 100 2 2 8 1 2 3h A A
ugorze

Ii KLASSA. 1szy PSZEnICK > 0. +. |...09] 0 3308 2 4 2 1 675 5|4
2g1 Jęczmień dwurzędny| 20| 6 130 | 2 5 12 18 ! 2 19 | 6 71,9

Grunt pszenny ci *Żyto "M. 20 |. B.dauEp 2 2 8 1 2 12.)
śty Jęczmień dwurzędny| 16| 5 go 2 2 4 18 1 16 | 6

| i 18] UA): wy 20488

W jednym Groch « oy « - 20 5.j2006 1 2 2 6 1 EEE 12
II. KLASSA. ugorze

- 1szy ZOŻÓ- | +40: . 20 6 120 2 5 12 1 5 18
Grunt jęczmienny 2gi Jęczmień dwurzędny| 20 j 6| 120, 2 3 12 18 2 ig | 6 63,6: =

Żyżny. 5c1 ZYtÓżĄ: R WR OTV ge 2 2 4 1 2 6
| źty Jęczmień dwurzędny| 16 5 Bo 2 2 16 1 12

12 19 | 6) 2 3.5

W jednym| Groch .*. ... GE 70 | 2 1 2 1 1 5|- ZE
ugorze

IV. KLASSA. 1szy EDO CE AAA 20 6 120 2 Ś 12 1 5 18 iż
2gi Jęczmień 4 rzędny | 20 | 6 | 120| 2 5 12 16| 2 12 46, 7

Grunt jęczmienny. 5ci Zyżó 4 soycw 0. KOIBSZÓJE gaj. 2 hi 2 1 1 5 |
śty Owies . . = .. 16 | 5 Bo| 2 2 12 1

żzż g 12 1 | 14 |

1 SPB0-|%05087 t8:1-9 go| 2 z sk 1 2 6 ź i
VWOKRE ASSAR 2 OWIES Sci. 7a 18 5 go | 2 2 + 12 I 5 | 3

3 Sgbo: «K665i 16 | 54| 56 14 | 1 1 1 18,8
Grunt owsiany co lat 4 OOWIÓG 4|-;7 WÓD 16 34 56 11 1 12 12

9 gnojony. 5 ZW PZTS" 14 5 42 1 14 1 21
6 czystego zysku nie-

daje 5 18 15| 4

VI. KLASSA. 1 ZARZ WÓZ am 00] 5 148] ri 8 1 12 | .2A
Ez 5 letni 2 ASB 70. ERÓB | +24| 35 + 104] 1 15 | g |
co lat g cokolwiek 3 ZYMŚ > Pó A I ĄCZ2 24 3 3 1 4|0 4%

gnojony. 1 815 5 [7

(1) Morg Berliński czyli Magdeburski, o którym tu jest mowa, zawiera w sobie miary litewskiey prętow kwadratowych 107, stop kw. 55 icali kw. 98; miary
zaś Polskiey czyli Chełmińskiey prętow kw. 127 stop kw. g8,-cali kw. 36.  

Talar Pruski zawierający w sobie zł. pol.6—— ma w sobie groszy srebr. 24; grosz fenigow 12. ć
Szefel Berliński zawiera w sobie 16 mec (metze). Garniec Litewski dubeltowy, których 72 idzie na beczkę litewską komissyyną, równa się prawie 154 mecyj

Berlińskiey. Korzec Warszawski zawiera w sobie 2 szefle 57, mec miary berlińskiey,
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ź: TABLICA OKAZUJĄCA WŁASNOSCI FIZYCZNE GRUNTOW.

; Własność i j Połknięcie „źż - . :: zatrzymy- EPE W łasność Stejeka- wólgoci z po- i z Własnóść zatrzymy-. Działanie Atryczno-jĘ wania wo- Spoyność gruntu. nia. wietrza atmo- Połajsóje ki” wania.ciepła: ści i Galwanizmu.
Ciężkość| dy sferycznego: LE Ę:

zż | u kwasorod.| p "0096 J E 7 zę”; gotanko” iooczęścij W stanie] W stanie mokrymłna 1.000 |Rówsa i- <A > "i Przypusz: czasu Że Galwani- OWJaBROŚĆ :ż wą grup.|gruntu za-| suchym |przyleganie do na-| częsci jlosć  po-j1,000' części) . E czając 2A2E WI w j e to
GR S-"N * A a 2 trzymają |juważając |rzędzi rolniczych —|wody pa-: trzebuje - z powietrza. |jkową Pok w ać ox] ktojeścońććź t przy  |spoyność |przyleganie do 1.jrujesię wjdo wy-|połykają w pz: Aka 20 6 próikapkcycyu |sobie wo-| w glinie [stop kwadr. paryz.| jednym |schnięcia ź 1,000. |gruntu dlaj ślinney. Ba SHE

dy równającą Czasie jw jódnym|staniesuchym] _————____—_| oziębienią i BE
się 1,000| pd „ | stopniu W sta-|W sta- ode50- Re.

Żelaza | Drzewa nie su-niemo-| do 70 Re-
+ chym | krym BAZE:

zsiłą| funt czas |godz. gran god. min. ś
Ń ź BF ac: -0 | nie-

Piasek WMSaa OR 0a EG dE idą 2,75 25 o 15,1 fun. 5,7 884 4god.4' OWE 20 o |2,6 956 5,27 w cd EaĘ=

48 222. 0 NIK.
Piasek wapienny pomięszany częstokroć z piaskiem krze- 12.....2 nie-

SOPRNZJEEOR CS 5"... . SGBOWR="E 4 WG, 2,82 R- 29 o 5,5 5,9 759| 4,4% |24.....5] o |5,6 | 1,000| 3,30 —.| przewo--
BBzcza< DĄ j dnik.i

poniękicjęcni » Zie ani woj i4 Ewe s 2 s 1 « = o” : ——— |”Grunt gliniasty, złożony z 60 prc. gliny i ze 40 pre. piasku 2 : : pół-
CZENEBON +: PER ÓE 06 0 WOWEKÓ TYG OG 2,70 40 575 10,6| 11,9 520 | 6,55 |24....26| o |g,3 769 | 2,41 —- |przewo-

. 40. 28 dnik
|

sCHÓ | nikRZEKA zu <aokż8 Alpi m ZAJKEGrunt gliniasty twardy , złożony z 76 pre. gliny, i ze >4j i ||2....2 pół-l ć ź 65 4 | 45 52 [24 5 11 8| 2,30 7
piasku . «. . .. .. . . e. . . . . . . . e- . 2, 50 488 g. ;T i. 15,2 97 j 7: = -- Ę-— 30 o 3 O 79 . ae przew 0-

48.... 54|- Ez dnik
Grunt gliniasty twardy, złożony z 89 pre. gliny i 11 pre.l | 12....00 pół- |SWE OZ Yuok". »- -ujEcą PAOBRRĄG HE OK iv 2,60 61 635 20,0 25,5 354g, 10;19 ]24....56| o. |15,6 684 2,24 —  |przewo- |

48 .... 40] 4 | dnik
Glina oczyszczona z piasku złożona z 58 pre. krzemionki 52 Ż | 12....57 | pół-. . . .

z mGRĘ-4 2 =pre. glinki, i g pre. niedokwasu. . «: . . . « « . 2,59 70 | 1000| 56,0| 5g,o 519 |11,17 j24....42; o j15,8] 667 | 2,19 — |przewo-
> | | 48....48 , | dięĘ"

Grunt wapienny.  Węglan wapna, częstokroć pomięszańy | SK; 2 id nie-2. Dizskiem Wapięnnymk sc-5 05% wia 46 ab. 2,46 85 50 19,1 | 20,8 280 | 12,51 |24....51] 0 l10,8| 618| 2,10 — | przewo-
48....35 | dnik

| Ż3;;-—80 a +7.YET. <aSoo RENU ORA URE diiak 1,22. 190 | 87 11,8 | 12,5 205 |17,58 |2%4....gzł 0 |20,3 4go| 1,45 -- | przewo-
| 48...110 dnik

; | Fa +€.;60 i ZRBERCEMznęzyj3 SORUS OG SÓA: E Ryż OK 2,23 456 115 7,8 |. --g38 108 (35,20 24....70] 0| 17,0] 380| 1,20 —. | przewo-
| ! 48.. . Bol

M dnik.Bi = Ę >—r| ET — | —]: . : ZBiR | 12.....I nie-.Gips w stanie rozdrobnienia,wstanie naturalnym niewypalony 2,55 27| 78 14,5| 15,8| 7,17 5,1 |24.....1] 0 lay 7358| 2,54 +  |przewo- |Ę : : | PEYFRZZ 4 | dnik73 ER 5 Pa b | ż +23 = == PEC+ => DZEYKMOJPLAC SOI HEER 06, |
Ziemia ogrodowa złożona z 52 pre. gliny; 56,5 piasku krze- | i 12:4..55 słaby ||MIEN.; 1,8 piasku wapien.; 2,5 wapna; 3,4 ziemi roślinney | 2,33 g6 70 8,6 | 10,0 243 |14,49 ;24....45| 0 18,0] '648| 2,16 ; + przewo- |ci ; Ę

| 48. .5Bo | | dnik
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