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Zniniejszym TomemV. Nr. I. rozpoczyna sig rok trzeci istnienia Rocznikôw

Gospodarstwa Krajowego, ktô

re wychodza regularnie z piérwszym dniem kazdego kwartalu tojest: l s° lipca,

l s°pazdziernika,

l s° stycznia i l g0

kwietnia. — Na prenumeratç, ktôra jak dotad, tak nadal wynosic bçdzie zlp. 20 rocznie, zapisywac siç mozna
w W arszawie w

Redakcyi Rocznikôw Gospodarstwa

KrüjoWtigO, przy ulicyKrakowskie Przedmiescie N ° 442;
gdzie, tak zzesztychlat dwôch, jako téz zrokubiezacego,
nabyc mozna; w Expedycyi G lôw nej, tojest: w ksiçgarni
FranciszkaSpiess i Spôlki, przy ulicy Senatorskiéj N ° 4 6 0 ;
do ktôréj takze wszelkie listy i rozprawy pod adresem,
„D o Redakciji Rocznikôw

Gospodarstwa Krajowego“

„franco“ maja bye przesytane. —- Oraz u Ksiçgarzy: Gustawa Sennewalda, S. H. M erzbacha, Zawadzkiego i Wgckiego, Hugues, G. Leona Glücksberga, A. Emmanuela
Glücksberga, S. Orgelbranda, Franciszka Dmôchowskiegoi Z. Sleblera w W arszaw ie, Hirschla wK aliszu; Rosenthala w iladomiu ; Strejbla w Lublinie ; D . E . Friedleina
i J. Czecha w Krakowie; Millikowskiego, Pillera i Spôlki,
W in iarza, Jabtonskiego i Syna w c Lwowie; Jôzefa Z a 
w adzkiego, w W iln ie i K ijow ie, (po cenie takiéj saméj,
za jak<} w K rôlestw ie nabyc mozna, tojest, po 3 ruble
srébrne rocznie); E . Güntera w L esznie w Gniezniei w n o wéj ksiçgarni J. Zupanskiego, W . Stefanslciego, w Poznaniu. Jako téz w e wszystkich Urzçdach i Stacyach pocztowych w Krôl'estwie.
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0 I I Z P E M D GOSPODARSTWA.

Zaprowadzenie poprawnego gospodarstwa wielu jeszcze
ma u nas przeciwnikôw, a to z powodu, ze znaczna liczba
tych, co go urz^dzajg, w ciggu zaprowadzania, nie dosyc chce siç zastanawiac.

W ychodz^c z ogolnéj za

sady nastçpstwa roslin ktosowych i lisciastych po sobie,
ulozon^ podîug niéj rotacyç, za dostateczn§ bye ScjdzQ;
i Czasem omyleni w nadziei, dziwi<j siç, dla czego mimo
scistego zachowania ogolnych przepisôw teoretycznych,
me odnosz,t spodziéwanych korzysci — az dopiéro doswiadezenie i rozwaga, o popetnionych btçdach nauezy.
Robic zmiany wrotacyi, zmiany stanoweze, jest prawie
to samo, co nowy zaprowadzac plodozmian. Albo w içc
téj ostatecznosci poddac siç muszg, albo tez zniechçceni,
do trzechpolowego wracaj§ nietadu.
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Chcgc zaprowadzic zmiang gospodarstwa, potrzeba nietylko teoryi, potrzeba obok niéj praktyki, i gtgbokiego,
a nawet kilkolctniego zastanowienia siç.

Potrzeba, po-

znawszv dobrze naturg gruntu, przekonac sig, ktôre zboza obradzajq. Bo niezaprzeczonq jest rzecza, ze podobne,
i jednakowe na pozôr gatunki ziemi, niezmiennie, i je dnostajnie sprzyjaja rôznym rodzajom ziarn; tak, ze te, przy
nielitosciwém nawet traktowaniu gruntu, pewniéj w j c dnéj okolicy plonujq, kiedy w drugiéj, w roli na oko do
pierwszéj podobnéj chybiaja. Przyczyny tego szukac nale
zy w podleganiu przez grunt wpîywom, mniéj uderzajacym i widocznym, a pochodzacym: z polozenia ziemi,
z czgsci ja skladajacych, zspodniéj warstwy téjze, z g lg bokosci warstwy rodzajnéj, z wlasnosci gruntu co do zatrzymania wilgoci, z latwosci odplywu zbytecznéj wody,
z zwyc'zajnego w okolicy sposobu uprawiania ziemi, i tylu innych pod oko niepodpadajacych, a czçsto chemicznie
tylko wykryc sig mogacycli, pow odôw .— Przy urzadzaniu plodozmianu nalezy, miec takze na uwadze: polozenie w losci i jéj okolicg, ulatwiajgcg odbyt na szczegôlne
plody, ktôre przedawac mamy;

co czçsto stanowczy

wplyw, na czyste dochody wywiéra.
Zapomniec rôwnie nie powinnismy, ze nie wielkosc
wvsiewu, aie stosowne urzgdzenie, jest potrzebnym warunkiem. Przytém nie nalezy spuscié z uwagi; ze azeby
grunt trzechpolowém gospodarstwem wypleniony w zbogacic, wypada mniéj siaé, jak sig dawniéj siew alo, uzywajgc na pastwy, i zielong paszç, reszty do plodozmia
nu nalezgcego gruntu, z rôwng a moze jeszcze wigksza
korzysciq. W szakze z pewnoscia wtedy rachowac m o-
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/.na, na coraz obfîtsze zbiory, ktôre przy mniejszym teraz wysiewie z czasem dawniejsze przeniosa.
Uwagç nalezy zwrôcic takze na potrzebç letniego pastwiska, i ilosc sprzatanego siana.

Ten ostatni nawet

przedniiot, jako najwiçcéj wplywajacy na dobry stan go
spodarstwa, i sluzjjcv za skazôwkç ilosci w ysiew ôw ziarn
klosowych, giôw nie zastanawiac powinien; obok namvslu, czém wrazie braku siana, gatunek gruntu zastqpic
go dozwala. Zasiéwanie koniczyn, a gdyby te udawac siç
niechcialy, zastçpowanie ich intia, wlasciwsza ziemi, zielonq pasza, i odpowiedniemi trawam i, jest jednak, nie
tylko

z powyzszego w zglçdu, aie takze i z téj uwagi

potrzebnem, ze dobroczynnie wplywa na wzbogacenie
gruntu, i uïatwia nastçpstwo zasiewôw.
Uprawa roslin okopowych, nie odlaczna byc rausi od
kazdego ptodozmianu, gdzie tego tylko gatunek ziemi
dozwala

- nie tyle dla korzysci, z tych ciagnac siç ma-

jacych,jak raczéj, jako jedyny srodek, dobrego doprawienia gruntu, uzyc siç dajacy, przy tak niedoskonalych naszych narzçdziach, nietroskliwéj uprawie, a nakoniec kamicniach, i krzakach; ktôrych tak prçdko pozbyc siç nie
mozna, a ktôre dziedzicznemi, sa dobréj u nas uprawv
roli przeszkodami, niedozwalaj^cemi czasowo przynajmniej, zaprowadzenia doskonaiszych narzçdzi rolniczych
i uprawy rzçdowéj.
O sianiu roslin olcjnych, sprzataniu koniczyny na nasienie, mkt w poczjjtkach inysléc nie moze. Niech piérwéj kilka razy powtôrzony obieg gnoju, i korzystnego nastçpstwa roslin, grunta swoje doprawi i zbogaci, a dopiéro
terni ziarnami, wiele pozywnosci wymagajncemi, i grunt
wvcienczajgcemi, zasiéwac mu pola w olno, jezeli chce
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z pîodozmianu takie jak nalezy, z czasem odnosic ko
rzysci.
Uwaga, wiele gnoju w poczqtkach na zawolanie m amy, lub czy go szczgsliwym trafem zastqpic mozemy,
szlamem, marglem, wapnem i t. p., jest stanowczq. Nawozy zielone, na maly wzglqd zasluguja, bo widzimy
ze w naszym klim acie,

nie tyle co gdzieindziéj przyno-

szq korzysci, i dla tego mniéj odpowiednim sq srodkiem.
Rôwnie jest nieodzownie potrzebném posiadanie ka
pitalu ob iegow ego, i wyrachowanego na zaprowadzenie,
wymagalnych inwentarzy, i porzqdkôw gospodarczych—
bo brak tych zastqpic sig nie da niczém,

a korzystaniu

wlasciwemu z ziemi, glôwnq jest czgsto przeszkodq.
W yszczegôlnienie, ile trzymac mozemy inwentarza,
rôwnie tylko glgboka rozwaga, i znajomosc miejscowosci
wskaze — gdyz wyposrodkowanie potrzebnéj ilosci, po
dlug zasad teoretycznych tylko, jest, i musi byc czgsto
mylném. Teorya bowiem sama, jako ulozona, na mocy
wyrachowan czynionych zwykle w odmiennym klimacie,
i w gruncie na wysokim stopniu uprawy stojqcym, a przy
najmniéj od obrachowac sig majacego odmiennym —
wyda czgsto niezgodne z prawdq miejscowq rezultata, je
zeli uzytq zostanie,bez nalezytego wzglgdu na okolicznosci tyczqce sig urzqdzajqcego folwarku.

W yrachowa-

nie to inwentarza, zastosowac nalezy do moznosci terazniejszéj utrzymania, nie zas do podobienstwa ile go z cza
sem wyzywic bgdziemy mogli; bo zaprowadzenie tego od
razu w wigkszéj nad pewnosc utrzymania liczbie, pociqga
za sobq, albo biedne karmienie, albo tez bardzo wielkie
i n ielatw e do powrotu koszta, na kupno paszy, ktôréj
nawet czgsto dostac nie mozna. Trzymajmy wigc mniéj
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inwentarza, i zywmy go ze zbytkiem nawet, a wtedy nie
tylko, ze korzysci z niego osiagnigte, bgdcy najwigksze, jakich okolicznosci czasowe dozwohj, aie nawet otrzymamy
gnôj pozywniejszy daleko, niz jest pochodz^cy od chudych
bydkyti w wigkszéj stosunkowo ilosci.
Clicac miec dostateczna ilosc gnoju, potrzeba, izby
scielki nie brakowato; to jest, aby w calém znaczeniu tego
W'yrazu, kazde chodowane przez nas zwierzg suche poslanie miato. Inné srodki, powigkszenia massy nawozu, i
otrzymania g o , jako nienalezace do uw ag niniejszycli,
opuszczam.

Gdzie szczgsliwe potozenie dozwala powig-

kszenie ilosci posîania, przez scielkg lesng, ktôréj grabienie, jakkolwiek borom szkodliwe, przy nizkiéj cenie je dnak drzewa u nas, zawsze jest korzystném, tam okolicznosc ta, dozwalajaca uzycia wigcéj slomy na utrzyma
nie inwentarza, przy obrachowaniu ilosci, zaprowadzic
sig mogeycéj, przepomniamy bye niepowinna. Slanieziemiq,
poniewaz jest kosztowne, u nas rzadko sig opîaci, a inné
uzywac sig mogqce na podsciol srodki, jako w mniejszéj
ilosci scielki dostarczajace, pominac w wyracliowaniu w ypada.
Nalezy rôwniez miec na uwadze i potrzebg paszy letniéj, a gdzie ta, cbociaz aby czqstkowo, i czasowo, da
sig zastapic pasaniem po gruntach do folwarkôw nienalezgcych (bo nadal, na to rachowac dobry gospodarz
me moze) tam iatwiejszém jest utrzymanie inwentarza,
ktôrego ilosc wyrachowac mamy. W szakzc i grunta do
plodozmianu jeszcze nie wciagnione, i zwolna do tego
WÎQCzyc sig winne, tg sam% nam dogodnosc czyniq, i oddalajç obawg, ze nie doprawione jeszcze odlogi, w n o w o
zaprowadzoném gospodarstwie, slabo obradzajcyc rosliny
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i trawy pastewne, mniejsza tylko ilosc od spodziéwanôj,
owiec i bydta, wyzywic w lccie moga.
T e i wiele jeszcze tu nie wspomnianych lub miejscowych uwag roztrzasmjwszy, w pomoc teorya zawezwac
nalezy, do dalszego postçpowania przy urzcjdzaniu gospo
darstwa. 1 tak : pamiçtajmy wtedy; ze grunt gliniasty,
rzadziéj, lecz mocno gnojonyin bye winien; ze ugôr przed
ozimina jest na nim potrzebny prawie zawsze; ze po oziminie kartofle na tymze pewniéj, lubo nie tak plenno jak
na swiezym nawozie, obradzaja; ze odlôg na paszç letniij
(ma sig rozumiec z roslinami pastewnemi, bo innego w g o spodarstwie przemienném nie przypuszczam), dluzéj nad
trzy lata bye nie powinien (*); ze koniczyna czerwona
dwoeh letnia, na nim czçsciéj jak na innych, siç udaje; i ze
beztatarki i grochu (tych ziarn, jako niepewnych slusznie
w plodozmianach nie wiele uprawianych ), sig obejdzie.
Grunta zas lzejsze, srednie, odlôg na paszg najkrôtszy
trzecb letni zkorzyscia przypuszczaja; uwalniajac sig przez
to od w'szelkich gatunkôw perzôw ktôre lat 3 nie zyja.
Zlczale za nadto tçzsze kawalki gruntôw, nastçpstwem
po odlogu owsa, z pewna nadzieja plonu, tak$ jak z nowiny, przy jednéj tylko, lecz bardzo gtgbokiéj orce, uzywae dobrze. Lekkie zas zupelnie, i piaszczyste, bez ro
slin okopowych i gnoju, w pew nym lat przeciagu tylko,
najzyskowniéj uzywac mozna; bo gnojenie, jezeli nawôz
na lepszy grunt w yw iezc mozemy— tu sig nie oplaci.
(’) Korzystniôj jest tam, gdzie obok tçgich gruntôw i lzejsze siç
znajduja, z piérwszych zupelnie odlogi wyrzucié, a w lzcjszych te
w potrzebnéj ilosci zaprowadzié; bo tçgie grunta odpowicdniejszc
sq do produkeyi; a lzejsze i mniéj wydaja plonu, i na pastwiska
lepsze. Ostalnic przy tém na odlczeniu siç i wypoczçciu wiele zyskuja, kiedy to piérwszym czçsto szkodzi.
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To zastanowienie sig nad wlasuosciami rôznych gatunkôw gruntôw , naprowadzi nas na potrzebg urzqdzenia
dla kazdego z nich osobnego plodozmianu — bez wzglgdu, czyli pdetki kazdego przy sobie le/.a— bo wszakze do
jednych stodôl wszystko zwozic bgdziemy.
Nie majac w poczEitkach dostatecznéj, to jest: przy
uprawie plodozmiennéj wymaganéj ilosci paszy, aby utrzyinac potrzebne inwentarze do wygnojenia zkolei pod na
wôz przypadajacych pôl, zacznijmy od urzqdzenia plodozmiennie najlepszych tylko gruntôw, a ktôre wygnoic jak
nalezy jcstesm y w moznosci. Nie zmierzwienie bowiem
pod nawôz przypadajacych poletek, plodozmian obala
w zasadach, jakkolwiek starac sig bgdziemy brak ten zatatac i zastapic. B o w tedy, ro tac y a tylko na papierze, a
nie wuzyciu istnieje, i upadek gospodarstwa czçsto mylnie innym przypisujemy przyczynom.
Nicdlugo doprawione i zmienione rôle, dozwol.y nam
trzymac wiçcéj invventarza; a w miarç tego resztç gruntu,
majac powiçkszomy ilosc nawozu, pomalu, wedtug przyjçtego juz planu do plodozmianu powciqgac i urzadzic
bgdziemy mogli.
W iadom o, ze najczysciejszy plodozmian jest: 1 ) okopowe gnojne, 2 ) jarzyny klosow e, 3) pasze zielone lisciaste, 4) oziminv. Malo jednak gospodarstw takim sig poszczycic moze; bo nadzwyczaj szczgsliwe tylko polozenie,
co do îatwosci dostania nawozu, np. pod miastami, przy
znacznéj bardzo obszernosci la k , lub tez utrzymywanie
cicjgle inwentarzv na stajni i zielonéj, paszy postawic mo
ze rolnika w moznosci gnojenia czwartéj czçsci gruntôw
jego. Te zasadg w içc rôznie, stosownie do te g o , jakç
czçsc gruntu juz do plodozmianu nalez^cego, zgnoic je-
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stesmy w stanie, i do okolicznosci miejscowych modyfikowac wypada, z przydaniem potrzebnego, przy naszych
stosunkach gospodarczych, pastwiska letniego. Utrzymywanie bovviem na zielonéj paszy latera inwentarzy, u nas
przy nizkich cenach produktôw, sig nieoplaci. Zawsze
przy tém pamigtajmy na zasadg, tak jasno przez N ebie’na
wykazanq, aby mniejsz;} poiowg tylko gruntôw, kîosowéin
zbozem obsiéwac, resztg zas pod okopovve, lisciaste, pasze zielone i letnie obracac, jezeli nie chcemy, aby grunt
nie traciî, aie zyskiwat na rodzajnosci. W rzadkich tyl
ko wypadkach, i przy bardzo wielkiéj ilosci siana, od tego
prawidia odst^pic mozna. Zachowac takze starac sig w innismy nastgpstwo kîosowych po lisciastych, i pamigtac na
szczegôlne kazdego zboza wlasnosci, jako to: np., ze po
kartoflach jarzyng, po koniczynie oziming, po rzepaku oziming, pougorze rzepak, i t. p. siac jest korzystniéj. Uwaga takze Blocka aby po grochu siac ow ies, jest sluszng,
jezeli doswiadczenie miejscowe jéj nie zbija; bo wrazie
ochybienia piérwszego, jest czas dostateczny do doprawienia gruntu pod owies, co siejc^c oziming po grochu,
uczynic rzadko mozna, bez sprzqtnienia tego na zielontj
paszg. Tatarka poprzedzac winna oziming, bo w obawie
nieurodzaju, moze byc zaoranç zielono, pod nastgpujac;j oziming. Tatarka, ktôra obrodzita, grunt czysty pod
jedn§ orkg zostawia. Gdzie ozimina sieje sig na swiezym
nawozie, tara poprzedzac jq musi ugor, dla dostatecznego
czasu do uprawy, jezeli nie z innych wzglgdôw. Moze on
w tedy korzystnie byc uzytym pod mieszaniny na zielone
pasze. UrzQdzajjjc plodozmian, na to takze glôw nie uwazac potrzeba, aby roboty okoîo gruntu tak przypadaly,
zeby w kazdéj porze, tatwo i bez natloku zatrudnieii,

odbytemi byc mogly.

W szakze vv dobrze urzadzonych

gospodarstwach, pod owsv, i inné ziarna jare, grunta
nietylko uprawione gdzie potrzeba, aie nawet choçby
w czçsci zorane przed zimcj zwykle bywaja ; a kazda robota w polu, zawczasu wykonywamj zostaje.

Dla tego

lepiéj jest zawsze utrzymywac wiçcéj cokolwiek sprzçzajnego inwentarza, niz nam rachunkowosc i doswiadczenie wskazuje; bo czçsto nieprzewidziane wypadki wymagajij uzycia tegoz do robot rolnych nieobrachowanych,
lub téz nie rolnych.
Ze plodozrnian ukladajac, na umniejszenie roboty w po
lu przy uprawie, przez urzqdzenie nastçpstwa roslin, potrzebç tejze oddalaj^ce, z pamiçci spuscic nie nalezy, jest
wiadomq zasadQ.
Przy przejsciu z trzechpolowego, do poprawnego g o spodarowania, chociazby i brak nawozu nie kiadt przeszkody, nie nalezy dopelniaé téj zamiany razem ze wszystkiemi polami i w jednym roku, aïe owszem w kilku latach i powoli.

Poletki najjalowsze przeznacza siç wtedy

pod gnôj, i na nich, stosownie do rotacyi obsiéwa, inné
zas grunta, w miarç jak tego dozwala stan ich wymierzwiema, i poprzednie siéwy, sieje siç ziarnem z przepisu
przypadajacém, lub inném podobnéj natury, a mniéj zasilonego gruntu wymagajacém, np. za jçczmieii ow ies, za
koniczynç tatarkç na zielonq paszç, lub odlôg. Tym spo
sobem, pomaîu, bez strat i bez kosztôw sprawianych zawszc gwaltowném przejsciem, do porzadku przyjdziemy.
Nie potrzeba sqdzç przypominac ze piérwszém, i nieodzowném zaczçciem, jest: pomierzenie pôl, odhjczenie
od gromadzkich, i tychze ile siç da w jeden ogôl polq-
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czenie (*). Bez tego bowiem nie mozna ani korzystnego
gospodarstwa rolnego zaprowadzic, ani téz wiedziec ilosci
morgôw posiadanego gruntu ; a przez to nie podobném
jest wyrachowanie potrzebnéj robocizny, inwentarza roboczego i innego. Bez pomiaru téz, odpowiednie podzielenie pola na poletki, miejsca miec nie moze.

Poniewaz

zas, tyle odmiennych rotacyj zaprowadzic wypada, ile
jest gatunkôw znacznie przynajmniéj od siebie rôzniacego sig gruntu, w içc podziat ten niekoniecznie wymaga,
aby poletki rôwne miçdzy sobq, co do ilosci morgôw, lub
téz prostemi liniami oddzielonemi byîy.

Kilka morgôw

rôznicy, albo rôzna figura, nie szkodzi; byle tylko ksztalt
tych pôl dozwalat obrôcenia zagonôw mniéj wiçcéj na poludnie (**), co w naszym klimacie znaczny wply w na urodzajnosc ziemi w yw iéra,— byle dochodzify do gîôwnych
drôg i wygonôw , sluzacych do przepgdzania inwentarzy
i komunikacyi z folwarkami, i nie przeszkadzaly odciekowi wôd.

O ile mozna nalezy pamiçtac, aby rowy osu-

szajncc pola, za granice tym siuzyiy, rowy te bowiem
na polu umieszczone, przepçdzanie inwentarza i zwôzkç
zboza utrudzaja.
Czy lepiej jest dzielic rolç na wielkie, czyli téz na ma
ie p olety?— zalezy to najprzôd, od rozleglosci urz.ydza(*) Pod odfaczenicm czyli odsepcrowaniem chlopôw, nie chcç
ja tu rozumiéé, przepçdzenia ich na licha, i nie odpowiednia ro
l ç , — bo wtedy rozejéc siç musza; a nikt dobrego gospodarstwa
prowadzic nie potrafi, bez ludnosci, a przez to bez panszczyzny
pieszéj, lub îatwosci najmu.
(’*) Potozenie Nvzgôrzyste czçsto nie dozwala obrôcenia ku stronie poludniowéj zagonôw, jezeli przeto otrzvrnuja za nadto nagly
spadek. W tym bowiem wypadku, woda z gûr biezaca, brôzdy i
grunta niszczy i wyrywa, zanosza.c ponizéj lezqce rôle, a najczçsciéj tak polozone taki.

jacéj sig wlosci, a wreszcie: pomimo: iz wielkie oddzialy,
ulatwiaja dozor, mniejsze jednak sa dla tego dogodniejsze, ze dozwalaja rôwniejsze gatunki ziemi w nich umiescic; i ze przez wywôz gnoju w kilka miejsc, (bo mniejszc polety gnojcac, gnoimy ich naturalnie wiçcéj co do
liczby) rôwnaja rok rocznie robotç, tak co do wywôzki
mierzwy, jako téz i co do zwozenia z pola.

Rzadko bo

wiem wtedy, wszystkie jednym gatunkiem zboza zasiane
oddzialy, w najdalszych od folwarku znajduja siç miejscach; gdyz maie, a przez to w wiçkszéj liczbie bçdace
p olety, spraw'iaja same przez siç, porozdzielanie niejako
po catym gruncie zasiéwow, jednakowego, a w k ilk u o d dzialâch uprawianego ziarna. Toz samo powiedziec mo
zna i o polach, na pastwç lelnia przeznaczonych; co zwtaszcza przy cbowie jagniat letnich, i w czasach slotnycb
pasanie i spçdzanie utatwia.

Maie nakoniec polety przez

wiçksza ich liczbç, dozwalaja zaprowadzic dogodniejsza,
i stosownie do potrzeb miejscowych, odpowie_dniejsz§
ilosc w ysiéw ôw , i rozmaitosc ziarn, ugorôw i odlogôw .
Zaszczuple jednak byc nie powinny. Mniemam, ze najwlasciwsza jest ich rozleglosé od 2 0 do 3 0 morgow N.
Pol. Obszerne jednak majçtnosci, wiçkszych pôl rotacyjnych naturalnie wymagaja, jezeli uniknac wtedy chce
my ilosci podzialôw zbytniéj, a wiktajacéj zarzad gospo
darstwa.
Uzywanie do uprawy pôl, sprzçzajow chlopskich cirjgtych, jest z wielu w zglçdôw przeszkoda, niezawodna
dobrego gospodarowania.

Chlop ani dosyc mocnych in-

wentarzy, ani odpowiednich narzgdzi, miec nie moze.
W tym razie robota w polu, naw et na kilka tygodni naprzôd nie da siç obrachowac i sprçzyscic wykonywac.
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Gospodarstwo poprawne, jedynie za pomoc.y ratajek i
l'ornalek odpowiednio prowadzic mozna; wyrachowanie
zas takowych jest najwazniejszym przedmiotem przy obliczcniu potrzebnych inwentarzy.
Zebranie to i zastosowanie do naszego polozenia powvzszycb u w ag, sadzç, ze przywodzac w tresci saméj,
na pamigc zasady urzadzenia gospodarstw plodozmiennvch i przemiennycb, pozyteczném bye moze, i dla tego
je, lledakcyi Rocznikôw Gospodarstwa Krajowego przesélam .

//. M. z Wielumlciego.

SPO STB SH EÂ SnH A
nad stanem obecnym

ZiemianinPolski, widzac jak wielkie korzysci przynosi
za granicç owca krwi elektoralnéj, lub przez poprawç do
fakiéj najbardziéj zblizona, j;jl siç silnie téj galçzi przemyslu gospodarskiego i u siebie. W ciggu lat kilkunastu
na bloniach swoich zaczcyl chowac liczne trzody ow iec—
aie dla braku teoryi w tym przedmiocic, nie m ôgl miec
pewnych zasad, i w doswiadczeniu musial koniecznie w aznym uledz blgdom.

Zmuszony byl przeto szukac dla

siebie wiadomosci w dzielach obcych, aie te nie zawsze
wystarczaly potrzebom miejscowym, bo byly wypadkiem
postrzezeii na innym gruncie, pod inném nicbem, i przy
innym charakterze robionycb.
W praw dzie rozjasnily one wyobrazenia nasze o przyrodzeniu owcy, o sposobach jéj wychowania, leczenia, i
ksztalceniu sig weiny; nie nauczyîy jednak, jakiemi srodkami mozna bylo otrzymywac w elnç dla wyrobôw kot zystniejszQ, a témsamém pokupniejszi).
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Kazdy rolnik do tego w lasciw ie d§zy celu, azeby praca jego najpigkniejszym zyskiem uwienczomj zostala; —
dlatego przy zaprowadzeniu o w iec, staral sig on slepo
nasladowac niemieckich posiadaczy owczarn.— Pielggnowanie owiec w Niemczech nim otrzymalo System, i zamienilo sig w rozumowana naukg, przeszlo w doswiadczeniu przez w iele blgdôw. My mniéj swiadomi biorac
ich za przewodnikôw , tlomaczylismy ich dziela, niekoniecznie moze t e , ktôre wytrzymaly prôbg teoryi i d oswiadczenia — mozesmy przyswoili ich bîgdy, i te dodalismy do wlasnych blgdôw. Tak wigc nieopatrzeni w w y rozümowaria teoryi, na niepewnéj zasadzie rozpocz;jwszy
chôw ow iec, niedziw, iz przy najlepszych chgciach nie
osiagnçli.smy po/.adanego celu. Ta uwaga zachgcita mnie
rzucic kilka wlasnych w tym wzglgdzie mysli ; jezeli onc
nie bgda wprost pozytecznemi, to przynajmniéj obudza
moze innych do robienia, i objawiania wlasnych spostrzez e n — z czego sig moze utworzyc rodzima teorya chowu
owiec, gruntowi i niebu naszemu odpowiednia.
Ze owczarnie nasze zatrzymalv sig w dalszôm ich do
skonaleniu, wyznaczylbym przyczyny:
1. Mala nasza gorliwosc, a ztad niegruntowna wiadomosc rzeczv, ktôra uprawiamv.
2 . Brak uczciwych i umiejgtnych sortownikôvv.

3. Brak dobrych owczarzy.
D w ie ostatnie moze zpiérwszéj wyplywaja, bo poznawszy sig dobrze sam i, zmusimy wyksztalcenie drugich,
niedajijc sig im oszukiwac.
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I.
Od lat kilkunastu, gospodarstwo jest u nas oczywiscie
na drodze wyrazncgo postçpu, a to w skutku pewnego
systematu, ktôry obécnie przewodniczy czynnosciom naszvm — nie jest juz ono nalogowa stala rutyna— rok je
den uczy, poprawia, prostuje drugi. Daj nain tylko Boze
w ytrw alosc, a dorôwnamy zagranicznym.

Objawia sic

nawet dueh przemyslu rolniczego, i chciwie rzucamy sig
na kazdy krok choc pozornego postçpu, gdziekolwick
badz zjawionego, radzibysmy go zaraz przyswoic— szkoda, ze w tém wiçcéj jestesmy pochopni niz wyrachowani. Lzçsto niezwazywszy okolicznosci, miejscowych zaw ad , nieobrachowawszy potrzebnych naktadôw , zasob ôw , porywamy siç nagle — a zrazeni pierwszém niepou odzeniem, niepomni, ze przy wytrwatosci i doswiadczeniu, wszystko tylko z czasem moze dojrzewac, zawczesnie
odstçpujemy zamiaru, a przynajmniéj stygnicmy.
lakiem u losowi uleglo nasze owczarstwo.

Zachçco-

nym zyskami Niem côw, zdalo siç nam, ze dochôd z owiec
wyrôwna strzyzy runa zlotego.— Liczne zaprowadzilismy
owczarme, bez wzglçdu, ze pasza ani letnia ani zim owa,
ich liczbic nie wystarczala; zle przeto utrzymywane owce,
musiaiy upadac na rassie i liczbie — zhyd i w dochodzie
znaczny ubytek — nalezalo od mniejszéj rozpoczynac iloSCI, przyspasabiac wiçkszy zbiôr paszy, i stopniowo liczbç
owiec powiçkszac. — Dla braku dostatecznéj pozywnéj
paszy, poprzednio jeszcze inny nasz inwentarz byt nçdzny i nicliczny; ztcyd dla niedostatku nawozu, rola siç
coraz wiçcéj wysilata, bez potrzebnego jéj w o d w e t podsycania. Côz musiato wyniknac, kiedy ten brak paszy,
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nowo zaprowadzone ow ce, podzielity z dawnym inwentarzem.—■Radzibysmy innych przekonac, jakosmy sig sami przekonali, ze nie liczne stada bydta lub owiec, aie
dobre i syte ich utrzymanie, przynosi rzetelne korzysci
w dochodach i w nawozie; o czém siç latwo mozna prze
konac na doswiadczeniu najbieglejszego naszego agronoma w nocie zalaczoném. (*)
Powtarzamy raz jeszcze, ze chudosc i nie obfitosc na
wozu, przeradzanie sig rass jakichkolwiekbadz bydlat u
nas, jest skutkiem niedostatecznego ich karmienia — a
wcale przyczyna tego nie zalezy, jak myslimy, od podrzgdnosci pastwisk naszych, i niezdrowego klimatu. — A nglicy wîasnie silném karmieniem, z maléj orientalnéj rassy koni, dochowali sig silnych, roslych i muszkuralnych;
aie u nich zrebig dostojg szrutowany o w ies, w tydzieii

(’) „Kazdv gospodarz moze zrobiô nastçpujace doéwiadczenie:
wybraé szesc sztuk bydia rôwnego rodzaju i w rownie dobrvm
stanie— z tych postawic dwie sztuki w jednéj stajni, lub przegrodzie, a cztery w drugiéj. Dwom piérwszym podawaô tyle pokar
mu ilo potrzebuja do bytu dobrego, cztcrem zaS drugim dawaô
tyle tylko, ile tamtym dwom, rôwniez scietkç dzielié porowno i
tyle tylko slaé pod cztéry, ile siç pod te dwie écicle.”
„Z obudwéch stajen lub przegrod, gnoj nalezy do tego doswiadczenia wynosié na osobne dwa miejsca, uktadajac go porzadnic,
a wkrôtce siç przekonac bçdzie mozna, ze daleko wiçcéj nawozu
bçdzie od tych dwôch sztuk aie dobrze pasionych.”
„Rzecz oczywista, zc kazdo bydlc, ktore tylko tyle paszy dostaje
ile do utrzymania zycia potrzebuje koniecznie, lub ktôremu tak
nieregularnie karmç podaja, iz czçsto majac jéj za nadto na raz
przed sobq, zbrzydza jij sobie, stoi nad niij, zrcé nicch ce, chociaz
gtodnc przeistacza ten skapy zywiot na zwierzçce, do utrzymania
zycia swojego potrzebne czçsci, i ktore dla tego wlaénie w sobie
zatrzymaé musi, a gnoju malo oddajc.”
O Rolnictwic p, Dezydera Chtapowskiego, str. 83. w Poznaniu
1835 r.
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po urodzeniu, i stopniowo jest karmione, w miarç rozrastania siç.
Bydlo w Szwajcaryi i Tyrolu, niekoniecznie pastwiskom po gôracli i dolinach, winno swoje formy atletyczne, delikatnosc miçsa i obfitosc nabialu — aie koniczyKie, roslinom okopowym, ziarnu nawet ktôre tam w oborach dostaj;j na paszç. — Owca- z Iliszpanii do Saxonii
sprowadzona, piçkniejsztj tu pokryla siç welna, niz w da
wnéj swéj ojczyznie ; a to w skutku troskliwego okolo
niéj starania, ktôre podnioslo jéj wartosc, szczegôlniéj
pod wzglçdem delikatnosci welny.
Kazda okolica uznajgc jeden gatunek ze zwierzat d omowych za korzystniejszy, jako wiçcéj stosowny do sw ojéj m iejscowosci, wiçcéj jéj celom gospodarczym odpowiadajqcy, powinna oddawac temuz cala pieczotowitosc,
otoczyc go calém swojém staraniem.
My zadnego nad inné nieprzekladajijc, wszystkie na
rôwnéj wychowujemy

stopie, to jest wszystkie n ç-

dznie. (*) Ztad uposledzenie naszych inwentarzy, i ztad
takze po niewyrachowanym pierwotnym zapale, nastapifo
takie zniechçcenie do chowu owiec. — Co to oziçbienie
sprawilo? Upadek owiec w ro k u czterdziestym i nastçpnym.— Znizanie siç coroczne cen w elny na jarmarkach
Warszawskich, zbyt znaczne w stosunku cen na targach
zagranicznych. — Obaczmy w czém tego lezy przyczyna.
(*) Licznc juz jednak posiadamy wyjatki, a co siç lycze chodowli owiec, mogç tutaj wymienic kilka owczarn, ktôre pod wzglç
dem gatunku welny i utrzymania, wyrôwnaja najcelniéjszym zagranicznym, albo tez bçdac juz w wielkim poslçpie, wkrôtce do
téj doskonalosci dojda.—Wlascicielami onych sij JW . Léon Skôrzewski, W ojciech Ostrowski, Glinka, St. Hr. Krasinski, L. Gôrski, Ordçga, Ciechanowski i wielu innych.
3
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W czasie panujacych chorôb, ktôre najczçsciéj z winy
naszych owczarzy wkradajq nam sig do owczarni, strata
bytaby nierôwnie mniejsza, gdyby ow ee nasze, byty staranniéj piclçgnowane, lepiéj karmione, a témsamem silniejsze.— A ze cena naszéj wetny, jest stosunkowo nizsza
od zagranicznéj, nasza w tém wina. —- 13o lubo kazdy
môwi o poprawie rassy, i co rok w tym cclu zakupuje
barany, niekazdy jednak umié zrobic w té m zakupowaniu wybôr stosowny do swoicli owicc, dtatego nieotrzymuje takiéj wclny, jukaby miec pragnal. Nastçpnie w e tna zdjçta z owcy zle utrzymanéj, nie majac zycia i pozoru, dla fabrykanta malo jest obiecujacij, zwlaszcza, ze
zazwyczaj zle jest wymyta, i niewlasciwie wysortowana.
Przydajmy jeszcze, iz wdawszy siç raz z zydami, ktôrych charakterem i sprçzvna handlu jest oszukanstwo,
niejedni urzgdzilismy siç na odpowiednig stopç z naszym
wyrobem.

Nie staromy siç o dobre wetny wym ycie, o

jéj rozgatunkowanie, byleby tylko na wadze jéj przyczynic. Najporzfjdniejsi kupcy zrazeni tq naszij niestarannoscig, juz nam wiçcéj nie ufaja, i potrqcaja sobie procent,
a najczgsciéj wyzszy jakiby odpadl, przez wymycie, i roz
gatunkowanie.— Mozez bye cena wetny w stosunku odwrotnym naszych starah? Usuiimy te wszystkie wady, a
cena w elnv siç podniesie, i wiarç u kupuj;jcych zvskamy.
A co siç tycze znajomosci w etny, i téj tatwo przez
praktykç, przez usilna wprawç nabvc m ozna, a nabye
jéj potrzeba, bo ona jest skazôwka i do sprzedazy, i do
korzystnego ksztatcenia wetny.
Upadek owiec, i nizkosc stosunkowa cen , jest wiçc
niewQtpliwie w naszéj niedbatosci— a ze pomimo nizko-
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ici cen sfj jeszcze korzysci, przekona o tém nastgpujicc
tabellaryczne wyrachowanie.
Pomewaz owca czystéj krwi, wymaga wigkszéj troskliw osci, obfitszéj i delikatniejszéj karmi, nizeli poprawna, umieszczam przeto tutaj obadwa tego wyrachowania wypadki.
A ,

(*) Na 1 0 0 sztuk dobrze utrzymanych popra-

wnych owiec, potrzeba dziennie zimowéj strawy.
a*

Funty Zyta

1. Sieczki funtôw 3 0 ; a ze 6 funtôw sîomy
rownaji sig jednemu funtowi zyta, zatém
3 0 funtôw rôwne sq ....................
2 . D o zaparzaniâ sieczki, kucbôw funt. 16

5

lub maki rôznego ziarna funt. 16; a ze
lunt 1 kucbôw lub maki rôwny 1 11111 fun
towi zyta, zatém 16 funtôw rôwne . . .

16

3. 1 0 0 funtôw siana; a ze 3 funty siana rô
wne Sci l mu funtowi zyta, przeto . . . .

33 W

4. 2 0 0 funtôw sîomy zytniéj, pszennéj lub
owsianéj, a ze 6 funtôw sîomy rôwne l mu
luntowi zyta, z a t é m .......................
Razem . . .

3 3 Va
87%

O Bierzemy w tym obrachunku za podstawç, przvjçta przez
Itlocka zasadç zastosowania wszelkich produktôw do wartosci zy
ta. te n stosunek najwiçcéj jest prawdopodobnym.— W rôznych
okolicach kraju naszcgo zbyt odmienne sa ceny paszv w sianie,
stomie i ziarnic; aie w przcciçciu wyrôwnaja sobie, bçdac porûyvnane do wartosci zyta. Zyto bowiem wszçdziejestpodstawa wyzywienia cztowieka, odjego ceny zalezy zawsze cena wszelkiego
innego zboza i paszy. Co siç zas tycze ilosci paszy dla owiec poprawnyr.il i czystéj krwi, ktora sadzimy do utrzymania ich' potrzebna; podajemy ja tutaj, wedlug tego jak sami rozdawanic jéj
urzcjdzilismy we wtasnych owczarniach.
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Funty Zyta

z p rzen iesien ia ...............

8 7 2/3

A ie z 2 0 0 funtôw slomy zalozonéj w drabiny, owce wvjadaja tylko y 3 czçsc; wypada
w içc 2/3 czçsci slomy, ktôrych owce nieobracajij na swôj pozytek, odciagnqc od 20 0 fun
tôw, odciqgmiwszy w içc 1 3 3 V 3 funtôw, poniewaz 6 funtôw slomy rôwne l mu funtowi
zyta, w yp ad a...................................................... °

22

W artosc w içc jednodziennéj zimowéj karmy na 10 0 sztuk ow iec poprawnych, wynosi
odtrçciwszy ulam ki..............................................

65

Pomnozywszy zas tç wartosc jednodzien
néj paszy na 1 0 0 sztuk przez 1 9 5 dni zimow ego utrzymania, w y p a d a ...............................

12675%

2 .
Owca jedna potrzebuje na 1 7 0 do 1 8 0
dni letniéj paszy 4 5 prçtôw kwadratowych
i 3 6 stôp kw. pastwiska gruntu 1 éj klassy,
a rachuj^c w edlug Blocka ze morg z 3 0 0
prçtôw kwadratowych, daje 1,0 0 0 funtôw
siana, jezeli 3 funty siana rôwne l mu funt.
zyta, zatém , uzytkowanie 4 5 prçt. kw. i 3 6
stôp kw. wyrazic mozna w wartosci . . . ,

84

Czyli na 1 0 0 sztuk przez 1 7 0 do 1 8 0
dni letniego p a stw isk a ......................................
3 ,
Owca jedna dziennie potrzebuje nascielkç
wzim ie j/a funta slomy, co czyni przez 1 9 5
dni, 6 5 funtôw slom y, a ze 6 3/ 4 funtôw
scieiki, rôwna siç l mu funtowi zyta, wypada

8 ,4 0 0
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na jedn^ owcg, w czasie zimowego utrzymania, w wartosci z y t a ..........................................
W lecie potrzebuje na scielkg dziennie y 4
funt. slomy, czyli przez 1 7 0 dni 4 2 funtôw
slomy, a ze 6 3/4 funtôw scielki rôwne l mu
funt. zyta, wypada wigc na jcdn.a owcg w cza
sie letniego pastw isk a.® ...................................
Razem . . . .
Czyli na 1 0 0 sztu k ...................................

1 ,5 0 0

4.
Dziennie na 1 0 0 sztuk wypada dawac soli 2/à funta a ze 1 funt soli rôwna sig 3
funta zyta wypada dziennie okolo...................

2

Czyli przez 3 6 5 d n i ...............................

730

5 ,
a- Uachujac ze kapital wyrôwriywajacy owcy
poprawnéj wynosi przez przecigcie 2 7 3
funt. zyta, od niego 5 % procent rachujac,
wypada ..........................................
b- Procent od bu d ow li...............

14
14

c. Do 8 0 0 sztuk ow iec az nadto jest dostateczny owczarz i 3 ow czarkôw , na 2 0 0
wigc sztuk rachujac przez przecigcie pîacg
jednego owczarza na 20 korcy zyta czyli
4 ,4 0 0 funtôw wypada na jednft owcg. .
do przeniesienia.......................

22
50"

22
Funty Zyta

z przemesiema. . . .

50

d. Utrzymanie i reparacya statkôw w owczar
...........................

6

Razem..........................

56

Czyli na 1 0 0 s z tu k ..................................
#

5 ,6 0 0

ni, mycie owiec i strzyz

Z e b r a n ie H o s z tn w u t r z y m a n k 10 0
s z t u k O w i e c ]to i> r a ii’i i y c l i w c z a s i e
z im y i la ta .
1. Utrzymanie przez 1 9 5 dni w zimie . .

1 2 ,6 7 5

2 . Pastwisko letnie przez 1 7 0 do 1 8 0 dni

8 ,4 0 0

3 . Scielka zima i la t e m ...............................

1 ,5 0 0

4 . Soli 2fd fur|t-

dzien przez 3 6 5 dni.

730

5 . Procent od kapitaîu, od budowli, utrzy
manie owczarzy, mycie, strzyz...............

5 ,6 0 0

R a zem ................

2 8 ,9 0 5

W ypadek ten jednak nie jest jeszcze doktadny, poniewaz te 10 0 sztuk owiec skladaja siç z 2/ j ow iec dorosiych jedynie, ktôrych koszt utrzymania zgadza siç z powyzszém wyrachowaniem — nastçpnie z

ro_

i

czniakôw, ktôrych utrzymanie wynosi tylko
/ 4 czçsc, i z i/4 dwulatkôw, a tych utrzyma

nie wynosi 2/3 kosztôw powyzej wyrachowanych. Nastçpujacy dopiero stosunek, wykaze istotnie koszt utrzymania tych 10 0 sztuk
nie rôwnych sobie wiekiem.
Na 5 0 sztuk ow iec dorosiych wypada . .

1 4 ,4 5 2

do p rzcn iesien ia...................

1 4 ,4 5 2
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Funty Zyta

z p rzen iesien ia................

1 4 ,4 5 2
3 ,6 1 3

Na 2 5 owiec ro czn ia k ô w ............... ...
Na 2 5 sztuk owiec dwulatkôw w stosun
ku 2/ g .....................................................................
Na 1 0 0 s z tu k .................................................

4 ,8 1 6
2 2 ,8 8 1 ~

Dodac jeszcze wypada, ze na 5 0 jagnnyt
jako przychôwek od 5 0 owiec doroslych,
trzeba rachowac przez miesiçcy 5 po 1/2 kwaterki owsa na sztukç, co wynosi kor. 1 1 gar.
16 owsa. Rorzec owsa wazy 1 2 8 funtôw
a ze 1 1&/io o Oint, owsa rôwne l mufunt. zytn, zatém 1 1 korcy 1 6 gar. zyta rôwna siç.
Razem.

1 ,3 0 4
2 4 ,1 8 5

Od kosztôw utrzymania odciagnac trzeba.

W artosc uzyskanego nawozu.
W ed lu g Blocka od owcy dorostéj zyskuje siç w ciagu calego raku 7

C C tn.

71 funtÔW gnoju, ktô- Funty Zyta

rych wartosc wyrôwnywa . . . .

87

Czyli na 1 0 0 sztuk . . . . . .

8 ,7 0 0

Aie te 1 0 0 sztuk

dostarczaja nawozu

w stosunku wieku i objgtosci karmy pozywanéj :
5 0 sztuk doroslych dostarczaja.

4 ,3 5 0

2 5 sztuk roczniakôw w stosunku y 4 ..................................................

1 ,0 8 7

do przeniesienia.......................

5 ,4 3 7

2 4 ,1 8 5
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z przeniesienia...................

5 ,4 3 7

Funty Zyta

2 4 ,1 8 5

2 5 sztuk dwulatkôw w stosun
ku 2 / 3 ..................................................
R a z e m ................

1 ,4 5 0
6 ,8 8 7

2 -

W artosc przyrostu ktôry po odtraccniu

6 o/0 procentu caloro-

czncgo odpadku, wyrôwnywa rok
rocznie 6 ej czgsci stada— a ponie
waz rachowalismy na kapital wyrôwnywajfjcy jednéj owcy poprawnéj, wartosc rôwna 2 7 3 luntom
zyta, zatém na 10 0 sztuk wypa
dnie 3 7 ,3 0 0 , szôsta zas czgsc wyn o s i .....................................................

4 ,5 5 0

Dodawszy do tego wartosc uzyskanego na
wozu otrzymamy na s u m m ç ...........................

1 1 ,4 3 7

Przychôd ten wuzyskanym nawozie i przyroscie ze 10 0 owiec poprawnych, odciQgnawszy od kosztôw ich utrzymania wypada na
rôznicg......................................................................
Czyli koszt calorocznego utrzymania jednéj

1 2 ,7 4 8

owcy poprawnéj rôwna sig wartosci . . . . (1 2 7 48/ 100
Rachujac zas korzec zyta 2 2 0 funtôw po
9

zlp. (*) funt jeden wypadnie po 1 2/10 gro-

sza, a zatem wartosc 1 2 7 48/io o funtôw zyta,
rôw na sig 1 5 2

groszy, czyli 5 zlp. 2 gr.

(’) Cena érednia zyta wypadnie na 8 zlp. gr. 15 jezeli uwazamy
5 i 12 zlp. za dwie téj ceny ostatecznosci,— Ja jednak na 9 zlp. ja
postanawiam, azeby stosunkowo koszta utrzymania owcy nie zdawaly siç bvc za nizko occnione.
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Z owcy poprawnéj sredniego wzrostu i pokrytéj gçsta
w elna mozna otrzymac w przeciçciu 2

funtôw welny, (*)

co uczyni na 1 0 0 sztuk 2 5 0 funtôw , licznc zas kamien
welny z owiec dobrze poprawnych na zlp. 8 5 w içc 2 5 0
funtôw takiéj welny warte s t j ..................zlp.

644.

Odtrçciwszy 5 % procent na brak . . . zlp. 3 2 .
Zostaje. . . . zlp. 6 1 2 .
Czyli wartosc w elny zjednéj owcy rôwna siç zlp. 6 y 10Porôwnawszy koszta utrzymania calorocznego, jednéj
owcy poprawnéj, w ilosci zlp. 5 gr. 2 z przychodem w e l
ny ktôry wynosi zlp. 6 gr. 3; na czysty przychôd z jednéj
owcy poprawnéj wypada zlp. 1 gr. 1 .
ffÈ. N a 1 0 0 sztuk ow iec czystéj krwi.

!♦
Dziennie na zimow^ karmç :
1 Sieczki funtôw 3 0 ; a ze 6 funtôw sïomy
rôwna siç l mu funtowi zyta, zatém 3 0 fun
tôw rôwne St£...................................................
2. D o zaparzania sieczki; kuchôw funtôw 16 ,
lub maki rôznego ziarna funtôw 16; a ze
funt 1 kuchôw lub mijki rôwny l mu fuutowi zyta, zatém 16 funtôw rôwne s<| . .
3. 1 0 0 funtôw siana; a ze 3 funty siana, rô
wne s,y l mu funtowi zyta, zatém wypada.
do przeniesienia.
_ 0 Wydatek i y 2 funta welny zjednéj owcy poprawnéj moze
siç zdac przesadzonym. Kazdy przecie wlaéciciel stada dobrze
karmionego, z nabita i wyrosniçby wclnq, przekonaé siç moze, o
-slusznosci tego podania. — Block rachujc z owcy duzéj rassy
w przeciçciu po 3 ’/ 2 funtôw welny.
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Funty Zyta
z przeniesienia.........................
4.

54 y3

8 garncy ow sa czyli funtôw 3 2 ; ze zas
1 18/io o funtôw ow sa rôw n e l mu funtow i
zyta, z a t é m ..........................................................

OR 2/
- O 710

5 . 5 0 funtôw czerw onéj koniczyny, w y k i,
szperglu lub szocôw ki, na zielono zebran yeh , rôw najac ich w artosc z w arloscia
siana; poniew az 3 funt. siana rôw n e l mu
funtow i zyta, z a t é m ..........................................

16/2

6 . 120 funtôw slom y zytniéj, pszennéj lub
ow sianéj; ze 0 funtôw slom y, rôw n e 1
funtow i zyta, z a t é m .....................
Wypada o gôlcm odtraciw szy ulam ki . . . .

20
117

A ie z 1 2 0 fun tôw slom y zalozonéj w d r a biny, o w ce wyjadaja tylko V3 czçsc; wypada
w içc

2/3 czçsci slom y, ktôrych o w ce nie obra-

cuja, na sw ôj pozytek odcùjgnac; — od 1 2 0
funtôw slom y odcifjgnawszy 8 0 funtôw , po
niew az 6 funtôw slom y rôw n e l mu funtowi
zyta, w ypada w i ç c ..................................................

13 * /10

W a rto sc w içc jednodziennéj zim ow éj karmy na 1 0 0 sztuk ow iec czystéj-k rw i, w y
nosi odtrqciw szy u l a m k i .................• . . . .

104

Pom nozyw szy zas tç w artosc jednodzien
néj paszy na 1 0 0 sztuk, przez 1 9 5 dni zim ow ego utrzymania w vpada . . . . . . . .
» .
O w ca jedna potrzebuje na 1 7 0 do 1 8 0
dni letniéj paszy, 4 5 p rçtôw kwadratow ych

2 0280,

-27
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i 3 6 stôp kwadratowych pastwiska, gruntu
l éJ klassy, arachujac w edlugB Iocka,ze morg
z 3 0 0 prgtôw kwadratowych, daje 1 ,0 0 0
funtôw siana,— jezeli 3 funty siana rôwne 1
funtowi zyta, zatém uzytkowanie z 4 5 prêt.
84

kwr. i 3 6 stop kw. wyrazic mozna w wartosci.
Czyli na 1 0 0 sztuk przez 1 7 0 do 1 8 0 dni
letniego p astw isk a...............................................

8 ,4 0 0

3.
Owca jedna dziennie potrzehuje na scielkg
w zimie
funta slomy, co czyni przez 1 9 5
dni, 6 5 funt. slomy;— a ze 6 3/4 funtôw scieîki rôwna sig 1 funtowi zyta, wypada na je
dna owcg w czasie zimowego utrzymania
w wartosci zyta......................................................

•
9

W le c ie potrzehuje na scielkg dziennie y 4
funta slomy, czyli przez 1 7 0 dni, 4 2 funtôwr
slomy — a ze 6 3/4 funtôw scielki, rôwne 1
funtowi zyta, wypada w-ige na jcdna owcg
w czasie letniego pastwiska, w wartosci zyta.

6

R azem ...............

15

Czyli na 1 0 0 sztuk . . . .

1 ,5 0 0

4*
Dziennie na 1 0 0 sztuk wypada dawae soli
2/3 funta; a ze 1 funt soli rôwna sia 3 y 3 fun-

lôw zyta, wypada dziennie okoto. . .
Czyli przez 3 6 5 dni . . . .

2

730

2 8

Funty Zyta

5»
a. Rachujac ze kapitaî wyrôwnywajacy owcy
czystéj krwi, jest trzy razy wiçkszéj wartosci nizeli owcy poprawnéj, wypada na
wartosc jednéj owcy czystéj - k rw i, 8 1 9
funtôw zyta; od tego kapitaïu 5 % procent.

41

b. Procent od b u d o w li......................................

14

c. Plaça owczarza jak powyzéj w wyrachowaniu owiec popraw nych...........................

22

d. Utrzymanie i reparacya statkôw w owczarni, mycie ow iec i str z y z...............................

6

R azem ................

87

Czyli na 1 0 0 sztuk . . . .

8 ,7 0 0

«

Z e lir a n ie k o s z to w u tr z y m a n ia 10 0
s z t u k o w ic c c z y s té j> h r w i w e z a s ie
zSm y i la ta .
1. Utrzymanie przez 1 9 5 dni w zimie . . .

2 0 ,2 8 0

2 . Pastwisko letnie przez 1 7 0 do 1 8 0 dni.

8 ,4 0 0

3. Scielka zima i latem.......................................

1 ,5 0 0

4 . Soli 2/a funta na dzien przez 3 6 5 dni. .

730

5 . Procent od kapitaïu, od budowli, utrzy
manie owczarzy, mycie, strzyz....................

8 ,7 0 0

R a z e m ................... .

3 9 ,6 1 0

W ypadek ten jednak nie jest jeszcze dokladny, poniewaz te 10 0 sztuk ow iec skîadaja siç z 2/4 owiec doroslych, jedynie ktô
rych koszt utrzymania zgadza siç z powyz-
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szém wyrachowaniem ; nastçpnie z V4 roczniakôw, ktôrych utrzymanie wynosi tylko
V4 czçsc; i z 1/4 dwulatkôw, ktôrych utrzy
manie wynosi % czçsci kosztôw powyzéj
wyrachowanych. Nastçpujacy dopiéro stosunek wykaze istotny koszt utrzymania tych
10 0 sztuk nie rôwnych sobie wiekiem:

Na 5 0 sztuk dorosiych w y p a d a ................

1 9 ,8 0 5

Na 2 5 sztuk roczniakôw w stosunku V4

4 ,9 5 1

Na 2 5 sztuk dwulatkôw w stosunku 2/3

6 ,6 0 0

Na 1 0 0 sztu k ..................................................

3 1 ,3 5 6

Od kosztôw utrzymania odciggugc trzeba.

!♦
W artosc uzyskanego nawozu od
100 sztuk ow iec, ktônj podajemy

w rôwni jak w wyracho waniu owiec
poprawnych, trzymajac siç téj sa
in éj zasady co do stosunku ich w ie- Funty zyta
ku— a zatém jak w y z é j ................

6 ,8 8 7

W artosc przyrostu ktôry po odtr^ceniu 6 % procentu calorocznego odpadku, wyrôwnywa rok ro
cznie G1J czçsci stada;— a ponie
waz rachowalismy na kapitaî w yrôwnywajgcy jednéj owcy czystéjkrwi, wartosc rôwria 8 1 9 funtom
zyta, zatém na 10 0 sztuk wypado przeniesienia. . . .

3 1 ,3 5 6
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z przeniesicnia...............

Funty Zyta

3 1 ,3 5 6

wypadnie 8 1 ,9 0 0 funt. zyta, szôsta zas czgsc 1 3 ,6 5 0 funt, zyta;
to jest:
a. na maciory w stosunku y 2 . .

6 ,8 2 5

b. poniewaz barany czystéj-krw i
poszukiwane do uszlachetnienia
rassy owiec poprawnych, maja
w sprzedazy wyzsza wartosc od
macior o 1 4 %

procent, zatém

do 6 ,8 2 5 funtôw zyta wartosci
macior, dodajac 1 4 ° /0 proc. czy
li 9 5 5 funtôw zyta, wypada na
wartosc przychowanych baran ô w ..............................................

7 ,7 8 0

R a z e m ................... 1 4 ,6 0 5
Dodajray do tego wartosc uzyskanego n a w o z u ....................... ... .

6 ,8 8 7

A otrzymamy na summg...............................

2 1 ,4 9 2

Przychôd ten w uzyskanym nawozie i przyroscie ze 10 0 sztuk owiec czystéj-krwi, odciqgnawszy od kosztôw ich utrzymania, wy
pada na r ô z n ic g .......................................... ... .

9 ,8 6 4

Czyli koszt calorocznego utrzymania jednéj
owcy czystéj-krwi rôwna sig wartosci . . .

9 8 °% 00

Rachujac zas korzec zyta 2 2 0 funtôw po 9 ztp. funt
jeden, wypadnie po 1 ’/jo grosza, zatém wartosc 9 8 6y j 0o
funtôw zyta, rôwna sie H 8 3/10 groszy czyli 3 zlp. 2 8 gr.
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Z owcy czystéj-krwi, cienka choc nabitij weln^ pokrytéj, otrzymac mozna w przeciçciu 2 x) l funta, co czyni
na 1 0 0 sztuk 2 2 5 funtôw w elny,— liczac zas kamien takiéj welny po 1 0 8 zlp., w içc 2 2 5 funtôw w elny warte sa:
zlp. 7 3 G.
Odtraciwszv ô °f0 na b r a k ........................ zlp.

36.

Zostaje . . zlp. 7 0 0 .
czyli wartosc welny z jednéj owcy rôwna sig zlp.

7.

Porôwnawszy koszta utrzymania caforocznego, jednéj
owcy czystéj-krw i, w ilosci 3 zlp. 2 8 gr. z przychodem
z welny, ktôry wynosi 7 zlp.,— na czysty przychôd z je
dnéj owcy czystéj-krwi wypada 3 zlp. 2 gr.
Napiérwszyrzut okazdaje sig, ze czysty zysk w k w ocic
1 zlp. 1 gr. z owcy poprawnéj, a 3 zlp. 2 gr. z owcy czy
stéj-krwi, jest zbyt maîym zarobkiem, azeby warto zajmowac sig chodowla ow iec,— jezeli innym jakim sposo
bem z roli wigksze mozemy zyski ciagnac. — Lecz zarobek ten , jest îiajni/.sza ostatecznoscia. li tylko jako przypuszczenie — utrzymanie bowiem owiec, w edlug powyzszego wyrachowania, jest bardzo kosztowne, a u nas osob liw ie, owce rzadko kiedy tak obficie sa karmione. —
Cena zyta na ktôréj stopg, w tym obrachunku wszelka
wartosc jest zredukowana, wysoko jest ustanowiona,—
a przeciwnte w elna, nizko jest taxowana.
Chôw bydla moze wprawdzie przyniesc wyzsza intratg, aie jedynie tylko posiadaezom dôbr ziemskich w kilkomilowym obrçbie W arszawy, lub innych znaczniejszych
miast,— a to z przyczyny wysokich dochodôw pachtowych.— Ci zas, co oddaleni od miast, z chodowli bydla i
z pachtu szczupîy tylko moga miec zarobek, niechaj stosunkowo do reszty inwentarza wigcéj trzymaja ow iec.—
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W tém polozeniu chôw owiec, a nastçpnie sprzedaz w eln y, utatwiaja nam, tym jedynym dotychczasowym spo
sobem , korzystnc spieniçzenie na gruncie surowych naszycli produktow.
Po przekonaniu siç, ze chodowla owcy, zastosowana do
miejscowosci, jest korzystng, i jeszcze korzystniejsza bye
moze, w miarç wzrastajacéj troskliwosci naszéj,— stosowném moze bçdzie chociaz w krôtkosci opisac pochodzenie ow cy, jéj przyrodç, formaov;} wlosa welnistego, i
wlasnosci weiny.
§ 1. Owca pomiçdzy wszystkiemi gospodarskiemi zwierzçtami, najtroskliwszych potrzebuje staran, i najkosztowniejsze jest jéj utrzymanie — aie wywdziçcza siç ona za
n ie, i prçdsz^ i wyzszQ intratcj, nizeli innego rodzaju inwentarz. Zadne inne bydle niewyrownywa owcy w procentowaniu s iç , zaledwie bowiem jagniçciem, juz welnç
dostareza, a wkrôtce potém matka zostawszy, wyplaca siç
kilkanascie lat dwoistym zyskiem strzyzy i przyplodu.
Klima dla niéj najzdrowsze umiarkowane, a polozenic
wysokie i suche; doswiadczenie jednakze pokazuje, ze
znosi i zimniejsze powietrze i w goracych chowa siç strefach.^— A ie w zbyt gorqcym klimacie w eîna szersciowacieje, traci sw^ miçkkosc — i wtenezas jezeli nie calkowicie, to przynajmniéj w czçsci wyrastaja wlosy twarde
na ksztalt szczeciny prosto stojejee.
Naturalisa nie zgadzaja siç na pierwotne pochodzenie
owcy.-— My jednak innym zostawimy to do zbadania,
czy ona pochodzi odMuflona czyli téz Aargala,—■zajmiemy siç tylko rozpoznaniem jéj wlasnosci.
Typ owcy jest jeden— aie czîowiek nasladujac naturç,
w iele w tym typie narobil familij — a to przez szczegôl-
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niejsze kolo niéj chodzenie, stosowne do uzytku jaki sobie obiecywal; czy ja przeznaczat na migso, czy na futro
jak wKrymie, czy na wyroby jak pospolicie teraz w Euro
pic.— Pan Pctry w dziele swojém o owcach obszernie o
tém pisze,— tam ciekawych odsélamy,— tu zamierzylismy
môwic o familii jedynie Europejskiéj, ktôra nam dostarcza welng na wyroby,— i jak kolo niéj cbodzic nalezy, azeby celowi odpowiedziala.

Owca Europejska dzieli sig na dfugo i krôtko-weînistq.— Picrwszq, napotykamy w grubych gatunkach, w W ggrzech, wKrymie, u w to scian na P o d o lu — i wniektôrych
okolicach Krôlestwa.— Anglicy pielçgnuja owcg dlugowelnistij w gatunkach cienkich, aie poniewaz dla nas, je
dynie wazne jest rozpoznanie charakteru owiec krôtko
w elnistych, niemi sig wylaczriie zajmiemy, i podzielimy
je na trzy wyraznc stopniowania.
a. Owca prosta.
b. Owca uszlachetniona czyli pôl-lcrwi.
c. Owca szlachetna czyli czystêj-krw i.
a)

Owca prosta tworzy zupeluie oddzieln^ familig. —

Strzyze sig dwa razy do roku, i dostarcza dose obficie
grubéj welny, ktôra jedynie uzyt^ byc moze do ordynaryjnych wyrobôw, na siermiggi i koee;— a krzyzujac j,-j zbaranami rassy Elektoralnéj, trudno jest przyjsc do korzystnych i prgdkich wypadkôw, bo nawet w 4 , 5 i dalszém
pokoleniu ma jeszcze grube, proste wlosy, pomieszane
z rcszta welny poprawnéj, pokrywajacéj niektôre tylko
czgsci jéj ciala. — Moze byloby korzystniéj krzyzowac jij
5
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i baranami rassy dîugo wetnistéj Angielskiéj, aie tylko
doswiadczenie, moze nasze mniemanie utwierdzic.
b) O owcy pol-krwi powiémy nizéj,] môwiqc o uszlachetnieniu.
c) Ojczyzria owcy szlachetnéj, tak zwanéj czystéj-krwi,
jest Hiszpania. -— O w ce rôd swôj z Hiszpanii ciqgnQce,
dzieLy sig na dwie bardzo od siebie rôzni<£ce siç rassy—
to jest: na Inluntado i Eskuryalng.
Z tych piérwsza odznacza siç silmj budow a, wkrzyzu
szerokg i plaskg, na nizkich nogach, skér$ faldzistq, w eln<j gçskj, lecz najczçsciéj grub;j i dobrze wyprac siç nie
dajijcQ, z powodu potu, ktory u tego gatunku owiec, zbija siç w b rylk i i osiada na w elnie miçdzy karbikami, i
w zimnéj wodzie nie jest rozpuszczalnym.
Druga odznacza siç ksztattnç postaci^ na wysokich i
cienkich nie obroslych nogach,— poznajemy ja po ksztaîtnéj gtowie, polozonéj na wyciggniçtéj nieco szyi.— Krzyz
u niéj bardziéj kanciasty niz plaski. — Ta rassa posiada
welnç wiele w ogôlnosci od piérwszéj ciensz<i i miçkszQ,
a runo jéj jest wiçcéj wyrôwnane.— W roku 1 7 6 8 mata
trzoda owiec rassy Eskuryalnéj byta sprowadzona z Hi
szpanii do Saxonii, dla ôwczesnego Elektora Saskiego, i
dlatego zdaje siç otrzymata nazwç Elektoralnéj— albo téz
moze pochodzi od wyrazu Electus wyborowiec, jako ras
sa wyborowa. — Zt<jd dopiéro w piérwszych kilkunastu
latachXIX wiekupp. Chtapowski wPoznahskiém, a Biernacki z Sulistawic wKaliskiém, sprowadzili z Saxonii zarôd rassy Elektoralnéj. — D o Austryi sprowadzono najwiçcéj owiec Infantado, a w e Francyi taz rassa znana jest
jako owce z Rambouillet.— Chociaz u nas rzadko znajdujzi siç, jednak w niektôrych owczarniach napotkac mozna

owce pochodzijcc z Rambouillet pod nazw<i W ejerow skich.
Zbyt wysoka cena owiec Elektoralnych, koszt i tru
dnosc sprowadzenia ich ztamtad, mozolnosc w staraniu
okolo nich, s<j przyczynami, ze tak malo liczymy dolycliczas w Polsce owczarn istotnie czystéj-krwi.-— Koszta te
i praca nieustanna, ktôrych przy wiadomosci rzeczy, w ymaga utrzymanie trzody Elektoralnéj, jedynie pokryte bye
moga chowem i sprzedaz;j baranôw, bo w elna sama nie
jest w stanie przyniesc dostatecznego procentu od poniesionych kosztôw nakiadowych.
Ztad wnoszç, ze wnaszym kraju najwiçksze zyski przynoszfKky, jest owca uszlachetniona czyli poprawna sredniéj
cienkosci. (*) A ie poniewaz poprawy oczekujemy od rassy ow iec czystéj-krwi, biorç jtj w içc za zasadç poszukiwaii m oich, ucz^c siç poznawae ksztaltu pojedynczych
w îosôw weïny, anastçpnie skupienia siç ich w runie.
§ 2 . W lo s w elny wyrasta z zarodka cebulkowatego,
lez^cego w tkance komôrkowatéj (textus cellulosus)— jcsl
011 walcowaty, wewnatrz wydrazony i wypelniony cieczu

oleistci.— W poczatkach kiody wyrasta z zarodka, otaeza
go pewien gatunek pocliwy twoizacéj siç

nadskôrka

(epidermis) ktôry wyciagaoy sihy organiczna rosmjcego
wïosa, ciagle wzrostowi jego towarzyszy, a nawet z substancyij jego sig spaja.
(’) Podlug powyzszego tabellarycznego wyrachowania, okazalismy, ze owca poprawna czystego zysku przynosi 1 zlp. 1 gr., a
ow.ca czystéj krwi 3 zlp. 2 gr,—tojest w stosunku jak 1 do 3. Zdawaloby siç, ze korzystniéj jest wychowywaé owce czystéj-krwi—
tymezasem doradzamy inaczçj; a to z powodu, ze potrzeba na ich
zakupienie najmniéj trzy razy wiçkszcgo kapitaïu,—na ich utrzy
manie tozyc wiçcéj kosztow, i starania okolo nich nierôwnie pilnicjszego.
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W los acz jest czçsci^ zwierzçcg, zycie jego jest roslinne.
nie majiice czucia.— Rosniçcie jego nienastçpuje w sku
tek rozciggania siç, aie w skutek przyrastania, — o tém
Jatwo przekonac. siç mozna naznaczywszy wlos jaka larb g,— znaczek ten ciagle od skôry coraz daléj siç odsuwa,
aie zawsze bçdzie jednakowa jego odleglosc od wierzchniego koiica w losa.— W los jest organem dziurkowatym,
przez co utatwia wylaczanie siç z ciala sokôw zbyt tlustych i oleistych. W jagniçciu zakoncza siç spiczasto,
lecz od piérwszéj strzyzy zostaje nadal cingle otwartym,
a zaraz po kazdéj strzyzy jest grubszym niz wtenczas kiedy znowu dorosnie do nowéj strzyzy,-—-bo objçtosc sokôw,
jak mniema P. A. Thaer, nie mogac siç rozplyn^c w dtugosci w losa, musi koniecznie rozszerzyc jego srednicç. —
W los owczy w tym wzglçdzie podobnym jest do krzew ôw , ktôrych pien grubszym siç staje, gdy galçzie jego
obcinamy.
Postac w losa, jego cienkosc i inné zadane w îasnosci,
zalezçj od organizacyi zarodka,— a zarodek, od systematu
skôrnego i calego organizmu zwierzçcia.— Skoro systemat
skôrny, i caly organizm moze delikatniec przez pielçgnowanie, rôwnie i w los delikatniec m usi— to delikatnienie
juz siç dzieje na plodzie, w Ionie matki.
Tym sposobem mozemy utrzymywac w stanie zadanym
formowanie siç welny i niedopuszczac w niéj zadnych niekorzystnych zmian, a nawet przelewac te wîasnosci zp okolenia na pokolenie.
§ 3 . Gdy najglôwniejszym jest celem rolnika, o trzymac welng z wszellciemi przym iotam i wymaganemi od fa brykanta a nastçpnie najobfitsze runo— jakie s;j cechy ta-
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kiéj welny, tu chociaz pokrôtce o tém wspomnimy.—
Cechy welny po ktôréj siç jéj przymioty oceniajfj sa:
a. Ksztalt.
b. Cienkosc.
c. Dlugosc.
cl. Sprçzystosc.
e. Moc.
f. Sklepistosc.
U . Ksztalty wlosa najogôlniéj uwazane,

trojakie:

temi sa: welna p laska (kam m wolle) w elna pucliowa
(phlaumwolle) i welna karbikowa (gekrauesettewolle).
W eln a plaska dla tego tç nazwç otrzymala, ze wlosy
z ktôrych siç sklada, nie sa skarbowanemi, tylko wyrastajtj rôwno-odlegle prostym porostem— albo téz maja tylko
zupelnie plaskie karby (Hache bogen) wcale prawie nie
widzialne.
Z powodu niezginania siç wkarbiki, od innych gatunkôw w elny o w iele zawsze jest dluzsza.— Charakter ten
wowczarniach naszych prawie nigdy siç nienapotyka,—
bo rzadko przez fabrykantôw jest zadanym,— poniewaz
jest tylko poszukiwanym do wyrobôw merynosowycb, pôltybetowych i innych — ktôre w malym sa 'stosunku do
fabryk sukiennych. — Jedna z wiekszych i celujgcych fa
bryk ktôre wyrabiaja plaska w e ln ç , nalezy do Gustawa
Hartmana wPfafcndorch pod Lipskiem.
W elna pucliowa tworzy siç z w losôw riiekarbowanych,
nierôwno-odlegle rosnacych,— przeciwnie wùjza siç one
nie jednostajnie miçdzy sobcj— a zwiazanie to wlosôw
wyglada jak zgremplowana bawelna puszkiem pokryta.
W elny karbijcowéj pojedyncze w losy wyrastaja rôwno
odlegle, aie w poroscie swoim sq skrôcone na pozôr kar-
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bikami, mniéj wiçcéj regularnemi. Karbiki te odznaczajq siç od siebie kilkoma ksztaltami; sq plaskie, wysokic,
szerokie, wqzkie i ztqd rodzaje welny karbikowéj.
Pierwotne te ksztalty w elny, Iqczqc siç miçdzy sobq
w rôznych i wielorakich stosunkacb, formuja terni Iqczeniami mnoznq familiç rôznorodnych gatunkôw welny. —
Miçdzy niemi napotykamy czasem odcienia tak delikatne,
ze najwprawniejszemu oku tradno jestrozeznac je ,— pomiçdzy temi jednak sq iliektôre formacye zbyt znacznc i
za typ uznane— o nich pôzniéj.
b . Cienkosc wîosa jest piérwszym warunkiem, wszelkich wlasnosci welny i jéj wartosci,— poniewaz jest miarq w cenie wyrobôw weînianych. — B o rozpoznania
cienkosci czyli srednicy wlosa, sluzq nam niektôre instru
m enta, wynalezione przez Dollonda, Grawerta i innych,
aie wiçcéj praktyczném, jest oko wprawne.— W prawv
zas latwo nabye mozna przez czçste porôwnywanie rô
znych owiec w jednéj owezarni, a nastçpnie rôznych
owezarni miçdzy sobq. — Im welna jest ciensza, tym na
pewnéj dlugosci wlosa wiçksza jest ilosc kanbikôw. Zazwyczaj uklad ich regularniejszy z cienkoscia jest polqczony.— W lo s w einy tém jest doskonalszy im jest rôwniejszy na caléj dlugosci swego porostu; — sa niektôre
w losy cieiisze przy skôrze a ku koncowi znacznie grubiejq. Jest to jedna z glôwnych wad welny. — W eln a karbikowa cienka z powodu zginania siç w karbiki, w stosunku wiçkszéj cienkosci, zdaje siç na pozôr krôtsza, pôki nie jest wyciqgniçtq, w gatunkach zas welny plaskiéj,
w los cienszy nierôzni siç od grubszego dlugosciq. aie tyl
ko srôdnicq swojq.
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Z ta wlasnosci^ id;j prawie zawsze w rôwni dwie inné,
to jest: gigtkosc co do pojedyiiczych w losôw, a rnigkkosc
kiedy sq w stanie skupienia.— W lo s jest gigtki czyli gibki,
jezeli za najlzejszym nawet powiewem sig ugina.— Migkkosc zas posiada welna, skoro za dotknigciem sig jéj, ustgpuje pod przycisnigciem rgki, niedajgc uczuc zadnéj szorstkosci. — W lasnosci te przyczvniaja wielkiéj wartosci
w elnic, poniewaz w fabrykacyi nadaj$ wyrobom sukiennym tg tak poz^dana migsistosc,
V- Wysokosc i dlugosc, piérwsze wyrazenie oznacza,
ze w los skarbowany jest w stanie zwyczajnym, to jest nie
wyciggnigty. — Przez dlugosc rozumiémy w los zupelnie
z karbikôw wyprostowany, wyciagnigty o ile tylko sig
da bez przerwania.— Im wlos welnisty wyzszy i dluzszy,
tém wigksza ma wartosc dla fabrykacyi niektorych w yrobôw. — Aie znowu zbyt wielka wysokosc w einy, ma
niektôre niedogodnosci dla chodownikow owiec.
( i . Sprgzystosc. Kiedy ciala wracaja do s\^ojego pierwotnego ksztaltu, skoro ustaje przyczyna, ten ksztalt
zmienic usüujaca, zowiemy tg wiasnosc, spvgzystosciq.—
Sprgzystosc w w e ln ie pod kilkorakim wzglgdèm uwazamy.
1. Sprgzystosc iv karlnkach, kiedy w los wyciygnigty
napowrôt sig wkarbiki ulozy, skoro go rozciggac przestaniemy.

W los plaski, niemajacy karbikôw, pieposiada téj w la - ,
snosci.
2 . Sprgzystosc w kierunku, kiedy po zgigciu wlosa, on

znowu usiluje wrôcic do pierwotnego polozenia, — téj
rôwnie podlegac winien w los plaski i karbikowaty.
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Sprgzijstosc w m assie kiedy my runo na ow cy, albo
rozgarniemy i wfosy welny same sig zejdq i zamkng, —
albo kiedy ja ucisniemy i napowrôt sig podniosq.
€■ Moc wlosa zalezy od jego sprgzystosci i spôjnosci,
im ktôry daje sig wigcéj rozciagac bez zerwania sig, tém
oczywiscie mocniejszy. —■Przymiot ten jest wysoko ceniony od fabrykantôw, bo nie z takiéj welny jest moeniejsza, nastgpnie i wyroby.
J \ Sklepistosc. Zasklepienie sig pojedynczych w losôw
u gôry, czyli zamknigcie szczelne runa, co powszechnie
u nas owezarze znaja pod niemieckim wyrazem Slapel,
jest niezmiernie waznym przymiotem (*). Na co jednak
w ogôlnosci zbyt malo uwazano. Takie zasklepienie sig
nie dopuszcza do wngtrza runa ani kurzu, ani deszczu, ani
zbytecznego przewiewu powietrza; a nastgpnie utrzymuje
welng stale wz^danych przymiotach.
Powietrze bowiem przewiewaj^c welng, w ysu szajg,
pozbawia w losa oleistosci, przez co on staje sig suchy,
szorstki, mniéj sprgzysty, a nastgpnie ubywa jego wagi.
Podobniez zbytnia wilgoc przcistacza charakter w eln y,
jezeli krople deszczu dla niedokladnego zasklepienia sig
runa, dostajjj sig az do skôry.— Aie najszkodliwszym jest
kurz, ktôry do wngtrza runa bardzo latwo dostawae sig
moze — pozbawia zycia tg czgsc wlosa przy ktôréj osiada —- w los zupelnic przez to m artw ieje, traci na wadze,
sprgzystosci i wszystkich swoich przymiotach. W polu
osobliwie na pastwiskach piaszczystych trudno kurzu unikn.yc, aie dobre zasklepienie sig welny, nie dopuszcza go
(*) Im welna jest dfuzsza, tém trudniéj sig zasklepia— bo wtosy
jéj jako qiçzsze, bardziéj siç. roztrzqsaj^, koûce ich nielatwo mogq
siç zvviqzaé i uformowae sklcpistosô.
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do wngtrza runa — i natenczas same tylko koncôwki
wetny

uszkodzone. Zwracam przeto uwagg wtasci

cieli owczarû, aby przy kupnie baranôw, mieli szczegôlniejszy wzglçd na ten niby powierzchowny, aie zbyt
wazny przymiot i w swoich owczarniach starali siç go
utrzymaé.
IL
Skoro liczba owczani w kraju naszym powigkszyta sig,
a posiadacze onych, nieczuli sig z poczatku dosyc na sitach azeby sami bez zadnéj pomocy zajçc sig chowem
ow iec mogli; musieli sig udac do obcych. — Jednoczesnie
wigc prawie z zaprowadzeniem o w iec, przybyli do nas
z Niemiec sortownicy, aie w najwigkszéj czgsci tacy tylko,
co gatunkowali wetng w fabrykach sukiennych, a niemieli
najmniejszego wyobrazenia, ani o wycbowaniu i pielggnowaniu o w ie c , ani téz o ich klassyfikacyi i krzyzowaniu. — Tymczascm, zupetnie co innego jest gatunkowaé
wetng juz wymyta i zdjgky z owcy, w przeznaczeniu jéj
fabryczném; a co innego na owcy — aby dobrac barany
wtasciwe matkom,

w celu nadania wetnie z^danych

przymiotôw. — Tych jednak wiadomosci, dla chodownika koniecznych, sortownicy przybysze nie posiadali— caia ich znajomosc jedynie byta pod wzglgdem fabrycznym.
Dopiéro naszym kosztem uczyli sig tego, co powinni byli
z sobg przyniesc; uczciic sig i doswiadczajgc, dopuszczali
sig wszelkich prôb na owcach naszych a to z niematym,
szwankiem wszystkich owczarii, ktôre im w rgce wpadaly.
Powiedzielismy na wstgpie ze sig u nas daje czuc po
trzeba umiejçtnych i uczciwych sortownikôw ; pozostaje
nam okazac jak sig o tém przekonatem.

6
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W prawa i doswiadczenie jedynie tylko nauczajç rozeznawac rôzne klassy cienkosci welny; — wprawg tç sortownik winien posiadac dokladnie, tymczascm zdarzyio
nam siç widziéc ow ce przeznaczone przez sortownika na
elckty, kiedy w ealéj owczarni, trudno bylo natrafîc na
dobra primg. Czy to bylo skutkiem nieznajomosci, czy
w celu pochlebienia w lascicielow i, azeby ujac sobie jego
zaufanie,— zawsze to jest wielkiém uchybieniem i zasluguje na nagang.—• Niekiedy znowu po przesortowaniu,
znajdowalismy wnizszych klassach owce, ktôre do piérwszych, dla cienkosci swojéj, nalezecby powinny.
Aie pomylka w podziale w elny na klassy przed strzyza,
w stosunku jéj cienkosci, jest mniéj waziuy, bo w przysztosci niepociaga za sol»;] szkodliwyeh nastgpstw;— niew îasciw e zas zastosowanie baranow do matek, moze w n astçpnych generacyach, tak przeistoczyc charakter w el
ny w caléj trzodzie, ze dlugo potrzeba pracowac azeby ja
do pierwotnego przynajmniéj stanu doprowadzic, i wrôcic jéj dawnq cenç.— Teraz przecie mozna napotkac sortow nikôw , ktôrzy rozumicja juz krzyzowanie, czyli d obieranie do matek baranôw z wtasnosciami takiemi, aze
by poprawiiy w jàgniçtach wady matek—- lecz ich liezba
nie jest jeszcze dostateczng. — Ci znowu sortownicy co
posiadajtj juz dokladnie potrzcbne wiadomosci do urz$dzenia owczarni, chowania ow iec, i ksztalcenia w elny,
nie sa jednak zawsze sumienni.— B.o albo dla pospiechu,
clicac w krôtkim czasie jak najwigcéj owezarn

obje-

cbac, niedokladajfj potrzebnego starania w sortow aniu;—
albo maj.j do zbveia wlasne barany z zagranicy sprowadzone, ktôre tam nieledwie miçdzy brakami za pomiermi cen g zakuipiwszy, chca tutaj sprzedac za w ybo-
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rowe sztuki, i drogo sobie za nieplacic kazg;— albo nakoniec, majg do nastrgczenia barany z owczarii krajowych, od ktôrych sa platni, i narzucajg je chodownikoni,
w celu niby poprawienia rassy owiec.
Tym sposobem chociaz umiejgtni, jeszcze stanowia zaporg wszelkiemu postgpowi wrozwijaniu siç owczarn,—
ktôry wigc wlasciciel nieprzylozyl sig sam do poznania
téj sztuki, ten zawsze zostanie pod wplywem sortownikôw, a w edlug tego cosmy o nich powiedzieli, na oczywiste straty ciagle wystawionym bçdzie.
§ 1. Chociaz zbyt trudno jest wylozyc teorycznie zasady krzyzowania ow iec na ktôrych ksztalcenie welny zu
pelnie sig zasadza,— bgdziemy sig jednak starali, chociaz
bardzo niedostatecznie najglôwniejsze z nich wymienic.
Zadania fabrykantôw sukna powinnismy uwazac jako
cel do ktôrego dazyc ciggle mamy w ksztalceniu welny;
ho im pozadaiiszc dla nich sa do wyrobôw gatunki w etny przez nas produkowane, tém wiçksza dla nas nadzieja
otrzymania za nie wysokiéj ceny.— Zdaje sig nawet, ze fabrykanci dotychczas sami niewiedzieli dokladnie,jaki gatunek welny jest dla nich najkorzystniejszym — dlatego na
jarmarkach welnianych, co kilka lat zadali innego cliarakteru w elny.— Ta ich niejednostajnosé w zgdaniach, nieledwie zkaprysami mody rôwnac siç mogaca, ztéj pochodzila przyczyny, iz oni sami w poczatkach zjawienia sig
na targach niemieckich w elny Hiszpanskiéj, nie umieli
ocenic, jaki charakter w elny jest najstosowniejszy do
wyrobôw sukiennych. — Teraz dopiéro po pewném doswiadczeniu, juz sa wigcéj stali w zadaniach.
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H sztn lce n le w e ln y .
Trzy sa typy ksztaîtôw pierworodnych w eln y, jak juz
0 tém w piérwszym rozdziale wspomnielismy, w elna 2ila sk a , w elna pucliowa i welna karbikowa. Kazdy z tych
piérworodnych gatunkôw, zastosowany do wyrobôw fabrycznych, niewielkie przynosi korzysci.
W elna plaska najprçdzéj sig jeszcze da zastosowaé do
w yrobôw merynosowycb i innych w tym rodzaju; aie
w elna pucliowa, ze swojéj natury slaba i krôtka, niedaje
sig dobrze gremplowac i trudnij jest do przgdzenia.—
W eln a zas karbikowa w cale nie jest puchem okryta, a
w losy jéj nielijcz^ sig miçdzy soba w pgczki, tylko kazdy
oddzielnie rosnie— a na pozôr zawsze wydaje sig stosunkowo ciçzszq, od tamtych dwôcb gatunkôw .— W poczatkach objawienia sig w elny zdjgtéj z owiec z Hiszpanii sprowadzonych, welna karbikowa jako na pozôr najcieiisza, najbardziéj z;jdaua byla przez fabrykantôw.-—
Dla téj to przyczyny wtasciciele owczarn, ubiegaj^c sig o
ten ksztalt czyli charakter welny, jako najbardziéj pokupny, starali sig nadaé jéj przytém najwigksz^ cienkosc;—
doszli wprawdzie prgdko do sw ego zqdania, aie zt^d wywitjzal siç nowy gatunek w elny pelen wad ktôry nazwano welnq nitkowalci (Zwirnwolle), z powodu, ze jéj
w losy na pozôr podobne do zamotanvch nitek.— W elna
nitkowata zostala chwilowo obwoiana za najdoskonalsza,
1 dosé dlugo byla w m odzie, w koiicu jednak okazalo
siç, jak malo posiada przymiotôw dla fabrykacyi sukna,
a fabrykanci wkrôtçe siç przekonali, ze do przgdzenia malo jest zdatna.— W losy bowiem welny nitkowatéj zupel
nie gladkie i slizgie, z trudnosci^ daj;j siç skrçcac, a nie
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w ip g c siç miçdzy sob$, zeslizguj^ siç iatw o jeden z drugiego, i nitki w przgdzeniu ciggle siç urywajq. -— Subno
ztakiéj nitki utkane, nie jest pokryte zadnç barw^ i bar
dzo malo miçsistosci posiada.

Skoro fabrykanci wyrze-

kli siç w elny nitkowatéj, rôwno-czesnie i wlasciciele
owczarii, zaczçli siç starac o ksztalcenie innych gatun
kôw w eln y, z charakterem dla fabrykacyi korzystniejszym, aie w przeksztalceniu takowém, nie malo napotkali
trudnosci, poniewaz charakter nitkowaty bardzo byl zakorzeniony szczegôlniéj w owczarniach Szkyzkich, i do dzisdnia gdzie niegdzie slady jego napotkac jeszcze mozna.
Z potrzeby otrzymania nowych charakterôw w elny,
wywigzaly siç dwa systemata krzyzowania owiec.
a. K rzyzow an ie rôznorodne (heterogene kreuzung).
b. K rzy zowanie jednorodne (hemogene kreuzung).
a) Przez krzyzow anie rôznorodne rozumie siç dobiéranie do matek takich baranôw, ktôre rnajg zupelnie tam tym przeciwny charakter w elny,— np. podlug tego system atu, wypadaloby na matki z w elnç karbikowcj, puszczac barany z welmj puchow§, biorac te dwa charaktery
wpierworodnym ich stanie.
b) W kazdym gatunku w e ln y , sg pewne maie odcienia, gdyz jednostajnosci dokladnéj znalezc niemozna. —
Jednorodném zas krzyzowaniem nazywamy dobiéranie do
matek baranôw, ktôre od tamtych w istocie majty odmienny charakter w'elny, aie jednak znacznym juz odcieniem,
zblizaja siç do tegoz charakteru, np. do matek z welni}
karbikow.y puscimy w edlug tych zasad, b aranazw elnç
wprawdzie puchowa, aie w puchu tym przebijaja sig dose
znaczne juz karbiki.

46
Przy wykonaniu tych przecivvnych sobie system atôw,
okazalo siç, ze rôznorodnie krzyzujac ow ce, nie osiggamy
zamicrzonego celu,— nie przeistaczamÿ w tym razie w etny podlug naszéj w oli,— i nietylko ze nieotrzymujemy od
razu zadanego charakteru, aie nadto dajemy takiém krzvzowanicm zupelnie falszywg podstawg do uszlachetnieniarass w nastgpujacych pokoleniach. Najczgsciéj bowiem
wynika z te g o , ze przôd jagnigcia byvva okryty welng,
ktôra zbliza sig charakterem do welny barana, a cala tylna czgsc zostaje jak u malki — krzyzujac zas jednorodnie
otrzvmujemy w piérwszém pokoleniu w elng malo co odmienng od w elny matek. — Aie jak nas doswiadczenie
naucza, weîna przeistaczajac sig nieznacznie w charakter
barana, uklada sig prawie zupelnie jednostajnie na wszystkich czgsciach ciala jagnigcia.
A kiedy z piérwszego jednorodnego hrzyzow ania otrzymane jagnigta na matki wyrosna, dajemy im natenczas
barana, ktôry daleko znaczniéj niz piérwszy posiada cechy cbarakteru, jaki wyksztalcic pragniemy. — Tak c o -,
raz daléj postgpujac przelejemy na nastgpne pokolenia
jedynie te ksztalty i wlasnosci w eln y , ktôre nam podobac sig bgdg.
§ 2 . Zkrzyzowania migdzy sobg pierworodnych ksztaîtôw welny, otrzymujemy niczliczona ilosc jéj gatunkôw,
cieniôw i odcieniôw.— Doswiadczenie fabrykantôw a na
stgpnie ich zgdania, nauczyly nas wybierac migdzy rozlicznemi ksztaltami t e , ktôre dla nas wyzszg ceng maja.
Po rôznych prôbach krzyzowania i stopniowém laczcniu w elny puchowéj tskarbikowct, natrafiono na gatunek
zwany welnq Icrepowq (krepwolle), ktôra zdawala sig posiadac wszelkie wlasnosci.— W lo s welny krepowéj, jest
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mocno skarbowany, lecz karby te malo co widzialne, po
niewaz

pokryte ggstym puchem , ktôry nadaje w elnie

przy rozîozeniu jéj na owcy, taki pozôr, jak gdyby byla
krepa obleczona.— W eîna ta jest sprçzystç, bo w los jéj
skarbowany,— dobrze siç przgdzie, poniewaz puszek ten
ktôrym welna pokryta, jest niczém innym jak haczykami
wyrastajcjcemi na caléj dlugosci wlosa, ktôre przy przgdzeniu zahaczaj^ sig jeden za drugi, wiirzq sig migdzy
soba,— ztzjfl sila nitki z takiéj w eîny uprzgdzonéj.— Sko
ro welna krepowa w modg w e sz la , wlasciciele owczani
usilnie sig starali o nabycie takiego charakteru.— W tym
w içc celu nabywali barany krepowe — aie i tutaj zbytkiem gorliw osci, przeistoczyli ten charakter z pokolenia
na pokolenie — ilosc w iosôw skarbowanych coraz ubyw ala, a welna krepowa zamienila siç znowu prawie na
welng puchowty— (zdegenerowanie to Niemcy zowia renikrep). Znowu fabrykanci zazadali nowych gatunkôw. W la scicielc dla nadania sily i zycia téj zniewiescialéj w elnie,
ktôra juz na puch prawie zamienila siç , zaczgli puszczac
do matek tak^ welna pokrytych, l)arany krepowe, lecz z jçdrnym i widocznie skarbikowanym wlosem . — Zttjd nowy charakter — welna jedw abnista (Scidenhaarwolle).—
Dla tego tg nazwg n o si, ze przy roztworzeniu w elny na
owcy, przedstawia oku polysk jedwabiu. ■
— W lo s welny
jedwabnistéj jest skarbowany silnie, aie dla maléj ilosci
puchu karby sa doskonale widzialne, a plyn blyszczijcy i
oleistv napelniajacy wnçtrze wlosa, przebija sig przez pochwg jego przezroczysta, co mu daje pozôr jedwabiu. —
Charakter ten, nadaje welnie duzo migkkosci, a nastç
pnie latwosci w wyrobieniu.— Aie sîuzy on tylko za przejscie do innego charakteru o wiele wiçcéj wartosci po-
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sîadojqcego.

Chcç môwic o welnie normalnéj (normal-

wuchswolle) ktôr;j tworzy krzyzowanie welny jedw abn istéj z welnq krepowq. — Samo pochodzenie tego nazwania od wyrazu norma, okazuje, ze ten charakter jest typem miçdzy wielorakiemi ksztattami w elny— bo jest dotychczas najblizszym doskonalosci w swoim skladzie — a
obecnie przez fabrykantôw bardzo poszukiwanym.
W losy welny normalnéj wyrastajcj z nadskôrka rôwnoodlegle od sieb ie, karby ich choc delikatnym puszkiem
pokryte, jednak sq znaczne i rôwne sobie na caléj dtugosci wlosa. — Przytém pomimo puszku ktôry powleka
w elnç normalng, posiada ona duzo polysku.— Z téj w etny nie uprzçdzona jest silna, rôwna, bo w los jéj okryty
puszkiem czyli haczykami miçdzy sobtj wi;jzacemi siç —
i porost jego bardzo jest jednostajny. Sukno zas z takiéj
nici utkane ma duzo miçsistosci, lustru i jest barw^ okryte, a to w skutku elastycznosci w losa, polysku jedw abnego, a barwç tworzy puszek.
Skoro wiçc welna normalna, posiada dokladnie te w la
snosci ktôre doskonalemi czynic mogîj wyroby sukienne,
wypada nam zatém zachçcac wlascicieli owezarri, azeby
starali siç charakter ten wyksztalcic na owcach, i uczynic
go stalym .— Przy kupnie baranôw trzeba siç bardzo wystrzegac welny zbyt karbikowéj, ktôréj slady scy jeszcze
w niektôrych owczarniach, a ktôr§ latw o poznac z wierzchu nawet po braku spojnosci, a nastçpnie potrzeba siç
strzedz welny zbyt puchowéj lub krepowéj, tylko szukac
tego posredniego charakteru, ktôrym jest w elna nor
malna.
W koncu môwiac o ksztalceniu welny, powtôrzyc je
szcze muszç, co w piér\ivszym juz rozdziale powiedzialem,
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ile jest wazném azeby runo na wszystkich czgsciach ciala
bylo jak najdokladniéj zasklepione koncôwkami w losôw .
Otvvarcie zas runa pochodzi z téj przvczyny, ze w îosy
czasem nierôwnéj bgdtjc dlugosci, pgczki natenczas sa
grubsze przy skôrze jak w koncu, i przybieraja ksztalt
stozkowaty— koiicz^c sig spiczasto niesklepitj sig z sobg,
a welna wewngtrzna jest wtenczas wystawiona na wszy
stkie szkodliwe wpîywy z wngtrza nah dzialajqce.

O u s z la e lie tn ie itiu .

§ 3 . D w ie w kraju mamyrassy ow iec— oprôcz ordynaryjnych: szlachetnq czyli czystéj-krw i i uszlachetnionij czyli
pul-hrw i, to jest metysy, nazywane zazwyczaj owcami poprawnemi. Malo (*) posiadamy stad zupelnie czystéj-krwi,
bo zzagranicy sprowadzanie owiec, juz na miejscu drogo
oplaconych, wymaga duzych kosztôw.
Najwiçcéj mamy owiec uszlachetnionych.— üszlachetnienie (d. Verdelung) uskutecznia sig przez krzyzowanie
zbaranami pochodzenia szlachetnego.— Tym'jedynie sposobem mozemy do pigknych dojsc rezultatôw.— Falszywe
to bowiein wyracbowanie, puszczac do matek ktore chccmy poprawic, barany metysy, chociazby bardzo juz uszlachetnionei na pozôr pigkne;— wprawdzie od tamtych sq
one duzo taiisze (a nawet w takim razie najczçsciéj do-

(’) Podan dokïadnych statystycznych w tym wzglçdzie nie po
siadamy, aie o ile znamy owczarnie wKrolestwie Polskiém, Jedwo
kilka naliczyc mozemy istotnie czystéj-krw i, a nawet nicwiemy
czy wszystkim daloby siç wylegitymowac pochodzenie od szczepu elektoralnego.
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mochowne); aie poniewaz, w czasie bukowania, organizacya zewngtrzna i wewngtrzna tak barana jak i owcy, sa
w nadzwyczajném natgzeniu, i wszelkie wady lub cnoty
przelewaja siç na nastçpne pokolenia, a my oczekujemy
uszlachetnienia i wszelkiéj poprawy od barana— potrze
ba przeto przy krzyzowaniu tyle dac baczenia na wfasnosci przodkôw barana, ile na jego w iasne— i bye upewnionym o szlachetnem pochodzeniu przodkôw jego. — Po
niewaz doswiadczenie naueza, ze krzyzujac z baranami
metysami chociaz wysoko poprawnemi, dzieci ich wyradzaja siç czasem w przodkôw bardzo malo poprawnych,
a témsamém uszlachetnienie w swym postgpie o kilka
pokolen cofnigte bye moze.— Na kupnie baranôw czvstéjkrwi nie ma straty, bo ono siç wyplaci niezawodnym i
szybkim postgpem owczarni — aie przy wyborze onych
wypada nietylko zapewnic sig o ich pochodzeniu, aie nadto przekonac sig trzcba, czy w owczarni zkad pochodzg,
niema jakiéj zarodow’éj choroby.
Doktadne wyrôwnanie runa na wszystkich czgsciach
ciala u baranôw, nadzwyczaj wpîywa na szybkie i regularne ksztatccnie sig w ein y.— W koricu, reguî na w szel
kie wypadki przytaczac tutaj niepodobna — nadmienic
jednak w ogôlnosci wypada, ze dla zmienienia wad w e i
ny na matkach, trzeba azeby baran posiadai, przeciwne
tym wadom cnoty.— Szlachetnosc jednak w elny'pow inna zawsze ka/.demu krzyzowaniu towarzyszyc.
Na te wszystkie warunki zbyt malo jednak zwracamy
uwagi przy kupnie baranôw.— Poszukujemy tylko bara
nôw roslych i pokrytych ggst;j a wyrosnigta wefna — na
tém poprzestajemy.l— W zrost wprawdzie oznacza zazwyczaj racionalny chôw, a nawet zdrowie i silg barana; aie
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nie zawsze i nie do wszystkich matek potrzebujemy nabitych baranôw z dluga weln^.— Ze znajomosciij rzeczy
tatwo jest wyksztalcic w swojéj owczarni taki charakter
w elny, jaki dla nas najkorzystniejszym byc m oze; lecz
najtrudniéj jest utrzymac bez odmian tcnze charakter i
uczynic go stalijm (immerwaehrend) w swojéj owczar
ni. ■
— Jezeli w içc raz doszlismy do welny gçstéj i wyrosléj, co ogôlna jest teraz daznosci^, nie powinnismy
juz dobierac baranôw ani ze zbyt nabita ani z przerosniçt$ welna; poniewaz z takiego krzyzowania niemylnie przeistoczy siç charakter w eln y, — zbyt ona wôwczas przerosnie, co jest wielka wadç i najniezawodniéj zgrubieje.— Doswiadczenie bowiem uczy, ze skoro matka i baran maja welnç chociaz b a r d z o cienk^, aie zbyt gçstg, jagniç natenczas wyradza siç zawsze z grubsztj weln^; dla
za pobiezenia temu, potrzeba do matki bardzo nabitéj do
bierac barana nieco rzadszego.
Z tego wiçc co powyzéj powiedzielismy wnosimy, ze
uszlachetnienie zasadza siç na doborze o ile m ozna doskonahych baranôw czystéj-krw i, i na ich wlasciwém zaslosowaniu do matek.

*

Przy puszczaniu baranôw zrçki, bardzo iatwo dobierac
mozna pojedyiiczo, kazdéj matce barana— aie wlicznych
trzodach za nadto bvtoby to utrudzajacem. — Puszczaj^c
je w stado, wypada przynajmniéj tak owce podzielic, aze
by matki geste, dostaly barany cieiisze i trochç rzadsze—
owce zas ubogie w w elnç, trzeba poprawic nabitosci§
barana— dlug^ w elnç krzyzowac z krôtka i odwrotnie—
takim sposobem przy uszlachetnieniu otrzymamy i v/yrôwnanie owczarni. — D o tego nalezy rok rocznie uczynic
najdokladniejsze wybrakowariie nietylko starych ow iec,
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ktôre jedynie nçdzne jagniçta urodzic i wykarmic mog^,
aie nadto wszystkie te, ktôre noszcac na sobie w eînç grub$ i peina w ad, stac siç mogct wazn$ zapor^ szybkiemu
uszlachetnieniu stada calego.
W koncu nadmienimy, ze p. Elsner (ktôrego dzielopod
tytulem Handbuch der verdetten Schafzucht, o owcach,
jest jedno z lepszych) podaje mysl poprawienia rassy owiec
samych przez siç — przez niektôre owczarnie w Saxonii
oddawna juz zastosowana. (*) W ybiera siç w tym celu
miçdzy baranami domochownemi zawsze najpiçkniejsze i
najmniéj wad majace; aie naszém jest zdaniem, ze sy
stemat ten zastosowac siç da tvlko do trzôd czystéj-krwi;
co siç tycze uszlachetnienia owiec poprawnych, to niezawodnie i prçdszem i dokladniejszem bçdzie, skoro odswiézac zawsze bçdziemy krew baranami szlachetnemi.

ü ï.

Jedna z ciçzkich plag gospodarstwa naszego jest brak
zupeîny dobrych owczarzy, bo ci co obecnie ow ce nasze
pasajg, nie zaslugujq na tç nazwç. — W lasciciel jednak
ziemski, przy innych swoich czynnosciach, nie moze poswiçcac czasu sw ego wylacznie téj jednéj gatçzi rolnictw^-— ma przeciez przy owczarstwie rôwnie wazne inné
zajçcia — powinien przeto w owczarzu znalezc wyrçczyciela — ktôry na nieszczçscic u nas wcale powolaniu
swcmu nieodpowiadu.

('; Sposôb ten domocliowny doskonalenia rassy owiec, Niemcy
nazywajc'i d. Inzucht.
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Owczarze polscy po wiçkszéj czçsci dopuszczaj^ siç
pijaiistwa, i nie zawsze sq wierni — a jezeli trafi siç ktô
ry poczciw y, pracowity; to znowu z przyczyny ciemnoty,
ma przy najlepszych chçciach swojc zabobony, dla ktô
rych czçsto na straty nas naraza.
W innismy wiçc starac siç o wyksztatcenie téj klassy
ludzi, azeby przy ich staranném i umiejçtném postçpowaniu dochowac siç owiec zdrowych i silnéj budowy — co
nienastapi, pôki ci owczarze niebçdç trzezwi, troskliwi,
wierni i obeznani ze wszystkiemi szczegôlami ich pielçgnowania. — Oni w içc wiedziec powinni, ze potrzeba:
a) szczegôlniéj w piérwszych dwôch latach ow ce bardzo
obficie karmic, nastçpnie, 6) w czasie letniego pastwiska
rôw niejak c)zim owego chodow ania,w ystrzegacsiçw szystkiego, co tylko na zdrowie owcy lub na w elnç szkdoliwie dziaîac moze — tego jednak wszystkiego dokazac nie
mozna, bez przymiotôw owczarza, jakesmy wyzéj wskazali.
U . Najwiçksza liczba chorôb u jagniat pochodzi, albo
z nçdznego ich utrzymania, albo téz z powodu polykania
przez nich w eln y, ktôrq na matkach obskubujg. — Jagniçtom, gdy juzjesc zaczynajq, nie wypada skqpié paszy—
przeciwnie, potrzeba w m iarç ich podrastania dostarczac
do sytu: owsa, siana, lub traw pastewnych.— Miçdzy jagniçtami dobrze karmionemi, nigdy niezdarzylo nam siç
widziéc, ogôlnego pomoru z przyczyny biegunki, glist i
tylu innych chorôb. — Przy nçdznem zas utrzymaniu,
nadzwyczaj sg czçste rôznego rodzaju zarazy — a skoro
siç raz wkradna, to wszelkie zabiegi, szczegôlniéj w zimowéj porze, niepotrafia uratowac calego czasem jednorocznego pokolenia.
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Jezeli owca jako jagriiç i roczniak, to jest w najwazniejszéj epoce ksztalcenia siç ciala, skapo jest karmiona,
organa trawienia nie nabçd;jpotrzebnéj dzielnosci flo pôzniejszéj swéj funkcyi.— Ztad wynika, ze chociazby owca
w nastçpnych latach byla karmiona i dwa razy nawet
oficiéj jak zwykle, juz jéj organa trawienia za mlodu niewprawione, nie wyrobùj téj strawy na budowç i silç jéj
ciala, aie tylko na nawôz. — Dostateczne przeto karmienie jagniçcia i roczniaka, jest glôwnym warunkiem wzro
stu’ owcy, jéj przysztéj sily, a nastçpnie, obfitosci jéj runa — a troskliwosc ta i koszta wylozone, sowicie wynagrodzone bçd;j— bo dochowamy siç dzielnéj rassy owiec.
C osiçzastyczy chorôb u jagnigt pochodzçcych z obskubywania w elny na matkach, troskliwy tylko owcarz potrafi temu zapobiedz — a to przyzwyczajaj<jc je w miarç
podrastania, zcby jak najmniéj byly z matkami — dopuszczajac je tylko trzy lub cztéry razy na dzien na czas
potrzebny do odessania. — Przytém ciagte dawanie soli
w brylach do Iizania, i regularne pojenie— a raczéj utrzymywanie zdrowéj i swiezéj wody w czystych korytach,
niemalo siç przyczyniajcy do zdrowia jagnifd.
b.

W czasie letniego pastwiska wypada wcale ni

narazac ow iec na deszcze i kurzawç, wiemy juz przecie
jaki szkodliwy wplyw

wywierajcj na w elnç — a ktôry

owczarz ze stadem swojém unika spieku sloiica, flag, pastwisk mokrych i kwasnych, ten moze bye zupelnie spokojnym o zdrowie swych owiec.
W czasie wielkiego pomoru ow iec w roku .1840, w idzielismy owezarnie, ktôre zadnéj straty nie poniosly, cho
ciaz do kola wszçdzie, i to w rôwném polozeniu pastwisk,
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owce tysiycami padaly — co jedynie bylo skutkiem troskliwego paszenia w czasie deszczôw w cii|gu tego roku
panujycych.

W porach dzdzystych, ow ce

dostawaly

w owczarni siano i slomg —■a tak nie podpadty ogôlnéj
chorobie na wodg, motylicg, i innym.
W iem y, iz nie jeden rolnik zarzuci nam, ze przysposobienie zapasôw stomy i siana na lato, pociaga za sobé(
wylozenie kapitalu, ktôry bez procentowania kilka m iesigcy lezyc czasem musi — aie kapital ten, nie jest przecie stracony— a jezeli przez zbytniy oszczgdnosc nie zrobimy zadnego zapasu paszy, a wypadnie rok dzdzysty, i
ow iec wtenczas nie mozna wypuszczac na pastwiska; to
albo je zamorzymy, albo téz cala owczarnia zarazi siç jak<y
choroby, —- i w kazdym razie, na wiosnç bçdziemy strzygli wigcéj skôrek niz owiec.
Stracony zas tym sposobem kapital, pewno kilkanascie i kilkadziesiat razy przeniesie tamten, coby byl wytozony na zapas paszy.
C. Gdy owce stana juz w pôznéj jesieni na zimowe
utrzymanie, zaraz scisly trzeba porzadek zaprowadzic,
wrozdawaniu paszy,— tak co do czasu, jako téz i wagi—
bo wszelka nieregularnosc w karmieniu owcy wywiera
szkodliwy wptyw na jéj silç, zdrowie i na w los w elny,
ktôry sig mniéj lub wigcéj wyksztalca w stosunku przybywania sokôw pozywnych.— W skutku silnego karmienia, w los jçdrnie wyrasta— a jezeli owca nastgpnie skéjpa
tylka strawg dostaje, jak sig to u nas czasem ku wiosnie
zdarza— wlos natenczas slabieje, czasem zupelnie umiera i od skôry odpada. —■Z niejednostajnosci jego porostu, wynikajcy wszelkie niekorzysci dla fabrykanta w przgdzeniu, ztgd takze znizenie wartosci i ceny welny.
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Temperatura w owczarni powinna bye umiarkowana
i zawszo rôwna, a co malo znaczacém siç zdaje na pozôr,
a w rzeczywistosci duzo siç przyczynia do teg o , azeby
ow ce ze smakiem wyjadaly paszç— to jest czçste i regularne zadawanie jéj w matéj ilosci ■
— przed kazdém zas
zadaniem owczarz powinicn starannie wymiesc koryta i
ciagle je czysto utrzymac. -— Dodam jeszcze do tego jak
powyzéj, ze potrzeba jezeli nie ciagle, to przynajmniéj
czçsto dawae owcom soi w brylach, a szczegôlniéj poic je
dostatecznie zdrow^ wodq.
Mamy przekonanie 11a kilkolctniéj praktyce oparte, ze
wyohowujac owce podlug tych zasad, jezeli przytém rok
rocznie szczepimy ospç jagniçtom , wyrzucamy na brak
opasowy starc do chowu juz niezdatne i bçdziemy strzedz
ile mozna stado nasze od zarazy zatarcia—-stratv w owczar
ni poniesione, bçdq mate, i to cbyba z nieprzewidzianych
wypadkôw.-— Aie nieprzestaniemy powtarzac, ze w ykonanie tych zadaii jest niepodobném, dopôki niebçdziemy
mieli zdatnych owczarzy, ktôrzyby choc w czçsci zgdaniom naszym zadosyc uczynili. Aie jakim sposobem przyjsc
do dobrych owczarzy — niewidzimy innego srodka jak
w zalozeniu umyslnéj na to szkoty,— w ktôréjby mogli i
moralnie siç wyksztalcic i potrzebnych nabye wiadomosci.
Zaktad taki bylby niezmiernie, dla wszystkich utrzymujacych owce, uzytecznym, gdyby siç m ôgi znajdowac,
w srodkowym jakim punkeie— dok^dby oddawac mozna
uczniôw z calego Krôlestwa.
Jezeli jednak zalozenie szkoly centralnéj dla owczarzy
nie moze przyjsc do skutku, niepozostaje kazdemu w lascicielowi, jak tylko samemu wvehowae dla siebie owezarza, albo téz jezeli mu na to czasu i wiadomosci nie staje,
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niechaj odda owczarkôw swoich na naukç do najblizszéj
w okolicy, wzorowie urzadzonqj i prowadzonéj owczar
n i.— N iew atpim y, ze zaden wiasciciel takiéj owczarni
nieodmowi wspôirolnikom téj przystugi. — Znajdzie on
nagrodg w e wiasném przekonaniu, ze sig przyczynil do
wzrostu rolnictwa krajowego.
Konstantynôw, w Mcu Styczniu 1844 roku.

S. A.
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Od niejakiego czasu ogôlna obudzila siç u nas daznosc
rozwijania wszelkich galçzi gospodarstwa krajowego. —
Posrôd nich, gdy chôw bydla i koni wazne i obfite stanowic moze zrôdlo dla krajowego gospodarstwa, przeto
konieczném jest zwrôcic ku niemu naszc usilowania i
nakladowe kapitaty. — Godziloby sig b ow iem , aby kraj
dotijcl czysto rolny nietylko wszelka wcwngtrzna potrzebg domorodncm bydtem i konmi opgdzal, a tém samém
bez sprowadzenia takowych z zagranicy m ôgi sig obywac,
aie nawet, aby od krajowéj potrzeby zbywajace, zagranicç wyprowadzaî.
Dzisiejszy stan chodowli bydla i koni w naszym kraju
zupelnie zadowolniaé nas nie moze.— Niektôre pojedyncze
gospodarstwa, wprawdzie stanowia wyjtjtek, aie w ogôle
caly chôw bydla i koni wymaga wigcéj dozoru i piclggnowania.
W szakze wiadomo jest, ze:
1. CO (lo

bydla-1

«) Kraj nasz niemaio wydaje za wo-

ly na rzez z zagranicy sprowadzane.
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b) Ze woly krajowe, podpora rolnictwa bçd^ce, s.'j
coraz drozsze i tak poszukiwane, ze ilosc ich nieodpowiada potrzebom przemystu rolnego.— Daléj, woly te sa
w znacznéj czgsci tak nikczemne, ze gdy parg lat pracv,
maly zasôb ich silv zuzyje, to pozostala skôra i migso
miernéj tylko jest wartosei. ■
— Zadna miarazas dotad w ôl
krajowy z Ukraiuskim co do korzysci opasowych, dobroci i wartosei migsa i skôry, wytrzymac porôwnania nie
moze.
Lezy to nie w czém inném, jak tylko w niestarannéj
chodow li, ktôra znikezemnienie i zmalenie bydla za soba pociagngla. — Chodowla bowiem staranna rôwnie swietne, a raczéj swietniejsze dac moze w ypadki, jak prosty
stepowy odchôw bydla. — Dowodem tego jest Anglia,
ktôra wtasnie na drodze téj domowéj chodowli przeszla
wszystko, cokolwiek dotyd natura i sztuka pod wzglgdem
domowych zwierzat dokazac potrafila.
c) Zenakoniec mleko i muslo powinnoby w kraju rolnym bye tania i nader przystgpna strawç dla wszystkich
mieszkaiicôw.— Przeciwnie zas cena tego produktu wyrôwnywa prawie cenie jego w N iem czech, w ktôrych
wszystko skutkiem wiçkszéj ludnosci i obudzonego przemystowego zycia jest kosztowniejsze jak u nas. — Zlad
jasny w niosek, ze produkeya mleka i masta w naszym
kraju zaledwie potrzeby miejscowe opçdza.— Pow ôd zas
tego lezy niezawodnie, nie w maléj ilosci krôw nabial produkujycych, aie w ngdznem ich utrzymywaniu.— Dziesigc
bowiem krôw obficie karmionyeh i starannie ulrzymywanych, wigcéj przyniosa korzysci znabiatu, jak cale ohszerne, zimne ohorv, karmione sloma i braha.— Przychôwek
tych krôw juz w Ionie matki zabiedzony, nigdy pôzniéj
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przyzwoicie rozwinqc siç nie moze. — Zreszta podzielam
przekonanie na doswiadczeniu oparte, ze krajowe krowy
pod wzglçdem m lecznosci, jakkolwiek zkad innad nikczemne, wytrzymac zdofajq porôwnanie z zagranicznemi.

2, Co (lo koni.

W szystkie konie wytrzymate w uzy-

ciu, roslejsze i dorodniejsze, pochodza z zagranicy, a owvch
dawnych Polskich koni, slynnvch z dzielnosci i wytrwalosci, w cale dzis u nas nie widac: a przeciez postçpujacy
przemysl krajowy coraz wiçksza obudza potrzebç mocnych
i wytrwaiych koni, a obok tego otwarty na dorodne ko
nie odbyt w N iem czech, do chowu ich zachçcicby nas powinien. — Przedmiot ten rozebral dokladnie i obszernie
w rozprawach swoich p. Eberbard podinspektor stada
rzqdowego w Janow ie.— W skazai on w nich jak najtrafniéj wady naszéj dzisiejszéj chodowli koni i drogç jak;j
by ku jéj poprawie obrac nam nalezaîo.— Powtarzac takowc uwazam za bez potrzebnei do nich czytelnikôw odsylam.
Chôw bydla zatém i koni, otwiéra obszerne pôle dla
czynnosci gospodarzy i ich kapitalôw ; pôle dzis prawie
odtogiem lezçice.— Lecz, aby to pôle obfity pion przyniosïo, uprawiane byc musi umiejçtnie.— Przedewszystkiém
zas zastanowic siç trzeba nad celami do ktôrych w c h o wie nam zmierzac wypada.— Celc bowiem, stanowié œaja o wyborze srodkôw jakicbby nam uzyc wypadaio, aby
bez zawodu pomyslne osiagnac rczaltata.
Po szczegôle w chowie bydla mamy na celu produkcyg:
1.

nawozu,

2,
c) nakoniec siîy potrzebnéj rolnictwo.
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1. Nawôz bezwatpienia podstawa jest rolnictwa. Lecz
z drugiéj strony, produkcya jego, wylàcznym celem chowu inwentarzy bycby niepowinna. — Pomimo to w w ie
lu naszych gospodarstwach nawôz jest najglôwniejszym
obory przychodem.— Dôj zas i przedaz zbytecznego przychôwku, w porôwnaniu, maloznaczaca jest jeszcze intraty.
W tym stanie rzeczy otrzymujemy nawôz bydlçcy, kosztem
calëj paszy przez bydto spozytéj, i procentu od kapitalu
w bydto wlozonego; co razem dodane, czyni nawôz nadzwyczaj drogim produktcm. — Rachunek podobny przekona, ze im mniéj staranna jest chodowla bydla, tém kosztowniéj przychodzi nawiezc i urodzajnic rolg.— Przeci
wnie zas, gdzie obora intratami z doju i przychôwku, powraca wszelkie 1ozone na nia naktady, tam nawôz darmo roli przychodzi, atém sam ém produkcya rolna staje
siç tansza i korzystnicjsza.
Osiagnienie téj taniéj produkcyi naw ozôw ,jest dla rol
nictwa tak dalcce wa/.nem , ze dla tego samego powinnibysmy siç starac wszelkierni sitami, aby w rôznych kierunkach, podlug rozmaitéj miejscowosci, chôw krajowego
bydla rozwinac i wszechstronne z nicgo osiagngc zyski.
2. Zyski te czerpac mozemy jak siç wyzéj rzeklo:
a) z nabialu, krowami dojnemi,
b) z miçsa i skôry, wotami opasowemi,
c) z sity potrzebnéj rolnictwu, wotam i roboczemi.
Podlug

doswiadczenia najpraktyczniejszych w tym

wzglçdzie Anglikôw, rozumowany chôw bydla, niepowinien zmierzac do osiqgnienia ty ch celô w pospotu w jednéj
i téj saméj oborze, aie raczéj do kazdego z nich, odpowiednim chowem, osobmy utwarzac nam nalezy rassç.—
Wiadomo jest, ze jtrzy staranném dobieraniu sztuk roz-
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pîodowych, pochodzijcych albo po najmleczniejszych krow acli, albo téz po odznaczajacych siç najbardziéj, dobr;j tuszg, wzrostcm lub silg, mozna w potomstwie mlecznosc, wzrost, tuszç lub sitç, do nadzwyczajnego i coraz
wzrastajqcego doprowadzic wypadku.— W Anglii szczegôluiéj odznacza sig pod tym wzglgdem utworzoua chodowltj rassa bydia opasow ego, ktôra z uszczupleniem
mniéj znaczycych do opasu czçsci organizmu, ma rozw inigte wyiaczuie te ty lk o , ktôre najlepsze co do gatunku
miçso i najwiçksza jego ilosc wydaja. — Nasz przemysî
gospodarczy nie doszedl do tego stopnia, abysmy do tak
wyrafmowanéj chodovvli od razu wzi^sc siç m ieli.— D o syc bgdzie dla nas na poczatek, gdy rozdwoimy naszc
starania wedle chodovvli bydia, na otrzymanie:
1. Obôr odznaczajacych siç mlecznosci;j krow i odchowywujtjcych jaiowice po najmleczniejszych sztukacb bez
wzgiçdu 11a ich wzrost, tuszç i urodç.
2 . Obôr ktôrychby wylacznym celem byio produkowac w oly wielkie, dobréj tuszy, silnc i tatwe do opasu:—
bez wzgiçdu znowu czyli krowy rodzajne mleczne sg
lub nie.
W piérwszym razie, chodzic bçdzie oto, aby pasza spozyta zamienila siç w jak najwiçksz;} ilosc mleka.
W drugim, aby taz pasza z pomocca przychôwku wyrabiala siç 11a maximum miçsa, skôry i siiy.
Piérwszego gatunku obory, chodowac bçdfj gospodarze bliscy miast wiçkszych, gdzie odbyt na mleko znaczne
przedstawia zyski.
Drugiego zas gatunku bydio, wychowywac powinni
dalecy od wielkich niiast gospodarze, ktôrych majatki
w tgki i pastwiska obfitnjg.
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Celem piérwszych, bçdzie wyfcjeznie mleko: odchowywanie zas jalowic i buchajkôw po najmleczniejszych krowach. winno miec miejsce dla tego, aby obora stale sama
przez siç istniec mogîa, i przymiot mlecznosci nie tylko
utrzvmywala, aie nawet doborem buchajôw po najmle
czniejszych krowach coraz bardziéj ustalala i powiçkszala.— Cielçta zbyteczne, zwlaszcza byczki, w bliskosci rniasta nie malyrn moga bye w tym razie do intraty przybytkiem.
Drugim, mleko bçdzie podrzçdnym przychodem, a przychôwck calym celem obory: brak nawet mlecznosci ze
strony matki, silna karma w tym razie zastapionym bye
winien.
Dzisiaj rzadkiem jest gospodarstwo, ktôreby nietylko
swoja potrzebç opçdzalo domorodnemi woîami, aie ktô
reby razem corocznie pewna ilosc przychowanego bydla
przedawaîo, i z te g o zrôdla stala,jednorazowg, zapewnion§ mialo intratç, odpowiednia téj, jaka nam przedaz w elnÿ co rocznie na Sty Jan przynosi.
Tak okresliwszy dokqd zmierzac nan> z chodowby bydîa nalezy, zastanôwmy siç jak cele te osiagnac.
Droga po temu jest dwojaka:
1. Poprawianie krajowego bydla, przez prost.y staranrni cbodowlç i trafny dobôr sztuk rozplodowycb, ile m oznosci najbardziéj powyzszym dwom celom odpowiednich,
z zupelném odsuniçciem od rozpîodu nikczemnych sztuk
ani mlecznoscia, ani tuszg, wzrostem i siby nie odznaczajacych siç, albo
2. Poprawienie krajowego bydla sprowadzonemi z za
granicy zawodami, z mlecznosci lub wzrostu, tuszy i silv
stynnemi.
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Piérwsza droga jest taiisza, druga kosztowniejsza, aie
z wielu wzglgdôw prgdzéj do pomyslnego wypadku doprowadzic moggca. — Tel drogij niejeden poszedl u nas
gospodarz: piérwsz.}, nikt u nas nie postgpow al.— Lecz
w sprowadzeniu zawodôw zagranicznych malo kto praktyczn$ rachubg mial na celu, aie raczéj amatorstwo pigknego ksztaltu i masci.— Dla tego nie rozwiazalismy so
bie zadania, jakie przymioty wnaszém bydle poprawic po
trzeba, i w razie, jezeli do nich obcy zavvôd uzytym bye ma,
ktôry z zagranicznych bytby dla nas najodpowiedniejszym.— Tu w içc pozwolimy sobie wyrzec zdanic: ze co
do mlecznosci, rassa krajowego bydla nieby do zyezenia
nie zostawiaîa, gdyby przyzwoite utrzymanie, ten przymiot,
dose krajowym krowom wtasciwy, rozwinglo. — Nieraz
mata polska krôwka, spozywajac tg sam^ ilosc pokarmu
co duza i pigkna zagraniczna, w dwôjnasôb wigcéj da od
téj mleka. ■— Takowy praktycznv rezultat dla umicjacego
rachowac gospodarza, ktoremu mleko jest celem obory,
dostatecznym jest do naklonienia go za krowft krajowq,
ktôra obok tego o poîowg i wigcéj taniéj mu od zagranicznéj przychodzi.
Naturalnie rozumié sig, ze do mlecznéj obory od razu
przyjsc niepodobna i jedynie tylko przez kilkoletnie brakowanie utworzyc sobie mozna dobor krow jednostajnie
mlccznych, przymiot mlecznosci przychowku takich krôw,
po buchajkach, rôwnie po najmleczniejszych krowaeh pochodzcacycli, wzrastac moze nad spodziewanie.
Inaczéj rzecz sig ma co do wzrostu, siiy i tuszy.— Te
przymioty, zwiaszcza wyrost, dzis zupelnie wnaszém by
dle nieistniejft. — Nilepodobieristwem zas jest staranném
zywieniem odrazu je osiggnqc. — Do tego potrzeba kilku
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generacyi, a zatém lat w ielu.— Tu wlasnie zrobiony naktad na sprowadzeriie zagranicznego bydla, roslego, dobréj tuszy i dorodnego, przyspieszyc moze poprawg kra
jowego w tych kierunkach. — Niechcac tu sam decydowrac, jaka rassa zagraniezna bylaby w tym razie najodpowiedniejsza, wspomng tylko o chowie bydla w dobrach
Miçdzyrzeckicb, na Podlosiu, ktôre pod tym zwlaszcza
wzglçdem za wzôr stuzyc mogg. — Rozmaite miano tam
zawody bydla zagranicznego; gdy jednakze uznano, ze
w tamtejszéj miejscowosci produkcya mi os a i skôry ma
miec piérwszeiistwo przed produkcya mleka; wzigto za
srodek potem u, zawôd bydla Szwajcarskiego znany zw y rostu, sity i tatvvosci opasowéj, i wylacznic z tego tylko
zawodu uzywano buchajôw do rozplodu, do wszystkich
krôw z jakichkohviek rass one pochodzily. — Odbvt na
przedajace sig sztuki w tych dobrach jest nadzwyczajny,
a bucliaje czystéj rassy potysiac zlotych sig plaça.
Zanim daléj rozwiniemy projekt nasz jaki uwazalibysmy za najtrafniejszy dla poprawienia naszych rass bydlat
gospodarskich, wspomnimy wkrôtkosci jeszcze o celach,
jakie w chodow li koni upatrywac nam trzeba:— wkrôtko
sci, dla tego, ze przedmiot ten wspomniony juz wyzéj
podinspektor Eberhard wrozprawach swoich wyczerpal.
1. Gospodarstwo rolne i przemysl, potrzebuje koni silnych, wytrwalych do roboty, ktôreby dlugoletniq pracg
wartosc swoja oplacaly.
2. Zamozniejsi mieszkancy kraju i zagranicztii handlarze poszukuja koni roslych, dorodnych pojazdowych, tudziez milych wuzvciu i wytrwalych wierzchowych. -— Po
prawdzie, ani piérwszych,ani drugich niemamy: gdyz do-
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morodnym zbywa na silc i wzroscie; a konie ktôre tvm
warunkom odpowiadaj;j, sq powiçkszéj czçsci zagraniczne.
Nadac zas rassie krajowéj w.zrost i silo, i wydobyc ja
chowem z organizmôw, ktôrym 11a tych przymiotach zu
pelnie zbywa, jest nader trudno a moze nawet niepodobna.— Konie krajowe sa do tego rnieszanimy rozmaitych
rass, ktôre kiedykolwiek do kraju byly sprowadzane lub
dzis w nim bywaja uzyw ane.—- Koniecznem w içc jest,
aby jeden zawôd zagraniczny do poprawienia lepszych
krajowych klaczy stale byl uzywany: 11a téj drodze bo
wiem krajowy zawôd nabieralby jednostajnosci i przymiotôw obecnie mu brakujacych.— Jaka wlasnie rassa mialaby najbardziéj odpowiadac naszym potrzebom, rowniez
decydowac nie chcç.— Za zdaniem P. podinspektora Eberhard, przemawiajijccgo za konmi angielskiemi pelnéj krwi,
môwi doswiadczenie wszystkich krajôw Europejskich,
ktôre téj rassy koiu do poprawy swoich jednomyslnie u/.yly i ciagle uzywaja.— I w istocie, poniewaz konie angielskie osi;jgnçly maximum sily i w zrostu, i te przymioty,
odpowiednia cliodowla ustalily, przeto najodpowiedniejszemi byc siç zdaja do poprawy naszych krajowych koni.
Tak naznaczylismy:
1 . dokad namzmierzac z chodowlg bydla i koni nalezy,
2 . okreslilismy srodki do osiijgnienia pomyslnych ztych

chodowli wypadkôw.
Powtarzamy jeszcze, ze przede wszystkiem staranna
chodowla i obfita karm’ jest najwazniejszym srodkiem
ku poprawie inwcntarzy; ze sprowadzanie zagranicznych
zawodôw dla osi^gnienia niektôrych poz;jdanych przymiotôw jest koniepznem, nieodzownem. —

Drogfi t;j
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postçpuj;} inné kruje, ktôre w tym wzglçdzie za wzôr
wziîjséby nam nalezato.
W pôznéj jesieni roku 1 8 3 7 , w Stettynie w Pomeranii
bylem swiadkiem licytacyi na bydlo, ktôre, wznacznéj
dosyc partyi, dla poprawienia przymiotôw krajowego, towarzystwo rolnicze miejscowe, ze Szkoeyi sprowadzilo.—
Szczegôly tego oglosil tygodnik rolniczo-technologiczny
(w N . 3 z d. 15 Stycznia 1 8 3 7 ) : — umieszczamy je tu
w skrôceniu.
Towarzystwo zakupilo 2 0 stadnikôw i 1 5 0 jalowic
dwuletnich, zrassy Oyrshirskiéj, wielk;j obfitoscia mieka
slynnéj.— Z odstawa na rnicjsce sztuka wynosila po 8 0
talarôvv.— Zatonçlo w morzu sztuk 13, aie, ze byly zaassekurowane zadria stad nie wynikla strata.— Zysk akcyonaryusze mieli nie maly, wszystkie bowiem na licytacyi
wysoko ptacono.—• Jedna tylko jalôwka przedana zostala za 1 0 0 talarôw, inné po 1 4 0 do 1 5 0 placone b yly, a
byczki do 2 0 0 talarôw i wyzéj. — Nie s;jdzmy za s, aby
bvdlo w Pomeranii bylo liche i nikczemne.— Przeciwnie,
nie rôwnie jest roslejszc i dorodniejszo^od naszego: tém czasem znana gorliwosc gospodarzy tamtcjszych, nieprzestawala na tém co mieli juz u siebie, i poniewaz nabial,
jest dla nicli produktem wielkiéj wagi, postanowili zn ie malym nakladem najlepszy zarôd mlecznosci do kraju
sprowadzic.— Bydlo Szkockie ktôre lam widzialem, co do
urody i wyrostu nie wytrzyma moze porôwnania z Szwajcarskiem; aie wracam do m ego, ze nigdy gospodarz amatorstwem ksztaltu unosic siç niepowinien i tylko rachunku o maximum zysku siç radzic.— Gospodarzom Pomorskim szlo o mlecznosc: nam moze wlasnie isc ma o tuszç,
wyrost i süç.
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Podobniez wyczytujg w Hippologische BUitter (25 Oct.
1 8 4 3 N. 5 2 0 ), ze 4 Pazdziernika r. 1 8 4 3 , przedane zostaly na drodze licytacyi vv W roclaw iu , konie nie dawno
sprowadzone z Anglii przez Szlgskie tow arzystw o, celem upowszechnienia koni czystéj krwi wSzkjsku. -— Za
41 klaczy czystéj krwi, ktôre w Anglii kosztowaly 2 9 ,0 0 0
talarôw, wziçîo towarzystwo 4 5 ,0 0 0 talarôw. — ïvoszta
transporlu wynosily na kazdtj sztukç po 1 6 8 talarôw;
tak, ze na sztuk 41 transport wynosil 6 ,6 5 0 talarôw.—
Na saraych klaczach zatém , pomimo, ze najlcpsza klaez
zrebna z ogiercm Slane w drodze zdechla, mialo towa
rzystwo zysku okolo talarôw 1 0 ,0 0 0 . — W szystkie pozostaly wrgkach akcyonaryuszôw, wyjawszy 7 mm, ktôre
w obee dostaly siç rçce: z tych dwie kupiono za granieg.
D w a ogiery kosztowaly okolo 1 0 ,0 0 0 talarôw: ogôlny
zysk towarzystwa dochodzi 20 ,0 0 0 talarôw.
Srodck podobny ulatvviania mieszkancom kraju, nabywania sztuk najodpôwiedniejszych poprawie domowych
bydlqt uwazam za najwlasciwszy. Albowiem:
] . N ie jed en ziem ianin, ktôrem u by sig ani snilo na-

bywac podobne sztuki, m'ajac ulatw iona sposobnosc, o d zaluje nakladu;

,2 . Sprowadzenie wiçkszéj ilosci sztuk z rassy uznanéj za najwlasciwsza, obudza mimowolnie w e wszystkich
gospodarzach popgd do starania sig o szlachetniejsze nasicnie i do troskliwego odchowywania inwentarza, czyli
inaczéj wyrazajac sig, czyni modnym przcdmiotem rozm ôw i ogôlnych usilowan, wlasnie galçz tak zbawienna
i korzystmj dla krajowego gospodarstwa: — nie jeden
przez nasladowanie wigcéj moze jak przez raebubg w ezmie sig do postçpu, a wolno przeciez i ze stabosci w la-
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snych nam korzystac, o ile to siç dzieje zpomyslnym dla
dobra ogélnego skutkiem.
3.

W reszcie w wiçkszéj ilosci sprowadzone sztuki ta

niéj nam wvpadna jak pojedyiiczo; ze towarzystwo w iç
céj ma stosunkôw jak kazdy znas po szczegôle, ze zatém
towarzystwo trafniéj i oszczçdniéj sprowadzenie wykonac moze.
Pod kazdym wzglçdem towarzystwo Stettyiiskie za
wzôr gorliwosci i usilowan o dobro ogôlu sluzyc nam mo
ze. — Niema srodka, ktôry by dla nich trudnym mial siç
okazac.— Czynnosci jego znajdujemy opisane w Czasopismie wychodzacem pod dyrekcya znanego chemika Sprengla (Allgemeine landwirthschaftliche Monatsschrift herausgegeben vorn Hauptdireclorium der Pommerschen ôhonomischen GesellschaftJ. — Xainieuiajac o sprowadzeniu zawodu bydla Szkockiego, dodam tu: ze towarzystwo zatrzymalo czçsc tego bydla na zalozcnie kosztem akcyonaryuszôw obory czystéj-krwi Szkockiéj.
ta sk a w ie przez rzacl zaprowadzone wnaszym kraju to
warzystwo wyscigôw konnych i wyslawy zwierzat, waznem jest dla nas z dwôch wzglçdôw.
N ajprzôd bowiem, przez gonitwy i wystawç obudzita
siç chçc ku poprawieniu rass krajowych, a zarazem piérwsze nauaczaja nas oceniac konia podlug jego istotnéj
wartosci, tojest sily, ktôra wyscigami dopiéro wyprôbowana i wyniierzona byc m oze.— Nie wahamy siç tu w yznac, ze wystawa dla bydla rôwnéj z wyscigami dla koni
nie ma wartosci i miec jéj nie moze, bo wystawa daje s;jd
o urodzie i piçknym ksztalcie 'bydlçcia; gdy wlasnie, mo
ze pod wzglçdam mlecznosci krôwka, ktôraby na wystawie wysmiano, na praemium by zaslugiwala, lub w ôl

70
opasny lub roboczy brzydkiéj postaci, okazalby sig cigzszym co do wagi lub mocniejszym co do sily, od urodnego. — Tg zas wlasnie praktycznij strong rnaja dla koni
wyscigi: — one najsilniéj powstajij przeciw upowszechnionemu u nas am atorstwu, ktôre konia podlug pigknosci
Iba lub szyjki i odsady ogona osqdza.
P ou tore: za taskawem posrednictwem dbajacego o dobro kraju rzadu przez towarzystwo w yscigôw , a raczéj
przez jego swiatla dyrekcyg, znajdujcmy moznosc Wykonania kroku odpowiedniego tym, ktôre wyzéj zacytowac
siç osmieliiem. — Przedsiewzigcie podobne znalaztoby
bezwatpienia nadzwyczajnie pomyslne przyjçcie miçdzy
ziemianami, ktôrzyby nieomylnie pospîeszyli zrozkupieniem akcyj przez dyrekcyg wvpuszczonych, celem zebrania odpowiedniego funduszu.
Nie rzecz;} tu moja decydowac stanowczo o wyborze
rass, o potrzebnych nakladach i innych rôznych nieprzewidzianych szczegôlach przy sprowadzeniu czystego zarodu bydla i koni do kraju.— W szystko to poddajg pod
swiatty s,jd i zdanie dyrekcyi i rôznych gospodarzy doswiadczonych ktôrychby w tym razie dyrekcya zawezwata.
Jako jeden z ziem ian, ktôrzyby najchgtniéj korzystali
zprzedsiewzigcia tyle dla gospodarstwa krajowego w aznego, s^dzilem za konieczne podac do Rocznikôw 7 G. K.
niniejszy projekt i poprzec go zachgcajacym przykladem
zagranicznych towarzystw.
A. G.

i> « 1 3 3
( D o k o n c z e n ie .)

H o ztlzial V .
0 substancyach ziemmjch, p rze z rosliny przyswajanych.
Przychodzimy z kolei do uwazenia wplywu, jaki na
wzrost roslin wywieraja ciala stale ziem ne, jakiemi sa
potaz, soda, m agnezya, wapno, krzemionka, fosfor. Na
wstçpic zaraz wiedziec nalezy, ze te substancye zupelnie
siç rô/.nia od gazôw poprzednio wzmiankowanych. W te 
dy widzielismy, ze gazy istniejyce w postaci ciaî stalych,
ciekîych i plynnych, stôsownie wplywaja w tych rôznych
ksztaltach na cale gospodarstwo roslinne; tu zas rnowific
o solach ziemmjch, uwazamy je juz tylko w postaci ciaî
stalych; wiemy howiem ze te napotykaja siç w naturze
tylko w stanie stalym i w ziemi dzialaja. Zt^d téz wnosimy, ze one nie moga bye przez rosliny inaczéj pochlaniane, jak tylko p o rozpuszczeniu w w ilgoci, bo wsiqkac
jedynie mogci, za pom ocq gcibelc korzennych..
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Dajemy nastçpnie rozbiôr kilku substancyj roslinnych,
dla okazania waznosci tych soli ziemnych w gospodarstwie roslinném:
10 0 czçsci popiolu ze slomy pszennéj dajij:

Soli, (giôwnie, wçglan i siarczan potazu) 2 2 V2 czçsci.
Fosforanu w a p n a ..................................

G Va

Krzemianu potazu...................................G1 Va
W çglanu wapna, niedokwasôw mctal-

„
„

972

licznych i straty

„

100
(Johnson)

1 0 0 czçsci otr;]b pszennych daja 4 4 czçsci

(Johnson)

1 0 0 czçsci jçcznienia....................3 2

lôsforanôw wapna imagnezyi;
„

(DeSaussure)jl 0 0 czçsci popiolu z pszennego
z ia r n a .......................................7 6
(Berthier)

„

10 0 huit, popiolu z drzewa bukowego daj§
20 funtôw.

(DeSaussure) 1 0 0 huit, popiolu z lisci dçbowych, dajç pra
w ie 5 0 funtôw sody i pota/.u.
1 0 0 czçsci sosny Norwegskiéj daly w rozbiorze:
Potazu..................................................1 4 czçsci.
Sody.....................................................2 0

„

W apna

„

M agnezyi

12
......................................

4

„________

5 0 czyli polowç.
Powyzsze rezultaty zrozbioru substancyj roslinnych,
dostatecznie przekonywajky ile ziemne sole sq roslinom
konieczne dla wyksztalcenia rôznych w n ich czçsci.
Anajprzôd: poniewaz widzimy ze w kazdéj roslinie,
jedna lub dwie sole nalezy do jéj skladu, slusznie w nosic mozemy ze obecnosc takiéj soli jest w niéj konieczna.
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Znowu, rosliny w takich miejscach rosnace, gdzie podobnych substancvj ziemnych brakuje, kariowaciejîj, organa w nich niedokladnie siç wyksztalcaja, najczçsciéj
nawet gina po dojsciu do pewnego wieku.
Nakoniec, soda, w ap n o, magnezya i fosfor znacznie
wchodz;j do skiadu kosci i zçbôw, a poniewaz wszystkie
zwierzçta posrednio lub bezposredoio zyja z r o slin , i ze
z nikad innqd, potrzebnych tych soli przyswoic sobie nie
moga, nie powiemy za wiele zdaje siç, twierdzac z uszanowaniem, ze powyzsze wlasnosci dla tego roslinom nadala Opatrznosc, aby one dla zwierzftt byly pomocne.
W tym wypadku mielibysmy nowy dowôd harmonii
w przyrodzeniu, ktore wszçdzie do potrzebnych skutkow,
srodki i przyczyny podaje.
Nie od rzeczy tu dodac, ze rosliny niajq wlasnosc przyswajania sobie zarôwno jednéj z dwôch glôwnych alkali,
sody lub potazu, bez rôznicy prawie na dokladnosc ich
wyksztalcenin;— pszenica, na przykîad, nawieziona saletrzanem sody lub potazu, rôwnie dobrze sig udaje; — ta
wlasnosc bardzo blogi w pîyw wywiéra w sw oich skutkach.
O polazu. Potaz, piérwsza z rzçdii zasada w ziemi
istniejcjca, jest produktem naturalnym. Kombinuje siç on
prawie ze wszclkierni kwasami, stanowiac rozmaite ciala
zlozone , bardzo siç miçdzy soba rôznnyce ; — nigdy zas
w stanie czystym siç nie znajduje. W naturalnym stanie,
najczçsciéj go znalesc mozna w poîctczeniu z kwasem sar
letrowym czyli z azotem i kwasorodem (*) ; sol tç napotykamy wszçdzie prawie, najwiçcéj jednak w okolicach
zwrotnikowych,— wdwojakim ksztalcie: 1 ) krystaliczny,

(*) W stanie saletrzanu potazu’. —p. t.
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w szczeliuach skat wapiennych, i innych; 2 ) niekrystaliczny, w ziemi roslinnéj. W arstwy wapienne obfitujace
w krystalicznv salelrzan potazu, znajduja siç w e Francyi,
Hiszpanii, Niemczech, Ameryce poludniowéj, i wlndyach
wschodnich, skad m ianowicie, z ziemi wylugowany, najglôwniéj dostarczany bywa do Anglii.
W stanie krystalicznym rodzimym, osadza sig on przez
efflorescencyq; na skale ktôra ja zawiéra — skala bardzo
w tg soi bogata, codzieii swiéza efjIorescency§ okazuje.—
Podobna skala ma siç znajdowac pod Neapolem , gdzie
takie osady na l cal grube co kilka dni sprzataja.
Przyklad podobnéj efilorescencyi, mozna jeszcze w idziec tam, gdzie uzywaj;} do budowli cementu rzymskicgo; w kilka dni po otynkowaniu takira cemcntem, wystgpuja na powierzchniç krysztalv cienkie jakby igly; — co
jest dowodem ze kamien z ktôrego 6 w cernent robia, rausi zawierac potaz (*). Tym samym sposobem wystçpuja
naturalne osady téj soli na skalach.
Môwia ze w Hiszpanii, ziemia rodzajna najwigcéj w c a léj Europie, zawiéra saletry. W igksza téz czgsc nieuprawnych obszarôw wprowincyach poludniowycli i wscho
dnich, przeznaczona bywa na dostarczanie téj soli, w zn acznéj ilosci. W tym celu, pod czas zimy i wiosny, przeorujij ziemig dwa i trzy r<àzy, na 2 lub 3 cale glçboko, i
tak jij pozostawiaj^ az do polowy W rzesnia; — wtedy ja
luguja, i przez wyparowanie zwyklym sposobem , otrzymuja saletrç wznacznych màssach, ktôra wszelako 3 0 i
4 0 % zawiéra soli zwyczajnéj.
(’) Czasem na mydle dlugo chowaném aby wyschlo, okazujfi
siç podobne efflorescencye i krysztafy—Chlorek potassium.—p. t.
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W W ggrzech, sg zrôdla, studnie nawet, w ktôrych w o
da tak jest saletra nasycomj, iz wcale do picia sluzyc nie
m oze.— W kazdym zreszta kraju, mniéj lub w igcéj, takie wody sig znajduja (*).
Anglia swoja saletrg wylgcznie zlndyi wschodnich dostaje. Hollandya podobniez od wiekôw. Inné jednak kraje Europy, nie posiadaj^ce kolonii, zmuszone zostaty do
rozmaitych wysileri, dla zastapienia téj potrzeby. W ciggu
takich usilowaii przekonano sig, ze wierzchnia ziemia
dziedzincôw folwarcznych, stajen bydlgcych, piwnic, prew etôw i innych miejsc, wystawionych na ciagle wyziewy
rozkladajacych sig substancyj zwierzgcych, zawierajq bogaty zapas saletry, i ze ta massa znacznie sig zwigksza
przez dodanie popiolôw drzewnych do téj ziemi. Zebv
zas nieujmowac nawozu tak potrzebnego gruntowi, starano sig otrzymac saletrg innym sposobem, przez Lavoisier’a
podanym, a ktôry sig bardzo skutecznym okazal. Oto
podobno jest mniéj wigcéj ta metoda; wkazdym zas razie, jest ona dobra.
Stosy saletrzane uktadaja sig z ziemi zbieranéj na dziedzincach folwarcznych, okôlnikach, stajniach, prewetach
i t. p.; z hlota zulic, starych tynkôw , gipsu, ziemi nieco
wapiennéj, smieci z drôg publicznych kamieniern wapiennym w ylozonych, rôznych odpadkôw zwierzgcych, odchodôw ludzkich, krwi bydlgcéj, smieci od garbarzôw
i t. p. i t. p.; dodaje sig rôzne substancye roslinne, jakoto
slomg, mierzwg zpod bydla, trociny, zuzyta korg od gar-

(*) W P o lsce, mnôstwo studzien po wsiach, w ktôrych wody
sa stone—a w ogôle twarde;— bytoby do zyczcnia, aby nasi chetnicy raczyli zajac siç rozbiorem takich wôd,— mozebysmy trafdi na prawdziwe skarbv dla rolnictwa.— p. t.
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barzy, liscie i t. p.; wszvstko to siç razem miçsza bez
szczegôlnego porzqdku ani stosunkowëj miary, byle tylko
dosyc czçsci wapiennych bylo i pod dachem dla ochrony
od w ilgoci.— W tedy ukladajtj sig te wszystkie materyaly
w dlugie stosy pod dachem, i polewaja uryna i woda przegniîa.— Ztijd przez wylugowanie, duzo rok rocznie saletry otrzymywac mozna;— aie w stanie sciletrzanu wapna.
Dla tego téz w celu li rolniczym, dodac do niego nalezy
jak najwiçcéj popioîu drzewnego, aby otrzymac saletrzan
p o ta zu (*). Najlepiéj wszakze, w samém ukladaniu stosu
takiego, przy nmiejszéj ilosci czçsci wapiennych, wiçcéj
dodawac popioîu.
Saletra z takiego stosu otrzymuje siç w stosunku 12
uncyj zkazdych 10 0 funt. materyalôw uzytych; — rozumié siç iz ten stosunek moze siç zwiçkszyc lub zmniejszyc w miarç dobroci uzytych materyalôw i starannego
obejscia.
Oprôcz téj, sa jeszcze inné metody, wiçcéj nauki w postepowaniu i wiçkszego starania wymagaj^ce, — lecz ze
ta jest prosta i pewna, a przytém latwa i nie kosztowna,
smialo j§ zalecic mozna rolnikom, ktôrzyby niezawodne
korzysci z takiego nawozu mieli. Autor téz uwazalby siç
sowicie wynagrodzonym za swoja pracç, gdyby choc kilku rolnikôw za jego radçi pôjsc chcialo.
Dobrze tu wytlomaczyc, dla czego popiol drzewny w téj
mieszaninie potrzebny. W iadom o nam juz jest, ze w szel
kie substancye zwierzece gdy gnijg, wydaj.'j duzo azotu
na powietrze, albo téz go ziemi udzielajtj, stosownie do
C*) Saletrzan wapna, rozlozyc mozna siarkanem potazu, odpadkiem fabrykacyi kwasu siarkowego, i wszystko zamienic na saletrç w laiciw q,—aie to nie dla rolnikôw.—p. t.
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tego gdzie one siç wtedy znajduje W szystek ow azot
pohjczylby siç z potazem (na saletrzan potazu) gdyby
ten byl pod rçka; aie ze zawsze prawie, wiçcéj siç w ta
kich razach znajduje azotu anizeli potazu, — dodaja siç
wiçc popiolv drzew ne, dla pomnozenia zapasu potazu,
ktôry azot w sobie ustala, inaczéj ten ostatni by siç ulotnil (*).
Podobnego tez sposobu zawsze uzywaj^ w Indyach
wschodnich, gdzie nadmiar azotu, po pohjczeniu siç z po
tazem |w ziemi bçdacym, îaczy siç w nowe cialo z wapnem na saletrzan wapna; dla poprawy wiçc, dodaja siç
popioly drzewne, ktôre zawierajty wçglan potazu , przez
co otrzymuja dwojaki rozktad: azot opuszcza wapno dla
polqczenia siç z potazem, wçglik zas oddziela siç od po
tazu i byczy siç z wapnem ; ztad siç okazujq, wçglan wa
pna, i saletrzan potazu.
Mogloby siç zdawac na pozôr, ze, skoro azot przez wa
pno jest pochtonionym, juz straty niema dla roli, bo siç
juz azot nie ulotnia; aie pamiçtac trzeba, ze nie dosyc na
tém, gdy siç pewien pierwiastek dla roslin pozyteczny
w ziemi znajduje, potrzeba jeszcze aby ten pierwiastek
w laliim siç stanie znajdow al, izb y latw o m ôgl byc p rze z
rosliny przysw ojonym .

Otôz doswiadczenie nauczylo, iz

saletrzan potazu, jest skuteczniejszym nawozem od saletrzanu wapna.
Potaz,jak siç wyzéj powiedzialo, nigdy niebywa w sta
nie czystym napotykany, aie zawsze wpobyczeniu zk w a (*) Prôcz tego jeszcze obecnosc tak mocnéj zasady jak potaz
i wapno, zmusza przy stosownych okolicznosciach pierwiaslki
powietrza azot i kwasorôd do lqczenia siç i utworzenia kwasu saletrowego.—p. t.
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sem lub gazem jakim. [ tak: w popiolach drzewnych, jest
on wçglanem potazu, — w ziemi zas, saletrzaném pota
z u ; —• napotykamy go w rôznych jeszcze kombinacyach,
aie te dwie s;j najpowszechniejsze.
W jakimkolwiek stanie potaz w ziemi siç znajduje,
sposôb jednak przyswojenia go przez rosliny jest ten sam:
skoro przez wilgoc zostanie rozpuszczonym, pochlaniajjj
go korzenie, przez soki dostaje siç do wszystkich czçsci
rosliny, i tam natychmiast rozklada siç; kiedy jest saletrzanem potazu, azot oddziela siç dla uformowania zwûizku z innemi substancyami w roslinie, i wyksztatca glu
ten wnasieniu; gdy zas wçglanem potazu, kwas wçglowy
oddaje roslinie swôj wçglik, oddzielajac siç od kwasoro
du; w obu razach, potaz stanowi zasadÿ laczgca siç z w îasciwym kwasem w roslinie np. jablkowym, szczawiowym i t. p.
0 sodzie. Druga zasada roslinom potrzebna, powszechnie znajdujaca siç w naturze, jest soda, do ktôréj m ogq siç stosowae powyzsze szczegôly o potazu. Napotvkamy jci w kazdym prawie gruncie zmieszaïuj z potazem,
wmniejszym jednak stosunku, i jako chlorek sodium, nie
zas saletrzan.
W morzu najobfitsze zrôdlo téj soli; wszelkie téz ro
sliny morskie i po nad brzegicm morza rosngee, tç soi
sobie przyswajaja w miejsce potazu. W chodzi ona znacznie do skladu soli zwyczajnéj i skahstéj, w rôznych czçsciach swiata znajdujtjcéj siç.
Soda, podohnie jak potaz, nigdy czysty siç nie napotvka, aie zawsze w poîaczeniu z jakim kwasem; — i trudnosciiy nawet daje siç odhyczyc.

79
Zastanowimy sig tu tylko nad trzema zwyklemi jéj
kombinacyami: jako sol zw yczajn a, chlor z sodium— (zasadcj sody, jak potassium zasady potazu); jako soda zw y 
czajna w handlu znajdujaca sig, uzywana vv pralniach
i t. p.; i jako saletrzan sody; — wszystkie bowiem te rodzaje czynny wpiyw na wegctacy;j wywiéraj;}.
Sol zw yczajna (chlorek sodium). W tym to ksztalcie,
jako soi rodzima w rôznych strefach i czçsciach swiata
widzimy sodç, to jest chlor czyli gaz chlorowy polaczony z sodium w stosunku 3 6 czçsci jednego z 2 4 drugiego. — W innych zas krajach zupelny prawie brak onéj
siç okazuje. Mozna takîy sol jeszcze otrzymac przez odparowanie wod stonycb, i wody morskiéj.
W Anglii duzo soli rodziméj przcznaczaja na spozycie
inwentarzy, i zdaje sig ze jéj pozytek w ty m razie pod
watpliwosc nie podpada, s^dz^c tylko po pociagu jaki do
soli raajq ow ce, konie, i w o g ô le wszystkie zwierzgta trawozerne.-—Prôbowano uzycia soli za nawoz, aie dotychczas zbyt niezgodne o jéj pozytku wydano zdania, aby jéj
uzywanie radzic mozna, chyba z wiçksza ostro/.noscia niz
dla innych rodzajôw sody, — bo skutkiem dzialania zbyt
ostrego gazu chlorowego, sol w wigkszéj ilosci w gruncie za nawôzjuzyta, sprawia zupelny nieurodzaj.
P. Johnson w pelném zalct dzielku o nawozach, obszernie opisal prôby z solq robione, w jakiéj ilosci, sposôb
uzycia i zjakim skutkiem. Zdaje siç iz nalezaloby wprzôd
tanim sposobem zobojgtnic szkodliwe dzialanie chloru.
Soda zw yczajna — jest nieczystym wgglanem zasadowym sody, to jest soda w pohyczeniu z kwasem w gglowym. W tym stanie znajduje siç czasem w n atu rze, aie
najwiçcéj otrzymuje siç z wylugow'ania popiolôw roslin
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nadmorskich i t. p. Znaczne tego produktu fabryki sa
wSzkocyi;— otrzymuja takze sodg z zléwkôw i sciekôw
wypuszczanych zrgkodziclni gdzie inné ciatazlozone zsody sq przerabiane (*).
W tasnie to obecnosci téj soli przypisuja wlasnosci uzyzniajace popioiôw roslin nadmorskich.
Soda zwyczajna dobrym bytaby nawozem , iatw o rozpuszczalnym; zawartÿ wgglik wydzielany przy rozktadzie,
mialby takze jak wiemy swoje przeznaczenie. Lecz cena
sody nie pozwala nawet myslec o tém. Dobrze wszelako
w przypadku potrzeby wiedziec o tych wtasnosciach, na
ktôre podobno dotychczas pod wzglgdem rolnictwa maio zwazano.
Saletrzan socly. Ta sol, ktôra niedawno dopiéro uwaggrolnikôw na siebie zwrôcita, rodzima znajduje sig w P e ru. O 7 mil od portu Iquicque, na 3 ,3 0 0 stôp nad morzem spokojném, napotkano jakby wyschte jezioro; tam
znajduje sig warstwa téj soli na 2 i 3 stopy gruba, rozciçgaj^ca sig na wielkiéj przestrzeni, tuz pod powierzehnia
ziemi.
Piérwsze kilka set centnarôw téj soli,sprowadzone zostaty do Anglii temu ledw ie 10 do 12 lat, dla fabryk
kwasu saletrzanego, gdzie na prôbg zastapic miala sale
trzan potazu. Tak malo jednak wtedy, piérwsi nawet uczeni w'Anglii, domyslali sig jeszcze o znakomitych w lasnosciach téj soli dla rolnictwa, ze sam D r Henry pisz§c o che-

(*) N iem ato sody i potazu znajduje siç w mydlinach z pralni
wylewanych, w wodzie uzywanéj do plukania naczyn w fabrykach
mydta, takze w pomyjach z kuchni. Temi wszystkiemi wodami
nalezatoby poléwac stosy nawozu. — p. t.
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rnii r. 1 8 2 9 , wspomina o téj soli, môwi^c iz jedynym jéj
uzytkiem jest zastqpienie prochu w fajerwerkach (*).
Owe kilka set centnarôw lezaly czas niejaki bez uzvtku, az wpadli niektôrzy na mysl prôbowania czyby siç
ta soi na nawôz nie przydala.— Prôba jawne i najkorzystniejsze skutki okazala. — Ztad téz nowy ten przedmiot
handlu, do czasu naszego, znacznie siç upowszechnia; —
do portu w Liwerpool przeszlo 5 5 tysiçcy workôw téj soli
rocznie sprowadzajt}, i gdyby nie to ze cena jeszcze trochç
za wysoka, wszyscy rolnicy wprowadziliby jtj w uzycie.
Z rozbioru chemicznego wypadlo, ze
1 0 0 Czçsci téj soli zawiéraja Kwasu saletrzanego 5 8 czçsci
Sody
—
42 „
Zas 1 0 0 czçsci kwasu sa
letrzanego daj;j:
Azotu

—

26

Kwasorodu

„

74 „

Tak, iz kazde 1 0 0 czçsci téj soli mieszczg w sobie okolo 1 5 stu czçsci czystego azotu.
Opiszemy tu jak znakomity uzytek, trawy wszelkie i
zboza, a mianowicie pszenica czerpi^ z saletrzanu sody, i
ze skutkiem uzycia tej soli za naw oz, pszenica rodzi siç
znacznie wazniejsztj, a témsamém pozywniejszcy (**).
{') Niech to bçdzie dla nas upomnieniem, abyémy siç strzegli
lekce wazenia i Iekkomyslnego krytykowania wiadomosci naukowych, ktôrych jeszcze nie rozumiemy.— Zbyt tatwo zkrytykowaé, potçpic artykut, dzieto jakie, aie mozeby niejednemu trudno przyszto poprzeé swôj dekret waznym argumentem. Takie
krytyki nie oswiecaja, aie w btad wprowadzajq czytajacych.
( ) Pôzniéj bçdç siç starat podaô do Rocznikôw artykut o nawozach rôsnych; w ktôrym w szczegotach rzecz siç praktycznie
wykaze; dzis idzie tylko o podanie wyobrazen ogôlnych naukowych o tym przedmiocie. — p. t..
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Juz powyzéj przekonalismy siç, ze gluten w pszenicy
stanowi pozywnosc i wagg zboza. Skoro wiec tu dowiesé
potrqfimy, ze za pomoqj téj soli, otrzymac mozna nie tylko
wiçkszQ ilosc pszenicy, aie zarazem w lepszym gatunku,
juz wtedy zadnéj WQtpliwosci nie pozostanie o uzytccznosci téj soli. Gdyby zas mlynarze i piekarze o tych szczegôîach wiedzieli, wkrôtce nie chcieliby innego zboza kupowac jak tylko na téj soli uprawiane (*).
Na dowôd tego twierdzenia, nie bçdzic od rzeczy nieco dfuzéj nad tvm szczegôlem siç zastanowic, mianowicie téz objasnic takowy przez przytoczenie wypadkôw
z doswiadczeii Prof. Daubeny w Oxford, ktôre ten uczonv na jednéj ze swych lekcyj przytoczyf.
Z rozbioru 1 0 0 czçsci 2 ch prôbek pszenicy, zktôrych
jedna pochodzila zpola nawiezionego saletrzanem sody,
druga zas ztego samego pola, aie bez tego nawozu, okazafo siç: ze
p s z c n ic a n a s a le trz a m e ,

p s /.e n ic a b e z s a l e t r z a n u .

dala

O tr a b ...................... . 2 5
G lutenu................ • 2 3 %
Krochmalu. . . . • 4 9
•

W ody i saletry . .

04

czçsci . .

%

„

. . . . . 19.

„

. . . 551/2.

„

. . .

11i

!
10 0

Va.

v4
10 0 .

(*) Proszç najusilniéj Jaskawych czytelnikôw, aby raczyli z cierpliwoscia czytaé to dzietko, nie rzucajac takowego pod pozorem
ie nie jest praktyczném . Z rccepty gospodarowac nie mozna, a
wybiérac miçdzy podawanemi wiadomosciarni, ten tylko potrafi, kto rzecz naukowo! pojmie, uczmy siç wiçc, rozwazajmy, probujmy, a w zastosowaniu do naszych potrzeb bqdzmy trafnvmi—aie nieodrzucajmy nauki. — p. t.
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Zt$d widzimy ze pszenica na saletrzanie zrosla, zawiéra 4 *4 procent wiçcéj glulenu, a */2 procent wiçcéj
bialka, od pszenicy bez saletrzanu, otrzymanéj;— a w ierny ze gluten stanowi wartosc i pozywnosc mgki.— YVsamém zas wyrobieniu chleba, tcnze sam professer w dalszych doswiadczeniach, dobitniéj jeszcze obecnych przekonal o uzytecznosci tego nawozu : 3 V2 funta m§ki z pszenicy na saletrzanie zrosléj (*) daly 4 funty i 14
uncvj chleba ; gdy 3 */2 funta pszenicy bez saletrzanu
otrzymnnéj daly tylko 4 funty i 4 uncyj chleba— a wiçc
jest 10 uncyj chleba na korzysc piérw széj.—• Przekonawszy siç o znakomitym uzytku téj soli dla rolnictwa,
idzie tylko teraz o upowszechnienie jak najwiçksze tego
srodka.
Poniewaz zas potaz i soda zupelnie podobnym sposo
bem dzialajq na wegetacyq, opiszemy tu tylko szczegôlv
tyczace siç sody.
W iem y juz z rozbioru rôznych roslin, ze obie te sole
istniejq w e wszystkich prawie roslinach w stanie w çglanôw; lecz potaz czçsto Iqczy siç zrozmaitcmi kwasami, i
wyksztalca inné rôzne zwiazki; — zadna z tych soli w ro
slinach nie istnieje nigdy w stanie saletrzanu; ten ostatni
galunek tworzy siç w ziemi w processie rozktadu rôznych
materyj roslinnych.
Skoro na pôle jako nawôz rozsypny siç popiolv ze spalonych roslin, lub potrzçsq gnijryce chwasty (**), w te
dy piérwszv deszcz roz])uszcza w nich sodç lub potaz za(*) Ta pszenica wvrosta na saletrzanie potazu, aie wiemy juz
ze te dwie sole zarôwno pomagajq do wyksztatcenia glutenu.
(**) W téj to myéli radzq niektôrzy na zasiane zvlo np. wywiesc
nac kartoflana., ktôra dobry skutek ma wywiérac.
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warte, zanosi je do ziemi, zk;jd natyehmiast s§ przez ggbki korzenne w essan e, i tu sig zaczyna przyswojenie. —
Jezeli ta soi jest w stanie wgglanu, zaraz ulega rozkladowi; soda laczy sig z kwasem roslinie wlasciwym, wgglika
zas znamy juz przeznaczenie.
Jezeli zas, jak sig teraz zwykle robi, sodij w stanie saletrzanu posicwa sig pôle juz zasiane pszenic;j, dzialanie
jéj nieco jest odmienne.— Sol rozpuszczona zostaje przyjgta przez korzenie, azot zas wydzielony udaje sig na w y ksztalcenie glutenu w nasieniu, i wchodzi w rôznc inné
czgsci rosliny.
Niektôre osoby mniéj z terni szczegôlami oswojone,
s^dzg, ze te sole s;j tylko dzialaczem grunt wysilajficym;—
wszelako doswiadczenie juz przekonalo o mylnosci tego
zdania; obecnosci tych soli przypisac nalezy obfitosé otrzymywanych plonôw , i z pewnosci§ twierdzic mozna, ze
grunt nie tylko ze na tém nie cierpi, aie poprawia sig.—
Pod powlokiy takiéj soli na polu , roslina od razu bujnie
wyrasta, i natyehmiast jest w stanie citjgnienia nadal najwigkszéj czgsci pokarmu potrzebnego, z atm osfery.—
W drugim téz roku, s,y jeszcze slady téj soli w ziem i, i
na wykach lub zielonych paszach, po pszenicy tak nawiezionéj zasianych; obeenose jéj poznaé mozna po ciemnozielonéj farbie bujnie rosnqcych roslin.— Podobniezotém
przekonac sig mozna na sztucznych bakach, z ktôrych
niektôrzy mniéj roztropni gospodarze, corocznie siano
zbiéraja nie zasilajac onych zadnym nawozem , az zupel
nie grunt wyplenicj; wtedy to posypany saletrzan sody
lub potazu, od razu ozywia wegetacyq, i obfitych znowu
zbiorôw staje sig przyczyna. Tu juz, skoro przypuscilismv ze grunt bvl i bye musi zupelnie wyplenionym, ta
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sol bodzcemivysilajqcymb'yc, nie moze, — lecz sama przez
sig pomaga do silnéj wegetacyi. Podobne uwagi stosuj§
siç co do wapna, krédy i t. p.— o ktôrych bçdzie ponizéj.
Pozostaje tylko tu dodac, ze skoro, jak widzielismy
w kazdéj roslinie, te sole siç znajduja — w içc w kazdym
zbiorze z pola sprz.ytnionym, nie malo onych byc musi;
ztad téz koniecznosc nastçpuje, powrôcenia temu gruntowi owych soli, czystego azotu lub téz nawozu jakiego,
jezeli nie chcemy aby ten grunt byl wysilonym lub nawet
zupelnie staf siç jalowym.
W kilku wypadkach gdzie saletrzan taki nie odpowiedzial oczekiwaniu, musiat byc brak zapewne w gruncie
fosforanôw wapna i magnezyi, i krzemianu potazu;— wi
dzielismy bowiem ze te substancye do skladu zbozowéj
rosliny wchodz;j, a zatém , tam gdzie ich w gruncie niema, same saletrzanv nie potrafkj wyksztalcac doskonalego zboza.
Moze téz byc iz rosliny Irw a te , trawy naprzyklad, takiego wysilenia doznaj;j po uzvciu téj soli, ze czasem porost onych dalszy, bywa nieco slabszym,— aie na to doswiadczen dokladniejszych jeszcze potrzeba. Tym wsze
lako sposobem tlomaczono ze potraw’ byl pôznym w ro
ku 1 8 4 1 tam, gdzie téj soli uzyto,— gdy lijki obok lez;jce, bez tego nawozu, dobr^ drug;j traw;j szybko siç okrvly; tu bylby takze dowôd ze to nie grunt jest t.y solcj
wysilonym, i dla tego smialo uzyt^ byc moze na pszenicç
(roslina roczna) w stosownym gruncie.
Fosfor. To cialo proste nigdy siç nie znajduje w stanie czystym. Pobjczone z kwasorodem stanowi kwas fosforyczny, ten zas pol^czony z zasadami jako: wapnem ,

86
sod;j, magnezvQ i t. p., tworzy fosforany ktôre w produktach zwierzçcych i roslinnych napotykamy.
Fosforan wapna, jak pôzniéj zobaczvmy, wchodzi do
sktadu kosci, ktôrym twardosé nadaje.— Rodzimy fosfo
ran wapna znaleziono w H iszpanii, ktôremu nadano nazwisko apatit; inné téz ciala zteg o kwasu zlozone rodziine, znajdujii siç czasem.
Fosfor wchodzi do skîadu uryny, co takze przemawia
za uzyciem jéj na nawôz, (o czém bçdzie ponizéj),— poniewaz jak widzielism y, koniecznie muszQ bye obeene
fosforany w gruncie, na ktôrym doskonale maj;j bye zbiory mianowicie pszenicy, zyta, owsa i jçczmienia, ktôre
w sobie fosforany zawierajq; — ztad téz czlowiek czerpie
potrzebne fosforany do w lasnego skladu.
Rodzime fosforany powszechnie znajduja siç w mniejszéj lub wiçkszéj ilosci w kazdym gruncie, i tam stuza za
pokarm roslinom ; a poniewaz ta substancya, podobnie
jak inné sole powyzéj wzmiankowanc, skoro przez rosli
ny pochloniona, zgruntu ubywa, koniecznie w içc potrze
ba jq gruntowi powracac, anajlepiéj siç to dzieje przez
nawozenie uryng i odehodami zwierzçcemi.
Dzialanie fosforanôw wapna i magnezyi najczçsciéj napotykanvch, bçdzie zkolei opisane.-— Tu tylko jeszcze dodamy, ze fosforany zawarte w urynie miçsozernych zwierzat, sa nadmiarem téj substancyi przez nie wpokarmach
spozytéj, a ktôre jako juz niepotrzebne, wyrzucone zostaja.
Wapno. W apno wszçdzie prawie i w znacznych ilosciach znalezc mozha wpolgczeniu z rôznemi kwasarni;
tak jest upowszechnione, ze w kazdéj rôslinie napotyka-

87

jQ siç slady wapna, ktôre niezawodnie pochodztj zgruntu
na ktôrym zrosîy.
Pszenica w k w iecie, dojrzala, stoma, otrçby, wszystko
to wrozbiorze chemicznym, czastki wapna wydaje; rôwniez jçczmien, owies, wyki, liscie z rôznych drzew, kora znich, drzewo; w isto cie ta substancya tak powszechnie napotyka siç, iz mozna twiérdzic ze jest czçsci a
skladown kazdéj rzeczy w krôlestwie roslinncm, rôzniac
siç tylko co do ilosci, stôsownie do tego jak grunt w tç
sol bogaty.
Zdaje siç iz dziaianiem wapna w roslinach, jest nadanie sily i wytrzymatosci tym czçsciom, ktôrc inaczéj by•tyby zaslabc dla przeznaczonych im funkcyj. — Aie niewatpliwie ma wapno i inné, bo znajdujomy je nietvlko
w lodydze, aie w lisciach, owocu, i prawie w kazdéj czç
sci rosliny.
Wgglan w a p n a , t. j. wapno poltjczone z gazem kwa
su wçglowego, jest to postac w ktôréj najczçsciéj to cinlo napotyka siç; wtedy nazywamy j,y marmurem, kredcj,
marglem, kamieniem wapiennym lub wapniakiem i t. p.,
stôsownie do wiçkszéj lub mniejszéj ilosci gazu kwasu
w çglow ego.— Podobno zpowyzszych gatunkôw powszechnie uzywajq kreihj za nawôz ; — o niéj wiçc tu bçdzie
mowa, o jéj uzytku i sposobie dzialania;— lecz te uwagi
zm ala rôznicai do powyzszych cial stosowae siçm ogq.
W ostatecznym rozkladzie, kreda daje
na 1 0 0 czçsci, 5 5 czçsci wapna,
i 45

„

gazu kwasu wçglowego;

przytém nieco obcych czçsci, jako krzemionki i niedokwasu zelaza.
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W tym stanie, jest ona malo rozpuszczalna w zimnéj
wodzie, aie jezeli woda jest nasycontj gazcm wçglowvm,
(a widzielismy poprzednio, iz prawie kazda woda zawiéra
niemal^ jego dosé) wtedy wlasnosc rozpuszczania zna
cznie siç wniéj wzmaga, wapno pochlonionein byc moze
przez korzonki, i przez roslinç przyswojonem. — Ze zas
malo siç w wodzie rozpuszcza, dlugo za to trwa w zie
m i.— Kredy od dawna juz uzvwaja za naw ôz, a nawet
na gruntach wapiennych z dobrym skutkiem.
Gdziekolwiek zostanie wywieziontj, sprawia ona skutek nie tylko chemiczny aie i mechaniczny; chemiczny, bo
pochlariia wilgoc z powietrza, i udzielajéjroslinom w m iarç potrzeby, a rozpuszczona, sluzy im za pokarm skuteczny; mechaniczny zas, bo spulchnia ziemiç najscislejszij.
W szelkie wçglany wapna przepalone, trac;j gaz w çglo
wy i staj^ siç czystem wapnem; bo cieplo niszczy pow inowactwo miçdzy temi czçsciami skladowemi istniej^ce. — W apna przepalonego najwiçcéj uzywaja w rolnictw ie, a ze przez wypalanie traci prawie 4 4 na sto na
wadze swojéj, dobrze, aby rolnicy wiedzieli iz w tym sta
nie je sprowadzac moga bez uszczerbku, bo znacznie
kosztôw oszczçdza sobie na transport, czçsto daleki.
W apno dziala na wegetacya podobnym sposobem jak
k red a ;— malo siç rozpuszcza w wodzie zimnéj, lepiéj
jednak niz w ciep léj, a najlepiéj gdy woda gazem w ç glowym nasycona;— zdaje siç, iz wapno pomaga do rozkladu rôznych istot roslinnych twardych w ziemi znajdujacych siç, poniewaz pôki jest w stanie kaustycznym
czyli gryzacym, wielki ma pociag do gazôw w innych
substancyach zawartych, ztad téz korzystnie uzytem byc
moze na gruntach torfîastych. — Starac siç nalezy aby
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wapno bylo doskonale wypalone i swieze; wtedy bowiem
tylko wapno jest czyste. gdy wlasme z pieca dobyte; potem w zetknigciu z pow ietrzem , natyehmiast pochlania
gaz wgglowy i powraca do stanu wgglanu wapna, mniéj
rozpuszczalnego w wodzie.
W apno ma takze wielkie powinowaetwo la z o te m ,
z kwasem saletrowym, z ktorym sig laczy na saletrzan
wapna; dzialanie tego ciata na wegelacva nie wyrôwnvwa dzialaniu wapna, nie jest lepszem od kredy, a zwykle
drozszcm.
Siarczan wapna (czyli gips). Cialo ztozone z kwasu
siarezanego i wapna, znajduje sig takze obficie w niektôrych okolicach (*); nie tak powszechnie jak wgglany wapna.
W iadom e s:j wszvstkie dobre skutki przez gips w ywierane na wszelkie trawy i zielone pasze; — tam zas
gdzie sig ten nawôz okazal malo skutecznym, pochodzilo
ztad, ze juz gips w gruncie sig znajdowal. Nowy to dow ôd jak dalece korzvstnem jest dla rolnika, poznanie dokladne skladu ziemi ktônt upraw'ia (**).
Tak znakomite dzialanie gipsu na trawy, przypisac
mozna zupelnie wîasnosci jego pochlaniania amoniaku
z atmosfery, ktorv przez wilgoc rozpuszczony, staje sig
jak juz widzielismy, dzielnym pokarmem dla roslin.
Amoniak w deszczow éj wodzie obeeny, natyehmiast
bywa przez gips pochlonionym, z czego sig formuje siar
czan amoniaku. W tedy amoniak jest ustalonym i juz sig
(') W Polsco. znaczne skaty gipsowe znajdujij siç po nad Nida—okotv Wislicy.— 1 tu z nowq prosba do chemikow naszych
udajç siç, aby raczvli nam wskazac gdzie i jakie pokfady lezti
w naszym kraju (moze) rôznych substancyj mineralnych dla rol
nictwa przydatnych.
(**) Na gruntach torfiastvch lepsze jest wapno od gipsu. bo
w torfie gips siç znajduje. — p. t.
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ulotnic nie m o le: potrzehuje zas tylko wilgoci, aby byi
rozpuszczonym; brak téz wilgoci jest czçsto przyczymy, ze
gips wcale, albo maîo dziata na polach i. hjkach zbyt suchych. — Wapno w tym processie oswobodzone, bywa
wraz zsiarczanem amoniaku rozpuszczone i pochlonione przez rosliny, albo téz Iticzy siç z innemi gazami i formuje wçglany i saletrzany wapna.
Dla okazania skutkôw, jakich z uzycia gipsu spodziewac siç mozna, przytaczamy zLiebiga: ze 10 0 funtôw gi
psu mogfj ustalic tyle amoniaku, ile go jest w 6,000
funtôw moczu konskiego, przypuszczajac naw et, ze przy
uzyciu tego nawozu i pochlonieniu takowego przez rosli
ny, zadnéj straty niebçdzie w azoeie w nim zawartym.—
A ze, w edlug doswiadczenia, 10 0 funtôw trawy mieszcza
w sobie 1 funt azotu, w içc z kazdego na grunt dodanego
funta azotu, spodziewac siç mozna z pewnoscia stu fun
tôw trawy, co siç da uskutecznic przez uzycie okolo 4 eh
funtôw gipsu (*).
Korzystne dzialanie gliny przepaloné], zyznosc gruntôw
zelazistych, rôwnie wlasnosci ustalenia amoniaku przypisac mozna; — wszystkie gatunki ziemi posiadaj<j mniejszq lub wiçkszq wlasnosc pochlaniania gazôw.
Fosforan wapna, zîozony z 5 5 czçsci wapna i 4 5 czç
sci kwasu fosforowego, wchodzi wznacznéj ilosci d osk ladu turnipsôw, pszenicy, i wielu innych ptodôwrolniczych.
Znajduje siç on jako czçsc skladowa w wielu skalach.
W stanie zasrodzimym istnieje wroznych okolicach Anglii,
w Hiszpanii pod nazw;j apatitu, i zapewne gdzie indziéj
(*) Roznia siç jeszcze chemicy, co do sposobu dziatania gipsu
na rosliny; proby zawszc korzystn e, doprowadzic mogq do \vyswieccnia téj watpliwosci. — p. t.
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takie.,Sgdz^o po otrzymanych w Anglii dobrych skutkach
wrolnictwie, z kosci na proch utartych, a ktôre duzo fosforanu wapna zawierajq, wnosic mozna ze fosforan wa
pna rodzimy dobrze potrafi zastapic kosci ktôre coraz drozsze siç staja.
Dotychczas w Anglii szukano tego nawozu tylko na kosciach .— W rozbiorze chemicznym, kosci dajq 5 0 do
6 0 na sto, f’osforanii wapna; — a ze siç okazalo, iz on
wchodzi do skladu wszelkich traw , ziarn, otrab i lodyg,
zdaje siç zatém rzeczg niezawodn^, iz on to jest tym dzialaczem czynnym w kosciach. Lepiéj siç jeszcze o tém
przekonamy, gdy zwazymy, (co takze doswiadczenie w ykrylo), iz kosci sw ieze, stare, w ygotow ane, pozbawione
w fabrykach, wszelkich czçsci tlustych, po ich zmieleniu
i uzyciu za nawôz w gru n cie, zupelnie rôwno korzystne
skutki wvdaja.
W iedzac teraz, iz ten produkt wchodzi do skladu ro
slin, ze zatém jest bodzcem dla w egetacyi, trzebaby pojqc jakim sposobem swoje dzialanie wywiéra; tu wszakze
wiçksze trudnosci zachodzq anizeli wzglçdem poprzednich
substancyj. — Fosforan wapna jest proszkiem zadnego
smaku nie majacym, nierozpuszczalnym w wodzie, aie rozpuszczalnym w kw asach rôznych wod;j rozcienczonych,
jako to: w kwasie saletrzanym, solnym, i octowvm (acide
acétique); lecz ta wlasnosc nie wiele pomaga do w ytlomaczenia jakim sposobem ten produkt w nalurze rozpuszczonym i przez rosliny przyswojonym byc m oze.— W nosza, iz gazy i sole zawsze w wodzie obecne, dzialajq na
wolne rozpuszczenie jego, albo téz, ze i elektrycznosc do
tego pomaga.— Jednem slowem , niewiadomo jeszcze, ja
kim sposobem ta soi rozpuszczon§ i fuzyswojong bywa.

Saletrzan w apn a, (66 czçsci kwasu saletrzanego z 3 4
czçsciami wapna) takze znajduje siç rodzimy wnaturze.
Jest to produkt formujacy siç, z azotu przez gnijace isto—
ty organiczne wyziewanego, polaczonego z wapnem w zie
mi bçd^cem; napotykanym takze bywa w tynkach starych budynkôw dlugo zamieszkafych, mianowicie téz i
obficie w tynkach scian i sufitôw blisko i w samych prew etach, gdzie ciagle azotow e, amoniakalue wyziewy
przez wapno sq pochlaniane.— Ten produkt, w roslinach
wcale nie napotkany, okazal siç takze w doswiadczeniach
jako nawôz, wcale niekorzystnym, i niema nateraz nadziei zeby siç kiedy dJa rolnictwa m ôgl przydac.
O magnezyi. Magnezya, takze materya ziemna, w chodz§ca do skladu wszelkich roslin, znajduje siç wszçdzie
praw ie, i rozmaicie z innemi materyami pohjczona. Tu
uwazac ja tylko bçdziemy w postaci Fosforanu magnezyi,
jako w ziarnie zbôz wszelkich w tym stanie obficie napotykanq.
Rodzimego fosforanu magnezyi nie znaja; ztad wnosza
ze magnezya jako fosforan w ziarnie i luskaclî zaw arta,
musi byc przez roslinç pochlonion;} w stanie wçglanu, to
jest wodcj rozpuszczona za pomocy kwasu w çglow ego,
lub' téz w pohjczeniu z innemi kwasami, gdy jest bardzo
latwo rozpuszczalnq: a zatém i przyswajanq; wtedy zapew ne nastçpuje rozkfad, gaz kwasu w çglow ego czy téz
innv jaki zostaje oswobodzonym lub przyswojonym, a ma
gnezya laczy siç z kwasem fosforowym z wapna lub zk^d
inn^d wydzielonym, jak siç to opisalo wyzéj, môwiftc o
fosforze.
Magnezya obficie znajduje siç w kamieniu wapiennym,
i dla tego, chijc uzyc wapna do rozsypania na polu jakiem
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za nawôz, trzeba siç wprzôd przekonac, czyli kamien wapienny lub kreda, ktôre w ty m celu ma siç wypalic, nie
zawieraja czasem magnezyi; poniewaz wpobjczeniu zw apnem magnezya na nicktôrych gruntach okazuje siç szkodliwa, gdy znowu na innych bvwa pomocna.
II.

Davy nastçpujijcym sposobem tlomaczy powody d

ostroznosci w uzyciu tego rodzaju nawozu: „ magnezya
w wypalaniu daleko prçdzéj od wapna, traci swôj kwas
wçglowy, i skoro wchodzi w zetkniçcie z ziemiq, natych
miast pochlania kwas wçglow y z prôchnicy (humus); je
zeli zas magnezya dosyc wçglika nie znajdzie, wtedy pozostaje w stanie kaustycznym, i dziala jako trucizna dla
wielu roslin.”
Pan Johnson, w dziele swojém „ o nawozach” podobnie siç wyraza o nawozie z wapna magnezyç zawierajacego, a opieraj^c siç na doswiadczeniach H. Davy’e g o ,
trafnie bardzo zaleca uzycie takiego wapna na grurita
torfiaste, i nawzajem, torfu dla poprawy gruntu po uzy
ciu takiego wapna.
Krzemien, czyli czysta krzemionkç, takze tu wziasc pod
rozwagç potrzeba jako wchodzgca do skladu roslinnych
materyj.
Na piérwsze wejrzenie, kazdemu mniéj obeznanemu,
zdawaloby siç rzecza nicpodohna zeby krzemien m ôgl siç
znajdowac w roslinach; wszelako z rozbioru slomy pszennéj ktôra go ma 6 0 czçsci na stu, (pozostajgce 4 0 sta w çglanem wapna (kredij), fosforanem wapna, potazem lub
sodcj, i zelazem) przekonano siç dostatecznie o jego wnich
obecnosci; zobaczmy w içc jak go natura usposabia do przyswojenia przez rosliny.
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Krzemieri czysty, wcale siç w wodzie nie rozpuszcza;
aie krzemieri z potazem pol^czony doskonale rozpuszczalnym siç staje; w rzeczy saméj robijy gatunek szkla z tych
dwôch substancyj ktôre w wrzacéj wodzie siç rozpuszcza.
A ze potaz i krzemieri w rôwnéj obfitosci w kazdéj pra
w ie ziemi siç znajduja, pozostaloby do opisania jak siç te
dwa ciala laczg naturalnie; tego jednak dokazac nie mo
zemy. Musimy poprzestac na wniosku, ze natura w c i^
glych przeksztalceniach sw oich, za pomoca nieustannie
dzialajqcego galwanizmu, przy dzielnéj pomocy sloiica,
mrozu, codziennych zmian stopnia wilgoci, posiada w tak
znakomitych dziataczach srodki do skruszenia, i zlasowania cial najtwardszych; témi zapewne srodkami rôzne
pol^czenia i kombinacye wykonywajç siç;— aie ja k to siç
odbywa, jest dla nas jeszcze tajemnicç.
W noszg zatém , z niejakiem podobieristwem do prawdy, ze siç formuja naturalne krzem iany p o ta zu , ktôre
s^ mniéj wiçcéj latwo rozpuszczalne w wodzie; — wtedy
trudnosc w tlomaczeniu bylaby usuniçta; — w takim bowicm stanie, pochloniony przez korzenie krzemieri, przyswojonym zostaje przez slom ç; potaz zas oswobodzony,
stosownie do sw ego przeznaczenia, powyzéj juz opisaneg o , kjczy siç z innemi obecnemi materyami, i w lasciwe
wykonywa czynnosci.
Krzemien jest jedno z cial najobficiéj znajdujrjcych siç
na swiecie; wchodzi glôw nie do skladu granitu, stanowi
wiçkszij czçsc piasku w rzekach, nad brzegiem morza, i
jest czçsciq skladowrj przewazaj^c^ w rzadkich rôznych
mineralach, jako w krvsztale gôrnym, krwawniku, kwarcu i t. p.
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Dzialanie jego mechaniczne wrolnictwie, bardzo przydatne; w postaci piasku stuzy do spulchnienia zbyt sci—
stych i ciçzkich gruntôw, przez co ulatwia przystçp wil
goci do korzeni i do rozpuszczenia zawartych w gruncie
soli.— W niektôrych okolicach Anglii i Irlandyi, uzywaj§
takze pewnego piasku wapiennego,— dobre jednak zt^d
skutki zupelnie zale /4 od czjjstek wapna obecnych, lub
téz od natury wapiennéj tego piasku.
Tu siç koiiczy opisanie substancyj rozmaitych przez
rosliny przyswajanych;— poznalismy zrôdla tych cial prostych, sposôb ich dzialania, i kombinacye do ktôrych
wchodzij; przytém podane wypadki z rozbioru rôznych
produktôw roslinnych, przekonaly nas o waznosci tych
substancyj dla gospodarstwa raslinnego, tak dalece, iz bez
ich wplywu, zadna roslina doskonale wyksztalcic siç nie
bylaby
w stanie.
tj
«J
Dalsze badania wyswieccj zapewne w iele dzialah jirzyrodzenia, jeszcze dla nas ciemnych; a kazde nowe odkrycie nietylko caly przcdmiot uproszcza, aie przytém jest
podwôjnym postçpem, bo takie odkrycie nie tylko poprzednie wiadomosci utwierdza, w ysw ieca, aie i nowe stanowisko podaje do przyszlych dzialari.

Rozdzial VI.
O nawozach.
Dla uzupelnienia wiadomosci poprzedniemi rozdzialami objçtych, nie bçdzie od rzeczy wytlomaczyc jeszcze
dzialanie kazdego nawozu z osobna. Jezeli rolnik niezda
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sobie sprawy, ile mozna jasnéj, z tych szczegôlôw, nie potrafî, z niejaka pewnoscia dobrego skufku, wybrac na
wozu stosownego dla zamierzonego zbioru, ani metody
wlaéciwéj w postgpowaniu;— chociaz bowiem pilna uw aga i wprawa w postrzeganiu i sledzeniu praktyczném rô
znych zjaw isk w gospodarstwie, bardzo jest pomocna;
wszelako wytlomaczenie dzialania w lasciw ego kazdemu
rodzajowi nawozu, na gatunek ziemi i ziarna, nie moze
nie bye bardzo pozyteczmj wiadomosci^, a najczçsciéj taka
wiadomosc przyda siç niezawodnie do oznaezenia, l 0'1
czasu w ktôryrn pcwna substancya grunt zasilic potrzeba,
2 rc ilosci potrzebnéj téjze substancyi, i 3 C1° najtrafniejsze-

go sposobu jéj uzycia.
Dodamy tu tylko jeszcze, ze wszelkie substaneve, state
czy ciekle, ktôre na grunt wywozn dla zasilenia wzrostu
i doskonalego wyksztalcenia roslin, uwazac bçdziemy za
nawôz;— nastçpujacy wykaz nie zawiera wprawdzie wszy
stkich dzis uzywanych nawozôw, taki jednak jest wybôr
miçdzy niemi zrobiony, ze z ich skutkôw mozna wnioskowae o niewymienionych.
Chcemy wiçc vvzi^sc te substaneye pod uwagç nastgpujacym porz^dkiem:
8 . Gnôj drobiu, ptakôw,

1. Amoniak.
2 . Popioly— drzewne

Guano.

—

z wçgli kamien. 9.

—

z torfu.

3 . Tran,— ryby.

—

z psiarni.

1 0 . Odchôd przy fabrykach

gazu zoczyszczenia tegoz.

4 . Kosci.

11. Gips.

5 . Kreda.

1 2 . W apno.

6 . W ggle

drzewne.

13 . Gnojôwka.

7. Gnôj z

okolnika.

14. Odchody ludzkie, pudreta.
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15. Potaz.

2 0 . Uryna.

16. Sôl.

2 1 . Urat.

17. Saletra.

2 2 . Gaîganv.

1 8 . Soda.

2 3 . Irrygacya, czyli zalewa-

19-Sadze.

nie lak.

Amoniak. Juz pod ustçpem o saletrorodzie czyli azocic, dostatecznie zastanowilismv siç nad tzy substancyj i
nad wazném jéj dzialaniem na wegetacya.
Rozbiôr chemiczny amoniaku daje 3 czçsci wodorodu
na 1 azotu, i wlasnie obecnosci tego ostatnicgo, przypisuja wlasnosci amoniaku w gospodarstwie roslinném niezbçdne. — Jest to jedna z najprostszych kombinacyj azo
tu; pewnych jednakze warunkôw potrzeba, aby siç môgt
z wodorodem pohjczyc. O tych warunkach tu przemilczymy, bo mniéj nam sa potrzebne, powtôrzymy tylko co
siç juz powiedzialo, ze azot z powietrza, nie laczy siç wca
le z wodorodem na amoniak; ta kombinacya wtedy tyl
ko wykonywa siç, gdy te dwa gazy stykaja siç w w ywiazywaniu sw ojém , jak to ma miejsce zawsze w gniciu
istot organicznych zwierzçcych i roslinnych; azot pochodzi z rozkladu tych istot, a wodorôd z rozkladu wilgoci
czyli wody, ktôra potrzebna jest do dokonania fermentacyi zgniîéj czyli gnicia.
W handlu, jest to substancya droga, i dla tego trudno
przypuscic, aby siç kiedy dala uzywac za nawôz w po
sta ci jako fabrykat; — aie jezeli zwazymy ile amoniaku
ginie przez nieuzycie odchodôw ludzkicb, np. ktôre do dzis
dnia tak powszechnie niszczeja, a ktôre na nawôz przeznaczycby nalezalo, mozemy byc przekonani, ze zupelnie obejsc siç potrafimy bez fabrvkowanego amoniaku,
13
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skoro sama riatura tyle nain go podaje gotovvego i latwego
do uzycia.
Popiohj drzewne. Caty uzytek z popiotôw drzewnych
zasadza siç na potazu w nich zawartym, ktôry przez piérwszy deszez bçdac rozpuszczonym, przychodzi w zetkniçcie z korzonkami rosliunemi, i natychmiast bywa przez
nie wessanym.
Popioly niektorych gatunkôw drzew i roslin wydaja
przy lugowaniu daleko wiçkszg ilosc potazu od innych;
suchy piolun daje 3 0 na sto potazu, i przeto bardzo korzystny. W szelkie chwasty rosnace na smieciach, na rozwaliskach, pod plotam i, jak pokrzywy i t. p., bogate sq
w potaz, ktôrego obecnosci w gruncie, bujny zwykle tych
chwastôw porost jest dowodem ; — ztqd téz niezawodna
miaiby korzysc rolnik ze zbierania tych cbwastôw, w c e lu upalenia ich na popiol, i wysypania tegoz na slosy, o
ktôrych poprzednio môwilismy.
Popioly z drzewa bukowego, zdajq sia zawiérac oprôcz
potazu i niektôre fosforany (*). W yrachowano téz, iz 1 0 0
funtôw wytugowanéj soli z popiotôw bukowych, tyle w ydajq fosforanu ile 4 0 0 funtôw swiezych odchodôw luazkuh, czyli, ze tyle wydaja kwasu fosforycznego, ile po
trzeba do wyprodukowania 3 ,8 2 0 funtôw sfomy, albo od
15 do 18 tysiçcy funtôw ziarna.
Popiohj z wçgli hamiennych, daja w rozbiorze nieco
siarczanu wapna czyli gipsu, wçgiel i wapno. — Dobrc
ich dzialanie przypisuja obecnosci gipsu;-— aie ze skutek
przez nie sprowadzony, daleko bywa znaczniejszy nizby

(*) W rzeczy saméj — na bukowcm drzewie czçsto sposlrzedz
mozna zjawislio fosforycznosci w ciemnvm polcoju. — p. t.
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siç potakiéj ilosci czystego gipsu natut'ulnego spodziéwac mozna, musi w nich wiçc cos wiçcéj jeszcze do w cgetacyi pomagac; zdaje siç iz ten skulek sprawia wçgiel,
podobnie jak ten, ktôry siç, w popiotach drzewnvch takze
znajduje.

Ponizéj zobaczymy iz wîasnosc pochtaniania

gazôw i udzielania ich gruntowi, ktôr^ wçgiel drzewny
posiada, jest bardzo znakomita; wçglik zatem i azot pochtoniony, sa przyczynami w w çglu kamiennym dzialajijcemi. -— Zapewne i wapno, oprdcz gipsu w w çg lu ka
miennym obecne, takze pomaga, jednakze ilosc jego za
mata, aby skutki znaczne zjuzycia popiotu[kamiennego
wçgla, jemu przypisac mozna.
Popioty z torfu, cabj swq dzialalnosc winny gipsowi
ktôrego w nich 1 2 na sto czçsci rozbior wykazuje. Ü g ipsie juz byto poprzednio, w içc tu tego powtarzac niebçdziemyv— Dészcz koniecznie potrzebny, ile razy gipsu siç
uzywa; wiémy bowiem , ze amoniak przez gips pochtoniony, wtedv tylko rozpuszczonym i do korzonkôw ro
slinnych zaniesionvm zostaje. — O w e 12 na sto czçsci
gipsu zupetnie ttomacza skutki z tych popiotôw otrzymane; oprôcz gipsu znajduje siç w nich:
4 0 czçsci wçglanu wapna.
6

„

32

„

krzemionki.

3

„

niedokwasu zelaza.

7

„

straty przy upaleniu.

soli sodowéj.

Tran, ryby, oleje, lluslosc i t. p .—- Rozbior tych rnateryj daje 7 0 na

sto w çglika, na czém téz i wîasnosc ich

uzyzniajaca zupetnie polega. — Nalezy w içc, gdy siç te
materye na nawôz przeznaczajq, z takiemi je potçczyc
Substancyaini, aby wçglik z nich tatwo siç w ziemi roz-
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puscic potrafit, i tyle byl pomocnym, izby warto taki na
wôz robic; inaczéj bowiem, nie oplacitaby sig robota okolo tego pierwiastku tyle w naturze juz obfitego.— Moznaby podac za najlepszy sposôb do zrobienia z tych rnateryj
dobrego naw ozu, zmieszanie jednego lub dwôch garncy
powyzszych olejôw, z 5 c,il lub 6 c,oma cwierciami (bushel
9 garcowemi) swiézo upalonych popiolôw z kamiennego
w çgla, lub wçgla drzewnego ; a najlepiéj wzi^sc po rôwnych czçsciach popiolutego i wçgla drzewnego. W k ilka dni nastçpuje fermentacva, oléj siç rozklada, wçglik
wsiqka w popiôt lub w w çgiel, i natenczas, zaraz na grunt
w ywiesc tç massç nalezy.
Gdyby jeszcze do takiéj micszaniny mozna dodac nie
co apatitu, (rodzimego fosforanu wapna, mamy bowiem
nieplonna nadziejç, ze wkrôtce handel Anglii takowego
z Hiszpanii dostarczaé bçdzie ) przekonani jestesmy ze
ztgd utworzylby siç nawoz szczegolnie dzielny pod turnipsy; mlode roslinki znalazlyby w tym nawozie wszystkie pierwiastki im potrzebne; bujnie i silnie wzrastalyby, a w takim razie mozna przewidziec, z.e muszki, ktôre
teraz czçsto wiele szkodv w tych roslinach wyrzadzaja,
juzby nie potrafily ich niszczyc.
Jezeli zas te olcje przymieszane sa do wapna, jakto siç
czçsto jeszcze dzieje, rozklad zaraz nastçpuje, wçglik
wsiijka w wapno, i tworzy wçglan wapna; tego zas fabrykowac nie potrzebujemy tym sposobem , bo kamieh w apienny i kredç wszçdzie prawie znalesc mozna.
Ryby rôzne, llu ste, ktôrych w Anglii w wielkich ilosciach za nawôz siç uzywa, o tyle tylko wartosci majQ, ze
w nich tlustosc siç znajduje. Poniewaz zas zwykle wprost
te ryby na grunt wywozg, oléj przy rozkladzie wydziela-
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nv, a nie wiele go byw a, od razu poehlouionym zostaje,
i taki nawôz nie trwa jak rok jeden.
O leje, najprostsze nawet, bardzo s§ drogie (po 4

i

5

zlp. garniec w A nglii jak i w Polsce) i to dlugo zapewne
bçdzie na przeszkodzie uzyciu onych za nawôz.

Tran

wprawdzie taiiszy, aie za to duzo w nim jest materyi
ziemnéj malo przydatnéj stosunkowo; — wszelako w porôwnaniu z nawozem z kosci, z kosztem tychze, mieszanina powyzsza oleju z popiolem i wçglem na pierw szeiistwo zasluguje, zwlaszcza ze coraz trudniéj o kosci ; —
dzis juz niejeden siç waha na taki wydatek; — byloby
w içc bardzo do zyczenia aby na jakcjs substancyç natrafic
siç udalo, kt 6r<|by kosci zastgpic skutecznie mozna (*).
K osci.— To cosmy poprzednio môwili o fosforanie w a
pna, stosuje siç takze do kosci, i tlomaczy jakie ich jest
dzialanie ; a poniewaz ta wlasnie substancya w nich zawarta, przyczynq jest ich dziatania, przeto téz kosci sw ieze i stare, zawsze sluzyc mog;j rôwnie dobrze. — W potudniowéj Ameryce w edlug P. Daubeny, polujij na dzikie bydlo, w celu jedynie prawie mielenia ich kosci i przesytania ich do Anglii na nawôz pod turnipsy; tak to handel, niezwazaj^c na odlegtosci, skoro jest gdzie zqdanie
tp ew n y od b yt, zawsze jest gotôw zwozic potrzebne materyc, ze wszystkich czçsci swiata.— Zdaje siç, iz kosci dadza siç zastgpic apatitem, ktôry w Hiszpanii na prôbç juz
obstalowano. Moze téz uda siç i fabrykowac l'osforan w a
pna dosyc tanio, aby nie przechodzil moznosci rolnikôw.
(*) Kupno wszelkich takich i t. p. materyj-ua nawôz o île trudne bo kosztowne siç zdaje, przestaje byé nim tyle, gdy siç zwazy, ze cenLnar albo 2 centnary na morg wystarczy; gdy zwyczajnego nawozu kilka set centnarôw trzeba wywieiô. Takie substancye
siejq wraz ïzisrn em , siewnikami. — p . t.

K reda.— Obszernie o miéj bylo w ustçpie o wçglanie
wapna.
Wçgiel drzew n y, w przysztosci bçdzie jednym z najskuteczniejszych srodkôw w rçku rolnikôw; w stanie naturalnym, nigdy nie ginie, wcale siç nierozklada, jakkolwiek dlugo na dzialanie atmosfery wystawiony; ta to
wtasnosc stanowi wlasnie jego wartosc.
W stanie naturalnym, jest on czarny, bez zadnego smak u , ani zapachu, nicrozpuszczalny w w odzie, latwo siç
kruszy i w proch daje obrôcic. Palony wzam kniçtém naczyniu, gdzie powietrze niéma przystçpu, na najtçzszym
ogniu zadnéj nie ulega zmianie. To co go robi tyle w aznym jako naw ôz, jest wtasnosc pochlaniania gazôw , i
udzielania ich wodzie.— Sw iézo upalony w çgiel pochtania gazu amoniaku objçtosc 9 0 razy wiçksz^ od w lasnéj, a 3 5 razy gazu w çglow ego. O innych gazach przemilczamy, bo te tylko sa wazne dla rolnictwa. W çgiel
dziata mechanicznie, oddajijc napowrôt gazy pochlonione,
przez w plyw wody, a najbardziéj goiijcéj.
W çgiel nojscislejszy, najwazniejszy, jest najlepszym na
nawôz;— na proch utarty, traci duzo ze swojéj wtasnosci
pochlaniania gazôw ; powinien zatém bye tylko tak pokruszonym aby siç dat rôwno na polu rozsypac. W takiéj
postaci, wçgiel bçdzie wszelkie gazy obeene pochlanial.
Jezeli np. pôle swiézo nawiezione, caly amoniak ulatniaj^cy siç wsiaknie w w çgiel i do piérwszego dészczu w nim
pozostanie, splukany amoniak wsiaknie wziem iç, a w ç
giel tym sposobem przez dészcz wyczyszczonv, gotowyin
jest do pochlaniania swiezych gazôw , tak dalece, ze w ç
giel mozna uwazac jako trw a ly sldad na te gazy, ktôrego
czas nigdy nicnadwerçza.— Dzialanie wçgla tak przyora-
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nego jak na powierzchni ziemi zostawionego, jest jednakie. W çgiel w taki sposôb uzyty czerpie gazy zk<jdkolwiek, nie tylko z ziemi ; amoniak z dészczowéj wody pochtania, i z ziemi po dészczu ulatniac mu siç niedaje.
Niebçdzie od rzeczy, dodac tu slow kilka o korzysciach z uzycia wçgla wynikajacych i pod innym wzglçdem, nie tylko rolnictwa.
D r Henry tak siç wyraza: „W çgiel sprzeciwia siç gniciu istot zwierzçcych. Miçso juz nadpsute mozna odswiézyc nacierajac je co dnia proszkiem z wçgla; miçso da
siç dlugo bardzo przechowac, jezeli lezy w znacznéj ilo
sci proszku w çglow ego, lecz ten proszek trzeba codzieii
odmieniac.
W oda gnij^ca odzyskuje zupelna swiczosc za pomoca w çgla; chcqc ja od zepsucia ochronic, trzeba ja trzvmac (na morzu np.) w beczkach dobrze wewnqtrz zwçglonych.
W çgiel posiada takze wlasriosc zniszczenia smaku,
koloru i zapachu niektôrych istot organicznych tak roslinnycli jako i zwierzçcych. Ocet zwyczajny zw çglem
przegotowany, staje siç czystym jak krysztak— Rum i in
né spirytusy na wçglu zmacerowane, tracq przykry smak,
zapach i kolor;— nakoniec, materye zwierzçce i wyziéwy
z nich przykre, za pomoca wçgla zupelnie pozbywaj^ siç
odrazy.”
N aw ôz zokolnika.i— Byloby zupelnie niestosown^rzeeza w tém pisemku, wdawac siç w opisy rôznych metod
uzywanych i w' rôznych czasach podawanych, do ulcpszenia sposobu postçpowania z nawozami na okolniku. Tu
musimy siç ograniczyc na wykazaniu tylko w ogôle, jakie siç substancye w tych nawozach znajdujij, i ze te na-
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wozy stancj siç czynniejszemi, przez to, ze siç je zabezpieczy od strat zwykle dopuszczanych.
Nawozy zokolnika zawiéraja, ogôlnie biorgc, mieszaninç istot roslinnych z odchodami zwierzçcemi, w stanie
gnicia bçdacemi.— W iem y ze istoty roslinne gnijace wydaj§ wçglik, ktôry, jezeli ta operacya odbywa sig w ziemi
lub przy roslinach, natychmiast przez niezostaje pochloniony i przyswojony; lecz, jezeli odbywa sig daleko, to jest
na okolniku, jak to najczçsciéj ma miejsce, wtedy wçglik
ulatnia siç na powietrze, bez zadnéj dla rolnika korzysci.
Odchody zwierzçce, uryna np. gtôwny dzialacz w tym
nawozie, daje azot; wiemy zas ze wçglik i azot, piérwsze
miejsce trzymaja miçdzy pokarmami roslin. Wazma w içc
jest rzeczg, starac siç oto, aby produkuj;jc te substancye
tyle potrzebne, nie dozwolic im ulatniac siç w powietrze.
Gdyby np. mierzwa dobrze z temi odchodami zmieszana,
w swiézym stanie byla w pôle wywieziona i zaraz zaoran a, moznaby byc pewnym ze nicby

siç nie stracilo;

ow szem , wszelkie wyziewy zaraz wsiciktyby w ziem iç na
uzytek roslin; — aie na to stuszna uwaga przychodzi, ze
nimby mierzwa w ziemi przegnita, dlugiegobv czasu po
trzeba, a pôzniéj wçglik stalby siç juz mniéj poniekad potrzebnym, bo juz wiémy, ze go najwiçcéj roslina wymaga
przy kielkowaniu, i w piérwszych chwilach sw ego zycia.
Z drugiéj strony, jezeli siç nawôz na kupg sktada, dlugo
tak lezy, pochtania on wilgoc z powietrza, gnicie siç za
raz odbywa, i widac pary z.takich kup wznoszqce siç, ktô
re najlepsze czçsci nawozu zabiérajcj. W takim razie trze
ba siç starac natychmiast wstrzymac fermentacyç, inaczéj
wszystek amoniak, z rozkladu uryny pochodzgcy, ulotni
s iç , co jest wielk^ strat§. — Dla zapobiezema tak nie-
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korzvstnemu skutkowi, trzeba kupy nawozu utrzymvwac
ile byc moze sucho (*), bo wilgoc wîasnie pomaga do fermentacyi; wstrzymanie zas jéj, skoro sig rozpocznie, bar
dzo trudne.
Gdy rozklad juz sig zaczyna, dobrze kupç rozrzucic,
tak aby nawôz na okolniku niebyl grubiéj nad 4 cale
ustany; — jezeli wilgoci niema, udajc sig to, fermentacya
ustaje i nawôz mozna zachowac tym sposobem do czasu
uzycia go na polu. Lepiéj jeszcze, po rozrzuceniu przesypac nawôz warstwami, gipsem, albo wgglami swiezo upalonemi, ktôre pocldona gazy do ulotnienia sig gotowe.
Rolnicy powinni byc przekonani, ze gdy daja nawozowi przegnic zupelnie na okolniku, dwojaka stratg ponosza; raz, ze sig amoniak ulatnia; drugi raz, ze deszcze splukujtt wszelkie czgsci solne w nawozie zawarte (**). Nie na
lezy na fermentacya w stosach nawozu zezwalac, jak na
kilka dni przed utozeniem go w ziemig; wtedy bowiem
ostateczne przegnicie przy roslinie na nim sianéj odbywa sig.
Czgsci solne w odpadkach z rôznych roslin, stom ie,
naci, lisciach, zawarte, przy takim rozktadzie osw obodzone, wywra swôj wptyw dobroczynny na wzrost rosliny
zasianéj ; a odchody zwierzgce ggste i rzadkie, ktôremi

0) Dla tego to, miçdzy innemi wzglçdami, korzystne sa na okolnikach studnie na gnojowke , do ktôrych wiçksza czçsc wilgoci
z nawozu splywa. — p . t.
( ) Nieboszczyk P. W . Coke pôzniéj Lord Leicester môwit mi,
ze starat siç. zawsze wywozié w pôle nawozy n a pot, przegnile,
aby daé czas rôznym nasionom i robakom poginac;— wiadomo, ze
nawozem czçsto bardzo zachwaszczamy nasze grunta; — mvazat
zaS bardzo na to, aby nawôz wvwiezionv bez straty czasu byt zaoranym. — p. t.
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inierzwa dobrze pra'siaktrj byc powinna, skoro czçsci roslinne, zgnij^ wydadza z siebie wiasciwe takze sole, tyle
dla wegetacyi pomocne.
N ieod rzeczy tu powtôrzyc, ze odchody zwierzçce i gçste i rzadkie, nubieraja wartosci w m iarç doboru wpokarmie tych zwierztjt. Jezeli wiçc ow ce np. zywione sa w ytçcznie sianem, trawami rôznemi, kartoflami, turnipsami,
wtedv odchody ich zawieraja nadmiar tylko tych pokarm ôw , ktôrego ow ce sobie zupeinie nie przyswoily, to
jest, jedvnie wçglik i czçsci ziemne, bo tego najwiçcéj byîo wr paszy im danéj. — Jezeli zas oprôcz tego pokarmu,
wçglikiem nasyconego, dostana ow ce ziarno, makuchy
lniane, to jest substancye zawierajqce a zo t, wtedy nad
miar takowego przez ow ce nieprzyswojonego, znajdzie
siç w ich odchodach, i o tyle zbogaci nawozy (*).
Z powyzszych uw ag nastçpuje wniosek naturalny, ze
inwentarz wszelki utrzymuj^c na pokarmach wyborowych,
chociaz moze drozszych, rachowac mozna z pcwnosciq 11a
bogatsze nawozy i na plenniejsze zbiory zboza.
N aw ôz z p o d drobiu. Odchody wszelkiego rodzaju ptastwa stanowicj nawôz uwazany za bardzo silny pow szechnie. W artosc jego zalezy na ilosci wapna w nim zawartego. Ptastwo nadm orskie, zypace prawie wyiacznie
miçsem zwierzçcem, wiçcéj wapna w odchodach daje od
drobiu. Na pôfnocy, gnôj ptakôw morskich na skaiach
zlozony, ginie przez wplyw atmosfery i w ilgoci, a przez

(*) Nawôz owczy, w Polsce powszechnie tçzszy od nawozu z pod
innego inwentarza, zapewnc winien swoje wtasnoéci zwyczajowi
dawania im stomy zppd cepôw, w ktôréj mnôstwo ziarna siç znajdujc. Nawôz zpod owiec i kôz, swiezy z moczem bardzo dzielny,
gdy suchy rôwna siç prawie konskiemu. — p. t.
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czçste deszcze zostaje ciggle splukiwanym; w strefach zas
poludniow ycb, znajdujtj massy nieprzebraiie tego gnoju
przez slonce spieczonego. Roku 1 8 0 4 II. Davy zwrôcit
uwagç rolnikôw na te skarby; kilku pisarzy pôzniejszych,
bardzo ten nawôz zaleeali, a roku 1 8 4 1 sprowadzono znacz»$ partyç jego do À nglii, pod nazwtj Guano (*). Dajq
1 i 2 centnary na akr (200 prçtôw), mieszajtjc z wçglem

dla wstrzymania obfieie ulatniajqcych siç z niego amoniakalnych gazôw.
N aw ôz z p o d psôw, zawiera 9 5 na sto fosl’oranu wapna,
gdy one s<j zywione miçscm i kosciami, zmieszany z w çglem i przegnilym moczem z pod inwentarza, powinienby
stanowic dobry nawôz, aie ilosc jego zawsze bçdzie bar
dzo ograniczona.
O dch ôdprzy fabrykach gazu, na sw iatto (**). W fabrykach gazu gdzie go pçdz<j z wçgli kainiennych w zelaznych retortach, otrzymujtt oprôcz sm olv, ciecz ktôra
jest rozczynem wçglanu amoniaku, i nazywa siç rozciekiem amoniakalnym. Ten produkt bywa najczçsciéj wyrzucony;— czasem jednak mydlarze go zakupuja. Prôbowano takze zrobié z niego nawôz, i zdaje siç, sgdzac po
solach w nim zawartych, ze przy trafnem postçpowaniu,
nawoz ten powinienby sig okazac bardzo skutecznym.
W çglan amoniaku, jak juz wiemy, jest silnym bodzcem
dla wegetacyi; lecz gdvby ten rozciek na grunt wylano,
amoniak ulotnilbv siç zaraz, bez zadn'éj korzysci. Trzeba

(*) Poniewaz o tym produkcie artykut znajduje siç juz w Rotcznikach naszych JNr. 2 T. 3 — nie bçdç siç nad tém rozwodzil.
,.

.

P■L

(*’) Moze tez kiedys i w naszym kraju siç wezma, do tego swiaUa— dla tego nie wypuscilem o tym produkcie wzmiauki. — p. t.

108
go przerobic na siarczan amoniaku, przez dodanie kwa
su siarczanego; wtedy gaz zostanie ustalonvm, a sol je
szcze wigcéj bçdzie uzyzniajçcQ.— Kwasu siarczanego
tyle siç wlewa a i massa przestanie siç burzyc; tym spo
sobem wçglik jest wypçdzonym, a pozostaje nieczysty
siarczan amoniaku. Zamiast kwasu, sypi$ niektôrzy gips
(siarczan wapna) w te n rozciek i czekaja kilka godzin, aby
mu sig dac rozlozyc (*).
Siarczan amoniaku latwo rozpuszczalny, za piérwsza
wilgocia wsitjka w ziemig na uzytek roslin; amoniak rozklada siç , i azot wydzielony postçpuje do dzialan mu
wtasciwych, jak o tém poprzednio môwilismy.
Zdaje siç to moze nawôz zakosztowmy, aie ze kwas siarczany jest jeden z najtanszych (1 0 do 15 gr. funt w A n glii, 3 0 zlp. centnar w W arszaw ie); ze jednym funtem 3
garnce rozcieku przerobic mozna na 2 funty prawie siar
czanu amoniaku, zdaje sig iz srodek ten ustalenia tyle
amoniaku w gruncie, niezawodnie koszt na to sowicieby wynagrodzit. — Z rôwnym skutkiem moznaby, posypawszy pôle gipsem, pokropic go tym rozciekiem; wçglik
polaczy siç z wapnem z gipsu, na wçglan wapna, a kwas
siarczany z amoniakiem na siarczan amoniaku. Majcy je
szcze w fabrykach gazu drugi odchôd, ktôryby siç moze
jako nawôz dat takze przyrzadzic: wapno przez ktôre gaz
dla oczyszczenia go przeprowadzaj^ ; wielkiéj wszelako
wymaga uwagi i ostroznosci w uzyciu, bo to wapno jest
bardzo o s tr c ;—■przedaja je w fabry kach gazu w stanie
w odo-siarczyka wapna; ten produkt traci swoje wîasno-

(') Wiadomo wszelako, ile trudne jest odtqczenie kwasu siarkowego od wapna w gipsie. — p. 1.
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sci przez w plyw powietrza, i przetwarza siç poniekçd na
gips (siarczan wapna) ktôrego skutki poznalismy wyzéj.
Gips

) Obszernie o tém juz bylo pod ustçpem o w a-

Wapno j pnie.
Gnojôiokq, nazvwaja wszelkie scieki z obôr, stajen
i t. p.— W ielkie to marnotrawstwo, ze najczçsciéj, pozwalaja gnojôwce wyciekac do jakiegos row u, zamiast
zbierania jéj starannie jako bardzo korzystny nawôz.
Ponizéj w ustçpie o urynie, obszernie o tym nawozie
bçdzie æ o w a , a ze w gnojôw ce, najwiçcéj jest uryny i
w ody mocno nasyconéj solami z dziedziiicôw i podlôg
stajennych splukanemi; przekonani jestesm y iz rolnicy
przejm;} siç waznosci^ tego nawozu.
Z kazdego dziedziiica, okolnika, stajni i t. p. gdzie tyl
ko staje inw entarz, nalezaloby scieki na gnojôwkç do
wspôlnego rezerwoaru urzadzic;— i albo j;j wywozic na
pola i laki, albo téz lepiéj, po jéj przegniciu polewac nia
stosij na saletrç, o ktôrych z pocz^tku môwilismy. — Na
pôle i iciki wylana skutkuje ona niew atpliw ie, aie duzo
siç amoniaku naprôzno ulatnia. W zadnym zas przypadku
ginçc nie powinna, bo jest jednym z najsilniejszych i najprzydatniejszych nawozôw.
Odcliodij ludzkie, jako nawôz uwazane, bardzo s^ korzystne z powodu znacznéj ilosci amoniaku w nich zawartego, ten zas zupelnie prawie znajduje siç w urynie.
Berzeliusz doszedl, iz w odchodach gçstych jest azotu
od i y 2 do 5 na sto, przytém 15 na sto popioîu, najwiç
céj zawierajçcego fosforanu wapna i magnezyi. Odchody
gçste ludzkie w kazdym razie bogalsze
ju zwierzçcego.

sq

w

azot od gno-
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Ze te odchody, mog$ byé korzvstnie za nawôz uzvte, to zadnéj w^tpliwosci niepodpada, aie to pew na, ze
tym sposobem jak je zwykle przyrzgdzaj^, polowa najmniéj wartosci wewnçtrznéj tego nawozu ginie; — mimo
to jednak znakomite korzysci z je g o uzycia osiggajç, a
rzecz jest niezawodna, iz przy trafnem i stosownem obejsciu siç, sita jego uzyzniajaca pomnaza siç piçc i szescrazv.
Domieszanie wapna jest zawsze szkodliwem , gdyz od
razu amoniak zostaje oswobodzonym i ulatuje; — wçglik
bowiem z amoniaku, t§czy siç z wapnem; — w tak przyrz^dzonym naw ozie, pozbawionym soli amoniakalnych,
pozostajij jeszcze tylko fosforany, ktôre tiomacz<-j jego
dzielnosc.
Chemicy radz§ odchody ludzkie wywozic na stronç aby
nieco przegnily, i dobrze mieszajijc, polew'ac kwasem siarczanym tçgim az massa burzyc siç przestanie, wtedy mo
ze ona sama wyschncic;— lepiéj jednak zmieszac j;j z dobnj ziemuy niewapienn^, albo z wçglami pokruszonemi ;
takq mieszaninç trzeba od deszczu zabezpieczyc, bo wil
goc szkodliw a, raz ze massa niew ysycha, drugi raz ze
siç sole rozpuszczaja.
Pudrety pod rozm aitem i nazwisham i przedaw an e, zapewne nie

niczém innem , jak tylko odchody ludzkie

gçste i rzadkie, podobnym sposobem przyrz^dzone i w vsuszone, tak aby w nich ustalic amoniak. —■Znakomite
zt^d korzysci otrzymywane powinny zachçcic nakoniec
rolnikôw , aby dluzéj niepozwalali marnie giricjc tyle pozytecznym materyom.
Jest to nawôz obfity wszçdzie, tani i dzielny;— i tç je 
szcze ma dogodnosjc, ze zadnych nie zawiéra nasion ktôrebv pola zachwaszczalv.
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0 potazu , soli, saletrze i so d zie, juz bylo poprzednîo.
S a d ze , od wielu lat juz uzywane s§ jako naw ôz, z d o brym skutkiem, w nich takze glôwnym dzialaczem jest
atnoniak;— wçgiel zawsze w nich obecny, w czçsci pomaga, sa w nich i sole w niewielkim stosunku.
Uryna.— „Jezeli zwazymy”, môwi Liebig „ze z kazdéj
kwarty moze bye jeden funt pszenicy, nie potrfimy so
bie wytlomaczyc, ze tak dlugo o tym waznym nawozie
przepomniano.” Tcraz wszelako wielu rolnikôw juz siç
do niego wziçlo, i rôzne prôby co do jego przyrz^dzenia
wvkonywane najlepsze skutki rokuja.
Doswiadczenie nastçpujçce przekonac moze o waznosci tego przedmiotu. — Sto czçsci pszenicy na rôznych
nawozach zrosléj poddane pod rozbiôr, okazaly oczywist§ wyzszosc uryny ludzkiéj nad w szelkieinne w téj prôbie uzyte nawozy.
W iem y juz ze gluten w pszenicy na zywnosc przeznaczonéj, stanowi wagç i wartosc tego ziarna.
10 0 czçsci pszenicy wydaly na nawozie:
G lu te n u — K r o c h m a lu .

Wysuszona uryna ludzka

3 5 ,1 — 3 9 ,1 —

-—

krew b yd lçca ...................3 4 ,2 — 4 1 ,3 —

—-

odehody gçste ludzkie. 3 3 ,1 — 4 1 ,4 —

Owczy n a w ô z ....................................... 2 2 ,9 — 4 2 ,8 —
G olçbi......................................................... 1 2 ,2 — 6 3 ,2 —
K row i.....................................................

1 2 ,0 — 6 3 ,3 —

Prôchnica (hum us)...............................

9 ,6 — 5 5 ,9 —

Ten sam grunt bez nawozu . . . .

9 ,2 — 6 6 ,7 —

Staralismy siç poprzednio wytlomaczyc, ze przymioty
wszelkich odchodôw stosujtï siç do gatunku pokarmu, ze
Poknrmv bogate w azot, dadz^ nawozy glôw nie zawiera-
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jgce czçsci téj substancyi przez zwierzçta nieprzyswojone; — ze znowu pokarmy wçglikiem giôw nie nasycone,
sprowadzajç takiez odchody.— Ta zasada okazuje siç prawdziwQ w e wszelkich stosunkach stworzonego swiata.
A ze cztowiek najwiçcéj pozywa m içsa, istoty zupeînie
prawie z azotu zlozonéj, nie dziwnego przeto ze uryna
ludzka bogatszfî jest w takowy od zwierzçeéj, pochodzftcéj wybicznie zpokarmôw roslinnych.— Rozbiôr ten oka
zuje, ze w urynie ludzkiéj, cztérv razy wiçcéj jest materyj
uzyzniajacych, anizeli w moezu koni, krôw, lub owiec.
W dalszym ciagu, wszystko co powiem y, odnosic siç
winno do uryny ludzkiéj ; — w mniejszym zas nieco stosunku rozumie siç i o moezu zwierzçcym; powtarza siç
tu, iz moez zawsze jest lepszym nawozem, niz odchody gçste; bo w moezu siç znajdujg, powiçkszéj czçsci, w szelkie sole przez inwentarz nie przyswojone, jako sole am oniakalne, fosforany sody, potazu, i magnezyi, produkta
dzis juz uznaneza czçsci skladowe ziarn wszelkich, a ktô
re rôwnie s<| niezbçdne roslinom do wzrostu i wyksztalcenia, jak do wydoskonalenia owoeu, t. j. ziarna.
Berzeliusz w pracowitym rozbiorze uryny ludzkiéj, doszedl i podal, ze w 1,0 0 0 czçsciach téj cieczy, znajdujc siç:
U r y n u .............................................................. 3 0

czçsci.

Mleczanu amoniaku i materyj zwiérzçcych 17 V4

„

Kwasu u ry n o w eg o .......................................

1

„

Siarczanu potazu

3 34

„

., ....................................

Siarczanu s o d y ...............................................

3 V4

„

Fosforanu s o d y ..............................................

3

,<

Fosforanu amoniaku . .

1 V2

„

........................

Chlorku sodiuni
W odo-chloranu amoniaku

. . . . . . .

4 J/2

„

1 V2

„
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Fosforanu magnezyi i w a p n a...................

î

W ody, kleju zwierzçcego i krzemionki. . 9 3 3

czçsci.
„

Z tego rozbioru latwo przekonac siç mozna, iz w la
snosci uzyzniajacc ,uryny, zaleza' od soli [amoniukalnych
w niéj zawartych. — Gdy uryna zaczyna przegniwac, formuje siç lotny wçglan amoniaku. Uformowanie siç tego
wçglanu bardzo jest stanowczem, bo przez to uryna przechodzi do slanu alkalicznego, gdy w stanie naturalnym
jest ona lcwasem. Dla tego téz, chcgc uryny uzyc za na
w ôz, trzeba jéj dac wprzôd przegnic. Idzie terazo to, aby
ustalic formujcjcy siç weglan amoniaku, to jest aby siç
amoniak nie ulotnit, aie wszystek dostat siç do gruntu.
W ylewajac urynç na pôle nie dokazemy tego; owszem,
czgstka wprawdzie wsigknie w ziem iç, aie wiçksza czçsc
amoniaku ulotni siç w pow ietrze, przez co polowa pra
wie korzysci ztego nawozu zginie.
D o ustalenia amoniaku, rôzne podane zostaly sposoby.
Radza niektôrzy posypac pôle swiezo upalonym gipsem
(siarczanem wapna) i ten polac przcgnibj urynq; gips rozlozy urynç, pochlonie amoniak; kwas wçglow y osw obodzony polaczy sig z wapnem , kwas siarczany z amoniakiem; siarczan amoniaku jest sola rozpuszczalng, w ktô—
réj urstalony amoniak, juz siç ulotnic nie moze.
Inni podajg sposôb latwiejszy, zeby gips mieszac z uryn3 przegnilg, przed wywiezieniem ich w pôle.— Ilosc gipsu me da siç oznaczyc, bo ona zalezy od gatunku ury
ny, stopnia przegnicia i t. p., aie latwo siç daje ta operacya wykonac, dodajgc po trochu gips do uryny, co kil
ka godzin, i dobrze mieszajgc, dopôki mieszanina wyda
je z siebie wyziew podobny do jeleniego rogu; skoro ten
15
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wyziew ustaje, mozna byé pcwnym, ze amoniak przestal
bye lotnym, czyli ze jest ustalonym.
Chlorek wapna podobny skutek sprawia, aie kosztowniejszym jest od gipsu.
Mozna takze uzyc w tym celu suchego torfu, korv
garbarskiéj, trocin, darni i t. p. aie gips najlepszy.
Najlepiéj jest uzvwac kwasu siarczanego, zwlaszcza
tam gdzie kwasu siarczanego, czyli zwyklego witrioleju,
tanio dostac m ozna.—■Nalewa sig kwas w urynç przegnihy i dobrze miesza dopôty, az burzenie ustaje; lac trzeba kw as.zw olna, aby nieprzebrac miary; kwas siarezatiy ï^czy siç z amoniakiem na siarczan amoniaku, a kwas
w çglow y oswobodzony ulatnia siç w powietrze. — Taki
nawôz w A nglii dosyc tanio wypada (*).
Nadmienimy tu teraz, jakim sposobem uzyc tego nawozu.
1. Jezeli siç o to rolnicy postarac zechcg, nigdy im tego
produktu nie zabraknie.
2 . Wszystkcj urynç w m iarç jak siç otrzymuje, zachowywac trzeba pod dachem wduzych kadziach, gdzie
ma siç wolno rozkîadac czyli przegniwac. Zapach amo
niaku oznacza, ze rozklad juz siç rozpoczql. W tedy
mozna, urynç wylac na stosy przygotowanego nawozu, komposty zlozone z popiolu, w çg la , gipsu, ile
czego je st, i tak^ massç czçsto przcrabiac az w yschnie; pamiçtajcyc aby jezeli siç objawiajq wyziewy
amoniakalne, natychmiast dodawae gipsu. W takiéj
massie gips pochlania amoniak, a w çgle i popioly
(*) Rôzne prôby téj wtosny z takierai nawozami przedsiçbiorç,
po 1 raorgu w rôznych polach.— Z czasem, bçdç siç starat podac
o skutkach otrzyraanych, wiadomosé do Rocznikôw. — p. t.
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pochlaniajg wszelkie inné gazy; w tym stanie wiigoé
natyehmiast wszystko rozpusci na uzytek roslin ; co
jest wszelako dla nich dzielnym bodzeem, raczéj, niz,
trwala poprawij gruntu.
Ten rodzaj nawozu moze zastgpic kosci dla turnip sô w , siejac go wraz z ziarnem. Jest to zapewno bar
dzo podobne do swiézo zachwalonego i juz z dobrym sku
tkiem wyprôbowanego uratu. Korzystnem byloby bar
dzo dodac do powyzszego nawozu nieco fosforanu wapna.
ta tw y a bardzo skuteczny kompost, mozna zrobic je
szcze nastgpujgcym sposobem, wrcelu uzycia go w ziemi,
na bodziec dla turnipsôw, pokarm dla pszenicy lub in
nego ziarna; albo na potrzas dla nich, po okazaniu sig rosli
ny, albo jeszcze i na trawy. Zmieszac trzeba mierzwg nie
co juz gnijtjCcj, z popiolami z chwastôw i z drzewa, tak
aby mierzwa przemagala, i codzien tg kupg polewac przegnila uryna, przerabiajac wszystko starannie.
Tym sposobem , amoniak w urynie zawarty uleglbv
rozkladowi; azot, gtôwny pierwiastek amoniaku, poljjczylby sig z substancyami aJkalicznemi, sodq i potazem zp o piotôw, na uformowanie saletrzanu potazu lub sody; wodorôd zas, druga czgsc skladowa amoniaku, zostalby ulotniony.
Do powyzszych u w a g , dodac tylko mozna najgorgtsze
zyezenia, aby rolnicy do tego nawozu, ktôry jest rôwnie
dzielny jak tani, wziasc sig chcieli, przez co by i sobie i
ogôlow i skutecznie pomôdz potrafili.
Nie zdaje sig, izby powyzszych artykulôw zabraknac
kiedy moglo; skoro bgdca przez rolnikôw zqdane, znajd^
sig niezawodnie i tacy, ktôrzy podejmtj sig ich dostawy
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z miasteczek okolicznych. — Miejscowa tez ludnosc na
folwarku, na wsi, nie malo ich dostarczyc moze.
Dla przyktadu, wyrachowano iz uryna jednego czfowieka w ciagu roku, tyle dac moze azotu, ile go potrzeba, na sprodukowanie 8 0 0 funtôw pszenicy, lub 9 0 0 fun
tôw jçczmienia. Taki wykazany rezultat, powinien kazdego zachçcic do prôby. —- W rzeczy saméj, gdyby w szystkie odchody Iudzkie uzywane byly jako nawôz, moznaby siç obejsc mniejszq nierôw nie massg zwierzçcego gnoju, ktôrego produkcya czçsto tak droga i trudna.
Niechby ten naw ôz, dzis marnowany, wywiezionym
zostal na pola ogrom ne, dla braku nawozôw odlogiem
wszçdzie lezçce, a plony otrzymane, wplywaj^c na pomnozenie zarobkôw, przylozyîyby siç wkrôtce do zw içkszcnia bogactwa narodowego.
Ztqd wniesc siç daje, ze i ludnosc wiçksza pomiescic
by siç m ogfa, i ze tylko niewiadomosc i nieprzezornosc
ludzka, nie zas brak dokladnosci w ukfadzie swiata, naprowadzily na bezbozne twierdzenie, iz ludnosc znaczna wkraju jest przeklenstwcm, nie zas blogoslaw ienstwem.
Mamy wiçc duzo srodkôw do polepszenia gruntôw ,
nawct i plonnych; obeznajmy siç z terni srodkami, wezmy
siç silnie do roboty, a skutki uwieiicza starania lozone.
Wracajgc do moczu zwierzçcego, wiemy juz, ze z powodu pokarmôw tych zwierz^t, ich inocz mniej jest wazot
bogaty od ludzkiéj uryny; aie za to czçsto bogatszym znowu w soie rôzn e, jak fosforan m agnezyi, potazu i sody ;
sg one w içc bardzo waznym produktem dla rolnika, i dla
tego powtarzamy tu radç, aby wszçdzie scieki byly urzgdzone, gdzie tylko jakibgdz staje inwentarz dla zabezpie-
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czenia siç od straty tego produktu; uzywac go zas nale
zy w sposôb powyzéj opisany.
W yziew y ostre w stajnidch zamknietych napotykane,
wtasnie pochodza z ulatniajaccgo siç amoniaku, i dobrze
by bylo czçsto podtogi posypywac gipsem, ktôry pochlonie te wyziewy, i powietrze znacznie oczyszczaj^c, dostarczy zarazem dobrego nawozu.
Z porôwnania wartosei ludzkiéj urvny z innemi produktami zwierzçcemi, wykazuje Macacze, /.e 1 0 0 czçsci téj
uryny rôwnajq siç co do dzielnosci uzyznajacéj, 1 ,3 0 0
czçsciom sw iezego gnoju koiiskiego, 6 0 0 (?) czçsciom
gnoju krowiego (*).
Poprzednio môwigc o azocie, wytlomaczylismy juz, ile
mozna byto doktadnie, jakim sposobem amoniak dziata
jako pokarm dla roslin; tu wszakze pokrôtce powtôrzymy te szczegôty:
Amoniak ztozony jest zazotu i wodorodu.— Gdy amo
niak wilgocia rozpuszczonv, pochloniçtym zostaje przez

O Z doiwiadczen znowu PP. Payen i Boussingawlt okazato siç
iz, pod wzglçdem zawartego azotu, na zrôumanie s tu fu ro m n a 
wozu clobrcgo z okolnika, potrzeba:
Swiezych Wysuszonych.
. 125 fur
Odchodôw gçstych krovvich . .
84 fur.
Moczu........................
• 90 „
51 „
Razem........................
75 „
• 97 „
Odchodôw gçstych konskich .
88 „
• 72 „
Moczu . . . . : . .
15 „
• 15 „
64 „
Razem........................
• 54 „
Owczego nawozu. .
65 „
• 36 „
44 „
P u d rety ....................
•
10 „
12 .,
Krwi bydlçcéj. . .
— „
M a r g lu ....................
. 78 „
Te stosunki mog^ by6 skazôwkq poniekfjd na iloéci do prôb
«zyc siç. majqce. — p. t.
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ggbeczki przy korzonkach roslin znajdujgce sig, rozktad
ma miejsce; azot przyswojonym zostaje na wyksztalcenie
glutenu w ziarnie, wodorôd zas îgczy siç z wçglikiem na
olejki lotne roslinom wtasciwe, albo téz, ulatnia siç przez
liscie, jako niepotrzebny.
O skulkaeh amoniaku czyli azotu w jakikolwiek spo
sôb na pôle uzytego, byle sôl byla rozpuszczalng, mozna
siç latwo przekonac, posypawszy tg sola rosngce zboze
jakie, poczém to zboze prçdko przybierze ciemno-zielony
kolor i bujne wejrzenie; co jest wtasnie skutkiem azotu.
Na nizinach, podobniez dajg siç czçsto widziéc rôznice
znaczne w kolorze trawy, ktôre wygladaja patrzgc z daleka, jakby w dosyc regularnych pasmach, co do tych odcieni, ulozone byly. —- Te trawy winne sg ciemng zielonosc swojg obecnosci zarodkôw czyli nasienia grzybôw ,
pod ziemig tam znajdujgcvch siç, a ktôre to zarodki zsamego prawie azotu ztozone, udziclajg zyznosc trawom
nad mcmi rosnacym.
Dzialanie azotu na wegetacyg, i w tém jeszcze korzystnem siç okazuje, ze im roslina bujniéj wzrasta, tém lakomiéj wçglik z atmosfery przyswaja.
Powtarzamy tu nakoniec iz odchody ludzkie gçste i
rzadkie zmieszane, przyrzgdzone w sposôb powvzéj opisany, stanowig najlepszy nawôz jakiego sobie zyczyc mo
zna, bo zawiéra kombinacyg soli amoniakolnych z fosforanami magnezyi i sody;-— uzycie zas tych materyj za na
wôz bçdzie nie tylko dla rolnictwa bardzo korzystnem,
aie i dla ogôlu dogodnem , bo juz one nie bçdg, jak dotychczas, powodem wielkiéj nieprzyjemnosci, a przyczynig
siç znacznie do produkcyi ziarna.
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Galgany wehiiane. l ) r Henry podaje jako wvpadek
z rozbioru welny, nastçpuj^ce czçsci skladowe:
W ç g lik a ...................... 5 5
K w asorodu
W o d o r o d u ................
A z o l u ...................

na sto czçsci.

29

„

3

„

. 1 2^ 4

z dodatkiem moze nieco sladôw wapna i ziemnych materyjZ tego rozbioru okazuje siç, iz wlasnosci uzyzniaj^ce
w elny zalezq mianowicie na wçgliku, ktôry w stosunku
5 5 na sto w niéj zawarty, przez wolny rozklad, roslinom
bywa udzielany. — Galganôw welnianych bardzo wiele
uzywajfi w poludniow ych hrabstwach Anglii, za nawôz do
potrzcisania chmielnikôw, na ktôrych one uderzajtjcy sku
tek sprawiaja. Prôbowano ich takze na pszenicç z korzysciq; uwazamy je wszelako za stôsowniejsze dla bobiku i t. p. roslin zlozonych giôw nie z wçglika, anizeli dla
pszenicy.
Irrygacya. Dotkniemy tu jeszcze na ostatku waznego
srodka uzyzniajacego, zalew u sztucznego Iqlc ii'odq. W ie
my juz o czçsciach skladowych wody i o przemianach
ktôrym ona ulega. Chcemy teraz wysledzic skutki sprawione przez sztuczne zalewanie l^k, i przyczyny tych skutkôw.
Czçste prôby przekonaly, ze ile razy chodowano rosli
ny w zupelnie czystéj w odzie, te rosliny nigdy calkiem
siç nie wyksztalcily ; zt§d wniosek ze woda wlasnosci
swoje uzvzniajqce, miçdzy innem i, winna obcym cialom
w niéj rozpuszczonym, nie tylko zas wilgoci ktôrg sprawia.
Pomn<ic zatém na ogromnç massç istot organicznych i
cial rozmaitych ktôre w wodzie rozpuszczone i rozklada-
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ne, ciggle przez rzeki i rzeczki unoszone bywaja, a w cza
sie zaléwu lak, na téz osadzane; znnjdziemy zupelnie zadowalniajqcc] przyczynç otrzymywanych skutkévv.
Duzo jednak zalezy od gatunku w od y, zrodel z ktoryeh ptynie, i gruntôw , oraz miejsc przez ktore rzeka
plynçla.
Môwiqc o gatunku w ody, zdaje siç iz twarda woda
najlepsza, poniewaz czçsto winna swoja twardosc obecnosci w niéj gipsu rozpuszczonego, ktôry na iakacli osadzony, znakomicie, jak juz w iem y, do wzrostu bujnego
trawy pomaga.
H.

Davy sgdziï, ze sama temperatura wody w czas

zaléwu, moze miec w plyw na wegetacyg roslin, nie ulega
téz to watpliwosci;— lecz dzis juz zgodzono siç na to, ze
powyzéj wzm iankowane, glôwncm i sq skutkami zaléwu
sztucznego, oraz ze przez ciagty przeplyw, woda rozne
materye w gruncie zawarte rozklada; — zkad znaczny zapas wçglika dla trawy ciagle bywa wydzielany.
Ze niesama tylko woda przy zalewach sztucznych dziala na uzyznianie lak, aie czqstki obce w niéj rozpuszczone, przekonac siç mozna, patrzgc na przeciwne zupelnie
skutki wywarte na Iqki przez stojqce wody, kaluze, i m okre dolki, przez nieostrozne pasanie inwentarzy w ygniatane; tam trawa innéj natury wyrasta, kwasna; po zalew ie zas sztucznym, najbujniejsza i zdrowa.
Konczac na tém obecne pisem ko, przebiegnijmy rzutem oka przedmioty w niem zawarte: przedstawilismy
uklad budowy roslin i przeznaczenie wszystkich ich czlonkôw, od chwili kielkowania nasienia, do kresu im wskazanego przez przyrodzenie, to jest, do dojrzalosci ziarna.
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Rozwazalismy sklad ziemi przez nas uprawianéj, i staralismy siç wytkn^c warunki konieczne od ktôrych zale
zy doskonafe wyksztalcenie pîodôw ktôre zbierac zamierzamy. W dalszym ciggu zastanowilismy siç nad czçsciami skladowemi roslin, zrôdlami skad ow e czastki rosliny
ny czerpiç, i nad sposobem w ja k i one sobie te substancye przyswajajtj; — zdaje nam siç, iz na stopniu dzisiejszym nauk przyrodzonych, nie przepoinnielismy zadnego
waznego szczegôlu z naszym przedmiotem zwi^zek majijcego. Dodatek ttomaczaey gatunkowe dzialanie rôznych
nawozôw, zakonczyt to pismo, ktôre, pochlebiamy sobie, iz
okaze siç praktycznie pozytecznem dla catéj klassy rolniczéj.
Powszechne dazenie ku coraz wyzszemu wydoskonaleniu rolnictwa, powinno, samo przez siç, kazdego rolnika zachçcic do uzasadnienia, doswiadczen i wiadomosci
nabywanych na nauce chemii, ktôra siç tak ogôlnie i pra
ktycznie pomocnicza okazuje. Jestesmy bowiem przekonani, iz o ile kazda nauka sciagajaca siç do rolnictwa,
ma na celu pomnozenie plodôw ziemi. tak niezawodnie
ci, ktôrzy nie zechca korzystac z pomocy chemii, dalcko
w tyle pozostana w terazniejszem wspôlzawodnictwie.—
Ci zas, ktôrzy opierajqc siç na zasadach naukowycb, zajmowac siç bçd§ wyswieceniem tajemniczych jeszcze przeksztalceii w przyrodzeniu, nie tylko ze dzielng i skuteczn?
pomoc znajdij w chemii do rolnictwa zastosow anéj, aie
pizy tem, postçpowac potrafia z nierôwnie mniejsz;j trudnoscia, bçdgc pewnymi, ze prawa natury jednostajnie
siç wykonywajf} i ze dana przyczyna niezawodny skutek
swôj sprowadzic powinna.
W Klemensowie, grudzien 1843 r.

A. Hr. Z.
---- —« K C -----
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Od czasu kîydy systemata zakazowe, naj przôd przez
Angli§ wprowadzone, pôzniéj przez inné kraje za zasadç
rz^du przyjçte, staly siç przyczyna zatamowania handlu
zbozowego w Europie, a to wiasnie w chwili, kiedy sku
tkiem ulepszeii w gospodarstwie rolniczem coraz znaczniejszy zapas produkcyi nad konsumcya do zbycia pozostawal; zaczçto szukaé; wodleglejszychstronach, srodkôw
odptywu. Zwrôcono wtedy uwagg na targi zbozow eA m eryki poludniowéj, ktôre Iubo przez Stany Zjednoczone
Ameryki i Kanadç obficie zasilane, przedstawialy jednak
ceny zbyt wabi^ce, by staréj Europy do wspôhibiegania
nie powotac.
Powszechny atoli wôwczas panowat przes^d, iz nnaka
wzwyczajny sposôb wyrobiona, niezniesie dtugiego przewozu morskiego, i ze chcQC sobie pomyslny skutek zapew nic, potrzeba jq wyrobic na odclzielnie do tego urz;jdzonych mlynach, ze zboza na lasach suszonego, lub m§kç sam$ na ogniu wysuszyc.

W celu dokladniejszego

(*) W tym artykule opierano siç gtôwnie na rozprawie Dra von
Reden p. t. Mehïhandél Deutscliland nach Âmerika.

przekonania siç, dyrekcya stowarzyszenia przemystowego
w Krôlestwie Hannowerskiem, przeslala w r . 1 8 3 6 dwie
beczck ingki na jednymze mtynie wyrobionéj, na dwôch
oddzielnych okrçtach; jednç do Nowego Jorku, drugg do
Baltimore. Mgka ta odbyla-drogç tam i na powrot w ciggu kilku miesiçcy, a po otworzeniu beczek przekonano
siç: iz maka w picrw széj beczce zadnemu zepsuciu nie
ulegla i mozna bylo z niéj najdelikatniejsze wyrobic ciasto ; w drugiéj b eczce, w srodku byla zupelnie zdrowg
z brzegôw ulegla zepsuciu, a to z powodu nie dose starannego zabezpieczenia spodu beczki od wilgoci okrgtowéj, wierzchu zas od deszczôw. Ztad latwo wyprowadzic
w niosek, ze m<jka na zwyczajnych mtynach z nalezytg
ostroznoscig i bez zwilzenia ziarna wyrobiona, przy starannem upakowaniu na okrçcie, rôwniez dobrze zniesie
poclrôz przez m orze, jak maka na mîynie parowym wy
robiona.
Rzucimy teraz kilka spostrzezen nad bandlem mgk;j
z Ameryka i nad warunkami, od ktôrych zalezy trwalosc
maki przy przesylkach morskich.
W iadom o jest, iz cala poludniowa Ameryka, Indye zachodnie,

a nawet niektôre czçsci pôlnocnéj Ameryki,

potrzebuja znacznych dostaw maki. Potrzebowac jéj za
wsze bçda, bo chociaz tam pszenica, mianowicie w Mexyku udaje siç nawet w wysokosci 4 ,0 0 0 stop nad powierzcbnia morza i to w reprodukeyi, ktôra u nas wydaje
siç bajeczna (*), mieszkancy wszakze tamtéj strefy w ieksze znajdujg korzysci w chodowaniu innych korzytniej(*) Podtug Humboldta w Rio Délia Plata w czçéci Mexyku i
w okolicach zwrolnikowych, wydaje pszenica 24 do 30 ziarn,
w rôwnikach Guanaxuato 50 do 80 ziarn.
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szych urtykulôw handlowych, do uprawy ktôrych i klima
i gatunek gleby wszelkg latwosc nastrgczajg. Jeszcze w iekôw potrzeba, zeby ludnosc tamtejsza stangla w nalezytym stosunku do obszernosci ziemi. Dotad maka pszenna
jest tam artykulem zbytkowym ; w miastach jedynie zamozny, a ubozszy w sw igta tylko, u'zywaja cldeba pszennego. Placki z kukurydzy sa zwyktem pozywieniem. Cliocby wigc tam mlyny pozakladano, chociazby uprawa zboza siç wzmagala, wm iarg wzrostu ludnosci i zamoznosci
wzniesie sig i potrzeba w wigkszéj jeszcze progressÿi.
Dotgd handel maki pszennéj, z catg do niego przywigzana korzyscia, znajduje sig w rgku kilku portôw Stanôw
Ziednoczonych Ameryki, a dla osadzenia jego waznosci
dose przytoczyc ze wroku 1 8 3 1 wyprowadzono ze wszy
stkich portôw Stanôw Zjednoczonych 1 ,8 0 5 ,2 0 5 beczek
mgki czyli przeszlo 2 ,0 3 0 ,0 0 0 korcy naszych, a z przeciçcia kilkunasloletniego, handel wywozowy mgki pszen
néj Zwigzku wynosi 9 8 9 ,0 7 4 beczek, to jest przeszlo
1 ,1 1 2 ,8 0 0 naszych korcy w wartosci 5 ,4 8 9 ,9 0 9 dollarôw, to jest przeszlo 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 zlp.
Przewagç, jakg na targach Ameryki poludniowéj zyskaly Stanv Zjednoczone winny urzgdzeniu, ustalenie dobréj wiary na celu majgcemu. W szelkie gatunki maki,
majace wyjsc z portôw Zwigzku, ulegajg poprzedniéj prôbie przeznaczonych do tego urzgdnikôw, a to pod karg 5
dollarôw od beczki. Prawo stanowi, iz beczki przewozow e winne byc oznaczonéj wielkosci i wagi. Przekonawszy sig urzgdnik rewidujgcy, ze beczki odpowiadajg przepisom prawa cjo do wielkosci i w agi, stanowi o jakosci
mgki. Gatunkuje mgkg na pige rôznic, i na kazdéj beczce
wypala wyraz oznaczajgcy gatunek mgki. Beczki zas nie
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trzymajijce przepisanéj wielkoéci lub w agi, albo téz zawierajçce towar na handel nieprzydatny, cechowane s§
wyrazem Bad (zly), i nie mog§ bye wyprowadzone. Kto
znaki nasladuje lub podrabia ulega karze 1 0 0 dollarôw
od beczki, rôwnéjze podlega karze ten, co oznaezon^ beczkç, swiezij napelnia inqka, lub m;jkç falszuje.
Ta tyle znakomita galçz handlu Ameryki pôlnocnéj,
zaczçla od niejakiego czasu nabierac wspôtubiegania Europejskiego. Piérwszy z tego zaszczyt nalezy siç stow arzyszeniu ku vvsparciu przemyslu w Prusach, ktôre w r o ku 1 8 2 4 zalecilo te galçz zarobkowania, tém wazniejszg,
ze kraj odnosi korzysci tak na samym produkeie jak i na
kosztach jego przerobienia. Zaczgto kw estyç tç rozbierac
najprzôd teoretycznie, a pomyslne dla handlu zbozowego
z pôlnocmy Ameryka w roku 1 8 3 6 okolicznosci, spow odowaly znaczmy czgsc lepiéj urzadzoriych m ly n ô w , do
przeslania z wielu portôw niemieckich transportôw w m;jce do Ameryki. Z samego Gdaiiska wyszlo w roku 1 8 3 6
maki 1, 2 i 3 gatunku 5 8 ,8 9 1 beczek po 1 9 6 funtôw
angielskich i 2 1 ,3 2 0

centnarôw pszennych sucharôw

okrçtowych, z czego 1 1 ,8 9 9 centnarôw rmaki do Am e
ryki i Australii.
D o ulatwienia tego handlu wiele siç przyczynit rz;jd
Pruski. Poniewaz m<jka z Ameryki poludniowéj i Anglii
przesylana prçdsze i korzystniejsze miata odbycie, polecil rzcjd Pruski wybrac kilku miodych utalentowanych
mlynarzôw, w instytucie przemyslowym usposobic, a nastçpnie w yslal ich w p o d r ô z , abv tak w Europie ja k i
w Ameryce starali siç wysledzic, jak postçpowac nalezy,
by uczynic makç pruski tansza, wytrwalij i dla w ew n çtrznéj wartosei na targach zagranicznych poszukiwanç.
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O ile ten handel moze siç stac dla nas korzystnym,
okazuje siç z cen zbozowych Ameryki pôlnocnéj. W roku 1 8 2 4 mijka w Gdaiisku tansza byla o 1 0 procent od
mgki w Nowym Jorku, a koszta przew ozu, assekuracyi i
oplaty cia w Sundzic wynoszg 5/oo-

W Gdaiisku sre-

dnia cena pszenicy z przeciçcia 6 6 letniego wynosi 41
szyllingôw, 9 denarôw za kwarter; co wyniesie blisko 3 6
zlp. za korzec polski. Ta cena rôwna siç sredniéj cenie
pszenicy w Nowym Jorku i Filadelfn. Aie dodac potrze
ba, iz do sredniéj ceny pszenicy w Gdaiisku konkuruja
lata miçdzy 1 7 9 6 i 1 8 0 6 rokiem, tyle dla naszego han
dlu zbozowego pom yslne, a o ktôrych wfjtpic nalezy, by
siç wrôcily i strqciwszy je, okaze siç cena amerykaiiska
wyzszg. Zreszt(y nie idzie tu o dostawç mcjki do Ameryki
pôlnocnéj, lecz do poludniowéj, aprzegl^d cen w rozm aitych portach okaze stosunek handlowy miçdzy Amcryka
pôlnocna a poludniowy.
W roku 1 8 3 6 kosztowala beczka m^ki (superfine),
1 9 6 funtôw angielskich waz;jca w Gdaiisku zlp. 3 2 gr.
2 2 1,4 - Za tç sama beczkç placono:

w Filadelfii, Baltimore iNowym Jorku zlp.5 4 gr. 2 2 1/ 2.
w Monreal.................................................. zlp.
w B o s t o n ie .............................................. zlp.
w C h a r le sto n ..............................

zlp.

55

—

57
65

—

w Jamajce.................................................. zlp.

80

—

w Rio Jan eiro .................. ........................zlp.

108

—

w B a h ia . . . . , ...................................zlp.

120

—

w Uobart Town iS i d n e y ..................... zlp.

102

—

Wprawdzid rok 1 8 3 6 nie powinienby byc brany za
zasadç cen, gdyz to byt piérwszy rok, ktôry zawiôdf plo-
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dnosc Ameryki pôtnocnéj, okazuje zawsze jednak stosunek cen zbozowych miçdzy Ameryka pôlnocna a potudniowa i ze wspôtubieganie z Ameryka pôlnocna moze
bye zawsze korzystnem; idzie tylko o doktadnosc. w w yrobieniu maki, starannosc w jéj upakowaniu i rozpqznanie stosunkôw handlowych. Pomnic i na to nalezy, iz
hundlujacy

zyskiwatby na powrot rôwniez na kupnie

z piérwszéj rçki artykulôw kolonialnych.
Dobroc imjki juz zalezy na doborze ziarna, najwiçcéj
jednak na dokîadnem urz^dzeniu m lynôw , od ktôrego i
jakosc i ilosc mgki zawisla. Pszenica polska lubo drobniejsza od niektôrycb gatunkôw niemieckich, ma jednak
ciexiszjj skôrkç i maka wycliodzqca z Gdaiiska lepszy jest
co do gatunku, wiçcéj poszukiwana i ptacona niz maka
z innych portôw pôlnocnych Niemiec pochodzaca. Nale
zy tylko dobierac ziarno suebe i wm ieleniu go niezwilzac.
Maka z skupionego ziarna wyrobiona nie tatwo daje siç
wysuszyc,zwlaszcza,jezeli w czasie mielenia powietrze byto wilgotne. Uwazajq takze, iz maka w czasie mrozôw
wyrobiona, prçdszemu zepsuciu ulega: gdyz wilgoc w mace bçd^ca, nie mogQc siç ulotnic, pozostajc w niéj i nie ta
two potem wyprowadzic siç daje.
W urzgdzeniu m lynôw nalezy uwazac na regularnosc
ich biegu, do czego w wodnych i wietrznych mtynach sluza tak zwane regulatory; na dobôr kamieni, ktôre najlepsze sij francuzkie i to z kawalkôw gipsem niepalonym
spajane; na narzçdzia do ich nakowania i na sposôb nakucia; na pytle, ktôre najlepsze s^ jedwabne w Hollandyi
wyrabiane; na stosunek obrotu kamieni do obrotu kôl
poruszaj^cych; nadewszystko zas zalezy na uzdatnionych
mlynarzach, a o ktôrych u nas najtrudniéj.
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Przed upakowaniem potrzeba mgkç nalezycie wysu
szyc. W H am burgu susz§ zboze przed mieleniem; nie mo
zna jedak suszyc go ani dymem ani para. Suszenie zboza przed mieleniem podnosi ceng maki, bo j$ czyni jasniejszg i wytrwalsza, tak ze nawet pod rownikiem zdoîa
wytrzymac lat dwa bez zepsucia. U nas najtatwiéj m oznaby mçikç wysuszyc sposobem przez Pana Puternickiego wskazanym (p. T. II. n. 2 Rocz, Gosp. Kraj. r. 1 8 4 2/ 3.)
W upakowaniu rôwniez troskJiwosc zachowac nalezy.
W Hamburgu pakuja makg w beczki bukowe szczelnie
zrobione i papierem wyklejone, aby ja od naplywôw powietrznych, ile moznosci zaslonic. Na statkach zas przewozowych, zabezpieczaj^ j;j najstaranniéj od deszczow i
spodniéj wilgoci.
Robiono i u nas, ile nam wiadomo, prôbg tego rodzaju. Towarzystwo wyrobôw zbozowych, do ktôrego siç
7.

tak^ wiarij i nadzieja rzucono, i co mialo wzniesc u nas

ducha stowarzyszeh przemyslowych, a skutkiem nieszczesliwéj administracyi, owszem, na dlugi czas go zobojgtnilo,
przeslalo transport maki do Ameryki poludniowéj. Po
niewaz wszystkie czyny administracyi tego towarzystwa
pokryte bylv tajemnic^, niewiadomy nam jest obrôt téj
spekulacyi, tyle tylko wiemy iz zawiodla. Jednakze stowarzyszeni mieli prawo by im ogioszono publicznie Ilistorya Administracyi Towarzystwa tego, i jakim sposobem
pozbawiono ich kapitalu. Za swoje straty niechby te przynajmiéj odniesli korzysci, by w podobnego rodzaju przedsiewzigciacb, dowiedzieli siç nastgpcy czego unikac nalezy.
W. S.

WIIOBBACII «s\o

Powiecie Kujawskim, Gubernii Mazowieckiéj,
( w jje ty z d z ie n n ik a z a tru d n ie n p ra k ly c z n y c h P a n a R o m u a ld a K o zlo w sk ieg o ,
tJc z n ia J n s ty tu tu G o sp o d a rstw a W ie js k ie g o i L e én ictw a w M ary m o n c ie).

•

( D o k o n c z e n ie ) .

Miesiijc Kwiecieii 1 8 4 3 roku zakoiiczyl poprzednie
moje sprawozdauie a ma byc poczatkiem niniejszego; lecz
gdy niektôre wazne uwagi, tycz^ce siç zimowych miesiç
cy tam dla skrôcenia pominione zostalv, tu w içc z kolei o nich wspomniawszy, przejdç do zapatrywania siç na
rolnictwo w dobrach Osno, w letnich i jesiennych miesiacach o tyle, o ile przyzwoity zakres pisma tego pozwoli.

Produkowanie nawozôw i dalsze z temiz obchodzeilie Siç. Kazdemu juz dzisiaj gospodarujncemu wiadom o, ze nawôz jest prawie najistotniejszym warunkiem
pomyslnych w rolnictw ie rezultatow; i dla tego czysto
praktyczni gospodarze, cale teorye gospodarstwa do téj
sprowadzaja maxymy: „kto wiele produkuje, nowozu ten
dobrze gospodarzy.” Zdanie to jest sluszne, lecz o ile jest

17
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powszechne, o tyle powszechnym jest brak nawozôw vv na
szych gospodarstwach. Kazdy powtarza: gnôj, to fundament; lecz malo kto trzyma dostateczny inwentarz i dobrze
go utrzymuje, a ztad malo kto ma dostatecznfj dla sw ego
gospodarstwa ilosc nawozu; i znôw rodzi siç drugie powszechnie sîyszane zdanie: trudno, za m alo nawozu, nie
podobna aby sig urodzilo. Lecz ktôz dostatecznie obliczy,
ile i jakiego w swym gospodarstwie powinien trzymac
inwentarza i jak go ma utrzymac, aby wyprodukowat potrzebna ilosc nawozu, dla utrzymania swéj ziemi w nalezytym stopniu zyznosci? kto mysli nad tém , jaki zaprowadzic porzadek w produkowaniu nawozu aby powigkszyc jego massç? kiedy i gdzie go wywozic aby najlepiéj
z nicgo korzystacmo/.na bylo? Niewdajac siç tu w obszerne wyjasnianic materyi, jak wszçdzie tak i tu kreslç tyl
ko sposoby w dohrach Osno uzywane, z dodaniem niektôrych stosownych z méj strony uwag.

Prodllkowanie nawozu.

A) N aw ôz b ydkcy.

Bydto

rogate bezwatpienia najwiçcéj i najlepszego daje nawozu.
dla tego kazdy gospodarz diCcjcy sw e gospodarstwo na
dobréj utrzymac stopie powinien, dac znaczna przewage
chodowli bydla rogatego.
W dohrach Osno, na folwarku tego nazwiska, bydto
rogate ma obory urzadzone na sposôb Holsztyhski, z jednym w podtuz korytarzem, zloby i drabiny znacznie wzniesione, stanowiska niskie, brukowane; tu przez dwa tygodnie bydto stoi cingle na gnoju; podscietaj;j codziennie
tyle aby pod bydtem bylo sucho, co naturalnie tylko przy
obfitosci slomy moze miec miejsce; co dwa tygodnie nawôz
z obôr wynosi siç na gnojowisko tuz w bliskosci obory
urzadzone; gnojowisko to jest na miejscu rôwném , spôd
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nieco nizszy, brukowany, z rowem przez srodek dla odcieku zbytniéj wilgoci do przylegléj studni; na okolo jest
ogrodzone, jedn<j sciant do obor, a drug^ do stajen przytyka. Ten sposôb produkowania nawozu pod bydlem znastçpnych powodôw zdaje siç byc korzystnym. a) Najwiçksza mozna go otrzymaé massç jak ktôrymkolwiek innvm sposobem. b) Najwiçksza ilosc uryny laczy siç ze
stom^ i zostaje w n a w o zie; ta zas bezwatpienia stanovvi
najistotniejsza czgsc nawozu, jak juz, liczne o tym przekonaly doswiadczenia. c) Nawôz przez dwa tygodnie b çd^c pod bydlem, dostatecznie iniesza siç ze sloma, przez
co, po wyniesieniu go na gnojowisko nie jest tak sldonnym do spiesznego rozktadu.

B)

N aw ôz konski, Gnôj z pod koni stojacych na stan

wiskach deskami wylozonych, codziennie na gnojowisko
wyniesionym bywa, zbytnia zas uryna za pomocij sciekôw
odplywa do przyleglego gnojowiska, tu tylko tego siç
przestrzega aby konie obficie na noc podscieîane byly.

Postçpowanie na gnojowiska z powyzszemi gatank&mi IiawOZU. Po kazdéra wywiezieniu gnoju na pô
le, spôd podsciela siç przynajmniéj na V2 Jokcia grubo
sloma; na to kladzie siç gnôj bydlçcy roznoszac rôwno
po calém gnojowisku; na warstwy gnoju bydlçcego w vnosi siç w ciagu dwôch tygodni codziennie gnôj konski,
pamiçtajijc aby rôwno 11a calém gnojowisku byl kladziony; po dwôch tygodniach warstwa gnoju koiiskiego przykrywa siç gnojem bydlçcym 1 t. d. Nawôz z gnojowiska
jak mozna najczçsciéj wywozi siç w pôle.
Na folwarku Plebanka, nawôz konserwuje siç takze
na gnojowisku w sposôb podobny jak na folwarku Osno,
z ta tylko rôznica, ze kazda szycbla gnoju bydlçcego przy-
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krywa siç gnojem koriskim, ten zas przykrywa siç szycht^ czarno-ziemu na V2 stopy grubq. Na ten cel urzadzone

kary 2 kolow e, jednokonne, ktôremi regularnie

przez dwa dm w tygodniu wozi siç czarnoziem na gnojowisko. Kary te tak

urzqdzone, ze na dwukolném

pôlwoziu przytwierdzaé sig daje skrzynia lub beczka;
skrzyni uzywa siç do wozenia czarnoziemu na gnojowisko, beczki zas do rozwozenia zbytniéj gnojôwki na laki.
Na folwarku Aleksandrôw i Staw ki, z powodu urzçdzenia obôr na sposôb szwajcarski, t. j. z poprzecznemi
korytarzami, tudziez mniejszéj ilosci bydla, a ztijd obszerniejszych stanowisk, nawôz wcale sig na gnojowisko niew ynosi, lecz odrzuca siç na szychty pomiçdzy stanowiskami dosyc miejsca majace, a w koncu kazdego miesic-jca nawôz regularnie z obôr na pôle wywiezionym i je
zeli pora pozwala przyoranym byc musi. Tu w içc unika
siç kosztôw wynoszenia gnoju na gnojowiska. W gospodarstwie Nordmaua wPrusach(*) zkoiicem kazdego tygodnia wszystek nawôz na pôle wywiezionym byc musi, naw et w czasie najpilniejszych w gospodarstwie zafrudnien.
C)

N aw ôz owczy. Nawôz owczy najjednostajniéj s

lôrmuje, tu tylko siç uwaza na to zeby ow ce zawsze sucho
staly; wiçcéj naturalnie scielq kiedy owce obok suchego,
dostaja nieco wodnistych karmôw, jako to kartolli, brachy;
utrzymujjjc ow ce na karmie suchym jak najregularniéj
siç je poi, juz dla samego zdrowia i lepszego utrzymania,
juz dla obfitszego i wiçcéj wilgotnego nawozu. Rafki dla
jednostajnego formowania siç nawozu co dwa tygodnie

(’) 1*. Norclman znakomity gospodarz pruski mieszkajacy niedaleko dôbr opisujacych siç.
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przestawiaj;j siç. U N ordm ana rafki s<j wiszace na sznurachi tylko w czasie zadawania karmu siç spuszczajii przez
co i na obszernosci miejsca siç zyskuje. W porze letniéj korzystném jest pod wielu wzglçdami hurtowanie pôl owcami ; sposôb ten glôw nie dla zmiany niejakiéj systemôw
gospodarowania, a ztad potrzcby zagnajania wiçkszéj jak
kiedykolwiek przestrzeni pôl i w dobrach Osno teraz zostal wprowadzony. Nordman mimo to ze ma wysoko po
prawna owczarniç bez najmniejszéj szkody przez cale la
to owce swoje w hurtaoh utrzymuje czçsci^ na polach
wyzszych, czçscùj na lakach.

Wywôzka i rozrzucanie nawozu. W yw ôzka nawozu
jest wazném w gospodarstwie zajçciem. W ciggu zimy
gnôj regularnie w koncu kazdego miesicjca ze wszystkich'
folwarkôw w pôle wywiezionym bywa. Tu zwracac nale
zy uwagç: a) ktôre pôle, kiedy i jakim nawozem, naw ozic wypada, oraz jaLa ilosc fur nawozu potrzeba na kazd^
przestrzeh zagnoic siç majftcq ; b) na oszczçdnosc robotnika i sprzçzaju, dla tego wywôzka uskutecznia siç za
wsze wprzekladne wozy i kilka fornalek jednoczesnie ta
robotij zajmùje siç; c) gospodarz wymiarkowac winien
odleglosc miejsca, a ztad ilosc ludzi potrzebmj do kladzema na lury, zrzucania i rozrzucania w polu, tak aby nigdy
aui ludzie ani fury niestaly i aby rozrzucajfjcy na polu, na
w et bez dozoru z kontrollowani bye mogli; d) gdy regularne t.j. rôwne gnojenie pôl jest rzecz;j konieczmy, dozorujeycy przeto uwazac w inien, aby fury jak nalezy ladowane byly, a na polu z kazdéj fury rôwm] ilosc kupek i
w rôwnéj odleglosci kladziono, miejsca w yzsze, wzgôrzyste, wiçcéj dostaj.j nawozu od téj saméj obszernosci plaskiéj powierzchni; e) w koncu szczegôlniéj pamiçtac na-

1 3 4

lezy aby gnôj na polu byt jak najdoktadniéj roztrz<jsany,
co tém trudniejsze do wykonania im nawôz na kupkach
dluzéj lezal. W przeciçciu na jeden morg magdeburski
wywozi siç w Osnie 8 do 1 0 w ozôw cztéro konnych pôltoracznych.

Sposôb uzytkowania liawozu.

Rozliczne sq metodv

praktycznych gospodarzy w sposobie gnojenia pôl czyli
uzytkowania znaw ozôw . Jedni wszystek nawôz wywozq
pod kartofle, inni pod pszenicç i rzepaki, inni powozq lekko pola pod zyto, jedni wywoza nawozy na pola lzejsze,
gorszych przymiotôw, inni znôw nawozy pola silniejsze;
kazdy naturalnie ma wlasnc widoki mniéj lub wiçcéj tra
îne, lub téz zupelnie blçdne; mnie zas nastrçczaj^ siç tu
nastçpujace uwagi.
a)

Gospodarz powinien obliczyc ilosc nawozu jaka co

rocznie wyprodukowac moze i porôwnac jq z przestrzeni;j i naturq ziem i; w rezultacie pewno siç okaze ze ma
mniéj nawozu jakby miec winien do utrzymania ziemi
w tym stopniu,aby najwyzszy wydala dochôd. Jakze wiçc
teraz postqpi? Oto. majqc na uwadze, ze ziemia im wiçcéj
uzyznia, na tém wyzsze do pewnego stopnia wydaje plony, uprawa zas tak ziemi zyznéj jako téz i nçdznéj niemal
rôwnych wyrnaga nakladôw , gospodarz powinien zajrjc
tylko tak^ czçsc swéj ziemi pod uprawç jaka wyprodukowanym nawozem do coraz wyzszego stopnia zyznosci
doprowadzic, czyli do wydawania coraz wyzszego dochodu uzdatnic m oze, a stanqwszy na najwyzszym stopniu,
znôw zaj^c czçsc zpozostalego gruntu. Lecz tu zachodzi
kwestya jaki grunt zaj^c najprzôd pod uprawç, lepszych,
czy gorszych przymiotôw, gdy siç obadwa znajduje? Naturaln§ jest rzeczy ze grunt lepszy, bo ten od czynionych
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uakladôw wyzszy i wkrôtszym czasie wyda proeent, a
wlasnie o to idzie gospodarzowi. Majac zas np. sam
grunt piasczysty, wtenczas wypada zajac czgsc odpowiednia sile gospodarza i tg odpowiedniemi srodkami doprowadzic do ile mozna wyzszego stopnia zyznosci. Gospodarz ktôry bez nalezytéj sily t. j. kapitalu inwentarzowego, a ztcyd bez nawozu, przewraca wszystk^ swoj$ ziemig
niepokrywajqca kosztôw , i ktôry nawôz swôj wozi na
piaski, kiedy ma ziemig przez ktôrç z tego nawozu lepiéj moze uzytkowac, zawsze bgdzie obrazem tego prostego przystowia: „Maciek zrobil Maciek zjadl” , to znaczy ze u niego koszta produkcyi, rôwne, lub czgstokroc
wyzsze, od wartosci samych produktôw, czyli inaczéj, ze
on swojçi pracg i naklady powierza ziemi, ktôra niezdolna
jest oddac mu nalezytego procentu. üobra jest ta maxyma „nieuzyzniaj zléj ziemi, dopôki masz dobr$ do uzyzniania.”
b) Co do tego pod jakie rosliny nawôz najkorzystniéj
wvwozic, to zalezy od miejscowosci i wlasnych gospoda
rza widokôw. Ja s^dzg ze na lzejszych gruntach najlepiéj sig uzytkuje z nawozu wywozac go pod kartolle; na
silniejszych, gliniastych, pod oziming, a mianowicie pszenicg; na niskich czarnoziemach pod rzepaki. Ze scislych
obliczen Nordm ana najwigkszy i w najkrôtszym czasie
proeent z nawozu w piérwszym plonie, otrzymuje sig w y
wozac go pod kartolle, potem pod rzepaki, a nareszcie pod
pszenicg, i dla tego zasada jego jest, nicmal wszystek na
wôz pod kartolle wywozic. Tu jednak winienem dodac, ze
Nordman gospodarujftc na l széi klassy czarnoziemie, nieraa potrzeby w gnojeniu pôl rachowac tyle na nastgpne
plony, aie idzie mu glôw nie o to aby z nawozu jak naj-
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w iç k sz y iw ja k najkrôtszym czasie otrzymai procent, ku
czemu wfasnie kartolle i rzepak najlepiéj odpowiadaja.
zwtaszcza gdy zwazymy, iz uprawa kartolli jest tu tak
kosztown;}, ze clicac azeby koszta jak nalezy sig oplacily , kartofle musza bvc na swiezéj mierzwie sadzone.
W dobrach Osno nawozi siç stosownie jak porzgdek
ptodozmianôw wskazuje, a mianowicie :
1. Na folwarku Osno corocznie w systemie 1 4 polo
wym nawozcy siç dwie zmiany po 8 0 morgôw magdcburskich, t. j. jedna pod kartolle, a druga pod pszenicç, w czçsci téj zmiany zasiéwa siç mieszanka na paszç ziolona; podlug zas nowo zaprowadzonego ukfadu nawozic wypadnie obiedwie zmiany pod pszenicç i jeszcze na polow ie pognoju w zmianie ugorowéj, poprzedzajacéj zyto, przyjdzie mieszanka na paszç zielonq.
2 . Na folwarku Plebanka w nowo zaprowadzonvm 12
polowym systemie, nawo/.fj siç takze dwie zmiany po
5 8 m orgôw magdeburskich zawiérajace, w podobnv
sposôb jak na folwarku Osno.
3. Na folwarku Aleksandrôw w 8 polowym systemie
nawozi siç jedna 6 0 morgowa zmiana pod kartofle,
a letni nawôz wywozi siç w zm ianç po pastwisku pod
zyto przypadajaca.
4. Na folwarku Stawki nawozi siç 4 0 morgôw w syste
mie 4 polowym plodozmiennym i 3 0 m orgôw w sy
stemie 5 polowym pastwiskowym, pod kartofle. Co
rocznie wi^c nawozi siç do 5 0 0 morgôw magdebur
skich. Prôcz tego corocznie, o ile czas pozwala, wy
wozi siç szlam i czarnoziem na pola piasczyste.
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Oinlot zbôz, czyszczenie i wywôzka tychze.

Om iot

zbôz, wykonywa siç czçscia maszyna, czçsciq rçcznie. Maszyna, czynna jest tylko w razie pilnego potrzebowania
ziarna, jak to powszechnie w miesiqcu Sierpniui W rzesniu
ma miejsce, przy omlocie oziminy na zasiew; w ciagu zas
zimy, wiçkszq czçsc zbôz, wymlaca siç recznie, giôw nie dla
zajçcia robotnika; ten bowiem niemajac w zimie zarobku,
i na lato gdzieindziéj szukalby takowego. Mlockarnia
wraz z sieczkarnia, urzqdzona jest z manezem zelaznym ;
4 ry konie dziennie wymtacaja 2 0 do 3 0 korcy warszawskich i sieczki tyle ile dla calego inwentarza potrzeba. Przy
mlockarni zajçtych jest dziennie 12 do 1 5 ludzi. Pisarz
przy téj czynnosci zawsze obecnym bye winien i giôw nie ma
zwracac uwagç: a) aby konie w manezu jak najregularniéj
chodzily; b) aby zboze ciagle i zawsze jednostajnie grubo
pod walce podawane bylo. Najglôwniejszy warunek dobrego wymlotu, jest regularny obrot i podawanie zboza
kiosami naprzôd; na to w içc szczegôlnie dozorujtjcy uwazac winien. W szvscy ludzie ciagle miec winni zajçcie.
Codziennie na poludnie i na wieczôr, zboze przemierzone
i do spichrza odniesione byé winno , astom a wywiqzana,
i w przeznaczoném miejscu uiozona.
W ym lotem rçcznym, w ciagu caiéj zimy, zajçtych bylo
6 0 ludzi, t. j. 4 0 mlôccjcych za 11 ziarno, i 2 0 parobkôw
na ordynaryi. Za dzienna zapiatç, jak to powszechnie w innych okolicach ma m iejsce, tu wcale nie mlôca, lecz od
wymlôçonego zboza biora 1 1 , 12 i 13 ziarno, stoso
wnie jak gdzie wprowadzony zwvczaj. Z obliczeû wymiotu téj zimy, okazalo siç, ze jeden czlowiek zarabia dzien
nie od zlp. 1 do zlp. 1 gr. 1 5 , stosownie do pilnosci i
plennosci zboza. Wymfot, za tego rodzaju zaptatq, ma
18
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piérwszeüstwo z nastçpnych powoclôw: a) ze tu wynagrodzenie pracy dziennéj, jest zupelnie odpowiednie do
ceny zboza, a zatém latwiejszego lub trudniejszego sposobu utrzymania siç klassy roboczéj, gdy tymczasem, rzecz
siç ma zupelnie inaczéj, kiedy robotnik bierze dziennie
np. gr. 1 5 , bez, wzglçdu czy korzec zyta jest po 5 czy 15 zlp.
b) Robotnik tego rodzajujak w téj okolicy, niemajacy w lasnego gospodarstwa, (powszechnie bowiem s^ ogrodnicy)
musialbyza zarobione pieniadze kupowac zboze, coby mu
nierôwnie trudniéj przyszlo; zresztg i moralnosc na tém
zyskuje, bo chlop maj;jcy w rçku pienigdze, nierôwnie prçdzéj takowe przepije jak zboze, ktôre juz jest bezposrednim srodkiem zycia. c) W koiicu, poniewaz to jest pewien rodzaj robocizny akordowéj, juz tedy ma piérwszenstwo przed dniowq; na to tu tylko pilne nalezy dawac
baczenie, aby ziarno ze sîomy jak nalezy wymlacali. Dla
tego niepowinni sami wynosic slomy do obôr, owezarni,
na podsciôl lub karm, bez pierwotnego téjze od dozorcy
zrewidowania. Za zlcj robotç, najlepsza dla nich kara, nieprzyjçcie nadal do mlocki.
Czyszczenie zbôz rçcznie mlôconych, uskutecznia siç za
pomoeg wiania, mlynka i rafek drucianych. Przy om locie na zasiew, samo tylko celne ziarno na ten cel siç bie
rze. Czyszczenie zbôz, niewykonywa siç codziennie, aie po
1 lub 2 tygodniowéj m locce, wyznacza siç dzien do czy

szczenia zboza, przez co unika siç tego nieporzcjdku i defraudacyi^ jakie przy kazdodzienném, powszechnie w ieczorném, maj§ miejsce.
Odstawa zbôz w téj okolicy, wykonywa siç albo do
W isly o milç odlegléj, albo do Torunia, co, dla ulatwionego przejazdu granicy, w tym roku mialo miejsce. Cena

m
zbôz w przeciçciu w tym roku byla: korzec warszawski
pszenicy zlp. 2 2 , zyta zlp. 1 1 , jçczmien i groch po zlp.
10; prôcz tego, odstawiajac do Torunia, zyskuje siç z p o wodu miary, okolo 1 4 procent. W yw ôzka caléj krestencyi, uskutecznion^ zostala wlasnemi fornalkami i w maléj
czçsci przez czynszowych gospodarzy. W wywozie zboza zachowuj^ siç nastçpujfice przepisy:
a) Jedna, 4 konna fornalka, bierze na pôltoraczny wôz,
1 0 do 15 korcy warszawskich, stosownie do czasu,

a mianowicie lepszéj lub gorszéj drogi.
b) Zboze mierzone i nafury dzis na jutro ladowane by
wa. Przy kazdéj wywôzce, posyta siç wlôdarz dla dozoru fornali, a pisarz do oddania zboza.
c) W czasie drogi, wlôdarz przestrzega porzqdku i trzezwosci fornali; na popasach i noclegach, dobrego opatrzenia i dozoru koni. Obrok dla wszystkich, jest na
ostatniéj furze, na ktôréj wlôdarz jedzie.
d) Dla uniknienia scigania siç i mçczenia koni, ustanowiony jest porz^dek, jakim jeden za drugim ma jechac, przeznaczajçc na przôd, czlowieka najlepszego
i konie najpowolniejsze.
e) Przed kazdfj wywôzkcj, mianowicie ponj zimowij, ko
nie zrewidowane byc maja, czy ktôremu nie brak pod 1
kowv.
f) W orki ze zbozem, pisarz oddaje w lôdarzow i, a ten
po powrocie, w catosci takowe zwraca. W orki w cza
sie ladowania, slom^ przescielane byc winny.

Weterynarya.

O ile waznfj, o tyle trudna jest rzeczy,

um iecpoznac, a jeszcze wiçcéj, umiec zaradzic, tak licznie
trafiajacym siç slabosciom, a za nierai prawie powszechnie
id^cym upadkom zwierz^t domowych, co najdotkliwiéj,

1 4 0

oprôcz chorôb cale trzody napadajeycych, daje si? czuc
w koniach; w tych bowiem , zawiéra siç znaczny kapital
nakladowy; utrzymanie ich jest najkosztowniejsze, a oprôcz
pracy i nawozu, innéj gospodarzowi nieprzynoszcy korzy
sci. Jezeli wiçc przedwczesnie, to jest w sile wieku upadaj;j, niemala gospodarzowi czynny stratç. Troskliwa bacznosc i znajomosc gospodarza, moralnosc ludzi, dobre i
jednostajne utrzymanie, i chronienie od wszelkich przyczyn sprowadzajacych slabosei, s 5 najpewniejszemi srodkami.
Jakkolwiek w krôtkim czasie, juz dosyc nastrçczylo
mi siç przykladôw, chorôb zwierzat dom ow ycb, z ktôrvch jednym, przy pomocy powziçtych wiadomosci czynitem ulgç, inné zas,upadkiem koiiczgc, byly przyktadem
uczacym na przyszlosc.
a) Z chorôb owiec, najwazniejsza czynnoscia mojà, bylo
zaszczepienie wlasnorçcznie ospy, gromadzie przeszlo
6 0 0 sztuk wynosz^céj, w majqtku, na okolo ktôrego
panowala ospa. Materyç zebralem w owczarni sasiedniéj ze sztuk, w ktôrych bieg ospy uwazatcm za najporzadniejszv. Czynnosc wybornie siç udala, z caléj
bowiem gromady, kilka tylko sztuk upadlo, skutkiem
moze matéj z poczîjtku wprawy. W sgsiednich owczarriiach, gdzie ospa jako zaraza panowala, wiçksza czçsc
stad upadla.
b) Z chorôb bydla rogatego, wiele bardzo mialem przy
kladôw zapalenia plue; choroba ta jest tu pannjae.-j,
1 zawitjzuje siç powszechnie na jesien lub na w iosnç,

kiedy bydlo chodzi po mokrycb, a mianowicie torfiastych pastwiskach. Trudno powiedziec czy jest zarazliwq, bo bylem swiadkiem, ze z pomiçdzy kilku sztuk
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razem stojgcych, jedna lub dwie chorowaly, inné zas
zupelnie byly zdrowe. Charakterem téj slabosci, jest
z poczatku stan zapalny, brak apetytu, chudnienie, robienie bokami, oddech prgdki, kaszel najprzôd glosny, a pôzniéj coraz wigcéj przytlumiony. Najpewniejsza oznakft po smierci, jest przyrosnigcie plue do b oku prawego zeber, woda zôltawa wprôzni piersiowéj, i znaczne powigkszenie sig plue. Choroba ta trwa
6 do 8 tvgodni, wczesne upuszczenie krwi i dawa-

nie zawlok na obu stronacb piersi, u w ielu sztuk
slabosc tg przerwalo. Najlepiéj przeciez, wrazie okazywania sig téj slabosci, (pojedynczo sig bowiem objawia) wszystkim sztukom obfîcie krwi upuscic. Sztuki,
ktôre juz 3 do 4 tygodni chorowaly, powszechnie
zdychaj;}.
Mialem sposobnosc, uwazania drugiéj slabosci bydla
rogatego, ktôréj cliarakter do zapalenia plue bardzo podobny, z t^ rôznicQ, ze slabosc ta trwa bardzo dlugo, czgsto do roku, bydle coraz bardziéj chudnie nieco robi bo
kami, pysk czgsto otwiera i glos rzgrz;jcy wydaje: na parg tygodni przed smiercia calkiem jesc przestaje. Po smier
ci, widziec mozna poczawszy od plue, az przez caly kanat
oddechowy, z obu stron, wielkie, twarde, wrzodowate narosle, sciskajace naturalnie kanal oddechowy i pluca, ktôre
takze Stj poprzerastane terni twardemi wrzodami. W rzody
te, po dosyc trudném rozkrojeniu, okazuje sig bialo-zôltawego koloru. Slabosc, tg postrzegalem tylko w rassie
bydla tyrolskiego; rzecz dziwna, ze u dwuletniego byczka
rassy tyrolskiéj, zrobila sig podskôrna narosl z boku za
zebrami, po wydobyciu ktôréj okazalo sig, iz byta zupel-
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nie téj saméj natury co wrzody w plucach i k anale oddechowym.
Co do* chorôb koni, najniebezpieczniejszfj i najwiçcéj
trafiajacij siç, zdaje mi siç zapalenie zohidka i wnçtrznych
jego trzewiôw ; na tç bowiem slabosc, juz kilkakrotnego
upadku koni bylem swiadkiem. Charakterem téj stabosci,jest zpocz^tku mocna goniczka zapalna, niespokojnosc,
kladzenie siç, grzebanie nogam i, oglçdanie na zolijdek,
bôl, stçkanie , odchodzenie od zlobu, spuszczanie na dôl
g low y, uszy naprzemian zinme i gorgce, czçsto febra i
poty. Ghoroba ta przeciez ma rozne stopnie, co mo
ze zalezy od mocy wewnçtrznego zapalenia i przewaznego siedliska choroby w tém , lub inném wewnçtrzném trzewiu. W razie gwattownego zapalenia, wszystkie powyzsze
oznaki wyraznie siç objawiajq, i koii w 2 4 lub 3 6 godzin,
w w ysokim stopniu cierpienia i konwulsyi zdycha. Czasem
charakter téj slabosci bywa lagodniejszy, choroba dluzéj
siç przeciqga, koii wiçcéj stoi, urynç biatawq oddaje po trochu, kal takze blàdy w niew ielkiéj ilosci; w takim stanie
kon zostaje przez 6 do 1 0 dni, a potém przychodzi do
siebie lub zdycha. Czasem, charakter piérwszy t. j. gw attowny, po mocném upuszczeniu krwi, przechodzi w la g o dniejszy i kori po dwôch tygodniach, jezeli silny, przycho
dzi do siebie. W ogole, konie silne i m tode, i wiçcéj waiachy, téj chorobie utêgajç. Mocne upuszczenie krwi, lekarstwa rozwalniajçce i pçdz^ce urynç, zawsze jednak
kleiste i tlu ste, i takiez enem y, najwiçksz? przynosz^
ulgç w tego podzaju wnçtrznych zapaleniach. Przyczynami téj slabosci rôwnie jak i wielu innych zdajq siç byc:
a) Zbyteczne mçczenie i nagly spoczynek, azt^d prçdkie stygnienie zgnanego konia, tym wiçcéj pojenie
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Jub plawienie koni po zgrzaniu, jak siç to czçsto zdarza, ze fornal umçczywszy konie calodzienn? praca, na
wieczôr wjezdza w sadzawkç dla omycia wozu i napojenia koni. Pgdzenie przeciw wiatru, mlodym osobliwie koniom takze jest szkodliwe.
b) Przeladowanie zol^dka, gtôwnie zytem, koniczyn;}
mianowicie prosto z pola, zbyt wyschl<>
c) N agle przejscie ze zwyczajnego karmienia koni obrokiem, do karmu zielonego, zawiéraj^cego w sobie w ie
le chwastu i zielska.
d) Nieczyste utrzymywanie zlobôw , mianowicie w p o rze letniéj, gdzie to jest zwyczaj skrapiania w zlobach
obroku.
e) Mieszanie do sieczki wiele ostrych plew, zgonin, mia
nowicie dla mlodych koni nie jest dobre, i wiele je
szcze innych, ktôre powszechnie Scj skutkiem niedbalstwa i nieznajomosci fornali, oraz zlego nad temiz do
zoru.

Technika.

Pod tym wyrazem clicç glôw nie obj;jc bu-

downictwo, mechanikç i miernictwo; a raczéj, zatrudnienia w ci4gu tego roku majstrôw niezbçdnych w gospo
darstwie, oraz zastosowanie niektôrych zasad miernictwa,
z powodu nastrçczonéj w tym roku sposobnosci pomiaru,
podzialu i rozgraniczania pôl w dobrach Osno. D la objçcia materyi téj w jak najkrôtszym obrçbie, wyliczç tu zk olei niektôre z téj czçsci wazniejsze roboty w tym roku
wykonane, a mianowicie :
a) Postawiono now^ budowlç dlug$ lokci 3 0 , szerok^
lokci 15, massiw z cegly palonéj, obejmuj^c^ dwie
stajnie dla cugowych koni, przedzielone obszern^ w ozownig, z dwoma zewnatrz cyrklistemi wrotami; prôcz
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tego, stancye na paki do obroku, sklad naczyn i miejsca dla furmanôw, wewnçtrz stanowiska deskami
wyfozone, zoddzielnemi na kazdego konia stanowiskami, na gôrze sklad na siano, pokrycie z trzciny.
b) Dom mieszkalny, obejmujacy pomieszkanie dla kommissarza, pisarza prowentu i ogôlna kancellaryg. Dom
ten w czgsci z palonéj cegtv postawiony, zewn^trz i
wewnatrz tynkowany i bielony, podlogi z desek, sufity na trzcing dawane, kuchnia angielska, ogrzewajîjca pomieszkanie, okna i drzwi podwôjne, pokrycie
z dachôwki podwôjnie kladzionéj.
c) Odreparowano 8 domôw mieszkalnych na folwarku
Osno, a 4 na folwarku Stawki. Przy tych glôwniejsze
zatrudnienia byly: zakladanie podciçgow, (cweli), dawaniem ianowicie naroznych slupôw, zaci^ganie nadpsutych k ozlôw , dawanie nowych murowanych kom inôw ,7 oraz cafkowite krvcie
dachôw sloma«, lub
w
trzcing.
d) Odreparowano na folwarku Plebanka owczarnig, dlugq lokci 9 0 , szerokcj 2 0 , na podmurowaniu i zaciagniono now e cwele.
f) Na folwarku Osno odreparowano stodolç massiw z cegly palonéj murowang, ktoréj jedna czgsc przez w iatry pochylona zostala, wyprostowano wigc 3 pochvlone sochy, jedng czgsc sciany na nowo odmurowano i szkarpa wzmocniono.
g) Précz tego w tym roku pokryto na nowo trzcinq
zw lasnych jezior, stajnie na folwarku O sno, dwie
stodoly t. j. na folwarku Plebanka i Aleksandrôw.
Krycie dachow trzcinq, w sposôb tu przyjgty co do
budowli gospodarskich, zdaje sig byc najstosowniej-
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szym, takie bowiem pokrycie jest: 1 ) tanie, 2 ) trwate, 3) porz^dne, 4) lekkie, 5) oszczçdzaj^ce slom ç, co
w gospodarstwie nie maléj jest wagi.
h) Obrobiono znaczma ilosc drzewa do budowli na rok
nastçpny exekwowac siç majacych, zrobiono i wypalono znaczny zapas cegiy i przygotowano kamienia
na fundamenta.
V W ybito dwie studnie: jednç murowan^ do pompv, a
druga z cembrowinjj drewnian^ do zurawia,
k) Postawiono kilka piecôw z kafli i cegty.
I) W tym roku, rozebrano maszynç mîockarni i sieezkarni, odchçdozono i odsmarowano takow<}. Tu glôwne uszkodzenia w skutku dlugiéj uzywalnosci byly:
powycieranie siç niektôrych panewek i kôt zazçbiaj^cychjte w içc nowemi zastijpione zostaly; wszystkie
obluzowane mutry poprzykrçcano ; w manezu najwazniejszq dostrzezono w a d ç, ten bowiem o cal
siç przynajmniéj opusciï, i swym ciçzarem w al pionowy tak wgniôtl w panew kç, ze ta obruszona,
razem z walcem siç obracala, a zt^d nieregularny i
ciçzki chôd caléj maszyny— podniesiono wiçc manez,
panewki obkliniono, zazçbianie manezu z koiem walu poziomego jak nalezy uregulowano; wsieczkarni
zas nowe zalozono kosy. Po takiém przejrzeniu maszyny bez poinocy zadnego mechanika przyprowadzono j§ do zupelnéj dokladnosci.
I) Zbudowano 4 nowe w ozy, 2 na zelaznvch, a 2 na
drewnianych osiach, zkolej^ pôltoraczn^— oraz zbu
dowano 8 ptugôw, 4 zwyczajne a 4 zdwom a odkladnicami do rozorywania kartofli; dwôch majstrôw t. j.
kowal i stelmach, oprôcz nowych robot, maj§ prawie
19
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nieustanne przy gospodarstwie zajçcie.

Stelmacha

jest obowigzkiem, miec zawsze w zapasie suche i
z grubszego obrobione na wszelkie narzçdzia i porz^dki gospodarskie drzewo.
m) Rymarz w tym roku wykrçcit na bialo 1 0 skôr, poreparowal uprzçze na konie fornalskie i wyrobit 1 0
nowych siodel dla fornali.
W szystkie te czynnosci tu wymienione w czçsci wiçkszéj, wlasnym , w mniejszéj obcym wykonane zostaly
majstrem, czçscicj na umowç, czçsci^ za dzienma zaplatg.
W przeciçciu z kilku lat wziçtem, sam majster przy g o podarstwie, prôcz wszelkiego materyalu, kosztuje 4 do 5
tysiçcy zlp. rocznie.

Miernictwo. Gdy wylacznie ztéj nauki, stycznosc zrolnictwem majgcéj,nastrçczyla mi siç sposobnosc, stosowania w praktyce niektôrych powziçtych zasad, uwazam tu
za potrzebne, przynajmniéj w ogôle o tém nadmienic.
Z powodu niektôrych zmian poczynionych w systemacie gospodarowania wdobrach Osno,okazala siç potrzeba
wezwania mierniczego dla nowych obliczeh, podzialu i
rozgraniczenia, z ktôrym wspôlnie, t§ pracg, przez piérwszg polowç miesi^ca Pazdziernika, wylgcznie zajçty byïem. W ciggu wiçc tego czasu:
a) Sprostowano granice pomiçdzy dobrami Osno, a dobrami Stuzewo, przez przeciijgniçcie linii prostéj po
miçdzy dwoma danemi punktami; skutkiem czego, od
Osna odpadlo gruntu morgôw magdcburskich 4 0 , od
Sluzew azas, y inném miejscu, przypadto morgôw 3 5
gruntu nieco lepszego— n a to o b ie siç strony zgodzily.
b) Z powodu powyzszego dziatania zepsuto 14 zmianç
systematu plodozmiennego na folwarku O sno, dla
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zrôwnania w içc, przydzielono takiz kawal ziemi rôwnych przymiotôw, od przylegléj zmiany systemu pastwiskowego.
cj Sformowano nowy folwark, t. j. oddzielono od folwarku Osno, najodleglejszy czçsc ziemi z systemu pastw iskow ego, przydzielono kawal od dôbr Sluzewo
przypadly, pomierzono i na 3 pola rozdzielono— tak
bowiem widoki rolnicze, t. j. nierôwnie wiçksze korzystanie z ziemi wskazywaly. Folwark ten obejmie,
a) Gruntu ornego pszennego Usssy 2 s'ej morgôw 2 0 0 ,
gruntu zytniego piaszczysto-gliniastego morgôw 6 0 ,
Iqk miçdzy polnych morgôw 4 0 , zagajnik sosnowy
morgôw 2 0 . Razem morgôw 3 2 0 .
d) Najwazniejszvm jednak przedmiotem miernictwa, byl
folwark Plebanka; lu najprzôd sprawdzono stanjmappç, przez przemiar kilku punktôw wiadomych na mappie i gruncie, potém mappa ta skopiowana, i z p o wodu nowego systemu, na nowo podzieiona zostala;
co w nastçpny wykonano sposôb: obracbowano calq
przestrzen przez podzial figury na trôjk;yty, odciagniono przestrzen przypadajqcq na fqczki, drogi i ro
wy, resztujqca summa rozdzielonq zostala na 1 2 *cic
czçsci; taka bowiem ilosc zmian, nowo wprowadzonv
System obejmuje. Potakow ém obliczeniu, na kazdq
zmianç przypadlo po 5 8 morgôw magdeburskich, téj
wiçc obszernosci zmiany, zaczçto odcinac na mappie,
w kierunku jaki pod wzglçdem gospodarskimbyl najdogodniejszy. Podzial ten wykonano, za pomocq znanego sposobu przydzielania lub oddzielania czçsci od
figury, gdy ta jest zawielka lub zamala od zadanéj.
Gdy podzial ten na mappie wykonany zostal, z latw o-
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sciij przeniesiono go na grunt; tu tylko na to bacznosc
dawano, aby punkta na mappie oznaczone, jak najdokîadniéj na ziemi znalezione zostaly. Bussola wykazujaca pochylenie linij podziatowych, najlepszém
jest sprawdzeniem.
Nieobojçtna jest rzecza, jak pola folvvarku, na zmiany
podzielone bye majij; gospodarz podaje projekt— mierniezy
go tylko wykonvwa. Przy takowym wiçc projekcie podzialu pôl na zmiany, glôw nie na wzglçdzie miec wypada.
a) Aby zmiany ile mozna by ly w figurach foremnych i je
dna po drugiéj porzgdnie nastçpowaly: formalnosc
bow iem , ulatwia porzqdna pôl uprawç* oszczçdnosc
robotnika i sprzçzaju, przy wszelkich w polu zatrudnieniach.
b) Aby wszystkie zmiany, o ile mozna, w najdogodniejszy
sposôb rozpolozone byly od fohvarku, a glôwnie ze
wzglgdu odleglosci drôg i wygonôw.
c) Aby kierunek zmian i zagonôw, odpowiedzial spadkowi wôd i istniejacym juz rowom.
d) Aby mniéj wiçcéj rôzne co do sily rodzajnéj grunla,
przez podzial tak pomieszane zostaly, izby zmiany
nieprzedstawialy znacznéj pod tym wzglçdem rôznicv. Co siç tycze samego wprowadzenia nowego systemu gospodarstwa, rzecz ta jako czysto rolnicza i
przytem szczegôlowa, na inném miejscu, a glôwnie
w dzienniku zatrudnieii wyjasniona zostanie.

Ogrodllictvvo.

Niepodobieristwem jest wyliezac tu za-

trudnienia ogroidowe tak drobne i szczegôlow e, ktôre
wykonywajij siç pod dozorem ogrodnika utrzymuj^cego
wporz^dku: 1 ) ogrôd warzywny; 2 ) ogrôd ow ocow y;
3) ogrôd ozdobny— tu nalezy szpalery, gazony, klomby i
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Uviaty, oraz 4) wszelkiego rodzaju szkôlki aleje i plan—
tacye. Co do ostatniego, punktu wspomniec wypada, ze
w tym roku, ze szkoïy topoli kanadyjskiéj, wysadzono 6
kôp drzewek, ktôremi obsadzono drogç wzdluz w si id<jca, oraz zabudowania fohvarczne w Osnie i na innych folwarkach. Dla uchronionia siç choc w czçsci od szkôd,
czynionych powszechnie przez naszych ludzi, nieumiejçcych jeszcze cenic drzewa, oddano kazdemu mieszkaricowi na odpowiedzialnosc, drzewka z palami w obrçbie jego
mieszkania posadzone. Tu wspomniec mi jeszcze wypa
da o szkole morwy bialéj. Przed trzema laty sprowadzono z Prus 3 ,0 0 0 sztuk sadzonek morwy bialéj, ktôre
wszystkie w szkôlkg (czgscna na zim g, czgscia na wiosng
rzgdami) na 1 V2 lokcia odlegle wysadzone zostaly. D o
dnia dzisiejszego, szkola ta jak najpiçkniéj siç utrzymuje.
Chodzenie okolo niéj, zalezy na czvszczeniu t. j. plantowaniu zarastajeycych chwastôw, na obcinaniu bocznych gal^zek, czyli formowaniu korony. Na rok nastçpny, polowa, drzewek ktôre juz znacznéj sa wysokosci, w plantacyij
wysadzone zostana. Prawdziwie zalowac nalezy, dla czego u nas, zaprowadzenie morwy bialéj, tak opieszale postçpuje, kiedy przeciez to zadnéj prawie nieprzedstawia
trudnosci i rôwnie jak topol i wierzba u nas rose moze.
Jezeli wiçc nasi w lasciciele, tak obojçtni

na zapro

wadzenie u nas jedwabnictwa, niechajby przynajmniéj
rozmnazali ten gatunek drzewa, nie jako srodek wyzywienia jedwabnic, aie jako np. wierzbç i topol, dla przyozdobienia wiosek, a nastçpcy, z lepszém o jedwabnictwie w yobrazeniem, byliby prawdziwie wdzigczni poprzednikom.
W ogôle, co do ogrodnictwa w kraju naszym, to pow iewiedziec mozna, ze w porôwnaniu z rolnictwem . w nie-
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ktôrych rnianowicie okolicach, na lepszym zostaje stopniu.
D w ie przeciez gléw n e niedostatecznosci spostrzegac siç
dajg; 1 ) ze chlop polski, procz niewielu punktow, mianovvicie krakowskiego, niérna zadnego zamifowania do ogrodnictwa; 2 ) ze wlasciciele ziemscy, zakladaja zbyt w ielkie ogrody, ktore albo lezg odlogiem, albo téz utrzymane
w porz<-jdku, s;j cigzarem dla gospodarstwa rolnego, przez
odjgcie temuz znacznéj ilosci robotnika.

Lesnictwo.

Dobra Osno majq lasy niezbyt obszerne.

jednak wystarczajqce na wtasiuj dosyc znaczna potrzebg
tak opalowego jak i budowlanego drzewa; znacznç czgsc
stanowi^ zagajniki sosn;} i brzoz^ obsiane. Gospodarstwo
lesn e , jako w lasach nielacznych, niezbyt obszernycb i
w wigkszéj czgsci m lodych, zasadza sig tylko: na porzqdném i oszczçdném uzytkowaniu, na jednoczesném odmtadnianiu przestrzeni wycigtycb, na scisléj kontrolli lesnéj, i w koncu, glôwnie na uprawie sztucznéj lasow.
W tym roku rozsiano kilkadziesiqt wozôw szyszek sosny,
i znaczn^ party^ czystego nasienia;

wysadzono mlodéj

brzeziny w zagajniku sosnowym, w miejscach prôznych,
do 1 0 ,0 0 0 sztuk, oraz dopomagano naturalnemu obsiewowi lasu sosnowego z pozostawionych nasiennikôw,
przez krudowanie pieiikôw i oranie zadarnionych rgbôw.

Rachunkowosc gospodarska.

GospodarznakiIku,kil-

kunastu lub nawet kilkudziesigciu gospodarujacy morgach,
gdzie para koni, 4 woly, sluz^cy i familia, stanowicj wszystko, niema koniecznëj potrzeby prowadzenia raehunkôw;
tam bowiem sam glôd, koniecznosc ciepla i odzienia, zmusza cale to towarzystwo do wspôlnéj pracy. Praca ich, jest
nakladetn— zaspokojenie potrzeb, rezultatem; jezeli wigc
ten ostatni jestzaszczuply, cale to towarzystwo, podwyzsza
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usilnosc swéj pracy. Lecz gospodarz na wiçksz;i gospodaruj^cy skalç, ktôry w swe gospodarstwo znaczny kladzie
kapital, ktôry kazda rzecz drogo oplacic musi,ktôry w reszcie, nierôwnie liczniejsze ma potrzeby, taki môwiç go
spodarz, jezeli pragnie na dobréj utrzymac sig stopie, koniecznie rachowac musi, inaczéj caly jego mozôl pôjdzie
wniwecz, cala produkcya, czçstokroc niepokryje kosztôw
produkcyi; bo gospodarz, ktôry naprzôd niewie, co jego
gospodarstwo w ogôle kosztuje, a c o p r z y n o si, zamiast
gromadzic pomalu, tracic moze. Jezeli nie wié, ile kazda,
nawet najmniejsza galçz gospodarstwa przynosi zysku,

ani kroku niepostapi naprzôd, bo niezna ktôr<} czgsc roi- *
nietwa podniesc, a ktôra moze calkiem zniesc wygodnie,
gdzie zaprovvadzic wigksz% oszczgdnosc, a gdzie wigkszy
naklad oplacic siç moze. Na przyklad: jezeli ziemia gospodarzowi (powiada Nordman), nieoddaje 6 s0m ziarn plonu,
gospodarz ten istniec nie moze; jezeli wiçc gospodarz, nietrzyma scislych rachunkôw, grzebie czçstokroc w ziemi
niewracajacéj mu kosztôw, a opuszcza tç, ktôraby takowe przy nieco wiçkszéj

forsie w trôjnasôb zaplacila.

W og ô le, jak spekulant, kupiec, tak i gospodarz bez rachunkowosci upasc prçdzéj czy pôzniéj musi; co szczegôlniéj do wigkszych inajatkôw, przez kommissarzy administrowanych stosowac wypada.
Kazdy wiçc, kto mysli o podniesieniu na wvzsza stopç
swego gospodarstwa, ten najprzôd porzqdna rachunkowosc zaprovvadzic winien, a to juz bçdzie znacznym postçpem, i wskaze mu najpcwniejsza drogç do dalszych
ulepszeri: ilez to bow iem u nas znalezc mozna mianowicie
wigkszych gospodarstw, ktôre prawdziwie dobrze zagospodarowanemi nazwac siç mnga. a mimo to wiele pro-
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dukuj^c, malo w zysku czystym przynoszjj— glôwmj zas
tego przyczyn<ï jest nielad w rachunkowosci, i zbytnie ko
szta produkcyi.
Najpiérvvszym i najglôwniejszym rachunkiem w g o sp o darstwie, jest rachunek kassowy: ten bowiem dotyka kazdéj czçsci gospodarstwa i wyswieca caly jego stan finansowy. Ivassa, ma pewien kapital wyhacznie do gospodar
stwa nalezacy, ktôry sluzy jako forszus na wszelkie gospodarskie potrzeby, kapital ten , w k on cu kazdego roku
do kassy powrôcic, a procent od niego przy obliczaniu
intraty, porachowany bye winien. Dziennik ten utrzymuje siç na sposôb rachunkowosci kupieckiéj. Drugi, niemniéj wazny w gospodarstwie jest rachunek robot; ten
zawsze, a osobiiwie wokolicach, gdzie ludzi malo, koszta
produkcyi wysokie, jak najskrupulatniéj utrzymy wac. Po
niewaz w dobrach Osno czçsc ta jest wazna, zaplata bo
wiem stuzijcych, robotnika, wynosi do 2 0 tysiçcy rocznie,
przytoczç tu sposôb postçpowania w tym wzglçdzie.
Pisarz utrzymuje dziennik robot, w ktôrym codziennie
zapisuje po szczegôle kazdego robotnika; wlodarze jako
dozorcy robot takowe codziennie podaja, przeciez i pisarz
sam w ciagu dnia,o ile mu czas wystarcza,powinien przeliczyc ilosc robotnika przy kazdéj robocie, a tym sposo
bem przekonywac siç o dokladnosci podan wlôdarzy. —
Dziennik robot ma nastçpne rubryki.
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Ksiazki zpodobnemi rubrykami, dla kazdego folwarku
H oddzielne, i co kwartal nowe sig sporzçdzajq. W k o ii°u kazdego tygodnia, schodza siç wszyscy ludzic do kan-
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1 5 4

cellaryi pisarza,ten zkolei przywoîuje kazdego, i ilosc dni
w tygodniu zarobnych, oraz summç pieniçzn£| , ze swéj
dziennéj tabelli, wciqga wkshyzeczkç, ktôra w rçku ka
zdego mieszkaiica znajduje siç. Ksi^zka ta ma rubryki nastçpne :

W Y SZC ZEG O L- llo éô
dni
N IE N IE TYGOza ro b .
DNIA.

Ilo s c p ie 
n iç d zy .

O d b ié ra
g o tô w k a .

M a re sz ty .

Z o sta je
d tu z n y m .

O d .d n ia do d n ia

Po wciçgnieniu przez pisarza w ksûpeczki, kazdy ktô
ry potrzebuje pieniçdzy, idzie do kassyera, i ten y 3 czçsc
zarobnych pieniçdzy w yplaca, w takim przeciez tylko razie, gdy wtasciciel ksi^zeczki, niema z przeszîego kwartalu zalegtego dworowi diugu. W koncu kazdego kwartalu, robi siç rachunek ogôlny, ktôry gtôwnie z dwôch
skiada siç czçsci; piérwsza, obejmuje wszystkie naleznosci
od mieszkaiica dworowi, na pieniadze obliczone; druga
zas, obejmuje co mieszkaniec w ciggu kwartaiu zarobiî,
co juz wziat, a co mu siç jeszcze nalezy, po odtr^ceniu na
leznosci dworowi przypadaj^céj. Rachunek ten w nastçpny utozony sposôb:
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Tu nale/cj jeszcze tabelle, wykazujace wszystkie powinnosci mieszkancôw, na pieniçdze obliczone, oraz wszy
stkie rachunki ze slubjcymi i rzemieslnikami tak rocznymi
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jako téz robiacymi na dnie lub akord, czego wszystkiego
niepodobna szczegôlowo przytaczac.
Daléj idq z kolei, co do swéj waznosci, rachunki czysto gospodarskie, obejmujqce: 1 ) spisy wszelkiego inwenwentarza, tak ruchomego jako téz nieruchomego: co do
tego ostatniego, wyszczegôlnia siç, gdzie i pod czyjq odpowiedzialnoscia zostaje. 2) Spichrz,ten zdw ôch siç skla
da czçsci; piérwsza, obejmuje wszelkiego rodzaju wplywy,
druga zas rozchôd, ktôry rôwnie jak i przychôd, rozpada
na rubryki obejmujqce gatunki zbôz, i rôzne conta, na ktô
re czyniq siç wydatki; np. zasiew, ordynarye, inwentarz
i t. p. 3) Rachunki szczegôlow e co do sprzçtu zbôz i wszel
kiego rodzaju produktôw gospodarskich.

4) Rachunek

wysiéwu; oba te wyjasniac winny, pôle, przestrzen, klassç
gruntu, i rodzaj oraz dawnosc pognoju. Niemniéj wazny
takze jest dziennik podrçczny, przez rzqdcç dôbr utrzymywany, obejmujqcy glôw nie dzienne dyspozycye i rôzne
adnotacye. W szystkie te rachunki, z jak najwiçkszq akuratnosciq prowadzone bye winny, aby w kazdym razie, o
biegu gospodarstwa, zlatwosciq mozna siç bylo przeko
nac. W koricu roku, robi siç zamkniçcie rachunkôw, ze
sporzadzeniem ogôlnych tabell czyli wvciqgôw, i takowe
po przejrzeniu, wraz z ksiçgarni skladajq siç do archiwum
kancellaryi gospodarskiéj.

Gorzelllictwo.

Gorzelnia w dobrach Osno, nie jest

wcale fabryka, aie tylko srodkiem przerabiania na spirytus, wiçkszéj czçsci produkujqcych siç kartofli. Poczqtkow o urzadzajqlcy gospodarstwo w tych dobrach, mial na
glôwnym wzglçdzie owczarniç i gorzelniç, i do tych dwôch
glôwnie gatçzi, skierowal systema gospodarowania ; jak
jeden tak i drugi cel, w zbiegu miejscowych okolicznosci,
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byl trafnie pomyslany. Owce, przy znacznéj przestrzeni
gruntowych pastwisk, wysokiéj cenie welny i mlodziezy, znaczne czynily korzysci. Gorzelnia takze, w okolicy
téj, gdzie z powodu silnych gruntôw i braku lasôw, pow szechnie tylko produkcy<î zboza siç zajmujg, byla zupelnie
w swém miejscu, i jedynie przyznac muszç, ze gorzelnia
istniejqca, aby odpowiednie do urzgdzonego gospodarstwa
i miejscowych stosunkôw, przynosila korzysci, zaraz z p o cz^tku, a przynajmniéj w nastçpnym czasie, powinna byc
byla powiçkszonQ ; teraz zas, gdy widoki rolnicze ulegly
niejakiéj zmianie, gdy kultura ziemi znacznie podwyzszong zostala, zresztg przy ciqglém pomnazaniu siç gorzelni,
a niskiéj cenie spirytusu, niéma zamiaru powiçkszac go
rzelni, aie owszem zniesc ja calkowicie, a kartofle naturalnie wmniejszéj jak dot^d wyprodukowane ilosci, calko
wicie spasc inwentarzem. Dgzqc zwolna do tego, czyniç
siç zmiany w systemach, dla podniesienia produkcyi zbôz
a zmniejszenia nieco kartolli. Gorzelnia w dobrach Osno
zwvkle idzie przez 8 miesiçcy, dziennie po 17 korcy warszawskich; w przecnygu w içc tego czasu, wypala siç okolo
4 ,0 0 0 korcy warszawskich kartofli. D o kazdvch 17 kor
cy kartofli, liczy siç 1 korzec jçczmienia, pozeslodow aniu wiçc i zeszrotowaniu, po 1 3 6 funtôw do kazdego
zacieru. Gorzclany kontraktem zobowbyzany jest, z kazde
go korca wraz ze slodem, wydac 1 3 kwart spirytusu na
8 0 ° Tral. Od kazdego zacieru bierze po zlp. 6 , a od garnca nad kontrakt w ydanego, groszy 18 , oprôcz tego stosowmy ordynaryq; deces placic jest obowi<ïzany.
Z calorocznego w roku zeszlym obliczenia, okazalo siç,
ze zjednego korca kartofli i 18 funtôw slodu, wydal spi-
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rytusu 14 kwart. W tym roku w poczgtkowych miesiacach okazalo siç:
a) 7 kartofli bialych i zôltawych oknjgtycli, z lekkiego
czarnoziemu otrzymano, spirytusu 8 0 ° kwart 1 (>.
b) Z kartofli ezervvonych z takiegoz
gruntu................................................

—

15 '/3.

—

15.

c) Z kartofli czerwonych, z gruntu
g lin ia steg o.......................................

W ogôle, im kartofle wiçcéj w sobie zawiéraj^ rmjczki,
tém wiçcéj wydaja spisytusu, tém sq dogodniejsze w samém przerabianiu ich na spirytus, nierôwnie bowiem prçdzéj siç gotujq, latwiéj miela i doktadniéj daja siç rozrabiac w sam ém zacieraniu. Kartofle wiçc w latach suchych,
z gruntôw lekkich, oraz nie zbyt mierzwionych, zreszta,
kartofle biale i zôttawe, mianowicie z posiatkowana skôrkij, wiçcéj nierôwnie dajQ spirytusu, od kartofli zbieranych
wlatach wilgotnych,na gruntach niskich i bardzo mierz
wionych. Jçczmien do gorzelni, powinien byc| zupelnie
czysty, a najszkodliwiéj, kiedy jest pomieszany 2 ze 4 rzçdowym, lub nawet jeden gatunek, z gruntôw zbyt zyznoscifj siç rôzniacych; jçczmien ktôry na pokosach lub w sto dole ulegl zrosmçciu, wcale uzyty byc nie moze. Prôcz
tego wiele naturalnie wplywa, na wiçkszy lub mniejszv
wydatek spirytusu; a) woda; b) zachowanie w caléj go
rzelni jak najwiçkszéj czystosci; cj przygotowanie slodu;
d) i w koncu, samo prowadzenie zacieru i fermentacyi;
o czém wszvstkiém w dzienniku zatrudnieri. blizsze umiescifem spostrzëzenia, tu zas skoiiczç na przytoczeniu pieniçznego obliczenia gorzelni, z roku zeszlego.
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Wydano na conto gorzelni.
4 ,0 0 0

korcy kartofli, licz^c korzec po zlp. 2 gr. 1 5 ,

w y n ie s ie ......................................................... zlp. 1 0 , 0 0 0 .
2 3 5 korcy jgczmienia, po zlp. 10 . . . . zlp.

2 ,3 5 0 .

2 3 0 sa/.ni y 2 kubicz. drzewa sosnowego,
po zlp. 8 ......................................................... zlp-

1 ,840.

Ludzi dziennie 4 ch po zlp. 1, 3 ch po gr.
1 5 , czyni dziennie zlp. 5 gr. 15; na
2 3 5 dni wyniesie przeto . . . . . . .

zlp.

1 ,2 9 2 .

zsypywania i noszenia do piwnic dni
2 0 0 , a gr. 15 c z y n i,
zlp.
Roczna reparacya maszyny i gorzelni. . . zlp.

100.
300.

Drobne sprzçty i reparacya beczek . . . zlp.

150.

Przy wozeniu kartofli do gorzelni, do

Gorzelanyza 2 3 5 zacierôw, a 6 zlp. czy
ni. ,

zlp. 1 ,4 1 0

Od 9 4 0 garncy superaty, a 18
groszy c z y n i .......................... zlp.

564

Ordynarya wynosi na pienitjdze..............................................zlp.

240

2 ,2 1 4 .

R a z e m ............................... 1 8 ,2 4 6 .

Otrzymano z gorzelni.
Za 1 4 ,1 0 0 garncy spirytusu po zlp. 1
gr. 1 5 ..............................
Potrçcajac wydatki na gorzelni^ . . . .

zlp. 2 1 ,1 5 0 .
zlp. 1 8 ,2 4 6 .

Pozostaje zysku czystego w picniadzach zlp.

2 ,9 0 4 .

i prôcz tego dziennie okolo 1,0 0 0 garncy brachy, nakarm
dla inwentarza.
D o k o n czo n ié w n a s tç p n y m n u m e rz e .)

Iiorrespoiidencye i rozmaitosci.
Irrygacya I%k zaczyna sig n nas upowszechniac.

W roku biezçcym, wielu obvwateli ziemskich, przez
technika sprowadzonego z W ielkiego Xiçstwa Poznansk iego, urzadza w majçttkach swoich irrygacya tak. Pan
Mejneke glôwny przedsibierca tych robot, w nieustannym ruchu od poczqtku w iosny, przeuosi siç wrozmaite
czçsci krôlestwa, a mianowicie: w K aliskie, Kujawskie,
Stanisîawowskie, i t. p. Pan Mejneke po rozpoznaniu miejscowosci, skresla projekt, oblicza koszta urzgdzenia, umawia siç z wlascicielem dôbr, zostawia dozorcç, lub majstrôw przez siebie sprowadzonych i optacanych, poczém
jedzie daléj dla zawarcia nowych kontraktow, lub zlustrowania juz rozpoczçtych czynnosci. W tém wszystkiém,
bez zaprzeczenia, jest moze nieco pospiechu, niejedna
rzecz zapewné wiçkszym kosztem , albo mniéj dokladnie
dopeînion^ zostanie, — wszakze, wszelki poczçtek u nas
jcdnaki. Tym sposobem rozpoczynato siç nasze gorzelnictw o, nasze owczarstwo i caly nasz przemysb Zawsze,
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niemozemy sig obejsc bez pomocy obcéj, i koniecznie potrzebujemy wprzôdy, opîacic doswiadczenie, zanim odwazymy siç wytaczriie na wtasne sily rachowac.
Z caiéj duszy, nalezy nam zachçcac mtodvch agronomôw, wychodzacych z instytutu agronomicznego, i panôw
jeom etrôw trudriiacych siç pomiarami ekonomicznemi,
aby przypatrzywszy siç robolom irrygacyjnym w tym roku wykonywanym, zapragnçli poswiçcic siç temu n ow em u, a tyle waznemu zawodowi w kraju naszym. Mamv
niezbite przekonanie, ze przy znajomosci niwellacyi i piérwszych poczçtkôw budownictwa w odnego, latw o im
przyjdzie zdobyc caiy sckret sztuki, ktôra szczérze m ôwigc, nie jest tak niedostçpna, jak jg niektôrzy wystawiaj§. Przez zmnozomy liczbç technikôw krajowych, nietylko
odkryje siç n ow y, nader korzystny stan dla mtodziezy,
aie i obywatele postçpowi, rychléj realizowac bçdty mogli,
podniesienie wartosei Î qI< swoich. W ielosc technikôw ,
sprowadzi pîaeç urzcjdzenia irrygacyi i<jk, do wysokosci
wiçcéj jak dotad przystçpnéj dla pomniejszych wlascicieli
ziemskich, a na tém zvska w iele — ogôlne mienie kraju.
Majatki najblizéj Warszawy bçdace, w ktôrych Pan
Mejneke irrygaeye tak teraz urzadza, s§: Guzôw z lewéj
strony, a Okuniew i R ôw ne z prawéj strony W isty polozone. Roboty te, chçtnie, z polecenia dziedzicôw, kazdemu okazywane bywaja, a Pan Mejneke lub jego podwladni, bez zazdrosci, wszelkie szczegôly objasniajq.
Przy téj sposobnosci, ponawiamy prosbç nasza do PP.
Ziemian w fom . III. N. 2 str. 3 3 5 Rocznikôw Gospodar
stwa Krajowego zamieszczong, adotyezaeg nadsytania Redakeyi R ocznikôw , opisôw dokonanych robot irrygacyjnych i otrzymanych ztad korzysci stosunkowo do nakla-
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dôw. Rezultata najniepomyslniejsze nawet, zaslugujg na
rozgloszenie, bo poczijtkujqcym wszystko jest naukij,
wszystko korzysci^ i zyskiem. Spodziôwamy siç,ze w srod ku r. 1 8 4 5 , Roczniki Gospodarstwa K rajowego, specyalne bçdç miescic rozprawy, juz nie o zagranicznych, aie
o krajowych irrygacyach.
Jadow, dnia 12 Czerwca 1844 r.

K . G. z Stanislawowskiego.

Obrachunek cukrowni z roku 1842/3 w Turwî.
(Z P rz e w o d n ik a U o ln ic z o -P rz e m y s lo w e g o N. 0 r. 1814.)

Cukrownia odebrala:
Burakôw 1,599 cetn. zBrodnicy = 399 tal. 7 sgr. 6 feu.
ditto 4,260 — z Rombinia=l,065 —
ditto 8,747 — zTurwi = 2 ,1 6 8 — 22 — 6 —
= 1 4 ,6 0 6 cent, burakôw
. 4,233 tal.— sgr.— fen.
52 „ 25 „ 6 „
P i u t n o .............................................
294 „ 21 „ “ 11
Kosci..................................................
30 „ - „
Wapno................................................
*V
466 „ 15 „ o „
Najeranicy.......................................
K otlarz.............................................
116 „ - „
Majstrowie.......................................
27 „ 7 „
11
50 „ 16 „
S w ia tto .............................................
11
Papier, sznurki i inné drobne rzeczy
51 „ 14 „ 6 „
250 „ 14 „ 6 „
Podatek krôl. od burakôw . . .
Podatek krôl. od fabryki. . . .
36 „
,,
11
do przeniesienia 5,608 „ 24 „

3 „
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z przeniesienia 5,608tal.24sgr.3fen.
Drzewo: 2 3 9 sq,zni sosnowego
po 2 V2 t a l . = 597 tal. 15 sgr.
86 sqznibrzozow ego po 3 tal.— 264 „ — „

10

V

-,
-

„ „ —

15
55
95
55
55
55
59
59

„ -

95

o u i rai.
50 „
300 „
. 150 „

.

T o r f .....................................................
P ensya i ordynarya fabrykanta .
ditto
ditto
podfabrykanta
ditto
ditto
m a szy n iarza. • 7 0
R ep aracy erôznew cukro\vni,cegtait.d. 100
Wywôzka 6 00 cent, cukru . . . . 1 00
Rozne inné fury dla fabryki. . . • 3 0
Proeent od 12,000 tal. kap. po 10°/o 1,200
ditto od 4,000 tal. kap. obiegowego po 6 % ..............................
240
Woîy do c u k ro w n i..............................
1 00

„ „ —
„ -

- 5____ *V
*5
9„5____5

Ogôlem 8 ,810 tal. 9 sgr. 3 fen.
Na to oddata cukrownia.
Cukru: M eliss. . . cent. 395 funt. 97.
Rafmad . . —
2 8 — 16.
Ftiryna zolta
184 — 71 '/2.
dito burà
4 2 — 55.
Cent. 651 lunt. 19 %
po 15 '/g ta la rô w ................................tal. 10,090 sgr. 15.
Melassy 50 beczek po 2 tal. . tal.
100
_
Wyciskôw do T u r w i . . . . cent. 2,674.
ditto do W ronowa. . —
620.
ditto do R o in b in ia .. — 1,040.
Cent. 4,334.
po 5 sgr,
tal.
W zapasie jeszcze je st 6 cent,
raiinady. . . .
. . . tal.

722 „

10

114 „

—

Ogôlem tal. 11,026 sgr. 25
Rozchôd tal. 8 ,810 „
8 fen. 3.
Czysty dochôd tal. 2,216
Turwia, w lipcu 1843 r.

„

15

„

9.
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tatwe czyszczenie miejsc zdatnych na t|ki z zarosli,
do nskutecznienia w miesi^cu Lipcu.

Zachgcony wezwaniem Redakcyi, aby Ziemianie postrzezenia swoje w gospodarstwie, zamieszczali w pismach
rolniczych, mam zaszczyt przestac Redakcyi latwy spo
sôb czyszczenia miejsc zdatnych na kjki z zarosli, do uskutecznienia wmiesiQcu lipcu, uzywany przez wloscian wsi
mojéj i przczemnie, od lat kilku z najwigkszym skutkiem.
W loscianie wsi mojéj, w dniu Ss° Abdona, (to jest jak
w roku biezijcym przypada, dnia 3 0 Lipca) wycinaj^ jak
najstaranniéj przy saméj ziemi wszelkq krzewing w h |kach, to je st rokicing i olszyng, krzewy, w ja k ie miejsca
niskie u mnie najwiçcéj obfituj^. Krzewy te, po wycigciu
w tym czasie, wnastgpnych latach zupelnie nie odrastajq.
W sparty bgd§c tém doswiadczeniem, od kilku lat w ycinam krzewing w miejscach zdatnych na l^ k i, w powyzszym czasie, to jest przez calq peinùj ksigzyca, ktôra w la snie w dniach okolo S g0 Abdona zawsze przypada. W r o ku zeszîym chociaz miejsce w ycigte, nalezycie rowami
obsuszone nie b ylo, sprz^tn^lem siana i potrawu przeszlo sto dwadziescia w ozôw parokonnych, w przestrzeni
4 9 morg miary nowo-polskiéj i w miejscu takiém, gdzie
dawniéj bydlo w b lo cie tonglo.
W ycigcie to nawet i na obsuszenie blôt nadzwyczajny wplyw mialo, chociaz jak wspomnialem wyzéj, dostatecznych row ôw nie przebilem. Sposôb ten jako latw iejszy, i tariszv od zwyczajnego rudunku, ma i tg korzysc, iz
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zaraz w nastçpnym roku, juz mozna zebrac siano z caléj
powierzchni wycigtéj t§ki, chociaz dla bydla zdatne; gdy
rudujgc zwyczajnym sposobem , to jest wykopuj^c krzew
z korzeniem, w lat pare led w ie, w miejscach skopanych,
trawa zdatna do koszenia wyrasta.
Pisalem dnia 25 Maja 1844 roku.

A dam Waleicski.

Wiadomosci iiandiowe,
KILKA SLOW
O h a n d lu z h o zo w y m w m ie sc ic W lo c îa w k u .

Miasto W locîaw ek, w Gubernii Mazowieckiéj, Pow ie
cie Kujawskim, nad W ish}, o 6 mil od granicy Pruskiéj
pod Toruniem polozone, nalezy niew^tpliwie do miejsc
najrozcitjglejszy handel w K rôlestw ie obecnie prowadzîjcych, a wyzsze ceny, jakie tu zwykle za zboze, nawet od
targôw Warszawskich s<j pîacone, dowodzq najlepiéj, ze
naiasto to pod wzglgdem wychodowego handlu zboza po
siada najwigcéj dogodnosci i ulatwien.
W ogôlnosci, dowôz zboza na handel, w ciggu upfynionychlat trzech 1 8 4 73 , oprôcz miejscowéj konsumpcyi,
wynosil w sred niém przecigciu po 6 0 0 ,0 0 0 korcy coro
cznie— w tym zas roku 8 0 0 ,0 0 0 korcy zapewne dojdzie.
Z tych bylo % pszenicy, a V4 zyta, rzepaku, siernienia
Inianego i w maléj czgsci grochu.
Dowozy tego zboza, maj^ miejsce zP ow iatôw Kujawskiego, Gostynskiego, Lgczyckiego, R aw skiego, Sochaczew skiego, caléj Gubernii Kaliskiéj, nawet zokolic za
CzgstochowQ poiozonych, i w maléj czgsci z Gubernii Sandomierskiéj. W od^ na W isle przybywa zboze z Gubernii
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P ïockiéj, i nieraz transporta na statkach z odleglejszych
Gubernij, wspichrzc tutejsze bywajg zsypywane.
Sprzedaz zboza, odbywa sig ponajwigkszéj czgsci przez
samych w lascicieli, ktôrzy w tym celu zje/.dzaja do W lo clawka i o ceng z kupcami uklady robiç ; bywajQ takze
znaczne partye nabywane przez kommissantôw kupieckicb,
w ghyb kraju po to wvsylanych. S q wypadki, ze zboze na
pniu przez kupca skontraktowane bywa, i w takim razie,
zaliczenie wum ôwionéj summie nastgpuje natychmiast; lub
téz, wlasciciel, odstawione zboze zsypuje do spichrza kupieckiego, przyjmujac ceng, jaka w dniu naprzôd oznaczonym, w handlu zbozowym przyjgta zostanie. Na tego rodzaju dzialania handlowe, bardzo uzyteczny wplyw w y wiera exystujacy w W toclaw ku magazyn Bankowy, okolo
5 0 ,0 0 0 korcy zboza pomiescic mogqcy, i zaliczenia jakie
wlasciciele przyjmujQ po najwigkszéj czgsci od Banku, na
zboza na sklad w W loclaw k u zsypywane, i ktôre pod korzystniejszemi niz od kupcôw dostac mogQ warunkami.
Bank Polski, bez wzglgdu na ceng zboza zalicza po zl.
8 na korzec, ktôre po sprzedaniu, wlasciciel zwraca z pro-

centem p o 6 % , skladowego zas pobiéra od lasztu p ozl.
4 ,7 za miesicQC pierwszy, po zl. 3 ,7 za drugi i za nastgpne
po zl. 2 . Do magazynu Bankowego, zsypywano wlatach
ostatnich okolo 20 ,0 0 0 korcy corocznie, po najwigkszéj
czgsci pszenicy.
Inné spichrze prywatne, tak kupieckie jako i nalezQce
do osôb niehandlujQcych, pomiescic mogQ okolo 2 7 0 ,7 5 0
korcy; bywaja téz z koncem kazdéj zimy w zupelnosci
zasypane, lecz za otworzeniem zeglugi, nieraz w ciQgu tvgodnia juz sa wyprôznione. W uplynionych trzeclî latach,
wybudowano spichrzy blisko na 4 0 ,0 0 0 korcy, i cûjgle
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nowe murujg. Za sklad zboza w spichrzacli prywatnych,
wlasciciele oplacajg w miarç umowy, pewng kwotg miesiçcznie, lub najczgsciéj najmujg do sw ego uzytku komorç, mieszczaca okolo 1 ,0 0 0 , korcy, za oplatg 2 1 0 do 3 0 0
zl. rocznie. Zazwyczaj, wszelkie partye zboza, jakie w m iescie W loclaw ku nagromadzone zostang, wysylane sa na
tychmiast w ciggu splawu do Gdaiiska, i tylko wrazie niekorzystnych widokôw handlowych i niskich cen, w skladach zatrzymane bywajg. W uplynionych trzech latach,
wypadki te byly rzadkie, i caly dowôz zboza, kazdego ro
ku, za granicç bywal expedyowany. D o wyprowadzenia
caléj téj znakomitéj ilosci zboza, uzywane sg statki zwane, berlinka, jadwigi, bajdaki, cele i galary, wliczbie prze
szlo 9 5 0 corocznie, z ktôrych okolo 1 0 0 jest zagranicznych pruskich, reszta zas krajowych.
Statki te przybywajg do brzegôw miasta W loclaw ka,
juz to prôzne juz natadowane rozmaitemi produktami, ja
ko to: solg, drzewem , towarami kolonialnemi, winem, a
mianowicie sledziami, ktôrych liandel w tym miescie jest
znamienity. Dozwolone teraz expedyowanie wszelkich towarôw na konsumpcyg wewnçtrzng kraju na komorze
granicznéj Nieszawa, bardzo korzystny zapewne wywrze
wplyw, na handel wchodowy miasta W loclaw ka.
Za zboze kupione i w miescie W loclaw ku sprzedane, kupcy wyplacajg zwykle naleznosc gotowizng, i b jw ajg dnie, w ktôrych wyplaty takie, dochodzg stu tysiçcy rubli srebrnych; czçstokroc takze nalezytosc przypadajgca
wlascicielom, przesylang bywa do miejsca zamieszkania,
gdy kupiec zakupione produkta, wynajçtemi przez siebie
ztamtgd sprowadza lurmankami, lub téz wyplaty dopelniane sg w miejsca wskazane, przez w exle wystawiane na
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domy handlowe w W arszawie.

Obecnie osôb handlujij-

cych zbozem w m iescie W loclaw ku jest 4 1 , a obroty roczne dochodzq 3 0 milionôw zlotych.
Ceny rozmaitego gatunku zbôz w ostatnich trzech latach w W loclaw ku byly nastgpujace:
Pszenicy najwyzsza zî. 4 0 srednia 3 7

najnizsza 18.

Zyta

dito

20

dito 1 4

dito

9.

Rzepaku

dito

36

dito 3 3

dito

30.

Grochu

dito

15

dito 1 2

dito

9.

Prosa

dito

40

dito 3 6

dito

26.

Obraz ten dowodzi najlepiéj waznosci dla handlu zbozowego miasta W lo cîa w k a i coraz wigkszéj onegoz zamoznosci. W idac tu corocznie przybywajace domy pigtrowe
i spichrze, wszgdzie ruch i postgp usilowaii prywatnych
wspiérany staraniem w ladz, zregulowane ulice, zaprowadzone bruki i scieki, przedsigwzigta zas budowa nadbrzeza kamiennego, zapewni wielka wladowaniu statkôw
dogodnosc, a razem znakomitij ozdobg dla miasta, ktôrego
zywiolem jest pigkna tu W isla. Lecz najwazniejsza pomoc^, jakiéj handel tutejszy, a z nim i znaczna przestrzen
Krôlestwa oczekuje, jest bezwatpienia polaczenie miasta
tego drogami bitemi, z traktami glôw nem i w innych kierunkach istnqcemi. W ykonczona dotad silami powiatu Kujawskiego od W loclaw ka do Kowala droga bita, wprzeci§gu werst 1 4 stu, przez trudne do przebycia piaski, jest
juz wielkiém dobrodziejstwem, a doprowadzenie téj linii
do Krosniewic, Lgczycy i Zgierza, wywarloby bezwatpie
nia najwazniejszy wplyw
miasta.

na handel tutejszy i wzrost

W Maju 1844 r.

./. L
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na stan handlu w ostatnim kwartale.

Nasze mniemanie o handlu welny wpoprzednim zeszycie Rocznikôw Gospodarstwa Krajowego objawione, nietylko sigsprawdziio w czasie ostatnich jarmarkôw w W ro clawiu i Poznaniu, lecz wypadek onych, przewyzszyl je
szcze wszelkie spodziéwanie, bo targ ukoriczyl sig wdniu
przepisanym na rozpoc.zgcie onego. Dobry odbyt wszelkich materyj welnianvch po caléj prawie Europie, i spowodowany przez to ubytek zapasôw welny powszelkich
skladach, niemniéj zapewne i oczekiwane pozwolenie, na
wolne wprowadzanie w elny bez cia do A nglii, daj§ nadziejg, iz ustala sig ceny tego plodu, dla ktôrego obywatele nasi, tyle mozolu i kosztôw nie szczgdzg.
Na jarmarkach pruskicb nie wiele bylo naszéj welny,
bosmy wtenczas jeszcze ze strzyz;} nie byli gotowi. Nie
jestesmy zatém w stanie podac praktykowanych cen, podlug klassyfîkacyi; donosimy tylko, iz w przecigciu, przyj^c mozna podwyzszenie cen, od 8 do 10 talarôw nacentnar.
Spodziéwamy sig zdac pomyslny rapport w przyszlym
zeszycie o jarmarku naszym, gdyz widoki s<} dobre; kiedy
to piszem y, juz sig znaczna czgsc kupcôw zjechala i zaczyna rekognoskowac.
Ze zbozem zds nie najlepiéj idzie, i kupcy do tego czasu widz§ sig zawiedzionymi w swoich nadziejach, tak, iz
teraz dla siebie innéj kolei nie majg, tylko, albo sprzedawac, albo daléj spekulowac. Przy otwarciu zeglugi, bylo
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wprawdzie uiejakie zadanie na pszenicç, dla wywozu do
poludniowych departamentôw Francyi, lecz z^danie to,
w bardzo szczuplym obrçbie dla portôw morza Baltyckiego bylo zamkniçte, albowiem w portach Czarnego i Srôdziemnego morza, pszenica zwykle jest tanszg. A chociaz,
co do gatunku, w zaden sposôb z naszcy nie moze siç rôwnac; wiadomo jednak, iz Irancuzi nie bardzo ria to zwazajcj i tam kupujq, gdzie taniéj jéj nabyc mogq.
W lakim w içc stanie rzeczy, mozemy tylko na Angliç
rachowac, jednakze obecnie i tam wszelka spekulacya
zbozowa ustala, i naszém zdaniem, tylko wrazie nieprzyjaznéj pogody w czasie zniw moze bye podniesiona.
Zdaje siç, iz Anglicy nabyli juz przekonania, ze zwykle
w nieprzewidzianych tylko wypadkach, w ich rçce dostac
siç musimy; daja zatém teraz bardzo rzadko zlecenia na
kupno zagranieg, i tylko kazg sobie na los szczçscia zboze do domu przesylac, gdzie kupuj^ podlug czasowéj potrzeby.
Placono w cùjgu biez;jcego kwartalu:
w W arszawie za korzec pszenicy od zl. 2 2
„
w Plocku
w W loclaw k u
„

do

2 3 xj%

91/ 2 -

„
„

zyta
„
pszenicy „

24

10
— 25

„

zyta
pszenicy „

10
25

— 10y2
— 27

„

zyta

„

w Gdarisku za iaszt pszenicy „ 7 2 0
zyta

„

10 y 2 — U
— 780
340

— 370

14 Czerwca 1844 r.

L L.

Oswiadczenie Redakcyi.

Redakcya Rocznikôw Gospodarstwa Krajowego, jedy
nie dobro ogôlne majqc na celu, w rozpowszechnianiu
uzytecznych prac swych wspôfpracownikôw, rzetelna upatrujqc korzysc, bez odrazy i jakiéjbijdz zazdrosci, patrzala
na to , jak panowie Redaktorowie w kraju i zagranicq
krôlestwa, rozprawy z Rocznikôw codostownie w swych
pismach zamieszczaja. Redakcya Rocznikôw mi ata praw o spodziéwac siç, ze jéj uprzejmosc, jezli nie zawdziçczon.'j, to przvnajmniéj, jak nalezy cenionq bçdzie. Przykro w yznac, ze tak siç niestalo. Jakoz pomiçdzy panami Redaktorami, mianowicie w sto licy , znajduje siç ta
cy, ktôrzy powolnosc naszg, bionj za zupeln^ obojçtnosc.
I tak: zdarza siç czçsto, ze pan Redaktor z umystu ukrywa pochodzcnie artykuiu wziçtego zywcem z Rocznikôw;
inn§ razq, niby wiçcéj skrupulizujacy, wzmiankuje wprawdzie, zkad zdobyt rozprawç, ciqgnaca siç przez mnôstwo
numerôw jego pisma, aie tç wzmiankç kryje w najskrytszym kaciku jakiéjs notatki, jak^s wyrazn^ nieszczérosci^ wzglçdem Redakcyi Rocznikôw Gospodarstwa Kra
jowego nacechowanéj.

Zdarzylo siç n a w et, ze na dni 8

przed wypuszczeniem N. 2 Tomu R Rocznikôw Gospo-
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darstwa Krajowego w obieg publiczny, juz jedno z pism
stolicy, codosîownie drukowalo rozprawç (O ivysuszaniu cieplém powietrzem rozmaitych przedmiotôw) na w ykjcznij wîasnosc Redakcyi Rocznikôw Gospodarstw'a Kra
jowego oddanq.
Redakcya Rocznikôw Gospodarstwa Krajowego, nateraz poprzestaje na powyzszych przytoczeniach, wm niemaniu, ze niezostanie zmuszoni} do szukania prawnych
sposobôw, mogçcych zapewnic poszanowanie, jéj, niczem
niezaprzeczonéj wtasnosci.
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