
Profeflbr Krafts

Anmærkninger
over

et er fast ubegribeligt, at de Ting, som henhorer til Ager« 
Dyrkning ikke ere bragte til nogen Slags Fuldkommenhed, 
u-agted at man har voeret i nogle tusende Aar forbunden til 

at legge sig efter denne Videnskab. Det er besynderligt, at man 
maae handle og scette Priis paa alle Stags Jord, uden at vide 
hvad Grad af Godhed den ene har til den anden, og uden at have t 
denne Henseende noget Slags fornuftigt Maal; vifter det, dtQya- 
liteterne ere over Hovedet vanskelige at maale, i soer med et direå 
Maal, men burde man ikke have fundet indire&e, saadanne som 
Thermometret, Baro - og Hygro metret ere i Henseende til Luften.

Jeg vil ikke tale stykkeviis om den n-endelige U vished der er i ' 
de fleste Stykker af Ager-Dyrkningen, jeg vil kortelig sige, at saa 
lccnge Land-Manden faa meget dependerer i sine Regler afVind og 
Veirlig, fom nu omstunder, at der da bliver ikke meget mere at byg
ge paa dem end paa Veirliget selv.
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Men mon det og ffulde voere u mueltgt at kunde finde for et 

hvert Slags Jord visse Hoved-Maximer, som ikke havde denne 
vidtloftige Dependence. Jeg siger dog dette langt fra ikke fom no
get vift. Tanker flaaer ikke altid ind. Saafremt man ikke vil til- 
ftaae dette, holder jeg for, at man nodvendig maae tilftaae, at det 
er aldeles ikke tilladeligt, at man af faa mange Aars Erfaring har 
ikke engang lcerdt Hovedstykkerne i den Theorie om Trceernes Plant
ning og Vext, u agted at dette er en med af de nodvendigste Dele 
af Ager-Dyrkningen.

Denne sidste Deel afAger-Dyrkningen hardeLcrrde fast allene- 
anseet, fom et Sujet, der var deres Eftertanke vcerd; Jeg veed ikke, 
hvorfor de har forfomt Resten , ventelig er det ffeet fordi de sieste 
lcerde Folk har intet andet Landgods end deres Papirer; Men turde 
jeg vel sige, at om den store Mcengde seer for lidet, det derimod la
der, fom det lille Antal Personer, der vover sig uden for de engang 
antagne Forffrifter, feer derimod tidt og ofte formeget; man maae 
tilftaae at Malpigh og Grew har stet det i Planternes Dele, fom ikke 
enhver stal kunde fee; virkelig er det ikke langt fra at man jo i vores 
Tiid er kommed iglen paa den Tanke, at Trceerne vare et Slags 
jordiffe Dyr, fom ikke bevccgedes, ligefom Mr. Reamur har erfared, 
at der ere virkelige Dyr i Vandet, fom deres hele Livs Tiid ikke be- 
vcrge sig. De famine langt fra at have Lyst til at vandre om, bin
der sig meget mere fast ved sinaae Traader (faa at sige), fom paa 
nogen Maade kunde lignes med Trceernes Nodder.

Det er langt fra ikke dette Slags Subtiliteter, fom jeg vil 
underfoge i det nervcerende Stykke, jeg vil allene anfore en Deel 
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Obfervationer, som tiener til at underrette 0M/ hvor betydeligt et 
Stykke Barken er i Trcrerne. Man ffulde neppe kunde vente i et 
saa oplyst Seculo som vores, at man ffulde kunde falde i Difpute 
om / hvad heller Traernos Vext og Floer beroer mest paa Barken 
eller og mest paa Margen og Trae-8ubåncen, imidlertid leerer 
man af Historien til de Parifer-Mémoires for Aar 171I / at den 
Tild har vceret en Tvistighed derom imellem Mr. Parent og Reneau- 
me, af hvilke denne sidste meente at Barken var Hovedsagen paa et 
Trae, hvorimod den forste tilffrev Margen og Trece - Subftancen de 
fornemmeste Forretninger af Vegetationen. Hvad Aarsager begge 
have anfort finder man deels i den anforte Mémoire, deels i andre 
Stykkey fom der henviifes ttl.

Meftendeels begaaer man den Feil, at fordi noget befindes ikke 
at vcere ret, forkaster man alt; Jeg vil for at undgaae en Forseelse 
som er fast almindelig, ikke paastaae at Barken er alt i et Troee og at 
Resten er intet; Tvertimod mener jeg at Trae-8ubttancens Fasthed 
og Vext kommer ikke mindre an paa Margen end paa Barken, 
hvorimod Blade, Blomster og Frugt u negtelig beroer fast allene 
paa Trceernes Bark, dog saa, at siden Forraadnelse i Margen er en 
virkelig Sygdom i Trcrerne, som altid tillige griber Troee »Subftan- 
cen an, saa gier denne sidste til, at Barken sidder stivere og fastere 
over en friff Trae-8nbñance end over en forraadnet; Folgelig ogat 
Barken i denne forste Tilfalde boedre kand giore sine Forretninger. 
Maaffee har Naturen og forsynet Traerne fra to Sider, faa at ban
de Marg og Bark gior til deres Floer og Frugt , u-agted at man af 
det Efterfolgende oyensynlig kand see, at Barken er allene nok til 
denne Forretning.
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som var 14 Alen i Langden fast med Stubben, men magted at 
Trccet havde sin eneste Underholdning af dette Sykke Bark, blom- 
stredc det dog samme Aar ordentlig, som andre af dets Slags, gav 
fuldkomne Blade i Moengde, Blomster, og siden til rette Tiid over- 
siodig god og stoer moen Frugt. Pdermere skud det en Mcengde 
Greene paa den overe Side af Stammen, hvor endog Barken var 
reent brudt over, Grene fast i Alens Hoyde og i j Tommes Diame
ter neden til ; det satte Knupper til Frugt for det efterfolgende Aar, 
og i dette Foraar har det igien skudt Blade og Blomster som et an« 
det frisst og u-bessadiget Trae. Barken krummede sig om og sogte 
at groe sammen, som om den derved vilde lage sit Saar, men om 
der virkelig blev frisst Trae inden til har jeg ikke kundet obfervere.

Jeg sogte derpaa at erfare om det var allene ved en Hazard og Han- 
delfe at dette kunde ssee, eller om det og vilde lade sig giore, naar 
man vilde; til den Ende brekkede jeg Grene paa Plomme - Traer 
imod Enden af Sommeren, overskår al Trae - Subitanee med en 
Skarp Pennekniv indtil den innere Bark, men disse Grene bar dette 
Aar som de forrige, uden al Forandring.

Mig ssnes, at man ikke kand forlange badre Experiencer paa, at 
Traernes Blomster, Blade og Frugt beroer fast allene paa Bar
ken ; og da den hele Stamme groer og blomstrer ved et lidet Stykke 
Bark, da maae en af to ssee: enten ciiFibræ afBarken lober om 
det hele Trae i Forme afen Spiral, eller og at et Stykke Bark 
tand trakke Fugtigheden af det nesthosliggende til sig.

Uden Tvivl ligger i dette sidste Aarssgerne til Traernes Vegetation, 
thi det er bekiendt, at m Draabe Vand,naar den rorer manden, 
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lader sig trcrkke ind t den, og at den gier eet med den. Antager 
man nu i) at Trcrernes Bark har en Force t sig til at atrahere 
Vandet og Fugtighederne af Luften, 2) at Barken er ikke andet 
end en Fortgang af Noeden over Jorden, z) at Liqueureme sti
ger overmaade hoyt i de Haarfine Ror, saa er det siden ikke van
sseligt at forstaae Trcrernes Vext.

Hvad det forfte angaaer, da erdet fast alinindelig bekiendt at 
Trcrerne trcrkker Fugtighed til sig igiennem Bladene og Barken ;kand 
man troe hvad^.ldrovandiffriverftraxi Begyndelsen af hans Den
drologie og en Mcrngde andre Skribentere med ham om det bekiendte 
arbor miraculofa, da tiener det til Beviis, at Wc Trceer har en 
utroelig Kraft til at trcrkke Fugtighed til sig.

At Barken ikke bor ansees for andet end en Fortgang afRoe- 
den over Jorden bevists af den ordinaire Podning, hvorved en Green, 
saa at sige flaaer Rodder i et andet Trcre. Men at man ikke bor 
tilffrive Roden for meget af Trcrernes Vext sees deraf, at Trccer 
kunde voxe med ringe etter fast ingen Roed, nemlig i et gammelt 
grundmuret Huus her i Soröe, hvor den anden Etage trcrder lidet 
ind over Gesiursen; af den forfte voxer i Muren et Ronnetrcre, 
Trcret er saa Hoyt, atdetgaaerop over Gesimsen af 2den Etage, 
og da Karnisen oven til hcrnger lidet foran udover, er TrcrettilDecls 
overffygget af Karnisen. Man ffulde neppe troe at et Trcre ffulde 
i denne Situation kunde voxe, men det voxer dog; u-agted at det er 
klart, at det er ikke her Roeden, som meddeler Trcret sin Vcrdffe, 
men at tvertimod den Fugtighed, som Barken trcrkker til sig, maae 
meget mere underholde Noeden.

Naar
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Naar dette er forft antaget, erdet klart, at vedHielp afNoe» 

den stiger forst Vcrdsterne op, efter de Egenstaber fom man erfarer 
at de Haarfine Ror har, hvorved er at agte, at i deslige Ror Van
det og Fugtigheden kand stige langt hoyere, naar de ere af en Mate« 
rie, end naar de ere af en anden, Mr. Muskenbroek har i sin Phyfík 
i det Capitel om Attratiionen den Obfervation, at Fugtigheden sti
ger i Ror, fom ere fyldte med Trcre-Aste til 30 Tommers Hoyde, 
ventelig maae det kunde stige meget hoyere i det friste Trace felv ; faa 
Roeden har aldeles den Fortieneste afTrcret, at den legger den forste 
Grundvold til alle dens Vaedster, og at de ved den altene kunde stige 
til en anseelig Hoyde.

Den Hoyde fom Roeden ikke kand staffe Vcrdsterne, forstaf, 
fer Barken dem; thi da denne er intet andet end en Fortgang af 
Roedcn, som trcekker Vcrdsterne til sig i alle Puncter og til alle 
Hoyder oven over Jorden, saa er det tydeligt at Vcrdsterne ved dens 
Hielp kand komme saa hoyt, som man vil, og det saa meget mere 
som Norene i Trcrerne derved holdes fugtige oven til, hvilket hielper 
meget til at Vcrdsterne idelig kunde stige; Hvad for Resten saavel 
Varmen som Luften giore videre til at Trcrerne faner en Kraft til at 
styde i Hoyden, er noget, fom jeg her ikke har fadt mig for at handle om.

Tilde besynderlige Egenstaber af Barken horer en Experience 
hos Mr. Manotee, fom jeg ikke kand undlade til Slutning at anfore, 
den sindes i den Hager-Edit. af Oeuvres de M. Manotte Tom. I. 
Lettre fur le fujet des Plantes. 2. Partie pag. IZZ. Edit. 1740. ’’Dans 
’’une rangée de charmes forrs hauts, dont quelques unes joignoient 
’’enfemble leurs écorces on en choifit deux, dont les tiges étaient 
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”de la groiTeur du bras. On fcia la tige de l’un environ à un pied 

demi au-deílous de l’union des écorces, & pour empecher, 
’’que la fève montant de la Racine ne fit rejoindre les parties coupées, 
”on mit une petite pierre platte entre - deux. Ce fut au comme n- 
’’cement du mois février, que fe fit cette operation. Au Printems 
’fuivant, les branches laterales, qui étoient au deiTous de la jon- 
"¿tion des Tiges, pouiTerent de petits jets & des feuilles, auifi bien 
"que celles, qui étoient au deffus, particulièrement une de la 
’’groiTeur du Pouce, laquelle étoit à un demi-pied au dellus de Fin. 
"cifion, & environ un pied & demi au deiTous de la jonction des 
"Ecorces. Elle pouffa aufli des nouveaux jets & de nouvelles feuil
les à la feve d’août & à la feve du Printems fuivant, de même 
"que fi elle eut encore reçu de la nouriture de fa Racine, ce qui ne 

"fe peut expliquer qu’en fuppofant, que la feve qui montoit 
de l’autre arbre paffoit dans l’écorce de celui 

qui étoit coupée.
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