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PRZEDMOWA. 

„Przeznaczając ilość nasienia na daną przestrzeń 
ziemi, nie zapominajcie o złych skutkach zbyt gęstego 
siewu; pamiętajcie o tem: źe gdy zasiejecie więcej jak 
rola do dojrzenia doprowadzić jest zdolną, wzrost ca- 
lego zasiewu wstrzymanym zostanie; i z pokryciem 
runią ziemi, rozpoczyna się stan chorobliwy roślin i 
trwa aż do samego żniwa. Hevitt Davis. 

Pan Karol Buchner, kommisarz ekonomiczny, przy 

tém jako praktyczny, a szczególniej experymentalny 

gospodarz, chlubnie w Niemczech znany, wydał nieda- 

wno dziełko pod tytułem: 

„0 oszczędzaniu nasienia, czyli: pewny i prakty 

czny sposób oszczędzenia przynajmniej dziesięć milio- 

nów centnarów zboża w Niemczech, które się corocznie 

traci w skutek zbyt gęstego i późnego siewu; niestoso- 

wnego onegoż przykrywania, oraz wielu innych nie- 

właściwych przy tej czynności postępowań: podając 

przytem środki z praktyki czerpane, usunięcia tej ogro- 

mnej straty." 

Wszakże jest to okoliczność w każdym czasie na- 

der ważna; bo nie już tylko zapobiega daremnemu tra-



 

ceniu znacznej massy nasienia, lecz nadto, zapewnia 

o wiele większe plony, jak to niżej (§ 5) zobaczymy. 

W roku zaś bieżącym, przy tak niemal ogólnem u nas 

i w krajach sąsiednich nieurodzaju, znajomość środków 

zachowania na konsumcyą tak wielkiej ilości produktów, 

a mimo to, powtarzamy, zapewnienia większych na przy- 

szłość zbiorów, zaiste do najgłówniejszych dziś kwestyj 

żywotnych słusznie policzoną być może. 

Ważność tego przedmiotu najwidoczniej nam wska- 

zuje: porównanie ziarn padłych np. na stopę kwadratową 

roli, z ilością krzaczków dojrzałego zboża, na takiej prze- 

strzeni się znajdujących. 

Wszakże podług licznych doświadczeń, a które 

najprostszy rolnik z największą łatwością sprawdzić 

może, siejąc na morg polski np. korzec żyta, wówczas 

padnie na stopę kwadratową przynajmniej 90 ziarn (§ 5); 

podczas zaś żniwa, nawet najgęściej stojącego tego 

zboża, znajdujemy na takiej przestrzeni 5 do fi kierz- 

ków, o 4 do 6 źdźbłach, lub 6 do 8, o 2 do 3 źdźbłach. 

Jak się rozumie, każdy kierzek z jednego powstał 

ziarnka. Zatem, tylko jedna jedenasta część plon wy- 

daje, a dziesięć części żyta daremnie ginie. Podług te- 

go z wysianych np. 440 korcy żyta, przyjmując najwyż- 

szą ilość krzaczków, tylko 40 korcy plon wydały, a 400 

korcy daremnie się w ziemi zniszczyło. Wszakże jest to 

rzecz tak jasna, niezawodna, iż największy zwolennik



 

zwyczajnego siewu, zaprzeczyć jej nie może; bo powta- 

rzamy; najprostszy rolnik zdołają sprawdzić. 

Zresztą niechby już tylko 1/3 część zwyczajnego 

wysiewu oszczędzoną została, wtedy oszczędzenie 200 

korcy ziarna, tam gdzie się wysiewa 600 korcy, zaiste 

nie jest bagatelą. 

Wynalezienie więc sposobów, tak wielkiemu mar- 

notrawieniu nasienia zapobiegających, słusznie byćby 

winno głównem zadaniem wszystkich rolników. A prze- 

cież tylko we Francyi, w Anglii, w Belgii i w małej czę- 

ści Niemiec, szczerze się zajmują wynalezieniem środ- 

ków takową stratę usuwających. 

Tak np. we Francyi i w Belgii w tym celu tu i ow- 

dzie zaprowadzono nawet sadzenie zboża (a); przez co 

oszczędza się około % części wysiewu ręcznego; a mi- 

mo to, plon zboża o wiele przewyższa ostatni; były na- 

wet przypadki, iż dwa razy był większy od tegoż, jak 

to w § 8 zobaczymy. 

Uwaga. Obecnie p. Ledocte dyrektor szkoły rolni- 

ccej w Tourun (w Belgii) uprostnił sadzenie zboża 

tak dalece iż J W. Radca Stanu Bacheracht jeneral- 

ny konsul cesarski w Bruxelli, oceniając gruntow- 

nie ważność dla rodu ludzkiego tego wynalazku, 

(a) Sposób ten nie jest bynajmniej nowy; jest on już opisany 

w Tygod. Rolniczo-Technologicznym z r. 1841, str. 2 75. Wprawdzie 

dotąd mało się upowszechnił, z powodu kosztów jakich wymaga. Być 

jednak może iż uprostniony obecnie, przez p. Ledocte, więcej niż dotąd, 

w praktykę zagranicą wprowadzony zostanie.  



 

nadesłał Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrz- 

nych krótki opis onegoż. Wezwany przez tęż 

Kommissyą JW. Radca Stanu Dyrektor Gospodar- 

stwa wiejskiego w Marymoncie, o opinią: co do 

możności stosowania do rolnictwa naszego tego 

wynalazku, przesłał w grudniu r. 1857 żądane 

w tej mierze sprawozdanie; które dla wiadomości 

pp. Ziemianinów, bez wszelkich uwag, w § 7 za- 

mieścimy. 

U nas tylko dotąd, możność oszczędzenia ziarna 

siewnego, nie już tylko nie zwróciła na siebie uwagi, 

ale nadto, mamy to smutne przekonanie, że zawarte 

w niniejszem dziełku stosowne ku temu rady, przebrzmią 

bezowocnie; a marnotrawienie nasienia, jak dotąd i na 

przyszłość pójdzie swą drogą; a mianowicie jeżeli sza- 

nowne nasze Towarzystwo Rolnicze, nie raczy poprzeć 

zawartych tutaj przepisów, swem światłem, powagą 

lub doświadczeniami. 

Aby ważny ten przedmiot tern bardziej wyjaśnić i 

uzupełnić, połączyliśmy doświadczenia pana Buchnera 

z doświadczeniami słynnych agronomów różnych kra- 

jów; mając przecież zawsze na uwadze: stosowanie ich 

do naszego klimatu i miejscowych okoliczności. Dziełko za- 

tem niniejsze, nie jako proste tłumaczenie dzieła pana 

Buchnera, lecz jako zbiór licznych doświadczeń wielu 

agronomów uważać należy. Wprawdzie wiele z tychże 

doświadczeń znajduje się już tu i owdzie rozproszonych



 

w pismach naszych; lecz gdy takowe po większej czę- 

ści wyczerpane obecnie zostały, przeto zebranie wspo- 

mnionych doświadczeń w jednę całość, bezkorzystnem 

byćby nie powinno. 

Dziełko więc to zawiera następujące przedmioty: 

O siewie w ogólności i w szczególności. 

§ 1. Jakie ziarno brać do siewu, wielkie lub drobne. 

„ 2. Świeże lub zeszłoroczne większy plon wydaje? 

„ 3. Czy zmiana nasienia jest korzystną. 

„ 4. Czas trwania siły kiełkowania różnych nasion. 

„ 5. Siew zbyt gęsty, umniejsza plon i dobroć 

ziarna. 

„ 6. Najwłaściwszy czas siewu różnych produ- 

któw. 

,, 7. Siew miotem czyli rzutem; siew machinalny, 

czyli siewnikiem. Nowe postępowanie 

w Belgii. 

„ 8. Wpływ nakrycia ziemią ziarna, na oszczę- 

dność nasienia i plon. 

„ 9. Różne sposoby nakrywania siewu. 

,, 10. Opis najstosowniejszego do tego narzędzia 

(z ryciną). 

Pisząc dla ogółu, pominęliśmy uprawę zboża rzę- 

dową, a tembardziej sadzenie go; albowiem lubo tako- 

wa wprawdzie najwięcej oszczędza nasienia, gdyż czę- 

sto zaprzestaje na 1/6 części zwyczajnej ilości, a mimo 

to powtarzamy, największy plon wydaje, to przecież 

wiele jeszcze zapewne czasu upłynie zanim zjedne  



 

strony możność i istotna potrzeba, a z drugiej szczere 

zajęcie się wyższem rolnictwem pp. Ziemianinów.w pra- 

 
ktykę uprawę tę wprowadzi. Natomiast staraliśmy się 

najwidoczniej przedstawić: wady zwyczajnego ręcznego 

siewu i niestosowne onegoż przykrywanie, jako dwie, na 

oszczędzenie ziarna siewnego i powiększenie plonu, 

najmocniej wpływające czynności. 

Zamieszczone w Dodatku przedmioty wprawdzie 

nie mają bezpośredniego związku z oszczędzeniem na- 

sienia siewnego-, lecz pośrednio wywierają nań wpływ 

znaczny; im bowiem ziarno zdrowsze i wszelkie oko- 

liczności bardziej wegetacyi sprzyjają, tem też takowa 

jest bujniejsza; a następnie rzadziej siać należy. 

W końcu dodać wypada: iż możność znacznego 

oszczędzenia ziarna siewnego,, (co do ilości, podług 

różnych do tego służących sposobów), a mimo to, po- 

większenia plonu, tak dalece przez słynnych agrono- 

mów dowiedzioną została, iż żadna już w tej mierze 

wątpliwość miejsca mieć nie może. Jednakowoż w tym 

tylko razie, na korzyść liczyć tu wypada: gdy wszelkie 

czynności rolnicze zasiewu dotyczące, w dziełku niniej- 

szem wymienione, najściślej zachowane zostaną; ina- 

czej siew obrzedni, łatwoby na zawód mógł wystawić. 

Zwracamy więc na tę ważną okoliczność najusil- 

niej uwagę pp. gospodarzy, celem uniknienia im nastą- 

pić mogącej straty; a nam powtórnych zarzutów: że 

w miejsce krajowych doświadczeń (? ? ?) przedstawiamy  



 

zagraniczne postępowania: do naszego powietrza, ziemi, 

wody niestosowne, którym nawet Pan Bóg i nasza matu- 

la przyroda się sprzeciwia (a). 

J. Nepomucen Kurowski. 

(a) Patrz Nr. 15 i 16 Gazety Rolniczej z r. ze Odpowiedź 

na uwagi nad hodowlą merynosów w kraju naszym, i t. d , i odpowiedź 

moję: w Nr. 19 tejże Gazety, w Nr. 41 Korresp. Warszaw. przy Gaz. 

Wars. wychodzącego, oraz w Nr. 26 z r. ze. Przeglądu Rolniczego za- 

mieszczoną. K.



 

PRZEDMOWA P. BUCHNERA. (a) 

Nader trafnie obecny czas nazwano przemysło- 

wym; w żadnym bowiem innym przemysł różnego ro- 

dzaju, nie uczynił tak wielkich jak dziś postępów. Ze 

smutkiem przecież wyznać należy, że tylko przemysł 

rolniczy może ze wszystkich najważniejszy, a przynaj- 

mniej większej ich części za podstawę służący, o wiele 

w tyle pozostał i leniwym, a nawet obojętnym, za dru- 

giemi wlecze się krokiem. 

W prawdzie była chwila, w której i rolnictwo nie- 

mieckie olbrzymio posunęło się naprzód i rokowało 

dla rodu ludzkiego, niezmierne korzyści; lecz z praw- 

dziwem ubolewaniem wyznać wypada, że chwila ta po- 

niekąd już minęła, ze wzniecony zapał już ustał (b). 

Owszem, zdaje się, iż w wielu punktach cofnęliśmy się 

(a) Przedmowa ta widocznie popiera zdanie nasze przed 8 

laty wyrzeczone: że i w Niemczech rolnictwo poczyna wracać do 

dawnego stanu, czyli zupełnego letargowego uśpienia. Wszakże 

i ta okoliczność staćby się powinna silną dla nas zachętą do ule- 

pszenia gospodarstwa, aby w razie potrzeby, zasilać kraje niemiec- 

kie naszego rolnictwa produktami. 

(b) O prawdzie tego przekonywają także pisma niemieckie 

rolnicze; są bowiem oschłe, czcze, bez najmniejszego interesu. 

K.  



 

w tył, i o lat kilkadziesiąt zbliżyli do owej ślepej ruty-ny, 

do owego letargowego uśpienia, z którego jeniusz 

Thaera i kilku jemu podobnych mężów, zaledwie nas 

zbudzić zdołał; albowiem nie tak ogólnie, jak na to za- 

sługuje, widzimy rolnictwo płodozmienne, tę najważniej- 

szą zamianę przestarzałego systemu trójpolowego, które- 

mu słusznie nędzny stan gospodarstwa wiejskiego przy- 

pisać należy; tu i owdzie tylko spostrzegamy zaprowa- 

dzoną na właściwą stopę uprawę roślin pastewnych', te 

główną podstawę chowu zwierząt domowych; a nastę- 

pnie główne źródło produkcyi rolnej, przez nawóz od 

nich otrzymany; tu i owdzie tylko napotykamy karmie- 

nie zwierząt domowych na stajni w letniej porze, ten 

jedyny 

środek zachowania ich zdrowia, a mianowicie zabez- 

pieczenia od różnych zaraz, którym utrzymywane na 

pastwiskach tak często ulegają (a); nakoniec, tu i ow- 

dzie tylko trafiamy staranny chów zwierząt domowych 

a mianowicie: racyonalne udoskonalenie ich ras do miej- 

sca i okoliczności zastosowane (b). Wielu, mianowicie 

młodych gospodarzy, poczyna się udawać do owej ty- 

le lenistwu dogodnej zasady: tak robił dziad i pradziad, 

tak i my robić będziemy i brnie w coraz większe błoto, 

narzeka na ciężkie czasy, pragnie zmiany, nie wiedząc 
(a) Oddawna już uczyniono to postrzeżenie, że różne zarazy 

nigdy nie zabijają tyle zwierząt w okolicach, gdzie powiększej czę- 

ści zaprowadzone jest ich karmienie na stajni, jak np. w południo- 

wych Niemczech lub trzymanie w zagrodach pastwiskowych, jak to 

niemal ogólnie ma miejsce w Anglii. 

(b) Taki stan gospodarstwa wiejskiego, niemal dosłownie 

znajdujemy w sprawozdaniu przez ministra Spraw wewnętrznych, 

królowi pruskiemu w r. 1847 złoźonem.  



 

jakiej; rzuca się w marzenia zupełnie niepodobne do 

urzeczywistnienia (a): 

Łatwo byłoby mi wymienić długi i bardzo długi 

szereg postępowań, niewyrozumowanie, lecz jedynie 

ślepe naśladownictwo, za podstawę mających; lecz o- 

graniczę się na jednym z ważniejszych: najprzód ponie- 

waż najogólniej jest przyjęte: powtóre ponieważ naraża 

ogół naszej ludności, rolnictwem się niezajmującej, na 

dotkliwy niedostatek, lub wysoką zboża cenę. 

Mówię tu o stracie, jaką ponosimy przez daremny 

a nawet umniejszenie plonów przynoszący zbyt gęsty 

zasiew zbóż ozimych i letnich; a która to strata, podług 

bardzo umiarkowanego obliczenia, w Niemczech, prze- 

szło 10 milionów centnarów wynosi. 

Wszakże nie jest to marzenie, lecz czysta rzeczy- 

wistość. Podług wykazów statystycznych mamy w Niem- 

czech 41,777,528 morg. magd. zbożem uprawianych. 

W średniem przecięciu wychodzi l cent. zboża na morg. 

Tysiączne doświadczenia przekonywają: że skoro ziar- 

(a) Mniemaliśmy, iż podobny obraz gospodarstwa, tylko 

nam możnaby zarzucić. Zresztą na pochwałę naszej stałości w postę- 

powaniu, wyznać należy, że podobnej nagłej zmiany, nie mamy wcale 

sobie do wyrzucenia: bo rolnictwo nasze ani nie doznało owego 

olbrzymiego postępu, ani też stagnacyi lub wstecznego kroku; ale ra- 

czej, prócz niektórych, zaiste chlubnych wyjątków, w ogólności, 

jak mówi wyżej autor: leniwym i obojętnym za drugiemi przemysłami wle- 

kło i wlecze się krokiem. Lecz dzięki Bogu, spodziewać się należy, iż 

od zaprowadzenia u nas Towarzystwa rolniczego, pod przewodem tyle 

gorliwego o dobro kraju, a mianowicie o podniesienie rolnictwa, 

męża jakim jest hr. Andrzej Zamojski, rolnictwo nasze wkrótce 

zajmie miejsce, tak z położenia, jak z wszelkich stosunków jemu 

przynależne. K.  



 

no równo zostanie rozpostarte, do właściwej wysoko- 

ści ziemią przykryte, zasiane w ziemi dobrze doprawio- 

nej i każdemu rodzajowi zboża właściwej, więcej niż 

połowę wymienionej ilości oszczędzić można; a mimo 

to, lepiej ono obrodzi i jednocześniej dojrzeje, przez co 

unika się straty podczas żniwa przez wykruszenie się 

najlepszego ziarna; a do tego i pasza jest lepsza. Tym- 

czasem weźmy nie już połowę, lecz 1/4 część oszczę- 

dzonego ziarna, a mieć będziemy przeszło 10 milionów 

cent. zboża do naszej dyspozycyi; nie licząc tego które 

większy plon, w skutek równego siewu i dobrej upra- 

wy przynieść może. 

Karol Buchner.



 

 



 

I. O SIEWIE W OGÓLNOŚCI. 

Dobre wykonanie siewu, jest zaiste jedną z najwa- 

żniejszych czynności gospodarstwa wiejskiego, główną 

podstawą pomyślności rolnika. Zależy ono szczególniój 

na równem rozpostarciu ziarna w stosownej ilości, oraz 

na dokładnem przykryciu onegoż. 

Siew bowiem równy, przynosi następujące korzyści: 

1. Przytłumia chwasty. Skoro siew jest nierówny, 

miejsca próżne pokrywają się chwastami, które jako 

silniejsze, tłumią będące wśród siebie rzadkie zboże; 

przeciwnie, gdy siew jest równy, zboże bierze górę nad 

chwastami, już to z powodu większej ilości, jako też je- 

dnostajnego wzrostu. 

2. Zboże jednocześnie dojrzewa i jednocześnie się wy- 

kształca. Im rośliny są gęstsze, tem wolniej rosną ni- 

szcząc się wzajemnie: bo ziemia nie jest wstanie dostar- 

czyć dla wszystkich dostatecznego pokarmu; skutkiem 

tego, niejednocześnie dojrzewają i mniej doskonale 

wydają ziarno. Skoro zaś każda roślina ma przyzwoitą 

dla siebie przestrzeń, rośnie sporzej i jednocześnie z dru- 

giemi się wykształca. Niejednoczesne zaś dojrzewanie, 

niemałą podczas żniwa przynosi stratę; ziarno bowiem 

p rzestałe, łatwo się okrusza, niedojrzałe zaś będąc uży-



 

te do siewu, nie wschodzi, lub nędzną wydaje roślinę i 

nędzne ziarnko. 

3. Równo rozsiewając ziarno, już przez to samo wiele 

go oszczędzić można. Liczne bowiem doświadczenia prze- 

konały, iż siewacz wprawny, przynajmniej 1/3 część zwy- 

czajnej ilości nasienia oszczędza, a przytem, większy 

plon się zbiera. 

Mimo jednak tylu tak widocznych korzyści, wię- 

ksza część rolników ważną tę czynność tak mało ceni, 

tak niedbale wykonywa; nie już tylko co do uprawy 

ziemi; co do zachowania czasu wysiewu, każdej roślinie 

właściwego; co do sposobu dokładnego przykrywania 

ziarna ziemią; a szczególniej co do równego rozpościerania 

go na roli, czyli siania. W wielu okolicach panuje na- 

wet dotąd zwyczaj: iż parobcy pańszczyzniani lub dwor- 

scy, przeznaczeni do przyorywania zasiewu, rozsiewają 

zboźe na swym dziale. Czyż może być postępowanie 

bardziej niestosowne, a nawet szkodliwsze? Ludzie bo- 

wiem ci, już to z powodu małej, a częstokroć żadnej 

wprawy; już przez nieżyczliwość, a szczególniej, aby jak 

można najprędzej swój wydział wyorać, mówiąc wła- 

ściwie, nie sieją, ale wyrzucają ziarno. Rzut oka na po- 

le tym sposobem zasiane, a mianowicie podczas wscho- 

dzenia ziarna, dostatecznie dowodzi twierdzenie to: jest 

tu bowiem wiele miejsc niemal próżnych, a na innych 

potrójna, poczwórna massa ziarna. 

Tu i owdzie tylko trafiamy gospodarzy, używają- 

cych do siewu ludzi wprawnych zachęcając ich stoso- 

wnemi nagrodami do tem większego udoskonalenia się 

w tej czynności. Wszakże tam, gdzie np. kilkaset korcy 

się wysiewa, kilka korcy zboża danych dobremu sie- 

waczowi, z górą się wynagrodzi: już to przez oszczę-



 

dzenie ziarna, jako przez większy plon, z jednostajnego 

siewu pochodzący. 

Ponieważ najdokładniej wykonany zasiew nie mo- 

że zapewnić dobrego plonu: 

1. Jeżeli rola nie była dobrze uprawioną i uży- 

znioną. 

2. Jeżeli nasienie nie było zebrane w stanie zupeł- 

nej dojrzałości. 

3. Jeżeli źle było przez zimę zachowane. 

4. Jeżeli siew nie był w czasie właściwym wyko- 

nany; przeto nasamprzód nad temi przedmio- 

tami wkrótkości zastanowić się wypada. 

1. Główniejsze zasady uprawy i użyznia- 

nia roli. 

1. Im dłuższy czas wystawia się rola przed siewem 

na wpływy atmosferyczne, tern żyzniejszą się staje; dla- 

tego, rola przeznaczona pod zasiewy letnie, w jesieni 

już winna być odwróconą do zupełnej głębokości i 

w tym stanie—niebronowana—zostawać do wiosny. 

2. Im głębiej ziemia spulchniona, tem bardziej na- 

pawa się substancjami w powietrzu zawartemi; a na- 

stępnie staje się żyzniejszą. Dlatego, warstwa rodzajna 

winna być tak głęboko uprawiana, jak daleko korzenie 

uprawianych w niej roślin sięgają; jeżeli zaś, dla braku 

nawozu, do tej głębokości nie może być oraną, należy 

przynajmniej rozpulchnić warstwę spodnią, za pomocą 

podskibowych płużków. 

3. Ponieważ większa ilość uprawianych w gospo- 

darstwie roślin, zapuszcza korzonki mniej więcej na 6 

cali głęboko, przeto, przynajmniej do tej głębokości  



 

rola winna być oraną i użyznioną, jeżeli plon ma być 

naturze roślin odpowiedni; o ile zaś płytciej jest orana, 

o tyle żniwo będzie mniejsze. Z pewnością bowiem 

twierdzić można, iż w równych zkądinąd okoliczno- 

ściach, kto uprawia rolę 4 cale głęboko, o 1/3część 

mniejsze ma plony od uprawiającego oneż na 6 cali. 

Rozumie się samo z siebie, iż pod rośliny, głębiej ko- 

rzenie zapuszczające, np. pod koniczynę, lucernę, kar- 

tofle, i t. p. głębiej rolę uprawiać wypada. 

4. Nigdy nie należy przyorywać nawozu głęboko; 

ale raczej tak płytko, aby tylko ziemią przykryty został. 

W przeciwnym bowiem razie, wiele części oneg-oż topi 

się w spodniej warstwie. 

5. Im częściej i dokładniej rola się rozpulchnia i 

proszkuje, tem mocniej przyciąga wilgoć z powietrza 

i napawa się jej odżywnemi substancyami; dlatego, 

nietylko podczas uprawy należy ją należycie rozpul- 

chnić, lecz nadto, wypada ją rozpulchniać podczas we- 

getacyi tych roślin, które tego dozwalają; np. kartofle, 

buraki, bób, tytuń i t. p. 

6. Im rola wolniejsza od chwastów, tem dokładniej 

wykształcają się uprawiane w niej rośliny; zatem, dobra 

jćj uprawa, zależy nie już tylko na jej rozpulchnieniu 

i użyznieniu, lecz i wyniszczeniu chwastów; wprawdzie 

jest to rzecz znana, lecz tak mało zachowywana, iż nie 

zawadzi ją przypomnieć. Stosuje się to szczególniej do 

tych roślin, których nasienie w pierwszym perjodzie ży- 

cia, wolno się rozwija, a obok tego, słabą mają koronę, 

jak np: len, proso, marchew, koniczyna i t. p. 

7. Gdzie tylko miejscowość dozwala, zagony iść 

powinny od północy ku południowi; a to dlatego, aby 

rola, o ile podobna, jednostajnie się ogrzewała.  



 

8. Unikać należy ile możności zagonów o zbyt wy- 

sokich grzbietach, gdyż kształt ten mocno się sprzeci- 

wia jednostajnemu rozlewaniu się wilgoci i jednostajne- 

mu działaniu ciepła; a mianowicie: jeżeli zagony nie 

maja wyżej (7) wymienionego kierunku. 

9. Zagony wązkie (4ro skibowe), tylko w gruncie 

bardzo ścisłym, gliniastym, mokrym, lub też w klimacie 

bardzo wilgotnym, a nadewszystko, gdy warstwa ro- 

dzajna bardzo jest płytka, celowi odpowiadają; a to dla 

tego, że w pierwszych przypadkach przyczyniają się do 

oswobodzenia ziemi ze zbytecznej wilgoci, a w ostatnim 

przez większe skupienie się, powiększa się grubość war- 

stwy rodzajnej. 

10. Wtenczas tylko rolę odwracać należy, gdy się 

znajduje w umiarkowanym stanie wilgoci; równie bo- 

wiem jest szkodliwem odwracanie, gdy jest zanadto 

sucha, lub zbyt mokra. 

11. Dobre narzędzia rolnicze nie już tylko wiele 

oszczędzają pociągu, ale nadto najwięcej się przyczy- 

niają do obfitego plonu, o ile ten, od dobrej uprawy zie- 

mi zawisł. 

2. Nawozy. 

1. Szczątki ciał roślinnych , są najnaturalniejszym 

pokarmem roślin; one więc powinnyby stanowić w ka- 

żdem gospodarstwie główną podstawę nawozów; zwy- 

kle zaś zastępują je wszelkie odchody stajenne zwie- 

rząt. 

2. Zapobieganie ulotnianiu się tychże odchodów, lub 

zwęglaniu się na kupach i przyrządzanie ich w sposób 
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roślinom najprzystępniejszy, głównem być winno rolnika 

staraniem. Lecz na nieszczęście mało mamy rolników 

tym sposobem obchodzących się z nawozem stajennym- 

Większa bowiem liczba wystawia go jakby naumyślnie 

na ulotnienie lub opłukanie wodą deszczową; przez co 

najżyzniejsze tracą się części; a reszta wyługowanej 

słomy wywozi na rolę. Wielu także, idąc ślepo za ra- 

dami nowatorów, podniecanemi chęcią sławy a częściej 

zysków, czeka za tak zwanemi chemicznemi nawozami, 

w laboratoryach chemicznych produkowanemi i zanie- 

dbywa, w rzeczy samej najnaturalniejszy, najpewniejszy 

i jeżeli właściwym sposobem otrzymany, najtańszy spo- 

sób użyzniania ziemi; to jest: zwyczajnemi nawozami. 

3. Woda, nie już tylko jest najlepszym pokarmem 

roślin, lecz nadto jedynym środkiem, za pomocą które- 

go mogą one przyjmować wiele innych pokarmów. Tym- 

czasem, użycie jej na ten cel, bądź to przez urządzenie 

stosownych zalewań na rolach, lub mieszanie jej z mo- 

czem i użyźnianie takową mieszanką roli, poniekąd jest 

nieznane w Europie, wyjąwszy Belgią, Lombardją, 

Szwajcarją i Hiszpanią. 

5. Nawóz zielony, niestety, tylko w książkach ale 

nie w praktyce znajdujemy; a przecież jest to jedyny 

środek podźwignienia w krótkim czasie gospodarstwa, 

tam, gdzie dla braku inwentarzy, nie produkuje się do- 

statecznej ilości nawozu. 

5. Wyrabianie pudretów, uratów, i różnych sztu- 

cznych czyli chemicznych nawozów, w krajach tylko 

bardzo ludnych na użytek ogrodów polecane być może; 

dla rolnictwa zaś nie zasługują one na uwagę, a szcze- 

gólniej tam, gdzie ludność mała, produkta rolne stosun-  



 

kowo tanie, a ziemi mogącej dostarczyć roślin paste- 

wnych, lub nawozów zielonych podostatkiem. (a) 

6. Produkcya kompostów powinna się ograniczyć 

tylko do tych ciał, które, albo znajdują się w gospodar- 

stwie w bardzo małych ilościach jako: odchody ludzkie; 

ptastwa domowego, śmieci, pomyje kuchenne, uryna i t. 

p., albo które z trudnością się rozkładają, np. wrzos, 

torf, liście i t. p., albo też nakoniec, które wiele miesz- 

czą w sobie nasion chwastów, np. barłogi i odchody 

stodolne i t. p., a następnie które same przez się na na- 

wóz użyte być nie mogą. 

Ciała te, należycie z sobą pomieszane, co pewny 

okres czasu zwilżane gnojówką i należycie przerabiane, 

stanowią silny nawóz; lubo zawsze w małej tylko ilości. 

7. Margiel, glina palona, popiół wyługowany i t. 

p. należą do liczby tych środków, które poprawiają stan 

fizyczny ziemi i usposobiają onęż do prędszego i lepsze- 

go przeistoczenia zawartych w niej substancyj z po- 

wietrza. 

8. Pod względem ilości nawozu, potrzebnej w da- 

nych stosunkach co do klimatu, jakości ziemi i płodo- 

zmianu, do wydania największej produkcyi, nie mamy 

dotąd pewnych zasad. 

9. Równa także panuje niepewność co do stosun- 

kowej wartości różnych gatunków nawozów zwierzę- 

cych. 

10. Wszelkie usiłowania agronomów, celem wy- 

(a) Tego zdania jest także słynny praktyczny agronom Koppe. Mó- 

wi on, iż jest największą niedorzecznością, zajmować się nawozami che- 

micznemi tam, gdzie można mieć podostatkiem nawozów zwierzęcych lub 

roślinnych, zawsze tańszych i pewniejszych od pierwszych.  



 

nalezienia pewnego stosunku pomiędzy produkcyą na- 

wozów, a ich zużywaniem przez wegetacyą, czyli, je- 

dnem słowem , nauka o statystyce rolniczej, zostawia je- 

szcze nader obszerne pole do ćwiczenia się w domysłach. 

11. Kto pod względem* żyzności ziemi podupadłe 

gospodarstwo podźwignąć zamierza za pomocą środ- 

ków ekonomicznych, winien : 

a) Zwrócić nasamprzód całą swą uwagę na obcho- 

dzenie się z nawozem zwierzęcym, podług wykrytych 

w tej mierze zasad. 

b) Podnieść produkcyą łąk samorodnych, bądź to 

przez stosowne ich osuszanie lub zalewanie, albo też 

mierzwienie; a w braku tychże, uprawiać jak najwięcej 

roślin pastewnych. 

Tym bowiem tylko sposobem możemy z każdym 

rokiem powiększać żyzność ziemi, a następnie obfitość 

plonów. 

Zupełne zaniedbanie kultury łąk, żadna, lub bar. 

dzo ograniczona uprawa roślin pastewnych, najprzeci- 

wniejsze obchodzenie się z nawozem na gnojowisku, 

nieużywanie bardzo ważnej onegoż części, to jest: gno- 

jówki, połączone z tern mylnem zdaniem: że rolnik tylko 

w najobszerniejszej uprawie zboża korzyść znajduje; i że 

obfitość onegoż, nie w stosunku żyzności lecz obszerności 

ziemi się mieści: otóż prawdziwe przyczyny zguby wię- 

kszej części rolników. 

3. Oznaki zupełnego dojrzewania zboża 

siewnego. 

Najnowsze doświadczenia przekonały, że zboże 

przed zupełnem dojrzeniem źdźbłów zebrane, to jest



 

gdy żółknąć poczyna, jest najmłotniejsze, a ziarno cięż- 

sze, zatem mączniejsze, od zebranego po zupełnem doj- 

rzeniu słomy; przytem ostatnia, o wiele jest pożywniej- 

szą od zupełnie na pniu uschłej. 

Zachodziło pytanie: czyli zebrane w tym stanie do 

siewu jest zdatne. Oznaką zupełnego do tego celu doj- 

rzenia, jest zupełne wykształcenie kiełka zbożowego. 

Lecz jakże to poznać można? Oznakę tę mamy do po- 

dziękowania słynnemu professorowi agronomii p. Kor- 

tę. Przytaczamy tu własne jego w tej mierze słowa: 

,,O zupełnem wykształceniu kiełka, przekonać się 

możemy, biorąc w dwa palce lewej ręki ziarno, w ten 

sposób, by ta część, w której się mieści dołek kiełko- 

wy, ku górze obróconą była, poczem przez przyciśnie- 

nie paznogciem ziarnka poniż rzeczonego dołka, wy- 

pycha się z niego kiełek, co z łatwością się uskutecznia 

gdy ziarno jest świeże. W tym razie kiełek, w postaci 

ciała białego, około jednej linii długiego, albo sam 

przez się z ziarna wyskoczy lub zupełnie wykształcony 

leży w środku ziarna i z łatwością daje się podjąć; al- 

bo też w części tylko wykształcony, mocno jest jeszcze 

do środkowej massy ziarna przyczepiony, tworząc z’nia 

poniekąd jedne massę; w tym przypadku zboże jest je- 

szcze surowe; w dwóch zaś poprzednich zdatne już do ko- 

szenia. 

Bardzo znaczną ilość kłosów tym sposobem roz- 

poznawałem; często znajdowałem kiełek zupełnie wy- 

kształcony w kłosie zielonawym. Zebrane w tym sta- 

nie, suszyłem, poczem rozpoznawałem ich ziarno. Z po- 

wierzchowności było ono piękne, miało mąkę białą, 

łupinkę cienką; słowem, było bez żadnej nagany i zu-



 

pełnie równało się ternu, jakie piekarze za najlepsze 

uznają. 

Nadto, ziarno z kłosów takowych zebrane, po do- 

kładnem ostatnich wysuszeniu, wykruszone, zasadziłem 

dla poznania jego siły kiełkowania. Wszystkie ziarnka 

zeszły i tak bujno roślinowały, że nic nie zostawiały do ży- 

czenia. 

Aby zaś z tern większą tu postąpić pewnością i 

przekonać się: że te a nie inne ziarnka przypadkiem 

w ziemi się znajdujące, obeszły, gotowałem ziemię do 

tego doświadczenia użyć się mającą, przez godzin kil- 

ka w wodzie; poczem wysuszyłem ją w piecu tak go- 

rącym, iż wszelkie zarody życia roślinnego, w niej się 

znajdujące, niezbędnie zniszczone być musiały. 

Po kilkokrotnem powtórzeniu takowych doświad- 

czeń, kończy professor Korte: „najmocniej jestem teraz 

przekonany, iż ta oznaka dojrzałości zboża, ogólnie słu- 

żyć może za skazówkę do rozpoczynania żniwa. Spodzie- 

wać się więc należy, iż przedmiot ten, tyle zaiste wa- 

żny, zwróci na siebie uwagę panów gospodarzy, i do 

czynienia podobnych doświadczeń, w celu najzupełniej- 

szego wyjaśnienia go skłoni. Wszakże nietylko przez 

to żniwa o wiele wcześniej rozpocząćby można, ale 

nadto i słoma stałaby się znacznie żyzniejszą; a nade- 

wszystko wszelkie następne prace rolnicze, o tyle wcze- 

śniej dałyby się uskutecznić. Zarzut iż zboże tak wcze- 

śnie zebrane trudnoby się omłacało, małej jest wagi 

w porównaniu do korzyści. Zresztą niechby jaka część 

niezupełnie wykształconego ziarna w słomie pozostała, 

straconem nie będzie skoro ta zostanie obróconą na 

paszę.  



 

4. Przechowywanie zboża siewnego. 

Dobre przechowanie przez zimę nasion, wywiera 

przeważny wpływ na ich plon i dobroć ziarna. Liczne 

doświadczenia przekonywają: iż każde ziarno najlepiej 

się przechowuje w swym nasienniku; ogołoconemu zaś 

z niego, najwięcej szkodzi wilgoć, mocne piepło i o- 

wady. 

Przez wilgoć, nabiera ziarno odoru stęchłego. Nie 

traci ono wprawdzie przez to mocy kiełkowania; o- 

wszem wschodzi i wydaje bujną roślinę; ale złe później 

się dopiero , objawia. Według bowiem Thaera, roślina 

z nasienia stęchłego, albo się wcale niezapłodnia, lub 

bardzo mało; najczęściej zaś, doszedłszy już do zakwi- 

tnienia, nagle kwiecie utraca. „0 prawdzie tego, mówi 

Thaer z pewnością się przekonałem, siejąc owies stęchły. 

I jeżeli w razie malej stęchlizny, skutek nie zbyt jest wido- 

czny, jest on przecież dostateczny, do zmniejszenia plonu. 

W wielu przypadkach, gdzie nieudanie się rośliny innym 

przypisywano przyczynom, niezawodnie stęchlość nasienia 

była z nich najgłówniejszą." 

Każde ziarno, mniej więcej zatrzymuje przy sobie 

naturalną wilgoć; prócz tego chciwie ją przyciąga z po- 

wietrza, i to tak dalece, że ziarno najsuchsze, skoro 

w miejscu wilgotnem czas niejaki zostaje, wkrótce się 

nią napoi i zagrzeje. Dlatego to, najpewniej jest zboże 

sucho z pola zebrane, w słomie przechowywać; gdyż 

wilgoć więcej tu działa na słomę, aniżeli na ziarno; gdy 

zaś jest omłócone, należy je w miejscu suchem cienko 

rozpostrzeć i często podczas suchego powietrza prze- 

wiewać.  



 

Mocne ciepło, bądź to', iź pochodzi z rozgrzania się 

nasienia wilgotnego lub też podczas suszenia nasie- 

nia np. koniczyny (a) za pomocą ognia, szkodliwszem 

jest nawet od wilgoci; albowiem przez naturalne roz- 

grzanie się ziarna, zaród kiełkowania mniej więcej się 

rozkłada; a przez suszenie go za pomocą ognia, tenże 

zaród usycha. 

Że nasienie napsute przez owady lub inne zwierzę- 

ta niezdatne jest do siania, pewnie niepotrzeba namie- 

niać. 

5. Właściwy czas siewu. 

Każda roślina ma właściwy sobie czas siewu. U- 

chybienie go, jedyną jest częstokroć przyczyną nieuro- 

dzaju. Przypisują to zwykle porze czasu wegetacyi nie- 

przyjaznej. Wszakże jest to zdanie bardzo dogodne 

wielu rolnikom: bo sprzyja ich opieszałości, nieumieję- 

tności i t. p., i dlatego ogólnie przyjętem zostało. 

Nie ulega wątpliwości iż pora czasu wielki wy- 

wiera wpływ na stan uprawianych roślin; lecz nie za- 

wsze jest ona przyczyną nieurodzaju. Często bowiem 

widzimy w razie niedogodnej pory czasu na jednym fol- 

warku najnędzniejszy urodzaj; a na drugim, w blisko- 

ści pierwszego położonym, średni, a nawet i bardzo 

dobry. 

(a) W wielu gospodarstwach, dla łatwiejszego oddzielenia ziarna 

koniczyny od ich łupinek, suszą je wraz z niemi w piecach, zaraz po 

omłóceniu. Postępowanie to, jest bardzo szkodliwe; gdyż nasienie bar- 

dzo łatwo zbytecznie być może rozgrzane, a następnie do siewu w czę- 

ści lub całkiem niezdatne. Dlatego najlepsze ziarno tej rośliny, tak często 

zawodzi; a rolnik niebaczny przypisuje to ziemi i więcej już koniczyny 

nie uprawia.
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Cóż mogło być tego przyczyną? Trudno przypu- 

ścić, aby ostatnim gospodarzom pora czasu lepiej sprzy- 

jała: bo mała odległość miejsca, temu się sprzeciwia. 

Muszą więc być tego inne powody. Do najczęściej zda- 

rzających niezawodnie policzyć można: czas siewu, każ- 

de bowiem zboże ma właściwy sobie czas wysiewu i 

dojrzałości. Jeżeli np. ziarnko tak jest znatury usposo- 

bione, iż na początku wiosny kiełek onegoż budzi się i 

rozwija; rzecz naturalna; iż siła jego osłabi się lub zginie, jeżeli 

je dopiero ku końcowi wiosny oddamy ziemi. 

Ważny ten przedmiot obszerniej wyłożymy w § 6. 

II. OSIEWIE W SZCZEGÓLNOŚCI. 

 §1. Jakie ziarno brać do siewu: wielkie lub drobne? 

Jak dalece zasady gospodarstwa wiejskiego do- 

tąd są niepewne, jak starannego wymagają jeszcze ba- 

dania, obserwowania, doświadazenia, nowy mamy do- 

wód w wątpliwości, jaką obecnie powzięli niektórzy 

z pierwszych angielskich i niemieckich agronomów, co 

do kwestyi w tytule niniejszego paragrafu wymienionej; 

a która dotąd w ten sposób powszechnie była rozwią- 

zywaną: iż do siewu brać należy ziarno największe, naj- 

pełniejsze, najzupełniej wykształcone. Całkiem przeciwne- 

go w tej mierze zdania jest między innemi sławny pra- 

ktyczny gospodarz p. Józef Banks autor dzieła powsze- 
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chnie wysoko cenionego. O różnych chorobach roślin. 

Mówi on tamże: 

. . . . Dodać mi tu wypada, iż chociaż ziarna pszenicy, 

siłą wysysającą grzybka (a) tak dalece są zmniejszone 

i pokurczone, iż zaledwie można z nich mieć cośkolwiek 

mąki do pieczenia zdatnej, jednakowoż, takie ziarna, 

wyjąwszy przypadki zupełnego zniszczenia w nich mąki, 

lub przez niedojrzenie na pniu, źle wykształconej, ró- 

wnie są zdatne do siewu, jak najzdrowsze, najzupeł- 

niej wykształcone, jakie tylko mieć można; a nawet, pod 

niektóremi względami, pierwsze nad drugie do siewu 

przekładaćby należało; albowiem szefel ziarna mocno 

pokurczonego, zawiera przynajmniej 1/3 część więcej 

ziarn, aniżeli szefel najzdrowszego największego, i dla 

tego, 3ma szeflami ziarna drobnego, o którym mowa, 

przynajmniej tyle roli można obsiać co 4ma szeflami 

wielkiego. Dla doświadczenia, zasadziłem 80 ziarn 

pszenicy, najmocniej głownią dotkniętych, jakie tylko 

mogłem nabyć; z tych wyrosło 70 najzdrowszych jak 

tylko być mogą roślin, a 10 tylko zgniło. 

,,Pochodzi to ztąd, iż mąka w ziarnie, służy do ży- 

wienia rozwijającego się kiełka, jedynie tak długo, do- 

póki nie zapuści korzonków w ziemię; odtąd zaś, już 

sama ziemia dostarcza mu pokarmu. Wszakże do wy- 

mienionego celu 1/10 część mąki, w pełnym i zdrowym 

ziarnku zawartej, więcej jest niż dostateczną; resztę zaś 

mąki, natura, wyraźnie na inne cele przeznaczyła. (b) 

(a) Grzybek o którym mowa, uważany jest za przyczynę różnych 

chorób roślin; a przecież jest on tylko ich skutkiem. 

(b) Twierdzenie to popiera niejako oświadczenie p. Lueder, iż 

ziarno mocno głownią dotknięte, po zabejcowaniu, najzdrowsze wydaje 

rośliny.  



 

 

„W skutek kultury, mającej na ce!u osiągnienie jak 

można największej ilości mąki w ziarnie, naturalna ilość 

onej w tym stopniu powiększoną została, jak np. po- 

większyła się ilość mięsa w gruszkach i jabłkach ogro- 

dowych, przez staranne udoskonalenie, w porównaniu 

do dzikich leśnych płonek, z których pochodzą. Zwy- 

czajnie bierze się do siewu ziarno największe, najpeł- 

niejsze, to jest zawierające największą ilość mąki, jakie 

tylko można nabyć: wszakże jest to czyste marnotrawienie 

ludzkiego pokarmu, (a) Najmniejsze ziarnka, które się 

otrzymują po wysianiu zboża na targ przeznaczonego, 

a zwykle się obracają na potrzeby domowe dla ludzi, 

lub na pokarm dla drobiu, podług licznych doświadczeń 

są równie dobre do siewu jak największe, najpełniejsze 

tego samego gatnnku. 

„Każdy kłos pszenicy — kończy Banks — zawiera 

ziarna różnej wielkości. Od samego spodu kłosa zwy- 

kle są one jednakowej wielkości, u wierzchołka zaś 

onegoż, do którego napływ soków był najmniejszy, 

ziarno zwykle jest drobne, pomarszczone. Owoż, małe 

te ziarnka, których młynarze nie chcą kupować, ponie- 

waż mało zawierają mąki, mają jej przecie podostatkiem 

do początkowego rozwinienia wegetacyi, i tyle dostar- 

czają kiełkom pokarmu, co największe, najpełniejsze 

ziarno." 

„Zdanie pana Banks, mocno zdaje się popierać na- 

(a) Godna uwagi, jak wielką ma przewagę proste doświadczenie 

nad rozumowaniem i teoryą. Zwykle wieśniacy biorc najdrobniejsze ziar- 

no do siewu, a największe sprzedają, utrzymując: „iż jest grzechem, naj- 

lepszy dar Boży w ziemię wrzucać, kiedy i z małego ziarna dobre zboże 

wyrasta." Wszakże obecnie, liczne doświadczenia zdanie to popierają.  



 

 

stępujący wypadek. Pewien angielski gospodarz , wy- 

chodząc z tej dawnej zasady: iż chcąc polepszyć gatu- 

nek pszenny, należy brać do siewu największe, najpeł- 

niejsze ziarno, sprowadził do siewu pewną ilość pszeni- 

cy, która pod powyższemi względami, w okolicy słynę - 

ła. Z tej pszenicy, za pomocą przetaków, oddzialił sa- 

mo największe ziarno i obsiał 3 akry najlepszego grun- 

tu w rzędy 10 cali od siebie oddalone. Jak się rozumie, 

wszelkie prace w czasie wegetacyi tego zboża, jako 

opielanie, obsypywanie i t. p. najstaranniej były wyko- 

nane. Tymczasem, okazało się, iż pszenica ta, w niczem 

nie była lepsza, od zwyczajnym sposobem, (nie przesie- 

wanej) zasiana, owszem, oficyaliści jego uważali, że na- 

wet była gorsza od ostatniej. To zaś pewna, iż w kło- 

sach znajdowało się bardzo wiele drobnych ziarn. 

P. Buchner mówi w tej mierze co następuje: 

,,Do tej chwili różnią się zdania gospodarzy, co do 

jakości ziarna, na siew użyć się mającego. Albowiem 

wyżej wskazane doświadczenia, tak dalece są przeci- 

wne, przyjętej od wieków zasadzie: iż tylko wielkie 

ziarno obfity plon wyda; zasadzie, istotnie na analogii 

wielu rzeczy, nawet na prostem rozumowaniu opartej, 

iż zapewne wiele czasu upłynie, zanim jedna albo druga 

ogólnie przyjętą i w praktykę wprowadzoną zostanie. 

W tem zaś wszyscy się zgadzają, iż ziarno na siew 

powinno być zebrane w stanie zupełnej dojrzałości; przy- 

tem nie ze zbytecznie żyznej ziemi; oraz więcej zimnej 

niż gorącej; niechby ziarno było drobniejsze i mniej mą- 

czyste; gdyż liczne doświadczenia przekonały: że ze- 

brane z gruntu zimniejszego, lepiej obradza w gruncie 

cieplejszym a niżeli w przeciwnym razie. Zresztą, wszak-



 

 

że wszystkie rośliny z gruntu zimniejszego w cieplejszy 

przeniesione, bujniej, niźli w pierwszym wegetują.” • 

Przytoczyliśmy powyższe doświadczenia słynnych 

gospodarzy, nie celem zachęcenia pp. Ziemianów do 

bez względnego ich naśladowania, czyli do używania do 

siewu drobnego nasienia; lecz raczej, celem wykazania, 

jak dalece zasady rolnicze, przez ogół za najpewniej- 

sze uważane, wątpliwości podpadają; a następnie wska- 

zania potrzeby staranniejszego niż dotąd zgłębienia na- 

tury ich zawodu rolniczego; a przytem nie cenienia lek- 

ce cudzych doświadczeń, niechby się najmocniej sprze- 

ciwiały dotychczasowej praktyce; lecz sprawdzania ich — 

ma się rozumieć na małą skalę — przy ścisłem zacho- 

waniu potrzebnej w tej mierze oględności; czyli grun- 

townem badaniu przyczyn, na wypadki doświadczeń 

wpłynąć mogących. A nadewszystko, nieoceniania 

skutku podług jednorocznego wypadku, lecz podług 

kilkoletnich w różnych okolicznościach otrzymanych re- 

zultatów. (a) 

(a) Często nam się zdarza czytać w pismach naszychrolni- 

czych podobne doniesienia: „Wyczytawszy w pismie, n, n, wielką 

pochwałę rośliny n, nabyłem z handlu n, nasienie onej. Uprawia- 

łem ją podług przepisu i przekonałem się, że nie odpowiada nasze- 

mu klimatowi, ani naszej ziemi. Część bowiem ziarna nie powscho- 

dziła; a powschodzone, tak nikczemnie wegetowało, że mało co na- 

sienia zebrałem.“ — Jestże tu dowód że roślina dla nas jest bezu- 

żyteczna? — Pytanie: czy nasienie było zdrowe? czy rola odpowie- 

dnia? czy czas wysiewu był właściwy? czy pora czasu i dla wszyst- 

kich innych Ziemiopłodów, nie była rownie jak dla nowo sprowa- 

dzonej, nieprzyjazną?  



 

 

§2. Swieże, lub zeszłoroczne ziarno, większy plon wydaje. 

W nowszych czasach, rzucono także ważne pyta- 

nie: jakie ziarno jest korzystniejsze do siewu, świeże lub ze- 

szłoroczne? 

W rocżnikach gospodarstwa wiejskiego, w Prusach 

wydawanych, p. Bredow, zamieścił obszerne sprawo- 

zdanie z doświadczeń przez lat kilka starannie prowadzo- 

nych, celem przekonania się: czyli do siewu zdatniej- 

szą jest pszenica zeszłoletnia lub świeża\ jak się rozumie, 

w różnych ze wszech miar okolicznościach. Wypadek 

tych doświadczeń był następujący: 

„Pszenica świeża wschodzi w krótszym czasie, wy- 

daje wiele zdźbeł i liścia, lecz więcej ulega murzance i 

innym właściwym temu zbożu chorobom; przytem ła- 

two polega. — Pszenica zaś zeszłoroczna, wschodzi pó- 

źniej, ma większe kłosy i zupełniej wykształcone ziarno, 

mniej usposobione do chorób; nie łatwo polega." 

Z doświadczeń tych okazuje się: że w razie obawy 

o murzankę, lub śnieć; oraz gdy można siew wcześniej 

uskutecznić, zdatniejszą jest pszenica stara; w przeci- 

wnym razie, oraz gdy rola nie jest dosyć żyzną, lepiej 

siać świeżą. 

Na zebraniu gospodarzy w Meklemburgu jednozgo- 

dnie wyrzeczone: że lepsza jest do siewu pszenica ze- 

szłoroczna od świeżej; byle tylko była dobrze przecho- 

waną, a mianowicie: bynajmniej nie stęchłą. Dla tego, 

jedni ją przechowują w słomie, drudzy płytko rozpostar- 

tą, w składach przewiewnych i często przerabiają, 

§ 3. Czy zmienianie ziarna do siewu jest korzystne. 

I w tym względzie różne są zdania. Jedni gospoda-



 

 

rze sądzą, że zmiana nasienia, co pewny okres czasu niezbę- 

dnie jest potrzebną; drudzy przeciwnie: że jest warunkową; 

czyli że tylko w razie niewłaściwego postępowania w upra- 

wie roślin, jest korzystną, dla tem dokładniejszego rzeczy 

wyjaśnienia, zamieszczamy zdanie jednych i drugich. 

Utrzymujący warunkową potrzebę zmiany, twierdzą: 

iż zachowując w uprawie roślin następujące prawidła, 

można się zupełnie obejść bez zmieniania nasienia. 

1. Brać do siewu nasienie najzupełniej na pniu doj- 

rzałe i dobrze przechowane. 

2. Uprawiać każdą roślinę w właściwej jej ziemi. Je- 

żeli uprawiamy roślinę w przeciwnej jej naturze roli, cóż 

naturalniejszego jak to, że się nasienie wyrodzi; a ma 

się rozumieć, tem bardziej, im dłuższy czasu okres, 

tym sposobem hodowaną będzie. Np. pszenica, jedynie 

przez staranną uprawę ziemi, i mocne gnojenie, że tak 

powiemy, wymuszona z niewłaściwego jej gruntu, nie 

wyda tak dobrego nasienia, jak zebrana z ziemi, jej na- 

turze odpowiedniej, niechby nawet mniej starannie była 

uprawiana i użyzniona. To się stosuje do wszystkich ro- 

ślin bez wyjątku; chyba że ich natura znosi równie do- 

brze grunt mocny jak słaby. 

3. Siać nasienie w właściwym czasie. — Każda rośli- 

na ma wskazany sobie czas wysiewu; który znać i ile 

podobno zachowywać należy.—W ogólności, pod wzglę- 

dem dobroci nasienia: czyli jego siły reprodukcyjnej, 

lepsze jest to, co się zbiera z siewu niec owcześniejszego 

niź zapóźnego; w ostatnim razie, w rzadkich tylko przy- 

padkach, nasienie się zupełnie wykształca. Dla tego, ile 

tylko podobna, brać należy nasienie z wczesnego siewu. 

4. Nie siać zbyt gęsto. Rośliny potrzebują pewnego 

miejsca do należytego wykształcenia się. Jeżeli więc



 

 

stoją za gęsto, ziarno mieć będą drobne i nikczemne. 

Chcąc mieć mocne i zdrowe nasienie, wypadałoby co- 

rocznie obsiewać obrzednio pewną przestrzeń ziemi i 

z tej zebrane ziarno na siew przeznaczyć. 

5. Brać do siewu jednorodne nasienie, cżyli jednego 

gatunku, Wyżej powiedziałem, iż każdy rodzaj roślin 

w gospodarstwie wiejskiem uprawianych, na niezliczo- 

ne wyrodził się odmiany; siewanie razem różnych od- 

mian jednego rodzaju, bardziej się jeszcze przyczynia 

do ich znikczemnienia niżeli inne, skutek takowy zrzą- 

dzające w pływy: albowiem w tym razie, ich pył na- 

sienny miesza się z sobą i tworzy nową, zwykle zaś po- 

śledniejszą od nich odmianę. 

Znane nam są przypadki, gdzie siewano razem 

dwa tylko gatunki żyta, a przecież już po kilku latach, 

tak dalece ziarno to znikczemiało, iż je przestano uży- 

wać do siewu. To samo miało miejsce, co do siania 

dwóch odmian pszenicy i owsa. Czegóż się więc mo- 

żna spodziewać, siejąc wraz kilka odmian (a). 

6. Brać nasienie ile podobno, nie z ziemi świeżo zwie- 

rzęcym nawozem gnojonej, ale raczej z odłogowanej, z na- 

wozu roślinnego lub po koniczynie. 

„Nawóz zwierzęcy, mówi bardzo trafnie Nebbien 

drażni zbytecznie rośliny, nie będąc naturalnym ich po- 

(a) Bujault fran. agronom, zapewnia źe zna przeszło 100 ga- 

tunków pszenicy, z których każdy mniej więcej wymaga innych 

stosunków: a mianowicie innego rodzaju ziemi, innego klimatu, in- 

nej uprawy, czasu siewu i dojrzewania. Twierdzi on, że niema wsi, 

gdzieby niewypadało uprawiać przynajmniej 3—4 gatunków psze- 

nicy; a p. Weid oświadczył na posiedzeniu Tow. Roi. w Birminham, 

że na jednym polu, pszenicą, uprawionym, naliczył 50 gatunków te- 

go zboża.  



 

 

karmem. Jak każdy mocny pokarm organizmowi zwie- 

rzęcemu niewłaściwy, mocno pobudzając siłę życia, 

przyśpiesza rozwijanie się tegoż organizmu, na koszt je- 

go mocy, trwałości i naturalnej dobroci, tak też i na- 

wóz zwierzęcy, drażniąc zbyteczne życie roślinne, ła- 

two je przepełnia i gubi. Dowodem tego: mocne wybu- 

janie w słome zboża na świeżym nawozie sianego, po- 

leganie lub częste choroby onegoż. 

7. Nakoniec nie tylko można zapobiedz wyradza- 

niu się ziarna (pochodzącemu z przypadkowych przy- 

czyn), ale owszem o wiele je poprawić: biorąc do sie- 

wu nasienie celujące dobremi własnościami; np. mo- 

cnem krzewieniem, wydaniem znacznej liczby dźbeł, wielko- 

ścią i pełnością kłosa. 

Zachowywując powyższe prawidła, wszelkie rośli- 

ny otyle przestaną się wyradzać, o ile wyradzanie z przy- 

padkowych pochodzi przyczyn. 

Na poparcie powyższego, przytaczamy doświad- 

czenie znakomitego naszego gospodarza, nam przed nie- 

dawnym czasem udzielone. 

„We wsi, którą dziś posiadam, poprzednicy moi, 

ciągle nabywali nasienie do siewu, w przekonaniu, 

iż ziemia tutejsza dobrego wydać nie może. I rzeczy- 

wiście zastałem każden gatunek zboża najgorszej jako- 

ści. Odmieniłem więc od razu cały zasiew. Nabyłem 

nasienie, o ile się mogłem przekonać jednorodne; upra- 

wiłem podług przyjętych wyrozumowanych zasad. Za- 

pewnić mogę najuroczyściej: iż nie tylko się niewyra- 

dza, ale nadto nic do życzenia niezostawia.“ 

Jeżeli zaś nie zachowanie powyższych prawideł 

zrządza widocznie pogorszenie się ziarna, wtedy nasie- 

nie brać należy, najprzód: zmiejsc z dobrego gospodar- 
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stwa słynących, a następnie, gdzie jest najdoskonalej 

wykształcone (a); powtóre\ gdzie gatunek ziemi i inne 

miejscowe okoliczności zbliżają się do miejsca do któ- 

rego ma być sprowadzone. 

Utrzymujący zaś bezwarunkową potrzebę zmienia- 

nia nasienia, twierdzą: iż nie ulega wątpliwości: że da- 

leko obfitsze zbierają się plony, przy zkąd inąd dobrej 

uprawie i pod każdym względem stósownem postępo- 

waniu, gdy toż nasienie w gospodarstwie produkowane 

w pewnym okresie lat się zmienia. 

Najlepszy tego przykład dają nam ogrodnicy, co 

do zmiany płodów ogrodowych. 

Skutek zmiany nasienia, tern jest niezbędniejszy, 

gdy ciągle mała liczba jednych i tych samych roślin, 

co parę lat na jednym i tym samem miejscu bywa sia- 

na; niż gdy różnorodne rośliny się uprawiają, np. w go- 

spodarstwie trójpolowem, gdzie co dwa lata idzie owies 

po życie, a jęczmień po pszenicy, częściej nasienie 

zmieniać wypada, niż w gospodarstwie płodozmiennem 

w którem siejemy zboże na przemian z innego rodzaju 

(a) Żadnej już nieulega wątpliwości: iż jedne indiwidua z kró- 

lestwa zwierzęcego, odznaczają się od drugich tegoż samego ro- 

du, ważnemi zdolnościami i przymiotami. Wszakże liczne obecnie 

poczynione doświadczenia, przekonywają, że to ma miejsce i w kró- 

lestwie roślinnem. Obserwując bowiem różne gatunki zboża na 

dojrzeniu będące, widzimy pojedyncze kłosy, już to długością, już 

wielkością będących w nich ziarn, a całe kieszki liczbą dżbeł wi- 

docznie inne przewyższające. Nie jestże to wyraźna skazówka na- 

tury: że i rośliny podobnież jak zwierzęta, zdolne są większego udoskonale- 

nia? Wielu też gospodarzy za granicą, a mianowicie w Anglii, zbie- 

rając owe kłosy i kierzki i starannie rozpładzając będące w nich 

ziarnka, w ciągu lat kilku otrzymało zboże, pod względem mącz- 

ności i plenności, a wiele zwyczajne przewyższające.  



 

 

roślinami, zatem każdy ich rodzaj wraca w jedno i to 

samo miejsce, w znacznie dłuższym przedziale czasu (a). 

Przytaczamy tu doświadczenie p. Vogt, który od 

wielu lat zajmował się tym przedmiotem i osiągnięte 

doświadczenia zamieścił w pismach gospodarskich. 

Zmiana nasienia lnu. Żadnej rośliny zmiana nasie- 

nia nieprzynosi tak wielkich i widocznych korzyści 

jak lnu. 

Lecz jak nas doświadczenie uczy, najpewniej ob- 

radza, najdłuższe i najlepsze daje włókno, w krajach i 

okolicach, gdzie klimat jest wilgotny, lub para wodna 

ochładza i wilgocią napełnia powietrze; jak np. w Inflan- 

tach, Estonii, i nad całym brzegiem morza Baltyckiego. 

W tym samym stanie znajduje się atmosfera w górach 

i w ich bliskości; albowiem i tu, podobnie jak nad brze- 

(a) Pochodzi to ztąd, iż każda roślina, wymaga prócz pokar- 

mów wszystkim służących, szczegolnego rodzajowi onej wyłącznie 

właściwego. Tak np. koniczyna do zupełnego wykształcenia po- 

trzebuje niezbędnie siarki i dłatego to gipsowanie, tak wyraźnie pod- 

wyższa jej bujność: bo gips składa się z kwasu siarkowego i wapna. 

Esparceta wymaga szczególniej wapna i dlatego tak bujnie obradza 

w gruncie w ciało to zamożnym. Wszystkie rośliny kłosowe po- 

trzebują krzemionki i alkaliów i t. p. Dlatego to, tam gdzie jeden gatu- 

nek roślin ciągle lub często w jedno miejsce wraca, wyczerpując 

substancye sobie właściwe, w końcu nędznie już wegetuje lub zu- 

pęłnie ochybia; a natomiast inna roślina tejże substancyi niewyma- 

gająca, bujne wydaje plony. Tak np. widzimy że pszenica lub żyto 

uprawiane ciągle wjednem miejscu, nawet przy najobfitszym zwie- 

rzęcym nawozie, wydaje mniejszy plon, mianowicie co do ziarna, 

a niżeli zrazu wydawało : a to dlatego: źe krzemionka i alkalia powię- 

kszej części wyczerpane zostały. I dlatego to gospodarstwo płodo- 

zmienne ma tak wielką przewagę, nad trójpolowem; której jedynie 

niewiadomość, lub niedbałość przyznać nie chce.  



 

 

gami morskiemi, osadza się para i utrzymuje niższe 

warstwy atmosfery w stanie wilgotnym. Ma to szcze- 

gólniej miejsce w Tyrolu, w Szląsku, w Saxonii i t. p. 

We wszystkich tych krajach włókno lniane bywa bar- 

dzo długie; nadto, własność ta, przenosi się na następne 

plony i w nich ustala. Natomiast z umniejszeniem się wil- 

gotnego stanu atmosfery, umniejsza się długość włókna 

a powiększa wyrodzenie. 

Te spostrzeżenia naprowadziły gospodarzy na 

myśl sprowadzunia nasienia lnianego z okolic wilgo- 

tnych. I w samej rzeczy, doświadczenia przekonywają, 

że ono daje dłuższe włókno, niż krajowe w okolicach 

mniej wilgotną atmosferę mających. Jednakowoż na- 

sienie tym sposobem w kraju otrzymane, utraca coraz 

bardziej swą pierwiastkową własność (wydania długie- 

go włókna) a po 5—6 latach, aklimatyzuje się zupeł- 

nie czyli wyrównywa krajowemu. 

Wyrodzenie to tem prędzej następuje, im stosunki 

miejscowe i klimatowe mniej sprzyjają uprawie tej ro- 

śliny; a mianowicie: im klimat suchszy, grunt mniej dogo- 

dny, uprawa onegoż, czas siewu i zbioru mniej stosowne. 

W przeciwnym razie, to jest: gdy stosunki wymienione 

bardziej sprzyjają, len później się wyradza; zawsze prze- 

cież to nastąpi, jeżeli w czemkolwiek też stosunki się 

różnią od pierwotnych. 

Przytem, chcąc zachować wspomnioną własność 

lnu zagranicznego: wydawania długiego włókna, należy 

się obchodzić z ziarnem na siew przeznaczonem, podo- 

bnie jak w tamecznych krajach się obchodzą; a miano- 

wicie: należy pozostawić len w roli, dopóki ziarno zupeł- 

nie niedojrzeje i nie wyschnie; dobrze przez zimę w miej-



 

 

scu suchem i przewiewnem przechowywać i przed sie- 

wem należycie wysuszyć. 

Zmiana nasienia konopi. Konopie, jak mówi Schwartz, 

jest to ptaszek letni, który wymaga wiele ciepła. Głó- 

wnemi warunkami obradzania tej rośliny jest moc, pul- 

chność i wilgoć ziemi, a przytem ciepła atmosfera; 

gdzie te warunki są połączone, tam konopie rosną buj- 

nie, szybko i dają włókno cienkie i mocne. I na tę ro- 

ślinę zmiana nasienia wywiera w pływ nader wielki, 

a tern bardziej im stosunki miejscowe mniej naturze 

onej odpowiadają. Chcąc mieć włókno dłuższe, nasie- 

nie brać należy z okolic ciepło wilgotnych, z niższych 

na wyższe; w przeciwnym zaś razie czyli gdy się bierze 

z okolic suchszych i cieplejszych na znacznie wilgotniej- 

sze i zimniejsze bywa ono krótsze i słabsze. 

Zmiana nasienia pszenicy. Jak się zdaje, ze wszyst- 

kich roślin w gospodarstwie uprawianych, najmocniej 

wyradza się, czyli najwięcej tworzy odmian pszenica. 

Bujault francuzki agronom zapewnia, iż zna przeszło 

100 odmian tego zboża, z których każda wymaga mniej 

więcej innych stosunków, a mianowicie innego rodzaju 

ziemi, innego klimatu, innej uprawy, czasu siewu i doj- 

rzewania. Twierdzi on: iż nie ma wsi, gdzieby nie wy- 

padało uprawiać przynajmniej 3—4 odmian tego zboża. 

Poparł zdanie to p. Weid, również słynny w Anglii a- 

gronom, utrzymując na posiedzeniu Towarz. agronom, 

w Birmingham, iż na jednem polu pszenicą uprawionym, 

naliczył przeszło 150 odmian tego zboża, zapewnił o- 

raz ze w Hiszpanii uprawiają przeszło 300 gatunków 

wyraźnie się różniących. 

(Jak się rozumie co do plonu i dobroci ziarna, tych 

dwóch, dla rolnika najważniejszych własności, nader  



 

 

wyżej, ziarno to najwięcej na głownię jest wysta- 

wione; że czas mówię dojrzewania, główną gra tu 

rolę, a jak wyżej powiedzieliśmy, różne odmiany 

tego zboża, w różnym czasie dojrzewają. 

Tłumaczymy się. W nocie do § 3go powie- 

dzieliśmy: że jest bardzo wiele odmian pszenicy, 

różniących się między sobą szczególniej co do cza- 

su dojrzewania. A więc, weżmy np. iż zmiana tem- 

peratury powietrza napadła miejscową pszenicę 

właśnie w czasie wydobywania się z pochewki kłosa, 

otoczonego wodnistem jeszcze ziarnem, najłatwiej 

głowni ulegającym—i zniszczyła go. Sprowadzona 

zaś, jeżeli w innem czasie od miejscowej dojrzewa, 

łatwo choroby tej uniknąć mogła; albowiem, jeżeli 

ją napadła niewykłosowaną, zaród ziarna pochewką 

osłoniony, skutku jej niedoznal: a jeżeliczas niejaki 

po wykłosowaniu, ziarnko będąc już bardziej wzmo- 

cnione, mało lub wcale zgubnemu jej w pływowi 

nie uległo. Lecz wszakże i odwrotny wypadek mo- 

że tu mieć miejsce, to jest: głownia może napaść 

pszenicę sprowadzoną, właśnie w chwili, gdy jej 

najłatwiej ulega; a na miejscowa, w cześniej lub pó- 

źniej dojrzewająca, żadnego nie wywrze wpływu. 

I tej to zapewne przypisać należy okoliczności: to 

dosyć upowszechnione zdanie: że sprowadzanie do 

siewu obcej pszenicy, nie zawsze chroni od głowni. 

'„Uderzający dowód—mówi dalej p. Vogt,—jak 

dalece zmiana nasienia chroni przeciw chorobie o któ- 

rej mowa, jest następujący: Towarzystwo rolnicze w Szwa- 

bii zakupiło w 1841 r. około 15 korcy pszenicy w oko- 

licy słynnej z produkcyi zupełnie zdrowej pszenicy i 

rozdało ją pomiędzy niektóre gminy swego powiatu,  



 

 

które corocznie większą część tego zboża przez gło- 

wnie utracały. W roku 1843, nie tylko że pszenica ta 

wydała nader obfity plon, lecz co ważniejsza, całkiem 

była wolną od głowni; gdy krajowa i w tymże roku 

mocno nią dotkniętą została. 

„Długi czas mniemano, że pszenica znana pod na- 

zwiskiem Talawera nie ulega wcale głowni. Tymcza- 

sem później przekonano się: że nie znatury swój oddzia- 

ływała tej chorobie, ale raczej, że to był skutek chwi- 

lowy, zapewne pochodzący z przeniesienia jej w inne 

klimatowe i co do jakości ziemi stosunki; a może inny 

czas dojrzewania, i w pływu onegoż na wywiązanie się 

tej choroby, główną był przyczyną uniknienia w pier- 

wszych latach tej zarazy; albowiem po kilkuletnim u- 

prawianiu, a mianowicie, jeżeli grunt i pora czasu 

sprzyjały tej chorobie, i ta odmiana podobnie jej ulega- 

ła jak i inne. 

„Po licznych doświadczeniach—kończy pan Vogt; 

przekonałem się, że obca pszenica, przynajmniej do 

trzeciego roku lepiej obradza, niżeli miejscowa i zupeł- 

nie jest wolną od głowni. W czwartym zaś roku plon 

bywa już mniejszy i już częstokroć ulega głowni, lubo 

znacznie mniej jak miejscowa. Dlatego, chcąc zboże to 

zabezpieczyć przeciw rzeczonej chorobie, co 4—5 lat 

siew zmienić wypada. 

„Pszenicę do siewu brać należy z okolic nietylko 

zupełnie pszenny grunt posiadających, lecz nadto, któ- 

rych klimatyczne stosunki uprawie tego zboża sprzy- 

jają.“ 

Zmiana żyta i jęczmienia. Co do żyta, ponieważ 

ze wszystkich gatunków, zboże to wydaje najwięcej sło- 

wy i najpewniej obradza, przeto niemasz gospodar- 

6  



 

 

stwa, jakikolwiek grunt posiadającego, któreby tego 

zboża nieuprawiało. 

Że zaś żyto wymaga gruntu więcej lekkiego, pul- 

chnego, suchego, niżeli mocnego, gliniastego, zimnego, 

a następnie w pierwszym daje ziarno większe, bardziej 

mączyste, niż w drugim; zatem już z tego powodu zmie- 

nianie nasienia korzystnem być powinno. I w rzeczy 

samej widzimy, że żyto z gruntu temu ziarnu właściwe- 

mu, przeniesione na mocny, zimny, o wiele lepiej obra- 

dza, maczystsze ziarno wydaje, aniżeli to, które ciągle 

w ostatnie jest uprawiane. 

Go do jęczmienia. Szczególniej na to ziarno zmia- 

na nasienia wywiera w pływ nader korzystny. Lecz 

podobnie jak co do nasienia pszenicy, i jęczmień brać 

należy z okolic uprawie tego zboża szczególniej sprzy- 

jających. Prócz tego, doświadczenie uczy, że jęczmień 

z gruntu suchego, a mianowicie: wapno zawierającego; 

ciepłego, przeniesiony na mocniejszy, bardziej gliniasty 

i wilgoć trzymający, w pierwszych dwóch latach do- 

brze obradza i jak należy wykształcone ziarno wydaje; 

później zaś pod jednym i drugim względem, zupełnie 

już miejscowemu wyrównywa. 

W ogólności, na żadne zboże miejscowość nie wy - 

wywiera tak mocnego wpływu, jak na jęczmień. Wszy- 

stkie bowiem gatunki zboża tego, pod tak rozmaitemi 

nazwami do nas przychodzące, jedynie tylko miejsco- 

wości winny zalety, któremi celują: utrącają je zaś wiat 

parę, będąc przeniesione w inne miejscowe i klimatowe 

stosunki. Dlatego, chcąc zatrzymać celujące ich wła- 

sności, niemal corocznie nasienie zamieniaćby wy- 

padało.  



 

 

Co do owsa. I na to zboże miejscowość tak mo- 

cno działa, że owies czarny, przeniesiony na inne grun- 

ta, zamienia się w biały i odwrotnie (a). Zamiana o- 

wsa białego na czarny ma miejsce, gdy zebrany z grun- 

tu lekkiego, piaszczystego, sieje się w gruncie torfo- 

wym; przeciwnie, owies czarny, będąc lat kilka upra- 

wiany w gruncie piaszczystym, przybiera naprzód bar- 

wę jasno kasztanowatą, dalej ciemno żółtą, a w końcu 

zupełnie białą. Podobna zachodzi różnica co do ich 

własności, a mianowicie plonu, jeżeli zmiana nasienia 

jest stosowną. 

§ 4. Czas trwania siły kiełkowania różnych nasion. 

Zmieninjąc nasienie, często się zdarza iż w miejsce 

świeżego, kilkoletnie się nabywa. Znajomość zatem si- 

ły życia czyli kiełkowania różnych nasion, niezbędnie 

jest potrzebną. Siła ta zawisła: 

1. Od sposobu przechowywania; 2. Od ich natury. 

Przy zwyczajnem przechowywaniu, w ziarnach mącz- 

nych trwa ona 2—4 lat; w olejnych zaś 3—6 lat. W o- 

gólności zatrzymują też siłę: nasienia tytoniu i cykoryi 

9, bobu grochu, esparcetty 5, lucerny, marchwi, żyta, 

pszenicy około lat 4, koniczyny czerwonej, pszenicy 

letniej, do 3 lat; owsa, prosa, maku, soczewicy 2 lata. 

Mając nasienie stare lub kupne, wypada wypróbo- 

wać jego siłę kiełkowania, zanim ziemi powierzone 

(a) Z własnego doświadczenia potwierdzić to mogę. Spro- 

wadzony bowiem z Hamburga owies czarny, już w drugim roku miał 

kolor do żołędzi podobny, a w 4tym niemal biały. K.  



 

 

rostaną. W tym celu, albo się zasiewa w doniczce od 

kwiatów, lub się zawija w smatkę wełnianą, należycie 

zwilżoną. 

Rozumie się samo z siebie, iż podług ilości ziarn 

zdrowych, czyli siłę kiełkowania posiadających, należy 

gęstość siewu regulować. 

Siłę kiełkowania tracą nasiona: 1) gdy są zebrane 

w stanic niezupełnie dojrzałym, lub niezupełnie suchym,  

gdy są trzymane w miejscu nie mającem świeżego powietrza 

i nie często są przerabiane. 2) gdy podczas sztucznego su- 

szenia, na zbyteczne ciepło są wy stawione. 

Osłabioną siłę kiełkowania można wzmocnić w nie- 

których ziarnach, przez trzymanie ich około 24 godzin 

w wodzie chlorkiem wapna nasyconej. 

§ 5. Siew zbyt gęsty umniejsza plon i dobroć ziarna. 

Wszyscy agronomowie na to się zgadzają: 

1. że siew zbyt gęsty, nie już tylko umniejsza plon; lecz 

nadto i na dobroć ziarna szkwdliwie działa; 

2. Że zachowując przyzwoity stosunek, między 

możnością ziemi wyżywienia roślin, a ilością zasiewu, 

bardzo wiele ziarna oszczędzić można; albowiem nie u- 

lega już dziś żadnej wątpliwości: 

1. że bardzo wielka ilość ziarn wcale nie wschodzi; 

nie dla tego przecież, aby ziarna te nie posiadały siły 

kiełkowania, lecz po największej części, z powodu zbyt 

płytkiego lub grubego ziemią przykrycia, 

 2. że z liczby zeszłych zaledwie 1/10 część plon wydaje. 

Na poparcie tego, zamieszczamy następujące do- 

świadczenia (dwóch) sławnych agronomów.  



 

 

Hrabia Podewil chcąc się przekonać: ile ziarn ginie 

w ziemi, użył do siewu najzupełniej wykształcone ziar- 

no; rozsiał je najrówniej w ilości: pszenicy, żyta i jęcz- 

mienia po 32 garnce (korzec) na morg polski 300 pręt., 

owsa garn. 42. Obliczył ile każdego zboża padło na 

stopę kwadratową, i zwyczajnym sposobem przyorał; 

później przeliczył powschodzone. Wypadek był nastę- 

pujący: 

Pszenicy padło na stop. kw. ziarn 50 zeszło 35 strata 15. 

32 — 59. 

36 - 10. 

38 — 54. 

Zachodzi teraz ważne pytanie: dla 

czego tak wiele 

ziarn nie wschodzi? Główną tego przyczyną,—powtarza- 

my—za nadto grube przykrycie ziemią; o czem obszer- 

niej mówić będziemy w § 8. 

Gdyby podług doświadczenia powyższego, każde 

ziarko zeszłe wydało kierzek niechby już tylko o 4ch 

dźbłach, a wszakże może ich wydać 20—30, a nawet 

znacznie więcej; a każdy kłos niechby wydał 30 ziarn, 

czyli kierzek z jednego zeszłego ziarnka utworzony 

ziarn 120, wtedy bajeczne otrzymalibyśmy plony. Lecz 

tak nie jest. Z owych np. 32 ziarn, żyta na stopę kw. 

padłych, średnio, przy gęstym zbożu, znajdujemy 5—6 

kierzków, jak się rozumie z 5—6 ziarnek utworzonych. 

Zatem, z owych 32 ziarnek zeszłych, ginie jeszcze 

26—27 ziarnek; a to dla tego, iż ziemia nie jest wstanie 

wszystkich wyżywić. W miarę ich wzrastania, powsta- 

je między niemi, że tak powiemy, walka; skutkiem któ- 

rej, tylko mała liczba bierze górę i przytłumienia 

resztę. Wszakże i pozostałe zapewneby się bardziej 

rozkrzewiły i większą ilość dźbeł i kłosów wydały,

Żyta 91  
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gdyby ową walką mniej więcej osłabione nie zostały: 

Przekonywa o prawdzie tego ziarno w pewnej odległo- 

ści od siebie pojedynczo sadzone, które czasami i kilka 

dziesiąt dźbeł zjednego kierzka wydaje. (a) 

Z powyższego się okazuje: 

1. iż wielka ilość ziarna wcale nie wschodzi, mia- 

nowicie: przy równych zkąd inąd okolicznościach, z po- 

wodu zbyt grubego albo płytkiego ziemią przykrycia. 

Ze i z tych, które zejdą, większa część daremnie ginie. 

Dla tego, wątpliwości nie podpada, iż jeżeli wszel- 

kie czynności gospodarskie dokładnie się odbywają; 

znaczną część ziarna siewnego oszczędzić można. Do-  

kładne zaś wykonanie zasiewu zależy: 

1. Od równego rozdzielenia nasienia na 

powierzchnię 

ziemi. Jeżeli czynność ta dokładnie się odbywa, już 

przez to samo oszczędzić można przynajmniej 1/3 część 

zwyczajnie używanej ilości na daną przestrzeń roli. 

2. Od sposobu przykrywania siewu. Zawsze gęściej 

siać należy, gdy ziarno przykrywa się broną, niż kiedy 

pod plug idzie. Najwięcej zaś oszczędza się nasienia, 

gdy się przykrywa extyrpatorem Arnta, o lemieszkach 

czyli płużkach, do tego celu jedynie służącym. 

3. Od dobroci nasienia. Skoro nasienie jest czyste,  

zdrowe, mocne; tak, że z każdego ziarna bujnej spo- 

(a) Przed kilku laty, Król. Tow. Kol. w Anglii, wyznaczyło 

znaczny nagrodę dla rolnika, który okaźe kierzek pszenicy (zje- 

dnego ziarnka) o 96 dźbłach i tyluż kłosach. Wielu uważało to być 

niepodobnem; tymczasem w wyznaczonym do tego dniu, okazano 

wiele kierzków, o większej nawet ilości dżbłów, gdyż jeden miał 

ich 115; wprawdzie na kilku były kłosy bardzo małe; lecz reszta 

była zwyczajnej wielkości.  



 

 

dziewać się można rośliny, jak się rozumie, mniej go 

brać należy. 

4. Od sprzyjającej pory czasu podczas siewu i 

dogodnego stopnia wilgoci ziemi. 

5. Od uprawy i stopnia odleżenia się ziemi; czyli od 

dogodnego wegetacyi stopnia jej pulchności. Okoli- 

czność ta, ma bardzo wielki wpływ na krzewienie się 

roślin; im bowiem mniej maja zawad w rozpościeraniu 

swych korzonków, tem się też bardzej rozkrzewiają. 

6. Od grubości warstwy rodzajnej; im takowa głębiej 

jest uprawiona, tem też gęściej ziarno siać można; po- 

nieważ korzenie więcej wówczas zapuszczają się wgłąb 

ziemi; niżeli się horyzontalnie rozchodzą. 

7. Od stopnia żyzności ziemi i jej stanu fizycznego 

więcej odpowiedniego naturze uprawiać się mającej ro- 

śliny; w jednym i drugim razie, bardziej się rośliny 

krzewią, więcej zabierają miejsca, a następnie rzadziej 

siać można. 

8. Od rychlejszego lub późniejszego siewu. Czas sie- 

wu ma wielki wpływ na obfitość i wykształcenie się ro- 

ślin; a mianowicie co do zasiewów oziminnych. Im bo- 

wiem dłuższy czasu zakres mają do rozwinienia wię- 

kszej massy korzeni, tem też przy równych z innych 

miar okolicżnościach, nieco rzadziej siać wypada. 

W Anglii. P: Devis aby się przekonać ile się mar- 

nuje nasienia przez zasiew zbyt gęsty, oraz ile się przez 

to traci na plonie, poświęcił 12 lat najskrupulatniej pro- 

wadzonym w tym przedmiocie doświadczeniom. 

Przed kilku laty Król.Tow., agronom. w Anglii wy- 

znaczyło nagrodę, za najdokładniejsze rozwiązanie na- 

stępującego pytania:  



 

 

„Jaki jest najdokładniejszy stosunek pomiędzy ilością 

nasienia, a obszernością, jakością i żyznością roli? 

Niżej zamieszczona rozprawa p. Denis, ogólnie za 

najlepszą uznana, wspomnioną nagrodę otrzymała. 

 
Marnotrawienie i pogorszenie się ziarna 

przez siew za nadto gęsty. 

W odpowiedzi na podane przez Król. agron. Tow. 

pytanie (wyżej przytoczone) przedstawiam otrzymane 

wypadki licznych wieloletnich doświadczeń, przezemnie 

przedsiębranych, celem : wynalezienia ilości wysiewu, 

w równych zkądinąd okolicznościach, najwyższy plon 

wyda- 

jącego. Doświadczenia te są wielklej wagi: ich bowiem 

wypadki przekonały mnie, iż przez umniejszenie siewu, 

nie już tylko oszczędzić można niemal ilość czynszu 

gruntowego, ale nadto, co ważniejsza, że tym sposobem: 

polepsza się jakość zboża, oraz powiększają się zbiory. — 

Taki przynajmniej jest wypadek mojej 12 letniej prakty- 

ki, na obszernych folwarkach; co najuroczyściej zape- 

wniam , powołując się do zdania znacznej liczby osób, 

gospodarstwo moje zwiedzających. 

Przed kilku bowiem laty, zaprosiłem do siebie wie- 

lu moich kollegów, celem przekonania ich na miejscu , 

o prawdzie mego powyższego twierdzenia. Tym spo- 

sobem gospodarstwo moje stało się głośnem. A nawet 

było to upłynionego suchego lata, a następnie dla mojej 

płytkiej i suchej ziemi nader nieprzyjaznego. Kilkaset 

osób zwidzało moje pola, celem przekonania się o sku- 

tku zasiewu, mało co więcej jak część zwyczajnej 

ilości wynoszącego; a przez co, oszczędza się na a-  



 

 

krze (a), 10—12 szylin. (20 do 24 złp.) Pomiędzy tak 

znaczną liczbą gospodarzy praktycznych, nie znalazł się 

ani jeden, któryby nie przyznał, iż zboża moje lepiej sta- 

ły aniżeli tam, gdzie podług dawnego sposobu, gęsto sieją. 

Wyznać mi wprawdzie wypada, iż wielu gospodarzy 

zbyt wysoko ceniło dobroć mojej ziemi, lub jej położe- 

nie i w części temu przypisywało — iubo dosyć nie wła- 

ściwie —dobry stan moich produktów. 

Przed 12tu już laty począłem zmniejszać ilość wy- 

siewu. Stopniowo rozciągałem ją do wszystkich gatun- 

ków roślin. Dla skrócenia zaś, opisze tutaj jedynie do- 

świadczenia co do siewu pszenicy, z dodaniem; iż zna- 

czna część mojej roli, składa się z gruntu wrzosowego, 

najgorszej jakości, jaką gdzieśkolwiek widziałem. 

W roku 1833 zadzierżawiłem folwark (farm.) Spring- 

Park, stanowiący część obszernej majętności, którą po- 

przednio przez lat kilka na rzecz właściciela zarządza- 

łem. A więc, lubo jak powiadam, r. 1833, rzeczony 

folwark zadzierżawiłem, zostawał on przecież poprze- 

dnio pod moim zarządem 6—7 lat. 

Zwykle wysiewano tu na akr 21/2 do 3 buszli, (bu- 

szel równa się blisko 81/2 gar. pols.) pszenicy, bądź to 

iź siew był rzutny lub rzędowy, o 7 cali jeden rząd od 

drugiego. Lubo pod pszenicę zwykle świeżo mierzwio- 

no, i jak się rozumie, najlepszy grunt wybierano, to 

przecież zbiór nigdy nie przechodził 24 B. z akru (oko- 

ło 8 korcy z mor. pol.) a częstokroć nawet i tego nie 

było. 

Nasamprzód zwrócił uwagę moją na przedmiot, 

o którym mowa, kolor żółtawy, jakim się odznaczała 

(a) Akr angielski odpowiada prawie, 3/4 mor. nowapolskiej. 
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na wiosnę, najgęstsza ruń pszenicy. Uważałem że taż 

ruń pszenna, która tak wiele podczas zimy obiecywała, 

na wiosnę zżółkła i ccraz bardziej niknęła, to jest: zanę- 

dzniała w porze, wktórej łąki i wszelkie dziko wegetu- 

jące rośliny, najpiękniejszą zieloność przybierają. Uwa- 

żałem dałej, że na staiskach, czyli w miejscach, na któ- 

rych siewnik nawracając, najgęściej ziarno rozruca, ruń 

pszenna bardziej jeszcze była żółta niżli w niejakiem 

oddaleniu od staisk; natomiast, nie uszła uwagi mojej 

ta okoliczność: że tam, gdzie ruń była rzadka, odzna- 

czała się widocznie ciemną, jędrną zielonością. 

To postrzeżenie skłoniło mnie do umniejszenia sie- 

wu w następnym, 1834 ręku, o 1/2 busz. na akrze. A że 

plon tej pszenicy był większy, a niżeli we wszystkich 

latach przez które tym folwarkiem zarządzałem, przeto 

w następnym roku rzadziej jeszcze siałem niżli w po- 

przednim. Że zaś i tą rażą plon pszenicy nic do życze- 

nia nie zostawiał, przeto odtąd corocznie ilość nasienia 

umniejszałem; jednakowoż postępowałem tu z najwię- 

ksza rozwagą, z obawy: by przez zbyteczne umniejsze- 

nie wysiewu, nie narazić się na straty. 

Owoż tym sposobem doszedłem do tego, iż nie 

wysiewam tylko  3/4 buszla na akr (około 7 garn. na 

morg. pols.) a nawet, zdaje mi się, iż jeszcze za gęsto 

sieje. Dodać wypada, iż siew odbywa się siewnikiem. 

UWAGA. Jak niemal we wszystkich nowych odkry- 

ciach, i tu przypadek mocno poparł moje doświad- 

czenia. 

W jesieni 1840 roku wydałem memu siewa- 

czowi 7 busz. pszenicy. Gdy już połowę przestrze- 

ni zasiał, postrzegł, iż znacznie więcej pozostało 

mu ziarna niżli połowa. Urządził przeto siewnik  



 

 

w ten sposób, iż druga połowa roli, raz jeszcze 

tak gęsto była obsiana jak pierwsza czyli—oczem 

później się dowiedziałem,—na pierwszą połowę wy- 

szło 1/2 buszla, a nadrugą połowę po 1 busz. O tej 

pomyłce siewacza nic jeszcze nie wiedziałem. 

W zimie i na początku wiosny, pszenica na pier- 

wszej połowie (gdzie była rzadko siana) tak była 

nędzna, iż byłem decydowany kazać ją przyorać! 

Druga zaś połowa bujną runią się pokryła. Pó- 

źniej zmieniłem moją myśl, widząc, iż się owa 

pszenica widocznie poprawia. Przy zbiorze zaś 

całkiem inny okazał się wypadek; albowiem psze- 

nica rzadko siana, znacznie większy wydała plon, 

niżli gęsto. Teraz dopiero mój siewacz wyznał mi 

popełniony podczas siewu błąd. 

Odkąd podałem do wiadomości publicznej: iż 

siew rzadki, więcej od gęstego przynosi korzyści, ob- 

siewam corocznie kilka zagonów ziemi podwójną ilo- 

ścią ziarna; to jest w stosunku 11/2 bush. na akr; a to 

dla tem większego przekonania osób, gospodarstwo mo- 

je zwidzających, o dobroci mego systemu. 

W upłynionym roku taki pas podwójnego siewu 

pszenicy znajdował się w bliskości bardzo uczęszcza- 

nej drogi. W ciągu zimy i na początku wiosny, tak da- 

lece odznaczał się bujnością i ciemnym kolorem runi, 

iż nawet o milę (angielską) odległości wyraźnie go by- 

ło można poznać. Przejeżdżający przeciwnicy rzadkie- 

go siewu, tryumfowali czas niejaki, lecz później zupeł- 

nie swe zdanie zmienili, widząc, iż ów pas ziemi, jak 

poprzednio odznaczał się bujną zielonością, tak dalej 

coraz bardziej żókł: aż nakoniec, równie się odznaczał 

zanędznieniem jak z razu bujnością.  



 

 

Podczas zbioru słoma była na nim o 3 cale krót-, 

sza, a kłosy o 1/4 część mniejsze aniżeli obok stojące- 

go zboża; słowem, zdawało się, jak gdyby ten pas roli 

był niemierzwiony, wśród mocno nawiezionej ziemi. 

A przecież całe to pole od lat 5ciu żadnego nieotrzy- 

mało nawozu (prócz odchodów, które zostawiały pu- 

szące się owce na połowie pola brukwią zasadzonego; 

a na drugiej połowie turnepsem w bobie sianym) a mi- 

mo to, wydało 6 obfitych plonów, a mianowicie: 

W pierwszym roku, brukiew; której połowa na roli 

sprzedaną została po 20 gwineów z akru (przeszło po 

900 złotych z mor. pols.). 

W drugim roku owies, zebrałem go 105 buszli z a- 

kru (około 36 kor. z mor. pols.) 

W trzecim roku koniczyna czerwona. Zebrana dwa 

razy na siano, a trzeci pokos na paszę zieloną. 

W czwartym roku, bob i turneps. Pierwszego zebra- 

łem pszeszło 4 kwartery (około 10 korcy) z akru i prócz 

tego należytą ilość turnepsu. 

W piątym roku, pszenica; 41/4 kwarteru z akru (prze- 

szło 12 kor. z mor. pols.) 

Tej wiosny 1845 r. zasiałem na pszeniczysku wy- 

kę na paszę, która najpiękniejszy plon obiecuje. 

UWAGA. Rzadki więc siew co do zboża i innych ro- 

ślin jest bez zaprzeczenia korzystny. Lecz przeci- 

wnie się ma rzecz co do buraków, mianowicie cu- 

krowych i t. p. roślin. Podług licznych doświad- 

czeń, wprawdzie w przecięciu plon buraków co do 

massy czyli wagi, bywa jednakowy z gęstego i 

rzadkiego siewu; lecz całkiem inaczej rzecz się ma, 

co do suchej materyi, a jak się rozumie, co do naj- 

istotniejszej substancyi bo wartość tej rośliny stano-  



 

 

wiącej, między burakami zgęstego i rzadkiego siewu; 

bądź to na paszę, na cukier lub spirytus przeznaczo- 

nych. Różnica ta dochodzi czasami,—podług od- 

dalenia wysadków, a następnie wielkości buraków, 

przeszło do 33 procentu; to jest: buraki małe, przy 

równej ilości co do plonu na wagę, zawierają 1/3 

część więcej materyi suchej, od wielkich-, a zatem 

o tyle wydają więcej np. cukru, spirytusu i t. d. 

Pochodzi to ztąd: iż jak wiadomo, wodnistość 

w burakach wzrasta w miarę ich wielkości. Np. 

burak ważący 12 funt, zawiera 8 procent, suchej 

substancyi; kiedy 2 do 3 funtowe, w tej samej wa- 

dze, zawierają jej od 12 do 15 pro. Dlatego, da- 

wniej sadzono nasienie burakowe w odległości 8 

do 10, a nawet 12 cali jedno od drugiego. Odkąd 

zaś nowe doświadczenia przekonały: że gęsto sa- 

dzone, a następnie mniejsze buraki, stosunkowo 

więcej zawierają suchej substancyi, a mianowicie 

cukru, od wielkich, czyli rzadko sadzonych; a mi- 

mo to, co do massy plonu, żadna poniekąd między 

niemi nie zechodzi różnica; odtąd gęste ich zasa- 

dzanie, ogólnie zagranicą zaprowadzone zostało. 

,,Aby ważny ten przedmiot czyli oznaczenie sto- 

sownej ilości ziarna na daną przestrzeń ziemi wszech- 

stronnie zgłębić i wyjaśnić, zamieszczamy gruntowne 

uwagi pewnego znakomitego agronoma. 

,,Mimo licznych porównawczych doświadczeń, da- 

lekiemi jeszcze jesteśmy od znajomości istotnego sto- 

sunku między jakością ziemi, a ilością siewu; a przecież 

kwestya ta, tak dla pojedynczego rolnika, jako dla o- 

gółu, nader jest ważną; albowiem chodzi tu o to, czyli 

nierzucamy corocznie milionów korcy zboża, nie już  



 

 

tylko na próżno w ziemię, lecz nadto, czyli przez tonie- 

umiejszamy sobie, może o tyleż, zbiorów? Jest to więc 

zapewne jedno z najważniejszych w rolnictwie zadań. 

,,Długi czas zajmowałem się bezstronnie rozwiąza- 

niem go. A że obecnie pytanie to, stało się głównym 

przedmiotem badań rolników, 'przeto pospieszam z u- 

dzieleniem moich w tym względzie postrzeżeń , na licz- 

nych wypadkach opartych. 

 1. Siew rzadki przyczynia się do wysokości, siły i 

zupełnego wykształcenia źdźbła, kłosa i ziarna; przy- 

. tem przedłuża wegetacyę, a opożnia dojrzenie. 

2. Siew zaś gęsty przyspiesza dojrzałość, lecz na- 

tomiast zrządza pod każdym względem nienormalne wy- 

kształcenie źdźbła, kłosa i ziarna; przytem umniejsza 

plon. 

3. W ciągu pewnej liczby lat, siew gęsty mniej wy- 

da aniżeli rzadki, przyjmując jednakowy grunt i klimat. 

4. Sadzenie ziarna opóźnia dojrzałość, lecz powię- 

ksza krzewienie. 

5. Siew rzutny i rzędowy przyspiesza dojrzałość, 

natomiast zmniejsza krzewienie. 

6. Stósowność siewu gęstego, rzadkiego lub umiar- 

kowanego, zawisła od jakości, uprawy i żyzności roli, 

od temperatury i stopnia wilgoci klimatu, nakoniec od 

czasu siewu. 

„Ilość ziarna, właściwa na grunt żyzny w klimacie 

wilgotno-ciepłym południowej i zachodniej Anglii i Ir- 

landyi, nie będzie zapewne dostateczną dla gruntu gó- 

rzystego Szkocyi; lub dla okolic zimnych i suchych pół- 

nocno wschodnich hrabstw Anglii, gdzie zima długa 

a lato krótkie.  



 

 

7. Z ziemi, zawierającej tylko połowę zwyczajnej 

ilości pokarmu roślinnego, ani przez rzadki ani przez 

gęsty siew, niewyprowadzimy całego żniwa czyli plonu, 

jaki wydać jest w stanie. 

8. Mała ilość ziarna, w właściwym czasie zasiana, 

w rzędy znacznie od siebie oddalone, głęboko i często 

stósownym płużkiem oborywane, wyda znacznie więk- 

szy plon, aniżeli wielka ilość ziarna zwyczajnym rzu- 

tnym sposobem wysiana. W pierwszy m bowiem razie 

rozpulchnienie ziemi dostarcza roślinom pokarmu. 

9. Zapomocą gęstego lub rzadkiego siewu, może- 

my regulować czas dojrzenia roślin czyli zapobiedz, iż- 

by takowe jednocześnie na całem polu niedojrzało. 

Wszakże przez to, z jednej strony ułatwia się żniwo; 

a z drugiej unikamy strat, jakie przez wykruszenie się, 

zwykle najlepszego zisrna ponosimy, gdy cały łan zbo- 

ża jednocześnie dojrzewa. 

10. W gruncie, którego spodnia warstwa pługiem 

podskibowym głęboko rozpulchnioną została, pszenica 

dojrzewa przynajmniej 8 dni później aniżeliby dojrzała 

bez tej operacyi. Jest to niezawodna prawda wielu do- 

świadczeniami stwierdzona. Przyczyną tego jest: silniej- 

sza i dłuższy czas trwająca wegetacya. To nas uczy: 

iż z gruntu podziemnemi wodociekami dobrze osuszone- 

go i głęboko rozpulchnionego, większego spodziewać 

się możemy zbioru; lecz wypada go obsiać w cześniej 

i rzadziej.“ 

Na zakończenie tego, zaiste nader ważnego przed- 

miotu, przytaczamy jeszcze zdanie gospodarzy niemiec- 

kich, na: Zebraniu Towarzystwa agronomicznego w Son- 

derliausen wyrzeczone, potwierdzające to, cośmy wyżej 

w tej mierze wyrzekli.  



 

 

Ogólnie bowiem zgodzono się na to: że chcąc o- 

znaczyć ilość ziarna na daną przestrzeń ziemi, potrzeba' 

naprzód wziąć pod rozwagę. 

1) Sposób siania; a mianowicie: czyli siew się usku- 

tecznia ręką lub siewnikiem-, 2) wczesny lub opóźniony czas 

siewu; 3) uprawę roli; to jest: czyli powierzchnia jest 

gładka, równa lub pokryta nie rożbitemi grupami ziemi; 

4) żyzność ziemi; 5) dobroć i wielkość nasienia; 6) czas 

siewu, co do wilgoci lub posuchy; 7) stan roli pod 

względem wilgoci lub suchości; 8) sposób przykrycia 

siewu; 9) nakoniec wprawę siewacza. 

Zadania te, w ten sposób objaśniono: 

1. Jeżeli żyto sieje się po św. Michale, w ówczas 

w równych zkąd inąd okolicznościach, należy siać o 2 

mece ber. (około 6 kwart pols.) gęściej na m. mag. niż 

siejąc przed św. Michałem. 

2. Jeżeli rola jest bardzo pogrupiona, potrzeba 

siać gęściej, niźli gdy ma powierzchnie dobrze uró- 

wnaną. 

3. Rolę mocną, żyzną, należy rzadziej obsiewać; 

w ówczas bowiem ziarno mocniej się krzewi i wydaje 

grubsze i dłuższe dżdzbła i kłosy. 

4. Nigdy ziarno jakiej bądź rośliny, nie jest coro- 

cznie zupełnie jednakowej wielkości; im jest większe, 

tkm nieco rzadziej, a im mniejsze, cokolwiek gęściej 

siać je należy; ponieważ pierwsze mocniej się krzewi i 

bujniejszą wydaje roślinę. 

5. W porze wilgotnej, siew pod skibę, mianowicie 

oziminy, winien być nieco rzadszy, aniżeli wierzchni, 

broną lub extyrpatorem przykryć się mający. Siejąc 

na równą przestrzeń lub w, bardzo szerokie zagony rza- 

dziej siać wypada niżli gdy zagony są wązkie.  



 

 

6. Dobry siewacz wiele może oszczędzić ziarna. 

Używając dobrych siewników, oszczędza się więcej niż. 

1/4 część ziarna, w porównaniu do najlepszego nawet 

siewu ręcznego, w równych z kąd inąd okolicznościach 

Na jednej stopie kwadratowej ziemi, nawet gdy zboże 

w czasie dojrzewania nader gęsto stoi, nie znajduje się 

więcej jak 5 do 6 kieszków żyta; a przecież przy rząd- 

kiem siewie, to jest biorąc 2/3 części szef. ber. na m. 

mag. pada na stopę kwad. przeszło 70 ziarnek żyta, 

widoczna jak wiele ich ginie. 

7. Zawsze i na każdym gruncie lepszy jest siew 

nieco za rzadki, jak za nadto gęsty; w ostatnim razie 

dźbło jest cienkie i krótkie, kłos mały, ziarno liche. 

Jedni gospodarze wysiewają na daną przestrzeń o 1/3 

części mniej pszenicy, niżli żyta; drudzy przeciwnie, 

biorą tę samę ilość obudwóch zbóż. Zresztą różne ga- 

tunki pszenicy różnią się bardzo pomiędzy sobą wiel- 

kością ziarna: wszakże i na to przy oznaczeniu ilości 

siewu, uwagę mieć należy. W wielu okolicach trzyma- 

ją się tej zasady: aby owies siać rzadziej od żyta; jedni 

biorą go 1 do 2 garn, mniej niż żyta na m.; dru- 

dzy nawet sieją go na danej przestrzeni 1/4 cześć mniej 

niźli żyta. Jednakowoż, większa część gospodarzy jest 

przeciw temu. Owies bowiem rzadko siany ma grubą 

słomę, lecz ziarna mało. Siany zaś gęściej, ma słomę 

drobniejszą, zatem pożywniejszą, i wiele wydaje ziarna. 

Za najstósowniejszą ilość wysiewu powszechnie uwa- 

żają 1/6 część więcej niźli żyta.  



 

 

 §6. Najwłaściwszy czas siewu różnych płodów. 

W stanie naturalnej wegetacyi, każda roślina ma 

właściwy sobie czas rozwijania nasienia, a który zale- 

ży od stopnia temperatury i od stopnia wilgoci ziemi, 

onemuż właściwego. W stanie zaś, że tak powiemy, 

sztucznej wegietacyi, trudno upatrzyć i zachować tenże 

stopień; a nawet, co do siewu oziminy, zmieniony on 

został z wiosennego na jesienny. Dlatego, w oznacze- 

niu właściwego czasu siewu oziminy, innej trzymać się 

wypada zasady, jak co do zasiewu jarzyny. 

Co do oziminy. Doświadczenie uczy: że obrodzenie 

zboża ozimego, najwięcej zależy: od stanu w jakim idzie 

na przezimowanie-, czyli od wysokyści runi tych zbóż; 

a mianowicie: skoro takowa wysokość 4 do 5 cali wy- 

nosi: w ówczas ozimina najmocniej oddziaływa wszel- 

kim pory zimowej szkodliwym wpływom. 

Równie zaś jej szkodzi zbyteczne wypuszczenie 

przed zimą, jak za słabe zakorzenienie; w pierwszym 

razie bujna i wysoka ruń, będąc przykryta czas niejaki 

warstwą śniegu, łatwo ulega fermentacyi i aż do korze- 

ni gnije; słabo zaś zakorzeniona, ginie zwykle podczas 

częstej odwilży na przemian z przymrozkami. 

Większa lub mniejsza ruń oziminy, bez względu 

na czas siewu zawisła: 

1. Od gatunku i położenia gruntu. 

2. Od jego żyzności i uprawy. 

3. Od pory czasu w jesieni. 

Ponieważ pierwsze dwa warunki niemal wszędzie 

mniej więcej się różnią, a trzeci, w rzeczy samej najwa- 

żniejszy, jest przypadkowy, przeto ani podobno, by dla



 

 

wszystkich miejscowości i we wszystkich przypadkach 

jeden był czas siewu. 

Główną zasadą w klimacie naszym jakiej się rol- 

nik trzymać winien, jest: aby ozimina ku połowie listopa- 

da, pokryła się taką runią, jaką wyżej za najwięcej obro- \ 

dzeniu sprzyjającą uznaliśmy. 

Podług tego, własne doświadczenie, a w braku o- 

negoż, doświadczanie starych miejscowych gospodarzy, 

może być najpewniejszą skazówką, najwłaściwszego 

czasu siewu w danej miejscowości. Ze zaś, prętsze lub 

wolniejsze rozrastanie się oziminy, wiele zależy od ga- 

tunku i żyzności ziemi, przeto: 

Co do żyta, wypada na sam przód obsiewać rolę 

lżejsze i płonniejsze; średnie pod jednym i drugim wzglę- 

dem później, a najżyzniejsze na samym końcu. 

Co do pszenicy, uważać należy za główną i ogólną i 

zasadę; aby grunta zimne, sapowate, w cześniej były ob- 

siewane niżeli suchsze i ciepłe. Wszakże ta zasada stosuje 

się także i co do żyta, gdzie, w takowej jakości ziemi, 

zbożu temu zupełnie przeciwnej, uprawiane bywa. 

I grubość warstwy rodzajnej ma znaczny wpływ 

na czas siewu. Im jest grubsza (5, 6, 7 cali), tem też 

w cześniej siać można; ponieważ korzonki potrzebują 

tu więcej czasu do rospostarcia się aniżeli w płytkiej 

warstwie. Im zaś jest płytsza (3—4 cali), tem siew pó- 

źniej nastąpić winien. Skoro bowiem rola płytko upra- 

wiona a przytem żyzna, wcześnie się obsieje, wówczas 

korzonki w krotce dosięgają spodniej warstwy; nie mo- 

gąc zaś jej przeniknąć, rozpościerają się w warstwie 

wierzchniej, i nie tylko wzajemnie sobie pokarm odbie- 

rają, ale nadto, jeżeli jesień roślinności sprzyja, stykają 

się z sobą i tworzą jakby plecionkę gęstą i zbitą. W tym  



 

 

stanie rozpulchnia się rola do tego stopnia, iż ją łatwo 

mróz lub zbyteczna, wilgoć przenika; w pierwszym ra- 

zie ozimina wymarza, w drugim gnije. Niema to miej- 

sca, gdy się tu przed zima mało rozkrzewia. Na wiosnę 

zaś, nigdy ona tak wiele korzeni nie puszcza, ponieważ 

znaczna część pokarmu obraca się na utworzeniu 

dźbłów. 

Dawniej uważali gospodarze nasi drugą połowę 

 września i pierwszą października za najstosowniejszy 

czas do siania oziminy. Dzisiaj zaś, rozpoczynają siew 

już w pierwszych dniach września i kończą na początku 

października. Być może iż czas ten w ogólności jest 

dziś stósownym, z powodu większego wypłonienia ziemi 

naszej, (do czego nieszczęsne gorzelnie kartoflane, tak 

wiele się przyczyniły), aniżeli była dawniej. 

Owoż, rozsądny gospodarz, wychodząc powtarza- 

my z tej zasady: że ozimina, wtenczas najpewniej zimę 

przebywa, gdy w pewnym stopniu zakorzenienia idzie na 

przezimowanie; stosuje czas siewu do miejsca i okolicz- 

ności; a pomnąc na to: że stan fizyczny ziemi na buj- 

nóść roślin wywiera w pływ wielki, obsiewa grunta nie- 

żyzne przed zyżnemi, zimne, sapowate, (w których ro- 

ślinność wolniej się rozwija, mianowicie wjesieni, a przy- 

tem przez nagromadzenie zbyteczne wilgoci, mogą u- 

trudnić lub niepodobnem zasiew uczynić) przed ciepłe- 

mi; niespuszczając z uwagi: iż lepiej siew nieco opóźnić, 

dla dopełnienia warunków dobrej uprawy, aniżeli siać ziar- 

no w ziemię surową. 

Czas siewu, jarzyny, podług innych zasad się ozna- 

cza. Siew bowiem wczesny, nietylko że wielu roślinom 

letnim nieszkodzi, ale nadto służy im ztąd: 

1. Że korzystają z wilgoci zimowej.  



 

 

2. Że dłuższy czas ziemię zajmując, lepiej się wy- 

kształcają. 

Co do następstwa zasiewów letnich, należy się 

trzymać tego prawidła: by te którym zimno nieszkodzi 

a obok tego potrzebują najdłuższego czasu do wegeta- 

cyi, nasamprzód zasiane zostały. 

Żasady ogólne co do czasu siewu jarzyny są: 

Owies. Wiadomo rolnikowi iż owies rychło siany, 

lepiej obradza od późnego. Pochodzi to ztąd, iż zimno 

mniej mu szkodzi niż innym letnim roślinom. Zasiany 

więc wcześnie, dłużej zostając w ziemi, nie od razu pu- 

szcza rostek słomowy, ale natomiast mocniej się zako- 

rzenia i bardziej się przeciw nastąpić mogącej posusze 

ubezpiecza; skoro zaś sieje się wtenczas gdy ciepło mo- 

cno już sprzyja wegetacyi, odwrotny stosunek ma miej- 

sce: rostek słomowy wcześnie się rozwija, wschodzi i 

pędzi w górę kosztem rostka korzonkowego; gdy zaś 

później nastąpi susza, ostatni nie może pierwszemu do- 

starczyć potrzebnej ilości pokarmu, na czem obadwa, 

najprzód mniej więcej cierpią, a później obumierają. 

A zatem wczesny siew owsa, mianowicie w gruncie 

więcej suchym niż wilgotnym, na pierwszeństwo zasłu- 

guje. Ma się rozumieć, iż tu wzgląd mieć należy na po- 

łożenie i rodzaj ziemi. Np. zbyt wczesne sianie owsa 

w gruncie niskim, zimnym, gliniastym, zawsze byłoby 

szkodliwem. 

Jęczmień, o wiele od owsa delikatniejszy, na zimno 

czulszy, powinien być siany w ziemię należycie upra- 

wioną i nie prędzej dopóki się ciepła pora czasu nie- 

ustali i wszelka obawa zimna nie minie. 

Groch, i wyka. Rośliny te są wytrwalsze na zimno 

od poprzedniej, mogą one być wcześnie siane, byle tył-



 

 

ko w ziemię zyzną, a przytem nie mokrą. Jak mało 

im szkodzi mróz i śnieg dowiódł rok 1817 w którym 

styczeń był nader łagodny, niemal ciepły; luty tak su- 

chy i wegetacyi sprzyjający, że od 15 do 28 tegoż mie- 

siąca, grochy i wyki pozasiewano. W marcu gdy wcze- 

śnie siany groch i wyka poczęły wschodzić, upadł śnieg 

i leżał długi czas na stopę wysoko; mimo to, obie te ro- 

śliny bezprzykładnie obrodziły (a). 

Tatarka, jeszcze jest czulszą na zimno od jęczmie- 

nia, i dlatego później od niego sianą być winna; osta- 

tnie dni maja i pierwsze czerwca, są dla niej najstoso- 

wniejsze; lubo zdarza się często, iż siana bardzo późno 

np. nawet po 24 czerwca, bujny plon wydała. Odwro- 

tnie zaś, czyli obrodzenie zasianej w pierwszych dniach 

maja; za szczególne zjawisko uważać można. 

Len i konopie wtenczas siać należy, gdy się już cie- 

pła pora ustali, a ziemia tak dalece przeschnie iż pod- 

czas orki, nie skupia się w massę. 

Kartofle należy sadzić w ziemię nieco już ogrzaną, 

zbyt wczesne sadzenie więcej im szkodzi niż służy; 

w prawdzie nie sprzyczyny nastąpić mogącego zimna, 

gdyż zwykle sadzą się tak głęboko, że ich dosięgnąć 

nie może; ale z obawy zbytecznej w ziemi wilgoci, któ- 

ra łatwo je niszczy. 

W reszcie obrodzenie jarzyny mniej poniekąd za- 

leży od nieco wcześniejszego lub późniejszego zasiewu, 

 
(a) Niemal podobny przypadek zdarzył się u nas w roku 1812. 

Pewien gospodarz za zbliżaniem się wojska nieprzyjacielskiego, dla u- 

niknienia rekwizycyi, rozsiał owies na śnieg; w krotce przypadło go wię- 

cej, uważał więc ziarno za stracone. Po zniknieniu śniegu, owies został 

płytko przyorany i ubronowany, nigdy ani przed, ani później, nie zebrał 

tak ogromnego plonu jak tą rażą.  



 

 

jak raczej od stopnia wilgoci ziemi, kiełkowaniu nasie- 

nia sprzyjającej, podczas połączenia go z ziemią i od 

pory czasu po zasiewie. Przyjmując iż podczas siewu 

powierzchnia ziemi jest na 2—3 cali sucha; zasiane ziar- 

no leży więc na ziemi suchej i taką samą się przykrywa 

na 2 do 3 cali. Niechże jeszcze posucha trwa czas nie- 

jaki, wówczas nasienie zostaje w ziemi zupełnie z wil- 

goci ogołoconej; co naturalnie na rozwijanie się onegoż, 

bardzo szkodliwie działa, i częstokroć jest główną przy- 

czyną (jak np. w r. zeszłym) uchybieniu jarzyny. 

Rzepak zimowy. Różne są jeszcze zdania co do cza- 

su siewu, tej roślinie najdogodniejszego. Jedni gospoda- 

rze sądzą, że wczesny siew, a mianowicie w pierwszej 

połowie Sierpnia jest pewniejszy, drudzy przekładają 

późniejszy, czyli ku końcowi tego miesiąca. 

§ 7. Siew miotem, czyli ręczny. Siew machinalny, czyli 

Siewnikiem. Nowy sposób siewu w Belgii wynaleziony. 

Siew uskutecznia się ręką, lub stósowną machina 

Siewnikiem zwaną. 

Ponieważ pierwszy ogólnie u nas jest używany, a 

drugi poniekąd nieznany, przeto siew ręczny szczegó- 

łowo opiszemy; a drugiego o tyle jedynie: aby wykazać 

wielką jego użyteczność; a następnie zachęcić pp. go- 

spodarzy do robienia przynajmniej na teraz, doświad- 

czeń z siewni kami. 

1. Siew ręczny. Siew ręczny, jest najdawniejszy i 

najogólniej używany; lecz i tu niema jedności, co do 

sposobu siania; a mianowicie co do szerokości rzutu, 

czyli pasa ziemi za jednym rzutem obsianego. Zdania 

w tej mierze są dotąd bardzo podzielone: jedni uważają



 

 

za stosowniejsze szersze, a drudzy węższe pasy. A więc 

rzecz tę następne doświadczenia winny rozwiązać. 

Nabywszy wprawy, można tym sposobem bardzo 

równo siew rozpostrzedz. Dlatego wporządnych gospo- 

darstwach, wybierają do siewu najzręczniejszych i naj- 

przychylniejszych ludzi, zachęcając ich stósownemi na- 

grodami do tem większego doskonalenia się. 

Mając dobrych siewaczy, a przy tem panu życzli- 

wych, nie należy im wydzielać pewnej ilości zboża, 

dziennie wysiać się mającego, lecz raczej spuścić się na 

dobrą ich wiarę: wzbudza to w nich pewien stopień am- 

bicyi i do tem dokładniejszego siania zachęca. Zresztą 

i to pewna, że chcąc dobrze czynność tę wykonać, po- 

trzeba czasem nie mal raz jeszcze tyle czasu na nią ło- 

żyć, jak inną razą. Np. prędzej się siew odbywa, gdy 

czas jest spokojny, aniżeli podczas wiatru; trudniej siać, 

gdy ten z boku, aniżeli z przodu wieje i t. p. 

Wskażemy tu niektóre prawidła rzutnego, czyli rę- 

cznego siewu. 

1) Dobry siewacz powinien mieć rękę tak zbudo- 

waną, by ująwszy w garść zboże, nie rozsypywał go na 

ziemię przed wyrzuceniem. Okoliczność ta jest ważniej- 

szą aniżeli się być zdaje; wielu bowiem wieśniaków, 

(zapewne skutkiem sztywności palcy) nie zwiera zupeł- 

nie ręki. 

2) Powinien mieć wzrok mocny, by dojrzał spada- 

jące na ziemię ziarno, krok pewny i jednostajny. 

3. Siejąc, powinien zwolna rękę roztwierać; tym 

tylko sposobem ziarno rozpościera się równo na cały 

pas ziemi, jaki jeden rzut obejmuje. Ta to równość sta- 

nowi różnicę pomiędzy dobrym a złym siewaczem. 

Ostatni bowiem tak ziarno rozpościera, iż na jednej po-



 

 

łowie rzeczonego pasa (od strony prawej, czyli od ręki) 

niemal 2/3 części ziarna pada; a na drugą połowę zale- 

dwie 1/3 część się dostaje. 

4) Każdy następny rzut, powinien się stykać z po- 

przednim; jednakowoż o ile podobno, na niego nieza- 

chodzić. 

5) Nasienie równiej na ziemię pada, gdy z pewnej 

wysokości jest rzucone; dla tego, dobry siewacz, o ile 

siły jego dozwalają, powinien z góry zboże rzucać. 

6) Nakoniec, dobry siewacz powinien umieć siać 

podług miejsca i czasu: rzadziej, lub gęściej; co prze- 

cież tylko na wyraźne polecenie rządcy, uskuteczniać 

winien. 

2. Siew machinalny czyli siewnikiem. — Siew ręczny 

zależąc od wprawy siewacza, jego dobrej chęci i zrę- 

czności, rzadko odpowiada warunkom dobrego zasiewu 

w § 1. wymienionym. Przy większych obszarach ziemi, 

większa liczba ludzi do siewu być musi użyta; a nastę- 

pnie, tem większa nierówność zasiewu, koniecznie jest 

tego wypływem: bo co ręka, to inny siew, czemu najpil- 

niejszy dozor zapobiedz nie potrafi. 

Dla tego, oddawna już za granicą, a mianowicie 

we Francyi, Anglii, Belgii, agronomowie wspólnie z te- 

chnikami, pracując nad narzędziami rolniczemi, po- 

znawszy niedokładność siewu ręcznego, zwrócili swą 

uwagę na wynalezienie siewnika, dokładnie zastępują- 

cego siew ręczny. Wszakże było to zadanie z jednej 

strony nader ważne; bo już naprzód łatwo było mo- 

żna obliczyć znaczne korzyści, w części z oszczę- 

dzenia ziarna siewnego, w części z regularniejszego i co 

do gęstości dowolnego, rozpostarcia onegoż: lecz z dru- 
giej strony, wynalezienie siewnika, wszelkim wymagal- 

9  



 

 

nym warunkom dokładnie odpowiedniego, nie jest rze- 

czą tak łatwą, jak się być zdaje. 

Siewniki są dwojakie; jedne służą do siewu młoto- 

wego, czyli siew ręczny naśladującego; drugi do siewu 

rzędowego. 

Ponieważ do tej chwili, mówiąc sumiennie, nie po- 

siadamy siewnika miotowego, któryby wszelkim warun- 

kom tak dalece odpowiedział, iżby ogólnie mógł być 

w praktykę wprowadzony, a wszakże dla ogółu niniej- 

sze pismo przeznaczamy, przeto zostawiamy rzecz tę 

do dalszego. — Mającym zaś chęć robienia doświadczeń 

z siewnikiem, wskazujemy między innemi tak zwany 

Siewnik polski, przez p. Stanisława Lillpopa, w Tygodni- 

ku rolniczo-technologicznym na r. 1849 str. 267, szcze- 

gółowo opisany. 

Tem bardziej zamilczamy, o siewnikach do uprawy 

rzędowej; albowiem lubo sposób ten produkowania zbo- 

ża, jest bez wątpienia najkorzystniejszy, już to co do o- 

szczędzenia nasienia, już co do powiększenia plonu, ja- 

ko też do lepszego wykształcenia się ziarna, a nastę- 

pnia, słusznie się może nazwać najwyższym stopniem 

uprawy rolnej, to przecież wiele jeszcze czasu upłynie, 

zanim u nas, niechby już tylko wyjątkowo, zaprowadzo- 

ną zostanie; a temczasem, używany obecnie do tej u- 

prawy za granicą siewnik, może tak dalece udoskona- 

lony i uprostniony zostanie, iż będzie mógł być mniej 

więcej ogólnie i u nas w praktykę wprowadzony. 

3. Sadzenie rzędowe  zboża.—Więcćj, jak się rozumie 

dla okazania, jak dalece zajmują się za granicą oszczę- 

dzaniem ziarna siewnego, oraz jak wielką ztąd otrzymać 

można korzyść, niżeli w celu zachęcenia naszych Zie-



 

 

mianów do naśladowania już dziś, podobnego postępo- 

wania, zamieszczamy następny artykuł, wyjęty z pisma 

franzuzkiego. (Courier de Nancy.) 

„Słusznie użalają się,- mówi autor—że rolnictwo 

nasze, mało przynosi dochodu i od czasu podrożenia 

żywności, usiłują wszelkiemi sposobami powiększyć 

ilość produktów. Drenowanie bez wątpienia bardzo 

wpłynie na polepszenie żyzność i gruntów; lecz zdaniem 

naszem, jest środek bardzo prosty osiągnięcia pożąda- 

nego celu. Środka tego doświadczono z pomyślnem po- 

wodzeniem w departamencie Aisne: zależy on na sadze- 

niu rzędowem nasienia zbóż, zamiast rozrzucenia go, jak 

teraz czynią, na powierzchnięgruntu. 

„Tego środka użył także w r. 1858, p. Chapelliers, 

rolnik z Epinai': Na kawałeczku ziemi zasadził dwadzie- 

ścia ziarn pszenicy, każde w usobnym dołku, w odle- 

głości blisko półtrzecia cala ziarnko od ziarnka, a głę- 

boko na ćwierć cala. (??) Po zebraniu zboża wyrosłego 

z tych ziarnek, pokazało się, że każde wydało 733 ziarn 

plonu, to jest: z dwudziestu ziarnek zebrał 9 decilitrów 

(9/10 kwarty n. polskiej). 

„Podług tego systematu obliazył pan Chapelliers, 

że potrzeba 50,000 ziarn, do zasadzenia 20 arów. Re- 

dukując na miary nasze, wypadnie około 15,000 ziarn 

pszenicy, na 300 prętów kwadratowych, czyli na mórg 

nowopolski; czyli kwart blisko 10; a gdyby dla bezpie- 

czeństwa w każdy dołek kładziono dwa ziarnka, to 

na zasadzenie jednego morgu, wyszłoby pięć garncy, co 

daje przynajmniej 25 garncy oszczędności na morgu. 

Plon zaś z takiego sadzenia byłby pięć razy większy, 

jak ze zwyczajnego siewu.  



 

 

„Inny rolnik w temże miejscu, czynił tęź same do- 

świadczenia i otrzymał jednakowe wypadki. 

„Takie fakta nie potrzebują komentarzy, (a) i wska- 

zują nam: że sadzenie ziarna może powiększyć zbiór i za- 

pobiedz niedostatkowi zboża, który od czasu do czasu trapi 

mieszkańców Francyi. 

„Łatwo można pojąć,—kończy autor artykułu,— 

iż z rozrzuconego ziarna ręką po roli, większa część 

nasienia nie wejdzie, gdyż je zniszczą wiatry, deszcze, 

ptaki i owady. Sadzenie zabezpiecza od tych wszystkich 

przypadków (b), a zasiew, agranicza się do koniecznej 

jak najmniejszej ilości.” 

Użyteczność powyższego sposobu widocznie popie- 

ra sprawozdanie JW. Dyrektora Instytutu Agronomi- 

cznego w Marymoncie, o którem w Przedmowie namie- 

niliśmy. Brzmi ono jak następuje: 

„W odpowiedzi na odezwę Kommissyi Rządowej 

z dnia 18 Lutego (2 Marca) 1857 r. Nr 1344/2662 w przed- 

miocie nowego siewu wynalezionego w Belgii, mam za- 

szczyt przedstawić następujące sprawozdanie: „Wyna- 

(a) Gdyby teorya ta okazała się ogólnie moźebną w praktyce, 

wypadłoby, że w naszym kraju, ograniczając się na użyciu trzeciej tylko 

części tych gruntów pod pszenicę, których używamy teraz, możnaby sil- 

niej nawieźć i lepiej uprawić; co zaś do oszczędzenia ziarna, rezultat 

byłby taki, iż zamiast zasiania 3 korcy na trzech morgach, zasadzonoby 

na jednym garncy 5; wartość oszczędzonych 2 korcy i 25 garncy, licząc 

korzec po złp. 24, wyniosłaby złp. 68, a ta kwota wystarczyłaby na ko- 

szta sadzenia pszenicy. Zbywające dwie morgi od pszenicy, użyte pod 

żyto lub pod rośliny okopowe, dałyby plon dobry, a grunta słabe, obsie- 

wane żytem, obróconoby na pastwiska. 

(b) Nie pojmuje dla czego sadzenie ma zabezpieczyć zejście ziar- 

na od owadów, deszczów, wiatrów? K.  



 

 

lazek ten p. Ledocte, może nie jest tak ważnym jak z pier- 

wszych ogłoszeń w Independence wnioskowano; nie jest 

także nowym, ponieważ uprawa rzędowa, kępkowa, od 

dawna jest znajomą, a pomimo tego, nie wiele uczyniła 

postępów, dla wielu trudności w wykonaniu. Trudności 

tych p. Ledocte nie usunął podaniem swego plantoire 

mecanique i rodzaju taczki, która może być do rozmai- 

tych robót rolniczych stosownie zmienioną. 

„Siew rzędowy od dawna jest znany: Laroche-Fou- 

cault przywiózł go z Anglii do Francyi w r. 1803 i w ma- 

jątku swoim Liancourt zastósował. 

„W r. 1835, towarzystwo rolnicze w Valenciennes 

przyznało nagrodę za siew rządowy i sadzenie zboża. 

Nakoniec de Gourcy widział w dobrach X. Bedfort 128 

hektorów pszenicy, owca i jęczmienia ręcznie zasadzo- 

nych. 

„Korzyści jakie starają się osiągnąć przez zasiewa- 

nie zboża rzędowe lub sadzenie, są te, że rośliny są ró- 

wno oddalone, a tem samem dostają w podziale jedna- 

kowym ziemię, powietrze i światło; przytem oszczędza 

się pewna ilość nasienia. Okopywanie jest łatwiejszem. 

Oprócz tego, przez rozdzielenie jednostajne lub kępka- 

mi, zboże mocniej opiera się wyleganiu, ponieważ rzędy 

i kupki służą sobie za podpory; nadto, miano i to uwa- 

żać, że: siejąc zbyt gęsto, zboże jest więcej ściśnione: 

przez co boczne odrosty, zwykle dają mniejsze, często 

puste kłosy. Najlepiej wykształcone kłosy i najfore- 

mniejsze znajdują się zwykle na pniach o 2 lub 3 pę- 

dach. 

„Z doświadczeń porównawczych siewu rzutowego, 

i sadzenia, korzyść jest na stronie ostatniego; lecz za-



 

 

chodzi pytanie, jakie są koszta? Niezawodnie znako- 

mite. 

„Według podania Martegoute, zasadzenia 1 hektara 

kosztuje 42 fr. 50 c.; nadto zachodzi trudność w znale- 

zieniu odpowiedniej liczby robotników. Z drugiej strony, 

w sadzeniu oszczędza się hektolitr zboża na hektarze 

(rzutem sieją się dwa hektolitry na hektar; do sadze- 

nia używa się 91 litrów) i zbiór po sadzeniu jest wyż- 

szy. Na 173 arach zasadzonych, otrzymał Martegoute 

514 snopów— 4116 K. więcej niż na sianych rzutem, 

czyli na miarę 101/2 hektolitrów: albo 829 K. ziarna. 

W słomie zaś 3287 K. więcej. 

„Daleko korzystniejsze wypadki otrzymał Margon 

z Terreneuve (w Dena-Serres), ponieważ na hektarze 

zebrał zboża: 

po siewie rzutnym sadzonem 

pszenicy 1438 K. 19 hektol. 2875—38 hektolitrów 

słomy 5165 6100. 

to jest zbiór ziarna sadzonego był dwa razy większy niż 

po siewie rzutnym. Wypadki te zachęcały do upowsze- 

chnienia siewu sadzonego; należało tylko ułatwić wy- 

konanie tej roboty, co zdawało się osiągnął Ledocte, 

Dyrektor Szkoły Rolniczćj w Thouron, w Belgii. 

„Metoda przez niego przyjęta nie daje siewu rzędo- 

wego, lecz kępkowy, za pomocą prostych narzędzi, 

mianowicie sadnika, (plantoir), który ma dosyć prostą 

budowę, tudzież rodzaju taczki, dającej się łatwo za- 

mienić na znacznik, obsypnik, pielnik i t. d. poruszane 

ręcznie, albo za pomocą konia, osła, psa nawet, a w ra- 

zie potrzeby mogą być użyte także i dzieci. 

„Nie mogę tu wchodzić w szczegółowy opis tych 

narzędzi, lecz w ogóle zwrócę uwagę, że użycie ich jest



 

 

łatwe, w małej poprawie dogodne; zdaje się nawet, iż 

na większych przestrzeniach okaże się pożytecznem; ce- 

na ich nie jest wielką, ponieważ w fabryce machin 

Sehnejtra i Andre w Berlinie (August Strasse Nr. 81) 

można je nabyć za 61 tal. Według podania Ledocte, 

jeden sadownik może dziennie rozdzielić ziarna na 35 

do 45 arach, to jest: potrzeba 5 sadowników do zasa- 

dzenia 2 hektarów. 

Porządek robót sadzenia jest następujący: rola 

powinna być zorana płasko, tojest bez zagonów; należy 

unikać nawozu słomiastego; potem równa się ziemię i 

i rozkrusza przez bronowanie i wałkowanie. Potem 

idzie kolej na znacznik wzdłuż i w poprzek, prostopadle 

lub ukośnie. 

Następnie robotnik poczyna sadzić albo raczej roz- 

dzielać ziarna, za pomocą sadnika mechanicznego, któ- 

ry współcześnie rozdziela nawóz proszkowaty. Ziarna 

kępkami rozdzielone muszą być pokryte za pomocą ta- 

czki, opatrzonej dwoma małemi lemieszami: albo w ich 

miejsce zębami. Pokrycie ziarn, na 1 hektarze wymaga 

1 robotnika na dzień; w gruntach zaś ciężkich jednego ro- 

botnika i chłopaka. Po zasiewie i zejściu roślin, gdy 

się okażą chwasty, następuje pielenie, okopywanie i ob- 

sypywanie za pomocą przyrządów w składzie taczki 

zmienionych. W uprawie małej narzędzie jest porusza- 

nem siłą ludzką; w większej używa się konia, którzy 

może 2—3 taczek razem ciągnąć. 

Ledocte, zapewnia, że obrabiając 3 linie, można 

okopać, opleć lub obsypać 3—5 hektarów dziennie. 

Z tego opisu postępowania, w nowym sposobie 

siewu w Belgii wynalezionego, można wnioskować, że 

może być korzystnym nie tylko w małej uprawie, która



 

 

się ogranicza na użyciu siły robotnika, ale nawet na 

większych przestrzeniach niezawodnie byłby korzy- 

stnym, ponieważ oszczędza połowę zboża do siewu, i 

wedle podań wiadomych, daje plon nierównie wyższy. 

Może być użytym do wszystkich gatunków roślin zwykle 

uprawianych; lecz zachodzi pytanie, czy sposób ten bę- 

dzie korzystnym w naszych stosunkach, przy rzadkości 

robotników, małem ich usposobieniu i niesumienności 

w wykonaniu robót im powierzonych. 

Metoda Ledocta, wymaga pewności, że ziarno bę- 

dzie na miejscach znacznikiem wytkniętych położone, 

że następnie zostanie pokryte, bez skrzywienia kierun- 

ku linii w których kępki mają wyrastać. Gdyby zaś 

w tym porządku zaszło jakie zakłócenie, następne ro- 

boty nie będą dobrze wykonane. Zawsze jednak spo- 

sób ten zasługuje ażeby go w uprawie rolnej upowsze- 

chnić. 

„Sądzę, że Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrz- 

nych i [Duchownych uczyniłaby wielką przysługę kra- 

jowemu rolnictwu, gdyby poleciła narzędzia te sprowa- 

dzić, sposób użycia okazać i zarazem wypadki otrzy- 

mane z ścisłością obliczyć, co do poniesionych kosztów 

i otrzymanych plonów. 

„Podwyższenie plonu ze zmniejszeniem ziarna, mia- 

łoby ważny wpływ na ceny produktów; użyto by mniej 

ziemi pod uprawę ziarnową, pozostałoby więcej grun- 

tów na paszę dla bydła i owiec, rolnictwo widziałoby 

się zmuszonem do obszerniejszej hodowli bydła, świń, 

koni i t. d., a to miałoby zbawienny rezultat zniżenia ce- 

ny mięsa i chleba."  



 

 

§8. Wpływ pokrycia ziemią zasiewu na plon 

i dobroć ziarna. 

Powszechnie jest znanem, iż znaczny plon każdej 

rośliny, zawisł od dobroci gruntu, od uprawy i żyzności 

ziemi, od pory czasu, w czasie wegetacyi; ale w pływ 

głębszego lub płytszego pokrycia nasienia na obfite żniwa; 

tak mało zajął uwagę wielu rolników, iż zaledwie przed- 

miot ten, sądzą być godnym zastanowienia. Dlategoto 

zwykle siewają ziarno na ziemię nierówną, mało lub 

wcale niebronowana; nietroszcząc się oto bynajmniej: 

czyli ziarno na 1/2 cala na 4 cale ziemią zostanie 

przysypane; owszem jedne ziarna głębiej jeszcze idą 

w ziemię, mianowicie przez w tratowanie nogami zwie- 

rząt pociągowych; a drugie wcale nią przykryte niezo- 

stają; w ogólności powtarzamy, większa część rolni- 

ków uważa okoliczność tę, za rzecz najobojętniejszą; 

a przecież nowe doświadczenia przekonały: iż płyt- 

sze lub głębsze przykrycie ziemią nasienia, ma największy 

wpływ na obfity plon i na wielkość i mączność ziarna; i że 

strata przez nie zejście, mianowicie co do oziminy, z po- 

wodu zbyt głęboko w ziemię zagrzebanego ziarna wy- 

nosi z pewnością około 50 na 100. Ziarno bowiem zbyt 

głęboko ziemią pokryte, wcale nie wschodzi lub też na- 

der słabą wydaje roślinę; co niżej dostatecznie wyka- 

żemy. Aby zaś tem mocniej o ważności przedmiotu te- 

go przekonać, zastanówmy się nasamprzód nad sposo- 

bem rozwijania się życia roślinnego w samym onegoż 

początku. 

Do kiełkowania ziarna potrzeba pewnego stopnia 

wilgoci i ciepła; tudzież przystępu powietrza atmosferycz-



 

 

nego. Różne nasiona różnego stopnia wpływów tychże 

wymagają. Każde więc nasienie tylko tak głęboko zie- 

mią przykryte być winno, aby rzeczone warunki kieł- 

kowania, w stopniu naturze onegoż odpowiednim, do- 

pełnione zostały. Wszakże w pływy te, wilgoć, ciepło, 

powietrze, na kiełkowanie nasion tak długo tylko dzia- 

łają póki nie rozwiną zupełnie kiełka korzonkowego i 

kiełków słomowych. Do tej chwili, obywa się ziarno 

bez pokarmu roślinnego w ziemi zawartego, ponieważ 

posiada w sobie potrzebną ilość żywiołu, mąki, do roz- 

winięcia się aż do pomienionego stopnia; poczem dopie- 

ro wymaga pokarmu roślinnego i pewnego stopnia 

ciepła. Uwagę tę, prosimy zachować w pamięci, gdyż 

po większej części na niej się gruntuje szkodliwość głębo- 

kiego pokrycia nasienia ziemią. Teraz do rzeczy: 

Ponieważ stopień wilgoci, ciepła i powietrza atmo- 

sferycznego, stosuje się do natury i wielkości nasienia, 

przeto ztąd wykrywa się to: 

Pierwsze prawidło: że różne nasiona, różne- 

go wymagając do zejścia stopnia wilgoci, ciepła i powie. 

trza, w różnej też głębokości ziemi znajdować się powinny. 

A że, na udzielenie zasiewom właściwego stopnia 

rzeczonych działaczy, ma wielki w pływ pora czasu, 

podczas siewu i rodzaj siewu, zatem, za: 

Drugie ogólne prawidło: przyjąć wypada: 

iż grubość przykrycia ziemią siewu ma być zastosowana 

do gatunku gruntu i do pory roku. 

Dlatego płytciej przykrywać go należy w gruncie 

mocnym, a głębiej w gruncie lekkim, ponieważ pier- 

wszy dłużej zatrzymuje wilgoć, a ciepło i powietrze 

atmosferyczne mniej głęboko go przejmuje. Dla tejże 

samej przyczyny, w cześnie zwiosny i w jesieni, także  



 

 

nieco płyciej siać potrzeba, aniżeli letnią porą: bo w pier- 

wszym razie więcej bywa wilgoci, a mniej ciepła, niż 

w drugiej porze roku. 

Ciepło i powietrze atmosferyczne, do pewnej tylko 

głębokości ziemię przejmuje; przyzwoity zatem do kieł- 

kowania nasion stosunek wilgoci, ciepła i powietrza, wię- 

cej się znajduje w warstwie wierzchniej, aniżeli spodniej; 

a więc stądby już apriori wnosić należało, iź w ogólno- 

ści nasiona płytko ziemią pokrywać należy. Te są o- 

gólne wnioski z natury rzeczy wyprowadzone. 

Teraz udajmy się do doświadczeń, przez pier- 

wszych agronomów w tej mierze poczynionych i zoba- 

czmy, o ile się one z powyższemi wnioskami zgadzają. 

W celu przekonania się: jak głęboko kukurydza (psze- 

nica turecka) sadzona być powinna, zasadził Burger 

w ziemi, zwyczajnym sposobem pod tę roślinę uprawio- 

nej w dniu 19 czerwca 11 ziarn w różnej głębokości. 

Otóż jest wypadek tego doświadczenia: 

Nr

. 
1 sadzony na cal 1 głęboko zszedł w dniach 81/2 

" 2      — — 2% —  —        81/2 

" 3 — — 2              — —         9% 

" 4 — —  2% —        11 

33 5 — — 3 —  —        12 

" 6      — —          31/2  —  —   13 

33 7 — — 4 — —  131/2 

" 8      — — 41/2 —  —        — 

" 9 — — 5 — —       — 

" 10     — — 51/2 —  —  171/2 

" 11     — — 6 — —       — 

Nr. 8, 9 i 11 wydobył Burger i z ziemi w 22 dni 

po zasadzeniu i przekonał się: że kieł Nr. 8, o cal tyl- 

ko był pod powierzchnią ziemi; że Nr. 9 i 11 puściły  



 

 

w prawdzie kiełki, ale były one bardzo słabe; znajdo- 

wały się o 3 cale od powierzchni ziemi. Nr. 10 z szedł 

w prawdzie, jednak listek jego był tak słaby, że po 6 

dniach począł więdnieć i nakoniec usechł zupełnie. 

„Wszakże doświadczenie to (mówi Burger) stosun- 

kowo do każdego nasienia zastosowane być może i do- 

wodzi w sposób przekonywający, korzyść płytkiego 

przykrycia zasiewu. Albowiem im płyciej ziarno zosta- 

ło tu ziemią przysypane, tem prędzej zeszło, sporzej 

rosło, mocniejsze miało łodygi, więcej i lepszy wydało 

owoc. Dodać tu jeszcze wypada, iż gdy ziarno głębo- 

ko w ziemię jest zasadzone, w tedy kiełek jego listko- 

wy, nie idzie prosto w górę, ale raczej kręci się żółknie i 

albo w krotce po zejściu usycha, lub też tworzy słabowitą 

roślinę. 

Podobne doświadczenie czynil P. Petri z żytem, 

które ztąd jest ważne, że przekonywa: iż im głębiej ziar- 

no to w ziemię się dostaje, tem mniej go wschodzi. Zasiane 

w miesiącu październiku żyto, prżykrył pan Petri w ró- 

żnej głębokości i przekonał się, iż z przykrytych: 

Na 1/2 cala, zeszło w dniach      11 —7/8 części. 

„ 1   12— 8/8  

„    2                                          8—7/8  

„ 3   20— 6/8  

„ 4   21— 4/
8  

„ 5   22—3/8  

„ 6   23—1/8            (a). 

Z doświadczenia tego pokazuje się, iż co do wscho- 

(a) Powschodzona część ziarna, niezawodnie przypadkowo płyt- 

cićj ziemią przysypaną została.



 

 

dzenia ziarna, najprzyzwoitsza głębokość jest na cal 

jeden. Jednakowoż nie wypada ztąd bynajmniej by orka 

siewna, cal tylko jeden głęboką być winna; owszem 

z jednej strony tak płytko orać jest rzeczą niepodobną; 

z drugiej zaś strony, postępowanie takowe staćby się 

mogło więcej stratnem, niżeli korzystnem. Ziemia bo- 

wiem po każdem spulchnieniu zlega się; a tem bardziej 

im mocniej była spulchniona. Gdyby więc ziarno na cal 

tylko podczas siewu ziemią przykryte było, łatwoby za 

nadto z ziemi ogołocone zostało; już to przez rzeczone 

ulegnienie się ziemi, już opłukanie jej podczas ulewów, 

już nakoniec przez (odwiew podczas wiatrów suchych; 

a przeto młoda roślina na szkodliwe w pływy atmosfe- 

ry, mianowicie zimową porą, wystawionąby była; z tych 

więc powodów głębiej siew przykrywać należy. Wszak- 

że doświadczenie p. Petri wykazujące, że najwięcej te- 

go ziarna powschodziło, które na cal 1 przykryte zo- 

stało, nie sprzeciwia się bynajmniej twierdzeniu nasze- 

mu; bo nie mówi, iżby wszystkie roślinki, których ziar- 

ka w tej głębokości się znajdowały, zdrowo się przezi- 

mowały i dobry plon wydały. 

Z tego cośmy dotąd powiedzieli wyprowadzić mo- 

żna co do przykrywania nasion następujące prawidła. 

1. W ogólności przykrycie nasion płytkie jest pe- 

wniejsze od głębokiego. 

2. Nasiona zbóż niemają być głębiej przykryte 

jak na 2 cale w ziemi mocnej', mało się ulegającej a na 

21/
2 do 3 cali w roli słabszej a następnie mocniej się 

zlegającej. 

3. Nasiona mocniejsze, jako groch, bób, wyka, 

i t. p. mogą być nieco mocniej ziemią przykryte.  



 

 

4. Przykrycie nasienia w tenczas tylko najzupeł- 

niej—o ile to być może—celowi odpowiada, gdy się 

nakrywa wazką skibą ziemi,wyżej wskazanej grubości, 

najregularniej przewróconej. Skoro się zaś przykrywa 

skibę szeroką na 12 i więcej cali, tworzą się pasy, na 

jednych zboże zbyt gęsto wschodzi, a drugie chwastami 

się pokrywają. Dobrze przykrycie siewu zupełnie chy- 

bia, gdy się do niego używa narzędzi, ziarno wróżnej 

głębokości w ziemię zagrzebujących, jak np. brony, dra- 

pacza i zwyczajnego extyrpatora, oczem zaraz mówić 

będziemy. 

§ 9. Różne sposoby przykrywania ziemią zasiewów. 

Zwykle nasienie przykrywa się: broną, pługiem, 

drapaczem i zwyczajnym extyrpatorem. 

1. Brona. Biorąc na uwagę, co wyżej o przykry- 

waniu nasienia powiedzieliśmy, łatwo się można prze- 

konać, iż ze wszystkich sposobów przykrywania nasion 

ziemią, najniestosowniejszy, najkosztowniejszy —bo naj- 

więcej ziarna marnuje, można mówić najniedorzeczniej- 

szy, lubo najogólniejszy i najdawniejszy, jest przykry- 

wanie go broną. Któż bowiem tego nie widzi, że jedna 

część ziarna zostaje tu na powierzchni ziemi i służy 

ptastwu na pastwę; druga część zaledwie ziemią przy- 

kryta, jak co dopiero powiedzieliśmy, wcale nie wscho- 

dzi; trzecia część, już to ostremi zębami brony, już przez 

tratowanie końmi, tak głęboko dostaje się w ziemię, iż 

ani podobno by się kiełek na wierzch wydostał, a je- 

żeli się wydostanie, tworzy roślinę słabowitą; która 

zwykle przed dojrzeniem, usycha lub nędzne ziarno wy- 

daje; to samo lubo z przeciwnej przyczyny, ma miejsce  



 

 

zrośliną, której ziarno, za mało było przykryte ziemią. 

Tylko ta część, zwykle najmniejsza, która przypadko- 

wo, stosownie ziemią zostanie przykrytą, wegietuje na- 

turalnym sposobem. Wszakże jest to rzecz tak widocz- 

na, iż każdy rolnik dobrze to zna; widzi jak wiele przez 

to corocznie siewu marnuje; a jednakowoż pozostaje 

przy dawnym sposobie: najprzód: bo bronowanie spie- 

sznie czynność tę odbywa; powtóre bo tak poprzednicy 

robili. 

2. Przyorywanie zasiewu pługiem. O wiele stoso- 

wniejszem od poprzedniego, lubo jeszcze zupełnie celo- 

wi nieodpowiednem, jest przyorywanie zasiewu pługiem 

zwyczajnym; albowiem: 

1. Każde ziarnko mniej więcej przykrywa się zie- 

mią i to w ogólności: płytciej lub głębiej, według potrze- 

by i zdatności oracza. 

2. Skoro skiby biorą się płytkie i bardzo ważkie, 

a mianowicie: w gruncie słabym, tedy oszczędza się tu 

bronowanie; w przeciwnym zaś razie, dosyć jest raz je- 

den broną lekką stósownie przyrządzoną urównać po- 

wierzchnią ziemi; lecz mówimy wyraźnie broną lekką, 

stosownie przyrządzoną; a mianowicie tak aby konie nie 

po zasianym zagonie, lecz brózdą chodziły, celem uni- 

knienia tratowania ziemi. 

Niedogodności zaś z pokrywania siewów pługiem, 

są następujące: 

1. Część ziarna, mianowicie przy zapędzaniu pier- 

wszych dwóch skib, zwykle przykrywa się poniekąd po- 

dwójną warstwą ziemi, a następnie dostaje się zbyt 

głęboko i w części tylko wschodzi. 

2. Podczas podniesienia się skiby w górę i prze- 

wracania, pewna część ziarna z suwa się wraz z pewną  



 

 

ilością ziemi prostopadle i tworzy mniej więcej szero- 

kie pasy, na których zboże lżąc za nadto gęsto, a na- 

wet jedno ziarnko na drugim, wzajemnie się niszczy; 

a środek między rzędami chwastami się pokrywa. Wie- 

lu gospodarzy mniema zapobiegać temu przez brono- 

wanie roli zwyczajną broną; ale przez to: najprzód po- 

większa się daremnie praca, a powtóre część ziarna wy- 

dobywa się mniej więcej na powierzchnią roli, a część 

może większa, dostaje się zbyt głęboko, szczególniej 

przez tratowanie nogami; słowem: powtarzają się tu 

wszystkie niedogodności z przykrywania broną zasie- 

wów, wyżej opisane. Nadto w gruncie lekkim; gdzie 

jak powiedzieliśmy, bez brony obejść się można, brono- 

wanie to, przez zbyteczne ziemi rozpulchnienie, stać się 

może nader szkodliwem, mianowicie zasiewom letnim. 

3. Jeżeli rola jest dosyć głęboko uprawiona, a przy- 

tem podczas siewu pulchna, w tedy przez ciągłe jej tra- 

towanie nogami zwierząt pociągowych, tak głęboko 

w tłacza się ziarno w ziemię, iż naturalnie zejść nie mo- 

że. (Wszakże podobnego tratowania w tenczas tylko 

uniknąć można, gdy narzędzie do przykrywania nasie- 

nia użyte, od razu całą szerokość zagona obejmuje, 

a konie brózdami idą, jakie to narzędzie niżej opi- 

szemy). 

Użycie zatem pługa do przyorywania siewu, wten- 

czas najmniej jest stratne. 

a)  Gdy ziarno przykrywa się najjednostajniej po- 

przednio wskazanej grubości warstwą, a skiby 

biorą się bardzo wązkie. 

b) Gdy rola nie jest zbyt pulchna, ni też nadto 

zległa.  



 

 

c) Gdy grunt jest lekki, pora czasu sucha i klimat 

gorący, skutkiem czego nasienie nieco głębiej 

przykryte być może, co ułatwia jednostajne 

przykrywanie; albowiem, im pług idzie głębiej, 

tem też jednostajniejszy ma bieg, a następnie 

ciągle jednakowej grubości odkrawa skibę; 

a nadewszystko, powtarzamy, gdy skiby biorą 

się tak wązkie, aby się bez bronowania obejść 

mogło. 

3. Przykrywanie siewów drapaczem. Niektórzy go- 

spodarze przykrywają siew drapaczem i bronują go 

Trudno przypuścić niestosowniejsze postępowanie. Za' 

siew jak wyżej powiedzieliśmy, winien być przykryty 

warstwą ziemi co do grubości odpowiedną naturze za- 

sianego ziarna i t. d. Mówimy odpowiedniej naturze, bo 

różne nasiona, różnie grubego nakrycia wymagają. Zęby 

zaś drapacza, w formie małych radliczek, nie mogą ziar- 

na przykrywać, lecz tylko, ryjąc ziemię, mięszają z nią 

bez żadnego ładu ziarno, tworząc rowki wązkie, szero- 

kości tychże radliczek odpowiedne, które później ró- 

wnają się broną. Możeż tu być ziarno drapaczem ró- 

wno przykryte?—A niechby było, co jest niepodobnem, 

w tedy brona, jak wyżej powiedzieliśmy, część onegoż 

wydobędzie ku powierzchni a część na powierzchnię; 

a największą część bydło pociągowe wtratuje i zęby 

brony zagrzebią tak głęboko, iż zejść nie będzie mo- 

gło. Czynność ta, tem zgubniejszą w skutkach się oka- 

że, im głębiej zęby drapacza i brony w ziemię zapu- 

szczone zostaną. 

4. Przykrywanie nasienia extyrpatorem. Extyrpato- 

row, podobnie jak pługów, wiele mamy gatunków, do 

różnych celów służących. Zwyczajne, których zęby czyli 
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nóżki w kształcie małych radełek są zakończone, służą 

szczególniej do rozpulchnienia ziemi, lub oczyszczenia 

jej z chwastów. Lecz tak urządzone extyrpatory do 

przykrywania nasienia są równie niestósowne, jak po- 

przednio opisane drapacze: bo podobnie tym nieprzy- 

krywają jednostajnie ziarna, lecz tylko je mniej więcej, 

głęboko w ziemię zagrzebują. 

Tylko tak zwany extyrpator Arndta, którego zwy- 

czajne zęby czyli nóżki, zastąpione są 6, 7, małemi le- 

mieszkami, 5 do 6 cali szerokie skiby odwalającemi, 

w wielu gospodarstwach za granicą, z korzyścią bywa 

używany do przykrywania siewu, 

(Extyrpator Arndta był wyrabiany dawniej w fa- 

bryce machin rolniczych na Solcu w Warszawie. Lecz 

widać, że się na nim nasi pp. gospodarze nie poznali, 

kiedy z braku odbytu, zaprzestano go wyrabiać). 

Wszakże obecnie z korzyśeią zestąpić go może 

płużek czteroskibowy p. Cichockiego, który niżej opi- 

szemy. 

Extyrpator Buchnera. 

(z Ryciną.) 

P. Buchner w dziełku w przedmowie przytoczonem, 

poleca do przykrywania zasiewów extyrpatora z małe- 

mi lęmięszami i ruchomemi odkładniami, podając opis 

onegoż ryciną objaśniony. Tymczasem, opis ten jest 

w niektórych, może najważniejszych miejscach tak cie- 

mny, iż mimo dołączonej ryciny, trudno działanie jego 

poznać i opisać. Ze zaś być może, iż mający więcej od 

nas znajomości w budowie i użyciu nowych rolniczych 

narzędzi, łatwiej myśl p. B. pojmą i wprowadzą w rol-  



 

 

nictwo nasze użyteczne narzędzie, przeto zamieszczamy 

dosłownie opis onegoż: 

,,Ze wszystkich dotąd używanych narzędzi—mówi 

p. Buchner—do przykrywania zasiewów, najstosowniej- 

szym się okazał extyrpator, o którym mowa; a szczegól- 

niej w wielkich gospodarstwach , gdzie na śpiesznem u- 

kończeniu zasiewów wiele zależy. Używając go, z mo- 

jemi sąsiadami od niejakiego czasu z wielką korzyścią, 

mam sobie za obowiązek zamieścić tu opis onegoż obja- 

śniony ryciną. 

„Lemiesze, oznaczone lit. a, na Fig. 1. są 8 cali od 

siebie oddalone. W pierwszym rzędzie (od przodu) jest 

ich 5, a w drugim 4. Ostatnie opatrzone są odkładniami 

ruchomemi; są one 12 cali wysokie, i tak położone, iż 

idą pomiędzy lemieszami, (bez odkładniów??) pierwsze- 

go rzędu. Kształt ich przedstawia lit a na fig. 2. 

Odkładnie ruchome na zawiasach przedstawia fig. 

2 lit b. Zawiasy są tak urządzone, iż odkładnia obraca 

się z największą łatwością, na prawo i lewo; a to dla 

lego, aby narzędzie to idąc w górę i na powrót, na je- 

dnę strong skibę odkładało. 

Obracanie to odkładniów uskutecznia się za pomo- 

cą przyrządu na fig. 1. lit A oznaczonego.— c. c. c. c. o- 

znaczają odkładanie, przez które przechodzi pręt żela- 

zny d. d, przytwierdzony do każdej odkładni dwiema 

zatyczkami, po jednej po każdej stronie odkładni. Skut- 

kiem takowego przytwierdzenia, pręt przesuwając się 

na prawo lub lewo, pociąga za sobą okładnie. Do usta- 

lenia zaś go, a następnie odkładniów, służy pręt 

żelazny c, (na fig. 1 lit. e, a na fig. 2 lit. x oznaczony), 

z haczykowatym w drugim końcu zakończeniem, do 

środka prętu d, ruchomo przytwierdzony. Przesuwa  



 

 

się on na prawo lub lewo, (podług tego na którą stronę 

skiby mają być odłożone; a dla ustalenia całego tego 

przyrządu, zahacza się w ucho f. lub g. 

Dla ujednostajenia biegu tego extyrpatora, dodaną 

jest grządziel, podobna do grządzieli przy zwyczajnych 

pługach z kołkami. Służy ona zarazem do regulowania 

głębokości przykrywania ziemią zasiewu. 

,,Tym sposobem—kończy p. Buchner—z łatwością 

przykryć można dziennie, czyli przez 10 godzin, parą 

koni, zasiew na 82/3 beri, mórg.” (około 31/2 mor. pols. 

300 pręt.) 

Uwaga. Podług opisu, narzędzie to ma w pierwszym 

rzędzie 5 lemieszów, jak się zdaje bez odkładniów; 

najprzód bo o nich p. B, nie wspomina; lecz wyra- 

źnie tylko opisuje takowe przy drugim rzędzie, po- 

wtóre nie są oznaczone na rycinie; potrzecie i w rze- 

czy samej trudnoby je opatrzyć przyrządem podo- 

bnym do oznaczonego lit. A. — Zachodzi więc py- 

tanie: w jakim celu są dane lemięsze w przednim rzę- 

dzie, i jaki ich kształt? — Skoro nie mają odkładni, 

zatem nie mogą przykrywać zasiewu skibą; a jeżeli 

jeszcze ich nóżki zakończone są małemi radełkami 

jak u innych extyrpatorów, wówczas ryją tylko zie- 

mię, lecz nie przykrywają nasienia; zatem w skut- 

kach równają się używaniu do tego celu brony, 

drapacza, lub zwyczajnngo extrypatora. 

Po cóż więc to wgrzebywanie w ziemię nasie- 

nia, jeżeli 4 tylne lemięsze opatrzone odkładniami, 

(w skutkach podobnemi do odkładniów przy pługu 

4ro skibowym p. Cichockiego), zajmują całą sze- 

rokość ziemi, (szerokości tego narzędzia odpowie- 

dna) i przykrywają na niej zasiew? Lecz w tym ra-  



 

 

zie, narzędziu temu możnaby zarzucić, to co pan 

Gregorowicz słusznie zarzuca 3 skibowemu płu- 

gowi p. Cegłowskiego (o czem niżej) to jest: że za 

nadto szerokiemi skibami przybywa zasiew. Wszak- 

że podług opisu, narzędzie to jest szerokie 40 cali; 

zatem na każdy lemiesz drugiego rzędu, przypada 

cali 10.— Lecz z drugiej strony, zajmowaniu całej 

szerokości ziemi temi 4 lemieszami, są przeciwne 

słowa p. B., że każdy z nich idzie,pomiędzy dwiema 

przedniemi. A więc, zdawałoby się: iż ich celem jest; 

przykrywanie ziarna na pasie ziemi, pomiędzy 

dwiema przedniemi zostawionego. Temu znowu 

sprzeciwia się to: iż przednie lemiesze są tylko na 

8 cali od siebie oddalone. Słowem, szczególniej 

co do tego punktu, albo opis tego narzędzia jest 

nader ciemny, lub toż oddane mu pochwały zupeł- 

nie niesłuszne. W każdym razie, pod żadnym 

względem równać się niemoże z 4ro skibowym płu- 

giem p. Cichockiego, pomijając nawet wielką jego 

komplikacyą w przyrządzeniu odkładniów. 

§10. Opis narzędzia do przykrywania zasiewów najstoso- 

wniejszego. 

Poprzednio powiedzieliśmy, że najwięcej ginie ziar- 

na siewnego przez to: 

1. Że wiele idzie go zbyt głęboko w ziemię; już 

to 

przez zanadto grube przykrywanie, już przez w traty - 

wanie nogami zwierząt pociągowych. 

2. Ze przykrywanie pługiem ztąd jest 

niestósowne, 

iż skutkiem za nadto szerokich skib, ziarno nagromadza  



 

 

się i wschodzi rzędami zbyt od siebie oddalonemi, a 

miejsca próżne chwasty zajmują (§ 9). 

3. Że przykrywając nasienia broną, wiele ziarna 

pozostaje na powierzchni ziemi; a następnie nie wscho- 

dzi; a może większa część onegoż idzie za nadto głębo- 

ko w ziemię, by zejść i mocną roślinę wydać mogło. 

4. Że przykrywanie zasiewu drapaczem lub zwy- 

czajnym extyrpatorem, połączą powyższe niedogodności 

w wysokim stepniu, a szczególniej, co do głębokiego i 

nierównego zagrzebywania ziarna. 

Zatem narzędzie najlepiej tu celowi odpowiedne: 

1. Powinno być opatrzone małemi lemieszkami 

5  

do 6 calowe skiby odkrywającemi; podobnie jak extyr- 

pator Arndta. 

2. Winno mieć ich tyle, iżby od razu cały zagon 

mógł być niemi objęty; a to szczególniej dla tego; aby 

zwierzęta pociągowe, o ile to być może, najmniej cho- 

dziły po roli zasianej. 

3. Chcąc cały zagon od razu ziemią pokryć,potrze- 

balemiesze tak urządzić; aby jedna ich połowa odkłada- 

ła skiby na lewo, a druga prawo; a to celem utworze- 

nia małego zaokrąglenia zagona.— Środkowe zaś skiby 

powinny się jedynie o tyle z sobą stykać, o ile niezbę- 

dnie jest potrzebnem do utworzenia zaokrąglenia. 

4. Rozumie się samo z siebie: iż długość nóżek le- 

mieszami czyli płużkami opatrzonych, winna być nie je- 

jednostajna, lecz odpowiedna, nadać się mającej wypu- 

klości czyli zaokrągleniu zagonu; oraz położeniu mniej 

więcej wyniesienem powierzchni przykryć się mającej 

ziemi; a to dla tego; aby na całej powierzchni zagona, 

ziarno równie grubą warstwą ziemi przykryte zostało. 

Ze wszystkich dotąd do przykrywania zasiewów  



 

 

używanych i do używania proponowanych narzędzi, po- 

dług zdania naszego, najwięcej się zbliża do celów po- 

wyższych, pług czteroskibowy czyli o 4ch lemieszach; p 

Cichockiego, dziedzica dóbr Linowa w Powiecie Sando- 

mierskim. 

W Numerze 24 Gazety rolniczej z r. z, przez p. J. 

K. Gregorowicza redagowanej, czytamy następujący opis, 

różnicy zachodzącej między tymże 4ro skibowym płu- 

giem, a 5 skibowym p. Cegielskiego (z poznańskiego); 

który to opis tak dalece przemawia do naszego przeko- 

nania, iż nie wachamy się powtórzyć go tutaj: 

„Do popisu w r. b. w Wawrzyszewie (folwark do 

Instytutu gospodarstwa wiejskiego i leśnictwa w Mary- 

moncie należący) na doświadczenie praktyczności ró- 

żnych narzędzi rolniczych przeznaczonego, wraz z płu- 

giem czteroskibowym p. Cichockiego, przy działaniu 

obej- 

bującym pas ziemi szeroki na cali 24, stanął także 

płużek trzechskibowy p. Cegielskiego, biorący o 3 cale 

więcej, to jest cali 27. 

Różnicę tę w branej szerokości przytaczano na 

korzyść płużka p. Cegielskiego , biorącego o trzy cale 

szerzej, choć tylko trzema lemieszkami i prawie że mu 

przyznano pierwszeństwo nad płużkiem p. Cichockie- 

go. Sąd to jednak zupełnie przeciwny właściwemu sta- 

nowi rzeczy: bo pozorny przymiot szerszego o trzy cale 

brania pasa ziemi, nie jest właściwie przymiotem tego 

narzędzia ale jego wadą', z czego się zaraz usprawie- 

dliwimy 

W przykrywaniu nasienia, głównie idzie o to, aby 

ziemia podjęta lemieszem na 11/2,2 - lub 3 cale głęboko- 

ści jak najregularniej odwróconą i położoną sostała; bo 

od tego zależy równe pomieszczenie w gruncie nasienia.  



 

 

Niedokonanie tego sprowadza na przemian jedne pasy 

puste a drugie zajęte bardzo gęsto wschodzącem zbo- 

żem; co, pod żadnym względem za dobre uważanem 

być nie może. Nowe więc narzędzia powinny temu za- 

radzać i czego zwyczajny pług lub radło niedokonywa, 

one winny wypełniać. W tym więc celu pas ziemi wsze- 

rokości jaką obejmuje użyte narzędzie, powinno lemie- 

szkami podnieść i przewrócić; czyli że lemiesze powinny 

razem obejmować tyle szerokości, ile jej zawiera prze- 

strzeń ziemi, na której działają. Pług p. Cichocskiego 

porusza pas ziemi szeroki cali 24; lemieszki więc cztery 

powinny obejmować po cali 6; lecz że w działaniu liczyć 

należy coś na odrywanie się ziemi, sżerokość ta wyno- 

si tylko cali 51/2, a pół cala policzone zostało na oder- 

wanie. W całym więc płużku p. Cichockiego tylko 

dwa cale ziemi rozdzielone między cztery lemiesze, nie 

zostają narzędziem podniesione; co nawet jest koniecz- 

nem i niezbędnem, boć wiemy że żaden lemiesz tak jak 

nożem pasa ziemi nie odkroi: w płużku zaś p. Cegiel- 

skiego działającym na szerokości wynoszącej 27 cali, 

co tylu znalazło zwolenników w patrzących, każdy 

z trzech lemieszków szerokim jest cali 6, a brać powi- 

nien cali dziewięć; trzy więc zostawione jest na oder- 

wanie; czyli, że na całym płużku dziewięć cali ziemi 

w pasach trzy calowych przez lemieszki nie zostają po- 

dniesione. Robota więc takiego narzędzia nie może być 

dobrą; a nasienie nierówno przykryte, nierówno obcho- 

dzi, i cały cel pracy chybiony. Dlatego płużek p. Ci- 

chockiego bez porównania jest lepszym od płużka p. 

Cegielskiego, choć o trzy cale węższym działa pasem; 

albowiem lubo gospodarzowi pośpiech i ułatwienie w ro- 

bocie wiele stanowi, ale przedewszystkiem idzie mu  



 

 

o dokładność narzędzia w wykonywanej czynności; bo 

co po robocie choćby najpospieszniejszej, jeśli ta jest 

złą i nieodpowiednią potrzebie? 

Płużek p. Cichowskiego w całodziennem użyciu po 

trzebuje siły czterech wołów, a przynajmniej tylu uży- 

wa ich p. Cichowski u siebie; płużek p. Cegielskiego 

potrzebuje podobno tylko dwóch koni; niewierny jednak 

czy to oświadczenie oparte jest na praktyce; czy tylko 

na rachunku i chwilowo odbywanych próbach. Wąt- 

pliwem bowiem jest bardzo, aby narzędzie na szerszy 

pas ziemi działające, mniejszej wymagało siły pociągo- 

wej od narzędzia zajmującego mniejszą szorokość, zwła- 

szcza gdy płużek p. Cegielskiego ma wadę w budowie 

swej, którąśmy powyżej wykazali. 

Płużek p. Cichockiego zagłębiać się może najwy- 

żej do 31/2 cala głębokości; głównie wiec służy do przy- 

krywania ziarna nasiennego. Mimo jednak tego, tam 

gdzie warstwa rodzajna jesi płytką, jak to bywa w gó- 

rzystych położeniach sandomierskiej okolicy, tam może 

służyć do uprawy gruntu a nawet i do pokładania u- 

goru, co przez p. Cichowskiego było próbowane z po- 

żądanym skutkiem. Dziennie wyoruje dwie morgi trzy- 

sto prętowe; dopełnia więc robotę za trzy pługi lub ty- 

leż płużyc; czyli najmniej za wołów sześć tam, gdzie 

uprawę gruntu parą bydląt dopełniają i za trzech ludzi. 

Oprócz pośpiechu w robocie najgłówniejszym przymio- 

tem tego płużka, jest równe lemieszków we wszystkich 

punktach zagłębianie się w roli, a zatem dokładność i 

jednostajność roboty a mianowicie przykrywania siewu; 

czego się przy uprawie zwyczajnym pługiem lub płuży- 

cą, a tem bardziej broną, drapaczem lub extyrpatorem 

zwyczajnym nie otrzymuje. Co do pośpiechu w robocie 
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płuźek p. Cegielskiego równa się z płużkiem p. Cie- 

chowskiego, ale w jej dokładności niższym jest od 

niego. “ 

Powtarzamy więc: iż do wymienionych wyżej ce- 

lów dobrego przykrywania zasiewów, najwięcej się 

zbliża płużek 4ro skibowy pana Cichowskiego; albo- 

wiem: 

a) przykrywa jednostajnie ziarno wązkiemi ski- 

bami; 

b) zwierzęta pociągowe o wiele mniej w tłaczają 

w ziemię ziarna. Nakoniec, co nie jest rzeczą ma- 

łoważną: 

c) Znacznie przyśpiesza czynności tę; a następnie 

dozwala korzystać z pory czasu onej dogodnej- 

Jednakże, mówimy, zbliża się do zupełnie dobrego 

przykrywania zasiewu; bo podług zdania naszego, w na- 

stępujących jeszcze punktach nie odpowiada zadaniu 

naszemu. 

1. Że przykrywa ziarno 31/2 cala grubo; co nie 

w każdym gatunku ziemi i nie w każdej porze czasu jest 

stosownem (§ 8.) Chyba że może być z łatwością przy- 

rządzony do płytszego lub głębszego przykrywania. 

2. Że przykrywając ńa raz połowę tylko zagona , 

jedno zwierze pociągowe idzie środkiem onegoż, a na- 

stępnie wtłacza w ziemię ziarno zbyt głęboko. W praw- 

dzie twierdzą niektórzy gospodarze, iż niedogodność 

ta, mogłaby być z łatwością usunięta, przez urządzenie 

w ten sposób zaprzęgu, iżby zwierzęta pociągowe bróz- 

dami chodziły. Lecz zachodzi pytanie: czyli urządzenie 

takowe nienarażałoby jednostajnego biegu narzędzia, 

już to co do równego zagłębienia się, już co do proste-  



 

 

go kierunku. Wszakże tylko praktyka może to roz- 
wiązać. 

W prawdzie płużek obejmujący na raz cały zagon 

np. 4 — 5 skibowy wymagałby znacznie więcej siły po- 

ciągowej; lecz z jednej strony o połowę przyspieszone 

działanie, z drugiej nie tratowanie zasiewu, powiększe- 

nie to siły, sowicieby może nagrodziło. 

Zresztą, jest to myśl którą poddajemy pod rozwagę 

światłych agronomów i zajmujących się wyrabianiem 

machin rolniczych. 

W końcu dodać należy: iż narzędzie o jakim mó- 

wimy, wymaga niezbędnie: 

1. Roli z kamieni i chwastów zupełnie oczyszczo- 

nej. 

2. Dobrze uprawnej; jednakże niezbytecznie roz- 

 pulchnionejj, iżby przez mocne jej ulegnienie 

ziar- 

no nie zostało za płytko ziemią przykryte.



 

 

DODATEK 

WSTĘP. 

Zewsząd wznoszą się skargi na szkody, jakie go- 

spodarze ponoszą, z powodu chorób, coraz częściej się 

objawiających pomiędzy najważniejszemi roślinami w 

go- 

spodarstwie wiejskiem uprawianemi. I tak, szkody jakie 

w roku zeszłym zrządziła rdza czyli śnieć w pszenicy, 

na Ukrainie i Podolu, ocenia P. Gluziński na wiele mi- 

lionów rubli (§ 3) (a). 

Inny znowu gospodarz z Wołynia pisze do nas: 

„W roku bieżącym, w okolicy naszej panowało 

gługi czas powietrze wegietacyi nadzwyczaj sprzy- 

jające. Lecz w krótce po wykłosowaniu się pszenicy i 

żyta, nastąpiły noce nadzwyczajnie zimne; a co dzi- 

wniejsza, dnie gorące, parne, jakby gorącą wilgocią na- 

pełnione. Skutkiem zapewne tej różnicy między tempe- 

raturą nocną a dzienną, wywiązała się choroba rdzą 

zwana i niemal do szczętu zboża zniszczyło i t. d.“ 

W lubelskim na łanie pszenicy około 200 korcy 

wysiewu obejmującym, tak dalece głownia zniszczyła 

słomę i ziarno, że jedne i drugie nie były do użycia i 

cały plon stracony został. 

(a) Przegląd rolniczy z r. z. Nr. 85.  



 

 

I zagranicą podobne choroby roślin coraz częściej 

się pojawiając, coraz większe przynoszą straty. Czas 

więc obeznać się gruntownie z tym przedmiotem, obe- 

cnie jednym może z najważniejszych w gospodarstwie 

wiejskiem. Mówimy najważniejszym, albowiem roślina 

niechby najmniej chorobą potknięta, wydać nie może, 

ani znacznego plonu, a co ważniejsza w następstwie, 

ani też zdrowego nasienia. Ma tu miejsce ten sam przy- 

padek jaki uważamy w królestwie zwierzęcym, co do 

wpływu na siłę życia, a szczególniej na siłę reprodu- 

kcyjną młodego, w czasie chorób rodziców spłodzone- 

go: bo główne prawa natury, wszędzie są jedne i te same. 

Im zaś ziarno jest słabsze, mniej pewne, tem gęściej 

siać je wypada; zatem przedmiot ten w ścisłym zostaje 

w związku z przedmiotem niniejszego dziełka. 

W końcu dodać wypada: iż niniejszy opis chorób 

roślin i środków onym zapobiegających, skreśliliśmy 

podług najnowszych spostrzeżeń i doświadczeń znako- 

mitych naturalistów i agronomów. 

Wyznać jednak należy, iż do tej chwili nauka: 

O chorobach roślin, nie doszła jeszcze zupełnej pewno- 

ści; że zdania wielu naturalistów i agronomów co do 

przyczyn niektórych chorób roślin, są nader różne. I tak: 

jedni je przypisują wyradzaniu się roślin, (np. kartofli); 

drudzy składowym częściom i położeniu ziemi; ci biorą 

za powodowe przyczyny grzybki pasożytne, inni mszyce, 

wszy roślinne i t. p. 

Wprawdzie co do ważniejszych roślin w gospodar- 

stwie wiejskiem uprawianych, (a które tylko tu opisać 

zamierzamy), wątpliwości są rzadsze, mniej ważne; lecz 

jednak się zdarzają.—Jeżeli więc podane tutaj opisy 

chorób i środki onym zapobiegające, tu i owdzie zga-  



 

 

dzać się nie będą z doświadczeniami i spostrzeżeniami 

PP. gospodarzy; niech raczą najprzód—pomnąc na rze- 

czywiste trudności jakie gruntowne zbadanie tego przed- 

miotu za sobą pociąga—dokładnie się zastanowić czyli 

ich doświadczania i postrzeżenia, tak łatwo nastąpić tu 

mogącej nieulegają omylności;potrtóre, uznawszy rzeczy- 

wiście trafnemi swe spostrzeżenia i doświadczenia, a na- 

stępnie przeciwnemi niniejszemu opisowi, niech zechcą 

przypisać to nie nam, lecz obecnemu stanowi tej nauki.



 

 

O chorobach roślin w ogólności i szczegól- 

ności, oraz srodkach onym zapobiegających. 

I. Choroby roślin. 

Niemal wszystkie rośliny uprawiane w gospodar- 

stwie wiejskiem , ulegają chorobom. Więcej jak się ro- 

zumie, aklimatyzowane z obcych klimatów (niemal 

wszystkie gatunki zboża) aniżeli swojskie. Jest to sku- 

tek chodowania czyli sztucznej wegetacyi; bo w stanie 

naturalnej roślinności, chorób tych niepostrzegamy. Mó- 

wić tu będziemy tylko o ważniejszych chorobach, cel- 

niejszych gatunków zboża. 

Podług zdania sławnych badaczy natury roślinnej, 

zaród niektórych chorób roślin mieści się już w nasieniu, 

a 

zupełnie wywiązana choroba znajduje się w nowym ziarn- 

ku; za środek przejścia, czyli stopniowego rozwijania się 

niektórych chorób, służy dźbło. Ten rodzaj chorób jest 

zaraźliwy dla podobnego rodzaju roślin (o czem niźej). 

W innych znowu chorobach ich miazmo zewnętrznie dzia- 

ła; mianowicie na dźbła i kłosy. Są także choroby ro- 

ślin, w których grzybki pasożytne (uredo) główną zdają 

się grać rolę; a to tak dalece, że jedni naturaliści uwa- 

żają je za przyczynę powodową choroby; inni przeci- 

wnie, za wynikłość, czyli skutek choroby. Dotąd po-  



 

 

znano bardzo wiele gatunków, różne gatunki roślin ni- 

szczących. W innych znowu chorobach, w miejsce rze- 

czonych grzybków, znajdują się mszyce, wszy roślinne i 

t. p. w zepsutych sokach roślinnych żyjące, a następnie 

oneż wyniszczające. 

Słowem, są tu fenomena tak rożne, tak na pozór 

sobie przeciwne, a temczasem do jednego celu dążące, 

to jest: do powolnego niszczenia królestwa roślinnego, iż 

dziwić się nie można: że tak ważny przedmiot dla rol- 

nictwa, a raczej dla całej ludności, jakim jest: poznanie 

dokładne przyczyn tychże chorób i środków onym zapobie- 

gających, do tej chwili niezostał zupełnie wyjaśniony, 

we wszystkich szczegółach niektórych chorób roślin. 

Tymcżasem spodziewać się należy, po postępie, jaki 

szczegóły te w ostatnich poczyniły latach, iż w krótce 

o tyle wyjaśnione zostaną, o ile natura ich dozwala. 

 

II. Główniejsze przyczyny chorób roślin 

w ogólności. 
Głównemi czyli powodowemi przyczynami chorób 

roślin, podług znakomitych fizyologów, jest: zbytek lub 

niedostatek, któregokolwiek warunku ich życia; albowiem 

warunki te, tak się z sobą wiążą, tak się równoważą, iż 

gdy jeden tylko niedostatecznie odpowiada, roślina 

normalnie wykształcić się nie może i w pada w stan 

mniej więcej chorobliwy lub zupełnie ginie. 

Głównemi warunkami zdrowia i bujnej wegietacyi 

są: umiarkowana temperatura powietrza, umiarkowany 

stan 

wilgoci w ziemi, umiarkowana ilość pokarmu. Mówimy 

umiarkowana ilość pokarmu; bo i rośliny podobnie jak 

często ludzie, a zawsze niektóre zwierzęta, mając go
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do zbytku, przepełniają się niem do stopnia, stanowi 

normalnemu szkodliwego (a). Dlategoto lata zbyt su- 

che lub zbyt mokre-, zima zanadto mocna lub wielkie u- 

pały, mało lub za wiele pokarmu roślinnego w ziemi za- 

wartego, nie juz tylko zrządzają nieurodzaj, lecz nadto 

i choroby roślin. 

,,Dodać tu należy,-—mówi znakomity nasz natura- 

lista, jednę jeszcze przyczynę chorób roślin, na którą 

dotąd mało zważano, to jest: zbyteczne nagromadzenie 

jednego ich rodzaju w jedno miejsce. Przyczyna ta zdaje 

się być na pozór mało znaczącą; w gruncie zaś jest na- 

der ważną. Jak bowiem ludzie i zwierzęta nagromadzo- 

ne zbytecznie w jedno miejsce, mnóstwu podlegają cho- 

rób, tak samo postrzegamy, co do królestwa roślinne- 

go. Ztąd to zaś pochodzi, iż istoty organiczne nie mogą 

żyć w wyziewach własnych; albowiem, składają się o- 

ne z pierwiastków, nie już tylko do utrzymania życia 

niepotrzebnych i dlatego z nich wydalonych, ale nawet 

powrót ich do istoty z której wydalone zostały, staćby 

się mógł dla niej nader szkodliwym, a nawet zabój- 

czym! (b). 

„Przeciwnie zaś, wyziewy jednych rodzajów istot 

żyjących, nie już tylko są zdrowe dla innego rodzaju, 

ale owszem niezbędnie do zachowania nawet życia po- 

(a) Dlatego to w bliskości wielkich miast, gdzie nawóz z łatwo- 

ścią bywa nabywany, i rola zbytecznie mierzwioną przez nierozważnych 

gospodarzy, zboże zwykle wysila się w słomę i polega; a ziarna wydaje 

mało i tak nikczemne, że poniekąd do siewu wcale nie jest zdatne. 

(b) A nawet zabójczym, tak jest, ludzie i zwierzęta wydzielają 

przez wydech gaz kwasu węglowego] a wszakże wiadomo, iż gaz ten wkrót- 

kim nader czasie, zabija ludzi i zwierzęta zmuszone nim oddychać.  



 

 

trzebne. Tak np. wyziewy ludzi i zwierząt zawierają 

jeden z głównych pokarmów roślin gaz kwasu węglowe- 

go:, natomiast rośliny wyziewają z siebie znaczną ilość 

kwasorodu, pierwiastku do utrzymania życia ludzi i 

zwierząt niezbędnie potrzebnego. 

„Stosując to prawo natury—kończy wspomniony 

naturalista—do królestwa roślinnego, pojmujemy dlacze- 

go rośliny jednego gatunku, w wielkiem nagromadze- 

niu rosnące, podlegają częstym chorobom lub nieobro- 

dzeniu; a mianowicie te, które wiele pokarmu przez li- 

ście przyjmują; to jest: wydalany przez nie ciągle kwa- 

soród, tworząc nad niemi gęstą atmosferę, tamuje przy- 

stęp właściwemu ich pokarmowi, którym jest powtarza- 

my, gaz kwasu węglowego-, lub pierwszy miesza się z nim 

i zamienia go na pokarm szkodliwy. Być może iż ta to 

okoliczność sprowadziła znaną zarazę kartofli, na nie- 

zmierzonych okiem przestrzeniach uprawianych; a któ- 

rej przyczyny zapewne dlatego dotąd nie odkryto, iż 

jej szukano: w gruncie, w atmosferze, w miejscowych oko- 

licznościach a temczasem mieściła się ona w samychże 

kartoflach; a raczej powtarzamy: w nierozważnem na- 

gromadzeniu ich wzbyt wielkiej massie w jedno miej- 

sce (a). Z tej samej zapewnie przyczyny, ulegają obe- 

cnie chorobie winnice we Francyi, na obszernych prze- 

strzeniach położone." 

(a) Być może że zbyteczne nagromadzenie kartofli w jedno miej- 

sce, przyczynia się do choroby tej rośliny; lecz widoczna iż są jeszcze 

inne tego przyczyny, kiedy podług doniesień, nawet w Ameryce, tej 

plerwotnej kartofli, ojczyznie , roślina ta, dziko rosnąca, tej samej zarazie 

co u nas ulegała. K.



 

 

I ciągła uprawa jednych i tych samych roślin w je- 

dnem miejscu nie mało zapewne się przyczynia, nie już 

tylko do umniejszenia plonu ale nadto do wywiązania 

się chorób; a mianowicie już ztąd, iż jak wiadomo, ró- 

żne gatunki roślin, różnych wymagają substancyi, prócz 

właściwego wszystkiem głównego pokarmu, do normal- 

nego wykształcenia się; nieznajdując zaś go w ziemi, 

cóż naturalniejszego jak to, iż się niewykształcają zu- 

pełnie, ale raczej w stanie mniej więcej chorobliwym, 

podług stopnia i ważności w pływu jaki taż substancya 

na nie wywiera. A wiec, kiedy jeden rodzaj roślin, cią- 

gle w jednem i tem samem miejscu uprawiany, znatu- 

ry rzeczy, musi mniejszy plon wydać i prędzej lub pó- 

żniej chorobie uledz, a tem bardziej, gdy nasienie zmie- 

niać się nie będzie; inny zaś rodzaj, znajdując w tejże 

samej ziemi właściwy sobie (a przeciwny poprzedniej 

roślinie) pierwiastek, obfity i zdrowy plon wyda. Wszak- 

że i ta okoliczność bardzo wiele już przemawia za za- 

prowadzeniem płodozmiennego rolnictwa, do którego wię- 

ksza część naszych gospodarzy, jakby naturalny wstręt 

cierpi; a którego to wstrętu główną podstawą nie jest 

co innego, jak tylko nieznajomość rzeczy, obok lekkce 

ważenie swego interessu. Słusznie więc można tu po- 

wtórzyć słowa Wirgiliusza: 

Szczęśliwi gdyby znali swe dobro rolnicy. 

Niech nam będzie wolno, celem przywiedzenia, 

o ile podobna, do skutku nader prawdziwego zdania 

Wirgiliusza, powtórzyć tu bardzo ważne doświadczenie 

przez sławnego botanika Decandole poczynione, w celu 

wykrycia w pływu, jaki wywierają rośliny na następne, 

w jednem i tem samem miejscu uprawiane-, czyli wykrycie 

istoty płodozmianu. Wszakże przedmiot ten pozornie tyl-  



 

 

ko oddala się od przedmiotu głównego tego pisma; al- 

bowiem powtarzamy, im zdrowsze są rośliny, tem też 

silniejsze onych nasienie, a następnie tem rzadziej sia- 

ne być winno. 

„Rośliny, mówi Decandole, wyssysując wszystkie 

rozpuszczalne substancye, w ich obrębie będące, mu- 

szą niezbędnie przyswajać sobie i takie części, które im 

za pokarm służyć niemogą. Sok przez korzenie dostar- 

czony, przebiega całą roślinę i pozbywa się przez je- 

dną stronę liści, znacznej ilości swych wodnistych czą- 

stek; wracając zaś na powrót, zasycony temi częściami 

pokarmu, które rośliny przez drugą stronę liści wciąga- 

ją, oddaje organom roślin właściwe im części odżywne; 

lecz w końcu, musi jeszcze pozostać pewna ilość, nie- 

zdatnych do ich żywienia, a która przez korzenie udzie- 

la się ziemi. Jeżeli więc tego samego rodzaju rośliny, 

często w jedno miejsce wracają, wtedy nagromadzają 

się w roli części których one sobie nie mogą przyswoić, 

ponieważ jako niezdatne, już je z siebie wyrzuciły, i ro- 

la dlategoż rodzaju staje się płonną. Chcieć tu upra- 

wiać rośliny, byłoby to samo, co żądać, by zwierzęta 

własnemi odchodami się żywiły. Więcej nawet, roślina 

może przeistoczyć siłą życia części, które z pokarmem 

przyjęła, na ciało, na też roślinę lub na następne szko- 

dliwie działające; a które całkowicie lub w części, mo- 

że z siebie wyrzucić i przez korzenie ziemi udzielić. 

„Pomiędzy roślinami a zwierzętami, wielkie zacho- 

dzi podobieństwo. Widziemy zaś, że lubo żadne zwierze 

własnych nie spożywa odchodów, to przecież są one 

zwykle ulubionym pokarmem dla innego rodzaju zwie- 

rząt. Można więc przypuścić, iż wyżej wymienione odcho- 

dy roślin, stać się mogą odżywnemi dla innych ich ro-  



 

 

dzajów, jakkolwiek dla wydzielających je, są szkodli 

wemi, 

,,Ze czasem żyto po życie, owies po owsie, dobrze 

obradza, nie zbija to bynajmniej powyższego twierdzenia: 

albowiem, najprzód wiadomo, jak wielki ma wpływ po- 

ra czasu na urodzaj: powtóre, jeżeli to miało miejsce 

w roli pod pierwsze żyto świeżo gnojonej, jak to często 

się zdarza, łatwoby być mogło, że wiele części nawozu 

przeistoczyło się w próchnicę dopiero w drugim roku, a 

następnie poszła ona na korzyść następnej rośliny. 

„Przedmiot niniejszy,— kończy Dacandole — po- 

wtarzamy jest tak ważnym dla praktyki, wykrywając nam 

zasady następstw roślin na ich naturze ugruntowane, iż 

nie mogę tu pominąć nader ważnych doświadczeń i wy- 

padków, przez pewnego genewskiego badacza przyro- 

dzenia w tej mierze otrzymanych. 

„Wsadził on w wodę deszczową, chemicznie czy- 

stą, rośliny, do pewnego tylko stopnia rozwinięte, ob- 

mywszy poprzednio najdokładniej ich korzonki, aby ża- 

dne obce ciała na nich nie pozostały. Wegetowały one 

tu bez żadnej przerwy, wydały liście i kwiat. Poczem, 

wodę, w której roślinowały, odparował i chemicznie 

rozebrał; z niemałem podziwieniem odkrył on w niej 

wyraźne ślady ciał obcych. Zachęcony temi wypadka- 

mi, czynił dalsze doświadczenia. 

„Podobnym sposobem trzymał w wodzie czystej 

deszczowej roślinę Pomierne ziele (sambucus ebulus): 

rosła ona nader szybko i bujnie. Po 8 dniach, woda, 

w której roślinowała, początkowo klarowna i bezfarbna, 

przybrała kolor żółtawy, woń mocną, poniekąd do o- 

pium podobną; smak gorzkawy. Celem przekonania się,  



 

 

czyli materya, która tym sposobem wodę zmieniła, przez 

korzenie udzieloną jej została, zanurzył w świeżej de- 

szczowej wodzie, lodyżkę w mowie będącej rośliny, od- 

jąwszy od niej korzenie. Nietylko utrzymywała się ona 

przy życiu, lecz rosła jędrnie i kwitnęła; woda zaś bar- 

dzo mało przez to zmienioną była. To więc przekony- 

wa, że wyżej wspomniona materya, przez korzenie wy- 

dzieloną była: i że dopóty tylko się wydziela, dopóki 

wegetacya sposobem naturalnym, czyli przez obadwa 

do tego organa: korze nie i liście., się odbywa. 

„Aby się tem mocniej przekonać, czyli rośliny po- 

zbywają się za pomocą korzeni, szkodliwych im pier- 

wiastków, wsadzono w wodę kapustę i inne rośliny, 

w ten sposób, iż jedna część ich korzeni zunurzoną zo- 

stała w wodzie, w której rozpuszczono nieco occianu o- 

łowiu; a druga część w czystej deszczowej. Przez dni 

kilka rosły one bardzo dobrze. Poczem rozbierano che- 

micznie wodę deszczową, w której wegetowały, i prze, 

konano się, iż ta, w której nie było occianu ołowiu wiele 

go zawierała; co dowodzi, że ta część korzeni, która była 

w wodzie nasyconej ołowiem, wyssała go z wody; a dru- 

ga część korzeni w czystej wodzie deszczowej będą- 

cych, przyjęła go i wydaliła z siebie. Poczem , powtó- 

rzono toż doświadczenie; to jest: wsadzono świeżą ro- 

ślinę w wodę nasyconą rzeczoną substancyą, a po kilku 

dniach, przesadzono ją w wodę czystą deszczową; po 

niejakim czasie rozbierano tęż wodę i znaleziono w niej 

znaczną ilość ołowiu. 

„Takie same wypadki miały miejsce w podobnych 

doświadczeniach z wodą wapienną i wodą słoną. 

„Nie można więc wątpić, iżby rośliny nie wydawa-  



 

 

ły z siebie przez korzenie pewnej materyi, bądź to z po. 

karmem przyjętej, lub siłą organiczną, w czasie wegeta- 

cyi utworzonej, a do utrzymania ich życia niezdatnśj.” 

Uwagi te zakończymy przykładem nader zajmują- 

cym, który w najoczywistszy sposób potwierdza wyżej 

przytoczone wypadki. 

Z roślin groszkowych, do których się liczą najwa- 

żniejsze pastewne, jako: lucerna, koniczyna, esparceta, 

wyka, groch i t. p. tylko z bobem i grochem powtarzano 

doświadczenia wyżej opisane. 

Woda czysta, w której roślinowaly, w krot- 

ce coraz bardziej nasycała się, podług gatunku rośli- 

ny, częściami obcymi a mianowicie materya gumiczną 

połączoną z małą ilością węglanu wapna. W ciągu do- 

świadczenia uważano: iż skoro woda mocno już została 

nasyconą w mowie będącemi obcemi materjami, wsa- 

dzone w nie rośliny, tego samego rodzaju, nietylko, żc nie 

wegetowały, ale o wszem, w bardzo krótkim czasie więdły. 

Aby się przekonać, czy też materye te i dla innego 

gatunku roślin, równie będą niepożywnemi jak dla tych 

które je wyrzuciły, w sadzono w tęż wodę innego ro- 

dzaju rośliny; a mianowicie kłosowe; nie już tylko rosły 

one w niej nader bujnie, ale nadto, woda coraz hardziej 

się klarowała i żółty jej kolor coraz hardziej niknął. Wi- 

doczna więc, iż nowe rośliny spożywały odchody po- 

przednich. Był to zatem niezbity, oczywisty dowód uży- 

wności płodozmianu. 

Podobne więc doświadczenia, nie tylko w najpię- 

kniejszem świetle stawiają uprawę płodozmienną ale 

nadto wykrywają przyczyny, dla których rośliny ró- 

żnorodne większy wydają plon, będąc razem siane, 

a niżeli gdy każda z nich osobno się uprawia. W szcze-  



 

 

gólności ma to miejsce, co do roślin kłosowych i sze- 

roko-listnych, np. żyta jarego z grochem, albo z so- 

czewicą, jęczmienia z tatarką; owsa z wyką i t. p. 

Otóż są główniejsze powodowe przyczyny przynaj- 

mniej przez znakomitych fizyologów za takowe uznane, 

wielu chorób roślin na których znajomości, jak się ro- 

zumie rolnikowi wiele zależy. W niektórych wszakże 

natrafiają się, tak zwane grzybki pasożytne jedynie za po- 

mocą mikroskopów spostrzedz się dające. Dawniej uwa- 

żano je również za przyczyny tychże chorób; dziś, powta- 

rzamy, uważane są przez znakomitych badaczy natury, za 

następne utwory przyczyn powodowych. Tak np. w głowni 

czyli murzance pszenicy znajduje się grzybek uredo si- 

tophile. Mieści się w ziarnie, a objawia się przez cie- 

mniejszy kolor onegoż. Podobne grzybki znajdują się 

we wielu innych roślinach. Obszerniej o nich mówić 

będziemy przy opisie szczegółowych chorób. 

II. Ogólne środki zapobiegania chorobom 

roślin. 

Podług licznych doświadczeń, zapobiega się po- 

wstaniu chorób roślin,—o ile to jest w mocy rolnika, 

czyli: o ile się temu niesprzeciwiają w pływy przyro- 

dzone: 

1. Gdy każda roślina uprawianą jest w właściwej 

jej naturze ziemi, tak co do jakości, użyźnienia, jako 

też co do położenia, pod względem wilgoci. 

2. Gdy się wtedy dopiero zasiewa ziarno w ziemi 

świeżo mierzwionej, a mianowicie nierozłożonym je- 

szcze znpełnie nawozem, gdy tenże nawóz, zostanie  



 

 

zupełnie rozłożony w ziemi, czyli tak dalece z nią u- 

mieszany, iż jednostajną z nią massę stanowi. A miano- 

wicie nawożąc ziemię suchą lekką, a następnie ciepłą, 

nawozem owczym lub końskim. Okoliczność ta, większy 

wywiera wpływ na plon i normalny stan roślin, niż wie- 

wielu mniema. 

3. Gdy się nie używa do siewu ziarna słabowite- 

go, a szczególniej niezupełnie na pniu dojrzałego. 

,,Niedojrzałe ziarno, mówi J. Bollenot, znakomity 

francuzki agronom i fizyolog, tem jest w królestwie 

roślinnem, czem jest raclietizm czyli słabość konstytucyi 

w zwierzętach, zrodziców zbyt młodych spłodzonych." 

4. Gdy się nieużywa do siewu ziarna stęchłego. 

Wschodzi ono wprawdzie podobnie jak zdrowe i w tra- 

wę dobrze wegetuje; lecz gdy się zbliża czas zawięzy- 

wania ziarna, roślina poczyna usychać i ubumiera. 

,,Własność tę—mówi Thaer— szczególniej owies po- 

siada." 

5. Grunt zbyt mocny, ścisły, przytem wilgotny, 

podczas lata mało uprawiany, a w czasie wilgotnym ob- 

siewany, podług licznych doświadczeń, wiele się przy- 

czynia do wywiązania chorób roślin. 

6. Ten sam sprawia skutek, siew zbyt gęsty, przez 

to, iż w ciągu wegetacyi, rośliny wzajemnie się osłabia- 

ją jak to obszerniej w § 5 opisaliśmy. 

7. Bejcowanie nasienia, o którem niżej w oddziel- 

nym artykule mówić będziemy, zapobiega niektórym 

chorobom. Używane bowiem do tego substancye, 

wzmacniają ziarnka zdrowsze, a umarzają zupełnie si- 

łę kiełkowania w słabowitych. 

Przynosi to tę korzyść, tż ziarno to, nie mogąc już 

wegietować, nie odbiera daremnie, przez krótki zakres 
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swej wegietacyi, pokarmu roślinom, ze zdrowego po- 

wstałym. 

8. Wiele doświadczeń zdaje się przekonywać, iż 

zmiana nasienia, wiele się przyczynia do zdrowia roślin. 

IV. Opis szczegółowy ważniejszych cho- 

rób, roślin w gospodarstwie wiejskem u- 

prawianych. 

a. Głownia czyli Murzanka. 

Niektórzy naturaliści przypuszczają kilka odmian 

Główni: tak zwaną zamkniętą, wilgotną i lotną. Pierwszą 

jest ta, o której tu zaraz mówić będziemy. O drugiej 

professor Willdenów tak mówi: 

,,Głównia wilgotna, odznacza się od innych tem: iż 

niektóre części rośliny, miekną, dalej przepełniają się 

wilgocią, a w końcu zamieniają się w smrodliwą massę. 

Napada ona tylko liście, kwiat, korzenie, bardzo rzadko 

nasienie. Główną onej przyczyną jest grunt zbyt mocny 

i żyzny, nąsienie niedojrzałe i zapewne wiele innych, 

głównie zamkniętą zrządzających. Jest przytem zara- 

źliwą.” 

Zdaje się nieulegać wątpliwości, iż p. Willdenów 

bierze tu Rdzą za odmianę główni; gdyż najprzód poda- 

ne przez niego oznaki całkiem są podobne do pierw szej 

choroby; a powtóre nigdzie więcej nieznajdujemy opisu 

tej odmiauy główni; dla tego zamilczemy o niej. 

Głownia lotna. (Flugbrandt.) Ten gatunek główni 

ma stanowić lotne nasienie grzybków pasorzytnych; co 

sprzeciwia się zdaniu wielu naturalistów; zatem i o niej 

mówić niebędziemy.  



 

 

Oznaki główni zamkniętej.—Kłosy zarażone głownią 

trudno zrazu rozróżnić od zdrowych. Dopiero po okwi- 

tnieniu, są najprzód nieco ciemniejsze od ostatnich, a pó- 

źnićj-białawe. Utworzone ziarnka na pozór zdają się 

być zdrowe; w środku jednak wypełnione są mniej 

więcej, podług stopnia choroby, proszkiem koloru bru- 

natno-czarnego, woni nader przykrój.—Proszek ten jest 

przyczyną dalszego szerzenia się tej choroby, przez 

ziarno, do którego się przyczepił. Ulegają głowni najczę- 

ściej: pszenica, owies, niektóre gatunki jęczmienia, proso i 

i kukurydza czyli turecka pszenica. Spostrzegamy ją 

także na różnych trawach, mianowicie kłosowych. 

Przyczyna tej choroby. Mówiąc właściwie, główna 

przyczyna tej choroby nie jest zupełnie znaną, Dawniej 

przypisywano ją mgłom, mokrości, nagłej zmianie 

temperatury i t. p. Później, wielu naturalistów i agronomów 

utrzymywało, iż główną jej przyczyną jest pewien rodzaj 

grzybka paso żytneg o; który powstaje samoistnie z 

nasienia 

nader delikatnego, lotnego, a które przyczepia się do 

ziarnek roślin i tworzy w nich tę chorobę. 

Inni znowu utrzymują: że nie ma żadnej pewności, 

żby grzybki te były samoistnemi, przez własne nasienie 

się szerzącemi roślinami pasożytnemi; ale raczej: że 

wiele za tem mówi: iż one podobnie jak pleśń powstają 

w roślinach z zepsutych soków; ze nie tylko żywią się 

sokami roślinnemi na utworzenie ziarna przeznaczonemi 

ale nadto wilgocią swoją gnojąc tkankę komórkowatą, 

niszczą ją zupełnie. Prócz tego grzybki te są zaraźliwe 

i tym sposobem się rozszerzają.— Wszakże w tym razie, 

głównej przyczyny tej i onej podobnych chorób, szu- 

kaćby należało w powodowych przyczynach chorób 

roślin, które na stronie 96 wskazaliśmy. — Zre-  



 

 

sztą, dla praktyki, którą tu głownie mamy na celu, 

rzecz ta mniej jest ważną, byle tylko śródki zapobiegania 

chorobom roślin były znane. 

„Podług zdania mego mówi, p. Philipart professor 

ogrodu botanicznego w Paryżu, nasienie grzybka, przy- 

czepia się szczególniej do ziarnek zboża, a mianowicie 

wypełnia jego znaczki (Hylus) czyli roweczki; np. u psze- 

nicy i podczas kiełkowania dostaje się w środek naj- 

przód ziarnka, a później łodyżki. 

Dla tem większego się przekonania, że głownia u- 

dziela się roślinie za pośrednictwem ziarna, nie zaś in- 

nej zewnętrznej jej części, np. liści, kory i t. p., zasia- 

łem kilka gatunków pszenicy, najstaranniej oczyszczo 

nych i zasiew ten powtarzałem co dni 8; a to dlatego, 

aby mieć tę roślinę w każdym wieku, począwszy od 

pierwszego rozwijania się dźbła, aż do chwili gdzie już 

ziarno utworzyła. Zasiew ten, posypywałem najregu- 

larniej co dni 8 dostateczną ilością pyłu głownianego, 

czyli nasieniem rzeczonego grzybka pasorzytnego. 

Doświadczenia te, znajwiększą akuratnością usku- 

tecznione, przekonały mnie: iż w mowie będące nasie- 

nie, nieprzyczepia się do żadnego zewnętrznego orga- 

na rośliny, a tem mniej nieprzechodzi przez liście do 

naczyń kwiatowych. Albowiem, w ogólności wszystkie 

części rośliny (siałem letnią pszenicę) dobrze się wy- 

kształciły. Dźbła wydały piękne kłosy, kwitnienie i za- 

wiązywanie się nasienia nic nie zostawiło do życzenia; 

kłosy były pełne pięknego ziarna, bez najmniejszej 

skazy. 

Mianowicie ziarno było tak czyste, jak to, które 

wysiałem. Na żadnej także roślinie dostrzedz nie mo- 

głem śladu pyłu głowni, którym tylokrotnie posypywa-  



 

 

ne były. Namienić wypada, iż posypywano pszenicę 

rzeczonym pyłem zawsze zrana, gdy jeszcze rosą zwil- 

żoną była (a). 

Prócz pszenicy siałem także powyż rzeczonym 

sposobem żyto i owies i również pyłem głowni co dni 

ośm posypywałem. 

Doświadczenia te, jak powiedziałem, najstaranniej 

czynione, przekonały mnie: 

1. Ze nasienie głowni czyli grzybków nieprzecho- 

dzi z ziemi w korzonki, a z tych wewnątrz rośliny: bo- 

wiem podczas rzeczonego posiewania roślin pyłem, za- 

wsze pewna go ilość ziemię pokrywała. 

2. Że nasienie to nie przyczepia się do liści lub in- 

nej części rośliny; a następnie przez pory niedostaje się 

do jej wnętrza, celem rozwinienia rzeczonej choroby; 

ale raczej: 

3. Że toż nasienie w stanie dojrzałym, rozprasza- 

jąc się na wszystkie strony, przyczepia się do najbliż- 

szego ziarna lub przyległego kłosa. 

4. Że do ziarna zostaje przyczepionem dopóki toż 

niedostanie się w ziemię i niepocznie kiełkować; że 

wówczas korzonki zboża, mocą siły absorpcyjnej (wsys- 

sającej) w prowadzają je w roślinę; gdzie mięsza się 

z jej sokami, idzie do naczyń kwiatowych, w nich się 

osadza, rozwija i wydaje właściwy owoc czyli grzybek; 

który dopiero przez zupełne zepsucie ziarna staje się 

widocznym. 

Najmniejszej bowiem nie podpada wątpliwości, 

(a) Doświadczenia te widocznie mówią przeciw istnieniu głowni 

lotnej o której wyżej namieniliśmy. K.  



 

 

że głownia zupełnie wykształcona, wydaje nasienie 

w postaci czarnego pyłu, które już na polu, skoro doj- 

rzeje, rozprasza się i przyczepia do ziarn najbliższych, 

a nawet jak powiedniałem, zaraża i kłosy. Szczegól- 

niej zaś rozprasza się na wszystkie strony podczas młó- 

cenia zboża głownią dotkniętego i udziela tej choroby 

mniej więcej, wszystkim ziarnom; a to tem bardziej, iż 

podług pewnych doświadczeń, zetknięcie się nawet ziar- 

na zdrowego z zarażonem, jest dostatecznem do udzie- 

lenia zarodu głowni. 

Że głownia zawiązuje się i rozwija, jak powiedzia- 

łem wewnątrz rośliny, nie zaś udziela się zewnętrznie, 

zdaje się dowodzić i to niezaprzeczone postrzeżenie: 

iż pierwsza jej zawiązka objawia się w środku ziarnka, 

pod skórką (epidermis), nie zaś na jego łupinie; coby 

musiało mieć miejsce, gdyby ta choroba zewnętrznie 

była udzielaną; a przecież łupinka zarażonego ziarna 

przez długi czas nie zmienia swego stanu, ni też kształ- 

tu; nawet jej kształcenie się nie jest wstrzymane. Do- 

piero gdy utworzona w środku zaraza dojdzie do pe- 

wnego stopnia, wtedy łupinka nabrzmiewa i przyjmuje 

kształt jaki jej nadaje zamknięty w niej pierwiastek cho- 

roby; zwykle od zdrowego ziarna mniej więcej od- 

mienny. 

Otworzywszy ziarnko pszenicy w chwili objawie- 

nia się w nim głowni, to jest: zaraz pokwitnieniu, kiedy 

guziołek owocowy nabrzmiewać poczyna i ciągle w pe- 

wnych czasu odstępach uważając obok niego będące 

ziarna, tedy łatwo cały bieg choroby poznać możemy; 

jednakże jedynie tylko za pomocą mikroskopu, gdyż 

zmiany te, gołemu oku zupełnie uchodzą; tylko zmiana 

koloru jest tu widzialną.  



 

 

A więc, podług doświadczeń moich, bieg tej cho- 

roby jest następujący: 

Pierwszy jej zaród, jak powiedziałem, spostrzega 

się w obwodzie jądra (epidermis) tam zatem jest pier- 

wsza zawiązka tej choroby. 

Od tej obwódki rozpościera się powoli ku środko- 

wi ziarna i w czasie dojrzałości zdrowych, jądro chore- 

go jest zupełnie zepsute, czyli zamienione na proch czar- 

ny, w łupince zamknięty. 

W tym stanie wydaje woń odrażającą; a tem bar- 

dziej im jest świeższe. Będąc wysuszone, łatwo się da- 

je zetrzeć na proch czarny; jest to nasienie choroby, 

czyli nasienie grzyba, o którym mowa. 

Wiadomo, iż częstokroć bejcowanie ziarna, gdy 

jest jak być powinno uskutecznione, zapobiega wywią- 

zaniu się głowni. Wszakże i ta okoliczność przemawia 

za mojem zdaniem. Trudno bowiem przypuścić aby bej- 

cowanie utworzyć mogło w roślinie środek niszczący 

chorobę, która dopiero później w niej się ma wywiązać; 

ale łatwo 'pojmujemy, że może zniszczyć bezpośrednio 

przyczynę; czyli mówiąc właściwie, zaród tejże choro- 

by; a tera pewniej, jeżeli ta nie chemicznie, ale tylko me- 

chanicznie z ziarnem jest połączoną; jak to ma miejsce 

w niniejszym przypadku, gdzie nasienie grzyba jest 

tylko mniej więcej mocno do powierzchni ziarna przy- 

czepione. 

Nadto, powszechnie uważają: że bejcowanie tylko 

wtenczas skutecznem się okazuje, gdy jest połączone 

z mocnem tarciem ziarn pomiędzy sobą; w przeciwnym 

zaś razie, skutek jest mały lub żaden. I ta okoliczność 

popiera niejako moje zdanie, ścieranie się bowiem ziar- 

nek, może ułatwić odczepienie się od nich w mowie bę-  



 

 

dącego nasienia grzyba, a które w tym razie łatwo być 

może zniszczone przez ciało do bejcowania użyte. W o- 

gólności, istoty do tego używane, powinny z jednej stro- 

ny nisźczyć zarody głowni, z drugiej zaś w zmacniać si- 

łę wegetacyjną roślin. Ostatnia szczególniej własność 

jest wielkiej wagi; gdyż rośliny jędrne zdrowe, tem prę- 

dzej opierają się wszelkim szkodliwym w pływom. 

Uwaga. Na poparcie powyższego; a mianowicie te- 

go tak ważnego twierdzenia: że grzybek, o którym 

mowa, jest zaraźliwy; przytaczamy zdanie znako- 

mitego obecnie naturalisty p. Grotjahn wyjęte z Ga- 

zety Rolniczej (Agronomische Zeitung von Dr. Wit 

Hamm Nr. 24 z r. 1856).! 

Doświadczenia przekonywają:—mówi p. Grot- 

jahn, że nacierając ziarno siewne pyłem głowni, nowe 

ziarno chorobą tą dotknięte zostanie. Rzecz ta żadnej 

już nie ulega wątpliwości. Lecz zkądże pochodzi, iż 

w tym razie niektóre kłosy zupełnie są zdrowe? Byłyż 

ziarnka pszenicy z których powstały, mniej pyłem gło- 

wni pokryte?—Nie. (A dlaczego nie, jeżeli bejcowanie 

źle wykonane zostało? K.). Byłaż przyczyną tego jaka 

szczególniejsza własność roli?—Nie—Gdyż nie można 

przypuścić iżby na tak małej przestrzeni ziemi, na któ- 

rej np. 30 do 40 kłosów się znajdowało, tak wielka ró- 

żnica w jakości ziemi, miejsce mieć mogła. Mogłyż sto- 

sunki powietrza na jedne kłosy pomyślnie, a drugie 

szkodliwie działać? Z tej samej przyczyny Nie. 

,,Zatem siła zaraźliwa głowni jest warunkową, po- 

dobnie jak różne zarazy zwierząt, które działają mniej 

więcej, lub wcale nie, podług wewnętrznego indywiduów 

usposobienia.  



 

 

„Zdolność przyjmowania zarodu choroby, leży 

więc w ziarnie; z niego, za pośrednictwem dźbła prze- 

chodzi do nowo utworzonego. Owoż tym sposobem 

choroba ta się szerzy. 

„Zachodzi teraz ważne pytanie jaka jest przyczy- 

na powodowa powstania czyli zjawienia się grzybków 

o których mowa?—Gdzie pierwotnie powstają? Jak się 

same przez się mnożą: czyli bez pośrednictwa ziarn ro- 

ślin? Czyli? i w jaki sposób rolnik powstaniu i mnoże- 

niu się onych zapobiedz może?—Pytania te dotąd wca- 

le nie są rozwiązane. „Pochodzi to ztąd,— mówi Groth- 

jan—że nauka o wspomnionych grzybkach jest bez za- 

przeczenia najnowszą częścią botaniki i dlatego, naj- 

mniej wyjaśnioną; a szczególniej dla wielkich trudności 

jakim ulega poznanie jej, ztąd, iż wszelkie obserwacye, 

jedynie za pomocą mikroskopów czynić tu można" 

Środki zapobiegające. Ponieważ główna przyczyna 

tej choroby, nie jest zupełnie znaną, to jest: pierwotne 

utworzenie się grzybka, przeto o środkach zapobiega- 

nia powodowej przyczynie, nie może być mowy. tyle je- 

dynie przyjąć tu można: najprzód, kiedy jedne rośliny 

czyli jedne ziarna oprzeć się jej mogą, co zapewne po- 

chodzi z silniejszego ich stanu, zatem środki wyżej 

wskazane zachowania ziarna w normalnym stanie; czyli 

środki zapobiegania chorobom w ogólności: i w niniej- 

szej bezskutecznemi zapewne się nie okażą. Powtóre: 

ponieważ szerzeniu się onej zapobiedz można: oczysz- 

czając ziarno siewne, z przyczepionego do niego zaro- 

du grzybka, za użyciem stosownych środków, przeto 

bejcowanie go słusznie uważać należy, za jedyny sposób 

uniknienie tej choroby. Lecz powtarzamy, że środek  



 

 

ten, na jej pierwotne zawiązanie się, żadnego w pływu 

mieć nie może. 

II Rdza czyli śniedź. 

Dawniej rozróżniano rdzę od śniedzi (la nielle); obe- 

cnie się przekonano: iż to są mało znaczące odmiany, 

jednej i tej samej choroby roślin, z jednych i tych sa- 

mych przyczyn pochodzące. 

Rdza o wiele jest szkodliwszą od głowni. Wysta- 

wia ona częstokroć gospodarzy na ogromne straty, jak 

to powtarzamy miało miejsce w roku zeszłym na Ukra- 

inie i Podolu. — Napada równie oziminę jak jarzynę. 

Im zaś prędzej pojawia się po wykłosowaniu zboża, 

tem jest zgubniejszą; skoro zaś się okaże, w krótce 

przed dojrzeniem ziarna, mniej mu szkodzi. 

„Objawy rdzy—mówi p. Grothjan (a) całkiem są 

różne od oznaków głowni. Wprawdzie zdaje się, iż i- 

stotą obudwóch chorób, jest substancya zgniła, z której 

powstają grzybki pasożytne. Lecz w tem się różnią iż 

w głowni zaród choroby z tejże substancyi wywiązany. 

przebiegłszy cały bieg wegetacyi, począwszy od kieł- 

kowania nasienia do pewnego stopnia dojrzałości, ob- 

jawia się całkiem wolny od wpływów zewnętrznych; 

przeciwnie zaś rdza, jest całkiem miejscową chorobą, 

bezpośrednio z substancyi zgniłej wywiązaną. Porównać 

więc można głownią do wewnętrznych chorób zwierząt; 

a rdzę do wrzodów, coraz bardziej się szerzących.“ 

Oznaki. Dźbła zboża rdzą dotkniętego, pokrywają 

(a) Agronomische Zeitung z r. 4856 stron. 408.  



 

 

się zwolna planikami koloru rdzy, czyli ciemnobrunatne- 

go, które tak szybko się rozszerzają, iż w krótce, czasa- 

mi w dni kilka, całe dżbło niemi pokryte, nabiera ko- 

lor czarniawy, wydając woń przykrą, smrodliwą; kłosy 

zaś są zupełnie puste. Początkowe plamki stanowić się  

zdaje substancyą zgniłą, która mocno zasklepia pory 

listków i dźbłów i tamuje ich naturalne rozwinięcie. Pó- 

źniej podług zdania naturalistów, zamienia się ona 

w grzybek pasorzytny. 

Zdaniem naszem, nader dokładnie opisał tę choro- 

bę radzca ekonomiczny Szperling i dlatego opis jej tu 

powtarzamy. 

„Główną przyczyną tej choroby—mówi on, jest 

stagnacya roślinności, albowiem podczas napadu tej 

choroby, tamuje się obieg soku i roślina zwolna usy- 

cha. Słoma pokrywa się w tym razie znaczną ilością 

czarnych plamek, utraca właściwą sprężystość i siłę; 

ziarno zaś, składa się z skurczonej łupinki, bardzo ma- 

ło lub wcale mąki niezawierającej. 

Jeżeli rdza napada zboże zaraz po okwitnieniu, 

zanim ziarnko poczęło się zawiązywać, wtedy kłos jest 

zupełnie czczy. Najmniej zaś ponosi się straty, gdy 

w krótce przed dojrzeniem, choroba ta zboże napada; 

w tym razie, słoma tylko tu i owdzie dostaje czarnych 

plamek, a ziarno nieco ciemniejszego koloru, który 

zwykle, co do pszenicy, przypisują owczemu nawozowi; 

w rzeczy zaś samej zdaje, się on być tu przyczyną dal- 

szą, a rdza główną. 

Choroba ta jest skutkiem nagłego oziębienia, buj- 

nie wegetującej rośliny; tylko tym sposobem można ją 

tłumaczyć w każdym razie jej zjawienia; co też doświa- 

czenia potwierdzają.  



 

 

Najczęściej bowiem zdarza się w okolicach, gdzie 

jest grunt żyzny ale pulchny; przytem warstwa rodzaj- 

na płytka, a spodnia zimna i sapowata. Tutaj, skutkiem 

ciepła atmosferycznego, ziemia się prędko rozgrzewa i 

roślina bujnie wegietuje. Ale skoro powietrze nagle się 

oziębi, wtedy i roślina nagle stygnie, ponieważ grunt 

z równą łatwością uwalnia ciepło, jak się niem przej- 

muje. Nie mało także przyczynia się do jej oziębienia 

spodnia zimna warstwa ziemi. 

Rzadko zaś trafia się rdza w okolicy, gdzie Ziemia 

jest płonna, gdzie na zimnej Spodniej warstwie, ścisła 

warstwa rodzajna się znajduje, lub gdzie spodnia war- 

stwa jest ciepła. Albowiem zmiana temperatury powie- 

trza nie działa tu tak szkodliwie, na zdrowie róśliny; 

ponieważ z jednej strony, obfitość soków nie jest tak 

wielka, z drugiej temperatura rośliny niższa; nakoniec 

a ponieważ grunt ścisły nie uwalnia tak nagle ciepła, 

spodnia warstwa raczej je zatrzymuje niźli studzi. Je- 

żeli zaś i w tym gruncie rośliny przez tę chorobę uszko- 

dzone zostaną, przyczyną tego będzie albo Zbyt nagła 

i wielka zmiana temperatury powietrza, lub też ziemia 

nawozem zwierzęcym przesadzona; a mianowicie o- 

wczym lub też końskim- 

„W roku bieżącym—mówi dalej Rad. Sperling — 

mieliśmy dosyć długo ciągle powietrze parne, roślinno- 

ści nadzwyczajnie sprzyjające; ale nagle nastąpiły noce 

bardzo zimne i jak się rozumie, wstrzymały bieg we- 

getacyi: i ztąd to, tego roku choroba tak często się tra- 

fiała, nawet w okolicach, które jej dawniej nie znały. 

Może ją także łatwo Zrządzić niezgodność pomię- 

dzy żyznością ziemi, temperaturą spodniej warstwy i 

zwyczajnem klimatowemi zmianami temperatury po-  



 

 

wietrza. Skoro bowiem zbyteczna żyzność ziemi mo- 

cno wzbudza siłę wegetacyjną, wtedy roślina staje się 

za nadto soczystą i gorącą, a następnie na nagłe zmia- 

ny powietrza zbyt czułą. 

Źe żyzność ziemi, a mianowicie nawóz zwierzęcy, 

znaczny ma wpływ na utworzenie tej choroby, przeko- 

nywa o tem łan pszenicy, który mieliśmy sposobność 

Obserwować w tym roku. Część onegoż była zasiana 

w świeżej mierzwie; druga zaś mniejsza, na wygonowi- 

skn świeżo pooranem, bez gnoju. Pszenica na świeżej 

mierzwie, całkiem rdzą się pokryła; a przeciwnie upra- 

wiana na temźe wygonowisku ani śladu tej choroby nie- 

doznała. Wszakże to była ta sama ziemia, ta sama 

warstwa spodnia, uprawa, siew, pora czasu; tylko stan 

żyzności był różny. 

Po hurtowaniu, gdzie nawóz nader silnie działa, 

najczęściej choroba ta się zjawia; a przeciwnie pszenica 

siana po przedpłodzie, uprawionym w świeżej mierzwie, 

nigdy jej jeszcze nie uległa. W ogólności, częśćiej te- 

raz niż dawniej rdza się zdarza; ponieważ przy coraz 

większem upowszechnieniu się uprawy roślin pastew- 

nych, a następnie tworzeniu się większej massy nawo- 

zu zwierzęcego obficiej ziemia się nawozi niźli da- 

wniej. (Lecz to zagranicą nie u nas!). 

Jeżeli nasz sposób uważania rzeczy jest prawdzi- 

wy, tedy rolnik posiada dwa środki uniknienia w mo- 

wić będącej choroby, nietylko pochodzącej ze stanu 

ziemi, ale także i z klimatowych wpływów. Temi środ- 

kami są: 1) Wczesny siew. 2) Niezbyt mocne na raz 

jenie ziemi.  

W klimacie naszym, pierwsze zimne noce po dnio- 

wych upałach, następują w końcu lipca. Im przeto  



 

 

w tej porze zboże, skutkiem wczesnego siewu, bliższem 

jest dojrzenia, tem też mniej przez oziębienie cierpi. Im 

zaś zboże mniej wybuja, z powodu nieprzesadzenia nawo- 

zem, tem też nagła zmiana temperatury mniej mu szkodzi. 

Szczególniej zaś polecamy: lod, wczesny siew ja- 

rzyny w nizynach, bliskich rzek lub jezior; gdyż tara 

zwykle wcześniej już noce zimne nastają. 2re Umiarko- 

wane gnojenie na raz gruntu pulchnego, mającego spo- 

dnią warstwę zimną czyli sapowatą. 

Wprawdzie, mocne na raz gnojenie tego gruntu, 

wiele się przyczynia do obfitego plonu; ale z drugiej 

strony, naraża na stratę, z powodu w mowie będącej 

choroby. 

Z jednej jeszcze strony zbyteczne gnojenie nawoza- 

mi zwierzęcemi, wznieca niejako obawę. Zaraza śle- 

dziony i różne niebezpieczne zapalne choroby, najczę- 

ściej się zdarzają w gospodarstwach, w nawozy zwie- 

rzęce obfitujących. Któż wie, czyli przyczyna tego nie 

leży, w zbytecznej bujności roślin, temiż nawozami po- 

dniecanej. Radca ekonomiczny Szperling, na poparcie 

powyższego, przytacza słowa p. Nebbien: 

„Komuż nie wiadomo, że zbyteczne użyznienie roli 

nawozem zwierzęcym, zrządza poleganie zboża; lub też 

wybuja ono w słomę, ale ziarna ma mało; a do tego 

mniej więcej pośledniego. Skutki te, tem są większe, im 

nawóz jest zamożniejszy w soki zwierzęce np. koński lub 

owczy. Nie zdajeż się to dowodzić, że wzbudzając w nich 

zbytecznie siłę życia, przyspiesza rozwijanie się całego 

organizmu, na koszt ich trwałości i zdrowia? Działa on 

na rośliny podobnie jak pokarmy i napoje zbyt rozpala- 

jące na organizm zwierzęcy. Wszelkie zboże siewam te-  



 

 

raz— kończy pan Nebbien — na nawozie zielonym, lub 

w roli lat kilka odłogowanej. 

Na poparcie zdania p. Szperlinga, co do przyczyn 

tej choroby, przytaczamy w tej mierze, słowa wyżej 

wspomnionego p. Grothian’. 

,,Za główne przyczyny rdzy uważać można: 

1. Nagłą zmianę temperatury powietrza, a miano- 

wicie: gdy po mocnych upałach zimno-dżdżysty czas na- 

stąpi. Dowodem tego rośliny późno ku jesieni siane, np. 

mieszanka z wyki na paszę, gdzie takowa zmiana tempe- 

ratury częściej już ma miejsce; a nawet wielka różnica, 

w tym czasie między temperaturą dnia i nocy, nie mało 

się przyczynia do wywiązania tej choroby. Wówczas 

stagnacya soków niezbędnie nastąpić musi; a skutkiem 

onej, powstaje fermentacja w tychże sokach, a nastę- 

pnie zgnilizna. 

2. Przyczynia się z tej samej przyczyny wywiąza- 

niu sie tej choroby, położenie niskie lub zbyteczne ocie- 

nienie tamujące wolny przeciąg świeżego powietrza. (a) 

3. Grunt zbyt z natury żyzny, lub zbytecznie mie- 

rzwiony. Albowiem, im bujniejsza roślina, a następnie 

więcej posiadu soków, tem łatwiej ulegają one stagna- 

cyi; tem prędzej i gwaltowniej szerzy się w nich zgnili- 

zna. Dla tego to rośliny uprawiane w gruntach na rolę 

przeistaczanych; na osuszonych bagniskach, najczęściej 

tej chorobie ulegają, jak tego liczne mamy przykłady. 

Środki zapobiegające. — Usuwanie przyczyn wyżej 

przytoczonych, do powiększenia stagnacyi soków, w ra- 

zie zmiany powietrza silnie się przyczyniających ; oraz 

zachowanie przepisów ogólnych zapobiegania chorobom 

(a) Przyczynę tego wyłożyliśmy na str. 96.  



 

 

roślin, wyżej wymienionych: są najpewniejszemi środka- 

mi zapobieganiu tej chorobie. 

III. Miodunka. 

(przez A. Pannewitz.) 

Od najdawniejszych czasów, a wianowicie od Pli- 

niusza miodunka (melligo, Mellaeris, Rosmellis,) była 

przedmiotem obserwacyi naturalistów i gospodarzy; a 

przecież, dotąd nie mamy pewności o jej powstaniu; a to 

dla tego, że zjawianie się onej, jest tak dalece tajemni- 

cze, iż właściwie mówiąc, tylko z domysłów o niej są- 

dzić można: 

Najprzód: uważano ją za osad wilgoci słodkiej, 

lepkiej, z atmosfery w kształcie rosy się wydzielający; 

i dla tego nazwano ją także rosą miodową. To zdanie  

najogólniej zostało przyjęte. 

Powtóre: brano ją za materyę przez mszyce roślin- 

ne utworzoną. 

Potrzecie: mniemano iż pochodzi z wyziewów we. 

wnętrznych, czyli z wypocenia roślin. 

Najnowsze obserwacye, tak dalece są przeciwne 

pierwszemu przypuszczeniu, iż je dzisiaj za zupełnie myl- 

ne, ogólnie uważają. 

Drugie przypuszczenie ma wielu zwolenników. 

I w rzeczy samej, zdaje się, iż mszyce roślinne mają 

znaczny udział w tworzeniu się miodunki. Lecz co do 

sposobu jej tworzenia, zdania są podzielone. 

Podług jednych nataralistów, mszyca, za pomocą 

dwóch rureczek, przy jej tylnej części się znajdujących, 

wytryskiwa z siebie płyn słodki, stosunkowo, w nader 

znacznej ilości i na znaczną odległość.  



 

 

Podług drugich, kaleczy ona tylko błonkę listka, 

a przez zrobioną ranę, wysącza się płyn słodki, mio- 

dunką zwany. 

Ze mszyce wydalają z siebie znaczną massę płynu 

słodkiego, nie już tylko od dawna uważano, ale nadto 

najnowsze doświadczenia zupełnie to stwierdzają. Na 

poparcie tego przytaczam moje własne doświadczenie. 

Na roślinie, utrzymywanej w doniczce w pokoju 

obszernym i suchym, znalazły się mszyce. Dla przekona- 

nia się, czyli rzeczywiście wydalają z siebie płyn do 

miodunki podobny, podłożyłem pod listki tejże rośliny 

czysty pocztowy papier; wkrótce postrzegłem na nim 

kropelki różnej wielkości prawdziwej miodunki, pod te- 

mi listkami, na których mszyce się znajdowały; pod te- 

mi zaś, na których ich jeszcze nie było, papier był zu- 

pełnie czysty. Nadto, kropelki te znajdowały się w takiej 

dyrekcyi, i w  takim oddaleniu, iż tylko przez dosyć sil- 

ne wytryśnienie mogły na papier padać. Ponieważ po- 

wietrze w pokoju było ciągle tak ocieplone i suche, że 

żaden owad nie mógł się z niego utworzyć; ponieważ 

wspomnione kropelki miodunki znajdowały się tylko 

pod listkami, na których były mszyce; nakoniec ponie- 

waż ta miodunka, tylko w kształcie mniej więcej zna- 

cznych kropelek się okazała, przeto utworzenie się jej, 

nie można przyjąć: za osad z atmosfery spadły. 

A wie, tworzenie się powyższym sposobem miodun- 

ki, zdaje się żadnej nie ulegać wątpliwości: a przecież i 

to tłomaczenie jej powstania, znalazło przeciwników, 

którzy utrzymują: że nie mszyce sprawiają miodunką, ale 

raczej, że owad ten powstaje z miodunki: czyli jest onej 

skutkiem. I tak, pewien znakomity naturalista, tak się 

w tej mierze wyraża:  



 

 

„Mszyce— mówi on — ulegają pewnemu rodzajowi 

biegunki (diaryi) w skutek zbytecznego przeładowania 

się pierwiastkiem cukrowym. Wydzielają one z siebie 

w tym razie płyn złodki, do miodunki podobny. Znaj- 

dująca się na roślinach jednocześnie z miodunką zna- 

czna massa mszyc, tylko przez to zostaje z nią (z mio- 

dunką) w związku, iż jest skutkiem tejże miodunki. Al- 

bowiem podobnie jak w kiszkach zwierząt powstają  

przez samorodztwo (generatio aequivoca) robaki, a w nie- 

których chorobach zawiązują się tymże sposobem owa- 

dy pasożytne, tak też na roślinach, które, w skutek stanu 

chorobliwego, cok cukrowy na powierzchnię swą 

wydzielają, 

powstają w tymże soku wspomnionym sposobem, mszyce, 

a znajdując pokarm nader przyjemny, ich rozmnażaniu 

przyjazny, mnożą się tak szybko, iż wkrótce całą okry- 

wają roślinę W ciągu bowiem jednego lata, mszyca 

wydaje 10 pokoleń; a że, w średnim przecięciu, liczyć 

można na jedno pokolenie 160 młodych, przeto wczwar- 

tem pokoleniu, w ciągu kilku tygodni, rodzi się już 

przeszło cztery miliony mszyc, a po 10 pokoleniach, 

już ich mamy przeszło kwintylion. A więc powtarzamy: 

nie one sprawiają miodunkę, lecz raczej są onej skutkiem, 

Miopunka zaś, nie jest czem innem jak tylko sokiem 

słodkim', w skutek stanu chorobliwego rośliny, na jej 

powierzchnię wydzielonym." 

Chodzi więc tu o to: co się pierwej na roślinie znaj- 

duje: czy sok, miodunką zwany, lub też mszyce. Jeżeli zo- 

stanie dowiedzionem: że najprzód na roślinie powstaje 

sok, a dopiero mszyce, przypuszczenie wspomnionego na- 

turalisty: że mszyce powstają w miodunce przez samorodz- 

two, byłoby prawdopodobnem: jeżeli się zaś okaże: że 

najprzód na roślinie znajdują się mszyce, a dopiero mio  



 

 

dunka, jak to powyższe moje spostrzeżenie zdaje się 

wskazywać, wtedy, naturalnie, jest tu wzięty skutek za 

przyczynę. Zatem, rzecz te do dalszych obserwacyj zo- 

stawić należy. 

Co do drugiego przypuszczenia: że miodunka 

powsta 

je w skutek kaleczenia błony listków przez mszyce, te- 

dy, podług najnowszych obserwacyj, żadna już w te 

mierze nie zachodzi wątpliwość; tem bardziej, kiedy jak 

to powszechnie wiadomo, wiele jest roślin i drzew, po- 

siadających w nader znacznej ilości sok słodki, któryj 

nawet, w pewnych okolicznościach, same z siebie wy- 

dzielają; tem więc łatwiej wydzielać go mogą, będąc do 

tego przez skaleczenie usposobione. Zresztą, zjawisko 

to spostrzegamy i co do wydzielania się z roślin innych 

soków np. gummy i t. p.; a nawet nie jest ono obce i or- 

ganizacyi zwierzęcej. Za dowód, że miodunka powsta- 

je bez najmniejszego współdziałania w jakibądź sposób 

mszyc, służy to: że często trafiamy rośliny kłosowe, 

których listki i dźbła całkiem pokryte są miodunką 

w tenczas, gdy ani śladu mszyc na nich się nieznajduje 

często także widzimy spodnią stronę listków zbóż, po 

krytą niezliczoną ilością mszyc, lubo na niej miodunk 

nie postrzegamy; a przeciwnie; wierzchnia ich strona 

pokryta jest miodunką, ale mszyc na niej nie ma. 

Nowy dowód, że miodunka powstaje bez najmniej- 

szego udziału mszyc, udziela nam p. Hartig, autor Le- 

ksikonu leśnego. Obserwował on bowiem za pomocą mi- 

kroskopu miodunkę na kierzku róży, który ciągle w po- 

koju się znajdował i postrzegł: iż miodunka, w postaci 

drobnych kropelek, trworzyła się na błonie listków; i że 

będący w tychże kropelkach pierwiastek cukrowy, bar-  



 

 

dzo szybko układał się w czworoboczna i sześcienne 

kryształki. 

Atoli, w miarę wydzielania się miodunki na ze- 

wnętrzną stronę listków, zmieniał się widocznie ich stan 

normalny; żywy zielony ich kolor zamienił się na bru- 

dno-szary; komórki, które w sianie natnralnym na ze- 

wnątrz były sklepione, dużo zaklęsły, nakoniec, pier- 

wiastek cukrowy mniej więcej zniknął. 

A zatem, widoczna, iż należy uważać miodunkę ja- 

ko skutek stanu chorobliwego roślin. Wszakże tego są 

także zdania, pp. Treviranus, Meyer, Nees, v. Esenbeck, 

Eucenburg i wielu innych. Nakoniec popiera je sławny 

naturalista Ehrenberg, który, w pisanym do mnie liście, 

tak się w tej mierze wyraża: 

,,Nie podano w nowszych czasach do publicznej 

wiadomości żadnej rozprawy o wyrabianiu pierwiastku 

cukrowego przez mszyce, któryby cóżkolwiek grunto- 

wał się na zasadach fizyologii i anatomii; ani też ozna- 

czono udziału jaki mają mszyce w tworzeniu się mio- 

dunki, w sposób, obecny stan wiadomości anatomiczno- 

fizyologicznych zupełnie zaspokajający. Przypuszczenie 

pana, że miodunka powstaje: 

1. Przez wypocenie soku słodkiego z rany, przez 

mszyce w roślinie zdziałanej, lub też bez takowego zra- 

nienia; 

2. Przez wytryskiwanie soku słodkiego przez rur- 

ki zadnie tychże mszyc; 

Z pewnością przyjętem być może.” 

Wydzielanie się samo przez się soku, czyli natu- 

ralne tworzenie się miodunki na roślinach w gospodar- 

stwie wiejskiem uprawianych, jest zawsze skutkiem cho  



 

 

robliwego ich stanu. Przyczyny zaś tego, ani są dotąd 

znane, ani też pewnie kiedyś poznane zostaną. 

IV. Sporyż czyli głownica żytnia. 

Oznaki. Jest to ciało wyrosłe z kłosa czasami dłu- 

gości cala, cienkie, koloru fioletowego. Najczęściej tra- 

fia się na kłosie żyta, lecz i wiele innych roślin tej cho- 

robie ulega; np. różne odmiany owsa i jęczmienia, ko- 

strzewa, perz i wiele innych. 

Przyczyny. I tej choroby główna, czyli powodowa 

przyczyna nie jest znana. Niektórzy botanicy uważają 

w niej podobieństwo do głowni i dlatego nazwano ją 

głownicą żytnią. Czy słusznie lub nie? to jeszcze dalsze 

obserwacye i doświadczenia okażą. Odnosi się to szcze- 

gólniej do przyczyn tej choroby, które niektórzy uwa- 

żają, podobnemi do zrządzających głownię. Inni znowu 

naturaliści utrzymują iż główną przyczyną sporyżu jest 

niedostateczne zapłodnienie guzła owocowego.—Ztąd zaś 

to wnoszą, iż ta choroba najczęściej w życie się spo- 

strzega, gdy podczas kwitnienia tego zboża panują de- 

szcze, wiatry, mgły, zimno. Deszcz—mówią—spłukuje 

pył zapłodniający kłosy; wiatr go zabiera i unosi; w ja- 

ki zaś sposób mgła i zimno szkodzi, tego nieobjaśniają. 

Środki zapobiegające. Gdy powodowa przyczyna 

tej choroby nie jest znaną; a przeciw przypuszczalnym, 

wyżej wymienionym, żadnego mieć nie możemy środ- 

ka, zatem wypada zostawić rzecz tę do dalszych do- 

świadczeń. 

Zresztą choroba ta należy do najmniej szkodli- 

wych co do straty w zbożu; lecz ztąd ona zasługuje na  



 

 

uwagę, że się staje prawdziwą trucizną, jeżeli cóżkol- 

wiek w znacznej ilości w mące się znajduje. W mniej- 

szej zaś używana ilości, sprawia niekiedy szczególną 

chorobę rafanią zwaną; a mianowicie w czasie używa- 

nia chleba robionego z żyta, w którym się sporyż trafia. 

Wszakże łatwo temu zapobiedz, wyłączając go 

z żyta na mąkę przeznaczonego, przez przesianie na 

stosownych przetakach lub spławienie; albowiem, bę- 

dąc lżejszym od żyta, spływa on na powierzchnię, zkąd 

łatwo zebranym być może. 

Namienić tu wypada, iż jest on również i zwierzę- 

tom szkodłiwym; dlatego spławiony lub wysiany, ra- 

czej należy zniszczyć, nie zaś na pokarm dla zwierząt 

używać, jak to tu i owdzie ma miejsce. 

Następujące doświadczenie przekonywa najocze- 

wiściej o jego szkodliwości. Dla próby dawano świni 

śrót jęczmienny zmieszany z częścią sporyszu. Po 

15 dniach, nogi zwierzęcia mocno się zaczerwieniały, 

wydając ciecz zielonawą, nader smrodliwą; brzuch i 

krzyż całkiem były czarne. Wszelkie zaś wydzielania 

naturalne, były w stanie nienormalnym. Jeszcze 15 dni 

karmiono ją tym samym pokarmem, poczem dostawa- 

wała zupę z otrąb. Z początku zdawała się przycho- 

dzić do zdrowia; lecz później, coraz była słabszą, za- 

ledwie na nogach mogła się utrzymać, nakoniec w parę 

dni zdechła. 

Sekcya trupa okazała w wysokim stopniu zapale- 

nie, a nawet na wątrobie i innych trzewiach, znajdo- 

wały się plamy gangrenowe, a ogon uszy i nogi były 

rzeczywiście zgangrenowane.  



 

 

V. Bejcowanie ziarna siewnego. 

Rozumie się samo z siebie: iż im ziarno zdrowsze 

tem też rzadziej siać je można. Bejcowanie więc, wąt- 

pliwego pod tym względem, do głównych środków rzad- 

kiego siewu policzyć należy. 

Towarzystwo centralne agronomiczne Depar. Se- 

kwany, wyznaczyło przed niewielu laty kommissyą do- 

doświadczania różnych sposobów bejcowania nasion sie- 

wnych. Przytaczamy sprawozdanie tejże kommissyi. 

„Natura, bieg i smutne skutki głowni są teraz do- 

statecznie znane, nie tyle przecież powodowe przyczyny 

tej choroby i środki oneż wstrzymujące, lub szerzeniu 

się zapobiegające. 

Odkąd Tillet (w r. 1755) i Tessier (w r. 1783) zwró- 

cili uwagę rolników na korzyści jakie przynosi podda- 

nie pod pewną operację nasienia, bardzo wiele poda- 

wano ku temu sposobów; które mniej więcej okazały 

się korzystnemi lub mniej więcej zawodziły oczekiwa- 

nia. Atoli rzecz szczególniejsza: iż niemal ogólnie za- 

prowadzano środki mało skuteczne, a przytem niebez- 

pieczeństwem grożące. 

Biorąc pod doświadczenia tak zaiste ważny przed- 

miot, jakim jest: uchronienie zboża od głowni za pomocą 

stosownego bejcowania nasion, zamierzyliśmy sobie dwo- 

jaki cel: najprzód przekonać gospodarzy o możności za- 

stąpienia tu witryolu miedzi, kwasów arszenikowych i in- 

nych podobnych trucizn, które częstokroć tak okropne 

zrządzały wypadki i zastąpienia mówię tych trucizn cia- 

łami nieszkodliwemi; powtóre: wypróbować twierdzenie  



 

 

pana Bollenot, bardzo znakomitego rolnika, utrzymujące- 

go: że głownia nie powstaje w zbożu z żadnej innej 

przyczyny, jak tylko z siewania ziarna niedojrzałego. 

Doświadczenia o których mowa, tym sposobem 

w latach 1842, 1844 i 1845 we wsi p. Fauchet członka 

naszej kommissyi wykonane zostały: 

Wzięliśmy najprzód żyto czerwone (?) szkockie 

z roku 1823 i 1844, zebrane z gruntu gliniastego w ma- 

jętności p. Fauchet, w stanie zupełnie dojrzałym i zu- 

pełnie zdrowym; dalej, nabyliśmy zboża mocno' gło- 

wnią uszkodzone i niem nasyciliśmy (?) nasze zdrowe 

zboże; (sposobu nasycenia nie opisuje autor; zapewne ma 

to znaczyć posypywanie ziarna proszkiem grzybka pa- 

sożytnego). Nakoniec, aby poznać wpływ niedojrzałego 

zboża na głownię, zebraliśmy do siewu żyto w czterech 

okresach czasu, w różnych stopniach dojrzałości. 

Część pola kartoflanego, pod tę roślinę świeżo- 

mierzwionego i pod żyto stosownie uprawionego, po- 

dzieliliśmy na 13 kawałków, obejmujących po 10 cen- 

tiarów przestrzeni. Każdy kawałek był oddzielony od 

drugiego pasem ziemi, przez cały czas doświadczenia 

niczem nieobsianej. Na początku listopada w czasie za- 

siewom bardzo sprzyjającym, wszystkie te kawałki zo- 

stały obsiane jednocześnie równą ilością żyta; a miano- 

wicie po 3 decilitry każden, w sposób następujący: 

Pierwszy. Obsiany żytem, znaczny czas przed doj- 

rzeniem zebranem; a mianowicie gdy białko onegoż 

w stanie mlecznem się znajdowało. 

Drugi. Zyto niedojrzałe; przecież białko już w nim 

stwardło, lecz skóreczka była zielona. 

Trzeci. Żyto zebrane; gdy słoma i ziarno miało już  



 

 

kolor żółtawy, ostatnie było przecież jeszcze tak mięk- 

kie, iż je było można paznokciem przeciąć. 

Czwarty. Zyto zebrane po zupełnem dojrzeniu. 

Piąty. Żyto zupełnie dojrzałe, od głowni wolne; 

lecz wcale nie bejcowane. 

Szósty. Zyto dojrzałe, głownią dotknięte, wcale 

niebejcowane. 

Siódmy. Zyto ogłownione, przed siewem: w po- 

dwójnym woluminie wody czystej wymyte. 

Osmy. Zyto ogłownione, moczone przez 2 godziny 

w litrze (kilogram) wody, w której rozpuszczono 6 gram- 

mów witryolu miedzi i 30 grammów soli kuchennej. 

Dziewiąty. Zyto ogłownione moczone przez 1 go- 

dzinę w 1 litrze wody, w której rozpuszczono 60 gram. 

witryoleju miedzi. 

Dziesiąty. Zyto ogłownione, bejcowane 50 gram. 

świeżo gaszonego wapna i 6 gram. arszeniku białego. 

Jedenasły. Zyto ogłownione moczone przez 24 go- 

dzin w 1 litrze wody, zaprawionej 100 gram. świeżo-ga- 

szonego wapna. 

Dwunasty. Żyto ogłownione, moczone w 24 godz. 

w litrze wody, w której rozpuszczono 100 gram, wa- 

pna (zapewne niegaszonego) i 16 gram, soli kuchennej. 

Trzynasty. Żyto zdrowe zabejcowane podług me- 

tody p. Dambasla 80 gram. soli glauberskiej i 20 gram. 

wapna. 

W końcu września, zboże to zupełnie dojrzało, i 

starannie zebrane zostało. Z każdego kawałka było 

złożone osobno i właściwym Nr. oznaczone. 

W końcu października ważono oddzielnie snopki; 

poczem, za pomocą nożyczek odstrzygano kłosy; odłą- 

czono z każdego działu dotknięte głownią od zdrowych 
17  



 

 

i ilość każdych zapisywano. Kłosy zdrowe były omłó- 

cone w worku, aby się ani jedno ziarnko nie uroniło. 

Po omłóceniu i wywianiu, ziarno z każdego kawałka 

roli osobno było ważone, mierzone i do osobnej flaszki 

sypane. Waga zdrowego ziarna i waga kłosów głownią 

dotkniętych, odciągnione od ogólnej wagi zebranego 

z każdego kawałka roli zboża, okazały istotną wagę 

słomy. 

Numera 1, 2, 3, 4, z ziarna zdrowego, lecz w ró- 

żnych stopniach dojrzałości zebranego, nawet śladu nie 

okazały głowni. Zatem twierdzenie p. Bellenot jest cał- 

kiem bezzasadne; mylnem jest bowiem iżby głownia by- 

ła skutkiem niedojrzałości nasienia. Dodać tu wypada, 

iż podobny wypadek otrzymaliśmy przez dwa następne 

lata. 

Jeżeli policzemy ilość kłosów głownią dotkniętych, 

w każdym z następnych 8 oddziałów w stosunku do 100, 

wtedy skutek rodzaju bejcowania jeszcze widoczniej- 

szym się okaże. 

Nr. oddziałów. — Liczba kłosów głów. dotknie. na 100. 

1, 2, 3, 4, 5.  —    — 

6 — — 4,69. 

7 — — 7,20. 

8 — — 1,86. 

9     —— 2,04. 

10     —— 6,08. 

11     —         — 11,25 

12 — — 5,28. 

13 — — 2,40. 

Skuteczność zatem różnych bejców w następują- 

cym porządku przyjęta być może.  



 

 

1. Wytryol miedzi ze solą kuchenną NA. roli 8. 

2. Wytryol sam   

3. Sól glauberska z wapnem 

4. Wapno ze solą kuchenną 

5. Wapno z arszenikiem 

6. Obmywanie w czystej wodzie 

7. Wapno same 

Z doświadczeń więc naszych z pewnością tak w nio- 

sek przyjęty być może. 

1. Źe witryol miedzi, jak to już w r. 1807 p. Be-  

nedykt Presot okazał, najlepszym jest środkiem przeciw 

głowni zboża. 

2. Źe skuteczność wapna jest fu słaba; nawet 

mniejsza od wypłukania nasienia w czystej wodzie. 

3. Źe sól kuchenna mocny wpływ wywiera na gło- 

wnią; albowiem ciała do których jest dodawaną, o wie- 

le sa skuteczniejsze aniżeli same w sobie. Dowodzi to 

wapno, które pomieszane ze solą, staje się nader sku- 

tecznem; nie mniej i witryol miedzi o wiele jest dziel- 

niejszym w połączeniu ze solą jak sam w sobie. 

4. Źe arszenik o wiele słabiej działa na zniszcze- 

nie głowni, a niżeli powszechnie jest przyjętem. 

5. Nakoniec, że polecane przez p. Dombasla w r. 

1845 bejcowanie nasienia solą glauberska i wapnem, 

rzeczywiście nader jest skutecznem. 

Pochlebiamy sobie, iż doświadczenia nasze zgodne z do- 

świadczeniami przez znakomitych rolników dawniej 

czynionemi, zwrócą na siebie uwagę gospodarzy. Prze- 

konywają one między innemi, że sposób bejcowania 

przez Dombasla podany, najpewniej chroni zboża od 

głowni. Już od 6 lat używa go corocznie pan Fauchet 

z najlepszym skutkiem. Nigdzie bowiem niewidzieliśmy  

9. 

13. 
12. 

10. 

7. 

11. 



 

 

piękniejszego zboża od tego jakie corocznie zbiera. 

W wielu departamentach porzucono dziś zupełnie bej- 

cowanie wapnem, przekonawszy się o jego nieskutecz- 

ności. W prawdzie wielu gospodarzy, a między innemi 

p. August Beaudouin, jeden z najcelniejszych naszych pra- 

ktycznych rolników i prezes Tow. rol. niższej Sekwany, 

używa również z najlepszym skutkiem witryolu miedzi;  

tym czasem sól ta, niemniej jest szkodliwą jak arszenik 

i z tego powodu wypadałoby ją porzucić. 

Ważnem zdawało się nam poznanie czyli sposoby 

bejcowania wywierają jaki w pływ na plon ziarna i sło- 

my.—Wypadek okazał się takowy. 

1. We wszelkich okolicznościach, zawsze jest ko- 

rzystniej brać do siewu nasienie zupełnie dojrzałe. 

2. Najmniej wydaje ziarna i słomy zboże bejco- 

wane arszenikiem, wapnem ze solą kuchenną i samem wa- 

pnem. 

3. Najwięcej daje ziarna zboże czystą wodą wy- 

myte; dalej bejcowane samem witryolejem miedzi; oraz 

witryolem i solą kuchenną, lub solą glauberską i wapnem. 

4. Lubo mycie nasienia wodą czystą sprzyja plo- 

nowi ziarna, to natomiast zdaje się uderzająco zmniej- 

szać jego wagę. 

5. Najcięższym jest zboże w cale niebejcowane; 

i to, które się bejcuje na sposób Dombasla solą glauber- 

ską i wapnem. 

Ponieważ na wszystkich oddziałach bejcowanego 

zboża, znalazły się kłosy głownią dotknięte, przeto zda- 

wałoby się, iż niema wcale pewnego, zupełnie przeciw 

tej chorobie zabezpieczającego środka.—Tymczasem, 

zwracamy uwagę na to, że chcąc doświadczenia nasze 

uczynić bardziej przekonywającemi, naumyślnie brali-  



 

 

śmy do bejcowania ziarno głownią nasycone, (jak wy- 

żej namieniłem); czego naturalnie, w praktyce, żaden 

gospodarz czynić nie będzie. I tej to niezawodnie oko- 

liczności przypisać należy, iż w zbożu bejcowanem wi- 

tryolem miedzi i solą glauberską (temi przeciw głowni naj- 

skuteczniejszemi środkami), znalazły się czarne, gło- 

wnią zniszczone kłosy. To przynajmniej jest pewnem, 

że u p. Fauchet, gdzie od sześciu lat bejcują zboże solą 

glauberską, nieznają wcale głowni.—Zatem sól ta w po- 

łączeniu z wapnem jest rzeczywiście niezawodnym środ- 

kiem przeciw tej chorobie zboża. 

„W krótkości, w przedmiocie o którym mowa, prze- 

konanie kommissyi jest takie: 

1. Ze jest dobrze nie siewać innego zboża jak tyl- 

ko bejcowane. 

2. Że nad wszystkie sposoby bejcowania przekła- 

dać należy sposób Dombasla; najprzód ponieważ jest 

najprostszy i najtańszy, powtóre, że nie jest szkodliwy 

ani siewaczowi, ani konsumentom;potrzecie: że wydaje 

najzdrowsze ziarno i największy plon. 

Ponieważ sposób bejcowania zboża Dombasla za 

najskuteczniejszy uznanym został, a zapewne u nas ma- 

ło jest znany, przeto zamieszczamy go tutaj. 

„Liczne doświadczenia przekonały mnie—mówi Dom- 

basl, że ze wszystkich sposobów podawanych przeciw 

chorobie roślin głownią zwanej (noir, misseron, cloque, 

nielle, charbouille, moucheture, pourriture, bosse, ble- 

boute ect) najskuteczniejszym jest niżej opisany.  



 

 

Chorobę tę roślin, nazywają, czasami murzanką(a) 

(charbon. Staubbrand). Nazwa atoli ta, oznacza wcale 

inną, chorobę, której główną i charekteryczną oznaką 

jest to, iż zamiast ziarna, tworzy się tu pyl czarny, 

który w krótce po okwitnieniu zboża, wodą deszczową bywa 

opłókany lub też wiatrami unoszony. Przeciwnie zaś, ziar- 

no głownią dotknięte, pozostaje aż do żniw w kłosie, 

zachowując zewnętrznie swą formę; wewnętrznie zaś, 

w miejsce mąki, wypełnione jest proszkiem czarnym, 

mocno cuchącym. Dopiero podczas młócenia ziarno pę- 

ka, i proszek czarny zanieczyszcza całą massę omłóco- 

nego ziarna. 

Ponieważ skuteczność środka o którym mowa, za- 

leży szczególniej od stosownego onegoż użycia, przeto 

będę się starał opisać dokładnie sposób bejcowania nim 

zboża jaki wieloletnie doświadczenia w Rowil czynione, 

za najlepszy okazały. 

Środek ten składa się z dwóch substancyi: z dobre- 

go, świeżo gaszonego wapna, i soli glauberskiej-, centnar o- 

statniej kosztuje w sklepach materyałów aptecznych 

12 — 14 franków. Bejcowanie najlepiej się wykonywa 

na posadzce wyłożonej płytami kamiennemi lub też ce- 

mentem. Nasamprzed należy wymienione substancye 

stosownie przyrządzić, aby podczas użycia mieć je przy 

ręku, co się uskutecznia tym sposobem: 

Na 8 kilogramów czyli 16 funtów soli glauberskiej 

nalewa się jeden hektoliter (około 17 garncy) wody, 

(w stosowne drewniane naczynie) i miesza dopóty, 

(a) Murzanka nazywa wielu głownię ztąd: iż podczas młócenia, 

powstaje ze zboża tą chorobą dotkniętego, pyt czarny, podobnie do sa- 

dzy murzący: jest to ten czarny proszek którym ziarno jest wypełnione. K.  



 

 

dopóki się sól zupełnie nierozpuści: wszakże prę- 

dzej i dokładniej sól ta się rozpuszcza, jeżeli się nale- 

wa wodą gorącą. Wapno używa się wstanie sproszko- 

wanym. Zamienia się zaś na proch, będąc zwilżone ma- 

łą ilością wody; a lepiej jeszcze, włożyć kamieni wa- 

piennych w kosz i takowy przez kilka sekund zanurzyć 

w czystej wodzie. Tym sposobem zwilżone szybko i je- 

dnostajnie się rozsypuje będąc rozpostarte na ziemi; 

wapno takowe winno być niezwłocznie użyte do bejco- 

wania; gdyż zostając na wolnem powietrzu, chciwie po- 

łyka gaz kwasu węglowego z powietrza i zamienia się na 

węglan wapna; w tym zaś stanie traci swą własność gry- 

zaca, a następnie moc zapobiegania głowni. Dla tej 

samej przyczyny nie można używać do bejcowania wa- 

pna, które powoli na powietrzu się gasiło czyli na proch 

rozsypało. 

Chcąc zabezpieczyć wapno powyższym sposobem 

zgaszone od przeistoczenia się na węglan wapna, nale- 

ży je trzymać w naczyniu szczelnie się żamykającem i 

aż do samego wierzchu niem wypełnione; jednakowoż 

i tym sposobem przechowywane, po kilku już dniach 

poczyna tracić moc właściwą; zatem, tylko do drugiego 

lub trzeciego dnia, jest zdatne do bejcowania. 

Bejcowanie wykonywa się tym sposobem: 

Pewna ilość zboża, np. hectoliter (około 150 funt.) 

pszenicy, rozpościera się na posadce; osoba, która prze- 

wodniczy tej czynności, skrapia je małą na raz ilością 

rozczynu soli glauberskiej, poczem niezwłocznie trzy o- 

soby, opatrzone szuflami, należycie zboże przerabiają. 

To skrapianie czyli polewanie i mieszanie powtarza się 

dopóty, dopóki się nie postrzeże iż płyn ten poczyna 

odpływać. Zwyczajnie do nasycenia jednego hectoli-  



 

 

tru pszenicy, potrzebc 6—8 litrów (16 funt.) tego płynu; 

czasami przecież znacznie więcej. W ogólności, mniej 

się tu trzymać należy miary, jak raczej tego, aby po- 

wierzchnia każdego ziarna należycie rozczynem nasyco- 

ną została. 

Skoro się uważa że wszystko ziarno dostatecznie 

się już nasyciło, wypada bez najmniejszej straty czasu 

posypywać je, przysposobionem wapnem i podobnie jak 

poprzednio, przerabiać szuflami, dopóki każde ziarno 

nie pokryje się cienką warstwą wapna. Zwykle na je- 

den hectoliter pszenicy brałem 4 funty wapna; tymcza- 

sem, użycie większej nieco ilości, bynajmniej szkodzić 

nie może. Na tem się kończy operacya i ziarno bejco- 

wane odsuwa się na stronę, a świeże na to miejsce się 

nasypuje. Do obejcowania tym sposobem jednego hec- 

tolitru, nie potrzeba jak kilka minut czasu. 

Dobry skutek tego bejcowania zawisł od dwóch 

głównych warunków: (przypuszczając iż użyte mate- 

ryały w przynależnym są stanie: a mianowicie że wa- 

pno zachowało swą naturę, czyli że przez styczność 

z powietrzem, nie zamieniło się na węglan wapna)-, to 

jest: najprzód: umięszanie ziarna z roszczynem soli glau- 

berskiej i wapnem powinno być tak dokładne, iżby się 

nie znajdowało ani jedno ziarnko, któreby pierwszym 

napojone, a drugim obwiedzione nie było; powtóre: wa- 

pnować należy ziarno w chwili, gdy powierzchnia ziarna 

jest jeszcze mocno zwilżona rzeczonym rozczynem; gdyż 

w przeciwnym razie, to jest: gdyby się cóżkolwiek opó- 

źniono z użyciem wapna, tenże wsiąknąłby w ziarno, a 

następnie wpływ na nie wapna, zupełnie, lub w zna- 

cznej części byłby stracony: albowiem, kiedy zaród głó- 

wni mieści się na powierzchni ziarna, potrzeba więc,



 

 

aby wymienione dwie substancye na niej się zkoncen- 

trowały, jeżeli zupełny skutek ma być osiągnionym.— 

Wszakże przy niejakiej wprawie obadwa te warunki 

z łatwością być mogą zachowane. 

Pszenica powyższym sposobem bejcowana, wkrót- 

ce tak dalece wysycha, iż może być bez żadnej obawy 

na kupę zbita. Gdyby zaś nieco zawcześnie to nastą- 

piło i ziarno poczęło się rozgrzewać, potrzeba niezwło- 

cznie kupę rozpostrzeć i parę razy przeszuflować. 

Ze bejcowanie tylko w tym razie jest skuteczne, 

gdy pyłek głowni, a raczej nasienie grzybka pasorzy- 

tnego, do ziarna zostanie przyczepiony; że przeciw innej 

chorobie roślin, a mianowicie rdzy, bynajmniej nie za- 

bezpiecza, rozumie się samo z siebie. 

Dodać tu należy—mówi wyżej wspomniony 

Grothjan 

—iż obmywanie ziarna siewnego w czystej wodzie, i 

ztad poleconem być może, że się z łatwością wydala 

przeto ziarno niezupełnie dojrzałe, lub mniej więcej 

słabo kiełkujące, a następnie do utworzenia choro- 

by, wiele się przyczyniające. Lecz do osiągnienia celu 

tego, zwyczajny sposób obmywania go w kadkach, 

nie jest wcale dostatecznym; albowiem, niechby tu by- 

ło najbardziej mieszane, nigdy wszystko słabe ziarno 

nie wybija się na powierzchnię wody: a zatem pewna 

onegoż część pozostaje ze zdrowem. 

„Celowi zaś temu najzupełniej odpowiada pławie- 

nie go w rzeszotach. W tym bowiem razie ziarno zdro- 

we, zatem cięższe, po niejakiem zmięszaniu, idzie na 

spód rzeszota, a słabe, pozostaje na powierzchni wody 

i z łatwością zebrane być może. Zwykle otrzymuje się 

tym sposobem tyle ziarna słabego na domową potrzebę, 

iż koszt, jaki czynność ta wymaga, z górą się opłaca.  



 

 

A co ważniejsza, uchyla się zupełnie powód do chorób, 

jakie się wywięzują ze słabowitego lub niedojrzałego 

ziarna siewnego.“ 

Objaśnienie dołączonej ryciny. 

Fig. 1. przedstawia extyrpatora Buchnera, służące- 

go do przykrywania siewu, uważanego z góry. 

Fig. 2. przedstawia go z boku. Opis na str. 82. 

Fig. 3. Jest to pług 4-ro skibowy p. Cichowskiego 

z odkładniami żelaznemi, również do przykrywania za- 

siewu przeznaczony. 

Fig. 4. przedstawia go z boku. Opis na str. 87. 

(Pług ten, o ile nam wiadomo, dotąd wyłącznie jest wy- 

rabiany w fabryce machin rolniczych, p. A. Bobrownic- 

kiego na Solcu w Warszawie.)
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