
  

Âi49| EVNDAȚIVNEI -|| 
VNIVERSITARE 

        
Secţiunea ___. AZ        



4 

p
n
 

C
d
 

P
a
 2 20 €A 

id 

“MANUAL copLEC? 
E Sa atita pete 

  

w 

AGRICULTURA | A ORALĂ 
iri area mirii? Tatra: aa Eat A Aa SL Domini ie Dia Daf dej 00-30 27, rea: iu 

piere rame Arie EDP 30 PEmnţa: arce see DEaz „re i ti ml mata etrema at eta: Detataa a ae sa araieâre 
ei N sete 

D" GEORGE MAIOR. 
auch 

PROFESOR DE AGRICULTURĂ LA ȘCOALA CENTRALĂ DE AGRICULTURĂ DELA 

HERĂSTRĂU ŞI LA SEMINARUL NIFON MITROPOLITUL 

paris, 3 ICR o e petit i e atare * 

„Carte premiată de Academia Română | 

  

PENTRU UZUL ŞCOALELOR 

E SECUNDARE, SPECIALE ȘI SUPERIOARE DE AGRICULTURĂ, 

mării. PARTICULAR ȘI DE COASULTAT. PENTRU AGRICULTORI PRACTICI 

—0— 

- VOLUMUL LI, 

         

“A Dra IE AXEDADĂ ŞI COMPLETATĂ Ec Dea 
Cu 205 figuri în text : SS LO 

  

MOTTO: 
„În stdonrea feţei tale”ţi vei. agonisit “i - 

„prinerr de toate zilele. 

Genesu 1. 3. 19, 

pp pi Ze mapa PI 
- Ju PA 

  

ţ Pf 
- BUCUREŞTI 4 daf 

Atelierele grafice SOCEC & Co., Societate Anonimă 

- 1910



Zara - „ B%tâ6sal) 
| . | 66 duo (+) 

MANUAL CORIPLECT 
„adi 

EV 
Lu a: 

RARIEULTURA RAȚIONALĂ 
D: GEORGE MAIOR. 

PROFESOR DE AGRICULTURĂ LA ȘCOALA CENTRALĂ DE AGRIGULTURĂ DELA 
HERĂSTRĂU ȘI LA SEMINARUL NIFON MITROPOLITUL 

Carte premiată de Academia Română 

PENTRU UZUL ŞCOALELOR 

SECUNDARE, SPECIALE ȘI SUPERIOARE DE AGRICULTURĂ, 

„ ÎNVĂȚĂMÂNTUL PARTICULAR ŞI DE CONSULTAT PENTRU AGRIGULTORII PBACTICI | 

VOLUMUL | | 

ul AGROILOGI Aş 

A IV-a MIE AMENDATĂ ŞI COMPLECTATĂ . 
- Cu 205 figuri în text 

  

MOTTO: 
„In sudoarea feței tale”ţi vei agonisit 

„pânea de toate zilele. 

„Genesa I. 3. 19. 64
10
65
59
 

BUCUREȘTI 

„Atelierele grafice socEC & Co., , Societate Anonimă 

1910.



  

arsca GENTRALA.L uYEASITARA | 

Ș 
Ă 

31 )CPEŞ
 

„cos „CĂ Il 
7 Decean peer 

ema
 

SA a 

  

Toate exemplarele mor pură semnătura. autorului. - 

+1 

ÎN       
C106552 

e 
e 

a _
 

?



- „__» PRECUVÂNTARE = 

Cu aceasta, dăm în mâna agricultorilor. noştri mari şi 
mici a II-a, ediţie revăzută şi complectată, pe băza progre- 
selor mai noi ale ştiinţei şi technicei agricole. 'Totodată' nu 
putem să nu reproducem și arătăm aci pedicile, de cari s'au - 
lovit nu numai toţi agronomii români, ci şi cei mai distinși 
bărbaţi ai 'Țărei ca, un Ion Brătianu, Ion Câmpineanu, d-l D. A. 
Sturdza, d-l P. P. Carp, Gr. Păucescu şi G. Palade, d. Sp. Haret 
Gr. Cozadini, şi alţii, şi cine a ţinut ştiinţa română agricolă, 
în loc, timp de aproape o jumătate de secol. o 

Mocanul Vlad Cârnu din Săcele, alias V. C.. Munteanu, 
cu practica de băcănie şi cu deprinderile din comerţ şi-a, 

„luat sarcina nu numai de a trânti pe toţi Agronomii și Dof- 
torii în agronomie români şi nemți, şi a introduce obiceiurile 
negustorești in ştiinţă, sfidând orice concurenţă monopolizând 
“pentru sin€ şi ocupând în acelaşi timp 'şi deodată postul de 
subinspector silvic şi membru. în Consiliu teehnic al. pădu- 
rilor şi acel de inginer hotarnic, cu postul de Director al - : 
Staţiunei agronomice şi Director al şcolei centrale de agri- 
cultură, cu profesoratul ca profesor. titular la catedra de .bo- 
tanică şi de technologie, profesor suplinitor 12 ani la, catedra. 
de Economie Politică şi Rurală — de chimist şi apoi de chi-, 
mist onorific şi de agronom — cu toate că primul chimist 
agricol român, bătrânul Pană Buiescu într'o adresă cătră Mi- 
nisterul Agriculturei la 1887 îi dăduse certificate sdrobitoare. 

Până la el și la economistul P. S.. Aurelian, încă. nici 
„un român nici sas nici ungur n'a căutat la Mocani şi la po- 
poarele nomade deprinderi agricole şi de agricultură. 

Insă după ce a mers în toate din succese în succese, 

pe ii a 
( ă ARIA tepe, 
SS  



IV 

realizând adevărate minuni pe terenul agricol. şi economic, 
că „vitele de Moldova îmbătrânesc în timp de 6 săptămâni“, 

că „din paie de grâu şi din cocenide porumb el a scos cea 
mai mare cantitate de lapte și de unt“, că vitele aduse din 

rasele. cele mai vestite ale Europei a 3-a zi sunt toate tuber- 
culoase—și se. dau în tăiere, că pepinierile nu rentează, că 
îngrăşatul şi îngrășemintele chimice n'au .nici — o valoare în 
Țara românească, fiindcă pământul ei este destul de bogat 

pentru sute de ani şi Țara „poate inaintă cu sistema ei nes- 
chimbată sute de ani, cum asigură el în conferinţa ținută la 
Societatea geografică în Martie. 1903. 

Lăsăm şi noi să urmeze acea memorabilă conferinţă | 

după Buletinul societăţii geografice din anul 1903 pag. 117. 
«Socotind că hectolitrul de grâu cântărește 80 kgr. şi 

avem o producţie medie de 1.200 gr. de grâu la hectar, 

Pentru a, produce aceste 1.200 kgr. grâu la hectar cu paiele 
lor, se extrag din pământ 42 kgr. azot, 18 kgr. acid fosforic 
și 19,5. lkgr. potasă. Pe baza aceastor ţifre, presupunând că 

materiile nutritive sar absorbi până la: epuisare din stratul 
de sol.,până la 50 cm. adâncime, azotul din pământul 'ărei 
ar ajunge să dea recolte de câte 1.200 kgr. grâu la hectar în . 

timp de 968 ani daci înainte, acidul fosforic în timp de 373 
ani, iar. potasa în timp de 531 de ani. 

Câtă greutate şi valoare a avut acea afirmare a lui, ca 
şi toate celelalte ale lui, sa văzut nu peste mult timp, 
că guvernul a fost silit în anul 1904 “să importe 16.000 va- 
goane de porumb din Laplata, pentru ca să hrănească cu el 
țăranii peritori de foame, iar în Martie1907 — am avut una 
din Revoltele ţărăneşti din cele “mai crâncene—cu atrocități 
mai grozave ca cele din evul mediu, desigur din cauza bu- 
nului mers al agriculturei, preconizat de factorii hotăritori 
în agricultură. - | 

 Câtă valoare au acelea afirmaţiuni pentru stat şi pentru 
proprietarii de moşii, vom reproduce câteva, rapoarte din 
state cu condițiuni analoage de sol climă şi cultură egale cu 
ale. noastre. Din Rusia, Ungaria, America, etc. și anume vom 

„cită aci raportul iubilar de 50 ani al Biuroului de Imigraţiune a 
statului Minnesota Minnesota's Fiftieth „Aniversary ediţia a 
VI-a, pe anul 1908. Prof. Thos Shaw. la pag. 8 zice despre
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Cultura grâului în Minesota în traducere română următoarele: 
Minnesota, a cultivat în 1908 5.356.000 acre (2.140.000 ha) 

cu grâu. Media producţiunei a fost de 12.8 busheli de acre 
- (82 bushel = 11.5 hl). într'o țară, care în primi anii: ai colo-' 
nizărei producea la 20—25 busheli de acre (18—92 hl la hec- 
tar). Agricultorii înclină să atribue această schimbare a pro- 
ducţiunei unei schimbări a anotimpurilor. Aceasta însă nu 
ester adevărata cauză, căci cu oarecari uşoare modificări, 

anotimpurile sunt ca râurile, ele. continuă pentru totdeauna. 

„__ Recoltele reduse trebuesc mai curând să fie atribuite 
procedului urmat în agricultură. Acesta este rezultatul scoa- 
terei de recolte fără, întrerupere timp de ani indelungaţi şi 

fără nici-o alternanță; «ste rezultatul lipsei de grijă in ale- 
_gerea seminţei şi în pregătirea ei şi a înmulţirei unor: boale 
parazitare cari pot fi învinse, ca de ex. tăciunile», iar lo, pag. 
29 asupra valorei şi preţului pământului el se întreabă. «Pentru 

ce pământul este mult mai ieftin decât în alte state? Pentru 

că, recoltele au decrescut şi pentrucă agricultorii, sau o 
mare parte dint'rânşii, mai de grabă decât a schimbă sistema 
lor preferă. să-şi vânză pământul şi să se mute în regiuni 

. îndepărtate, unde să poată continuă cu aceiaşi sistemă de 
agricultură.» 

Credem că este deajuns atâta, “pentru cei ce vor să 
auză, şi să înţeleagă. Pentru cetitor va găsi în această carte 

modul cum lucrează pe terenul agricol alte state mai culte; 
cari au Universităţi de Agricultură și numeroase. staţiuni de 
experimeniaţie agricolă de tot soiul. Noi n'am găsit în ţară - 
încă, .nicăiri moșie, care să nu aibă lipsa, de îngrăşeminte şi 
de gunoiu, şi unde gunoirea să fie de prisos, sau să nu renteze. 
Cu toate piedicile, pe cât am putut ne-am făcut datoria şi 

Manualul de agricultură raţională sa putut complectă apă- 
rând în-6 volume mari deosebite şi la înălţimea celor din 
limbile cele mai culte ale Europei; şi în special mi-a, succes 
să redau în limba maternă chestiile cele mai delicate pe 
cari să le înţeleagă, toată, lumea ferindu-ne de. barbarisme. 

Poate ici colea să, se fi ivit şi vre-o greşeală de stil ori de 
tipar—pentru.care cerem indulgența cititorului. 

Bucureşti, Ianuarie 1910 | 
Der, George Maior 

Profesor



+ “INTRODUCERE 
. - Di 1. 

Agricultura este una, din ocupaţiunile cele mai vechi şi 
mai nobile ale omului. A lucră pământul şi a-l cultivă şi a 
amelioră rase de plante şi vite este a se cultivă însuşi pe 
sine, a-și 'moderă pasiunile şi poftele sale, a-deveni econom 
şi prevăzător, a adună, în zile bune și prisoasele a le păstră 
pentru zile negre. 

Agricultura se înrudeşte de aproape cu. cele. 4 Ocupa-: 
_ţiuni primitive ale: omului: cu vânatul (pescuitul), păstoria, 
silvicultura. şi montanistica, cari procură omului hrana şi 
îmbrăcămintea necesară, și materiile prime pentru diferitele 
industrii şi obiecte de comerciu,. Şi- adesea se combină: cu 
ele. Totuşi ea se distinge esențialmente de ele prin aceea, că 
pe când păstorul homad, vânătorul, pescarul, pădurarul şi 
băiaşul (minerul) se folosesc şi profită numai de darurile gra- 
tuite ale :naturei, singur. plugarul nu se poate mulţurni cu 
roadele .spontanee ale pământului. _. 

" Ea are de scop ca prin muncă şi capital să, silim pă- 
mântul ca să producă şi ne dea roade, pe care nu le-ar pro- - 
duce de bună voie, sau nu ar fi în stare ale. produce în can- 
titate și calitate suficientă, sau după cuvintele” bibliei: «In . 
sudoarea, feţei tale, îţi vei agonisi pâinea de toate zilele». Pentru 
a puteă face agricultură cu bun succes, trebue să ai nu nu- 
mai pământ — moşie —- proprie ori luată cu arendă. dela alţii, 
ci şi toate accesoriile ei: case şi locuinţe stabile pentru oa- 
„meni, grajduri şi adăpost pentru vite, adăpost pentru unelte 
şi recolte, magazii: şi ambare încăpătoare pentru producte — 
toate aceste fixe şi inerente solului — apoi unelte şi mașini 
suficiente, vite de jug și de rentă, brațe suficiente și un ca-
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pital rulant, — de exploataţie — suficient, toâte în raport 

'cu întinderea. moşiei şi sistema, de cultură ce voim a, întro- 

duce. De forţele şi darurile gratuite ale naturei ne folosim 
direct numai atât, întru cât le putem modifică şi subordonă 
scopurilor noastre, ca prin intermediul plantelor să le tran-. 
sformăm în substanţe organice. - 

Au trecut timpurile când țăranul îşi făceă singur plugul şi | 

uneliele de muncă; astăzi şi ţăranul trebue să aibă plug sis- 

tematic de fabrică şi întrebuinţează şi el din ce în ce mai 
multe maşini, fără de cari el nu mai poate esistă şi să ţipă 
“piept marelui cultivator şi concurenţii Americei. În câțiva ani 

va trebui să cunoască şi ţăranul nostru dimpreună cu scris- 
cititul şi rolul azotului şi acidului fosforic la nutrirea plantelor 
și la îngrăşarea ogoarelor sale, să aibă, noţiuni de contabilitate 

Gum 0 posedă dejă cel din străinătate. | 
Agricultura ca ocupaţiune are părţi comune cu cele 

mai multe din ocupaţiunile omeneşti, încât ea se bazează şi 

are de aface cu pământul şi substanţe minerale — monta- 
nistica — cu producţiunea de-plante spontanee şi cultivate — 
cu horticultura, şi silvicultura, — are a-face cu animale do- 

mestice și sălbatice — cu păstoria și vânatul, — apoi cu co- 
merțul, căci de cele mai multe din productele ei formează, 
obiectul unui comerţ, fie local, fie pentru export şi în fine. 
cu industria, de oarece unele şi chiar multe din substanțele 

produse le trarsformăm pe moşie în fabricate şi semifabricate, 

sau că moşia are fabricele ei proprii ori este asociată la o 
fabrică, pe care o alimentează regulat cu materiile prime 

necesare — aşă numitele industrii “agricole. 

Nu mai puţin şi ştiinţele agricole se înrudesc de aproape 
cu celelalte ştiinţe. Ştiinţele agricole — agronomia — se ba- 

zează pe deoparte pe ştiinţele naturale, iar de alta pe ştiin- 
țele economice. 

Celea, ne invaţă a. cunoaşte și a ne folosi de forţele na- 
turei și legile nestrămutabile după care se conduc ele: ca, 
zoologia, botanica, anatomia, şi fiisologia, mineralogia, fisică - 
şi chimia, iar acestea ne dau legile de asociaţiune ale omului 
şi a organizărei muncei în vederea producţiunei. 
“Agricultura, ca ocupaţiune omenească o putem subdivide 

in două ramure: partea . technică adecă a producţiunei şi
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"partea economică adecă a organizaţiunei muncei şi a pro- 
ducţiunei, apoi din punct de vedere general şi special. 

Partea technică se referă la aplicarea legilor şi forţelor 
naturei în producţiunea agricolă, iar partea economică la 
aplicarea legilor 6conomice la exploataţiunea agricolă. 

Technica sau Producţiunea, agricolă se poate reportă la, 
plante ca şi la animale, şi o deosebim: în fitotechnie sau cul- 
tura plantelor, . şi în zootechnie sau cultura vitelor domes- 
tice. Apoi din punct de vedere general şi special al produc- 
ţiunei. 

De aceea ştiinţele agronomice se împart în: * 
1) Agrologia, cultura pământului sau agricultura generală. 
2) Fitotechnia, sau cultura, plantelor în special. 
3) Zootechnia sau creştereă şi cultura, vitelor, iarăşi sub- 

divisa în generală şi specială. 
4) Economia rurală sau știința, despre organizarea şi 

administrarea sau conducerea, economii. 
Dela fitotechnie se exclud silvicultura şi horticultura, 

pomicultura şi legumicultura, cu viticultura, ca unele cari nu: 
se pot cultivă cu instrumentele de vite, Şi nici sămână anual; 

„dela zootehnie, piscicultura, apicultura Şi. sericicultura; iar 
dela, economia rurală iacsaţiunile, statistica agricolă şi poli- 

_tica agrară şi istoria, agriculturei, cari fac obiectul unor ştiinţe 
şi ocupaţiuni deosebite. 

26331;



AGROLOGIA 

Baza orictirei culturi şi civilizaţiuni a fost totdeauna 

şi este agricultura sui plugăria. | 

Poporul nostru numeşte plugar sau agricultor, numai 
pe cel care posedă, plug și vite trăgătoare proprii, și se ser- 

„veşte de ele la lucrarea și cultura moşiei sale sau a altora. 

Cel care nu are plug şi. vite proprii, acela nu este phugar - 

şi nici agricultor, căci el nu poate cultivă pământul, ca să-l 

facă mai bun şi mai productiv, decăt este dela natura lui. 
El poate însă si-l exploateze, să-l frusteze şi stoarcă de 
comorile şi forţele sale naturale, şi să beneficieze de ele până 
la sleirea totală a lor, și să lase. după sine o deteriorare 

vădită sau complectă a lui, Unul ca acela mu se poate numi, 
nici agricultor şi nici cultivator de pământ. 

Agrologia sau agricultura” generală ne arată materiile . 

şi forţele neînsujleţite ale naturei, din pământ şi atmosferă, 

cari se pot pune în serviciul omaului ca, să servească la pro- 

ducțiunea de materii prime, pentru acoperirea a diferite 

necesităţi și esigenţe ale lui. Agenţii principali, de cari se 

servește el la utilizarea acestor forțe şi substanţe gratuite 

“ale naturei, sunt mai întâi plantele, apoi animalele şi în 

special, animalele domestice. | 
Deci agrologia trebue să studieze mai întâi toate acele 

condițiuni, cari sunt indispensabile şi folositoare vieţei plan-
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telor în genere, fără deosebire de. familie, specie și. varie- 
tate: ca elemente, sol, climă, amelioraţiuni și diferitele în- 

râuriri, ce omul poute dobdadă asupra lor în decursul des- * 

voltărei lor. 
In consecinţă Agrologia vu trată: 
1. Despre plante şi viața lor. 
2. Despre pămuint în genere şi despre terenul arabil, 

în special. 
„ Despre situaţiune și climă. 
Despre amelioraţiunile agricole. 

„ Despre lucrarea curentă «a pământului şi instr u- 

mentele agricole. 
Despre gunoiu şi îngrăşăminte, 

„ Despre sămdânţi şi semtinat. 

5. Despre întreținerea semănăturilor. 
9. Despre recolta productelor. 

10. Despre treeratul şi curăţitul prodactelor. 

11. Despre păstrarea productelor. 
„12. Despre mijloacele de transport. 

I
S
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CAP.I 

Si | Plantele şi viaţa lor: | 

Planta formează puntea de trecere a substanţei între 
“ natură moartă şi natură vie, adică organul prin care sub- 
stanţele trec dela minerale — din pământ, — la, animale. Nici - 
omul şi nici animalele, nu sunt în stare, a se hrăni. singure 
cu pământ, ci toate substanţele, cari sunt necesare la for- 
marea scheletului şi corpului lor, ele trehuesc să le ieâ din 

"altă parte, adică din plante, și numai planta singură, este f în 
stare. să le absoarbă pe acestea toate, din pământ. | 

Toate plantele sunt corpuri organice. vii. Dacă facem 
abstracţiune de plantele, aflătoare pe o treaptă de desvoltare 
de tot inferioară, ca: alge, Jichene, muşchi, ciuperci etc., 
plantele de o constituțiune mai complecsă șe pot divide și 

„ deasebi în privința corpului lor în următoarele părţi sau 
organe: rădăcină şi trunchiu sau. tijă. Rădăcina este partea -. 
ce se desvoltă şi întinde. cu deosebire în părnânt. Tije . sau 
trunchiul este partea, care trăește şi se-desvollă cu deose- 
bire în aer. Tija poartă ramurile cu foile, fiori şi fructe.. 

“Toate aceste organe ale plantei, fiindcă trăesc şi se desvoltă 
cu deosebire la aer, se numesc părți aeriane, pe când rădă- 
cina şi, uneori și tija, când se desvoltă, în pământ, se numesc 

“părţi subterane. + 
i 4) Rădăcina serveşte la îixarea plantei în pământ, pentru 

a-i da rezistență necesară şi totodată şi la nutrirea ei. Câte 
odată însă unele plante îşi desvoltă rădăcinile lor deasupra. 
pământului i în aer —şi atunci: ele poartă, numirea de rădă-: 
cini aeriene d. ex. la ederă, porumb şi altele; alteori ele îşi 
desvoltă rădăcinile şi trăesc cu. deosebire în apă şi acestea. ”. 

26935 > - a 4
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se numesc plante acuatice. Alte plante iși infig și desvoltă în 

Joc de rădăcini, organele sugătoare — haustoriile lor, în corpul 

altor plante vii, cărora le sug sucul, până ce le omoară și 

“ aceste sunt plantele par asitice. Atari plante parasite sunt de 

ex. văscul Viscum album, -care trăeşte pe diferiţi copaci: 

stejari, meri, peri, etc. torțelul sau Cuscuta, care trăeşte pe 

trifoi, lucernă; urzici, cânepă, hamei eic. şi le cauzează 

acestora moartea. Apoi plante parasite sunt ciupercile în 

genere, cari-se nutresc numai din corpul şi cu sucurile altor 

plante și animale vii, pe cari le omoară” (sarcofite), sau cu a 

celor moarte dejă (saprofite) de ex. ciupercile. : . 

Incolo, de ordinar cele -mai multe plante işi desvoltă 

“rădăcinile lor cu deosebire în pământ, și anume în pământul 

„mobilizat şi afânat dela suprafaţă, unde. ele se pot lăţi și 

pătrunde mai uşor, şi pe care noi îl numim sol. 

După forma lor, rădăcinile plantelor pot fi diferite. Unele 

plante au rădăcini subțiri şi scuric, cari însă, se ivesc în mare 

număr în tormă de mănunchiu, se înnoesc de repeţite ori şi le . 

numim rădăcini /asciculare, iar altele au rădăcini puţine, lungi 

şi groase,în formă de cep sau pivot, cu puține ramificaţiuni şi 

cari rămân, şi pe aceste le numim rădăcini pivotante. Cerealele: 

şi ierburile au rădăcini scurte şi fasciculare, cari se desvoltă. 

cu deosebire. în pătura de deasupra a pământului. Planlelo 

Jeguminoase din contra, au rădăcini lungi şi pivotante, cari 

“pătrund adânc în subsol, 3—4 m. afund în pământ, şi iși 

scot hrana lor cu' deosebire 'de acolo. Rădăcini pivotante 

mai au porumbul, rapiţa, trifoiul, lucerna, sparceta, cânepa, 

sfeclele, napii etc. Plantele cu rădăcini lungi şi pivotante, nu 

numai că au la dispoziţia lor totdeauna 'mai multă hrană,. 

decât cele cu rădăcini scurte și subțiri, dar ele „mai găsesc 

încă, şi mai multă umiditate în pământ, din care cauză ele 

arareori tânjese de secelă. In orice caz ele rezistă mai bine 

la secetă. şi la ger, decât celelalte cu rădăcini scurte. | 

| Rădăcina este unul din organele de căpetenie ale plantei. 

„Ea serveşte în prima linie a da plantei razimul şi rezistenţa 

necesară, iar în a doua, la nutrirea ei. Cu cât o plantă are ră- 

dăcini mai multe şi mai viguroase, “cu atât nutriţiunea și 

rezistența ei este mai mare. Totuşi în realitate nu rădăcinele 

sunt organele, cari nutresc planta direct, ci alte organe mult
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“mai mici decât ele; şi anume pe rădăcinele cele tinere şi 
„subţiri ale plantelor, se ivesc totdeauna nişte peri fini. în 

_mar€ număr, un fel. de put. moale, „ce acopere rădăcinile ti- 

“nere de jur împrejur, numiţi peri sugători sau trichomi. Perii * 

„ aceștia sugători, sunt apoi organele cari âbsorb direct sub- 

. „stanţele din pământ, şi nuiresc planta cu ele. - 
Rădăcinile: sunt îmbrăcate de o coajă — epidermă — 

groasă şi impermeabilă pentru orice sucuri, atât din lăuntru, 

“cât şi'din afară, iar la vârf: posed o peliţă şi mai groasă, 
“un. fel de căciulă sau bonetă, numită pilorhiză, care le ajută 
să pătrundă mai bine în pământ, fără de-a se vătămă ori îndoi. 

0) Tija. Partea superioară a plantei, care creşte deasupra 
“pământului, se numeşte tija. Tijele sunt lemnoase, herbacee, 

ori grase. La arbori. şi. arbuşti tija este lemnoasă şi se nu- 

meşte frunchiu sau tulpină, “iar la cereale ea, - este „subțire, 
plină ori “găunoasă in lăuntru, şi se numeşte -paiu' sau 

culm. Pentru a se puteă ridică și ţineă in sus, paiul posedă 
din distanţă-în distanţă unele noduri groase şi tari, cari îi 

"oferă rezistența necesară. Partea ceva mai subțire, aflată 
între două noduri, se. numeşte internod. Lungimea. lor con- . 

tribue mult la lungimea (mărimea) paiului. - _ | 
Tijele g grase şi 'herbacee ale plantelor, poartă diferite 

"numiri: vreji, curpeni, coarde etc. Plantele având trebuință 

de lumină, tija 'lor este de. ordinar ridicată în sus, tinzând 
“după soare, creşte sveltă şi dreaptă î în sus, şi atunci o numim 

-erectă; altcori când este herbaceă şi moale, ea. rămâne scundă 

la pământ. ori târâtoare sau acăţătoare, răzimându-se şi acă- 
.țându-se de diferite obiecte, ce întâlneşte : în. apropierea ei, 
sau 'irivârtindu-se în “jurul lor: Tijele din urmă se numesc 
volubile — de ex; la, fasole, hamei, etc. , 

„Altădată tija unor plante se desvoltă chiar în pământ, 
incât o confundăm de 'multe ori cu. rădăcinele proprii, şi 

atunci ele poartă diferite numiri: rhizom, tubercule, bulbi etc. . 
'Bunăoară în rhizomii dela cartofi şi pir., etc., cari deşi 
“crese cu totul în pământ, noi-nu avem de-a-face cu rădăcini 
veritabile, ci numai cu niște tulpine sau tije transformate, 

-.ca dovadă ne poate servi,.că-ei nu posed nici pilorhiză şi 
nici trichomi, ci numai nişte ochi latenţi, în formă de' solzi: 

mici, cari îndată, ce vin în contact direct cu aerul Şi lumina, 

Li



înverzesc şi se prefac în foi. 
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Până ce ei rămân însă în pă- 

mânt, feriți de: lumina, directă a soarelui, ei sunt galbeni şi 

Ja vârtul lor. se îngroaşă şi produc tuberculele cartofii. Pi- 

votul dela sfeclă şi napi, iar nu este 'decât tija îngroșată, de 

care foarte bine:se pot deosebi rădăcinile propriu zise. 

Tija, poate fi'una.sau mai multe, simplă'sau ramificată,;. - 

ea poartă foile, florile şi fructele cu sămânță. ” 

Punctul de unire între rădăcină şi tije se numește de 

obiceiu coleț sau: gâtul plantei. La cereale coletul lor formează, 

vetre mari, cari conţin ochii sau mugurii pentru tijele ad- 

_ventive, ce dau. naştere la înfrăţirea lor. Coletul se poale 

formă la suprafaţa pământului, și sub pământ. Totuşi nu 

toţi ochii formaţi în colet sunt valizi şi apți de-a produce 

tije noui; ci mulţi din ei sunt incompleţi sau că rămân în 

stare de amorţire mai mulţi ani dearândul, și se deş- 

teaptă si desvoltă numai atunci, când tija principală sa - 

rupt ori vătămat, şi ei sunt meniţi să-i iă locul, sau când 

"conâiţiunile de desvoltare, sunt .pentru ei cu deosebire favo- . . 

rabile. . a - E | 

c). Foi sau frunze sunt nişte organe verzi, cari sunt în- 

fipte în coletul, pe tija'sau. pe ramurele plantelor. La fiecare . 

foaie deosebim trei părţi: una mai mult sau mai puţin lată 

care „este limbul foii; alta îngustă şi rotundă pe care o numim 

petiol codiţă, și în fine o a treia, şi mai mică, decât cealaltă, 

- si găunoasă.care înconjoară tija 'său trunchiul plantei, pe 

care este fixată, şi o numim zagină. 
| Vagina și peţiolul pot să şi lipsească, şi atunci zicem 

că foaia, este sessilă, iar la cele cu coadă, le zicem petiolale. 

Intre pețiol şi limb mai există la graminee şi o limbuţă 

membranoasă numită ligula, care are un mare rol mecanic 

căci împedică paiul de a se îndoi ori frânge, punându-l în. 

posibilitatea de'a, cedă, presiunei vântului. Câteodată la baza 

peţiolului frunzei se mai ivesc -unele foiţe mici, pe cari le 

numim stipule. ; e 
Pe limbul foii mai observăm şi nervurele: niște ridi- 

cături mai mari şi mai mici, din care una mai groasă, ca 

principală, se întinde dealungul. foii' prin mijlocul ei; şi. se 

“numeşte nervura mediană, iar celelalte sunt nervure secun- 

aare 'sau laterale, cari pleacă dela centru către margini. Vâr- Î A , , 3
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furile lor alcătuesc forma. esterioară — crestătură, foii. Pânză, 
foii ce se găsește între .nervure se numeşte parenchim. 

Pe partea inferioară a pânzei, uneori şi pe cea supe- 
rioară, ca şi pe tijele şi ramurile tinere se găsesc o mulţime 

„enormă de găurele mici sau orificii, numite stomate, ce abia. 
se pot zări-cu ochii. liberi, şi mai bine numai cu micros- 
copul. Prin „ajutorul stomatelor planta respiră şi se hrăneşte, 
Ele stau în comunicaţiune directă cu alte cavităţi. sau mea- . 

"turi din lăuntrul foii, prin care se face 'respiraţiunea. .- 

| Foile plantelor sunt. simple sau compuse. Formele lor 
"externe sunt foarte variate. e _ . 

d) Floarea. Floare se numesc nişte foi schimbale, mai 
mult sau mai puţin viu colorate, .ce se ivesc ca, trecătoare | 
pe ramurile sau la vârful tijei . 

“plantei, şi” învelese. organele 

sexuale, cari servesc la fecun- 
daţiune pentru reproducerea 

speciei. La floare deosebim din 
afară în lăuntrul ei:'a, cali- 
cele sau învelișul fioarei, /) 
corola, c) .organele-sexuale sau - 
floarea, propriu zisă. Calicele 
se compune din nişte mici foi 

verzi groase, cari înconjoară 
- Şi învelesc floarea pe dinafară, 
numite sepale. După ele se gă- 

seşte corola: o altă serie de foi, . 

"care de obiceiu sunt viu colo- + 
rate şi mai subţiri şi le nu-. 
mim petale. La, mijloc este floa- ._ 
“rea propriu zisă, care. se com--. 
pune din androceu şi gineceu, 
adică organele sexuale, mâs- 
cule şi femele. 

Androteul este compus din mai i multe stamine, nişte 
firişoare” cu două teci la vârf numite antere, cari produc şi 

lasă să cadă din ele polenul fecundator, un praf galben, ce-l . 
vedem. adesea ridicându- -se de pe diferite flori în formă de 
nori întregi. N 

  

Fig. 1. Foaie cu 2 stomate.



7 

. A! 

„= 6 — 

Gineceul sau organele sexuale femele ocupă centrul 

floarei şi se compune din un fir subţire, pistilul, cu baza În- 

eroşată formată din una sau mai multe carpele, ozarul. In ovar . 

sunt ovulele, nişte ouşoare mici, cari se fecundează de către po- 

lenul, căzut din anthere. Pentru prinderea şi fixarea lui, partea. 

de sus a pistilului se termină într'un vârfaspru, îngroșat şi aco- 

perit cu niște ridicături numite papile știgmătice, sau că car- 

pelele ovarului se termină ca la cereale în niște puf fin. Ele 

_Hind totdeaună umede şi lipicioase, globulele de polen, ce" 

cad pe ele, se pot uşor prinde de ele. aa 

Pistilul sau partea superioară a lui poartă papilele stig-. 

matice, cari prin un canul stau în comunicaţiune directă, cu 

cavitatea ovarului numită loja orarului. In loje. se desvoltă 

ovulele, formate din un. nucleu, ce este acoperit de, jur 

împrejur de: nişte. invelișe — pelițe — moi numite întegu= * 

mente: extern şi intern, afară de vârf, unde rămâne o mică ă 

„ portițţă — numită, micropylă. o e 

"In parenchimul nucleului se desvoltă o celulă mai mare 

numită sac embrionar 00gonium, pe a cărui extremilate su- 

perioară se desvoltă două mici beșicuţe — zesicule embrionare, . 

din care una devine fecundată. . 
Florile sunt simple sau compuse. Când sunt mai multe. 

flori grămădite pe un trunchiu sau fus comun, atunci ele 

poartă numirea de inflorescenţă, la cereale spic. 

_* După organizaţiunea ei, floarea, poate fi hermafrodită, 

câna ambele organe sexuale sunt cuprinse în aceiaşi floare, 

sau unisexuată, când fiecare din ele sunt separate. 

Cele unisexuate se subdivid în plante monoice “când or- 

ganele sexuale — atât imascule cât şi femele — se află des- 

părţite în flori diferite, dar sunt pe aceiași plantă de ex. do- - 

vleceii, castraveţii, porumbul etc.; şi plante dioice, unde 

organele sexuale mascule, sunt nu numai separate de cele 

femele, dar fiecare din ele se găseşte și pe plante diferite de . 

„eX. cânepa, hamei .ctc. Paporul nostru numeşte cânepa mas- 

culă, care produce polenul fecundator, cânepa de vară, căci 

ea, se usucă îndată ce şi-a scuturat polenul, iar cânepa femela,. 

care. produce sămânţa. şi rămâne verde până toamna târziu, — 

cânepă de toamnă. | , a i 

Actul principal al inflorirei, este fecundaţiunea: trans-
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miterea, polenului -pe gineceu. Floarea femelă numai atunci - 

poate să rodească, şi “broducă, sămânţa germinătoare, când: 
ea a fost fecundată, de polen, fie din aceiaşi floare = fecun- 

- dațiune de sine —, fie adus din o altă floare, /ecundaţiune streină. 
Unele plante au fecundaţiunea de sine — d. ex. cele mai. : 

multe graminee, arborii fructiferi; iar. altele au precumpă- . 
„ nitor fecundaţiune streină d. ex. porumbul, secara etc. Şi. 

" iarăș altele pot aveă și una şi alta d. ex. grâul. a 
„ Se. numeşte. fruct, partea aceea. a unei plante, care pro- 

vine din dezvoltarea carpelelor. Fructul este simplu sau com-. 
pus, şi poartă diferite numiri ca, păstae, teacă, capsulă, silică, 
poamă sau bacă, drupă, achenă, cariopsă. 

Sămânţa este partea aceea a unui fruct, care provine 

din ovulele fecundate. Sămânţa are de scop propagarea speciei. 
Fiecare sămânță conţine un embrion sau germen, având 

menirea să deă naștere la o nouă plantă, de” aceiaşi formă 
şi mărime, ca, şi cea vechie; el nu este altcevă decât planta 

“însăşi în miniatură; mai ae albumenul sau 1—2 cotiledoane - 
pline cu mâteriile de - rezervă, menite să nutrească planta 
in primele. stadii de dezvoltare. ' 

După cum au unul sau două cotiledoane,. plantele. se 

împart în Mono-cotiledoane şi Di-cotiledoane. - 
-.De grupa Mono-cotiledoanelor. se ţin gramineele, Mili 

aceele şi palmierii ; — celelalte familii „se tin cu deosebire 
de Dicotiledoane. : 

Durata 'vegetaţiunei plantei poate A mai scurtă ori mai - 
lungă.. Sunt plante, cari trăiesc numai câtevă săptămâni sau 

luni, şi sunt altele, cărora le trebueşte unul sau doi ani, ca - 

grâul, secară, sfecla etc. sau chiar și mai. mulţi ani, d.'ex. 
 icerna, ba alţii chiar şi sute de ani de viaţă, pentru a ajunge - 
„la dezvoltare complectă,. cum sunt bunăoară pomii fructiferi 

şi. arborii din pădure.. . 
Plantele a căror. viaţă şi timp de desvoltare durează, un 

singur an sau mai puţin, se numesc plante anuale; cum este 

"d..ex. orzul, ovăzul, meiul, porumbul, cartofii etc., iar cele 5 
cărora le trebueşte doi ani.de dezvoltare, pentru ca să ajungă 
„la coacere, se numesc plante bienale — d. ex. grâul Și. secara, . 
de toamnă, rapița, sfecla ete... 

„“Insă cele, e cari se dezvoltă și trăesc măi mia ani, se 
- 7
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numesc plante vivace, cum. este triloiul, lucerna şi cele 1 mai 

multe din graminee, precum şi arborii pădurei. Plantele cari 

" interesează mai mult pe agricultor, şi' cu care el se ocupă 

în special, sunt precumpănitor plante anuale și bienale, Și i 

mai puţin plante vivace. Din contră, vierul, “pomologul, 

silvicultorul se ocupă și au de-a face mai mult cu ante 

vivace, a căror: vegetaţiune. şi durată numără zeci şi sute - 

"de ani. Silvicultorul plantează, dar de obicei foloasele le lasă 

pe seama altora. E “ S - 

7 

| i. Anatomia plantelor 

Toate organele plantei, fie aeriene fe subterane; sunt 

alcătuite din nişte: mici camere, numite celule, care nu se. 
pot observă şi distinge cu ochiul liber, decât numai cu ochiul 
inarmat — mărindu-le cu ajutorul unui - microscop de câte 
2—-300 ori-şi mai bine, pe cât 'sunt ele în mărime naturală. 

La, fiecare celulă deosebini 3 părţi : 1) o membrană ce o 
separă de celelalte 2) un nucleu 3) plasma. Membrana este 

solidă 'şi elastică compusă din celulosă. “Celulosa este insolu- 
bilă în apă şi alcool, dar se poate dizolvă in oxid de. cupru 
amoniacal. 

Afară de protoplasma celulele mai vechi conţin și un 

lichid limpede ca apa numit suc celuilar, care ocupă locul lăsat 

„liber de protoplasmă numit zacuole. Acel suc celular deși 
limpede cu totul, conţine însă sărurile minerale in dissoluţiune 

şi diferiţi corpi organici. Protoplasma nu este solubilă în apă 
nici în alcool şi arală totdeauna reacțiune alcalină sau neutră, 
pe când sucul celular este totdeauna acid. Protoplasma este. 
partea vitală în celulă, şi toate acţiunile plantei pleacă dela 
protoplasma, şi din celulele cu protoplasmă. Fiecare celulă 
sa, format din o altă celulă. Celulele variază, foarte mult între 
ele după forma şi dimensiunile lor. Păreţii lor nu sunt egali 
de groși între ei, ci încă diferă foarte mult. De obiceiu păreţii 

celulelor se ating între ci; însă uneori rămâne un mic spaţiu 
gol prin despărţirea păretelui comun sau prin resorbirea 

altor celule, şi aceste goluri conţin aer, apă ori diferite secre- 

țiuni, gome, uleiuri etc, :
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“Celulele moarte cari au perdut. facultatea lor de înmul- 
țire. încă sunt folositoare plântei, căci ele îi dau rezistența, 
necesară, şi toate celulele plantei au tendința de a: ajunge 

„odată în repaus ca celulele de durată... | 
“Țesături.să numesco adunătură de . :. o 

mai multe celule, care au o dezvoltare 
comună. 

Țesăturile sunt şi ele în şeparaţiuine' 
continuă şi atunci ele se numesc 7neris- 
teme, ori că şi-au perdut facultatea, de 
Givisiune şi atunci se numesc fesăluri de - 
durată.  Parenchim se numesc celulele cari 
sant tot aşă de lungi ca și de largi, iar 

prosenchim sunt celule mai lungi decât 
largi şi cu capetele lor ascuţite 'ca fusul! 
se vâră una între altele. S/;lerenchim sunt 
acele. țesături cari și-au perdut cu totul 
natura, lor celulară prin astuparea cavi- 
tăţii lor în urma îngroşărei membranei 
păreţilor, şi ele conţin de ordinar numai 
resturi de protoplasmă apă sau aer şi servesc la. întărirea | 
plantei. Fiecare țesătură, aduce un serviciu anumit în eCO-.. 
nomia, plantei. | 

Vase, se numesc şiruri de celule, a căror -păreţi late- 
"rali sunt disolvaţi, şi cari stau în- comunicațiune directă intre 
sine, formând canale sau tuburi, fibre. - 

Vasele sau că, sunt articulate prin resorbiren totală a 
păretelui lor despărțitor, sau nearticulate formând o' singură, 
celulă întinsă. Altele și au însă păretele lor despărțitor. ca, 
un disc ciuruit ca, un fel de strecurătoare; iar-altele au păreţii 
lor îngroșaţi în formă, de spirală, de unde li sa dat numirea, 

„de vase spiralate ori cu trepte. Vasele se găsesc și ramifică 
în întreg corpul plantei. Alte ori ele formează un întreg . 
mănunchiu de fibre vasculare, cari se pot foarte uşor. observă | 
la patlagine, şi în masa sponghioasă din coceanul de porumb. 
In frunze fibrele vasculare se mânifestă şi în afară în de: 
ajuns prin ceeace noi numini nervură; în pețiol și tijă ele . 
se împreună mai multe. la olaltă, se anastomosează. | 

Mănunchiul de fibre vasculare se..compun€ la, început 

  

Fig. 2. Celule cu proto- 
plasme şi vaeuole.. 

Li
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din. celule cu protoplasma având păreţii subțiri, cari se “des- . 

voltă din meristemul primitiv, şi în stadiul acesta se numeşte 

procambium., Când 0 parte din ele au ajuns insă în stare de 

repaos ca, celule de durată, şi a rămas numai o mică parte 

din ele in stare de diviziune acesta se numește Cambium. 
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Fig. 3. Secţiunea transversală şi longitudinală a tijei dela floarea soarelui 

R coaja JM măduva s vase spiralate s şi t vase areolate sb discuri ciuruite 

” P Philoăm C Cambium, Xylem. i 

Cambiul dă totdeauna ţesături secundare cari contribuesc 

la. creșterea plantei în grosime. 
Mai multe ţesături şi. vase împreunate la olaltă, compun 

"organele plantei. Da 

Celulele sunt aşă dar pentru plantă oarecum petrile, 
, _ A 

i 
s
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din care se câmpune intregul corp al edificiului ei.:In fiecare 
organ al plantei sunt celulele de mărimi foarte diferite, şi se 
înmulțesc prin diviziune. | 

x 

” Protoplasma este: o matrie limpede, compusă | din substanțe | 
albuminoide, care -'se condensează la mijloc, formând. o mică bo-.. 
biţă numită nucleu. Afară ':de nueleu, protoplasma din celule 
poate să conţină incă şi alte bobiţe „mai mieci,.cum sunt d. ex. 

clorofilă, serobeală, uleiuri ete. Câteodată unele celule conţin câte 
doi nuclei, şi atunti' ei se separă .dela olaltă,. şi formează două 
celule deosebite. Celulele. cari sunt în'separaţiune conținuă, se găsese 

- la punctul vegetativ dela, vârful tijei şi ramurilor, la vârful rădă- 
cinei, la baza foilor și în ' partea. numită: „cambium, care străbate 
rădăcinile, tija, şi toile plantei. 

De. diviziunea, celulelor din tijă, “toi şi  vădăcină, depinde 
„creşterea plantei în n lungime sau' înălțime, iar diviziunea „celulelor 

îs 

  

Fig. 4 hobie,, de serobealzi - Fig. 5. DBobiţe de serobeală. din un bob 
din cartofi. . „de grâu, ce serminează, mărit de SU0 ori. 

din cambiuim: dă loe ja creşterea ei în grosime. Celulele, foilor și 
„uneori și a tijelor sunt totdeauna pline cu o substanţă verde nu- 
mită Clorofilă ; şi ea. este acea. care- le di coloarea verde a lor, Clo- 
rofila nu se poate formă decât la. lumină şi căldură; de aceea 
plantele, cari au stat la întuneree, sunt totdeauna palide şi galbene.. 
Serobeala sau amidonul este o substanţă albă şi granulată, de di- 
ferite forme şi stratifieaţiuni, care se găseşte în cele mai multe 
plante. Ea se poate uşor recunoaşte, căci. punând peste ea o pică- 
tură de.iod, devine albastră. - Picăturile de uleiu se pot uşor 'eu-. 
noaşte și observa la mieroseop ca atari. . r 

“Între diferitele sisteme de ţesături deosebim 3 principale: 
a) Epiderma, scoarţa sau coaja, compus din 4 strate: unul ex- 

terior, având celulele cutinisate, impermeabile pentru apă şi 'aer Și 
trei interioare: .erbaceu, suberos şi 'liberian. 

s 

„ 
+ ” . ?
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La unele plante epiderma mai conține silice, la, altele are peri 

ori puf, care să le ferească de uscăciune prin o prea tare transpi- 

vaţiune, sau că seeretează ceară pentru a le feri de ploaie. 

La organele plantelor ce au o durată mai lungă de vegeta- 

țiune şi o creştere intensivă în grosime ca tulpina şi ramurile, se 

formează, dedesuptul epidermei un strat de suber. (plută) cu totul 

impermeabil pentru gazuri şi apă. Epiderma în urma formărei 

stratilui suberos e exclusă dela alimentaţiune, ea, inoare şi de cele 

mai multe ori neputând resista tensiunei creşterei în grosime se 

crapă şi se jupueşte în plăci regulate sau neregulate. Stratul su- 

beros prezintă o parte ca celulele în creştere şi diviziune, perider- 

- mul. Uneori se formează 'succesiv mai mulţi peridermi şi deci şi 

mai multe straturi: suberoase. . 

La în sub epidermă se dezvoltă un strat de celule cornoase, 

„cari în apă se umflă, devin gumoase. 

Ju - E 2. Epiderma închide planta în 

afară cu, desăvârşire, ca să nu pă-     
trundă în ea aerul şi apa, decât prin 
porii plantei, —:stomate. După for: 

marea stratului suberos cirenlarea - 

“aerului şi a gazelor se face prin mici 
orificii, lenticele, de desuptul” cărora 
stratul suberos e întrerupt şi înlocuit 

cu celule parenchimatice ale căror 

o . , "pereţi lasă între ele goluri. Aceste 
Fiu. 6. Creşterea lemnului la re- 
şinose f. creşterea de primăvară mănunchiuri de celule în formă . de 

creşterea de vară... raze dela periferie în spre centrul tijei 

se numesc raze medulare. Ele mai 

mijlocese şi circulare materiilor nutritive între diferitele ţesături. 

b) Partea lemnoasă a plantei sau xylemul, compus iarăşi din 

mai multe straturi: măduvă, inima lemnului sau duramen şi alburn 

sau lemnul alb. Partea lemnoasă a trunchiului se compune din o 

serie de celule, cari şi-au perdut dejă facultatea de desvoltare — 

cehile de durată; — ele sunt pline cu aer — goale—, iar păreţii lor 

“sunt înlemniţi. Ele au un rol mai mult mecanice. decât: fisiologic, 

acela de a întări tijă şi a conduce apa în sus la foi. 

c) Intre coajă şi .partea lemnoasă a plantei, se găseşte un strat 

de fibre mai mult sau. mai puţin aţoase şi zămoase, nuinite phloim 

care diferă foarte “mult de trunchiul plantei (xilem).
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“Phloimul este partea, mlădioasă, și aţoasă a plantei, iar xyle- 
mul este. partea dură dar totodată şi. fragilă a ei.- Pe lângă mlă- 
-dierea (flexibilitatea) şi elasticitatea lor, fibrele floimului au şi. un. 
mare rol fisiologic, căci în celulele lor se desvoltă.o mare activi- 
tate, în întreaga durată a vieței plantei. | 

„- Fibrele Ho&mului sunt oarecum canalele de nutrire şi acțiune 
a plantei; — în ele se îndeplinesc funcțiunile vitale ale plantei: — 

. . 
d + 7 

  
“Fig, 7: Secţiune prin: vrejul cartofului C Cambium n razele mădulare PG vasele 
JMK măduva s fibre vaseulare, 7 epiderma sp stomate, 0 oxalat de calciu E păr: 

: mişcarea și cireulaţiunea. sevei. Şi anume: substanţele azotoase din 
sevă, circulă, prin floim din jos în sus, şi viceversa, din sus în jos; 

la locul lor de utilisare, apa prin celulele lemnului” tânăr şi-prin. 
cavitățile tracheelor. . Hidrocarburele: scrobeala, inulina, celulosa, și : 

zacharurile ete. circulă prin parenchimul coajei şi a măduvei. 
In o altă serie de celulele şi. ţesături, planta şi depune în 

decursul vegetaţiunei, -unel6 substanțe oiganice, - formate de ea:



o formează cele 4 strate ale epidermei; 2 reprezintă stratul de 

gluten. | 

  

Fim. 8, Secţiunea unui bob-de 

grâu, -niărit de 200 ori.. 

7 

  

Tig. 9. Secţiunea unbi bob de orz mărit de 150 ori; 
“am celulele eu serobeală, n stratul” de glutin, 7, şi 

sp coaja. 

7 
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serobeală, zăcharuri, uleiuri, substanţe. azotoase ete. menite de a 

servi la, dezvoltarea embrionului sau a mugurilor, din care cauză 

noi le vom numi materii de rezerră. 

Pe aceste' materii de rezervă planta 
şi le depune într'o anumită parte sau 

organ al ei, d. es. la cele anuale în 

" sămânță, în albumen sau cotiledoane, 

pentru a nutri embrionul în primele 

stadii de desroltare; iar la cele bie- 

“ male și vivace; în vre un alt organ 

d. es. la cartofi în gogoașe (tubereule), 

Ja sfecle ea zachar în pivot, la ar-: 

- borii. şi plantele vivace, cari trăiesc 

mai mulți ani, în: rădăcini sau în 

razele mădulare ale lor şi în paren- 

- chimul lemnului. 

Dacă facem -o tăietură prin bo- 

"bul de grâu, şi o mărim la microscop de 2—300. ori, atunci ea, 

ne dă o mai bună; idee despre organizarea interioară . a „plantei. 

Fig. 8 ne arată o tă- 
ietură transversală a 
bobului de grâu, mă- 

rită de 200 ori. La m 

vedem partea făinoasă 
a grăuntelui: aci 
fiecare celulă este o 
“pungă închisă de toate 

părţile, şi plină cu gră- 
“unţe sau bobiţe mai 

mici şi mai mari de 

serobeală. Bobitele cele 

albe sunt împlântate 

în o materie azotoasă, 
care .aci ni se prezintă, 
neagră. Partea supe- 

rioară 0, chi, î, e,



—.15 — 

2. Analiza chimică a plantei 
N 

| “Corpul plantei, se compune în cea mai mare parte din apă. 

Apa. formează partea, principală. a sevei; - ea dizolvă şi transportă 

toate substanțele alimentare şi combinaţiunile organice la locul lor 

de destinaţiune- şi întreţine transpiraţiunea. - 
„Circulaţiunea sevei. Plantele iau apa cu. deosebire din pământ 

ca soluţiuni apoase “iar prin presiunea rădăcinilor lor numită 'tar- | 
gescenţă, o împing în sus prin vase. până cătră vârful tijei, ramu- 
rilor şi frunzelor cu mare putere, uneori până la $ atmosfere pre- 

siune. Absorbirea de apă, se face indiferent de iranepiraţiune şi de 
utilisarea ei, ceia ce vedem la plângerea viței, la ofelirea foilor de 
dovleci ziua în căldura mare, şi la emiterea de picături, bumburei 

de apă noaptea, la graminee și multe alte plante. Apa intrată în 

vasele și ţesăturile plantei, dizolvă acolo materiile de reservă şi sub 

influenţa fermentilor, le modifică şi apoi ca sevă le: duce la, locul 

lor de întrebuințare ori' de depunere. Pentru formarea a 100 gr. 

de amidon sunt necesare. 55 gr. de apă, iar la 100 gr. glucosă se 
cer 60 gr. apă.. Transpiraţiunea- ei depinde de. tem peratura externă 

dar şi de organizarea plantei, căci apa se poate evapora: numai 

prin stomate. La transpirare se eva porează numai apa pură, dar - 

- nu şi sărurile absorbite din pământ sau substanţele organice .for- 

mate, de unde ea le poate. condensa „pe acestea, ori seleotiona după 
trebuinţa ei momentană. 

“Cantitatea de apa necesară, plantelor este diferită, după specia, 

modul de vegetaţiune şi stadiul de desvoltare a; plantei; plantele 

acuatice conţin totdeauna mai, biultă apă, decât “cele cari crese pe. 

„uscat: d, es, cerealele. Orice” plantă conţine mai multă apă primă- 

vara, "când este verde, decât spre toamnă, sau când este ajunsă la 

maturitate d, es. porumbul verde şi “porumbul uscat. 

“In “genere toate plantele conţin ceva apă, iar necesitatea, 

lor de' apă, este tare diferită. Semințele de cereale, când sunt 

uscate în de âjuns la aerul atmosferic, conţin în termin mediu 
încă. 12—15%/0 apă, plantele herbacee: trifoiu, lucerna verde 
80-85 0/0, porumbul verde 82%, sfeclele 880%/0, napii 920/o.- 

„Dacă uscăm planta o jumătate de oră lao temperâtură, 

de 100— -1140C, atunci apa se ovaporează, prin aceasta ea perde
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foarte mult din volum şi greutate. Acea scădere in greutate 

reprezintă apa, câtă a fost în plantă. 

Ceeace a mai rămas în urmă din plantă, după evapo- 

rarea, apei, noi o numim materie seacă, sau materie uscată. 

Materia seacă, din plante se compune din-o mulţime de sub- 
'stanţe organice şi anorganice sau minerale.- 

Substanțele organice se compun toate din carbon, (0) 

oxigen (0) şi hidrogen (H) uneori şi azot (N), cari prin ar- 

'dere toate se distrug prefăcându-se în gazuri, ce se volati- 
lizează. Substanțele organice se impart în două grupuri: — 
1) în substanţe organice azotoase 2) substanţele organice fără. 

azot, cărora noi le mai zicem şi hidrocarbure. Substanțele 

organice fără azot, fiind că se compun numai din carbon, 

oxigen şi hidrogen, se mai numesc şi substanțe fer nare, iar 

cale dintâiu fiindcă ele se compun din C, O, H şi N se mai 
„numesc şi substanțe cuaternare. 

Substanțele azotoase sau alhuminoide, se o găsesc în plante 
în număr foarte mare, dar până acum sunt incă puţin cu-. 

noscute, şi după natura şi calităţile lor fizice se apropie de 

principiile albuminoide din regnul animalic: de albumina 

din ou, fibrina din sânge, caseina din lapte etc.  : . 

Intre substanţele azotoase din plante mai bine CUNOS- . 
cute Sunt: albumina, fibrina şi caseina vegetală,  legumina 

din. păstăioase, glutinul din cere ale, şi apoi amidele, fermenţii 

şi alcaloizii. 

„=. Substanțele azotoase sunt acele, câri joacă rolul prin- 
cipal la nutriţiunea omului și animalelor, căci ele sunt sin- 

gurele substanţe nutritive, cari se prefac în sânge, carne şi 

lapte — substanțe plastice. 
Valoarea nutritivă a unei plante, depinde şi să măsoară 

'după cantitatea principiilor albuminoide din ea. Principiile 
albuminoide sunt” compuse toate din CO,H, N, uneori şi 
ceva sulf sau pucioasă., 

Fermenţii sau 'ensmele dau naştere la fermentaţinne, 

și la transformarea corpurilor organici în altele d. e. dias- 
tasa transformă amidonul sau scrobeala, în glucosa şi za- 

charuri. Și apoi zacharul se transformă, la, fermentaţiune în 
alcool şi acid carbonic. 

., -



Alcaloidii sunt de ordinar. nişte” otrăvuri puternice. de 
ex. Nicotina din tutun, stricnina, solanina, atropina, etc. 

Intre substanţele ternare—materiile extractive fără azot— 
compuse din carbon, oxigen și hidrogen, vom cită ca mai 
principale: celuloza, scrobeala sau amidonul ( (fecula), zacharul, 
dezirina, gonie, — apoi acizi organici in mare număr: acidul 
formic, ozalic, malic, tartric ete. apoi oleiuri grase și eterice, 
ceară, rășină, glucosidă, tanină, principii amari şi colorante. 

Substanțele ternare nu hrănesc direct pe om şi animale 
ci ele întreţin numai arderea din corpul animalic; de aceea 
lor le zicem şi substanțe termogene. Intre substanţele ternare 
ca mai principale sunt: celuloza, amidonul, dextrina (Ce Ho 05) 
Şi cari se transformă, des una în cealaltă — deși calităţile lor 
fizice sunt diferite. Astfel celuloza se formează din. amidon, 
şi este insolubilă în apă, alcohol şi eter, dar poate fi dizol- 
vată în oxid de cupru amoniacal. 

Scrobeala sau amidonul, ce se găseşte în diferite plante, 
este stratificată și are diferite forme: la grâu, secară, Şi orz, 
ca ni se prezintă în formă de lentile, la porumb şi meiu 
este colţuroasă, iar la cartofi, ovoidă. Scrobeala se compune 
din apă, cenuşe şi amil. Prin ferbere scrobeala se umflă şi 
devine lipicioasă. | 
- _La-germinare, scrobeala, se dizolvă, şi preface în za- 
charuri: mai întâi în glucoză, iar apoi in destroză (Cs His 03) 

Şi zacharoză. In planta ce creşte, scrobeala' se preface în ce- 
luloză şi serveşte apoi la formarea păreţilor celulelor. În 
unele plante -d. ex. in merele de pământ (Helianthus tube-. 

- rosus) georgine, compositae, se ivește .în loc de scrobeală, o 

- 
Și 

„
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altă substanţă, lichidă, inulina, car6 se apropie foarte mult |. 
de ea, dar prin alcool poate fi cristalizată în forma de mici - 
bobiţe iar la căldură se dizolvă iarăşi; în ceapă, se găseşte 
o combinaţiune chimică, înrudită cu ele: dextroza, iar în 

sfeclă, Beta vulgaris, se găseşte zachar de trestie (Cr H» Oi) 
care este cristalizabil. Uleiurile grase, la germinare se prefac 
mai întâiu în scrobeală şi apoi în glucoză şi dextroză. Numai 
sub formă de dextroză, pot materiile de rezervă să nutrească 
embrionul. Uleiurile se consideră ca produse secundare ale 
asimilaţiunei. / 

Afară de substanțele ternare, Şi „guaternare, se mai gă- 
7 ZU, Ei ? E: a 

| rermua crmta $ 
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sesc in plante şi substanțe minerale, cari la ardere nu se 
distrug şi nici volatilisează, ci rămân înapoi în formă de 

schelet, pe care noi le numim de ordinar cenușă. Cenuşa-0 

obținem când ardem planta, supunând-o la o temperatură 
de 200—300 C timp de o oră. Cenușa variază în cantitate 

Fig. 10. Irisea cu elor şi fără clor. 
  

şi calitate foarte. mult, după 

specia și felul plantei. Insă ori - 

şi care ar fi felul şi originea, 
plantei, în cenuşa ci se vor găsi 
aproape constant unele și ace-" 

leași elemente, deși in canti- 
tăți diferite, ca: potasiu, calciu, 
magnesiu, fer şi sulf şi fosfor. 

Fără de aceste elemente nici 
o plantă nu poate să existe, şi 
de aceea ele se numesc ele- 

mente indispensabile. Atară de 
ele se mai găsesc şi alte eli- . 
mente accidentale. Rolul şi func- . 

țiunea acestora din urmă în 
organismul plantei, pare a fi 
numai ceva secundar dar sunt 
utile şi ele. Câteodată şi unele 
din ele par a aveă pentru 

anumite plante un rol princi- 

pal d. ex. clorul pentru hrișcă, 

siliciu pentru cereale şi gra- 

minee, căci hrişca fără de Clor 

nu se poate dezvoltă ci rămâne: 

pitică, iar cerealele fără.de si- 

liciu, nu ar f destul de rezis- 

tente, ca, să, steă, în sus, și. si- 
liciu le dă tăria paiului lor. 

Siliciu este acela, care face ca să ni se îngroașe şi tocească 

vara instrumentele la muncă: — secera, coasa. Substanțele 

minerale planta le extrage și absoarbe unic din pământ..
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3. Nutriţiunea şi assimilaţiunea plantelor 

„Atât planta ca și omul și animalul, nu poate produce 

şi creă nimic din nou 'dela, sine sau din nimic. Toată acti- - 

vitatea ei se reduce la absorbirea, unor materii anorganice 
din afară, şi apoi la modificarea şi transformarea, acelora, 
in noui producte, în combinaţiuni și corpi organici. Rezervo- 

riile cele mari, din care își ia planta hrana ei, sunt atmos- 
fera şi pământul. Din atmosferă planta își absoarbe substan- 

țele organice, iar din pământ substanţele minerale şi azotul. 

Insă pentru ca planta să poată trăi, are necesitate şi 
ea intocmai că şi animalele, ca, să fie în continuu în contact 
cu oxigenul atmosferic, cu căldura şi umiditatea. Pentru ca 
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. ŞI „N . - ” . " . . Fig. 11. Secţiunea unei frunze de fag, cu epi-" Fiu. 12, Suprafaţa unei foi de 

derma feței, eu epiderma dosului în stomata.  ovăzen stomate, mărită de 90 ori. 

ea'să poată nu numai există, ci şi să crească şi să ajungă 
la maturaţiune, ea are lipsă și de lumină. Pentru plante vine. 
în, considerare numai lumina, şi căldura solară. Cantitatea de 

lumină, căldură şi umezeală existentă întrun loc dat în decur- 
Sul unui an, formează clima aceluia sau a unei regiuni şi ţări. 

„ Organele cu cari plantele își iau şi consumă hrana lor, 
sunt foile şi rădăcinile. Cu foile îşi absoarbe planta hrana ei 
din atmosferă, constând din apă, (EH: 0), acid carbonic (CO:) 
şi amoniac (NH3). » i. ' 

/
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Foile insă ca şi celelalte organe ale plantei, sunt învă- 

lite cu o peliță groasă şi impermeabilă — epiderma — prin 

care nici apa şi nici gazurile nu pot pătrunde direct in 

lăuntrul lor. Totuşi noi am văzut mai sus, că pe frunze ca 

şi pe alte organe verzi ale plantei, şi cu deosebire pe partea, 

inferioară a “or, se găsesc nişte mici găurele sau orificii, 

numite stomate, în număr de mai multe sute şi mii, pe 0" 

singură foaie, cări comunică cu alte meaturi din interiorul 

plantei. Aceste stomate la lumină îşi măresc, iar la întunerec 

își contrag volumul lor, şi prin ele intră gazurile in lăuntrul 

plantei şi planta se hrăneşte şi. respiră. - 

  

Fig. 13, Vârful unei rădăcini tinere de Fig. 14. Pilorhiza unei rădăcini tinere 
urâu, cu triehomi şi pilorhiză mărită mă Arită mai mult, decât cea anterioară. 

de 15 ori. - . . 

Tot prin stomate planta respiră şi transpiră: ia oxigen 
'şi dă în afară acid carbonic și vapori:de apă. Vedem de aci 

că planta stă în comunicaţiune continuă cu aerul atmosferic, 

prin intermediul stomatelor. 
Un alt organ de nutriţiune” a plantei sunt rădăcinile, 

“cu. care €a își extrage hrana ei din pământ constătătoare | 
- din apă, amoniac, nitrate şi substanţele minerale, în formă 

de săruri. Absorpţiunea de apă şi de săruri, rădăcina o face
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numai cu ajutorul perilor sugători, a unui fel de puf fin şi: 
moale, ce se află presărât în jurul rădăcinelor tinere, care 
se pun apoi în contact direct și înfig în grăunţele de nisip 
şi pământ, găurindu-le şi dizolvându-le pe aceste. 

Rădăcina însăși nu poate să absoarbă materiile nu- 
tritive din pământ, fina înconjurată şi ea de o epidermă 
impermeabilă, iar la vârf având pilor- 
hiza, un strat de celule mai groase ce 
„cresc din 'lăuntru în afară, Şi se spuzesc 
“în continuu. | 

Deci planta se poate nutri din pă- 
mânt propriu zis, numai după ce sau 
format mai întâiu aceşti peri sugători, 
numiţi în limba botanică trichomi.. Perii 
sugători se găsesc totdeauna pe rădăci- 
nile tinere, la câţivă milimetri dela vârful 
rădăcinei, şi apoi îndată ce rădăcina, îm- 
bătrâneșşte, ei pier şi se usucă, şi în locul 
lor se ivesc alţii, pe 
rădăcinile cele tinere, 

formate din nou. Din - 
cauza lor noi nu pu- 

tem curăţi rădăcinile 
cele tinere şi fragede 
ale holdei niciodată 
de pământ fără de a-i - 
vătămă .sau a rupe 
pe aceştia. 

Ei se pot însă 

observă foarte bine Fig. 15. Orz germinat cu 
cum Sunt înfipți în cele 6 rădăcini primor- 
părticelele de nisip Siale, în mărime 
şi pământ — ori se 
pot vedeă şi mai bine 

  

  
"Fig. 16. Porumb germi- 
nat, bobul s, YV rădăcina 
principală şi rădăcini 
adrentive TA, 1V2, Wa, 

cu trichomi, 

când punem cevă sămânță: grâu, orz, ovăz, porumb etc. la 
germinat -pe un petic umed de postav sau pe hârtie sugă- 
toare udată, căreia îndată ce i-au dat rădăcinile, apar tri- 
chomii în mare număr pe ea. 

Dacă scoatem un fir de holâă din 

7 

pământ, numai o
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mică parte a rădăcinilor lui mai vechi, vom fi în stare să 

le curăţim de pământ, iar cele tinere rămân toate de jur 

împrejur încărcate cu ţărână, care este fixată de aceşti peri 

sugători. Fig. 17; 18. Acești peri sugători sunt dar organele, 

care extrag direct hrana plantei din pământ; o absorb când 

este în stare lichidă şi gazoasă, iar când ea este solidă, o 

corrodează, și dizolvă cu sucurile lor şi o dau. apoi rădăci- 

nilor fasciculare şi pivotante, ca să o transmită tulpinei. 
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Fig. 17. Fir de holdă tânără de grâu, Fig. 15. Rădăcinile unui fir de srâu 

s bobul, b foile, e cele cinci rădăcini după 1 săptămâni dela încolțire, */a 

primordiale. A din mărimea naturală. 
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Cu cât pământul este mai mărunt şi mai infoiat, cu 

atât rădăcinele şi fibrele lor pătrund mai adânc, și se rami- 

fică mai bine în pământ, şi deci vor produce mai mulţi tri- 

, chomi..In consecinţă, planta va fi hrănită intensiv, se va 

desvoltă mai viguros și mai bine. Totuşi ar fi greșit lucru 

N
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a crede, că planta ar merge la infinit în jos cu rădăcinile 
„ei, căci numai una, două din ele pătrund adânc în pământ, 

iar cele mai-multe se desvoltă în stratul arabil de deasupra. 
„Că nu este cazul acesta, ne arată fig. 19 căci plantele în 

special gramineele și cerealele, iși perd rădăcinile lor. primi- + 
live, cari per şi se usucă, şi in locul lor es altele, dela primul 
nod de jos al paiului; — acestea şe numesc rădăcini adven- 
live şi fiindcă es in formă de coroană, le zicem și rădăcini 
coronale, N a 

. 

  

. .. dv . + A. ” . . Fig. 19. Sistemul rădăeinal al unui bob de orz la 8 săptămâni după germina- 
ţiune: s hobul, 1 rădăcinile primordiale, TI rădăcinile eoronale,. k rhizomul.' 

Numai rădăcinile pivotante pot să pătrundă, perpendi- 
cular până la adâncimi mari în pământ. 

„Insă pentru ca planta să se poată nutri in afară, cu 
ajutorul rădăcinilor şi foilor sale, are lipsă ca mai intâiu, 
acestea să fie pe deplin: desvoltate, şi :frunzele ei să fie de o 
culoare verde, căci altcum ele nu pot assimilă, adică nu pot 
reduce acidul carbonic. 

„Prima hrană ce o consumă planta, este cea provenită 
din materiile de rezervă, depuse şi inmagazinate in corpul 

7
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ei:' în sămânță, în tijă ori în rădăcină. Din “substanţele depuse 

" acolo, se formează celuloză care dă celulele, iar din substan- 

ţele, azotoase, se formează protoplasma şi clorofila. Pe baza 

Şi cu ajutorul materiilor de rezervă, planta îşi desvoltă em- 
brionul său: mai întâiu rădăcinile, apoi colţul sau gemula 
plantei cu foile şi până ce aceste au înverzit cu totul. Numai. 

după ce ea a format pe toate ăceste, și este deplin verde, poate 

planta să assimileze; să se nutrească dinafară şi să crească. 

La, cereale între embrion şi ma- 
teriile de rezervă din albumen —. se 

mai află şi o peliţă subţire, numită 

scut şi scutellum —, a cărui menire 

este de-a separă unele de altele, iar la 

germinare el mai serveşte şi ca organ 

de nutriţiune, de oarece prin păreţii 

lui cei subțiri, trec materiile de re- 

zervă dizolvate din albumen la em- 

brion, spre a-l nutri. . 
Punând un bob de grâu la ger- 

minat în pământ, şi în contact cu Oxi- 

genul atmosferic, căldura și umezeala, 

grăuntele iși atrage iute la sine apă, 

în care se dizolvă “materiile de rezervă. 

La absorpţiunea de apă, bobul de grâu 

este foarte mult 'ajutorat prin nişte 

Fig. 20. Secţiunea în lun- peri fini (A fig. 20 ce se găsesc Ja vârtul 

gime a unui bob de grâu, lui, și cari sunt tare igroscopici. 

mărit de zece ori; m făina, 

n vlutinul, z seutelul, & em- In urma absorpţiunei unei mari . 

„_brionul, h puful dela vârf. cantităţi de apă, bobul se umflă, epi- 

derma lui se întinde din ce in ce mai 

mult, până ce se crapă la locul, unde este mai subțire, de 

ordinar la, inserţiunea, embrionului, și apoi îndată ese rădă- 

cina embrionului — radicula — afară, mai întâi una, iar mai 

târziu alte două laterale, cari toate cresc foarte iute, şi se 

îndreaptă în jos spre pământ, sunt geotrope. După acestea 

ese în fine şi embrionul propriu zis — sau colţul — fiind ali- 

mentat şi împins înainte de hrana abundentă din materiile 

de rezervă ale allumenului. Embrionul se întoarce totdeauna 

în sus. spre soare, este heliotrop. Fig. 21. 
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Apa pătrunsă în grăunte dizolvă materiile de rezervă — 
„Și le preface într'o umoare albă ca laptele, iar pe unele sub 
influența fermenţilor, le modifică d. ex. a diastasei, preface 
amidonul în glucoză şi apoi în zăcharuri, şi astfel modificate 

„ele trec prin membrana scutului, la embrion. Cu cât em: 
brionul este mai mare şi. conţine mai multe materii de re- 
zervă, pe atât planta cea, tânără va creşte mai iute, devine 
mai viguroasă şi mai rezistentă, contra tuturor atacurilor 
interne şi. externe. 

Și din contră, dacă, sămânţa este incompletă, necoaptă ” 
Şi sbârcită, şi conţine mai puţine 
materii de rezervă, pe atât şi 

noua plantă creşie mai încet, ră- 
mâne debilă şi pipernicită, şi de-  P 
vine mai uşor victima parasiţilor 

şi atacurilor, externe, şi interne. - wi 
Cu deşertarea treptată a al-, 

bumenului de materiile de re- 
zervă, a crescut şi planta din ce 

în ce mai mult: i-au dat nu nu- 

mai cotiledoanele, ci. şi cele 2—3 

frunze d'intâi, şi a format rădă- 
cinile cu trichomii, încât acum | 
planta, poaie să-și în hrana ei și Piz, 6l. Cerminațiune erai lu, 
din afară. Aceasta, se întâmplă primordială, TP2, 173, rădăcini a- 

însă cu deosebire numai după ce . iile, Ma, dom ăi 
materiile de rezervă, s'au CONsu- „colțul stă încă închis în vazină sb. 
mat, încât epiderma sau coaja : 
grăuntelui-sa deşertat cu totul, şi a rămas shârcită. | 

Mai bine putem observă, aceasta la cartofi. Primăvara 
ori punem. cartofii în pământ -ori nu, ochii sau mugurii — 
care până ati au stat într'o amorţire, acum se deşteaptă şi 
încep a. creşte. Pe cât cresc şi se desvoaltă ei, pe atât car- 
toful se micşorează, devine moleşit şi se sbârceşte, căci ma- 
teriile de rezervă — amidonul sau fecula din el a fost con- 
sumată. - 

Hrana dinafară, o ia planta din atmosferă, « cu ajutorul 
foilor şi vrejilor sau tijelor verzi, şi din pământ, cu ajutorul 
rădăcinilor şi a. trichomilor. Substanțele pe cari le ia planta * 
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din atmosferă sunt apă în formă de vapori (H:0), acid car- 

bonie (CO:) şi azot în formă de amoniac (NH»). 

"Acidul carbonic (CO2) sau bioxidul de carbon ce-l ia 

planta cu ajutorul stomatelor din foi şi sub influenţa luminei 

şi căldurei, este descompus in foi de către chlorofila verde 

în oxid de carbon şi oxigen CO = C0O+0. Oxidul de carbon 

(CO) planta îl întrebuinţează mai departe, la formarea de 

corpi organici: amidon, zachăr, uleiuri grase, iar oxigenul .: 

îl degajează şi dă afară. 6 CO-+-6 H:0 = Cs Hiz 0;4+60=. 

glucoză 4-6 Oxigen, şi Cs Hi: Os — H:0=Cs Hio 0; amidon. Oxi- 

genul (0) la rândul său este absorbit de către oameni și ani- - 

male, cari apoi îl expiră ca acid carbonic, (CO) de care au 

lipsă plantele. Insă numai plantele verzi şi cele cari stau la - 

lumină şi căldură suficientă pot să assimileze: să reducă acidul 

carbonic, iar nu şi cele galbene sau când stau la întuneric, 

căci acestea nu pot să reducă nici acidul carbonic, şi nici să 

producă, substanţe organice, adică să crească. Plantele verzi 

ținute la intuneric, şi noaptea, absorb oxigen, şi expiră in- 

afară şi ele acid carbonic, provenit din arderea carbonului. 

De aceea. nu este bine a dormi noaptea in florării, în sere 

sau odăile inchise, în care se păstrează. multe plante, căci 

acidul carbonic ce-l expiră ele, când se află în mare canti- 

tate, este vătămător: sănătăţii omului. N | 

Tot aşă se desvoltă mult acid carbonic şi în localurile, 

unde sunt puse la, germinat multe'seminţe, în slădării, in fa- 

brici de spirt, bere etc. 
Cu cât planta, verde dispune de mai multă lumină, pe 

“atâta va asimilă, şi va creşte mai iute, va, da şi roade mai 

“bune. Ramurile copacilor ajunse în umbră se usucă şi plan- 

tele crescute la umbră, sunt în genere de puţină valoare în- 

trinsecă, căci deşi ele pot să crească foarte mari, insă corpul 

„lor se compune mai numai din apă şi au puţină, materie seacă, 

fiinacă, foile nu au putut assimilă, neavând lumină indeajuns. 

Plantele galbene și paranitice — ciupercile etc. nu pot reduce 

acidul carbonic, neavând clorofilă, şi pentru ca să se poată 

desvolta, ele au lipsă de substanţe organice formate de alte 

plante, le iau dela planta hrănitoare, pe care trăiesc, şi căreia 

îi sug tot sucul până ce în fine o omoară d. ex. văscul, tor- 

țelul, rugina, tăciunele etc. ,



Acid carbonic se găseşte în atmosferă. în cantitate su- 

ficientă, şi el se formează in continuu din nou, prin respira-. : 
țiunea oamenilor și animalelor, prin arderea, corpurilor or- 

ganice, la putrefacţiuni, fermentaţiune etc. - 
Oxidul de carbon, combinat cu idrogenul, dă naştere la 

substanţele organice ternare: scrobeală, celuloasă, zacharuri, | 
uleiuri grase, uleiuri eterice etc.; iar împreunat cu hidrogenul, 
azotul şi substanţele minerale, dă, naştere la substanţele or- 
ganice cuaternare, principii albuminoide sau azotoase. 

'Azotul îl absorb plantele din atmosferă şi din pământ. 
Din atmosferă îl pot luă plantele numai in stare fixă, în formă 
de amoniac şi acid azotic. Azotul liber din atmosferă, deşi el 

constitue o parte însemnată a aerului (79 azot şi 21 oxigen), 

totuşi plantele nu se pot folosi de el. Numai despre plantele 
leguminoase se susţine, că ele cu ajutorul unor bacterii, ce 

se găsesc pe rădăcinile lor, ar benbficiă până la un grad 
oarecare şi de azotul liber din atmosferă, dar celelalte nu, 

sau într'o măsură foarte restrânsă. Toate plantele însă bene- 
ficiază deopotrivă de azotul fix din atmosferă, ce cade, cu 
ploaia, roua, bruma, grindina, și zăpada la pământ, în .formă 
de amoniac şi acid azotic. Numai cât cantitatea acestuia este 
"foarte restrânsă, abia 11—15-—23.3 kgr. amoniac la hectar în 
decursul unui an, încât el este insuficient pentru. trebuinţele 
plantelor şi ajungerea lor la o recoltă şi producţiune . nor- 
mală. Restul de azot, ele caută a-l acoperi. prin adaos din 
altă parte, — din pământ şi gunoi. 

In pământ se găseşte destul azot, atât liber cât şi fix —- . 

amoniac şi salpetru sau salitră şi alte săruri, — provenite din 

“putrefacţiunea şi descompunerea substanţelor organice, dela 

plante şi animale. Ca, să sporim descompunerea, lor şi for- 
_marea de nitrați, nitri/icaţiunea, noi -arăm şi cultivăm pă- 
mântul, iar unde este lipsă de ele, acoloi îi restituim substan- 
țele luate, prin adaos de gunoi. | 

Substanțele minerale le extrag plantele exclusiv numai 
din pământ, în formă: de săruri — ca combinaţiuni ale aci- 
zilor: carbonic, sulfuric, azoțic, fosforic, silicic, humic etc. cu 
baze minerale: calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fer, aluminiu 
şi altele. | 

» Substanțele minerale indispeneabile ș și accidentale provin a .



în pământ din sfărâmarea, şi descompunerea rocelor, din 

care sa format pământul. De prezenţa lor în cantitate mai 
mare ori mai mică, depinde fertilitatea şi bogăţia ori şi cărui 
teren. Pentru ca un leren să fie fertil şi de bună calitate, . 

este de lipsă nu numai ca elementele indispensabile și acce- 
sorii pentru plante să se găsească toate şi în justă măsură 
în el, ci afară de aceea, ele. să fie sau dizolvate în apă, sau 

"ușor de, dizolvat, încât planta se poată uşor beneficiă de ele, . 
căci alteum ele nu îi sunt de -nici un-folos. Fără de ele 
mentele indispensabile, planta nu poate să se dezvolte şi să 
crească în mod normal, ci numai vegetează d. ex. fără fosfor, 

ori fără azot. 
Deasemenea planta nu poate să compenseze lipsa unui 

element indispensabil, prin prezenţa sau chiar abundența 

altui element, ajutător d. ex. nu poate substitui fierul prin 
manganez, fosforul prin arsen, dar poate să substitue potasiu 
prin sodiu parţial şi Ca. prin Mgetc., ci fiecare din ele trebuie 

să se găsească toideauna în justă măsură. Cătimea, lor poate 
varia după plante 'an şi teren. Aşă câtimea de. potasă în 

trifoi poate variă după teren dela 9— 50%, cătimea dela in 
- Şi ovăs între 4 — 380/o. 

Dacă noi vom semănă ori sădi o plantă, întrun teren, 

din care lipseşte unul din elementele indispensabile, iar. cele- 

lalte sunt toate în fiinţă și justă măsură, sau chiar în abun- 
„_denţă, totuşi planta nu va creşte şi nici că se va dezvoltă 
mai departe. Prisosul lor nu-i este ei de nici un folos, şi ea 

se va dezvoltă in mod normal numai până ce sa consumat 
acel element indispensabil, cât'a fost în -sămânţă, iar. mai . 

departe tânjeşte, rămâne staţionară, și în fine piere, se usucă 

cu totul. 
Acesta este un caz foarte important. la, nutrițiunea plan- 

telor, de care trebue să țină seamă şi agricultorul practic, 
“mai bine decât se întâmplă de ordinar, căci unui pământ 

sărac sau lipsit de una, ori mai multe, din elementele mine- 

rale indispensabile, d. ez. de fosfor, potasă etc., în zadar îi 
vom da noi un gunoiu, bogat în azot, fie el orişi cât de con- 
centrat d. ex. cum este eunoiul de oi, ori nitratul de Chili 
etc., ele tot nu-i pot folosi nimic, ci numai puţinul fosfor, ce 

este în el, ii e de folos.



Din contră, noi vom fi mult mai bine folosiţi, dacă in 
loc de gunoi sau băligar de vite, ii vom da nişte fosfaţi, sau: 
făină de oase măcinate, care sunt bogate in fosfor, căci oasele 
se compun in deosebi mai numai din fosfat de calce. - 

Tot aceasta, ne explică și fenomenul, cum unele terenuri 
deşi virgine la început şi erau foarte bogate, după ce sa 
introdus cultura răpace câţva ani pe ele, —ele au slăbiţ 
enorm, şi-au pierdut mult din producţiunea primitivă, a lor, 
deşi in aparenţă ele sunt incă bogate; pământul lor este incă 
humos, şi: de coloare neagră până la 1—2 metri adâncime. 
Acelui pământ nu-i lipseşte azotul, dar îi sa gălit una sau 
alta din substanţele minerale, fosforul ori potasiu, iar azotul 
ce există în pământul negru, nu i-le poate compensă pe acelea. 
Cazul acesta este actualmente Ja noi pe întinsa: și mănoasa, 
câmpie a României, de care ne plângem. Precum este cazul 
cu fostorul sau potasiu, tot așă este cazul şi cu celelalte sub- 
stanțe minerale indispensabile : — calciu, magneziu, sulf etc. 

„Gradul lor de solubilitate, încă cade. greu în cumpănă. 
Deși planta nu poate există fără nici una din ele, totuşi 

valoarea lor bănească nu este egală, ci depinde de cantitatea 
şi gradul de solubilitate, in care se găsesc ele în pământ. 
Unele se găsesc în așă mare cantitate în pământ, încât nu 
avem temere de a-le slei şi termină vreodată d. ex. cum este 
fierul, silicea, magnezia şi altele. Cele cari sunt de ordinar 
puţine, şi rămân în cantitate mai restrânsă după fiecare 
recoltă, sunt fosfaţii, potasa, ' calcea, sulfaţii şi azotul. In 
aceste substanțe pământul niciodată nu poate fi prea bogat; 
dar de ordinar are lipsă de ele. | 

Numai calcea se află uneori în cantităţi mai: mari, 
peste trebuinţa reală a, plantelor, formâna munţi înalţi, pe 
când în celelalte terenuri abia, este 1 —2/-şi de multe ori 
nici alât. Si a 

Fierul incă se găseşte în roci şi în toate terenurile în 
cantitate suficientă; pe lângă aceia, plantele consumă puţin 

fier; silicea, incă se găseşte destulă în pământ, în nisipurile” 
Şi pietrişele cuarțoase; magnezia, se află destulă în „tere- 
nurile .argiloase şi lutoase. - 

Celelalte toate sunt .rari, şi în cantitate insuficientă, deşi 
„planta le poate adună și culege din soluţiunile cele mai apoase 

!
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în care nici omul si nici animalele, nu le-ar mai putea găsi. 

'De multe ori chiar şi chimistului de profesiune, ii va fi greu 

de-a constată şi dovedi prezenţa lor. Și cu toate aceste planta 

le găseşte şi.le utilizează. e 

Cătimea cea, mai mică de elemente, pe care planta o ia” 

din pământ, ca să se poată dezvoltă, încă normal, şi fără de 

“care ea nu se mai poate dezvoltă, noi o numim Minima; 

iar cantitatea cea mai mare de elemente, pe care planta o 

poate incă absorbi şi utiliză, o numim Mazimaum. Intre mini- 

mum și maximum, se află starea intermediară, numită Opti- 

mum, în care- plantele se desvoaltă mai bine din toate punc- 

telede vedere, fără, de a duce lipsă, şi fără d-a rămâne prisoase. 

In optimum, plantele dau toțdeauna recolta cea mai sigură, 

şi mai bună, atât in-cantitate cât și în calitate. 

“ “Despre rolul, ce-l au diferitele elemente la alcătuirea orga- 

nismului plantei, până acum ştim numai! puţin. 

Fierul este necesar plantei, pentru formarea clorofilei din foi. . 

Plantele, care au lipsă de fier, sunt palide, anemice, în toc- 

maica şi oamenii anemici. Precum fierul este necesar omului şi 

animalelor, pentru a da sângelui lor coloarea, cea roşie, tot aşă de 

necesar este fierul şi la plante, pentru a da foilor coloarea, cea. 

verde, fără de care ele nu ar puteă assimila și creşte. 

“Acidul fosforie se găseşte atât în plantele tinere în lecitin şi 

nuclei din protoplasmă, cât şi în foile şi în sămânţa lor. Fosforul 

face foile şi paiele, mai bogate în substanţe albuminoide, mai moi şi 

mai hrănitoare, deci mai de folos. Apoi din foi fosforul trece şi se 

depune cu deosebire în semințe şi servește la producţiunea de boabe. 

Şi cu deosebire. plantele leguminoase şi papillionacee sunt foarte fa” : 

vorizate prin adaos de fosfor. 

"Fosforul sau mai bine zis acidul fosforic. P2 Os îl iau plantele 

din fosforul ce se găseşte în pământ în combinaţiune cu alte sub- 

“ stanțe aşă numite fosfafi, sau din îngrăşemintele chimice ce Ii le 

dăm noi ca suprafosfați. 

Potasiu, este de lipsă la toate plantele şi consumă: mult cu 

deosebire plantele, care produce mult amidon şi zaehar: cartofii, 

sfeclele, morcovii, via ete. Ele îl consumă în formă de osid K: O 

sau potasă. | a , . 

Calciu, încă este de lipsă tuturor plantelor; pentru fusiunea . 
+
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produetelor intermediare ale assimilaţiunei ce sunt vătămătoare ca 
acid oxalic, totuşi plantele leguminoase şi papilionacee, consumă foarte 
-mault calciu, de unde lor li s'a dat și numirea de plante de calce sau 
plante de var. — Ele îl absorb în formă de “calce sau oxid de calciu | 
0,0; caleea. favorizează absorpţiunea de potasă şi de amoniae.: 

Magneziu este iarăși indispensabil tuturor plantelor pentru 
productiunea de boabe. Se absoarbe în formă de oxid de magneziu 
(Mg. 0) sau Magnezia, şi alte săruri.. 

” Sulful, încă este de lipsă. plantelor, căci el intră în forma-” 
ţiunea şi compoziţiunea corpurilor azotoase, şi în unele uleiuri 
eterice, cum, este d; ex. uleiul de muştar, de hrean, ceapă şi altele, 
Se absoarbe în formă de săruri — sulfați. Clorul (C1.) serveşte la, 
transportarea corpurilor organice, la locul de utilizare. Şiliciu este 
indispensabil numai pentru graminee, cereale și alte câtevă plante 
pentru a.da paiului şi “nodurilor lor tăria necesară pentru a stă în 
sus. Se absoarbe în formă de săruri — silice amorfă şi silicate. La 
paiele de grâu silicea. face 700 din cenușă. Casa, sâmburilor la 
gutue și pere şi sâmburii petroşi la fructe sunt compuși din silice. 

„In privinţa assimilaţiunei, vom zice, că ea este un procedeu 
de reducere sau desoxidare, prin care substanţele alimentare, bogate 
în Oxigen, se transformă în - corpi organici, relativ mai săraci în 
oxigen, iar excedentul de oxigen îl espiră planta 'în afară. Intrucât 
priveşte assimilațiunea și “formarea de corpuri organici, primul pro- 

" duet ce se observă în protoplasma plantei, la 5 minute după. scoaterea, 
ei la lumină suut nişte bobițe galbene zantofilă apoi -în grăunţele 
de elorofilă apar inerustațiuni de amidon serobeală, — picături de 
uleiuri grase, şi alți corpi organici, de naturi încă necunoseute. 

Amidonul din clorofilă, sporeşte şi se măreşte numai cât este 
în protoplasmă, și încetează îndată ce o părăseşte. Aci el se nu- 
meşte amidon primitiv sau autoehton. Indată ce el însă părăseşte 
celulele cu protoplasma, în formă tare mărunțită, se numeşte amidon 
migrător sau transitoriu, și el se îndreptează către punctele vege-. 
tative; ca, să fie întrebuințat acolo, la, formarea de noui organe, iar 
excedentul să fie depus ca materii de rezervă, în semințe, tubereule, 
raze mădulare ete. 

» Formarea de amidon încetează noaptea şi la întunerec, ŞI 
grăunţele de amidon dispar din clorofilă, treptat: cum au' fost în- 
trebuințate la, noui produețiuni şi: la, respiraţiune. Plantele, cari au 
fost ţinute totdeauna la întuneric, nu produe amidon, ci numai



Nantofilă; ele rămân totdeauna palide şi galbene, crese anormal 

şi devin etiolate-chloroase; materia seacă nu sporeşte în ele, cu alte 

cuvinte ele :nu crese. Ne 

Formarea, principiilor albuminoide şi amidelor, se săvârşeşte 

iarăşi în celulele cu protoplasma, însă fără influenţa luminei, dar 

sub acţiunea şi eu concursul hidrocarburelor: glucoză, maltoză, for- 

mate de foi şi din sărurile amoniacale şi nitrate ete., absorbite de 

către rădăcini, căci mai înainte de a se transformă în albuminoide 

se prefac în zacharuri. Materiile organice formate în foi şi frunze, , 

se răspândesc de acolo în întreg corpul plantei, unde se simte tre- 

buinţă mai mare de ele şi se amestecă cu seva, care se urcă dela 

rădăcină în sus spre foi, şi servesc la formarea de noui producte şi 

organe. In calea lor, ele suferă modificări multiple:. amidonul se 

” dizolvă, apoi se preface în zacharuri, zacharurile în amidon; uleiu- 

vile în amidon, amidonul în celulosă şi viceversa. Cireulaţiunea, lor 

o fac mai mult în formă de zachar și amidon, şi se propagă dela, 

celulă la celulă prin osmoză și diffuziune. 

4. Desvoltarea tijei, înfrăţirea, împăierea şi 

inspicarea. 

După ce planta şi-a isprăvit materiile de rezervă din albu- 

men, ea, începe a-şi căută hrana ei exclusiv numai din afară, din 

pământ și” atmosferă, şi dacă condiţiunile, în cari se găseşte, îi sunt 

favorabile, ea se întăreşte şi desroltă, foarte iute. Rădăcinile ei 

devin din ce în ce: mai numeroase, mai lungi şi mai puternice, 

foile mai multe şi mai mari, nutrițiunea mai abundentă, acumu- 

larea de materii de rezervă, însemnată. Pe baza acestora apoi, la 

un moment dat începe şi tija, să se desvolte și să crească. La unele, - 

ea se bifurcă de timpuriu: dă naştere la rămuri şi rămurele, iar 

la alte specii ea odrăsleşte: se formează mai multe tije adventive. 

Dacă însă bobul de sămânță a căznt prea adânc în pământ, încât 

nu este în contact direct cu aerul atmosferie şi căldura, atunci el 

produce mai întâi până la suprafața pământului un fel de organ — 

o axticulaţiune, care se aseamănă mai mult cu rădăcina, decât cu 

trunchiul (tija), pe care noi îl numim rhizom, şi numai după aceia, 

la, suprafaţa terenului vin formate tija şi foile. Prin formarea 

acestui rhizom, planta perde mult din forța productivă a ei, din



materiile de rezervă, Și. atunci îija ei va deveni cevă. niai debili, 
decât dacă ar fi fost semănată mai la suprafața pământului, 

Fig. 22 ne prezintă un grăunte! die grâu “pus la G em. adân- 
cime, iar fig: 23 un alt bob de grâu la, A cm. adâncime. Cu totul. 
altfel ni. se prezintă un alt bob de grâu. pus dumai li 2—3 em. . 
adâncime, la care nu numâi: că rhizomul este mult mai, scurt, dar 
şi tija este mult + mai vis guroasă, exentual s'au desroltat: -mai multe | 
de. acelea. ai 

  

Fig.. 22. Bob de grâu pus. ” Fig. 23. Bob de secară. pus, mai. „Iu suprafaţă o 
adânc în pământ,o supră- .. a : pentru germinat:, | - 

faţă pământului « bghul; 9. PN ae ; 
rhizomul. e i i i 

- RL Se 
= 

Des oltarca tijei ș Şi: 'multiplicaţiunea; ei — înfrăţirea, — — - depinde . 
foarte mult. de circumstanţele în cari se. găseşte planta. Și apoi nu | 
toate plantele înfrăţese, căci sunt foărti multe plante, cari produc 
Şi se mulţumese numai cu.0 singură tijă — simplă. ori ramificată, . 
de ex. cânepa, inul, rapiţa,, tutunul, iar altele, înfrățese foarte tare 
de ex. grămineele 'în genere, apoi cartofii, sfeclele, hanieiul, lu- 

-cerna ete. La unele înfrăţirea se face numai la început, la altele 
de ex. la porumb ea durează multă vreme. Infrăţirea cea mare la: 
cereale provine de acolo, că'ele ca și gramineele în genere, conţin 
mai mulţi ochi — muguri, însă cari nu toţi se desvoltă deodată! şi | 

i, 20:36 ; Dia _ Dă | i , ua
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deopotrivă, ci succesive, iar. unii din. ei la grarmineele” vivace pot. 

să rămână chiar mai „mulţi ani în stare“ de aniorțire;”: sau să nu'se 

deştepte şi desrolte 'niciodată. „: 

Dar chiar şi acele: plante, 'cari de: ordinar sunt: căraeterizate 

prin o înfrățire abundentă, dacă sunt puse “în. condițiuni puţin fa-: 

vorabile, ele nu înfră țese de loc, .sau numai foarte -puţin, şi după 

câtevă genaraţiuni devin plante simple; — şi iarăși altele, simple 

fiind, dacă sunt puse în condițiuni fav orabile, în frățese, şi cu timpul 

„se. transformă în . plante odrăslitoare, involte ete de ex. secara, 

: odrăslitoare şi: secara simplă. sau comună. . - , . 

Infrăţirea, este. mai deasă ș şi mai abun- 

dentă, la semănăturile „de toamnă, decât la - 

cele de primăvară, dar şi' la acele, cu' deose- 

bire'atunci, când ele au fost semănâte de 

timpuriu și au putut adună şi formă multe 

"materii de rezervă, şi este minimă la - cele - 

“de primăvară, sau cari au fost semănate țâr- 

_ziu; şi au ajuns în condițiuni nefavorabile. 

Acestea; totdeauna rămân. cu o singură, tijă, 

„cel! mult eu două, trei. | 

"Afară de acestea,  înfrăţirea” plantelor 

- mai depinde şi de spaţiul și de lu:nina, ce: le 

stă, lor. la dispoziţie. Cu cât spaţiul este mai 

"Fig, 24. Secţiunea unui mare, eu atât rădăcinile și foile plantelor ș se 

embrion dela râu te ră | pot intinde mai departe, vor aveă mai multă 
dăeina princip: a, a em- 
brionul principal, bem- lumină și hrană, vor produce mai multe sub- 

brionul adventiv închis  stanţe organice, încât să poată să  învioșeze 
în vagina, sc scutişorul, > 

mărit de 20 ori. şi desvoalte. toți ochii existenţi, eventual să 

o ' formeze alţii, din nou. Când plantele însă 

stau prea ş grămădite la olaltă, sau se află peun teren sărae, atunei 

ele nu vor înfrăți de loc, ci abiă că va putea desvoltă o: singură 

tijă — căci în cazul dintâiu nu au lumină În . deajuns; iar în al 

doilea, le lipseşte hrana necesară, - . 

| Infrăţirea la cereale se face foarte de timpuriu; ochii pentru! 

primele tije adventive, se găsesc dejă indicaţi în sămânța fig. 24,.b, f, 

„iar cei mai mulți -pleacă, răsar dela întâiul'sau al doilea: nod. La 

porumb. primul internod rămâne multă. vreme turgescent, şi de aceea 

poăte să. deă din el o mulțime de piieţi- Din aceşti. ochi secundari, 
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se “dezvoltă apoi, tijele adventive, succesive tot mai târziu. Şi - mâl 

| debile. decât tija principală (fig. 35,.b O NE IN 
. “ Insă, deşi. înfrăţirea plantelor. este o calitate. foarte prețioasă, 

a multor” specii şi varietăţi de plante, şi prin cultură şi îngrijire. 

„ea a fost perfecționată, şi sporită, cu toate aceste, noi: nu trebue să. 

prea. abuzăm de ea, căci: în- anumite. împrejurări ea nu prea e de 
. folos. Deşi poate fi economie Iernii; de-a produce dintr un: singur 

„grăunte 3—4, 5—6, „even-, - 
po taa] şi mai multe tije și 

“spice, prin | care sporim N 

enorm produeţiunea; to --.. 

tuşi, „noi trebue să 'avem - | 

în: "vedere, ca, fiecare tijă SC. 

. adventivă; se desrocltă şi. 
" înfloreşte, cu, câteva zile - 

mai târziu decât cea pre- 

| „cedentă, şi : deci diferinţa . po = 

„3 la inaturitate, poate fi de - 

- mai: multe 'zile şi săptă- 
mâni chiar. între unele și . 

altele. Prin. uecasta noi. ... 
Yom: obţine” o producţiune .. - - 
inegălă şi de puţin folos... 

“căci: recoltându-o la timp, 
numai jumătate din boabe. 

"vor fi coapte în deajuns, 
- “iar celelalte rămân mici, - 

“sbâreite şi “incomplete, sau . 
“așteptând ca să se coacă. Fig 25. „Scetiunea longitudinală a: unui fir de , 

Vi srâu— a "embrionul principal b şi c” embrionii 
„bine şi acestea, atunci ris-- | jaterali "A primul nod 1 rădă cinâi. sc, vagina.. 

căm : de. a: perde pe: cele - ma 
| Wintâi,. cari sunt cele mai mari şi mai pline, feuntea, 

- „O atare "recoltă; nu este bună nici dă; 'seminţă, ŞI nici "de:-co- 
merţ; pentru anumite scopuri :industriale, d. ex.,. orz pentru : bere, 

„şi totdeauna . preferini să. obţinem o inarfă egală“ după mărime şi. 

greutate. Aceasta : o vom . obţine. mai . bine, atunci, când dintr'un-- 

. RE - i Î.. 

  
„grăunte se: produce . Tumai 1=—2. tiji cu 1—2 spice, însă aceste sunt... 
iormale, cu toate boabele pe "deplin desvoltate. Pa ea 

"La porurăb, cu cât porumbul. este ! mai rar —: “un: :singur e fe 
a - . . . . Pa A - i. E 

L i . , . . . za ap. . 2 Ca
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într! 'un cuib, pe atât stuleţii lui sunt. mai mari, “boabâle, mai bine . 
desvoltate. „La în şi la cânepă,-cu cât firele stau mai desă şi sunt. 

mai puţin ramificate, cu. atât ele produc nişte . bre mai "subţiri şi: 

„mai elastice — fuior. nai bun pentru. tors și “ţesut. Infrăirea exa- .. 

'gerată” însă este: bună. la cereale, numai pentru „producţiunea, de 

"nutreţ, unde se. caută să obţinem mare cantitate. - 

„a) Impăierea.. După ce plânta -şi-a desroltat în deajuns “foile 
şi-a adunat iarăş: multe materii” de rezervă, ea le întrebuinţează pe. 

. acelea, la un moment dat, pentru: formarea tijei -cu a ramurile, Şi, cu 

floarea. N 
-. 

  

"Fig. 26. Holda de grâu'cu 3 fraţi; a, 5, e, sb vagina, 8 bobul, 
. 25 rădăcinile, 2/: din mărimea naturală, 

, 

| Ştim că  împăierea degiinde de. anumite, timpuri şi i intervale;, 

=—la plantele anuale tijă se formează încă în acelaşi an, când au 

: fost semănate, iar: la cele bienale — grâu, secara, rapiţa de toamnă, ., 

, 

la, sfecle, morcoTi, ete. tija nu apare decât în anul al doilea “dela : - 

„semănare, "ori şi cât de timpuriu, ar fi fost semănate ele... 
Am amintit dejă mai sus, că în semânţă. este planta formată... 

gata. Prin urmare mult mai înainte de a eşi ea afară, ca să 0, 

“vedem noi, tija este dejă „formată, numai cât este într'o “stare de 
“miniatură, Dejă, iarna, sau -chiar încă. din toamna anterioară, piu 

şi spicul este format gata, şi totul pregătit ŞI aşteptă numai primă- 

vara, cu căldura ei, pentru ca la: o ocaziune binevenită, s să. se ridice 
paiul şi spicul din pământ în atmosferă. Fig.'27.— ne arătă un: 

fe, de. secară; smuls din: "pământ la -24 Fevruarie, şi «la care să pot , 

pi 1 

3:
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- „nod! — cel dedesupt, dela celelalte, 

a 

i „ajutorul. ei se poate“ îndreptă iarăşi . 

fr 

“epocă, cu organizaţiunea lui interioară, cu  spiculela lui. 

- aeriană ca propteă.. “După” separarea 

- distinge foarte bine nu numai i cele 5 5 ngduri ale paiului” ci şi spicul—, 
care în stadiul acesta de desâltare'” întrece pe toate cele 5 noduri 

laolaltă, iar nodurile paiului sunt lipite unul de'âltul de abia să 
„pot observă. Fig. 28 ne arătă un spie .de- grâu; luat la aceiași. 

E Creşterea paiului. se face, foarte - 
repede, ajutată fiind de materiile de 

rezervă acumulate. Ea se începp prin: | 
„aceia, pa mai întâiu se separă primul 

. începe, să se întindă şi -dă naştere la. 
“prima articulaţiune — internod, car6 

„însă de! obiesiu. rămâne foarte scurt, 

„faţă de' celelalte. Deodată. cu el în 
cape a se întinde şi: creşte ăl doilea | 

nod, care îl ajunge şi întrece în scurtă 

„Nr reme în. lungime pe cel 'd'întâiu, . 
“dar îşi termină creşterea aproape de 

odată cu el. Iasă, în schimb ele amân-- | 

-"două,. rămân groase. și turgescente - 

multă “vreme. Turgescehţa nodurilor 
de jos este de mare importanţă fizio- o 

“ logică, pentru „că la cădere, paiul eu ...-. 

în sus, eventual produce o rădăcină   
lor-" începe ŞI: spicul - a. se „langi-î Fi, 27. "Secţiunea lonsitudiială” 

mod „simţitor, Ea . - „prin. un fir de- secară de toamnă, 

„Al treilea încă, înespe să crească n. la 24 fer. din pământ:.ș se- 
mult mai târziu dar. le ajunge şi în- cele 5 noduri a spicul, mărite de 
trece. pe “aceste, - crescând foarte” pei SN 10 ori. 

pede; şi. mult. mai inalt. decât ele.: ă DI i e 
“AL patrulea creşte 'la “început foarte, încet, „dar creşte destul 

. de iute, după ce: primul și al. doilea nod şi-au terminat dejă, creşte- 
rea; El devine cel mai lung între toate, și în, total el este tot așă 

de lung, ca cele . 3. internodii “ d'intâiu,, la: olaltă; Al. 5-lea nod 

„creşte. în acelaşi chip ca..al patrulea, nuinai ceră mai -târziu,; cu. 

0-45 zile în urmă, şi se face şi cevă,. mai lung. Ai 

“AL seasele întarnod creşte” deosebit de toate, Ia - început torte „o 

mânța g' rhizomul ze rădăcinile ke -- -



po 

a 8 

iute, aşă- ca; la finele sâptimânei | a doua, el - dejă.. e de Î-ori aş 
de, lung: ca internodul. al. „patrulea, ! şi de âpt ori mai. lung” ca al: 

5-lea. BI întrece în! lungime pe toate celelalte. EI este: de obieeiu 

acela, care poartă spieul — dar poate fi şi al 7-lea” ori şi al Alea, 
-ceiace însă se: întâmplă mai rar... - Se 

“Impăierea . durează -la secară în: total 8 săptămâri., Cu os: 

mea! internodiilor, stă în „raport. invers şi grosiinea şi tăria lor — 

"cu cât internodiile sunt mai joase şi mai scurte, 'cu. atât - ele sunt * 

mai groase și mai rezistente, Şi au, să supoarte o. greutate mai, mare, 

i. .P- 

   
"Fig, 28. Spice tânăr degrâneu . “Fig, 29, Paiu de secară, cu proptea, 
„.spiculele lui, lungime de !/+ mm. , ac rădăcina adventivă. 

„mărit de 40 ori IN Ea i 

E 3) Inspicarea sau eşirea, spicului,. este- cea “din rană fai a.” 

| _împăierei. Am văzut, însă maj: sus, că inspicarea propriu zisă: se 
face mult inai de timpuriu decât o vedein noi, căci: spicul este dejă ” 

“pe: deplin format, chiar înaintea .formărei internodiilor, şi dejă 

:atunei el este mai lung decât toate 6 internodiile la :olaltă. Dacă 

însă în decursul eşirei sale, el: nu-și mai sporește, numărul spiculelor, * 

prin. noui formaţiuni, a aceia nu este încă Sigur, dar foarte probabil. 

| 6) Căderea. Cu împăierea. cerealelor. stă în strârisă le. 

gătură şi. căderea, lor. Căderea lor este provocată totdeauna 
: de "o hrănire prea abundentă, în urma'căreia, ele desvoaltă 

— împing, planta, prea.-iute în' paiu'şi foi, Şi nu-i lasă timpul. .. - 
necesar, ca celulele şi - păreţii lor să se ingroașe şi inlem-. . 

“nească în 'deajuns.: Motorul! principal insă al căderei este . 

"lipsa de lumină, căci foile -cele lungi. şi late, acoper cu totul 
„partea de jos a paiului,, Şi “împedecă' lumina de a străbate 
până jos la baza. lui, ceiace face,i. că. partea superioară, să. 

n.
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se. desvolte inoeal, faţă. de partea inferiodtă, şi aceasta să nu. 
le poată suportă. După, aceia vine. pământul prea .gras, cu'0 . 

doză prea mare de azot asimilabil, care le „prea: grăbeşte, 1 le 

desvoltă prea tare în. tije. Şi foi şi — fă- 
cându-le opulențe și apoi- se culcă la - 
pământ. SR 

- Căderea, se face" totdâauna pe timp : 
_de ploaie, când spicul şi foile. fiind. încăr- 

“cate de apă; partea. inferioară are-să su- 
"porte. 0 greutate mai mare decâi ii per- 

mite consistinţa şi puterile ei. Bucatele 

odată căzute, rămân cu 'bobul incom-,'- 
plet, care nu se poate desvollă î în deajuns, .;. 

- iarăşi din lipsa, de lumină “suficientă. . 
Apoi în ele să desvoltă ciupercile 

parazite: rugina, tăciunele: etc. cari: gă-. 

-sesc un teren. tare. priincios pentru. ele. .: 

Un lan'de grâu normal trebue însă 
„să fie astfel, ca paiele lui să poată su- . 
„portă fiecare spicul său şi sarcina sa, şi. . 

numai. braţele secerătorilor, să. le poată i 
dobori la pământ, 

N Noi. însă.putem preveni căderea. tot-. 
" deauna mai dinainte. prin aceia, că facem. a 
arătura mai adâncă, gunoim pământul „Fig. 30,  Spie de erâu, 
deopotrivă, și nu semănăm prea des, aşă - : 
că fiecare fir :de holdă să-şi.aibă hrana Şi lumina suficientă, 

pentru des voltarea. sa normală. a 

  
ui 5. Inilorirea şi. maturaţiunea a 

“După: ce: “planta şi-a desvoltat pe. deplin. tija şi foile, ' 
materiile. de rezervă disponibile le întrebuinţează mai de-.. 

parte -la desvoltarea. floarei, -a fructului şi seminţei, necesare . 
la continuarea, şi propagarea speciei. 

„Floarea, se, compune. din calice, corolă Şi orzahele sec- 
suali: anâroceu Şi gineceu. Androceul se compune din unul 
sau mai multe. stâmine, “cari în  anterele lor „produc „polenul 

e 
.
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fecundator-—uni Bat galben. Gineceul : se compune dia pistil, 
şi „carpele cari formează ovarul. In-ovar sunt ovulele. cari 

"- se fecundează de cătră polenul scuturat din antere.. 

Inflorescența la cereale :şi graminee se numeşte: spic. 
Fiecare spic-se compune. din una sau mai rhulte serii de 
spice mai mici, numite spicule, (As. 30) Şi în fiecare spicul se 
găsesc una sau mai multe 2, 3, 4şi5 hori, din care insă 
nu toate se desvoaltă: şi“fecundează. | 

Florile la graminee « sunt. mai toti 
deauna hermafrodite, și numai: cele dela 

„porumb sunt monoice. Fiecare floare a 

foi groase şi aspre, numite” glumae, iar 

țiri, numite paleae. 

nele şi pistilul se lungesc şi es afară; 
anterele se deschid şi: scutură polenul    “dela gineceu. 

  

UL 
Fig. 3. Părțile prinei- - 
pale ale floarei de grâu.  lul Cu: stigmatele pufoase (n), (st) este pe- 

tiolul, (f) ne arată cele 3 stamine prelun- 
__gite şi eşite afară, fiecare din ele cu câte un săculeţ .— an- 

- theră (c), care se deschide şi lasă polenul să iasă afară. 
-Și mai bine vom cunoaște floarea — dacă vom face:0 

tăietură longitudinală prin mijlocul receptaculuiui — care ni-se -. 
prezintă astfel (fig. 32) gk este canalul stiliar, prin care pă- 
trunde polenul în gineceu. In lăunirul gineceului găsim un 

La înflorire. glumele - — _ pleava —. 
şi paleele, se -desfac dela olaltă, stami- : 

lor este învălită . pe din afară cu două 

“în lăuntru de alte două mai mici, Şi sub- . 

lor, care: cade şi se prinde pe stigmatul - 

Fie. 31 ne arată o floare â grâulii, IN 
întrun Stadiu ceva inaintat, p este pisti- 

„ mare spaţiu gol, loja ovarului, în” care șed ovulele (e) care. 
sunt fixate de] păreţii pistilului. Ovulele se compun din nucleu 

„ şi sacul embrionar (es) şi la vârful lor sunt cele două mici 
beşicuţe numite vesicule embrionare. (14); (ei) şi (îi) sunt 

cele două mici invălişe numite integumente, de care este 
- închis ovulul de jur împrejur, având. numai o singură .por- 
tiţă numită micropilă, (m) prin care pătrunde polenul până - 

la ovul.



a) Fooiindaiunea. „Actul fecurăaţiunei se incepe prin aceia, 
'ca să “deschid antherele, şi-şi: împrăștie polenul lor, care - 

ajungând pe stigmatul, pufos şi' umed, se'.prinde de acesta, : 

şi apoi acolo sub influenţa umoarei lui şi a căldurei, el ger- 

minează, produce tuburile polenice, care se împlântă şi pro-" 
“pagă mai „departe pe canalul stiliar: până la micropilă, şi 
„apoi străbătând prin ea. ajunge la ovule, unde fecundează, E 
„Pe. unul din” ele. is, 54). Da i. 

   
Fig, 82, Gineceul la zrâu, mi dit „Fix. 33. Organizarea micropilei; ai inte- 

-de 86 ori. - _ umentul exterior, îi integumentul inte- - 
. - rior, mmieropila, es sacul embrionar, fi 

. ovulul fecundat, mărit de 120 ori... 

„Pe timpul inlovivei absorpțiunea- de oxigen şi expira- 

țiunea, de acid carbonic, se săvârșește într'o măsură-cu mult 
mai mare, decât de ordinar. Respiraţiunea plantâi este mai. 
intensi vă la începutul înfiorirei, până ce se desghioacă bo- - 
-hocul, iar d'aci încolo ea, merge tot scăzând, până la coacerea 
seminţei. 

* “La plantele: hermatrodite, poleaul. se scutură şi, ajunge 
“singur pe gineceu, de-l fecundează, iar la plantele unisexuale, 
unde organele bărbătești Şi femeeşti” sunţ separate în flori : 

„ deosebite, el trebueşte adus .de alţi agenţi: vânt, insecte, ce 

- umblă, după miere etc. şi. depus direct. pe gineceu. Do-aci . 
se explică, că plantele cari. au fecundațiunea: streină, dege-. . 

„merează și se corcesc. aşă de uşor! între ele, iar varietățile lor 

Sunt aşă, de puţin constante. . : 2 DE 
După săvârşirea actului fecundajiunei, organele. fecuri- 

date se desvoaltă mai departe, ! iar toate: celelalte se usucă Şi - 

po:
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cad — d. es. petalele, androceul etc. Veşiculă embrionară fe- 
cundată, se. dezvoaltă. mai 'departe şi: dă naștere -la embrion, 

- iar cea nefecundată se piperniceşte şi resoarbe cu totul. Em- 

brionul crescând prin împărţirea repeţită a celulelor sale, se 
diferențiază în: radiculă, -tigelă şi „gemulă, şi crescând tot 
mai mare, el împinge endospermul la o parte, până ce ese 
şi se separă cu totul de el, rămânând numai scutelul în 'con- . - 

„tact.direct cu el, și acoperit fiind de coajă — epidermă. Ce- 

Julele lui sunt formate ȘI pline de materii azoioase —lgluten 
şi grăsime. E Mae 

    

E ps . , 

Fig. 84.. Un-grăunte de polen germinând .: Fig. 35. Freundaţiunea a unuia 
pe stivmat, cum pătrunde prin can: alul dintre ovule, celalt f, se resorbe . 

stiliar la ovule. : =. mai târziu, : 

“In timpul acesta, nici sacul ernbrionar. nu rămâne pe: 

loc, —ci din el se. desvoaltă. endospermul. Mai 'întâiu dela 
interiorul păreţilor lui începe. formarea de celule noni, prin - 
intinderea ;protoplasmei şi gramedirea, ei, în jurul cărora, :se - 
iveşte. câte o- membrană. In. protoplasma acestor, celule din 

" endosperm, se depun numai bobiţe 'de -scrobeală, cari umplu 
tot interiorul lor, incât la fine din protoplasmă.. nu rămâne 
decât niște dungi foarte fine şi delicate. Numai pe marginea 

„lui sub epidermă să mai depune unul sau trei straturi de. 
materii azotoase, iar încolo, el este Plin de scrobeală. 

„Alăturat, de ele, se dezvoaltă şi coaja sau'epiderma. In- 
tegumentul exterior dispare, dar rămâne cel interior care 
devine colorat, la „care să mai adaogă părţile rămase din 

.
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, Ovul ş şi păretele. receptaculului =— şi toate la “Olaliă : formează 
„coaja sau epiderma cu cele 3 stratificăţiuni ale sale. | 

* Cu. deplasarea. de. materii . „organice, se. săvârşeşte tot 
- odată Şi. creşterea. plantei! în lungime. şi grosime, — prin um- - 
plerea : celulelor şi' formarea de. celule noui. Când celulele din 
'endosperm sunt .astfel pline cu bobiţe de scrobeală, încât. 
ele ocupă întreg. interiorul, fără: de'a “lăsă gol între ele: 
sau. vacuole cu, aer, atunci bobul ne apare transparent. și 
tare — şi-i zicem că ește sticlos sau tare; iar când. în ele pe 
lângă bobiţele de scrobeală rămân multe goluri cu aer, nise : 
par de; tot albe — şi ii zicem că este făinos. Răi - 

“Pentru: ca fructul sau sămânţa plantei ș să se poală coace, E 
el : are lipsă de multă căldură. “ 

Până: la maturaţiune 'el creşte insă în “continu în lăun- E 
"tru-şi' în afară. Deşi dejă de timpuriu. fructul. sau bobul:a - 
“ajuns la mărimea. sa normală, totuşi el este - incomplet, căci - 

- cea mai mare parte a lui, se compune deocâmdată, din apă, -. 
.. — peste 50—60 la sută apă, şi în afară, e de, culoare “verde. „ 

| „Bobul când a ajuns: pentru prima dată la, dimensiunea. 
sa normală, are interiorul său plin cu o umoare albă, ca 
laptele — de unde îi zicem că este încă crud — în lapte; acesta, 

'e- primul stadiu al maturității — ăcel în, lapte. : 

| "Mai târziu apa evaporându-se trepiat, laptele se tot con- 
densează, până când bobul nu-l: mai putem . strivi. între -de- 
gete; când este dejă vârtos sau consistent — î] putem. încă 
tăiă cu unghia. şi în afară, ia -o culoare gălbue ca, .ceara,; şi 
acesta este al doilea grad de” maturaţiune, pe, care îl numim : a 
Pârga.. Si e , ae 

„=. Peste câteva zilei bobul se. “invârtoașe asutel, “încât nu-l -- 
-măi putem -tăia, nici cu unghia, ci numai: cu cuțitul; în afară -- 

"capătă, culoarea lui caracteristică, iar. în lăuntru -aroma şi  . 
.dulceaţa specifică a lui, Acesţa este al treilea 'grăâd de-ma- - 
turitate — numit al -maturităţii complecte, popular al coacerei.. |. -- 

„depline. 'Un grad şi mai. înaintat, al ei, este acela; al răscoa- ! . 
cerei, numit frecut — când sămânța. se sculură, -. . 

| “La” maturaţiune, cu cât trec, din lije şi foi substanţe , 
„organice mai multe, ca să, se depună în: sămânță (bob), ca” - 
materii de : rezervă, cu atât bobul va, creşte, mai mare — se 

„umflă, apoi se invârtoşează, în proporția îi în care apa dispare:



Pe 

: din el. prin evăporăţiunie, iar, “substanţele solide ș Şi miezul spo- ă 

„rește. Dacă omul sau evenimente naturale. nefavorabile in- 

tervin, d. ex. un timp nefavorabil, secetă, etc. atunci bobul: 
rămâne mic, incomplet şi după evaporarea apei, el se sbâr- 

ceşte, Lipsa de căldură; la, maturaţiune, le face pe cele Rai 
„multe să .nu ajungă la dulceaţa, lor obicinuită.. 

Trecerea; substanţelor din -tije şi foi în seminţă, -s să să- 
vârşeşte la; maturaţiune în aceleași țesături şi organe,. Și sub - 

„aceleaşi forme, ca şi la germinare, numai în ordine inversă... 
- Mai intâiu se deşeartă foile, tijele şi” ramurile verzi,. de. 

„'scrobeală şi clorofilă, în urma căreia planta, își pierde cu- - 

loarea cea. verde a ei şi. devine palidă, —oălbuie, galbenă | 
„închisă; şi brună. Apoi trec şi celelalte substanţe organice, 

» „cari îşi.schimbă locul l6r, pentru:a -fi depuse ca materii de 
_. rezervă, Toate “materiile organice formate până aci în corpul . 

plantei ca: scrobeală, zăcharuri, uleiuri grase şi aromatice, 

„materii albuminoide. etc., dacă erau solide se dizolvă, altele . 

„se modifică, Şi apoi ca lichide, se indreptă spre fruct sau să- - 
mânţă, sau “cătră anumite rezervorii: rădăcini, tubercule, 
tulpine, raze mădulare etc. ca, să fie depuse acolo ca materii - 
de rezervă, pentru anul viitor sau pentru. o altă novă gene- . 
rațiune. e n. 

" Tot.odată la plantele anuale, rădăcinile încetează de 
timpuriu după fecundaţiune, cu absorpţiunea de principii ali- : 
mentare din pământ, şi continuă numai cu absorpțiunea de - 

apă; pentru dizolvarea, substanţelor solide din ca şi întreţi- 
nerea transpiraţiunii; mai târziu cu intrarea gradului de Ma-. 

turaţiune în pârgă; încetează şi aceia.- Rădăcinile se usucă 
.. mai întâiu, apoi mai târziu se usucă și lija cu sămânţa ler. 

“cu totul - planta moare. la plantele. bienale şi vivace, se 
sistează creșterea; planta, îşi pierde foile sale verzi, şi vege-. 
taţiunea ei încetează — respiraţiunea să. reduce la minimum. 

posibil; planta intră, în repaosul de iarnă. 
“Cu formarea, complectă, a seminţei: cu diferenţiarea și. 

*. dezvoltarea embrionului și umplerea albumenului cu materii - 
„de rezervă, se termină: deocamdată 'vieaţa şi rolul plântei, 

„care la rândul ei, este baza unei. i.alte, noui generaţiuni.
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 1.. Formarea terenurilor. şi în deosebi . 
a terenului arabil, cu privire la agricultură şi | 

„economia iorestieră Da ai 
1 

Pământ, în sens' “agricol; nu e un corp simplu, ci.un 
corp complecs, alcătuit din sfărâmături de roce sau. petri, din - 

pământ mărunt. sau ţărină, apoi microorganisme, substanțe e 

orgânice, sau humus, săruri, apă și gazuri. Țărină sau pă-. . 
“ mântul' mărunt se compune din. argilă. sau clisă, din nisip; 

a rocelor “sub influenţă: agenţilor 'fisici pe. cale mecanică, . : 
- chimică şi! biologică. Țărina înlesnește:.rădăcinilor . plantelor 

„_ pătrunderea în pământ, -iar stărâmăturile de roce, servă mai 
„mult la fixarea şi încleştarea lor, pentru: a da plantei spri-: . 
jinul și rezistența necesară, contra -atacurilor: din afară: a. 

calce şi' humus. Ea se formează prin măcinarea treptată . 

“vântului, oamenilor şi animalelor. Substanțe nutritive propriu 

. zise pentru: plante nu suni în pământ decât. - numai. unele - 

săruri şi gazuri, ce rezultă din .sfărâmarea, şi dizolvarea TO- 

celor şi din descompunerea . „substanţelor organice, atât: ani- 
“malice cât şi vegetale, trecute mai mult:sau mai puţin în pu- 

. trefacţiune, şi pe cari noi de ordinar le-numim humă şi humus. 

Totuşi. sfărâmăturile - de roce, dimpreună . cu -ţărina,” 

huma apa, s sărurile și gazurile: din pământ, nu sunt d6 ajuns . 
pentru ca, planta să poată. vieţui şi:a, se desvoltă întrânsele, n 
ci să, mai. cere că acel. ameştec: numit părânţ, să mai in-
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tranească în sine şi arici condițiuni: anuniite calităţi fizice, 
"şi să fie ajutat şi.de umiditate suficientă, de . lumină şi căl- 
„dură, sau de o climă potrivită. Pentru ca pământul să poală 
__A lucrat şi cultivat, e necesar ca în cea. mai mare parte a: 

lui să fie într'o stare de tot mărunţită, să, se compună pre- 
cunipănitor din ţărină, pentru. 'ca 'aceasta pe deoparte să 

„„abșoarbă ȘI rețină: umiditatea necesară timp mai îndelungat, 
iar de alta, să.ofere plantelor spaţiul necesar, unde ele să. 

: “Și poată dezvolta rădăcinile lor. Ţărina. a'.rezultat din des- . | 
„picarea şi zdrobirea rocelor . şi stâncilor, cari au format şi: - 

„. formează în .mare. pare încă și: acum scoarţa, şi. coaja pă- 
“mântului. - . 

2. Agenţii, cari contribuesc- la formarea. ” 
- terenurilor 

Agenţii cari coniribuesc la măcinarea bocelor - şi 'stân- 2 
cilor sunt: căldura şi gerul, aerul; apa, gazurile, omul, ani- 
malele şi: plantele. Aceşti agenţi atacă cu atât măi ușor şi: . 

mai cu succes rocele, cu' cât cele mai multe. din ele, sunt 
„ niște petre mixte, „compuse din diterite elemente şi substahțâ; 
„Rocele poroase sunt mai tare expuse acţiunei agenţilor na" 

1 

turei, decât cele compacte şi -masive, şi prin urmare ele se 
sfărâmă şi pulberizează, și: mai iule decât acelea. Dease- 
menea lespezile şi rocele şistoase și foioase, se despică, Şi sfă- 
râmă mai uşor, decât cele omogene şi compacte. 

d) Căldura. Precum cele mai multe corpuri, tot. aşă și 
mineralele. şi 'rocelele. la: căldură se dilatează și. își măresc. 
volumul lor, iar la frig şi-l contrag şi reduc. Dilataţiunea. ȘI 
contragerea 'repețită are drept efect, ca cu.timpul peatra - 
sau. roca să-și. piardă; din consistenţă şi duritatea ei. Afară 
de acestea, multe roce mai sunt şi amestecuri, compuse din . 
diferite elemente şi substanțe, și cari se: vor dilată şi con- 
trage diferit, fiecare în felul ci. Pe lângă aceste rocele mai 
sunt răi. conducăiori de căldură, și deci căldura se va pro- . 
pagă numai cu încetul dela 'suprafaţă innăuntrul rocei. - Co- 
loarea, încă. influențează, mult asupra .incălzirei neegale a ro- 

celor, Mineralele." negre, sau părțile. rocei de coloare mai 

y



închisă ori nieaeră, se încălzesc. mai iute și mai tare, decât. . 
cele albe şi deschise, “dar. se și răcesc mai curând decât ele. 
Deasemenea. şi 'cele cu: suprafață netedă şi lucie, se” încăl- 

„„ Zese” mai iute, dar se şi "răcesc mai'curând, decât cele aspre: 
şi poroase. Trecerea dela căldură la frig şi viceversa, urmată - 
de o dilataţiune şi contragere! neegală a părţilor. superioare -. 
ale -rocei faţă de interiorul mai rece, produce: cu timpul în. 

roci și stânci, o. mulțime de crăpături. şi borte, prin cate se 
înlesneşte pătrunderea, aerului, apei, plantelor şi animalelor, 
înnăuntrul pietrei şi stâncilor, ca să -le sfărâme; Mae 

0) Aerul atmosferic, cu: agenţii săi incă atacă” conside- .. 
"- rabil mineralele şi 'rocele şi în. deoscbi: oxigenul - atmosferic 

ozonul. oxidează metalele : fierul îl înroșeșt6 şi: preface în ru- 
gină, sulful, în oxizi şi apoi prin hidratizare în acid sulfuric: | 
iar bioxidul de carbon, “după ce vine în contaci cu apă, atacă 
şi dizolvă aproape toate. mineralele, și în “fine amoniacul, - 
atacă substanţele organice şi humusul prefăcându-le „în H20 -. 

„Și CO», care venind in. contact -cu apa, reduce sărurile mine- : 
rale şi se combină cu ele, : a 

- c) Apa. Apa curată sau apa de ploaie — dizolvă undle . 
: minerale de ex. sarea gemă, şi dă naștere la apa sărată, _. 

E dizolvă, gipsul etc;, făcând. şi lăsând-in urmă'sa în mineral 
"şi rocă, tot. atâtea găuri mari şi mici, în cari. pătrunde . din: 
nou aerul şi apă, de continuă acţiunea lor cu un succes din, 

"ce în ce mai mare. Substanțele minerale dizolvate în apă, 
„sunt cele cari dau apei de băut gustul ei plăcut ŞI răcoritor, | 
"Şi cari o disting. aşă de bine de apa de ploaie, pe care.noi 

nu 0 putem: bea, zicându-i că e. leşinată. Apa dură şi: apa 
moale. Apa bună de. băut conţine 1 vol. Ca O sau 0,7 „vol. 

“MgOla 100.000 “volume apă. : 
-- Apa mai aduce unele minerale la sfărâmare! și dizol- 

„vare prin aceea, că intrând” in combinaţiune cu :el€, prin 
hidratizare,.le face ca ele să- şi mărească. volumul, și apoi 

„să-şi piardă? consistenţa lor, şi să. devină Ușor solubile de ex. 
Oxidul de fer hidratat este” solubil in apă.. 

- Iarna apa intrată în “crăpăturile. și bortelo pietrei, când 
inghiaţă îşi măreşte. volumul dela 100 la 109 şi face ca piatra 

„şi stânca să „crepe şi să se despice cu mare zgomot, care. 
foarte des se poate auzi „pe timp de geruri cumplite, iar la 

: po. - . 7 , , - 2 ii - . D
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desghiețare. zi topirea,. ei, să. se: adune in. | crepătura. făcută 

mai multă apă decât inainte, care la o. nouă înghețare. să 
continue aceeași operaţiune, cu mai multă -forţă și mai mare 
succes decât inainte. Aceasta repetându- se de mai mulle orj 

în decursul unei sau mai multor ierni, cu efect din ce în ce 
„mai mare, va avea drept rezultat final; ca, .piatra mică să 
se sfărâme cu. totul; iar blocul mare din munte, să se rupă - 

„şi desfacă de stânca compactă, unde nu :maâi. poate stă. EI:.. 
pornind. pe pantă de vale, prin lovirea şi mişcarea din loc 

„a altor blocuri şi 'pietre, îşi rupe şi. sfărâmă colţurile şi mu- 
„chiile sale tocindu-le şi perzând mult din dimensiunea Și. Vo- 
lumul său, până ce ajunge jos în vale. - | 

Dar. rolul apei :nu se limitează numai aci, în - privință " 

acţiunei ei asupra rocelor. Cu mult mai puternică, decât ac- 
ţiunea chimică este acţiunea mecanică a, apei: prin transport 

“și măcinare, când ea este pusă. în mișcare, de vânturi, flux 
și reflux sau ca apă curgătoare, prin transportul şi frecarea 

rocelor una de alta; până le. sfărâmă şi macină CU - totul, 
E Proverbul vechiu că «picălură cu picătură, găureşte piatra», ne 

spune “acesta, iar: apele curgătoare cu petrișul şi nisipul ce-l 

duc ele, găuresc, rod şi tocesc foarte mult petrele peste care : 

trec, ori cad ele. Blocurile mari şi pietroaele enorme, luate. 
„din munţi, sunt duse departe Şi depuse ca „prund, nisip şi 
„argilă. După cum scade volumul și cursul apei, în acelaş 

raport scade. şi forța de transport a €i. La o iuțeală de 15: 
Cm. pe secundă duce numai nămol fin, la una.de 20'cm. pe. 

secundă nisip mărunt, la, 30 cm. nisip mare cu petricele, la 
12 m. petriş in forma nucilor şi ouălelor, la 1;5 m. bolovani 

- cât pumnul. Torenţii curg cu o iuţeală de 5—6 m. pe se- 
cundă, iar; râurile plutitoare şi navigabile cu una de 1;5—3m. * 

La, munte aproape toate râurile şi pâraiele iuți de munte, 

formează -adesea torenţi foarte periculoși, cari desfac din locul ..- 
“lor şi duc cu sine petroaie mari, uneori blocuri 'colosale, 

micşorându-le treptat volumul şi greutatea," prin frecare și 
lovirea una de alla, şi după scăderea vitezei apei, depunân- 
'du-le ca bolovani şi prund în cohalmuri şi dălmuri,. cu cari 

cauzează mari stricăciuni și daune agriculturei. La intrarea 
“lor în regiunea dealurilor, ele depun mai mult numai prund 

compus din pietriș, de mărimea, nucilor şi a ouălelor de găină,
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cu puţin nisip între ele, iar în continuarea cursului lor mai 
departe în.şes şi câmpie, ele depun numai un nisip din ce 
în ce mai mărunt şi argilă fină ca nămol. Apa lor la câmpie 
este de ordinar tulbure sau cel puţin opalizată şi foarte rar 
limpede şi curată. - De 

Rocele luate de râu din munte în formă de blocuri. şi 
pietroae enorme, râul după ce le-a măcinat și tocit pe .toate, 
le duce în suspensiune ea tulbureală Şi tîriş prevalindu-le, 
apoi le depune ca argilă şi nisip în amestec cu bolovani, 
petriş în şes sau către gura, sa, grămădite unele peste altele 
după cum este viteza lui. Prin depunerea de straturi variate 
de petriş, nisip, gunoaie, argilă, potrivit cu tăria curentului, 
râurile şi pâraele formează în jurul lor aluvioanele —lun- 
cile — acelea, bogate şi mănoase, caracteristice prin o mare 

"fertilitate, pe cari le îngrașşe şi ferlilizează din nou la fiecare 
inundaţiune, prin stratul de nămol bogat, ce-l depun la fie- 
care revărsare., Nisipul mare grăunţos şi mai mărunt, apa 
îl depune când curgerea e lină sau înceată, iar argila se 
poate depune numai după ce apa a ajuns în linişte com= 
pletă: în sânuri, ghioluri, coade, bazene, bălți, la revărsare, 
stagnaţiune etc. 

Apa curgătoare câte-odată este de. mare folos, când ne - 
aduce şi depune un nămol gras și bogat .în săruri și tot felul 
de gunoaie; iar altădată însă este dăunoasă, când în -loc de 
nămol, depune și lasă în urma să, numai petriş, prund sau 
un nisip curat — nisip sburător; sau când de pe coaste şi 
pripoară spală în jos toată ţărâna formată, și pune şi piatră, 
în mişcare, sapă noui vaduri şi văgăuni, - erosiuni conside- 
rabile. | i 

Mult mai stricăcioasă decât la câmpie şi. coline, este 
apa la munte, și mai cu seamă acolo, unde pădurile au fost 
tăiate fără nici o rațiune şi cumpăt— au fost devastate. 
Acolo ea, face in adevăr stricăciuni enorme, prin văgăunile 
ce sapă, şi petrișul ce se pune în mişcare la fiecare ploaie 
mai mare sau ruptura de nori, ceeace în regiunile acelea, 
foarte des se întâmplă. La un puvoiu 'mai mare, sau rup- 
tură de nori, apa negăsind pe coastele şi pripoarele cele 
piezişe nici un fel de obstacol în calea ei, ea curge cu multă 
furie de vale, și în timp de 10—20-—30 de minute, este adu- 

20330 4
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nată şi grămădită toată jos în vale: — dela poale, coaste și 
vârf, unde ne mai găsind vaduri suficiente pentru încăperea 
ei, săpă alte vaduri noui, sapă şi distruge totul, ce-i stă în 
cale, ca apoi după ce a trecut unda, cu stricăciunile şi de- 
vastaţiunile ei înfiorătoare, să se retragă în liniște, iarăşi în 
albia ei obișnuită, Aceştia sunt.aşă numiții forenți de munte, 
cari distrug şi acoper în vale toate cu petriș, bolovani şi 

, 
y 

      
  

  

Fig. 35. 'Torenţi, 

blocuri de piatră; iar în vadul lor enorm, vara pe timp de 
secetă, nu se găseşte de multe ori o lingură de apă, şi toţi 

“sunt secaţi, ci numai blocuri și mormane de piatră. 
„Din contră, acolo unde pădurile au fost conservate şi 

bine întreţinute, cu masivul încheiat, fie coastele şi pripoa- 
rele cât de: tari, de pe .locul impădurii, niciodată apa nu
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poate spălă şi duce ţărina de vale, şi nici stricăciuni nu 
“face. Acolo fie ploaia cât de mare şi de violentă, ea nu poate 
face stricăciune, căci picurii își pierd din viteza lor la că- 

derea printre frunzele copacilor, şi o parte din apă se eva-' 
porează îndată, înainte de-a ajunge la pământ, iar cea căzută 
la. pământ, este prinsă şi reţinută acolo de humusul format 
din frunzele vechi de 2—3—5 ani, printre cari se strecoară 

- şi scurge incet, din frunză în frunză. Până ce să ajungă ea 
în vale, cea căzută la poalele muntelui, este dejă. de- mult 
dusă departe în vadul lat la câmpie, așă încât acolo nici- 
odată nu se întâmplă aglomerare de apă, ca să formeze to- 
reni, şi nici că poate face stricăciuni; chiar şi dacă ar deboraă 
peste malurile ei obișnuite, luncile nu sunt săpate şi nici. 
acoperite cu petriș. . 

Apa rămasă în foi şi humus e reținută, acolo timp înde- 
lungat, şi se scurge numai treptat; o parte din ea se eva-. 
porează, dă naştere şi atrage la sine alte. ploi, iar Ja scur- 
gere alimentează uniform izvoare. fântâni, pâraie, cari nici- - 
odată nu seacă, şi nu-şi pierd debitul 'lor- de apă, fie anul 

ploios, fie secetos. In atari regiuni, formarea de, torenţi nu 

este posibilă, căci şi la o eventuală ploaie mai mare, apa 

abiă ese afară, din albia sa: obişnuită; blocuri şi bolovani nu 
duce niciodată, ca, să astupe albia, cu ele, iar stricăciunile 

şi pagubele ei sunt. totdeauna neînsemnate. Variaţiunea, debi- 
tului apei curgătoare şi a patului ei între timpul ploios şi 

„secetos, este puţin simțită. | 

Contra revaşelor apei şi a măcinărei terenului şi punerei 

pietrei în mișcare, în pădure ne asigură nu numai humusul 

care .acopere ţărâna, ci şi rădăcinile fibroase ale arborilor 
și arbuștilor, care o proteg, şi nu o lasă să se macine în 
Jos, şi nici pământul să se usuce cu totul pe timp de secetă. 

De aci provin foloasele imense ale pădurilor, cari mo- 
derează clima unei ţări, calmează atât gerul cât şi căldura, 
temperează arşiţa soarelui, frâng vânturile şi atrag la sine 
şi înmulţesc ploile, prin evaporaţiunea lor lentă şi constantă 

şi regulează accidentele climaterice. "Țările şi regiunile bogate 
în păduri, au totdeauna 0 climă domoală şi plăcută; cele 
fără păduri una aridă şi excesivă, climă de stepă, cu tran- 
zițiuni brusce, dela un-extrem la altul.



„Pe lângă apa din ploi mai avem apa căzută ca zăpadă, 

a cărei acţiune se vede mai ales în munţi prin formarea de 

avalanşe şi ghețari. Ghejarii, ometele veşnice și avalanşele 
- din munţi au 0 mare putere de. transport şi măcinare a 
rocelor, iar unde se topesc lasă tot materialul adus de ele. 

ca, morene şi blocuri eratice. Blocurile cuprinse în ghieţuri 
sunt duse şi târâte departe dela, locul lor, sgârâind pietrele 

peste cari trec. Măcinarea rocelor de apă, de aer şi apa în- 

cărcată cu. bioxid - de carbon, se numeşte s/ărâmare simplă. 
Mult mai mari ravagii şi erosiuni decât cele ce se văd 

la suprafaţă, sunt cele ascunse din interiorul pământului 
prin acţiunea, chimică şi mecanică a apei dizolvând şi mă- 

cinând petrile. Nu este rocă şi piatra în care să nu poată 

pătrunde apa prin porii ei. Apa pură şi cea saturată cu 
bioxid de carbon intrată în ele atacă carbonatele şi fosfaţii 
şi le preface în'săruri, dizolvându-le ca, bicarbonate. Apoi 
atacă silicatele şi toate mineralele, fără deosebire, în special 
metalele din ele: potasiu, sodiu, calciu, magneziu şi fier și 
pe cele greu solubile le preface în oxizi, mai uşor solubile, 
Astfel ferul oxidat se preface în oxid de fer hidratal-rugină 
şi-l dizolvă; “sulfatul de calciu ca anhidrită îl preface în gips, 
Ca SO; + 2H:0, etc. In drumul ei,-apa subterană când este 
îmbibată cu bioxid de carbon, atacă mai uşor şi dizolvă, 
calearurile, gipsul, dolomia, pe cari le ia și duce cu sine și 

apoi le scoate la, iveală la mari depărtări ca apă de izvoare. 

Unde a dizolvat pe,acestea, au rămas crăpături şi borte 
mari și mici, peşteri mari subterane, cari se pot vedeă 
adesea în munţii calcaroși, sau de multe ori se prăbuşese 

singure. Cantități enorme de minerale le sapă și dizolvă 

astfel și pe toate le duce cu apa în izvoare, fântâni, pâraie. 
Câteodată însă apa care a dizolvat bicarbonatul de. calciu, 
dând peste atari peșteri şi găuri subterane, îşi perde o parle 
din acidul carbonic și atunci nici calcea nu se mai poate 
țineă dizolvată, ci se depune în formă de stalactiţi sau sta- 
lagmiţi. O parte din ele rămân însă în dizoluţiune ca. apă 
“dură de izvor, bogată în carbonate şi sulfat de calciu-gips. 

d) Plantele. Plantele încă iau :o parte însemnată la 
sfărâmarea, pietrei şi formarea pământului agricol. Pe stânca 

„lucie şi golaşe, se ivesc şi prind mai întâiu unele plante
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mici, sau colonii întregi de plante inferioare, de o organiza- 
ţiune de tot simplă, a căror corp şi organizaţiune de multe 
ori se compune numai din câtevă 1—2, 3 celule: lichene, 
alge, de toate formele şi culorile,. cari atacă şi corodează 
stânci şi roce. - 

Aceasta o putem vedea şi observă foarte bine, la mo: 
numentele de piatră, fie acelea cât de lucii şi poleite chiar, 
la clădiri vechi sau la munte, pe stâncile golașe, etc., unde 
să văd în mare număr atari colonii de lichene, cari cu su- 
curile lor atacă şi dizolvă, corodează pietrele, lăsând tot atâtea 
răvașşe şi cărăruşe în urma lor. După moartea lor, terenul 
pregătit de ele, îl ocupă alte plante, de-o constituțiune mai 
complicată şi mai robustă, — muschii, — cari prin organele 
lor mai puternice, ajutate fiind de huma şi gazurile, ce se 

formează în straturile inferioare din organele moarte ale 
lor — acid carbonic, amoniac etc. şi cu apa de ploaie, care 
rămâne mult timp în perinele lor, atacă şi pot distruge piatra 
cu efect mult mai mare, decât predecesoarele lor: lichenele 

"Şi algele. 
După ce muschii, au atăcat şi mărunţit în destul piatra, 

dela suprafaţă înlăuntru, încât ei cu rădăcinile lor nu mai pot 
străbate stratul de ţărină dejă format, atunci ei pier. Masa 
este dejă întinsă şi pregătită pentru alţi oaspeţi, mai mari 
şi mai pretenţioşi: pentru plantele cu o organizaţiune com- 
pletă: fanerogame şi criptogame, cari nu întârziează de-a sosi, 
sămânţa lor fiind adusă de apă, vânturi, animale şi alţi agenţi, 
precum vedem adesea, prinzându-se şi 'desvoltându- -se arbori, 
arbuşti şi ierburi, pe stâncile cele” mai prăpăstioase şi chiar 
verticale. 

“Dar şi plantele fanerogame, „pot să atace piatra direct și 
să o slărâme. Arborii și arbuştii pătrund cu rădăcinile fi- 
broase ale lor prin boartele şi crăpăturile pietrilor, unde după 
ce s'au întărit şi îngroşat, fac ca ele să se desehioâce şi mai 
tare. Lucerna și sparceta dizolvă, şi străbat stânca compactă 
de var, până, la adâncimi considerabile de-2, 3—4 m.; sco- 
țându-şi de acolo hrana lor, şi contribuesc totodată la sfă- 

_râmarea, ei și mai tare prin apa şi aerul, ce intră în urma 
lor, şi prin huma, formată, la putrezirea rădăcinilor lor. Când: 
plantele mor, prin contactul cu aerul și apa ele putrezesc şi
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se prefac în humus, din-a cărui descompunere, se formează 

acid carbonic, amoniac şi diferite gazuri, cari ajutorează mult 
apa în acţiunea ei întru a sfărâmă şi dizolvă piatra. Huma 

mai dă pământului culoarea cea închisă, atât. de preţuită şi 
folositoare la terenurile cultivabile, și pentru încălzirea pă- 
mântului. 

“ Câteodată însă, plantele ajungând cu totul in apa stă- 
tătoare, și fiind excluse dela contactul şi acţiunea 'directă a 

aerului, ele.nu pot putrezi şi a. se descompune în mod nor- 
mal, ci se prefac în pământ vegetal, pe care noi îl numim 

humă; marecagiu, turbă, sau că ele se carbonizează cu 

totul, prefăcându-se în lignită, cărbune de piatră, antracit, 
houilă etc. a 

e) Animalele. Animalele mari şi mici, încă facilitează 

sfărâmarea. rocelor prin modul lor de vieţuire şi hrănire, și 
in deosebi prin obiceiul, ce-l au unele din ele, de a-și face 
locuinţe şi culcuşuri în pământ şi prin spelunci şi găuri, unde 

după ce mor, prin descompunerea cadavrelor lor formează 
apă, amoniac, acid carbonic şi alte gazuri, cari atacă şi 
sfărâmă piatra.. Apoi alte animale, iau din apă materiile mi- 

nerale dizolvate, spre a-și formă scheletul şi cojile lor, — cu 

deosebire carbonatul de calce și silicea, cum sunt scoicile, 
melcii, coralieri, iar apoi murind, cojile lor adunându-se şi. 
lipindu-se între ele, forinează piatra de var conchiliară, creta, 
băncurile de coralieri și madrepore; pământul de diatomee 
cunoscut sub numirea, de Kieselguhr-şmirgel este format din : 
silice, etc. 

Aceşti agenţi au lucrat şi contribuit totdeauna, la stă- 
râmarea şi despicarea rocelor, şi la formarea terenurilor ara- 

bile,. şi în modul cum vedem făcând azi, înaintea ochilor 
noştrii. Numai cât cu timpul unele materii sfărâmate de apă 
şi alţi agenţi, în decursul veacurilor s'au lipit unele de altele, 
şi sau cimentat intre sine, s'au impietrit iarăși, nisipul a de- 
venit grese, argila şisturi. | 

„De foarte multe- ori și apele, şi-au schimbat locul şi cursul 
lor; mările în urma cutremurilor de pământ şi vulcanilor, 

„şi-au schimbat locul și sau retras în -altă parte, fundul lor - 
sa ridicat şi svântat, devenind continente noui, lacurile au 

secat, păraiele şi râurile şi-au schimbat cursul şi direcţiunea,;



de sub apă şi din şesuri s'au ridicat munţi înalţi, iar alţii şi 
continente întregi sau prăbuşit în adâncime şi au pierit în 
abisul, acoperit de apă. . - 

3. Rocele, cari contribuesc la formarea terenurilor 

„Nu toate rocele rezistă deopotrivă atacurilor mecanice 
şi chimice ai agenţilor citați mai sus, ci ele diferă foarte mult 

„între sine, după mineralele şi elementele ce conţin, şi după 
forma şi starea nativă, in care se găsesc ele. Rocele cele mai 
multe sunt nişte amestecuri. de substanţe şi elemente diferite. 

„ Acestea, vor rezistă în mod iarăşi variat, atacurilor externe 

şi interne. Cele mai rezistente vor fi totdeauna rocele omogene 
“si de natura compactă. 

In privința originei şi naturei rocelor, le vom deosebi 
în trei clase: 

a) Rocele platonica masive, de origine, focoasă, derivă sau 
dela răcirea suprafeţei globului terestru, sau au fost scoase 

şi asvârlite mai târziu de: Către vulcani, din focul intern dela 

centrul pământului; ele toate au fost la început în stare to- 
pită şi lichidă, sau cel puţin incandescență, iar după aceea, 
Sau răcit, solidificat şi împietrit. Ele totdeauna, sunt crista- 
lizate, şi de multeori sunt cu cavităţi şi pori întrânsele, for- 
mate de vaporii şi gazurile . cuprinse în ele, când erau încă 

in stare incanăescentă.. 
5) Rocele neptunice “sau sedimentare aduse şi depuse de - 

apă, compuse din argilă, nisip şi, bolovani, sau pietre rosto- 

golite. Argila şi nisipul s'a depus în straturi, şi întărindu-se 
sau prefăcut în piatră: argila în şisturi şi nisipul în grese, 

prundişul în conglomerate 'şi pudinge. 
Bicarbonatul de calce dizolvat. de apă, pierzându-și o 

parte din acidul carbonic, sa precipitat şi depus ca stalactiţi 
sau stalacmiţi, piatră de var, etc. din care melcii, scoicile şi 
polipierii şi-au format cojile şi bancurile lor, cari apoi încă, 

au dat naştere la piatra, de var concbiliară, cretă etc. 
c) Rocele metamorfice, cari deşi au fost depuse de apă, 

totuşi venind peste ele în urmă roce plutonice în stare in- 
candescentă şi topită, prin contacțul şi influenţa r rocelor vul-



canice, ele şau schimbat consistenţa, și au luat şi ele forma de 
cristale, au devenit roce cristaline, de unde şi numirea lor de 
roce metamorfice adică schimbate. Rocele neptunice se întind 
şi acopere suprafețe mari, pe când cele plutonice se găsesc 
în vine sau filone mai restrânse. | 
“După natura şi cuprinsul lor rocele se sub-a“wid. 

Î. In roci cristaline, amestecate sau variate. 
2. » » Simple sau omogene. 
3.» » clasticesau sdroburi de piatră, «grohotiş», con- 

glomerate, brecii, argilă, lut, margă. 
4. In roci de origină organică. 
Originea şisturilor cristaline cari se consideră drept unele 

din cele mai vechi — nu este încă bine stabilită, cari factori 
au contribuit la formarea lor. i i 

Minerale simple sunt: sarea, gipsul, anhidrita, calcarul, 
 dolomia,. cuarțul, silexul, talcşistul, șistul cloritos, serpentinul, 
minereurile de fier, turha. - a 
„La mineralele amesterate avem să deosebim între ames- 
lecuri principale şi accesorii. Cele mai sus numite pot să 
figureze şi ca amestecuri esenţiale; accesorii sunt acele cari 
se ivesc mai rar și la întâmplare, ele au un rol cu totul 
secundar: concreţiuni, brecii, ori în forme de vine, filoane etc. 

- Mai vine în considerare și modul lor cum se prezintă . 
structura lor, d. ex. din aceleași elemente se, compune gra- 
nitul, gnaisul și porfirul cuarţos — apoi deasemenea mar- 
mora, calcarul compact etc. unde ele ca formă sunt cu totul 
diferite şi după modul lor de: intrebuințare. Apoi granitul 
însuşi poate fi diferit cu grăuntele mai mare sau mai mărunt 
şi de diferite culori după substanţele accesorii ce el conţine 
d. ex. fier etc. . 

După cuprinsul lor le mai putem deosebi in acidice şi 
bazice, Acidicele sunt bogate în acid silicic liber (cuarţ), şi 

„conțin şi multă mică, d'acea rezistă mult timp sfărâmărei, iar. 
bazicele nu au cuarţ și mică, deci se macină mai uşor şi dau 
şi pământuri mai bune. Acidice sunt granitul, gneisul, porâr, 
trachit şi micaşisturile. 

„ Bazicesunt: sienit,.diorit, diabas, melafir, dolerii și bazait. 
d) Rocele silicioase. După coprinsul lor, aproape toate ro- 

cele conţin siliciu în mare cantitate — jumătate până la 2/3
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| | aă E 
părţi şi încă şi mai mult, parte ca, silice pură, pac co ire 
ale ei — în formă de silicate. Se vada 

. . . . . . — __ Mineralul care conţine şi se compune numâi'âi site, 
aproape curată, il numim silex sau cuartz şi cristal de ihunte 
etc. Cuarțul rezistă mai mult şi mai bine decât ori şi 'care 
alt mineral tuturor agenţilor mecanici şi chimici ai naturei, 
şi chiar şi dacă să sfărâmă, el dă numai nisip de 'cuartz 
foarte sărac în principii alimentare pentru plante. Nisipul 
cimentat se numește grese. Gresea variază în privinţa duri- 
tăţii ei și a modului de sfărâmare, totdeauna după cimentul; 
care 0 leagă. Dacă cimentul este iarăşi silice şi silicios, atunci 
gresea este foarte dură; se sfărâmă tare anevoie, iar şi dacă 
se sfărâmă, dă un pământ, de tot. sărac. Gresea cu ciment 

” văros — calcaros și mărgos — să sfărâmă, cevă mai Ușor, şi 
dă un pământ bunicel. Gresea cu ciment argilos, se sfărâmă 
lesne şi dă, un pământ fertil. Terenurile rezultate din cuartz | 
şi grese sunt mai bune pentru pădure şi păşune, decât: .. 
pentru agricultură. a N 

e) Rocele feldspatice, sunt toate de origine focoasă, şi 
se compun din un amestec de diferite substanţe, între cari - 
sunt cu deosebire combinaţiuni de feldspat, mică şi cuarţ. 
Feldspatul sau orthoclasul e un silicat de aluminiu cu potasiu, 
KoAl(Si:0s)> se descompune şi dizolvă uşor şi dă un pământ 
fertil, bogat în potasă; mica se descompune tare anevoe 

- cuarțul aproape de loc. Din sfărâmarea. rocelor feldspatice, 
rezultă potasa K20, care ca aliment e atât de folositoare și 
indispensabilă tuturor plantelor. Prin dizolvarea feldspâtului, 
roca, își pierde consistenţa ei, în urma căreia, mica şi cuarțul 
trebue să se desfacă şi mărunţească. Feldspaturile dau naş- 
tere la caolină şi argilă; mică şi cuarțul rămânând mai 
mari, formează, nisipul şi - pietricelele. 

| Granitul cu grăuntele mărunt, compus din feldspat, . 
cuarţ şi mica, fiecare în grăunţe separate — de unde” și nu- 
mele rocei de granit dela granum = grăunte, se sfărâmă, 
anevoie, dar după sfărâmare dă un pământ de o mare fer- 
tlitate. Granitul cu grăuntele mai mare se sfărâmă mai uşor. 
Terenurile rezultate din sfărâmarea -granitului, se socotesc 
de a, fi unele din cele mai fertile, şi bune pentru tot felul de - 
plante; ele sunt excelente pentru cultura. viței de vie, care -. 

. . 

7
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are lipsă şi consumă multă potasă. Gnaisul se compune din 
aceleaşi elemente ca, şi granitul, dar e de structură şistoasă,; 

după cum feldspatul e în el în cantitate mai mare ori mai 

mică, se sfărâmă mai uşor ori mai greu. Sienitul (combina- 

țiune de feldspat cu hornblend) se sfărâmă lesne şi dă un 
pământ argilos sau lutos, înroşit cu oxid de fier, de o bună 

fertilitate. Porfrul feldspatic, un mineral cu aluatul dens, de 
culoare purpurie cu cristale de feldspat şi cuarţ; se descom- 
pune cu atât mai uşor cu câte predominant felăspatul. El 
dă un pământ argilos, a, cărui tenacitate însă e moderată 
prin grăunţele de cuarţ. Trachitul, dela grecescul trachys = 
aspru, un amestec de sanidin cu oligoclas și amphibol (horn- 
blend) încă se sfărâmă mai greu şi dă un pământ bun. 
Unele trachituri sunt poroase altele dense, sticloase. 

[). Rocele de Augit şi Hornblend iarăşi de origine focoasă 
insă, cari în loc de alcalii, conţin baze: calciu, magnesiu, fier 
şi manganez în combinaţiune cu silicea,; ele se sfărâmă lesne 

şi dau un pământ de „coloare închisă, raven şi. de o mare: 
fertilitate. 

Oligoclasul, formează cu ortoelasul parte integrantă din granit 

porfirul cuarţos, trachit, din diorit, diabas, melafir. El se macină 
uşor și preface în coalină, argilă. Labradorul (oligoclas) formează 

parte intevrantă din gabbro-hipersthen, diabas, dolerit şi bazalt. 
El se macină mai eurând decât toate feldspaturile. . 

.. Atugitul argilos formează parte 'esenţială din diabas melafir, 

dolerit şi basalt. — Hornblendul sau amfibol este transparent, uneori 

alb, verde, brun, negru ori cenuşiu. Augitele şi hornblendele fără 
argilă prin spălarea caleiului se prefac în serpentin, după ce s'au mai 
diluat cu apă şi au eliminat o parte din fier. Olirin un silicat de 
magneziu cu fier formează parte constitutivă în bazalt, melafir, gabbro 
şi diabas. EI se. sfărâmă cu multă uşurinţă. Doleritul şi bazaltul 
se compun din oligoclas şi augit. 

„Bazaltul e o amestecătură de plagioelas, hornblend, augit şi 

„ fier magnetice. 'Toate sunt minerale de culoare neagră sau închisă 

şi se ivese în coloane prismatice de o mare regularitate, 'bazaltul 

"de Detunata la Abrud. EI este destul de rezistent dă o bună piatră, 

de construcție şi de sculptat — se sfărâmă anevoe, dă un bun teren.
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Serpentinul dacă conţine mică în abundență, se sfărâmă 
anevoie; în cbmbinaţiune însă cu fierul magnetic şi asbest, 

se sfărâmă mai uşor, şi dă un pământ de o coloare cafenie, . 
“ luturi şi argile, de o -mare fertilitate. Dioritul se sfărâmă, 

anevoie, dă terenuri bogate în fier, de o fertilitate, mediocră, . - 

Hornblendul se sfărâmă . uşor şi dă un pământ lutos — lut 

galben — de o calitate mediocră. Amestecăturile lui cu feldspat 
şi mică, sunt cevă mai bune. 

4. Rocele clastice, sedimentare 

a) Rocele şistoase sunt depuse de apă şi apoi impetrite. 

Ele deşi sunt depuse. în straturi şi foi, ce se desfac uşor în lame 

și lamele foarte subţiri, totuşi se dizolvă şi descompun ane- 
voie. Ele sunt compuse cu deosebire din cuarţ și mica. Mica 
este greu de dizolvat iar cuarțul şi mai greu. Deci mica- 
şisturile deşi se pot sdrobi și mărunți uşor, totuşi ele dau 

numai un pământ de puţină fertilitate. Șistul cloritos se des- 
compune intr'un pământ lutos ferruginos, de o fertilitate me- 

_diocră. Şisturile fa/coase se „siărâmă cevă mai uşor şi dau | 
terenuri similare, 

b) Rocele, argiloase toate au fost depuse de apă şi în 

urmă împietrite. Ele să sfărâmă uşor, şi dau pământuri gre- 
oaie şi tenace, cari sunt cu atât mai roditoare şi mai uşoare 

de lucrat, cu cât conţin mai mult var.şi margă în ele. Insă 
dacă sunt lipsite de var, atunci sunt tenace, compacte şi reci, 
şi foarte greu de lucrat; „prin adaosul de var şi margă, ele 
pot fi amendate. 

€) Rocele calcaroase şi mărgoase sunt foarte frecuente la, 
; noi. Carbonatul de calciu formează munţi și regiuni întregi: 
„ale ţărei noastre sub numirea, de calcaruri, marmoră, peatră 

de var, spat de Islanda, cretă, margă, tuf de calciu sau 

calcar impur în combinaţiune cu fier, silicate şi alte minerale. 
Rocele talcoase se sfărâmă uşor. Rocele calcaroase, dacă sunt 
curate şi omogene, rezistă timp îndelungat atacurilor agen- 
„ților naturei; iar dacă sunt amestecate cu alte minerale, atunci” 

ele se sfărâmă uşor. Peatra, de var dă în genere un pământ 
ușor, secetos şi puţin fertil. Creta, să sfărâmă foarte uşor, şi
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dă un pământ uşor şi secetos. Calcarul grossier să sfărâmă 
anevoie; calcarul margos să sfărâmă mai iute, și. ambele 

- dau pământuri roditoare. Silicatul de calciu şi tuful de calciu 
să sfărâmă cu greu, și sunt puţin favorabile; sunt mai bune 
pentru cultura de nutreţuri. Dolomia, care este un carbonat 
de calciu şi carbonat de-magneziu să sfărâmă uşor, şi prin 
contactul cu aerul atmosferic timp îndelungat decade, şi să 
mărunţesce cu desăvârşire, și dă terenuri calde şi fertile. Ele 
sunt excelente pentru cultura plantelor papilionacee, cari 
cresc pe ele în mare număr şi foarte bine. Margele cari 
sunt tot carbonate cu nisip, argilă, lut, se fărâmă, foarte uşor 
la, aerul atmosferic. 

| d] Gipsul şi anhidrita — cari sunt sulfate' de calciu, se sfă- 
râmă uşor şi dau terenuri secetoase, dar bune. - 

e) Sarea se găseşte la, noi ca sare gemă, în. gisemente 
şi straturi puternice, de unde apa o dizolvă şi scoate la su 

- prafaţă cu'apă sărată sau sărătură, slatină ete, iar în multe . 
alte combinaţiuni şi roce, ea se dizolvă ușor şi contribue la 
sfărâmarea şi dizolvarea altor roci şi substanțe; dă așă 
“numitele terenuri de sare, sărătură, sau slatină, cari sunt 

mai apte pentru păşuni și fânăţuri, decât pentru agricultură. 
Sărăturile în genere sunt pământuri puţin productive. 
/) Rocele şi mineurile de fier și feruginoase: fierul şi 

„metalele se oxidează şi sfărâmă uşor. Protuxidul de fier 
însă e vătămător pentru plante. El cimentează câteodată 
nisipul şi petricelele formând : piatra. numită limonită, care 
este unul din inimicii cei mai mari ai agricultorului și agri- 
culturei. Ea face să piară toate plantele, a căror rădăcini 
vin în contact cu soluţiunile ei. Ea trebueşte oxidată mai 
departe, și prefăcută în oxid de fier, prin contactul nemijlocit 
şi îndelungat cu oxigenul: atmosferic, lumina, şi căldura so- 
lară. Uneori limonita se poate combate prin adaos de var 
nestins, neutralizând-o. 

__ Câteodată, prin . livezile umede, rovinoase, turboase Și 
marecagioase, fierul se găseşte în combinaţiune cu fosforul, 
în cantitate mare ca Waywelith, incât se poate adună și 
exploata sistematic, pentru a, fi întrebuințat la fabricaţiunea 
de suprafosfate şi alte: îngr: ăseminte chimice.
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5. Terenurile de transport sau neptunice 

Nu toate terenurile sunt formate numai prin sfărâmarea 
„pe loc a rocelor, ci foarte multe din ele, sunt aduse din alte 
părţi de cătră apele curgătoare şi apoi depuse în decursul 

veacurilor în modul şi chipul cum am arătat mai sus. De 
multe ori mările, lacurile și râurile în urma erupţiunilor 
vulcanice și a cutremurilor de pământ, prin asvârlirea afară 
de lavă şi de noui materii incandescente, Şi-au schimbat albia 
şi cursul lor. 

“ Formaţiuni de terenuri noui de tot vaste, au eşit la 
iveală de sub mări în epocile geologice numite terțiară eocen, 
miocen. şi pliocen şi în epoca cuaternară, aceasta numită. 
diluviu şi aluviu, care este mai recent. Epoca diluvială a 
fost. de o durată foarte lungă, cu clima scăzută, numită de 
comun epoca glacială. Gheţarele şi morenele atunci scoborau 
mult mai jos în munţii cei înalţi decât cele de astăzi, şi 
ghețarii din Marea Baltică și a Nordului ajungeau departe 
către centrul Europei până la muntele Harţ, și pe la Kiew. 
Ba, se constată, că la, diferite intervale au. fost și timpuri cu 
o temperatură mult mai ridicată decât cea de astăzi, având o 

„floră şi faună pronunţat de stepă: camile şi rozătoare care 
Şi azi trăiesc în stepă. 

-Gheţarele pe unde au trecut ele au tocit şi sgăriat stân- 
cile cu.blocurile şi pietroiele cuprinse în ele, pe altele le-au 
rotunzit numite berbeci, sau că din căderea apelor le-au găurit 
ca nişte oale puternice, unde ajungând blocuri le-au măcinat 
prin vârtejul şi clocotirea apelor mari eşite din ghețari. Unde 
sau topit ghețarii astăzi se găsesc grămezi de piatră de tot . 
felul luate din vârful muntelui grohotiș ca morene, ba, chiâr 
şi blocuri erratice, amestecate cu nisip, petriș, lut şi argilă 
numită loăss. Loissul se consideră de unii ca, părţile fine argi- 
loase aduse de apele tulburi şi de gheaţa dela munte. Insă. 

după Richthofen este mai probabil, ca, lo&ssul este de prove- 
nienţă subaeriană, ca un praf fin adus de vânturi, şi oprit la 
poalele munţilor, îngropând 'vegelajiunea : locală, ce va fi 
existat pe acele vremuri. 

“Lodsul se, găseşte în toate părţile lurneii dar cu deosebire



— 62 — 

ocupă câmpia plană şi joasă a României. Alf6ldul Ungariei, 
stepele Rusiei meridionale până la, Amur apoi în China. Loăsul 
este o pulbere uşoară, de lut gălbui roșcat şi nestratificat, dar 

foarte poros şi cu mult calcar în el, care da naştere la con- 

creţiuni şi nodule de calce şi margă în subsol. El are parti- 
: cularitatea de a se despărți şi desface în coloane verticale, 

şi uneori este de o grosime de zeci şi sute de metri. Este 
însă destul de adânc Şi de rezistent Încât la săpatul de piv- 
niţe bordeie și puțuri în el, aceste să nu aibă lipsa de a fi 
întărite prin pereţi de zid ori ghizduri. Și când se desface şi 
surpă se desface tot în coloane regulate.. 

In el se găsesc de multe ori resturi de animale şi plante 
cari trăesc încă şi astăzi în stepă, rozătoare camile, ştejari, 
fagi, frasini, care pare a verifică, originea şi depozitarea lui 
subaeriană, iar nu prin o măcinare şi -surpare a munţilor. 
Uneori însă straturile diluviale: au fost mâncate şi: duse de 
“cătră puternici curenţi de apă, săpându-şi văi adânci şi din - 
diluviu au rămas numai dealuri izolate. Sa 

Tot cam pe atunci s'a format şi pământul negru sau 
Cerno-Zemli al Ruşilor, care face bogăţia ţărei noastre şi a 
Rusiei meridionale, provenit din î îngroparea, vegetaţiunei ce a 
existat atunci. 

| Dacă cutremuri de pământ ulterioare sau alte accidente 
şi catastrofe interne ale globului terestru, ar fi mişcat tere- 
nurile de transport din locul lor primitiv, totuşi le-a rămas 
stratificațiunea, şi păturile lor azi sunt concordante şi para- 
lele între ele, sau sunt discordante. Dar pe lângă stratifi- . 
caţiune, ele mai conţin şi /ossile, adică resturi de animale 
și plante ce au vieţuit atunci. - 

Ele toate se compun din elemente foarte variate, aduse 
uneori de ape dela mari depărtări, depuse grămadă, unele peste 
altele. Prin transportul indelungat apa le-a tocit colţurile şi 
rotunzit pe toate: pietrile şi nisipul sunt totdeauna de o formă 

rotundă sau ovoidală, fără colţuri şi muchi ascuţite. Pietrile 
mari și prundișul lor se numesc din cauza aceasta pietrii 
rostogolite (bolovani). 

Există o diferenţă esenţială intre terenurile plutonice şi 

neptunice. Terenurile” depuse -de ape sunt totdeauna mai 

groase şi profunde, uneori de o grosime considerabilă până
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la sute de metri. Ele se compun din prundiș şi nisip mai 

mare sau mai mărunt, şi din argilă, după, cum curentul apei 
a fost mai mare ori mai mic. | 

Din contră terenurile formate pe loc prin sfărâmarea 
rocelor sunt compuse din elemente mai omogene, în cari se 

_poate recunoaşte foarte bine şi constata -încă .roca, primi- 
tivă, din care au rezultat. Ele sunt totdeauna, subțiri și la o 

adâncime nu prea mare ori chiar mică se poate găsi încă 
roca, nativă. Elementele lor constitutive: atât nisipul cât şi 

sfărâmăturile de rocă sunt toldeauna de forme - neregulate, 

„la pipăit: aspre cu muchi şi colțuri ascuţite, cari: nu s'au 
tocit. Ele nu prezintă nici un fel de stratificaţie, dar. se modifică 

după cum se schimbă roca, care le-a dat naştere. | 

In terenurile rezultate din sfărâmarea rocelor eruptive, - 

nu se găsesc de loc urme de fosile; fiindcă pe vremea asvâr- 
lirei lor, parte că nau existat de loc vietăți nici plante, 
şi dacă ar fi existat, acelea, au fost arse şi distruse de ma- 
teriile topite şi incandescente. In terenurile însă depuse de 
apă, se pot găsi urme de plante şi animale, ba. chiar ca 

roca, întreagă să fie compusă exclusiv numai din ele, cum e 
piatra de var conchiliară, creta, cărbunele de: pământ sau 

lignita, huilla şi altele. e 
„Deși la terenurile formate pe loc prin sfărâmarea. rocei, 

- stratul de ţărână este subţire şi superficial, totuşi el se poate 
„mări şi îngroşă, prin sfărâmarea, mai departe a rocei native, 
provocată prin lucrare şi cultură, ca să deă în continuu noui 
substanţe alimentare pentru plante foarte preţioase d. ex. 
cum sunt feldspaturile. Alteori însă rocele dacă se găsesc 
prea la. suprafaţă, ele ne împedecă dela, aprofundarea brazdei | 
şi din cultura unor plante, cari au rădăcina lungă şi pivo- 

tantă: plantele rădăcinoase, cartofi, sfecle etc. 

"Rocele sedimentare se sfărâmă mai ușor şi dau, un pământ 
mai profund şi mai fertil decât cele d'intâi, după ce ele au 
fost, spălăcite odată de ape. Fie cele primitive fie cele seai- 

-mentare, terenurile de sfărâmare sunt totdeauna omogene 
şi conţin aceleași mineralii. 

Terenurile de transport! din contră conţin materialuri 
diverse, aduse din diverse părţi, alese şi sfărâmate omogen şi 
apoi depuse de. curentul apei după greutatea, lor specifică. -
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Dar şi cele d'intâi, şi cele din urmă, în privința fertili- 
tăţii lor pot să fie foarte diferite, după modul cum sau for- 
mat ele, şi anume dacă sărurile din ele au fost spălate şi 
duse de apă ori nu? La cele sfărâmate pe loc dacă şi săru- 

rile formate au rămas pe loc la olaltă cu sdrobul, vor da 
un pământ totdeauna fertil; iar dacă ele fiind situate pe o 
coastă, ori expuse la ploi mari atunci toate sărurile au fost 
spălate de ape, şi au rămas în urmă mai mult mineralele 
greu solubile: cvarţul, mica şi magnezia. 

Apoi nici originea și nici imprejurările sub care sau 
sfărâmat încă nu ne dau garanţia suficientă despre fertili-” 
tatea lor. 

Așă din granit dacă, sărurile potasice ca mai ușor solu- 
bile au fost spălate și duse de apele de ploaie— va rămânea 
în urmă mai mult-numai un pământ sărac — nisip de cuart 
şi mică; altfel în împrejurări normale rămânând toate la, 
olaltă vor da, un pământ lutos şi bogat, iar la poalele dea- 
lurilor unde se depun părţile fine vor da un pământ argilos 
dar. foarte fertil. 

Din piatra de var se poate formă un pământ. bogat in 
carbonat de magneziu, deoarece carbonatul de calciu este mai 
uşor solubil şi spălat de ape, decât carbonatul de magneziu. 

Din multe pământuri diluviale, carbonatul de calciu a, 
fost spălat cu totul de ploi, dar mai există destul calciu în 
subsol ca nodule şi concreţiuni de calciu, cari pot fi scoase 
de acolo şi întrebuințate la amendarea solului. 

Din bazaltul bogat în calciu, potasiu şi acid fosforic se 
poate formă un pămâni bogat în aceste materii, dar şi prin 
spălare unul care să fie foarte sărac în aceste. 

6. Geologia ţărilor locuite de Români 

Şisturile cristaline se consideră a fi unele din cele mai 
vechi, de provenienţă din epoca archaică. La noi ele încep 

cam dela Piatra Craiului din muntele Leota, și se ţin un lanţ 
neîntrerupt peste munţii Făgăraşului, ai Lotrului, Sebișului, 
Paringului, Vulcani până la Porţile de fer la, Dunăre, fiind 
compuse din micaşisturi, şisturi cloritoase, talcoase, calca-



ruri zaharoide, intrerupte în unele puncte” de roce eruptive: 
granit, gneis, porfir. Ele trec de: acolo şi continuă în Banat 
Şi în munţii apuseni ai Transilvaniei. Alte 2 complecse de 
şisturi cristaline mai mari sunt unul în judeţul Suceava, care 
stă în legătură cu munţii Bucovineni, ai Rodnei și. Maramu: 
reşului, şi altul mai mic în judeţul Tulcea din Dobrogea. 

Triasul este reprezentat pe Rărău şi Petrile Doamnei și 
în judeţul Tulcea; cretaceul inferior se găsește sporadic prin 
Mehedinţi şi Gorjiu şi in valea Prahovei, iar cretaceul supe- . 
rior formează, partea Bucegilor ce se lasă spre Schitul Ialo- 
miţei, apoi pe Piatra Mare Şi spre Buzău ca mai multe insule 
Şi prin Vrancea, apoi pe Ceahlău, muntele Pipirig, Giumeşti 
de unde'trece în Bucovina. pe la Vama şi Câmpul-Lung. El 
se compune mai cu seamă din gresie carpatică şi diverse 
argile numite Elis, printre cari apar colţi de calcar dur-clippe, 

In munţii noștri înalți dela 1800 m. in sus se găsesc 
„urme de foști ghețari şi de omete vecinice, cu mari grămezi 
de bolovani mari şi mici rămaşi la topirea gheţei, numite 
morene, iar prin erosiunea ghieţei şi a apelor violente izvo- 
râte din ele sau format acele văi largi numite -căldări și za- 
noage. Vulcan stins este lacul Sft. Ana în Secuime. Lavine 
sau avalanşe în munţii noştri se ivesc rar,d. ex. îniarna enorm 
de aspră şi geroasă cu mult omăt din 1907 mai multe: una 
în jud. Muscel, care a îngropat 14 muncitori la comuna, Poie- 
nari, ce se intorceau acasă dela, tăiațul “pădurei, şi alta, pe 
Piatra Craiului în apropierea Casei Reuniunei Carpatine — . 
care a 'dărâmat vre-o 70 copaci. | Si 

Carpaţii de răsărit, cu Piatra, Craiului și Bucegii sunt alcă- 
tuiţi mare parte din conglomerante cu clippe de var, având 
niște stânci abrupte cu prăpăstii adânci, roase de ape şi de / 
un aspec!, sălbâtec infiorător; ele aparţin. sistemului jurasie, * 
Sistemul jurasic mai este reprezintat în judeţul Mehedinţi intre 
Cloşani și Tismana -la poalele Paringului şi până la, Polovraci, 
în valea Prahovei şi Tulcea, compus din calcaruri compacte, 
marmoră, cretă, marge şi calcaruri numulitice. Iurasicul în 
Transilvania apare în munţii Bârsei cu calcaruri numulitice, 
apoi în ciocracul Perșanilor, ce desparte Țara Bârsei de a Ol- 
tului, îndreptându-se spre Olt în direcţiune nordică, compus din. 

26336 5



— 66 — 

calcar compact, gresie albă şi cenușie cu' fossile şi. intrerupt 

de roce eruptive: bazalt, olivin şi tufuri de calce pe la Hoghiz. 
Dealurile din Oltenia şi Muntenia sunt formaţiuni ale. 

epocei tertiare eocenice şi sunt constituite din conglomerate, 

„gresie, mică, şişturi şi calcaruri. Ele se întind d'alungul poalelor 
Carpaţilor din Vâlcea până la graniţa Bucovinei, dar în parte 
şi munţii Buzăului, Râmnicului şi ai Vrancei până sus la T.- 
Neamţu sunt tot de formaţiune: eocenică. Miocenul ocupă dea- 
lurile Olteniei pe la Horez, 'Ocnele Mari şi Vâlcea, iar în Mol- 

dova ca strat sarmatic,. formează dealurile de pe la Târgu- 
Ocna până spre Bârlad şi:Fălciu. |, 

"Pliocenul este colţul de. vest al țărei pe la mănăstirea 
Tismana, la Gura Văii şi Vârciorova, iar în Moldova pe la. 
Caşin. ti | 

Dealurile Olteniei şi cele din Muntenia sunt - constituite 
din argile mai compacte şi nisipuri cu pante dulci şi mici 

ondulaţiuni, iar cele compuse din gresii şi conglomerate dure 
au coaste foarte prăpăstioase. Podișul moldovean are însă o: 

uşoară inclinațiune spre sud-est. In regiunea dealurilor se 

află, puternice straturi și zăcăminte de sare, depozite mioce- 
nice, cari ies uneori la suprafaţă fiind desvelite de ape, alte- 

ori acoperite —şi bogăţia însemnată de petrol şi osocherită. 

Acestor 3 strate urmează depositele Epocei quaternare. 
La noi în România diluviul începe din linia Oltului şi se 

întinde până la gura Prutului, de unde trece in Basarabia şi 

„Rusia meridională, parte ca loess curat, pe alocurea ca argilă 

compactă, parte mai nisipos, cu. nodule de calce în subsol. 
In Transilvania terasele de petriș diluvial se văd pe toate 
podișurile şi coastele de pe valea Oltului, Mureşului a Cibi- . 

nului, Târnavelor şi Someşului. Lossul incă este lăţit in păr- 

'țile Sibiului şi ale Sebeșului săsesc, pe Ardeal şi pe Câmpie. . 
In Bănat şi Ungaria de-a stânga Tisei şi de-a dreapta ei șesul 

“plan şi monoton cu mirajele lui, identic cu câmpia Bărăga- 
nului nostru și stepele Rusiei meridionale încă se compune 

mai cu seamă din loess diluvial. 

| In. punctele unde terasa diluvială, a fost roasă şi dusă 
de ape, avem depozite mai noui depuse după epoca ş glacială, 
numite aluvium. Aluviu se găseşte in: România in colţul dela; : 

Calafat cu nisipurile sburătoare şi dunele de acolo; ca alu-.
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 viune moderne sunt Delta Dunărei şi luncile şi văile tuturor 
râurilor şi gârlelor. 

| 7. Scheletul pământului arabil 

Părțile constitutive, scheletul fiecărui pământ: arabil se “ 
„compune din petricele mai mari sau.mai mici ca sfărâmături 
„de: roce, din nisip, argilă, calciu, magneziu, humă, săruri, 
gazuri şi apă. 

a) Pietrile şi 1 rocile permit plantelor ca, să, îşi înfigă Şi în- - 
cleşteze bine rădăcinile lor, ca ele să poată rezistă vântului, ani- 
malelor, şi să supoarte greutatea lor proprie. Pietrile mari și mă- 

- runte fac. pământul permeabil, permiţând ca pe lângă ele apa, 
aerul, şi gazurile să circule cu înlesnire în pământ. Ele find 

„şi răi conducători de căldură, fac ca pământul din jurul lor 
„să se încălzească .ușor. Pietrile peste 3 mm. se numesc prund, 
"boiovani, între 2—5 mm. pietriș. 'Țărâna sau pământul mărunt! 
poate; fi compus din nisip şi argilă, cari se pot ușor. distinge 

„la pipăit şi prin spălare cu apa, separându-le dela, olaltă. 
b) Nisipul provine din sfărâmarea rocelor cuarţoase și se 

compune cu deosebire din acid silicic sau bioxid de siliciu. 
Nisipul nu are nici cohesiune şi nici absorpţiune de apă şi 
gazuri, şi nu se. modifică sub acţiunea agenţilor. climei. Afară, 
de cuarţ mai poate conţine nisipul şi lame de mica, bobiţe de. 
granit, porfir, calciu şi altele. Nisipul de cuarţ şi de mica - 
sunt invariabile, şi nu dâu nici un aliment pentru plante. 

„ Nisipurile granitice, feldspathice,-şi porfirice etc. sunt cevă 
- mai bufie, căci ele se descompun mai departe, şi dau săruri, 

principii alimentare pentru. plante. Ele se -simt .mai mult sau 
mai puţin aspre la pipăit şi. sunt mai mari ori mai mărunte 
în grăunte, curate .ori cu pietricele de cuarţ în ele. Cel mai 
fin se numeşte. pulbere de nisip, apoi nisip fin de nomol dela 
250,5 > mm. nisip mijlociu dela 0,5—1,0 mm. nisip mare dela 
1—2 mm. 

c) Argila (popular humă) este pulberea fină adusă i în sus- j 
pensiune și disoluţiune, depusă de ape după ce au ajuns în 
liniște deplină ca tulbureala ori nămol. Argila, este un silicat 
de aluminiu K= Al: (Si Oh. Ea poate fi “formată și prin 

i $ | j | 

1,
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sfărâmarea şi spălarea rocelor felăspatice, şi atunci poartă 

numirea de caolină dacă este'curată, şi de clisă când e mai 
puţin curată, amestecată cu fier, de lut şi Zuț galben, şi de 
margă sau marnă când este amestecată cu carbonat de calce. 

Argila se simte totdeauna moale la, pipăit şi unsuroasă sau 
grasă, lipicioasă şi are mare adesiune și cohesiune între mo- 
leculele ei şi se prinde uşor de obiectele cu care vine în 
contact. - 

Argila se amestecă şi înmoaie cu apă, până ce să pierde. 
toată cohesiunea ei, de se preface în fină şi noroi mai subţire 

sau mai groasă glod. Udată şi călcată argila, se poate lucră, 
în olărie şi cărămidărie, presându-se în orice forme şi tipare 

şi menţine pe acestea şi după ce a pierdut apa. Dacă con- 

ține însă peste 10% nisip mărunt, atunci argila nu mai este 

plastică ci se numeşte argilă slabă. Combinaţiunile ei cu calciu 
"şi magneziu o face să, devină sfărâmicioasă Şi deci i improprie 
pentru cărămidă şi olărie. | 

Argila absoarbe apa anevoie, dar o menţine timp înde- 

lungat şi prin absorpţiunea ei ea işi măreşte considerabil 

volumul, iar la evaporaţiunea apei, şi-l reduce. Argila când 
este moale se svântă şi usucă anevoe, iar la ardere în cup- 
toare; şi pierde din facultatea mare de a absorbi apă, pe care 

nu o mai recapătă mai mult. La un foc mai mare argila 
se tusionează, şi topeşte. Gerul incă o mărunţeşte şi face să-şi 
piardă din absorpţiunea de apă. La soare ea se încălzeşte 

"anevoe, dar să și răceşte anevoe. Pe lângă apă, argila mai 
are mare absorpţiune de gazuri şi de săruri, pe care le re- 
ține timp îndelungat în porii ei şi le condensează, dar lasă 
amoniacul să se volatiliseze, când suflăm asupra: ei şi la ar- 

derea în cuptor. Prin adaos de var, margă şi gunoiu, argila 

o facem mai permeabilă afânată, poroasă, caldă şi activă. La 

evaporarea apei argila şi reduce volumul se crapă şi. intă- 
„reşte, formând bulgări şi bolovani mari şi tari, prin care nu 
poate pătrunde nici apa, nici instrumentele de muncă. Stratul 
de argilă in sol sau în subsol impiedică apa de a se stre- 

cură în jos — ori ridică în sus prin capilare. Ea apără 

straturile aquifere şi vinele de apă de a, se strecură şi pierde 
in pământ, sau prin evaporaţiune. Nici argila singură nu 
hrăneşte plantele.
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d) Calciu şi magneziu se găsesc aproape în toate tere- 
nurile în forma de carbonat de calciu, şi carbonat de mag- 
neziu, sau au fost dizolvate de ape sub forma de bicarbonate şi 
spălate. Solul ce conţine 20% carbonat de calciu sau 150/0 
carbonat de magneziu se numeşte 7argă sau marnă, iar dolo- 
-mia este în -părţi egale carbonat de calciu și de magneziu. 
Se mai găseşte calce în pământ în formă de silicat de calciu 
şi de magneziu, provenite din sfărâmarea şii măcinarea, horn- 
blendelor, şi augitului. Ea se poate găsi sau în formă de )o- 
hiţe mici și mai mari, ori în stare dizolvată, uneori aceste 
se adună la olaltă formând nodule şi concreţiuni, ca, în loess. 
Carbonatul de calce îl constatăm cu acid cloridric, sau cu 
un oțet tare de vin, căci produce fierbere violentă. Când cal- 
Ciu şi magneziu vin în contact cu substanţe organice atunci 
se formează, șalitră — azotaţi de calciu. | 

Rolul calciului în natură este multiplu. Intâi calciu 
este un principiu alimentar indispensabil pentru plante. 
Apoi deosebit de aceia este mare Şi multiplu rolul lui în 
pământ şi la plante, pentru neutralizarea, corpilor toxici şi 
combaterea lor, pentru reducerea substanţelor organice şi a 
humusului, şi fuzionarea, substanţelor greu solubile. Am văzut 
mai sus, că calciu neutralizează acizii organici şi anorganici 
în plante, când aceia încep a deveni vătămători. Tot: aşă şi 
în pământ. Calciu se combină intim cu moleculele de argilă 
prin. care acestea şi pierd din coherenţa şi adesiunea lor, şi 
devin mai sfărâmicioase și mai permeabile, și împiedică prin-, 
derea de scoarță şi coaje. Apoi calciu favorisează reducțiunile 
și disociaţiunile din pământ. Carbânatul de calciu venind în 
contact cu protoxidul de fier şi sulful din pământ, cu acidul 
carbonic din apă, se disociază între ele, formându-se bicar- 
bonat de protoxid de fier, și apoi oxid de fier hidratat, care 
devine inofensiv pentru plante; iar sulfura de fier o mo- 
difică și transformă în gips Ca SO:;-+-2H20, şi devine inofen- 
sivă ba chiar principiu alimentar pentru plante. In pămân- 

„ turile mlăștinoase şi rovinoase cu marecagiu şi turbă — când 
se adună prea mulţi acizi şi corpi toxici în pământ din cauza, 
excluderei aerului, carbonatul de calciu îi neutralizează eli- 
minând carbonatul şi se formează prin disociare humate de 
calciu, iar in. combinaţiune cu amoniacul formează șalitră —



— 70 — | 

azotat de calciu. Cel mai bun mijloc de a combate 'acidi- 
tatea, din un pământ, este adaosul de margă ori de var nestins, 

calce caustică, pentru toate terenurile: rovinoase şi turboase 
unde nu se află calciu. Apoi şi pe celelalte terenuri svântate E 
carbonatul de calciu favorizează fuzionarea silicatelor şi zeo- 
litelor, împiedică; fierul de a se combină cu fosforul în -com-: 

binaţiuni greu solubile, iar zeolitele alcalice le aduce la di- 

zolvare mai uşoară, formând săruri uşor solubile de potasiu, 

sodiu, cari sunt apoi absorbite de pământ. 
. Apoi prin acţiunea lui fizică, făcând pământul mai afânat 

poros şi permeabil, îl fâce totodată mai cald mai activ 

prin care aduce substanţele organice gunoiul şi humusul mâi : - 
curând la fermentare şi descompunere, favorizează, desvol- 
tarea plantelor, măreşte producţiunea și recoltele. Unele 
plante mai cu seamă papillonaceele consumă cu deosebire, 

"multă calce, de unde li se mai zice că sunt iubitoare de calce. 

Calciu împiedică ca protoxidul sau oxidul de fier hidratat şi 

humatele să formeze în subsol straturi impermeabile de li- 
monită, prin cimentarea nisipului şi argilei. Unele terenuri 
argiloase compacte şi marecagioase se pot amelioră foarte 

mult prin adaos de var sub orice formă. 

Toate pământurile roșii şi galbene, de ordinar sunt -. 

sărace în var şi au. lipsă de el. Pagubă că o materie atât - 
de prețioasă, este supusă la mari pierderi prin spălare şi 

disociaţiune, şi terenurile devin sărace. Spălarea şi pierde- 

rea lui în pământ se face prin aceia, că carbonatul .de 
calciu venind în contact cu acidul carbonic format din hu- 
mus şi apa, in pământ se transformă în bicarbonat de calciu, 

sub care formă este ușor solubil în apa de ploaie — şi ast- 

fel se spală şi pierde din sol—dar poate să existe incă 

în subsol. Silicatul de calciu se modifică şi el în contact cu 

acidul carbonic, şi se preface in carbonat de calciu mai 

ușor solubil. Spălarea şi pierderea lui este mai mare intr'o 

climă umedă, şi mai lentă în una secetoasă şi aridă. Spă- 

larea aceasta este destul de insemnată la toate terenurile, 

dar mai pronunţată la calcarul mărunţit şi dizolvat decât 
la cel grăunţos. Prin adaos de var sau margă multe pămân- 
turi sărace au putut fi puse in valoare şi le-a mărit produc- - 
țiunea considerabil, şi ușurința de ale munci. 'Insă 'varul
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alungă gunoiul, amoniacul din pământ, de unde vine şi zicală.: 
că varul îmbogăţeşte părinţii, dar sărăceşte copii. Insă cer- 

cetări mai noui au dovedit, că adaosul de var face pe pă- 

rinţi bogaţi, dar pe copii lor şi mai bog gaţi, căci le-a imbu- 
nătăţit pământul în mod vizibil. 

„ Multe pământuri după, ce au fost văruite au sporit pro- 
ducţiunea“şi veniiele moşiei întregi. 

e) Huma sau humusul' deşi nu eun aliment direct pentru 
plante, totuşi joacă un mare rol în natură — în pământ și la 

„Rutriţiunea plantelor. Pământului ii dă culoarea inchisă ori . 
„neagră, şi prin aceasta el se încălzeşte mai uşor la soare,ii 
măreşte absorpţiunea de apă şi gazuri, îl face să devină mai 

afânat. şi mai permeabil, sfărâmicios împiedicând formarea | 
„de coaje .și' scoarță şi de bulgări mari. 

Plantelor huma le dă azotul necesar cu acidul carbonic 
“si apă. Sub influenţa, bacteriilor din pământ humusul se află 
într'o modificare continuă cât are umezeală şi căldură . sufi- 
cientă, şi la, descompunerea lui se formează-amoniac, apă şi 
bioxid de carbon, numit impropriu. acid carbonic. Amoniacul 

„venind in contact cu bazele din pământ sub influența bac- 
teriilor se formează șalitra sau nitrate, și dă loc la nitrifica-: 
Hiune. Humatele formează cu alcaliile teroase din pământ şi - 
cu amoniacul ce se desvoltă din substanţele organice, combi- 
naţiuni duble, uşor solubile şi deci permit o înmulţire a 
azotului în pământ. Humusul tratat cu lichide alcalice — leşie 
rece de poitasă sau de sodă—o parte 'din materiile lui se di- 
zolvă şi trec în soluțiune,. iar altele nu sunt solubile. Cele 
solubile în leşii reci se pot precipită, prin adaqs de acizi, şi 
se consideră, de acizi greu solubili în apă. Aceştia se numesc 

- acizi humici — şi dau loc'la săruri ale humusului sau fute. 
Substanțele: ce nu 'sau putut extrage cu leşia, de sodă ori de 

potasă se -numesc la, olaltă+ hazminiă, Ele sunt mai bogate în 

carbon, dar mai sărace în. oxigen şi idrogen decât celuloza. 
Prin- contactul cu aerul atmosferic carbonul se împreună 

cu oxigenul în acid carbonic CO; idrogenul cu oxigenul for- 
mează, apă, H:0, iar azotul din substanţele albuminoide dă amo- 
niacul NHs, şi acesta în combinaţiune cu apa, acidul azotic NHO: 
şi cu bazele şalitră, sau: nitrate, iar planta. treptat, treptat: 
se descompune. „Celuloza, substanțele. gumoase și răşinoase 

J



rezistă timp indelungat. Substanțele humoase sunt mai tot- 
deauna de natura acidă, ori că acizii lor sunt în combina- 
țiune cu metalele — calcea şi alte baze, și atunci se numeşte 
humus dulce. Din contră dacă conţine mulţi acizi humici 
liberi, atunci se numeşte hamus acid, şi dă naştere la mare-' 
cagiau și turbă. Humusul dulce se descompune uşor şi dă prin- 
cipii alimentare pentru plante. EI este totdeauna de culoare. 
cafenie, şi nu înroșeşte hârtia albastră de turnesol. 

„[) Sărurile sunt foarte nestatornice în pământ. Ele se for- 
«-mează încontinu prin disociaţiune, oxidare şi reducerea silica- 
telor la contactul cu substanţele organice; sau când acestea 
sunt dizolvate de către plante cu ajutorul sucurilor acide ce 
ele secretează. Unele din ele sunt absorbite și fixate îndată de 
pământ, altele ca șalitra — nitratele— sunt spălate de apa de . 
ploaie şi duse în subsol ori în straturile joase ale pământu- 
lui, sau cu apa în răzoare şi în tuburile de drenagiu. Săru- 
rile din subsol pot să fie readuse iarăși la suprafaţă prin. 
capilaritate, la ridicarea nivelului apei ori absorbite de către 
plantele, cari au rădăcini lungi şi pivotante. Formarea lor se 
favorizează prin lucrarea pământului, şi prin gunoire și des- 
compunerea substanţelor organice. 

9) La formarea. lor contribue nu în mică măsură şi, ani- 
malele, şi plantele în special cele cu rădăcini lungi şi pivo- 

„tante apoi microorganismele din pământ. Rolul acestora e 
eminent prin faptul, că cât sunt de.mici cu atât se ivesc mai 
numeroase, străbat și frământă mai sistematic pământul. In 
prima linie vin râmele apoi viermii, insectele și bacteriile. 

Râmele (Lumbrus terrestris) execută gratis aproape cât 
o lucrare de jumătate a pământului, prin faptul că ele fiind 

„Subțiri îl străbat în toate părțile la, suprafaţă, făcând şi lă- 
sând după ele tot atâtea găuri și canale prin care străbate 
apoi aerul şi apa. Apoi râmele consumă o mulţime de ră- : 
dăcini și resturi de plante, greu solubile şi de puţină valoare, 
pe cari le mestică şi lasă ca excremente în urma lor făcân- 
du-le mai:ușor solubile. Prin aceste ele aduc servicii eminente 
“agriculturei şi nu ar trebui urmărite. Apoi sunt insectele cu 
larvele cu chrisalidele lor cari trăiesc în pământ cărăbuşul 
Şi altele, cari încă străbat și afânează pământul şi prin cor-
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purile lor dau' naştere la, humus. Deasemenea şoarecii, şo-. 
bolanii, cârtiţa, broaștele etc. care încă îl afânează. 

| h) Insă pe când acestea amestecă şi modifică pământul 
mai mult din punct de vedere fizic, din contră microorga- 
nismele sau bacteriile îl modifică esenţial din punct de vedere 
chimic. Microorganisme se găsesc în număr infinit cu deo- 
sebire în straturile superioare ale pământului, şi putem zice 
că nici o modificare nu se întâmplă, în pământul humos, fără, 
de ele sau fără de .prezenţa lor. Rolul lor este mare cu deo- 
sehbire la descompunerea și reducerea substanţelor organice, 
şi în legătură cu acestea și la, schimbările ce se sevârşesc în 
pământ.: Uneie aerobe ca Nitrosomonas europaea transformă 
amoniacul prin oxidare în acid azotos şi apoi altele ca Nitro- 
microbium germinans Stutz la rândul lor transformă numai 
acidul azotos în acid azotic. Iar altele ca Bacterium denitrificans 
anaărob şi B. Coli commune etc., distrug acidul azotic în acid 

„azotos, ori în azot liber. 
„Pe un pământ sterilizat prin încălzire, ori prin vapori 

de chloroform, din care s'a distrus toată substanţa organică, 
amoniacul nu se poate. transformă în șalitră, azotaţi. Toate 
acțiunile de descompunere şi dobire a substanţelor organice 
din pământ şi a gunoiului sunt datorite acestor mici orga- 
nisme, dar nu sunt destul de bine cunoscute. In pământul 
cultivat ele se găsesc în număr mai mare decât în unul ne- 
cultivat, ori în pământul rece de pădure. Deasemenea, se 

„găsesc mai multe în pământul argilos şi lutos, decât în nisip. 
In pământul gunoit proaspăt se găsesc mai multe decât in 
unul negunoit, şi multe ajung și se strecoară cu apa în pă- 

„mânt. Ele se găsesc cu deosebire în sol şi mai puţine în 
subsol. Unele sunt folositoare altele dăunătoare agriculturei. 
Avantagiul celor mai multe este că ele deşi trăiesc la întu- 
neric, anaărobe lipsite de lumina solară, și de chlorofilă, to- 
tuşi din substanţe pur minerale pot să-şi producă, substanța 

„organică. Apoi tot atari :microorganisme am văzut mai sus 
că prin simbioasă cu leguminoasele, pun pe acestea în stare. 
să absoarbă şi utiliseze azotul liber din atmosferă, de pot lăsă, 
în urma lor mai mult azot decât au găsit ele în pământ, pe 
lângă doza mare de substanţe azotoase ce au produs şi ne-au -



dat ele lă recoltă. Insă pentru acţiunea lor au şi ele lipsă de 

„ umezeală și căldură, căci la secetă, nu se pot manifestă. 
y 

r. 

8. Calitățile fizice ale terenurilor 

Afară de amestecul potrivit al părţilor constitutive, te- 
renurile pentru ca să fie in adevăr productive, şi să, poată 

fi puse în cultură, mai trebuesc să îndeplinească şi anumite 
condițiuni, cari sunt de foarte mare importanţă pentru pro-. 
ducţiunea lor. 

a) Greutatea. Deosebim la pământ două feluri de areu- - 
tăți — greutatea specifică, și: greutatea volumetrică. 

- Greutate specifică numim presiunea. care o exercită un 

“pământ oarecare pe baza sa fără de aer și amestecuri 

streine. Greutatea volumetrică se înţelege aceea, care calcu- 

lează şi aerul cuprins. în porii lui. Greutatea volumetrică este 
totdeauna, cevă mai mică, decât cea specifică. Ele nu au mare 
importanţă in agricultură. - 

6) Structura. pământului 'arabil depinde de: cohesiunea. şi 

gruparea moleculelor sale. Numim coherență sau cohesiune 
acea particularitate ce o au pământurile, de'a lipi moleculele 
lor la olaltă, şi a opune oarecare rezistență pentru a le des- 

lipi moleculele impreunate. . Lipirea lor se poate face sau 

grăunte cu grăunte, znigranulațiune, pe care o numim. pă-. 
mânt faăârunt ca cenușa, sau mai: multe bobiţe la olaltă, mă- 
zăvat ori /ărmituri sau bobiţe. Atât nisipul cât și argila pot 
să aibă şi una şi alta, şi să treacă dintr'o stare in alta. Mai 

cu seamă nisipul când e sec nuare nici o cohesiune şi atunci 
se numeşte deschis, afânat; el o capălă însă când vine în con- 

- tact cu argila, humus şi calcea, căci atunci se impreună mai 

multe molecule la: olaltă şi formează bobiţe' mai .mari sau 

mai mici şi devine măszărat şi el. Argila din contră are mai 
"mare cohesiune a bobiţelor şi moleculelor ei, ce nu se pot des- 

face uşor. Când insă vine şi ea în contact cu sărurile de 

calciu, magneziu şi humate, atunci se precipită și ea în formă - 
de fulgi, i iar structura ci se diminuează; bulgării ei mari şi 
imici decad şi se prefac in țărână, se mărunţesc și pământul | 
se carsii. Această stare a ei este cea mai favorabilă, c căci in-



lesneşte pătrunderea, aerului şi apei în pământ, a instrumen- 
telor de muncă, ca şi răsărirea şi desvoltarea, plantelor;: 
dar împedică prinderea, de scoarță Și coajă şi formarea de 
bulgări. 

“Toate lucrările agricole au de scop fărămițirea, şi mă- 
runţirea pământului, chiar şi ingrăşarea lui, adaosul de var, 

_margă, etc. Contra fermiţirei lui lucrează ploaea care spală 
sărurile de calciu şi magneziu coagulătoare şi le duce în 

“subsol; bate și îndeasă pământul prin picăturile ei dese şi 
iuți şi-l închide sau 'cirueşte, pământul prinde scoarță și se 
întăreşte. 

Prin ger şi căldură argila îşi pierde cohesiuinea ei şi se 
mărunţeşte. - Unigranulaţiunea sau ciruirea pământului şi 

prinderea de pojehiţă se favorizează prin lipsa de var şi de 
gunoiu, prin. nelucrarea, lui că teren inert şi rigid, sau prin 

- aflarea, sa mai multă vreme sub apă stătătoare. Pământul arat 
moale se cirueşte ușor, trecând în starea, de unigranulaţiune. 

şi apoi se' întărește și prinde coajă groasă. 

c) Coherenţa și tenacitatea. Când părticelele de pământ n'au: 

nici 0 legătură intre sine, pământul se numeşte incoherent, 

iar dacă, “ele se lipesc între sine, şi strângându-l în mână el 

se indeasă şi-şi reduce volumul, atunci pământul se numeşte 
coherent. Gradele de coherenţă sunt: consistent, compact, 
tenace sau tare şi rigid. Gradul de tenacitate este acela care 

se opune la, pătrunderea instrumentelor, plantelor şi apei: 
în pământ. Și cu toate aceste noi confundăm de multe ori 

' tenacitatea, cu greutatea specifică, şi. zicem pământului ar- 

gilos care este tenace şi compact, «un pământ greu, iar ni- 
sipului, un pământ uşor. - 

d) Adhesiunea se ' numeşte proprietatea ce o au unele” 

pământuri, când sunt ude, dea se lipi nu numai între sine, 

ci şi de obiectele streine cu care vin în contact: de a se in- 
cărcă pe picioarele oamenilor şi animalelor şi de instrumen- 

tele de muncă. Adhesiunea pământurilor este mai mare 

pentru instrumentele de lemn şi aspre, şi mai mică pentru 
“instrumentele de metal — fier şi cele lucii. 

e) Permeabilitatea se numește acea facultate, care o au 
unele terenuri de a, lăsă să, se strecoare apa şi propage cu 
uşurinţă prin ele din sus în jos, şi a transmite excedentul de 

7
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apă între diferitele pături ale solului și subsolului prin greu- 
tatea ei proprie sau prin presiune. Apa din pământ poate pro- 
veni din precipitaţiuni atmosferice: ploaie, zăpadă, grindină, 
sau din revărsare de râuri, ca apă meteorică, sau câte 
odată poate veni şi din izvoare, artere şi bazenuri subterane, 
ca, vine de apă, sau apă subterană din subsol. | 

[] Capilaritate numim. aceea facultate a terenurilor, cu 
care pământul îşi comunică apa şi soluţiunile apoase între 
diferitele straturi ale lui, prin capilare; sau niște mici canale 
însă de jos în sus. Urcarea apei prin capilaritate se întâmplă 
numai atunci, când pătura superioară, este mai seacă decât 
cea inferioară, şi cu cât sunt capilarele mai mari cu atât 
se urcă apă mai multă dar 'nu aşă de sus. In lut şi argilă 
ea se urcă mai încetinel decât în nisip, dar cu mult mai sus 
Şi ţine timp îndelungat, pe când în nisipul mai: mărişor ea 
se urcă repede la, început dar nu peste mult timp conte- 
neşte cu totul. Pulberea de nisip şi pământul prea mărunt, 
ca pulbere, dacă s'a uscat odată prea, tare, absoarbe apa numai” 
cu anevoe şi poate să stea apa băltuită mai mult timp pe 
ele, fără a pătrunde în lăuntru, precum 0 vedem aceasta 
pe grămezile de pulbere, unde stă apa ceasuri întregi fără 
a pătrunde în lăuntru ca şi pe ochiurile mici ale unei site 
dese, sau pe bulgării întăriţi şi uscați de secetă. Capilaritatea . 
«pământurilor depinde de natura terenului, după cantitatea 
de nisip, şi argilă, şi după durata acţiunei. Capilaritatea unui 
pământ este cu atât mai mare, cu cât pământul este mai 
mărunt, şi are mai multă ţărână în el. Apa se urcă în genere 
cu atât mai puţin în sus, cu cât capilarele solului au un dia- 
metru mai mare, şi permit apei să se urce mai iute. Unele 
terenuri cele argiloase și humoase rețin apa absorbită timp 

- îndelungat, iar altele varul și nisipul timp mai scurt. | 

9. Raporturile terenului cu apa şi soluţiuni apoase 
a) Absorţiunea de apă. Unele terenuri au facultatea de 

absorbi apa în cantităţi considerabile și.a o reţine timp în- 
delungat în cavitățile şi capilarele lor, Absorpţiunea de apă 
a terenurilor depinde totdeauna de cantitatea de ţărână mă- 
runtă în special de argilă şi huma ce se află în ele; cu cât un
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pământ este mai mărunt, cu atât el poate ahsorbi şi reţine 
mai multă apă, fără de a o lăsă să curgă sau picure, și 
aceasta se numeşte capacitatea lui de apă. Argila, şi huma, 
au o capacitate foarte mare de apă — pot absorbi apă până, 
de 7—9 ori din greutatea lor. Nisipul are o capacitate mică 
de apă; el nici nu poate absorbi multă apă, şi nicia o re- 
ţinea. timp îndelungat, ci o lasă să se strecoare în jos, şi să, 

se evaporeze în sus. Nisipul mare şi pietrișul absoarbe şi 
reţine şi mai puţină apă, decât nisipul mărunt. 

Apa are cel mai mare rol in pământ şi la desvoltarea 
plantelor. In pământ ea, servă la măcinarea rocelor şi des- 

compunerea silicatelor, iar humificarea gunoiului şi miriştilor. 

se poâte indeplini numai in prezența unei câtimi - suficiente” 
de umiditate. Creşterea plantelor depinde de câtimea, sufi- 

cientă de apă în pământ. pe timpul desvoltărei intensive și 
la înflorirea lor ca şi la germinatul seminţei. 

Apa dizolvă sărurile” (salitra) calcea şi altele şi cari nu 

“sunt absorbite, le duce cu sine în straturile inferioare, ale 
pământului, iar la ridicarea nivelului apei în urma, unei ploi 

mari ori prin capilaritate, le ridică iarăşi în sus şi le face 
accesibile plantelor. Insă apa spală şi duce sărurile de alcalii 
numai într”o climă umedă, cu multe precipitaţiuni atmosterice, 
iar: într'una, secetoasă, cum este a Bărăganului nostru, nu le 

poate spălă, fiindcă acolo apa de ploaie. se pierde iute prin 
evaporaţiune ori se strecoară în pământul nisipos. D'aci rezultă, 

o creştere şi dezvoltare rapidă a vegetaţiunei, iar vara, pe timp 
de secetă mare uscarea, totală a vegetaţiunei stepei din cauza - 
prea marei concentrări a sărurilor, şi ivirea, de afloramente 

de sare magnezia, sodă, etc. Circulaţiunea apelor şi soluţiunilor 
apoase în pământ, nu se poate deduce numai decât din apele de 
drenagiu şi din apele subterane, de oarece acestea, au o dilua- 
țiune muit mai mare şi se pot constată numai în urma unor 
ploi mari torențiale, pe când umiditatea din pământ în tim= 
puri normale este şi trebue să fie mult mai concentrată. 
Apele cari vin din roce acidice — granit, gnais, micaşist, porfir 

etc., sunt de ordinar ape moi şi bogate în săruri de potasiu 
şi sodiu, dar sărace în calciu şi magneziu — pe când cele ce 
provin din roce bazice sunt, ape dure, bogate în săruri de 
calciu, magnesiu, și gips. Apele ce vin din mlaștini întinse -.
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şi turbării, sunt de ordinar de culoare brună “închisă, de . 

„multe ori cu culori şi stele metalice pe ele, din ferul dizolvat 
iar la gust sunt sălcii, şalitroase şi cu amoniac în ele. 

Apa ce izvoreşte din terenuri argiloase. şi lutoase este 
liberă de amoniac, dar este tulbure ori cel puţin opalizată. 
Apa ce trece prin straturi de nisip şi petriş este limpede, 
din calcaruri e dură şi tot limpede. Regularea umidității din 

pământ este .una din acţiunile principale ale agricultorului. . 

Din cantitatea de apă ce 
„cade ca precipitaţiuni atmos- 

ferice pestejan: “ploaie, zăpadă, 
grindină etc. intră şi se reţine 
o bună parte: !/ în pământ, 

iar cealaltă 1/5 parte se evapo- 

rează, îndată, iar !/s se scurge . 
la suprafaţa terenului în bălți, 

: ie „pârae şi râuri. Când plantele 
Fig. 37, Straturi aquifere, - | încep a se veșteji, pământul | 

c argilă; d, stratul adinfer.  - încă nu este de tot uscat, ciel 
mai conţine oarecare cantitate de umezeală, deşi în măsură 
foarte diferită după -natura terenului şi a plantei, numai 
aceasta este fără folos, căci ea este aşă de tare atrasă și 
reţinută de părticelele de pământ, încât plantele nu pot be- 
neficiă, de ea. 

Astfel 1. Sachs a, găsit, că tutunul începe dejă a, se ofeli 
„şi vesteji, când. pământul humos mai conţinea incă 12.50%/0 
din capacitatea sa de apă, pământul lutos 30%, iar nisipul 
de cuarţ 15%/0. 100. gr. pământ absorbise 46% de apă din 
greutatea 'sa, şi când plantele începură a se vesteji, el mai 
conţineă încă 12.3%/0 apă, prin urmare 33.70/0 uu stat la dis- 
poziţia plantelor. - 

Când pământul conţine 40—600%/- din capacitatea sa, to- 
“țală este: starea cea mai bună şi convenabilă tutulor plantelor. 

Cu privire la capacitatea de apă, un pământ se numeşte 
arid, scorojit sau fript de secetă, când el conţine numai 10/0 

„apă; acesta e un pământ foarte pulverulent şi impropriu pentru 
vegetaţiunea ori şi cărei plante. Când pământul conţine insă 
10%/ apă, el se numeşte uscat,. cu 200%/0 raven sau umed. Pă- 
mântul raven lasă palma umedă când îl strângem în mână.  
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El e cel mai potrivit pentru desvoltarea celor mai multe - 
plante. Dacă insă un pământ, la strângerea. în palmă, lasă, 
să picure apa, din el, îi zicem că e ud ori jilav,; iar când apa 
stă în el bălțuită, îi zicem că e. îmbibat de apă. 

| La absorpţiunea de apă contribuesc 3 facultăţi deosebite 
„ale pământului: porositatea, capilaritatea Şi facultatea de a-şi | 

mări volumul. Apa de ploaie și din precipitaţiunile atmosfe- 
„rice se strecoară “cu atât mai iute în pământ, cu cât pă- 
mântul este mai permeabil — poros —, şi se întârzie şi svântă, 
mai anevoe, cu cât pământul este mai dens şi mai. compact. 

Ea pătrunde şi se strecoară în pământ pe' baza, legei gravi- 
taţiunei. Contra pătrunderei ei se opun mâlirea solului şi prin- 

derea de scoarță şi coajă; apoi capilarele cu un diametru 
prea. mic, dar şi pământul prea uscat şi scorojit de secetă, 

“şi mineralele cari-se umflă: ca argila, oxidul de fer şi calcea, 

toate o întârzie. Humusul, calcea favorizează strecurarea şi cir- 
culaţiunea apei ca şi pământul poros, nisipos şi bulgăros; îl . 
afânează, totodată şi rădăcinile plantelor, cari îl străbat până 
la mari adâncimi. | 

Apa poate proveni însă , din straturile. inferioare prin 

capilaritate, căci în pământul cu multă ţărână, humus şi nisip 

- se formează:0 reţea întreagă de mici cărăruşe și canale sub-' 
țirele, prin. care apa se poate uşor urcă - dela o moleculă la 
alta, și în ele se inmagazinează volume considerabile de apă. , 

_ “Apa. absorbită de. pământ se pierde nu, numai prin stre- 
-corare in'subsol sau scurgerea în răzoare, şi în tuburile de 
drenagiu etc.,: dar şi în sus prin 'evaporaţiune. Evaporaţiunea 
depinde de igroscopicitatea atmosferei, de temperatura aerului, 
de “vânt și de cantitatea de apă disponibilă. Apa ce: se eva- 

- porează dela: șuprafața pământului, trebueşte' înlocuită cu 
alta, ce se ridică prin capilare din subsol, şi deci se. poate 
evaporă numai în limita cât se poate urcă alta ca să umple 

golurile și capilarele. Când terenul este imbibat de apă, atunci 

toate terenurile evaporează o egală câtime de apă, dar după 
ce o parte din ea sa evaporat, atunci evaporarea mai de- 
parte depinde de capacitatea de apă proprie fiecărui teren; 
nisipul evaporează mai multă, argila şi lutul mai puţină apă 

In genere, pământul evaporează apă mai multă când supra- 
faţa, lui este inegală sau e bulsăros, la arătură proaspătă, în



— 50 — 

spinări, billoane, și mai puţină, când el este! în suprafață ne- 
tedă — tăvălugit ori grăpat din nou. Un teren superficial cu 
capilarele scurte şi deschise, evaporează mai multă apă și 
se svântă mai iute decât altul profund şi arat: adânc, căre 
înmagazinează mai multă apă. 

„Prin măsuri economice noi putem să mărim dar să şi 
reducem evaporaţiunea. Pe timp de secetă, lerenul dela su- 
prafață uscându-se, el se scorojeşte și formează o coajă sau 
scoarță groasă, care împedică pătrunderea apei şi aerului 
în pământ, dar nu împedică evaporaţiunea, capilarele fiind 
deschise; prin grăpare şi prăşit, noi distrugem capilarele, 
cari lasă apa să se evaporeze în sus, şi facem ca ploaia 
şi aerul să intre cu înlesnire în pământ, iar prin tăvălugire, 
prin apăsarea, cu tăvălugul, făcând pământul „d'asupra mai 
dens, cu capilare mai înguste, atragem apă din subsol, şi 
apa, de ploaie nu o lăsăm să se strecoare şi piardă aşă iute 
în subsol; pământul tăvălugit se svântă mai iute. 

Contra vânturilor reci cari usucă prea repede pământul, 
ne ajutorăm prin facerea de plantaţiuni de protecţiune, cari 
opresc, vânturile şi zăpada. 

Dacă apa este factorul principal la, nutriţiunea plantelor 
şi cel mai important, totuşi prea multă apă poate deveni. 
dăunătoare plantelor ca și prea puţină. Când este prea multă, 
ea impedică aerul şi gazurile, în special oxigenul și cu el 
oxidările din pământ, şi dă loc.la procese de roducțiune cari 

- sunt vătămătoare plantelor. Apoi apa stătută este de obiceiu 
„săracă în oxigen și săruri, iar la evaporarea apei se produce 
totdeauna răceală — de unde terenurile umede sunt totdeauna 
reci — plantele insalubre şi de puţin folos cresc pe atari 
terenuri... 

b) Absorţiunea de săruri, ea consistă în aceia că din anu- 
mite soluţiuni apoase pământul poate să absoarbă și să reţină 

„unele substanţe, cari sunt principiii alimentare pentru plante 
concentrându-le, pe când pe altele le lasă să treacă fără nici 

o scădere. Prin aceasta sărurile uşor <olubile absorbindu-le 
pământul, le face mai greu solubile şi le preservă de spălare 
Şi ducere în jos in subsol, ori în lături cu apa în rozoare şi 
în tuburile de drenagiu. Când sărurile in urma evaporaţiunei 

"apei prin concentrarea prea mare a lor incep a deveni vă-



"nu sunt deloc absorbiți. Dacă acidul fosforic—ca monotosfat: 

= st — 
_tămătoare plantelor, o parte din ele sunt absorbite. de către. 
plante, iar altele:ih urma, ploilor, se dizolvă și revin iarăşi 

țiune pentru acidul fosforic potasă şi amoniac, iar pentru calciu 
sodiu şi magneziu mai puţin, pe când azotaţii, sulfaţii și clorul 

vine în contact cu calciu sau fier — atunci trece. in combi- 
Haţiune greu solubilă cu acela — dar nu-.devine insolubil. 
Astfel se preservă de spălare acidul fosforic, potassa şi amo=. 

“niacul. fixânau-se, iar acidul azotic care nu poate fi- reţinut, 
este îndată - luat” şi absorbit de plante. ori: este spălat de 
ploaie. Combinaţiunile apoase de potasiu, magneziu' uşor so- 
lubile venind în contact cu humusul, se transformă, în humate 
greu solubile. - : -; . 

. . e ma. . i -. A Î a N - Mai cu seamă la sfărâmarea complicată, când. se intâl-. - 
nesc 2 sau mai multe săruri la olaltă în pământ, reacţionează 
-una asupra, celor alte, schimbându-și reciproc metalele între: 

„la suprafaţă. Pământul argilos şi. humos âre mare absorp- 

4 

ele, In specia! zeolitele, combinaţiunile apoase de calciu şi . 
sodiu când vin în :contact. cu soluţiunile apoase de potasiu - 
şi magneziu, atunci întră potasiu în loc de calciu, şi. zeolitelg” - 
işi pierd apa. lor şi se sfărâmă. Terenurile lutoase, argiloase : 

.Şi cele calcaroase şi mărgoase au inare absorpţiune -pentru 
potasiu şi amoniac, iar nisipul şi marecagiu mai:puţină, | 
Prin adaos de humus, argila. işi sporeşte absorpţiunea, și mai .: 

„Mult. Acidul fosforic este egal absorbit” şi reţinut de toate - 
“terenurile. . e 

-€) Absarţiunea de gazuri încă contribue la igroscopicitatea; „solului. -. . 

şi de hidroxid de fier ce conţine. Deşi- el poate condensă câtimi - 

torul 'nutrirei plantelor, căci condensarea este mai mare * 
atunci, când pământul este de tot uscat şi.plantele sunt deja 

 densaţi nu sunt, fără de orice importanță, căci 'ei vin in. 
ajutorul plantei la formarea de rouă..Dacă pământul se ră- . : 

_..:- Pământul uscat are proprietatea de-a -absorbi şi con- 
densă gazurile la. suprafața sa, în special vaporii. de apă, 
bioxid de carbon, amoniac, azot, oxigen şi altele. Condensa- - 
țiunea acestora depinde de cantitatea de: humus, de argilă . 

“însemnate de vapori 'de apă, totuși aceasta nu vine. în aju-: 

ofilite .sau chiar uscate. Totuşi:şi acei „vapori: de: apă con- 

„96336 7 a e | 6
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ceşte la suprafaţă “ mai tare: decât aerul ce-l înconjoară, . 

“atunci prin. condensârea vaporilor de apă, se produce: rouă. 

Tot aşă se produce rouă când suprafața pământului este 

mai caldă decât aerul ce-l înconjoară. dar mult mai rece 

decât straturile inferioare ale pământului. 

d) Culoarea. Cu cât un pământ e mai bogat în sâstanţe 

organice — humă —, cu atât el este de o coloare mai închisă. 

„ Cu. culoarea închisă sau deschisă, stă în legătară și capaci-, 

tatea sa de căldură, absorpțiunea. şi permeabilitatea sa. i 

e) Schimbarea volumului. Prin absorpţiunea de apă unele! 

terenuri” se umflă: îşi măresc considerabil - volumul lor; 

_iar la evaporare, ele şi-l contrag. Astfel argila, care poate | 

absorbi de 6- s—9 ori apa cât este. greutatea ei, își măreşte - 

considerabil volumul, iar la evaporare -reducându-l, ea, se 

crapă în toate părţile şi.direcţiunile până Ja adâncimi mari, 

ca şi când ar fi tăiată cu un cuţit. Deasemenea -este cazul | 

cu argila la îngheţ .şi desgheţ. Apa îngheţând își măreşte 

volumul în decursul ernii,. şi. pe multe .plante le scoate cu . 
totul din pământ afară. iar vara crăpându-se pământul, rupe . 

_- vădăcinele plantelor. Pământurile prea mărunte şi humice dacă 

„Sau uscat odată iau foarte cu greu apa şi se umilă iarăși. 

A 

). Raportul pământului cu aerul, lumina, 
căldura, electricitatea 

| Incălzirea pământului depinde cu - deosebire de lumina * 
şi căldura solară, căci căldura datorită gunoiului şi fermen--- 

tațiunilor din” pământ prea puţin pot înfuenţă. Incălzirea 

pământului de razele solare depinde iarăşi de unghiul sub 
care ajung acelea la pământ, de culoarea pământului, de aerul: 

- si apa absorbită, de capacitatea de căldură a moleculelor sale. 

Cu cât razele soarelui cad mai drept față de pământ, cu atât 
“ ele incălzesc mai tare pământul, şi pământul absoarbe mai. 

multă căldură. Mai decide asupra incălzirei lui și suprafaţa 
netedă ori aspră a „pământului, apoi culoarea şi conducti- 
bilitatea de căldură in straturile de jos. Suprafața. inâgală, - 
ori asprăa pământului. absoarbe totdeauna mai multă căldură | 

"decât una netedă ori lucie. Apoi pământul humos de culoare
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inchisă, absoarbe şi emite mai. multă căldură, deci se ÎNCĂI-. . 
„zeşte ziua mai tare iar. noaptea se răceşte iarăşi mai tare, 

„7 decăt unul de culoare mai deschisă. Aerul din pămânţ este 
un conducător mai rău. de:căldură decât apa, şi de aci pro- . 
vine ca pământul imbibat de apă transmite căldura, 'mai - 
iute decât pământul sec. şi uscat. Ca să se. încălzească un: 
„gram de apă cu 1C, trebueşte de-7 ori atâta căldură, - cât 
pentru încălzirea unui gram de pământ. tot cu 1C. Daci .se * 

„zice cu drept cuvânt,:că pământurile jilave şi ude, sunt tot-. 
- deauna reci, fiindcă prin evaporarea apei se fixează căldura | 

și se produce răceală. Apa conduce mai uşor căldura în lături .. 
decât aerul. Pământul umed se încălzeşte mai -puţin dar se - 

"Și r&ceşte mai: puţin. decât unul uscat, deci e mai puţin expus 
. fluctuaţiunilor. Ra , - 
„. “Încălzirea lui depinde nu numai de arşița soarelui, ci 
şi dă capacitatea de căldură proprie terenului, care încă poate . 

fi diferită. e 
"Căldura, se poate perde prin radiaţiune. Şi ea este cauza 

„pagubelor provenite .de - îngheţurile târzii-de primăvară - în 
nopţile senine. Noi căutăm să ne ferim de ele prin acoperirea ” - 
plantelor cu, rogojini, paie, pleavă şi alte materiale înfoiate 

- cu.aer, ori prin facerea de fum ca să impedicăm radiațiunea, 
prea tare a pământului: în nopțile senine. Măi mult efect 

„putem obţine prin” scăderea, nivelului âpelor, iar pământurile . - 
"negre marecagioase şi humoase. acoperindu-le cu nisip; lut 
“pentru a, le, da o culoare mai deschisă, ca. să se încălzească . . 
mai puţin ziua şi răcească mai puţin noaptea. . o 

| Aerul din pământ este în contăct -neintrerupt cu aerul 
din atmosferă, și provine din acela. Insă aerul din pământ 
este totdeauna mai sărac în oxigen dar mai bogat în bioxid 
de carbon decât cel din atmosferă, şi progresiv tot mai sărac, 

„ în păturile” inferioare ale. solului cu, cât pătrundem mai în - 
jos. Cu toate aceste trebue să fie un schimb Şi-premenire con-. 
tinuă între aerul din atmosferă: şi cel din: pământ, pentru. 'ca, 

-- plantele să poată respiră .şi „să-şi ia oxigenul necesar. pe: 
care ele il iau parte cu rădăcinile lor. E 

- Din contra. bioxidul de carbon sporeşte cu cât sunt:mai 
multe substanţe humice. în descompunere in pământ. Și mo- 
bilizarea lui, arăturile și “săpatul, are de scop aerisirea,. cât 

7 

,
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--mai bine ; a pământului. Capilarele şi. meaturile din . pământ 

“cari nu sunt pline cu apă sunt.pline cu aer. In urma regu- 

lărei nivelului apelor, pretutindenea. în urma apei pătrunde 
“aerul. Schimbul şi premenirea “aerului între atmosferă - și 

- pământ se sevârșeşte prin deosebirea de temperatură, intre 
păturile pământului şi atmosferă şi apa ce se evaporează, și 

“prin difuziunea gazurilor între ele. Ea se face cu atât - mai 
"uşor şi mai intensiv, cu cât sunt mai multe goluri şi meaturi 

în pământ. Apa de ploaie imbibată cu- oxigenul atmosferic 

încă prevede pământul cu aer, căci-apa,-ce se strecoară şi - 
"pătrunde în pământ alungă aerul viţiat de acolo şi în urma 
picurilor ei pătrunde apoi aer oxigenat din atmosferă, în 
toate golurile, meaturile şi: capilarele. La irigaţiunea prin." 
revărsare în raza subţire, unde pământul şi plantele sunt în. 
contact continuu cu aerul. atmosferic, efectele sunt mai mari | 
decât la irigaţiunea prin cufundare, unde sunt lipsite de oxi-" 

genul atmosferic. Dar şi la revărsare şi curgere apa după ce 
şi-a perdut o parte din -oxigenul ei nu se poate manifestă, în 

de ajuns, ci trebuește lăsată încâtva.. timp-în contact direct 
cu aerul atmosferic ca să-și reia oxigenul necesar. | 

Despre raportul între - pământ. şi electricitatea. atmos- o 

ferei asupra desvoitărei plantelor, n'avem până acum cu- 
„Roştinţe sufiţiente pentru a le puteă urmări mai de aproape 
„în efectele lor deşi trebue să existe in urma multiplelor. re- 

duceri şi combinaţiuni fizice şi chimice. : 

x 

1 Confizuraţiune şi poziţie, producţiune. 
Pământul arabil. Sol şi subsol 

Producţiunea și valoarea unui pământ depinde: mult şi 

după 'configuraţiunea lui şi după suprafața, și 'poziţiunea lui 
- spre soare. Dacă el este plan sau șes, atunci în genere este 

productiv. și apt pentru tot felul de culturi şi plante. EI poate 
fi întrebuințat ca teren. de: muncă sau teren de arătură, dar 

şi ca grădină de legume, de pomi roditori, ca fânaţ, pășune şi 

pădure, ș şi pe el pot să crească un insemnat număr de plante 
de o egală calitate. și valoare, cari ajung însă toate deodată 

la maturitate. Iri special terenul plan de şes este apreciat 

A



_ —85—. 
. 4 , ' E Ă - ” - 

prin simplificarea. exploataţiunei sale la plugărie; ceeace | a. 
- “făcut pe majoritatea proprietarilor şi agricultorilor noștri dela, - 
câmp să creadă, ca unic terenul arabil este teren de cultură, 
ceeace numai în parte este adevărat, căci dânşii cultivă numai 

un Mic. număr de plante şi acelea 'trebuesc semănate și re- 

coltate aproape în acelaşi. timp și. deodată, de unde! îngreu- - 

„. nează mult pe marele şi pe. micul cultivator şi muncitor, * . 
. Terenul accidentat din contra, având ondulaţiuni şi de- 

presiuni ușoare, cu pante: dulci prelungite, este mult mai de - 
preferat, fiind mai variat ca .producțiune, şi posibilitatea de 
a-l munci e mai mare şi mai sigur, spesele de regie sunt mai 
mici. Pe pante: nu stă niciodată. apă păltuită- Şi. zăpada, să, 

| topeşte la faţă mult mai: de timpuriu; iar pământul se svântă 
Şi încălzește mai iute de „poate începe munca cu 2 săptămâni 

. „mai curând decât în vale şi la dosuri, iar pe: timp de secetă 
la dosuri şi la poale nu se usucă iarba şi plantele nu tin: 

- jese aşă tare de secetă, având umezeală mai multă. Tocmai , 
în variațiunea culturilor. şi posibilitatea de a-l munci timp 
mai îndelungat, are agricultorul garanţia cea mai marea 
existenţei sale. Alte producţiuni — legumicultura, via, pomi- . : 
cultura şi fânaţele, dau; foloase mult - mai mari „decât cultura 

„cerealelor. . 
| Apoi.-la inclinaţiuni, deosebim între; panta dulce și coasta 
tare. La o inclinaţiune. de 10 brazda nu se mai poate da în - | 
sus,.ci cade înapoi de vale, la 15 nu mai putem ară cu plugul. . 
„cu -vitele, la 20% încetează plugăria cu totul, la 30 încetează. - 

„„pajistea, încheiată, la 45 încetează via. şi pădurea, încheiată, 
*.ci numai pilcuri şi copaci resleţi. mai pot subsiștă. - 
„Poziţia “încă. contribue: mult. la valoarea terenurilor. 
“Terenurile înclinate spre sud sau: „în fața soarelui“ „sunt tot - 
deauna calde şi active; plantele de pe ele se desvolță întâi, 

-» fiindcă, dispun toată ziua de arşiţa razelor solare: Cele mai .:- 
bune plante şi specii se fac «la fețe“. -"Uneori însă cerealele. 
tânjesc vara de secelă, se. pălesc și devin precoce, iar primă- ” 
vara şi iarna degeră din cauză că peste zi, la amiazi pă- 

Ea .mântul se desghiaţă, plantele se deşteaptă din somnul dei iarnă, 
şi încep a muguri, âpoi peste. noapte sau pe neaşteptate. ele 
înghiaţă. Viile și arădinile de pomi situate spre sud sunt foarte 
căutate, căci. între toate, poziţiile . spre. Sud. se socoteșe” a. Â



si i sunt cels mai bune. Vânturile despre sud sunt calde şi aduc 
ploaie. 

Inclinaţiunea: spre est, este -mai puţin favorabilă; plan= 
tele, capătă aci razele soarelui dintâi şi se deşteaptă de tim-.. 

„puriu, dar după, âmiazi ele inghiaţă şi: pomii aci tânjesc şi - 

-se jupoaie de ger.. Din spre nordest NEE -suflă vântul cel 
. rece şi violent, numit.la noi Criză!. ) 

- Poziţiile spre vest sunt :cevă mai ferite de răceli, din. 

cauză că plantele de pe ele capătă razele soarelui: numai 

după amiazi, când el și-a mai pierdut din putere Și căldura; ” 

lui nu pripeşte plantele; deci acestea; aci sufere mai puţin . 
-de îngheţurile- târzii. Din spre sudeest bat cele mai multe. 

vânturi — Austrul Și vin ploile cele mai multe, in decursul 

anului. | 
Poziţia spre nord sau la “dos, este: cea mai. i detavora-. 

„bilă intre-toate, căci soarele ajunge și luceşte aci numai că- .: 
tevă ore.pe zi, zăpada rămâne timp „indelungat pe loc, pă- -- 

* mântul.se 'desghiaţă şi svântă: târziu; ei e totdeauna umed şi 

rece; Apoi. vânturile și ploile cele reci şi zăpada multă, vin 
mai toate d'aci. Pentru. grădinărie şi vii ea este cu totul ne- - 

„potrivită, pentru agricultură încă nu face mult, mai bună 
- este pentru pădure. In genere. plantele cele mai „de puţină 
“valoare cresc la dosuri. 

Pământul ce se poate ară, se. . numeşte pământ arabil 

sau țarină. Pentru arătură este de mare importanţă g grosimea 

-Şi adâncimea stratului arabil. La fiecare teren agricol, noi 
deosebim două pături bine distincte: sol și subsol. Pătura . 

„sau stratul de deasupra pământului, e care-l ajungem cu plugul 
şi intoarcem pe 0 parte şi pe alta, şi. prin gunoire şi rădă-. 

cinile plantelor îl îmbogăţim în substanţe. organice, de obicei 
„Îl numim sol, iăr pătura-care zace sub el, şi „pe care noi nu 
„6 puteim ajunge şi mișcă cu plugul decât arareori, şi. în spe- * 
cial numai atunci; când facem arătura adâncă şi de desfun- 

“dare; o numim. subsol. Solul este totdeauna rnai bogat în sub- 

„stanţe organice sau humus, mai afânat şi permeabil decât - 
"subsolul, care este sărac in humus, compact şi inert. Rădă- 
„cinile gramineelor şi cereălelor se desvoltă şi-şi scol, hrana ..- 
„lor cu deosebire din sol; dar alte plânte cari au rădăcini 
“lungi şi pivotante, pătrund cu ele. mai. adânc în pământ: ele
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desv oltă ŞI-şi extrag hrana lor cu deosebire din subsol, cum 
"este lucerna, sparceta, trifoiul, sfecla, cartofiii ş. a 

„.. „Uneori subsolul deşi pare inert și fără de nici un folos. 
pentru agricultură, totuşi în anumite cazuri el poate ajută 

si amelioră foarte mult solul şi calitățile fizice ale lui. Astfel ” . 

este cazul,.când solul este argilos, impermeabil şi tenace, iar 

-subsolul permeabil şi nisipos, sau când 'solul este nisipos'iar 
subsolul argilos, atunci aprofundând brazda, calităţile fizice 
extreme ale lor se moderează una pe alta, şi terenul devine 

foarte fertil. Cu .cât un teren este mai adânc, cu atât el 
„ţine umezeala timp mai indelungat, plantele au 'un spaţiu 
mai mare de desvoltare şi găsesc şi hrană mai multă. 
Pe un teren profurid, dacă 'cere trebuință, noi putem slobozi. 

- plugul și să aprofundăm brazda, pentru a oferi plantelor un 
spaţiu mai mare de desvoltare, ori pentru a amendă calită- | 

țile fizice ale solului, scoțând din subsol. materialul necesar 
la aceasta. " 

La din contră, “câna pătura solului este subțire Şi in sub- 

'sol se află pietriş-ori stâncă compactă, atunci pe acel teren 

“nu se pot desvoltă decât numai câtevă soiuri de plante, cari. 

au -rădăcini scurte, cum - sunt ierburile (gramineele) şi ce-" 
realele, dar şi acelea tânjesc. foarte .des, şi se usucă de se-- 

cetă. Pe terenurile subţiri,- brazda nu poate fi 'aprofondată, Si 

"căci sau că nu este cu putinţă, sau că-am scoate numai bo- 
lovani şi petrii la suprafaţă, prin cari am pierde şi puţinele 

„avantagii ce le-am avut indinte, şi am. deterioră, pământul. 

Stratul arabil la pământ, îl numim superficial când el enu- . 
mai d6 5—9 cm. grosime; subţire, când e de 10—14 cm.; ; mijlo- 
ciu şau potrivit dei 15—20cm.; normal de 21 — 30cm. şi adânc sau 

profund, cel peste 30 cm: grosime. Solul in regiunile muntoase şi 
pe coaste sau cline piezişe, este de ordinar superficial şi subţire, - 
iar cel din văi, padine și dela şes şi câmpie, este adânc sau 
profund. Grosimea sau tăria solului, nu numai că influenţează 

mult asupra calităţilor fizice ale terenului, dar şi asupra cul- . 

'turei lui; căci pe un strat.superficial şi subţire de pământ, 
plugăria şi cultura de legume nu este posibilă, ci el se poate, 

folosi numai ca pășune sau pădure. Pe aceste le numim tere-: 
nuri de pădure şi păşune absolute. Pe terenul subţire și mij- 

lociu răuşesc birie şi iânaţele, când. el £ are umiditate suficientă, |
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Agricultura ŞI cultura de legume începe d'abiă cu cel mijlociu 
„- dar şi acolo se face mai mult cu cazmaua decât. cu plugul, 

Intrebuințarea instrumentelor -agricole perfecţionate: a plu-.. 
gului rigol etc. şi. cultura plantelor rădăcinoase, se poate face 
cu succes numai pe cel normal și adânc. , , 

Terenurile sițuate pe. pante și dealuri piezișe —: coaste 
Şi costişe tari — sunt de .ordinar subțiri, secetoase şi 'să-. 

» race, fiindcă ploaia spală si duce țărână, şi - gunoiul mereu 
de' vale; cele situate Ia poalele dealurilor în văi, „cazane şi 
şesuri, sunt mai bune şi mai groase, căci ele primesc în con- 

„tinu apă, țărână și gunoiu dela cele de pe coaste. Când locul 
„este deschis și expus. vânturilor şi premenirei acrului din. 
“toate părţile, el este mai favorabilă decât unul închis —'ca 
într'o strachină, găvană, căzan. Cu toate aceste la toate plan- 
tele şi. culturile le merge mai bine, dacă, sunt apărate de vân- 

„turile directe reci şi violente de. Crivăţ, etc, prin vre-un 
deal, păduri, etc. Dacă panta este repede şi tare atunci coasta 
poate fi cu totul neaptă pentru plugărit, căci nu numai că 
ploaia -va spălă toată “ţărâna măruntă și gunoiul de vale, 
ci se răstoarnă și rotilele, ceeace face ararea cu plugul im- 

"posibilă. -Un. atare: teren este bun pentru pomicultură, sau 
pentru vie, „pășune ori pădure a 

12. Impărțirea terenurilor agricole 

ă "După compoziţia lor noi putem studiă şi clasifică tere-. 
nurile din diferite puncte de vedere: 

a) după alcătuirea, sau compoziţia lor minetalogică ;- 
-V) după plantele ce se cultivă pe ele — și floasele ce 

ne dau; 

c) după circumstanţele economice. 
Terenurile după compoziţia lor se împart şi se numesc 

totdeauna după materia predominantă. în ele, care le dă şi 
imprimează caracterele sale. Astfel avem terenuri pietroase, 

„pietrișuri şi .prundişuri, în cari predomină piatra sau prundul, . 
terenuri nisipoase, argiloase, văroase, margoase, humoase după 
cum „predomină nisipul, argila, varul, marga, humusul, etc. 

„Am spus mai în. sus „că pământul agricol este un corp
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complex compus din sfărâmături de roce, nisip, a argila, săruri, 
apă, Bazuri şi humă: Un pământ câre ar.fi compus exclusiv .. .- 

„numai în una din. aceste materii, ar fi cu totul neproductiv ŞI 
impropriu - pentru “Plugărie şi cultura de plante, fie aceea : 
materie nisipul, argila ori humus. Pentru ca un teren să fie 
productiv și să poată fi lucrat şi cultivat, el trebue să -cu-: 

„prinde şi conţină în cantitate mai mare ori mai mică + pe toate 
aceşte materii. 

1. Terenurile petroase, E 

Terenurile pietroase, cari se mai “numesc; Şi. pietrişe ŞI 
prundişe. sau prunduri, se compun cu deosebire din piatră, 
mai mare și mai mică, fie acelea bietrii rostogolite sau bolo-" 
ani şi nisip mai.mare, fie sfărâmături Şi bucăţi de .roca,dar . . 
„printre cari: nisipul mărunt sau ţărâna abiă face 1/5 parte. . 
„Cu' cât se află în pietrişe mai “multă țărână, cu atât apa se 
absoarbe şi stă timp îndelungat în ele, şi ele suut mai fer- . 

_tile; .din contră, cu scăderea | „cantităţii de țărână, se: demi- “ 
nuează absorpţiunea, şi fertilitatea, lor, până ce pot deveni .cu 
totul sterile, din cauza lipsei totale de umiditate. Intre petri- 
şuri şi nisipurile şi. luturile pietroase, nu se poate trage o 
„margine şi limită eficace. Totuși de ordinar, “noi. numim 
pietriș sau prundiş pe acela, când - terenu) conţine până la 

20%/- ţărâna, şi. materii suspendabile în apă, argilă. Grohotiș 
-este sdrobul de: piatră, şi fără ţărână. 

Terenurile pietroase sunt improprii pentru plugărie, din 
cauză, că, pe deoparte capacitatea. lor de apă e mică, şi ele: 
suferă mai totdeauna de secetă, iar de alta, că ele conţin 
-prea multă piatră, care se. opune lucrării . sistematice a, lor. 
și ne prea uzează ——tocese. şi Ştirbesc — instrumentele agri- 
cole. Uneori însă, când se, găsesc în situaţiuni de tot joase; - 
în cazane şi vaduri, unde capătă apă şi umiditate din îm= 
prejurime, sau în situaţiuni de tot înalte în regiunile mun- 
"toase, subalpină şi alpină, unde accidentele climaterice sunt 
“frecvente şi destul de ințensive, Şi prin urmare ele au umidi-. - 
tate suficientă, acolo ele sunt mai bune, In văi şi căzane ele. . 
servesc. ca. „farine, iar. la munte şi pe. coaste ca fânețe. Și pă
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Şuni, de cele mai. imulte | ori însă ca păduri de. trunzoase 
„Si reşinoase, | - 

“Păşunile de munte sunt de o mare. valoare, căci i pe, lângă 

- abundența de hrana substanjioasă Și apa cristalină, acolo lipsesc 

"în regiunile cele înalte ceilalţi agenți, cari neliniştesc vitele 

la câmpie: praful şi insectele şi căldura. In total -terenurile 
pietroase se potrivesc mai mult pentru pădure şi vie, de-.. 

cât. pentru. agricultură. Desvoltarea acestora în fine mai de-. 

_pinde şi de natura pietrei şi rocei, 'dacă aceea se poate macină : 
“sistărâmă mai uşor şi produce săruri nutritive pentru plante, 

cum o fac teldspaturile, ori nu, cum este cuarțul. 

Plantele câri crese spontaneu pe terenurile pietroase şi 
prundoase! sunt: Calluna vulgaris iarba neagră, Ilieraciumn . 

_piloselia urechea, şoarecelului, Gnaphalium arenarium siminic. 
sau simionoc, Sedum acre şerpăriţă sau şoaldină, Sedum sezon- - 

- “gulare, iar dintre graminee /olcus. mollis olcu moale, Bromus 

„sterilis usiga sterilă, iar dintre arborii pădurei Betula alba - 
- mesteacăn, laricele Pinus lariz, molidul Abies exceelsa, Pinus 
sylvestris pin, iar în zăvoaie Populus tremula plopul tremu- 
rător și. sălciile Saliz alia, Saliz [a gilis, - 

2, Terenurile nisipoase i 

Terenuri nisipoase se numesc acele, in cari se află până 

la 80/ şi mai bine nisip, și numai la 20 şi sub 20 la sută - 
argilă.. Nisipurile au în genere puţină consistență şi absorbți- 
une pentru apă și gazuri; ele lasă să treacă uşor şi strecoare 

“iute prin ele apa şi gazurile, pe cari nu' le pot absorbi, nici - 

reţineă ; ele nu-şi măresc şi schimbă volumul şi nici nu se pot 
-comprimă şi lipi intre sine, iar volumul lor este totdeauna 

deopotrivă. 
_- Nisipurile sunt totdeauna deschise ș și accesibile pătrun- 

derei şi acţiunei aerului şi gazurilor; ele sunt deci active, 

iuți şi calde, de “multe ori insă sufere .de secetă. Primăvara. 

totdeauna ele se svântă mai inainte decât altele, şi pe ele se 
ivesc plantele “cele dintâiu. Ele nu sunt niciodată; prea moi: 

sau.apătoase; deci se pot lucră aproape în ori şi ce timpal. 
anului: primăvară îndată ce sa dus zăpada, sau vara indată
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după incetărea 1 unei ploi, fe ea oricât de mare. La. lucrare | 
“pământul nu se lipește şi încarcă pe rotile şi plug, şi nici - 
'brazdele nu se lipesc între ele, sau să se ţină în tormă de .. 
pânză, sclipicioas ă, ci ele se sfărâmă îndată, şi totdeauna se . 

: formează ţărână, care „se varsă după plug. , 
„Se încălzesc iute şi mai tare ziua, dar se şi recesc mai 

tare noapteă, deci provoacă căderea, de rouă. 
"Insă o lucrare prea, . deasă a lor este vătămătoare, căci 

după plug umiditatea, se evaporează şi pierde .iute, prin care 
pământul işi pierde şi: puţina consistență şi umiditate, ce a 

„avut-o până atunci. Chiar şi semi-ogorul le este prea mult, 
şi de multe ori de prisos. Măi bine este de a, lăsă pământul 
2—3.ani nemișcat: ca; părloagii. de pășune ori islaz, şi apoi. 
după ruperea. ţelinei să se are şi folosească 2-3 ani conse- - 
“cutivi că, țarine, însă, niciodată -să .nu i-se ded niai mult de 
1-2 arături. : _- : ! - 

-Arătura a, doua, să i-se dea cu 3 săptămâni inainte de 
“sămânăt, pentru a-i lăsă pământului timpul necesar: ca: să 

" Se ușeze*; ca să, umple golurile şi cavitățile de sub brazde cu 
țărână, in cari ajungând rădăcinile plantelor, ele nu Sar. 
putea 'desvoltă. a 

Pentrii sămânăturile” de. primăvară, terenurile - “nisi- 
poase să „se. are . totdeauna din toamna. precedentă, în - 
scop -de ale conservă. cât. se poate de multă 'umezeală de ” - 
iarna din .mustul zăpedei, care face bine “tuturor plantelor | 

“Şi le' dă o cătime însemhată de umiditate pentru. timp de 
- “secetă. 

| Nisipurile “find de natură deschisă: iuți Şi active, lor nu "le | 
trebueşte mult gunoiu: ci din contră, ele cer mai puţin gunoiu *: 
decât altele, insă acesta trebueşte dat mai des şi gunoiul să 

„fie totdeauna fermentat şi dobit, căci cel lubg şi păios, .n'ar 
găsi umiditatea necesară în pământ, ca. să fermenteze şi să -. 
se descompună. Ingrăşămintele chimice lor le sunt de puţin 

folos, căci pe cele mai multe-din ele; nu le- -ar puleă” absorbi, 
nici. reține, ci ele toate.se perd, Şi strecoară, cu apa în „Jos E 
în subsol: 

“Mai bune decât ingrășămintele chimice; ar A jentru ni- 
sipuri, îngrășămintele verzi: lupin, hrişcă, etc.—cari nu numai . . 
că le dau substanţele: alimentare necesari plantelor, dar tot 

+ 
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odată. prin: sporirea. cantităţii de. humă, le' amendează: cali-: - 
” tăţile. fisice, dându-le” mai multă consistenţă Şi le. fac. mai 
ravene; 

Planta care se face mai. sigur şi dă recolte suficiente pe 
terenurile nisipoase,- este secară, de unde ele se numesc şi . 
terenuri de secară. Nisipul cevă mai bogat în argilă, se nu-"- 

meşte teren de ovăz, fiindcă ovăzul .se face aci: mai bine, 
decât. secara.. Dar afară de acestea se mai fac pe terenurile 
nisipoase şi lupin, cartofi, hrişcă, mazerea, lintea, spergulă, etc. 

“Plantele cari cresc spontaneu. în mare număr şi for- 
mează flora caracteristica a terenurilor nisipoase sunt: Carez 

arenaria, coada mânzului, Corgynephorus canescens Corinefor 
albicios, Festuca ovina făştica oii, Festucu duriuscula făştica, 
tare, Punicum san guinale  meiu roşu, Scleranthus.annuus Sin-. 

„cerica, Plantugo arenaria. patlaginea de nisip, Spartium Sc0- 
purium garoafă de nisip, Dianthus arenarius garoată roşie, 

Tr ifoliun, arvense păpănașşi etc. Dintre copacii pădurei reuşesc . 

bine salcâmul Robinia _pseudoacaccia, Mesteacănul Betula albă, 

Pinul. Pinus sylvestri îs, Pinul negru Pinus nigra sive austriaca; 

. . Valoarea, agricolă a nisipurilor depinde foarte mult după 

„ natura. și originea lor: nisipurile feldspatice de granit, porfir, etc. 
„se descompun mai departe și dau săruri de potasiu şi alte. - 

substanţe alimentare. pentru plante, iar nisipurile de mică se 
". dizolvă anevoie; nisipurile de cuarţ nu se dizolvă de loc, și 

ele sunt de ordinar foarte sărace în principii alimentare. 
„Nisipurile le putem subdivide: 

i 1. In nisipuri sburătoare cu grăuntele mărunt, constând | 

“din peste. 80%/0—95%/0 nisip curat. de cuartz şi foarte mărunt 
* şi fin. El este de cele mai multe ori steril; când este uscat, 
“el e luat și mânat de vânturi încoace şi încolo formând Mo: 

vile de nisip sburător sau dune.. Nisipurile sburătoare şi du- 

* nele sunt un mare. pericol pentru terânurile cultivate din 
" apropiere. şi depărtare; de aceca ele trebuesc oprite din 
“mersul lor, fixate și apoi împădurite, ca să:rămână pe vecie 
teren de_pădure; pot fi uţilizate ca, vie, „pădure de. salcâm 
pin silvestru, plopi, sălcii, mesteceni. * - 

„2, Nisipuri incoherente, cari conţin ceva; var şi 167 ar- 
silă, sunt bune pentru păşuni de oi, iar în agricultură pentru - 

cultura de cartofi, secară, lupin, „meiu, hrişcă, etc.
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3, Nisipuri. lutoase şi „mărgoase, cu 10.20% argilă ș şi 

25% var sau margă, sunt cele mai fertile intre toate, 
bune pentru grâu, orz, ovăz, cartofi, măzăriche, linte, na 

zăre etc. | E | 

_3.. Terenurile argiloase 

_ Terenuri argiloase se numesc acelea cari conţin: între . 
60—90%/o argilă, şi cantităţi variabile de nisip între cari 2—70/5. 

„silice amorfă, apoi 4—5/o fier şi aproximativ tot atâta humă. 
„ Argilele cele mai multe sunt depuse de ape—apă liniștită, 
dar se poate ca ele să se fi format şi prin sfărâmarea pe 
loc a, rocelor. feldspatice şi şisturilor. argiloase etc. 

Calitățile fizice ale lor sunt întru toate, opuse celor ale 
„nisipului. Argila are între toate. pământurile consistenţa şi . 
tenacitatea cea mai-mare. La pipăit ea se simte moale, un-. - 

-_suroasă și lipicioasă; strânsă în mână se comprimă enorm, 
căci : moleculele: ei se lipesc intre sine. Ea mai are o ab- 
'sorpţiune mare pentru apă şi gazuri, căci poate să absoarbă DE 
apă de mai multe ori cât este greutatea ci, apoi îşi mărește 
enorm volumul se umflă şi devine plastică. 

Apa. absorbită. o, reţine timp îndelungat în porii.ei nu o 
lasă nici. să evaporeze în sus, şi-nici să treacă şi strecoare 

"în-jos, şi la evaporare totdeauna. fixează căldura, de aceea 
„terenurile argiloase sunt: totdeauna jilave şi reci. - 

| 'La evaporarea apei; argila iși reduce. iarăşi volunăul, 
-şi apoi crapă în toate direcţiunile până la adâncimi conside- 

rabile, încât se pare a le fi tăiată cu cuțitul, precum foarte bine 
“se poate vedeă aceasta in toate bălțile și gropile, după ce a... 

- secat apa. La crepare însă se rup şi se vatămă rădăcinele 
plantelor, iar ingheţul şi desghețul repeţit de iarnă,- smulge” 

„şi scoate plantele - din pământ. La secetă şi uscăciune tere-" 
| nurile argiloase se întăresc, formează mulţi bulgari şi mari. 

„Cu. privire la munca agricolă, ele 'recer multă muncă şi . 
mari spese de exploatare: zăpada de pe ele se duce primă- 
vara, târziu. şi ele se înmoaie de timpuriu, aşa că numai” 
puţine zile sunt în an, în cari ele se pot lucră cu succes: 

“odată nu se pot lucră,, fiindcă „Pământul este de tot moale, de 
„se. îngloadă vitele şi instrumentele se încarcă de Roroiu, iar



altădată, câteva zile în urmă, pământul sa a întărit şi impetrit 
astfel; încât plugul şi instrumentele nu pot de loc pătrunde 

în el, de unde ele se mai numesc pământuri greoaie. De 

aceea . pentru terenurile argiloase trebuesc. totdeauna vite“ 
multe și tari, iar instrumentele. să fie „solide pluguri de fier . 
și oţel _tăvăluge cu zimți, , 

“Arându-le când pământul este moale, brasdele - nu se 
mărunţesc, ci se ţin'în fășii şi pânze lungi sclipicioase, cari. - 

| după ce sa svântat, se întăresc şi prefac în bulgări mari: ȘI . 

tari. Pentru ca'să lucrăm cu succes terenurile argiloase, tre-. 
Duește bine observată starea de umiditate potrivită a pă- - 
mântului, şi calităţiie fizice ale lui. 

Prin-cultura neîntreruptă şi îngrijită însă ele își perd 

mult din tenacitatea şi rigiditatea lor. Cu cât le arăm mai - 
- mult şi mai des, le întoarcem pe o parte şi pe alta, şi le 

" expunem acţiunei agenţilor. climei: căldurei, gerului, ploaiei 
și zăpedei în suprafaţă, mai mare, cu atât este mai bine, şi 

ele devin cu timpul mai permeabile: și calde. Pentru ele este 
indispensabil ogorul sterp — ogorul negru — care cu căldura: 

de: vara le amendează foarte mult; numai cât atunci în anul 
de ogor să-nu ne: mulţumim ca "de ordinar - numai cu 1—2 

arături, ci să le arăm cât se poate de des, cel puţin de 3 
și chiar de 4 ori. 

-Și mai tare decât ogorul negru, amendează, pământul 

argilos serul . şi căldura, ingheţul și desgheţul repeţit de 
iarnă, care îl face să piardă mult din capacitatea lui de apă; 
de aceea este bine, că terenurile argiloase să le arăm tot- 

deauna toamna adânc, şi peste iarnă să lăsăm pământul expus 
„în brasdă crudă— —negrăpat—pentru ca să-l străbată şi răs- 

bească gerul de iarnă în toate părțile sale, să-l fărâmiţească . 
şi amendeze. Gerul de iarnă şi căldura de vară sunt cei mai 
buni agenţi de aniendare ai lui. - 

Acţiunea gerului asupra pământului clisos este mai mult 
mecanică: pământul argilos se îmbibează toamna de. apă, 
când sunt ploile cele multe şi lungi, şi apoi venind iarna și. 
ingheţul peste el, apa îngheaţă şi-şi măreşte volumul, 100: 109 
făcând totodată ca şi părticelele de pământ, bulgării mari şi - 

„mici să se desfacă dela. olaltă și să crepe, 'să se prefacă în 
primăvara următoare cu toţii în ţărână. 'Apoi pământul arat



i TB 

- absoarbe. în decuitsul i iernei şi cazuri mai multe și umezeală 
„din atmosferă din ploaie şi zăpadă, decât cel nearat; și deci cl : 
câștigă în toate privinţele: câştigă substanţe alimentare pentru 
plante, şi-şi modifică calităţile fizice. 
„Ia privința gunoiului, terenurile argiloase cer fotdeaună a 
un gunoiu mare, păios şi dat în cantităţi mari, dar rar. Gu- 
noiul să fie mare şi păios pentru ca el să-şi. facă fermenta- 
ţiunea, lui în pământ, că prin gazurile și căldura ce se for-. - 
mează la fermentarea şi descompunerea: lui, să afeneze şi 

încălzească pământul, şi să-i reiă din clisositatea sa. Ingră- 

șămintele verzi îi. sunt mai puţin aple. pentru aceasta. 

Terenurile argiloase fiind reci şi jilave de cele mai multe 
ori au lipsă.de, drenagiu şi însănătoşare, și după, facerea, dre- 
nagiului, ele câştigă mult în producţiune. şi valoare Şi devin -. 

ape pentru cultura a, tot felul de plante. . 

| - Ele mai pot fi amendate şi prin adaos de Yar nestins, 
_mMargă, nisip sau. prin ardere. Prin ardere argila perde - 

enorm Gin "absorpţiuned sa de apă, pe care nu o mai redo- 
bândeşte niciodată, piecuni o vedem aceasta, la țărâna pusă 

pe cuptoarele de cărămizi, la cărămizi, oale, etc. 

„_?, Plantele ce crese spontaneu pe terenurile argiloase sunt: 

Tussilago /arfara * Podbeal sau pobdeal, Tussilago petasites 

brustur dulce, Stacha/s arcensis. Jaleş, Lathyrus tuberosus mă- 

„_zăriehea gulioasă, Bupleuvum rotundifolium urechea iepurului -- 

sau urechelnița, Galium aparine turiţa, Potentilla ansevina laba. . 

“gâștei sau, scrintitoarea  Potentilla reptans. iarba degetelor, 
: Lactuca sear îola laptuca, Leonurus cârdiaca iarba focoasă, i iar. 

dintre graminee. Bromus giganteus, Bromus secalinus osiga, Lo-, 
“lin perenne raygrasul englez, dintre copaci stejarul, fagul, 

„ molidul, bradul, carpinul. 
| Dintre plantele agricole pe terenurile argiloase se face 

bine şi sigur cu. deosebire grâul de toamnă, de unde ele se - 
numesc . de către agricultorii „practici, terenuri de grâu. Dar... 

şi celelalte. cereale și plante agricole se fac în destulă canti- . - 
„tate şi calitate; deasemenea se face foarte bine bobul şi ra-. 

- piţa, trifoiul și dacă posedă.) var, lucerna şi sparceta, „care le- 

tărmiţează. 

“Terenurile argiloase se subdivid: în: e 
a) Argile. tenace: cu S0—90/ argilă: “Terenurile” de -tot
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argiloase şi compacte pot fi tot aşi, de aproape de limita, . 
“ extremă a posibilităţii de a le. mai cultivă, ca și nisipul sbu-. . 
rător. In schimb pot fi mai potrivit pentru artă ceramicei: 

- pentru olărie fină Şi ordinară, faianță, cahali şi tuburi de 
„ erracotă. 
„.:0) Argile ordinare cu 80/- argila, bune pentru cultura 
“de grâu, bob,. trifoiuri; “iar dacă conţin mult fier — argile - : 

. Hierruginoase surit mai puţin favorabile plantelor şi au' lipsă 
„de mult gunoiu și de multă muncă. 

| c) Argile dulci şi permeabile cu 60—80%/ argilă. Se lu- 
crează - relativ ușor, şi șunt apte pentru cultura a tot felul de 
cereale, plante agricole şi de grădină. 

a Terenuri lutoase 

E “Terenuri. Juloase se numesc acelea, 'cari se compun 
„aproape în părţi 'egale din argilă. şi "nisip, 35-—50%/0 argilă şi 
cam tot atâta nisip, fară de acestea, 6—10%/0 humă, câteva pro- 
cente de var Și. fier. Din cauza compunerei lor ele se mâi nu- 
.mesc uneori şi terenuri înfernediare. Nisipul însă este mai 
mare la grăunte şi mai aspru ca, celălalt. 

“Graţie amestecului şi combinaţiunii fericite a clemen- 
telor lor, ele nu sunt la pipăit nici așă moi şi lipicioase ca 
argila, dar: nici aşă aspre ca nisipul. Terenurile lutoase nu 

sunt compacte şi greoaie, 'ca, cele argiloase, şi nici iuți şi se- 
- cetoase ca. nisipurile, ci ele intrunesc in sine calităţile şi con-'. 

- diţiunile cele: mai favorabile, intermediare și de dorit tuturor 
terenurilor. Sunt, totdeauna pământuri permeabile, calde și 
active. Bulgări mari şi: tari, ele nu. formează, niciodată, ci. 

numai câţiva, şi . mici, cari după o ploaie mică, se înmoaie 
“iar ajunşi cu grapa, se sfărâmă indată şi prefac in ţărână. 

Terenurile lutoase se lucrează uşor şi totdeauna ele se 
“varsă după plug, adecă se. formează: țărână. Dar ele sunt 
predispuse totdeauna a formă o coajă ori scoarță groasă, a 

- cărei rupere ne dă mult de lucru, căci coaja impedică in- 
trarea, şi circulațiunea apei. aerului şi gazurilor în pământ, 
care întârzie sămânţa din germinat şi “Plantele din desvol-: 

' tarea lor, Deci coaja sau Seoagga odată formată, ea trcbueşte 
4



totdeauna ruptă cu grapa, tăvălugul ori prin săpare sau pră- 
şirea, plantelor. 

Un alt desavantagiu al lor este, că pre ele se ivesc şi 
desvoltă foarte multe buruieni, a căror stârpire ne dă mult 
de lucru şi recer spese căci pe ele creşte în abundență flora, - 
proprie tuturor terenurilor. 

Intre plantele spontanee şi caracteristice pentru terenu-. 
rile lutoase sunt: Del/inium consolida pintenile sau nemţişorii 
de câmp, care dispare treptat cu cât predomină întrun teren 
sau altul argila ori nisipul, apropiindu-se de argile şi nisipuri 
curate, Papaver Rhoeas macul roşu, Raphanus raphanistrum ri- 
dichea, sălbatică. Mai departe sunt Cirsium arvense mărăcinele 
de câmp sau pălămida, Carduus nutans spinul plecat, Carduus 
crispus spinul creţ, Tarazacum off cinale. păpădia, Sonchus ar- 
„zensis susaiul de câmp, Alentha arvensis isma de câmp,  Con- 
volvolus arvensis volbura, Plantago major, P. minor, P. lanceolata, 
patlaginea. Dintre graminee se găsesc în mare număr: Cy- 
NOSUrUS cristatus” peptenărița, Bromus arvensis osiga "de câmp, 
Millium efusum meiu, Briza media tremuricile Dactylis glo- 
merata golomăţ sau noduroasă, Festuca pratensis feştica de 
livade, Festuca duriuscula, etc. Poa pratensis firuşorul, Alope- 
cuvus pratensis coada vulpei sau codina, Phleum pratense iarba 
lui Timotei;—dintre arborii pădurii cresc—, Acer platanoides 
arțarul, Pyrus malus mărul sălbatic, Pyrus communis păr Săl-. 
batic, Corylus avellana alun, Abies ezxcelsa molid etc. 

In genere însă ele sunt terenurile cele mai bune'și mai 
„fertile între toate şi sunt potrivite pentru tot felul de foloase: 
legumicultură, plugărie. fânețe, păşuni şi vii. 

Toate planiele agricole se fuc pe aceste terenuri ŞI reu- 
şesc deopotrivă de bine. Insă cea mai bună, între toate, şi 
care reușește pe deplin e orzul şi anume orzul de slad, orzul 
de bere, de unde ele se mai numesc şi pământuri de orz. De 
asemenea, reușesc bine: sfecla de zachar, tutunul; rapiţa, înul, , 
macul şi toate plantele industriale. Noi le putem subdivide şi 
deosebi in: . | | 

a) Luturi argiloase cu 50—55%/0 argilă luturi greoaie, cari 
după ploi mari, prind o scoarță groasă, se lucrează, anevoie 
dar încolo sunt fertile şi dau bune recolte de grâu şi orz;. 

0) Luturi dulci sau normali.cu 40—50/. argilă cevă var 

26336 | | | 3
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şi 5—4100%/o humă; el6 sunt. pământuri din cele mai fertile. Aci 
se ţine loesul și pământul negru Cerno Zenlj. Ele sunt excelente 

pentru orzul de slad, sfecla. de zachar şi toate plantele co- 
merciale şi industriale; 

c) Luturi nisipoase cu 30/- argilă, câteodată conţin Şi 
“mult fier, şi atunci devin 'luturi fierruginoase, luturi sărace 

"-şi.galbene. Se fac binișor pe ele plantele leguminoase şi. pră- 
_ şitoare. 

5. Terenuri 'mărgoase 

' Terenuri: mărgoase său : marnoase se. numesc acelea, 

„cari conţin. 520% carbonat de calciu, numit margă. Dacă 
pământul — solul — a fost prea tare spălăcit, atunci carbonatul 

de calciu poale să scadă și sub 4%/0. Margele se deosebesc 
“între sine: după argila şi nisipul din ele, şi se numesc marge 
argiloase, când conţin 50%/0 argilă, marge lutoase, când conţin 
.80—40%/0 argilă şi marge - nisipoase când conțin numai 20/4 
argilă, iar celelalte „părţi sunt calce şi nisip. 

Prin carbonatul de -calciu, pământul devine mai afenat; 

câld şi activ; de aceia terenurile mărgoase sunt totdeauna, 
“permeabile, dulci şi mai active decât argilele; umiditatea, ră- 
mâne timp îndelungat în pământ. Toate „plantele, ce cresc 
pe ele, sunt substanțioase și gustoase; toate vitele le mănâncă, 

„cu mare poftă, şi 'le „priesc bine. Terenurile aceste, dau cele : 
mai bune păşuni 'de:o0i. Cu deosebire plantele papillionacee, 

țrifoiurile şi păstăioasele se fac pe ele in mare număr şi 
foarte abundente.” Chiar și paiele cerealelor. şi păstăioaselor, 
„crescute pe ele sunt de mare valoare pentru nutrirea vitelor: 

Dintre plantele spontanee, ce cresc pe ele sunt: Medicago /alcata 

“lucerna de Svedia, Rubus caesius murele vinete, Alyssuz calycinum 

albiţa sau ciucuşoare JMercurialis annua trăpădătoare sau brâie, 

- Bupleurum votundifolium urechelnița, Cucubalus bacciferus gușa. 
- porumbului, 7ussilago far/ara poubeal, Euphorbia ezigua “Tap- 

tele cânelui mic,. Poterium sanguisorba soarbe sânge, Alope- 
“curus "agrestis coadina, Anthyllis vulneraria iarba, ranei etc. 

„Dintre plantele agricole se fac pe ele grâul, orzul, porumbul, 

sfecla, de zachar, rapiţa şi cu deosebire lucerna. și spar cela, 
bobul, mazărea, lintea.
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6. Terenuri văroase şi cretoase 

se. numesc. terenuri văroase: (câlcaroase) şi. cretoase 

acelea, cari, conţin peste 20%/, carbonat de calciu, rezultat din 

sfărâmarea petrei -de var şi a cretei. Dacă carbonatul de 

calciu, se afiă în cantitate mare, atunci el nu este mărunt ci 

grăuntos — grosier -, constând în mare parte din sfărâmă- 
turi! și. bucăţi: de rocă... Turnând peste el acid. cloridric sau 
un oţet tare de vin, se 'produte o fierbere violentă, după, a 
cărei tărie constatăm prezenţa varului—carbonatului de calce. | 

„Terenurile "calcaroase de culoare albă sau cenuşie sunt 

secetoase, uscate şi active. Plantele de pe ele tânjesc de -se- 
„cetă, devin precoce, şi se ard de;multe ori. Gunoiul.se con- 

„sumă inte -pe ele, şi deci trebue :să, le gunoim des. 
Pe ele se face grâu, alac, ovăz, bob, rapiţă, şi cu deose- 

„bire lucerna; şi sparcela, cari despică stânca de var şi .pă- 

trund până la adâncimi „considerabile. Uneori şi plantele 
leguminoase “sau păstăioase - reuşesc destul de bine. Incolo 

flora spontaneă a lor se. aseamănă cu cea a terenurilor” 

| margoase; 

7. „ Terenuri humoase şi humice dulci 

In: sens agricol, hurma sau humus se niumese substanţele 
| organice din pământ, trecute în putrefacţiune, cari sunt des- 

„compuse până! la un-aşă mare-grad, încât nu se mai pot 
„ cunoaşte şi deosebi după felul şi originea lor, dacă ele: derivă, 
din. regnul animalic ori vegetal. 

- Huma!) se . formează. cu deosebire din miriştile, foile. Şi 
„rădăcinile plantelor spontanee şi: cultivate, cari sau. uscat şi 

“ putrezit, apoi din gunoiul de vite, care îl cărăm noi-pe câmp 
“şi îl dăm. pământului'la intervale mai mici ori mai mari, Şi 

din fecăliile vitelor dela păşune. 
In: păduri vechi şi, mari, : stratul de humă este de o 

“grosime de mai multe picioare . şi :se compune din frunzele 

  

“9. Huma in inţeles poporal la poporul nostru se numește argila, clisa, |
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şi lemnele căzute dela arbori şi arbuşti în decurs de mai 
mulţi ani şi de -veacuri, trecute în diferite grade de putre- 
facțiune. Păraiele şi râurile, ce vin dela. munţi şi din păduri 
mari, aduc şi depun totdeauna la revărsarea lor, cantităţi 
mari de humă în nămolul lor cel gras. 

* Huma are o mare absorpţiune de apă şi gazuri, şi de 
aceea, ea, este un mijloc excelent, pentru a da terenurilor ni- 
sipoase mai multă, consistență şi absorpţiune, iar pe cele 
argiloase şi compacte a le face mai înfoiate şi calde. Huma 
este totdeauna de culoare neagră închisă, și ea este aceea 
care dă pământului culoarea sa închisă. 

Toate terenurile cultivabile conţin şi trebue să conţină 
„humă, fiindcă, huma, este aceea, care facilitează lucrarea pă- 
mântului, îi modifică calităţile fizice, şi dă plantelor o parte 
din azotul necesar la, desvoltarea lor. Huma. prin contactul 
Și sub influenţa, căldurei, umezelei, oxigenului din atmosfera 
şi a bacteriilor din pământ, se descompune mai departe şi 

preface în: apă, acid..carhonic şi amoniac, iar amoniacul cu 
azotaţii nutresc apoi plantele. 

Un pământ cu 2—3% humus este sărac şi are lipsă de 
gunoiu. 

Pământurile cultivabile conţin de ordinar. 3—4%/ humă, 
şi peste acelea se numesc pământuri humoase. Altele conţin 
multă, humă, şi cu deosebire luncile şi aluvioanele bogate ale 

- râurilor și mării pot conţinea 6—10%/ humă, iar pământul 
negru, care face bogăţia şi fertilitatea enormă a României şi 
a Rusiei meridionale, etc., conţine 10—15%2 humă. Așă nu- 
milele pământuri virgine, pământuri noui, pământuri grase, 

„ se disting între toate prin o mare cantitate de humă, dato- 
rită putrefacţiunei frunzelor şi lemnelor pădurei, sau a ră-. 
dăcinilor pajistei, ce au fost acolo sute şi mii de ani. Toate 
aceste terenuri se numesc humoase. 

Terenurile humice sau de humă se numesc dinpotrivă 
acelea, cari conţin huma, în așă mare' cantitate, încât ea le 
imprimă cu totul caracterele sale fizice şi chimice. Huma 

„absoarbe cantităţi enorme de apă, şi apoi îşi măreşte consi- 
derabil volumul, până ce se preface în o ciruială, tericiu sau 
glod omogen. Dacă huma vine în contact cu un noroiu de 
argilă, atunci ele se împreună şi combină intim la olaltă,
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formând un pământ omogen, de culoare neagră închisă, care, 
se usucă numai foarte cu greu, dar apoi dă un pământ negru. 
pulverulent și foarte roditor. 

- Prin o mare cantitate de humă, nisipurile capătă o cu- 
loare 'neagră, devin consistente şi mai tardive în acţiunile 
lor. Terenurile de tot humoase şi humice însă prin absorp- 
țiunea, mare de apă îşi măresc volumul lor, la înghețare. și 
desghețare, smulg şi scot plantele afară cu' rădăcini cu toţ 
din pământ, încât din cauza aceasta, şi a îngheţurilor târzii; 
cari aci fac mari stricăciuni, pot să facă, imposibilă cultura, 
cerealelor de toamnă. -. -: e 

In genere pământul humic fiind prea bogat în azot, 
desvoltă plantele mai mult în tije şi foi, şi făce să producă 
mai puţine boabe şi uşoare. De aceea ele se potrivesc mai 
bine pentru făneţe și păşuni, decât pentru producţiunea de 
grăunțe. . 

- Unde huma este moale şi dulce, acolo crește spontaneu 
în mare număr: Trifolium repens tritoiu alb, trifolium hybri- 
dum trifoiul corcit, Lotus uliginosus ghizdeiu, Lathyrus pra- 
tensis şi Lathyrus palustris măzărichea sălbatică, Alopecurus 
pratensis codina, -Ilolcus mollis olcu moale, Glyceria fluitans, 
Glyceria aquatica iarba dulce, iar dintre plantele agricole se 
fac pe ele rapiţă, grâu, săcară, bob, ovăz, meiu, sfecle de 
nutreţ etc. - , 

Gunoiul. de vite n'are pentru terenurile humoase şi hu- 
mice însemnătatea, pe care o aveă pentru celelalte terenuri ; 
din contră, lor le sunt mai bune îngrăşemintele chimice, care. 
le sporesc şi compensează cantitatea de substanţe minerale, 
în special de potasă calce, fosfor, de care ele au de ordinar 
mare nevoie şi le vom da. deci var margă, fosfaţi, kainită, 
Sgura lui Toma; cenușă de lemne și de paie etc. - 

Atari terenuri se găsesc foarte des pe la fontanituri, în 
rovine, în văi, padine, lunci şi aluvioane bogate, unde au 
umiditate în deajuns şi la anumite timpuri au chiar apă în 
prisosință, fără însă ca, aceasta să împedece circulaţiunea 
aerului în pământ. : | 

Terenurile humoase de luncă, dacă sunt apărate de re-: 
vărsare şi stagnaţiunea apei, dau terenurile cele mai fertile, 
sunt luncile şi aluvioanele cele bogate, cari se disting între.
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toate: prin fertilitatea şi superioiritatea. produoţiunei tor, atât. . 

ca'ţarine, cât şi ca păşuni şi făneţe, şi trec între toate ca: 
terenuri de calitatea primă. . 

8. Marecagiu şi turbă . 

Altădată pământul vegetal, ajungând să steă timp în- 
delungat sub apă, şi fiind” exclus dela acţiunea aerului at- 
mosferic, huma, nu: se poate descompune î în mod normal, câ. 

să; se formeze din ea principii alimentare pentru. plante, ci: 
trece într'un fel de carbonizaţiune, se înegreşte cu totul, luând | 
o' natură acidă, -bituminoasă, răşinoasă, şi. greu de dizolvat; 
se preface în marecagiu şi - turbă. - 

Aceste terenuri.nu numai că ele sunt acide şi înroşesc 
hârtia, albastră, de ' turnisol, dar şi- plantele” ce cresc. peiele, 

sunt acide şi insalubre. Vegetaţiunea numită; de baltă, ce. . 
creşte. pe aceste. terenuri, este cu totul diferită, de vegetaţiu-... 

nea altor terenuri svântate, din cauză că plantele conţin. - 
acizi vegetali în doză foarte: mare, uneori şi corpi tocsici, şi 

sunt vătămătoare sănătăţii animalelor, dând năştere la . dife- 
rite maladii şi paraziți. - -: ” 

După gradul lor de umiditate. excesivă poporul nostru 

le deosebeşte în- rovine, smârcuri, topliţe, viroage, jepci. . 
Flora, caracteristică a lor se compune eminârente din 

plante de baltă, numite în comun rogoz: Carez diferite 
varietăţi, Eguisetum coadă, diferite varietăţi, Juncus diferite 

varietăţi pipirig,: diferite specii de ciperacee — apoi Pulicaria 
“vulgaris iarba purecilor, Pedicularia. palustris” iarba, păduchi- - 

lor, AWardus stricta părul porcului, Comarum palustre, Menyan- 

thes trifoliata, trifoiu amar, trifoiul frigurilor etc. Plantele 
crescute în bălți, mlaştine şi rovine, sunt insalubre şi de pu- 
țin folos, atât în stare verde ca păşune, cât și uscate şi fă-: 
cute fân. Fânul lor noi îl numim de ordinar rogoz şi de multe 
ori ei nu este întru nimic mai bun, decât paiele de săcară. . 
De aceea venitul net al lor este. minim — de multe ori hec- * 

tarul nu dă nici un leu venit net pe an. 
Alte ori însă în anumite ape stagnante nu se mai fac 

nici rogoazele, ci vegetează numai diferite specii de muşchi.



— 103 —- 

din familiile Sphagnum şi Ilypnum, cari perind trec in stare 
de carbonizaţie şi dau naştere la turbă şi în care putem 
deosebi incă foarte bine plantele din care sa format. Afară, 

de muşchi se fac pe atări terenuri încă şi. Phragmites com- 
„munis trestia sau stuful, Er: vophorum. latifolium şi E. angusti- 

folium lânăriţa sau bumbacul de câmp, Typha latifolia pa- 

pura, Ledum palustre, Vaccinium ozcoccos afin, Vaccinium uli- 

ginosum merişor de munte, Beţula pubescens mesteacăn, Erica 

tetraliz, Calluna vulgaris iarba neagră etc., Alnus nigra, 
- Rhamnus [rangula, Pinus sylvestris, Saliz caprea, Frazinus, Tilia. 

Din punct de vedere agricol, terenurile cu turbă sunt 
cu mult inferioare şi mai greu de exploatat decât terenurile 
humice acide şi marecagioase. De aceea de multe ori turba 

- se exploatează şi întrebuinţează cu mai. bun folos ca com- 

bustibil pentru ars, iar alteori se—scoate cu maşinile de sub 

apă, se usucă. şi comprimează în pachete.și se întrebuinţează 
ca desinfectant, ori pentru aşternut la vite in grajd, ca su- 

rogat—al paielor, unde din cauza absorpţiunei celei mari de 
apă şi gazuri ea ne face bune servicii. 

Turbăriile au de bază totdeauna un excedent de apă 
şi la fund un subsol impermeabil, fie aceasta, argilă, compactă 

„— clisă —, fie lut galben, nisip cu resturi animalice ori. li- 
monită. Turba însăși depinde -de solul pe care se află, de 
hrana existentă pentru plante, ori de calitatea apei şi de 

„plantele ce o compun. Stratul de turbă poate fi mai gros sau 
mai subțire, dar poate diferi şi el dipă condiţiunile de des- 
voltare ale plantelor, cari i au dat naştere şi după materia- 
lurile ce au adus apele ce se revarsă în el — nămol, nisip, 
potmoale, şi se deosebesc în turbă fibroasă, turbă de muschi, 

„turbă de lemne, turbă de lănăriţă, schizoneură, stuf, ete. Ca- - 
racteristica ei este:o reducere foarte mare -a volumului şi 
greutăţii ei cu 1/1 la, uscare. Turbăriile: ca şi marecagiile se 
formează cu deosebire în locurile joase sub influența apei 
stătătoare timp îndelungat. Unele se formează de asupra lu-. 
ciului-apei şi se numesc turbării supraaguatice, cărora le: 
zice mlaştine bulbucate. şi mlaştine cu grinduri, ori mlaş- 

tineplutitoare, şi cu pământul mişcător, care se face covată, 
"când calci şi apeşi pe el, iar altele se formează suh nivelul 
apei numite turbării în/ra-aquătice. "Deosebirea, între ele nu
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este mare şi trec des unele în altele, decât că mlaştinile infra- 
aquatice sunt compuse din rogoaze şi ciperacee şi sunt mai 
bogate în săruri minerale — calce —, şi de aci ele sunt şi 
mai bune pentru agricultură şi pentru fânaţuri. 'Turbăriile. 
bulbucate se formează numai în apele cele mai sărace, în 
care abiă, muschii şi lânariţa își găsesc existenţa lor. Uneori 
pe acestea, se desvoltă o vegetaţiune de papură, stuf, şi ar- 
buşti, pe cari vânturile sau cureritul apei le duce încoace şi 
încolo. Atari mlaștini plutitoare cu. grinduri se găsesc şi la 
noi în mai multe locuri la, Baltă şi în Delta Dunărei. Ele sunt 
sărace în substanțe minerale, iar uneori fierul se combină 
cu fosforul şi devine greu “solubil. 

La munte mlaştinele cu turbă înfra-aguatice sunt foarte 
dese şi ele dau un bun regulator al apei,. căci la ploile 
dese şi abundente de acolo; ele imagazinează mari volume 

de apă, pe care apoi o lasă să se strecoare numai treptat, 
" întreţin și alimentează pâraie Şi izvoare, şi apără și fărână 
de spălare. 

“La turbă noi totdeauria putem deosebi trei. straturi 
diferite: unul verde superior, care este încă în formaţiune, 
apoi al doilea mijlociu de culoare deschisă ori cenușie, în 
care se pot deosebi încă foarte bine foile şi tijele plantelor; 
din care sa format, şi de desuptul lui apoi este stratul al treilea 

„de turba neagră, bituminoasa, în care părţile plantelor sunt 
descompuse și carbonificate cu totul, încât nu se mai pot 
cunoaşte. 

Pentru ca pământul turbos să poată fi întrebuințat la agri- 
cultura pentru cultura plantelor, este maiavantagios, ca mai în- 
tâi pătura superioară şi cea cenușie, . să o exploatăm singură, 
pentru a ne servi de ea ca desinfectant sau ca așternut la vite, . 
iar straturile negre bituminoase iarăşi trebuese exploatate de- 
osebit, ca să, ne servească de combustibil. Dacă însă turba nu 
S'ar puteă folosi spre scopurile aci arătate, şi nici la'alte 
scopuri industriale, atunci terenul trebueşte secat şi svântat, 
iar pentru ameliorarea lui, după ce i-am făcut canalele de 
scurgere şi turba sa uscat în deajuns, îi dăm foc şi în cenușa 
ei semănăm hrişcă şi secară 3—4 ani dearândul, lăsând apoi 

„iar să, crească turba alţi 20—295 ani. Insă fumul de turbă şi 
" miasmele ce se degagează cu el din mlăștină, sunt foarte pe- 

- 

N
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riculoase pentru sănătatea oamenilor şi animalelor din acea 
regiune. De aceea, este mult mai nemerit de a-l amelioră în- 
dată după scurgere. - o 

9. Mai sunt încă unele terenuri de provenienţe 
diferite, însă care se găsesc pe areale restrânse 

4) Terenuri de gips rezultate prin sfărâmarea rocelor 
de gips, alabastru etc. Ele sunt totdeauna terenuri calde, se- 
cetoase, şi aclive,-pe care se face secara, măzărichea, orzul 
şi lintea. Plantele şălbatice. ce crese pe ele în mare număr 
sunt: Gypsophila fastigiata şi Gypsophila repens gipsariţă. 

b) Terenuri de săre, sărături sau slatine, cu afloramente 
de sare pe timp de secetă şi după evaporarea apei. Flora 
caracteristică a lor se compune din: Salsola sativa săricica, 
sau iarba sărată, Salicornia herbacea iarba porcului sau brânca, 
Plantago maritima patlaginea, Artemisia maritima pelin, Aster 
Tripolium, Apium graveolens ţelina sau țeler, etc., vălătucii 
Salsola Kali. | 

Terenuri cu afloramente de:sare de bucătărie, gips şi 
de magnesia se găsesc mai des pe Bărăgan în judeţele Buzeu,: 

_R.Sărat şi Brăila, dar şi prin valea, Jijei și de cele mai multe 
ori ele sunt sterile, primăvara şi toamna, însă se pot pășună 
pe când vara sunt cu totul seci. Ma | 

Magnezia se găsește în forma, de carbonat de magnezia 
sau de sulfat de magnezia. Vegetaţia, proprie a lor este: Atri- 
plex microsperma, Bupleurum tenuissimum, Glaux mari- 
tima, Glyceria, aquatica, Plantago YWulfenii şi altele. Dacă se 
găseşte sub ele nodule de calce, se pot transformă în fânaţe 
artificiale ori în păşuni de durată — sparceta sulfina și al- 
tele rezistă la, sărături şi prin diluarea, sărei treptat se pierde. 

Sărăturile deși sunt tare humoase şi deci fertile ; totuşi 
“ele: sunt mai mult jilave decât svântate, şi de aceea se 
potrivesc mai bine pentru păşuni și fânaţe, decât pentru 
plugărie.. . . . 

-. 6) Terenuri cu limonită, bogate în oxid de fier hidratat 
se găsesc mai adesea prin. terenurile mlaşlinoase şi- rovi- 
noase, pe cari le fac totdeauna sterile. Vetrele sterile de li- 

7
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monită, se pot înlătură prin adaos de var nestins în cantităţi 
„ considerabile, sau prin o lucrare repeţită şi întoarcere pe o 
„parte şi alta a pământului, expunânău-l în suprafaţă cât se: 
poate de mare la aerul atmosferic, ca căldura şi gerul să-l 
oxideze şi neutraliseze acţiunile toxice ale lui. 

'10. Impărțirea terenului după aspectul lui exterior 
- şi. după foloasele ce ne dă 

| “Calitatea şi felul unui teren 0 mai putem cunoaşte şi 
apreciă şi după unele semne exterioare. Un teren a cărui 
“brasde când sunt jilave se ţin pânză după plug și sclipesc, 
iar când este uscat se împetresc și formează bulgări. mari 

şi duri, este un teren aârgilos. Un teren care este “totdeauna 

deschis, afânat şi. permeabil şi care în orice vreme se poate - 

„ lucră cu multă, ușurință, este un teren nisipos. Un teren care: 

„după ce s'a evaporat apa din el, se crapă, este iarăşi un teren 
argilos. Unui care la uscare își reduce tare volumul este un 
pământ turbos ori marecagios. - 

Un teren care la arat nu formează nici brasde lungi şi 
“nici bulgări mari, ci totdeauna se varsă după plug, şi adesea, 

“formează .pe el o coajă mai mult sau mai puţin groasă, acela, . 
este un teren lutos, sau intermediar. Un teren care la pipăit 

se simte moale, unsuros și respirând asupra lui, dă un miros 
particular a pământ ars—acela iarăși este un teren argilos; 
iar un teren care la, pipăit se simte între degete mai mult 
sau mai puţin aspru, este un teren nisipos. 

Un teren a cărui bulgări şi bolovani, după ce au stat 
câtva timp la aerul atmosferic, se crapă şi pulberisează, este 

un teren mărgos. Un teren care lasă apa să stea multă vreme 
băltuită pe el, este un teren argilos. 

Culoarea încă ne dă bune lămuriri asupra naturei te- 
renurilor. Un teren care totdeauna, este de culoare deschisă 
sau. albicios, este un teren calcaros; iar unul de culoare în- 

chisă un teren humos; — de culoare neagră, marecagios ori . 
turbos; un teren de culoare roșie galbenă — este lut ori ar- 

gilă fierruginoasă, cari sunt totdeauna, sărace.. 
„Un teren, care, dacă turnăm pe el acid cloridric sau
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oțet tare 48 vin -ferbe, produce -spimă, „este un "teren! cal- . 
caros sau 'mărgos; fierberea. mai lentă ori-mai vie, n€ arată - 
cantitatea, mai: mică ori 'mai mare .de carbonat de calciu'din -. 
-el.: Un pământ care. la ardere își perde din culoarea. neagră 
a lui şi din greutate, este un teren humos; diferenţa, de greu- 

. “tate înainte de ardere şi după ce sa răcit, ne dă doza de 
humă din el. " _ 
„De asemenea, şi vegetaţiunea, felul « Şi numărul plantelor 

ce:cresc pe el şi se pot cultivă. cu succes, încă ne poate da. . 
"-0 bună. desluşire despre natura: şi “calitatea fiecărui teren. a 
Mai .sus am. arătat plantele proprii şi caracteristice fie- a 
cărui teren. . | 

Afară de acestea, noi mai putem deăsebi şi clasifică te--: 
renurile şi după producţiunea lor principală, şi plantele ce 
cresc. pe ele, şi le numim pământ de arătură sau ţarine, pă- 
.mânt defânaţ, de păşune, de' vie, de grădină, de pădure, eleş- 
teu cu stuf şi mlaștini, pământ, steril, etc. Această, clasificare 

„şi denumire încă este foarte usitată, şi-şi are avantagele ei, 
deși întrebuințarea şi folosirea actuală a unui teren dat poate - 
să nu fie totdeauna din cela: nimerite sau chiar greşită: adică 
un teren, care deşi serveşte, actualmente de: fânaţ, el poate . 

„să fie mai. potrivit pentru agricultură, decât pentru produc-.. 
țiunea, de iarbă, şi deci el va; trebui clasificat între ţarine.. Și 
iarăşi un alt teren, care deşi este arat' şi supus. plugăriei,. .- 

„poate să dea mâi bune - foloase ca fânaţ; păşune ori pădure, 
” decât pentru producţiunea. de cereale. 

Terenurile - supuse plugăriei le: subdividem și numim 
după, cele 3 specii. de cereale: terenuri: de: grâu, de orz, ovăz .- 
şi secară, plante care totdeauna reușesc mai bine pe ele, Şi. 
dau foloasele cele'mai mari. Insă, şi aceste diferă căci sunt tere- 
„nuri bune, potrivite şi slabe de grâu, dar pot fi.mai bune de 
„secară, ovăz, etc. Apoi terenuri bune! de trifoiu ori improprii 
pentru el; iar trifoiul cu rădăcinele lui lungi ' desfundă şi. 

„ mobilizează pământul în subsol Şi -l îmbogățește totodată cu 
„ azot amendându-l. ” 
„„. Lundile şi aluvioanele: “bogate, a:căror terenuri - “Sunt ” 

„compuse din diferite straturi de. argilă, nisip cu foarte multe ” 
“substanţe humice, ocupă. un loc intermediar între. arături Şi 
fânaţe, întrucât ele pot fi tot aşa de bine supusejplugăriei ca şi 

IE „za iz
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producţiunei de iarbă, şi sunt de o fertilitate extraordinară. Ele 
ar puteă fi clasificate între terenurile de grâu şi de orz. De 
multeori însă fiind situate în apropierea râurilor şi fluviilor şi 
adesea, expuse inundaţiunii regulate de toamnă și primăvară . 
a apei, ori că stau sub influenţa. unei ape din apropiere, şi prin 
urmare au (totdeauna destulă umiditate, sunt mult .mai po- 
trivite pentru grădinărie, păşune şi fânaţ, decât pentru agri- 
cultură. Ele sunt terenuri de pășune şi fânaţe, de calitatea 
primă. Pentru legumicultură trebue să aibă apa, la îndemână 
ca să poată fi udate. 

Pentru fânaţ, şi pășune, stratul de țărână, sol şi subsol 
poate să fie mult mai subţire, decât pentru ţarine, de oarece 
el niciodată, nu se ară. Dar el trebueşte să fie totdeauna, raven : 
— să aibă umiditate mai multă decât țarinele — fie din apa 
meteorică şi curgătoare, ce curge la suprafaţă, fie prin ca- 
pilaritate din apa subterană, ce 'se scurge prin pământ. 

Terenurile proprii pentru fânaţe și livezi, încă se deo- 
sebesc între ele, după recolta şi producţiunea. lor. Dacă te- 

„Trenul este puţin fertil — va da numai o singură recoltă pe 
an—fân—, iar dacă, este ceva mai bun, el va da două şi chiar 
trei recolte pe an—fân şi otavă. După cantitate, sunt livezi 
cari dau 72 q!) fân uscat și sunt altele cari abia dau și 
numai 7 q la hectar. Și iarăși nu numai cantitatea ci și 
calitatea fânului modifică valoarea livezilor, care poate să fie 
de diferite categorii: produc fân pentru cai, pentru vite cor- 

“ nute (boi şi vaci), pentru oi etc. | 
Păşunile se subdivid iarăşi, în 'diferite categorii după 

teren, situaţiune și producţiune: Şi se' deosebesc după specia 
de vite, ce ele pot să hrănească:: păşuni de cai, de boi şi 
vaci, pășuni de oi — păşuni de vite grase, pășuni de mân- 
zări și păşuni de vite slabe. Producţiunea'lor se estimează 
totdeauna în valori de fân. Sunt păşuni grase, cari produc 
63 q valori de fân pe an, şi sunt altele, pășuni slabe, cari 
abia au o producţiune anuală de 2—3 q valori de fân. 

Ca teren absolut de pădure se consideră acela, care din 
cauza calităţii, situaţiunii şi poziţiunii sale înalte sau piezişe, 
nu permite nici o altă. cultură şi folosinţă, afară de produc- 
  

1) q=100 kgr. sau gquintal, cântar metric, majă metrică. | 

.
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țiunea şi creşterea lemnelor: petrişurile, nisipurile prea mo- : 
bile, coastele şi pripoarele prea. tari, etc. Apoi şi ele se divid 
mai departe după speciile de arbori ce cresc pe ele. Stejarul 
molidul şi bradul cu fagul cresc pe argile şi luturi, carpinul 
pe luturi, mesteacănul, salcâmul și pinul în nisipuri etc. 

11. Profilul şi analiza pământului 
Pentru ca, să putem studiă compoziţia chimică şi fizică 

a pământului luăm mai. intâi probe după curățirea de iarbă 
şi miriște, însemnând profilul Şi tăindu-l vertical până la2m. 
adâncime, ca, să ne arate stratificaţia lui şi grosimea, fiecărui 
slrat și proveniența geologică. Apoi. însemnăm moşia, locul, 
situaţia şi inclinaţia lui, raporturile de climă şi umiditate 
locală. i 

Să luăm probele de pământ din mai multe locuri—atât din 
sol cât şi din subscl de câte 3 kgr. sau cel puţin 1 kgr. din 
fiecare, dar să nu le amestecăm laolaită, ci solul deosebit 
Şi subsolul iarăși deosebit, şi pe fiecare le supunem analizei. 

Analiza, pământului se face din 2 puncte de vedere: 
chimic și mecanic. Analiza chimică ne dă dosarea. substan- 
țelor cuprinse într'insul, și cu deosebire a principiilor. ali- 

“mentare pentru plante: azotului, acidului. fosforic, potasei, 
- calcei, magneziei, sulfaţilor etc. Insă, ea neglige gradul de so- 
lubilitate pe. care nu-l putem imita, şi lasă la o parte cali- 
tăţile fizice ale lui, cari la cultura şi. fertilitatea: pămân-, 
tului, încă contribuesc foarte mult..Pe aceste ni le dă mai 

„bine analiza mecanică, pe baza căreia noi suntem mai: ușor 
“în stare de a face o apreciare justă şi o clasificaţiune eco- 
nomică nimerită, despre natura, şi fertilitatea terenurilor, De 
aceea agricultorul practic de ordinar se mulţumeşte cu o 
analiză mecanică despre compoziţia, şi calitatea terenurilor 
'sale — şi mai rar recurge la o analiză chimică, făculă de un 
chimist de specialitate. Si 

La analiza mecanică omul imitează în Mic, ceeace natura 
face in mare, separă prin spălare (lavigaţiune) sau nămolire, 
argila de nisip şi humă —ca. să vadă cantitatea fiecăreia din 
ele, ce se găsesc într'un teren dat; pe baza cărora apoi putem
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deduce 1 nu numai compoziția ci şi calităţile fizică ale  tere- 
nului ca.şi facultatea 'şi dificultatea de cultură -și. gradul de . 
productivitate a lui. Spre aceasta, ne puteam foarte bine servi : 
de așă- numitul. „Bscon al lui Bennigsen - tubul lui I. Kiihn, 

- “aparatul lui Nobel, Schăne, ste. Pri- . 
„mul se compune dintr'un fiacon. de 

- sticlă. cu gâtul lung Și gradat în ; 

n 
T
D
 

  

„zero coincide cu capătul dopului de 

plută. In acest flacon de sticlă de 
1 litru, se pun 10:gr. de pământ cu- 

„răţit de petrii şi de. rădăcini de . 
“ plante, şi se toarnă apoi apă peste - 
„el fără însă dea umpleă flaconul pe” 
"deplin. "După ce Sau astupat apoi fla- . 
„conul: cu: un dop de plută, se scutură 

„+ bine pământul din el timp de 10— 15: 
: minute, şi se pune apoi într'o tortă 

P
I
T
T
 

ri
 

TI
T 

Aa
 

ta
 

        
-. se lasă acolo limp de o oră, pentru : 

„ca pământul să se sedimenteze. La 
sedimentare se depun mai întâi păr- 

„ţile cele mai grele, apoi cele mai .. 

uşoare — şi: în fine deasupra argila, 

„care rămâne mult timp suspendată 

în apă. Astfel vom aveă de desupt - 

nisip mare, apoi un nisip mărunt şi 
deasupra argila, nămolul. La citire 

este egal cu 10 gr. greutate, iar la 
n: nisipul mărunt, 85 cm.=10 gr. 

| Fis, 39. “Tubul ni Rin, e Şi mai practică este: analiza 
“eu cilindru lui Xiihn pe. care 0: 

| poate să, „ŞI-o facă, singur: orice agricultor. 
| Cilindru lui |. Răhn se compune din un cilindru de sticlă 
de 28 cm. și un diametru de 85 cm. și are un'tub la 5 cm. 
deasupra fundului, care se astupă cu un dop de plută ori cu . 

“unul de lemn ca să taie dopul . cu marginea- interioară aci-. 

  

  

centimetri cubi, şi a cărui punct de - : 

atârnat cu gâtul“verticăl în jos şi. 

"mai întâi un: strat de. petricele şi ... 

6,5 centimetri cubi de nisip mare...



MI 

"“ Hinarului.-Pentru analiza cu el se îă, 50 gr. pămănt mărunt 
uscat la, aer, se mărunţeşte bine cu mâinele apoi se deşeartă. | 
într'o capsulă de porcelan şi toarnă apă peste el. Se fierbe. 
ca o jumătate de oră amestecându-se des cu un beţigaş de 
sticlă, până. ce s'a deslipit toată ţărâna dela, olaltă. După aceia. 
se lasă să se răcească, și apoi se toarnă peste o pâlni€. cu... 

„sită de 3 mm. cu totul în cilindru fără perdere —se umple - - 
cilindru cu apă până sus ca un deget dela gură, se bate bine 
cu un beţigaş” luciu de sticlă ori de lemn până jos la fună 
până ce sa pus întreaga masă, în mișcare şi apoi se lasă să 
se aşeze. Părţile mari şi grele și vor ăşeaza mai iute la fund 
decât părţile uşoare şi argiloase. După 8 minute de repaos . 
se scoate 'dopul de plută, se lasă să se 'scurgă tulbureala, 
afară, însă fără de a clăti părţile aşezate. Din această primă ... 
turbureală să ia o probă pântru a le analiză cu lupa “ori - 
microscopul. Apoi se pune iarăşi dopul se „umple. din nou. 
cu apă, se amestecă bine cu beţigaşul şi se lasă să se aşeze 
de -astădată numai. 5. minute şi apoi .se “scoate dopul şi- dă: 
drum apei tulbure — şi se continuă astfel până; ce apa ese 
aproape limpede. Apoi se toarnă într'o capsulă de porcelan 
şi se evaporează, “se usucă cu totul peste, o. flacără domolă.. 
După. ce sa răcit—apoi se cerne trecânqu-l prin diferite site: 

„de 2 mm., de 4 mm..şi de 0,5 mm. Se cântăreşte fiecare din : . 
sle şi se calculează: i o 
e aa Nisip 

„>de$ mm... . 0% 
DDD pt 

| DL op 
ii > 9059... .% 

<>» 059 90 - _ | 
argila, dusă cu părţile suspendabile în apă 9e;. ... m 

„Diferenţa. din 50 grame, Da 
„Părţile suspendate se pot vedeă, cu lupa,-cât ste argila, 

nisipfin, mică ete e. Ma 
Humusul șe determină prin scădere la .ardere. - | 
Insă cu mult mai bine vom puteă cunoaşte Şi judecă 

fiecare. pământ, pe baza unei unei analize, sistematice. . 
„„.. “Clasificarea “terenurilor din punct de; vedere „economic : - 

vezi vol. IV, Economia Rurală, pag. 44 şi următoarele. .. -



CAP. III 

Situaţiunea şi clima 

Pentru fertilitatea unui teren şi producțiunea lui agri- 
colă, mai vine în consideraţiune și situaţiunea aceluia, şi 

clime. predominantă în regiunea, în care el se găsește, şi care 
sunt mult mai greu de modificat. ori schimbat, decât solul 
și calităţile sale fizice. Singura influenţă, ce o poate dobândi 
și exercită omul asupra climei, consiste în aceia, că într'o 
climă prea, umedă şi insalubră, prin tăierea şi rărirea pă- 
durilor, secarea mlăştinilor, scurgerea, şi svântarea lacurilor 

şi bălților, poate face că clima să devie cu timpul mai us- 
cată şi mai sănătoasă; iar într'o regiune cu clima aridă și 

secetoasă, prin ridicarea, şi înniulţirea, pădurilor, se poate 
înmulţi evaporaţiunea, şi prin ea sporeşte cantitatea de 

ploaie, şi se frânge şi moderează tăria vânturilor. Ca, exemple 
tipice putem cită Banatul, care prin secarea bălților și mlaș- 

tinelor sale în secolul al XVIII au devenit locuibil şi sa putut 

populă iar în Bucovina, după rărirea pădurilor au devenit 

sigure cultura, cerealelor de toamnă. LT 

Irisă, în secolul nostru se întâmplă mai mult contrariul, 

căci în toate Statele cu întinderea și progresul agricul- 
turii, crângurile şi .pădurile au fost tăiate şi distruse, de 
multe ori fără cumpăt şi rațiune, .în folosul întinderii agri- 
culturii. In urma, lor apoi au secat şi dispărut o mulţime de 
izvoare, fântâni, bălți şi gârle, iar pâraiele şi râurile ce au 

mai rămas, au redus şi perdut din volumul lor normal de 
apă, sau că au devenit torenţi periculoși, cari vara întreagă 

nu mai au o picătură de apă. Clima multor ţări a devenit mai - 
secetoasă, mai aspră şi mai neregulată decât înainte. De 

x
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aceia în n tinapul din + urmă, mai toate. auveenele : au “tendința: - 
“dea luă pădurile sub protecţia lor, în administraţia Statului, - 
sau a le supune 'şi pe cele particulare regimului silvic, pentru 
a pune capăt devastării mai departe a dor, în interesul agri- o 
culturii şi a țării întregi. sd 

Situaţiunea, și clima modifică. şi influenţează mult mai 
tare vegetaţiunea şi caracterul agriculturei unei regiuni sau! . 
țări, decât o poate face pământul sau omul cu mijloacele lui. 
artificiale. | 

„Sub climă înţelegem totalitatea; fenomenelor. atmosferice, 
ce se petrec in decursul unui an' sau a unei serii de'ani, 
într'o localitate ori regiune dată: ca .schimbarea, şi mersul 
temperaturei, igroscopicitatea sau umiditatea aerului, apoi 

„ precipitaţiunile atmosferice : ploaia, zăpada, chiciura, grindina, 
'roua, bruma, dimpreună cu fenomenele electrice şi cu MiIŞ= -. 
carea aerului sau vânturile. Toate aceste luate laolaltă, for- 
mează clima acelei localităţi, regiuni și țări. ea 

. Clima unei ţări depinde des situaţiunea geog rafică; după 
gradele de lungime şi lăţime, sau după distanţa dela, pol şi 
equator; de situaţiunea fizică, după cum ea se găseşte in 

„apropierea, mării saw â oceanului, ori înlăuntrul continentului; 
„de conformaţiunea. orografică şi hidrografică. a ei: de con- 
figuraţiunea şi direcţiimea munţilor, de numărul şi mărimea 
râurilor și: fluviilor, lacurilor şi bălților; şi în fine de altitu- 
dine, adecă de ridicarea terenului deasupra nivelului mărei. . 

Fiecare agricultor să cunoască cât mai bine clima comu- -.! 
„nei sale. Pentru a putea cunoaşte şi studiă clima unei țări sâu 

„ regiuni, nu este deajuns de a ne rhulţumi riumai cu Cunoaş- 
„terea cifrelor medii ai agenţilor climaterici, ci trebue să mai 
„cunoaştem încă, şi distribuţiunea Şi intensitatea lor pe fiecare”. 
timp şi lună a anului, și cu deosebire pe timpul creșterei in- 
tensive a plantelor şi diferinţa, între Maximum şi. Minimum... : 

Cu. studierea specială . a climei, “se ocupă institutele “de: 
meteorologie şi climatologiă, cari şi- -au organizat 'servicii 

proprii în toate Statele civilizate; cu staţiuni de observaţiune 
de gradul întâi, al doilea şi al treilea, împărţite pe. diferite : 

„regiuni ale. ţărei, cari notează. fenomenele atmosferice-zilnie . 
şi le comunică. săptămânal ori lunar institutului central de 
meteorologie. Actualmente. afară de serviciul. naţional, mai 

"30396 Tr e s
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există. şi un serviciu internaţional de meteorologie, care se 
. ocupă cu studiarea climei din toate țările, iar oficiile centrale 

îşi, comunică telegrafic reciproc pe fiecare 'zi schimbările 
„temperaturei şi fenomeneie principale ale atmosferei, pe 
baza cărora apoi fiecare din ele, după presiunea atmosferei, 
direcţiunea vânturilor, poate să facă deducţiuni — prognos- , 

„ticuri — cu multă probabilitate, despre mersul și schimbarea 
timpului, pe 2—3 zile înainte; 

Locurile de pe globul terestru, cari au în decursul anului 
aceeaşi temperatură, medie, se numesc isotherme, iar cele 

„cari au aceeaşi presiune-a aerului, se numesc îsobare. 
"Deosebit .de altitudine, : chiar şi numai apropierea, ori. 

vecinătate unui munte înalt, pleşuv sau a unei ape mari în- 
„tinse, a unor păduri mari, pot influenţă foarte mult asupra | 
-. elimei şi temperaturei: unei regiuni, căci prin radiațiunea lor - 

domolesc arşiţa. soarelui, atrag la sine ploile şi furtunile, dau 
naştere la brumă timpurie şi “înghețuri târzii. i 

Marea, lacuri întinse, bălți, mocirle vaste, râuri mari 
„Şi fluviile prin, evaporaţiunea, lor continuă şi abondentă, fac 

ca. atmosfera să. fie mai totdeauna umedă, încărcată de va- 
pori şi neguri, iar vaporii răcindu- se, dau naştere la ploi 
dese şi îndelungate, și alte accidente climaterice. 

Țările situate la mare: sau înconjurate de mare, au 0 
„climă mult rai domoală şi mai dulce — clima, de mare — 
„decât, cele îndepărtate de mare şi situate mai în lăuntrui 
„continentelor, cari au totdeauna o climă mai aspră — clima 
„continentală, şi -de stepă. 

Vânturile, ce vin din spre mare, sunt toideauna i încăr- 
cate cu vapori de apă, aduc ploaie ori ninsoare, pe când cele 

„cari vin din lăuntrul continentelor şi de pe câmpii Şi stepe 
întinse, sunt totdeauna reci Şi uscate. De aci urmează, că ţă- 
rile din jurul mărilor au zile de ploaie mai multe, Şi ' acolo 

_“cade-o mai mare cantitate: de apă în an, pe când în lăuntrul 
“continentelor ţările cu clima, de:stepa, au relativ puţine zile 
de ploaie şi cantitatea de apă căzută este mult mai puţină. 

| Țările cu clima marină au o primăvară şi toamnă lungă, 
vară şi iarnă domoală, pe când în ţările cu clima, de stepa, 
primăvară şi toamnă aproape că nu există, transiţia dela



15 

zăpadă, şi frig la călăură « este bruscă; vară este. lungă Și cu 
“călduri insuportabile — iarna lungă şi geroasă; 

Ţările din sudul și vestul Europei, au: mai mult: o climă 
- de mare, pe când cele“din centrul. şi estul Europei, au cu 
deosebire o climă continentală, şi mult mai rece. decât cea 
precedentă, deoarece vânturile ce vin-de pe întinsele stepe 
şi deșerturi ale Asiei centrale, sunt totdeauna, uscate şi reci. 
“Alăturea cu scăderea progresândă a temperaturei, dela mare 
cătră lăuntrul continentului,. ni se prezintă paralel cu ea și 
o cădere a regiunei diferitelor plante agricole, dela, vest. 
la est. 

Afară 'de mare, - ape. mari curgătoare şi. stătătoare, 
și munţi înalţi cu păduri mari seculare, încă pot contribui 
la modificarea climei. Munţii înalţi în apropiere, şi: cu deose- 
bire' dacă sunt situaţi în direcţiuinea vânturilor dominante Şi 
reci, pot contribui. foarte mult la :micşorarda lor, şi să facă 
ca clima să fie domoală. și plăcută. Și iarăşi dacă ei sunt: - 

- pleşuvi cu pantele. desvelite de pădure, sau acoperiţi cu: ză- 
„padă, cu. omete. vecinice şi gheţări, ei pot să contribue la 
înăsprirea climei, la topirea bruscă a zăpezei să deă, naştere 
la torenţi şi rupturi dese de: nori, la căderea de, brumă, şi 
de zăpadă timpurie. La: munte, după fiecare :100 m. altitu:. 

" dine, relativă, scade temperatura, cu 0,5% C, și vegetaţia după ”- 
fiecare 300 m. altitudine se întârzie cu 10 zile, iar după distanţa 
dela Ecuator. cătră poli de fiecare 1—5: grade lăţime . scade 
cu 1,25 C'sau egal'cu 223 metri înălţime. Apropierea unor. 

„munţi înalţi ne poate face ca să:renunțăm cu totul la cul-. 
tura unor plante de valoare şi'delicate d; es. Ja cultura viei , 

-a diferiților pomi roditori, la cultura, cerealelor de toamnă; 
“a grâului, săcărei de toamnă, ori la cultura porumbului. 

“În privinţa aceasta un caz foarte- caracteristic cunoaştem în 

Transilvania, unde satele mărginaşe situate la poalele munţilor Fă- - 
găraşului: Berivoescul mare şi-mie, Surul, Negoiul ete. în șesul 

mănos al Oltului, nu pot produce grâul de toamnă, din cauza, ra- 
diaţiunei munţilor, dar produe fructe excelente și tot: felul de po- 
meturi în special merele pătule, vişine şi cerașe, cu cari. fac un 

: întins comerţ,: pe când la 8—10 klm. distanță de ele, în șesul 
întreg al Oltului, la Făgăraș se face şi răuşeşte foarte bine” grâul, 
xapiţa, de toamnă, porumbul, ovăzul, tutunul şi ceapa, nu însă, şi E
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 pometurile așă de bine ea la cele precedente, iar pe râpele cele * 
înalte, și piezişe. ale Oltului, la comuna Cincşor, s'a aclimatizat 

"chiar viţa de vie, Riessling şi Traminer, care reuşeşte pe deplin 
„şi se. face în aceeaşi cantitate şi calitate, ca și în patria sa dela. 
Rhin. Şi totuşi distanța între ambele localităţi, este. neînsemnată, 
iar altitudinea, lor aproape aceiaşi, cu 30—40 m. diferință, Mica 
distanţă dintre ele însă este suficientă, că radiaţiunea din partea 
muntelui să numai fie posibilă și efectele ei să se simtă mai mult ' 
la mijloe decât la. poale ori la periferie. ia 

“Atari cazuri sunt cunoscute: destule Şi în țară în jurul fiecărui 
-„ munte mare, unde din cauza muntelui pe o anumită periferie, cul-" 

tura: unor plante devine nesigură sau imposibilă, iar vegetaţiunea. 
(înflorirea, şi maturitatea, . plantelor) se întârzie, cu câte-2—3 săp- 
tămâni şi mai bine. | 

Pădurile mari seculare încă au mare rol asupra clitnei, | 
de oarece in. foile verzi şi uscate ale. copacilor, trecute în 
putrefacţiune — humus — se conservă apa de ploaie timp în- 
delungat, făcând clima, mai urhedă şi sănătoasă. Apoi humu- . 
sul: fereşte pământul de 'uscăciune şi scorojire totală, între-" 
ţine o evaporaţiune abundentă, domolind-pe deoparte arşiţa 
soarelui, iar de alta, şi atrage la sine ploile și furtuni; de 
aci pădurile se consideră . pretutindenea, ca. cei mai buni 
agenţi ai naturei, spre a înmulţi ploile. Deosebit de aceste, ar-. . 
borii lor cei mari înfrâng şi moderează, vânturile din mer- 
sul şi iuțimea lor, prin care şi clima devine mai temperată, 
mai domoală şi mai plăcută. Lipsa totală de păduri atrage după 
„sine. o inăsprire considerabilă a climei şi despopularea. țărei 
şi regiunei; — dovadă este Bărăganul și Dobrogea. 

Dar nu numai pădurile mari şi mici, conservă bine pă- 
mântului umiditatea Și raveneala,. de care are lipsă, ci şi 

- plantele. mari și mărunte,. pajiștile şi pășunile şi cu deosebire - 
plantele /oioase, cari cu foile lor late umbresc pământul: tri- 

"foiul,. rapiţa, tutunul; hrişca feresc mai bine. pământul de 
uscare, decât gramineele cele săraci în foi. | 
a Clima Europei după zonele plantelor cultivate se imparte. 

„ în:.1) Regiunea smochinului şi maslinului, unde aceste două 
„plante cresc'afară în libertăte: Italia, de sud, Sicilia, Grecia. 

- 2) Regiunea, orezului cuprinde: Italia, de nord şi unele locali- 
tăţi cu clima dulce în Ungaria. de sud, vine Marița în Bulga-
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„Tia şi Turcia europeană; 3) Regiăhea, migdalului şi a casta- . 
“nului de: mâncare: Peninsula balcanică; 4 Regiunea vinului - 

şi a porumbului, unde. răuşesc pe deplin aceste 2 plante;. 
5) Regiunea 'cerealelor de toamnă; 6) Regiunea cerealelor de . 
primăvară și a obraţiilor cu pomi roditori; 7) Regiunea, fă- 

-naţelor de pădure şi pădurilor cu: esențe frunzoase 'Supranu- 
mită; regiunea, fagului; 8) Regiunea,. esenţelor rășinoase sau 
a bradului; 9) Regiunca păşunilor alpine; 10) Regiunea florei 

" elaciale, Pe. România se vin numai cele 7 regiuni din urmă.: 
Factorii climei sunt aerul, apa, lumina, şi căldura. 

5 Aerul. 

Aerul atmosfașie este indispensabil pentru vieţuirea şi desvol-. 

tarea plantelor. Şi animalelor. Aerul nu este. un corp chimic, ci el 

este un corp mixt; o amestecătură, de diferite gazuri, şi se compune . 

după greutâte din. 23%/0 O oxigen şi 7 '70/o N sau azot, iar după volum 
„din, 21%/0, oxigen. și 79%/0 azot. Afară, de aceste aerul atmosferic mai 
conţine şi ceva: 0, 027—0,03%/0 bioxid de: carbon, „ceva amoniac, 

“acid azotie şi apă, anume: într'un milion de volume de aer, se gă- 

„sese 0,169—3,680 volume amoniac şi .acid. azotie şi azotos; cu 

_0,9—3,0 vălume apă, în formă de vapori. e a 
“Afară de atmosferă, aerul se mai giiseşte în apă, fără, de; 

“care peştii şi alte animale şi plantele de apă. n'ar :puteă trăi, și 

în pământ, În meaturi.şi cavități, căci fără. „de .aer sămânţa nar - 

puteă germina și nici rădteinile plantelor nu şi- ar puteă, luă, hrana 
lor. Insă aerul, ce se găsește în pământ este cevă,- mai sărac în oxi- 
-gen, decât cel din - atmosferă, dar bogat în bioxid ” de carbon şi. 
"conţine cu atât mai puţin oxigen cu cât a fost mai. puţin. muncit , 

şi aerisit; după Boussingaulţ aerul din un pământ gunoit proas- 

„păt, conţinea încă 2,2%/, bioxid de carbon iar dintr'un pământ + tare 
humos, chiar 3,6%/0 volumetrice de bioxid de carbon. 

* Cu cât absorpţiunea: de gazuri a unui teren este .mai mare, 

cu atât el se încălzeşte mai iute şi mai tare, iar cu căldură 'spo- . - 
reşte progresiv şi acţiunea chimică a lui; „prin oxidarea silicatelor 

şi substanţelor, organice se formează noui principii alimentare pen- -" 
tru' plante, din depozitul inert şi rigid al pământului. Aerul este -i 
într o schimbare continuă între atmosferă, şi. pământ. 

In sporirea absorpțiunei de apă și gazuri în pământ, ca - să 

.
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deă naştere la ozidaţiuni și nitrificațiuni, consistă meseria, noastră 
de 'agrieultori și lucrarea, curentă a pământului: de a întoaree pă- 

* mântul pe o parte și alta, de a-l expune acţiunei apei şi aerului, 
„ căldurei şi gerului în' o suprafaţă cât se poate de mare, ca aceste să-l 
fărmiţească, şi încălzească. Și în adevăr un pământ mobilizat, raven şi 
afânat, are o absorpţiune de apă şi gazuri 'mult mai mare decât 
pământul inert şi rigid, din subsol. Aerul atmosferic este mai cu- 
rat, adecă. mai bogat în oxigen şi ozon în libertate, pe câmpiile . 

"cultivate, în păduri şi la munte, şi mai puţin curat, adecă mai 
sărac în oxigen și -mai bogat în: acid carbonic, amoniac, ete., . în 

_ Oraşe şi în săli, unde respiră multă lume ori- ard multe lumânări, 
“Şi în pământul gunoit din nou. a 

Igroscopicitatea aerului încă variează foarte mult: odată at- 
mosfera, conţine mulți vapori de apă, altădată mai puţini. De umi- 
ditatea aerului şi de temperâtură, depinde evaporaţiunea pământului 
şi transpiraţiunea, plantelor. De umiditatea, atmosferei şi de diferinţa, 

„de temperatură, între aer şi . pământ depinde însă şi formarea de - 
rouă. Schimbarea; presiunei aerului dă naştere la curenți aerieni, 
numiţi vânturi. | A Si 
"Vânturile încă au-o mare influență, asupra climei şi vegeta:. 
țiunei; ele le sunt când folositoare, când vătămătoare. "Vânturile. 
premenesc şi schimbă aerul, svântă pământul şi scutură" plantele de 
apă, domolese arşiţa soarelui de vară, moderează şi înmoaie gerul 
see de iarnă, aducând ploaie, zăpadă, ete., şi mai pot eauză şi unele 
schimbări şi stricăciuni directe vegetaţiunei; 

Vânturile se măsoară după iuţimea sau! viteza, cu care par- 
curg ele o distanţă, oarecare pe secundă, sau după, presiunea ce o 

„exercită pe o suprafaţă de un metru pătrat, şi le numim: adiere 
ori zefir când vântul parcurge distanța de 1 metru pe secundă, sau 
că exercită o preșiune de 0,13 gr. pe un metru pătrat; Voare 
când percurge 4 m. distanţă pe secundă, sau -are o. presiune de 
2,2 kgr.; vânt potrivit sau tărișor când parcurge 6 m. pe secundă; 
vânt mare când pareurge 12 m. distanţă, sau 19,5 kgr. presiune; 

„vijelie sau furtună când viteza e de 20 m. pe secundă sau pre- 
” siunea de 54,16 kgr. și uragan când viteza e de 36 m. pe secundă, - 

iar presiunea, e de: 176,96 gr. pe' metru pătrat. 
Deosebit de acestea, vânturile se nai numesc şi după diree= 

țiunea. sau regiunea, din care vin: vânt de Nord, de Est, de Sud, 
de Vest, de NNE, de ENE, de SSV, de NV. Vânturile predomi-



nante în. Europa . sunt cel de Sud şi Sudest, cari vin dinspre con- . : 

-tinentul cală al Atricei, şi trecând pește ] Mediterană, adue cu .sine 

totdeauna o urcare a temperaturei Şi, ploaie; „Vânturile din spre 

! Norăvest adue: cu sine totdeauna 0 schimbare a vremei şi ploaie; 

cele mai multe ploi: vin din direeţiunea, aceasta. Vânturile de Nord! 
şi NEL, ce vin de pe stepele și deșerturile Asiei:şi Europei orien-! 

tale, aduc cu sine totdeauna o răcire a temperaturei, dar fără ploaie: 

| Vânturile de est Crivăţul şi de vest Austrul, cari exercită o 
așă mare influinţă asupra țărei noastre sunt datorii cielonilor pro- . 

duşi de o încălzire inegală a” aerului în părţile de:est şi vest ale 
Europei. Şi anume aerul cald — ce se: ridică de pe oceanul Atlan- 

tie — cielonul rărindu-se trece în . Marea Mediterană spre Marea, . 
Egea şi Ionică, şi atunci anticiclonul ce se formează în centrul. Ru- 

siei cu aerul lui greoiu şi rece. tinde să-i ia locul — producând Cri- 
'văţul şi trecând peste Marea Neagră se încarcă. de vapori şi aduce 

totdeaana o răcire considerabilă a aerului şi de multe ori ploaie și 

zăpadă . — vară călduri năbuşitoare. Din. contra, dacă cielonul me-! 

"diteranean trece peste Italia de Nord—Austro-Ungaria— România - 
“spre. Rusia; meridoneală, atunci anticlonul se stabileşte spre nOrd- 
"vestul Europei şi noi avem - Austrul care este totdeăuria 'rece see 

—și de multe ori tot aşă de violent ca şi Crivăţul — mai cu seamă 
iarna, alungă aburii, :atmosfera' se impezește Și noi avem ger sec. - 

2, A p a, 

Apa se găseşte în atmosferă în formă de vapori său aburi, 

" cari condensându-se prin răcire, cad la pământ sub formă de ploaie,” 

zăpadă, grindină, chiciură. sau" măzărică, rouă; brumă, ceață sau 

neguri. Cantitatea de apă căzută se măsoară cu aparat numit 

Pluviometru, având 10X10 em=100 em? supratţă şi se determină : 
“în milimetri; zăpadă, chiciura, g grindina, se prefac în apă, evitându-se 

pe cât se poate eraporaţiunea, punând” pe gura, vasului cu zăpadă 
“un “acoperământ de hârtie 'sau un -alt obiect. Deosebit de acestea, 

este bine, să se măsoare şi grosimea stratului de. zăpadă. 

Precipitaţiunele climaterice, ploaia, zădapa,ete., provăd plantele 

„cu apa necesară pentru des+ oltarea, lor şi întreţinerea tr anspiraţiunii.. | 

“Şi.dan pământului: raveneala şi umiditatea riecesară. Dar nu toată, 
“apa căzută din ploaie stă la dispoziţiunea, plantelor, căci cercetări 

 minuţioase au dovedit, că din apa totală căzută, cam 1/3 se eva
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porează îndată ce a căzut la pământ, sau la cădere, până cea . căzut printre frunzele arborilor, 1/3 pătrunde în pământ de 'care. 
beneficiază . plantele, şi 1/3 se scurge sau rămâne băltuită la supra= faţă, ca'apă metedrică, ori apă de zi. Deosebit de apa meteorică, “din ploaie, plantele mai pot beneficiă, încă și de“apa subterană, ce se curge prin straturile permeabile. ale pământului ca vine de apă 
şi se ridică în sus la rădăcinele plantelar, prin capilaritate. | 

Apa de ploaie pătrunde cu atât mai usor şi mai adânc în pământ, eu cât pământul este mai: afânat şi permeabil — nisipos, petros și humos. In cazul contrar însă, când pământul este tenace 
şi impermeabil, apa va pătrunde în el aneroie şi numai în stratul superior, ca la 2—4 em. adâncime. “In bulgării cei mari şi” împe- triţi, apă abia poată să pătrundă ca să-i: răsbească bine, după mai multe zile de ploaie continuă... - | 

Evaporaţiunea, apei de ploaie va fi cu atât mai mare, eu cât 
aerul este mai sec şi temperatura mai ureată. Deci vara, evapora țiunea. este mare, şi iarna însă mică, căci atunci “atmosfera, este 
plină de vapori, iar temperatura foarte scăzută. 

Un volum de 400 mm. de ploaie în decursul unui an, se consideră 
ca puţină pentru Europa centrală, și denotă o regiune secetoasă, iar 5—600 mm.-sunt suficiente pentru desvoltarea tuturor plantelor 
agricole, şi. 700—900 înm. şi mai bine, se găsesc numai într'o climă de tot umedă şi aceea este mai bună pentru păstorie decât pentru 
plugărie. La noi aceste sume: se.găsese numai în' regiunile mun- 

„toase şi la Baltă. “Pe lângă apa de ploaie “ şi zăpada, plantele şi 
pământul se mai provăd eu apă şi din rouă şi brumă. o 

| Roua se formează noaptea, și dimineaţa pe plantele frunzoase - 
şi păroase, când! prin o răcire repede sau prin radiaţiunea pămân- 
tului, se condensează vaporii de apă ce le înconjoară, și se depun 

+ în formă de picături. Roua şi bruma se pot formă numai în nop- 
ţile senine şi liniștite, când nu bate vântul, căci atunci răcirea pă-. 
mântului prin radiațiune este mai mare. Cu cât un “teren se în- 
călzește ziua, mai tare, şi noaptea, se răceşte mai tare —cum sunt | 
toare terenurile humoase de coloare neagră şi închisă — cu atât se 
va produce pe el mai multă rouă; şi cu cât el este de o coloare 
mai deschisă, ziua se încălzeşte mai puţin şi noaptea produce mai 
puţină rouă. Uneori roua poate fi atât de abundentă, încât se com- 
penseze şi înlocuiască binişor lipsa de ploaie. A 

lusă în regiunile secetoase şi aride, când sunt secatile înde-
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lungate, atunci nici rouă; nu' se produce, atmosfera, fiind lipsită de umezeală. Relativ cu mult mai însemnată și mai: eficace în eco- nomia plantelor, decât roua, est; umezeala de iarna sau mustul ză- pedei. Pe timpul ernei cade multă apă şi zăpadă, iar evaporaţiunea ei este minimă, temperatura fiind scăzută și atmosfera. totdeauna încărcată eu vapori; deci atunei se adună relativ multă apă în pă- : mânt, şi apa pătrunde până la un metru adâncime şi mai bine; Umezeala de iarnă.este cu “atât mai avantagioasă pentru plante, cu cât este mai multă, şi se poate conservă timp. îndelungat. In stepa . „ Bărăganului umezeala de iarnă din mustul zăpezei' trebue să com= penseze în parte lipsa, de ploaie de vară. Pa Ia “In -pâmănturile axate adânc — arătura normală şi de desfun- dare—pătrunde mai multă apă şi mai adânc decât în cele nearate, - sau în cele arate numai superficial. Da 
„Știm că apa are la-+40 C volumul cel mai mic şi densitatea cea mai mare. La înghețare. apa își măreşte volumul—și prin aceia, face. ca şi pământul să-şi modifice şi amendeze calităţile sale. fizice. De aci se explică efectele mari ale arăturilor de toamnă, cari dereg Pământul, şi umezeala de iarnă se conservă până prin: Maiu “şi Iunie, şi deci ele pot să compenseze binişor “lipsa de .ploaie din Aprilie şi Maiu ce există uneori. Sa e a „Apa, meteorică ce pătrunde în pământ, este reţinută acolo în „capilare şi meaturi sau goluri de moleculele pământului! şi dă pă- mântului raveneala necesară şi plantelor apa, de cari au ele tre- „buinţă: Insă o cantitate prea mare de apă, poate să fie şi vătămă- .. toare, căci ea umple toate capilarele şi meaturile, împiedică “aerul atmosferie şi gazurile de a pătrunde şi a, cireulă, în pământ, prin | care împiedică sau întârzie svântarea, şi încălzirea lui și desvoltarea plantelor şi ne împedică şi la munea pământului. . e | "În pământurile permeabile şi 'afânate,- excedentul de apă se "strecoară și pătrunde iute în Jos, în straturile subsolului, ori. îşi caută singură, scurgere prin! straturile de nisip şi petriş către ba- | zinuri subterane, fântâni; izvoare, pâraie, fluvii; iar în cele argi- loase, clisoase şi tenace, apa rămâne multi vreme băltuită la su- prafaţă, ori în, stratul „superior şi-l fâce' pe acesta totdeauna rece şi insalubru.. Apa stagnantă la evaporăţiunea ei totdeauna fixează . căldura şi produce răceala, Ra ae pa Pentru plante însă, apa niciodată nu este direct vătămătoare, ci numai indirect: întru atâta, că ea. împiedică aerisirea: pământu-, .
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lui, şi face ca. pământul să fie totdeauna, jilav, rece și insalubru, 

şi pentru multe plante cu totul impropriu. Insinătoşarea acelui te- 

ren, prin înlăturarea grabnică a excedentului, de” apă reduce mult. 

„ din spesele lui de cultură. . - 

"În priviuţa necesităţii de apă la plante, ea este foarte diferită 

aupă specia, și modul de viețuire şi desvoltare a fiecărei plante în 

parte. Sunt unele cari trăese cu totul cufundate: în apă, ca brân- - 

cuţa sau cardana de izvoare. Vasturtium amphibium, Veronica bec- 

cabunga bribornie ş. a.„.iar altele, cari deşi trăese în apă, es dea- - 

„supra, de plutese. cu foile şi, florile lor la suprafaţă ca: nufărul 

alb Nymphaea albă, 'nufărul galben şi alte, iar câtevă, deşi trăese 

în. pământul zvântat, au lipsă să fie cufundate în apă, şi supuse 

submersiunei de mai multe ori în decursul desvoltărei lor, cum este 

“orezul, sau că se mnulţu mese cu apă mai puţină, şi unele pot chiar 

să reziste şi supoarte cu uşurinţă secetile cele mai mari, şi se 

desvoltă bine în prundişe şi nisipurile cele mai aride. Totuşi plan- 

- tele. agricole şi în special cerealele se fac şi răuşesc bine când pă- 

mântul conţine 6007, din capacitatea lui totală de apă. 

N umărul zilelor de ploaie şi cantitatea de apă căzută în de- 

cursul unui an, apoi împărţirea lor potrivită pe sezoane şi luni, 

dimpreună cu căldura verei şi „calităţile fizice ale terenului, decid 

durata, vegetaţiunei şi caracterul agriculturei unei regiuni şi ţări. 

“Cu cât elima este mai umedă și temperată, cu. atât durata vegeta-. 

țiunei — a desvoltărei plantelor — este 'mai lungă, şi de altă, parte 

- eu cât clima, este mai caldă, și aridă mai secetoasă, trecerea dela 

frig la căldură mai bruscă, — clima de stepă —, cu atât plantele 

ajung mai curând la maturitate, şi vegetaţiuiea lor este mai'scurtăe 

„De aceea în: regiunile muntoase — unde se mai poate cultivă încă 

eu succes grâu şi săcară de toamnă, ele se seamână cu o lună mai 

de vreme, şi se seceră cu mult mai- târziu, decât cele dela câmpie. 

„Fiecare plantă își modifică vegetaţiunea, ei: după clima localităţii. 

O climă umedă şi ploioasă, favorizează, mai mult desvoltarea, tije- 

lor şi foilor Ja: plante, deci ea e mai "potrivită pentru păşuni şi nu- 

treţuri; iar o climă aridă şi secetoasă, fâvorizează mai mult depu- 

„nerea de seminţe şi boabe, e biină pentu producţiunea de cereale, 

plante oleioase, porumb și vinuri. | 

Insă un timp umed şi cald. este de obiceiu nefarorabil pentru - 

plantele agricole, deoarece el farorizează mult desvoltarea ciuper- 

„cilor parasitice, sarcofite şi saprofite: a ruginei, tăciunelui, mălu- 

*
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Ă rei, mănei ete,, cari împedecă cerealele din dezvoltarea lor normală. Ciupercile parazitice Srasează și atacă" *sămânăturile mai. tare în găvane şi locuri închise; şi "mai puţin pe dealuri, coaste şi câmpii deschise, unde aerul se premenește uşor şi vântuiile 'pot cireulă - neimpededate din toate părţile.- Mae Mae E Tot așă, sunt şi unele regiuni pendinte de anuniite configuraţiuni.. ” orografice şi idrografice, cari atrag la sine foarte des furtunile şi grin- dina, încât acolo grindina, bate şi distruge mai mult ori rai puţin „semănăturile - regulat în. fiecare an, pe când alte . localităţi; nu prea depărtate “de ele, rămân mai totdeauna ferite de ea, sau că “paguba este mult 'mai mică. Sunt iarăşi localităţi şi regiuni, . unde grindina n'a bătut de veacuri Şi. nici nu se. pomeneşte de grindina de mai multe generaţiuni. Cauza acestui: fenomen! nu este destul de bine cunoscută. - . _ A 

3. Lumina * 

„Toate plantele au lipsă de “lumină, fără de care ale nu pot să assimileze şi sporească materia, seacă din ele, — adică elenu pot . creşte. Plantele crescute și ținute tot la, întuneric sunt lungi,: spon- " ghioase şi palide; chloroase şi de puţină valoare economică. Numai “sub influenţa luminei şi căldurei directe, se poate formă, chlorofila, „care să descompună acidul carbonic şi să formeze corpii organici din plantă. 7 e | Pentru desvoltarea, şi creşterea plantelor . vine în considerare numai lumina, solară. Dintre culorile spectrului solar sunt cele mai ' - active pentru asimilațiunea plantelor: galben și portocaliu, şi anume pentru formarea de principii albuminoide galben, ir pentru for- “marea de amidon albastru. 'Foate plantele au necesitate de lumină şi vor să aibă lumină directă, dela soare; de aci se explică încheie- rea holdei-şi a masivului pădurei, care face că toate plantele să "posedă aceeaşi mărime, să, lupte egal după -lumină.. Plantele mai mici sau rămase în urmă, fiind înăbuşite de cele mari, tânjese, și la urmă, trebue să se usuce. . . i | Cu cât lumina,” de care. beneficiază plantele este mai inten= sivă, -cu atât ele “se dezroltă mai: puternice, produc mai multe *foi şi o sămânță mai bună. “La feţe în bătaia soarelui, unde soa- rele luceşte ziua întreagă și intensiv, acolo plantele înfloresc: și se: coe mai de timpuriu, şi dau şi produete mai bune decât.la dosuri.. 
p;
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Plantele crescute în' umbra altor plante sau obiecte, ori în penum- 

bră, sunt de ordinar puţin “substanţioase, şi de puţină valoare eco- 

nomică, căci cor pul lor se compune mai mult numai. din apă, şi 

conţine preă puţină materie seacă. Dar nu 'toate plantele au lipsă 

de aceeaşi intensitate de lumină, — căci sunt multe din ele 'cari fug 

de lumină, pot să crească binişor şi în penumbră. Aceasta'o putem: 

" foarte bine observa la copacii - din pădure — pe cari îi împărțim 

în copaci de lumină d. e. larice, .pin, stejar, s salcăm, frasin, ulm —” 

şi copaci de umbră: brad, fag. molid şi earpin ete: Agricultorul 

"are de a face numai cu plante iubitoare de lumină. 

4 Căldură 

" Căldura încă este "indispensabilă, pentru plante şi anume la 

absorpţiunea principiilor. alimentare; la .mişearea şi cirenlaţiunea 

sevei şi la transpiraţiune. Earna, deşi. lumina este destulă, totuşi 

_transpiraţiunea plantelor verzi este - minimă, iar absorpţiunea lor - 

„foarte redusă din cauza lipsei de căldură. | 

Sorgintea căldurei pentru desvoltarea plantelor este exclusiv, 

căldura solară, căci focul ârtificial şi dinlăuntrul - pământului, nu 

vin în considerare decât numai în cazuri foarte ; rari. In câtva - 

contribue la desvoltarea, plantelor . căldura datorită fermentaţiunei 
"şi descompunerei corpurilor şi substanţelor organice — a humusu- 

lui din pământ, şi combinaţiunile chimice, ce'se sevârşese colo, 
. deşi luate în total nici acestea nu pr eă sunt însemnate. IE 

Încălzirea, şi temperatura pământului depinde mai mult de. 
temperatura, şi căldura aerului. Inceperea, şi sistarea vegetaţiunei 

depinde de diferinţa între temperatura aerului şi a. pământului: 

Primăvara îndată, ce temperatura aerului este mai ureată decât a. 

pământului, plantele încep să miște, să germineze şi răsară. iar 

toamna, creşterea. se sistează, îndată ce temperatura aerului e con- 

stant mai nică, decât a pământului. - 

Pământul se încălzeşte cu atât "mai tare, cu cât culoarea lui 

este mai închisă. Deci pe. pământurile negre şi cafenii, plantele sunt 

supuse la oseilaţiunile: celei mai mari ale temperaturei; de, aceea . 

ele per earna aci cu deosebire. Pământul este un conducător rău, 

de căldură. In regiunile noastre la o adâncime de 1,25 m. dispar 

oscilaţiunile lunare, iar la 12 m., oscilaţiunile anuale ale tempera- 
7 

!



turei. Plantele cari au rădăciăile lungi, suferă, mai, puţin de fluc- tuaţiunile temperaturei, decât cele cu rădăcinile scurte. 
„- Plantele ca să răsară şi se poată creşte, au necesitate de o anumită, cătime de căldură, fără .de-care ele nu pot exista, şi pe care -noi-0 numim minimum. Cu. cât există imai multă căldură, peste accea limită, cu atât ele sd dasvoltă, mai - iute și man .bine ; totuşi. aici ele nu pot trece peste un anumit grad de căldură numit :ma- -Zimum, şi “peste care trecând, căldura le devine vătămătoare. Intre ' aceste două extreme ale temperaturei, 'se afă un grad intermediar, la care plantele se desvoltă mai bine decât la oii care altul, şi pe „care noi îl numim Optimum. E - 
Ele sunat însă pentru fiecare plantă, diferite. . . a. Su "+ O mulţime de plante pot să răsară, când. temperatura este - de-abia, de-asupră lui: zero, adică 1—20 C, cum este săcara, mază- : "rea, măzărichea, lucerna, trifoiul „roșu; altele recer pântru ca să, „poată germina şi răsări o' temperatură de 3—50 C, cum este: grâul, orzul, ovăzul, rapiţa, hrișea, lintea, inul „morcovii, sfecla; altele ca, porumbul, meiul, bobul, fasolea, tutunul, cânepa ca să. poată încolţi . şi răsări, recer.nu numai o temperatură mai urcată,. de: 8—10 C, dar ca ele să fie: ferite şi de scăderea  temperăturei după aceea — de receli şi înghețuri târzii, şi de bruma, timpurie, cari le nimi- „cese cu desăvârşire. La altele, deşi seăderea temperaturei sau ve= nirea unui îngheţ. peste cele răsărite, le împedecă şi întârzie cu câteva zile din desroltarea lor rormală, dar încolo nu le face nici o altă stricăciune. - | | De i. 
Creşterea, la o mulţime de. plante ' începe când temperatura,  ! aerului este între 5—60 Q și se termină până cătră 880 C.: Odrăs- | lirea sau înfrăţirea - graminelor şi cerealelor se termină când tem- _peratura aerului a scăzut la 9% C. Fiecare plantă ca, să 'se poată, . desvoltă, pe deplin, şi să ajungă la, maturaţiunea complectă, trebue | să” aibă o cantitate suficientă. de căldură, — o anumită, temperatură medie de vară, o temperatură medie anuală și un' minimum de . temperatură. “Astfel orzul. trebue să: aibă :ca temperatură: medie de Yară-de 12,5%, grâul 14,0, pomii. fructiferi 14,00, porumbul 17,70, vinul 18,7%, crezul 23,00, maslinul 21,80, portocalul 23,60, bum- bacul 25,5% C ete.. a |
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5. Clima României. 

„ Regatul României 'se află situat între 430 38'.şi 480 20' lăţime 
nordică, şi între 220. 40! şi 290.40' lungime orientală. Suprafaţa 
sa este în total. de 131,400 klm.? România după configuraţiunea, sa 
selaseamănă cu o vale” magnifică, a cărei bază este marea Neagră 

iar laturile ei sunt Carpaţii şi Baleanii, şi în mijlocul ei este fluviul 

"Dunărea, pe o întindere de peste 860 km. lungime ce curge dela - 

Vest la Sud şi mai târziu spre Sudest, din-care însă noi posedăm 
numai. laturea stângă. _ ai 

România, graţie, situaţiunei şi confignraţiunei sale şi a mul. , 

ţimei de râuri, și apelor mari. curgătoare şi stătătoare ale ei, cum 
e "Dunărea, cu nenumăratele bălți, dimpreună cu mulţimea de aflu- 

- ienţi, 'ce scobor din munţii Carpaţi, dintre cari unii -o străbat dea. . 
lingul prin mijlocul ei, cum:e Siretul, Prutul, Jiul, Argeșul, Oltul 
şi Talomiţa ete. ea, ar trebui să "aibă o climă din cele mai sănătoase |. 
-şi mai bune, căci. ea, e ferită: şi. de ceața şi negurile. oceanului şi: -- 

"mării, ca şi de vânturile useate și înecăcioase ale deşerturilor. Du 

Totuși nu este așă, şi clima ei lasă de dorit din multe privinţe. 

Faţă de a altor ţări vecine, România face parte din clima tempe- 

rată şi seacă a Europei — comuna cu clima, aridă din stepele Rusiei 
“metidionale, şi a Pustelor Ungariei, — care cuprinde .și o pârte din . 

penihsula, balcanică şi ajunge până cătră Triest îpe malul mării 
„ Adriatice. Caracterul mediteranean este puţin prohunțat. 

Deși în România, vânturile nesăiiitoase africane, şi ceața mării 

lipsese, totuşi clima, ei în total este aspră, mai mult o climă conti- 

nentală de stepă, şi temperatura ei sare dela un extrem la altul. 

Primul defect 'al ei este lipsa totală de munți și dealuri înalte la, 
"est, ceeace face posibil ea vântul cel rece de: ENE numit Crivăţ, 
ce vine din: Urali, şi trece peste stepele Rusiei meridionale de-a 

curmezișul, fără de a găsi cel mai mic obstaclu în drumul său să 

traverseze ţara întreagă până, în munţii iCarpaţi şi Balcani, uscând 

vara şi amorţind totul iarna; apoi piscurile cele înalte şi de. 

„hulte ori pleşuve din Carpaţi, 'reflectează razele soarelui înapoi și 
„le concentrează în jos în şes, producând vara, o căldură tropicală, 

ce usucă şi moleşeşte totul. Iarna gerul ajunge la 300 C sub zero, -- 

iar vară, căldura se urcă până la 42,8 deasupra lui zero. 
După intensitatea, căldurei.şi a gerului, România are vara o 

căldură, egală: cu. Neapolul şi Atena, şi iarna un ger analog 'cu .
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Iopenhaga şi Stoekholmn, Temperaturile “extreme: observate:au fost 42,8 C la Giurgiu (1896) — 35,60 C la Strihareţ-Slatina (1893). - Al doilea, defect al climei ei este, lipsa aproape toială de: - păduri în partea de miazăzi a ţărei la, câmp şi în Dobrogea, unde. şi puţinele păduri mari și. mici, ce au existat cândva,-au fost devas- tate în deceniile din urmă fără milă, şi prefăcute în ţarine. Şi aci - în prima linie vine Bărăganul, stepă monotonă fără de dealuri, . „râpe şi: văi, fără. de păduri şi ape, de circa. 330 mile pătrate, „ ocupând două judeţe din cele mai mari ale ţărei: Brăila şi Ialomiţa, apoi o bună parte din jud. Buzău. şi Râinnicu Sărat, cu prea puţină | populaţiune, grămădită şi aceea în satele dela. Balta şi pe Ialomiţa; apoi în Dobrogea, jud. Constanţa. iarăşi este lipsit de păduri şi de | ape, afară de zăvoaele din bazenul Dunărei şi Mărei Negre. Dar şi în Testul țărei, mai cu seamă la, câmpie, unde au fost cândva multe păduri mari d. ex, jud. Teleorman: pădurea Vlăsiei şi aproape, țara întreagă, eră presărată cu ele, azi sunt devastate . şi devastarea, lor fără cumpăt a avut drept conseciiţă, fatală, o redu- cere simţitoare a cantităţii de ploaie, secarea .ă, mulţime de izvoare, * păraie şi gârle, cari înainte erau toate 'cu apă, şi retragerea apei în adâncimi considerabile, şi în fine o înăsprire peste tot a cliniei țărei, | | In jud. “Teleorman. vadurile gârlelor de odinioară sunt azi | fără ape, cu. fântânile -adânci de 10 —20—30 m. D-' Hepites deşi contestă, că devastarea - pădurilor ar. aveă. vreo influenţă, asupra. - climei, totuşi pentru anul 1898 d-sa dădea câtimeă medie de ploaie a ţărei la 605 mm, în 1905 însă numai la.570 mm, deci după Bani o scadere a precipitaţiunilor cu 35mm; şi pădurile seculare dela munte erau. încă, în fiinţă şi nedevastate, cari s'au devastat după aceia. Odată sunt ploi necurmate, ce țin săptămâni întregi dearân- dul, împreunate cu furtuni și - rupturi de nori, dând naştere -la . “torenţi și inundaţiuni înspăimâutătoare, de cauzează pagube enorme agricultorilor, atât'la munte cât şi în câmpie, şi apoi îndată, după, "ele vin secetele lungi, cu călduri tropicale fărt capăt și variaţiune.. Ceriul este atunci senin, de un 'azuriu grandios, luni întregi fără . un norişor pe orizont, şi fără picătură, de ploaie sau rouă; numai / la -munte dacă mai: cade atunci noaptea cevă rouă, dar foarte des, se usucă pajiştele şi acolo. In luna August soarele luceşte 300 ore - , în 20 zile senine. La câmpie “vara mai. toate bălțile, păraele şi izvoarele sunt secate, pajiştele sunt pârlite ca, de foc, pământul fript | „de secetă, crapă până la o adâncime. de 1—2 metri și mai „bine: 
;
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| “Numai naturei argiloase a pământului, este a se mulţumi 

dacă. la noi în: câmpie, mai este posibilă agricultura, deși cerealele: . 
de primăvară .din cauza secetelor nu- prea răuşese. Seceta durează 
câte 8—10—12 săptămâni dearândul fără întrerupere. In 1894, 

1895, 1896. seceta, a durat peste 90 zile. 

"Temperatura medie anuală au: 

Ra i Oltenia Muntenia Dobrogea Moldova 

„ Primăvara . ... . . . . . 10,300 9,0%C0 9,5C 8,80 
Vara .- s.a e e e 91990 20400 21,400 19,600 

. Toamna e... e 11,490 10,50 12Pc0 9,70 
lâna . d „—0,9 0 —25 0 04 C 310 

-Zile de ploaia peste an sunt: 105 —. din cari primăvara 32, 
vara, 25, toamna 23 şi iarna 25. Zile de îngheţ 110. Zăpadă aco-.. 

peră pământul în 6ăzile cu un strat uneori de 50—90 em. grosime.. 

Câtimea de ploaie căzută este mai mare la munte peste 900 mm. 
şi mai puţină la Baltă. Colinele au între 600—900 mm., câmpia 

500—600'mm. Baltă 3—400 mm. Brăila, 418 mm., Salina; numai 

366 mm. Brăila a avut în 1880 numai 174:mm., Mangalia în 1896 

chiar numai 164% mm. Pe anotimpuri ploaia se  repartizează în me- 
"diu astfel: 

“ Tarnă se. LT mm. 

Primăvara +... . 163 3 
Vara. , 1... 20 5 
Toamna BL 

“Uneori. sunt luni de zile unde nu cade picături de ploaie. 

„= Tot aşă de extremă şi schimbăcioasă, este și iarna: odată iarna 

este scurtă, cu puţină zăpadă şi domoală; altădată însă ea e lungă 

şi geroasă, cu foarte mult omăt; în 1907, iarna a durat până la 

finele: lui Martie. De cele mai multe ori Însă vitele locuitorilor - 

mărginaşi cu Dunărea, şi ale Mocanilor transilvani petree toată iarna 

în liber, la păşune în Baltă. In 3 Noemvrie 1903 a scăzut tem pe- 

ratura dela -+- 16 'la — 13 grade Celsius în- timp de 24-ore. 
. Vânturi în genere sunt puţine, dar violente şi aspre; mai des. 

suflă Crivăţul de ENE, care aduce ploaie şi zăpada, are o viteză 

de 48 m. pe secundă, uneori şi ce 20 m. și Austrul de SSW, rece. 
şi uscat, nu mai puţin violent ca cel dintâi; mai rar Băltăreţul de 

SE şi Zefirul de S. Furtunile sunt dese şi de multe ori însoţite de 

grindină, e; care face mari stricăciuni la semănături şi vii.
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Primăvară mai că nu există de loe, căci abiă a inceput ase | desghieţă, şi intră îndată căldurile cele mari cu secetă cu tot. Se- ceta se resimte de multe ori şi prin luna lui Martie și Aprilie. Vara este de obicei caracterizată prin 0 secetă lungă și nesfârşită, 
care ţine întreg Iulie şi August — şi parte din Iunie şi jumătate 
din Septemvrie. In 1902 “a fost de două ori secetă, una, din De- 
cemvrie până în Aprilie, şi altă din Iulie până în Decemvrie, Insă 
in Mai anul 1908 a fost secetă grozavă cu călduri tropicale, 

Lunile Ii Main şi Iunie sunt de obicei cele mai ploioase în 
timpul verei. “Toamna este de ordinar cea, mai plăcută din toate 
anotimpurile, şi de multe ori prin Septemvrie şi Octomvrie este tot 
așă de cald, ca și vara. Căldura ei şi este necesară, pentru coacerea, 
porumbului, planta de căpetenie a populaţiunei şi mai pre sus de 
el, pentrn coacerea strugurilor, cari atunci îşi câştigă cu deosebire 
aroma şi duleeaţa, lor fără seamăn. a 

Totuşi de multe ori şi toamna este rece ; cade bruma și ză- 
pada, de timpuriu, de găseşte porumbul încă: erud în lapte, iar la, 
munte, cirezile şi turmele. de vite trebuese să-și părăsească stânile 
şi păşunile lor de vară încă înainte de terminul fixat la S-ta Mărie 
mică (8 Septemvrie st. v.). 

Cu .toate acestea sărituri în extreme, elima României nu este 
peste tot locul egală, ci şi în interior ea, prezintă mari diferinţe şi . 
contraste: alta este clima, câmpiei, alta a colinelor şi alta a mun- 
telui. Noi am “puteă-o divide în 6 zone bine distinete între ele, 
după mersul temperaturei şi după caracterul culturei lor: aceea a 
bălților, a câmpiei, colinelor sau dealurilor, şi a muntelui; — aceasta, 
subdivizată în alte 3: munteană,: subalpină, şi alpină. 

I. Zona sau regiunea Dunărei şi-a Bălţilor cu o climă in- 
salubră din cauza frigurilor de baltă, produse din cauza miasmelor 
şi exhalaţiunilor bălților și nămolului; ea, cuprinde o făşie în- 
gustă de pământ, ce se intinde dealungul Mărei Negre în Dobrogea, 
apoi Delta Dunărei de 367 km. şi cuprinde în sine toate bălțile 
și insulele puternicului fluviu şi gurile afluenților săi. | 

Terenul ei este foarte jos, deabiă „cu câţivă metri mai înalt: 
decât nivelul Mărei Negre, şi ea limita extremă 30 m. a.a. Clima 
ei este în total umedă și nesănătoasă; agricultura se face puţină, 
cultura de vite «e foarte întinsă .şi numeroase păduri (zăvoaie) de 
saleie, ocupă o mare parte din suprafaţa terenului ei. Deşi terenul 
este de bună calitate și foarte fertil, dar din cauza deselor inunda- 
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_“ ţiuni” şi revărsări ale puternicului fluviu, pământul ei este puţin 

populat şi cultivat. — rămâne mai tot numai ca păşune şi pădure. 

Creşterea, vitelor şi 'pescăriă, sunt principalele izvoare de venit” şi” 

"Dogăţie ale' populaţiunei. Plugărie se face „sus“ în Bărăgan. 

Ca pășune Balta are tot păşuni grase de luncă, și “ evapora- 

ţiunea mare.a Dunărei şi bălților ei, precum și vaporii  încăreați 

de sare aduşi dela mare, le asigură plantelor totdeauna uniezeala 

- mecesară, așă că ele niciodată nu se usucă. În pădurile de: salcie 

şi în stufăriile imense ale Bălţilor, vitele mari şi mici găsese destulă, | 

hrană şi adăpost pe timp deiarnă: Vite cornute, cai, oi şi râmători, porci 

de baltă, cari se nutrese vara şi iarna singuri în Baltă eu rădăcini 

şi peşti. In Delta Dunărei se găsesc pe timpul iernii sute de mii de 

"capete de vite mari şi mici, cari vara cele mai multe şi-ar găsi | 

„peirea sigură. Dar vitele suferă mult vara de muscărie și iarna. 

din cauza inundaţiunilor. şi a sloiurilor când le surprinde unda în - 

Baltă, și de multe ori le duce şi îneacă. Pe alocurea se. produc Şi. 

vinuri, uşoare de masă cari nu se ţin vinuri de Balti. 

Pentru agricultură — poate afară de cultura orezului în Delta — 

tereriul este mai puţin apt din cauza inundaţiunilor, şi a ciupercilor | 

parazite, cari atacă plantele agricole; afară de acestea se mai ivesc 

uneori şi lăcustele,.cari vin din Basarabia şi Dobrogea, vecină. 

II. Zona, şesului sau a câmpiei, cuprinde întreaga, câmpie a 

României, dimpreună, cu Bărăganul şi se întinde până în marginea, 

colinelor, dela marginea celei dintâi 30 m. —200 m. a. a. Clima 

acestei regiuni este mult mai. aspră, decât acea a Bălţilor şi a coli- 

nelor. Vara sunt călduri tropicale, luni întregi fără, o picătură de 

- ploaie şi. de rouă, cerul veşnie senin de :un azuriu grandios. At- 

mosfera are -puțină umiditate; din cătimea de apă căzută de 

500—600 mm. se evaporează îndată 43%/0, arşiţă soarelui usucă şi 

pârleşte totul, pământul se creapă până la adâncimi mari. Iernile sunt. 

de multe ori lungi şi geroase; uneori fără, zăpadă, altă dată cade multă 

zăpadă, și termometrul scade la 30 grade Celsius sub zero. Primăverile 

sunt scurte, toamnele însă lungi şi frumoase. Tranziţia dela căl- 

dură la -frig este foarte bruscă, de multe ori în câtevă ore se poate 

„constată o diferinţă de temperatură de inai multe (2—7—8) grade. 

" Vânturi sunt puţine şi violente. Cu deosebire este violent Cri- 

vătul- ENE, care usucă şi: amorţeşte totul. EI este tare periculos pe 

Bărăgan, din cauza lipsei: totale de păduri, unde dacă apucă pe 

ciobani cu turmele or la câmp deschis, îi duce până în. Baltă de-i 

Li II : 

>
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înneacă, sau rareori în trestia mare abiă pot găsi scăpare. Furtu- 
nile sunt dese şi violente. Devastarea. fără cumpăt şi rațiune a pă- 
durilor dela câmp a făcut, ea vânturile să devină şi mai violente, 
accidentele climaterice să fie mai rari şi neregulate, clima peste tot 
mai aspră. În total clima Bărăganului este 'mai aridă şi mai aspră decât a restului țărei. . | | | 

1». Neapărat că prin ridicarea de păduri pe Bărăgan şi pe Burnaz, 
„la anumite distanţe şi după un plan general bine chibzuit, clima, 
acestei regiuni și a ţării întregi sar puteă modifică şi amelioră, 
într'an mod simţitor..” Bărăganul din stepa nelocuită și lipsită de 
apă ce e astăzi, ar deveni cu timpul presărat cu sate şi mai bogat 
în ape. Astăzi apa se găseşte la 30—50 m. adâncime, de unde locuitorii 
o scot cu burduşele trase ei cai, pentru ca să-şi adape vitele. Incer- " cările de împădurire făcute -cu salcâmi, au dat bune rezultate; din 
contră, sondagiul dela Mărculeşti,. pentru facerea de' puțuri artesiane „n'a dat rezulțat, deși cu sonda, s'a ajuns până la 783 m. adâncime. 
Incolo clima câmpiei este mai. sănătoasă, decât a, bălților. Această, 
zonă este zona pur agricolă, căci agricultura predomină aproape 
exelusiv cultura cerealelor, a grâului; porumbului și orzului pre- 
domină şi toate reuşesc deopotrivă de bine. Dintre pomii fructiferi „Sunt zarzărul şi caisul, iar dintre copacii de pădure sunz-cerul tufa riioasă, gârniţa, ulmul, frasinul şi teiul, cari ocupă locul prim; 
viţa de vie, deşi "reușește, totuşi ca calitate este inferioară, dă, vinuri 
uşoare de masă. a | a 
„> * Însă în regiunea aceasta economia de vite, afară de podişul 
Bărăganului, este cu totul neglijată, -căci pe timpul verei se usucă 
vegetaţiunea spontanee, şi pe pajişti din cauza secetei nu se mai găseşte 
firicel de iarbă verde, de vitele stau. să piară .de foame şi de sete. "Cultura trifoiului, a luţernei şi a plantelor rădăeinoase, cari singure 
pot rezistă, la, sectă, este ca, şi necunoscută agricultorilor mari şi mici; pentru producţiunea de nutreţ:pentru iarnă se cultivă aci eu 
preferință meiu, „paring, or și ovăz şi mături. | 

„ Vitele dacă n'au hrană, în pășunea din ogoare şi mirişti le 
trimet vara, la Baltă. Mea a | 

„„IIL. Zona colinelor eu podişurile şi văile tuturor râurilor mari şi miei; ea cuprinde în sine pe cea mai mare parte a Moldovei— . dela, Prut până la poalele munţilor—și partea septentrională a Olteniei „și-de vest.a Dobrogei. După înălţime :regiunea aceasta cuprinde o fișie de pământ pe alocurea îngustă, în. alte părţi mai lată ca dela, 
a
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200—450 m. înălțime. Clima ei -deși este incă caldă, dar cu mult 

mai temperată şi mai sănătoasă decât a câmpiei. 

Pădurile sunt mai dese, ape curgătoare o mulţime în toate 

părţile, cari se seobor din munţi; dealurile mai toate sunt acope- 

rite cu păduri de stejar şi fag ori cu vii mănoase, şi cu pomi 

fructiferi. Dealurile cele multe şi mari cu pădurile lor seculare 

frâng şi tem perează furia vânturilor. Toate laolaltă face cea clima 

aici să fie mai domoală, accidentele climaterice - mai dese și mai 

regulate decât la câmp. Zona aceasta întreagă este ferită de vântu- 

rile. violente, iar gerul iarna este mai puţin rigid. Pe alocurea sunt 

unele localităţi şi văi cu clima foarte dulce, iar productele ei prin 

aroma, şi calitatea, lor superioară se bucură de un mare renume, nu 

numai în ţara întreagă ci şi în Europa: la mănâstirele Tismana» 

“şi EHorez sunt păduri de castani, apoi podgoriile dela, Golu-Drân- 

cea, Drăgişani, Dealu-Mare, Odobeşti, Nicoreşti, şi Cotnari ete. 

sunt situate în regiunea aceasta şi produe: vinuri de deal, vinuri 

tari şi eu buchet, vinuri grele şi vinuri de dezert. 

Zona aceasta nu este numai cea mai domolă şi mai. sănă- 

toasă între toate dar şi cea mai productivă și mai îmbelșugată. Ea 

este de-opotrivă aptă şi bună pentru toate ramurile producţiunii 

agricole: plugărie, cultura viei, cultura pomilor, păstorie, pădu- 

rărit, ete. cari toate seigăsese şi se fac aci pe o scară întinsă şi 

reuşesc destul de bine în cantitate şi calitate. Cerealele şi tot felul de 

plante agricole şi industriale de toamnă, şi de primăvară reuşese 

pe deplin. Fânaţele și păşunile sunt încă binișor conservate. Precipi- 

taţiunile atmosferice fiind mai dese şi mai regulate; e căldura și vân- 

urile mai puţin violente, fae ea văile cele multe şi luneile râu- 

pilor, câte au rămas neacoperite cu petriş, să fie primăvara, vara 

şi toamna totdeauna inveseute cu iarbă verde, care nu se usucă şi 

pârleşte niciodată, aşa că vitele găsesc în totdeauna aci hrană su- 

ficientă. Dintre arbori şi arbuşti aci nu se mai face cerul şi tufa 

piioasă, dar se face stejarul de muncă stejarul pedunculat şi viţa de 

vie Vitis vinifera, eari aici sunt plantele de căpetenie dimpreună 

eu obraţiile cu pomi. Apoi bogăţiile nestimate de petrol. 

| Pomii fructiferi, meri, peri, persici, dar cu deosebire prunii 

„şi nucii formează aici păduri întregi, iar cultura fructelor şi fa- 

cerea ţuicei şi a vinului sunt unele din ocupaţiunile principale 

ale populaţiunii, în mare parte moşneni. Merele pătule dincolo de 

munţi, şi merele crețești, și domnești, prunele de tulen dincoace de
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munţi sunt fructe de prima calitate, cari iau coneunrenţa cu orice 
alt soiu de fructe din comerţ. | 

IV. Zona montană dela 450—1200 m. înălțime, regiunea proprie 
a arborilor frunzoşi, a fagului. Jos la poale se face încă plugărie până 
cătră 800 m., regiunea cerealelor de primăvară şi a porumbului, 
şi a gorunului în pădure, iar sus dela 800—1200 e regiunea pro- 
prie a fagului. Clima ei deşi este mai rece dar este mai constantă 
decât a celor anterioare, căci nici gerul, nici căldura nu ajung 'li- 
mitele extreme, care le posede la câmpie. Iernile sunt lungi şi cade 
mult omăt, care stă uneori până la St. George—23 Aprilie — pe 
munţi până la: mijlocul lui Maiu. Zăpada şi bruma cad „de tim- 
puriu, de multe ori ninge la munte încă prin: August și Septemvrie 
dar zăpada atunci se duce iute. | - 

Verile sunt scurte și, răcoroase, prin urmare plăcute, şi re- . 
giunea aceasta oferă numeroase staţiuni climaterice şi de băi vara 
pentru locuitorii dela, câmp şi oraşe, cărora le dă mâna. Căldura şi 
secetă aci nu se prea simt; accidentele climaterice sunt dese, dar din 
cauza desvălirei coastelor de pădure, de multe ori vin şivoaie de 
apă şi formează numeroşi torenţi de munte. ” 
„În privinţa culturală şi economică, agricultura se face aci peste” 

tot puţină, și se cultivă mai numai cereale de primăvară, porumb 
scorumnic, şi alte varietăţi locale, cari ajung la maturitate în 90— 
„100 zile, pe când celor dela câmpie le trebueşte 130—140 zile şi 
mai bine, ca să se poată coace îndeajuns. Cultivânăd cineva po- 
rumbul dela câmpie, aci el nu se coace şi-l ajunge bruma crud în 
lapte. Cultura pomilor roditori se practică încă pe o scară întinsă 
şi cu bun succes. Via însă nu mai reuşeşte, şi dacă reuşeşte, ea 
este nesigură și dă numai poamă de masă. Dar se cultivă multă 
prunărie pentru facerea ţuicei şi mere multe. 

Puţinul pământ apt de cultură, se cultivă după sistema nu- 
mită moine, serveşte alternativ la cultura de cereale de primăvara, 
grâu şi secară de primăvară, orz, ovăz şi la produceţiunea, de iarbă. 

In genere creşterea, vitelor şi pădurea, este ocupaţiunea, de că- 
petenie a locuitorilor:— vite cornufe— mici de munte—mocăniţe—eai 
(cai miei şi petroşi de munte) apoi oi ţureane şi capre;—biroli nu 
țin de loe şi râmători puţini. Obraţiile cu pruni. încă contribue 
cu deosebire la buna stare şi averea locuitorilor. Păşunatul în păşu- 
nile din vale durează foarte mult; primăvara îndată ce s'a dus ză-- 
pada uneori şi înainte de aceea—-seot vitele întâi la mugure—apoi
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la iarbă şi pase până la finele lui Maiu, când vitele se urcă sus în 

munte, și apoi toamna dela, S-ta Mărie (8.Sept.) după ce seoboară 
din munte până ce dă zăpada. Intre finele lui Maia şi Septemvrie, 
pajiştele rămân oprite pentru coasă și făcut fân pentru iarnă. Dăunoşi 

sunt numai torrenţii cei periculoşi de munte, cari spală și duc pe-*: 

trişul de vale, unde îngroapă luncile cele bogate sub mormane de bolo- - 

vani şi prundiş — în detrimentul. agriculturei şi .a culturei vitelor. 

“Terenul acoperit de pădure, în partea. de jos la poalele mun- 
telui există, stejarul şi gorunul acesta, încă în amestec. cu fagul, iar . 

în partea superioară a lui, rămâne numai fagetul pur, sau. fagul cu ..- 

paltinul şi ulmul. de munte. Peste tot arborii frunzoşi se prezintă 
în masive încheiate, iar rășinoasele— molid şi brad—se găsesc numai: 

izolate prin unele văi adânei printre ei. | 
V. Regiunea subalpină, cuprinde în' sine toți munţii mici şi 

mari dela limita, extremă a fagului până la limita extremă a ar- 
boretului în genere, 1200—1800 m. In partea de.jos'a ei, în puţine 

locuri pe la trecători, şi pe la cele odăi resleţe prin munte, se mai 

poate face ceva plugărie şi a, se cultivă orz, ovăz, cartofi, hrişcă, - 
in etc., dar urme de agricultură veche şi locuri oarecând arate—se -. - 
găsesc încă prin toţi munții noştrii până pe la 1500—1600 m,, care 

coineidează ea limita extremă a culturei actuale a secării în Europa; 

în Alpii -Elveţiei la Rhetoromanii din Graubiindten. Probabil că ele . -.. 

au fost arate şi cultivate de, strămoşii noștri români, pe timpul în- | 
vaziunii indelungate a. ordelor barbare din Asia apuseană şi cen- 

tuală. Păşunea şi pădurea; sunt singure predominante : aci. 

Clima, acestei regiuni este aspră dar mai rece decât a celei 
precedente; iarna ţine aci câte 7—8 luni de zile, . accidentele eli- 

materice sunt dese şi abundente cu peste 900 mm. apă; la Bistri-” 
„cioara precipitaţiunea maximă a fost de 2076.mm. în 1887; gerul 

la Sinaia a fost la — 29% C — şi maximul 'de căldură 30. 
In pădure predominează, răşinoasele, jos bradul şi sus molidul 

cu puţin pin şi altele. Dela 1500 m. în sus se ivește laricele-saui' - | 

zada, Pinus larir,—apoi tisa Tazus. baccata şi Pinus Cembra. 

România are relativ puţină pădure de rășinoase şi de stejar, 

dar» mult făget, pe când Bucovina are 75 la sută molift, Secuimea 

(com. Hâromszâk are 69, Ciue 89 la sută) din. totalul pădurilor 
masiv. de molid aproape curat. . - SRR 

VI. Regiunea alpină sau a . pășunilor de. munte propriu zisă, 

peste limita superioară a arhoretului, dela .1800—2500. |
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- Clima ei este cea mai aspri intre toate — iarna ţine 8— 
luni de, zile —. accidentele climaterice sunt abundente, Fe ruzile 
foarte violente. Omătul vecinic şi ghieţarele cu morene lipsesc dar 
se văd urmele lor. L.a dosuri şi prin văgăunile munţilor, şi dacă, 
rămâne uneori zăpada peste vară; ba, chiar 2—3 ani consecutivi, — - 

„totuşi în alt an ea se topeşte — aşi că hoi nu putem" vorbi de 
omete vecinice şi de ghiețare în munţii noștri. De asemenea lipsesc 
din Carpaţi şi lavinele sau avalanşele, cele atât de periculoase în 
Alpi şi în.alţi munţi înalţi. - 

„Din cauza vânturilor violente în această regiune nu mai pot a 
subsistă copaii: mari, ei sunt numai nişte copacei mici, -ce se în- 

“tind, și pleacă-la pământ oricât de groși şi bătrâni ar fi &i:, şnea- 
pănul, Pinus Mughus — bujorei de munte Rhododendron ete. | 

In schimb însă cu atât mai îmbelşugate şi de valoare mai mar6 
sunt pășunile zise” de munte, cari au. varietăţi proprii de plante, 
foarte aromatice și gustoase, cari însă diferă între ele după situa- 
ţiune. :Păşunatul în munte durează abia 3 luni de zile cam dela 15 
lunie până la 8 Septemvrie, dela Ispas-Rusalii, până la Sf. Marie. | 

 Dela 2:200 m. în sus, este mai mult numai stâncă --golaşe, : 
colţi - şi. prăpăstii, pe alocurea acoperite cu o flora nivală sau 
sibirică. . a - - 
s_ În comparaţiune cu: “ România, clima, - Ungariei . meridionale 
— Alfăldul şi Bănatul — şi Basarabia; se aseamănă mult cu elima, 
din câmpia, României, şi apoi urmează, aceleaşi: terase în jurul po-. 

sează așă de uşor şi mai bine . decât oricare altul,. în România. 
Clima platoului Transilvaniei şi Bucovinei, se poate, compară nu- 

| 
dişului. transilvan. De. aceea grâul de Banat şi 'isa se “aclimati=, 

măi cu aceea a colinelor şi muntelui — cu a căror altitudine. COin- . 
cidează. Regiunea proprie a vinului din Transilvania; se estinde pe 
valea Mureşului până la. frontiera Banatului şi a Ungariei — apoi 
ctprinde văile ambelor 'Tărnave,- Secaşul, valea Someşului deoparte 
până la, Bistriţa, iar de alta până la Cluş şi apoi :Câmpia, situată 
înțre ambele. In pădurile de stejar din Bănat se îv eşte cerul şi găr- 
niţa în mare număr, la care îi mai zice şi Quercus -hungarica. 

” Regiunea cerealelor de toamnă, unde se face bine porumbul. 
şi grâul de toamnă, se întinde peste toată, ţara, până la, 600 me 
înălțime. deasupra nivelului - mărei. Regiunea cerealelor de: primă, - 
vară dela 600—800 m. iar 800—1200 m. făgetul - cuprinde poalele" 
munților; Bucovina şi comitatul Maramureş și Braşov nu posed vii. -
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31| Dorna Vatra (Dorna Watia)     

              

despre clima câtorva 

a | 2 | Temperatura 

E] Localitatea 3 ZE m 
e 3 = 9 e ma= | mi- 
= a 3 E Ii ximă |nimă 
4) i 2 abs. | abs. 

li! Bucureşti Filaret 82 m. 1881905) 10,8 6i 40,8! 30,5 

2! aşi | 100 | 1894905] 98 — | — 
3! Sulina „| 2 |1s79— 905 11,6) 34,0] 17,0 
4! Brăila 28 | 1879—905| 10,5| 39,1] 26,0 
5] Galaţi 25 11885—88 |10,5/35,1] 17,1 
Gi Constanţa 36 | 1886—905| 11,0! 36,8! 16,8 

7i Comanaareşti (Botoşani). 60 | 1881—90 | 9,1[36,4125,9 

3 Letea Bacău 110 1888 7,6! 30,0! 25,0 

9 Sinaia | 860 | 18836—90 | 5,71 28,41 20,9 
10| Panciova (Pânesora) . 79 | 1811—900! 11,6! 37,1] 16,4 

11| Oradea mare (Nagy-Vârad) 135 — 11,6 34,0! 13,4 
12 Satu mare (Szatmâr) 145 — 10,2! 35,7] 20,2 

13! Băile hercul (Herkulesfiird5) 160 | 1888—90 110,1 33,1| 16,0 

14! Lugos | 130 | 1871—900| 112) — | — 
15 5 Orăştie (Szâsz-Vâros) _” 226 — [110,3] 31,71:230 
16; Baia mare (Nagy-Bânya) 227 — 9,1| 33,3! 17,0 

Îi! Bistriţa 358 — 82| — | — 

48; Alba Iulia (Gy.-Fehârvăr) |. 248 — 9,4! 33,7) 25,1 
19; Năsăud (Naszod) . 331 || 1888—90 |. 1,8| 29,2 23,8 
20| Timişoara (Temesrâr) 92 — 10,1] — | — 

21! Cluş Kolozsvăr 363 | _— 5,1] 84,7] 22,3) . 
al Sibiiu (Nagy-Szeben) 413 | 1871—900| 83 35,6] 31,5 

23) Făgăraş (Fogaras) 436 | 1888—90 | — | —j — 
24' Arad (Arad) 114 | - — 1110;9,86,11183,4% 
25| Braşov (Brassd) Feldioară | 554|  — | 7,1131,2130,6 
26, Petrojeni (Petrozseny) - 626 | 1888—89 | 1,1/30,6! 26 
27| Oraviţa / 268 — 112| — | — 
28:"Măgură (0luş) (Magura) 1215 | 1899 |[—|—|— 
29, Cernăuţi (Czernowitz) 245 | 1890 | 89 —| — 
30) Suceava (Szuesava) 360 | 1890 |[—|—|— 

802 | 1890 | 44 —  



  

  

  

  

  

PECT 

localităţi mai principale. 

- >3 >a £ 

Temperatura medie pe | £.. |, | âs | 4 | 
anotimp 25 135 |ez las || E VE aireețiunea 

£s [2 | alee = zl vânturilor 
primă | - = & ză 7 Fi 3 || si] predominante 
vara vara toamna! iarna i aia 2% 2 = 7 

10,36| 21,52110,89| 3,23/754,9 608| 60; 106 25,4 —[ENE, SW 
— =>] | — 7090 ar — | 69 a5-l  — 
— | —1— [| — 7674) 366| 401]121,6] 2821|N, NE, Ss 
10,6 | 232| 11,31-2,4|748,0] 4950! 96,01 61 16,0,40/N, NE 
7,3| 212] 15,71 1,3|760,5/448,6! 36,6! + 491 18180], NE, sw 
94] 21,3] 13,2] 0,51759,5l489,8! 50,11 1271 12H8iN, s 
94| 21,3] 13,2] 6,01756,9]46721 32,0] 184| 22,8i34Nw, se 
38| 191| 87| 74 — | 437] — | — | — lin, s,xw   147| 149| 69| 49 686,5, S05,4 513 97|  3441|N, S, NW 
— = [— | — 755, 499, 46,3 95)  11|—ISE, NW 
=== 4 — 496 410) 456| 87 9— W,EW 
e — | — 750,6, 423 30,7 76 141—|SW N, WE 

— | — 1 — | — /'748,51931,6; 57 188 38 —ISW,. N 

—|—|— | — | — 1 5481573 88 “Vil— — 
— | — | — | = AO 681] 31| 127] 28, SW,NW, W 
— 1 — | — 1 — Vila 1044, -38,0| 131|: 26| W,sS,E 
— | — 696| —| — 24— — 

971-585) 33,5, — | — l--lsw, NE: 
| 36| 116] 22|, Niv 
680| 300| 123| 19|— 

125)  29l_lw, &, N                                 
—|=[= = Îz20) 27) 209) ao 
— | —]— | — |7252[ 650 ap] aus] 2-5, rw, vw, 
—|—1—1—1— | za) 202] ar] a — 
— [== — 1506680 456| os] 121-[spvr,av 
— | —1— | — ao] cos! sas) masi a] — 
— | — 1 — [— nos] 13! aul 149! a6l_ls, vw 
[=== 650) asi ou] ul — 
—j [=== os acm aa cei -— 
[=== za0] soc) — 9 arii — 
=== == = 
=== za azi ala, =  
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e Ap. IV. 

Cultura pământului.: 

a “Pământul! şi i climă, deşi sunt; factori foarte importăinți: în 

agricultură, cari contribuesc. mult la, răuşita ei, şi îi deter-: 
mină, în prima linie caracterul, totuşi ei nu sunt deajuns.. Pe 

“lângă ei mai vin încă, alţi: doi factori importanţi — muncă şi: 
capitalul — cari determină mult mai bine caracterul agricul- 
turei, “decât.o.poate . face solul şi clima. - : 

„..„ Prin muncă şi capital, omul impune pământului vroinţa 
- sa, şi- -l sileşte-să producă: şi să, deă recoltele acelea, de 'care 

are dânsul. necesitate, intru-cât sunt compatibile cu clima și 
„solul, şi. pe cari terenul. nu le-ar produce dela sine in. mod. 

““spontaneu, sau cel puţin: nu, în cantitatea Şi. calitatea dorită, . 

O singură privire &: naturei în, jurul nostru, ne-va con: 
“vinge despre aceasta, Mai. toate :plantele noastre agricole şi 

de grădină, sunt de proveniență străină, culese din toate un- 
ghiurile- şi colţurile-lumei,. şi aclimatizate dejă de multă vreme 
în clima şi. țările noastre. Cele mai . multe din“ cerealele 

noastre. sunt originare din Asia şi Africa: râul, săcara, or=! 

_ 'zul, hrișca. etc. Amnerica ne-a dat porurabul, cartofii și tu- 

“tunul, a. 

Pământul țărilor noastre: nu “prodiice spotaneu dela sine, i 
“decât: numai nişte burueni : diferite feluri de: mohoare, usigi, 

'oarze şi ovezei sălbatice, fără de nici-o. valoare economică, şi 

cu cari- omul nu sar. puteă, hrăni. Ele âbiă ar fi: “suficiente 

„pentru. nutriţiunea, animalelor domestice erbivore. - * 
“Plantele cari servesc. la alimentaţiunea omului sunt deci 

în sensul strict plante de cultură, datorite . muncei omeneşti. : 

n Prin. muncă și capital, « omul 1 a sporit, şi perfecționat nu-
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mărul plantelor aclimatizate, creiând forme şi tipuri noui ne- 
numărate, pe cari noi le vom subdivide în specii, varietăţi, 
rase. Numărul raselor şi a. varietăţilor, datorite îngrijirei şi 

" culiurei omului este foarte mare, la fiecare specie de plante. 
Aşă d. ex. grâul şi porumbul numără mai multe sute de 
varietăţi fiecare, iar varietățile la cartofi tree peste o mie, 
Şi toate sunt datorite cu deosebire culturei omului. - 

Cu cât omul depune mai multă muncă şi capital într'un 
pământ oarecare, pe atât sporeşte şi se ameliorează produc- 
țiunea lui, prin care sporeşte totodată și valoarea pământului 
însăşi. Astfel după capitalul şi muncă depusă, mică şi neîn-. 
semnată este producţiunea şi valoarea, intrinsecă a pămân- 
tului de pădure și de păşune, față de terenul de fânaţe și de 
cultură sau arătură şi apoi progresiv din ce în ce mai mare: 
a terenului de grădină cu pomi roditori, grădină de legume, 
grădină de hameiu şi teren de vie, etc. 

Terenul care nici când, n'a, fost supus muncei şi culturei 
din partea omului, ci s'a lăsat totdeauna în starea lui primi- 
tivă, îl numim pământ inert, pădureţ. EI 'poate fi steril sau 
producti”, şi atunci se numeşte după producţiunea: lui spon- 
taneă: teren de pășune sau de pădure sau teren improductiv- 
Terenul supus: muncei şi ingrijirei omului, se numeşte teren 
de cultură, şi pământ cultivat, pământ muncit. | 

- Insă la muncă depusă într'un pământ, avem să facem 
-dela, început o deosebire esenţială, între lucrările sau opera- 
țiunile de durată şi intre lucrările curente. 

Lucrările de durată sunt acele, cari se fac odată pentru 
totdeauna, eventual pentru mai mulţi ani, şi a căror efecte 
se resimt timp îndelungal. Lucrările de durată se mai nu- 
mesc și operațiuni de amelioraţiune sau amelioraţiuni agricole 
propriu zise, fiindcă prin ele aducem o îmbunătăţire esenţială 
a substanței şi calităţilor fizice a terenului. Cele mai multe 

„din ele sunt premergătoare agriculturei, și se fac deodată 'cu 
luarea pământului în posesie şi punerea lui în cultură şi 
valoare. : Să 

D. ex. dacă adunăm pieirile sau scoatem rădăcinile 
unor tufe şi mărăcini, cari ne steteau în calea plugului şi ne 
loveam de ele de mai multe ori pe fiecare an, sau când 
scurgem şi secăm o baltă ori rovină, unde din cauza apei 

în
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nu puteam ară.pământul la timpul cuvenit, şi nici a-l cultivă 
cu plante de valoare etc., ucelea sunt operaţiuni de ameliorare. 

Prin facerea de amelioraţiuni terenul câştigă foarte mult 
în valoare, şi efectele lor binefăcătoare se resimt multă vreme. 

Lucrările. curente din contră sunt acele, cari se repetă 
în fiecare an odată, eventual şi de mai multe ori.şi a căror 

efect nu durează mai mult de un an: d. ex. aratul, grăpatul, 
semănatul, seceratul etc., cari trebuesc făcute regulat pe fie- 
care an. 

Lucrările de durată sunt mai scumpe decât lucrările 
curente; de accea efectele lor trebuesc să se şi resimtă, mai 

multă vreme. Pentru facerea de operaţiuni mari costisitoare, 
„trebue să avem totdeauna, bine în vedere, dacă dispunem de 

mijloace suficiente, de capitalul și timpul necesar pentru exe- 
cutarea lor, și dacă, rezultatele obţinute în urma lor, vor fi 
în stare să ne restitue spesele făcute cu ele și să ne asigure 
şi un beneficiu net, proporţional cu munca şi capitalul de- 
pus, ori nu?! 

Numai Statul şi societăţile mari fac uneori amelioraţiuni 
mari şi scumpe, mai cu seamă în timpuri de crize econo- 
mice şi sociale, fără de a aşteptă ca ele să le aducă un be- 
neficiu net în curând —cum sunt îndreptări şi canalizări de 
râuri, secări şi scurgeri de bălți, etc., construcţiuni de ză- 

“gazuri, drumuri, canale. Dar şi ele de obiceiu caută să com- 

bine şi obțină mai multe foloase deodată, prin care totuşi 

să-şi scoată cu timpul spesele — d. ex. indreptarea, râurilor 
şi fiuvielor, pentru a evită inundaţiunile și a servi totodată, 

şi la navigațiune sau plutire; secarea bălților pentru a luă . 
“terenul ocupat de ele în cultură şi a combate diferitele ma- 
ladii şi boale, ce ele provoacă intre oameni și animale. 

Agricultorul particuiar nu-şi poate permite acest lux şi 

el totdeauna trebue să calculeze, ca în urma lor să obţină un 
beneficiu net mai mare, care să-i restitue cheltuelile făcute. 

Intre lucrările de. durată ale agriculturei, cari premerg 
luărei pământului în cultură, vom numără: 1) izlăzuirea sau 
tăierea pădurilor şi scoaterea, rădăcinilor de copaci şi tufe; . 
2) ruperea pajistei sau spargerea țelinei; 3) curățirea petrilor; 

4) astuparea gropilor. şi raderea, muchilor, nivelarea tere- 
nului; 5) fixarea terenurilor mobile şi a nisipului sburător, şi
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"înțărirea malurilor; 6) împrejmuirea proprietăţii cu 'țarcuri 
Şi garduri vii, şi plantaţiuni .de protecţiune; 7) secarea şi în-. 

„sănătoşarea terenurilor jilave. . . - | a: 
Ca amelioraţiuni propriu: zise, . sunt a .se consideră: 

4) canalizarea, şi secarea mlaştinelor şi bălților; d) drenagiul 
cu tuburi; c) irigaţiunea; d) amelioraţiunea, sistematică a, te-. 
renurilor marecagioase şi turboase prin amestecul şi acope- 
ritul lor cu alte soiuri de pământ; e) desfundarea, și amen- - 

. darea ârtificială a pământului prin  adaus de humus, nisip,. . 
“margă, etc. a pi i | 

1.“Izlăzuirea, . 

| “Una: din operaţiunile ' de” durată, din cele mai . des uzitate în 
-" țările noastre, este fără îndoială izlăzuirea, sau tăierea şi sepaterea 

pădurei. - a 
Pretutindenea în țările locuite de români, pădurile au fost 

„devastate rău în cele 3—4 decenii. din urmă, şi au fost stirpite 
- peste măsură fără descernămînt. Multe dealuri tari şi coaste prăpăs- 
„tioase ai devenit, cu.totul sterile, din cauza; tăierei pădurei, fiindcă 
ţărâna.: şi pietrişul s'a .pus îndată în mișcare şi pământul a încetat 
de a mai da ori şi ce foloasă. Multe păduri pe locul” plan-sau acciden- 
tat, prin tăierea nechibzuită, şi prin păşunatul eu vitele, s'au dete- 

_viorat şi perdut. din valoare prin acea, că arborii şi speciile de 
valoare, — stejarii, răşinoasele, fagii etc. 'au dispărut şi în locul lor . 
Sau încuibat arbuşti, tufe şi mărăcineturi de puţină valoare, pe 
cari nu le rod vitele: — anin, mesteacăn, păducel, porumbar. De 
multe ori printre ele:se mai Săsesc cioate și - rădăcini vechi dela 

- copacii seculari, tăiaţi la 0,5—1,0 m. deasupra pământului cari încă, 
împedică cultura. “ a . 

In cele mai multe localităţi, avem de-a face în pădure mai mult. 
cu: atari lemne de “puţină valoare intrinsecă, şi cu buturugile copa- 

_cilor seculari, -cari fac iluzorie orice folosire a, terenului, căci el nu 
poate “servi cum se cade, nici ca teren de. arătură, nici de fânaţ ori | 
„pășune, dar nici pădure nu mai este. Ele sunt mai inult nuriai un 
-obstaclu perpetuu al culturei şi folosinţei omului, precum şi un 
loc de refugiu şi cuibar pentru tot felul 'de inimici și părăsiţi ai 
“plantelor. De aceea: ele, toate ar trebui. scoase şi terenul curăţit de ele. Izlăzuirea lor, se impune de sine. . e
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Cu “totul. altă valoare şi importanță au copacii mari 'rezelţi 
printre ţarine şi prin păşunile naturale de veci, cari oferă omului 

„Și animalelor scut şi adăpost de 'arşiţa soarelui şi viscole, ori o 

„limbă de pădure sau garduri -vii înalte, ca un paravan de protec- 

țiune contra vânturilor dominante, şi cari contribuesc și la apărarea, 
şi înfrumusețarea proprietăţii. Conservarea, lor ar fi de dorit şi plan- 

„tarea lor, cât mai: des imitată şi incuragiată de stat și particulari. 

Tufele de porumbari, măceşi ete. să pot scoate cu un plug 

„_ceră mai solid — sau cu un plug de desfundare — plugul de Bekert, 
" Sack ete. , 

Tufele de anin şi mesteacăn, păducel porumbar se pot scoate 
săpând cu casmaua, târnăcopul şi sapa în jurul „lor, tăind şi scoțând 
rădăcinile groase, iar pe cele subţiri, rupându-le 'eu plugul. | 

Crângul şi higiul încheiat, se poate izlăzui, dându-i pârjol 
toamna, după ce a căzut frunza, sau tăindu-se o parte din lemne, 

cărora, după ce s'au uscat, puse grămadă li se dă foc, şi cenuşa, lor se. 
"-împrăştie, iar rădăcinile se scot cu târnăcopul și săcurea. 

Pădurile mari încheiate, unde lemnul gros se poate scoate şi: 
“ utiliză, acolo. ele se: taie sistematice, debitându-le după diferite cate- 
gorii.; crengile şi vârfurile se vând de foc, iar rădăcinile -se scot. 

In multe localităţi” se găsesc oameni, cari se însărcinează cu 
tăierea lemnelor şi scoaterea rădăcinilor, în contul valoarei lemnu- 
lui extras, ori și numai a rădăcinilor scoase. 

Mai mult lucru decât tăierea lennelor : din picioare, ne dă 
scoaterea buturugilor şi rădăcinilor dela copacii dejă tăiaţi. Pentru 
scoaterea. rădăcinilor, cel mai :uşor şi practie lueru ar fi, cala ar: 
borii mari în „picioare, să sipăm în.jurul lor înainta de a-i culcă 
la pământ, servindu-ne de greutatea, tulpinei, ca de o pârghie, pentru 
a smulge totodată şi rădăcina lor din pământ. Astfel am dobori 
dintr'odată arborele întreg, „fără de a aveă lipsă de a ne mai 
ocupă de €l. : - 

„Insă buturugile şi, rădăcinile vechi şi bătrâne se scot, săpână. 
în jurul lor, pe cele groase tăindu-le eu săcurea, sau despicându- le, 
"iar pe cele! mai subţiri smulgându-le cu ruduri,. târnăcoape ete. 
* Unii. întrebuinţează și maşini speciale pentru scoaterea lor — după: 
' sistema Schuster, Gloekner şi altele. Alţii întrebuinţează : la sfărâ- 
marea, lor iarbă de puşcă, dinamită şi alte materii explosive, cari. 

"însă sunt periculoase şi recer rutina, ŞI multă atenţiune. din partea 

celor, ce Jucrează cu ele. = . Să 

ke



Pentru scoaterea rădăcinilor mai miei se poate întrebuinţă cu 
bun succes şi plugul de abur cu 2—3 brăzdare. 

Pământul pădureţ, curăţit de lemne şi rădăcini se ară toamna 
adânc, cu un plug rigol sau și cu casmaua; iar peste iarnă se- lasă, 
în brazdă crudă, expus intemperiilor: îngheţurilor şi gerului ca să-l 
amendeze şi fragezească. | 

In primăvara, următoare, îl arăm apoi în curmezişul, îl gră-: 
păm bine cu o grapă de fer ascuţită, și-l semănăm cu ovăz, meiu, 
hrişcă, in, ori punem: pepeni sau porumb întrânsul, doi-trei ani 
consecutivi. Cu mult mai bine procedem pentru ameliorarea, lui, 
dacă dejă în primul an îi cărăm cevă gunoiu, fiindcă gunoiul îi 
face bine: îl fragezeşte şi încălzeşte, iar în anul al doilea şi treilea, 
punem porumb pentru a tupe şi a mărunți bine gliile la săpatul 
porumbului. | 

După ce l-am cultivat 3—4 ani cu aceste plante, şi l-am mo- 
bilizat şi expus în fiecare iarnă în brazdă crudă agenţilor atmos- 
ferici, el îşi pierde natura lui rece şi acidă, de-l putem luă în cul- 
tura şi rotațiunea ordinară... 

2. Ruperea pajiştei sau ţelinei. 

Și pajiştele: păşuni şi fânaţe de veci, încă se rup foarte: des 
şi se prefac în locuri de arătură, şi de multe ori în mod greșit şi 

„peste trebuinţele reale ale economiei, mai cu seamă acolo, unde te- 
venul este jos şi burienos, şi ea păşune și  fânaţ ar puteă să ren- 
teze nai bine decât ca arătură. De aceea noi vom alege pentru 
spargerea țelinei cu preferinţă numai acele păjişti, unde iarba este 
de tot rară şi copleșită de muşchi, sau că ea este compusă numai 
din plante insalubre şi din buruieni, pe cari voim să le stârpim 
prin arătură. . 

Pentru spargerea ţelinei luim totdeauna un plug cu cormana 
“lungă, care poate să întoarcă bine brazda tăiată. Iar dacă în țelina 
se găsesc vetre şi tufe de buruieni. lemnoase, cu rădăcinile lungi 
și pivotante, cari nu se pot tăiă şi scoate în deajuns cu plugul, 
atunci pe ele le scoatem mai întâiu deosebit, cu cazmaua şi sapa, 
le punem grămăzi să se usuce și apoi le dim foc să arză şi cenuşa 
lor o împrăştiem. | | 

Cu spargerea ţelinei începem de obiceiu toamna, când pământul



— 145 — 
, 3 

se ară uşor şi” peste iarnă lăsăm pământul expus în brazdă erudă, 
ca gerul şi îngheţul.de iarnă să-l fragezească şi amendeze. Când ne 
este posibil, îi cărăm ceva gunoiu de vite 'ori var nestins, prin : cari 
amendarea lui se facilitează foarte mult, iar în primăvara urmă- 
toare, îl grapăm din răsputeri cu o grapă de fier aseuţită, pentru 
a-i sparge şi mărunți gliile după putinţă. Dacă peste iarnă pământul 
s'a fragezit şi mărunțit binişor de ger, încât să poată, fi săpat cu 
sapa de mână; atunci punem în anul prim şi al doilea porumb 
„pentru a termină mărunţirea, lui şi spargerea gliilor cu desăvârșire. 

Insă în cazul, când el nu s'ar fi mărunţit în deajuns, ca să 
formeze destulă țărână, pentru a puteă pune porumb, atunei.în anul 
prim şi al doilea, îl senănăm cu ovăz, hrişcă. ori meiu, 'cari răuşese 
totdeauna, foarte bine pe terenurile cele nuoi, şi numai în al 3-lea 
şi 4-lea an punem porumb, pentru spargerea şi mărunţirea. desă- 
vârşită a gliilor, după ce până atunci s'a useat şi dispărut orice 
urmă de pajiște. Dacă terenul cel nou este jilav şi 'rovinos, el tre- 

"bueşte mai întâi secat și svântat. 
Câteodată, ţăranii - noștri sparg ţelina numai primăvara, şi 

după ce au grăpât-o bine, pun în ea îndată pepeni şi porumb, 
şi mărunţese gliile numai cu sapa, 2—3 ani consecutivi.” Lucrarea 
aceasta a pământului, este incompletă şi ne vine foarte seump. 

Insă cu tâtul alt tratament va trebui dat terenului atunci, 
când pajiştea lui se compune numai din plante beţoase şi lemnoase, 
cu rădăcini lungi şi pivotante, a căror tije şi rădăcini conţin multă 
tanină și materii rășinoase, cari le fac să reziste multă vreme pu- 
trefacţiunei —cum sunt.d. ex. cele din familia eritaceelor — Erica 
vulgaris, iarba neagră Calluna vulgaris şi altele. In cazul acesta. 
telina spartă va trebui lăsată un an întreg ogor sterp, pentru ca. 
bruzdele ei să se usuce peste'vara, şi apoi uscate se pun grămadă 
de un metru înălţime şi li-se dă foe, eventual gliile se întrebuin- 
-țează la prepararea de compost. | | Da 

Awderea lor în cuptoare să nu se facă cu flacără, ci mai mult 
focul numai să licărească înfundat, producând mult fum. Pentru a 
puteă da focului curentul necesar, este bine să punem sub glii seo-" 
curi de ţigle, ori tuburi de drenagiu puse în cruce sau şi numai 
niște vălătugi de nuiele, care să servească totodată şi 'ea, jăratec la 
aprinderea, şi întraţinerea, focului. Peste găteajă se pun apoi gliile. 
cu iarbă întoarsă în jos, şi li-se dă foc din partea de unde suflă 
vântul. - | ! 

s. 
26331 , | 10
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Când gliile sunt uscate de ard singure, atunci punerea de 

găteajă -sub ele este de prisos, iar când flacăra ese afară, atunci 

imediat aruncăm peste ea ţărână, pentru a o împiedecă, şi deschidem 

gaură în altă parte. Impiedecarea flacărei de a eşi afară este ne- 

cesară, pentru ca focul să ardă mai mult numai în spuză, şi sub- 
stanţele organice să ardă numai în parte, prefăcându-se grămadă 

întreagă în pulbere, pe când dacă focul arde 'cu flacără, atunci gră- 

mada întreagă se întăreşte, din cauza topirei argilei — ca şi la 

arderea, pământului de oale. După ce focul s'a stins, cenuşa şi ţă- 

râna rămasă o împrăştiem şi amestecăm cu pământul. “Tot de aceeași 

sistemă,-ne putem servi la arderea pământului, când el este prea 

apătos și elisos, pentru ca, prin ardere să-și pieardă o parte din ca- 

pacitatea sa de apă, cum se poate aceasta bine observă la pământul, 

care a fost pus deasupra și de desupt la cuptoarele de cărămizi. 

- 3. Curăţirea pietrilor, 

Pietrile, când sunt mai puţine întrun teren şi mărunte, ele 

sunt folositoare, căci ca răi conducători de căldură, ce sunt, ele în- 

lesnese încălzirea pământului, şi pe lângă ele lasă apa şi aerul să 

circule cu multă uşurinţă, între diferitele pături ale pământului. 

Când însă sunt multe la număr, atunci efectul lor derine 
prea pronunţat şi ele devin vătămătoare prin aceea, că lasă apa 

să se străcoare prea reprede în jos, încât terenul totdeauna, sufere 

de secetă. Deosebit de aceeă, ele 'ne tocesc, rup şi uzează prea tare 
instrumentele agricole. 

Și mai vătămătoare sunt pietrele atunci, când sunt de dimen- . 
siuni mari, sau chiar blocuri şi stânei întregi, ce stau la suprafaţa 
pământului, căci atunci ele ne împedecă numai din lucrarea siste- 
matică a lui, şi ne fac să le tot ocolim. - De aceea ele trebuese 
adunate sau scoase, şi înlăturate. 

Pietrile mărunte şi bolovanii adunaţi se pot întrebuință la 
umplerea, găurilor, şanţurilor, canalelor şi scursorilor de apă, ori 
zdrobiţi ca, pietriș la aşternerea pe şosele, în curte. Dacă pietrele 
sunt multe şi mari, mai cu seamă în regiunile lipsite de materiale 
de construcţii, ele pot fi sparte cu cioeanele sau sfărâmate prin ex- 
ploziune cu iarbă de puşcă, dinamită, ete. și zburăturile lor între- 
buinţate la temeliile a tot felul de construcţiuni. La, spargerea, lor
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cu dinamită, pulbere, ete., putem instrui şi deprinde pe lucrători 
ca pe lângă oarecare grije să proceadă fără de niciun pericol pentru 
ei şi viaţa, celor dimprejurul lor. 

Blocurile de tot mari şi stâncile, ce ne stau în cale, cari nici 
nu le putem seoate şi nici ca să trecem cu carul şi plugul peste. 
ele, cel mai nimerit lucru este, de a săpă în jurul lor o gaură 
mare, şi ale îngropă mai adânc în pământ, acoperindu-le cu un 
strat de ţărână destul de gros, casă putem trece cu carul şi plugul, 
fără de a le atinge. o | 

Pe coaste și pante prăpăstioase, lespezile și pietrile inari ne 
pot servi pentru a face cu ele ziduri fără tencuială, la diferite etage 
şi scursori de apă, ca cu ele să împedecăm spălarea ţărânei şi a 
pietrişului de vale, şi formarea de erosiuni şi vaduri. 

. 

4. Astuparea gropilor şi nivelarea terenului. 

Umplerea, şi nivelarea gropilor mai mici, a șanţurilor şi ro- 
zoarelor se face uşor şi: fără de nici-un fel de spese cu plugul şi. 
grapa, la lucrarea, ordinară prin aceea, că apropiindu-ne de preajma 
șanțului, slobozim plugul mai adânc, iar grapa o împovorăm mai. 

„tare — d. ex. punându-ne noi pe ea, sau punând alt obiect greu, 
pentru ea colţii ei pătrunzând mai adânc, să împingă şi mâne ţă- 
râna, înainte. Această operaţiune repetată, cu oarecare îngrijire de. 
câtevă, ori, găurile se vor astupă şi pământul se nivelează pe deplin. 

Unde însă gropile sunt de dimensiuni mari şi adevărate găuri, 
din care sa scos pământul, ori că le-a săpat apa, pe acelea nu 
le vom puteă, astupă altfel, decât cărând pământ, gunoaie și pietrii 
din altă parte până la umplerea, lor, şi apoi peste ele să punem 
un strat de pământ destul -de gros, ca să-l putem ară, după ce 
“umplutura s'a aşezat. Atari umpleri ne vin însă foarte scumpe. 
Pentru căratul şi transportul de pământ, după importanţa luerărei, 
ne putem servi de cazmale, lopeţi, roabe, telegi cu 2 roate, trase 
de 1 sau 2 cai, care ordinare sau şi de vagonete. La căratul de 
“pământ vom fi mult înlesniţi, dacă descăreatul se face automatic şi 
fără pierdere de timp. Pentru umplerea de găuri mai miei se poate 
întrebuinţă cu bun sueces lopata, de Hohenheim, care nu este decât 
o lopată mare de lemn, ghintuită la, vârf cu fier, şi facem cu ea 
multă economie de timp şi spese la încărcat şi descărcat. 

-
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Pentru a o încărcă, pământul trebueşte să fie mai întâi mo- 
bilizat — săpat —, apoi înfigem în el lopata cât se poate de adâne 
şi în urmă o apăsăm de coadă în jos, prin care ea, se încarcă sin- 
gură cu pământ. Ea poate fi trasă de unul: sau doi cai, după 
mărime. Pentru deseăreare ridicăm numai de coada în sus şi se 
deşeartă singură. Transportul de pământ cu. vagonetele este însă 
cel mai eftin între toate. 

Șanţurile şi găurile adânei, lângă cari stă pământul scos din 
ele grămădit, se pot astupă aruncând cu cazmaua înapoi pământul 
scos din ele, eventual tăind pământ din nişte dâlme din apropiere. 

Hopurile largi şi puţin adânci, precum şi terenurile joase, ce 
se află; situate pe malurile sau în apropierea unor ape curgătoare, 
se pot astupă cu timpul: prin aceea, că lăsăm ape tulbure să se 

„_seurgă în ele, și să depună acolo tot nămolul adus. în: suspensiune 
şi.prin mânare. Când apa n'ar fi destul de tulbure, noi o-putem în- 
căreă cu nămol în mod artificial prin aceea, că punem oameni cu 

lopeţile în vadul ei, ca .să ridice nisipul în sus şi săz] deă pe apă, 
eventual alţii să taie pământ din maluri şi rîpe, şi să-l arunce în 

apă, ca curentul apei să-l ducă şi distribue acolo, unde locul este 
mai jos. În. câţivă ani cu ajutorul apei încărcate de nămol, putem 

nivelă şi însănătoşă terenurile inegale, pe întinderi însemnate şi cu 
foarte puţine spese. Operaţiunea aceasta, se: numeşte cu terminul ei 
ştiinţifie colmaţiune, dela culme. - 

Colmaţiunea ne poate servi nu numai la ridicarea şi nive- 

larea terenurilor joase şi inegale; ci şi la însănătoşarea şi amelio- 
rarea, lor. Astfel când un teren din apropierea unui curs de apă 

este prea compact: argilă compactă — sau prea sponghios — turbă —, 

dându-i apă tulbure cu uu curent iute, atunei apa va, aduec. şi 

depune mai mult un nisip grăunţos cu pietriș, iar pe un teren nisipos 
şi uscat, dându-i o apă tulbure, ce curge mai liniştită,. ea va de- 

pune acolo numai nămol şi humus, prin: care treptat vom puteă 
modifică până să schimbăm cu totul calităţile fizice ale 'lor. 

Tot cu plugul se pot plană şi nivelă și unele coaste şi pante. 

mai mici; iar dacă inelinaţiunea — panta — terenului este prea 
tare. atunci la anumite distanțe lăsăm câtevă brazde nearate în. 
în formă de muchi sau dungi, cari să formeze baza unor teraţe 
noui, menite să, oprească, măcinarea şi spălarea nisipului şi ţărânei 

de vale cu apa şi ploaia, iar cealaltă ţărână, o 'întindem ca să for- 
meze o pantă mai dulce. Facerea de ziduri sistematice, fie cu ten-



cuială sau fără de ea, ori de garduri, pentru împedecarea, măcinărei 
şi spălărei ţărânei de vale nu rentează, decât numai pe terenurile 
menite pentru: culturi: de mare valoare: grădini de: pomi roditori, 
la- podgorii celebre, grădini şi culturi de brazi, arbuşti. | 

Văgăuni şi erosiuni mari de ape, se pot umpleă sau cel puţin 
împiedecă “săparea şi întinderea lor mai departe, făcând plantaţiuni 
pe pantele expuse sau garduri de salcie şi anin în curmezișul lor, 
cari să împiedice spălarea ţărânei. Unde terenul este tare mobil, 
de nu se pot prinde nici puieţii de arbori şi a: -buşti, acolo va fi 
necesară facerea de garduri în rhomb sau quinconz, şi apoi plan: 
tarea de puieţi între ele, ori acoperirea, terenului mobil cu glii în 
diferite direcţiuni, şi facerea unor terațe ori brâne la distanţe po- 
trivite, precum şi facerea, de scursori speciale de apă, în zidărie. 
Unde panta; scursorilor este prea mare și se adună prea multă apă, 
încât ameninţă, pereţii şi baza, lor, acolo vom -procede nimerit,. fă- 
când alte -canale de descărcare, paralele cu cele d'întâi, pentru a 
derivă o parte din apă, Şi a 0 conduce pe cât este posibil, în linie 
orizontală pe alte canale laterale. i 

5 Oprirea şi fixarea dunelor de” nisip zburător, - 

Nu numai coastele pripoarelor și râpele cu pânta tare și cu 
terenul mobil, ne dau mult de lucru cu fixarea şi asigurarea, lor, ci 
tot aşă se pote întâmplă şi pe locul plan e cu nisipul în, de pe mar- 
ginea apelor curgătoare. 

Nisipul mărunt şi fin, ce se aruncă afară şi depune uneori 
de valurile mărei şi undele râurilor, până ce el este în stare jilavă, 
dacă şi nu este de vre-un folos direct omului, dar cel puţin nu 
este nici stricăcios. Îndată ce el însă s'a, şvântat, raporturile se 
schimbă, şi el devine foarte periculos 'prin aceea, că vântul îl pune 
în mişeare, mânându-l încoace şi încolo, după direcțiunea şi tăria 
din care suflă vântul, aci împrăștindu-l, aci adunându-l şi formând 
cu el aşă numitele dune sau movile de nisip sburător, cari acoper 
şi cotropese totul. | 

Nisipul zburător odată pus în mișcare, nimie nu i-se poate 
opune în cale şi al grămădi, căci pe toţi şi toate le înămețeşte şi 
acopere cu dunele sale, nimicind culturi, sate, vite şi regiuni întregi 
întocmai ca, și uneori iarna zăpada când e dusă şi grimădită de 
vânturi, . -
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Atari nisipuri mărunte şi mobile, se găsesc nu numai pe țărmii 
fluviilor, râurilor şi mărilor, ci adesea în lăuntrul continentelor şi 
țărilor de pe uscat, și provin din mările şi lacurile, cari s'au retras 
şi secat și din râurile şi fluviile, cari au dispărut şi secat în 
decursul veacurilor, 

Este destul să amintim cazul d. ex. din Dobrogea, u unde dunele 
de nisip zburător au otropit şi acoperit aproape întreagă marea 
pădure dela Kara-Orman, şi a astupat gura lacului Razim dela Por- 
tiţă, ete. Tot aşă de periculoase sunt şi dunele dela Dunăre din 
apropiere de Calafat — dela Ciuperceni, ete., cari ocupă porţiuni 
însemnate de teren din judeţele Dolj şi Romanați, apoi “mai puţin 
cele dela Prut din judeţele Dorohoiu și Botoşani. In Bărăgan actual- 
mente nu sunt dune, se pot formă în urma culturei rapace, terenul 
fiind nisipos şi uscat. Ungaria are mult nisip zburător pe stepele 
şi pustele ei numite Alf5ld, între 'Tisa şi Dunăre, şi pe la Ali- 
bunar — iar Rusia de sud deasemenea în stepele ei. | 

Dunele eu nisipurtle lor mobile, constitue un pericol veşnie 
amenințător, pentru agricultura şi civilizaţiunea ţărilor. De aceea 
guvernele tuturor Statelor și țărilor, se ocupă mai mult sau mai 
puţin energie cu fixarea şi utilizarea lor, nu numai pentru a seoate 
un beneficiu din terenul ocupat de ele — ci și pentru siguranta 
terenurilor şi culturilor vecine. 

Nisipul zburător, pentru a putea fi utilizat şi luat în cul- 
tură, mai întâi trebueşte oprit din mersul său natural, şi fixat prin 
ori şi ce mijloace -pentru totdeauna: prin acoperire cu glii, pleavă, 
paie ude, nuiele cu frunză şi cetină; prin îngrădire, garduri vii, ete. 

Uneori este deajuns de a pune bătele şi gâteajă de pin peste 
el, după împrejururi sau peste tot terenul mobil sau numai din 
distanţă în distanţă — pâleuri, pâlcuri, şi anume pieziş contra vân- 
tului dominant aşă,, încât vârfurile lor să vină totdeauna în direcţia 
vântului și să abată vântul dela nisip. 

Când nisipul este tare mobil, atunci it facem garduri în unghiu 
obtus, la distanță de 20—40 m. unul de altul, cu pari de saleie, 
răchită, ete., de 1,5 m. lungime, printre cari împletim apoi nuie- 
lele sau că, le punem numai cruciş şi curmeziş unele peste altele. 
Dacă nisipul sa oprit odată din mersul lui, atunci pentru mai 
bună fixare şi siguranţa a lui, îl înseminţăm mai întâi cu buruieni, 
cari se prind uşor şi rezistă bine “la secetă, i iar mai târziu îl plan- 
tăm cu arbori: pini şi salcâmi,
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Dintre plantele cari se prind curând pe nisipurile sburătoare 

şi rezistă bine la secetă sunt nişte buruieni: secară de nisip Arundo 

arenaria, coada mânzului Carex arenaria, lima sau iarba părului 

lymus arenarius — iar dintre arbori pinul comun şi negru — 
Pinus sylvestris, Pinus austriaca, plop Fopulus tremula, salcâmul 

Robinia pseudo-acuccia, săleii — răchita, Salix diferite specii, şi dro- - 

bița sau drobuşoru Genista. difusa, şi mesteacănul Betula alba. 
Rădăcinile tuturor acestor plante fixează şi țin nisipul laolaltă 

şi-l ferese de mânatul vânturilor, pe când huma ce se formează 
din foile și ramurele lor, îi conservă multă vreme umiditatea. Cul- 

turile aceste însă odată făcute, trebuese ferite de vite, iar la tăierea 
pădurei, ea trebueşte însemințată îndată din nou, sau conservate 

“rădăcinile, ca să poată da lăstari noui, pentru a nu se uscă, țărâna, 
şi a se pune iarăşi în mişcare. 

Pe dunele dela mare se seamănă câte 6—8 kgr. sămânță Rde 

Genista şi apoi câte 18—20 kg. salcăm şi pin Pinus sylvestris; însă 
este mai bine să se planteze puieţii când sunt la etatea de 3—4 ani 
decât de a-i semănă direct. 

Imprejmuirea proprietăţii cu garduri vii 
şi plantaţiuni de protecţiune. 

O îmbunătăţire, care “a fost negligeată până acum în ţara 
noastră cu totul, este aceea a plantaţiunilor de protecţiune. Pe când 

noi ne-am. arătat poate prea zeloși în a tăiă şi izlăzui pădurile în 

toate părţile fărei, n'am făcut aproape nimic, pentru amenagiarea celor 

rămase şi ridicarea unui echivalent al lor acolo, unde ele lipsese 

cu' totul și se simte mare trebuință de ele —.adecă plantaţiuni de 

protecțiune cu arbori înalţi şi garduri vii pe fiecare moşie. 

Nu este deci mirare dacă clima țărei noastre s'a înăsprit mult. 

Din contră, vecinii noştri unguri și ruşi, cari au înţeles mai 

bine rolul plantaţiunilor şi gardurilor vii, şi le-au făcut după un 
mod sistematie pe moșiile lor, nu numai că au mai influenţat cu 
ele asupra climei în mod favorabil,: dar şi au înfrumusețat cu ele 
şi. moşiile, şi monotonele lor stepe şi puste de pe vastele șesuri ale 
Dunărei şi Tisei, din Alfoldul nisipos, ea peisagiu l-au schimbat 
cu totul, dându-le aspectul de adevărate grădini şi parcuri; acolo 
pe fiecare inoşie tarlalele, precum și şoselele şi. drumurile sunt în- 
conjurate cu gard viu au cu. copati înalţi.



- Şi la noi ar fi foarte necesară facerea de plantaţiuni de 
apărare, cu perdele de pădure, garduri vii şi copaci înalţi pe fie- 
care moşie dela câmp — în parte, iar într'un mod. general şi sis- 
tematie, eu deosebire în regiunea Bărăganului, unde nu există pă- 
duri deloc, iar vânturile sunt de tot violente. Acolo se găsesc multe 
moşii de zeci de mii pogoane întindere, cari n'au un singur copac 
ori arbust de umbră, şi trebuese să cumpere și importe lemnul ne- 
cesar cu mari greutăţi şi spese, din depărtate mare. 

Prin ridicarea de plantaţiuni s'ar mai curmă şi înfrânge furia 
vânturilor,- a Crivăţului cumplit, iarna se opreşte zăpada, s'ar în- 
mulţi ploile, apa nu S'ar pierde aş iute, şi fiecare proprietar și-ar 
puteă produce lemnul necesar. pentru diferitele trebuinţe şi pen- 
tru foc pe moşie. | - Sea 

> Tot așă şi încealaltă parte a câmpiei. Pe şosele în apropierea 
de oraşe şi: sate s'ar: puteă plantă pomi fructiferi, unde fructele 
lor se pot desface eu bune preţuri, iar pe lângă șoselele naţionale 
şi judeţene, unde circulaţiunea, este mare,. pentru siguranţa proprie- 
tăţii şi a recoltelor de călcări din partea vitelor, se potrivese 
inai bine gardurile vii înalte, eventual şanţuri şi garduri devdată. 

Deasemenea, şi pe lângă apele curgătoare şi violente de munte. 
uneori plantaţiunile sunt de ajuns pentru fixarea malurilor şi asi- 
gurarea lor contra, ruperei, eventual pentru facilitarea depunerei de 
prund. Pentru acestea se aleg totdeauna arbori şi arbuşti, cari se 
prind uşor şi supoartă bine submersiunea;: salcie, răchită, plop, 
amin, ete. și se favorizează în tot chipul formarea de păduri de _ 
salcie-zăvoaie și richiţi cari odată prinse, pentru siguranţa pro- 
prietăţii nu se taie apoi niciodată dela bază, ci numai din seaun, 
dela 2—3 m. înălţime, pentru a nu desvăli şi mobiliză terenul ori 
că favorizăm întâi prinderea de răchiţi mici şi apoi de saleii mari. 
„Şi iarăşi plantaţiunile sunt de mare folos, cu deosebire cele 

de pomi roditori acolo, unde pământul a fost comasat şi cultira- 
torul este ocupat toată vară pe acelaşi teren, încât pe lângă munca 
câmpului, ar puteă supraveghiă şi pomii roditori cu fructele lor. 

Insă pe lângă diversele avantagii şi servicii, cari ne adue 
plantaţiunile, ele au şi unele defecte, pe cari trebueşte să le în- 
şirăm aci. Copacii înalţi şi pomii roditori, dacă sunt prea, deşi chiar 
şi pe șanțurile şoselelor și drumurilor, ca zestre a şoselei, ţin une- 
ori multă umbră şi vatămă culturile din apropiere. 

Apoi două rânduri de copaci opuşi în jurul şoselei, iarăşi 

/ 
.
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sunt vătămători prin aceea, că iarna fac să se grămădească prea - 
multă zăpadă pe şosta, încât circulaţiunea din cauza lor devine di- 
ficilă şi de. multe ori imposibilă. Pentru a preveni înzăpezirea, şo- 
selei şi troenile — ei trebuese puşi alterni ca să aibă vântul şi 
zăpada drum liber printre ei. Unii. copaci şi arborii au răul obiceiu 
de a-şi întinde rădăcinile lor departe în laturi, şi cu deosebire în 
în solul arabil, de a emite lăstari — cu cari ei răpese substanţele 
alimentare ale plantelor agricole, şi ne împiedecă și din lucrarea, 
sistematică a, pământului. Aci vom cită ca vătamător în prima linie 
plopul sau pluta, Populus pyramidalis, salcia pletoasă Saliz babi- 
lonica, teiul, dar şi salcâmul, ete. | 

Apoi gardurile vii sunt un focar şi loc de scăpare pentru tot 
felul de animale mari şi mărunte, folositoare ca şi vătămătoare: 
vrăbii,- pasări folositoare, şoareci, cărtiţe, tot felul de insecte, de 
unde ele îşi îndreaptă apoi atacurile lor în toate direcțiunile, şi ne 
fac de multe ori daune în semănături, " Deosebit de animale,. gar- 
durile vii sunt uneori direct vătămătoare pentru plante, prin ele 
însăşi, şi prin nodul lor de distribuţiune.: - e 

Când “gardul viu are direcțiuna dela vest spre-est, atunei pă- 
mântul din faţa lui se prea usucă şi plantele sufere de secetă, iar 
cel din dos dela nord, este totdeauna jilav și umed, zăpada se to- 
peşte târziu, pământul se desghiaţă” și svântă, anevoie, roua și apa 
stă multă vreme pe plante, şi din cauza lor lucrările se întârzie. 

Toate plantele cultivate în apropierea, lor, se desroltă cevă 
mai târziu, şi fiind crescute la umbră, ele sunt de puțină valoare 
nutritivă, şi des atacate de ciuperci parasite. Pe cereale se ivese 
foarte des ciuperci, tăciunile, mălura, rugina, din cauza umezelei şi 
„căldurei umede. Mai bune: sunt ele.atunei, când sunt îndreptate 
dela sud la nord — căci: umbra, .ce țin ele este neînsemnată. 

Cu mult mai bune sunt gardurile vii înalte, şi copacii mari 
izolaţi, în păşuni_și fânaţe naturale, unde ele oferă vitelor dela pă- 
şune scut de arșița soarelui și adăpost de vânturi şi picuri reci, 
iar la umbra lor iarba niciodată nu se usucă de secetă. 

„Pentru garduri vii se iau în genere specii lemnoase, cari au 
o reproducțiune mare, și supoartă bine tăierea, vârfurilor lor, şi 
dacă se poate să aibă și ghimpi cari să împedece întrarea printre 
ele. Speciile de arbori și arbuşti mai des uzitate sunt: Salcâmul 
Robinia pseudo-accacia şi glediţa Gleditschia triacanthos, păducelul 
Crataegus ozyacantha, păducelul olandez C. monogyna, Crataegus



crus-galli, porumbarul Prunus spinosa, paţachina Rhamnus fran- 
gula şi Rhamnu: cathartica, lemnul cânesc Ligustrum vulgure, car- 

„pinul Carpinus betulus, arțar Acer cumpestre, teiul Tilia grandifolia 
şi Tilia parvifolia, molidul Abies excelsa, tisa Tazus baccata, alunul 

Corylus avelana, saleea Salix alba, ete. Dracila Berberis vulgaris . 
este cu totul nepotrivită pentru gard viu, ca una ce propagă ru- 

gina pe cereale. | 
Gardurile vii sunt de două feluri: înalte şi retezate. La 

grădini de obiceiu retezăm gardul viu în fiecare an odată ori mai 

de multe ori pentru ca arbuştii şi arborii în loe să crească 

înalţi şi să formeze coroana înaltă şi rară, să producă mai mule 

odrasle miei și dese, încât să nu permită întrarea nici unui animal 

mie — câne, râmător, ete. — printre ele. De ordinar gardurile vii 

retezate se lasă să cerească de 1,50 m. înălţime și 0,6 m. lăţime 
iar după ce au obţinut înălţimea cuvenită, se retează în fiecare an. 

Pe moşie afară şi pe lângă drumuri umblate se preferă gar- 
durile vii înalte, cari se taie şi retează mai rar, numai la câte 5—10 

ani odată, încât arbuştii ajung aproape la mărimea lor nor- 
mală. 

Speciile de arbuşti cele mai nimerite pentru gardurile mici la 
grădini de fiori sunt lemnul cânesc, păducelul şi catina. Lycium 

barbarum, iar pentru gardurile înalte pe moşie, sunt salcâmul şi 

glediţa, cari ambele cresc foarte iute și au o reproducțiune bogată. 
Glediţa este superioară saleâmului prin ghimpii ei mai mari şi 
flexibilitatea mlădiţelor şi ramurelor ei, cari permit a le împleti 
şi formă cu ele un gard bunicel, pe când mlădiţele şi ramurile dela, 
salcâm, nu se pot împleti şi nici cel putin _încoroiă, fiindcă se usucă 
îndată şi salcâmul produce mulţi lăstari din rădăcină. 

In unele provincii ale Germaniei de nord. şi în special în du- 
catele Schleswig şi Holstein se uzitează unele garduri de tot"înalte, 

"cari se retează şi tund numai la 10—20 ani odată. Gardurile au 
acolo o lăţime de 1,5—3,0 m. şi o înălţime de G—10 m. şi pentru 
ele se aleg cu deosebire esențe cu o bună reproducţiune: stejar, carpen, 
ulm „alun, dud şi salcâm. Câteodată printre ele se lasă unele piese 
alese să crească copaci înalţi, pentru a frânge şi mai bine vântu- 
rile; iar unde se simte necesitatea, contra vânturilor predominante 

„se trage un pâle ori perdea sistematică de pădure. Aceste gardur 
înalte dau o cantitate mai mare de lemne şi apără de vânturi 
foarte bine vitele la păşune fiind. închisă tarlaua de. toate părţile,
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La plantarea unui şanţ pe creasta lui se pune pământ lucrat şi 
cevă gunoi, şi apoi în acesta” plantăm butaşii de câte 2 em. gro- 
sime şi la 15—20 em. depărtare unul dela altul. 

Pentru producerea de butaşi pentru gard viu din sămânță 
pământul se desfundă toamna la 40—60 cm. şi peste iarnă se 
lasă să degere şi se sămănă primăvara; în anul prim ei se plivese 
de buruieni şi se sapă de repeţite ori, iar în primăvara următoare 
se tund la 5-—6 cm. deasupra pământului, ca să se întărească mai 
bine şi să devină mai groşi. In anul al doilea şi treilea iarăşi se retează 
cevă înapoi, însă cevă mai pe sus decât în anul prim, ca să-şi des- 
volte rădăcina, iar în anul al 4-lea li se dă mărimea, naturală, ce 
trebue să o aibă. " - 

Butașii meniţi “să deă, copaci înalţi, se plantează la etate mai 
„mare, atunci când au ajuns la înălțimea omului de 1,5—2,0 m. şi 
ei nu se retează deloe. : | 

" Butaşii pentru arbori şi copaci înalţi de protecţiune, se iau 
de înălțimea omului. Arborii pentru alei şi pomii roditori î 
grădini se pun la următoarele distanţe: 

a) pe terenurile ravene: “nuci şi plopi la 15—18 m., peri 
9—11 m., cireşi 7,5—9 m. vişini 9—6 m., arțar, mesteacăn şi 
salcâmi 12—15 m., ete., meri 9—12 m., castan sălbatic, fag, frasin, 
stejar, ulm și teiu 15—18 m., scoruș de munte 9—-12 m. 

b) pe terenurile jilave și umede: prunii de vară şi de toamnă. 
la 5—6 m. anin, salcie, plop tremurător, ete., [la 12—15 m., ete. 

Pentru perdele și limbi de pădure pentru protecţiune, este 
„de ajuns o făşie de pământ de 8—12 m. lăţime, pe care o plantăm 
cu arbori de talie mare amestecați cu „esențe răşinoase pentru a 
ne oferi adăpost, egalmente vara, şi iarna. Şi speciile frunzoase ne 
pot oferi bun adăpost, numai cât pe ele atunci trebuește să le tra- 
tăm în crâng compus, ca după tăierea copacilor înalţi să rămână 
subarboretul în picioare şi tăind din subarboret rămân copacii 
mari, cari frâng şi calmează vânturile în deajuns. Şi mai bună 
protecţiune am aveă când perdeaua de pădure sar compune din 
două făşii paralele, dintre care una este ajunsă deja de limita ex- 
ploatabilităţii, iar cealaltă 'este numai la limita, de jumătate, şi când 
tăiem pe una rămâne totdeauna cealaltă în locu-i. | 

Pentru înfiinţarea de plantaţiuni și împăduriri noui în Bără- 
„gan, ca una din: speciile cele mai potrivite sa dovedit până acum 
a fi salcâmul Robinia pseudo-accacia, 'care răușeşte pretutindenea
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foarte bine şi creşte iute; la adăpostul lui apoi se pot plantă even- 
tual semănă pini şi alte specii: ulmi, frasini, jugastru, teiu. 

„7. Hidraulica agricolă. 

a) Stingerea torenţilor și asigurarea malurilor 

Cu dunele şi nisipurile sburătoare noi românii avem mai 
puţin de luptat, ţările noastre având puţine nisipuri mobile. 
Cu atât mai des însă avem de luptat cu torenţii furioși pentru 
asigurarea malurilor apelor curgătoare şi cu erosiunile. și 
macinarea ţerinei de pe coastele și pantele repezi după 
ploile mari cari vin năprasnic în urma desvelirei munţi- 
lor şi dealurilor de podoaba lor naturală — de păduri. | 

Stingerea, torenţilor şi combaterea lor: se noate face cu 
Succes unic în munte, prin replantarea tuturor dealurilor Şi 
coastelor repezi dela cap de unde terenul a început a, se ma- 
cină, apoi prin facerea de brâne, țerate, garduri de salcie şi 
obstacole de toi felul, cari să oprească măcinarea. ţerinei şi 
a pietrişului de vale, dar să nu împiedice şi scurgerea mai în- 
ceată a apei. Coastele se mai pot asigură de macinare şi 
prăbușire — ponorire — şi prin oprirea păşunatului cu vitele 
mari și mărunte dela, coasteie neinerbate în deajuns. 

Torenţii se mai pot combate în jmunte şi intre dealuri 
prin facerea de zăgaze, iezături şi stavilare puternice cu închi- 
derea, văiei intregi pentru a înmagazină prisosul de apă iarnă, 
și primavara la topirea, zăpezei şi regularea cursului ei între 
prisos şi lipsă, ca să, servească şi la scoborirea de lemne izo- 
late ori de plute intregi din munte, la mori de apa, la adă- 
patul vitelor, maşinelor de treer. ă | 

La câmp şi coline contra spălarei Şi ruperei malurilor 
înalte de apele curgetoare ne apărăm prin facerea de zăga- 
zuri, pinteni ori leși întregi, cari să abată curentul apei dela 
malul periclitat, ori prin căptuşirea păreţilor şi a bazei cu 
scânduri, garduri ori lucrări de zidărie. care să le deâ mai 
multă soliditate. 

Aceste leşi sau pinteni se fac in unghiu ascuţit ori obtuz 
pe malul periclitat prin baterea de piloţi puternici de stejar 
de cel puţin 20 cm. grosime şi ca 1 m. de adânc să vină in 
pământ şi 1 m. să fie cu capul afară din apă în timpul normal,
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şi apoi piloţii ingrădiţi intre ei cu gard de nuiele ori cu faşine 
şi mlăjet, iar la mijloc se pun apoi bolovani mari ori piatră 
de carieră, care să le deă =oliditatea necesară; ori se îngră- 
desc şi ei ca, să nu-i poată luă curentul, când apa va creşte. 
Două, trei leşi ori pinteni la -distanţe potrivite vor abate: cu- 
rentul dela malul periclitat, vor da altă, direcţie apei şi vor 
consolidă malul, căci dacă leasa a fost-bine făcută prin aba- 
terea.curentului, în lături cu micşorarea vitezei apei, în dosul 
leşii se depune în curând pietriș, nisip şi nămol din ce în ce 
mai mult, până, ce iese d'asupra nivelului apei de poate fi 
plantat cu. rechiţi, sălcii, anini, şi aceastea, dau lesii o' mai 
mare soliditate în zăvoiul ce se ridică în curând la, spătele ei. 

“Alte-ori. vom “fi bine folosiţi unic  consolidând ma: 
Jul crăpat ori periclitat prin căptuşirea, lui cu scânduri şi 
gard de nuele, ori prin zidirea lui cu piatră cioplită sau cu 
lespezişde carieră numai in punctele periclitate şi sprijinite 
cu unul sau mai mulţi piloţi de stejar, ori prin aşezarea, de 

e „vălătuci de nuiele 

sârma groasă şi 
apoi umpluţi cu 
pământ bătut pe 
deasupra şi pu- 
nând gli, şi prin- 
zându-i şi peei cu 

„alte nuiele. 

Bolovanii și blo- 
curile de piatră 

cioplită se iau după 

- tăria curentului a- 

pei. dacă ea este 
mai mică, este de 

ajuns un singur 

   
   

  

  

  

  
E câte 20—30 cm. 

grosime. şi zidul se face cam leș t; dacă curentul este 'mai 
mare şi apa adâncă, atunci se face zidul cu două rânduri 
de blocuri— ori la capătul de jos al lui :şi face şi o leasă 
cu piloţi de stejar şi piatră, care să-i deă mai multă soliditate. 

legaţi la-olaltă cu 

rând de piatră de | 

e.
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A pune numai vălătuci singuri pe mal pentru a-l aco- 
peri şi feri de rupere, nu este consult, căci venind apa mare 
prea uşor poate să-l ridice pe unul sau altul din vălătuci 
ori scândura dela un capăt în sus, şi atunci pericolul este mai 

„mare; mai uşor şi fără mari spese, este dea, plantă sălcii 
ori rechită, pe sub .rîpă cari să fixeze malul. 

Unde nu este de lipsă leasă și zidărie sistematică, ori că 
nu se pot face şi ar costă prea scump, acolo putem pune 
alte obstacle apei în punctele periclitate: copacii răsturnaţi, 

- răgalii, saci umpluţi cu pământ, etc. 
Dacă apa este tare, adâncă, atunci când nivelul apei 

este scăzut, putem să-i facem un pat propriu cu pietrii în 
apă. In acest scop punem niște: tălpi de lemn pe fundul apei 

a , din lemne rotunde şi nu 
A | prea groase unite cu niște 

țeruși, iarăși nu prea tari 
b, şi paralele cu malul şi 

* se încioclă toate laolaltă. 
Apoi pe tălpi se fixează 
piloţi: zdraveni, cari să - 
ajungă până deasupra, a.- 

pei, puşi pieziş c şi lângă, 

ei se pune sgilţul sau chin. 
giile de strâns d. 

-- Pe schela patului 'se 

aşează 4—8 vălătuci de 

nuiele (faşine), însă, cu ca. 
petele în afară, şi cu vâr- 

furile înlăuntru, se taie 
apoi legăturile lor, căl- 
cându-le ca să se aşeze 
bine, ca. să deă o patură 
învălitoare de 10 cm. la 

fund şi pe margini. In pat 
se pun bolovani mari şi 

_ mai mici carisunt la dis- 
poziţie — 1/2—3/; de metru cub de piatră de metru liniar — peste 
cari se pun apoi alţi 7 —8 vălătuci de nuiele, se acopere şi 
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strânge bine cu lanţul şi apoi se leagă pe ambe părţile de- 
odată. Astfel nu-l va luă curentul, fie cât de mare. 

La Dunărea de jos, proprietarii şi sătenii cufundă în 
punctele periclitate vase vechi, caice turcești, pe cari le cum- 
pără ieftin, le încarcă cu pietriș sau cu pământ, pecari apoi- 
le cufundă în: vadul apei, unul sau mai multe, şi cu ele abat | 
curentul apei dela malul periclitat. 

8. Secarea bălților şi însănătoşirea terenurilor 
jilave. 

Apa revărsată ori adunată din ploi şi zăpadă când 

se' găseşte pe un teren în prea mare cantitate şi nu 

„se poate scurge în nici-o parte, atunci ea ocupă toate golu- 
rile, meaturile” şi capilarele din pământ, şi împiedecă aerul 
atmosferic şi gazurile de a pătrunde şi a circulă”in pământ. 

Apa !ca atare, nu este direct vătămătoare plantelor, pre- 

cum foarte bine ne-o probează aceasta plantele acuatice, 
„ce cresc spontaneu,cufundate cu totul în apă, şi culturile de 

apă, unde creştem diferite plante de svântat: grâu, orz, ovăz, 
porumb, cartofi, ridichi, etc. în apă destilată, până la ma- 
luraţiune completă, punând în apă materiile nutritive în formă 
de săruri, ca îngrăşăminte chimice, fără un dram de pământ. 

Ea, devine vătămătoare numai atunci, când este în can- 
titate prea mare, de împiedecă întrarea şi circulaţiunea, aerului 
în pământ, prin care întârzie sau impiedecă descompunerea. 

silicatelor şi substanţelor humice în mod normal, şi formarea 
de principii alimentare?pentru plante. . 

Apa la“ evaporare fixează sau leagă căldura şi produce 

răceală. De aceea pământul îmbibat de apă este totdeauna: 
rece şi tardiv, acţiunile chimice din el se săvârşesc cu ane- 
voie şi în mod incomplet. Ă 

Plantele crescute pe el sunt de puţină valoare întrin- 
secă, şi de cele mai multe ori ele sunt insalubre şi vătămă- 
toare sănătăţii animalelor, fiindcă conţin prea mulţi acizi 
vegetali şi prea, puţine materii zaharoase şi albuminoide. In 
apele stătătoare se desvoltă o vegetaţiune proprie — flora de 
baltă, cu -rogoaze şi papură etc., mai mult acidă, decât dulce.
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Pământul însuşi devine cu timpui acid, și prezintă toate ca- 
racterele acidității: inroşește hârtia albastră. de turnisol. 

Pământul apătos, se svântă totdeauna mai târziu şi 
lucrează”. mai anevoie, decât cel svântat și numai scurtă 
vreme. Primăvara sămănatul şi vara recolta se întârzie 
mult, iar sămănăturile de toamnă nu prea sunt sigure, „din 

"cauză că uneori pier iarna, altădată le smulge îngheţul și 
desgheţul din pământ. | , 

Cultura pământului deși -de multe ori va fi posibilă, 
totuși spesele ei sunt foarte însemnate. Dacă clima, este umedă 
Şi terenul compact şi: argilos, valoarea -lui este mică şi ne- 
însemnată. De multe ori atari terenuri nu dau aproape nici-un 
beneficiu net, nici 1 leu la pogon. Toate aceste circumstanţe 
fac necesar ca să inlăturăm escedentul de. apă şi să însănă- 
toșăm terenul. | aa 

In urma secarei apei, aerul poate să pătrundă iarăşi în 
pământ, procesele. chimice — descompunerea gunoiului și a 
humusului — se săvârşesce mai iute şi într'un grad mai mare 
decât inainte, pământul se încălzește uşor şi devine mai activ. 
Diferinţa, de temperatură intre pământul apătos şi cel secat 
variază după cercetările lui 1. Parkes: 

Nedrenat Drenat 

La, 18 cm. adâncime. .. .. 8,300. :10,6—189c. 
» 30cm. pe 780. 9,4—13,90 C 

In urma unei ploi, apa pătrunde uşor în pământ şi pă-. 
mântul se svântă curând după ploaie. Se produce în toate 
privinţele o schimbare radicală în calităţile fizice şi chimice 
ale terenului și în producţiunea lui. 

Lucrarea incepe primăvara cu 14 zile nai de timpuriu și 
este posibilă până toamna lârziu, iar spescle de cultură, se 
reduc şi veniturile sporesc. O mulţime-de plante, cari inainte 
erau nesigure'sau cu totul imposibile, ca cerealele de toamnă, 
apoi plantele cu rădăcini lungi -şi pivotante:.rapiţa, sfecle,. 
trifoiuri, reuşesc totdeauna şi cultura lor devine foarte ren- 
tabilă. Toate plantele în genere, rezistă binișor contra in- 
gheţurilor târzii şi secetei de vară. Producţiunea, şi valoarea, 
pământului sporeşte cu 200—3000/0. Deci spesele făcute cu se- 
carea, lor, se intorc cu prisosință inapoi,
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Și de multe ori'acele sunt cu totul neînsemnate, faţă de “ rezultatele obţinute. Astfel mai totdeauna rovinele şi fonta-. “ niturile -cu foarte mici spese se pot svântă şi: pământul lor 
insănătoşat, devine cu timpul terenul 'cel mai productiv, iar 
mocirlele şi bălțile cu apă ștătătoare: pot fi slobozite şi se- 

. cate, - prin facerea unui, simplu şanţ, şi terenul „ocupat de ele supus plugăriei, ca în loc de rogoz şi papură, să producă 
cereale: grâu; porumb şi trifoiuri.. Incă: şi mai mari sunt: 

"rezultatele ce se pot obține alte ori-cu puţine spese: la mo- cirle şi -mlăştini întinse, pe terenurile marecagioase și tur- 
boase, cari înainte vreme! nu dedeau absolut-nici-un venit 
curat, decât numai puțin rogoz, iar după secare şi svânlare dau. bune păşuni şi fânaţe pentru vitele. cornute, sau că pot". fi amendate ca să fie îndată supuse plugărici şi să servească "la producţiunea de cereale-şi tot felul de planțe agricole. La, 
ioate aceste secări, . foloasele obținute sunt mai ' mari decât „„spesele avute cu facerea lor. - 

Inainte insă de a ne angajă, în orice cheltueli. este ne- cesar ca „să ne.dăm bine seama, care este cauza, şi originea „ Tăului, pe; care voim să-l combatem. :Ain descoperit odată "originea şi cauzele, lui, vom găsi în curând. şi mijlocul cel .. mai nimerii; de a le combate; - . _ 
Ia lxcedentul de-apă,.. pre care:voim a-l 

a 

înlătură, poate 
„aveă 2 origini: sau 'că provine din ploaie și zăpadă, ori că ! 

ea derivă şi provine din nişte 'basenuri subterane, cunoscute 
ori necunoscute, dela cari ea, se propagă prin straturile per- * -meabile — nisip şi petriș — ate pământului că vine de apă, ' 
şi. apoi. unde stratul. impermeabil de deasupra se subțiează, 
acolo ese la, suprafață ca fontănitură, izvoare. Când însă vo-: * 

| lumul de apă şi presiunea ei este mai mare, atunci țâsnește.. 
„cu mare vigoare, aruncată fiind la mai mulţi metri înălțime. După originea: şi modul -ei de „propagare, dacă apa curge la 
suprafaţă, ca să o vedem, o numim apă de. zi sau apă.me- ; 

- teorică, iar cea care vine din depărtare şi se scurge prin 
„straturile de nisip şi pietriș, ale pământului, 6 numim-apă sub- 
terană şi apă de înfiltrațiuhe. | Sa . 

Câtă apă este qe prisos. şi pebueşte: înlăturată, aceea 
depinde de cantitatea medie anuală de ploaie, de absorpţiunea. 
pământului de apă, de căldură de vatră, etc. . Deci pe lângă - 4 E 

. . p Ă : , . 2636 | pd A N . NC . . LO , | ue
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originea ei avem să ne dăm seama, şi de excedentul — adecă 
- volumul de prisos de apă, ce avem să înlăturăm. 

Metodele de secare, 1 mai des de preîntâmpinarea, revăr- 
sărei sunt: 

a) Lucrarea raţională și sistematică a pământului 

In rovini şi bălți mai mici, unde apa ce stagnează, este 
numai puţină, sau că devine vătămătoare numai la anumite 
anotimpuri şi mici intervale ale anului, acolo pentru înlătu- 
rarea şi secarea, ei, este de ajuns numai o adâncirea brazdei, 

prin care spargem pojghiţa de lut sau argilă impermeabilă 

.. ce împiedecă strecorarea, ei şi mărim stratul arabil de ţărină,” 
iar cătimea de apă vine apoi repartizală pe un volum mai 

mare de pământ. Prin o cultură și lucrare sistematică a 
pământului, gropile şi bălțile mai mici cu timpul se astupă 
şi dispar cu totul, încât nici urmă nu rămâne de ele. Prin . - 
cultură terenul se direge, își modifică calităţile fizice cu timpul. 

La altele va fi de lipsă numai tragerea de rozoare şi 
scursori de apă, cu un plug cu două cormane sau cu două 
pluguri consecutive. La tragerea, scursorilor şi brazdelor de 
apă, trebue să ţinem totdeauna, cont de înclinaţiunea, şi că- 

„derea naturală a. terenului. Dacă apa vine şi se adună la 
noi de pe coastele şi dealurile învecinate, acolo va fi cel mai 

nimerit lucru, de a face şanţuri paralele cu poalele dealului, 
şi a captă în ele, toate apele și izvoarele ce vin dela deal și 

şi a le conduce în lături, nelăsându-le să, intre pe proprie- 
. tatea noastră. 

0) Secărea prin zăgazuri sau diguri 

Contra inundaţiunilor periodice ale apelor curgătoare, 
ne pulem asigură foarte bine prin facerea. de zăgazuri pe 

întreg parcursul râului, prin care oprim revărsarea lui. De 
multe ori și mai cu seamă la râuri mari și fluvii, nu este 
este de ajuns ca numai un singur proprietar să facă zăgaz 
pentru apărarea moşiei sale de inundaţiuni, ci este de lipsă 
ca toţi riveranii superiori şi inferiori, să facă asemenea di- 

guri proporţionale cu cantitatea şi viteza apei. La râurile
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mari şi torenţii furioşi de munte, intervin societăţi de ca- 
pitalişti şi Statul, pentru facerea şi intreţinerea de zăgazuri 
şi stavilare sistematice pe întreg parcursul lor, în contul: 

“unei taxe, ce statul percepe dela riverani. i | 
Foarte mult a făcut în privinţa aceasta vecina noastră 

Ungaria, care are societăţi speciale .pentru combaterea inun- 
dărilor şi regularea, a o mulţime de râuri: Dunărea, Tisa, 
Crişul alb, Crişul negru şi Crişul repede, Crişurile unite, Be- 
reteul, Bega, Timișul. etc. Insă ţara clasică şi tuturor de 
model, în privinţa regimului apelor, este şi rămâne Olanda 
a cărei suprafaţă este mult mai joasă decât nivelul mărei. Ea, 
este apărată contra talazurilor şi undelor furioase ale mărei, 
numai prin puternice zăgazuri şi stavilare, şi cea mai mare 
parte din traficul ei se face pe canale. | 

Contra revărsărei apelor curgătoare mai mici, a, păraie- 
lor şi gârlelor, îşi poate ajută de multe ori şi agricultorul 

„particular. Contra revărsărei apelor curgătoare, ne asigurăm 
totdeauna prin două rânduri de zăgazuri, din care un rând 
mai apropiat și mai mici în locurile joase şi pe depresiuni—pre- 
valuri numile zăgazuri de vară, menite a cuprinde apa din re- 
vărsare în timp normal la inundaţiunile mai mici: la venirea 
şi topirea, gheţei şi a zăpezei iarna şi primăvara, -etc., şi apoi 
altele la oarecare distanţă de ele, mult mai înalte şi mai solide 
zăgaze de iarnă, menite să cuprindă şi infrâneze toată apa, 
chiar şi la inundaţiunile cele mari şi în cazuri extraordinare. 

_ Zăgazele mai mici de vară. apără de apele obişnuite de 
vară, dar nu şi de apele mari deiarnă şi de primăvară, cari nu 
„strică când vegetaţiunea este încă în amorţire, din contră ele fac 
bine, căci cu nămolul lor gras fertilizează pământul, aproape 
în fiecare an şi sporește producțiunea, iar eventual pe timp 
de secetă ne permit să ridicăm şi revărsăm apă de câte ori se 
simte trebuinţă, şi fără să le rupem ori radem. 

- Zăgazele de iarnă trebue să fie mai. largi şi mai solide 

Ay 

şi cu 1—1,20 m. d'asupra nivelului celui mai inalt al apelor - 
din curs de 8 ani cel puţin, căci altfel ele nu rentează. Spe- 
sele lor de făcut şi întreţinere sunt foarte însemnate. In timp 
de inundaţiuni mari li se dă, ajutor şi se inființează, un ser- 
viciu de siguranţa pentru paza lor, ca la caz de rupere, spăr- 
tura să fie îndată reparată.
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“Terenul situat între cele două rânduri de diguri, se -nu- 
meşte' teren de inundaţiune, şi din cauza nesiguranţei recol- . 
telor, el este mult mai potrivit pentru păşune sau fânaţ, de- 

“cât pentru agricultură, - 

„La câmp se pot reduce Și calmă “inundaţiunile prin 

facerea de plantaţiuni de salcie, anin şi plopi,-cari se ÎiMpie- 
dice revărsarea sloiurilor de ghiaţă. şi a zaiului la ducerea 
ghejei şi zăpezei. Tot aşă se-asanează şi svăntă uşor terenul 
jilav din jurul eleşteielor, și bălților prin plantaţiuni de salcie, 
plop, rechită, anini, frasini, ulmi, cari prin foile lor evapo- 
rează multă apă, purifică atmosfera de miasme' memfitice, şi 
fac să se 'svânte şi pământul. Se zice că şi floarea soarelui 
şi Tuia (Thuja occidentalis) apără bine de friguri palustre. 

A Secarea prin curățirea şi îndreptarea râului sau corec- 
„” țiunea albiei 

„Cele mai multe revărsări de ape provin din aceea, că 

apele curgătoare nu au deștulă cădere, ori albia lor este in- . 
 fundată prin tot felul de obiecte mari şi mici: tufe de răchită, 

răgălii de. sălcii, iarbă, lemne, bolovani, nămol, cari măre=c 

fricţiunea apei şi împiedecă, scurgerea repede a ci. De aci 

urmează de sine, că cursul lor este foarte incet, și numâi 

puţină apă în râu peste nivelul normal, este ce ajuns să o 
„facă ca să reverse. Terenul dimprejur- de multe ori stă 
sub nivelul apei din râu, din « care cauză el devine mocirlos 
ŞI . sponghios. | 

In cele mai multe cazuri analoage, o.curăţire a albiei: 

de plante, lemne şi pietrii sau alte obstacle își va ajunge 

scopul pe de plin — căci înlăturând cauzele, dispar şi efectele. 
„Alte ori, unde curățirea, este împreunată cu multe greutăți 
„Şi spese,.va, fi necesară, săparea unei noui albii, sau a unui 
canal de derivaţiune, pentru înlăturarea, excedentului de e apă 
și aprofundarea, nivelului apei din râu. 

Mult mai des insă inundaţiunile la r râuri şi păraie provin 
din cauza cotiturilor şi ocolurilor' celor mari, ce le: face râul, 

unde el în cele două. semicercuri ale sale se apropie până 
"lao mică d distanţă unul de altul.
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In cazul acesta, săparea unui nou. vad, sau. tăierea gâ- 
tului ascuţit, printr'o linie dreaptă şi împreunarea celor două 

„curbe pe calea cea mâi scurtă, se impune de sine, şi va duce 
la un.deplin: şi sigur efect, căci apa ajunge pe noua albie 
mult mai curând în al doilea, braţ, decât făcând cotitura, cea, : 
mare pe vechea albie, aşă încât ea .nu âre timpul necesar de 
a se revărsă, iar fricţiunea ei de maluri este minimă. | 

Și mai bine decât.prin tăierea de vaduri noui singura - 
tice, sar obţine o ameliorațiune și asigurare contra, inunda. 

„țiunilor, prin o corecţiune şi regulare sistematică a râului - 
pe întreaga lui întindere: * Aceste corecţiuni: şi „regulări de 
râuri ari, sunt foarte scumpe şi trec peste puterile unui. 

„singur om, şi se pot face numai de către societăţi mari, sau 
de Stat cu concursul proprietarilor riverani. De aceea ele se 
combină totdeauna astfel, încât să satisfacă, nu numai, nece- 
silăţilor agriculturei locale; ci şi comerţului şi industriei ţărei 
întregi, servind la navigaţiune şi plutire. . 

La indreptări. de cotituri, de multe ori n'avem lipsă să. 
săpăm canale noui pentru întreg volumul de apă, cât este în 
râu, ci numai un canal mai mic, lăsând ca volumul cel mare .: 
de apă să curgă, şi mai departe pe albia.veche a lui cu CO- . 
tituri. Cu toate acestea, apa găsind pe canalul nou o cădere. 
mai mare, ea, în curând iși va săpă singură albia, suficientă, 
încât întreg volumul de apă să se. poată, abate pe ea, iar 
vechea albie și-o astupă singură, prin depunerea, de pietriș şi 
potmoale. Terenul din jurul 'vadurilor . vechi după ce s'a 
svântat cu timpul devine de o fertilitate extraordinară. şi apt: 
atât pentru 'arătură cât şi fânaţe Şi păşuni... a 

“Atari corecţiuni şi: îndreptări de. cursuri, işi face de. 
multe ori apa singură; fără concursul omului, săpându-şi: 
noui pâturi pe timpul inundaţiunilor mari, şi părăsind pe 
cele vechi. De 

Uneori apa din râu se revarsă şi ajunge departe: peste 
malurile sale, iar la, scădere, ea nu se mai poate retrage în 
râu, fiindcă malurile râului sunt cu mult mai înalte decât. 
terenul dimprejur, în urma, deselor -potmoliri, și apa rămâne - 
acolo .revărsată de stagnează multă vreme, dând naștere la 
mocirle, bălți, etc., cari toate stau sub nivelul apei, de râu, 
Ele nu se pot scurge-prin săparea .unui .canăl perpendicular
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pe râu, fiindcă in acest caz foarte uşor sar puteă întâmplă 
cazul invers, ca in loc de a se scurge apa:din baltă în rău; 
să vină apa din râu în baltă, şi nu ne-am ales cu altceva, 

decât cu facerea, de spese zădarnice. In asemenea cazuri, 

trebuește sondat terenul şi nivelamentul lui, dacă cumva nu 

putem secă apa printr'un canal de derivaţiuine, ce s'ar scurge 
mai în josul râului, eventual conducându-o pe un apaduct, 
scoc de lemn ori de scânduri sau pe un tub, tras pe sub râu, 
de cealaltă parte a râului, și să o revărsăm pe malul opus, 
unde malul de obicei este mai jos. 

Un alt mijloc foarte bun, pentru a combate efectele 
dezastroase ale revărsărei râurilor, este de a le face să treacă 

prin bălți, lacuri, mlăştini şi alte ape stătătoare, cari cal- 

mează foarte mult furia valurilor. Apoi deosebit de aceasta, 
sa constatat că la inundaţiuni, apele stătătoare primesc mai. - 
multă apă, decât dau ele râului, şi mijlocesc astfel între 

* abundență, şi lipsă, menţinând oarecum echilibrul între ele. 

„Lacul sau balta se poate umflă şi ridică nivelul eicu 0,50 m., | 
1,0—2,0 m. — să cuprindă multe mii de metri cubi de apă,. 
fără nici-un pericol pentru semănături, care revărsată ime- 
diat din râu, ar cauza cele mai mari devastaţiuni şi pagube. 

d) Secarea prin puțuri şi fântâni artesiene 

„Când apa, nu se poate retrage singură și nici scurge în 
vre-o direcţiune, fiind înconjurată de jur imprejur de dealuri, 
ci rămâne băltuită, baza ei fiind compusă dintr'un strat im- 

-permeabil de argilă; atunci de multe ori o putem secă şi 
-svântă cu foarte puţine spese, străpungând numai stratul 
impermeabil de argilă sau de lut galben până la nisipul şi 
pietrișul, ce se găseşte sub el, şi apa se va scurge şi secă 

singură. Pentru ca. gaura făcută să nu se înfunde și nici 
-_ păreţii ei să nu se surpe cu timpul, este bine să facem dela 

inceput un puț sistematic, căptuşit cu scânduri eventual pu- 
nând vertical un tub de lemn ori de ciment sau de metal, 

“iar la gura lui punem un strat de pietrii mari, printre cari 

apa să se poată strecură. Gaura o facem totdeauna în locul cel 
mai jos şi de 1—2 m. lată şi adâncă până la stratul de nisip. 

"Se poate întâmplă insă şi cazul invers, că vâna de apă, 
neputând ţâşni în sus, din cauza, unui“ strat impermeabil de
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argilă sau lut, să transpire numai prin el, făcâna tot terenul, 
dimprejur rece şi rovinos, la care no de obiceiu îi zicem 

“fântânitură. Strâpungând stratul impermeabil de argilă până 
NI e în nisip sau pietriș, atunci 

CCiles5 Clapep N/A ae “apa, va țâşni cu mare pu- 
e ANI za II tere în sus, după presiu- 

nea ce are, ca puț arte- 

sian sau cel puţin va da 
naştere la formarea unui 
şipot sau fântâniţe, şi te- 

"renurile dimprejur iarăşi. 
se svântă. Odată apa sub- | 
terană scoasă -la supra- 
față, vedem îndată ce a- 
vem .să facem cu ea, şi 

încotro să-i dăm drum 
scurgerei. i 

Unde apa nu 0 pu- 
tem nici slobozi şi nici 

Fig. 41. - secă prin puțuri, acolo va 

| : , trebui să o scoatem: cu 

roate de apă, pompe, spirale de apă, berbece de'apă şi alte 
maşini similare, puse în mișcare prin forţă de vite, abur, 
motori de vânt, etc., peste zăgazurile și dâlmurile ce-i stau 
inainte, ori că la zăgazul despărțitor îi facem una ori două 

“uşi, ca după presiunea mai. mare a apei din rîu ori din 

afară să, se deschidă automatic una sau cealaltă. In acest 
scop facem toate canalele, șanțurile şi rigolele concentrice : 

ca să adune apa în punctul cel mai jos ori în 2—3 puncte mai . 
"joase şi in acestea, instalăm aparatele de scos şi de ridicat 

apa. Dacă aceasta, este spirală de apă, atunci ca să nu fie. 
cufundată cu totul în apă ci numai pe jumătate sau */s 
părţi, iar restul deasupra apei să fie în aer. Sunt spirale de - 

apă deschise şi închise. In .jurul unui val ori sul de fer sau 
de lemn niște aripi se învârtesc ca veacă unui ciur de. 2—3. 

ori în spirală, şi la învârtirea ci ridică apa cuprinsă în 

urechile ci în sus, pentru a o revărsă peste buze. La cele 
închise spirala se află închisă intr'o butie, care incă se 

mișcă. -La, o inclinaţiune de 30 şi având lungimea de 8 m,, 

   
    
     

     N
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„Cu ea putem ridică apa până la 4 m. inălțime şi ea fiind 

  

Fifi. 42, — : Spirală, mobilă. de apă. 

mobilă suspendată. la ambele capele pe 'ea o putem mută 
dintr'un loc în altul, după trebuinţă, și nu are lipsă de fun- 

_daţiuni solide. Ca forţă MoO- Sa 
” trice întrebuințăm. braţe ori - [ 
manegiu de vite,. locomobi- 
ele dela treer sau motor de 

"vânt. Scosul apei depinde de' 
climă şi după cum. se face 
“primăvara mai de timpu- 
riu ori mai târziu şi 

după cum începe ve-. 

getaţiunea.. La sco- 

   

   

      

   
   

  

  

  

  

      

      

   

    

i sul apei de primăvară, în- 
cepem de ordinar cu 2 săp- * 

„tămâni înainte de sfârşitul 
topirei zăpezii, ca la o: săptămână 

2 „ după ducerea, zăpezii să fie toată 
scoasă; la câmp dela începutul lui Martie 
până la fine, uneori şi dela 15 Fevruarie 

Până. la 15 Martie?). 
Fig. 43. “Pompă aspiră- + Pentru ridicarea ei pe ter6nuri. mai 

a. toare și respingătoare, inalte ne folosim de pompe de diferite sis- 

  

1) Roata” de apă, ppturi stavilare opusturi sau cascade, vezi Cap. ' XI Irigaţiunea, în vol. ÎI, Filotechnia, pag: 521 —52 5. |
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„teme, cari o:pot ridică până la 20 m. înălţime și mai bine - ne servim de maşinele de abur dela treer,  cari.pe aceea. - vreme stau in neactivitate ori de motor de vânt. 

e) Secarea prin şanţuri şi canale deschise 

“Secarea de bălti mari, eleşteie, lacuri şi mlăştine în- 
tinse, se face de obiceiu prin săparea de şanţuri şi canale deschise: Ne Da | | 

Scurgerea, şi secarea, apei prin canale se bazează pe 
tendinţa ce o are'apa, de a ocupă totdeauna locurile şi punc= - tele cele mai joase întrun teren.: Apa ca și celelalte lichide 
conform gravităţii ei nu exercită presiunea numai pe fundul 
sau. baza -vasului și a, terenului, ci Şi pe marginile aceluia. „De aceea-apa când se găsește în două vase comunicătoare sau 
“bazenuri diferite, ce comunică între sine printrun braţ, sau 
canal comun, ea se va scurge din unul în celalt pe o margine 
unde rezistența este mai mică şi se va ridică “în al doilea așă 
de mult, până ce va ajunge să fie în ambele. vase sau baze- 
nuri în aceeaşi linie orizontală, adecă la, acelaşi nivel. 
„In vasele comunicătoare oricare ar fi forma, . dimen- 

siunea şi capacitatea lor, totdeauna 'apa va fi la acelaşi nivel... "Rolul pe care îl are brațul intermediar la; vasele comu- „nicătoare, îl au canalele de scurgere, făcute între două baze- 
„nuri cu ape stagnante, ce se găsesc la înălțimi diferite sau 
întrun eleșteu şi o gârlă ori canal. i Dai 

| „Inainte însă de a face ori şi ce sacrificii cu săparea de 
canaluri, este “necesară facerea unui nivelament exact a te- 
renului, adecă aflarea tuturor “punctelor ce se găsesc pe: 
aceiaşi linie orizontală; atât punctele cele mai înalte, cât şi 

„cele mai joase ale terenului. Tranziţia dela punctele cele mai 
înalte .la punctele 'cele mai joase, se numeşte înclinațiunea, 
Punta sau căderea terenului. Nivelamente mai mici ni le putem 
„face noi inşi-ne, cu ajutorul nivelului cu firul de plumb, ni- 
velului cu apă, nivelului cu .bula de aer, şi cu ajutorul de 
cruci, jaloane, lanţ şi panglică. SE a 

Pentru nivelarea, pe întinderi mai mari şi complicate, 
vom recurge la concursul unui geometru de meserie, inginer 
hotarnic și inginer de culturi. - | 

«



— 14 — 

__ Deosebit de nivelamentul terenului, este necesară con- 
statarea volumului disponibil de apă, ce vroim să inlăturăm, 
atât în timpuri normale, cât şi la cazuri extraordinare, de 

inundaţiuni, etc. 
Apa de ploaie şi zăpadă se măsoară cu ajutorul unui 

pluviometru. Ea se determină totdeauna în milimetri. 
Apa curgătoare aflată la un moment dat întrun canal, . 

râu, părâu ori gârlă, se numeşte debitul ei. Debitul apei cur- 
gătoare dintrun canal, râu, se determină prin secţiunea trans- 
versală a, aceluia, şi prin viteza medie a apei. Secţiunea 
transversală cuprinde lăţimea şi adâncimea canalului şi in- 

„clinaţiunea păreţilor sau sau teşitura lor. Iuţimea cu care 

curge apa se numește ziteza ei. Viteza depinde de căderea — 
panta — bazei şi de fricţiunea apei de păreţi. Debitul unei 
ape curgătoare se determină totdeauna în litri sau metri 

cubi pe secundă. 
Canalurile sunt de două feluri: unele servesc la prin- 

derea. apei şi se numesc canale recipiente, şi altele Ja con- 

ducerea şi înlăturarea ei, şi se numesc canale de scurgere 

Ele se mai pot divide în canale principale şi canale secun- 

dare. Canalele de scurgere se mai numesc și răstoacă 

Canalele trebuesc să fie totdeauna proporţionale cu vo- 
lumul maxim de apă, ce vroim a înlătură. Pentru a nu 
impedica scurgerea apei trebue ca, fiecare canal ori șanț, 

să aibă o cădere oarecare. Căderea -sau panta bazei este su- 
ficientă când ea, este de 1,54 cm. la metru curent; dar de 
multe oritrebue să ne mulţumim și numai cu una de! cm. la 
5—6 m. curenţi. In tere- 

nurile nămoloase şi mo-: 
cirloase, şi cele invăscute 
cu trestie, se dă canalu- 

lui totdeauna o pantă mai 

mare pentru a nu-l as- 

tupă prin depunerea de 
noroi şi glod. Numai în cazuri rari de tot, acolo unde se 
adună multă apă şi prin presiunea ei de sus, se ţine singură 
în mişcare, ne vom puteă servi Şi numai de 1 95 cm. cădere 

a 10—15 m. curenţi. 
Din contra, când căderea este de tot mare, şi terenul 

——c——> ——_—— 0 ——— 
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Fig. 44. — Secţiunea unui canal normal



— 171 — 

puţin solid, atunci se poate ivi pericolul, ca bază şi păreţii 

canalului să fie mâncaţi de apă. In atari locuri şi puncte pe- 
riclitate, pentru a evită orice eroziune, mai bine fixăm dela, 

început baza ori păreţii, făcând leşi, -zid, ori pardoseli cu 

-piatră, gard de nuiele, ori căptuşindu-le cu scânduri. Altă- 
dată, unde căderea, este mare şi se adună multă apă, care la 
cazuri de inundaţiune, ar puteă periclită păreţii şi baza, acolo 
vom procede mai nimerit, derivând o parte din volumul de 
apă, şi conducând-o pe un alt canal paralel. Căderea prea 
mare se poate evită prin conducerea apei pe canale, făcute 

în curbe cu raze mari. 
In genere pe cât este posibil, menţinem una, şi aceeaşi 

cădere proporţională, dela inceput şi până la sfârşit. Tran- , 

ziţii prea, brusce, cu cascade, piepturi şi cotituri mari, tre- 

“buesc evitate. Pentru a putea observă, la fiecare curăţire a 
canalului, căderea primitivă peste tot locul, este necesar de 
a bate dela, inceput în albia. lui țăruși sau pari, din distanţă, 
în distanță, după a căror capete să ne putem orientă. 

Afară de bază mai vine în considerare la facerea unui 
canal şi înclinarea, păreţilor sau taluzurile lui. Cu cât terenul 
este mai permeabil şi mobil, cu atât trebueşte să aibe păreţii 

lui o inclinaţiune mai mare, pentru a nu se surpă ori mă- 
cină. Numai când cursul apei este lin şi terenul este compact 
şi solid — argila şi lut — atunci putem face -păreţii canalului 

_maâi puţin oblici sau chiar venicali fără de nici-o tesitură. 

| , 
E ceai d ke si 
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Fig. 45. — Diferite sisteme de canaluri pe terenuri argiloase, pe teren nisipos, : 
: pe teren turbos. . 

Din contra, unde pământul este nisipos şi cu prundiş sau 
turbos, acolo totdeauna avem. necesitate de a' face păreţii 
tare oblici sau tesiţi. 

“Câteodată insă, unde taluzurile sunt tare: periclitate | 
acolo le însemințăm cu iarbă, eventual le. acoperim cu glii, 
faşine, vălatuci de nuiele, etc.
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Canalele se trag totdeauna în linie dreaptă; dacă, sunt - 
necesare ase face curbe și cotituri, atunci acestea să se facă, 
totdeauna curbe cu raza mare, pentru a evită: depunerea de 

nămol şi nisip. Deasemenea la îmbinarea a două sau mai - 
multe canale în unul singyr, se evită pe cât este posibil văr- 

"sarea lor in: unghiu drept ori unghiu obtus, şi totdeauna este 
de preferit un unghiu ascuțit, pentru anu periclită baza sau 
„păreţii. 

“Adâncimea, . lor variează între 1— 15 m. Lăţimea, cana-. 
lului la buze este de 3 ori mai mare, decât e la fund, pentru 
a puteă da păreţilor înclinaţiunea. suficientă, iar băza este 
tot aşă de lată pe cât este de adâncă. Adâncimea mâi depinde 
însă şi de spesele săpărei, şi de suprafaţa; . terenului. Două 
canale .adânci, scurg atâta apă, cât pot scurge trei canale | 
superficiale. In argilă și turba, canalele și: șanțurile se sapă 

mai adânci decât. în nisip şi pietriș, pentru a puteă obține 

0 secare completă. a terenului. In marecâgiu şi turbă este 
necesar a le face totdeauna ceva mai adânci, fiindcă pământul 
vegetal şi turba in urma svântărei scade şi-și reduce  volu- 
mul, prin care şi canalul își” pierde din adâncimea lui pri- 
milivă, în urma comprimării păreţilor; dar să nu le tăiem 
niciodată în nisipul ce. se află sub turbă, căci atunci pe- 
riclităm păreţii. 

De obiceiu pentru păşuni și fânaţe, canalele se fac mai 
puţin adânci decât pentru arături, nu numai fiindcă pajiștea 
nu se ară şi rupe niciodată, dar se poate ivi necesitatea, ca 

„pe timp de secetă să oprim apa din cursul ei, şi să o re- | 
vărsăm, să facem irigaţiuni cu ea. Nivelul apei la acestea să 

„nu scadă mai jos de 0,5—0,75 m. dela suprafaţă. E 
Canalele 'să nu se facă nici prea ' lungi, dar nici prea. 

strâmte, ci potrivite, şi proporţionale cu cantitatea disponibilă 
de apă. Mai lungi ca 100 m. arareori le vom face. Distanţa 
între canalele de prinderea apei şi de înlăturarea ei variază 
între 50—100 m. după volumul disponibil de apă și după 
natura terenului. In terenul nisipos şi turbos, trebuesc canale 

"mai puţine, -în cel argilos şi lutos, canale mai multe și mai 
“apropiate unul de altul. 

După ce am făcut planul detaliat cu toate amănuntele. 
lui pe hârtie, apoi procedăm la, punerea lui în aplicare, pe



teren. Cu pari şi ţeruşi marcăm direcţiunea şi lărgimea fie-. 
cărui canal. Cu 'săparea lor începem . de jos în sus, pentru . 

„a nu fi împiedecaţi de apa, ce sar “scurge ori adună din te: 
renul dimprejur, fără a se puteă scurge mai departe. Pentru 
săpat este mai avantagios dea da lucrul în acord, iar pentru 
ca lucrătorii neobișnuiţi cu atari lucrări, ca ei să poată ob- . 
servă totdeauna forma. şi dimensiunile necesare, este bine ca, 
„să le dăm un model de canal -făcut din. laţi, pe care n'au 
decât: să-l aplice şi compare cu canalul făcut. po 

„ Unde avem să secăm şi scurgem bălți mari, cu virogi 
Şi mlaștini întinse etc., acolo: facem in căderea, cea, mai mare 
a terenului în unghiu drept canalul principal pentru prinderea. 
şi conducerea; apei. De oarece insă punctul cel mai jos şi, 
căderea cea :mai mare a terenului de obiceiu este la mijloc, 
deci drept prin -mijlocul ei va trebui trasat Şi canalul prin- 

„“ cipal de scurgere. Dacă el n'ar fi suficient entru prinderea „CI | Be! p .Şi înlăturarea -întregului volum de apă, atunci mai facem 
perpendicular pe el alte 2—3 eventual mai multe canale se- 
cundare, de dimensiuni mai: mici, şi fiecare în raport cu vo- 
lumul de apă, ce are a înlătură. i 

„+. La fontănituri şi mocirle, cari se găsesc adesea pe sub 
râpi şi maluri inalte, şi provin din izvoarele şi vinele de . 
apă, ce nu pot să răspundă afară, ci nuinai transpira prin - 

- pământul impermeabil, făcându-l veşnic jilav şi rovinos; 
"la. acestea. va fi cel mai nimerit lucru, de-a face un canal | 
„Ori $anţ deschis, pe sub -deal 'pe intreaga întindere a, lor: 
“pentru a, captă în el toate izvoarele şi. vinele de apă, care 
scoase la suprafaţă, se pot conduce 'pe calea, cea rai scurtă, 
şi le vărsăm in râu, după care tot terenul dimprejur sa va - 
svântă şi insănătoşă,. Sa 

La mlaşini și mocirle intinse, a căror ape şi bălți provin. 
“parte din apa meteorică şi din pâraiele din jur, cese revarsă, : 

în ele, şi parte din izvoare; pentru scurgerea, şi secarea lor va, 
fi necesar de a face. mai întâi canale de jur imprejur pentru 

“a prinde toate apele ce vin de pe terenurile vecine, împie- 
„decându-le de a se. vărsă mai departe în mlaștina, şi a le. - 
„conduce deadreptuul în râuri, păraie, .etc., prin care va 
secă, şi mlaştina, și dispare'cu ea pentru totdeauna, o mulţime 
de izvoare, topliţe, ochiuri şi viroage. Unde aceasta singură 

S
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lucrare nu ar fi suficientă, pentru a svântă mlaștina întreagă 
sau parţial, acolo vom trebui să facem canale deosebite pentru 

“scurgerea apei; în căderea principală se face canalul principal 
şi apoi perpendicular pe el, alte canale secundare. 
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Fig. 46. — Planul de secare a unui teren prin canale şi șanțuri deschise şi cu 
. ridicarea apei cu pompa. : 

„In chipul acesta şi prin mijloacele şi. metoadele aci ară- 
„tate, se vor puteă scurge şi însănătoşă cele mai multe bălți, 
'rovine şi mocirle, şi preface în terenuri productive, de o mare . 
fertilitate.. | 

Sistema canalurilor și şanţurilor deschise este ieftină la 
făcut, dar scumpă la întreţinere; ca este avantagioasă numai 
acolo, unde pământul este'ieftin şi de puţină valoare, sau că 

avem: multă apă de scurs. In toate celelalte cazuri, sunt de 
preferat alte sisteme: cu canale acoperite, drenagiul. cu tu- 
buri, etc., din cauza că canalele deschise ocupă mult loc pe 
care-l detrag culturei; apoi ele împiedecă circulaţiunea, şi 
lucrarea, sistematică a pământului, recer multe poduri şi cu 
toate aceste circulaţiunea peste ele este dificilă căci cu. 

„ plugul şi grapa nu putem trece peste ele — şi nici cu carul: 
a ne apropiă de marginele lor, pentru a nu le surpă. Mai 
departe, malurile. şi păreții lor se surpă şi macină uşor de



pi 

— 175 — 

oameni, vite, de ger şi de ingheţ, plante. Iar nămolul ce se 
depune în albia lor, îimpiedecă scurgerea, regulată a apei, şi 
canalele trebuesc curăţite cel mult la doi ani odată, pentru 
ca să nu se înfunde. | | | 

Cu un cuvânt, ele recer multe şi mari spese de între- 
ţinere şi ocupă mult teren, şi în total ne vin prea scumpe. 
Dar între anumite împrejurări ele sunt unic posibile. 

f) Secarea prin canale acoperite 

Prin canalele acoperite evităm defectele şi neajunsurile 
canalelor deschise, adecă: perderea de teren, şi împedecarea 
din lucru. In schimb însă ele sunt mai scumpe la. făcut, căci 
pe lângă spesele cu nivelamentul şi săparea, mai vin în con- 
siderare şi umplutură, și spesele de acoperit. ” 

Pentru a puteă fi acoperite, canalele şi șanțurile se fac 
la adâncimea normală de 0,8—1.2 m. cu o cădere de 2 cm. 

"la 10 m. şi nu mai lungi de 70—400 m. In timpul când le 
săpăm, punem să care materialul de umplutură, cu care să 
le putem umpleă la 15—30 cm. înălțime dela bază. 

Ca umplutură întrebuințăm numai materiale de puţină 
valoare, pe cari din întâmplare le avem la dispoziţie sau le 
putem cumpără pe un preţieftin şi nu recer nici mari spese.- 
de transport; asfel sunt bolovanii şi pictrile, ce le-am adunat 
de pe câmp, ori din prundurile râurilor, piatră şi cărămizi 
dela clădiri vechi, tot felul de. ratine — nuiele și găteje—fără 
de valoare pe cari le legăm în vălătuci și punerm în lăun- 
tru ca apa să se scurgă printre ele, sau că facem gard cu ele. 

După ce am săpat canalele, şi apa s'a scurs, începem 
îndată cu umplerea lor, şi anume din sus în jos, pe când la 
săpat din jos în sus. Pietrile mai mari le alegem şi formăm 
cu ele bolta sau un zid sistematic fără tencuială, iar pe cele 
mici le aruncăm cu un coș sau' alt vas în lăuntru, fără a 
le mai aşeză, ca prin golurile ce rămân între ele, apa să se 
poată strecura. Apoi punem deasupra lor paie, iar peste paie, 
frunzari sau glii cu iarba întoarsă în jos, pentru ca, țărâna 

„să nu pătrundă printre ele şi să le infunde, iar peste paie 
vine pus pământul mort, scos din adâncime, şi în fine dea- . 

„supra lui pământul mobilizat şi cultivat, luat din faţa pă-
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mântului. Când avem numai pietre. mari de carieră ori les- 
pezi, atunci formăm cu ele o poartă boltită, sau. un fel de 
podeţ sistematic pe toată “lungimea cânalului, şi apoi peste 
ele vin puse cele mărunte şi în fine pământul. - - - 

Insă în terenurile turboase şi marecagioase pietrile nu 
sunt bune, fiindcă pe terenul acela sponghios şi înfoiat, ele 
prin greutatea lor în curând sar cufundă, șanțul şi-ar perde 
forma sa regulată, şi cu timpul sar înfundă cu totul. De 
aceea, pe -atari.terenuri se. potrivesc mult mai bine vălătucii ! 

  

Fig. 47. — Canale acoperite şi umplute cu pietre - 

de,„nuiele însă fără frunze: de alun, teiu, stejar, anin, plop, şi 
„de salcie făcuţi colac lung cari se pun direct în-şanţ ori în 
“furca, unor pari aleşi dintre ele, și puşi în curmezişi de-ambe 
laturile ca sub ei să rămână, destul spaţiu gol, pentru 'scur- 
gerea apei. Lucru principal pentru vălătucii. de nuiele este, 
ca ei să fie puşi şi rămână totdeauna în apa subterană, căci: . 
atunci lemnele nu putrezesc, multă vreme; dar putrezesc 
„când alternativ. stau în apă şi în sec “la aer. Se „potrivesc 
foarte bine pentru svântarea livezilor. Se pot pune un. singur 
vălătuc ori două şi trei. Pe atari terenuri sar polrivi bine 
şi olanele sau scocurile de pământ, ars pentru acoperișurile 

„caselor, sau tuburi făcute anume din turba comprimată, cari 
"Şi după ce-și atrag. apă, işi conservă forma lor primitivă, 
sunt foarte uşoare și -ieftine, sau şi numai vălătucii simplii” 
puşi în șanț și acoperiţi cu glii. - i SE | 

Un atare canal acoperit, dacă este 'bine făcut ca să nu 

it



se infunde, durează 50—60 ani şi ne aduce bune servicii şi - 
putem trece cu carul încărcat peste el, cu plugul şi grapa, 
fără de nici o sfială, numai cât. să nu mergem cu. carele în- 
cărcate în lungimea canalelor. - 

/ 

8. Drenagiul - 

Prin anii 50-ai secl. trecut sa introdus mai întâiu în 
Anglia o nouă sistemă de a secâă terenurile jilave prin tuburi - 
arse puse în şir in pământ — drain — numite drenuri şi dre- 
nagiu, care din câusa, utilității şi superiorității sale s'a lăţit. 
în urmă în Europa intreagă. Astăzi sub numirea de renuri 
Şi drenagiu se inţelege propriu zis, numai secarea, prin tu- . 
buri arse de pământ; pe când prin canalizare se înțelege se- 
carea cu canalele deschise. 

“ Drenagiul se compune din diferite serii și conducte de 
tuburi îngropate în pământ, dintre cari unele de un diametru 
sau calibru mai mic, au menirea să” absoarbă apa aflată în 
pământ, şi se numesc tuburi și conducte sugătoare, iar altele 
de un calibru mai mare, cu menirea de a adună și conduce 
în lături apa dela 2—3 și mai multe serii de tuburi sugă- 
toare, şi se numesc tuburi şi conducte colectoare Şi accu-" 
mulătoare. Fiecare conductă de drenuri se compune din o serie 
de tuburi de circa, 36 em. lungime și 40—150 mm. diametru: grosime, puse şi aşezate capăt la capăt unul lângă altul. 

  

Fig. 48. Tub susător de drenagiu 
, 

Pentru așezarea tuburilor, canalele se fac aşă de inguste. | încât nu putem intră în ele, ci numai tuburile să poată fi. aşezate şi ficsate. Cu cât mişcăm mai puţin pământul, cu atât este mai avantagios, drenagiul ne vine mai eftin şi tu- 
burile se fixează mai bine. între ambii păreţi, fără de a se puteă mișcă din situațiunea lor. . . , 

Adâncimea, la care se îngroapă tuburile în pământ, va- riază dela 1 m. până la 1,60. m:, sau in termen mediu dela 1,25—4,30 m. Mai la suprafaţă nu este bine ale pune, din 
„26936 | “ a 

,
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“cauza gerului şi a plantelor, căci iarna când sunt pline cu 
apă, îngheţând apa' în ele. sar crăpă, sau că plantele cu 

rădăcinile lor ar pătrunde în ele și le-ar astupă. Mai adânc 
încă nu este consult de ale pune, din cauză că atunci apă 

nu ar ajunge toată la ele, şi terenul'nu sar svântă în deajuns. 
Apa pătrunde în -ele printre capetele lor, cari oricât de 

bine ar fi fixate şi potrivite unul lângă altul, totuşi apa își 
va găsi loc, pe unde să se strecoare, “dar nu şi prin pereţii 

tuburilor. 
Pentru scurgerea apei se întrebuinţează: totdeauna lu- 

buri proporţionale cu volumul de apă, ce vroim a înlătură, 
"astfel ca cel puţin odată sau de două ori pe an, ele să se 
umple complet, şi apa prin presiunea ei să spele şi curăţe 
nomolul şi nisipul ce sar fi depus acolo. 

Luând tuburi de un calibru mai mare, se va depune în 

ele nămol şi nisip, treptat tot mai mult, în care se încui- 
“hează în curând alge şi conferve, cari împedică apa din 

„scurgerea, ei: normală, până ce în fine tuburile se infundă 
„cu totul, de nu mai pot funcţionă. 

Seriile de tuburi sugătoare, se pun sau în  direcţiunea 
inclinaţiunii principale a terenului şi paralel cu ea, ca serii - 

longitudinale iar “conductele de tuburi collectoare vin perpen- 

dicular pe ele sau transversal pe inclinaţiune. Drenurile 
transversale se adaptează mai ușor variaţiunii terenului, şi 
seacă o mai mare suprafaţă. _ 

Conductele nu trebuesc niciodată făcute prea lungi; con- 

ductele sugătoare să nu întreacă niciodată. peste 100 m., iar 
cele collectoare nu peste 250—300 m. lungime. Unde este de 
lipsă ale face peste aceste dimensiuni, acolo mai bine le în- 

. trerupem prin o serie de tuburi de calibru mai mare, pentru 

a puteă da apei o presiune mai mare, și scurgere forțată. 
Nu este rău de a întrerupe seriile de 2 și 3 ori prin con- 
ducte collectoare, decât a le face prea lungi, ca apa să nu 

se poată scurge. | 

Pentru ca, apa să se poată scurge regulat, şi fiind tul- 

” bure să poată duce și nămolul ei cu sine, este necesar a se 
da, tuturor conductelor o cădere oarecare. Căderea obicinuită 
ce se dă conductelor sugătoare, este 25—30 cm. la 100 m. 
lungime. Este: insă căderea terenului mai mică decât aceasta,
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“atunci la caz de nevoe ne putem ajută prin aceea, că punem 
capetele de sus ale conductelor sugătoare, cevă' mai sus ca 

|. 
8 
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! Fig. 49.— Figura aceasta represintă schiţa” de drenagiu a unui teren; ea are a 
înclinaţiune principală în lungime şi două inclinaţiuni laterale de ambele laturile 
în direcţiunea săgeților, a a este canalul principal de scurgere şi înlăturarea 
apei; d b sunt canalele deschise pentru prinderea apelor meteorice ce vin dela 
deal; ec—dd este capătul unui conduct isolat; f f sunt conductele. sugătoare; - 

e e conductul eolleetor și 99 este drumul, , 

de obiceiu: la 09— 1,0 m. adâncime; prin care ne creăm 
apoi o cădere artificială, suficientă; dă alteori dacă tuburile 
sunt pe dinăuntru destul de netede, o-cădere' şi numai de 6 
cm. la.100 m. este de ajuns, ca să ţină apa în mișcare. 

“ Conductelor collectoare se dă totdeauna, o cădere cevă : : 
mai mică, căci ele fiind de un calibru mai mare, cuprind 
deodată, mai multă apă, care prin greutatea ei şi prin pre- 
siunea apei de sus din tuburile sugătoare, totdeauna se ţine 
în mişcare, Şi de aceea şi o cădere numai de 5—6 cm. la. 
1000 m. este în deajuns. Pentru a, reactivă curgerea, la, îmbi- 
narea drenurilor sugătoare cu cele collectoare, facem ca apa 
să se verse din tuburile sugătoare în cele collectoare din sus 
în jos, pentru -a da apei. -0 presiune şi cădere mai mare. 

Conductele! collectoare! 
se pun totdeauna în punc- 
tul cel mai-jos al terenu- 
lui, și se termină sau -di- 
rect: eșind tubul collector 
afară, sau din .causa, în-! 
gheţului, pe: cel din urmă: 

  

Fig. 50.—Impreunarea a 'două serii de tuburi , , PR „: suprapuse şi învelite eu lut în jurul lor. îl înlocuim printr'un scoc
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de lemn de stejar ori de pin injectate cu carbolineu ferbinte 
ori prin tuburi de fer de 7—8 mm. grcsime şi le văpsim 
pentru a le apără, de rugină. La drenagiuri mai mari şi com- 

- “plicate, unde se întrunesc şi varsă 

mai multe conducte collectoare la o- . 
laltă, procedăm mai nimerit, făcând 

ca ele să se verse într'un canal des- 
„chis fiecare pe câte o lespede mare 

având petriş mărunt pe sub ea pen-. 
tru a evită erosiunile, ori mai multe 

la olaltă într'o cisternă. 
Fig. 51. — Vărsarea unui - Conductele 'și seriile tuburilor se 

drenagin în cisternă, pun totdeauna in linie dreaptă, ince- 

" pând cu 4—5 m. distanţă dela capătul 
locului, pentru a nu secă pământul vecinilor pe spesele noastre. 
Dacă insă ar veni apa dela deal, atunci pentru a nu o lăsă 

» Să treacă pe pământul nostru, punem la capătul locului o 
„conductă de țuburi collectoare, care să prindă şi înlăture 
indată, toată apa, ce sar scurge de sus. Incolo ne ţinem pe 
cât este posibil in linie: dreaptă şi conductele le facem para- 
lele între ele. Arbori şi tufe le inconjurăm in curbe mari, 
pentru a le feri de rădăcinile lor şi cu tuburile sugătoare să 

„nu ne apropiem de arbori si arbuşti mai tare de 6—8 m, 
iar cu cele collectoare de 15—20 m. 

| Distanţa, obicinuită intre drenurile sugătoare, este la 
terenurile compacte şi argiloase in regiunile muntoase, unde 
este multă apă de inlăturat, de 10—12 m., iar sub Sm. le 
vom pune numai în cazuri extreme; pe terenuri ceva mai 
permeabile şi svântate în terenuri lutoase la 12—15m., în ni- 
sipuri lutoase la 18—22 m,, in nisipul grosier la 22—36m. Insă 
este mai bine, că in loc dea face cheltueli zădarnice, să 
facem întâiu 'o probă de încercare, pe 0 suprafaţă mai mică; 
şi dacă ea a răuşit, atunci in anul următor prâcedem la ese- 
cutarea întregei rețele, servindu-ne de observațiunele și rezul- -- 
tatele obținute în decursul unui an. 

Un drenagiu rău făcut sau infundat este pe teren mai 
rău, decât un teren nedrenat de loc, şi ne-a inghiţit o mul- 
țime de spese. La astuparea lui trebue să-l desgropăm acolo 
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unde nu se poate-scurge apa şi apoi cu un tel grosde mm. | 
şi lung după trebuință destupăm pe cele infundate. o 

Mult depinde la reuşita drenagiului şi de calitatea şi felul 
tuburilor. Tuburile se fac nesmălţuite dintr'un -pământ bun 
de oale sau de ţigle sau din argilă grasă, cu Qeosebire numai 
că el trebueşte să fie curăţit de petricele şi. cernut, căci ni- 
sipul grăunţos şi. petricelele fac tuburile pe dinăuntru aspre 
şi favorizează depunerea de nămol, iar la capete tuburile nu 

„Sar puteă reteză niciodată - neted, ca, să se încheie bine, 'ci 
lasă loc gol prin care intră rădăcini, nisip etc. înăuntru. De” 
aceea, la, călcat trebuesc înlăturate din ele toâte petricelele şi 
concreţiunile. Ori şi mai nemerit este de a săpă pământul 
din toamnă, şi de a-l lăsă în grămezi mici de 1 m. înălțime 
ca să degere şi să se firimiţeze şi desagregeze până primă- 
vara, când se cerne trecându-se prin sită apoi se udă si se 
calcă, bine. a 

Tuburile se fabrică totdeauna cu maşina. Fiecare maşină 
poate să confecţioneze tuburi de” diferite mărimi. Maşina. 
simplă a lui Whitehead produce pe zi-1.500—2.000 tuburi mici.: 

  

  

Fig. 52.—Presa de tuburi pentru drenagiu 

| N N | 
Dintr'un metru cub de pământ es la 1.200-—4.800 tuburi mici 
de calibru 40 mm., cari arse au o geutate de 1.000—4.200 kgr. 

“miia. Tuburile după ce es din maşină, se retează neted la 
amândouă, capetele, apoi se iau .cu niște făcăleţe de lemri şi 
se învârtesc pe o masă netedă presărată. cu nisip fin ca să 
se lustruiască în' lăuntru şi în afară apoi se aşează pe stelaje 
de. laţi, într'o şură ori şopron că să se usuce bine şi în urmă



* 

— 182 — 
-4 

se ard în cuptor ca ţiela, punându-se în sus mai multe vărite 

unele in altele şi numai câteva se pun orizontal cele dela 

vârf şi se ard ca să deă un sunet deschis metalic, pe care il 
menţin şi după ce au fost puse în apă. 

Tuburile sugătoare se fac de obiceiu de 30 cm. lungi şi 
de 40 mm. largi, iar tuburile collectoare au aceeași lungime, 

„.. însă lărgimea lor variază după trebuință dela 40—150 mm. 
Tuburile de calibru mai mare nu se usitează, din cauză.că 

sunt greu de făcut şi ne vin 'prea scumpe; la caz de tre- 
-buinţă ne ajutăm punând două ori trei serii de tuburi mai: 
mici, cari. au avantagiul de a fi mai ieftine şi ele înlătură tot 
aşă de bine apa şi .se curăță automatic de nămol. 

"-Pentru îmbinarea conductelor, se fac unele tuburi su- 
„ gătoare frânte cu un genunche, iar la cele collectoare se lasă 
“0 gaură, potrivită pentru intrarea genunchelui lor, ori când 
sunt crude încă ne arse se'taie la ambele găurile potrivite 
şi apoi.se usucă, definitiv şi se ard. De smălțuit tuburile de 
drenagiu nu se smălțuesc niciodată, pentru că ar- fi prea 
scumpe. | 

Lucrul principal însă la, fabricaţiunea tuburilor este, ca, . 
ele la uscare și la'ardere în cuptor să nu-şi piardă nimic 
din forma lor primitivă. Orice abatere și defect dela forma - 
lor normală, fie convulsiune în afară, sau în lăuntru, ori capăt 
neregulat, trebueşte evitat cu scrupulozitate, căci ele înlesnesc. 
numai depunerea de nămol și pătrunderea rădăcinilor în 

“arenuri. Odată un Singur tub astupat, este foarte greu de. 
găsit, şi el paralizează. apoi drenagiul întreg din funoțiunca 

“sa regulată. - i 
Pentru așezarea, lor, ca lucrări prealabile se cere casă 

facem mai întâiu un nivelament exact al terenului, consta- 
tând pretutindenea, înclinaţiunea terenului, ce voim a secă. 
După ce am făcut . nivelamentul şi planul exact pe hârtie, 
procedem apoi la trasarea conductelor pe teren. Seriile şi 
lungimea, fiecărei conducte lei însemnăm pe ţăruşi şi pari după, 
mărimea lor. 

La cele în curmezişul tuburilor, se pun perpendicular 
“pe căderea cea mai mare iar in unghiu drept vin. cele su- 
gătoare, şi se pot. pune la distanţă rai mare și se sventă mai 
mult teren deodată... |
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„La săpat trebue să avem totdeauna în vedere principiul 
ca să mișcăm pământul cât se poate de .puţin, pentru a face * 
economie din . spese. Lucrătorul numai la un rând de pă- 
mânt „poate să, iritre cu picioarele în şanţ, iar d'aci înainte, . 
trebue să-l sape numai de d'asupra, apăsând cu mâinile pe . 
„coada casmalei. ă a 

„Cu mult mai bine decât casmalele noastre ordinare, se 
potrivesc pentru. acest, scop, aparatele englezeşti, speciale 
pentru drenagiu, cari se” compun din. casmale de oţel in 
formă, de lingură, de diferite mărimi, cu coade scurte şi cu . 
ochiuri la vârful lor, pe cari apăsăm cu călcâiul mânei, în 
loc de apăsatul cu piciorul pe latul casmalei, şi apoi o lin- 
gură lungă şi incovoiată numit după forma. ei gât de lebădă, 

  

     - Fig. 53.— Aparate pentru drenagiu 
1).Gâtul de lebădă ;. 2) Casmale de . 
diferite mărimi; 3) Cuiul pentru aşe- | E 

- zat tuburile ; 4) Târnicop. e ! ; . 

Aşezarea tuburilor; 

. 

care servă la scosul pământului din şanţ, şi în fine un cuiu | 
cu coada lungă de care ne servim la punerea şi aşezarea - 
tuburilor. . i 

La toate aceste operaţiuni, lucrătorul stă: cu picioarele 
pe ambele laturi ale şanţului fără de a se mişcă “din loc, * 
pentru a .nu surpă pământul. Când păreții șanțului nar oferi 

-“destulă consistență, ca, .lucrătorul să poată stă pe-ei şi să 
lucreze, atunci ii fixăm. prin o scândură pusă pe deasupra, 
sau prin punerea, de scânduri în interiorul șanțului pe am: 
bele părţi şi le fixăm prin. nişte leniine înţepenite între ele; 
pământul ce-l scoate din șanț, îl aruncăm . numai deoparte 

a 
ii
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a șanțului, iar” de „cealaltă înşirăm tuburile. Când lucrătorul 
nu mai poate curăţi funqul șanțului în deajuns cu gâtul de 

"lebădă, atunci curăţă ţă- 
râna măruntă, cu mă- 

tura de mână sau îl 

bate cu un pisălog semi- 
cilinâric de 50 cm. lun- 
gime. | 

__.„ De săpat începem 
cu săpatul totdeauna din 
jos în sus, dela canalu- 
rile collectoare şi mer- 

gem treptat în sus la 
cele sugătoare. Odată : 
săpatul terminat, pro- 
cedem imediat. la 'pu- 
nerea şi așezarea tu- 

burilor, 'începând de 
astădată, invers din sus 

E în jos. | 
. „ î Cu cuiul luăm fie- 

Fiu, 53, — Planul unei rețele de drenagiu, liniile care tub şi-l punem îa curbe sunt orizontalele, cari denotă etdereu tere= Kiei 
nului, liniile groase sunt tuburile colectoare, cele fundul șanțului aşezân- 

subțiri drenurile susătoare. du-le și potrivindu-le 

capăt la capăt şi aşă de strâns unite ca să nu poată fi luat 
unul singur din şir. Dacă sunt unele strâmbe, atunci ele să : 
se pună să vină cu strâmbătura la o parte, niciodată însă 
de-asupra 'ori dedesubt. e 

De ordinar tuburile le putem aşeză cu cârligul şi în- 
„cheiă, destul de bine, încât le asigurăm atât contra întrărei 
pământului şi ţărânei, cât şi a rădăcinilor fibroase dela plante. 
Pe unele locuri însă unde şe găseşte un nisip foarte mărunt 
şi fin — nisip din fontanitură — va. fi de lipsă punerea .unui 
tub mai mare la capătul lor,. ca, mânecar; pentru a împe- 
decă strecurarea, nisipului în tuburi, sau le acoperim la în- 
cheiături cu făşii de iută asfaltată, cu carton smolit, ori pu- 
nând un strat de lut galben ori de muschiu. Tot aşă facem 

„Şi în apropierea de pomi şi tufe, pe cari nu le putem în- 
„Conjură sau evită. Mânecarele însă nu fac alta decât să facă 

A | 
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- drenagiul şi mai scump decât este, şi de multe ori mâne- 
carele împiedecă apa de a se strecură în tuburi. | 

“Pentru ca. tot felul de animale mici: şoareci, cârtiţe, 
broaşte, insecte să nu poată pătrunde din afară în lăuntrul 
drenurilor şi să le înfunde, făcându-şi acolo culcușurile lor, 
ne asigurăm de mai înainte, punând la capetele externe ale 

-drenurilor, o reţea de sârmă, prin care să poată, trece apa, 
dar. nu şi insectele, iar capetele de sus ale drenurilor Sugă- 
toare le astupăm cu pământ. Odată tuburile aşezate pe seria, 
întreagă, punem pământul pe ele—iîntâiu pe cel rigid şi mort, 
şi-l bâtem bine apoi pe cel lucrat deasupra; insă trebue să-l 

„ punem cu îngrijire ca nu cumva să le mișcăm din loc. | 
Un drenagiu bine făcut durează câte 80—100 ani, dacă 

nu şi mai mult, sau cel puţin până ce terenul îşi perde ab- 
sorpţiunea sa excesivă de apă, şi-şi modifică calitățile fizice 
cutotul o 

:Scurgerea apei în drenuri se face mai întâi din terenul 
situat în apropierea - nemijlocită a -ţuburilor, care prin pre- 
siunea ei pătrunde printre capetele tuburilor în lăuntrul lor. 
După ce apa dimprejur sa scurs, in urma „ei. lasă tot u- 
tâtea goluri mari şi mici, numite meaturi şi capilare, în 
care vine altă apă din straturile superioare laterale şi infe- 
rioare' ale terenului, urmând şi ea acelaș drum şi răvaşe 
până ce s'a scurs şi secat toată apa. In urma scurgerei apei 
pe aceleaşi mici goluri, răvașe şi capilare, pătrunde aerul at- 
mosferic, care usucă şi încălzeşte. pământul. 

     
Fig. 56. — Funcționarea drenurilor, 

Un drenagiu făcut din nou, va începe şă curgă numai 
după ce sau format mai întâiu aceste mici .răvaşe şi capi- 
lare, iar. din pământul odată svântat, va curge apa din die:
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nuri numai după ce aceste răvaşe şi capilare, : sau umplut 
din nou cu apă. De aceea de obiceiu pe timp de ploaie dre- 
“nurile nu curg, şi incep a curge numai după ce a stat ploaia. 
Cu cât este mai multă apă întrun teren, şi pământul. este . 
permeabil, cu atât va curge. mai multă și mai iute apa din . 
drenuri. , 

De pe un loc drenat, zăpada se duce. primăvara mai 
“curând şi: pământul se svântă cu două săptămâni înaintea 
celui nedrenat. Cultura sfeclelor, a trifoiurilor, luţernei şi ra- 

„Ppiţei, şi a o mulțime de plante cu rădăcini lungi şi pivotante, 
care înainte eră nesigură, acum devine sigură şi rentabilă. 
“Toate plantele cultivate pe ele, sunt sigure, şi de mare va- 
loare întrinsecă. Pământul câştigă sută la sută, eventual până 
la 200% din producţiune şi valoare. 

Spesele drenagiului însă sunt considerabile; ele se urcă. 
de hectar la 250—350 lei şi mai bine; aceasta depinde de 
plata, muncitorilor, de calitatea, terenului şi de scumpetea tu- 
burilor și de transportul lor. 

In regiunile lipsite 'de apă, unde pe la poalele dealurilor 
se crede că se află multă apă, fie de infiltraţiune, fie din vine 
de apă, aceste ape se pot adună. cu ajutorul drenagiului 
într'un bazin ori rezervoriu mai mare, de unde să se scoată * 
cu pompa, economisind facerea de mai multe fântâni, Aşă 
sa procedat pe moşia taberei Șipotele, jud. Iaşi, unde s'a 
făcut drenagiu cu. tuburi collectoare puse la, 10 cm. depărtare 
între ele şi cu petriş cernut; în jurul capetelor lor. 

De facerea drenagiului ne apucăm de ordinar toamna 
în August și Septemvrie, căci atunci pământul e sec și plouă 
mai puţin, iar braţele de muncă, sunt efiine. Săpatul şânţu- 
rilor se dă de obiceiu. in acord. 

Fiindcă drenagiul este o amelioraţiune :scumpă, care 
ameliorează substanţă solului întrun mod radical şi efectele: 
lui se resimt timp îndelungat, se naște întrebarea că la sis- . 
temul nostru de cultura, pământului prin arendăşie şi tocmeli 
agricole pe durată scurtă, cine se poarte spesele lui? Pro- 
prietarul care beneficiază, indirect de el, sau 'arendaşul care 
profită direct Și imediat de efectele lui? 

Incontestabil, că nimeni nu va putea pretinde unui aren- 
daş de ai noștri, ca el să facă pe spesele sale, sacrificii
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aşă de mari cu atari amelioraţiuni, cari să țină 50 ani şi mai 
mult, când el nu este sigur de moşie mai mult de 5-10 ani, - 

încât niciodată el nu-şi va, putea întoarce spesele făcute. Este 
adevărat insă că in străinătate obicinuesc arendașii a face 
atari amelioraţiuni, câteodată şi pe spesele proprii, fiindcă 
acolo termenele de arendare sunt lungi dela, 18—30 ani, aşă 
că în acest interval ei îşi pot amortiză, şi intoarce uşor o 
bună parte din spesele avute, dacă. nu şi capitalul întreg. 
Dar cele mai multe amelioraţiuni se fac şi în străinătate cu. 
deosebire de către proprietari, sau in contul lor. -Deti şi la 
noi pentrui atari amelioraţiuni cel mai nimerit: lucru ar fi, 
ca proprietarul să avanseze capitalul necesar pentru ele, iar 
arendaşul să fie dator să plătească numai dobânda și amor- 

-tizaţia după el, pentru timpul cât foloseşte moşia, şi pe el. 
să-l privească întregi spesele de întreţinere in timpul aren- 
dei lui. 

- In orice caz, drenagiul este pe lângă irigaţiune una din 
" amelioraţiunile cele mai importante în agricultură. 

Despre irrigaţiuni, vezi vol. II, Fitotechnia pag. 508—569, - 

„9. Amelioraţiunea terenurilor marecagioase 
: Şi turboase. 

a , | , a 
„ Prin canalizare, am făcut. dejă în pas însemnat, către posi- 

| bilitatea de a -pune în cultură, şi folosi mlăștinele. In urna ei pă- : 
mântul se. scurge, apa se svântă treptat, cu timpul: turba se aşează 
şi îndeaşă, de nu mai este înfoiată şi sponghioasă ca, înainte, încât 
cel puțin ne permite, de a trece cu carul şi plugul peste ea: Aerul. 
pătrunzând pretutindenea în urma apei, neutralizează, corpii toxici. - 
cari se găsese în pământ şi-i reduce; pământul îşi perde din acci- 
ditatea sa, iar humușul acid şi' earbonisat se transformă, în humus 
dulce mai ușor solubil, încât plantele pot să beneficieze cu timpul 
de azotul din el. Cu un cuvânt, calităţile chimice şi fizice ale pă- 

- mântului se modifică întrun mod destul de simţitor, 
Plantele de baltă — floarea, aquatica — de odinioară, ne mai. 

găsind acolo elementul indispensabil . pentru ele—apa—pier şi se 
rărese pe an ce trece, pe când alte plante” dulci se ivese şi înain> - 
tează victorioase dela margini către centru, sămânţa; lor fiind dusă 
de oameni, animale, vânturi ete. şi le ocupă, locul.
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Nicăieri lupta pentru existenţă, nu se poate aș de bine ob- 
servă şi studiă, în natură liberă, ca într'o mlăştină secată de curând. 
Acolo la fiecare pas, observi lupta pentru existență, ce sa încins : 
în urma scurgerei mlăştinei: pe deoparte între plantele de baltă, 

„cari bat în retragere concentrându-se spre centru, şi între plantele 
de svântat de alta, cari năvălese asupra lor, şi lupta terminându-se 
totdeauna cu înfrângerea totală a celor dintâiu. Numai trestia, 
aninul şi salcia căpreaseă mai rezistă bărbăteşte năvălitorilor, putân- 
du-se acomodă nouilor circumstanţe de viaţă, până ce în fineși ele 
cad pradă, securei şi plugului, şi trebuesc să cedeze locul lor al- 
tora de valoare mai mare. - e 

Astfel firă mari sacrificii băneşti, putem obţine din mocirlele 
şi mlăştinele nefolositoare, cu timpul terenuri fertile şi cu deose- 
bire bune pășuni și fânețe, bogate în erburi dulei și papilionacee, 
pe când înainte vreme ele nu dedeau decât rogoz şi aproape nici 
un beneficiu net, iar mai târziu cu timpul se pot preface şi în te- 
renuri arabile. o | 

Cazuri de amelioraţiuni de mlăştine unic după metoda aceasta, 
vom: cită ca mai apropiate de noi. mai multe: ameliorarea te- 
renului de sub „Dealu crucii“ lângă Rădăuţi în Bucovina, scurs 
încă în secolul al XVIII de către „administraţia fermelor model a 
Statului austriac, şi prefăcut întrun teren de o- fertilitate extra- 
ordinară până în ziua de astăzi, servă ca teren' de plugărie; apoi 
secarea numeroaselor şi intenselor 'mlăștine în . Bănat dintre 'Temi- 
şoara şi Becikerek numite „Groapa cumulătivă a nemților“ şi în Un- 
garia, prin correcţiunea râurilor Timiş, Bega, prin îndreptarea şi re- 
gularea Crișurilor /Tisei ete. făcute parte în secolul al XVIII, parte în 
al XIX. Secarea „Crângului“de la Şereaia şi Mândra, lângă. Făgăraş, 
pe fermele model a Statului ungar, săvârşită.la 1880 unie prin - 
căptarea tuturor apelor curgătoare şi isvoarelor ce se vărsau într'însul 
şi facerea a două canale de seurgere şi altele mai multe în "Ţara 
Oltului. Apoi canalizarea a 2000 pog. de mlaștină în apropierea 
oraşului Braşov cu circa 300,000 lei, dar azi servă mare parte la 
cultura sfeclei de zahăr. - 

” Acest sistem însă are două, și mari defecte: N 
«) că schimbarea vegetaţiunei se face numai cu anevoie, şi 

trebue să treacă mai mulţi ani la mijloc, până “ce pământul se 
înerbează, de sine şi cum se cade. Rogozul se răreşte şi dispare mai
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curând decât se pot întinde Şi însămânţă: ierburile dulei — grami- 
neele—dacă nu sunt însămânţate pe cale artificială. | o 

b) 'ca teren de cultură el este unilateral, conţine prea, mult 
azot, dar prea puţine substanțe minerale, cerealele cad şi rămân 
uşoare la bob, plantele de pe ele crese mai mult în paie şi foi, 
decât în grăunţe, de unde ele se potriveşte mai bine pentru pășuni 
şi fânețe decât pentru arături. Turbăriile conţin în genere prea, 
puţine substanţe. minerale. | ae - De aceia germanii au căutat să le înlocuiască prin alte sisteme, 
“înlăturând deodată. ambele defecte—prin acoperirea marecagiului 
şi turbei ca un strat de lut sau nisip, şi inseminţarea lor pe cale 
artificială la câţiva ani după secare şi svântarea lor. 

Prin acoperirea stratului de turbă cu o pătură de lut sau 
nisip, nu numai că turba se apasă în Jos prin nisip, dar plantele 
găsesc în nisip destul teren. svântat, pentru desvoltarea rădăcinelor 
lor coronali, iar în pătura de jos a turbei, găsesc totdeauna umi- 
ditate destulă, ca ele să nu sufere niciodată de secetă. Afară de 
aceea: lutul şi nisipul le oferă, substanţele minerale indispensabile: 
potasă, ceva calce și fosfor. | , In termen mediu se, dă în anul-dintâi. 800— 1.000 kilograme 
Nainit şi 400—500 kgr. sgura lui 'Thoma de 16—18%/ P205, so- 
lubil, în anii următori se scade la 200—300 kgr. . - 

„După ce s'a scurs odată mlaștina, ea, se acopere cu nisip şi 
şi se ară superficial astfel, ca nisipul să nu se amestece cu turba,: 
ci fiecare să, rămână în strat deosebit. Pentru formarea unui teren 
de arătură, stratul de nisip suprapus trebue să aibă o grosime de 
12 em. ca după .ce nisipul se aşează, să mai rămână în grosime: 
de cel puţin 10 cm., ia pentru pășuni .şi' fânețe este de ajuns un 
strat de nisip şi numai de 6 em. grosime. IN 

„Nisipul şi lutul uneori se scoate de sub turbă însăși, sau în 
caz când nu s'ar găsi acolo, sau nu ar puteă, fi scos, atunci se 
aduce din altă parte: Qin prundurile râurilor, dune, dealuri, şi se . 
cară iarna cu săniile şi vara cu vagonetele. | 

Metodele de cari ne putem servi pentru scoaterea lui sunt 
diferite,. după, circumstanţele locale și grosimea. stratului de turbă. 
In timpul din urmă se dă preferință căratului de nisip sau lut 
din altă parte, fiindcă din el nu se formează acid sulfuric şi prot- 
oesid de fer şi atunci și locurile. de cultură se pot face mai late 
și se perde mai puţin teren cu șanțurile,



După sistemul lui Rempau din Kunrau canalele secundare 
se fac perpendiculare în unghiu. drept pe canalul principal de 
scurgere, lazintervale de 20—25 m., şi atât de adânei, ca nisipul 
ce se scoate din ele, să fie suficient pentru acoperirea întregei su- 
prafeţe, şi ele niciodată să nu se poată astupă. De ordinar săpă- 
tura șanțului trebue să ajungă cu cel puţin 20—40 em. în nisip 
sau lut. Nisipul ce se scoate din şanţ se întinde deoparte şi alta 
a lui, în grosime de 12 cm., ca după ce se va aşeză, tot să mai 

  

4 

  

rămână o pătură de 10 cm. cel puţin, pentru a puteă face plu-. 
gărie pe el, iar pentru pășune și fâneaţă este deajuns şi numai 
un strat de nisip de 6—8 cm. Intre canalele secundare şi cel prin- 
cipal, se lasă- un spaţiu liber de 2,0 m. lăţime, pentru  circula- 
țiunea  lesnicioasă printre ele, sub care sunt puse tuburi de dre- 
nagiu pentru scurgerea apei. | i 

Această, sistemă.. se poate aplică însă numai atunei, când stra- 
tul "de turbă, este numai de 1—1!/2 metru grosime, şi în subsol se 

  

  

Fig. 58. — Celtura în diguri în secțiune transversală. 

afiă nisip diluvial, margă sau lut. Rempau însuși zice că nisipul terțiar 
şi feruginos sunt eu totul nepotrivite. Rempau a ameliorat în chipul 
acesta, în 29 ani 400 ha şi 100 ha cu plugul rigol și le-a cultivat
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în anul I cu ovăz, în al II-lea cu mazăre Victoria. III- lea cu se- 
cară ori grâu de toamnă, IV-lea cu cartofi sau sfecle, V-lea; cu 
orz, cu trifoiu, VI-lea cu trifoiu pentru fân. Deasemenea el cul- 
tivă acum în acele mlăştini ameliorate, tot felul de 'plante indus- 
triale cu deplin Succes; rapiţă de toamnă, mac, chimion, sfecle 
de zahăr. 

“Uneori însă, nisipul scos din adâncime, conţine sulfură de fer,. 
limonită, care fiind expuse la acţiunea aerului, se oesidează şi dau 
nâștere la principii vătămătoare pentru plante: acid sulfurie şi pro- 
toesid de fer; de aceea, o analiză chimică prealabilă 'a' lui, este 
necesară. După ce l-am întins şi încep a se ivi vetre goale prin 
semănături — din eauza lor dispărând plantele, atunci îi dăm var 
nestins din greu, pentru ale heutraliză” prefăcându-le în gips, sau ' 

“prin o arătură deasă şi prin expunerea la căldură și ger a pămân- 
tului pe deoparte şi altă, cu timpul le vom nentraliză, şi face să 
dispară cu totul. 

Unde stratul de turbă şi mareeagiu este de m. grosime şi 
mai bine, încât numai putem scoate nisip din adâncime, acolo este 
mai avantagios de a cără nisip din altă parte, din prundurile văilor 
şi râurilor; din dune, dealuri, sau pulbere de pe şosele, lut, margă, ete., 
care ne stă la, dispoziţie. Marga, lutul și noroiul din strade, sunt 
mai bune chiar decât nisipul. ! : 

Fânaţele marecagioase se amendează foarte uşor: şi eftin, când 
în . subsol -se găseşte var, provenit din scoicile de melei şi conchilii 
miei de apă, care -prin o arătură adâncă se pot scoate 'cu plugul 
la suprafață şi se amestece cu ţărâna. Lor lise dă anual câte 
800—1000 kgr. kainită şi 400 kgr. sgura lui 'Thoma. - sit, 

Insă în cazul, când șanțurile de şeurgere nu s'ar putea face 
nici într'o parte şi nici apa secă, atunci făcând canalele ceva mai 

- late, căutăm: să aprofundăm nivelul apei cu cel puţin 8—10—12 em. 
pentru a' obţine ceva, teren svântat, şi apoi primăvara după ce s'a 
desgheţat pământul la suprafaţă, ca de 8—10 em. lăţime, ' atunci 
îi dăm compost anume preparat, noroiu -de pe strade şi sosele, 
margă, ete., pe cari le tindem şi le-grăpăm bine cu o grapă de fer 
ascuţită. Grăparea trebueşte făcută, în toate direcţiuuile-“pentru ca 
să smulgem şi rupem cu grapa toate gliile: şi vetrele de rogoz până . 
ce: suprafața, terenului întreg s'a prefăcut într'o ciruială groasă de 
noroiu, căreia apoi îndată îi. dăm -un amestec de ierburi dulei con- 
stând din: 6 er. trifoiu roșu “Tri folia pratense, s kgr. trifoiu 

a



corcit Trifolium hybridum, 4 kgr. luţernă galbenă Medicago lupu- 
lina, 4—6 gr. ghizdeiu Lotus corniculatus, 10 kgr.. Raygras en- 
glezese Lolium perenne, 6 kgr. iarba lui Timoteiu Phleum 'pra= 
tense, şi 4 kgr. flocoşiea /olcus lanatus, la hectar, şi toate tor da 
o bună livade de veci. Alţ mijloc: de. ameliorare al mlăştinilor ar 
fi secarea şi apoi pârjolirea lor, iar cenuşa împrăștiată arată şi în 
urmă dată sămânța—ovăz, hrișeă, in, cartofi. 

7 

10. Amendarea terenului. prin desfundare şi prin 
adaos de alte soiuri de pământ. 

Un pământ sleit de forțele sale, sau a cărui sol nu ne pre- 
zintă calităţi suficiente, se poate uşor amendă prin o arătură de 
desfundare, făcută cu un plug rigol sau cu două, pluguri conse= 
cutive puse în aceeași brasdă, şi scoatem pământ nou din subsol, 
pe care îl amestecăm în urmă cu terenul din sol. Arătura de des- 
fundare şi scoaterea de pământ nou să se facă totdeauna toamna, 
și peste iarnă să-l lăsăm pământul nou expus în brasdă crudă, ea 
gerul de iarnă să-l mărunţească, şi oxideze, iar primăvara “îl grăpăm 

bine cu o grapă ascuţită ca să se amestece bine cu țărână veche, 
Desfundarea, şi aprofundarea brazdei să se facă numai treptat, 

căci de multe ori pământul seos din adâncime conţine corpi toesici- 
Din subsol: mai putem scoate uneori şi nisip, margă, argilă, eu care 
se amendăm terenul, când calitățile: fizice şi chimice nu ne satisfac. 
Când pământul din subsol, este de aceiaşi calitate şi omogen. cu 
solul, atunci putem cără nisip, lut și margă din altă parte, cu care 
să-l amestecăm şi amendăm.. Insă transportul de pământ este tot- 
deauna scump. Mai uşor s'ar puteă amendă terenurile nisipoase şi 
prundurile sterile, abătând pe ele un curent de apă tulbure, care 
lăsând-o acolo să vină în repaos, işi va “depune tot nămolul său 
adus în suspensiune şi disoluţiune. , 

Terenurile argiloase și marecagioase se pot amendă prin adaos 
de var nestins sau margă, şi pământ ars dela cărămidării, iar ni- 
sipurile prin adaos de humă și mărgă, prin care ele capătă ma; 
multă consistență şi absorpţiune pentru apă şi gazuri. A mendamen.- 
tul prin var şi margă durează câte 15—20 ani şi mai bine. Amen- 
darea, prin amestecul] cu alte soiuri de pământ se resinite totdeaun a.



CAP. V-- - 
- | E Mă e vo: SA e 

“Lucrarea curentă a pământului 

n. Operațiunile precedate au avut de scop săvârşirea unei 
amelioraţiuni permanente sau de lungă durată a pământului, 

„pe. când .prin lucrarea, curentă sau lucrarea .propriu zisă a 
“pământului,: noi vroim să. modificăm şi. schimbăm calităţile - 
sale fizice numai temporal Şi regulat pe fiecare an, pentru „fiecare recoltă în parte. m 

* Fiecare plantă, lasă după, sine pământul nu numai mai 
sărac în principii nutritive, ci şi într'o stare fizică mult mai 
rea decât Pa găsit, şi eră 61 inainte. Câtă 'vreme plantele stau 
pe teren, pământul se usucă, îşi perde permeabilitatea sa, şi se 
întăreşte; fuzionarea şi descompunerea rocelor se îm puţinează - 
și întârzie: Prin lucrare, noi deschidem şi mărunţim din nou . - 
pământul, facem posibil” ca, gazurile din atmosferă : oxigenul 

„Și bioxidul de carbon să poată pătrunde iarăşi în pământ 
„cari să oxideze; reducă şi descompună silicatele şi substan-: 
țele humice, să le prefacă, în săruri *şi principii nutritive 
pentru. plante, în. detrimentul capitalului inert aflat acolo. 
„Pe lângă aceasta, prin lucrarea, repeţită noi .redăm pă- 

"mântului calităţile sale şi Starea lui fizică anterioară: per- 
meabilitatea, prin care facem posibil ca apa şi gazurile să 

* pătrundă iarăşi și să se înmagazineze mai bine în pământ, 
sămânţa să-şi găsească, acolo condiţiunile favorabile pentru 

„ germinat, iar plantele să-şi poată desvoltă Şi înfige cu uşu- 
rințţă rădăcinele lor in toate direcţiunile. a - 
„Deci lucrarea curentă 'a pământului are de scop: 

1) De a face posibil pătrunderea mai lesnicioasă a aerului 
atmosferic, a gazurilor şi a apei în pământ şi inmagazinarea 

96335 | a. A 13
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lor acolo, trecând argila şi lutut din starea de coagulare în 

aceea de tărmiţare. 

__2) Sporirea principiilor alimentare prin întoarcerea re- : 

peţită a pământului pe o parte și altă, şi expunerea lui într'o 
suprafaţă cât se poate de mare la acţiunea aerului şi ploaiei, 

căldurei şi gerului, care să-l coacă şi Oxideze ca să deă na- 

ștere la nitrificaţiune şi să descompună  silicatele, prefăcân- 

du-le în săruri şi alte principii alimentare pentru plante. 
3) Amestecarea intimă a gunoiului şi substanțelor hu- 

mice cu pământul, în scop de a, grăbi descompunerea lor Și 

amendarea, calităţilor. fizice ale terenului. 
4) De a face ca sămânţa de buruieni să germineze și 

“ răsară, mai curând, şi apoi buruienile răsărite să le putem 
distruge şi să curățim pământul de ele prin o nouă lucrare 
ulterioară. - 

5) De a alungă şi curăţi insectele şi larvele lor şi alte 
animale vătămătoare din: pământ, cari s'ar află acolo, şi sunt 
vătămătoare plantelor. 

6) De a restabili calităţile fizice perdute ale pământului, 
prin merunţirea şi infoierea lui, prin care îl punem în stare 
să absoarbă şi înmagazineze : mai multă apă și gazuri in 
porii săi şi în capilare. 

Lucrarea pământului se face cu diferite instrumente şi 
maşini. Numim instrumente sau unelte agricole acele, cari 
sunt mai simple şi le pune omul singur în mișcare prin forța 

sa manuală, sau prin forţa de vite, iar maşini acele, -cari 
sunt de o construcţiune mai complicată, Și recer o forţă mai 
mare pentru a le pune în mișcare. 

In genere instrumentele agricole se numesc şi clasifică 
totdeauna după forţa motrice, care este necesară la punerea 
lor în aplicare. Astfel avem unelte de mână, unelte de vite 
şi unelte de forță mai mare— abur, apă, electricitate. Re- 
zultatul obţinut cu el este diferit şi proporţional cu forţa în- 
trebuinţată și după construcţia lor. Totdeauna însă trebue să 
predomine principiul: unde poţi intrebuinţă vita, acolo nu în- 

_trebuinţă pe om, iar unde poţi întrebuinţă forțele neinsufle- 
țite ale naturei: apă, abur, vânt,: electricitate, acolo nu în- 

trebuinţă, nici pe om şi nici vită. | - 
După Birnbaum lucrul omului; se vine de 6—7 ori mai 

i
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scump decât lucrul cu vitele, şi de 40—60 ori decât cel cu abur sau electricitate dar mai eftin vine cel cu vânt ori cu apă curgătoare, N 
Cu toată mulţimea Şi varietatea imensă de instrumente ! agricole de cari dispunem actualmente la lucrarea pământului, noi putem lucră cu fiecare din ele pământul .numai într'un mod foarte incomplet ; de ori Şi care instrument ne-am servi, numai scormănim, întoarcem Şi amestecăm pământul, dar. nu-l putem totodată mărunți şi să-l curățim de buruieni. Plugul întoarce şi mărunteşte pământul, grapa îl amestecă şi mărunţeşte, tăvălugul îl îndesă, Şi netezeşte dar niciunul nu-l curăţă de burueni. Totuşi şi în privinţa celorlalte avem progrese însemnate de remarcat: plugul modern care merge singur, şi lucrează mult mai bine decât plugurile vechi de țară, care erau aproape întregi de lemn; grapa de fer flexibilă, față, de cea de lemn ; treeratul cu mașina, față de treeratul cu mlăciul şi călcatul cu vitele. a 

De aceea, noi trebue să ne mulţumim în agricultură deocamdată numai cu descrierea şi cunoascerea, instrumen- . telor agricole esistente, arătând calităţile şi aefectele inerente fiecăruia, din ele. Vom luă pe rând instrumentele de mână, apoi de vite şi de abur. | | 

1. Uneltele agricole de mână, - 

Intre uneltele manuali de lucrat pământul, sunt mai însemnate . numai două: casmaua sau hărleţul şi sapa. Casmaua sau arşeu şi hărleţul se întrebuințează numai acolo, unde arealul de muncit este restrâns, de nu ne putem întoarce eu plugul şi vitele în loc, sau ca pământul este prea. divisat, de nu se poate lucra altfel, ori la culturi de mare valoare: în: grădină, la cultura legumelor, vie ete. În agricultura, propriu zisă, şi pentru cultura mare, el nu vine în considerare, căci acolo se întrebuinţează cu mai bun succes plugul şi alte unelte de vite, sau cel mult la cultura intensivă. de grădinărie. Casmaua, -se compune dintr'un disc şi o coaă. Discul : său lopata propriu zisă, e triunghiulară sau în. formă -de trapez. Ea este sus de 20—25 em., iar. jos de 15—20 cm. lată şi de 25—40 em. lungă. Forma, pătrată ori dreptunghiulară e mai potrivită, fiind că 

N
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cu ea se poate săpa, pământul la acecași adâncime de-o potrivă, pe 
când cea de forma triunghiulară, îl taie: foarte neegal, îl înţeapă 
şi rupe mai mult decât îl aie. > 
a Lopata ei e făcută de ordinar din fer bătut, din oţel, tontă, 
ete. şi numai foarte rar este de lemn şi &hintuită -cu fer, care se 
prea toceşte şi nui se' poate întrebuința decât întrun pământ per- 
meabil.: Pentru'a-o putea împlânta în pământ, marginea de deasupra, 
ei este îndoită, pentru ca să putem apăsa cu piciorul pe ea. 

„ Greutatea lopeţei este de 1—2,5 'chlgr.. Coada la casma este 
de 60—70 cm. lungă şi făcută dintr” un lemn tânăr și uşor, de 
“ordinar de earpin, arțar, păducel, măr sau fag. ” N 

| De mare importânţă este îmbinarea între lopată şi coadă. De 
ordinar la partea 'de. sus a lopeţii, este făcută o pungă în care se 
fiesează coada cu un singur cuiu, iar pungă se termină îitr'o vargă 
mai groasă, trasă pe la îmijlocul casmalei, care: nu face alta, decât 

„să mărească fricțiunea fără de nici un folos, şi nu se poate fiesa nici 
coada în deajuns; în total ea face ca lucrarea, cu astfel de casmale 
să fi foarte dificilă. Mult mai avantagioase şi practice în privinţa 

E „aceasta sunt casmălele- englezești, din a căror dungă superioară e 
„două, foi, ce se întind pe ambele laturi ale coadei, până cătră .ju-" 

- mătate, iar coada are la, vârf o scobitură sau un măner, pe care 
putem apăsa eu: călcâiul mânei, încât ne putem dispensa de călearea 
şi apăsarea cu piciorul pe ea, şi astfel lucrăm mai iute. 

Săpatul eu casmaua, se face prin aceea, că înplântăm vertical 
discul la 25 cm.. în pământ, rupem cu el o făşie de pământ, o 
ridicăm în sus, apoi-o învârtim şi punem cu pajiştea întoarsă în 

„+08 după, ce prin o nouă lovitură ori două, eu easmaua am. mai 
mărunţit'o încâtva. “Intoarcerea, şi măr unțire a pământului se face cu 
mult mai bine decât cu plugul, şi pământul rămâne totdeauna în 

"suprafaţa plană în care a fost. 
Defectul principal însă, la lucrul cu casmaua este, că lucrăm. 

puţin de tot,şi deci el ne vine foarte scump şi nu se plăteşte decât 
- la culturi de mare valoare d. e. la cultura de grădină, legume; 

pomi fructiferi, vie. Un om, oricât: de -bun lucrător ar fi el, nu 
poate lucră pe'zi mai mult de 0,5 — 2,0 are, așă că pentru să- 
parea unui hectar de loe. ne-ar trebui 50 — 200 zile. Apoi la să- . 

„patul cu casmaua mergem înapoi ea racul, nu vedem nicodată ce 
„avem inaintea. noastră, de unde și progresul este puţin. Şi mai mie 

o.
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- DN - i n Ei spor avem la desfundatul pământului la 60—80 em pentru pomi 
vie legume ete unde nu putem săpă decât 8—10 m? pe zi. 

   ph 
L =     . . , . , 

- Fig 59.—Casmale englezesti. ' Furei de fer pentru fân, Sapă pentru săpat : Ă ! " gunoiu și săpat, : „_ sfeele. 

Cu un cuvânt lucrarea cu casmaua ne vine totdeauna ! foarte 
scumpă, dar de multe ori este rentabilă, alte ori unie posibilă. 
Târnacopul și gheunoaia nu se întrebuinţează decât la săpatul de 
gropi şi găuri adânci întrun pământ tare. și la scos de petti și 
rădăcini. Deci cu 'ele vom puteă lueră și mai puţin decât eu cas- 
maua. Furcoiul şi hărleţul!) se pot consideră ca o casma cu discul 
spintecat în 2—3—4 părți, şi ai căror colți trebuese să fie tot- 
deauna de oţel. Cu ele pământul se mişcă; şi scormoneşte binişor 
dar nu se poate întoarce în de ajuus, e 

Fureoiul se întrebuinţează, cu deosebire la scoaterea, cărtofilor 
“şi a sfeclelor din pământ, şi măi puţin la scormonirea pământului. 
Pentru “acesta, sunt fureoaie euglezeşti şi americane de oţel cu câte 

„„ 8—% coarnelate, Fureoaiele cu 2 3 şi 4 colţi înguşti, se întrebu- 
inţează, cu deosebire la, încăreat şi descăreat fân şi paie şi la rânit 
şi cărat gunoiul. Furcile de fek și de lemn cu 2—3 coarne la făcut 
şi încărcat fân, paie. e 

"Pentru săpat, la pământurile petroase și piezişe, casmaua, şi 
fureoiul' nu sunt suficiente, ci sunt mai bune târnăcopul şi sapa. Ea : 
se compune dintr'un dise triunghiular, ori în formă de dreptunghiu în 
greutate până la 4 chlgr., în a cărei ureche este ficsată o coadă 
de lemn de 70-—100 em. lungime. Sapele sunt de diferite mărimi, 

“ear când sunt mici de tot, poartă numirea de săpălige.' Pentru iz- 
lăzuire şi ruperea ţelinei ete, întrebuințăm totdeauna, sape solide. 

  

” 1) Hărleţ se numeşle pe unele locuri casmaua, în altele un fel de sapă îngustă 
sSavă spintecată, cu 2 coarne. Aci se înțelege cea din urmă, -



— 19 —. 

Intrebuinţarea principală a; sapei este la, săpatul porumbului și a plantelor prăşitoare, şi la scos de pământ din găuri şi gropi. , 
La săpatul cu sapa lucrătorul merge” iuainte, și trage pă- mântul în jurul său și luerul sporește mai tare. Un lucrător poate "săpă pe zi 2,5—3,0 are. Cu sapa, pământul se mişcă, mărunţeşte şi scormoneşte binisor, dar nu se poate întoaree în deajuns. Săpatul. plantelor cu sapa de mănă, este din ce în ce mai mult înlocuit 

prin sapa mecanică, trasă de vite. ! 
. 

2. Uneltele de vite, 

Intre toate instrumentele de vite, plugul este instru- mentul cel mai important, căci pe el se bazează intreagă “agricultura sau' plugăria. Numai acela. care are plug propriu Şi ară cu vitele şi plugurile sale proprii, este Şi se numeşte plugar. Fără de pluguri bune nu este posibilă plugărie bună, Şi nici cultura sistematică:a „pământului. Pământul care îl. tăiem și răsturnăm cu plugul, se numeşte brazdă. 
La plug, tăierea; invârtirea Şi răsturnarea brazdei nu se face în două sau niai multe momente consecutive, ci în unul şi acelaşi moment, și în continuu, fără, întrerupere până ce plugul este în acţiune; de aceia-lucrarea, cu el este 

mult mai spornică şi mai eficace, decât cu casmaua și sapa. Afară de aceasta, la plug nici-odată noi nu ne servim de forţa slabă musculară a omului, ci totdeauna de forța mai „mare a vitelor, uneori şi de: forțele neânsufleţite ale naturei, . de abur, sau electricitate. a | 
Plugul în sine este un instrument mult mai complicat, 

decât casmaua şi sapa. Părţile arătoare propriu zise ale lui. sunt: fierul lung sau cuțitul, fierul lat sau brăsdarul,- și cor- mana, iar celelalte sunt părţi accesorii: grindeiul, plasul, bârsa, coarnele, rotilele şi regulatorul. Unele pluguri mai 
au afară de aceste încă Şi alte părţi accesorii d. es. un al doilea brăsdar sau custura, pentru tăierea și raderea mieriş- telorşi buruienilor, apoi, aparat pentru scormonirea brasdei etc.
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-3. Părţile plugului 

a) Fierul lung, taie totdeauna pământul în linie verticală. 
EI nu este altceva decât un cuţit mare ca de 60— 80 c.m. 

“lungime, cu un tăiş de 6,5—8cm. lăţime Și cu 0 muche sau 
dungă groasă de 10—15 mm. 

“Fierul lung sau cuțitul este totdeauna mobil, ca să poată 
fi ridicat în sus şi lăsat in jos după trebuinţă, dar totodată 
el să se poată fixă aşifel, încât să reziste tuturor piedicilor 
şi greutăților, ce i-ar stă în cale, şi fără de a se clăli din 
loc. Numai atunci își ajunge el pe deplin scopul său. 

Fierul lung este sau întreg de oţel, 
sau că el este din fier bătut şi numai tăi- 

şul lui este oţelit, pentru a puteă fi ascuţit. 

EI se fixează totdeauna pe grindeiu 
inaintea. fierului lat sau a, brăzdarului, şi de, 

obiceiu astfel că el să 
vină cu vârful înainte, 

şi ceva în afară, adecă, 
către brazdă şi cu 2—3 

cm. mai sus, de cât 

Fir. 60.— Fierul lung  Chinga fierului lung după brăzdarul. La acelaşi 
de plug - I. &F. Howardt-Bedford. nivel cu brăzdarul nu 

| este bine ca. să-l punem 
şi nici mai jos decât el, fiindcă în cazul dintâiu, plugul se 
înfundă uşor, iar în al doilea, el măreşte fricţiunea, fără de 
nici un folos. Deasemenea ar fi greşit şi în cazul, când l-am 

pune prea sus, căci.atunci în loc. de a tăiă brazda, el mai 
mult ar rupe-o, şi ne consumă prea multă forţă, fără de 

-nici- un folos.. 

Mult depinde şi de fixarea lui în grindeiu. Cea mai de- 

   
. fectuoasă între toate, eră fixarea, lui intr'o gaură cu patru N 
muchi, făcută în grindeiu, prin care după - mărimea gaurei, 
se slăbiă grindeiul foarte mult. De aceea mult mai bună este 
'Axarea lui prin ajutorul unei chingi ori verigi de fier cu 
piuliţe, la care grindeiul rămâne intact şi cuțitul se poate 
fixă mult mai bine. Dacă suntem siliţi să. scobim grindeiul, 
atunci cotorului dela cuţit, nu-i dăm nici odată formă rotundă, 
care recere o gaură prea mare, ci îi dăm mai bine forma,
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în patru muchi, şi atunci gaura devine mai strâmtă. In sco- | bitură, fierul lung se fixă la plugurile vechi de lemn, cu. aju- torul unui lemn încovoiat, numit -dreavă, prinsă între aife- -rite cuie. a a 
Poziţia fierului lung depinde după calitatea pământului. 

ie Cea -mai. bună, este, ca, el să fie 
cu vârful îndreptat totdeauna 
ceva, mai înainte şi faţă de grin- 

„deiu să formeze un unghiu de 
50—6W. Când plugui, sar prea . 
înfundă cu mieriști, buruieni, ' . 
rădăcini -etc. din cauza fierului 

: dd lung, atunci ridicăm pe acesta Fig. 61.—Diferite forme de cuțite pen- ceva mai Sus, şi îi dămo pozi- 
E lată peer capia Al ete ție aproape verticali pentru a. 

„1 „evită adunarea, de miriști, deși - 
plugul atunci va pătrunde mai anevoie în pământ. 

   

   
  

  

„ Fierul lung nu are aceiaşi importanţă pentru toate te- 
renurile. Pe terenurile compacte şi tenace: argiloase şi lutoase | şi cele ierboase, şi la făcutul ogorului. el este indispensabil şi „nu poate să lipsească niciodată, pe când la terenurile nisipoase Şi pietrișuri și la întors el poate să fie, și poate să lipsească, La unele pluguri schimbătoare fierul lung este înlocuit prin 
o lature ridicată a brăzdarului care îl înlocueşte binişor, iăr la alte pluguri — plugurile polibrazdare, plugurile fără, rotile, Ruchadlo el este cu totul suprimat. Americanii au inlocuit
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fierul lung dela plugurile lor printr'un ferestrău circular, 
EI se potrivește foarte bine pentru terenurile marecagioase 

Şi turboase și pe terenul de pădure, pe cari le tâie cu multă! 
uşurinţă; acum e adoptat de Sack şi de alji fabricanți. Pe. 
pământul burnienos .ori gunoit din nou ise adaogă un ante-" 
brăzdar care rade buruiaria, şi gunoiul, și o aruncă în brazda, 
deschisă, Şi -apoi vine cormana care o acopere cu ţărâna. .: 

U) Fierul lat sau brăsdarul are menirea de a, tăiă brazda, * 
„în linie “orizontală şi a o ridică. ceva. în sus, ca să o poată - 

prinde. bine cormana. Brăzdarul şi cormana fac la arătură 
operaţiunea, principală, deci ele nu pot să lipsească niciodată, 

“dela ori şi care plug. i 
„___- Brăzdarul se face din fier bătut şi oțâlit la vârf, din fonta 
călită, din oţel etc. Unii fabricanți ca Ransomes și alţii îl. fac 

_“din două feluri de fontă; una superioară din fontă moale şi 
alta, inferioară din fonta tare, pentru ca_brăzdarul la arat să 
se ascută automatic, e 

„: Brăzdarul are forme diferite: de triunghiu, trapezoid, 
„de cuiu, săgeată,. daltă etc. după calitatea fiecărui teren. 
Vârful lui totdeauna trebue să fie ascuţit, și cu ceva mai lung 
şi ușor “îndreptat în jos pentru a prinde bine în pământ, 
Unele pluguri, ca cele americane şi cele de Eckert, au pe 

„Subbrăzdar ascunsă o daltă ascuțită de 40--50 cm. lungime, 
ce se ficsează cu ajutorul unui şurub şi cu 2—3.cm. totdeauna 

se lasă să; steă inaintea brăzdarului, pentru a prinde plugul 
mai bine în brasdă, și a nu se uză aşă de lesne brăzdarul.! * 

   
   A | 

„- Fig. 63.—Brăsdazul de Ransomes, Fig. 61.—Brăsdarul dela plugul 
Sims & Jefteries, , vechiu românese. : 

Fierul lat se fixează, pe plas: fie că. se împlântă cu ure- | 
chile direct în botul plasului, fie că se fixează pe plas cu ajutorul 

„unor şuruburi cu piulițe. In casul din urmă însă, piuliţele 
trebuesc să fie cu capetele lor totdeauna cufundate în pânza
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-brăzdarului, ori pe dedesupt unde nu ajunge ţărâna ca să 
„nu mărească fricţiunea. Uneori— mai rar — brăzdarul este. 
direct unit cu cormana, mai cu seamă la plugurile schim- 

„bătoare, şi la Ruhadlo cele cari rnărunţesc bine pământul, 
şi-l amestecă. Plugurile schimbătoare au totdeauna brăzdare 
triunghiulare, iar pentru terenurile compacte şi tenace, cari 
se ară dificil, se preferă, de obiceiu pluguri cu brăzdare în 
formă de săgeată, ori de daltă. 

Pentru ca fierul lat să poată tăiă brazda in mod satis- 
„făcător se. cere, ca el să fie totdeauna ascuţit, eventual când 
se îngroașe uşor, să poată, fi ascuţit şi de câte două ori pe 
zi, sau cel puţin odată pe fiecare zi. De aceea pPlugurilor mai 
noui, li se dă totdeauna câte 2—3 brăzdare de rezervă, pe - 
cari le schimbăm şi înlocuim după trebuinţă. 

€) Cormana sau şi cormanul se lipeşte intim cu brăzdarul, 
şi are- menirea “specială, să învârtească şi răstoarne pământul, 

"ca, să-l expună aerului atmosferic, într'o suprafaţă cât se 
poate de mare. Cormana se fixează de bârsa şi de coarne, 
sau dacă este de metal, „e totdeauna fixă de corpul intern 
al plugului-trupiţă. 

După material, cormana este făcută din lemn ori din 
fier” bătut, fontă, alamă, fontă tare şi oţel. La plugurile pri- 
mitive, de lemn, cormana se compuneă dintr'o blană (scân- 
dură) mare de lemn, necioplită, care se subțiă și lustruiă 
singură prin frecare, sau din două bucăţi de lemn puse oblic 

  

Fig. 65. rupi (eormana cu brăzdar) de oțel a lui R. Sack-Plawitz, 

de ambele laturi ale plugului precum se mai pot ele vedeă! 
incă şi astăzi la aşă numitele pluguri şi rariţe bulgărești. Plu- 
gurile americane au uneori numai un disc rotător in loc de 
brăzdar şi cu cormană la olaltă. 

„ Cormanele de metal în orice caz sunt de preferat, căci
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fricţiunea la, ele este mai mică; de aceea toți fabricanţii de 
pluguri au întrodus la plugurile lor peste tot cormane de fier, 
dacă au şi conservat încă grindeiul, bârsa, şi plasul de lemn. 

După forma sa cormana este foarte variată, şi cea mai 
greu de construit intre toate părţile plugului: aci este dreaptă, 

„aci concavă, convexă, sau uneori şi concav-convexă. Câna 
ea, este de metal, atunci este turnată în anumite tipare; sau 
„că în stare incadescentă a fost comprimată în anumite forme. . 

De dimensiunile cormanei, depinde învârtirea şi răstur- . 
narea, brazdei; lungimea, ei variază între 26—160 cm. Plu- 
gurile cu cormana, lungă, invârtesc şi răstoarnă bine pământul, 
dar nu-l mărunţesc în deajuns, pe când cele cu cormana, scurtă, 
rup şi mărunțesc bine brazda, însă fără de a o întoarce su- 
ficient. De foarte mare importanţă este, îmbinarea cormanei 
cu brăzdarul, care trebueşte să fie lentă şi bine nădită, ca 
pământul fără cea mai mică fricţiune şi pedecă, să poată trece 
de pe brăzdar pe cormană, pentru a fi învârtit şi răsurnat 
de ea. Cele mai rele între toate, erau plugurile vechi de lemn. 
unde cormana eră pusă: aproape sub un unghiu drept, faţă, 
de brăzdar, şi fricţiunea pământului între ele eră foarte în- 
semnată. De aceea, ele mergeau așă de greu, şi aveau totdeauna 
tendinţa, de a eși din brazdă afară; Din contră, la plugurile 
noui: ca plugul Universal de Sack etc. unde intrunirea, lor este 
mai bine potrivită, merg aproape singure, şi sunt mai uşoare 
la tras, decât cele. vechi. 

  

Fig 62.—Plugul țărănese transilvan pentru"? vite, făent de A. Nieger, 
Sibiiu. Preţul 25—28 cor., retilele lui 15—20 cor. 

Plugurile speciale pentru scursori de apă şi rariţele pentru 
muşuroitul porumbului au câte două cormane, iar plugurile 
de desfundat subsolul, sunt. fără cormane. 

. 2



— 204 — 

„d) Plasul nu face arătură propriu zisă, din contră el în- 
deasă pământul, căci el este partea acea a plugului, care se . 

- târăşte prin pământ şi lustrueşște pământul. EL serveşte numai 
la, fixarea brăzdarului, bârsei și a coarnelor. El este de lemn 
sau de fier, şi când este de lemn pentru a evită tocirea lui, 
este pe margini căptuşit cu două, şini de fer. , 

“ e) Bârsa este partea care: împreună: plasul cu grindeiul 
Şi brăzdarul, şi de care de obiceiu se fixează şi cormana cu 
partea dinainte. Bâbsa este fixă ori mobilă şi făcută din fier - 
sau: din lemn. | . - 

/[) Grindeiul este partea, care împreună. și legă între sine 
toate celelalte piese ale plugului la olaltă, le dă soliditatea și 
rezistenţa necesară, și de capătul lui anterior prinde şi. trage 

„ totodată și forța motrice. Grindeiul trebue să “fie în. prima 
linie destul de solid, ca să poată învinge toate . piedicele și 
obstacolele, ce i se opun în cale. o [ 

Grindeiul poate fi de lemn, de fier sau. de oţel. Dacă 
este, de lemn atunci, trebueşte făcut totdeauna dintr'un lemn 
tare şi fibros: frasin, carpin,. mesteacăn, măr, ulm tânăr etc. 

4 - ” _ : . . 

   "IF. EGKEATă 
Fig. 67. — Plugul de oțel al lui Eckert, 

Când este de fier sau oţel poate fi. făcut sau dintr'o . 
singură piesă în formă cilindrică, sau în palru muchi ori 
că este alcătuit din mai multe piese nădite între sine. La 

„ plugurile de Eclert el este curbat pentru ai da mai multă 
tărie şi a împedică .astuparea, lui cu gunoaie.
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Cu .cât grindeiul este mai lună; cu atât el e este mai puţini 
_ simţitor contra loviturilor laterale. De ordinar. la, plugul cu” 

rotile, se face grindeiul mai. lung, decât la cele fără de .ro- 
tile sau rariţe. Grindeiul lung are, totdeauna tendinţa de a 
împlântă plugul adânc în pământ, iar grindeiul scurt de a-l 
scoate afară din pământ. Grindeiul are la capătul lui mai 

- multe găuri-și scobituri, cu ajutorul cărora, noi il putem lungi 
sau scurtă, ca să scoatem şi afundăm. plugul, după trebuinţă. 
Capătul grindeiului stă răzimat pe osie sau pe podul rotilelor - | 
situat între cele două rotile, iar cu: ajutorul unui lănţuș cu. 
un ochiu mai mare, numit potâng, îl putem scurtă şi lungi. 

Cu ajutorul podului rotilelor il putem ridică sau slobozi. 

"g) Coarnele unul sau-două,. servesc la, conducerea, şi di-: 
rigerea plugului. Pentru pământurile ușoare și permeabile, 
este de ajuns. un singur corn, iar pentru pământurile argi- 

loase și greoaie, plugul trebue să aibă totdeauna, două coarne. 

Coarnele sunt fixate 'de grindeiu. şi de partea dinapoi 

a plasului. Coarnele lungi sunt ceva mai sensibile decât cele 
scurte, dar ele sunt totodată şi mai. grele Şi nepractice la” 
intors. -* 

h) Rotilele. Capătul dinainte al grindeiului cu potângul 
sau cu un lănţuş se razimă pe osie, sau pe podul a aflat intre 
cele două roate mici „numite rotile: Rotilele servesc la răzi- 
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Fig. 65. Rotilele lui R. Sack. Fig. 6, Secțiunea rotilei Eckert, 

marca. şi şi fixarea. grindeiului: şi la transportul plugului. Ele 
“în realitate nu fac alta, decât să mărească: greutatea şi fric- 
_cţiunea plugului fără de + un motiv serios; de aceea, la plugu- - 

i. 
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rile americane şi engleze ele sau că au fost suprimate cu 
“totul, sau că au fost reduse la cea mai simplă expresiune, 
la o singură rotiţă ori cărigă, șau la un singur picior Mobil, . 
care serveşte la răzimarea şi regularea adâncimei plugului. 
Plugurile fără rotile sunt cu mult mai uşoare după con- 
strucţiune şi după mers, decât cele cu rotile. Rotilele deci 
“nu numai că, sporesc greutatea ŞI fricţiunea plugului într'un 
mod considerabil, prin greutatea lor proprie şi la.învârtirea 
Şi mișcarea lor pe pământul inegal; dar la ele se mai adaogă 
şi pământul, ce sa, depus pe obedele lor, care în anumite 
cazuri, când pământul este moale, este :foarte însemnată. 

Fricţiunea este mai mare, când rotilele. sunt.egali, şi 
mai mică, când ele sunt inegali, .şi cea mare mergând în 
brazdă, iar cea mică pe deasupra, ajung să fie ambele la 

- acelaşi nivel. Mai bine este însă când osia este în linie frântă 
ca rotila din brazdă să poată fi ridicată și scoborită după 

- adâncimea, ce vroim să i-o dăm brazdei, 
Cu toate acestea şi rotilele iși au importanța şi valoarea 

lor reală. Plugurile cu rotile cu toată greutatea lor mai mare, 
merg mult mai uşor şi uniform decât cele fără rotile; iar 
unele obstacle şi greșuri mai mici, se pot uşor evită şi în: 
dreptă, fără ca plugul să salte, ori să iasă din brazdă, şi cu 
ele poate lucră şi un argat fără experienţă. Ele sunt totdeauna 
indispensabile pentru terenurile argiloase şi tenace. - 

Plugurile fără rotile, deşi sunt mult-:mai uşoare dar 
„merg foarte inegal, recer multă, atenţiune şi experienţă din 
partea celui care le conduce, şi se poate ara cu ele numai 
pe terenurile nisipoase şi intermediare, care se ară uşor. 

î) Regulatorul. Forţa, trăgătoare a vitelor se foloseşte pe 
“deplin la munca productivă, când capătul grindeiului dela 
plug vine să steă în linia de tracţiune ideală. Linia, de trac- 
țiune însă se determină printr'un punct central—cuiul dela 
jug ca forță, şi un al doilea, situat în urma vârfului dela 
brăzdar, unde se concentrează rezistența, cea mai mare, ca. 
greutate. | 

Punctul gravitaţiunei se modifică şi schimbă după îm- 
” prejurări: după adâncimea brazdei, după mărimea vitelor, 
lungimea tânjelei sau a şieaurilor. Cu ele se modifică şi linia 
de tracţiune. 

+



- 

Pentru regularea, ei, grindeiul trebue să aibă totdeauna. - 
un regulator, care să reguleze de mai înainte adâncimea, şi 
mărimea brazdei. Unele schimbări momentane şi mai mici, . 
se pot execută dela, coarne -în timpul lucrului. 

  

"Fig. 10.—Piugul de oţel de Eckert, Berlin; «reutatea 97: ker. ară la 
20 em. adâncime şi costă loco Bucureşti 60 lei, 

Regulatorul poate fi de lemn ori de fier, vertical sau 
orizontal prevăzut cu ochiuri, belciuge, scoabe sau lănţuşuri 
de fier. Plugul merge adânc, când plecăm capul grindeiului 
și a' brăzdarului în jos, iar de -dinapoi dela, coarne, îl ridi- . 
căm în sus. Mai puţin practice sunt cele cu hârsa mobilă, 
cum. este bunăoară plugul lui Vidaci, şi mai bune, cele pre- 
văzute cu o scară cu tăieturi, pe care plugul se poate ridică 
și scobori. e o a. 

Plugurile ordinare de lemn le putem face să meargă, 
mai adânc în pământ prin lungirea grindeiului, punând po- 
tângul mai spre capătul grindeiului. Lăţimea brazdei o regulăm 

„Cu schimbătoarea din fălcele sau din lănţuş. Când schimbă- 
toarea, se află pusă în gaura, dela mijlocul fălcelelor, atunci 
plugul merge drept, iar când schimbătoarea se pune în gaura 
dela dreapta, plugul se impinge spre stânga adecă în pământ, | 
și taie brazda mai mare, şi vice-versa. De asemenea când 
lanţul din dreapta'sau stânga se scurtează. Altelă au regulator . 
la capătul grindeiului. | | 

_ Şi mai bine este, când grindeiul este ținut; de ambe la- 
„ turile cu 'lănţuşuri egale, căci âtunci el merge drept şi singur; 
chiar dacă s'a înclinat sau răsturnat într'o parte, acel lănţuş 
se slăbeşte iar celălalt se întinde și plugul revine iarăşi la, 

"loc. La rariţe şi alte pluguri uşoare fără de rotile, putem - 
scobori. şi ridică plugul, luând șleaurile cailor mai lungi sau 
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Mult contribueşte la, mersul Şi funcţionarea regulată a 
„unui plug, şi greutatea lui însuşi. Plugurile de lemn au o greutate medie de 45—55 kgr. deosebit de greutatea rotilelor, iar plugurile cu grindeiul de fier au o greutate de 57—80 kgr. şi mai bine. Plugul lui Ransomes are greutate de 125 kilograme. | ! 

Plugurile pentru terenurile tenace şi compacte trebuesc 
să fie şi ele de o construcţiune solidă în toate piesele, ca, și 
imbinarea, acelora; cu alte cuvinte trebuesc ca și ele să fie grele. Plugurile pentru desfundatul pământului sunt de o greu- 
tate considerabilă. Greutatea plugurilor se sporeşte prin” o. 
aşezare greşită şi irraţională a pieselor. De multe ori plugu- 
rile uşoare şi vechi, merg de 3—4 ori mai greu decât plu- | 
gurile noui de fabrică, dar mai grele. Plugurile cu cormana 
incovoiată, şi poleită, merg cu mult mai uşor, decât cele cu 
cormana plană de lemn; de aceea ele se întroduc din ce în 
ce mai mult. | Sa 

Deasemenea, plugurile cu cormana lungă merg mai ușor 
decât cele cu cormana scurtă, fiindcă la acele învârtirea, pă- 
mântului se face riumai întrun mod lent şi pe nesimţite. 

Și iarăşi nu fără de o influenţă însemnată, este modul 
de aşezare potrivită a plugului. Așezarea greşită a unei sin- 
gure piese este de ajuns, ca să, paralizeze şi împiedece pe 
toate celelalte din funcţionarea. lor regulată, şi plugul în total 
să umble greu. Vine apoi în considerare experienţa și dibăcia, 
celui ce l-a aşezat şi-l conduce. Exerciţiul îndelungat,.. de- 
prinderea cu manuarea, unui anumit; sistem de pluguri, încă 
face foarte mult, şi îi dă superioritate asupra multor sisteme 
similare, sau' poate chiar şi mai bune: 

_De multe ori un lucrător expert, și cu un plug 'me-: 
diocru poate să facă lucrare bună. Și iarăşi pluguri de cele 
mai bune şi mai scumpe, date în mâinile unor lucrători ne- : 
experimentați, vor face o lucrare mediocră sau proastă, şi 
va, trece multă vreme la mijloc până ce vor putea face şi 
ei cu ele într'adevăr lucrare bună. De aceea cu introducerea 
de sisteme noui să nu ne prea grăbim niciodată, ci este 
bine ca, încetul cu încetul să deprindem pe lucrători cu ele 

'Şi lăsându-le timpul necesar ca să vadă şi cunoască şi ei 
rezultatele muncei lor. Se | 

26336 , Se 14
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Instrumentul nou şi neîncercat, se dă. spre încercare 
totdeauna unor lucrători buni, şi cari au destulă experienţă. 

In fine mai vine.la, mijloc şi moda, că erau unelte: de 
modă. în. uneltele agricole. Astfel erau intr'o vreme la noi în 

modă, plugurile lui Vidaci, mai târziu cele engleze ale lui 
Howârd şi Ransomes, apoi plugurile ' universale a lui Rud. 
Sack Plagwitz, fără, de care se credeă că nu se poate face 
agricultura, şi cultura, sistematică, şi acum. sunt în modă plu- 

“gurile cu mai multe (2) brăzdare. 

  

  

Fig. 7I „—Plugul Universal de Sack-Plagwitz, marea Dg8 M. Greutatea de 98 kgr.!. 
ară la 19—21 em. adâncime, costă 60 lei. 

La. noi în fară. sau introdus pluguri grele şi maşini 
"poate peste măsură şi trebuinţa reală, fără ca agricultura 

  

Fir. 72. — Plugul unibrazdar Eberharât-Ulm, din oțel bătut, greutatea 72 er. 
preţul 56 lei, Bucureşti, - 

noastră să fi făcut un progres real ca intensivitate şi calitate . 
în raport cu ele. Dintre pluguri sau introdus tot pluguri
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grele şi scumpe: ale. lui Howard, Ransomes, Sack, Clayton, Lânz Flâther, Eckert, fără de a țineă. cont 'câtuşi de puţin, nici de calitatea pământului: cornpoziţia, mineralogică şi ca- lităţile fizice ale lui, şi nici de forța “motrice, de numărul şi 
calitatea, vitelor noastre de: muncă. - 

CI dai 

Zi 

    
Fig. 138, Plugul țărănesc R. Sack, No, 6, 72 kgr., ară la 1-16 em. şi costă 62 lei, 

„Acolo 'unde poţi mărunți bulgării ca să îngropi să- 
mânţa îndeajuns cu grapa de. mărăcini, la ce bun eră, să-ţi „ servească, plugul Universal de Sack tras de 4, 6. şi 8 boi 
țărănești, sau plugul bibrâzdar tras dela 8:10 boi rău ţi-- 
Nuţi, când cu un plug mai uşor, se puleă ară îndeajuns: tot. „la aceiaşi adâncime, cu câte 2 boi buni?! La, nevoe cu același 
capital și acelaşi număr de .vite ai puleă ara. în loc de 1—2 pluguri cu mai multe perechi de boi cu $ - 4—5 pluguri deodată 
fiecare cu câte 2 boi buni, câștigând din timp şi spese ?1 Şi a- „cesta este.cazul cel mai des în o parte mare din câmpia Ro- 
mâniei. In. Bărăgan peste tot, şi în o parte mare a Moldovei 

_-se ară cu plugurile' bibrăzăare fiindcă acolo „pământul este - mai mult un lut nisipos şi foarte puţină argilă: compactă. 
Plugurile grele unibrăzdare acolo își ajung puţin scopul lor. 

In Transilvania, Ungaria.:şi Bucovina, încă sau introdus 
pe la proprietari şi țărani plugurile. de fer, pluguri sisle- 
matice de fabrică, poate mai multe la număr decât la noi, 
dar pluguri mai uşoare şi mai. ieftine decât ale noastre, în 

„raport cu pământul și cu capitalul țăranilor. Acolo .cu toată - 
acestea se face o plugărie mult mai sistematică, şi mai ra- - țională decât la noi, fiindcă ei şi-au perfecţionat nu inumai 
uneltele şi maşinile de muncă ci au. ameliorat; „vitele şi în- . 

..
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treaga sistemă de cultură şi exploataţiune a pământului 
este “alta. | 

De aceea, ca chestiune economică pentru viitor va fi 
pentru noi în prima linie îmbunălățirea numărului şi calităţii 
vitelor de muncă, şi instruirea ţăranului muncitor, apoi fa- 
bricaţiunea, de instrumente şi maşini agricole ieftine în ţară, 
în vederea trebuinţelor ţăranului şi potrivite cu raporturile 
noastre economice. Pentru cultivatorul particular, deviza 
„noastră, trebue să fie: mai încet şi cu mai multă precauţiune 
la cumpărarea şi introducerea de maşini noui din străină- 

"tate, şi fabricaţiunea lor în ţară. 

| | - 4. Forma plugurilor 

Astăzi dispunem de o mulţime imensă de pluguri, qi- 
ferite atât după provenienţă cât și după forma 'construc- 
ţiunei lor abandonâna cu totul pe cele de lemn şi introducând 
exclusiv pe cele de fier şi oţel până la sistemele cele mai 
elegante. . | 

Deosebirea după provenienţă și ţări, a început să dis- 
pară, căci unele fabrici din ţările occidentale, renumite prin 
superioritatea produselor lor, prin ieftinătatea capitalurilor 
mari şi mecanici iscusiţi de “cari dispun ele, la produc- 
țiunea în masă, bazată pe o împărţire a muncei din cele mai 
amănunțite, pot să le producă şi desfac plugurile şi maşinele 
lor agricole pe un preţ relativ foarte redus, încât fabricele | 
mici indigene, arăreori pot ţinea, concurenţă cu ele. Fabri- 
cele acestea, mari cu reputaţiunea universală, trimit şi desfac 
plugurile lor în lumea întreagă până și în ţările şi conti- 

- nentele noui de curând deschise culturei şi civilizaţiunei, cari 
parte întrebuințate în originale, parte în copii şi tot felul de 
imitaţiuni, au făcut să, scadă valoarea plugurilor indigene şi 
regionale, să le codească şi scoată cu timpul cu totul din 
uz. Atari fabrici mari de maşini agricole și în special de 
pluguri cu reputaţiune europeană sunt firmele: Rudolf Sack, 
Plagwitz lângă Lipsca; Rudolf Băcher Raudnitz a/E. Boemia 
Zimmermann, în Halle a/S; fabrica Eckert, societate pe acţii. 
în Berlin; Eberhard în Ulm; Firma Umrath & Comp. în
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Praga; Firma Clayton & Shuttlewort în Viena; E. Kiihne 
în Wieselburg (Ungaria); L. &. F. Howard în Bedfort şi 
Ransomes, Sims, Head & Jefferies în Ipsswich,. în Anglia; 
Atelierul căilor ferate ungare, Budapesta. 

Afară de acestea, sunt fabricele mai mici şi industriașii 
particulari de prin orașele mari şi mici din provincie, cari. 
încă se ocupă cu fabricaţiunea de instrumente şi maşini agri- 
cole, și uneori fac şi ele bune instrumente. | ; 

In urma. acestor împrejurări numărul plugurilor a sporit 
foarte mult. Plugurile din fapricele cele. vestite sunt acum 
copiate şi imitate de fabrici de a doua şi a treia mână, şi 
de maeştri simpli, încât agricultorul cel mai expert este de 
multe ori în dubiu, care din ele este original, Şi care este 
copie sau imitaţiune, | 

Deasemenea a dispărut şi diferința, între plugurile de 
lemn şi- pluguri de fier, căci o mulţime de fabrici fac şi plu- 
guri cu grindeiul de lemn, şi alte sisteme de pluguri mai 
vechi, care erau tare apreciate şi căutate în o localitate, 
le-au modificat, introducând la ele o cormană de fier Şi brăz- 
dare, după forma plugurilor din fabricele cele celebre, . , 

| Cu toate acestea noi vom. căută 'să reducem. plugurile 
noui la câteva, categorii mai însemnate, și le vom împărţi: 

a) în. pluguri cu rotile sau pluguri propriu zise, şi plu- 
“guri fără rotile sau pluguri săltătoare, cari se mai numesc 
Şi rarife; 

b) în pluguri într'o brazdă și pluguri în două brazde 
sau schimbătoare; e 

c) în pluguri ordinare şi pluguri mărunţitoare — Ru- 
chadlo; | Aa - 

d) în pluguri unibrasdare cu un singur brăzdar, şi plu- 
guri polibrazdare cu 2, 3 şi 4 brazde. | 

Plugurile cu rotile sunt mai des usitate, şi se potrivesc - 
pentru tot felul de terenuri și pentru orice stare fizică a 
pământului. Deși, greutatea plugului propriu zis se sporeşte 
considerabil prin aceea a, telegei şi rotilelor cu o treime sau 
cu jumătate şi mai mult, totuşi plugul cu rotile merge cu. 
mult mai ușor decât cel fără de rotile, prin aceea că o parte -- 
din greutate se transmite asupra, rotilelor şi. din târitoare 
se preface în rotătoare, iar prin mersul lui constant şi uni- 

2
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form, este mult mai uşor la tras, decât acela, fără, rotile. Plu- „ul cu rotile este: mai uşor de purtat și pentru om. ca, şi. "pentru vite. De aceea numărul lor este foarte mare, şi toate . plugurile solide 'şi grele se numără: aci. Vor numără âci plugul Champion a. lui Howard cu brăzdar special pentru 

AP 

Fig." 74.—Plugul Universal sist, Băcher, 69 kgr., ară 7—16 cm. . 

ras miriștea. Plugul,. Universal a lui R. Sack numit astfel, pentru ca. să servească. nu numai pentru. a face arături or- 
dinare, dar mai ars aparate Şi garnituri deosebite, pentru 
al transformă în plug polibrăzdar şi aparat pentru ras mi- 

”_riştea, şi în tribrazdar sau în scarificâtor şi estirpator, pen- 
"tru mărunţirea pământului, rărirea plantelor, ca prășitoare 
mecanică, mușuroitor ete. o | | | 

Pentru curăţitul cormanei este de ajuns oticul, 
Plugul universal cu garnitura completă se rentează 

pentru proprietatea mică. şi mijlocie,. pe când pentru PTo- 
prietarul mare este mai avantagios, să aibă instrumente spe- 
ciale din fiecare categorie: plug rigol, polibrazdar, estirpator,. 
prăşitoare mecanice, etc. | | 

Plugurile fără rotile, deși sunt mult.mai uşoare, merg 
inegal mai mult săltând decât uniform, şi cel mai mic ob- 
stacol este în stare să le scoată din brazdă. In: schimb însă, . 
cu oarecare atenţiune, din partea celui care le conduce, 
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putem ară cu ele destul de bine, iar pe lângă arbori putem . 
„ară până la baza lor imediată. Se potrivesc foarte bine pen- 

tru arat în grădină; şi în vie printre rândurile de pomi. 

    
o 

- A 
42 kgr., ară la 9—21 em. 

Fig. 75, Plug de grădină şi de vie a lui R; Sack-Plagwitz, grouiatea 

'La intors încă sunt mai uşoare, şi nu cer atâta, spaţiu, 
deci în locurile înguste şi strâmte ele sunt foarte potrivite. 
Ca, pluguri pentru desfundare și mobilizarea subsolului sunt 
foarte usitate. Și afară de acestea ele sunt şi mai eftine. Aci 
vom numără plugul de Hohenheim, plugul de Grignon şi cele 
mai multe din plugurile americane şi engleze. | 
„ Plugurile într'o brazdă au cormana, fixă şi -nu pot * 

„răsturnă, brazda decât într'o singură parle, de obiceiu. spre 
dreapta. Ele fac arătura cea mai bună, numai cât au defectul, 

„că adună de obiceiu pământul la mijloc, şi arătura, cu ele se 
termină, totdeauna cu două brazde goale. In urmă lui cu timpul 

“ formăm spinări sistematice, fără .de: nici o rajiune şi fără 
să vroim. a a Si 

Plugurile schimbătoare din contră, au cormana mo- . 
bilă care se poate fixă şi pune când pe partea dreaptă : 
când pe cea stângă, ca să dăm brazda în două părţi: 
adecă ajunşi odată la capătul locului. schimbăm cormana - 
pe partea opusă, şi ne întoarcem pe. aceeaşi brazdă înapoi. 
Plugurile schimbătoare au -uneori în loc de cormana mo- 
bilă 2 cormane, din care toldeauna numai una este» pusă 
în acţiune, iar cealaltă este lipită de grindeiu sau deasupra 
lui, şi prin o mișcare sdravănă se învârtesce în jurul axei şi 
a doua îi ocupă locul. Aci vom cită plugul schimbător ame:
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rican, Şi plugul gemen a lui Sack. La plugul american, a; cărui imitaţiune e cel da Rieger Sibiiu, cormana este fixată cu ajuiorul unui cârlig, şi la intoarcere se învârteşte în jurul “Plasului, ca axă. Fierul lat este cu o lature ridicată în sus care înlocuește fierul lung. EI are avantagiul de a fi eftin, şi ușor se potriveşte pentru ţăranii noștri cei mai săraci, căci 
costă numai 20 lei. Are însă defectul, că brăzdarul se usează 
ușor și fierul lung lipseşte (fig. 66). 

II 

  

Tig. 76. Plug weamin ua lui R. Sack- Plagwitz, greutatea 86 kar., 
ară a 13—26 em. adâncime. - 

Plugurile schimbătoare. numite Și pluguri în două brazde, 
„fac totdeuna arătură dreaptă şi plană, şi în urma lor pă- mântul nu se adună şi ridică la mijloc în spinări, şi nici 
nu se formează rozoare şi şanţuri mari, pe margini. Ele se : 
potrivesc mai bine pentru proprietatea mică şi parcelată, cu 

„locurile ei lungi şi înguste, sau în regiunile muntoase pentru 
aratul coastelor înclinate şi repezi, unde pământul nu se poate 
răsturnă decât într'o-singură, parte adecă în jos. Terenul încli- - 
nat încă s'ar putea ară destul de bine Şi cu un plug într'o brazdă 
cu două lănțușuri, scurtând totdeauna, pe unul dintre ele pentru : 
a, aduce plugul iarăşi în linie verticală. Incolo plugul schim- 
bător toteauna este; inferior plugului într'o brazdă, și nicio: dată nu poate să facă arătura așă de sistematică ca acela, 

„__ Pluguri comune sunt acelea, cari au cormana cevă mai 
lungă de pot învârti şi răsturnă. binişor brazda, deși poate 
nu 0 mărunţesc în deajuns. Pentru a puteă învârti îndeajuns 
brazda, Sack a adăogat la, plugul său o spetează de fer, pe
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care o putem ridică -şi-scobori după trebuinţă, pentru a, lungi 
şi scurtă cormana. . 

„ Plugurile cu cormana, scurtă nu învârtese și răstoarnă 
aşă bine pământul; în schimb ele îl rup şi mărunţesc mai 
bine decât oricare altele. Cu cât cormana este mai scurtă şi 
pusă, mai pieziș, faţă de brăzdar, cu atât pământul se. urcă 
mai sus pe ea, şi se mărunţeşte mai tare. | 

Și anume ţărâna dela bază, care a, venit întâiu în con- 
tact cu fierul lat, este impinsă de cealaltă care-i succede, din 
ce în ce-mai sus pe cormană, işi perde toată consistenţa, se 
rupe şi mărunţește, şi în fine perzându-şi echilibrul, cade jos 
în cerc, amestecându-se cu cealaltă. De aci plugurile acestea 
se numesc şi pluguri mărunţitoare. | 

Pentru pământurile cu puţină consistență : pământurile 
intermediare şi nisipoase ele sunt. plugurile cele mai bune ce 
pot fi; nu se pot insă întrebuinţă şi când terenul este împie- 

    
Fig. 77.—Plugul de Wanzleben de Christian Berendt in Wanzleben, 

greutatea 80 gr. 'ară la 5—26 cm, adâneime, | 
costă 27 mărci sau 34 lei. 

trit sau buruienos. Ca reprezentant: tipic al lor este plugul 
“numit Ruchaldo, care se aseamănă mult cu o casma pusă 
oblic, şi se întrebuințează mult în „Boemia, apoi plugu de 
Klein Wanzleben. NE | 

Eckert a construit un Ruchaldo ameliorat cu totul de 
fier şi cu teleaga brevetată. Pentru terenul din Baragan el 

„ Sar potrivi mult mai bine decât plugul Universal, e mai uşor 
- Şi mai ieftin. Apoi urmează plugul de Klein Wanzleben, un 
plug foarte solid, cu grindeiul de lemn și cormana concavă 
de fier care taie brazda mai mult pătrată ; cu el se ară dela 
"36—40 cm. adâncime, este cel mai bun plug pentru cultura,
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sfeclei. Insă cu el nu se poate ară decât pe terenurile per- 
meabile. : | - 
„__* De plugurile mărunţătoare, se' ţin plugurile pentru des- 
fundarea și mobilizarea, subsolului, şi plugurile polibrazdare. 
Plugurile pentru. desfundarea subsolului trebuesc să fie tot-: 
deauna, de i construcţiune solidă amăsurat greutăților ce au 

  

  

Fig, 18.—Plugul cu daltă a lui Eckert- Berlin, greutatea 
118 kgr., ară până la 42 cm. şi costă loco Bucureşti 135 lei. 

să învingă, fără să se rupă. Multe: din „ele nu au nici cor- 
mana pentru a nu scoate pământul mort şi rigid din adân- 

    

  

E 4: pro pa 

EA ai a 
> la       

ară la 8—10 em. 

cime la suprafaţă, ci ară numai în. brazda, trasă cu alte plu- 
guri obişnuite. Aci vom cită în prima linie plugul minor a -
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lui Eckert, care:nu are decât un brăzdar cu daltă şi o bârsă 
„puternică. Altele au brăzdare mai mici puse înainte şi mai 
sus pentru a tăiă cu ele fața pământului cu miriştea şi buru- 
ienile,şi gunoiul ce se găsește pe ele, a le aruncă, în -brazda 

pf 

N) 

N 

  

  

Fig 80.—Plugul bibrasdar a lui Eckert 

| deschisă, şi în urmă, vine brăzdarul mare, care aruncă şijle 
> acopere cu ţărână. Plugul rigol de oţăl a lui R. Sack-Plag- 

witz şi plugul rigol de Clayton şi Shuttlewort ŞI plugul:cu 

   

  

a e re a EEE 

- Fig. 81.—Plugul bibrazdar a lui Hofhen Sehrantz Viena 130 gr. 

„daltă a lui Eckert-Berlin trec între plugurile mai bune sa- . 
tisfac în toate privinţele şi pot fi montate pentru diferite 

" adâncimi. A 

  

Fig. 82. Plugul subsol Eckert. > Fig. 82 b.: Plugul de vie Eckert 

„Plugurile polibrazdare servesc pentru a face mai multe 
brazde deodată cu ele. Ele se numesc după numărul braz- 

f
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delor ce fac bi- tri- şi patru-brazdare. Cu bi- Şi tribrasdarele 
se mai poate face încă: arătura normală, dar cu mai multe 
decât 3 brazdare, nu se poate ară decât numai superficial. 

cn... 

  

Fig. 83. —  Plugul tribrazăar Rud. Băcher 

Cu tri- şi patrubrazdarele se ară mai mult numai pentru ” 
întoarcerea .miriștei Şi îngroparea seminţei, de unde ele se 
mai numesc şi pluguri de sămânat. 

  

  

Fig. 84. — Plug cu 4 brazde sist, Băcher, greutatea 145 kgr.. 

Toate polibrazdarele au. în comun, că sunt lipsite de fierul lung, iar brăzdarul este unit cu cormana. Apoi ele fiind 
de o constituţiune mai complicată şi grele, pentru transport 
sunt puse pe o teleagă completă cu 3 sau 4 rotile, şi astfel 
distribuite, ca cu ajutorul unsi manivele să se poată împlântă 
Și ridică din brazdă. Ca regulator se află deasupra, lor un 
semicerc de fer cu găurele, în care manivela implântă un 
cuiu, determinând adâncimea la care este să pătrundă. | 

Cu plugul cu două brazde putem ară până la 22 cm. :
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adâncime, însă numai pe terenurile permeabile şi ușoare; în 
Bărăgan se preferă pentru aratul de porumb. 

Cu tribrăzdarul putem ara pe pământurile nisipoase și 
uşoare, :pănă la 18 cm. adâncime, iar pentru întoarcerea 
miriștilor şi îngroparea seminţei, la sămânatul prin împrăş- 
tiere etc., el este plugul cel mai bun ce poate fi. | 

  

Fig. 85.—Plugul tribrazdar de Eckert. Greutatea 160 kgr., ară la îl cm, 
"adâncime şi costă Bucureşt 136 lei. 

"Cu patrubrazdarul putem întoarce primăvara, arăturile 
făcute din toamnă, și ne mai servim la, întoarcerea miriștilor 
de cereale şi de trifoiu, la îngroparea seminţei etc. Pluguri cu 
mai mult de 4 brazdare pentru tras cu vitele, nu se fac, decât 
numai pentru forță mai mare, cu abur sau electricitate. | 

SS     
Fig. 86. Plug american cu discuri. 

Plugurile americane cu discuri rotătoare pe care le
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putem dirige' după trebuință incă ne fac bune servicii „pe „pământurile nisipoase şi la întorsul miriştii şi la arătura de - semănat mai cu seamă că cu ele cuprindem o suprafaţă - 
mult mai mare decât cu plugul. Rae 

Plugurile polibrasdare au avantagiul, că faceni cu ele 
0 economie însemnată - de oameni, vite şi-de “tinip ; cu ele 
putem ară ca cu'2, 3 sau 4 pluguri 'unibrazdare, fără însă 
de a aveă necesitate de atâtea vite Şi oameni. Plugul tri şi 
patrubrazdar la, arătura superficială Şi îngropatul seminţei, 
nu merge de loc mai greu decât un plug ordinar, la arătură | normală de 18—20 cm.; deci cu 4 boi'îl putem. purtă .înde- 
ajuns. Pentru arătura normală de 18—20 cm., la plugul bi-. 
brazdar ne este de lipsă un om sau doi Şi 4—6 vite, iar la tri- 
brazdar 6—8 boi şi doi "oameni, pe când la 3 pluguri simple, . 
ne-ar trebui 3, event. 6 oameni. şi 12 boi. In orice caz cu | „ele facem o însemnată economie de oameni și de _vite,:'de 
cel puţin !/4—!/5, din cele uzitate la plugurile simple. 

      
    e Se E Ii ot e aa aia Si . 

Fig.:87, — Rariţa de Eckert, greutatea 37 kgr. o 

Rariţele sunt nişte pluguri uşoare, cu unul sau două 
cormane, care se întrebuințează mai rar. la arătura propriu 

- zisă, ci mai mult numai la întors, la îngropatul seminţei, la, 
„prășit Şi tras țărâna în jurul plantelor, de unde ele se mai 

- numesc și pluguri de musuroii, mușuroitoare sau. prăşitoare 
mecanice. Ele sunt de o construcţiune uşoară; fără teleagă. 
Şi cu o singură rotilă, iar pentru lărgirea, brazdei, între cele 
două, cormane mobile se află un regulator. Ele servesc şi la 
aratul în spinări. -. Se 

" Rariţele ar trebui la noi mai des întrebuințate, decât 
se întâmplă astăzi. Rariţe mari de o construcțiune solidă cu. 
două comane. pot, servi şi la facerea de şanţuri, la. tragerea,
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or de apă,.la ridicarea Şi desfundairea rozoarâlor etc. 
Acestea, sunt totdeauna greoaie. şi pentru a putea fi „puse în | 
agţiune, recer 6—8 boi mari. 

  

  
  

ta ai 

Fig. 88. — Bariţa de Bă îeher eu 2 cormane mobile. 
Greutatea 35 kgr.; depă irtarea rândurilor ce poate muşuroi 63 em. : 

| costă 37,5 lei. 
e 

Precum vedem d'ati, avem înulte feluri de pluguri, 
"dintre care fiecare își are avantajele şi defectele sale. 

Orişicare ar fi sistema şi construcţiunea lui, dela un 
plug bun vorm pretinde: 

1) Ca el să, fie simplu, uşor la tras şi de dirijat. Pen- 
tru aceasta trebuesc evitate toate părţile accesorii şi adao- 
sele, care l-ar puteă să-l îngreuneze și împiedece din func- 

„. ționarea lui regulată. Tocmai suplimentele şi adausele acelea, . - 
se rup şi se vatămă mai curând şi mai ușor, prin care „se: 

“paralizează, funcţionarea regulată a plugului întreg.. 
2) El să fie eftin, atât la cumpărătoare, cât Ta întreţi- | 

nere: cu alte cuvinte, el să nu se useze lesne. Şi dacă sar 
strică ceva, să aibă piese de rezervă, sau: să-l poată repară 
fierarul din sat sau mecanicul din oraşul din apropiere. Plu- 

gurile şi alte mașini agricole aduse dela fabricele din străi- . 
„nătate de. multe ori după stricarea ori usagiul unei părţi, 
devin nefolositoare, căci în localitate nu se. pot repară, ci 
trebuesc trimise în atelisrele mari dela, orașe şi târguri, sau - 
înapoi la fabrică, care recere mult timp perdut şi spese încât. 

"de multe ori mai bine le abandonăm cu totul, şi cumpărăm 
altele noui, prin care inventarul mort sporeşte enorm pe -  
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an ce trece. De aceea sunt'mai bune şi mai ettine acele, cari 
sunt făcute la noi şi se pot repară în țară, și cu puţine spese. | 
Un plug care este de 3 ori mai scump, decât un altul, dar 
durează fără multe reparaţiuni și spese de 4 ori mai mult 
decât acela, tot este mai eftin decât al doilea. 

3) Să se poată regulă, şi adaptă uşor tuturor împreju- 
rărilor, ca. să putem face cu el brazde mari şi mici, super- 
ficiale şi adânci, după cum cere trebuinţa. 

4) Să nu meargă greu —adecă să nu împovăreze prea 
tare vitele sau pe conducător, iar forța motrice să, o folosească 
pe deplin până la, 91%/ la muncă, productivă; la tăierea şi 
răsturnarea brazdei, iar nu pentru împedicarea şi parali- 
zarea unei funcţionări anormale sau defectuoase a unei piese 
ori alte. a | 

"Valoarea unui plug depinde totdeauna de cantitatea şi 
calitatea muncei săvârșite, și de forţa, motrice ce consumă. 

Munca săvârşită iarăși depinde de mai mulţi factori: 
ca învârtirea, şi afânarea pământului, de uniformitatea ară- 
turei, de curățirea, brazdei făcute— : lărgime, lăţime şi adân- 
cime—într'un timp determinat în minute sau secunde, sau 
prin determinarea forţei consumale în raport cu ea, şi apoi 
reducerea. forţei. consumate la munca săvârşită pe centimetru 
sau decimetru pătrat. | 

In privinţa determinării forţei consumate, nu este de 
ajuns numai o comparaţiune a diferitelor pluguri şi vite, cum 
merg ele, eventual după timpul, cât le-a trebuit ca să săvâr=- 
şească cantitatea, de muncă prescrisă, căci vitele trăgătoare 
„unele sunt după temperament mai iuți, altele mai flegmatice 

şi: tardive — d. ex.: caii faţă de boi, Și boii faţă de bivoli, şi 
ea, ne-ar da factori cu totul inegali şi greşiţi. Sau dacă -pe 
bou ori bivol l-am sili să ţină pasul egal cu calul, l-am obosi 
mai curând decât pe cal, sau în cazul cel mai des, el ar stă, 
Şi deveni cu totul inapt de muncă. De aceea prestaţiunile lor 
nu pot -fi comparate după timpul consumât, şi nici cantitatea 
muncei săvârşite nu este totdeauna singură decisivă. 

| Mult mai bun şi mai potrivit lucru este la atari con- 
cursuri şi încercări de pluguri şi alte maşini agricole, ca 
pentru constatarea forţei, ce ele consumă, să ne folosim de



„d e ÎN . „ i . i A A 
un dinamomelru, care. apoi ne dă date precise, independent : 

„de mersul şi temperamentul vitei... e 
- . „i . 
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Fig, 89. — Dinamometrul de R. Sack. III. Amortisor contra smucelilor. 

“Tot aşă şi in privinţa calităţii muncei făcute. Nu putem 
compară şi pretinde să fie egală arătura unui plug greu, 
destinat pentru arătura adâncă şi de desfundare, cu arătura 
“unui plug uşor ori rariţe, care este destinat să facă numai 
arătură, superficială, de cel mult 15 cm. adâncime. Pentru a 
obţine date pozitive. la atari „concursuri ar trebui .compara- | „Hunea făcută între pluguri de aceeaşi construcţiune şi menire: 

Factorii cari pot influenţă „cantitatea de forţă necesară 
la tracţiunea, unui plug sunt: calitatea pământului, adâncimea, 
brazdei, construcţiunea plugului, aşezarea şi executarea tech- -. nică a lui, şi în fine greutatea, lui. - : be 

 Compoziţiunea: şi starea în care; se găsește pământul, 
contribue foarte mult la câtimea de forţă necesară la trac- iune. Pământul nisipos se lucrează uşor în ori Şi ce timp, 
şi totdeauna, el recere mai puţină forță decât ori care altul, -. pe când argila şi lutul. galben se lucrează mult mai anevoe,: 
Şi numai puţine zile în an; — deci acestea recer. multă, forță, motrice. . o a 

Apoi câtimea de forță, variază, la același teren, dacă el. este inerbat, ori nu, are destulă umiditate sau nu, dacă a mai 
fost înainte arat ori ba, etc., cari toate pot: modifică foarte 
mult. câtimea, de forță necesară. Deasemenea şi adâncimea 

26336 RI 15
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brasdei influenţează mult la un plug. Cu cât slobozim plugul 

mai adânc, cu atât el merge mai anevoe şi recere mai multă 
forţă la tracţiune. In straturile inferioare tenacitatea pămân- 

tului crește în raport cu adâncimea, dar nu totdeauna. 
Din forţa motrice a tracţiunei, jumătate până la 2/5 se 

consumă, și utilizează la munca, productivă, şi restul servă, 
la mişcare; iar din munca, productivă, tăierea, brazdei recere 

mai multă ori mai puţină forță decât învârtirea, după cum 
sunt fiarele de. groase. Grandvoinnet a calculat la un plug 
săltător rezistența plugului descompusă, în. cei patru factori 
ai săi—fierul lung, fierul lat, cormana şi plasul—și-a găsit, 
că dacă punem forța de tracţiune = 100, atunci ele participă 
la ea în raport ca, 17.5, 35.4, 9.4, şi 37.7. 

Sistema şi construcţiunea plugului încă modifică mult 
cătimea de forţă—dacă, este plug cu rotile ori fără rotile. 
Mult depinde şi de cormană, dacă cormana este de fier ori 
de lemn, şi cea dintâiu dacă este poleită ori ba, şi sub ce 
unghiu este ea împreunată cu brăzdarul. 

| Apoi greutatea plugului. La, aceasta, nu vine în considerare 
numai greutatea proprie a plugului, ci şi greutatea pămân- 
tului—a brazdei—ce la, un moment dat se află pe el şi exer- 
cită o presiune, eventual și greutatea pământului, ce s'a lipit 
pe brăzdar, şi cormană, sau chiar şi pe rotile, 2 pluguri de 
egală construcţiune unul ca, rariță celălalt cu rotile deși cel 
dintâiu eră cu 25,2 kgr. mai uşor decât ai doilea, totuşi el 
aveă nevoe după încercările lui Pusey şi Hasley de 189 kar. 

„ forţă de tracţiune, pe cână cel cu râtile numai de 138,6 ker. 
Ransomes a împovărat unul şi acelaşi plug cu greutăţi 

diferite la arătura, de 152 şi 22.8 cm. adâncime şi a găsit că: 
la greutatea plugului de kr. ..... „126, 150, 200, 250 | 
forța de tracţiune consumată eră în kgr. 116, 135, 176, 211 
tracţiunea pe centimetru? kgr. . . .:. . 34, 39, 51, 61 
deci o sporire de 50 kgr. la greutatea plugului, recere şi o 
sporire a forţei de tracţiune cu 35—40 kgr. mai mult. 

Incercările repeţite făcute până acum în direcţiunea, 
aceasta, în toate ţările au dat rezultate uimitoare. Graţie lor 
știm, că astăzi în urma perfecţionărei plugurilor avem lipsă 
numai pe jumătate din forţa ce intrebuințăm altădată la arat; 
că plugurile cu cormana de lemn recer de 3—4 ori mai
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multă forţă, de tracţiune, decât plugurile de fier; iar la aceste, 
pentru arătură, de 20 cm. adâncime.pe un teren intermediar, 

lut nisipos, ne trebueşte 30—35 kgr. forță de tracţiune pe 
- centimetru pătrat, pe când cu 25. ani în urmă, pe acelaşi 

teren şi adâncime ne trebuiă 50—60 kgr. forță motrice ia 
centimetru pătrat. 

Prin urmare astăzi graţie plugurilor perfecționate de 

tot felul, cu aceiaşi cătime de forţă motrice facem încă odată 

atâta, muncă, cât făceam înainte, ca cantitate, şi cu mult mai 

-bună, ca calitate. a 
Cantitatea de muncă ce o putem s săvârşi pe zi cu un 

plug ordinar, ziua, socotită de 10 ore de muncă, este la ară- 

tura, obicinuită un pogon=0,54 ha sau jugăr =0,57 ha; la 
arătura, adâncă: 0,3 ha; la arătura superficială, şi. ruperea 
mieriştilor 0,7 ha; iar cu tri şi patru brăzdarul 1—41,3 ha. 
Pabst dă arătura, ce se poate face cu 2 .vite într'o zi=10 ore, 
-ca variabilă dela 0,28—0,65 ha. 

5. Instrurhentele pentru mişcarea, scormonirea şi 
mărunţirea pământului 

Toate se cuprind . sub numirea generică de cultivătoare, 
şi sunt menite să înlocuiască. plugul în anumite cazuri, prin- 

tr'un instrument, care să lucreze mai mult decât el, deşi 
numai superficial. Dejă în plugul cu aparate pentru tăiatul 
pajiştei şi în tri şi patru brăzdaream avut ocaziune, să cu- 

noaştem atari instrumente, cari mai mult mărunţesc pământul 
decât ară. Aci vom trată numai despre o complectarea lor. 

Toate au în comun nişte rame sau carâmbi ori amnare 

de lemn. sau de fier, pe care se fixează niște cuțite de fier. 
bătut, tuciu sau oţel, cu nişte brazdare mici la vârf de dife- 

. rite mărimi şi forme, ce se pot luă jos şi înlocui cu altele după 
- trebuinţă. Numărul cuţitelor variază între 3 şi 11 şi mai multe. 
Insă nu numărul lor decide, ci felul și forma cuţitelor şi brăz- 

darelor, şi modul lor de distribuţiune în carâmbi. De obiceiu 
cuţitele sunt curbate şi îndreptate înainte, pentru a pătrunde 

mai bine în pământ, şi a puteâ învinge ori şi ce obstaclu: 
“le-ar veni înainte, iar brăzdarele ce se fixează la, vârf — aci 

- sunt triunghiulare, mai late ori mai înguste, aci sunt în forma
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picioarelor. de gâscă, aci în forma cuţitelor, drepte, apoi în-. 
covoiate, frânte etc, după scopul ce urmărim cu ele. . - 

   
Fig. 90. — Estirpator R. Sack cu 7 cuțite la care se adaugă numai grindeiul 

dela plug; costă 58 lei. - 

„Ramele sunt puse pe o teleagă purtată de 2-—3 sau 4 
rotile, mai mari sau mai mici, cari servesc atât la, trans- 
port, cât şi la determinarea adâncimei, la care au să pătrundă, 
cuţitele în pământ. Pentru înlesnirea conducerei lor, ele mai 
au unul sau două coarne, și un regulator în semicerc, după analogia plugurilor polibrazdare, cu care le putem dă orice -.. 
adâncime vroim. 3 

La transport, ridicăm toâte brazdarele 10—15 cetn.. da- 
„Supra pământului cu ajutorul manivelei, iar când sa înfundat 
unul sau mai multe cuțite, putem în acelaşi moment să ri- 
dicăm cuțitul din chestiune, şi să-l punem îndată, iarăşi în 
funcțiune. - o | 

"Cuţitele sunt fixate în carâmbi, sau cu şuruburi cu piuliţe 
sau cu ajutorul unor chingi sau legături de fier cu piuliţe, ca. 
şă .nu se miște din loc şi să poată înfruntă ori şi ce obstaclu., 
Carâmbii pot fi de lemn ori de fier, şi se întrebuinţează pentru” 
ei. totdeauna, un lemn tare şi fibros. Lor li se dă de obiceiu 

-” forma unui triunghiu isoscel, sau a unui trapezoid, şi se dis- 
tribue pe ei cuţitele astfel, ca la lucrul nici unul să nu meargă 
pe urma celuilalt, şi să fie intre ele atâta spaţiu liber, ca să 
nu se astupe şi totuşi bulgării cei mari şi buruienele, să le 
poată smulge și distrugă. 

Carâmbii, când sunt de tier — se fac totdeauna din fier 
bătut, cari sunt mai rezistenți, şi totodată mai uşor decât 

"cei de tuciu. Lăţimea ce se dă cultivatoarelor este dela 0,75—1.50 . 
Cuţitele se făceau înainte, dintr'o singură piesă, cu braz- 

dare cu tot, însă astăzi se fac din bucăţi deosebite, şi brăz-
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darele se fixează cu ajutorul unui cuiu de lemn, ca în cazul 
unei rezistenţe prea. mari, să se evite ruperea,cuţitului — căci 
se va rupe cuiul de lemn, şi brazdarul:cade de sine jos. 

Cultivătoarele sunt nişe instrumente foarte preţioase, cari 
ne servesc la 0 mulţime de operaţiuni și n'ar trebui să lip- 
sească de pe nici o moşie. O învârtire Şi o întoarcere a brazdei, 

“la ele este cu desăvârşire exclusă. Și cu toate aceste, foloa- 
sele lor sunt multiple. De ele ne servim atât la mărunţirea. 

„ Pământului şi bulgărilor, la ruperea scoarţei formate, la smul- 
gerea 'şi distrugerea buruienilor cât. și la îngroparea, se- 
minţei etc. o e 
"După folosul lor poartă şi numiri diferite. Dacă ne ser- 

vim de ele numai la, mârunţirea pământului, atunci poartă, 
numirea de scormonitoare, iar dacă .au menirea, de a, servi la 
distrugerea şi curățirea buruienilar, atunci se numesc estir- 
patoare, iar dacă au să servească. numai la spărierea şi 
tragerea, de brazde prin lucernă, trifoiu ori pajiştele de fânaţ 
Şi păşune, pentru a înlesni: pătrunderea, mai bine a aerului 
şi apei în pământ, atunci se numesc scarificătoare şi în fine 
când au numai cuțite, și servesc la prăşirea, plantelor de sapă, | 
se numesc prășitoare, sape mecanice. 
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Fig. 91.—Cultivatorul de Eckert, pentru 4—6 cai, greutatea 208 kle,, 
lăţimea 2,50 m. şi costă loco Bucureşti 170 lei, 

Insă de multe ori, dacă dispunem de diferite brazdare
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“si'cuţite, cu unul și acelaşi instrument, ne putem servi la: 

diferite operaţiuni, schimbând şi înlocuind numai brazdarele 

unele cu altele, după cum cere trebuinţa. 

  

  

„Fig. 92.—Searfcator de fier Băcher, greutate 105 k r gr.; costă loco Bucureşti 
cu 9 picioare lei 145. .: . 

Cultivătoarele la noi se întrebuinţează mai puţin, cu tot 
folosul lor însemnat şi multiplu. Cu atât mai mult se folosesc 
englezii de ele. Intre cele mai însemnate vom cita, Extirpatorul 

  

  

Fig. 93. — Indesător şi mărunţitor al subsolului Cam pbel Subsurface packer 
american, costă lei 350. 

scoţian întreg de fer, şi Extirpatorul lui Pabst, cu.amnare . 
de lemn este des întrebuințat în Germania. Mai bun dar și
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mai scump decât ele, este cultivatorul lui Coleman în greutate 

de 320—350 kgr. cu brăzdare de 6,5—15 cm.. late şi costă 
la 200 lei. 

O lucrare mult mai eficace decât cele de vite, săvârşesc 
cultivatoarele de abur, cari sunt de construcţiune şi. mai 
solidă. Howard a construit un fel de scormonitor-grapă, în” 
forma, grapei numai cât cuţitele sunt late la vârfca brăzdarele. 

Pentru combaterea secetei prof. Campbel din America 
a conttruit un fel de mărunţitor şi indesător -al subsolului, 
care să atragă apa din subsol şi să distrugă capilarele. 

“Cultivatorul universal a, lui R. Sack cu 7 brăzdare 

late, 9 înguste, 15 cuțite pentru săpat, 3 brăzdare pentru 
muşuroit, 7 cuțite încovoiate, pentru tăiat buruieana, Și 2 colţi 

pentru marcat, costă la 300 lei. 

  

    

  

  

„Fig. 94. — Sacrifieator cu carâmbi de lemn. 

După lăţimea cultivatotrului putem lucră pe zi 1,5—2 ha; 
„pe cele mari şi grele insă,. nu le putem “întrebuința decât 
înjugând la, ele câte 4—6 boi sau cai. 

: 

6. Grapa. 

Afară” de: plug. grapa este înstrumeritul mai des între- 

buinţat în agricultură. Ea se întrebuințează la oblirea şi 
scormonirea pământului, la mărunţirea Şi sdrobirea bulgărilor 

şi gliilor, la smulgerea şi adunarea buruienilor, la ameste- 
„carea gunoiului cu ţărâna, la ruperea scoarţei și coajei 
pământului, la formarea de ţărână. şi îngroparea seminţei, . 
la grăparea luţernierelor şi fânaâțelor pentru a înlesni pătrun- 

derea aerului şi apei-în pământ, la curățirea, fânaţelor de 

mușchi și gunoaie, la împrăştierea muşuroaielor de cărtiţă etc. 

Grapa este de lemn sau de fier; ea se numeşte de fier 

și atunci, când carâmbii sunt de:lemn şi numai colții. sunt - 
de fier. In Moldova la atari grape le zice boroane. - 

“Grapa se compune din o ramă cu 3—4 carâmbi de 

[i
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lemn sau de fier, în cari sunt fixate la anumite intervale 
cuie de lemn ori de fier, numite colţi. Colţii pot fi de lemn, 
de fier bătut, fontă sau de oţel; unii sunt de fier şi oţeliţi nu- 
mai la vârf. Ei sunt 'rotunzi sau în pâtru. muchi — ascuţiţi : 

„ori groși, uneori şi în formă de cuțite. Cei rotunzi scot "mai 
bine buruiana afară, în special pirul fără de a-l rupe, pe 
când cei ascuţiţi mai mult o taie, prin care pirul departe de a-l stârpi, mai mult îl inmulțesc. Colţii de fier se fac tot- 
deauna ceva înclinați înainte, pentru a puteă pătrunde mai 
bine în pământ. Ei sunt de 2—2,5 cm. grosime și de 15—25 cm. 
lungime, aşă încât după ce au pătruns bine 'în: pământ, să "mai rămână, între pământ şi carâmbi, un spaţiu liber de cel 
puţin 7—10 cm., pentru a: permite bulgărilor mici să treacă fără ca grapa să se înfunde și târască. 

  

Fig. 95. — Grapa flexibilă da fer a lui Rud. Sack Plagwitz. 
Greutatea 95 ker. şi 2 m. lățime. 

“ Fixarea, lor în carâmbi este cu totul nepotrivită prin 
o simplă găurire a carâmbilor, căci prin aceea numai se 
slăbeşte forța. de rezistenţă a carâmbilor, și după ce s'a uscat 
“lemnul, colții es în continuu afară sau cel puţin “joacă, se 

„ Mişcă; mai bine este de a-i fixă prin şuruburi cu piuliţe, 
sau cu cuie bătute pe toarta colului. La grapele de fier pro- 
priu zise, colții de oţel sunt; fixaţi in carâmbi de fier bătut, 
fontă, ori în ochiuri de lanţ.
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„Când colții sunt de lemn ei se fac. totdeauna, dintr'un 
lemn tare şi aţos: stejărel, măr, „Carpen, etc., și li se dă o grosime de: 3—4 cm. Numărul colţilor unei grape variază - - dela 12—36. a 

După forma lor grapele sunt “triunghiulare, pătrate, 
„_rhomboide, trapezoide, în zig-zag sau rotunde. După func- ționarea. lor le impărţim în grape fixe Şi flexibile. Grapele, | expansive erau inainte foarte mult întrebuințate, puteau mări - 

şi reduce distanța între carâmbi; astăzi ele nu se mai în- 

    

Fig. 96. — Grapa elastică canadiant eu colții mobili de oțel, 
costă 80 -lei. ” 

trebuințează decât la grăpatul semănăturilor. în rânduri, 
pentru a, stârpi buruiana dintre rânduri, Grapele în ochiuri 
şi belciuge au colții făcuţi din fontă tare, prinşi la, mijloc în 
zale, şi sunt de o parte mai mari şi de alta mai mici. La, 
grapele cu colţii înclinați înainte, când ei pătrund prea, adâne 

"întoarcem grapa cu celălalt capăt înainte și atunci sub un- 
ghiu obtus ci pătrund mai puţin adânc. 

Grapa, lucrează prin greutatea ei proprie; deci ea, tre- 
bue ca. totdeauna să se poată uşor acomodă terenului; de 
aceea grapele flexibile sunt totdeauna mai bune decât cele. 
fixe. Grapele uşoare au greutate de 15—20 kgr., şi servesc 
numai la îngroparea 'seminței pe un teren: nisipos şi per-: 
meabil; grapele mijlocii au o greutate de 30—50 kgr. şi ser- 
vesc la lucrările ordinare şi în deosebi la distrugerea, buru- 

„ienilor pe terenurile intermediare; şi în fine grăpile grele în 
greutate “dela 150—250—300 kgr., se intrebuinţează mai rar; . 
numai la spargerea şi sdrobirea, bulgărilor mari şi pe tere-
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nurile argiloase și clisoase. Uneori grăpile uşoare le putem 

împovără provizoriu punând rotile ori alte obiecte grele pe 
ele, şi facem operaţiuni şi mai mari cu ele —iar grapele de : 

, | 
| a IRI AA ATU   
      

  

          

    

Fig. 97.—Grapă diagonală de Eckert Berlin, pentru 3—4 cai. 
Greutatea 81 kgr. lățimea 3,20 m. şi costi 78 lei. 

tot uşoare le putem împreună 2—3 la olaltă ca să formăm 
din ele astfel, o grapă mai grea. La grăpile uşoare, împovă- . 

rarea, unui colţ este de 0,4—1,2 kgr., iar la grăpile de tot 

grele (75—200 kgr.) împovărarea unui colţ este de 2—3 kgr. 

  

    

  
  

  

  

Fig. 98.— Grapă grea de fier a lui Rud. Sack-Pladwitz; lățimea 2.25 m. 
şi greutatea 107 kgr. 

Suprafaţa, ce putem lucră cu grapa pe zi depinde de 
lăţimea şi greutatea, ei. Mersul ei să nu fie niciodată uniform 

- Si domol, ci. mai mult şerpuitor, căci ea lucrează mai. 
"mult prin surpindere. și lovire. De aceea sunt foarte bune 

srapele în zig-zag, grapele flexibile, cari ţin cont de acest 
mers al ei, şi se pot acomondă uşor la orice fel de teren.



De mare: însemnătate este distribuțiunea şi arangiamen- 
tul colţilor grapei în carâmbi, căci dela ei depinde rolul şi 
acţiunea grapei. Fiecare colţ trebue să tragă o brazdă deo- 
sebită şi să fie la egală distanță de ceilalţi, fie în acelaşi 
carâmb, fie în carâmbii vecini, ca, să nu lase să treacă buru- 
ienile nesmulse,. şi bulgări mari 'nesdrobiţi printre ei, dar 
nici să se înfunde şi târască prea ușor. Colţii să fie puşi în 
ordine alternă. Colţii de fier în patru muchi, să fie puşi tot- 
deauna, cu o dungă înainte, că ei lovind bulgării cu muchea 
ascuţită, la moment să-i şi poată sfărmă, fără însă de ai tăiă 
numai. Distanţa cea, mai potrivită pentru fixarea colţurilor 
este de 4 cm. pentru: grapele uşoare, şi 6—8 cm. pentru gra- 
pele mai grele. R. Sack la grapa în zig-zag a lui, a făcut 
colții în formă de mici cuțite, pentru a, puteă pătrunde mai 
bine în pământ. Americanul Randal a făcu! grapa pulverisătoare, 
cu cuţitele în formă, de discuri circulare, ce se învârtesc în 
jurul unei osii, iar prin învârtire taie bulgării şi pulverisează 
pământul. Un altul a construit o grapă bazată pe acelaşi 
principiu, unde însă nu cu disc ci un fel de rosetă cu 5—6 
lame de oţăl ce se învârteşte în jurul axei, ca o morişcă, şi 
prin învârtire cu capetele lor sfărâmă bulgării. 

Grapele cu colții 'de lemn înainte erau foarte usitate şi 
aproape generale;—astăzi se întrebuinţează, mai rar. La noi 
în România noi nu le- -am . întâlnit nicăeri, dar le- -am găsit 
des în Transilvania cu deosebire în ţara Bârsei peste tot, 
unde pe pămâhntul acela intermediar şi petriş permeabil se 
potrivesc foarte bine şi fac bună lucrare, unde grapa cu 
colții de fier ar îngropă sămânţa preă, adânc de n'ar puteă, 
răsări. Ele sar potrivi bine şi la noi pentru multe localităţi 
Şi regiuni, şi în. special pretutindenea, în Bărăgan;—pe deo- 
„parte ele ar îi ieftine și mai uşoare decât. grapele americane 
şi engleze de fier, iar pe de alta, ele n'ar mărunți și pulbe- 
riză aşă de tare pământul, cum fac grapele de mărăcini, cari 
fac să dispară iarna holdele şi „vara să se prindă o coajă şi - 
scoarță groasă pe pământ, ca să nu poată răsări sămânța 
din cauza lor. - | 

Grapele cu „colții: de fier sau boroanele, sunt des usitate 
în Moldova şi Transilvania, şi pentru proprietatea mică, ele 
sunt cele mai bune, căci sunt ieftine şi ni-le putem face şi
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repară noi înşine, fără de-a -mai da sume însemnate de bani 
'străinătăţii. Ele sunt în stare ca să satisfacă tuturor necesi- 
tăţilor economiei şi sunt destul de bune, eventual în caz de: 
necesitate, prin împovărare le-putem transforma, în grape 
din 'cele mai grele, ca să facem cu ele lucrările cele mai 
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Fig. 99, — Grapă de livezi a lui Hofherr & Scehrantz. 

„ Dintre grapele de fabrică ca sisteme mai renumite sunt:. grapa articulată în zigzag a lui Ransomes. Grapa zigzag a lui Clayton & Shuttlewvort în forma. unui $, pentru a evită 
ramele'cu muchi ascuţite ale celei d'intâi; grăpa de oţel în' 
lănțuşe a, lui Howard, cu care putem lucră pe amândouă, 
părţile. Howard a mai construit Şi o grapă pentru fânaţe în 
belciuge, care serveşte cu deosebire la grăparea fâneţelor: şi 
în special pentru curățirea, lor de muşchi, de unde ea a că- 
pătat şi numirea de grapă de mușchi ori grapă de livezi. 
| Țăranii noștri, de multe ori în loe de grapă se servesc: 
la oblirea şi mărunţirea, arăturei, de Rindea, o singură scân- 
dură, pe care stă argatul-sau țăranul cu picivarele reschirate, 
şi se ţine de frânele cailor, care încă mărunţeşte binişor pă- 
mântul şi totodată îl indeasă ceva, pentru a-i conservă mai 
bine umiditatea. Atari instrumente târitoare şi mărunţitoare 
“se întrebuinţează în străinătate foarte mult în Beloia, Olanda, 
a căror carâmbi jos sunt ascuţiţi iar deasupra, mai laţi și 
pe ambele părţi căptuşiţi cu şini cu fier, pentru a, lucră 'cu 

„mai bun succes. Cu ele 'se poate lucră primăvara mai :de 
„ timpuriu decât: cu grapa Şi bulgării se indeasă numai în pă-. 
mânt dar nu se sdrobesc și ei țin bine şi. umezeala. 

Primăvara rindeaua servă, la. tăierea. şi împrăștierea 
muşuroaielor de cârtiţă de pe livezi. | | 

Cu mult mai des se folosesc țăranii noștri pentru: mă- 
runţirea, şi netezirea, pământului, de grapa de mărăcini pe
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care după trebuinţă ei o. împovărează punând pe' ea bulgări de pământ ori glii. Ea este foarte bună Şi în anumite cazuri 
ne face bune servicii. Anume ea este .excelentă peritru -în- 
groparea seminţelor mărunte:: de rapiţă, trifoiu, luţernă şi 
a seminţelor de orice ierburi, cari nu pot. fi îngropate prea 
adânc, căci nu răsar. Pentru. atari lucrări, ea este neîntre- 

„_cută. Grapa de mărăcini încărcată cu pământ ţine loc și de tăvălug la dânşii - |    
Fig. 100. — Rindea de livezi. 

Mai puţin potrivită este grapa de mărăcini pentru se- -. 
mănăturile de toamnă, căci pe terenurile uşoare şi nisipoase 
prea zdrobeşte de tot bulgării "mari Şi mici, şi favorizează 

„prinderea unei scoarţe groase pe pământ, pe când bulgării. 
„cei mici sunt folositori plantelor, căci sunt tot: atâtea : adă- 
poaste pentru semănături în timpul iernei; - şi totodată ei 

* împiedică formarea de scoarță, deoărece pe lângă ei, aerul 
şi apa. pătrunde cu înlesnire în pământ. Iarna în lipsă de 
zăpadă şi de orice bulgări, pământul nisipos „după ce a în- 
ghejţat se mărunţeşte, vântul îl pune în mișcare cu holdă cu. 
tot, şi de multe ori ne cauzează mari” stricăciuni, iar : vara - 
scoarţa impiedică sămânţa din germinare și răsărire şi strânge 
plantele la, rădăcină. De aceea pentru semănăturile de toamnă, 
Sar potrivi mai bine pe atari terenuri grapa cu colții de 

„lemn, care lasă să treacă bulgării mai mici ca adăpost pen- 
tru plante şi mai scoate şi din burueni.. 

7. Tăvălugul 

“Un instrument care la noi Românii în genere se folo- 
seşte prea puţin, este tăvălugul. Tăvălugul este un sul sau 
un cilindru neted, cu verigi ori cu ghimpi, care se învârteşte 

„ 
„o
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în jurul axei sale, şi prin greutatea, sa, şi colții săi apasă, în- 
deasă şi obleşte pământul, şi sdrobește bulgării, prefăcându-i 
în țărână măruntă. Câte odată tăvălugul în loc de cilindru 
este compus din mai multe verigi, cu muchea ascuţită, ce 
sunt înşirate pe o axă şi se învârtesc ca şi un cilindru şi 
prin greutatea, lor și muchile ascuţite taie şi sfărâmă, bulgării. 

  

Fig. 101. Tăvălugul neted de fier sist. Bâcher pentru umplut cu apă. 

„- Tăvălugul este până la 2,5 m. lât şi se compune sau 
dintr'o singură piesă sau din mai multe 2—3 bucăţi deose- 
bite şi astfel unite între ele, ca fiecare piesă îşi are axa şi 
direcţiunea, ei deosebită. Când. tăvălugul se compune dintr'un 
singur cilindru, este mai puţin potrivit, căci el nu se poate 
accomodă, uşor terenului; el este cu totul impropriu pentru 

“un teren accidentat, unde cu un capăt târeșşte şi se înfundă 
în pământ, iar cu celălalt trece pe deasupra, iar locurile cu- 
fundate dela, mijloc nu le atinge de loc. De aceea este mai 

“bun tăvălugul, care se compune din 2, eventual din 3 bucăţi 
„deosebite, dintre cari una la mijloc merge înainte şi două 
laterali vin în urmă, unde fiecare piesă se poate accomodă 
pe deplin terenului peste care trece, și peste tot el mărunţeşte 
și îndeasă, deopotrivă pământul. 
„După material, tăvălugul poate fi făcut din lemn, din 

piatră, din fer bătut ori din tuciu sau fontă. Cele de lemn se 
fac totdeauna din lemnul cel mai tare: Ştejar, ulm sau carpin, 
și de obiceiu sunt totdeauna pline şi masive. In lipsa de atari 
lemne groase, ne putem ajută bătând pe unul mai subţire 
colți de fier, sau că batem laţi pe periferia unor rotile şi 
atunci ele fiind goale şi numai la capete infundate, pentru
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impovărare, cilindrul îl umplem cu apă, pământ ori pietrii, 
eventual ne punem noi deasupra lui. Tăvălugele de lemn au 
însă tot desavantagiul, că, se tocesc uşor şi neegal, prin care 
îşi perd forma, lor. primilivă, şi apoi merg ; foarte anevoie. 

  

Fig. 102. Tăvălug cu zimţi al lui Rud. Bâcher. 

Tot așă se întâmplă şi când tăvălugul este de piatră, 
“Pentru tăvăluge de piatră, se aleg totdeauna, calcarurile cele 
mai dure şi necrepate. Pentru a le conservă mai bine forma . 

lor, le legăm cu cercuri de fer la ambele capete, atât pe cele 
de lemn cât-şi pe cele de piatră, iar pentru învârtirea lor 

mai ușoară, le tragem la ambele capete nişte cepi de fer, 
cu care se învârtesc în nişte scoabe, făcute în ramele lor. Ele 

„au o lungime de 1.40 m.:şi un diametru de 0.45 m.; deci şi 
unele și “altele sunt foarte greu de transportat. 

, De aceea mult mai bune decât ele sunt tăvălugele de 
fier, cari nu-şi perd forma, primitivă-așă de uşor, şi pe, lângă 
aceea, ele sunt.şi mult mai grele. Insă ele au defectul de-a 
fi prea dificile la transport, şi a se uză mai mult la trans- 

port pe drumuri și sosele iîmpetrite decât la munca pro- 

ductivă. Unii fabricanți au căutat să înlăture acest incon- - 

venient, făcând cilindrele găunoase din tablă groasă de ca- 
zane, pentru a. puteă fi umplute cu apă, cu ţărână, pietrii etc. 
pe timpul întrebuințărei; iar alţii le-au făcut din verigi ori 
cârigi de forme diferite, şi transportate pe telegi, cari pot 
fi mai ușor transportate și montate, sau la, întrebuințare 
pentru a ridică rotilele în sus fără a fi de lipsă dea le mai 
luă jos.
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"“ După forma lor exterioară, tăvălugele pot fi netede, cu 
„zZimţi sau cu cuie. Cele netede mărunţesc pământul unic prin 
greutatea lor, şi-l lasă, totdeauna neted, putându-se” formă, 
uşor coajă în urma, lor; bulgării mari-arareori îi pot zdrobi. 
Pentru terenurile argiloase şi compacte se potrivesc mai 

„bine tăvălugele cu verigi, zimţi ori cuie — cari deşi merg 
ceva, mai greu decât cele anterioare, dar prin zimţii, colții . 
şi muchile lor ascuţite, îi taie şi zdrobesc bulgării. Ca re- 
prezentant tipic al lor vom cită tăvălugul cu zimţi numit 

- Cambridge. Pentru ca -tăvălugele netede şi cu zimţi să se 
poată curăţi de pământ se fac: astfel, ca. ramele să vină 
până în apropierea lor, fără însă dea le infundă; rama din 
contră mai des le curăţă de pământ. e 
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Fig. 108. — Tăvălngul Cambridge, cu zimți. 

Pentru ruperea scoarţei şi coajei de pământ, in loc 'de 
tăvălugele netede. şi cu zimţi se potrivesc mai bine cele cu 
colți mari de fer bătut de 15—20 cm. lungi. Pentru curățirea 
lor este bine ca să, fie totdeauna două bucăţi împreunate la, 

"olaltă şi la învârtirea lor colții unuia, să curețe automatic - 
pe celălalt fără însă a se lovi unii de alţii ori a se astupă 
reciproc. Ele merg cu'mult mai greu decât cele netede. In - 
interesul siguranţei lucrătorului, ca el să nu ajungă între 

„Colţi este bine, ca să punem nişte scânduri pe deasupra, sau 
şi mai bine facerea unui scaun special, în care el să poată 
şedea comod şi:să mâne vitele de acolo. Alţii mai adaugă . 
deasupra tăvălugelor o cutie pentru pus greutăți într'însa :
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pietrii, pământ, etc.,. în scop dea le putcă împovără după, 
trebuinţă.. . a 

„ Tăvălugele lucrează în prima linie prin însăşi greutatea 
lor şi apoi după lăţime. Tăvălugele uşoare de lemn au o 
greutate de 150—200 kgr., cele grele de lemn ori de piatră .: 
dela. 300—500 lgr., iar cele de tot greoaie de fier şi fontă, 
au o greutate medie dela, 1000—1400 kgr. 

    
Fig. 104-105. — Tăvălugul dublu cu verigi, de Eckert. 

Tăvălugul întocmai ca și grapa, serveşte la o mulţime 
de lucrări. Mai des il întrebuințăm la zdrobirea şi sfărâma- 
rea bulgărilor şi la, netezirea şi oblirea pământului, pentru 

“ca maşinele de secerat şi cosit să poată prinde mai bine. Pe 
lângă, acestea, noi îl mai întrebuinţăm: pentru a, face un pă- 
mânt. de tot uşor şi pulveruleni ceva mai consistent. prin 
indesare, în - scop de ai conservă mai bine umiditatea, Se- 
minţele de tot uşoare. și mărunte ca trifoiu, luţerna, seminţe 
de ierburi, la semănat este;deajuns în loc de îngropare de 

-a le apăsă numai cu tăvălugul la pământ, şi ele răsar destul 
de bine, pe când grăparea şi acoperirea cu un strat de pă- 
mânt nu prea gros, le poate înecă. După. ploi indelungate, 

„când sa prins o scoarță ori coaje pe teren, întrebuinţăm 
iarăşi tăvălugul cu zimţi ori coli, pentru a rupe scoarţa şi 
a permite aerului să pătrundă în pământ, ca sămânţa să poată 
răsări. Primăvara grăpăm ori tăvălugim sămănăturile de 
toamnă, pentru ca firele de holdă, ce au fost scoase de, ger 
din pământ, să le punem din nou în contact cu pământul, | 
pe când la din contră, ele după svântarea pământului ar 
trebui să, se usuce şi piară. Sa 

De mare însemnătate este tăvălugirea şi pentru regu- 
larea. umidității din pământ. Un pământ tăvălugit. din nou 
pierde-mai multă umiditate, decât un altul netăvălugit, fiindcă 
absorpţiunea lui de apă din atmosferă este mai mică, iar 
dacă după tăvălugire urmează o ploaie, atunci apa nu se poate 

26336 16
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strecoră așă de iute în jos, prin pământul comprimat « ca prin 
„cel înfoiat, deci apa rămâne mai mult timp în pătura deasu- 

pra, solul rămâne raven şi plantele nu lânjesc așă tare de 
secetă. Prin tăvălugire putem da nisipurilor mai multă € con- 
sistință, şi sporim capacitatea lor de apă. 

:Din cauza folvaselor. lui multiple, tăvălugul n'ar trebui : 
să lipsească, de pe nici-o moșie, fie ea mare fiemică. Pentru: 
tăvălugire însă, trebue bine ales momentul, ca pământul să 

„nu fie nici prea moale, dar nici prea, uscat; in cazul . prim, 
el se încarcă pe tăvălug şi măreşte fără de nici un folos. 
sarcina vitelor, iar în al doilea tăvălugul nu prinde în dea- 

„juns. Dacă -tăvălugim un teren de 2 ori, atunâi să-l tăvă-! 
lugim în direcţiuni opuse. 

8. Lucrarea pământului cu vitele. 

a Aratul şi diferitele arături - 

“La arat sunt trei momente deosebite de obsei- vat: lă-. 
ierea, brazdei; 2) învârtirea; şi 3) răsturnarea și mărunţi- 
rea ei. ! 

  

  

  

  
Fig. 96. — Brazăă ascuțită, 

Secţiunea transversală a diferite" brazde,
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„.. Tăierea, brazdei. se face mai întâiu. în linie verticală de cătră fierul lung şi apoi în linie orizontală ori ceva, înclinată, de cătră fierul lat sau brăzaar; brazda in cazul dintâiu este pătrată - ori în dreptunghiu, în cazul al doilea în formă de trapez. Mă-" “rimea brazdei depinde de lăţime şi adâncime. . i 

, - nea Ge | 

x e. _i : 
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2 ANN Are Aa AI 
- Fig. 91.— Brazdă patrati, 

Invârtirea, se “face cu ajutorul cormancei şi după confi- 
guraţiunea.. ei. Brazda” deja. tăiată se învâriește mai întâiu 
cu 90 în jurul - punctului B şi din situaţiunea ABCD trece. 
surcesive în situaţiunile Au BCuD usi Asu BC, Du. In acest 
interval punctul de gravitaţiune O se urcă la, P şi apoi cade 
de sine la Q; când punctul de gravilaţiune a trecut de P şi: 
incepe a cădeă,. atunci brazda se învârteşte in jurul lui D,,, 
de alte 45" aşă că, învârtirea ei este în total de (3%, - 

Fiind dat scopul oricărei arături, nu numai dea întoarce 
miriştea,. şi pajiştea cu partea inversă la soare, ci şi de a 
expune pământul într”0 suprafaţă cât: se poate de mare. 
arţiunei atmosferei, prin învârtirea, amintită de 1350 noi ne-am 
ajuns scopul cu prisosință. Brazdele vin așezate în muche 
răzimate una de alta şi sub ele rămân meaturi şi goluri pline . 

"cu aer, cari înlesnesc oxidarea şi infoierea: pământului, des- 
compunerea silicatelor și substanţelor organice, dând naştăre 
la nitrificațiune, şi formarea a tot felul de principii .alimen- 
tare pentru plante. a o . | 

In cazul de faţă, pământul nu este expus acţiunei atmos- 
ferei numai la suprafaţă în triunghiul CEF, ci și în partea, 

"inferioară până ce meaturile şi golurile Jui sunt încă pline 
cu aer, acţiunea aerului este din. două părţi, deci îndoită. 
Această suprafaţă: maximă, o obţinem numai : atunci când 
lăţimea brazdei stă într'un anumit raport: cu adâncimea,
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adecă: ea este. de 1.414 din adâncime, sau: când brazdă, este 
de 18 cm. adâncă şi 25,4 cm. delată. Meaturile pline cu aer, 
dacă până la sămânat, nu s'au umplut încă cu ţărână, adecă, 
pământul nu s'a «aşezat», atunci ele devin vătămătoare, căci 
rădăcinile plantelor ajungând în sec, ele se usucă. Când vroim 
să obţinem suprafaţa macsimă, atunci secţiunea brazdei va 
forma, un triunghiu isoscel. . | 

Dacă însă nu ţinem plugul vertical, ci ceva înclinat spre 
stânga, atunci tăiem 'brazda în formă de drapez şi muchile 
brazdelor vin mai ascuţite cu un unghiu ascuţit, pământul 
este expus într'o suprafaţă şi mai mare acţiunei atmosferei * 
decât inainte, iar sămânţa, se poate îngropă la grăpare şi 
mai adânc. In schimb însă, ele au defectul de a nu ară pă- 
mântul peste tot la, oadâncime egală, căci sub fiecare brazdă 
rămâne o muche— triunghiul AHB— nelucrată şi nemişcală 
Şi brazdele sunt mai înguste. Formaţiunea această o obținem 
când. brazda este de 18 cm. de adâncă şi 23,5 cm. de lată. 

Arătura, dintâiu se potriveşte pe terenurile argiloase şi 
lutoase în genere, și cu deosebire la făcutul ogorului și la 
arăturile de toamnă, pe cari vroim să le expunem acţiunei 
accidentelor atmosferice intr'o su prafaţă, cât se poate de mare; 
sistema a doua de arat, se usitează mai des la terenurile 
jilave, ca pe lângă treptele rămase, apa să se poată scurge 
mai uşor şi terenul să se svânteze. In schimb la ea, trebue să 
facem totdeauna brazde' mai multe; şi din cauza. terenului 
nemișcat producţiunea, totdeauna este ceva mai mică. Mai des 
usitată este ea la arăturile în spinări. 

Când însă ţinem plugul vertical și tăiem brazda atât de 
adâncă pe cât de lată—adecă în formă pătrată, şi o învârtim 
de 180%, atunci ea, se învârteşte şi răstoarnă complect încât 
pajiștea vine cu totul intoarsă şi pusă invers în fundul brazdei, 
ca acolo miriştea și pajiştea să putrezească mai curând, şi 
“numai pământul scos din adâncime, vine expus la soare. 
Brazdele nu se alină şi lipesc una de alta, ci vin răsturnate 
frumos una lângă alta, meaturi şi goluri nu se formează, 
pământul rămâne totdeauna plan şi la rozoare nu rămân 
nici odată două brazde goale. | | 

La acest soiu de arătură, ori ce pajişte şi buruieană 
ori cât de tenace şi înlemnită ar fi ea, trebue să „pieară şi



putrezească, fiind cu totul exclusă dela acţiunea razelur solare, 
şi fiind excluse şi golurile cu aer dela baza brazdei. 

Sistema aceasta de arătură se potriveşte mai bine pentru . 
terenurile nisipoase şi uşoare, cari se svântă şi usucă UŞor, 
pentru ţelinile tare înerbate, şi pentru arăturile de sămânat, 
când nu avem timp de a aştepta după aşezarea pământului. 
Ea se face mai des cu plugurile schimbătoare, sau în două 
brazde. : Ă 

Al treilea moment: scormonirea, şi mărunţirea pămân- 
tului este greu de combinat, deoarece un plug care învâr- 
tește şi răstoarnă bine pământul, nu-l mărunţeşte îndeajuns, 

şi cel care îl rupe şi mărunţește, nu-l răstoarnă și învâr- 
teşte în destul. Mult decide în privinţa această forma şi lun- 
gimea cormanei. o 

Arături diverse. Arăturile poartă diferite numiri după 
timpul şi scopul, ce urmărim cu ele. Se 

_* Arătura primă, ce se dă unui pământ la lăsatul lui de 
Ogor, se numeşte ogorîre sau de făcut 0gor; iar a doua, care 
îi urmează, după un timp mai lung ori mai scurt, se numește 

„arătură de întors, şi arătura din urmă, ce se dă unui pământ 
înainte de al sămănă, se numeşte arătură de sămănat.- Intre 
făcutul de ogor şi arătura, de sămănat, pot fi una, două ori 
şi mai multe arături consecutive la mijloc, şi toate poartă numirea generică de arături de întors... A | 

Arăturile, pe cari le facem toamna târziu, ori pe Ja în- 
ceputul iernei, pentru sămănăturile de primăvară se numesc 
arături de toamnă. In unele părţi ale țărei, acestor arături 

„din urmă, li se mai zice şi ogor şi ogorire, deşi terminii din 
urmă ni se par foarte improprii; ei nu pot aveă altă me- 
nire decât să producă confusiune în auditor, deoarece ogor, 
09or negru, ogor sterp se numeşte, când pământul rămâne 
nefolosit un an întreg, pentru al curăţi de pir, şi semiogor 
sau jumătate ogor, când pământul primăvara serveşte la pro- 
ducţiunea de nutreţuri sămănate, și apoi după recolta acelora 
se face ogor, şi prepară pentru sămănăturile de toamnă. 

Un pământ nou — pajiște, țelină, ori de pădure, când îl 
arăm pentru prima dată, aceea se numeşte spargerea sau 
ruperea ţelinei; iar când un pământ nou, mai. ales de pă- 
dure, se ia pentru prima dată în cultură, ori a unui pământ 

:
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dejă cultivat în mod  irraţional Şi defectuos, îi se face o ară- 
tură mai adâncă, decât cele uzitate până atunci, aceia se nu- 
meşte arătură de desfundare. “ 

diriștile se întorc, gunoiul şi pajiştea «se pun sub brazdă». 
Apoi arăturile, cari se fac la adâncimea obișnuită se numesc 
arăluri normale, îar cele cari se fac peste adâncimea obiş- 
nuită, se numesc arături adânci, şi cele cari s6 fac numai 
la suprafaţă, de iau numai faţa pământului, se numesc arături 
superficiale sau de cojirea pământului. | 

De obiceiu la arătura, superficială brazda, este de 10.cm. 
adâncă şi 14,4 cm. lată; la. cea ordinară, brazda este de 18 cm. 
adâncă şi 25,4 cm. lată; la arătura, adâncă de 20 cm. 
adâncă şi 28,2 cm. lată, şi tare adâncă, brazda este 21—24 cm. | 
adâncă şi 37,2 cm, lată. In genere dela 20 cm. în jos, vor- bim de arătura. şi cultura -adâncă. | o 

Arăturile normale le putem face cu orişice pluguri obiş- 
nuite, dacă ele numai corespund exigenţelor unui plug bun; 
arăturile de desfundare şi adânci, se pot face sau cu un plug 
solid şi greu de fier, sau cu două pluguri diferite, puse să 
meargă unul după altul, in aceiaşi brazdă, ori cu un plug 
subsol sau cu un plug rigol, plug de desfundare cu două brăzdare 
puse la. diferite avâncimi, fig. 78 cum se mai numesc ele. 

  

  

Fig. 109.—Desfundarea cu 2 pluguri consecutive, 

_ Arăturile :superficiale, de întors şi semănat, se fac tot- 
deauna cu un plug uşor, cu rariţa ori cu un polibrăzdar, 
uneori și numai cu estirpatorul' sau cu plugul cu discuri. 

Deşi toate aceste arături diverse, fiecare are de scop 
„ întoarcerea și mărunţirea, pământului — formarea de țărână- 

totuşi menirea, lor specială este deosebită, pentru fiecare în 
parte. Apoi ele nu se mai fac nici în. acelaşi timp, şi nici la 
aceiaşi, adâncime. Şi nici că este bine, ca un pâmânt să se 

„are totdeauna la uha Şi aceeaşi adâncime, căci - prin areu-
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"tatea plugului şi târirea, plasului, veşnic Ja una şi acetaşi 
adâncime, fundul brazdei sar prea -îndesă și bate încât cu 
timpul pe sub brazde se formează o scoarță groasă, prin care . 
apa şi rădăcinile plantelor numai pot străbate, şi subsolul 
rămâne închis ermetic pentru totdeauna pentru plante. .. 

De aceea ar fi bine, ca arăturile diferite, ce se succed! 
în decursul unui an ori la: intervale mai mari de mai mulţi 

„ani, nu numai să le facem la adâncimi diferite, ci pe cât ne 
este posibil, și în. direcţiuni opuse, prin care pământul şe 
răsbeşte mai bine cu cultura, toate treptele şi greşurile ră- 

“mase la arătura precedentă, se sparg şi rup la: cea urmă- - 
toare, buruienile se smulg şi distrug, pământul se. mărun- 
țeşte și amestecă mai bine, | E 

Din contră, arând numai în aceeaşi direcțiune, gliile 
Şi bulgării îi tot învârtim pe o parte şi alta, fără a- -i sparge şi . 
mărunți, iarplugul lovindu-se degreşuri, alunecă înlături, buru- 
ienile scăpate de un plug, nu sunt luate nici de al doilea. 

Când avem să rupem o pajişte, ţelină ori mirişte sau 
“să punem gunoiul sub brasdă, atunci de obiceiu facem numai 
o arătură superficială, fiindcă s'a constatat, că gunoiul şi mi- 
riștea putrezeşte și se descompune mai bine şi mai iute, când 
este acoperită numai cu puţin pământ, şi se află în contact 
direct cu aerul atmosferic, şi mai anevoe,; când el este adânc “ 
îngropat. Deasemenea şi sămânţa de buruieni, care eră în- 
chisă ermetic în stratul deasupra pământului, prin o arătură 
superficială, fiind pusă în contăct direct cu oxigenul atmos- 
feric căldura, şi” umezeala, încolţește şi răsare curând, şi poate 

"să fie mai uşor distrusă. Sămânţa de cereale iarăşi nu poate 
fi îngropată, decât numai sub o brasdă superficială. | 

“Dacă am da arătura primă dintr'odată la adâncimea, 
_cuveniţă, am scoate deodată prea mult pământ mort la su- 
prafaţă, bulgării şi gliile ar fi prea, mari şi în urmă după 
ce sau uscai, sunt greu de mărunţit; foloasele atunci nu suni 
nici odată în raport cu munca, depusă; 

Arătura primă depinde dacă să; o facem adâncă sau su- : * 
perficială şide modul și instrumentul, cu'care voim să facem: ară- 
turăa două. Dacă voim să sămânăm sămânţa în două arături, și 
arătura a doua să, o facem cu rariţa.ori cu un polibrăsdar, atunci 
prima arătură o: făicem la adâncimea normală, căci făcând



— 248 — 

ambele arături superficiale, sămânţa n'ar aveă destul pă- 
mânt mobilizat, în care plantele să-şi poată desvoltă rădă- 
cinile lor. Din contră arăturile de toamnă le facem tot- 
deauna adânci, cu scop ca peste iarnă să expunem pă- 
mântul îngheţului şi gerului, “intro suprafaţă cât se poate 
de mare, pentru ca el să-l amendeze şi mărunţească, şi apoi 
primăvara, de obiceiu îi este de ajuns, numai o arătură su- 
perficială, - . 

Când voim să sămânăm sămânţa intr'o singură brasdă 
atunci facem arătura la adâncimea cuvenită. 

Arături adânci şi de desfundare. Deasemenea tot toamna;'să' 
se facă orice aprofundare nouă a brasdei. Pământul nou Ş 
rigid, scos la suprafaţă, şi expus îngheţului şi desgheţului în 
brasdă crudă, peste iarnă se îmhibează de apă şi până pri- 
măvara se fărmiţează, şi mărunţeşte în deajuns, încât primă- 
vara, cu 0 grapă ascuţită poate fi amestecat pe deplin cu 
“pământul deja, cultivat și gunoit. | 
„Insă cu aprofundarea brasdei nu este incă deajuns 
pentru a face un pământ fertil, ci el trebueşte gunoit din nou 
deosebit; căci pământul scos din straturile inferioare este de 
obiceiu cu mult mai sărac în substanţe humice, și uneori 
poate conţineă şi principii vătămători plantelor; de aceia 
aprofundarea lui să se facă numai treptat, şi în raport cu 
cantitatea de gunoiu ce-i putem da. 

“La din contră, prin o simplă, aprofondare a, brazdei şi 
fără, gunoiu scoțând prea mult pământ mort la suprafaţă 
deodată, nu ne vom alege cu alta, decât cu o reducere 
însemnată a producţiunei pentru câţiva, ani. | 

Și după o aprofundare nouă a brazdei, lăsăm să, treacă 
2—3 ani la mijloc, în scop ca pământul cel nou să se fărimi- 
țească şi amestece bine cu cel vechiu şi corpii tocsici din el 
să se neutraliseze prin osidare şi reducţiune, să, devină, ino- 
fensivi, şi în urmă numai procedem la o altă nouă aprofundare 
a brazdei. La atari adânciri a brazdei -cultivăm pe cât este 
posibil întei o plantă prăşitoare cu rădăcini lungi şi pivotante, 
care este nesimţitoare faţă de acizii şi corpii tocsici din pă- 
mânt, ca la săparea, și mobilizarea repeţită a pământului, 
ei să se peardă d. es. porumb, cartofi, ovăz. : 

La arătura de desfundare şi de mobilizare a subsolului,
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pe câte posibil să nu scoatem pământul inert din subsol la supra- 
față, fiind că el este 'vătămător plantelor, ci-l lăsăm tot în 
adâncime, și ne mulţumim numai cu o mobilizare şi afânare 
a lui; de aceea, plugul rigol sau plugurile subsol de ordinar 

„Du au cormane, care să scoată şi răstoarne pământul din 
„subsol. Eventual în lipsă de un plug rigol, am puteă desfundă. - 
terenul, punând oameni cu furcoaie, hărleţe şi sape, care 
să sape pământul din brazdă în urma plugului, fără de a-l 
scoate de acolo. | 

Arătura de desfundare o facem totdeauna toamna, şi - 
ca premergătoare pentru plantele prăşitoare. In urma ei 
plantele cu rădăcinile lungi pivotante, nu numai că-şi pot 
înfige rădăcinele lor mai adânc în pământ, ci ele şi-le şi 
ramifică mai bine acolo, Și îşi extrag hrana lor dintr'un 
volum mai mare de pământ. Deci în urma aprofundărei 
brazdei, plantele nu numai că se pot hrăni mai intensiv dar 
sunt şi mult mai resistente contra intemperiilor şi tuturor 
atacurilor 'din lăuntru şi din afară. | ă 

Pe timp ploios, apa se strecoară mai iute în jos -si 
împarte acolo pe un volum mai mare de pământ așă că ea 

„niciodată nu rămâne stagnantă, ca să impedece circulaţiunea 
aerului, sau plantele din dezvoltarea lor normală. Pe timp 
de secetă, terenul din adâncime nu se usucă şi scorojeşte așă 
de tare ca cel dela suprafaţă, încât plantele găsesc în subsol 
totdeauna, umiditatea necesară, şi resiztă, binişor la secetă. 
Pe terenul desfundat, nici vântul nu poate smulge plantele 
aşa, de uşor din rădăcină sau să le culce la pământ; cerea- . 
lele nu. cad așa de uşor. | . 

Apa din subsol poate circula, prin capilaritate mult mai 
uşor întrun pământ mobilizat şi afânat, decât într'altul 
impermeabil și tenace. De aci vine că pe un teren desfundat 
şi permeabil, şi la cultura adâncă în genere, toate plantele 
sunt mai sigure şi totdeauna, dau recolte mai mari şi mai 
pline. Deci mai totdeauna o adâncire a brazdei este echiva- 

„lentă cu o sporire corăspunzătoare a producţiunei. 
Insă nu orice teren compoartă, uşor aprofundarea din 

nou a brazdei. Când un pământ estă insuşi sărac dela, natura sa, 
sau nu a căpătat multă vreme gunoiu, şi a fost in părăginire * 
totală ori că a servit drept pășune și sa mulțumit numai
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cu: rădăcinile plantelor trecute în putrefacţiune şi cu fecaliile 
vitelor dela, păşune, acolo ar fi greșit lucru, de a tinde la o . 
adâncire a brazdei, înainte de a fi îngrăşat mai întâiu bine 
terenul dela suprafaţă. 
„Deasemenea când subsolul este compus dintru un strat, 

de lut galben și sărac, argilă tenace şi săracă, ori din pie- 
triş, pe care dacă le-am scoate la suprafaţă, nu am face alta, 
decât să deteriorăm calităţile fizice ale terenului fertil și să-l 

"facem şi mai sărac şi tenace din ce eră; productivitatea lui 
o vom scădea pentru multă vreme. e 

Cu totul altfel însă stă chestiunea, când şi subsolul este 
permeabil şi humos, ca prin o mișcare şi afânare a lui, să 
„mărim volumul de pământ cultivabil; atunci productivitatea 
lui o putem spori în mod foarte insemnat. Aceasta, se întâmplă 
mai des pe luncile bogate, pe terenurile fertile însă neglijate, “ 
pe moşiile unde proprietarul lor sau. arendașul anterior s'a 
mulţumit numai cu o arătură superficială, -iar subsolul l-a 
neglijat cu totul, etc.* In toate aceste cazuri şi altele de felul 
lor, vom fi bine folosiţi, dacă dintr'o dată vom trece la ară- 
tura normală, ori la arătură adâncă. 

In toate celelalte cazuri insă, ne vom ' mulțumi numai 
cu o arătură normală şi aprofundarea succesivă, a brazdei: 
dând toamna plugului o adâncime cu 2—3 cm. mai mare, ca 
de'ordinar, iar la intervale de 4—6 ani odată, făcând o arătură 

„de desfundare, până la adâncimea, dorită, până unde mai 
poate pătrunde plugul, ca să mobilizăm şi subsolul. 

Lăţimea brazdei depinde în prima, linie de mărimea, Și, 
lăţimea brăzdarului, de arangiarea regulatorului şi de brazda; 
ce voim să facem. De obiceiu, pentru. sămânat, distrugerea, 
buruienilor, întoarcerea miriștei, facem numai brazde înguste 
pentru a puteă mărunți bine pământul; tot aşă şi pe unteren 
argilos, clisos şi jilav, pentru a-l svântă mai ușor. In toate : 
celelalte cazuri și mai cu seamă, când: timpul grăbeşte -luăm . 
brăzda, mai lată şi cât putem de mare, în'scop de a câş- 
tigă, din timp şi spese. 
i Arătura depinde şi după plantele, ce voim a “cultivă. 
Pentru plantele cu rădăcini lungi şi pivotante, cari străbat 
afund în subsol, de obiceiu facem arături mai adânci decât 
peniru cereale. Rădăcinile cerealelor pe lângă că sunt mai
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scurte dar de obiceiu ele se desvoltă mai mult în solul MObi- 
lizat şi afânat. De aceea pentru porumb, sfecle, cartofi, trifoiu, 
luţernă, şi-rapiţă, facem totdeauna, o arătură normală : sau 
adâncă. ia | 

Timpul, în care poate fi pământul arat, şi cât timp tre- 
bueşte să treacă dela o arătură la alta, nu se poate preciză, 

„Niciodată de mai inainte, după zile, săptămâni ori luni, căci 
el depinde cu deosebire de. starea, fizică și igroscopică, in 
în care se găseşte pământul, și de mersul timpului în urmă 
şi de bacteriile cum pot să lucreze în-el. Fiecare pământ, 
atunci se ară mai bine şi ne ajungem scopul pe deplin, când 
el se mărunţeşte îndată după. plug, şi preface în țărână; — 
sau cu un termin propriu, când brazda, se varsă. după plug.. 
Atunci nu numai că el se mărunţeşte bine, şi-l  expunem - 
acţiunei aerului într'o suprafaţă cât se poate de mare, dar 
bacteriile pot să lucreze bine și buruienile şi pirul se distrug 

„mai uşor. | N 
Când pământul este prea, moale, atunci plugul lasă după 

sine brazdele în făşii lungi, ce se ţin laolaltă ca pânzele, iar 
după ce sa evaporat apa din ele, formează glii şi bulgări 

„marii tari ca bolovanii, pe cari în urmă numai cu anevoie 
îi putem. zdrobi. . - 

Deasemenea, şi buruienile, deşi se smulg atunci de plug 
cu multă ușurință din pământ, totuşi terenul fiind jilav, ele . 
se:prind în scurtă vreme iarăşi, pământul se înverzeşte din 
nou ca şi când n'ar fi fost arat.- Numai întrun singur caz: 
la arăturile de toamnă, “putem ara pământul şi când e moale 
fără de nici-o. teamă, de oarece el prin ger şi îngheţ se afâ- |. 
nează și mărunţeşte până primăvara îndeajuns. a 

Dacă la arat pământul a, fost svântat, în 2—8 zile .bu-, 
ruienile se vestejesc şi usucă, Şi urmând curând apoi o ploaie, 
nu numai că toţi bulgării mari Şi mici se crapă şi mărun- - 
fesc, dar şi sămânţa de buruieni aflată în pământ 'in stare 
de amorţire, fiind pusă în contact direct cu aerul atmosferic, - * 
căldura, şi umezeala, germinează şi răsare în scurtă vreme; „Pământul înverzeşte în câteva, zile şi poate fi arat din nou; ori şi numai grăpat, iar buruiana distrusă, 

La din contră, dacă, pământul. este de tot uscaţ Şi s'a 
întărit, nu numai că el-se lucrează foarte anevoie, recere şi
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„pluguri solide, consumă forţa, motrice ndoită 'şi întreită, și - 
totuşi lucrarea, lui este impertectă, şi lasă mult de dorit din 
toate punctele de vedere. Cu toată opintirea noastră și risipa 
enormă, de forţă zadarnică, plugul abia poate pătrunde câţiva 
centimetri în pământ, și nici-odată la adâncimea dorită; pă- 
mântul arat după cormană nu se mărunţeşte și varsă, ci plu- 
gul scoate nişte bulgări mari cât rotila și tari ca granitul 
pe care apoi nu-i putem mărunți şi preface în țărână până 
toamna târziu; la lucrările ulterioare cu plugul și grapa tot 
întoarcem bulgării impetriţi de pe o parte pe alta, iar aerul 
atmosferic, căldura, ploaia nu-i mai pot răzbi; seminţele de 
buruieni stau închise ermetic într'inşii ca într'o ladă, şi din 
lipsă. de umezeală şi oxigen, ele nu pot germină și răsări. 

Nu numai că rezultatele acelei arături sunt insuficiente 
şi nu stau nici decât în raport cu munca depusă, dar ea 
paralisează şi îngreunează mult şi lucrările ulterioare. Cu 
îndoirea vitelor de muncă punând 6 Şi S boi, în loc de 4 şi 
chiar de 2, la plug nu suntem în stare, a, produce acelaşi efect, 
care l-am fi putut aveă cu mai puţine sacrificii la timpul 
cuvenit. De aceea timpul potrivit, sau mai bine zis, starea - 
potrivită de igroscopicitate pentru aratul pământului, tre- 
bueşte bine observată. ă E 

Nu numai că atunci pământul se lucrează mai uşor şi 
cu mai.puţine spese, dar produce şi efecte mai bune, căci 
ea înlesneşte mult și lucrările ulterioare, şi în parte le face: 
să fie de prisos. o 
“În cele mai multe cazuri, după o arătură făcută în con- 

diţiuni favorabile, cu o întoarcere numai cu rariţa, ori extir- 
patorul, vom: produce bune efecte, pe când alteori arătura 
primă compromisă, cu 3--4 arături sistematice ulterioare, şi 

„tot nu vom puteă obţine -aceleaşi rezultate. | | 
„De câteori nu a observat şi țăranul şi se plânge că el 

cu arătura cutare şi cutare a stricat pământul, a cărei 
efecte rele el nu şi le poate explică, şi numai. cu greu le 
poate îndreptă în urmă, adică el prin o lucrare — arat, grăpat, 
tăvălugit — făcută la timp nepotrivit a, întrerupt brusc acţi- 
unea bacteriilor şi pământul lui sa încheiat şi ciruit în urma 
ei, pe când a! vecinului său lăsat nearat, a rămas afânat şi 
se mărunţește şi lucrează cu multă ușurință.



— 253 — 

Când un teren trebueşte arat de repeţite ori, deşi ară- “turile sar puteă face mult mai ușor nemijlocit una după alta, totuși după, fiecare arătură, trebueşte să lăsăm să treacă oarecare timp la mijloc, ca oxigenul atmosferic şi bacteriile să poată lucră asupra lui, pentru a produce acţiunile chimice Și fizice dorite; eventual între două arături în loc dea treia, dăm numai cu grapa sau extirpatorul, pentru a smulge şi distruge buruienile, sau cu tăvălugul pentru a zdrobi și mă- runţi bulgării. 
Cât limp trebueşte să treacă dela o arătură la alta, 

iarăşi depinde de mersul lemperaturei şi de accidentele clima. 
terice. Când timpul este cald Și plouă des, atunci putem repetă, arătura, la 3—4 săptămâni ; iar când timpul este răcoros sâu - prea cald, şi lipsă de ploaie, atunci trebue să treacă mai multe săptămâni la mijloc, până ce miriştile și rădăcinele s'au putrezit și descompus în deajuns, ca să putem ară din nou. De obiceiu arălura, a doua. o facem numai atunci când presupunem sau vedem că miriștile şi rădăcinele plantei an- 
terioare şi gunoiul s'au putrezit şi descompus cu desăvârşire, Şi după plug rămâne brazda curată. La din contră, dacă ele nu Sau descompus în deajuns, nu numai că la arat nu vom obţine o brazdă curată, ci foarte des paiele se pun în gura plugului, de-l astupă; iar scoase la, Suprafață, ele se des- compun şi mai anevoie, din lipsa, de umiditate şi toamna la semănat! iarăşi he dau mult de lucru. - 

„Când prin arătură voim să stârpim buruienile, atunci trebue să, avem bine în vedere, dacă buruienile sunt plante anuale, cari se propagă prin sămânță, sau că ele sunt plante 
vivace, cari se propagă prin stoloni d. ex. pirul. 

In cazul dintâiu, arăm mai rar și între două arături 
întrebuințăm grapa, care să smulgă şi distrugă buruienile - dejă răsărite, și tăvălugul, ca, prin apăsarea pământului cu 
el, să rupem scoarţa formată, Şi capilarele ei, şi conservăm - mai bine umiditatea din pământ, pentru ca seminţele de bu-. 
ruieni aflate, încă negerminate în pământ, să poată şi ele 
germină şi răsări, cât mai curând ca în urmă să le stârpim 
şi pe ele. In cazul al doilea, când avem să, distrugem Şi cu- 
rățim pirul, arăm des şi numai superficial, căci stolonii de 
pir .se propagă cu deosebire în solul mobilizat iar pentru arat:
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"alegem totdeauna un timp secetos şi cald, ca cel mai potrivit | 
pentru distrugerea lui şi'a buruienilor, şi pământul îl lăsăm 
mai mult timp să zacă în brazdă crudă — adecă negrăpat. 

9. Numărul arăturilor 

Numărul arăturilor, ce irebuese date unui pământ până. 
să, ajungă în stare de mărunțţire, înfoiere şi permeabilita tea 
dorită, depinde în prima linie de starea, în care se găseşte . 
pământul, de calităţile lui fizice şi chimice, şi de plantele, 
ce voim a cultivă. Unul şi acelaşi pământ, aci are lipsă de - 
“mai multe arături, aci de mai puţine; odată îi este deajuns 
cu 0 singură arătură, altădată are lipsă de 2, 3şi4 arături 
pe an,eventual de mai mulţi ani de muncă, până ce-l putem 
aduce în starea fizică dorită. 

După plantele. prășitoare în genere, cari lasă, pamântul 
în urma lor permeabil afânat şi curăţit de buruieni, trebueşte 
la orice pământ mai puţine arături; deasemenea după plan- 
tele oleioase, leguminoase şi -trifoiuri, cari cu foile lor late 
acoper şi umbresc bine pământul şi-l feresc de bătaia ploilor - 
tinându-l totdeauna raven şi. afânat, iarăşi trebuesc mai 
puţine arături şi pământul se ară după ele cu multă uşu- 

-rință. -Din contră, după cereale, cari lasă după sine pământul 
„totdeauna întărit, şi plin cu seminţe şi rădăcini de burueni, 
trebuesc date mai multe arături, până să-l readucem în 
starea *de curățenie şi înfoiere dorită. Alteori, dacă prin 
folosire îndelungată sau o lucrare viţioasă pământul s'a um- 
plut de buruieni atunci ne va trebui de un an întreg de 
muncă, — ogor — până să-l putem curăţi și îngriji în deajuns. 

După calitatea pământului. Pământurile argiloase şi lutu- 
rile galbene, au lipsă de mai multe arături, şi toate trebuesc fă- 
cutela timpul oportum ;prinarătura repetată ele câștigă din ce în 
ce mai mult in valoare. Terenurile nisipoase din contră au lipsă 
de puţine arături, şi acestea se pot face în ori ce timpalanului, 
cât pământul nu e îngheţat şi acoperit cu zăpadă. Dejă, cu 
două arături terenurile nisipoase au deajuns, pe când cele 
argiloase au lipsă de câte 3—4 arături. Prin mai multe ară- 
turi nisipurile îşi pierd şi puţina umiditate și consistenţă, ce
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o posed. In fine pământurilor bogate şi grase, li se pot da mai 
multe arături, decât celor sărace, fiindcă ele în urma .unei 
reducţiuni mai mari a substanţelor humice şi minerale, plă- 
tesc mai bine munca, depusă. 

" După plantele ce voim a cultivă. Sunt unele plante, cari 
“se mulţumesc şi cu o singură arătură de ex. ovăzul, hrişca, 
porumbul; altele se fac în ţelina spartă din nou și în o-sin- - gură arătură de ex. ovăz, meiu, hrişcă, porumb şi până la 

„un punct oarecare şi cartofii. Altele au lipsă de mai multe 
arături: secara de &, grâul de 3 — 4, rapiţa deasemenea de 
3—4 arături. Pentru "plantele oleioase şi rădăcinoase în ge-: „nere, nu putem ară prea adânc ori prea des.. In fine sunt altele, cari nu' răuşese decât: într'un pământ bine mobilizat 
şi cultivat, răzbit în deajuns cu cultura de ex. orzul, sfecla 

- de zachar, trifoiul şi până la-un punct oarecare şi grâul, - 
De aceia, pentru casă firn -totdeauna siguri de răuşila 

lor, mai bine renunțăm:cu totul la, cultura lor pe terenurile 
„nepotrivite pentru ele, iar pe cele cari 'nu sunt: răzhite în deajuns cu' cultura, sau sunt încă pădurețe, .şi sărace - etc. 
“le cultivăm întâi cu alte plante. Pentru - semănăturile. de 
toamnă: grâu, secară, lăsăm după arătura din urmă să treată - 10—12 zile la mijloc, pentru: ca pământul să se aşezeşi apoi 
ilsemănăm. Pentru semănăturile de primăvară, facem toamna 
arătura principală, şi peste iarnă lăsăm pămârtul expus în brazdă crudă, iar primăvara, îi dăm numai o arătură su- perficială. cu tri sau patru-brazdarul și apoi sămînţa. 

10. Forma'arăturilor . . - + 

| Mult depinde succesul culturei, nu numai de numărul „ci şi de felul şi forma, arăturilor, căci prin ele în decursul. anilor putem atât să îmbunătăţim, cât şi să deteriorăm pă-.. mântul. o i . După forma ce. voim să dăm arăturei, o- deosebim .în arătură oablă sau plană, în arături adunate la, mijloc şi arături în spinări. . a Ma „Arătura plană sau dreaptă, - se face totdeauna atunci, când ne servim de un. plug schimbător, care ară în o sin- gură brazdă, căci atunci vin puse brazdă lângă, brazdă, şi
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terenul rămâne totdeauna, in aceiaşi suprafață, care a avut-o 
- şi înainte; 

Arătura plană se potriveşte pentru toate terenurile, iar 
pe terenurile: înclinate ea este singură posibilă, de oarece 
nici odată nu putem răsturnă pământul la, deal, ci el se răs- 
toarnă totdeauna mai uşor de zale. Numai cât cu timpul se 
mână prea multă ţărână în jos, de se grămădeşte toată 
jos la poale, care din timp în timp ar trebui-cărată iarăşi 

. înapoi şi împrăștiată pe coastă, de unde a fost mânată de 
plug ori spălată de apă. | 

Timpul ceva mai lung, perdut cu schimbarea şi întoar- 
cerea, plugului şi vitelor, necesare la plugul schimbător, se 

poate evită prin arătura în două brazde: prin darea pămân- 
tului în două părţi, la mijloc sau la.margine, cu un plug cu 

cormana fixă, unde nu-mai perdem timpul cu schimbatul şi 

întorsul lui, ci dela o brazdă trecem cu. plugul „deadreptul 

la cealaltă, şi lucrăm cu mai mult spor la muncă. Totuşi şi 

aci avem oarecare întârziere şi perdere de timp de semnalat, 
fie la început, fie la sfârşit, şi cu deosebire atunci, când la_ 
nurile sunt late, și avem multă. distanță de parcurs fără 
brazdă dela o margine la alta. Această perdere ca să o re- 
ducem la minimum posibil este necesar, ca să nu facem l0- 
curile mai late de 10—15 m. Ea poate fi suprimată aproape 
cu totul, la arăturile în careu sau în figuri. 

Când arăm pământul în două părţi, atunci de ordinar 
pământul se adună la-olaltă şi formează o muche ori dungă 
mai ridicată, fie la mijloc fie la rozoare, iar la margine să 

formează un rozor ori şanţ, din ce în ce mai adânc. Muchea 
ascuţită şi rozoarele adânci se formează prin aceea, că la 
arătura în două părţi brazda primă se îngroapă şi acopere. 

„cu alt pământ, iar la fine arătura totdeauna se termină cu 
două brazde goale. Pentru a le evită, facem cele dintâiu 2—3 

"brazde adânci, iar cele dela urmă le luăm înguste numai pe 
jumătate, şi pe cât este posibil le schimbăm în continuu, aci 
adunăm pământul la mijloc, aci la rozoare. Cu toate acestea, 
pământul se adună şi ridică la, mijloc şi cufundă la rozoare 
din ce în ce mai mult, din cauză că mai des se adună la 

mijloc “decât la rozoare: la, sistema trienală țăranii dau o-
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„ dată pământul către -rozoare şi de două ori la mijloc, prin 
„care ei formează, nişte -muchi foarte ridicate şi ascuţite, 
...Arătura, în două, părţi este foarte uzitată la proprietatea 
mare şi destul de avantagioasă, din cauză că locurile ei fiind 
mai late, niciodată, pământul nu se va, puteă adună la mijloc 

„ca' să formeze muchi ascuţite şi rozoare adânci la margini. 
"Aralul în locuri înguste, cu muchi ascuţite este des uzi- 

tală la proprietatea mică şi pe terenurile jilave, unde el se 
"consideră ca, unic posibil, şi indispensabil pentru svântarea şi însănătoșarea, terenului. a a 
- Totuşi arătura, in două părţi la proprietatea mică are . 
mari inconveniente, care arareori compensează, pe deplin 
munca depusă şi ea devine cu atât mai păgubitoare, cu cât 

„ țarinile sunt mai înguste, uneori abia; de 6—8 brazde lăţime. 
Prin adunarea la mijloc, pe multe țarine înguste cu timpul. 

„Sa grămădit tot pământul gunoit la mijloc, de a format o muche 
„ ascuţită, iar pe margini niște adevărate şanţuri şi canale de” 
„câte 0,5—1 m. largi şi tot cu atât mai joase decât mijlocul.. 
locului. . Ne o 
“Noi înşine am avut ocaziunea să vedem atât în ţară cât 
Şi în Transilvania la locuitorii moșneni o mulţime. de locuri 
înguste, uride deși terenul eră plan şi neted dela natură, dar . 
prin cultura viţioasă şi irraţională a omului, ele au fost qe- . 
teriorate cu totul, formându-se cu timpul tot dealuri și văi 
artificiale. Acolo la mijloc erau culmi şi. dungi ascuţite, pe 
cari să poţi călări, iar pe margini rozoare și canale, atât de 
adânci şi de largi, încât nu mai poţi trece cu-carul și plugul 
peste ele d. ex. diferinţa de nivel între" mijloc şi rozoare eră, 
de 0,8.m. la 3,5 m. lăţime și'0,6—0,7 m. la 65—7,0 m. lăţime. 
Și acestea unic din cauza arăturei în două părţi.” | 
“Şi dacă la: tragerea .rozoarelor acelora sar fi avut cel 
puțin, în vedere, căderea naturală a terenului, ca apa să. se 
poată scurge neîmpedecată mai departe! 'dar nici aceasta nu 
s'a ţinut în seamă. De cele mai multeori spinările și rozoarele 
acestea sunt făcute paralel Şi orizontal cu dealul, aşă că, 
apa, ce vine dela deal nu se poate scurge mai departe, ci se - 
„opreşte: între dâlmele artificiale, şi rămâne acolo băltuită în ro- - 
zorul adânc multă vreme, putâna să sece unic prin evaporare 
sau prin strecurare în subsol. - 

26336: a 1
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-.. O atare conformaţiune artificială greşită a terenului este 
apoi greu de îndreptat .şi de nivelat, de oarece cu plugul 
niciodată nu putem răzbi pământul la rozoară,. iar grapa, 

| tăvălugul, maşinile de sămănat etc. nu pot-prinde numai pe 
jumătate, căci: cealaltă saltă, in aer, şi cu care prin, alunecă 
în jos cătră rozor; sămânţa și gunoiul sunt târite 'de grapă 
în jos şi înfundate în rozor.. Muchea rămâne mai totdeauna 
fără sămânță, afară numai dacă nu-i dăm ei sămânță din 
nou. larna spulberă vântul zăpada de pe muchi şi coaste şi 
holda. desvelită piere de multeori, şi producţiunea lor în total 

„este insuficientă. Pe mijloc îngropăm pământul mobilizat şi 
gunoit, fără de niciun folos. pentru plante până la un metru 
adâncime şi -mai mult, ca în schimb la rozoare să scoatem . 
în continuu pâmânt inert și fără gunoiu, din subsol. Pe mijloc 
cerealele -cad și rămân ușoare cu.bobul sbârcit, din cauză 

„că pământul este. prea gras, fiindcă sa adunat prea mult 
gunoiu Ja: un loc, iar pe margini distanţă 2—3 m. dela. rozoare, 

„ele nu se fac, din cauză că pământul este prea sărac, inert . 
şi tenace, sau că zăpada și apa a stat, prea multă vreme pe! 
ele, încât sămânţurile au perit din cauza apelor. 

Deosebit de aceste defecte, este perderea' cea mare de 
teren cu rozoarele cele multe, mai cu seamă ac6lo, unde pro- 
prietatea, rurală este tare divizată până la atomisare Şi în davăl- 

| mășşie, încât uneori hotarul unei comune de 2—3.000 ha. mărime 
numără. zecimi de mii de parcele şi. loturi, și fiecare din ele, 
îşi are câte două rozoare ori brazde largi, pentru separaţiune. 
Rozoarele' aceste, luate la olaltă de pe. un hotar întreg nu 
numai . că, ocupă suprafeţe considerabile de sute de hectare 

„tot pământ fertil, pe care-l detrag culturei făcându-l iMpro- . 
ductiv, dar ele paralizează și împedecă şi pe. cultivător, din 
lucrarea, sistematică -a pământului. Pământurile .în sfori Şi. 
curele înguste” ale moșnenilor noştrii fac aproape illusorie 
orice cultură şi folos. Unde mai punem pagubele inherente 
lor: că pe rozoare se ţin şi propagă cu deosebire insectele şi 

"tot felul de animale vătămătoare, cari atacă sămănăturile? ! 
Și desfiinţarea, acelor rozoare adânci, nu este un lucru 

atât de uşor pe cât sar păreâ la început. In atari: cazuri, : 
unic ararea sistematică; în curmezişul locurilor, poate curmă, 
şi îndreptă răul, și unde ele sunt lare adânci, numai timpul
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le poate remediă. Dacă, proprietatea, e prea divizată şi în dă- vălmășie, atunci unic prin comassave sau. întrunirea ei, în. forme raţionale se poate înlătură, ca pământul find delimitat, - „în loturi pătrate, să se poată lucră în curmeziş, La comu- „nele, unde s'a -săvârşit dejă. comassarea, şi cultivatorii au 
început a lucră pământul mai sistematic, totuşi după 10 ani 
şi mai bine, se pot cunoaşte încă:rozoarele locurilor vechi Și” spinările lor, pământul nu s'â nivelat încă de ajuns. - . 

Unde se simte nevoia, în loc de. rozoare adânci putem face scursori de apă. Pentru svântarea şi însănătoşarea, tere- nului, mai potrivită decât adunatul la mijloc, este facerea, de drenagiu sistematic cu tuburi, sau canalizarea cu canale deschise, sau şi numai iacerea unor scursori speciale de apă, „trase însă în căderea naturală a terenului. E 
„ Unde, drenagiul nu ar fi posibil. din cauza subsolului petros, ori a impermeabilităţii lui, ca ultim mijloc ar rămâneă, „numai adunatul la mijloc, acolo facem locuri înguste intre "2,5—5 m. lăţime, şi rozoarele le schimbăm alternativ pe fie- 

„care an, pentru a-nu-le adânci. peste “măsură: .adică unde | 
anul acesta, a. fost rozorul, la. anul viitor are să vină mijlocul - 
Sau spinarea, şi pământul va rămânea, atunci, la acelaşi nivel. | “In terenurile de tot jilave şi apătoase, unde din cauza, „apei ce. stagnează toamna și primăvara vreme îndelungată, - Şisemănătura totdeauna se intârzie şi tânjeşte, acolo ne putem "ajută prin facerea: de spinări sistematice intenţionate, adecă.: “cu un plug cu două cormane ori cu rariţă ridicăm ţărâna în ..- sus şi o dăm deodată în două părţi. formând jumătăţi” de 

" spinări, cari se completează cu plugul următor. Prin ridi- 
carea, pământului în spinări sistematice, el se svântă hinişor, de oarece apa de ploaie alunecă pe marginea &pinărei în jos, . 
pământul din spinare rămâne svântat, fără de a se prinde 
scoarță şi coaje pe el, iar apa, se adună Ja bază între spinări, - 
de unde plantele se provăa totdeauna, cu umezeala necesară. Unii din țăranii noştri ară, pământul dejă mărunţit de. "mai înainte în spinări. pentru pusul. de porumb, pe care ei! 
îl pun în brazdă peniru a-i asigură raveneala necesară, şi 
apoi după ce a răsărit porumbul, drept săpare, spintecă în 
două cu rariţa spinarea, făcută, şi răstoarnă țărâna, peste e. obţinând totdeauna 0 brazdă curată, de buruieni. Altfel ară-- -
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tura în spinări se întrebuințează. mai des la cultura plantelor. 
 rădăcinoase şi tuberculoase, pe cari le cultivăm pe mijlocul 
spinărilor, pentru a le dă -un spaţiu mai mare. 

Insă pentru a, puteă formă totdeauna: spinări regulate, 
este necesar ca pământul să fi fost mai: înainte arat Şi mMă- 
runțit, cum se cade, ca să nu fie bulgări mari în el, căci alt- 
cum nu se .pot formă spinări, regulate şi nici plantele nu pot | 
răsări. 

Arătura în figuri și careu încă, este des uzitată. pentru 
ea, se fixează mai întâi la mijloc figura, ce vroim a-i da, ș 

- apoi d'aci înainte continuăm cu brazda până la marginea 
locului. Lucru de căpetenie. este, că la, atari figuri să potrivim 
bine mijlocul, ca-mai târziu pe ambe laturile. să mergem cu 
brazda completă până la fine; şi pentru a nu adună şi gră-: 
mădi pământul la mijloc, a doua arătură o începem dela 
margine ca să o terminăm unde am început pe cea prece-. 
dentă. Arătura la clinuri şi triunghiuri e totdeauna obositoare. 

„ Arătura, în careu, o începem dela margine dela un colţ 

oarecare şi mergem înainte cu brazda învârtindu-ne împrejur 
şi o terminăm la mijloc, unde rămâne o brazdă goală. La 
colțuri unde eventual călcăm şi indesăm pământul deja arat 

„“cu vitele şi plugul, acolo trebueşte arat din nou. 
Insă cea mai nimerită și eficace arătură este atunci, 

când ţarinile sunt de formă pătrată 'ori dreptunghiulară şi 
aşă de late încât fiecare arătură, şi lucrare ulterioară o facem 
în direcţiune opusă, căci atunci nu numai că pământul să 
poate răsbi. bine cu cultura, ci el îşi conservă suprafaţa sa. . 

primitivă. Cultura, lui este cea mai lesnicioasă și mai ieftină 

între toate, şi toate instrumentele pot prinde deopotrivă de 
_bine. De aceea regularea și delimitarea din nou a proprietății 
în forme regulate şi adunate este deviza.actuală a tuturor 
Statelor şi -guvernelor, şi scopul introducerei comasărilor. 

De oarecare importanţă este şi direcțiunea, in care se fac 
- arăturile. Deși la şes pe terenul plan şi la arătura dreaptă 
este indiferent, dela care capăt şi în ce direcţiune vroim să 
tragem brazda, lotuşi pentru o lucrare desăvârşită a lui este 

_bine ca arăturile ce se succed să le facem totdeauna în di-, 
„recţiune opusă. Nu tot aşă de indiferentă este direcţiunea 

 arăturilor la adunatul la mijloc. sau la arătura, în spinări.
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„__ Greşită este când direcţiunea locurilor. şi spinărilor este 
dela, est la vest, căci atunci în partea, despre sud, 'zăpada se 
topeşte şi pământul se svântă d€ timpuriu, pe când în partea 
opusă, dela nord,— zăpada rămâne multă vreme pe loc, terenul 
este totdeauna jilav, care dă loc la o desvoltare inegală a 
vegetaţiunei. Ceva, mai bună este atunci, când muchea, locu- 
rilor este îndreptată dela, sud ]a, nord, căci atunci razele so- 

țiunea se desvoltă egal:, . N 
Pe coaste şi dealuri tari este bine, că arătura să o facem 

în lungui dealului, adecă în: linie orizontală sau piezișă cu o: 
mică pantă, în: scop de ă inipiedecă spălarea 'țărânei în jos, 
şi formarea de eroziuni şi săpături. Dacă panta. este prea 

„lare luminează locul pe ambele laturi deopotrivă, şi vegeta- 

„tare, încât mergând pieziş: sar răsurnă, rotilele și plugul, 
acolo tragem mai bine brazdele în linie verticală, pentru ca - 
plugul să poată prinde mai bine şi să evităm eroziunile de 
apă, care se va strecoră, separat pe lângă fiecare brazdă în 
jos. Formarea; de brazde 'şi. spinări verticale cel! puţin nu 

“ împiedecă apa diu scurgerea ei naturală. - - 
„+ Insă de multeori va fi lipsă să schimbăm direcţiunea 
arăturilor pe unul. şi acelaşi teren, după cum se schimbă 
şi ondulaţiunea şi natura, terenului. | A 

„ Capetele locurilor: dejă arate, cari au fost călcate şi în-. 
desate de cătră, vite, -plug etc. şi cele cariinu ai putut 

” arate, din cauza, apropierei unui şanţ, gard: ori plantaţiuni 
etc. pe acelea, le arăm din nou şi. deosebit la urmă, şi în - 

curmeziş, pe cât ne permit împrejurările. Mai cu seamă pe 
lângă drumuri, şosele ete. capetele locurilor totdeauna -ire- 
„buesc arate deosebit, deoarece nu la toate brazdele a prins 
plugul dela capăt, şi au rămas numeroase greşuri. 

După ce am terminat. cu arătura propriu zisă, ridicăm 
în fine .rozoarelă “şi tragem scursorile- de apă. La cele din 
„urmă este indispensabil, ca totdeauna, să ținem cont, de: că: 
„derea naturală a terenului, dăcă -vroim ea, ele în adevăr să-și : 
ajungă pe deplin scopul lor.. La ridicarea rozoarelor şi tra- 
gerea, scursorilor de apă totdeauna ținem plugul ceva înclinat, 
intro parte, ca să: facem 0 brazdă triunghiulară, și ceva mai 
adâncă. | N 

„.. Pentru tragerea, scursorilor. de apă, ne folosim mai bine
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de un plug special, sau de un plug solid cu două! cormane, 
iar unde se întâlnesc două sau mai multe rozoare la olaltă, 

„şi totdeauna, cel 'din urmă astupă; pe celelalte la gură, acolo. 
„ele trebuesc curăţite cu cazmaua ori cu sapa la, urmă. 

1. Intrebuinarea | aparatelor pentru scormonirea. 
şi mărunţirea. pământului. | 

Dacă pământul a fost ogorit odată în bune condițiuni, 
şi în urmă a, fost grăpat, atunci a doua, sau a treia arătură 

'ise poate da și numai cu un plug polibrăzdar cu un extir- 
pător sau cultivător; arătura a doua sau a treia este nece- 
sară, pentru a. distruge buruienile răsărite şi a formă țărână, 
care. scop ni-l ajungem pe deplin, prin polibrazdar sau ex- 
tirpator, și facem totodată o însemnată economie de timp 
Și spese. Deasemenea pentru sămănăturile de primăvară 
după ce am făcut 'arăturile din toamnă dăm numai:cu po- 
librazdarul sau cu cultivătoarele, în scop de-a conservă cât se 
poate. de mult umiditatea de iarnă, care după cultivator se 
conservă, mult, mai bine decât după. plug. Cu extirpatorul și 
cultivătorul putem mișcă şi mărunți țărâna până la 10 em. 
adâncime şi mai bine; iar ca suprafaţă * arăm de. 2-3 ori 
atâta, cât cu plugul: unibrăzăar,. 

 Sămănătura făcută sub brazdă, se îngroapă mult mai 
bine * cu plugul. tribrăzdar, decât cu un . plug obişnuit ori cu 
rarița, sau chiar cu grapa. - - 

De scarificator ne servim la sgărierea, pajiștei la fă- 
nejele artificiale și naturale, la trifoiuri. și luţerne, pentru 
a distruge muschiul Şi buruienile vătămătoare, ce sau încuibat 
acolo, şi prin adaosul de ţărână proaspătă în jurul: plantelor 
de valoare — trifoiului, luţernei, să silim pe acestea, ca să 
odrăslească, şi: infrăţească din nou. Tot așă ne servim de-ele 
primăvară, la, rărirea sămănăturilor de toamnă, când aceste. 
sunt prea dese, precum şi. la, întoarcerea mieriştilor, mai cu 
seamă a celor de rapiţă şi tritoiu, când este să grăbim pu- 
trezirea, și descompunerea lor, pentru a a preg găti terenul pentru 
sămănăturile de toamnă. 

= 

Grăpatul. După fiecare arătura este necesar, să dăm 'odată



| — 263 — 

ori de mai multe ori cu grapa, pentru a sparge şi mărunți bulgării, 
a rupe. scoarţa şi coaja, formață, a obli pământul din brazde, a 
smulge şi distruge buruiaria, a formă ţărâna suficientă - pentru. în- 

 groparea 'sămânței și amestecarea gunoiului cu pământul, ete. - : 
Pentru grăpat trebuește mai bine ales timpul ' şi starea de : 

" umiditate potrivită a .pământului, decât însuşi pentru arat; de aceea 
grapa trebue.să urmeze de.aci îndată şi imediat după plug. aci la 
intervale mai mici sau mai mari, după cum se modifică calităţile. 

. fisice-ale pământului. Bulgării 'mari și mici se pot mărunți numai 
după o ploaie bună, care i-a răzbit și fragezit. bine, de se mărun-. 
ţese şi se grapă îndeajuns; altevm grăpatul nu-și ajunge scopul şi'.. 
nu este alta decât o pierdere zadarnică, de- timp şi risipă. de forță. | 
Deasemenea nu este bine să grăpăm nici când: pământul, este” prea 
moale, căci pe deoparte se îngloadă numai vitele, iar pe de. alta . 

făşiile lungi de brazde nu le putem sfărâmă şi nici buruienile a- 
le distruge... , Aa 

De aceea timpul cel mai potrivit pentru grăpat este, când 
pământul trece dela jilav la: uscat — adecă când zicem că este raven, 
şi bulgării se stărâmă uşor. Am lăsat să treacă nefolosit acel stadiu, 
şi pământul s'a întărit, atunci nu-l mai putem grăpă decât numai: 

după o ploaie .bună. De aceea locuitorii vor să grape ogoarele după 
fiecare ploaie mare, și o fac cu bun efect, căci atunci bulgării se 
mărunţesc uşor, cari înainte de ploaie ar fi. fost greu de sarobit., 

* Pentru distrugerea buruienilor alegem pentru grăpat totdeauna +. 
ui timp cald ca, buruienile smulse şi scoase la suprafaţă să se usuce 
în 2—8 zile cu desăvârșire, sau cel puțin să nu mai poată, prindă, 
iarăși rădăcini, a e - a 

„La sămănat, grăpim îndată după ce -am aruncat: sămânță 
pentru a o îngropă în deajuns, eventual tragem en grapa odată, 
înainte pentru a, netezi locul și mărunți bulgării, şi apoi de 2—3 ori 
în urmă, pentru îngroparea seminţei, La 'semănăturile de primăvară, 
dacă arăturile au fost făcute din toamnă, primăvara tragem cu 
grapa odată, sau _de 'două ori ca să formăm țărâna necesară, de” 
oarece bulgării s'au frăgezit-în deajuns de ger în decursul iernii, * 
şi se sfărâmă atunci cu. multă uşurinţă. a 

Grăparea, se, face în lungul şi în latul, ori în careu sau figuri 
regulate şi neregulate. La, fiecare grăpare nouă schiinbăm direeţiunea, 
pentru a obţine o mărunţire şi curăţire uniformă a terenului. Bul- 

, , ! - , a | : ă 7. 

+
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gării mari şi buruienile cu rădăcini adânci numai aşă le vom dis-. 
truge; dacă îi vom atacă din diferite direeţiuni. De aceea şi efectele 
grapei sunt mai mari atunci, când ea merge şerpuind ' şi lucrează. 
prin lovire și surprindere, şi mai mici atunci când ea merge încet 

“şi uniform, - a DE 
Gliile şi brazdele inerbate nu se pot grăpă în latul decât 

numai în lungul, fiindcă prin grăparea în curmeziş nu'am face 
„alta, decât a; le întoarce iarăși cu faţa. inerbată,. la “soare. Când 
avem să distrugem buruieni atunci lăsăm să treacă oarecare interval 
între două grape, până ce sămânţa de buruieni a răsărit binişor şi 
pământul s'a înverzit, ca să avem ce distruge cu grapa. Pe tere- 
nurile compacte “şi în regiunile secetoase și uscate, unde nu suntem 
siguri de ploaie pentru grăpat, acolo lăsăm să urmeze grapa îndată. 
după plug ca să sfărâme şi mărunţească bulgării, pe cari de altfel 
nu i-am putei sparge multă vreme. Tot -aş spargem şi miriştile | 
îndată ce s'a secerat şi ridicat recolta căci altfel pământul se întăreşte. 

". Efectele grăpatului variază după grapă şi starea de umiditate 
în care se găsește pământul. Pentru terenurile argiloase şi lutoase, 
cari formează bulgări mari sau când sunt pline de buruiană, în- 
buinţăm totdeauna grape grele şi. ascuţite. : 

„Din contră pe terenurile nisipoase şi uşoare şi pentru îngro- 
parea săminței, întrebuințăm totdeauna numai grape mai uşoare, 
şi în loc de grape de fer întrebuinţăm adesea grape de lemn sau 
chiar de 'mărăeini. In lipsa unei grape de lemn, ne putem servi de 
grapa de fer pusă invers, cu colții inapoi, uri cu colții cei: mici în jos. 

„De multeori la unul și :același teren, putem întrebuinţă aci 
grăpi grele, aci uşoare, după starea lui de permeabilitate. - - 

Grăparea sămănăturilor de toamnă si se facă primăvara, 
totdeauna, ci o grapă grea și ascuţită. Deasemenea, luţerna, trifoiul 
şi fâneţurile, se pot gripă iarăşi numai cu .nişte grăpi grele şi 
ascuţite. Locurile înguste, cari nu. să pot grăpă în curmeziş le 
grăpăm mai bine în figuri. Insă şi prea .multă grăpare poate fi 
“uneori vătămătoare, căci prin ea să prea mărunţeşte pământul, 
încât în urma, ei la, cea, dintâiu ploaie pământul se cirueşte de prinde 
0 scoarță groasă pe pământ, trecând în stare de unigranulaţiune. 

„După forţa de tracţiune, grapele grele le purtăm cu 4—6 boi 
ori cai, iar! pe cele uşoare eu câte 2 boi ori cai. Insă aglomerarea 
de prea, multe 'vite înaintea unei grape,'nu este de recomandat, fie 
ea cât de grea, din: cauză că vitele multe: bat 'şi îndeasă pă- 

=
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mântul cu unghiile şi copitele lor, de rămâne în. urma grapei 
“așă de îndesat ca şi când nu ar fi fost arat de loc. De. aceea mai. 
mult de 4-6. vite, să nu prindem la o. grapă nici odată. 

„12: Tăvălugirea. . 

„+. Câte odată grapa poate fi înlocuită foarte' bine prin tăvălug 
"Prin tăvălugire zdrobim bulgării, pe care nu i-am putut mărunți 
îndeajuns cu: grapa, rupem scoarță, ori coaja formată pe teren, în- 

” desăm pământul 'pentru a grăbi răsărirea uniformă a, săminţei, să,. 
mânța măruntă o punem în contact cu pământul; iar după semă- 
nat, oblim şi netezim pământul, pentru ca maşinele de secerat şi” 
cosit, să poată prinde mai bine şi reteze plantele mai pe jos. De 
asemenea, tăvălugim şi un pământ gunoit cu un gunoi mare. păios, 
pe care nu-l putem grapă, de oarece prin grăpare am scoate numai 
paiele şi sunoiul la suprafaţă, unde: în lipsa totală de umiditate 
Sar descoripune 'şi mai puţin; prin” tăvălugire, nu numai că ţinem 
gunoiul sub brazdă. ci-l :şi  îndesără şi pământului îi conservăm 
“mai bine umiditatea, prin care constrângem gunoiul să fermenteze 
şi “să se descompună mai-curând. - - Ni 
„Şi pentru tăvălugire, trebuie să. alegem bine momentul po- 

trivit. Dacă pământul va. fi “prea jilav, şi moale, atunci el se: în- 
carcă pe tăvălug, încât vitele abia îl mai pot. tîri; iar dacă este 
prea uscat, atunci tăvălugul nu poate. prinde, ca să mărunţească 

bulgării îndeajuns. . î  . aa 
Pentru. zdrobirea bulgărilor. celor mari şi duri, întrebuințăm 

- mai bine tăvălugul cu zimţi sau tăvălugul cu cărigi cu muchi as: 
cuțite. Incolo şi  tăvălugul neted ne face” bune servicii. e 

„ Tăvălugul este indispensabil primăvara,  pentrn semănăturile. 
de toamhă, cu deosebire pe terenurile humoase, '.turboase şi mare- 
cagioast,. care fiind înfoiate; cele mai. multe fire de holdă de -pe 

-ele au fost' scoase din pământ de ger. Deci prin. tăvălugirea lor 
„ îndesăm pământul,: și '-punem „plantele iarăşi în contact cu țărâna. 
„--.-De asemenea şi dând - pământul nu, s'a putut grăpă şi 'mă-. 
runți toamna îndeajuns, de oarece până, primăvara . toţi bulgării 
Sau .crepat și desfăcut dela olaltă, încât prin. tăvălugire, ei se mă- 
runțese cu multă uşurinţă, și dau țărâna nouă în jurul plantelor. 

Tăvălugirea se poate; repetă de: 2—3.;ori pe .an; pe unul şi . 
pe acelaş teren, dar întrebuinţarea lui „depinde de starea de rave- 

.
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neală şi” înfoiare a pământului. Când timpul este ploios; mai bine, 
renuințăm “cu totul la. tăvălug, căci pământul mărunţit şi apăsat” 
de tăvălug şi în urmă bătut de ploi, să prea îndeasă și încuie, — 
se formează la suprafaţă. o scoarță groasă, care împedecă sămânţa. 
din răsărire, şi strânge plantele la - bază. De asemenea nu este 
bine nici toamna, de a zdrobi şi mărunți toţi” bulgării din sămă- 
nătnră, căci ei oferă un. însemnat „adăpost sămănăturilor contra 
vânturilor și zăpezei, împedecând formarea de coajă şi scoarță şi 
permiţând en aerul şi apa să cireule eu multă înlesnire în “sus şi 

“în jos pe lângă ei, şi până primăvara ei se mărunţese de sine . 
„mare parte. - 

- Efectele luerărei depind 1 nu numai de calitatea instrumen- 
telor agricole și de timp, ei şi de forţă motrice, cu care le pu- 
nem În. mişcare. Să 

13, După specia şi temperamentul vitelor 

Pentru plug se potrivesc mai bine boii decât caii; boii prin 
temperamentul lor flegmatic, şi mersul lor regulat în pas se po- 
“trivese de minune cu mersul şi funcționarea regulată a plugului, 

care trebue să fie uşoară, lentă “uniformă, fără  opintiri și smuciri 

că unele mici greșuri și obstacole, să se poată evită Şi îndreptă 

dela coarne, eventual să oprim plugul îndată, în fața unui obstaclu 
mai mare pentru a nu rupe plugul: . 

Bivolii încă ar fi buni la plug, fiindcă ei sunt mai robuşti 
numai cât ei sunt prea - greoi, merg prea încet şi sunt greu de 

mânat şi 'dirigeat, -mai cu seamă vara pe călăură. Ei se potrivese 
bine numai la arăturile de desfundare, unde se cere multă forţă. 

Caii noştri de ţară deşi sunt îndesaţi ŞI vânjoşi, dar. fiind.. 
prea mici de talie şi de ordinar şi rău' ținuţi,-nu sunt destul de 
tari, ea să putem purtă plugul numai cu doi cai, și ne-ar trebui si 
prindem 4—6 la un singur, plug; pentru ca să putem face arături 

„potfivite; caii de Ialomiţă, caii săseşti de Transilvania şi 'cei de 
Rădăuţi “fiind. ceva mai mari şi. mai robuşti, cu câte patru eai la, 

“un plug putem lucră binişor. Cai grei de povară şi speciali pentru 
muncile, agricole, cum sunt în străinătate, nouă ne lipsesc și în- 
cercările- de ai aclimatisa la noi nu prea au dat rezultate. 

Pentru grapă şi tăvălug cari au să lucreze mai mult „prin 
surprindere şi mergere şerpuindă se potrivese mai bine caii, pe cari



îi putem mână mai mult în trop decât la pas. La grapele grele 
ne trebuese patru boi ori cai, iar pe cele uşoare le putem. purtă 
înedeajuns cu câte doi boi ori cai. La estirpătoare și maşinele de 
sămănat putem întrebuinţă boi ori cai. 

“Fără vite 'bune şi tari, nici odată nu putem pretinde să facem, 
- cultură bună şi la timp, ori-şi care ar fi numărul şi” specia lor; 

şi fără ele cele mai bune instrumente ne vor da rezultate numai 
pe jumătate din cât ar puteă să dă, cc. 7 _ 

In genere pe cât este posibil, trebue să facem- economie în 
oameni și în vite, și aceasta 0 vom obţine numai atunci, când 
"vom puteă lucră, cu: doi boi ori cu doi cai la un plug unibrăzdar 
şi cu 4—6'boi-la un plug bibrazdar, 'căci cele polibrăzdare, cari 
fac numai arătura superficială nu merg câtuşi de puţin mai greu, 
decât un plug simplu la arătura normală; iar la timpul potrivit 
de: lucru, să punem toate vitele și plugurile în mișcare. A 

Pentru a puteă. lăsă vitelor timpul necesar de hrană Şi re-.. 
creațiune, şi să profităm de starea” favorabilă a pământului pentru 
Iucrarea intensivă, dacă -ne permit mijloacele -nu ar fi rău, ca. 
să avem". două rânduri de vite trăgătoare, ca 'să le putem schimbă 
la prânz, așă că cu unele să. lucrăm înainte, iar cu celalte după 
prânz. Hrănirea lor să se facă totdeauna din mână, fie cu nutre- 
ţuri uscate, fie eu nutreţuri verzi: Foarte greşit este obiceiul unora 
din țăranii noştri, de a scoate primăvara vitele trăgătoare prea. - 
de timpuriu la iarbă crudă, cari la muncă caută ași hrăni vitele 
numai cu iarbă dela pășune; ca, vita ziua să. tragă în jug, şi. 
noaptea să, alerge peste ogoarele și rozoarele sterile 'şi pârlite “de 
secetă, ca să se hrănească singură și în dimineaţa viitoare, iarăşi. 
să fie în brazdă, desigur sistema 'cea mai viţioasă, ce poate fi. 

Defectuoasă sistemă este și aceea, unde în loe. de nişte iita 
bine hrănite şi sdravene, . grămădim prea. multe vite 'slabe la un . 
singur plug sau alt instrument arător, unde ar fi suficient numărul 
de jumătate ori a treia- parte din ele, când ar fi bine hrănite, căci: 
vitele multe, prea, îndeasă: şi 'bătăturese pământul pe -brazda unds 
tree, făcându-l egal cu-o arie de treerat, pe lângă  pedeeile şi în-: 
târzierile cele multe, ei mânarea şi concentrarea. “lor, căci -unde 
trag unele, se codese altele. Această greşală o facem la plug cât şi 
la grapă şi' maşina de sămănat” ete., când. înjugăm 6—8—10 boi 
la ele. Numai la facerea de arătură adânci şi de desfundare, să. : 
prindem 4—6 vite trăgătoare: la un plug! - 

, 

- 

Ay
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14. Ogorul.. | 

„_ Pentru a puteă da unui pământ arăturile şi îngrijirea 
„ necesară, avem lipsă de un timp mai lung ori mai scurt. 
“ La cultura, extensivă lăsăm pământul un an întreg nefolosit 
“şi anume tot al doilea ori treilea an, pentru al putea lucră, 
şi curăţi în deajuns, şi acesta, se numeşte ogor, ogor negru 
şi ogor sterp. Afară de ogorul sterp sau negru, noi mai avem 
Şi semiogor, - unde în prima jumătate a ânului cultivăm o 
plantă de nutreţ, trifoiu, măzăriche, pe care recoltând-o de 

| timpuriu, prin ura lui Maiu şi Iunie ne rămâne incă destul 
timp până toamna, pentru ca, să lucrăm pământul deajuns: 
şi să-l pregătim pentru. cerealele de toamnă. : 

La. noi. cei mai mulţi cultivatori consideră anul de ogor 
ca an de repaos, şi un mijloc de recreaţiune şi ameliorare a 

„pământului, şi deci tind a-l. lăsă ogor cât. mai des, pentru a, 
se iatări şi direge pământul;.cestiune care nu. este tocmai, 

justă. Este însă, adevărat, că, prin: producţiunea. continuă şi 
poate unilaterală, cum e cultura neîntreruptă, de cereale, în 

„Curs de'mai mulţi ani şi fără gunoi, forța productivă a pă-. 
mântului slăbeșşte, producţiunea. şi recoltele scad în cantitate 

"Şi calitate din an în an, de unde cultivatorii noştri zic, că 
pământul este obosit şi are lipsă de: repaos. - 

Că, oboseala, fizică la; pământ nu există, ca dovadă sunt 
grădinele şi. aluvioanele bogate, cari :din timpuri! străvechi 
servesc la una şi aceiaşi: producţiune de pormub şi ierburi, 

"eventual. le cultivăm an de an cu diverse plante agricole, şi 
pe fiecare an ne dau recolte abundente, uneori câte 2—3 re- 
colte pe an, şi încă nimeni n'a observat până acuma vre-o - 
obosire a lor, și nici că a, propus cineva vre-o lăsare în pă-. 
răginire a lor, în scop de ale spori” 'producțiunea. Nu mai 
puţin nu există, sau este cunoscută, vre-o oboseală la păşuni, 
păduri şi vii, cari. din timpuri inmemorabile au aceiaşi ve- 
getaţiune, servesc la una, şi aceiaşi producţiune. 

Din contră izlăzuirea pădurei şi observarea unui repaos 
la pădure, ar atrage după sine 0 deterioare însemnată a. so- 

"lului, şi slăbirea forţei. productive a lui, pentru multă vreme. 
„Toată lumea ştie. şi vede, cât de greu este de a împăduri din 
nou o pădure devastată şi școasă, şi a. face plantaţiuni noui
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pe nişte coaste şi dealuri. sterile; şi de altă parte cât de frumos” 
Şi. uşor se regerierează, şi samănă pădurea singură în moa 
spontaneu, fără întrerupere şi fără concursul omului!!,.. 

= De ce dar, să susţinem noi o "oboseală fizică şi lipsa 
absolută de repaos, numai şi unic pentru țarine, cari au un 
pământ mult mai bun şi mai fertil dela, natură decât pădu- 
rile, şi noi le dăm lor mai multă îngrijire şi gunoiu, decât 
la fânăţuri, pășuni şi păduri la. olaltă?! Și iarăşi la ele, la 
cultura, intensivă, şi .producţiunea, forțată,- care- este în canti- 
tate şi calitate tuturor superioară, noi încă nu voim să ştim, 
Şi nici că cunoaştem,.-ce este oboseala pământului arabil sau 
că el ar aveă: lipsă vreodată de repaos — ogor! | 

Și cu toate aceste, la cultura extensivă există 0 scădere 
a producţiunei, ce nu se poate contestă, precum sunt bătă- 
-toare la ochi cantitatea, Şi calitatea superioară a productelor. 
— mai cu seamă. la cereale — după, anul 'de ogor. | 
. Ea se explică însă în mod firese prin aceia, că prin 
producţiune continuă și unilaterală mâi cu seamă de cereale, 
pământul s'a întărit şi împetrit Și Sau încuibat în el o mare 
mulţime de seminţe de buruieni şi insecte, iar principiile ali- 

prin recoltele luate. - | 

mentare pentru plante s'au redus şi împuţinat considerabil 5 

„La grădini nu se simte obosâală, sau vre:0 scădere a 
producţiunei din cauză, că cu instrumentele de mână cazmaua - 
Şi grebla de fer —'lucrăm şi. mărunţim pământul regulat în 
fiecare” an, mult mai bive, decât o putem face cu instrumen- 
tele de vite, şi grădinile le gunoim nai des şi mai tare, ceeace 
la -ţarine nu putem face. Pentru grădini şi grădinărie, se alege 
"totdeauna un pământ bogat şi gras dela natură, precum este 
cel de pe luncile” bogate, care nu are „lipsă de repaos, pe 
când terenul pentru ţarine şi cultura, agricolă ordinară 'au 
de obiceiu un pământ mai Slab şi mai puţin fertil. “ 

Deci la ţarinile mai sărace, sau slăbite :prin cultură de . 
cereale, pentru ca să putem mobiliză iarăși bine pământul; 
să-l curăţim de buruieni şi insecte cum se „cade, să-l putem | 
gunoi și mărunți, avem lipsă de u 
acesta, e ogorul negru sau sterp. aa | 

:, “In ogor prin ararea, deasă și mişcarea repetată a pămân- 
tului: prin expunerea lui în suprafaţă cât să poate de mare. 

n an întreg -de muncă şi 

-
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“ alternativ pe:o parte şi alta, la acţiunea razelor solare şi a 
accidentelor climaterice: căldurei şi frigului, ploaiei şi vântului. 
şi ingropând miriștea şi buruenile în pământ etc, pământul 

„se amendează şi fragezeşte, devine înfoiat şi permeabil, i-se- 
măreşte absorpţiunea de apă şi gazuri, bacteriile din pământ - 
se dezvoltă în mare număr etc. Un pământ des lucrat şi 
mobilizat, vara se încălzeşte mai tare—se răscoace de căldură, 
devine mai raven şi afânat,. absoarbe şi reţine: mai multă 
umiditate decât un altul, care este îndesat şi acoperit cu 
plante. Absorpţiunea, mai nare de căldură, umezeală Și gazuri, 
atrage după sine si săvârşeşte însemnate modificări: reducţiuni 
şi combinaţiuni chimice şi fizice in lăuntrul lui. ” 

_ Pământul capătă, după ușor un aspect cu totul deosebit 
decât cel de până aci, la care țăranul nostru îi zice că pă- 
„mântul înflorește Şi pământul a înflorit. 

- Şi anume capătă peste tot o. culoare mai inchisă. Argila 
compactă își perde din tenacitatea ei „Şi devine puhavă, stări- 
micioasă;, bulgărașii mici și măricei se crapă, și mărunţesc 
pământul devine afânat şi înfoiat, elastic .sub picioare .și la 
pipăit. el se simte mai puţin aspru, accesul de apă și aer 

"atunci este mai mare. In jurul bulgărilor mari-şi mici se 
E observa, O verdeață proprie, care nu este de burieană, ci dato- 

rită destoltărei unor alge şi microorganisme, cari atrag la 
ele azotul liber, din atmosferă şi condensează, şi printre ele 
se văd apoi cristale de salitră ca afioramente; atunci dospește 
și lucrează pământul bine: atunci se formează săruri şi principii 
alimentare pentru plante în mare cantitate. 

Și dospirea şi înflorirea pământului. se face atunci când 
înfoierea şi aerisirea: lui — adică accesul de aer şi apă, este : 
mai mare şi când acţiunea bacteriilor e mai întensivă în pre- 
senţa, substanţelor. organice ce pot dospi. 

Substanțele organice—miriştea buruenile îngropate şi 
gunoiul— se prefac în humuş și la.- descompunerea lui cu 
„ajutorul bacteriilor se formează din ele amoniac, acid azotic 
şi alte săruri trebuincioase alimentaţiunei plantelor, cari parte 
sunt absorbite şi reţinute de pământ, şi parte tinda se ridica 
în aer, sau sunt spălate şi duse cu apa în straturile inferioare 
ale pământului. Unele venind in contact cu diferite baze din 
pământ se dissociază Şi. combina « cu acelea, dau nascere la



ma 
noui combinaţiuni. și săruri, uşor . solubile, la-așa numitele. „ nitrate şi nitrificaţiuni, şi la, zeolithe, cari la, rândul lor.şi: ele 

„contribuesc la, fragezirea şi permeabilitatea pământului. De 
aci resultă: efectele mari ale ogorului,.şi recoltele. totdeauna 
“sigure şi abundente de cereale după el. Pentru plantele.pră- 
şitoare. şi leguminoase. efectele sunt mai puţin însemnate; 

„Ale oare-ce aceste se petrec în 
late ale lor. i a 3 

„In aceste şi nimic alta, „consistă, rezultatele şi efectele 
„ “binefăcătoare ale ogorului. 

„atunci, când nici nu. gunoim, şi nici. nu lucrăm. pământul 
- cuin se cade, şi la timpul cuvenit. Cel mult, am putea produce 
“o mică amelidraţiune prin o adâncirea brazdei, că să punem 

- pământ nou în circulaţiune.. : 
Apoi nu pentru toate terenurile se potriveşte şi este nece- 

sar ogorul negru.deopotrivă. Pe terenurile argiloase, compacte 
„ Și sărace, ogorul negru are bună influenţă, -căci prin lucrarea 

- deasă şi întoarcerea pământului pe de o parte şi altă, expu- 
nându-l la frig și căldură, pământul se afânează şi încălzește: 
Deasemenea și pe un teren sărac, când nu „dispunem de 

“gunoi, ca să-l îngrăşăm în deajuns, ne ajutăm mult cu ogorul 
riegru. 'Tot asemenea când buruienile sau prea, înmulţit de „au inundat terenul cu totul. 

1 - Din contră, nisipurile şi terenurile pietroase nu au lipsă * 
deloc de ogor negru, căci prin lucrare şi mişcare deasă, ele 
îşi perd şi puţina umiditate şi consistenţă, ce au avut-o înainte. “Be aceea, pentru ele este mai. nimerit. semiogorul sau lăsatul . de pârloage pe mai mulţi ani, pentru a. se întări şi inerbă - ” . Î . oo. 9 . : . . A . î _. Da bine, căci în pajiştea Și humusul ierbei se îmhbibează Şi con- servă mai bine umiditatea decât în pământul golaş. |. 

_Ogorul sterp este indispensabil şi dă bune rezultate cu „ deosebire pe terenurile argiloase şi compacte fiindcă în ară- 
Ă turi dese şi îngroparea miriștelor și buruienelor în pămânţ - 
face pământul mai afânat mai permeabil şi mai cald dețât,. ar fi dela natura, sa iar prin gerul de iarnă şi căldura de „vară pământul argilos işi pierde din capacitatea.;lui de apă, devine mai svântat mai sfărmicios şi mai permeabil, miriştea, : Și gunoiul îngropate în pământ se descompune în acid carbonic 

7 

parte şi sub foile cele 'mari şi . 

Ele sunt însemnate și mai bune - 
“atunci, când gunoim şi îngrășăm pământul, şi neînsemnate 

7 
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apă şi. amoniac iar “acidul “carbonic; contribue puternic la 
disolvarea, substanţelor minerale — din depozitul inert al so- 
lului — silicate zeolite etc. R& pământul nisipos descompunerea 
acestora poate fi chiar prea violentă, și să fie “urmată de 
spălare considerabilă a substanţelor tormate, cari sunt duse 
cu apa de ploaie în subsol ori la răzoare şi se pierd. Pe pă- 
mânturile sărace. însă arăturile dese ale ogorului sterp duc : 

“mai iute pământul la secătuire prin o „descompunere, mai 
mare a substanţelor” minerale. 

In anii secetoşi și în regiuni aride de stepă pământul 
ogorit absoarbe şi reţine mai multă apă în capilarele sale 
deci este totdeauna mai ravăn, decât; cel neogorit, şi se 
lucrează mai cu uşurinţă decât acesta. In pământul ogbrit - 

" toate acţiunile fizice şi chimice se întâmplă mult mai intensive | 
decât în cel neogorit şi sărac, deci el are lipsă totodată şi 
de a fi îngrăşat ori gunoit. Păscutul pirului din ogoare şi al 
buruienilor, la care inainte vreme se ţineă, foarte mult, nu 
este raţional, de oarece prin păşunatul .lui vitele calcă Şi în- 
deasă pământul şi împiedică deci bacteriile din acţiunea . şi 
desvoltarea lor şi atunci se formează mai puţine saruri și 
principii alimentare- pentru plante. 

Din punct de vedere economic e.de chibzuit, dacă este mai 
avantagios de a compensă prin 2—3 ori mai multe recolte 

„mai mari pentru una perdută în anul de ogor sterp, şi posi-. 
bilitatea de a lucră, pământul cu mai-multă inlesnire în urmă, 
ori să ne mulţumim cu recolte mediocre numai an de an, 
şi cu ogorire îndată după ridicarea recoltei de pe câmp, până 
este pământul incă raven de se poate ară, inainte de a se 
întări de soare?! » 

Insă când am lăsat un pământ oarecare ogor sterp, pe 
pe acela să-l întrebuinţăm» în acel an ezclăsi>, numai la lu- 
crarea şi îngrijirea pământului, lăsând orişice foloase secun- 
dare la oparte, pășunatul cu vitele etc. 
Prima arătură este bine să i-o dăm dejă, în toamna, 
anterioară, şi tot: atunci să-i cărăm şi! gunoiul și peste iarnă 
să lăsăm pământul expus în brazdă crudă, ca, gerul şi în- 
gheţul de iarnă, să-l frăgezească și amendeze; nu este: posibil 

„aceasta, atunci să-l ogorim cel mult la finele lui Maiu sau la 
inceputul lui Iunie: Și gunoiul să-l punem îndată sub brazdă,
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ca până la semănat, el să poată fermentă şi ase descom- pune indeajuns; până toamna să-i mai dăm alte 1—2 arături, eventual să-i tragem de 1—2 ori cu grapa, şi tăvălugul ori cu extirpatorul, pentru a distruge şi curăţi buruienile. 
Când însă ne-am întârziat cu făcutul ogorului din .o cauză sau alta, și pământul nu mai are destulă reveneală, se „ară cu greu şi plugul scoate hulgări mari, atunci este de: lipsă ca îndată, după plug să tragem odată cu tăvălugul cu verigi, Cambridge, ca să sdrobim şi apăsăm, bulgării cei mari in pământ, acoperind buruienele cu un straț subţire de ţărână Şi conservându-i bine și umezeala ca, miriștea, cu: gunoiul şi buruienele să putrezească şi să se descompună cât mai-curând. - posibil. După aceasta.se trage cu grapă, ori cu tăvălugul care mărunţește pământul şi face" ca, buruiana să răsară din nou în mare număr din seminţele dejă încolţite în pământ, şi care iarăşi nu face nici o stricăciune, căci se curăţă pă- mântul de ea, dar trebuieşte împiedicată numai de a produce sămânța, păscând'o cu vitele: mari şi mărunte, ori cosind'o ; astfel rămâne pământul închis până la epoca semănatului când i se dă o nouă arătură de semănat, și se lasă să se aşeze apoi i se dă sămânța, neimpiedicând bacteriile din acţiunea lor câtuşi de puţin. Grăpatul prea des cu grape ascuţite cum se făceă înainte pentru a distruge buruienile este dăunător, căci împiedicăm numai” bacteriile din activitatea, lor, 

Agricultorii noştri mari şi mici, 'la sistema bienală. și trienală cum o practică dânşii, au împreunat anul de ogor şi ogorul sterp cu păşunatul vitelor, şi-au perdut cu: totul din vedere scopul 'şi rolul primitiv şi binefăcător al ogorului, subordonând pe acela, păşunatului. Ei lasă pământul "ogor: sterp nu atât, pentru ca să-l muncească, Şi amendeze cum. se cade pe mai mulţi ani înainte, ci pentru ca să aibă izlaz pentru vite; iar din cauza vitelor, ei nu-l pot ară, la timp decât după, secere pe la finele lui lulie sau prin August, Și abea mai au .timp ca să-l întoarcă odată, prin Septem- vrie sau Octomvrie. - 
| Și iarăşi vitele pe ogoarele. sleițe şi pârlite nu au ce mâncă, căci abia ici coleă, dacă se găseşte câte un fir de pir, troscot şi alte buruieni, şi la pășunat ele calcă şi bătătorese pământul, impedică deci bacteriile din. acţiunea, lor. 
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Uneori ei lasă câte un pământ şi câte 2—3—4 ani .ne- 
folosit, servind ca păşune pentru vitele cornute şi oi, şi aceste 

ogoare ei le numesc pârloage. Insă, de inierbat, ele arare-ori 

. sepot inierbă cu ierburi de valoare—cu graminee şi lrifoiuri,— 
şi de cele mai multe ori sunt numai nişte buruieni. macre şi 

fără vlagă, ce se ivesc spontaneu pe ele ă pe cele mai'multe” 

„vitele nici nu le ating.: - 
Cu astfel de ogoare, “nu numai că nu ne vom ajunge 

scopul dorit, ci obţinem tocmai contrarul, din :ceeace intenţio- 
nasem, căci lăsând 'buruienile să crească, ele se înmulţesc 

peste măsură, produc şi-şi împrăștie sămânță, iar noi în loc 

de ale stârpi sau. impuţină, din contră le-am înmulțit. Numai 

sămânță să nu producă buruienile: încolo ele sunt nevătă- ” 
mătoare şi hrănesc bine bacteriile aărobe. - d 
„+ De sine se înţelege, că neărând pământul la timpul 

cuvenit şi nici lucrându;l sistematic, şi rezultatele nu pot fi 

la nivelul dorit. Numai după o lucrare sistematică, și conşti- 
“ incioasă, ne putem :aşteptă să obţinem recolte satisfăcătoare. 

“ Ogorul negru în sine deşi este bun, numai cât el să nu 
urmeze prea des, — tot după 2—3 ani, ci. la, intervale mai 

"rari la câte 6, 5, 10—15 ani odată, căci alt cum el devine 

irraţional şi ne. astă prea: scump. | 
„_ Insăaproape tot acelaşi efect, lam putea produce ș și prin 
semi-o&or; adecă sămănâna primăvara. 0 plantă de nutreţ 

- trifoi, măzăriche, porumb verde, ete. care se recoltează de 
timpuriu şi care cu foile.lor multe şi late, umbresc și aco- 

pere bine pământul, îl ţin totdeauna 'raven şi deschis, în cât 
„apa şi găzurile pot uşor să pătrundă şi circule prin el,. şi 

bacteriile încă lucrează bine sub ele, iar cu rădăcinile lor 

pivotante "şi lungi,: străbat subsolul până la mari adân- 
cimi, făcându: l permeabil și afânat. Tot odată ele îl îmbogă- 

| țesc și în azot, căci în 'foile lor cele multe, ce cad şi rămân 
pe loc, în miriştile şi rădăcinile lor cele groase, lasă un mare 
deposit. de substanțe humice. În special leguminoasele cu 
foile şi nodulele rădăcinilor ficsează azotul liber din atmosferă, 

aşa că în definitiv, ele lasă pământul în urma lor totdeauna. 
„mai bogat în azot decât Pau găsit, după ce ne-au dat şi o 
“însemnată recoltă de nutreţ verde ori uscat, pe care .la ogorul 
sterp, nu-l aveam. .:* -
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Sub leguminoase trifoi şi sub rapiţă bine încheiate, pământul umbrit a dat loc lao jumătate dospire, şi el se lu- crează atunci cu multă uşurinţă dacă se poate ara îndată în urma coasei, printre căpiţe şi clăi chiar, până ce pământul este încă raven Şi nu şi-a -perdut umezeala ce o avea. | Atunci să se ară îndată cu .rariţa ori tribrazdarul numai - „superficial să se cojească numai, ca miriştea să vină acoperită cu'un mic strat de țărână ca să poată dobi repede. Dacă pă- - mântul. este cam bulgăros, atunci se poate trage cu tăvălugul ca să mărunţească bulgării să apese țarina pe -mirişte şi „“săi ţină umezeala ferind'o de evaporaţiune.. Prin acesta acti- vitatea bacteriilor nu se întrerupe câtuşi de puţin. 'Tot pe „„:mirişte i se poate căra, şi imprăştia şi gunoiul, dacă avem timp și care disponibile pentru aceasta, înainte de a se usca, Şi întări pământul; alt. cum putem căra gunoiul şi mai târziu pe arătură, şi .se pune sub brazdă numai la intors şi “apoi după. 4—6' săptâmâni îi dăm o arătură adâncă, pe „„- care o lăsăm până la, semănat în brazdă crudă şi îngropăm sămânţa numai cu grapa sau extirpatorul. 
Tot așă, este cazul şi cu plantele prăşitoare, cari la să- „„ patul de repeţite ori în decursul vegetaţiunei ţin pământul permeabil şi afânat, totdeauna. deschis și accesibil aerului -şi accidentelor climaterice, și liber de buruieni, Și prin aceasta „se explică” cauza de neslăbire a producţiunei, la cultura in- „tensivă. o 
Ogorul negru este indispensabil, în deosebi în regiunile reci sau prea secetoase, fiindcă în cele dântâi, trebue să facem „„sămănăturile de timpuriu, şi nu ne mai rămâne timp. dis- ponibil pentru producţiunea, de nutreţuri verzi, iar în al doi- Si Ea | lea, peniru regularea umi- 

dităţii din pământ. find-că 
după cum am văzut mai sus, 
un pământ mobilizat poate 
să absoarbă și reţină mai | 
multă “umiditate, decâtţ un 

| ” . altul nemișcat şi întărit, Fig. 110, Circulaţia lichidelor în pământ, Mijloace pentru combaterea 
„ secetei. In timpul din urmă Americanii au făcut experienţe in- 
teresante pentru combaterea secetelor excesive, cari şi la dânşii 
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mai cu seamă în Statele Unite de vest şi centrale, impărţite în 
aride şi. semi-aride compromit -recoltele prea adeseori. In 
special prof. H. W. Campbell din : Lincoln-Nebraska, arată 
că, deşi ploile nu se pot înmulţi sau produce la timpul cu- 
venit, dar se poate produce un revirement insemnat în des- 
voltarea vegetaţiunei, prin împiedecarea evaporaţiunei și pier- 

  

          

  

Fig. 111. Pământul la arătura obieinuită: 

derei umezelei din pământ, cu o lucrare continuă, întrerupând 
capilarele prin frămiîntarea, sistematică a pământului și ru- 
perea, coajei şi scoarţei dela suprafaţă. cu îndesătorul (fg..93) 
și grapa după fiecare ploaie și ori. de câte ori 's'a format. 

  

Fig. 112. Arătura îndesată cu îndesătorul. 

- Și anume el arată, că după cum se poate vedeă din figură 
alăturată la arătura, uzitată până aci, se întrerupe capillari- 
tatea şi circulaţiunea apei. între subsol şi brazda tăiată, ră- | 
mânând un spaţiu gol la .mijloc destul de mare, ca să: îm-



piedice orice comunicaţiune între ele, dar nu împiedecă evaporaţiunea, apei din brazda, întoarsă Şi din bulgării ce sau format, cari. prin pierderea apei. se întărese foarte mult, 
de impiedică cu totul desvoltarea bacteriilor Şi germinaţiunea seminţelor de buruieni, cari stau închise ca Și 'hermetic în' „ pământ, ferite de aer şi de-apă. 

Spre a preveni această uscare şi scorojire a pământului, pentru regiunile semi aride el propune ca după plug să ur- meze indată, cu frământătorul care să mărunţească și îndese 

  

Pig. 113. Pământul îndesat și grăpat. 

brazda, întoarsă, lipindu-o de subsol ca comunicaţiunea ca- 
pillarelor să nu fie niciodată întreruptă între sol Și subsol iar 
prin spargerea bulgărilor şi ruperea scoarţei ce s', format 
la suprafaţă după, fiecare ploaie. cu grapa încetează, totodată 
funcțiunea, capillarelor în sus, şi se împiedică astfel evapo-: 
„raţiunea; şi scorojirea pământului (fig. 113). „Prin aceasta 
chiar şi dacă n'a plouat de loc, pământul ogorit ori miriştea 
întoarsă din nou, şi atrage. destulă umezeală din subsol, încât 
are raveneală suficientă pentru ca bacteriile să se poată des- voltă în mare număr şi. să 'prefacă. humusul în azotaţi.-:  . 

Și în Ungaria încercările sistemului Campbell au dat o economie de 56 hectolitri apă la pogon, E 
- Şi la noi proprietarii inteligenţi au observat că lăsând 

"să urmeze tăvălugul îndată după; plug. bulgării se “sparg, 
miriștea şi buruienile putrezesc în curând şi pământul 'are 
destulă, umezeală toată, vara, de se pot face semănăturile de 
toamnă, la timp şi în bune condițiuni. 

„a 
1.
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15. Cultura 'cu abur 

De foarte mare e imiportanță şi viitor este: pentru timpul i 
modern, utilizarea forțelor neînsufleţite ale naturei, şi punerea, 
lor în serviciul omului, în industrie și comerţ ca şi în: 

agricultură: vânt, apă, abur, electricitate, cari prin posibili- 
tatea de concentrare a lor ne permit să facem şi în pământ 
nu numai o lucrare şi cultură: mai sistematică decât cu vi- 

tele,. ci şi o însemnată economie de timp şi spese. . 

Dejă de acum în unele State ale Europei d. ex. în Elveţia 

una şi aceiaşi roată de apă, pune în mișcare moara, pentru 

măcinat şi uruit cerealele, maşina de treerat, tocătoarea 

pentru tocat nutreţul ca paie, fân şi sfecle, apoi separatorul 

şi putineul de bătut şi ales untul, teascul de stors uleiu ŞI mus-. 
„tul din fructe şi struguri, ciocanele de pisat şi mărunţit oa- 

sele, pentru fabricaţiunea, de îngrăşăminte, etc. 

Tot aceleași operaţiuni şi aplicaţiuni variate le vedem şi 

la electricitate, în industrie ca şi în agricultură, servind aci 

la muncă productivă, aci la locomoţiune și iranspori, ca şi 
„la iluminat. 

Aburul serveşte la transport şi circulaţiune, ca şi la di- 

ferite alte operaţiuni atât în industrie cât şi în agricultură. 
In agricultură, aburul a produs mari schimbări şi ne 

putem. servi după împrejurări de el la fel-de-fel de operaţiuni. 
Deasemenea şi vântul; motorii de vânt iau din ce în ce 

aplicaţiuni mai variate în industrie ca şi în comerţ şi agri- 

cultură, - 
Până acum însă numai aburul sa putut întroduce şi 

generaliză pentru a fi întrebuințat aproape la toate lucrările 

agriculturei, pe când vântul, apa şi electricitatea au rămas 
înapoi. Totuşi și aburul s'a introdus şi. întrebuinţează cu folos 
până acum, mai mult numai de cătră proprietatea mare pe 

„domenii, latifundii, şi pe moşiile mari, iar ţăranul şi pro- 

prietarul mijlociu nu. se pot folosi decât prin asociaţiune. 

Trei mari chestiuni se opun generalizărei lui: a) că forța 
lui activă, nu se poate transmite pe distanțe mari fără pier- 
deri însemnate; 5) pentru lucrări mai mici, el este prea 
scump; c) pe terenul accidentat şi divizat, el nu se poate 

DE
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întrebuinţă aproape de loc, ci numai pe teren' plan şi în complexe mari. De a - 
Intrebuinţarea lui Ja, treerat se poate face în condițiuni 

„destul de avantagioase Şi pentru proprietatea medie şi mică, 
prin asociaţiune şi închiriere; iar cultura cu abur, pentru ea 
nu se plăteşte, afară numai unde există posibilitatea de a închiriă un plug cu abur, pentru desfundarea 'terenului. . : | 

IN - Până acum-nu | 
„Sa întrodus și nu 

este încă in uz, de- 
cât numai plugul 
cu abur, care sa 

introdus, dejă a- 

rile Europei, iar 
“maşinele de tree- 

| rat cu abur sunt.” 
“ “înlocuite în parte cu motoarele 
"de benzină, roţi şi turbine de 
apă, etc. A | 

Sub cultura cu abur, nu. 
trebueşte înţeles numai plugul 

    2p
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ci şi toate celelalte mașini şi 
” instrumente agricole, :cari ser- 
"vesc la cultura “pământului, şi 
„uneori au poate mai mare e- 
fect asupra lui, decât însuşi plu- 
gul: cultivatorul, grapa şi tă- 

- vălugul. Ma ie 
Plugul cu abur, este un 

'plug polibrazdar, cu 2—8 braz- 
dare, construit în balanţă, “pe 

- niște rame puternice din oţel 
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  care-l conduce, prin greutatea 
"lui proprie împlântă o parte 

in pământ, iar :pe cealaltă. se 
“ridică în sus. Plugul cu abur 

    
! 

4 

proape în toateţă-. , 

cu abur şi -mașina de treerat, . 

-. Si astfel echilibrate, ca : omul ea
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trebue să fie în toate detaliile sale de o construcţiune foarte 
solidă, pentru a învinge,toate obstaclele ce îi se pun în cale, 
iar pentru transport este aşezat la mijloc. pe nişte rotile so- 
lide de fer. Pentru dirigeat și condus, cârmaciul şade liniștit 
în scaunul său și-l dirige cu ajutorul unor rotiţe, care se află 
înaintea scaunelor. Plugul ajuns în capătul locului, cârma- 
cil se dă jos din scaun, trage cealaltă parte în jos, şi pu- 
nându-se în scaun o împlântă pe aceia în pământ, şi continuă 
cu brazdele înapoi. 

Pentru cală trecerea, peste găuri, rozoare, cufundături, etc., 
plugul propriu zis să nu se cumpănească inapoi, şi nici să 
iasă din brazdă, Fowler i-a adăogat un aparat numit anti- 
balanţă la centru, care constă din un fel de belciug la mijlocul 
telegei, în care la cădere, centrul de gravitaţiune se îm- 
pinge de sine înainte, fără ca plugul să se cumpănească sau 
să-şi schimbe adâncimea sa. | 

Pentru facerea, de arătură superficială şi normală la 
10—26 em, adâncime, se întrebuinţează plugul cu 5—8 brăz- 
dare, iar pentru arături adânci şi de desfundare, numai 
pluguri cu câte unul, două sau trei brăzdare, cu care putem : 
desfundă pământul dela 3u—60' cm. adâncime. El se între- 
buinţează des şi la, scosul de rădăcini. Totuși pentru desfun- 
darea şi mobilizarea pământului, până la atari adâncimi 
mari, se întrebuinţează mai des decât plugul, cultivatorul cu 
abur, care nu scoate pământul mort -la suprafaţă. - 

  

  

    - Fig. 115. Cultivatorul patentat cu 'abur a Ini Fowler
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Cultivatorul cu abur este iarăşi. de: o soliditate excep- țională, şi făcută astfel, ca, el să se poată întoarce uşor şi să lucreze în amândouă direcțiunile, Unul din cele mai bune „este cultivatorul de întors a lui John Fowler & Comp. cu 5—13 cuțite, care se întoarce automatic. Indată ce cultiva- torul a ajuns la capătul locului el se întoarce singur cu fia- 

rele înainte, fără ca cârmaciul să trebuiască să-şi părăsească 
locul său, şi poate fi pus iarăşi în acţiune, înapoi. 

Grapa, cu abur încă este de o construcţie foarte solidă, 
pusă la ambe capetele pe rotile, iar colții ei sunt astfel for- 
maţi încât să poată lucră în două, direcţiuni opuse. Ea încă 
este dirigeată de un cârmaciu, care şeade de asupra ei, iar 
la întors se mută în celălalt scaun, ” 

Forţa motrice la plugul cu abur poate fi una. sau două 
mașini de abur. 

    

    

    

  

Fig. 116. — Grapa cu abur a lui Fowler & Comp. de 5—6 m. Lăţime. 

"Pentru agricultorul particular ar” fi 0 mare înlesnire, dacă, locomobilele ordinare. de treerat, lelar puteă folosi şi la plugul și cultura cu abur în sezonul mort, pe timpul-când. 
nu treeră, prin care nu numai că ar folosi mai bine un însem-. 

„nat capital învestit în maşini, ci ar aveă Și o însemnată eco- nomie cu cultura pământului. | e 
Insă maşinile ordinare cu abur, nu pot fi întrebuin- țate la plugul de abur, din cauză «că ele sunt prea slabe 8—10—12 cai putere nominală, şi.nu pot produce forţa nece- sară pentru a face arătura adâncă, şi apoi ele nici nu se pot mişcă, automatic din loc., | : ă 
In locul mașinelor de treerat obişnuite se întrebuin- 

L]
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țează la plugul cu abur, maşini speciale aşă numitele 1oco- 
„motive de stradă, cari se mişcă singure, alât la arătură cât 
şi pe strade şi să pot să servească și la transportul plugului, - 
batozei de treerat etc. și sunt şi de o forţă mai mare 14—18—20 

“cai putere nominală, 

  

  
  

  

  

Fig. 117. — Locomotiva de arat Compound — a lui Iohn Fowler pentru arat 
- a , cu 2 maşini, : MR 

Locomotivele de arat nu diferă mult de mașinile de abur - 
„de treerat obişnuite, ci numai că sunt ceva de o constitu- 
țiune mai mare şi solidă, şi sub cazan au una sau două tobe, 

"adecă un fel de suluri, pe care se: înfăşoară şi desfăşoară 
otgonul sau funia care! serveşte la tracţiunea, plugului. Ele 
pot servi şi la treerat ca şi' la oricare altă lucrare similară.. 

Cea mai nimerită şi ieftină între toate ar fi, ca mașina, 
de abur să meargă inainte pe teren şi să tragă după sine 
plugul, unul sau mai multe şi la mică distanță. Ea însă nu 
este practică, de oarece mașina merge cu greu pe terenul 
mobilizat şi cea mai mare parte din forţa produsă, ar con- 
suma-o pentru mișcarea proprie, şi numai o mică parte la .: 
muncă, productivă. Pe lângă că mișcarea, ei ca iuţime ar 
lăsă mult de dorit, dar după cea, mai mică ploaie şi pe terenul . 
moale, prin sporirea adesiunei pământului, maşina sar în- - 
cărcă astfel şi îngloda în pământ, încât nu o am mai puteă . 
scoate şi urni- din loc, şi am. fi siliţi să recurgem la vite 
pentru scoaterea, ei. Deosebit de acestea, ea mergând inaintea, 
plugului, prin greutatea ei enormă, îndeasă şi comprimă pă- 
mântul, făcându-l îndesat ca, cărămida. 

„* De aceea, ideia mişcărei locomobilei înaintea, plugului a 
fost părăsită cu totul ca nepractică, şi înlocuită. cu alta ca 
maşina, sau să, steă, în timpul arăturei nemişcată în loc, și să 
lucreze indirect prin cabluri, sau dacă se mișcă ea să se 

.
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„miște “numai pe şosele şi drumurile dela, capetele locului, 
"unde terenul de 'obiceiu este înai tare şi maşina nu se poate . 

înglodă așă de uşor. 

  

  

  

  

  

Fig. 118. — Plugul cu abur. Fowler cu 2. maşini. 

„Astăzi se întrebuinţează numai plugul cu două mașini 
cari trag plugul încoace şi încolo alternativ cătră sine, prin 

“ajutorul unui otgon ori frânghii de sârmă de oţăl. Otgonul este. 
„ lasistema cu două maşini de 500 m. iar la plugul cu 6 singură 
mașină de:360 m. Otgonul de .oţăl, .pe lângă că este destul de 
scump, dar şi întreţinerea lui ne vine - foarte scumpă, căci 
el este acela, „care se târăşte pe pământ şi prin țărână, se 

-uzează mai curând decât toate, mai mult de doi ani nu ţine, 
- şi trebueşte cumpărat altul nou ce cosță :2.000—2.200 lei. . 

„Plugul cu abur îl deosebim în două sisteme: a) cu o 
“singură 'maşină şi. b) cu două maşini. - Ş ă 

-- Sistema cu o singură maşină, mai numită şi sistema, de 
încunjur — Round about system — inventată, de Howard, şi . 

“ Triangel System a lui Fowler, la care. inconjurăm locul ce voim a lucră, cu otgonul de sârmă, în formă 'de _triunghiu, 
„pe care îl fixăm la cele 3 colţuri cu ajutorul unor telegi ce 

se mișcă, automatic şi a unor scripele, ce se fixează în pă- . 
- mânt. Cu sistemul triunghiular putem ară zilnic o suprafaţă | 
de 5—6 ha, şi să arăm din eâ.3 ha, fără ca să-l mișcăm. 

Plugul cu abur cu o singură maşină cu d dublă tobă 
"orizontală şi cazan pentru încălzit cu paie — dimpreună cu. - 

+ 

z
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plugul, :teleaga, ancora, şi otgon — cumpărate de Minister 
pentru fermele model — a, costat 40.000 lei. ” 

  

    

  

  
      

Fig. 119, — Plusul cu abur Fowler cu o singură maşină sistem “triunghiular. 

 Plugul cu o singură maşină sist. triunghiular « are ca avan- 
tagiu, că este ceva mai ieftin la cumpărătoare; totuşi dife- 
rința de economie nu este mare, de oarece otgonul: se 
usează mai curând şi mai cu seamă că el trebue să se în- 
doiască şi să treacă. prin diferite scripete. Apoi cu întinderea 
şi aşezarea, lui ne dă mult de lucru şi totdeauna ne ră- 
pește câte 1!/2 —2 ore din timp. 

-Sistema cu două maşini deşi este ceva mai scumpă, dar 
în schimb are în avantagele ei: 

a) ca transportul şi așezarea, * lor pe teren, este lesni- 
cioasă, de oarece maşinile se transportă singure cu plug Şi 
accesorii cu tot, “şi se aşează fiecare în situaţia dorită, incât 
putem începe îndată aratul; 

| - 6) otgonul este mai lung și forţa motrice lucrează, 3 asu- 
pra lui direct și cea mai mare parte din ea serveşte . la 
muncă productivă;. 

'c) lucrarea este însemnată cantitativ ȘI Galitativ, căci 
ambele mașini. laolaltă» dispun de destulă forță ca să facem 
ori şi ce arătură, după cum cere trebuinţă;
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d) uzarea, puţină, atât a; maşinelor cât şi cu deosebire a 
otgonului, de oarece pe: acesta, nu-l mai îndoim şi nu se 
freacă de bolovani şi pietre unde prea des se rupe. Da 

La, lucrare, când o maşină trage la sine plugul şi înfă- 
şură otgonul pe sul—cealaltă, îl desfășoară cu aceiaşi iuţime 
şi are să inainteze cu lăţimea dublă a brazdelor, iar înapoi 
se face acelaşi lucru de cătră cealaltă. Prin aceasta ele însă 
au defectul, că lucrează în continuu numai una singură și 
cealaltă consumă combustibilul. deageaba,;. totuşi timpul va- 
cant nu este perdut fără folos, căci acest interval se poate 
folosi de cătră maşinist ca să, şteargă, curețe şi, ungă, diferi- 
tele piese şi accesorii ale maşinei, să, strângă diferitele şuru- 
buri şi robinete etc. fără. ca maşina, şi plugul să se oprească. 
din funcţionarea lui regulată. n 

Preţul de cumpărătoare depinde după mărimea maşi- 
nilor şi după, numărul şi calitatea, instrumentelor- aratorie. 

Plugul de abur sistem Fowler cu 2 maşini cu cilindru Com- 
„pound şi pentru încălzit eu paie, plugul cu 5 briizdare— sistem mai 
nou costă la 80.000 lei. Cele pentru ars cărbuni sunt ceva mai ief- 
tine, dar nu mult. | | 

Cu un plug de abur cu 2 maşini de câte 16 cai putere 
lucrăm pe zi ă. 12 ore: E o 

cu tribrazdarul la, 30—40 c.m. adâncime 3—4 ha. 
». polibrazdarul » 15—20 » p .10—12 » 
» scormonitorul » 15—30 » » 10—12 » 
» grapa. 19-17 
Spesele de muncă la plugul de abur diferă după, iefti- 

nătatea sau scumpetea braţelor şi vitelor de muncă, com- 
bustibil, distanţa de transport ste, 

Avantagele culturei cu abur sunt: N 
1) O lucrare și mobilizare sistematică a pământului. Pă- 

mântul îl desfundăm şi mobilisăm până la o adâncime de 
30—40 cm., cum cu vitele nici întrun caz nu o putem face. 
In urma mobilizării lui, pământul absoarbe mai multă apă 
Şi conservă mai bine umiditatea, ceeace în regiunile . sece- 
toase şi uscate face foarte mult, şi atrage după sine, ca re- 

„coltele să fie totdeauna mai sigure, niai abundente şi mai 
pline la bob. | e 

7
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2) Un spor considerabil la muncă. Prin aceea că, loco- - 
motiva nu mai merge pe teren, ci numai pe şosele şi dru- 

„muri sistematice, am! Gâștigat mult 13, timpul apt de muncă: 
primăvara, şi toamna, unde pământul este: încă prea moale 
pentru a fi lucrat, şi “vitele se inglodă-pe.el, cu plugul cu 
abur îl puţem lucră destul de bin-. Deasemenea, vara şi pe | 
timp de secetă, când vitele de jug sunt ocupate la secerat, . 
căratul bucatelor și treerat, încât nu ne mai putem gândi la 
ogorât şi intors, sau că. pământul este prea întărit pentru 
vile, cu plugul de abur îl putem răsbi Și mărunți încă cu . 
“destul succes. 

3) Evităm îndesarea lui prin căleatul vitelor cu copita. 
“Patru boi prinşi la un plug până ară un "hectar de loc fac 
la 360.000 urme adecă la, 36 urme pe metrul pătrat; iar când 
sunt înjugaţi 6—S şi 10 boi la un: plug, nurhărul lor e îndoit 
şi mai multe. Unde a, călcat vita, acolo sa îndesat mai mult 
sau mai puţin pământul, apa s'a stors de acolo şi trecut în 

„cel necălcat şi incă înfoiat, de unde rezultă vondiţiuni inegale 
de desvoltare pentru plante. 

- 4) Eventuale economii în .spese, sau cel puţin economie 
însemnată, de braţe şi. vite trăgătoare, -cari pentru. țările cu 

. puţină  populaţiune, trag greu în cumpănă. 
-5):0. sporire considerabilă. a producţiunii, și în special 

la plantele prăşitoare cu rădăcinile lungi şi pivotante, cari 
dau cu 25—30/0 mai mult, iar la, cereale. este mai puţin în- 
semnată. 

Cultura cu abur deși sa introdus la noi în i fară binișor 
încă de' pe la 1870 şi sunt actualmente 60 pluguri cu abur 
în ţară totuşi rezultatele obținute nu au fost. de natură de a 

“16 generaliză,. nici. cel puţin la ses și în câmpia plană..Cau- 
„zele sunt diferite. 

Cultura cu abur. şi arăturile adânci. sunt acolo” potri- 
vite unde există o întinsă economie de vite sau în legătură 
cu fabricile de zachăr, ca, paralel cu desfundatul să se poală 
şi îngrășă pământul sistematic. pentru a putea obţine o spo- 
rire progresivă a producţiunei; altfel ajungem la o cultură 
rapace forțată, şi scăderea patentăa producţiunei, nu peste multă 
„Nreme ese la iveală care a făcut pe cei mai mulţi cultiva- 
tori să se desfacă de el. Cu totul altceva este de-a închiriă
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pentru o singură dată un plug cu abur “pentru desfundatul 
unui teren, ori pentru facerea de arături adânci, necesare - pentru curățirea, terenului de numeroasele tufe și leşi de 
bozii ori de porumbari din moşie, pe cari nu le:am puteă, cu- 
răți altfel la, cultura, ordinară cu vitele; apoi la. desfundări . : 
de terenuri pentru vii, pepeniere ori pentru plantaţiuni de E pădure etc. scoaterea de rădăcini de tufe şi altele. 

„Apoi. este greutatea transportului. combustibilului şi apei căci la plugul de încălzit .cu- paie ns trebuese 2—3 - 
care de fiecare maşină pentru . căratul paielor, şi alte 2—3 „sacale pentru apă, care ne ocupă mai tot atâtea braţe şi vite, - câte ar fi necesare la aratul cu plugul cu boi pentru aceiaşi 
Suprafaţă, deosebit de unsori şi alte spese de întreţinere. 

„_ Paiele: este: mai bine a le da .la vite şi preface în gunoi: „decât a, le arde. | Si | 
" “Şi-mai pe sus de toate greutatea. cea mai mare este 

capitalul considerabil. de. 80.000—90.000 “lei ce! el inmobili- - 
zează, plus plata unui. mecanic şi 2 fochişti, cu care. se pot . - face multe îmbunătăţiri pe moşie: vite; unelte, maşini, ecarete. “si de care să se folosească anul întreg pe moşia întreagă. 

__ Altfel plugurile cu abur se închiriează actualmente. -cu 8—10 lei plus combustibilul și apa,.de- pogon, pentru arătura, mijlocie, cu lei .... pentru arătura adâncă Şi lei... pentru „- desfundatul pentru vie la... cm. - i . 
- Generalizarea, lor nici nu este de dorit—până ce cultura . vitelor este. cu totul neglijată pe moşiile mari, căci  sin- gure vitele îmbunătăţesc şi îngraşă, pământul, 

16. Cultura cu electricitate. 
De aceea viitor mai mare are electricitatea. 'Ea nu:nu- - mai că se poate transmite pe distanţe relativ mult mai mari, Şi se poate întrebuinţă şi pe trenul accidentat, căci ea se poate “conduce şi repartiză, după cum cere trebuinţa, încât cu des- “ voltarea electrotechnicei putem speră, ca în scurtă, vreme şi | micul cultivator, ţăranul să poală, beneficiă, de ea, prin aso- “ciaţiune,. ca să-şi pună în mișcare şi acţiune. plugul sau cu una sau două brăzdare, grapa Şi extirpatorul, eic., amăsurat . trebuințelor sale. In străinătate-au. început dejă a, face încer-
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cări cu plugul electric şi cu cultura electrică, însă sunt încă, 
prea puţine. e | 

Electricitatea va aveă pentru ţara noastră România un 
interes deosebit, când nenumăratele râuri şi gârle, ce sco- 
boară din munţi, vor puteă fi toate utilizate şi transformate 
în forță electrică, de sute şi mii puteri de cai, cari transmise 
în şesul mănos, să poată, servi acolo la lucrarea şi cultura, 
sistematică a pământului. 

Deja satele românești din Transilvania cu puternicile 
lor căderi şi cursuri de apă dau forţa motrice şi de iluminat 
din oraşele și târgurile săsești. In agricultură saşii din Cis- 
nădie (Sibiu) au introdus electricitatea. la maşinile de treerat - 
Şi în diferite uzine şi ateliere ale lor. Intrebuinţarea,. electri- 
cităţii la plugărie poate să fie foarte avantagioasă acolo, unde 
este o mare gârlă sau cădere de apă in apropiere, ori în 
legătură cu alte industrii şi intrepinderi anexe agriculturei. 
Un plug electric cu o singură maşină şi instalație proprie cu 
maşină de abur etc. nu costă mai mult 'de 20—25.000 

"lei. Avantajul mare al lor este economia de combustibil şi 
de apă, de care nu mai avem trebuinţă, apoi aparatul fiind 
mai ușor poate să umble şi când pământul este mai moale 
şi fără să se ciruiască ori îngloade plugul. 

Și la plugul electric deosebim 2 sisteme; cu o singură 
maşină—şi cu 2 maşini. Cel cu o singură maşină sist. Brutschke 
se compune dintr'un electromotor, o teleagă cu ancoră şi plugul 
care circulă între motor şi ancoră, servit fiecâre de câte un 
om sau ca cel de A. Zimermam, unde motorul este așezat 
deasupra, plugului, care pune în mișcare un sul şi o roată. 
lanţată, prin a cărei învârtire trage plugul de a dreapta ori 
stânga a unei catene întinse deasupra, locului, a cărei ancore 
se mută după plug. Sistema, cu o singură mașină deşi este 
uşoară şi mai ieftină se poate insă întrebvinţă numai pe tere- 
nurile uşoare și cu suprafaţa. netedă, şi nu poate cuprinde 
deodată mai mult de 300 metri lăţime. | 

Pentru terenuri mai compacte şi în regiuni accidentate 
se intrebuinţează plugul cu 2 maşini, al Societăţii de electri- 
cițate pe acţii, fostă Schuekert din Nirnberg, la care curentul 
electric este dus pe un cablu întins peste câmp de tensiune 
înaltă de 500—2000 Volţi, iar cu ajutorul unui transformator
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portativ se “reduce la un curent inofensiv numai de 100—500 . 
Volţi şi pe-o conductă mobilă de transmisiune apoi prin 2 bo- 

„bine portabile la 4—500 m., distanţă, una de alta, aflate pe 
"care de 105 q. se transformă în energie electrică, care pune în 
mișcare scripetele cu otgonul, şi atrage fiecare aparatul ]u- 

-. crător cătră sine. - 
“Încercări se fac în continuu din diferite „Părţi pentru 

+ simiplificarea plugului electric, dar ele nu au ajuns la un 
rezultat satisfăcător. Plugul electric cu 2 maşini totuşi costă - 
“ceva mai puţin decât plugul cu abur -cu 2 maşini. Pentru . 
treerat un dinamo 'portativ transformă energia roții de apă 
în energie electrică, care pune în mişcare batoza de treerat. 
“In orice caz electricitatea are mare viitor şi pentru - agri- 

. cultură şi ea ne-ar oferi forţă, motrice în curte şi iarna, și 
” iluminaţie ieftină în casă, curte şi în grajdurile vitelor. | 

2693. ai po 19



CAP. VIII 
. 

e A “Gunoiu şi îngrăşeminte. 

Principiile alimentare ce se găsesc în pământ, suferă în 
“decursul unui an mari schimbări. Nu numai calităţile fizice 
ale terenului .se modifică şi schimbă cu totul peste an,, ci şi 
principiile alimentare se pierd şi modifică. O parte din ele 
sunt absorbite şi asimilate de către 'plante, altele sau com- 
binat cu alte substanţe şi săruri, formând noui combinaţiuni 
chimice in parte greu solubile. | | 

Prin recolta de plante agricole, noi frustăm şi sărăcim 
pământul pe fiecare an cu o parte însemnată din substan- 
țele sale utile, și dacă noi am continuă de a luă mereu pe 
fiecare an din ele fără de a-i da nimie înapoi, am ajunge 
întrun timp nu prea, îndepărtat acolo, încât pământul find 
cu totul sleit de forţele sale, să nu mai poată produce absolut 
nimic; aceea, însă nu poate fi scopul şi ţinta unui bun gos- 
podar şi a agriculturei. | It: 

Din contră scopul lui trebue să fie nu numai să mena- 
geze şi conserve fără scădere forţa productivă și bogăţia 
naturală a terenului, ci pe cât este posibil să o şi sporească. 
El o sporeşte prin lucrarea: curentă a pământului, servindu-se 
la aceasta de fenomenele şi forţele neinsufieţite ale naturei, 
ca şi de munca şi inteligenţa, sa, în scop de a înlesni aerului 
Şi accidentelor climaterice să pătrundă, în pământ, ca ele să 
atace acolo mai bine silicatele Şi humusul, să le oxideze, des- 
compună și fuzioneze, formând noui principii alimentare 
pentru plante. Totdeodată prin lucrările curente și de durată, 

 înlesnim absorbirea şi asimilarea acestora de către plante,
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permițând rădăcinilor lor, de a. pătrunde mai adânc Şi a se ramifică mai bine în pământ. e 
Totuşi lucrările curente și de durată ale agriculturei, nu Sunt în stare de a-i asigură pământului fertilitatea sa pentru durată, ci pe lângă ele, noi trebue să-i restituim substanţele luate sub o formă sau alta. Noi restituim pământului sub- stanțele luate prin recolta de cereale şi alte plante agricole sub formă de gunoiu” şi ingrășăminte chimice, ori pe scurt prin îngrășăminte. | a / “Intre substanţele indispensabile de a căror restituire trebue să, purtăm grije cu deosebire, sunt dintre substanţele "organice — azotul, iar dintre cele minerale fosforul, potasiu, calciu, magnesiu şi sulful, , i Pământurile humoase au de -ohbiceiu destul azot, aar de cele mai multe ori le lipsesc substanţele minerale. Pământu- "rile de cultură trebue să conţină şi pe unele ca, şi pe altele în justă măsură. Pământurile sărace şi sleite, au lipsă egală, "de ambele. De: | Ie Pământurile cari au lipsă de îngrășare — unele au lipsă de azot, altele numai de fosfor şi de -alte substanţe minerale. - Țări sau regiuni cu pământuri de. tot. bogate şi neseca- „bile pentru vecie nu se “găsesc nicăeri în lume, şi nu s'au putut constată nicăeri până acuma. Singur.Egiptul sar părea că formează 0 excepţiune, care din timpul patriarchjlor biblici a fost totdeauna, o' ţară exportătoare de cereale, şi un grânar al străinătăţii şi -este încă atare şi astăzi, fără a avea lipsă, -de a îngrășă -sau de a fi îngrăşat vreodată pământul în tim- purile vechi şi noui. Insă acolo restituirea, substanțelor luate prin recolta de. cereale, o face fluviul Nil la revărsările și inundaţiunile sale periodice în fiecare an. Tot acelaşi fenomen, | îl putem observă in măsură mai restrânsă şi noi. în țările noastre pe luncile bogate ale tuturor râurilor, - cari primă- vara sau toamna sunt expuse inundaţiunei. Alte țări sau regiuni cu pământuri virgine şi. nesecabile nu există şi nu “sunt. cunoscute. . a | Chiar şi dacă au fost undeva regiuni cu pământuri. foarte bogate, după ce ele au fost supuse unei culturi continue, fără de a le.gunoi multă vreme, ele au perdut mult din fertili- tatea lor primitivă şi cu timpul au ajuns cu totul, sărace. :
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Dacă solul unei ţări sau regiuni ar. fi destul de bogat in humă 
Și substanţe organice, cari ar, fi suficiente de ai asigură fer- 
tilitatea pentru sute de ani, cu privire la azot, totuşi in pri- : 
vinţa substanţele minerale: fosfor, potasiu, magnesiu, calciu, 
etc.; el poate fi sărac sau în:scurtă vreme ajunge la sleire, 
sub minimum, şi atunci prisosul de azot nu-i mai foloseşte 
nimic. Agricultura” şi cultura, pe el nu mai este posibilă. Nesi- 
guranţa, recoltelor, scăderea şi împuţinarea, crescândă din 
an în an a producţiunei, şi scăderea productelor în greutate 
și valoare, sunt semnele prevestitoare ale acelei sleiri și rui- 
nări progresive a pământului. 

Mai mult poate decât impuţinarea şi stoarcerea unila- 
terală de forţele sale, contribue la, sleirea pământului, dete- 
riorarea calităţilor. fizice provocate de ele, pe cari apoi nici 

prin gunoiu : nici prin ogor, repaos ori alte mijloace nu le 
mai putem readuce în starea. lor primitivă, sau cel puţin la 
o stare de prosperitate oarecare, decât după zecimi de ani. 
Şi cu spese enorme. Țări şi state puternice, cari au întrodus 
şi practicat sistema rapace pe o scară intinsă, au decăzut şi 
sau pustiit cu totul, incât abia numele se mai cunoaște de 

ele, deşi au fost cânava leagănul culturei şi civilizaţiunei 
umane: Mesopotamia, Persia, Carthaginea, Sicilia, Anatolia, 
iar în timpurile mai noui regiuni şi provincii întregi ale 
Americei de Nord !), care o sută de ani în urmă erau centrul 
şi leagănul culturei şi civilizaţiunei apusene in continentele 
noui, iar astăzi sunt deșerturi și abandonate de oameni. Soarta 
lor o vor împărtăși şi alţii, dacă vor urmă aceiaşi sistemă. 

| Și în ţară la noi se practică aceiaşi sistemă rapace, iar 
„cu! bălegarul preţios astupăm găurile, facem drumuri, poduri 
„peste apele stătătoare şi curgătoare, ori ne servim de el ca 
combustibil-fzic. 

Iar dacă voim să tragem foloase din învățăturile ș şi pă- 
țaniile altor popoare şi state, datori suntem şi noi ca măcar 
în ora a ii-a să abandonăm sistema rapace, practicată până 
aci, şi să începem a restitui pământului cel puţin o parte din 
substanţele luate până nu-l sleim cu totul. După cum nicăeri 

, 
    

>) Vezi despre resultatele culturei rapace în America de Nord, vol. ÎY, 
Economia Rurală, pag, 440—44, -
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nu se găsește pământ virgin şi nesecabil, tot așă nu poate 
fi nici la, noi. Din contră slăbirea şi deteridrarea. pământului 
se resimte pe an. ce merge tot mai mult, şi în diferite judeţe. ale țărei lipsa și trebuința de a le îngrășă.. 

Gunoirea. și. îngrăşarea, pământului. se' face din două puncte de vedere: 1) pentru a, restitui pământului substanţele! pierdute prin luarea recoltelor; 2) pentru a-i amelioră sau cel - puțin restabili calităţile fizice avule, cari în decursul anului * 
Şi prin producţiunea de cereale au fost alterate. o 

- După acțiunea lor noi împărțim îngrăşemintele în două . grupuri; în îngrășeminte absolute şi relative. ERE 
Numim îngrășeminte absolute acelea, prin cari noi nu - numai că îi dăm pământului înapoi substanţele minerale şi 

organice luate, ci prin ele ameliorăm tot odată şi calităţile 
fizice ale .lui. Intre îngrăşeminte absolute “numărăm: gu-. noiul de vite sau hălegarul, urina, latrinele, compostul, în- 
grăşemintele verzi, varul şimarea. . | SI 

Ingrăşemintele relative sunt acelea; prin câri noi îi resti- 
tuim pământului numai una, sau mai multe substanțe luate, 
fără de a ne interesă de amendarea calităţilor lui fizice. - 

Intre îngrăşeminte relative numărăm: „Nitratul (salitra) 
de Chili, Guano, făina de oase şi de sânge, cenușa de paie şi. de lemne, .suprafosfaţii, 'sgura. lui Thoma, - sărvrile de 
Stassfurt, sarea gema şi gipsul. Cele din urmă, fiindcă, ele se 
prepară. în anumite fabrici și industrii, şi: fac obiectul: unui comerciu foarte întins -al timpului modern, le mai numim i - îngrășeminte industriale sau comerciale, pentru că le putem 
cumpără din pieaţă. Ele de ordinar conţin numai unul sau | două principii alimentare. - Sa a 

Din contră îngrăşemintele absolute, conţin toate princi- „Biile alimentare indispensabile vieţei şi desvoltărei plantelor, : şi intr'o stare de solubilitate cât se poate de favorabilă. - -. „La o economie întinsă de vite . fertilitatea pământului este mult mai bine asigurată decât acolo unde nu se ţin vite. - 
Cu cât slăbim şi stoarcem pământul de forţele sale pro- 

ductive pe fiecare an prin diferite producte ale 'agriculturei, „ne arată alăturatul tablou de materiile cuprinse în câte 1000 kgr. după analizele făcute de Emil Wolf... 

.
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Tablou de produsele agriculture 
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N'avem decât să înmulțim recolt numărul anilor de când .cul 
„substanţele luate, şi 

principii alimentare 
din moşie şi 
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Econ. Rurală pag. 449—450. 
Tot după acelaşi autor n 
ele luate în diferite ingrăş 

și materii fertilisante, cuprin 

slanţ 

a medie anuală și cu 
tivăm pământul fără ai restitui: vom vedea, ce cantităţi insemnate de 

au fost extrase din păm 
țară pe fiecare an la ex 

ânt şi se scot 
portul de cereale. Vezi 

7 

oi restituim pământului. sub- 
ăminte în următoarele substanţe 
se în cantităţi de câte. 100 0 chlgr 
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Insă nu numai cantitatea 
lui de fermenta 
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țiune și de solubilitate. A 
gunoiu putem Gbţine efecte diferite dup 
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gunoiului decide, ci şi gradu 
poi cu unul şi acelaş . 
ă calitatea . terenului 

 



— 296 — 

„Unele terenuri: argiloase şi humoase au mare absorbţiune 
pentru gunoiu şi. gazuri iar nisipul nu-le poate absorbi și 
reţine de loc, ci-le lasă să-le spele apa. ! 

Ingrăşămintele absolute. 

a) Gunoiul. Sub gunoiul de vite supranumit şi bălegar, 
înțelegem băligele sau fecaliile solide ale vitelor domestice, 
împreunate cu urina și cu materialul de așternut—adecă cu 

paiele, cari servă la absorbirea, şi amestecul lor mai potrivit. 

"La un; regim şi îngrijire raţională a vitelor domestice, gunoiul 
produs în economia, proprie este îngrăşămentul cel mai bun 

şi mai ieftin între toate, din cauză că el se produce mai. mult 
şi fără spese și conţine în sine toate principiile alimentare 

- pentru plante intr'o stare uşor solubilă. 

In nutreţ sau raţiunea . zilnică de hrană, vita ca ori şi 

care animal, iși primeşte toate elementele necesari întreţinerei 

Şi dezvoltărei corpului ei. şi a, tuturor 'organelor sale, din 
care o-parle se digera şi assimilează în corp, iar cealaltă 

care n'a putut fi absorbită şi asimilată, părăseşte iarăși corpul 
animalic, se elimină din el sub forma de băligi, urină și di- 
ferite alte excreţiuni. Hrănirea animalului poate Â mai copioasă, . 
ori mai frugală. Prima, o numim rațiune de producțiune, iar. 
a doua, rațiune de întreținere. “ 

La raţiunea de producţiune vita sau animalul prin ali- 
mentaţiunea mai abundentă şi de calitate superioară are să - 
ne producă şi dea, oarecare - foloase mai mari: să crească, 
să dea lapte, muncă ori să se îngrașe etc. La raţiunea: de. 

„întreținere, care de obiceiu este mai mică după cantitatea 

şi de.calitate inferioară, nu cerem ca, vita să sporească în 

greutate, dar nici muncă ori lapte nu pretindem dela ea. 
Substanțele alimentare consumate de animal sunt bine 

dumicate întâiu în gură şi amestecate cu salivă, apoi rume- 
„gate şi atacate în stomac de către diferite sucuri. ale stoma- . 
cului, în -special de către sucul gastric, şi sub influenţa fer- 

menţilor se dizolvă şi absorb. O parte din ele se asimilează în 
corp, servă la formarea de noui corpi organici: substanţele 

azotoase din hrană se asimilează şi prefac în sânge, carne -și 

S
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d. e. zăharurile, amidonul său scrobeala, uleiurile şi orăsi- 
“mile în;genere, celulosa, etc. întreţin numai arderea din el 
şi servesc la producţiunea: de forţă musculară — la muncă; 
respiraţie etc.; o a treia parte din ele aşă numitele substanțe 
minerale servă la formarea şi desvoltarea oaselelor, coar- 
nelor, unghiilor, solzilor, părului, etc. Ceeace nu s'a putut ab- 
sorbi şi utiliză în corp, aceea se elimină din el pe diferite 
canale ca nefolositor, fecalii, urină, gaze, la respiraţiune şi transpiraţiunea pielei. | | a 

Cu fecaliile și urina se eliminează din corp şi rămășițele ” diferitelor combinaţiuni şi corpi organici, cari sau descompus 
în locul celor noui formaţi ca sânge stricat, mucosităţi şi alte diferite. substanțe animalizate. . Să 

- Azotul şi substanţele minerale, cari nu au fost asimilate 
Şi pretăcute în sânge, carne Şi lapte, eventual în oase etc., 
cu o.mică diferință părăsesc corpul animalic, și se pot re- 
găsi aproape toate iarăşi în fecalii. Astfel după cercetările , 
lui Emil YVolf despre substanţele cuprinse în hrana oferită 
animalelor, și cele găsite în escrementele lor, rezultă, că 100 
volume din substanţele aflătoare în nutreţ sau găsit în fecalii. 

lapte etc., o alia; substanţele ternale sau neazotate, cum sunt 

  

Materia „|| Substanțe |... Azot Substanțe 
pi ateria, seacă - organice ZO minerale 

N în în | n în . o zi 

„| câti- . , ifecalii |'urină | mea |Ifeealii | urină |fecalii urină | fecalii urină, 
ț totală | - 

  

  
  

|a va i 35,0! 5,5] 43,5|395| 40] 47,5! 31,0] 53,9] 48,1 
„ bou „440| 6,5[50,5142,5| 4,4] 33,9|54,8164,6| 34,3 
„ berbece! 425| 5,0| 47,6| 41,0] .2,01 46,7] 4231579] 4,0 
„cal ::.146,7| 601527] 444 3,3 | 324| 60,71; 79,5 | 20,0 

în termin nau 418| 5,8!48,6|41,8 | 3,4 | 40,1. 47,2] 64,0 | 34,6 
                    i 

Prin urmare azotul şi substanţele minerale trec aproape : 
toate şi se pot regăsi în întregimea lor în gunoiu. Dacă vaca“ 
este insă -fătătoare, are vițel în ea sau că dă lapte, atunci în 

2
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gunoiu vom aveă azotul numai cu un scăzământ oarecare, 
a celui cuprins în lapte şi vițel ele. -- | 

Digestiunea alimentelor în stomac se înlesneşte, nu numai 
prin O rumegare și dumicare amănunţită lor în gură, ci şi 
după lungimea intestinelor vitei, prin a căror percurs, ali- 
mentele pot fi mai bine atacate de cătră sucurile gastrice, şi 
assimilate. Lungimea aparatului digestiv diferă foarte mult, 
la, diferitele specii de animale domestice, de unde rezultă şi 
o utilizare diferită a alimentelor. “Astfel aparatul digestiv la 

"oaie este de 27-—28 ori mai lung decât întreg corpul ei; la 
vitele bovine de 22 ori, la porc de 14—17, la cal de 10—11 
ori, la, cele carnivoare, câine și pisica de 4—5 ori. 
„De aci se explică faptul, că deşi calul are două rânduri 

de dinţi şi animalele bovine numai unul, totuşi el roade și 
utilisează mai puţin nutreţul decât boul Şi bivolul, iar în bă- 
ligile eliminate de cătră, vita mare ca nefolositoare şi netreb- 
nice, se găsesc uneori boabe intregi şi destulă hrană pentru 
un stomac relativ mai viguros, d. ex..cum este acela al por- 
cului; în fecaliile porcilor hrană pentru pasările de curte și 
ciori, etc. | 

Calitatea şi valoarea gunoiului depinde în prima linie 
după compoziţia şi valoarea nutreţului consumat, apoi după 
specia, şi rasa vilei, după etatea Şi: modul de vieţuire a ei şi 
serviciile ce ne aduce vita. Cu cât nutreţul este mai bun şi 
mai substanțios—adecă mai bogat în azot şi acid fosforic, etc. 
de ex.: le dăm nutreţuri concentrate, turtă de uleiu, uruială 
Şi grăunțe, cu atât va fi şi gunoiul mai bun. Deci gunoiul 
dela vitele puse la îngrăşat va fi cu totul de altă valoare, 
decât cel dela cele de rudă, nutrite de obiceiu mai slab cu 

“paie, coceni de porumb, ete. Apoi cantitatea de apă ce bea 
vita, încă influenţează mult asupra valoarei şi - caliţăţii au- 
noiului. Cel mai apătos este gunoiul de bivoli şi porci, gâşte, 
rațe, apoi urmează gunoiul dela vitele cornute, cai, oi, găini 

- Şi porumbei, care este cel mai concentrat. 
Deasemenea valoarea. gunoiului mai depinde de intre- 

„ținerea şi producţiunea animalului, după serviciile ce ni le 
prestează el. Vacile cu lapte vor da totdeauna un gunoiu 
mai sărac în azot, decât vacile sterpe, și boii de jug un gunoi 
mai sărac şi mai puţin, decât boii puși la îngrășare, de oarece
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la cele dintâi, o: parte din azotul consumat trebue să, treacă, în lapte ori să servească la desvoltarea, fătului. | 
Totdeauna gunoiu mai mult şi mai bun “obţinem dela 

vitele grase sau dela cele puse la ingrăşare. Deci precum 
nutriţiunea vitelor o avem la discreţiunea noastră, tot aşă 
avem şi posibilitatea la producţiunea. de gunoiu. Iarna pro- 
ducem gunoiu mai mult şi mai bun decât vara, când vitele umblă la păşune, iar cele trăgătoare sunt la munca câm- 
pului, şi băligile dela unele şi dela altele se perd. Când ținem insă şi vara, vitele în grajd — sub regimul stabulaţiunei —, atunci şi vara putem produce gunoiu egal ca şi iarna. ! In rezumat: în bălegi se găsesc totdeauna, materiile 
solide din hrană incă neasimilate. Şi nedumicate bine, uneori şi grăunţe intregi de cereale: cuo mare parte din azot, apoi „o mare parte din celuloză, amidon, zacharuri, grăsirhi şi 
substanțe minerale etc. cari nu-au fost arse şi distruse în Corp, dimpreună cu unii corpi: organici, ce au trecut în des- compunere, şi sau eliminat din corp; iar prin urină se eli- „:minează, din corp mai cu seamă substanţele azotoase în formă 
de săruri: acid carbonic uric, ippuric etc. şi alcaliile U$or „solubile cu o mare cantitate din apa băulă. 

In special dacă vom reduce gunoiul la cele 3 prin- 
cipii alimentare pentru plante azot, potasă şi acid fosforic, vom găsi că animalele rumegătoare utilizează mai bine nu- treţul consumat şi deci produc şi mai mult gunoiu şi mai bun decât cele nerumegătoare. Si | 

- Din principiile alimentare ale plantelor băligile conțin acidul fosforic aproape în întregime, azot mai puţin ; din sub- 
stanţele albuminoide sunt mai puţin dizolvate, și prea puţină potasă şi.acra, greu solubilă — iar urina din contră: conţine. 
cu. deosebire azotul şi potasa. Azotul din urină la animale 
herbivore ese în formă de carbamid Și acid ippuric, cari sunt ambele foarie nestatornice, şi se descompun ușor prefăcân- "du-se în amoniac ce se volatilisează, în aer ori absoarbe în apă, şi prin mirosul său penetrant se poate ușor distinge. Urina la animalele carnivore Şi la om mai conţine şi acid 
uric. Azotul cel mai mulţ şi mai de: valoare trece deci în urină, pe când azotul din fecalii propriu zise este mai greu 
de descompus. Potasa se elimină aproape complect 93%/ prin.
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"urină, iar în urina, calului se găsește şi 60/0 din icalcea 
existentă în hrană, pe când urina de la vitele bovine con- 

"ţine mai puţină calce. De aceia urina încă nu trebueşte des- 

considerată, căci şi ea conţine multe materii fertilisante Și 
toate într'o stare uşor solubilă. | | | 

2. Materialul de așternut. Cantitatea, şi calitatea gunoiului 
produs depinde foarte mult şi de materialele ce întrebuinţăm 

pentru aşternut în grajd, precum şi de tratamentul şi fer- 

mentarea -lui ulterioară. . Prin materiile de aşternut puse 
sub vite voim ca să oferim vitelor un culcuş curat şi svântat, 

ca să poată zăceă şi odihni bine, iar pe de alta să se absoarbă 
urina şi amestece la olaltă fecaliile solide ce cele lichide, în 

scop de.a le puteă trata mai uşor, şi a împedecă descom-: 
punerea și perderea azotului ușor solubil din urină. 

„.. “Materialul cel mai bun pentru aşternut în grajd sunt 
paiele de cereale, — cari în cavitățile paielor lor, absorb și 

rețin cantităţi însemnate de urină şi amoniac, Şi apoi prin 

ele silim şi băligile ca. să fermenteze împreună: paiele de 

secară, grâu, hrişcă etc. Uneori foile şi părţile subțiri şi. 
fragede ale paielor,.ne pot servi ca hrană directă ori în 

„amestec cu fânul — ca mestecătură pentru vitele mari şi 
mărunte, în deosebi pentru oi, bivoli, vaci boi şi numai cele 

groase, ce au rămas neutilizate -de ele —aşă numiții ogrinji, 

se scot din esle şi se aştern sub vite, şi care le oferă un 
culcuș destul de igienic. Paiele sdrobile şi tocate insă pot să 

absoarbă. şi rețină mai multă urină decât cele lungi. 

In lipsa, de paie de cereale, ne servim pentru. aşternut 
“Ja vite şi de alte substanţe şi surrogate ca: paiele de bob, 

mazăre, cari incă se descompun iute şi sunt mai bogate în azot, 

apoi pusderiile de in și de cânepă, vrejii de rapiţă, cartofi, 
mac, cocenii de porumb cari însă fiind cu tija plină, şi mai 
băţoase,. nu pot absorbi atâta urină, ca paiele de secară, și | 
rezistă mult timp putrefacţiunei; de aceea noi le intrebuințăm . 

pe ele ca aşiernut numai în .poiata, oilor, a căror urină fiind . 
mai concentrată şi mai energică, le poate descompune. _ 

- In lipsa de paie şi alte produse de aşternut ale econo- 
miei, ne putem folosi şi de productele pădurei și a bălților 
şi anume de frunzele şi cetina. arborilor și tufișurilor, de 
stuhul, papura, rogozul, muşchiul şi turba din bălți, de pământ
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humos, glii, nisip svântat etc., cari încă absorb lichidele binişor 
__ şi ne fac. bune servicii în timpuri de crize, şi sporesc gunoiul 
“Prin adaosul de substanţe mineralice, ce sunt cuprinse în ele, 

Prin aşternerea a oricărei din aceste materiale, ' noi 
” înmulţim materia uscată a gunoiului şi îi mărim greutatea 

şi volumul. Surrogatele. sunt insă totdeauna inferioare paielor 
în valoare. a 
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Apă ci 19—210pt2 79, 18% 140 43—15%o] 47,50/ 20%] - 
Subst. organice | 75—83 , s2—83, 8! 19—80 , S0 „| 52 „78.9, 
Azote e e + 2108095] 20 sltâl 20 1] dă l- oo „los, 
„Acid fosforie .103—09|' 04 ,10,1,103—05 „102-043 0,102, 1004, | 
Potasă . Da. 14 3 ba, 1,7—2;3  10,15—0,4, 10,03 0,4, 10,04, 
Cenuşă în total | 3—8 | 3—4 „139, 46—70 „2—5,7 08 „il 

Agricultorii practici consideră un volum de paie de ce- 
reale echivalent cu 7 volume de frunze de arbori sau cu 4. 
“volume de cetină de brad. Sa ă 

„. Insă frunzele arborilor din pădure să nu le luăm regu- 
lat in fiecare an, ci numai la intervale mai .mari la 4—5 ani 
odată, căci prin'o luare şi culegere prea deasă a lor, noi de- . 
vastăm numai pădurile, din cauză că nu se poate formă hu- 
musul, de care au necesitate arborii pentru hrana lor, . şi 
pentru conservarea umidităţei în pământ. Luându-le des timp 
mai indelungat, arborii se usucă unul după altul și pădurea 
intreagă se va devastă singură, a 

” Pe dealuri și coaste piezişe ne mai. fiind humus, apa 
mână ţărâna, şi pietrişul în jos, de ne cauzează mari strică- 
ciuni prin -spălarea țărânei şi formarea de torrenţi. | 

Muşchiul şi turba, deși sunt un mediu ab:orbant excel- 
lent pentru apă și gazuri, totuşi ele sunt reci şi gunoiul. a-: 

„mestecat cu ele nu. poate. să fermenteze şi-să se descom-. 
pună iute'ca să-l putem da ca îngrășământ direct. Lor tre- 
buindu-le pentru dobire un timp îndelungat de un an și mai .
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„bine, este mai nimerit, că gurioiul amestecat cu mușchiu şi 
turbă, să-l întrebuințţăm la prepararea de compost,. decât ca 
gunoiu, căci în interval de 1—2 ani fermentează şi se des- 
compune de ajuns. Muşchiul şi. turba afară. de aşternut le 
mai întrebuințăm cu bun succes şi ca desinfectante, la, pre- 
sărarea şi desinfectarea latrinelor, şi la closetele automatice. 

Pământul și gliile încă pot fi întrebuințate ca aşter- 
nut în grajd, însă numai în. cazuri de lipsă extremă, căci 
ele deşi absorb binişor lichidele, măresc considerabil greu- 
tatea şi spesele de transport ale gunoiului. Apoi la ele şi 
curăţenia lasă mult de dorit; de aceea este mai nemerit ca 
ziua vitele să stea în grajd pe podinele goale, iar. bălegele 
căzute să le scoatem. şi curăţim îndată, şi bălegarul să-l pre- 
facem în compost, amestecându-le cu pământ humos. 

Materialele de așternut se aștern sub vite sau în fiecare 
zi, sau la intervale mai mari, la câte S zile odată, și atunci 
ele se pun în straturi mai groase. La cai este bine ca să rînim 
gunoiul şi să aşternem în fiecare zi; la vitele cornute în ge- 
nere le rinim numai la $ zile odată, eventual numai după 
mai multe săptămâni. Cu cât aşternutul stă mai îndelungat 
sub vite, cu atât ele îl calcă şi indeasă mai bine, şi se ames- 
tecă. şi înfiltrează substanţele lichide cu cele solide laolaltă. 

De aceea mijlocul cel mai bun de a trată şi fermentă 
gunoiul după experienţele din timpul .din urmă este, unde 
avem. posibilitatea, de a-l lăsă să steă mai multe săptămâni şi 
luni eventual o jumătate de an — iarna întreagă — sub 
vite, până ce-şi termină acolo fermentația sa, și apoi din 
grajd să-l cărăm dadreptul pe arătură și punem sub hrazdă 
Dacă grajdul este spaţios și are ventilaţia, suficientă, îl pu- 
tem fermentă, acolo, fără. de nici-o temere pentru sănăta- 
tea şi desvoltarea vitelor. 

Apoi grajdurile noastre deschise şi poietele de vară 
cu 2—3 păreţi contra vânturilor predominante (in cari vitele 

„stau nelegate ziua şi noaptea) dacă ele sunt acoperite pe 
deasupra, ferite de ploaie, de soare şi vânt, sunt foarte bune 
şi pentru fermentarea gunoiului prin faptul că vitele îl 
calcă, indeasă și frământă uniform peste tot şi astfel el 'dos- 
peşte bine având destulă umezeală, bacteriile pot să lucreze
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perfect în el şi apoi după 3—4 luni sau după o jumătate de an el se poate cărâă direct pe câmp și pune sub brazdă. După cercetările Stațiunei experimentale (agronomice) din Jena, pierderile de azot în grajd au fost: La rinirea zilnică 14,20/, azot, săptămânală 8,30, azot, datorite cu deose- bire volatilizării amoniacului din urină. 
„Prin rămânerea indelungată, sub vite, gunoiul fiind căl- cat şi îndesat în continuu, el este ferit de contactul cu aerul, „soarele şi vântul, care l-ar puteă uscă, iar pe de alta parte el căpătând în urină destulă umiditate, fermentează încet şi deajuns. încât ori şi ce greşeală în tratarea lui, şi ori şi ce pierdere de substanțe este astfel exclusă, Numai cât în cazul acesta, ne trebue cu !/; spaţiu de vită. mai mare şi paie de de aşternut mai multe, dar în schimb şi producem 'gunoiu mai mult, ii | Pentru ca cu ridicarea treptată a gunoiului urina. să nu ajungă .în iesle, este bine, ca ieslele să fie făcute mobile, pe stâlpi cu găuri,. ori suspendate cu lanțuşe de grinzi, încât după trebuință să le putem urcă şi scobori, | Absorpţiunea de urină, la materialele de aşternut în' stare uscată este mare la, început, în cele dintâiu 24 ore, dar scade repede, deşi după două-trei-zile ea este încă destul de considerabilă. Ma | 

„ Cât. material de aşternut ne trebueşte pe zi şi capăt de vita mare? Aceasta, depinde de felul şi modul cum hrănim . „vitele. Dacă dăm -la vite borhot, ser, Și. alte.substanţe a- poase sau că le. nutrim -cu. nutreţuri verzi, ca trifoiu,. Ju- “ţernă, etc., cari conţin foarte multă apă, atunci ne va trebui - mai mult așternut, decât atunci când le hrănim numai cu nutreţuri uscate, fân, paie, grăunţe, etc. Deasemenea, vitâle - nutrite intensiv, ca d. ex. cele puse la îngrășare, au lipsă de mai mult aşternut, decât cele Supuse regimului -alimentar de întreținere. Si e In termen mediu noi calculăm pe zi câte 4 -5 kgr. paie de aşternut. pentru fiecare vită cornută mare, (4 pentru iarnă şi 5 kgr. pentru vară şi nutreţurile apoase), 2—3 lkgr. pentru cal şi 0,15 kgr. pentru oaie şi 3—3,5 kgr. pentru porc. „... Cât eunoiu proaspăt și fermentat produce o vită măre? Pentru a calculă cât gunoiu proaspăt poate produce o vită
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mare pe zi şi pe an, este obiceiul de a adună materia seacă 
din nutreţul consumat cu cea din așternut, şi .suma lor în- 
mulţită cu 2, ne va da, cantitatea de gunoiu proaspăt. Insă - 
din materia, seacă din nutriment numai circa 47—480%/0 trec 
în gunoi, iar celelalte %/ de substanţă solidă se ard în corp 

sau se pierd prin respiraţiune şi perspiraţiune şi se volati- 
lizează in formă de gazuri. 

Afară de acestea, gunoiul proaspăt; (bălegile cu urină 

Ja olaltă) conţine aproximativ 75% apă şi numai 250%/0 sub- 

stanță uscată. Deci din 100 lkgr. materie seacă în nutreţ va 
rezultă 50 gr. materie seacă în gunoiu, care corespunde cu 
242 kgr. sau în termen mediu ese 2,5 quintale gunoi proaspăt. 
Gunoiul proaspăt pierde la fermentare !/s din volum şi greu- 

tate în gazurile: şi combinaţiunile chimice, la cari dă, naștere. 

Gunoiul de sub vite rânească-se zilnic, ori la o: săp- 
tămână sau la o lună, să se evite pe cât este posibil con- 
tactul lui direct cu aerul atmosferic și cu apa meteorică. 
Nimic nu este mai păgubitor : pentru agricultor, „decât a 
aruncă gunoiul la scoatere încoace şi încolo prin grajd, curte 
și platformă, la care es din el şi se pierd toate gazurile for- 
mate în deosebi amoniacul şi nitratele. Deci este mult mai 
nimerit de a-l încărcă presat pe o roabă ori sanie şi a-l 
scoate pe platformă, fără de a-l mişcă mult, unde să se tindă 
îndată şi indese deopotrivă peste tot egal, pentru a-l feri de 
contactul cu aerul și apă, şi a-l lăsă acolo să fermenteze fără 
de al mai mișcă, 

3. Platforma. Platformă : se numeşte locul, unde se pune 
gunoiul spre conservare şi fermentare. Ea se face totdeauna 

pe un loc aşezat: unde nu ajunge apa, in. apropierea graj- 
dului şi pe cât e posibil în dosul lui, la 3—4 m. depărtare 
ca, să putem trece cu carul'intre ea şi zid. Platforma poate fi 

liberă, dar poate fi şi acoperită sistematic, ori inconjurată cu ar- 
bori duzi, tei, castani sălbatici, plopi de Canada, puşi la 2—4 m. 
distanţă unul de altul, cari au menirea să adăpostească şi fe- 

rească gunoiul de arşiţa soarelui. Pe cât este posibil, noi dăm 
gunoiului şi platformei o formă rotundă sau ovoidală, şi evi- 
tăm cele pătrate cu colțuri ascuţite, pentru a feri gunoiul de 

uscare şi de ploaie cari la colţuri il uscă şi spală de două laturi. 
Ori $ şi care ar fi poziţia şi forma ei, noi alegem pentru
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platformă totdeauna un loc plan sau puţin cufundat cu baza impermeabilă, pentru ca lichidele şi materiile fertilizante, să, nu se piardă și strecoare în subsol ca, să, ajungă în fântâni, “dar nici apa meteorică, din, curte, grădină şi stradă sau apa subterană, să nu se adune şi rămână băltuită, la, gunoiu sub numirea, de znust de gunoiu. 
. Apa multă spălăceşte şi frustrează gunoiul tocmai de substanţele uşor solubile, de gazurile și sărurile. sale cele mai preţioase. i | | Când terenul este permeabil, Şi nisipos, atunci il facem impermeabil, aşternându-i la, bază, un strat de argilă ori de lut bine călcat şi frământat, ori că îi facem un fundament . in ciment sau beton, peste o pardoseală cu bolovani. Unde terenul este cufundat şi este de prevăzut strângerea şi stag- - națiunea apei meteorice din curte, grădină etc. la el, acolo 
inconjurăm platforma cu un mic şanţ de 15—20 cm. sau - „cu zid dejur împrejur, care să împedece apa dea pătrunde la gunoiu şi să o înlăture pe calea cea. mai scurtă, 

Contra acestor principii elementare însă păcătuesc cei mai mulţi dintre agricultorii Şi țăranii noştri, cari fără plat- formă pun gunoiul neângrijit în locul cel mai jos din curte, încât la el se adună, apoi toată apa, din curtea, întreagă, gră- 
dină şi chiar de pe stradă. Gunoiul la ei, este o mare băltoacă în mijlocul curţii, în care apa adunată disoalvă substanţele ușor solubile din gunoiu, şi apoi — cu mustul —le scoate din curte pe poartă afară, şi le duce pe strade în bălți, păraie și râuri, de îngraşă cu ele peștii şi pietrile din râuri, şi vara, e un focar de paludism, in loc de ale folosi la, fertilizarea pământului, şi la producţiunea de plante. 

Platforma, poate să fie sau plană, sau să aibă dela măr- . gini o mică inclinaţiune cătră centru, cu o adâncime de "30—50 em., iar bazei ei îi dăm o mică căderespre puţul de urină. Afară de aceasta este bine, ca, ea să mai aibă două intrări. la, capetele opuse, cu scop ca pe una să putem întră cu ca- rele goale, iar pe alta să eşim cu ele încărcate, incât să nu fim siliţi să aşteptăm. cu care şi vite în loc, până ce se în- carcă un car, ci încărcarea să se facă deodată pe toate ca- rele disponibile. a 
Mărimea platformei depinde de cantitatea, gunoiului 

20996 E o 20
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produs: după numărul vitelor şi după durata. ţinerei lor în 
grăjd. De ordinar pentru platformă se. calculează de fiecare 
vită, mare. un spaţiu de câte 3,5—45 m. pătraţi, cam tot atât 
spaţiu, cât le trebueşte şi în grajd. 

N 

  

    7 „ / 

  

  

  

  
    

  

Pa noa Pace? m na 

"Fig. 120 — Secţiunea unei platforme pentru 20 capete de vite mari de 12,5 m. 
lungă 6,27 m. lată cu o cădere de 0,31 m. cătră mijloc; a) baza cimentată 

b) zăigazul ridicat, e) puţul de urină, %) stratul do argilă. 

O dispoziţie tare nimerită şi practică -a platformei este, 
de a-i face mai multe, cel puţin două despărţiri, pentru a. 
puteă trată gunoiul mai bine, ca într'una să fie gunoiul fer- 
mentat gata, iar în cea laltă să se pună gunoiul proaspăt 
pentru fermentare. . | | 

4. Puţul de urină. In apropierea. platformei, trebue să. fie 
făcut şi un bazin cimentat, numit puţul de urină, în care se 
scurge urina de prisos din' grajd, ce nu a fost încă absorbită 
de paie, cât şi lichidele din gunoi, ajunse la baza. platformei 
ca apoi de acolo toate la, olaltă să se scoată cu o pompă şi 
înțrebuințeze din nou la stropirea şi udarea gunoiului. In 
caz de abundență ca se cară cu sacalele afară pe câmp şi se 
stropeşte cu ea trifoiuri, livezi etc. 

Ca, şi la gunoi, nu este permis ca in puţul de urină să 
ajungă âpa de ploaie, — şi nici in lichidele şi sărurile ei 
să nu se piardă ceva prin infiltrare în pământ sau scurgere 
în afară;:de acea baza şi păreţii puţului de urină trebue să 
fie făcuţi totdeauna, impermeabili sau în pământ compact şi 
impermeabil, sau mai bine zidiţi în ciment ori beton, și să 
aibă o mărime de 1,25—2,0 m2. O. măsură foarte potrivită 
este de a, face latrinele şi retiradele deasupra puţului de urină 
cel puţin pentru oamenii de serviciu, ca, fecaliile umane să se 
verse și adune în el şi utiliseze împreună.
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Pentru scoaterea. urinei din puţul acoperit, se întrebuin- * țează pompe: de lemn, -metal, etc. Cele de lemn sunt mai prac- tice, căci sunt jeftine, deşi nu durează mult. Cele de mâtal ruginesc curând, ventilele nu se. mai închid bine, şi apoi pompa nu funcţionează regulat. 
N . 

   
Fig. 121. Scoaterea, şi căratul urinei „Fig. 193, Pompă rotativă pentru (mustului din gunoi) cu sacale. stropit gunoiul pe, platformă, v 

Urina o scoatem 1—2 ori pe săptămână, şi o întrebuin= țăm la stropirea. şi udarea gunoiului. Când dispunem de multă „urină. peste trebuinţa reală, atunci. o putem cără cu sacale butoaie închise stc., -puse pe care afară Ja câmp, 'şi vărsă 

   
a: | i - d _ n Fig. 123. Pipe pentru împrăștiat urina  - de înşurubat la sacale 2 costă “pe câmp a costă 9 lei, 16 lei. ” 

acolo' pe livezi, trifoiuri, lucerniere etc. Insă, cea, mai neme-: ită utilizare a urinei din grajd _este, întrebuinţarea, ei .lă 
“fermentarea gunoiului şi “transportul . în formă de sunoiu fermentat gata. | SE -
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5. Tratamentul şi fermentarea gunoiului 

Gunoiul se rînește şi cară pe platformă zilnic sau la, în- 
tervale mai mici sau mai. mari, şi la fiecare dată, el tre- 
bueşte întins şi călcat deopotrivă în straturi egale, iar nu a- 
runcat numai, din furcoi, roabă ori sanie, peniru ca aerul 
să nu poată pătrunde în interiorul lui şi. să-l descompună. 
Foarte bun este şi obiceiul, de a scoate şi lăsă vitele iarna 
să stea şi zacă pe el tot la 2—83 zile, pentru ca să-l calce şi 
îndese bine. Germanul numeşte platforma mina de aura. 
plugarului. 
„Nimic nu este mai păgubitor pentru agricultor, decât 

a lăsă gunoiul în desordine, întins şi aruncat în curtea în- 
lreagă cu ridicături şi urloaie mari în el, făcute de animalele 
domestice etc., prin care poate să pătrundă aerul în toată 
libertatea, şi să-l descompună, iar gazurile formate, să se 
volatiliseze. | | 3 | 

Despre aceasta ne dă o bună dovadă prof.-Vogel şi dr. 
Hansen. Ei au pus în două gropi cimentate .gunoiu de egală . 
compoziţiune şi cantitate, provenit. dela aceleaşi vaci și lau 
lăsat să dospească, la aerul liber 221/2 săptămâni, 15 Ianuarie 
până la 5 Iulie una lângă alta. In una gunoiul a fost bine 
tratat întins uniform şi îndesat deopotirivă,; în cealaltă arun- 
cat numai din furcoiti fără nici o rânduială. 

După 22 săptămâni trecute se pierduse: 
din cel dintâi 28,370/0 din subs. org. și 16,19%/0 Azot și ' 
din aldoilea 47,58%, a n 34,78%) , 19,36%/0 potasă. 

a " şi 2.940/0 P2 Os 

. Grămada cu gunoiul îndesat şi stând la aerul liber de 
şi afară temperatura eră, de mai multe ori sub OC şi căzuse şi 
zăpadă, totuşi temperatura, lăuntrică din gunoi nu se urcă 
cu mult deasupra lui 0, zăpada, se topi încet și se dezgheţă 
iarăşi cu încetul. | 

| „Din contră în grămada cu gunoiul necălcat şi în dezordine 
„ temperatura eră, foarte.-ridicată şi pe ger temperatura lui 

se urcase peste 67,5 C, zăpada căzută se topiă îndată şi ne- 
„contenit eşiau din ea, nori intregi de vapori de apă şi gazuri 
gunoiul scăzu foarte mult în volum şi greutate. De aci se poate
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deduce că gunoiul pentru ca să poată fermentă are lipsă de umiditate şi caldură: umiditatea pe lângă ce o posede deja i-o dăm noi, prin aşternutul cu paie şi udându-] de câte 2 ori pe săptămână cu urina scoasă din puț, ear căldura și-o pro-. duce singur, prin fermenţii şi bacteriile ce se „găsesc în at- mosferă şi ajunge în el la zăcerea lui grămadă. Când guno- iul n'are destulă umiditate, pentru ca să poată fermentă, de-o "potrivă, atunei el după ce s'a încălzit, mucezeşte — dă naş- tere la, o mulţime de ciuperci parasitice (Mucor  mucedo) și . altele, care-l cuprind şi-l străbat în toate părţile. | Un gunoi muced denotă totdeauna lipsa de umiditate, şi . îri genere el atunci este de puţină valoare şi de multe ori chiar direct vătămător plantelor, fiindcă ciupercile parasitice . pot trece din gunoiu direct pe plantele verzi, De aceia, când n'avem la, dispoziţie destul must, ca să stropim gunoiul, cum se intâmplă de ordinar vara, când vitele sunt. la, pășune, iar căldurile sunt foarte mari Și îndelungate, atunci este mai bine ca, în loc de-a lăsă gunoiul lipsit do umiditate ca să mucezească, să-l stropim fie şi cu apă de fântână ori de gârlă, însă nu în măsură prea mare ca apa să-l spălăcească, și es- | tragă substanţele uşor solubile din el. Unde gunoiul. stă în apă ori îmbibat de apă acolo nu se poate dobi. -. Mărcker şi Schneidewind au făcut experiență cu con- servarea gunoiului în toiul verei dela 16 Iulie până 1a 29 „Octomvrie 1896 în grajd şi pe platformă 136-zile. 
  

| Grajaul ÎL__GRAIDUL RÂNIT |, | | Platforma | Platforma 
    

      

  

      

  

1 nerânit ma | a Pc 
ll lin ACOperită |] neacoperită 

== Dat, 
= 

| 
- 

Azot în hrană | cr Kigr. 407,55 Kir. | 467,55 Kigr. Azot în paiele de așternut . - = 30,87 + [| 90,92 a 8002 3 La o lată. . „1149842 = 49847 | 498,47 » Scăderea azotului prin spori-rea 
: . greutătei vitelor eee 2942 13082 Î 30,82, Trebuia să fle în gunoi azot. . + 6409180 - , 11467.05 „446765 “Sa găsit în gunoi la finea dobirei , 407,60 „n „29524 1 292,7 » Perderea de azot ..., i 64,70, [17241 a 14 In procente dni azotul total ,..., 132, 0 n [369% 314% 3 

h : : 

  

Pe platformă să nu punem niciodată gunoiul mai înalt „ca de 2 metri, căci atunci el se carbonifică; din: cauza &reu- tăţii şi presiunei celei mari cel din paturile înferidare, numai
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poate să, fermenteze in: “mod normal, ci trece înțr'o stare de 
carbonizaţie: se preface. în turbă, sub: care formă. el este 
foarte greu solubil, şi apoi nu se poate descompune nici după 
6—8 ani. Pe platformă gunoiul stă de obiceiu 3—4 luni de 
zile până ce se dobeşte, şi-l amestecăm dela mai multe grâj- 
duri ori dela, vitele cornute cu cel de cai și porci ca să fer- | 
menteze la olaltă. Dacă n'avem spaţiu suficient pe platformă, 

“pentru a cuprinde întreaga, cantitate de gunoiu produs într”o * 
- iarnă, pe cel dobit îl putem cără în total sau în parte pe 
câmp, pentru a ne goli platforma pentru celalt. 

La, fermentarea, gunoiului se întâmplă, schimbări şi re- 
ducțiuni diverse, cari însă până acum numai în parte sunt 

- cunoscute. Unele aparţin la ceeace se numeşte dobire şi altele 
la. ceeace se numește putrezire și putred. Și una și alta sunt 

„ datorite bacteriilor ce ajung din aer şi cu apa în elşiauca 
bază, umiditatea și căldura. "Unele din bacterii sunt aerobe 
adică, se desvoltă Şi pot. trăi numai. în-contact direct cu aerul 

- atmosferic şi se găsesc și pot desvoltă numai în paturile su- 
perioare ale gunoiului şi cât timp acesta: este umed şi are şi 

- căldură, Altele sunt an-aăroe adică trăiesc fără de-aer în 
straturile mai de jos ale gunoiului și pentru aceste contactul 
cu aerul atmosferic este. otravă curată, care le aduce moartea 

“sigură. Și mai sunt şi altele: unele transformă amoniacul în 
acid azotic Și azotaţi,. salitră, iar altele cari descompun şa- 
litră luându-i. oxigenul pentru hrana lor şi reducându-l în azot. 
liber, care se, volatilizează și se perde. ridicânduse în aer nitro- 
monas şi nitrozomonas dă. loc la denitp ificaţiune. : 

Intr'un gram de gunoiu se desvoltă sute de mii de bacterii, 
şi totdeauna cele cari. se găsesc. în elementul lor copleşesc şi 
răpun pe celelalte. 

Bacteriile aerobe transformă ă sobsianţele organice în apă, 
acid carbonic, amoniacul.- în acid azotos, acid azotic şi azot 
liber, cari în mare parte se volatilizează; şi prin acidul car- 
Bonic cu apă devin substanţele minerale degajate şi din greu 

"solubile le face mai uşor solubile şi asimilabile pentru plante. 
Aceasta se numeşte dobire şi gunoiul capătă în urma ei as- 
pectul unei paste uniforme untoase. 

Din contră acolo unde nu ajunge - aerul atmosferic 
Și încă este umezeală. Şi -căldură, suficientă, acolo se desvoltă
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bacteriile an-airobe cari descompun substanţele organice cu „totul altfel, dând loc la, putrezire şi se formează mai puţine combinaţiuni și gaze volatile. ci alte combinaţiuni greu so- lubile (şi pasta ia-o culoare neagră închisă) — metan ..: idrogen sulfurat — apoi acizi organici diverşi ca, acid formie butiric, acetic baldrianic. iar. din substanțele cuaternare se - desvoltă — leucină, tirosină indol scatol şi altele primare şi secundare. A 
In-grămada, de gunoiu există ambele reducţiuni când . prevalează una, când cealaltă. In lipsa de umiditate şi căldură se sistează, şi una și alta — iar când este prea multă umi- ditate le intârzie pe ambele. Impiedicăm acţiunea celor vă- „_tămătoare, -prin îndesarea gunoiului. - 
Substanțele volatile din urina ce se descompun lesne sunt absorbite și reţinute în paiele din.așternut cari prin aceia dau. și băligilor mai multă umiditate, şi amoniacul ce se for- “ mează sub influenţa. bacteriilor acrobe se transformă succesiv în acid azotos şi azotic — respectiv în șalitră. 
Pentru a nu le pierde pe acestea, alții mai presară | gunoiul cu gips mărunt — făină ori pulbere de gips —, cai- nită carnalită, suprafosfat de gips. cari apoi atrage toate ga- . zurile volatile la sine, şi le ficsează, formâna sulfat de Amo- niac etc. DL - . „Tot in acest scop pentru a ficsă Şi prinde gazurile ce se de- - gagează şi ridică din gunoiu, în lipsă de făină de gips şi sulfați mai întrebuințăm cu bun succes şi un pământ humos, turbă etc. pe care îl punem dasupra. . o. | Când gunoiul are destulă umiditate, dar nu este cu totul inecat în apă, în 2-—8 luni de zile el fermentează în deajuns, incât după, 3 luni de zile; el peste tot — părţi solide şi 1i- chide — s'a dobit şi s'a prefăcut într'o masă omogenă şi un- toasă, in care nu se mai pot distinge şi separă -balegile de materialele de așternut. - | ” e | Până atunci el însă a pierdut 15-— 20/o .din "volum şi: greutate, este fermentat gata şi bun de căra pe câmp, și pus sub brazdă. Gunoiul bine fermentat sau gunoiul untos, con- - ține in termen mediu 20—250/ materia seacă, între care 5/0 Azot, 6,3% potasă, 7,00/; calce — 2,6% -acid fosforic şi 1,60/a acid sulfuric —. toate în formă de săruri, şi uşor solubile.
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Când mijloacele şi timpul nu ne permit ca să cărăm 
gunoiul afară la câmp, atunci după, ce am pus cea din urmă 
pătură de gunoiu pe platformă, îi mai dăm pe deasupra: un 
strat de pământ humos, ca de 2—4 cm. grosime, pentru ca 
pământul pe deoparte să-l apere de arşiţa soarelui şi de p!oaie, 
iar de alta: pământul să, atragă. la sine şi ficseze Amoniacul 
Şi alte gazuri volatile, ce se desvoaltă din el. Gunoiul acoperit 
cu pământ, poate apoi zăceă fără, pierderi considerabile Şi o 
jumătate de an, până când îl putem cără. 

. Gunoiul fermentat gata, se cară —. transportă — pe 106 
Și pune “îndată, sub brazdă, pentru a evită pe cât este posi- 
bil contactul lui cu aerul. atmosferic şi, pierderea, gazurilor 
formate. Deşi este bine, ca încă din cur să-l împrăștiem şi 
intindem uniform, sau şi dacă] punem în grămezi mici să nu-l 
lăsăm să steă în ele mai mult de 3—4 zile și apoi să-l î7m- 
prăștiem şi punem sub brazdă. 

“La din contră, gunoiul rămânând în grămezi mici timp 
indelungat, în lăuntrul grămezilor fiind umiditate suficientă, 
el tot fermentează, şi se descompune înainte și atunci avem 

pierderi însemnate. Deci foarte rău fac aceia dintre cultiva- 

torii noștri, cari pun şi lasă gunoiul, să steă pe câmp în 
grămezi mici câte 3—6 luni de zile, până ce arșiţa soarelui 

şi ploaia îl reduc şi descompun aproape pe jumătate, gunoind 
râurile şi atmosfera cu substanțele cele mai scumpe din el. 

Cel mai nimerit lucru este, că totdeauna gunoiul cărat 
și întins pe ogoară, imediat să-l punem sub brazdă și: să-l 
acoperim cu o -pătură subţire de pământ, ca el fiind în con- 
tact direct cu aerul atmosferic, să se poată descompune 

în scurtă vreme. .Gunoirea depinde după limp, plante şi 
după pământ; pe terenurile argiloase, compacte, și reci 
se dă un gunoi mare, păios şi puţin dobit (fermentat), pen- 
tru ca fermentajiunea începută să o facă în pământ, și prin 
ea să încălzească, alâneze şi amendeze pământul.. Pe pă- 
mânturile nisipoase din contră, se dă un gunoi pe deplin 
fermentat, care să se poată descompună iute. Un gunoi mare 
păios n'ar folosi mult pământului nisipos, fiindcă. el nu gă- 
seşte în pământ umiditatea necesară, ca să poată fermentă, 

„Cantitatea de gunoiu ce trebue să o dăm la un hectar, 
pentru o gunoire pună, este de 240— 250 q. (â 100 kgr.) gu-



— 318 — Sa 

noiu fermentat gata, iar pentru o gunoire mediocră 170—925 q. şi pentru o gunoire slabă sau de jumătate 120—140 q. Peste 300 q. gunoiu, este o gunoire mare şi de multe ori nepotrivită, sau disproporţionată față cu spesele avute. . N Durata şi acţiunea gunoiului este după Gayer, într'o climă moderată în anu] prim 1/2, în al doilea 1/4, în al treilea '/; şi în al patrulea 1/1»; iar în clima aspră de munte în anul prim 330%, în al doilea, 25%/0, în al treilea, 20% şi în al patrulea 8%. Dacă gunoiul a fost bine tratat, -şi nu sa îngropat prea adânc ca. aerul să nu mai poată pătrunde la el, după 4 ani nu se mai simte nici un efect sau urmă de el. Pe un pământ bogat şi bine cultivat gunoiul se manifestă . îndată, pe când pe altul sărac rece și părăginit mai puţin; acolo trebue să-şi formeze întâi un depozit de principii ali- mentare mai mare, ca să, se poată manifestă ȘI el în deajuns. Uneori cu toate acestea se întâmpla că și după mai mulți ani să se găsească încă, gunoiu în pământ. Unul ca acela a fost rău tratat la fermentațiune, şi în loc de fermentaţiune nor- mală el sa carbonizat şi prefăcut în turbă. EI nu mai este _de nici: un folos; : căci foarte cu greu se poate disolva. De obicei pământurile se gunoesc peste tot şi deopotrivă — ori că gunoiul se pune în cuiburi, sau se risipeşte pe deasupra; Pentru sămânăturile ae toamnă gunoiul se dă vara cu 2—3 luni înainte de semănat, iar „Pentru cele de primăvara se dă ioamna unul mai păios sau primăvara unul dobit. 

6. Speciile de gunoiu 

a) Gunoiui de vite. Gunoiul dela, vitele cornute este baza şi stâlpul agriculturei în fiecare economie, căci pe deoparte cu vitele cornute consumăm şi utilizăm cele mai multe din productele voluminoase şi de puţină valoare ale economiei : paie de cereale, pleavă, ternomete, păstăi, cari. de altcum ar | rămânea nefolosite şi sar pierde, şi pe de alta, cu ele pro- ducem cantitatea, cea mai mare de gunoiu. | 
De aceea, unii au considerat vitele ca un rău. inevitabil al economiei, şi le-au numit maşini de produs gunoiu, ceeace însă nu este adevărat, căci “ele pe lângă producţiunea de
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gunoiu, trebue să ne oferc alte foloase și beneficii mult 
mai mari. SI | 

Gunoiul dela vitele cornute este apătos, rece şi tardiv 
la, fermentare şi în acţiunile sale. Efectele lui însă sunt mo- 

„derate, uniforme și: durează câte 3—4 ani. EI conţine în 
termen mediu 70—80%/ apă şi 20—300%/ substanţă uscată, 
intre cari după Gasparin, Boussingault și alţii, se află 
2,59—2,6%0 azot şi 0,5—1,0% acid fosforic. , 

Dacă hrănim vitele însă cu lături (borhot) și nutreţuri 
verzi, zemoase, atunci gunoiul 'este şi mai apos şi recere o. 
cantitate şi mai mare de paie pentru aşternut. Gunoiul de 
vite este foarte bun pentru terenurile nisipoase şi - lutoase, 
Şi potrivit pentru toate plantele fără, deosebire, iar ca un 
gunoiu calm şi moderat ce este, e bun pentru plantele ami- 
donoase şi zaharoase: cartofi, sfecla de zachăr, orz de: slad, 
grâu, porumb, rapiţă, cânepă, etc. | 

Efectele lui sunt mai mici, când a, fost băgat crud in 
- pământ, şi de aceea el trebue Să fi zăcut totdeauna cel puţin 

14 zile înainte de întrebuințare; însă pe cât este posibil, să-l: 
întrebuinţăm în stare termentată.. Numai pe terenurile argi- 
loase, compacte şi ' reci, îl dăm în cantităţi. mari şi nedobit, 
in scop ca fermentarea să şi-o facă în pământ şi prin ga- 
zurile şi căldura produsă, să încălzească, şi afâneze pământul. 

“Pentru a-l puteă fermentă bine pe platformă, este nime- 
rit să-l lăsăm să steă mai mult timp 'sub vite în grajd, pen- 
tru a se infiltră bine paiele cu urină “Şi amestece cu băligele. 
Gunoiul de mai mulţi ani este concentrat aproape ca şi guano. 

Gunoiul de cai. Gunoiul de cai este ceva mai concen- 
„. trat, mai bogat în săruri şi sărac în apă; el conţine în termen 
„mediu: 76—780%0 apă şi 22—24%/ substanţă uscată, în care 

se află 2,1—30%/0 azot şi 0,5—0,70/ acid fosforic. Băligile de 
cal după ce se usucă se desfac dela, olaltă şi pulberizează 
uşor. Urina de cal este foarte concentrată, bogată cu deose- 
bire în acid hippuric, care se descompune iute şi pre- 
face în amoniac, ce se volatilizează in curând. Gunoiul de 
cal este cald şi mai activ decât gunoiul de vite, dar mai 
puţin concentrat și inferior în efecte, celui de oaie. EI este 
iute și cald, şi deci potrivit pentru amendarea terenurilor 
argiloase, reci și greoaie. Insă acţiunea lui nu este de așă
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: - a ” , = , lungă durată ca acelui de vite, „nu ţine mai mult de 2 ani, De aceea pentru cultura mare. este mai bine, ca gunoiul de cai să-l amestecăm şi fermentăm pe platformă împreună cu." gunoiul de vite cornute. Dacă il fermentăm pe el singur, atunci el trebueşte des udat cu urină ori apă, pentru ca să nu ardă (mucezească) şi să sa piardă amoniacul din el. _“Băligile de cal şi gunoiul proaspăt de cal, se întrebuin: „"țează singur cu deosebire de grădinari, la facerea de răsad- niţe şi pătule calde, pentru 'culturile de iarnă şi pentru alte culturi, în vederea.de a grăbi desvoltarea Şi maturaţiunea plantelor. Pentru aceste scopuri el este cel mai. bun între „toate, şi nu poate fi inlocuit cu Succes prin nici un altfel de. 

Gunoiul de oi. Gunoiul: de oi este cel mai secativ şi mai concentrat, între. toate, căci oaia prin natura ei secativă, şi cu aparatul ei digestiv, de o lungime extraordinară, e în stare să roadă, şi dumice hrana, -Şi paiele . mai bine, decât ori şi ce alt animal. După Boussingnault şi Girardin, gunoiul - de oi conţine în termen mediu 40—60%/0 apă: şi 40—60%/ „substanță uscată cu 8% azot şi: 1,50% acid fosforic. Oaiă bând apă puţină, şi hrănindu-se cu ierburi" puţin apoase şi de aș- ternut ea are mai puţină necesitate, fecaliile şi urina ei fiind - foarte concentrate ; de aceea în poietele ŞI grajdurile oilor în. „loc de paie aşternem des vreji de cartofi, de rapiță, mac, „bob şi alte materiale mai mult cocenoase şi băţoase decât subțiri şi moi, cari rămânând mai multe luni sub ele prin influența, urinei concentrate, ele se dobesc în deajuns. 
Când gunoiul da oi este săunos şi ridicat, el se descom- - pune uşor în grajd, şi. gazurile formate —: amoniacul — se volatilizează şi se perd. Deci el'trebue să fie totdeauna în- desat, pentru a-l feri de contactul cu aerul. De udat. nu-l udăm, de loc, căci el are destulă, umiditate pentru a se putea dobi.. De rânit încă nu'se râneșşte de loc, ci rămâne „mai. multe luni - de zile (4—6) sub 0i, până ce a fermentat deplin, și apoi din poiată, îl cărăm  deadreptul pe loc, şi-l pu- nem sub brazdă. OC CCC , - E „"" Gunoiul de oi fiina un bălegar iute şi concentrat, poate fi dat tuturor terenurilor şi plantelor, când voim să obținem un succes, repede, şi le foloseşte tuturor deopotrivă. 

=
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Câteodată însă el poate fi și defavorabil, mai cu seamă 
când îl dăm în cantități mari, căci pe unele plante le prea 
„grăbeşte, le desvoltă prea tare în tije şi foi, fără de a se 
puteă inlemni celuloza şi întări în deajuns, ca să, le deă te- 
nacitatea necesară, iar la altele favorizează prea mult for- 
marea, substanţelor azotoase — glutenului, etc., în detri- 
mentul substanţelor ternare: amidonului, zahărului, etc. Din 
cauza, lui cerealele cad, se culcă la pământ şi apoi rămân 
cu boabele sbârcite și incomplete... 

„De aceea noi nu vom gunoi niciodată cu gunoi de oi 
pământurile destinate pentru producțiunea orzului de bere, 
a cartofilor și porumbului de spirt, a sfeclei de zahar etc. şi 
dacă o facem, nu-i dăm gunoi în cantitate prea mare. - 

Gunoiul. de oi fiind un gunoi activ și iute, este bun cu 
deosebire pentru terenurile argiloase şi reci, spre a le încălzi, 
iar acţiunea lui nu durează şi se simte niciodată mai mult, 
ca doi ani. | 

d) Gunoiul de porci. Gunoiul de porci este tare apos şi 
sărac în azot, dar şi el e variat după cum sunt variate și 
alimentele lor. De ordinar gunoiul dela, porci, este cel mai 
rău şi mai puţin substanţios între toate, căci porcul fiind 
animal omnivor,. escrementele. lui conţin des seminţe de bu- 
ruieni, şi de plante parasite nedigerate, cari nu şi-au per. 
dut încă forţa lor germinativă, şi ajungând cu escrementele 
pe ţarine şi livezi, ele germinează şi se propagă, acolo. De 
alicum calităţile şi valoarea lui variază, foarte mult după felul 
hranei şi intensitatea nutriţiunei, care cu deosebire la porc 
este tare diferită. El în genere e rece și tardiv în acțiunile 
sale, conţine în mediu la nutrirea intensivă cu „cartofi 
"75—89%/0 apă şi 15—25%/, materie seacă, cu. 3—3,%/o Azot şi 
15—2%0 acid fosforic. Gunoiul de porci este mai bine de a-l 
amestecă și fermentă la olaltă cu gunoiul dela celelalte vite. 

e) Găinațul sau gunoiul de pasări. Găinaţul de gâște şi rațe; 
care trăesc în apă şi se hrănesc numai cu plante şi insecte, 
este apos şi de puţină valoare. Când însă ele sunt ținute 
în curte și hrănite cu grăunțe, atunci el este bun şi substan- 
țios. Găinaţul galiţelor din' curte, cari se nutresc exclusiv 
Șau aproape numai cu grăunţe: găini, curci, porumbei ete. 
este unul din gunoiurile cele mai concentrate și mai bune.
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Gasparin a găsit în gunoiul de porumbei:9%/, azot ŞI 6%/o acid . - fosforic. EI este un îngrășământ excelent Şi neintrecut pentru toate plantele şi culturile, şi special pentru grădinărie: la resaduri şi straturile de răsad: tutun, legume, precum şi. de dat pe deasupra la holdele slab răsărite sau, pipernicite Şi cari au tost în parte distruse de insecte, pentru a le întări . şi scăpă de inimici. 
f) Latrine sau fecaliile umane. Fecaliile umane încă sunt de mare importanţă pentru agricultură. Un om adulţ produce pe zi circa 133 gr. fecalii solide, 1150 gr. urină, Dar acestea in conţinutul lor variază foarte mult după alimentaţiunea, oamenilor. In: termin mediu -fecaliile solide dela om conţin 65%/- materie seacă compusă, din-7%/, Azot, 2,60%/, acid fosforic Şi 2,1%/0 potasă etc. Deci precum se vede de aci, fecaliile umane „Sunt foarte bogate în principii alimentare pentru plante, şi "Prin urmare ele ar merită, cu totul altă îngrijire din partea agricultorilor, decât aceea; de care sau bucuraț până acum. Vogel a, calculaţ valoarea fecaliilor unui om pe an la 3,5 mărci. Latrinele Vienei sunt evaluate la 5: milioane co- “roanepe an... ai | Insă un mare inconvenient al lor este, pe deoparte mi- rosul lor penetrant, care sa opus până acum şi opune incă, . la utilizarea, lor generală în agricultură, iar de alta. cantita- tea cea mare de apă — urină —etc., din cauza căreia ele numai cu mari spese pot fi transportate afară la câmp şi utilizate în stare brută, şi recer spese Şi mai mari pentru a le utiliza pe cale chimică: pentru a evaporă apa din ele, în scop de a le face mai concentrate, eventual a le uscă cu totul. In' cantităţi mai mici, cele produse în economia proprie | „de membrii unei familii Şi oamenii de serviciu, se pot uşor uti- liză şi trată făcând latrinele d'asupra puţului de urină, în scop ca fecaliile umane să; se scurgă şi amestece cu urina dela vile, şi apoi împreună .cu ea să le cărăm la câmp pe sămă- „nături, trifoiuri, livezi etc. sau să le dăm pe gunoiu și ames-. tecăm în compost, etc., 

Cu totul altfel stă însă chestia, când este vorba dea se curăţi' şi utiliză în agricultură, cantităţi mari de fecalii dela mari aglomeraţiuni de persoane, cum este dela. școale, ca- ! zarme, orașe întregi, și aceasta este una din problemele cele
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mai grele ale timpului modern, unde populaţiunea: orașelor 
creşte colosal prin inmigraţiune. - - 

"Curăţirea lor înainte: vreme eră foarte simplă; ele se | 
dedeau pur şi simplu pe gârle şi în apele curgătoare, . şi 
făceau să se scurgă direct ori indirect în “râuri, unde apoi 

„se aşezau pe fundul albiei, în straturi groase, de se ţineau 
lanţ, şi acolo nu erau altceva, decât un focar nestins de tifos, 
febră şi a, tot felul de boale și epidemii, pentru locuitorii ora- 
şel "r şi satelor din josul râului. La oraşul Frankfurt pe Main : 
sa constatat că fecalele vărsate în râu, se găseau încă în strat. 
gros la o distanţă de.7 km. din jos de oraş. Din satele limi- 
trofe însă, tifosul şi alte epidemii nu se stingeau niciodată. 

In alte locuri eră, obiceiul, de a deşertă latrinele în cis- 
terne sau gropi ziduite şi neziduite, și apoi a le acoperi cu 
un“strat de pământ făcându-le uitate acolo. Metoda a doua 
nu eră mai puţin viţioasă decât cea, dintâiu; ba. din contră 

“eră mai periculoasă căci din gropile necimentate și neziduite 
o parte din materiile fecale și microbii lor se strecurau prin 

„ pereţii şi straturile pământului, de infectau fântânile și is- 
voarele cu apa de bâut până la distanţe considerabile, care” 
apoi dedeă naştere la coleră, tifos și 'alte' boale epidemice, 
fără a se putea cuncaște şi constată exact cauza .lor. Azi 
este constatat că cazul cel mai periculos. pentru: epidemii - 
este, când din latrine ajung materii fecale direct ori indirect 
în apa, de băut. Şi. tocmai la, oraşele mari este pericolul mai 
iminent. unde diverse canale Şi conducte traversează oraşul 
unul lângă altul. pf N - 

Timpului modern însă i-a fost rezervată datoria, de a se 
apropiă cu toată seriozitatea de aprofundarea și de resolvarea 

„cestiunei acesteia, 'atât de spinoase şi delicate, după. ce a fost 
recunoscută adevărata ei valoare şi-pericol. Azi fiecare oraș 
mare și mic, sat şi cătun ca şi fiecare particular, este obligat 

“prin măsuri polițienești şi legi sanitare, de a, îngriji nu numai 
“de curățirea latrinelor şi spălăturilor sale, ci :şi de completa 
desinfeciare a lor, de filtrarea şi purificarea apei întrebuin- 
ţate in menagiu la spălarea rufelor, bucătărie, etc. încât cu 
ele să nu mai infecteze și pericliteze sănătatea și avutul ni- 
mănui, Legi sanitare naţionale şi internaţionale de tot felul, 
opresc vărsarea și scurgerea, directă a ori şi ce necurățenii
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Și murdării în apele curgătoare şi. stătătoare, şi întoxicarea iisvoarelor şi apelor curgătoare, cari percurg și alimentează mai multe ţări. Nu este numai abuz, ci mai mult o adevă- rată crimă faţă de igiena, publică în țară la noi de a' băgă suie și mii de care de băligar în eleştee și râuri, pentru a face zăgazuri Şi poduri de trecut peste ele, infectând cu ele apa de băut a' locuitorilor. i 
De aceste măsuri înțelepte şi în adevăr binefăcătoare a | „profitat şi agricultura, căci cantităţi enorme de. materii fer- . tilisante, în loc de a mai fi date pe apă, ca să îngraşe cu ele petrile și peştii râurilor şi mărilor, azi cea. mai mare parte din ele se şi tratează în moa mai raţional, pentru a le utiliză în agricultură, unde fără de nici un pericol pot. servi la noui producţiuni. 

i Azi în toate orașele şi târgurile, există -așă numite so- cietăţi barometrice, cari scot Şi transportă fecaliile umane cu pompe pneumatice, în sacale metalice mari și mici, închise er- -metic şi le duc afară pe câmp, unde ele se întrebuinţează, parte "direct la fertilizarea pământului, iar altele în mod indirect, servind la, prepararea de compost sau de îngrășăminte chi- mice. Intrebuinţarea lor la prepararea de compost este cea, mai bună între toate. e 
Pentru menagiiri mai mici și mijlocii mai este uzitată “0 altă, care face ca, latrinele să se scurgă. direct în butoaie de metal închise ermetic—așă numitele sacale de Heidelberg puse pe 2 ori 4.roat6 pentru a le cără la câmp când 'sunt pline la care se evită, absolut ori şi ce miros, iar transportul lor. este tare lesnicios. fig. 124), - . : 
Alţii pentru desinfectarea Și uşurinţa lor de transport se mai servesc de aşă numitele: c/osete automatice, cari la, fo- losire presară automatic turbă, sare de Stassfurt ect. pentru ale luă miroasele penetrante, sau le. spală cu apă şi se, servesc de — Water Closete — și diluate de tot cu apa, ca Engrais flămând le întrebuinţează la irrigaţiune sist. Sewage. Fabricile evaporează apa din ele şi le prefac în o pul- bereuscată numită Pudretta, sistema Liernur sau le comprimă . în formă, de cărămizi numite Briguetles, ori le purifică şi pre- pară din ele sulfat'de amoniac. i Deşi modul de curăţire și desinfectare actuală a latrinelor
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a făcut un progres imens, faţă de obiceiurile patriarchale din 
"nainte vreme, totuşi: sistemele cunoscute Şi usitate până aci, îşi! 

- au încă defectele lor, şi chesti- 
unea nu.este rezolvată întrun 
chip satisfăcător, care să satis- 
facă pe deplin tutulor cerin- 
telor :curăţeniei, salubrităţii pu- 
blice, şi agriculturei. 

Latrinele se pot întrebu- 
ință ca îngrăşământ direct cu 
bun succes în grădinărie, la 

„Cultura de legume, la tutun,in 
cânepă, porumb etc. 

7) Gunoirea pe deasupra. Câte 
odată gunoiul nu se poate în- 
gropă în pământ, ci se împrăş- 

Fi, 124 — Saeale de Heidelberg pentru tie numai ȘI întinde pe deasu- 
latrine dela fabrica C., Maquet-Ileidelberg. pra sămânăturilor răsărite, pe 

trifoiuri, livezi etc. Deşi asupra * - 
acestora, gunoiul fermentat poate aveă o bună influiență, to- 
tuşi metada, aceasta, nu e de recomandat, fiindcă gunoiul nu 
poate contribui întru nimic la amendarea, calităţilor -fisice 
ale terenului, iar plantele cultivate de. multe ori se ard de 
gunoiul prea, concentrat şi unele contractează miroase neplă- 
cute. Ea se mai aplică uneori şi contra insectelor ca prin o dez- 

„_Yoltare viguroasă, a, plantelor să repare paguba făcută. Ar-. 
derea plantelor provine dela bacteriile ce se află în gunoiul 

„proaspăt, încă, nedobit în de-ajuns, şi cari consumă toată Șa- 
litra. formată. | . 

h) Gunoiul lichid. -In unele ţări, cu deosebire în Elveţia, şi 
Olanda, unde este lipsă de paie aproape cronică, la vitele 
mari şi mici nu se aşterne de loc, ci escrementele dela vite, 
atât solide câţ şi lichide, se diluiază şi amestecă încă, cu apă, 
şi apoi cu aceasta se stropesc pe trifoiuri, livezi etc. ca 
aşă numitul Engrais flamand. EI iarăşi nu. poate amendă 
intru nimic calităţile fizice ale terenurilor, i 
„2 Gunoirea prin punerea vitelor în bătătură, Gunoirea prin 
punerea vitelor mari şi mici în bătătură, se întrebuinţează 
foarte des la noi şi cu preferință pe terenurile îndepărtate 

4 
[i 
. 

 



sau pe dealuri unde nu putem ajunge cu caiul, şi căratul de gunoiu-ar fi prea scump. Pentru a gunoi un teren, deo- potrivă. cu bătătura trebue ca: vitele mari sau oile să fie adunate și strânse la un loc în strungă Şi coșare peste noapte Şi la amiazi, ca fecaliile solide şi lichide ce cad dela ele, să . poată f distribuite deopotrivă peste tot. | a O oaie are lipsă pentru popas. peste noapte, de un spaţiu de 0,5—1,0 m: mărime, Pentru-a, gunoi un loc cu bătătură; şi a “utilisă pe deplin toate fecaliile, trebueşte ca mai "nainte pământul să fie arat şi apoi lăsât în brazdă crudă, pentru: __ca să se absoarbă repede toate substanţele lichide, iar strun- sile trebuesc mutate des pentrucă pe timp de ploie, vitele să „Nu steă in noroiu, şi nici ca să se adune prea mult gunoiu la un loc. 300 oi gunoesc un pogon de arătură; în 20 nopţi a 10 h., care corespunde cu: 16 care de gunoiu, cu câte 2 boi buni. a Sa La bătătura liberă a vitelor mari trebue să oblisăm „iasă pe păstori, ca în fiecare zi să împrăștie băligile căzute. „După ce pământul a fost gunoit peste tot el trebueşte arat din. nou, însă numai superticial, ca, gunoiul să poată. - fermentă şi să se descompună, iute. 

7, Compostul şi prepararea lui. 

Compost (dela compus) se “numește o adunătură, şi un amestec de tot felul de materii fertilisante și mici rămăşiţe pro- duse în economia, proprie, ce ne stau la dispoziţie fără mari „spese, cari adunate Şi fermentate împreună ie putem folosi: pe. deplin, pe.când rămase fiecare isolate nu ne ar puteă, - folosi la nimic, Şi Sar perde. La compostare se intrebuin- jează substanţeie animalice de tot felul: cadrave de vite, păr, lână, piele, pene, unghi, copite; apoi Substanțe vegetale: buruieni, pliveală, pleavă, paie mărunte gunoiu și mătu- „Trătură din odăi, bucătăriă, ambare, şuri, șoproane, etc, substanţe mineralice: pământ humos, nisip, noroiu din stradă, Şi din șanțurile şoselelor, var nestins, tencuiala și molozul dela clădirile vechi etc. Toate. aceste substanţe se mărun- țesc după putinţă şi pun grămadă la olaltă unele peste altele, 
20335! , - ” - - 2 

+
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şi apoi se stropesc cu urină de repeţite ori pentru ca. să 
"fermenteze. Pentru a le feri de arşița soarelui culivăm pe 
grămada de compost pepeni, bostani,. dovleci etc. 

In privinţa întrebuinţărei cadavrelor dela vitele moarte 
„la prepararea de compost este de observat ca cadavrele vi- 
telor căzute de boale contagioase ca Anthrax pesta bovină, 
tuberculoasă sau oftică, turbarea, răpciugă etc. să'se escludă 
cu desăvârşire din compost şi compostare, pentru a, evită 
lăţirea mai departe a microbilor, şi să se întrebuinţeze. nu- 
mai cele căzute de alte accidente, N 

Dela cadavre se taie carnea şi oasele deosebit; mai întâiu 
se face o groapă şi pune pe fundul groapei un strat de pă- 
mânt, apoi un strat de carne, peste el un altul de oase, peste 
carne apoi se dă un strat de-var nestins (calce caustică) şi 
în fine iară-și un strat de pământ, şi d'a capo în aceiaşi or- 
dine până ce se umple groapa cu totul. Când compostul îl 
preparăm în curte, pentru ca. nu cumva pisicile, cânii şi râ- 
mătorii să ajungă la groapa, de compost şi desgroape carnea, 
este mai bine d'a face o groapă cimentată, pe care apoi să 

„o pulem acoperi bine cu scânduri şi lemne grele, pe cari 
cânii şi pisicile să nu le poată mişcă. 

Odată groapa de compost umplută, noi îl udăm în fie- 
„care săptămână 1—2 ori cu urină, în urma căreia in curând. 
grămada se încălzeşte și începe a fermentă. După 3—4 luni 
de zile îl săpăm peste tot apoi îl udăm. din nou, și după 
alte 3—4 luni îl săpăm și întoarcem pentru a 2-a oară. După 
un an, sau un an jumătate, compostul este fermentat gata, 
căci diversele materialuri din el, s'au prefăcut într'o masă | 
omogenă şi brună, de nu se mai pot deosebi unele de al- 
tele şi poate fi uşor încărcată, şi transportată pe ţarinile și 
livezile, unde se simte trebuinţa. 

Inainte de 1 an însă nu este consult de-a întrebuinţă 
compostul, căci până, atunci nu toate seminţele de burieni 
'Şi au pierdut forța lor germinativă -şi ele cu microbii sar 
propagă mai departe. De ordinar compostul se întrebuinţează 
cu preferinţă la nutreţurile semănate, la livezi, păşuni cari 
nu pot fi irrigate nici gunoite, iar la arbori şi pomi un com- 
post special. | | 

bă
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8. Ingrăşemintele verzi. 

„Pe locuri îndepărtate, sau în situaţiuni inaccesibile, unde. din cauza distanţei şi a greutăților de. transport, “nu putem cără gunoiu, şi nici ale gunoi prin bătătura cu vitele, acolo - ne servim cu bun succes de îngrăşemintele verzi, pentru în- grăşarea pământului şi restituirea, substanțelor luate: din el prin recolta de cereale.: Sub îngrăşeimnte verzi - înţelegem cultivarea a diferite plante foioase cu scopul de a; le îngropă” încă verzi în pământ, ca după ce ele au putrezit acolo, prin- trânsele să sporim cantitatea de substanţe humice în pământ. Pe terenurile nisipoase îngrăşemintele verzi se întrebuinţează foarte des pentrucă prin ele dăm mai multă consistință şi .- isroscopicitate terenului şi ele au un-efect mai bun decât:pe cele argiloase şi lutoase. | | a Ca îngrăşeminte verzi cultivăm cu deosebire plante herbacee cu foaia, lată şi stufoase, de ordinar. din familia pa- pilionaceclor şi cruciferelor, cari. cu foile lor multe . și late: umbresc bine pământul, şi absorb azot liber” din atmos-: feră, şi îmbogăţesc pământul în azot anume: lupin, măză- riche, spergulă, trifoiurile, mai rar hrişcă, rapiţă măruntă, muștar salbatic, ridichea, sălbatică. Dintre ele se preferă tot-: deauna aceia, care răuşeşte mai bine pe terenul dat şi sămânța „€i'se poate 'mai ieftin procură. De gunoit, lor nu'li să dă gunoiu niciodată, căci lupinul etc. se face bine şi pe nisipu- rile cele mai sărace... e | | o Când plantele aceste au ajuns la desvoltarea lor com- plectă, şi dau cantitatea -macsimă de producţiune — când majoritatea lor e înflorită — atunci le culcăm la pământ, trăgând peste ele cu tăvălugul ori cu grapa întoarsă cu colții " în sus, şi apoi le arăm superficial cu tribrazdarul,: ca sub o pătură subţire de pământ fiind în contact cu aerul atmosfe- ric, căldura Şi umezeala, ele să se poată dobi Şi. descompune. în curând. | 
RE După 4—6 săptămâni arăm pământul. pentru a doua, oară, însă de astădată la adâncimea normală şi apoi toamna îi dăm sămânţă—săcară, sau grâu de toamnă sau orz: După ele reuşesc bine cartofii Şi cerealele cari! pătrund pe urmele “lor mai adânc în pământ.
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Deși ingrășemintele verzi imbogăţese pământul în azot, 
prin substanţa humică le modifică calităţile fizice într'un mod 
destul de vizibil, şi sub anumite imprejurări cultura. lor poate 
fi destul de rentabilă. și raţională, totuși de ordinar este mai. 

„ bine de.a da plantele verzi la, vite sau făcute fân, şi a în- 
trebuință numai fecaliile acelora ca,. îngrășământ, prin care. 
vom obține rezultate cu mult mai mari. | 
“Apoi ingrășemintele verzi nu pot compensă niciodată 

pe deplin gunoiul de vite, căci în substanțe minerale ele sunt 
relativ sărace, deci nu pot inavuţi pământul în aceste, deși 
pe unele substanțe din greu solubile ce. erau înainte în pă- 

“ mânt, le fac uşor solubile şi accesibile şi altor plante. 
„9. Calcea sau varul nestins. Varul nestins încă, este un 

ingrăşemânt foarte bun şi în deosebi pentru terenurile com- 
pacte și tenace, reci şi tardive — terenuri argiloase şi lu- 
toase — pe care-varul le îmbunătăţeşte in mod considerabil, 
făcându-le permeabile, calde Și active. Totodată el mai in- 
iluenţează şi asupra silicatelor şi fosfaților ce.se găsesc în 
pământ, făcându-i uşor solubili.. Rolul lui mare se vede, . . la pag. 66. e 

Noi mai cărăm var nestins şi pe .terenurile turboase, 
„ marecagioase și unde se află. corpi toxici în pământ, și vetre 
goale ne denotă prezenţa, lor, din cauza cărora a dispărut 
ori şi ce vegetaţiune, în scop de a-i ncutraliză și înlătură pe 
ăceia, cu totul, iar turba accidă, şi reşinoasă, o transformăm 
prin var în humus dulce și mai uşor de dizolvat. Varul reduce 
şi subțiază turba. - ” 
"Varul nestins se poate da numai în stare mărunţită, ca 

făina, și spre a-l pulberiză, ne servim de 2 metoade:. 
+ a) Luăm câţiva grunji (bulgări) de var nestins întrun, 

coș de nuiele şi apucându-l pe acesta cu amândouă mânile 
de urechi, îl cufundăm iute întrun vas mare (putină) cu apă, 
şi apoi îl scoatem repede afară. La cufundare varul și ab- 
soarbe iute umezeala necesară, spre a se stinge, încât grunjii 
se desfac şi sfărâmă îndată cu totul, iar făina formată, o 
putem. împrăștiă la moment. a 

0) Unde n'avem apă la îndemână pentru stingerea va- 
rului, și nici nu este posibil de a cără cu butoaie, hărdaie, ete.
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„acolo lăsăm.-varul ca să-și atragă el singur umiditatea din aimosferă, şi să se pulberizeze singur. Sa - - Pentru acest Scop punem câte ':4—6 bulgări de var în mici grămăjioare în pământ, le acoperim bine deopotrivă cu “un strat de ţărână de 2-4 cm. grosime și îngrijim ca în timp de S zile aceste grămezi să nu crepe şi varul să nu răsufle. Făcându-se pe ele crepături, noi lo -astupăm în. fie- care zi călcăndu-le cu. piciorul sau punând din nou țărână pe ele. După S—10 zile varul Şi-a atras dejă din atmosferă -umiditate, încât sa, pulberizat cu totul, de-l putem împrăştiă indată, peste tot locul 'cu lopata, apoi il arăm superficial şi.la „ grăpare se amestecă cu tărână, din sol. | | Pe terenurile ușoare dăm 20—40 q. (î 100 kgr.) var, pe terenurile luloase 30-—40 4. pe terenurile argiloase și marecagioase 50—80 q.. var năstins. Varul să nu-l dăm prea . des, ci numai după 15—20 ani să-l repetăm pentru a doua „oară din cauză, că, deşi el este favorabil. pământului, schim- "bând și modificând mai mult ori. mai puțin calităţile fizice ale lui, dar consumă, iute Şi gunoiul, alungă amoniacul din gunoiu şi humă. In defnitiv el sărăceşte pământul, dar în unele privinţe il ameliorează; îi In privinţa, plantelor adaosul de var este favorabil pentru tot felul de leguminoase şi în deosebi pentru luţernă, sparcetă Şi plantele păstăioase » asupră plantelor rădăcinoase: cartofi, sfeclă, napi, efectele lui sunt mai puţin simțite, dar efectul lui la ele este mai mulţ mecanic. | | Varul dela, clădirile vechi și tencuială dela ziduri încă „este bună, căci pe lângă calce uneori ea mai conţine şi azot ca şalitra — mai cu seamă cel dela, grâjduri, retirade, etc. . Și atunci efectul lui e îndoit. 
Marga. Unde varul este prea scump, pentru a putei amendă. pământul cu el, acolo ne servim de marga,. Marga - este un pământ, căre conține până la 15 şi 20% carbonat de calciu. Ea se găseşte foarte des în toate ţările. Dacă tuy- năm pe.un pământ acid de sare — numit acid cloridric — sau şi numai un oţet tare de vin, Şi pământul atins de lichid produce o fierbere destul de pronunțată, atunci zicem că acel pământ conţine margă. Afară de aceasta mai putem cunoaște „.marga și după unele plante, cari cresc cu predilecţiune și
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în mare număr 'pe ea, cum sunt: murele - albastre Rubus 
caesius, pătrunjelul de câmp Selinum oreoselinum, măceşul 
Rosa canina, porumbar (porumble) Prunus spinosa, părul săl- 
batic Pyrus communis, spânţul, Adonis aestivalis. Deci unde se 
găsesc aceste plante, acolo căutând bine în „sol ori subsol: 
totdeauna vom da de margă. - 

După ce am găsit margă, facem o gaură mare în apro- 
pierea. locului ce vroim a amendă, şi după ce am fixat pă- 
veţii, putem scoate cantitatea necesară de margă, pentru 
amendarea, locului intreg. De scos scoatem şi cărăm marga 
cy roaba ori cu o teleagă, trasă de 1 ori 2 cai, şi cărăm: 

„atâta până ce am acoperit, toată suprafaţa terenului cu o 
pătură de margă de 2—3'cm. grosime, ceeace la hectar ar 
recere 200 telegi cu câte 2 vite. Marga este cu atât mai folo- 
sitoare cu. cât conţine mai mult carbonat de calce. De cărat 
ea se cară toldeauna toamna, sau la ogor primăvară, pentru 
ca peste iarnă să se poată, mărunți lo, aer Şi îngheţ, încât 
să se poată amestecă apoi bine cu ţărâna. 

„Dacă marga scoasă, este măruntă, atunci o putem îm- 
prăştiă şi întinde îndată; dacă ea este însă bulgăroasă și pie-. 
troasă, atunci se lasă să .steă în mici grămezi 10—14 zile, 
expușă la acţiunea aerului, până ce se mărunţeşte în deajuns 

"şi apoi să se imprăştie. 
Marga întinsă se lasă să mai steă încă câtva, timp în contact 

direct cu aerul, apoi pământul se, ară superficial'la 5—10 cm. 
adâncime: 'După aceste scormonim pământul de repeţite ori cu 
grapa şi extirpatorul, în scop de a amestecă bine marga cu 
pământul. Deasemenea îl grăpăm de repeţite ori şi după. ară- 
turile următoare, cari se fac .la adâncime normală. Mai bine 
este de a da însă varul și-marga toamna şi a le srăpă apoi. 
bine primăvara. 

Pentru pământurile argiloase şi compacte se 'alege o 
margă mai bogată în var, cu 150/o carbonat de calce iar 
pentru cele nisipoase, una ceva mai săracă în carbonat de 
calce şi mai bogată în argila ori lut.



. 
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10. Ingrăşemintele relative 
Ingrăşemintele relative se numesc acele” substanţe. fer- tilizante, prin cari noi-vroim să restituim pământului una, două sau trei din substanţele luate, prin recolta de cereale și alte plante agricole, - fără insă de a modifică întrucâtva şi schimbă calităţile fizice ale terenului printr'insele. Ele se „mai numesc încă şi îngrăşeminte comerciale şi” industriale, în opoziţiune cu cele naturale, pe cari noi le producem fără, spese deosebite” în economia noastră din cauză, că in acelea, - Materia primă este supusă, întâi .unor tratamente şi : proce- deuri chimice în fabrici*speciale, înainte de'a puteă fi între- - buinţate în agricultură. Atât materia primă cât şi fabricatele lor, formează actualmente obiectul unui comerţ foarte întins, la care participă direct ori indirect lumea, întreaga. Așă dar . prin adaosul de îngrăşăminte industriale şi comerciale, noi îngrăşăm şi îmbogăţim pământul într'o substanţă ori alta, fără însă de a-l puteă arhendă.. Ele au avantagiul că într'o * ; forma mai concentrată putem să dăm plantelor hrana cu- „venită şi la momentul oportun -şi să urcăm producţiunea în' mod considerabil; ele fac posibilă agricultura intensivă. „ Ingrăşemintele comerciale le vom divide după substanţa şi ele-. mentul predominant în ele: 

| a) Ingrășeminte bogate în azot. “Azotul se dă, în formă, de Şalitră, în. forma, de sulfaţ de amoniac şi de azot organic, ce: RI " esistă în guano, pudretă, făină de. carne Și de sânge. „> „4. Nitratul,de Chili, sau şalitra, de Chili, este o sare albă, care nevine din America de sud, unde se găseşte în pământ, și este un niirat de sodiu cu 15,5—4160%/o azot pur. Șalitra. de Chili conţine azotul în forma cea, mai potrivită pentru plante: ea; e uşor solubilă în apa, este liberă de părţi streine şi corpi toxici, - încât plantele pot profită, îndată, de ea. Nitratul de Chili este | îngrășământul cel mai bun, mai concentrat și mai ușor de dizolvat. EI este bun pentru cereale, porumb, sfecle de zahăr, orz de slad, cânepă etc. Şi foloseşte tuturor plantelor deopo- trivă. Wagner a găsit că din 100. părți șalitra. de Chili în muştar şi rapiţa navetă a, trecut 55 părţi, în orz, grâu de pri- măvară și. secara de primăvară 60 părţi, în în Și ovăz 75 „Părţi, in morcovi şi cartofi 90 părţi. - '
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" Actualmente să, exportează din Chili peste 10 Mill q. de 

Nitrat, care cea mai mare parte se indreaptă spre Anglia, : 

Germania, Franţa şi Statele-Unite. Germania singură între- 

buinţează pe an 4 mill q. salitră de Chili şi 1,5 m. azot amo- 

niacal. Anglia şi Belgia întrebuinţează și mai mult. 
Nitratul de Chili este ingrăşemântul azotos cel mai de 

valoare prin faptul că el se dizolvă iute în apa de ploaie şi 

în umezeala din pământ, încât plantele pot beneficia îndată 

de el şi dacă nu lipsesc nici substanţele minerale din. pământ 
putem să urcăm considerabil producţiunea. Pentru produc- 
țiunea a .100 kgr. de grăunţe cu paiele cuvenite,la ovăz sunt 
de lipsă după Wagner 24 lar. nitrat de Chili, la 100 kr. grâu 
și secară, 32 gr. salitră, la 100 kgr. orz 25 kgr. şalitră,.la 

"1.000 kgr. cartofi 28 lgr., la 1.000 lgr. sfecle de zahăr 16 kgr. şa- 
litră, de Chili. Și viceversa cu 100 kar. şalitră de Chili se 
poate produce 300 lgr. boabe de grâu ori secară, 400 kgr. 
boabe de orz şi ovăz, 3.000 kgr. cartofi şi 6.400 kgr. sfecle de 

“zahăr. La hectar se da 100-400 lgr. de șalitră do Chili după 

trebuinţă. ) 
- Să se“deă totdeauna. măcinată, mărunt ca să se descom- 

pună iute. 
La semănăturile de toamnă nu se'dă decât foarte puțină 

toamna — și deodată cu sămânţa — iar restul primăvara 
după ce sa.luat zăpada, iar la cele de primăvară se dă 

deodată cu sămânţa ori mai nimerit in 2—3 rânduri — relativ 
puţină la, semănat, ca holda, să poată intrăţi bine și apoi mai 
multă după ce au înfrățit, ca să-și. desvolte bine paiul şi spi- 

cul cu boabele. Dar pământul să aibă şi subst. minerale trebu- 
incioase în proporție corespunzătoare. . | 

„Nitratul de Chili are insă şi unele defecte. El este tare - 
> mobil în pământ, se spală cu apa şi nu poate fi absorbit şi 
reţinut — sau inmagazinat — în pământ. Dându-l în canti- 

“tate mai mare decât trebuincios, cl se spală cu apa în 

subsol şi rozoare iar bacteriile îl reduc în. azot liber; insă dat 
unilateral prea grăbeşte cerealele în foi şi tije, le face să cadă 
și atunci depun mai puţine boabe. Sodiu din el 40 la sută 
pe pământul argilos i] predispune să prindă coajă groasă, im- 
permeabilă, care ne dă mult de lucru.
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Insă, .coja se poate combate unic prin adaesul de var, și șali- 

tra. să nu conţină peste 1%/e.perchlorat de potasă. 
2 Sulfatul de amoniac este o sare albă ca 21,200/e azot— 

care se obține din amoniacul ce rezultă la destilatul iemne- 
- lorşi cărbunilor de. pieatră în fabricile de caz aerian și -de 
-cocs. 'El este ceva inferior şalitrei cu 10 la sută, prin faptul 
“că dat în pământ, sub influența bacteriilor din pământ el trebue - 
să, fie transformat întâi în şalitră, şi o parte din azot se 
pierde — are însă avantagiul că-nu este spălat de apa în 

-. subsol ——ci absorbit de' pământ și plante; el poate fi dat deci * : 
"şi toarnna sau cu 2—3 săptămâni înainte de semănat. El nu 
se pierde şi la, secetă rezistă mai :bine. Dar: trebuie. să fie 
calcar în pământ'sau să-i'dăm noi calce sau margă ca să poată 
fi utilizat bine. 

3. Guano, Guano în limba spaniolă insemnează gunviu, 

este un fel de ingrăsemânt de culoare brună inchisă, care se. 

găseşte şi aduce “din Oceania. din inșulele fără de ploaie alo . 

„Oceanului Pacific, şi se. compune “din fecaliile şi cadavrele. 
paserilor de mare, care sau depus acolo şi adunat în curs 
de sute și mii de ani. Acolo ele nefiind expuse spălării ploilor, 
au fermentat complet, şi azi formează un ingrășemânt con- 
centrat şi de mare valoare. Cel mai bun Guano, eră înainte: 
Guano de Peru, care se găseă pe coastele fără de ploaie'ale 
Peruviului, care.-azi sa isprăvit cu totul, şi conţinea la început 
10—16%0 Azot, 10—14%o acid fosforic 1,6 —2/» potasă, pe când 

cel care se vinde azi sub numirea de Guano de- Peru este cu 
„ mault mai sărac în azot. Guano ce se vinde-azi sub diferite 
numiri: de Balser, Sombrero, Mejillones» etc. este adus din in- 

” sulele cu acelaşi nume, insă cari toate se află, situate în re- 

giunea ploioasă a Oceaniei, şi unde fiindcă plouă mai rar, ploaia 

și valurile -mării au spălat azotul şi amoniacul din el aproape 

cu totul, încât el conţine numai câteva procente de acid fos- 
foric şi de potasă, iar cătimea de azot este cu totul neînsemnată. 

Pe lângă aceasta, in multe. peşteri și 'borte întunecoase 
din Europa, unde liliecii. îşi au culcușurile şi cuiburile lor, se 
găsește de multeori așă numitul Guano de lilieci, care iarăşi 

este foarte bun şi bogat în azot, dacă nu a fost plouat. In . 
Norvegia, unde pescăria; este întinsă, pescuirea, sărarea, şi 
afumatul de heringe și alți pești de mare se face pe o scară '
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foarte întinsă, din rămăşiţele şi solzii heringelor s'a format 

cu timpul un Guano de pește, care în termin mediu conţine 

8,3%/0 Azot, 15,8% acid fosforic, O 5/0 potasă şi 14,4%/0 calce. 

Guano de peşte incă este foarte bun pentru agricultură. Atare 

guano pe peşte compus din solzii şi rămășițele pescăriilor 

vechi și noui poate că, sar găsi şi la noi la bălțile şi lacurile 

enorme .dela. Dunărea de jos şi din Dobrogea, care şi la noi 
sar putea foarte uşor adună și intrebuinţă în agricultură ca. 
îngrăşemânt concentrat. Guano când este mare și bulgăros, : 

el mai întâiu se macină şi uneori se şi. fusionează. Din el se 

dă .6—800. Klgr. la ha. 
- 4, Făină de sânge şi de carne, preparată din muşchi, 

vine de bou, coarne, copite şi alte resturi animalice, cari remân 

și pot procură pe un preţ de tot ieftin, dela abatoare, zalha- 

nale şi fabricele de conserve, din țară şi străinătate, încă - 
dau un îngrășământ excelent. Ea conţine în termin mediu 
6—160%/0 azot, 4—2 acid fosforic şi 1/0 potasă. Ele se falsifică, 
insă foarte: des, cu tot felul de îngrediențe: pământ, nisip, 

gunoaie etc. Sângele în -loc de al spăla cu apă se poate prinde 
"cu muschiu sau turbă la ori şi care abator şi zalhana. 

Azotul se mai aduce în pământ și prin cultura, plantelor 
leguminoase, cari asimilează azotul liber din aer cu foile lor 

şi prin îngrăşemintele verzi cari adaugă, substanţă humoasă. 

Leguminoasele sunt îmbogăţitoare,' iar celelalte plante 

sunt consumiitoare de azot. 
b) Ingrășămintele bogate în fosfor. fosforul se dă plantelor 

in forma de supra/os/aţi, în forma de zgura lui Thoma mă- 

cinată mărunt, şi în făina, de oase. Suprafosfaţii se prepară în 

anumite fabrici din minerale fosforice numite apatit care vine. 

actualmente din Florida şi Algeria, din fosforite, coprolithe 

din oase 'şi din guanouri spălăcite.de ploaie şi alte minerale 

prin măcinarea acelora şi fuzionarea, lor cu acid sulfuric. con- 

centrat, la care operaţiune trifosfatul de calce greu solubil 

se preface în monofosfat, uşor solubil în apă de ploaie şi în 

umezeala din pământ. Totuşi fosforul nu circulă cu apa în 

pământ 'ca, azotaţii, ci rămâne stabilit și trebueşte căutat şi 

. dizolvat de cătră rădăcinile fibroase ale plantelor. Apoi şi 

monofosfatul ușor solubil încă se modifică şi el, căci venind 

in pământ în contact cu oxidul de fier, cuargila și calcea, se 

combină cu ele şi devine : ca bifosfat ceva mai greu solubil, 

2
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dar in urma reducţiunilor niultiple ce se sevârşesc in pă- 

mânt, se reduc şi descompun şi aceste, şi intră în alte com- 

__ binaţiuni uşor solubile cu acizi. organici şi anorganici—hu- . 
„mate, azotaţi, amoniac, cu sărurile potasice, sub acţiunea bac- 
teriilor, rădăcinelor plantelor, aerisirei prin lucrare repeţită 

a pământului şi sunt într'o circulaţiuneicontinuă. De pierdut şi 
spălat nu se pierde după Gilbert şi Lasves decât 2—5 ker. 
pe an la hectar, iar de asimilat nu se asimilează după Mârcker. 

„de plante decât. 30—40 la sută din cantitatea, dată, prin ur- 
mare un spor considerabil se înmagazinează în pământ. Cât -. 

se asimilează de cătră plante depinde de teren, degradul de 
solubilitate-a fosfaților săi, de umezeală şi de starea plantelor 

-cultivate; odată ele sunt foarte avide: de acid fosforic des, în 
toiul vegetaţiunei, altădată 'consumă mai puţin, sunt saţiate 

şi ele. . 
Profesorul Wagner a “ăsit că acidul fosforic dat la 

fânețe informă de zgura lui Thoma a, lucrat 9 ani de zile 
neîntrerupt, şi după o îngrășare cu 800 kgr. zgura lui Thoma 

o singură dată şi îngrăşarea anuală cu câte 800 kgr. Kai- - 
nită a obținut în total în 9 ani 11.350 kgr. fân uscat la hectar, 

pe fânaţul care neingrăşat abia dăduse 700 ker. fân pe an.. 
__„Cătimea ce este a se dă unui teren depinde de cătimea 

de fosfaţi ce se află în pământ, dacă este bogat ori sărac. 
întrun chintal q=100 'kgr. de suprafosfat nu se găsește 

" decât16=20 kgr de acid fosforic solubil, iar dublu supra-fosfaţii 

conţin 40—50 oi P2 0s—cu 36—400/o acid !fosforic solubil înapă . 

- După Wagner pe un pământ sărac trebue să dăm acid fos- 

foric regulat an 6 an până ce producţiunea creşte şi ni se 

rentează încă îngrăşatul cu el, casă se formeze un depozit de fos- - 

faţi în pământ. De aci înainte ne limităm numai la compensaţiune 

substanţei extrase prin recoltă. Pe un pământ bogatși în 

deplină putere de producţiune -i se dă echivalenţa, cătimei | 

-- de acid. fosforic ce a, pierdut-o prin recolta luată, dacă nu. . 

vroim să ,slăbim pământul din forța lui productivă. Su- - 

prafosfatul se dizolvă mai iute decât fâina lui Thoma şi cei- 

lalţi fosfaţi, Chiar şi când se dă pe pământurile sărace 

800—900 kgr.. de zgura lui: Thorna, este bine ca să dăm 

260 kgr. de. suprafosfat care este mai ușor solubil. Cu deo- 

sebire  leguminoaselor trifoiului lucernei, apoi rapiţei sfeclelor
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suprafosfatul le. face mult bine și sunt foarte remunerătoare. 
La cereale dăm 200—600 kgr. suprafosfat cu 30—90 gr acid 

„ fosforic solubil în apă, cele inferioare cu 15%/ P= Os solubil 
» ceva, mai mult. Suprafosfatul se dă la sămănăturile de toamnă, 

cu 2 săptămâni -inaintea, semănatului și se grapă bine pentru 
a se. amestecă, cu pământul, iar nu deodată cu sămânţa pe 

care o atacă. Pentru semănăturile de primăvară se poate da 

toamna s'au primăvara înainte de semănat. El mai poate fi 
amestecat eventual la semănat cu nitratul de Chili, dar nu și 
deodată cu var ori cu zgura lui Thoma. Aceste să fie date: 
deosebite. Suprafosfatul să fio cât mai bine mărunţit căci cu 
atât se dizolvă mai iute şi combină mai întim cu pământul 

„Efectele lui sunt în anul prim 70 —80% iar restul se imparte 
pe cei alţi ani, Gipsul care este in suprafosfate dizolvă și el 
potasa. : 

2) los/utul precipitat se prepară ca produs: accesoriu 

“a fabricaţiunea, cleiurilor din oase şi substanţele. cartilagi- 
noase, dar şi din unii fosfaţi naturali, cari nu sunt buni pentru 

- transformarea lor în suprafosfaţi. Materialurile aceste diverse” 

se tratează. cu acid cloridric, care este mai ieftin şi se separă 

materiile dizolvate de cele greu solubile și apoi se. precipită 

cu lapte de var. Precipitatul cu calce conţine 30—40% acid 
fosforic ca Bifosfat de calce, care se apropie de Monofosfatul 
de calce. 

3 Trifostatul de calce se găsesc des în natură sub nu- 
mirea de Apatit in Foridă cu 70—800/- fosfat de calciu, în 

Algeria cu 60—650/o 'osteolitele și coprolitele și fosforitele din 
Pusia și altele; Insă fosforul din toate acestea este greu solubil 

şi chiar bine mărunţit nu se poate manifestă, ci se. dă mai 
cu seamă pe terenurile umede, marecagioase şi turboase unde - 
acizii organici, acidul humic il fusionează, şi descompun. 

4. Zgura lui Toma. Afară de aceste, fosforul se mai gă- 
„seşte în catime insemnată, şi în mineurile de fier și în fierul 

topit chiar. In timpul din urmă cu progresul metalurgiei, 

technica a isbutit “să separe fosforul din oţel, la topirea lui 
aproape cu totul, şi a-l trece în sgură, făcându-l accesibil agricul- 

turei ca îngrășemânt sub numele inventatorului ei 1876 de zgura 

lui Toma, Şi făina lui Toma, ce se desface în cantităţi enorme. 

pe fiecare an. Fosforul in zgura lui Toma ca Tetrafosfat de



calce îl cumpărăm mai ieftin decât in suprafosfaţi și precipi-: 
tate, dar cu toate aceste, ca nua putut înlătură şi înlocui cu 

totul suprafosfaţii. 

Sgura lui Thoma ca Tetrafosfat este O făină neagră 
cenuşie cu 10—25%/0 acid fostoric solubil în acid citric, şi cu... 

38—60/- calce, şi trebue să fie tare măruntă având o gra- 
nulaţiune de 0,028 mm. în mare majoritatea a ci- 75—90 la 
sută. Cu căt este mai fin mărunțită, cu atât se împarte mai 
bine in pământ şi se dizolvă mai uşor. Se plătește unic după 

procentele de acid fosforic solubile în acid citric (20 gr. de 
„sare de lămâie dizolvate. în 1 litru de apă); 3 volume de zaura 

lui Thoma solubile în acid citric sunt egale cu 2 volume su- 
„prafosfat solubil în apă. Cătimea, de acid fosforic ce se dizolvă 

în acidul citric este aproape pe deplin absorbit şi utilizat 
de cătră plante. Astăzi se găsesce sgura a lui Thoma cari are 
un grad de solubilitate peste 85 la sută, .până aproape sută 
în sută. Avem deci tot motivul de a, căută la gradul de so- 
lubilitate a ei şi nu numai la cantitate. | 

Sgura lui Thoma este îngrăşământul cel mai uzitat în N 
timpurile de faţă, nu numai fiindcă se produce în cantităţi 

colosale cu desvoltarea enormă a metalurgiei, dar este și mai 
„ieftină între toate, fiind un derivat al fabricaţiunei Gţelului, deci 

se poate da şi mai ieftin. Apoi şi in efectele ci nu 'este de . 
disprețuit. Ea este mai puţin iute decât suprafosfatul, nu se 

dizolvă aşă. uşor şi deci.nu grăbeşte plantele in desvoltarea 
şi maturaţiunea lor ca să le facă precoci și incomplete, nu 

„le arde. Pentru o climă caldă și secetoasă ea este mult mai 

potrivită decât suprafosfaţii. Efectele nefavorabile ce se atri- 
buiau ei la, inceput, în special protoxidului de fier din ea, că, 
ar fi vătămător plantelor, nu sa dovedit, şi: se crede că este 
datorită mai mult acţiunilor fizice locale din pământ produse 
de protoxidul de fier; Calcea din ea insă nu poate să aibă 
decât influenţe binefăcătoare; silicea, este indiferentă. | 

Zaura lui Thoma, se dă de ordinar toamna înainte de 
semănat cu 2—3 săptămâni: pentru a se neutraliză protoxidul 
de fier din ea. Chiar şi pentru semănăturile de primăvară este 
hine să, se deă zgura, din toamnă, și să se grăpeze tare pentru. 
a se amestecă, bine cu țarina. -Zgura lui Thoma nu se dizolvă 

așă iute” ca, “suprafosfatul de caiec, dar se dizolvă mai uşor.
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“decât fosfaţii din pământ şi ține mai mult. Ea se apropie 
mult de precipitatul de calce. De aceia când voim să obţinem 

un efect nemijlocit asupra planteloreste bine ca pe lângă zgura 
lui Thoma să le dăm şi ceva 75—100 klgr. supratosfat la 
hectar. Unde ne temem că plantele nu ajung la. desvoltarea 
lor normală ori că se prea întârzie, d.ex. sfeclele de zachăr 

pe pământuri tenace şi reci şi cerealele pe văi şi în văgăunile 
umede şi reci, în situaţiuni inalte unde sunt expuse la vânturi 

reci ste,., acolo -preferim totdeauna să dăm suprafosfaţi. | 
Din contră, în terenuri sărace dăm totdeauna sgura lui 

Thoma pentru a îmbogăţi pământul în acid fosforic şi în 
doza mare spre ai mări rezervele. In climele calde şi aride 

* de stepă şi în terenurile secetoase şi pe terenurile nisipoase 
şi calcaroase etc., şi la feţe pretutindenea acolo este de preferat, 

sgura lui Thoma. Doza obișnuită este după, starea de bogăţie 

a'solului i în fosfaţi de 600— 1.000 kgr. de sgură la hectar, și aceste 
i se poate da.mai mulţi ani dearândul, până ce se constată, 

o sporire progresivă a producţiunei și îngrășatul rentează încă. 
Mâi vin în considerare şi suprafosfaţii în combinaţiune cu 

potasă şi azotul, şi între aceștia sunt cei deorigine animalică 

Suprafosfaţii preparaţi din Guano de diferite provenienţe, cari 

au pierdut inare parte din azotul lor, darau rămas încă cu 

puţin azot, dar cu multă potasă şi acidul fosforic aproape 
intact însă ambele greu solubile. Ele nu se mai pot întrebuința 
ca, îngrășământ direct, ci mai mult humai ca materie primă 
pentru prepararea de suprafosfaţi, fuzionându-i cu acid sul- 
furic. Peru Guano fuzionat de fabrica, Anglo-Continentală fostă 

“ Ohlendorif conţine 7%/0 azot 9:%/, acid fo-foric solubil în apă 
1—20/0 potasă solubilă în apă, toate garantate, Peru Guano 
măcinat I[ cal. are garantat 19/, azot 14% acid fosforic şi 
1—2/, potasă uşor solubilă. Peru Guano măcinat cal. Il are 
garantat. 40/o azot, 20%/0 acid fosforic şi 2—3%0 potasă uşor 

solubilă. 
5, Oasele mărunţite au fost introduse - pe la anul 1830 

pentru prima oară în agricultură. Intrebuinţarea lor este 
importantă şi pentru noi “din cauză că şi la noi pe la aba- 
toare şi zalhanale, se produc pe fiecare an cantităţi însem- 
nate de oase, dar pe care azi le adună și cumpără numai 

streinii pe un preţ de nimic şi le exportează. .
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Oasele sunt bogate in săruri minerale şi se compun cu 
deosebire din fosfat tribasic de calce şi carbonat de calce şi: 
fosfat de magnesia. Insă atât calcea, (varul) cât şi fosforul 

" dinele, suntgreu de dizolvat. Pe lângă duritatea lor proprie 
maisunt cleiul, şi grăsimea cari se opun .descompunerei lor 
şi le dă o rosistenţă, mare contra atacurilor din afară. De aceea 

- vedem că oasele pot să steă zecimi de ani afară, expuse ata- 
curilor tuturor intemperiilor naturei, sau să fie îngropate în 
pământ şi în contact direct cu rădăcinile plantelor, fără a, 

perde ceva din duritatea și constituţia lor. 

"- De aceia pentru a le puteă utiliză în agricultură şi a 
"le. descompune iute, ele trebuesc supuse mai întâiu „la . 
diferite procedeuri mecanice şi chimice, care grăbesc solu-. 
bilitatea lor. Forma, sub care se întrebuinţează casele 

-în agricultără, sunt: făină brută de oase, făină de oase. 
tratată cu abur, făina de oase fusionată cu acid sulfuric, ce- 
nuşa de oase, cărbune de oase sau spodiu. Făina brută de 

„oase se obține prin sfărmarea, sau măcinarea simplă . a oa- 
selor, şi atunci se dizolvă abia în 3—4 ani de zile. Ea, con- 
ține în termin mediu 5% apă, 3,8—40%/0 azot, 47—63"/o fosfaţ 
de calce, in care 230%/ este acid fosforic pur. 
"Dizolvarea fosforului“din oase se săvârşeşte insă şi mai 

iute, dacă înainte de măcinare, le 'extragem grăsimea cu 
benzină. sau tratăm oasele cu abur lao presiune de 2—3 
atmosfere, prin care le extragem pe-de- -oparte toată grăsi-: 
mea, iar dealta le facem fragile de le rupem între degete, şi uşor 

„de pulberisat. La ferberea, lor însă perdem o parte din azot 
„căci făina tratată cu abur conţine numai:1—20/0, pe când îna- 

- inte ele conţineau 4% azot; dar fosforul din-ele devine mai 

uşor solubil şi în 1—3 ani ea se descompune total. Insă și 
mai iute şi mai activă devine făina de oase atunci, când o 

fusionăm cu acid sulfuric și prefacem î în suprafosfaţi. 

In valoare şi efecte 600 kgr. făină mare de oase este 
egală: cu 300 kgr; făină mărunlă, sau cu 200 kgr. făină 

tratată cu abur, şi 150 kgr. făină fusionată cu acid. sulfuric. 

Făina de oase brută, este mai bună pentru terenurile nisipoase: 

şi active; făina tratată cu abur e bună pentru terenurile in- 
termediare şi lutoase, iar cea, fusionată cu acid sulfuric e bună 

pentru. terenurile argiloase compacte şi greoaie.
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In privința plantelor, făina de oase esie bună, cu deose- 
hire. pentru cereale, şi lor li se-dă toamna, sau primăvara 

„înainte de semănat câte 6—800 kgr. la ha. Durata acţiunei 
ei depinde de gradul de solubilitate. 

Un alt melod de a intrebuinţă oasele este de a „le ferbe 
in leșii tari, sau de a. le fermentă cu urină, şi apoi a le pre- 
face' în compost. Pentru a le folosi Ia, prepararea de compost, 
un rus Illencoff recomandă următoarea metodă: 

Intr'o groapă făcută anume în pământ, se pun în stra- 
turi. 1.000 kgr. oase mărunţite, apoi peste ele 300 kgr. var 

nestins, şi 2.000 kgr. cenușă. de lemne, apoi peste erămada 

aceasta, se toarnă apă până ce”se udă toată erămada bine, 
și în urmă se lasă ca să fermenteze. După ce a fermentat 

în deajuns, încât oasele au devenit cu totul fragile, de se 
pot rupe şi sărobi intre degete, în urma influenței alcaliilor . 

din cenușă şi a calcei, aiunci li se adaugă din nou altă can-. 
titate de 1.000 kgr. oase, apoi var şi cenuşă, și se lasă ca 

să fermenteze şi acestea, După ce au fermentat. toate la: 
olaltă, se scoate intreagă pastă afară, se intinde şi lasă să se. 
svinte la uer, apoi îi se amestecă, 2.000 ler. pământ. Toate 
aceste substanțe laoialtă, ne vor'da un ingrășământ care 

„conţine 127, fosfat de calce, 2/, potasă şi 1%, azot. 

Cenuşa de oase şi cărbunii de oase sau spodiu dela fabri- 
cile de zachăr fusionate ca suprafosfat, încă se pot întrebuinţă 

- cu bun succes in agricultură pentru fertilizarea, pământului. 
„. Osteolite și coprolithe. Ele nu sunt altceva, decât oasele, 

„Și paizile petrificate, a unor animale pachiderme antedilu-: 
viane numite Mastodonţi, Dinotherii etc. In Rusia la câteva 
verste distanță dincolo de orașul Kursk se allă așă mari 
depozite de coprolite, incât ele se întrebuinţează la, facerea 

“şoselelor. Ele conţin 20. fosfor, care însă; este greu solubil, 
incât date direct, plantele nu pot profită de el. 

"3. In mineralul numit Apatit, fosforul este în combina- 
țiune cu calcea şi fiuorul, în mineralul IVazeliţ, în combina- 
țiune cu aluminiu (argila), în /os/orite, in combinaţiune + “cu: 
metalele, în deosebi cu fierul. 

c) Ingrăşemintele potasice. Potasa incă este indinspensabilă 
la -nutrirea plantelor şi in special la formarea. subsr. ternare 
a scrobelei şi zachărului.. Plantele amidonase şi zacharoase
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„consumă muită putasă :sfeclele, cartofii, vița de vie orzul de bere 
- 'Şialtele. Dar şi la celelalte plante le este folositoare deși rolul 

fisiologic al ei nu este încă pe deplin stabilit. Potasa se gă- | 
seşte destulă în pământ pe terenurile argiloase şi lutoase 
şi se formează în continun prin descompunerea silicatelor și 

„zeotitelor din pământ. Sunt sărace şi au lipsă de adaos de 
potasă de obiceiu numai terenurile nisipoase, humoase mare- 
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„Fig. 125. Culturi experimentale cu orz făcute de Paul Wagner, ae 

1) neîngrășat; b) îngrăşat cu nitrat de Chili; e) eu potasă şi acid fosforie; d) cu potasă, 
. . acid fosforic: şi Nitrat de Chili. : . .. . „Au produs: b) 24 gr. boabe și 38 gr. paie; d) 140 gr. boabe şi 199 gr. paie. 

cagioase şi turboase şi fânețele. Apoi potasă .este mai uşor 
solubilă, şi mai mobilă, în pământ decât acidul fosforic, şi deci 

_pe-ea nu o putem da în cantitate mare de a face depozit în 
"90336 : o 099
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'sol sau subsol de potasă. Și plantele pot să alsoarbă din ca 
până la 40—60"/0. De aceia, trebueşte dată cu deosebire plantelor 

cări pot să "beneficieze: îndată de ea; de preferinţă se dă, 
plantelor de nutreţ livezilor şi nutreţurilor artificiale, ca, să 
producă 'și ele un nutreţ şi gunoiu bogat în săruri potasice, care 
variază foarte mult.unul având 0,74% un altul 0,30% potasă. 
Pe un teren argilos sau lutos dar sărac în azot şi acid fos- 

„foric potasa, nu se poate manifestă — dar pe unul bogat sau 
la îngrășatul cu suprafosfaţi şi şalitră adaosul şi de potasă 

măreşte producţiunea considerabil, Şi numai cu ajutorul: ei 

“se pot- obține recolte  îmbelşugăâte. Pe un .-teren nisipos lipsit 

de potasă, ea se manifestă, îndată. Potasa, contribue la rândul 
ei la. fuzionarea şi dizolvarea celorlalte substanţe minerale 
şi ea încă este dizolvată, de ele — calce. In lipsă de potasă o 
parte din ea poate fi compensată prin magnesia — dar de 

tot nu. “Sărurile accesorii chlorul magnesia, şi fierul au şi ele 

oarecari roluri, în special chlorul împiedică ori reduce evapo- 
„raţiunea pământului şi a plantelor, și deci. conservă mai bine 

umiditatea, ceea ce într'o climă aridă secetoasă face foarte mult ; 

sodiu și chlorul: este foarte favorabil sfeclelor de nutreţ iar 

cartofii suportă cât mai puţine. . 
: . Potasa o putem da, plantelor sub diferite forme. 

c) Ingrăşeminte bogate în potasă. 1) Cenușa. Potasa fiind un 

aliment indispensabil pentru toate plantele, ea se găseşte în 
cantitate mai mare ori mai restrânșă în. cenuşa oricărei 
plante, şi totdeauna într'o stare uşor de dizolvat și de assi- 
“milat. De aceea din cenuşă, plantele absorb iute potasa, şi 

“celelalte substanţe minerale. Cenuşa; de lemne. şi de paie este 
„cea mai bogată în săruri între toate. Cenuşa de lemne con- 
“ţine. în termin mediu 5—15%0. potasă, 2—100/ acid fosforic 
20--27%/0 calce şi 3—240/0 magnesie. Cenușa de lemne şi de 

„paie este foarte. bună de presărat pe fânaţe, pășuni, trifoiuri 

răsaduri şi tot felul de culturi câte 30—35 nl la hectar. 

Cenușa de cărbuni de piatră și de pământ, este mai puțin 

aptă ca ingrășemânt direct, din cauză că .ea este-mai săracă 
“în substanţe minerale. Cenașavele adecă, cenușa, întrebuințată 

la. fiertul şi spălatul rufelor, şi cea dela săpunării, vopsitorii, 

inălbitorii etc. câre a. servit la, facerea de leşii tari, este mai 

săracă în potasă şi sodă, dar mai abudentă, în calce Și 8ips;
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- şi ea se poate întrebuinţă încă cu bun succes ca îngrăşemânt. 

Agricultorii şi țăranii noştri, isnorând valoarea lor fertilizantă 
ei aruncă, cenuşa şi astupă cu ea găurile şi ogaşiile din curte 

şi jurul. casei. Ele sunt cel mai bun îngrăşemânt pentru fâ- 
naţii şi păşuni și le avem gratuit la dispoziţie. 

2) Funinginea și steregia deşi sunt sărace în potasă, dar 

sunt bogate în alte substanţe fertilizante, şi se pot întrebuinţă 
cu bun succes în agricultură. Funinginea conţine în termin 

mediu 4—5%/0 calce 3%/0 acid fosforic 2,4%/- potasă şi 1,3%/0 azot. 

__ 8) Feldspaturile. Afară de plante, potasa se găseşte în 
cantități însemnate in diferite roce, cu deosebire multă, în 
rocele feldspatice: granit, gnais, porfir din a căror sfărâmare, 
şi descompunere işi iau toate terenurile. şi plantele  potasa, 

lor. Sfărâmarea, și descompunerea, lor ar trebui ajutată și 
mărită prin toate mijloacele: . 

4) Sărurile de Stass/urt și Caluj. Pe la 1855 s'a descoperit 
în salinele dela Stassfurt în Germania şi la Caluj în Galiţia, 
între straturile de sare ordinară, din depozitele unei mări 
secate, puternice gisemente de sare cu aite minerale, compuse 
din combinaţiuni simple, duple, şi triple de potasă cu.clor, 
ori de sulfat de potasă cu sulfat de magnesiu, calce şi altele 

“cari. până ce sa' recunoscut adevărata lor valoare se în- 
lăturau ca, netrebnice, de unde și numirea lor germană pri- 
mitivă, de 4braumsalze — săruri de înlăturat. 
„Mineralele -phtasifere ce se scot. de acolo, cele mai prin- 

cipale sunt: Carnalită albă 'şi roşie, care este clorur .de po- 
tasiu cu clorur de magnesiu KCI, Mg Cl2+6 H20,. Kainila 
un sulfat dublu de potasiu și magnesiu K2S0:-+- Mg SO:-+- 

„Mg Cl:4+H20; Kieserita Mg SO. -- H20, sulfat de .calciu și 

sulfat de magnesiu. Pol? yhalita 2 2 Ca SO, Mg SO;, K= S0: -+- 2 H-0 

sulfat, de calciu magnesiu şi potasiu, cu clorur de sodiu și 

magnesiu. Sylvina KCI, este clorur de potasiu pur. Tach ydrita 
este un clorur de calciu şi magnesiu, foarte uşor solubil, etc. 

Mineralele acestea se sot. şi desfac de saline, parte în 
stare brută ca îngrășământ direct, parte din ele se rafinează 
în anumite fabrici, cari le dizolvă rafinându-le și le crista- 
lizează din nou în diferite grade de concentraţiune ale potasei: 
pentru a puteă oferi în. ele un îngrășământ mai -concentrat, 
care să supoarte mai lesne taxele: de transport pe distanţe 
mari. .
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„Se vâna loco-fabrică.: 
| Kainita cu 12 lo kali garantat sula de kilograme cu. 
1.50 m 

Carnalita brută cu 9% Kali garantat cu 0,90 m. 
Silvinita cu 12-—10%c kali 1,20 m. 
Kali-Magnesia purificată cu 48—520%/0 sulfat de potasă 

10—43%/0 sulfat de magnesie, 2—4%/0 clorur de sodiu suta „de 
- Klgr. cu $,35 m. ă 

Sărurile concentrate se vând după gradul * lor de con- 
centraţiune suta de klgr. conţinând N 

200 kali pur. . . .340 m. 
80%» D459 

„40% DD e e 640 9 

dar echivalează, 100 kigr. cu 3238. kainită, sau 444 8. carnalită.. 
brută. 

La laluj în Galiţia, se află Sylvină și Kainită. 
"Este probabil. ca şi la noi în ţară să se afle gisemente 

de Carnalită. D-l.P. Poni ar fi găsit-o în isvoarele sărate din 
” apropierea oraşului Piatra-Neamţ. 

| Cele .mai multe state au introdus tarife scăzute pe căile 
ferate pentru înlesnirea importului de săruri dela Stassfurt, 
în interesul agriculturei lor. Abundenţa lor în potasă 16% 
şi mai bine, le asigură un mare viitor. Valoarea, și efectele 
întrebuințărei lor în agricultură, încă. nu este destul de lămu- 
rită. Agricultori şi chimiști lucrează pe intrecute la limpe- 
zirea. Şi rezolvarea ei. 

- Sărurile brute Kainita Carnalita sau dovedit până acum 
ca, absolut bune, numai pe terenurile marecagioase și tur- 
boase, pe mlaştinile secate şi ameliorate, unde pe lângă zgura 
lui Toma ele sunt singurele îngrășăminte potrivite. | 

Mai incolo s'a, găsit ca practic de-a, da, direct sărurile 
brute în special Kainita și Carnalita, din toamnă, şi a le pune 
sub brazdă şi numai unor plante mai viguroase, cari sunt 
“nesimţitoare contra. clorurei de magnesiu dir. ea: sfecle ce 
nutreţ, ovăz, hrişcă etc., ca peste iarnă şi în decursul veg 
taţiunei lor, să se neutralizeze clorurul de magnesiu, iar plaa- 

” tele simţitoare şi mai delicate: cartofii, trifoiul, „sfecla de zahăr, 
„orzul, tutunul să urmeze numai după neutralizarea lor, când
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apoi și ele pot profită. de. potasă, fără, de a ie A chlorul şi 
magnesia.. vătămătoare. -. * 
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Fig. 126. Maşina de semănat și ae: împrăştiat îngrăşeminte 
sist. Melichar, Brandeis afE     

La hectar se dă 6—900 kgr. săruri brute iar din cele 
rafinate şi concentrate mai puţin, după gradul lor de con- 
'centraţiune. Ele să se dea toamna cu mult înainte de sămâ- 
nat pentru ca să se poată dizolva şi reduce în pământ. La. 
fânețe se pot da 4—600 klgr. toamna, de odată cu 4— 600 klgr. 
sgura, lui Thoma. 

ă 5. Noroiul şi praful de pe şosele şi strade, încă, este un 
îngrășământ foarte bun — căci din petrişul de roce feldspatice, 
'S'au format săruri de potasă, iar în hăligele de „vite este un 
„bogat, depozit de gunoiu. EI poate fi dai Și imprăştiat pe ţă- 
rine şi fâneţii. | 

Novroiul din bălți, şanţuri şi gropi etc., încă este bogat 
în humus şi gunoiu, și poate fi întrebuințat ca îngrăşă- 

mânt direct: câte 200 care la hectar. EI însă, de multe ori 

conţine şi unii corpi toxici şi substanţe vătămătoare plante- 
„lor, mai cu seamă când a stat multă vreme sub apă stă- 

tătoare; de aceia este necesar, ca înainte de a-l căra și îm- 
“prăştia pe ogoare, să-l! punem: să stea mai multă vreme 
grămadă la soare şi să-l săpăm de repeţite ori -ca să-l 
străbată aerul şi ploaia peste tot şi să-i reducă, și oxideze 

"corpii toxici. 

6.. Sarea. Sarea gemă nu este de recomandat pentru 
țărini. Totuşi ea, se poate da ca îngrășământ direct la, unele 
plante: la cânepă, in, cărora le face fibrele lungi, mai sub- 
țiri şi elastice. Mai. bună decât la țarine este sarea gema 

!
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(de, bucătărie) : pentru! livezile. şi: păşunile umede, “unde sa 
“găsit, că ea a avut un bun rezultat; mușchii dispar şi gra- 

mineele după ea crese mai mari,,se fac mai bogate în ma- 
terii azotoase, iar celulosa, din ele se. inlemneşte mai puţin; 

plantele devin mai substanţioase şi mai" gustoase și vitele le 

mănâncă cu mai mare poftă. 

  

  

î. Gipsul. Gipsul sau 1 sulfatul de calce, nu serva ca în- 
grăşământ direct pe țarine, decât mărunţit se imprăştie di- 
mineaţa pe rouă la leguminoase şi papilionace: la trifoiuri, 
lucernă, sparcetă, cărora le face bine, şi sporeşte producţiunea 

lor. Gipsul facilitează disolvarea silicatelor din pământ, și 

formarea, de săruri alimentare; apoi se mai întrebuinţează 
in grajd şi pe gunoiu pentru a fixa amoniacul de acolo. 
Pentru împrăștiatul de gunoiu mărunt, compost, îngrășăminte 
chimice întrebuințăm maşini speciale pentru gunoiu.



CAP. IN a 

“Despre sămânță şi. sămânat 

Afară de calitatea terenului, lucrarea şi gunoirea lui, 
mai vine în considerare la răuşita - producţiunei, . incă şi să- 
mânţa şi sămânatul. «Ceeace semeni, . aceea vei şi secera» 

este.o acsiomă veche.a Scripturei, al cărei adevăr este pe 
deplin valabii încă şi astăzi după mii de ani. 

Sămânţa de sămânat trebueşte să fie totdeauna frumoasă 

„Şi aleasă: curată, uniformă, mare şi plină la bob şi area la, 

cântar sau indesată. Fa să nu presinte nici o variaţiune şi. 
abatere dela, forma şi aspectul ei obicinuiţ, nici ca, fizic, nici 

ca exterior. Să fie aleasă şi curată, atât de boabele mai mici 
şi sbhârcite, cât şi de amestecul cu seminţe şi substanţe streine, 

„care ar putea, să-i depreţieze valoarea ei sau să-i compro- 
mită, forţa germinativă. | 

Calitatea și valoarea unei seminţe bune, depinde în prima 

linie de dezvoltarea, normală a embrionului şi albumenului: 
a embrionului, care e să se dezvolte şi formeze planta mare, 

şi a albumenului sau a materiilor lui de rezervă; cari sunt me- 
nite să nutrească tânăra plantă în- primele stadii de dezvol- 

voltare, pănă ce ea poate să asimileze —adică să se hră- 

nească — din afară. Deşi embrionul iși dobândeşte” deja de 
timpuriu facultatea, sa germinativă, cu. mult înainte de a fi 

„ajuns bobul la dezvoltarea lui normală, totuşi noi vom căuta 

la, fiecare sămânță, ca, şi albumenul ei să; fie pe deplin dez- 
voltat, şi cât se poate de mare, ceeace vom găsi numai la 
grăunţele bine coapte. Cu cât'grăunţele sunt mai mari, mai. 

- pline la- bob şi mai bine coapte, cu atât ele sunt mai bune 

pentru sămânță şi sămânat. | -
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„Cea mai bună sămânță între toate este aceea, care a 
ajuns la maturitate completă, dar nu trecută, fiind incăîn 
picioare. Bine înţeles şi aceea numai atunci se potriveşte 
pentru semănat, când fruntea grăunțelor ei nu s'au scuturat 
de vânt, ploaie ori pierdut prin alte mijloace şi împrejurări. . 
Atunci ea nu numai că este peste'tot cu bobul mare, plin, 
greu şi îndesat, dar și ca exterior în total, prezintă un luciu 
şi aspect deosebit, pe care o sămânță mai crudă sau mai pu- 
„ţin coaptă, nu-l posede, Grăunţele incomplete sau necoapte 
suficient sunt mici, înfoiate la miez şi uşoare în greutate, și - 
au epiderma sau coaja sbârcită şi culoarea mai deschisă. ALl- . 
bumenul lor nu posedă destule materii de rezervă ca să-- 
poată nutri suficient planta cea tânără, şi ele produc totdea- | 
una numai. nişte plante delicate, pipernicite şi bolnăvicioase - 
în întreaga lor. viaţă. Atât planta cât și sămânţa produsă din 
ele rămâne mică şi incompletă. Sămânţa proaspătă îndată 
după cules nu răsare bine, căci fermentul diastasa nu este 
încă, bine desvoltată. Trebue să treacă câtva timp să zacă. vreo 
'3—4 săptămâni ca să asude şi să formează diastasa, apoi în- 
colțeşte ea bine. - | 

„„* Apoi sămânţa să fie proaspătă, uscată şi bine con- 
servată, fiindcă o sămânță veche sau prin conservarea 
negligentă, işi. pierde forța germinativă. Sămânţa.. câre Pa 
recoltat a fost: plouată şi a pierdut faţa şi coloarea, şi prin » 
ea. şi valoarea intrinsecă: ea s'a încins sau că a încolţit, iar 
cea, păstrată, în locuri jilave, vase adânci şi închise fără ventila- 
ţiune suficientă, s'a mucezit ori.că a, căpătat un miros greoi 

-a jicnit. Miroasele străine speciei, provin în sămânță dela 
ciupercile parasite sau animalele mari: şi mici, cari Sau în- 
cuibat în ea, şi au început să o atace: Mirosul a muced și 
mucegai, ce se observă uneori la sămânţa de cereale pro- 

„vine dela o ciupearcă parasită Penicillium crustaceum, ce.a 
inceput să o atace, iar mălura, dă grâului un miros a peşte 
stricat sau a ouă clocite, care provine dela, sporii parasitului.: 
Orice. miros penetrant şi greoi al seminţei eşte suspect, şi 
atare sămânță trebueşte înlăturată. | 

Toate seminţele au necesitate pentru conservarea forţei 
germinative nealterată, ca ele să fie păstrate la un loc uscat 
Și bine ventilat.. Ele şi-o pot conservă însă timp mai înde-"
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dungat, când sunt ţinute în sticle, flacoane ori tuburi de 
metal, pământ, etc., închise ermetic. Altele o conservă mai . 
bine în teci, păstăi sau stuleţi. în starea în care au crescut. 

Forţa germinativă se conservă după timp şi fel în mod 
„diferit, la, cereale 2—3 ani, la, leguminoase mai mult. Forţa 
germinativă la grâu şi porumb se conservă bine doi trei ani, 
pe când la săcară numai un singur an. 5 

In genere plantele oleioase şi păstăioase își conservă 
mai bine forţa germinativă decât cerealele. Iar grâul pare 
între toate a-și conservă forța germinativă mai îndelungat. - 
Deşi aşă numitele grâu egiptean şi de muniii găsit în pira- 
mide, şi orzul găsit în ruinele dela Pompei au germinat încă, 
totuşi sa dovedit în urmă, că ele au fost de provenienţă mo-. - 
dernă.. Noi am găsit în magaziile vechi ale bisericei săsești 
din Transilvania din: comuna Rotbav = Rohrbach (lângă 
Cincul mare) un grâu-foarte vechiu, a cărui vechime ne-a | 

„dat-o proprietarul însuşi că la 3 generaţiuni de oameni, = circa, 
80—100 ani, şi care ne-a germinat încă 60»/0.. Conservarea 
lui în numitul ambar câ ventilațiune, uscare, etc., nu lăsase 

- nimic de dorit pe un deal înalt și expuse vânturilor din: 
toate părţile. Grănele ţinute în bordeie săpâte în pământ înse 
şi conservă mai puţin bine forța lor germinativă. şi miroasă . 
adesea, a «jicnite». | Ai 

" Grâul se semănă de obiceiu de un an şi de doi fiindcă. 
sporii de mălură tăciune îşi perăd forţa germinativă. după, un 
-an, dar grâul nu. | | 

Si Deși plantele păstăioase și trifoiurile îşi conservă, bi- 
- nișor facultatea, germinativă, totuşi ele*după. un timp oare 
care își perd facultatea de a absorbi apa, şi deci atunci nu: 
pot nici germină. In atari cazuri, ele trebuesc frecate cu nisip 
aspru de cuarţ, ca să rupem sau sgâriem epiderma; pentru 
ca apa să poată pătrundă în ele. Semințele oleioase vechi 
miroase a rinced. din cauza, rincezirei uleiului din ele. Totuşi 
o atare sămânță, a cărei vechime se trădează prin: miros şi 
“după exterior, pe cât este posibil, să o excludem totdeauna, 
dela. semănat. | La Sa 

Pentru constatarea. forței germinative, a ori şi cărei se- 
minţe: ne servim: de germinătoare. Germinătoarele şi le poate 
face fiecare punând- câteva sute de grăunţe din sămânţa, ce
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„voim a: incercă, pe o' farfurie cu nisip. unied ori cu rumegă= | 

“tură de lemne, sau şi numai pe un petec de postav ori hârtie 

de filtrat, pe cari le ținem în continuu jilave. Dacă udăm să- 

  

Fig. 1%. Germinatorul lui 
Liebenberg, : 

  

  

      

  

  Fig. 121: Germinatorul lui Nobbe. 4 
" IN Fig. 123. Germinatorul lui' 

_ Coldewe. 

mânţa pentru încolţire, ea, să fie ţinută numai udă, iar nu şi 
cufundată în apă, ca oxigenul atmosteric să nu poată ajunge 
la ea, căci atunci ea nu încolțeşte. | 

Pentru germinaţiuni făcute pe o scară întinsă ne servim 

de germinătoare speciale: a lui Nobbe, Coldewe, Lieben- 
berg, etc. Germinatorul Nobbe se compune din o placă nes- 
mălţuită de lut ars, a cărui mijloc este concav şi în care se 

"pune sămânţa, la germinat. Ea este încunjurată de o brasdă 
adâncă şi verticală în care se pune apa menită, a se trans-, 
mite prin pori la sămânță, iar in găurile dela cele 4 colţuri 

“se pun mici sticle cu potasă caustică pentru : absorpţiunea 
acidului carbonic, ce se degagează din sămânță. 

Agricultorul particular se poate ajută îndeajuns cu ger- 
-minătoarele ce şi le face el singur. Incercări de germina- 

țiune să facă el regulat la fiecare sămânță, mai cu seamă la 
cea. de cumpărat, inainte de a o semână. 

După Nobbe din sămânţa bună, germinează in: termen 
mediu în ot , 

la grâu . . 95 —100 la fasole . 72—100 la morcovi. ; . 75—90 
„secară. 95—100 „ bob... 90—100 , luţernă:. . . 85—95 
» 0rze .: ., 95—100 „ lupin .90—100 , trifoiu roşu „.85—95 

“ovăz . .95—100 -3: rapiţă .95—100 „  .„ “alb .:8U—90
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la porumb -'90—100 la in '. „85—100 h spareetă -. + T0—80 
» hrişeă  .„80—95 „ cânepă. 95— 98. „; raygras englez 85—95 

„ mazăre.. 95—100 „ sfecle .50— 60: 
„ măzăriehe00—100 „ napi .90—100 

-„ Durata germinaţiunii variază după sămânță, teren, tem- 
peratură, etc. Adâncimea maximă .până la care se mai poate 
ingropă sămânţa în -părhânt ca ea să germineze, este pentru - 
cereale, fasole şi mazăre până la 16 cm., pe când: la in şi 

alte seminţe mărunte, ele nu pot germină şi răsări, când - 
sunt puse şi numai la o adâncime de $—10 cm. Cu cât să- 
mânţa este îngropată mai superficial.in pământ, cu atât ea 
răsare mai de timpuriu, şi cu cât este pusă mai adânc, cu 

atât ea răsare mai anevoie şi mai târziu. De aceea, seminţele 
de tot mărunte: trifoiu, luţernă şi ierburi, rapiţă, mac, etc. 
mai că nu le îngropăm de loc, ci le apăsăm numai cu tă- 

"vălugul la pământ ori le ingropăm numai cu  grapa de 'mă-: 
răcini. 

Mărimea, seminţei influenţează asupra adâncimei, la care 

putem îngropă sămânţa, nu însă şi asupra desvoltărei ulte- 

rioare a, plantei. De ex. ce deosebire enormă . există între 

sămânţa mică de tutun, şi planta -ei mare, şi între bob cu 
"sămânţa foarte- mare şi tija relativ destul de mică şi neîn- 
semnată ! Totuşi noi la aceiaşi specie şi varietate vom-tinde 

totdeauna, să avem o sămânță mare in bob, şi cât șe poate 

de grea, care răsare totdeauna mai bine şi este şi mai re-. 
„zistentă, decât una mai ușoară şi slabă. Când sămânţa e mare 

- şi plină, ne trebuește mai puţină cantitate la semânat decât 

“când este de calitate inferioară, şi atunci obţinem şi o recoltă. 
"mai mare. Numai la tuberculose şi rădăcinoase:, cartofi şi 

varză, alegem pentru sămânță nu pe cele mari ci potrivite, 
dar îndesate. 

Bunătatea, şi calitatea, seminţei se confundă des cu greu-. 

tatea, la hectolitru sau litru, şi nu fără dreptate. Semințele 
cele mai grele sunt cele mai .bune, dar nu: totdeauna. La. . 
grânele noastre din ţările din sudestul Europei se caută şi 

“fractura bobului dacă este sticlos ori făinos; la orzul de bere 
ca el să fie totdeauna alb, făinos iar nu sticlos: Grânele. 

" sticloase sunt mai mărunte la bob, mai tari și mai bogate în ..
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gluten, decât cele moi şi făinoase din ţările occidentale, deci 
mai de -valoare. - Porumburile cu bobul mare de ordinar 
sunt mai mari în cocean şi stuleu, dar au o vegetaţiune mai 
lungă și nu se pot coace totdeauna la timp, unde cele mă- 
runte, se coc mai totdeauna şi sunt pe deplin sigure de reu- 

şită. La, cerealele îmbrăcate în coajă, mai vine în considerare 
Şi grosimea, coajei care variază la orz și ovăz foarte mult. 
Cu cât, este coaja mai groasă şi mai aspră cu atât bobul are 
miez mai puţin: Apoi mai vine în considerare şi culoarea şi 
aspectul lor exterior, după specie, varietate şi rasă, (dacă 
sunt de aceiaşi rasă şi varietate ori nu? | 

După Nobbe într'un kilogram de sămânță ă potrivită, se 
află în termin de mijloc—mii de boabe: 
la grâu . .24 la fasole... . 2 la luţernă. . . . 464 

„ secară .92 , lupin . . .:.6—7 , trifoiu roşu . . 553 
m Oz. 92  rapiţă mare. 193, , alb . . 1500 
„ Ovăz „21, „  măruntă 443 „ spareetă ... 49 
> hrişcă .42 „în .... . 219 „.raygras englez . 498 
„ porumb .'3 „ sfeele . . . . 35 „ iarba lui Ti- 
» mazăre . 4 , papi ... . 383 ,  mothei . . „9445 
» măzărichelă „ broaşbe . .... 328- 

Sămânţa, să nu fie stricată, crescută ori ruptă sau săro- 
bilă în maşina de treerat, ori atacată. de insecte, şoareci etc.; 
căci atunci nu răsare o mare parte din ele, dar şi cele 

"răsărite se pier multe în decursul vegetaţiunii, neavând 
destule materii de rezervă, pentru hrănirea lor normală. 
Apoi ea să fie curată şi uniformă, să nu fie amestecată nici 
cu seminţe străine de buruieni și plante parazite, și nici cu 
seminţe de aceiaşi specie, dar vechi ori -de calitate: infe- 
„rioară, 

Toate aceste garanţii şi condițiuni le putem aveă cu si- 
guranță numai atunci, când ne producem noi înşine sămânţa 

" necesară. : 

2. Producţiunea proprie de sămânță | 

Producţiunea de sămânță este una din ocupaţiunile prin-. 
cipale ale agricultorului. Prin ea, ştim totdeauna, ceeace se- 
mănăm Și suntem siguri de ea, şi că nu importăm animale
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ori plante .vătămătoare şi parazite din altă parte. Plantele 
produse din sămânţa proprie sunt totdeauna: mai sigure de 
reuşită, de oarece ele sunt dejă aclimatizate şi obișnuite cu 
clima şi raporturile noastre economice. -Cu -un cuvânt să- 
mânţa, produsă de noi înşi-ne, este cea mai bună, mai efțină. 

” şi mai avantagioasă între toate. a 
| Pentru producţiunea de sămânță, alegem totdeauna, te- 
renul cel mai fertil, bine lucrat şi mai îngrijit, şi pe cât este 

„posibil ca el să se găsească şi la o expoziţie favorabilă, la. 
soare şi ferită, de vânturi reci, înghețuri târzii şi brumă tim- | 

„purie. Terenurile lutoase Şi. margoaseintermediare sunt cele 
mai bune pentru producţiunea, de sămânță. e 

Terenul să nu-l gunoim .din nou, dar să “fie gunoit în . 
deajuns de un an--de doi înainte; deci să fie un teren bogat. 
Sămânţa ei o-alegem cu cea mai: mare îngrijire. Sortarea şi 
alegerea ei nu o facem numai după clăi, snopi, etc. ci şi după. 
mănunchi ori spice, căci sa dovedit prin cercetări repeţite . 

„ca în unul şi acelaş spic sunt grăunţe de mărime și valoare 
diferită. Cele mai bune boabe .se găsesc la cereale la, mijlocul 
spicului iar la porumb la mijlocul Ştuleţului, pe când cele: 

„dela bază şi vârf sunt incomplete şi mai uşoare. . | 
Astfel dr. Heinrich a găsit la secără că 100 boabe dela. 

baza spicului cântăreau 41,52 gr., dela, vârf 1,54 gr. pe când. 
cele dela mijloc 3,66 gr. Numai la ovăz, meiu, şi alte câteva 
plante suni boabele dela vârf cele mai grele și mai pline, dar 
acestea sunt puţine la număr. Dar şi în acelaş spic există... - 
câte un bob, care întrece în mărime Şi greutăte pe toate cele- 

„Jalte, eventual pe câte 2—3 din ele Şi deci acela este şi pentru 
'reproducţiune cel mai bun între toate. | | 

Sămânţa aleasă o semănăm la, timpul potrivit şi în te- 
renul bine preparat. La semănat, să nu o semănăm nici prea 
des, şi nici prea rar, căci dacă am semăna-o prea des, nu poate: 
înfrăţi îndeajuns, iar semănându-o prea rar, deşi ea înfrățeşte 
“maitare, totuşi înfrăţirea, abundentă se face numai succesive, 
care este în detrimentul producjiunii. Ba poate fi bună pentru 

_producţiunea, de paie Şi nutreţ, dar nu pentru producţiunea. - 
de sămânță. Tijele adventive mai :mult decât 2—3 sunt toate. 
târzii cu o diterență de mai multe zile şi săptămâni între ele, 
și căutând ale recoltă odată pe toate, sau că 'vom .per'vde pe 

.
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cele mai pline—fruntea, care. se scutură şi perde — sau că 

trebue să sacrificăm pe cele_din urmă, coada — cari rămân 
-incomplecte sau.necoapte îndeajuns .şi depreciază valoarea şi 

a celorlalte. In orice.caz vom obţine. numai .o marfă ine- 
“oală, şi de „puţină valoare economică: Porumbul necopt ori 

recoltat crud strică în coşar şi pe cel bun. | 
De aceea, sămânţa. să o semănăm potrivit, şi chiar în 

cazul, când .ar fi să punem sămânţa cu mâna, bob cu bob, 
să nu o punem nici prea, deasă, dar nici prea 'rară, ci la 

5—7 cm. intervale, ca să nu poată produce mai mult de 2—3 
spice dintr'un grăunte. In. schimb însă, vom avea paie. şi 

spice mai puţine, dar boabele din ele se vor desvoltă toate 

egal şi coace 'pe deplin şi de odată. Punerea cu mâna deși 
este dificilă: şi migăloasă, dar în anumite împrejurări poate 

fi destul de avantagioasă, căci din un pumn de secară d. ex. 

1.000 boabe puse cu mâna putem produce în 2 ani la, 20 mi- 
lioane de boabe, adică sămânţa, suficientă ca să semănăm cu 
ea 2'/» ha de loc. 

“Dacă nu ar fi posibil dea ne ocupă cu cultura specială. 
de sămințe, pentru producţiunea, în mare, ne vom alege şi 
izolă de. pe câmp, un capăt de loc din cele mai bune, unde 
vegetaţiunea este mai frumoasă, toate plantele sunt : deopo- 

trivă, de desvoltate; pe aceasta apoi îl destinăm pentru pro- 
ducţiunea, de sămânță, şi după, putinţă îi dăm toate îngrijirile 
cuvenite. Ca, lucrări de întreţinere il vom plivi: de repeţite 

ori, pentru a o alege și curăţi cu totul de buruieni: alegem 

săcara, din grâu — ovăzul din orz, iar spre mai bună des- 
voltare a lor chiar şi la cereale, întroducem prășitul, even- 

tual la plantele prășitoare: porumb, sfecle, etc., dăm o prăşilă.: 

sau două mai mult, căci orice lucrare şi sacrificiu mai mult, 
făcută, cu sămânţa, nu este lucrare de prisos, şi nu rămâne 

nerăsplătită. La, maturitate lăsăm ca să ajungă toate plantele 
la, maturitate complectă, le secerăm cu secerea,. eventual le 

alegem și sortăm cu:mâna, şi le păstrăm până la sămănat 
în paie şi le scoaiem din paie, bătându-le cu mlăciul, prin 

care se treeră mai bine, decât cu maşina, şi boabele nu se 
„spintecă de loc, nici nu se frâng. Apoi le alegem şi curăţim 

cu ingrijire şi sămânța o sortăm bine. : 

Pentru sortarea ei -şi alegerea, boabelor mari din cele.
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mici, ne servim de vânturat, adecă.: cu o lopăţică, sau căuş de 
„mână le aruncăm inainte în: semicerc şi pe cât este posibil 

asupra vântului și reschirate: boabele cu pleava cu tot. Prin 
aruncarea înainte pe arie ori muşama,se face sortarea după 

- mărime şi greutate şi alegerea :boabelor mari din cele mij- 
" locii:şi mărunte și din pleavă. Cu cât este bobul mai mare 

şi mai greu, cu atât el se duce la aruncare mai departe; şi 
cu cât altul este mai. uşor, va rămâneă înapoi, iar pleava, 
“pravul şi boabele sbhârcite le întoarce :vântul: înapoi sau că 
rămân cu totul în urmă, — așă ca de pe arie sau muşama 

. putem face sortarea cea mai perfectă a lor; — cu o mătură 
reschirată alegem grăunţele după. diferite mărimi și categorii; 

uneori sortarea boabelor pe categorii în mare se face la 

cilindru asortator. 
"De'sine se înțelege că. dintre. ele numai pe cele mai 

bune —: fruntea — le vom sămână. . 
Pentru ales spicele rupte, neghina, osiga şi alte săminţe 

-mărunte, şi buruienile .din grâu, etc.,:ne servim de vânlură- 
toare, trior, ciur, etc., unde la cernut şi trecerea grâului prin 
site de sârmă cu ochiuri de „diferite dimensiuni săminţele 
mărunte de neghină, etc., trec prin sită, iar grâul mai mare 
“rămâne. 

Treeratul cu mlăciul pentru sămânță este superior celui 

cu maşină, din cauză că la bătaia cu ralăciul avem la dis- : 
crețiunea. noastră să batem mai tare sau mai domol — com- 
plect sau parţial, ca să cadă toate boabele, ori să cadă nu-. 

: mai fruntea — iar restul să-l batem mai târziu — să-l sparge 

iarna, ceeace la treeratul:- cu maşina "nu: este posibil. Apoi 
maşina ori şi cât de bună ar fi ea, şi cât de: bine aşezată! 

să fie tromba, totuși ea rupe, sgărie și vatămă, un mare număr 

de boabe, cari. la sămânat toate se pierd; parte se distrug. 
la tratarea grâului cu sulfat: de. cupru, iar restul le. atacă 
ciupercile parazite, în pământ, și afară. etc. 
„De aceea deși treeratul cu mlăciul este mai dificil și 

mai scump decât cel cu maşinile, totuși el pentru produc-. 

țiunea, de sămânță se plăteşte încă, îndeajuns; căci dacă la 
100 hl. am trebui să dăm 130 hl. bucate, preţul celor 30 hl: 

- ne compensează: mai mult decât este trebuinţa pentru facerea 

- de-sămânţă. - Spesele mai mari ale: treeratului cu mâna, se
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compensează indeajuns prin foloasele obținute și în definitiv 
sămânța tot ne vine mult mai ieftină decât cea de cumpărat. 
Și la secară ne rămân şi paiele nesdrobite și neîncurcate 
pentru legături şi acoperitul. nemestiilor. 

Pe această cale şi relativ cu.puţine spese, ne vom putea 
produce noi înşine totdeauna sămânţa necesară, de bună ca- 

„litate şi mult mai. ieftină decât am puteă-o cumpără în co- - 
merţ. Şi de ea totdeauna suntem siguri. Orice sacrificiu nu 
este prea mult și prea mare pentru a ave o sămânță bună. 

8, Ameliorarea seminţelor 

Insă noi nu avem să ne mulţumim numâi .cu ceeace. 

exislă, ci putem tinde acolo ca sămânță ce. avem nu numai. 

să o conservăm ca, atare, ci să o şi perfecţionăm pe cale şi 

prin mijloace artificiale. . Ameliorarea ei se poate face prin 
selecțiune Şi prin încrucișare sau hibridaţiune. 

Prin selecţiune sau alegere, inţelegem alegerea dintr? un - 
snop ori mănunchiu de spice, ori. plante, pe cea mai fru- . 
moasă şi perfectă între toate, pe care o cultivăm singură, şi 
apoi dintre -plantele produse din ea, alegem iarăşi pe cea 
mai perfectă şi o semănăm singură şi continuând înainte cu 
acest procedeu, după câţiva ani vom ajunge să avem o să- 
mânţă şi plante cu mult mai bune decât erau înainte. 

„ „Selecţiunea, se poate face sau cu: privire la portul in- . 

treg. al plantei, sau numai în vederea unei singure părţi, 

calități ori foloase. Prin ea, răușim să-i dăm plantei o co- 

loare, .un aspect, sau port cu totul nou şi diferit de cel ce 

aveă, inainte: a creă.o rasă sau varietate. nouă, întrucât | 

această diferinţă şi variaţiune este compatibilă cu diferen- 
ţiarea, speciei. Trebue să ţinem seamă şi deaşă numita core- 
laţiune, ca desvoltarea excesivă a unei părţi să nu fie în de- 
trimentul celorlalte des. un bob mare în spic să nu fi atras 
după sine suprimarea. sau pipernicirea” celorlalte şi spicul 
intreg să. fie ştirbit, ci spicul să fie totdeauna plin şi toate 

.bdabele egal de desvoltate. 
Foarte mult ne ajută în crearea de tipuri, rase şi varic- 

tăţi noi, cână ştim să ne folosim de aşă numitele inovațiuni 

sau creațiuni. noi ale naturei, adecă când intr'un lan de grâu,
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se iveşte un fir cu spicul. mult mai mare, sau de o formă ori | 
coloare deosebită, fie a paiului şi spicului, fie a bobului, şi 
pe aceasta il alegem şi cultivăm deosebit. Insă aceasta să 

„nu fie datorită nici spaţiului mai larg, gunoiului mai mult ori 
umezelei mai multă, de ex. în rozor ori depresiune. 

“Condiţiunile excepţionale favorizează pe una sau pe alta mai 
mult decât pe cele alte şi ea deci se va .desvosltă mai' bine, des: 
mai mult spaţiu cu mai multă lumină, în marginea lanului ori 
pe răzor, ori terenul fiind mai adâne arat ori cu gunoiu mai mult 
ori cu mai multă -reveneală. Toate aceste îi vor dă o superioritate 
asupra celorlalte să devină mai înaltă, să înfrățească mai bine, să 
aibă mai multe spice cu boabe-mai multe, mai plin la spie ete. 

"Insă toate aceste calităţi nu sunt ereditare şi nici transmisibile, şi 
din acele boabe se vor desvoltă altele similare, când vor fi puse- 

" iarăşi în condițiuni egale, iar altfel nu pe un pământ mai sărac: | 
cui mai 'puţin gunoiu şi reveneală, Cerealele de toamnă cari înfră= . 

- țese excesiv, de obiceiu nu prea, sunt resistente Ja gerul de farnă. - 
şi pier, pe: când cele mai modeste resistă. E Si 

Deşi mărimea paiului, spicului şi bobului din lan se impune: 
mai des privirei tuturor, totuşi selecțiunea. se poate face din di-. 
ferite puncte de vedere și “poate aveă. de scop urcarea producţiunei 
cantitativ. şi calitativ cât şi facerea, plantelor mai resistente la că- 
dere, ger, secetă, la atacurile ciupercilor parazite: tăeiune,. mălură, 
rugină: Apoi mai'vine în considerare şi aceia că sunt calităţi care 
se împacă bine unele cu altele, altele însă se exclud. De multe ori 
vedem. că paiele cele mai înalte şi spicele cele mai lungi rămân 
fără, boabe, iar la secară. de multe ori 'în dosul bobului celui 
mai mare şi mai greu, se află spicuşoare seci, rămase cu boabele 
rudimentare şi spicul îneă ni se prezintă ştirbit prin faptul, că prin 
„desvoltarea excesivă a unuia s'a împiedicat desvoltarea- celorlalte. 
Deci pe lângă selecţiunea bobului celui, mai mare în spic avem să 

„căutăm şi la spieul întreg, dacă el este plin și toate boabele lui 
„egal desvoltate şi de grele sau nu? De ordinar boabele dela mij- 
„locul 'spicului sunt cele mai grele şi- mai pline, iar cele dela vâr- 
„ful şi dela baza spicului (stuleului) totdeauna sunt mai miei 
vămase în stare inferioară de desroltare ca embrion şi cu mai 

" puţină materie de rezervă; . : S 
Selecţiunea. se. face -la întâmplare neîntenţionată prin alegerea. 
20036 A . „23
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empirică a seminţei şi sortarea ei pe categorii la cilindru trior 

'saw' cele ce au căzut din car pe arie. Aceste din urmă arareori 

dau foloase, : fiindcă multe din boabele căzute din cara fost strivite 

ori vătămate sau că îşi transmit şi ele calităţile lor de a se coace 

şi scutură înainte de vreme. Ori selecțiunea se face intenţionată 

„şi metodică prin cultură separată .a fiecărei plante. şi boabe. Aceste 

însă 'să fie crescute însăşi în condițiuni normale, şi: să prezintă toate 

“calităţile tipice ale rasei sau cele ce vroim să întrunească şi mă- 

reaseă, şi pe ea încă să o punem în condițiuni analoge de cultura 

'mare iar nu în unele deosebite, şi pe- cari mu le poate aveă mai târziu. 

„Metoda selecţiunei este foarte des uzitală. la, erădinnri 

Și mai puţin întrebuințată de agricultori. Prin ea grădinari 

au reuşit să deă florilor lor, aproape toate formele şi colo- 

“rile posibile, şi o nuanțare din cele mai variate. In agricul- 

tură ea a, fost introdusă, întâi la începutul secolului al XIX-lea 
de cătră englezii Hallet și Patrik Shirreff, cari prin ea a rău- 
şit să perfecţioneze multe din varietățile de cereale ale An- - 

gliei. Scoţianul Hallet s'a ocupat vr-o 30 ani cu ameliorarea 
grăului — şi el pe: baza obse >rvațiunilor sale a stabilit urmă- 

"toarea teoremă:. | : 
1) Fiecare plantă bine desvoltată fie arâu, orz, ovăz 

are câte un spic care-are o putere de reproducţiune mai * 

“mare decât toate celelalte spice din aceiași tulpină. | 
2) Fiecare plantă are un singur bob, care are mai mare 

forţă de reproducţiune ca, ori și care altul .din aceiaşi plantă. 
3) Bobul cel mai mare şi mai greu se află de ordinar 

în spicul cel maibun din aceiași plantă. 
4) Puterea mai mare de reproducţiune a bobului este 

transmisibilă în mod diferit asupra urmaşilor săi. . 
5) Prin selecţiune repetată făcută cu multă băgare de 

seamă, i se poâte da lui o superioritate asupra celorlalte. 
6) Ameliorarea vădită dela început, scade treptat şi ajunge 

stabilă după un număr oarecare de ani—sau practic vorbind 
ea a ajuns limita ameliorării. - 

_'D Dacă continuăm înainte cu selecţiunea, atunci amelio- 
rarea se menţine şi sa format un tip fix. 

Hallet cere însă ca grâul selecționat să se pună cu plan- 
tatorul în pământ dejă, cătră finea lui August sau pe ince-



putul lui Septemvrie, în găuri de 4 cm. şi în fiecare gaură câte - 
un: singur; bob şi:la câte un picior. englesesc î în pătrat=31 cm. 

ca să aibă spaţiul suficient .pentru înfrățire ” 
Patrik Shireff alese cu .totul altă cale” și alt procedeși, 

„acel al: inovaţiunilor naturei. In ânul 1819 întrun lan de grâu 
"care, pierise iarna mare parte, găsi un fir care se distinieă 
foarte. mult; prin culoarea, .sa şi înfrăţirea viguroasă, între 

toate celelalte, . pe care izolându-l. şi îngrăşindu-l deosebit 
obţinu. din el 63 spice cu: 2.473 boabe, pe care.apoi toamna le 
semănă. în rânduri la distanţe mari — așă numitul grâu de 
Mungoswell. - 

“In vara; 1324 găsi. Shireft pe un lan de ovăz.. iarăși. un N 
âr foarte înalt. între celelalte, pe care iar îl semănă deosebit şi 
creă o varietate nouă de-ovăz numit Ilopetoun- -oat, care eră, cu 
mult mai. mare. în -paiu .şi. spic şi s'a .respândit' rapid în mai 

multe districte ale Angliei, în ţările Baltice şi în America. 
„+ Metoda sa consistă, deci în alegerea, individelor remar- 

cabile din 'lan şi creaţiuni noui ale naturi, distinse prin mă 
rimea lor sau prin figura, lor deosebită de a le cercetă,' asupră - 

forţei.lor de: reproducţiune. şi a utilităţi lor practice în agri- 

cultură. EI semănă la 9—12 foli englezeşti =23— 31 cm, între 
"rânduri. 

Metoda lui a fost adoptată în urmă, Şi ide cătră. nem 
Rempau şi alţii cărora încă le-a dat bune rezultate. Și Ruşii 

“ fac'multe şi mari sacrificii pentru ameliorarea. cerealelor 
lor, şi au numeroase staţiuni de, experimentaţie. 

*Rempau a, foru:at pe aceeași metodă secara, numită de 
Schlanstedt din secara, de-Petkus, şi ovăzul numit de Ander- 

beck din ovăzul de Probstei. Behrens a obţinut. noui forme - 
la. sfecla, de zachăr. de KI:- Wanzleben. şi la tutun, iar ameri- 

canii de.nord la porumb. - 
“ȘI. Germanii Rempau- Schlanstedt şi Ry. Riimker au rău- 

si să-şi amelioreze „pe - calea. aceasta unele din seminţele ' 
lor agricole. Deci ea ar merită atenţiune şi din . „partea cul- , 
tivatorilor: noştri, unde. până -.acum nu sa făcut nimic pen- 
tru ameliorarea „săminţelor.. O. bună. îndrumare; în privinţa 

| acesta pot găsi în: cartea d-lui C.Sandu!). 

. C. Sandu-—Aldea. Selecţionarea metodică a cerealelor, Bucujeşii 

1909: cdiţia «Minerva.» | , , 

7
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“Ea este relativ simplă şi uşor de realizat pretutindenea, 
fără de spese mari şi mașini scumpe. Ca un defect al ei 
este de amintit. că, prin selecţiune, căutând, a formă, din ce 

în ce plante cu bobul mai mare, vegetaţiunea, lor se lun- | 
geşte, şi cu timpul vom produce cereale ce se coc din ce în 

ce mai târziu, sau 'nu se pot coace până-vine seceta peste 

ele, ori la porumb că-l ajunge bruma încă crud în lapte. 4. ex. 
vestitul grâu Mocry, produs din" grâul de Bănat. 

Prin încrucişare sau ibridaţiune înţelegem transportarea 

pe cale artificială a polenului dela o -plantă de o varietate 
"sau nuanţă dată, pe pistilul unei alte plânte de colorit sau * 

formă diferită, pentru a obţine o nouă. formă intermediară. 
îrtre cele vechi. Ibridaţiunea se poate estinde numai asupra. 

diferinţei de tip, port, culoare şi foi dela una şi aceiaşi spe- 
„cie, ca d. ex dinun trandafir roșu şi unul altul alb, să facem un 

nou trandafir gălbior ori mai deschis; din grâu cu musteţi, să 
facem grâu fără musteţi, din grâu roșu, grâu bălan, iar nu 

“și din grâu să, facem secară, ori din „săcară, grâu, : sau din. 
"orz Ovăz sau 'vice-versa,. ” Sa - 

Metoda de încrucișare șe poate aplică” la râu, Orz, Ovăz _ 

şi secară. Cele dântâi âu fecundaţiunea, de sine dar uneori | 
„pe. timp de ploaie g glumele lor se deschid foarte puţin și ele 
înfloresc atunci în ascuns — kleistogam. Secara însă, are tot- 

deauna, fecundaţiune străină. 

“Incrucișarea la secară se face totdeauna, relativ uşor 

închizând 2 spice de secară dela, două plante diferite în o- 
epruvetă. sau sticlă, înaltă, inainte de a înflori şi înconjurându- 
le la gât de: jurîmprejur cu vată, ca să nu ajungă polen străin. 
la ele şi nici insecte cari să aducă polen strein.” 

La grâu, orz şi ovăz plantele ce sunt a se incrucișă 
'trebuesc preparate anume spre aceasta. Rempau şi alţii re- 
comandă de a cultiva plantele ce sunt a, se încrucișă anume 
în ghiveci ori în oale: de: pământ în grădină la aer liber şi 
soare ori şi pe câmp deschis între cele alte, şi: de ale lua de 
acolo cu ghiveciul numai pe timpul incrucişărei la. odaie sau 
laborator, pentru a le feri de polenul străin. Ca să: răuşeaşcă - 
şi mai bine Rempau, reduce: spicul lor cu 1/s—!:/+ înâpoi, 

luându-le virfurile şi florile dela mijloc, rămânâna numai cele 

2 de margine, cari sunt totdeauna mai bine .desvoltate. Floarea,
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la cereale se poate vedea, la pag. 40—41. Castrarea lor:să se - 
facă totdeauna înainte de a se deschide floarea şi de aşi Scu- 
tura anterele polenul lor. a 
„Ca mod de executare alegem 2 plante cu calități diferite 

- ce vroim a împreuna. Dela plantă tatăl A, care are să ne 
„dea, polenul fecundător tăiem spicele pe vremea când stau să, 
iasă, afară anterele, însă înainte de a plesni ele, şi le punem 
într-un pahar cu apă aplecate pe un petec de hărtie neagră 

„lustruită, ca, deschizându-se să lasă să cadă pe hârtie polenul 
lor,.de unde îl putem luă apoi uşor cu o mită pensulă, sau 
cu un pămătuf fin şi-l păstrăm închis într'o epruvetă. La 
planta mumă B. deschidem uşor. glumele — pleava — cu 

“0 pincetă, inainte de a se fi desfăcut floarea şi dea fieşit .. 

r 

anterele afară, tăiem pe aceste cu pinceta ori cu nişte foar- - 
feci mici, însă cu multă, hăgare de seamă ca anterele să nu - 
pleznească și împrăștie polenul lor, căci acesta ajungâna pe... 
gineceu — pistil — toată, munca şi străduința este zadarnică. 
Pe gineceu aducem polenul scuturat din -cea altă floare şi. 

„tragem uşor cu pensula ca să nu 1 vătămăm. Dacă unul a fost 
cu'spicul alb; iar cel alt a fost cu spicul roşu, ori grâu cu 
spicul fără musteţi, etc., şi dacă ibridaţiunea a avut loc, efec- 

„tele se vor vedea la coacerea, boabelor, cari şi câte boabe - 
„Sunt din păârtea tâtălui şi i seamănă lui, şi câte se dau în 
“partea 'mumei. Și după ce au fost fecunaate artificial ele tre-. 
buesc ferite de polen strein adus de vânt, insecte, de paseri şi . 
alle animale. .De aceeia-se. recomandă a pune peste ele un 

- Zăbranic fin de sirmă care . să reţină colbul 'şi poleriul. din 
altă parte, dar nu şi aerul şi lumina, ori'că le învelim în pungi 

- de hârtie transparentă individual, și rămân învelite până la 
maturitate. . săi a 

“Cu toatg că metoda, această de perfecţionare pe cale ar- . 
tificială, prin încrucișare, a dat: rezultate necontestate destul : 

„de însemnate şi la cereale, totuşi aplicarea şi imitaţiunea ei . 
„„ este foarte dificilă, şi recere multă pacienţă, atenţiune şi spirit 

de observaţiune, din partea celui care o face. Incrucișarea. | 
artificială presupune ta prima condijiune sterilizarea : adecă 
castrarea organelor bărbătești de pe planta,'ce voim a fecundă, 
cu polenul adus de noi din altă parte. Apoi împedecarea, . | 

„altui polen din apropiere şi depărtare etc. să ajungă la ele. 

i
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Toate“ acestea sunt cestiuni foarte delicăte şi subtile, cu: care, 
agriculturul practic şi în cultura. mare nu se poate ocupă. 
Alt ceva botanistul, grădinarul, agroromul în laboratorul său Ai 

care: operează într'un spaţiu restrâns şi inchis, unde vântul să. 
nu poată aduce polen din âltă parte. - Și -: 

“Deosebit de aceste, plantele noi intermediare sau n îbrizii 

şi mestiţii lor resultaţi in: încrucişerea a două tipuri sau. 

varietăţi diferite, la inceput sunt foarte nestatornici ; fii şi 

nepoţii se apropie ş şi se aseamănă când cu unul, când cu: altu! 

din părinţi, şi ei trebuese încrucișaţi de mai multe ori, 
aceeași, direcţiune, şi cei ce nu convin, înlăturați sistematic, 
până-ce după un număr oarecare de ani, produşii lor ajung 

„de a fi constanţi şi pot conservă pe deplin calităţile noi, do- 

bândite prin ereditate. Numâi după aceea rasele şi varietățile 
noi sunt şi le numim: consolidate. | 

"Cu toate acestea uneori şi după: un.număr:mare de ani, 
| deşcendenţii revin la forma, primitivă astrăbunilor lor, de 

- unde rasa şi-a luat originea. Acest fenomen, întoarcerea la 

tipul” primitiv. se numește atavism, adecă unde copii nu se 

„ascamănă atât cu părinţii lor direcţi, cât mai mult cu udii 

din moșii sau stămoşii lor, Atavus in limba, latină, inseamnă 
stramoş. + N ” : 

Prin încrucișare, agronormiil francez Vilmorin a răuşit 

>să creieze 3 varietăţi noi de grâu: Prinţ-Albert,: grâu-curmale 
şi grâul Lanted. Tot așa şi unii dintre englezi şi germani. 
Rempai: a format din'Squarehead un grâu timpuriu care se şi 
coace cu 8—10 zile mai înainte, numit de el— Friher Bas- 

„ tardweizen. 
Celor ce s'au ocupat cu ea, şi au răușşit în combinaţiunile 

lor, li s'a plătit şi plăteşte în de ajuns munca depusă, prin 

„preţurile: enorme cu care vând produsele lor. - 

Cultura de săminţe nu numai pentru acoperirea nece- 

sităţile proprii, ci şi pentru vânzare în mic şi în mare even- 
tual. şi pentru export, sub anumite condițiuni poate fi tare 

lucrativă, şi bănosă. D.ex. unde într'o regiune sau altă, pă- 
mântul este bogat de la natură, activ şi permeabil, fiind şi 

adăpostit din toate părţile de vânturi reci, viscole, ghiaţă şi 
'bruma timpurie, sau unde-o plantă răușeşte în cantitate şi
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calitate deosebită, acolo cultura ei specială, pentru sămânță 

poate fi foarte lucrativă. 
Aceasta se practică pe o scară. foarte întinsă în stră- 

nătate, și ea nu puţin a contribuit la ameliorarea agriculturei 

acelor ţări. In regiunile, unde pe de-o parte condiţiunile oro- 
grafice şi climaterice au favorizat. desvoltarea şi perfecțiunea 
unei -plante în mod deosebit, iar locuitorii în urma, culturei 

- sistematice și intensive-a ei au ajuns la împărlirea, muncei, . 

din cele mai minuţioase, şi la o nare experienţă şi abilitate 
în căutarea şi ingrijirea ei; ei au făcut prin cultura ei dea fi 
cunoscuţi departe peste frontiera, țărei lor înguste, eventual 

„azi se bucură de o reputaţiune deosebită în lumea, întreagă. 
- AŞă d. e. care cultivator n'a, auzit de inul de Riga, de 

de grâul de Bănat, de cânepa de Bolonia, de hameiul de Saatz, 
de sfecla de Wanzleben sau de sfecla. blanche ameliorte. a” 
lui Vilmorin din Pâris, de seminţele de grădină a lui Schmidt 

din Erfurt şi a lui -Dippe din Quedlinburg etc.? 
| „La noi până acum abia o firmă două, se ocupă cu pro- 
-ducţiunea, de seminţe: în mare, pentru. vânzare. inmulţirea . 

şi specializarea, lor ar fi dorit în însuşi interesul şi favorul 
agriculturei noastre, şi pentru progresul: economic al ţărei. - 

4. Schimbarea seminţei 

Cumpărarea.- de sământă străină, este necesară şi la locul «ei, 

când intrăm într'o moşie, sleită de forţele ei, sau neglijeată ca cul-. 

„tură, ori că sămânţa noastră. nu este îndestul. decurată, sau că eaa, 

“fost atăcată de paraziți. Deasemenea şi când sămănăturile noastre 
au pierit iarna, ori primăvara a fost prea rece' încât holdele au 

suferit mult din: partea intemperiilor, sau a inimieilor şi paraziţilor - + 

animalici sau vegetali. Şi în fine când voim a, introduce o varie- 

“tate nouă de plante, pentru a face comparaţiune între ea şi cea 

„veche locală, : 

„Intre o primă încercare cu “simânța străină, şi importul Te- 
gulat de seminţe străine, la intervale mai mici sau mai mari, .este 

-o mare deosebire. Importul şi 'cumpărarea, de sămânță din regiuni 
“Și ţări cu. sol şi climă egală cu-a noastră, Şi în anunite condițiuni 
şi raporturi economice estensive, poate fi foar te ar antajoasă sau uneori 

chiar indispensabilă. 

7
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Produetele amestecate gozoase sunt totdeauna mai ieftine decât 
cele curate: secara, şi seminţele de buruieni, şi mălura depreţiază, 
foarte mult valoarea grâului, şi în comerţ de obicei beneficiul prin- 
cipal îl are acela, care le. curăţă — adecă, comisionării și exporta 
torii de cereale,. în detrimentul și în spre marea pagubă a culti- 
vatorului şi a agriculturei. e e 
„Şi apoi grâul amestecat eu secară şi gozos, este foarte greu 

de curăţit şi de ales, şi maşinele cele mai bune nu sunt în stare. 
de a-l curăţi şi alege cum se cade de ele, ca să-l putem întrebuinţă 
pentru sămânat. Iar dacă l-am întrebuinţă în aceeaşi stare pentru : 
sămânat, la anul va fi proporţional mai multă săcară şi buruieni, 
cari. să sporese mai tare decât: grâul, fiind mai tenace şi inai pro- 
ductive decât el. - . | . | 

Deasemenea la sistemul nostru de arendare al moşiilor: pe 
termene. scurte de. câte 5—7 ani, unde arendaşul câ intră din nou 
în moșie, ori și cât de activ ar fi el, niciodată nu este în stare, să 
curețe bine pământul, rămas plin de buruieni şi sămânța de bu- 
ruieni dela fostul arendaș, şi chiar şi dacă el seamănă o sămânță 
curată, recoltele lui totuşi es mai puţin. curate. In aceste ceasuri şi 
altele multe de felul lor, o schimbare şi premenire cât mai deasă 
a seminţei, va fi cel mai bun mijloc, pentru a obţine o recoltă bună, 
şi curată, şi produete de o valoare întrinsecă mai mare, 
 Aşişderea, şi în cazul, când pământul este prea sârae sau prea 
bogat, de boabele “nu se pot desroltă în deajuns, sau holda cade şi 
boabele rămân sbârcite ori incomplecte, sămânţa trebue schimbată. 
Semințele mărunte de trifoiu şi ierburi arare ori ni le putem pro- 
duce noi, căci ne trebuese mașini speciale pentru curăţatul lor, 

* În toate celelalte cazuri este mai avantajios a ne produce noi 
înşine sămânţa, necesară, şi dacă am obţinut odată o sămânță bună,. 
care se potriveşte bine cu clima și solul nostru, pe aceia să o ţinem 
neamestecată şi să o cultivăm “pură timp îndelungat. Insă a schimbi, 

„la seminţe încontinuu, fără niciun motiv serios, acela este un obi: 
ceiu ruinător. | , , , a 

Totuşi nu -ori și ce sămânță, din ori şi ce ţară şi regiune, 
se potriveşte pe fie ce teren și în oricare localitate. Dintr'o clim?, dulce, 
samânţa. transportată și cultivată într'o climă, aspră nu răuşeşte; 

"tot așă nu răuşeşte una dintr'o climă caldă dusă în alta prea rece. 
Mai curând se aclimatizează o sămânță din o climă rece în una caldă, 
din un pământ sărac în unul bogat, decât viceversa. Când voim! 

N



ă . 4 ._.. . . A .. y y : țioase.! Astfel vecinii. noștri unguri au constatat la, dânșii acasă, că - 
- d. ex. grâul lor de Bănat, care este unul din grânele cele mai mărunte, . 
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să facem aceste încercări este consult, ca să le cultivăm întâiu în clime 
intermediare, și apoi' pe cele aclimatizate acolo, succesiv să le im- 
portăm în clima 'mai aspră.. | A 

Astfel grânele engleze, importate și cultivate pe continet, sunt 
„nesigure, căci ele din clima domoală â Angliei nu sunt destul de 
resiztente pentru o climă mai aspră, ca cea de pe continent, şi 
pier adesea iarna, iar cele rămase, se aclimatisează numai foarte 
cu anevoie. Încercarea de a întroduce şi a aclimatisă seminţe srăine, 
făcută de guvernul român la 1883 şi mai târziu cu. grâul Shirref 
square head şi alte grâne streine engleze. şi germane, ma dat. nici 
un. rezultat. a Ea 

Dintre grânele străine rezistă şi s'au aclimatizat până acum uşor 
la noi grânele “ungare şi ruseşti::grâul -de Bănat, Tisa şi Bacica, ar- 
năutul şi ghirca, din causă că clima, de stepă de pe pustele Un- 
gariei şi ale Rusiei meridionale se apropie de clima aspră a Ro- 
mâniei — din Bărăgan. Din contră oarzele ăustriace şi germane, sfe-: 
clele, inul etc. şi rapiţa belgiană, se aclimatizează uşor la noi. Po-. 
ruinbul nostru dela munte numit Scorumnie se coace în 100 zile 
dela semănare, pe. când celui local din câmpie, îi trebueşte ca să 
se coată deplin 130—140 zile. Cultivându-l 'acesta la: munte, prea, E 
adesea îl apucă, bruma încă crud în lapte. a 

„Insă unele din cele puţine răuşite, şi perfect aelimatizate, ÎŞI. 
pierd din caracterele lor primitive şi de multeori pe-cele' mai pre- 

tari: şi sticloase ale Europei întregi, îndată ce-l scot din patria lui 
din Bănat, din elima-.de stepă, şi-l întrodue în o climă mai tem- 
perată, d. ex. în clima, mai umedă şi ceva mai rece a Ungariei mun- 
toase — la nord -— ori în Transilvania, el deşi răuşeşte acolo şi este 
absolut sigur, totuşi îşi pierde caracterile sale: „înflorirea, şi matu- 
rațiunea se întârzie, bobul se măreşte, glutinul scade, şi bobul din 
sticlos ce eră, cu timpul devine făinos şi moale. „Prin aceea el şi-a, 
pierdut calităţile sale principale, „și la bursă“, acest grâu nou tot- 
deauna notează. cera mai jos decât grâul original, stielos şi bogat 
în glutin€ 

- Un alt grâu de Bănat aşi numitul grâu Mokry — prin se- 
lecţiune a putut fi ameliorat şi perfecționat. mult, ca el să fie mai 
mare la bob și la spic mai plin, însă totodată vegetaţiunea lui s'a 
prelungit — coacerea s'a întârziat mult, încât în clima cea aridă. 

+
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şi secetoasă i Bănatului, cl nu se mai poate face, şi coace nornial, 

ci: apucânduri seceta: rămâne sbârtit. 
>. 2 Dacă aceste schimbări fisiologice s'au putut oroduci şi sati 
constatat ca 'existente, în una şi aceiaşi. ţară, oare: acelaşi grâu, 

mărunt de Bănat importat şi aclimatizat la noi în România este 
şi rămâne unul şi ucelași şi nealterat ca. valoare intrinsecă, când 

il cultivăm în Moldova şi în coline, cu clima mult mai! temperată 

și dulee,:ori în Bărăgan en clima aspră şi secetoasă? Apoi dacă 
el importat la noi, mai în interiorul climei aride de stepă, a cărei 

centru este înlăuntrul Rusiei, el câştigă ori pierde din valoare? Cer- 

cetări de felul acesta la noi li psesc, deși comersanții şi fabricanţii 

străini recunosc unanim valoarea „superioară a grânelor noastre 

cânil ele sunt curate. - 
Tot aci se ţine şi fenomenul” observat de mulţi i inşi, că o să- 

mântă străină bună la început degenerează- uşor: âdecă, îşi pierde 

în curând calităţile sale specifice, se apropie tot mai mulţ de cele 

„locale, şi în fine după câţiva ani ia cu totul caracterile semintei 

„locale. Această degenerare provine parte din acomodarea şi adap- 

tarea ei cu noile condițiuni de' sol şi, elimă, care atrage după sine: 

„0' sehimbare biologică însemnată, şi parte .ea se poate explică. prin : 
ibridaţiune.” | a” - 1 

Adecă sămânţa cea nouă, fiind sămănată, în cultură mare lângă 

şi printre alte' sămănătari de plante locale, şi -mai rustice, pe 
timpul  înflorirei vâritul şi insectele adue polenul de pe florile se- 
minţei locale, mai viguroase, pe gineceiul plantelor străine, prin 

care le corceşte și anihilează cu totul. : 
Ca, să prevenim aceasta, ar trebui să nu ne mulțumim cu un 

singur” import de sămânță străină, ci să importăm și împrospătăm 

sămânța, cu alta nouă tot la 3—4 ani, ori prin selecţiune, să ev ităm 

și să excludem toţi bastarzii dela semănat, sau să prevenim ibri- 

daţiunea prin înconjararea plantei străine cu plante din alte specii 

şi familii d. ex. grâul cu secară, orzul cu. ovăz porumbul cu câ: 

nepă, grădini de pomi ete. : 

Comerțul cu seminţe. - 

Pe lângă comerţul internaţional de cereale, care ne înlesneşte 

desfacerea, cu preţ a: produetelor agricole, în timpul modern s'a 

desvoltat şi un „comerţ internațional de semințe, care ne înlesneşte 
N
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„cumpărarea mai ieftină a totfelul de seminţe. Acesta este concen-: 
trat în mâna câtorva mari. firme: din. orașele principali ale Europei» ” 

cari-sau că le cultivă şi produc ele. singure, sau că ele-.le adună. - 
„şi “cumpără, dela cultivatori, şi -producători direcţi din diferite ţări, 

între cari America ocupă locul prim. Dela aceştia 'apoi se provăd: 
negustorii de semințe mari și mici din * toate „oraşele ŞI: târgurile, 

provinciilor şi - țărilor. cu seminţe. A ie 

“Insă “deodată cu el, s'a desroltat şi: arta, falsificaţiunei semin-. 

țelor, care se practică actualmente pe o seară foarte întinsă, şi este 

' tare luerativă, În nici-o altă ramură, falsificațiunea, şi falsifieatorii 
“mau avat un câm p aşă de larg şi nelimitat pentru desroltarea meseriei 

„lor ilicite, decât toemai în comerţul cu seminţe şi în special la se-: 
- „ mințele mărunte: de ierburi, trifoiu, luţernă, cari fiind toate mărunte 

„Şi prezentând multă asemănare * între ele,. de -multeori. ochiul- cel 

„mai ager şi experimentat, numai cu greu. le poate distinge pe cele 

„veritabile. din cele false. Nieăiri agricultorul practic nu este dat | 

legat de mâni „Şi picioare pradă abuzului. ŞI mistificărei ca aci, şi la 

” cumpărarea, de nutreţuri. concentrate şi de ingrăşeminte chimice. 

"- Pasificatorii de meserie le amestecă, pe cele d'întâiu foarte des 
cu pământ, cu tot felul de ingredienţe şi gunoaie, cu seminţe de. 

„burieni, semințe de aceiași speciă și plantă, însă :mai 'veelii, care 
şi-a pierdut. dejă, forţa, de Yerminaţiune, sau cu seminţe de ierburi 

- din aceiaşi familie, dar de mai puțină durată sau cari : sunt de o 
valoare economică. mai mică şi deci mai ieftine. Ba falsifieatorii. 
isteţi au mers în „cutezanţa lor până acolo, de au-cernut nisip de 
cuarţ, l-au vopsit şi l-au amestecat cu sămânță de trifoiu ! La, acestea 

" agricultorul. particular este expus, să-şi, piardă nu numai paralele, 
date pentru sămânță, ci şi folosul pământului pe unul sau mai. 
mulți ani, precum şi neajunsurile. cu nerăuşita nutreţului aşteptat. 

De aceia, în streinătate, toate guvernele şi societăţile de agri-; 
„cultură au căutat să vină în ajutorul. cultivatorului particular: 

oerotindu-l prin legi -şi “înfiinţarea de staţiuni publice pentru contro- 
„ lul seminţelor, contra unei mici taxe, cotizaţiuni lunare, ori 

" anuale plătite de ei, iar pe negustorii de seminţe i-au pus sub con-| 
trolul acestora, şi pe cei prinşi cu vânzarea, de seminţe false ori 

: învechite, îi amendează “ete. Incolo guvernele: au obligat pe negus- 
“tori nu numai de a alege şi curăţi .bine sămânţa, de - părţi, streine; 
şi de paraziți, di'ex. cum este la trifoiu, luţernă ete. de sămânţa de 

 torţel Sau cuscută ete., dar şi de a: spune şi garantă “de mai înainte 
, . 

. .
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» cumpărătorului, - că sămânţa, este pură, cât . are la sută părţi 
şi corpuri streine, şi câtă germinează, în procente, iar cumpărătorul 
i-o plăteşte totdeauna numai pe baza acestoră. 

-*Și la noi ar trebui sistematizate mai multe atari instituțiuni . 
de utilitate publică, căci comerţul cu ele la noi este îndoit de pe- 
riculos, mai cu seamă după ce nu avem „nici angrosiști în ţară, ei 
numai detailişti de a doua şi a treia mână. Ceeace negustorii mari 
din ţările culte ale apusului nu-au putut desface cu preț la ei, de 
teamă, de control, aceia o trimit și desfac în: Orient, unde există 
mai puţin control at pi 

Societăţile. de agricultură aci ar aveă un mare: scop de în- 
deplinit în interesul lor. chiar. - ăi i 

*. "Noi am găsit în capitală seminţe de trifoiu şi luţernă, care ger- . - 
minau numai 25-— 300/0— dar şi altele cari germinau 10—80—95%/. 
Deci dacă în capitala unui regat este posibilă o astfel :de „variaţi- 
une în calitatea seminţei, ce trebueşte 'să fie. în provincie ! Cultiva- 

„torul. particular în special ţăranul incult este prin: ele mai greu: 
lovit, căci pentru economia de 1—2 bani la kilogramul. de sămânță: 
de trifoiu sau de luţernă, el este expus să-şi piardă cu totul banii 

„daţi pentru sămânță ca și folosul pământului. 
Când avem să facem amestecuri de seminţe și ierburi diferite, 

pentru înființarea de păşuni şi. fâneţuri; artificiale, atunci este: mai 
bine să comandăm fiecare sămânță pură în parte, ce voim apune, pentru 
ca.să putem aveă garanţia, și controlul necesar, despre puritatea şi 
valoarea fiecăreia, din ele, iar amestecul şi tompoziţiunea, ni le facem 
n0i înșine, după cum ne dictează interesele proprii, iar nu ca ne- 
gustorul în vederea realizărei unui beneficiu mai mare. 

Contra importului de gărgărițe şi alte insecte şi paraziți din 
magazii și ţări streine, s'a introdus uzul de a, întrebuinţă în comer- 
ţul cu seminţe exelusiv saci noi, încă nefolosiţi. 

„6. Prepararea seminţei, 

Prima, condiţiune indispensabilă a ori şi cărei seminţe 
este curățirea ei de corpuri streine şi sortarea ei. Prin dare 
la vânturătoare — machină —, datul asupra vântului sau vân-! 
turat în latul, prin cernut și dat la trior, sămânţa se poate 
alege şi curăţi binișor de ori și ce corpuri streine. 

„Nicăiri şi niciodată nu are agricultorul așă bună oca- 

7 
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ziune de a alege şi curăţi sămănăturile sale de buruieni, mără- 
cini etc. decât la curăţitul seminţei; şi în alegerea și curățirea 

„ei, el niciodată nu poate face prea mult. Paraziţii vegetali: 
cuscuta, 'şi orobanche unic la, ciur se pot. înlătură prin cură- 

“țirea seminţei de trifoiu de sămânţa lor etc. 
„Afară de curățirea, minuțioasă se mai dă uneori semin- 

ței şi' alte îngrijiri, pentru, a-i favoriză germinaţiunea sau de 
a feri plantele: contra atacurilor a diferiţi: paraziți vegetali 
şi animalici. Uneori pe timp de secetă sau când ne-am întâr- 
ziat cu sămănatul, udăm sămânţa cu 2—3 zile înainte de să- 

„mănat, în scop de a grăbi germinarea şi răsărirea, ei, 
» Totuşi udarea şi. germinarea prealabilă a ei în apă, 

până ce i-a dat rădăcina şi embrionul, poate 'să ne fie de 
multeori dăunătoare, mai cu seamă când pământul este us- . - 
cat şi timpul secetos, căci embrionul desvoltat' negăsind umi- 
ditate suficientă in pământ, el tânjeşte sau se usucă cu totul 
şi atunci sămănătura este compromisă. Deasemenea, şi cână - 
timpul e rece, sămânţa încă neumflată şi neincolţită, rezistă 
„mai bine decât cea dejă încolţită. Iar dacă timpul este cald,. 
și- pământul are destulă umiditate, atunci sămânța germinează 
și răsare şi aşă în scurtă vreme. Pi 

Cu toate acestea, uneori şi în special la anumite săminţe 
„„ cari germinează 'anevoe: porumb, tutun, sfecle etc. o udare 

prealabilă a seminţei, cu 2—3 zile înainte de sămănat, 'este 
folositoare şi nu are nici un pericol. e 
-.. In unele localităţi şi regiuni este obicâiul de a /ace po- 

„rumbul şi alte seminţe ca balegă, găinaţuri şi diferite cirueli 
Și soluțiuni, cu - principii alimentare, cu var etc. deoparte 
pentru. a le înlesni germinarea şi .nutriţiunea plantei, şi de 
alta de a preveni și anumite maladii la plante. îi 

| „. Pentru combaterea, şi ferirea. cerealelor: grăului, orzu- 
- lui ete. de rugină, -tăciune, malură şi alţi paraziți vegetali, 
prin distrugerea. prealabilă a semințelor — sporii — lor, ne: 
”servim de sulfatul de cupru, su pranumit popular piatră vânătă. 
Pentru aceasta, să ia un kilogram . de. piatră "vânătă, şi se: 
dizolvă în 200 litri de apă, punându-se soluțiunea într'un' vas 
mare: putină, ciubăr- ete. Apoi punem în ea 5 hl. de grâu, 
ca-soluţiunea să steă cu un lat de mână deasupra și mai sus 
decât grâul, care apoi se amestecă bine cu un băț ori rud, 

i
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de: mai multeori, pe zi, ca să se ude bine, şi  fecare bobi să 
"vină, în contac!, direct cu sulfatul de cupru, iar. în urmă se 
lasă să steă: în soluţiune 12 ore—dintr'o zi în alta: Sulfatatul cu 
mașina. numilă. Archimede nu este deajuns, căci îl ține prea 

puțin în saramură. .. 4. ! 

Când avem de sulfatat - cantităţi mari de grâu, si nu 

dispunem. de vasele necesare pentru udatul or în vase, atunci 
îl stropim bine cu soluţiunea. în grămadă, şi-l amestecăm de 

repeţite :ori cu lopata, -ca fiecare grăunte să se ude. și sulfa- 

teze în. deajuns. Prin sulfatul de cupru se distrug sporii pa- 

razitului, iar bobul de grâu dacă este nevătămat, rămâne 
intact. 1şi pierd insă foria germinativă toate acele boabe, cari 

au fost: 'rupte, stricate ori şi numai: vătămate la mașină, fie și 

numai prin 0 mică sgâriitură, a , 
După 'sulfatare îl sămânăm indată, şi dacă. în ziua ur- 

mătoare timpul este ploios, sau că a plouat și pământul este 
moale, încât nu-l putem :sămână, -atunci scoatem grâul din . 
soluţiune,; eventual din grămadă și-l uscăm bine, iar. uscat” 

- apoi îl putem păstră cât de mult, fără. nici-a. temere 'de a se 

strică, sau fără ca sulfatarea să-și piardă efectul -ei. - - 
Sulfatarea cu piatră vânătă, este pentru. grâu mijlocul 

“cel mai nimerit și mai ieftin între toate. Varul nici pe jumă- 
tate nu este atât. de eficace.ca ea. | - 

Toate celelalte germinatoare şi esențe ce se: debilează i în 
comerţ, sub. diferite numiri: germinatoare, saramuri di- 

verse, etc, niciuna din: ele :nu are vre-o imporlanță, deoșe- 
bită,-aecât că 'ele sunt de 10—20 ori mai scumpe, şi poate 

au. mai puţin efect decât piatra vânată, si în parte.se com- . 

“pun şi ele din sulfat de cupru. Se 

7. Timpul sămânatului - 

Timpul potrivit: pentru. sămânat, niciodată nu se poate 

Axă: după zile. şi. săptămâni, şi nici data, lui valabilă pentru 

o localitate sau regiune oarecare,'nu poate fi aplicată pentru 
toate regiunile unei ţări. Poporul nostru are obiceiul de a se 
orientă: cu sămânatul .după anumite sărbători. bisericeşti ori 
chiar păgâne, ceeace nu este tocmai exact —de.oarece odată 

:sămânăturile se. fac mai de -timpuru, altădată -mai târziu,
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după cum umblă timpul sau după şiarea de pregătire a.pă- | 
- mântului. Mai bine ar fi după observarea. de.anumite . feno- 
mene ale. naturei, d. ex. ducerea, pasărilor călătoare, sau în- 

toarcerea, lor, după înverzirea şi înflorirea de. anumite plante | 
şi arbori — cari cu instinctul lor prevestesc şi țin mai bine 

„cont de mersul -timpului şi al temperaturei. “ E 
Plantele bienale le sămânăm .de obicei toamna.ori "vara, | 

iar pe cele anuale şi vivace, de ordinar. numai. primăvara, 
de unde le numim pe acelea sămânături de. toamnă, iar. pe 

- acestea, sămânături de primăvară. 

- Pentru orice -fel de sămânătură, sămânța trebue « sămâ- 
nâtă sau pusă. atunci în pământ, când ea şi planta răsărită 

își poate găsi acolo toate condiţiunile necesari de desvoltare, 
şi când nu sunt nici pagube d» temut din partea unor răceli | 
şi înghețuri târzii sau a, unei secete. indelungate. Epoca de - 
„semânat, uzitată,. într'o localitate, depinde. mai mult de tem- 
peratură decât de timp; de aceea englezii zic, că e mai bine 
să -sămeni afară din timp, decât afără din temperatură. 

In regiunea, muntoasă cu clima, aspră şi.rece.și pe pă- 
manturile sărace .și reci, sămânăiurile de toamnă se fac mai 
de timpuriu,. iar cele de .primăvară .mai târziu, decât în 

clima mai caldă a colinelor şi câmpiei, sau pe terenurile. iai | 
gate şi. bine lucrate. 

_1n genere sămânăturile de toamnă, trebuesc făcute aşă 
de timpuriu, ca plantele nu numai să poată . răsări, dar ele 
să aibă şi timpul. necesar pentru .a înfrăți şi adună, materii 
de rezervă îndeajuns, fiindcă în primăvara viitoare ele nu. 
mai înfrățesc; ci dau numai în paiu şi: spic, şi atunci fără 
de înfrăţirea de toamnă, ele ar rămâneă prea, 'rari, 

Sămânăturile de primăvâră se fac, îndată ce pămâritul 
sa svântat îndeajuns; ca vitele să nu se: îngloade pe e], şi, 
când nu mai sunt înghețuri târzii de temut; iar în regiunile 
„secetoase şi uscăte, .ca ele Să răsară mai înainte de a intră 
seceta. Infrăţirea, încetează : când * temperatura, medie a zilei 
este de 9*C, iar vegetaţiunea se sistează - la 5". temperatura 
medie a, zilei. 

| Dintre sămânăturile de toanină, rapiţa, trehueşte sămâ- 
nată mai întâiu, pe la începutul  lunei lui Auguşt, din cauză că - 
in primăvara următoare ea. dă cea Gintăiu, în tije şi fioare, 

N
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„ Şi nu mai are timpul necesar pentru a infrăți și asimilă. 
Grâul şi săcara se. seamănă mai târziu numai prin Sep-- 
temvrie şi Octomvrie. Totuşi în regiunile muntoase şi reci 
ele se seamână mai de timpuriu pe la finele lunei August Şi 
pe la începutul lui Septemvrie; la, coline și câmpie se sea- 
„mănă întreagă luna lui Septemvrie. şi Octomvrie, uneori şi 
prin Noemvrie. Mai cu seamă ţăranii noştrii, dar 'şi aren- 
daşii mari cari seamână grâul în porumbiște, se intârzie cu 
sămânatul lui foarte mult, de-i apucă cu el Noemvrie, sau 

„uneori după ce sa, topit dejă odata zăpada. Aceea sistemă, 
nu este. de loc bună şi grânele târzii es totdeaună - gozoase. 

“Uneori îndată ce -am sămânat, cade zăpada, “fără ca. 
sămânţa să fie .răsărită, sau. cel puţin încolțită. In cazul 
acesta, până pământul nu este îngheţat, sămânţa germinează, 
şi răsare sub zăpadă, sau după ce sa luat zăpada, iar dacă, 
pământul a îngheţat, ea se: umflă, dar germinează numai 
după ce s'a desgheţat pământul Şi răsare în primăvara viitoare, 
după topirea -zăpezei. 

Dintre sămânăturile de primăvară, se seamână mai 
întâi acelea, care recer multă umiditate, pentru ca să poată, 
încolţi, Şi cari rezistă binişor la. ingheţuri şi hrumă: 
grâu şi săcară de: primăvară, orz, ovăz, bob, [mazăre, 

“trifoiul, luțernă. Bobul şi mazărea, trifoiul şi luţerna pot 
fi  sămânate și pe zăpadă, ca acestea să intre mustul ză-. 
pezei în "pământ. Toate celelalte se "seamână numai după 
ce s'a svântat şi încălzit în. câtva: pământul, și nu mai sunt 

. înghețuri de: “temut. Cu deosebire porumbul, cânepa și .meiul 
sunt foarte simţitoare contra răcelei şi îngheţurilor;  dease- 
menea și fasolea, care este cea mai delicată între toate, căci 
cea mai mică brumă o distruge cu totul. Cu fasolea, meiul, 

: cânepa şi hrişca, încheiăm seria sămânăturilor de primă- 
„vară. Meiul se. poate sămână. și în locul porumbului nerăsărit 
sau a celui compromis, mâncat de viermi. Porumbul de nu- 
trej se seamână din 2 în'2 săptămâni, primăvara şi vara. 
întreagă, pentru a, aveă totdeauna nutreţ verde fraged 
până toamna târziu, și ca, să nu fim prea grămădiţi deodată. 
cu recoltarea lui.  » . « 

Unele plante anuale, cu vegetaţiunea lungă se seamână 
mai întâi în răsadniţe ş şi pătule calde, şi apoi se sădesc afară
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în libertate, numai prin. luna lui Mai, când „nu sunt răceli 
“de temut: tutun, sfecle, napi, verze,. morcovi, etc. Uneori 
sămânăm pământul încă şi de câte două ori intr'un an, şi 
îi luăm două, recolte pe an; a doua sămânătură, servind în 
special la producţiunea, de nutrețuri verzi :. măzăriche, meiu, 

„napi de mirişte, “morcovi, ete, Sămânătura a doua i se. dă 
totdeauna imediat după recoltarea, plantei -anterioare. 

Rapiţa şi grâul de toamnă uneori nu se seamână, ci se * 
pun cu sapa printre porumb, la sapa a doua, porumbului, 
sau. imediat după aceea, şi se ingroapă cu sapa şi greblele. 
„Atunci el se seamână - tare de timpuriu prin luna lui  unie 
şi Iulie. 

„Altele, în special săminţele de ierburi, se seamână sub 
o plantă, protectoare — primăvara sub cerealele de toamnă — 
iar sub cele de primăvara îndată după sămânarea acestora. 

's; Cantitatea de: săniânţă 

Cantitatea de sămânță se modifică după spaţiul. ce tre- 
bueşte dat fiecărei plante, pentru ca ea să ajungă la des- .! 
-voltarea, ei normală. Spaţiul cel mai mare îl recer plantele 
comerciale şi industriale: hameiul, viea, tutunul, apoi. vin: 
cele prăşitoare, apoi cerealele și în urmă plantele de nutreţ, 
cari sunt cele mai dese. Cerealele trebhuesc date ? „ceva mai 
rari pentru ca.ele să poată înfrăţi, iar nutreţurile cu cât. 

„sunt mai dese, cu atât sunt mai fragede Şi dau o producţiune 
“mai mare. . 
„Apoi la. una, şi aceeaşi plantă cantitatea de sămânță 
necesară la pogon' sau hectar poate să varieze după, folosul 

„principal, ce voim să avem dela ea: astfel sfecla de zahăr, 
„care trebue să “rămână mai mică, . se seamână, și lasă mai 

„des, decât sfecla de nutreţ, care .poate să, fie oricât de mare; 
„deasemenea . porumbul de nutreţ” faţă de porumbul pentru. 
boabe; inul și cânepa destinate pentru fuior de. tors se dau 
totdeauna mai dese, decât cele destinate, numai pentru produc- 
ţiunea de sămânță. 

“Apoi ea depinde, după calitatea. şi mărimea seminţei. 
Cână sămânţa este bună calitate: proaspătă: şi plină de bob, 

„26336 a i - | 24
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se dă mai puţină sămânță; decât când ea, estede calitate mij- 
locie, veche, sbârcită sau seacă. | : a - 

„Când sămânţa este veche, seacă sau crescută, trebueşte 
să dăm că !/s—:/4 mai multă, decât este cantitatea obișnuită 
la sămânţa normală. Din sămânţa măruntă la, bob, -trebueşte 
dată, mai. puţină cantitate, decât din sămânţa mare, fiinacă 
intrun volum dat — litru sau kilogram — se găsesc mai multe 
seminţe mărunte, decât la sămânţa “mare, | 

După timp şi teren. Cu cât.semănăm mai de limpuriu 
sau pe un timp frumos şi cald, ca sămânţa, să poată germină, 
iute şi. înfrăți mai tare; cu atât dăm măi. puţină sămânță. 
Dacă insă ne-am întârziat cu semănatul, ori că terenul nu 
este preparat şi gunoit în deajuns, atunci trebueşte să dăm 
mai multă sămânță. Intr'o climă mai aspră, trebuește să dăm 

“iarăşi mai multă sămânță, decât într'una domoală şi pe teren 
fertil unde plantele sunt mai puţin expuse peirei. _ 

In fine după felul şi sistema de semănat. La semănatul 
prin împrăștiere, n8 trebueşte- mai multă sămânță decât la 
semănatul în rânduri, şi la aceasta iarăși mai multă decât 
la pusul cu mâna, sau cu:maşina, în cuiburi. La, semănatul cu 
mâna prin imprăştiere ne trebuește mai multă sămânță, decât 
la, semănatul cu maşina, din cauză că maşina seamănă sau 
pune boabele uniform, pe-când la imprăştiatul cu mâna. se- 
mănăm inegal; întrun loc dăm sămânță de 2 ori şi în alt 
loc numai odată, şi rămân ochiuri și. vetre şi fără sămânță. 
Apoi semănatul cu mâna depinde mult de experienţa. și di- 
băcia semănătorului. | 

La semănatul cu maşina în rânduri, cantitatea de să- 
-mânţă variază după spaţiul ce.lăsăm intre rânduri, și dacă 
ele depun sămânța în rânduri continue, ori în rânduri inter-- 
mitente —la anumite distanţe şi. intervale, determinate de 
mai inainte. Distanţa între rânduri depinde, dacă voim să pră- 
şim plantele ori nu. Raportul între diferitele feluri de semă- 
nat este acesta::La semănatul cu maşina, prin -împrăştiere 
facem o economie de 10/, în sămânță, faţă de. semănatul cu 
mâna, 'iar la, semănătul cu . maşina în rânduri, de alte 20% 
sau în total la 30/ din sămânţa.obişnuită la semănatul cu mâna. 
Și mai puţină sămânță ne trebueşte atunci, când punem să-
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mânţa cu mâna bob cu bob pe locul, unde are să rămână, 
sau că o 'semănăm în straturi și apoi o sădim. ” 

9. Semănatuli “| 

» Semănatul se' poate face cu mâna ori cy maşina, şi prin 
împrăştiere ori prin punerea în rânduri sau-cuiburi. Cu mâna 
sămânţa, se poate numai 'împrăștiă sau pune în cuiburi ori 
pe brazdă, iar cu maşinile se împrăştie, se pune în rânduri 
continue, Dril! sau în rânduri intermitente Şi cuiburi Dibbel, 

Semănatul cu mâna, deşi el nu ne cere angajarea nici 
„unui fel de capital în maşini şi .unelte, totuşi în .sine este 
scump, fiindcă ne consumă multe sămânță, semenatul se face 
inegal, şi ne întârzie la muncă, din cauză că putemsemănă numai: 
o mică suprafaţă, pe zi. Pe lângă aceste, el recere multă. iscu- 
sință și atenţiune din partea muncitorului. care seamănă, din 
cauză că, după mărimea seminței, el.aci are să io, sămânţa 
cu mâna, plină, aci, cu ea numai pe jumătate sau cu 3 degete, 
sau dacă sămânța este amestecată, că pământ iarăşi cu mâna, 
plină; apoi după lăţimea locului și tăria vântului aci trebue- 

- şte aruncată .mai tare, aci mai încet: după, vânt şi contra lui. 
* Când vântul bate tare, atunci semințele mărunte, nici 

că, le putem semănă, căci aruncate asupra vântului, vântul 
le întoarce înapoi, iar date după vânt el le duce mai departe 
decât este în intenţiunea, semănătorului. Afară de acestea, el 
trebueşte să deă o mare atenţiune locului dejă semănat, ca, 
să nu se încurce — să nu semene pe unele locuri de două ori, 
iar pe altele niciodată, și pământul să” rămână gol sau cu. 
prea, puţină sămânță. Lucrul acesta este uşor de observai, 
Ja seminţele de culoare deschisă, d. ex. la cereale şi pe un pă- 
mânt mărunţit şi bine grăpat, căci acolo se vede şi sămânţa . 
şi urmele sale, pe unde a trecut înainte, şi n'are decât să ob- - 
serve şi să rămână, la egală distanţă dela ele; dar este cu deo- 
sebire dificil de a, le observă şi a nu se încurcă la, seminţele 
mărunte: rapiţa, trifoiu, măzăriche, şi cele de culoare închisă 
şi pe terenul bulgăros, unde şi sămânţa și. urmele se perd. 
Deci acolo se cere din partea-i atenţiune îndoită. 

„ :Apoi pentru a se menţine în aceiaşi direcţiune. şi dis- 
tanţă, este ușor pe locurile lungi şi înguste, unde vede am- 
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bele răzoarele în apropiere, Şi rămănând totdeauna la egală 
distanţă între ele; dar este foarte dificil pe tablele şi locurile 
late şi plane, unde semănătorul prea, uşor se oboseşte, se 
încurcă cu totul, deşi pierde şirul şi direcţiunea.. De aceea 
acolo el trebue să-și fixeze lui puncte şi semne bine vizibile: | 
punând niște table și alte obiecte ca puncte de. razim, după . 
care să se” poată orientă; la cari el ajungând şi-le mută 
singur, cu o mică, pierdere de timp; dar nu se „oh oseşte și 
nu-și pierde direcţiunea, și şirul. 

ă De aceea semănatul cu mâna sa considerat totdeauna. 
-.. Si pretutindenea, ca una din operaţiunile agricole cele mai 

obositoare şi grele; dar în anumite împrejurări şi condițiuni 
d. ex. în regiunile munțtoase, cu pante prea tari, pe terenut 
accidentat, el este singur posibil. 

Din consideraţiunile acestea, noi nu vom pune niciodată 
pe cel dintâi argat dela boi ori lucrător cu ziua, ca să ne 
samăne, ci între - toţi argaţii şi oamenii de serviciu vom. 
alege pe unul, doi, mai experţi, cărora le vom incredinţă. 

. această operaţiune delicată, şi îi plătim bine. Am găsit odată. 
„un sămănător -bun şi. încercat, atunci pe acela îl ţinem. tot-: 

- deauna la aceia, ori şi cât ar costa el; căci chiar dacă i-am. 
da . leafa încă pe jumătate sau. îndoită. el tot nu este prea * 
scump, şi ne vine mult mai ieflin decât: alți doi sămănători 

- mediocri sau fără experienţă. Și apoi numai prin o plată 
mai bună, eventual şi prin ceva adaos. de alimente îl putem 
țineă pe sămănător bine dispus, şi a-i pretinde ca .să ne facă. . 
lucru bun, fără'a se descurajă sau a se obosi peste mă- 
sură, - 

EI trebue însuşi să aibă oarecare experienţă şi apre- 
„ciare independentă, căci lui nu-i putem determină de mai 
“înainte și impune nici cantitatea de sămânță, ce are a.să-: 
mănă zilnic, şi nici suprafața ce are de terminat: până seara, 
"căci silindu-l la. una sau la alta, el ne-ar putea aduce pagube 
simţitoare, pe cari nu le putem observă și. constată, decât 
numai după aceea, când e prea târziu. 

Apoi şi el, experienţa şi deprinderea ce o are, și-a CÂŞ- . 
ligat-o numai în -urma multor încercări și aruncături gre- 
şite, în urma cărora, a risipit și pierdut multă sămânță “în 
degeaba. fie dela el, fie dela alţii, şi deci o. plată ceva mai
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"bună, nu este decât o mică, Donificare a acelora; plus munca 
cea, obositoare ca toată, ziua, să umble cu sacul plin în spate 
și pe căldură și vânt şi pe pământul afânat ori peste braz- 
dele negrăpate şi prin bulgări, aceea nu este lucru de. des- 
prețuit. Din toate aceste consideraţiuni el merită o plată 
mai bună. E Sa 

La semănat semănătorul îşi leagă sacul nu prea mare 
„dar nici de tot niic plin pe jumătate sau 1/s cu grăunțe, de 

un colţ opus,şi-l ia pe după cap, punându-l pe umărul stâng 
„Şi ținându-l cu mâna 'ștângă deschis la gură, incât cu mâna 
dreaptă să poată luă în continuu grăunţe din el, fără zabavă. 
şi să le arunce neimpiedecat. De aruncat el .le aruncă şi 
împrăștie în semicerc, și le dă sau în o singură, direcţiune 
după, pasul curent, și la, fiecare pas câte-o aruncătură, sau că 
face paşii și le aruncă în două direcţiuni. Mărimea .paşilor şi 

„tăria aruncului cu mâna, trebue . să fie totdeauna egală. 
Ajută mult şi o bună dispoziţie şi distribuţie a sacilor 

cu sămânță, pe teren, ca semănătorii să aibă sămânţa în dea- 
juns dela un capăt la, altul al terenului. Trebuese împedicaţi 
să umble la semenat să semene din săcusoare prea mici, 
şorțuri, pănerașe de mână, ete. după cum au unii .obiceiul, - : 
“că fiind mai mulţi și isprăvind unul, semânţa, îi ţine pe toţi 
în loc până şi bagă semința, şi perdem o mulţime de timp 
preţios de muncă. Flăcăul şi bărbatul mătur de aceia este . 
făcut să, poarte sacul, şi numai femeile umblă cu paneraşe . - 

“în mână şi cu şorțuri. - - | De m 
“Un sămânător încercat de ai noştri seamână, pe zi 

3—-4—5 ha sau 6—10 pogoane. La pusul săminţei cu mâna 
în cuiburi, cu sapa şi parul, punem cu mult mai puţin — 
abiă un pogon pe zi. La: pusul de cartofi după plug, un om 
pune 0,15—0,3 ha, la porumb 0;2—0,35 ha. Pe lângă aceea, 
la făcut .de cuiburi şi pus de porumb şi cartofi cu mâna,, 
arareori putem observă aceeași distanță egală între. râriduri 
şi cuiburi, ci trebue să tragem mai întâiu: cu marcatorul di: 
recţia, liniilor în lungul şi latul. Unde se întâlnesc şi taie cele 
două linii, vine făcut cuibul. Cu toate aceste după ce s'a uscat 
pământul, liniile nu se mai pot cunoaşte, de facem cuiburile 
sau punem boabele, când spre dreapta, când spre 'stânga, - - 
încât mai târziu la prășit şi mușuroit nu ne mai putem servi - 

a:
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cu: ele, facem numai un lucru incomplet. a 
„De aceea mult mai bun'şi mai cu succes este lucrul cu 

mașinile.. Maşinile cari seamână nuimai prin împrăştiere, 
fără a acoperi și îngropă sămânţa, sunt uşoare, expeditive 
şi ieftine. a 

Ele. seamână sămânţa întrun mod potrivit, şi pretutin- . 
denea uniform, dând fiecărui spaţiu sămânța necesară, iar 
seminţei spaţiul cuvenit pentru desvoltare, fără ca ca să vină 

„întrun loc prea deasă, iar în altul prea rară; apoi cantitatea 
de sămânță destinată. pentru sămânat, o regulăm noi după 
voinţă şi trebuința, noastră de mai înainte, fără de a fi posi- 

- bile greșuri sau vetre goale. Sămânţa ne mai căzând dela. 
înălţimi așă mari, şi fiind ferită de vânt până aproape de 
pământ, ea este mult mai puţin expusă de a fi întoarsă ori 
dusă de vânt, ca cea aruncată cu mâna dela inălţimea. 
omului a | i 

Suprafaţa ce putem sămână pe zi depinde de lăţimea 
mașinei și iuţimea, vitelor; în termen mediu sămânăm cu ea 
5—10 ha intindere, şi facem la 10%/ economie în sămânță. 

| Deși maşinaeste ceva scumpă şi reclamă şi oarecari spese 
de întreţinere, totuşi sămânatul cu ea în;total este mai ieftin: 
decât sămânatul cu mânile, din cauză, că servindu-ne de vite» . 
folosim maibine timpul, iar din economia: făcută în sămânță şi 
braţe, la un proprietar mijlocăş in 2—3 ani se amortizează 
uşor spesele de cumpărătoare ale maşinei. Micii proprietari 
o.poi cumpără, şi amortiză cu acelaşi succes prin asociațiune 

Şi de cătră obștii, tovarășii, sindicate etc. e 
Ca, un avantagiu deosebit al ei este, că cu ea putem 

sămână pe vânt şi pe viscole tot așă de bine ca și pe timp 
frumos și pe un teren mai puţin curat, deci suntem mai 
„puţin impiedecaţi din lucru, din cauza timpului şi a terenului. 

„Ca, delect al ei însă este, că după ea sămânța trebuește 
îngropată cu grapa ori extirpatorul. | 

Dacă trecerea, dela împrăștiatul cu mâna la împrăştiatul 
săminţei cu maşina în lat a fost realizarea unei economii 

„ însemnate. de sămânță, de timp şi spese,. apoi: ea este mult 
* mai mare la sămânatul cu maşina în rânduri continue sau 
intermitente, unde nu numai că facem o economie și mai 

de prășitoarele mecanice şi de lucrul cu vitele, și încercând:
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mare de sămânță 20—300%/0, dar avem totdeâuna facultatea 
„şi ela discreţiunea noastră, de a determină distanţa. între rân- 
„duri şi fire, dimpreună cu. cantitatea. de “sămânță şi adân- 
cimea, la care să vie ea ingropată. Prin. ea noi suntem 

“totdeauna, puși în posibilitatea, de a, da fiecărei plante canti- 
tatea, trebuincioasă de spaţiu, lumină şi: umezeală, - pentru a 
se puteă desvoltă toate boabele egal.. 

- Afară de aceasta la sămânatul în rânduri, grăpatul cade 
de sine, de oarece sămânţa este dejă insropată şi acoperită 

„perfect, şi ea fiind pusă toată la aceeași adâncime,-poate să. 
"germineze deopotrivă -şi să răsară deodată, -fără de a, avea 
vetre şi pâlcuri prin holdă, - o i | 

"-Deşi cu sămânătoarea, în .rânduri, nu putem sămână o 
suprafață mai mare, decât sămână un sămânător încercat 

- cu mâna, totuşi lucrăm. cu spor cu ea, de oarece grăpatul 
în urmă cade sau cel mult dăm numai odată cu tăvălugul, 

„ca să îndesăm și netezim pământul pentru ca mai; târziu la 
-. secerat şi cosit, secerătoarea, sau mașina de cosit, să poată 

prinde bine firele, şi să le reteze mai pe jos. Totuşi arealul 
ce putem sămână zilnic cu ele, depinde de felul maşinei, de 
lăţimea, ei şi numărul rândurilor. Ia 

“Insă maşinile de semănat in rânduri, nu le putem în-: 
_trebuinţă. decât pe un teren. bine preparat,. mărunt şi cură- N 

țit .de. buruieni elii şi. polovani de mai înainte, prin care ea - 
_ne sileșie ca să îngrijim bine pământul, care este. mai mult 

un bine decât un rău. De aceia introducerea semănatului cu. 
maşina, în rânduri, a avut pretutindenea bune efecte asupra. 

„agriculturei şi exploataţiunei rurale întregi. Insă în anii prea 
ploioși sau. prea secetoși, unde sau format bulgări mari, pe 

„cari. nu-i putem sparge. sau când ne-am prea întârziat cu se- 
mănatul, nu ne putem" folosi de ea, ci trebue să recurgem la - - 
semănătoarea în lat, sau la semănatul cu mâna. - 

„„ Defectul principal; care se opune la introducerea Și ge- 
neralizarea, lor este, că ele sunt mult mai scumpe decât cele 
anterioare, şi deci numai proprietatea medie şi mare se poate 
folosi de ele, iar ţăranii și micii cultivațori şi le-ar putea 

„procură numai prin asociaţiune între dânșii, sau închiriându-le 
dela proprietatea mare; procurarea lor prin asociaţiune este mai 
greu de realizat la dânșii decât la maşinile de treer, de oarece 

4
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la semănat toţi asociaţii vor să aibă, şi folosească maşina. 
„ comună în aceleași zile, şi nu pot amână Şi aşteptă cu - se- 
mănatul timp îndelungat unul după altul. 

Totuși prin economia, cea. mare ce facem în sămânță, c cu 
ea, la proprietatea, mare ea, se amortizează, îndeajuns numai 
într'un'singur an, iar la asociaţiunile țărănești în 2—3 ani, 

„ şi o maşină de semănat. dăcă este bine păstrată Și îngrijită 
durează, câte 15—20 ani şi mai bine. 

De aceea, introducerea și întrebuinţarea lor cât se poate 
de mult, este de dorit din toate punctele de vedere, atât la 
proprietatea mâre cât şi proprietatea mică. Numai în regiu- - 
nile muntoase, cu terenul prea accidentat şi cu înclinațiuni 
şi pante tari, unde natura, terenului însăşi, se opune intre-. 
buinţărei generale a lor renunţă în genere la ele. - , 

10. Maşinile de semănat 

Semănătoarele se împart i in două categorii — semănă- 
"toare prin' împrăştiere, pe care le mai numim și semânătoare 
_în-lat, şi semănătoare în rânduri. Acestea încă se mai sub- 
divid în alte două grupuri — semănătoare în rânduri conti- 
nue, și semănătoare în rânduri intermitente sau în cuiburi. 
Semănătoarele: în lat, numai împrăștie” sămânța, fără de ao 
îngropă sau acoperi, iar semănătoarele în rânduri totdeauna 
o îngroapă şi acopere. După semănatul cu mașinile în lat, 

“trebue în urmă să grăpăm, iar la plantele prăşitoare trebue. 
să săpăm totdeauna cu sapa de mână, pe când la, semănatul . 
cu mașinile în rânduri nu grăpăm mai mult, și la plantele 
prăşitoare pentru prăşila lor ne putem servi de prășitoarele 
mecanice, trase de vite, 

  

  

a „ARAT teren sea, Mie 

Fig. 130, Maşina de seminat în lat, pentru seminţele mărunte: tritoiu, Internă, 
ierburi, rapită; ereutatea de 90. klzr. ţinea 3.63. mm
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„_. Ori şi carear fi sistema maşinilor de semănat, toate au în - 
comun: 1) o teleagă sau cel puţin o roabă, pe care transportăm 
mașina; 2) o cutie de. lemn. sau de fier sau un dulap, care - 
conţine sămânță; 3) un aparat pentru distribuirea seminţei 
şi a '4) la semănătoarele în rânduri mai sunt şi nişte pâlnii - 

„său tuburi, prin care curge sămânța jos pentru a o sustrage” 
dela contactul cu vântul și a 5) niște feară sau brăzdare mici, 
cari pătrund în pământ şi ingroapă sămânţa.  -. 

Teleaga este pusă pe 2, 3 sau 4 roate, cari la 'invâr- 
tirea, lor pun în mișcare aparatul de distribuţiune prin aju- 
torul unui angrenaj — unor rotiţe cu măsele, cari se îmbucă 
una intr'alta, şi de obiceiu se află la câpătul cutiei pe din. 
„afară. Telegile la mașinele de semănat prin imprăştiere, au 
de ordinar numai 2 roate, iar cele“ cari seamănă în -rânduri 
“sunt cu câte 3 şi 4 roate, au un pod anterior şi deasupra - 
lui o prăjină, orizontală, care de ordinar servă la condu- 

„cerea şi dirijarea maşinei. Altele au inainte numai două ro- 
tile mici, iar inapoi roate mari iar prăjina orizontală ajunge 
peste semănătoare înapoi, de poate fi cârmuită de conducă- 

  

Tig. 131, — Semănitoa rta în lat de Eckert la transport, lățimea 3,76 m. 
. Costă 300 lei . 7 , - 

torul maşinei. In cazul dintâi nu: trebuesc doi oameni, unul 
pentru conducerea, şi dirigerea maşinei, și altul pentru mâ- - 
narea, vitelor şi supraveghierea funcționărei” regulate a Pâl- . 
niilor şi brăzdarelor, ca să nu se înfunde vreunul din ele ; 
iar în cazul al doilea ar fi suficient o singură persoănă. To- - 
tuşi aceea, este prea, încordată, şi cerem. prea, mult dela un 

“singur om, ca el să mâne vitele, să conducă şi dirijeze ma- 
_şina şi să supravegheze, funcţionarea regulată a tuturor pâl- 
niilor şi brăzdarelor, ceeace ziua, întreagă nu o poate" su- 
portă. Sa a .
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Maşinile de semănat 'în lat nu âu teleagă premergă- 
toare, ci numai aceea, pe care este pusă cutia. cu aparatul 
de distribuţiune. De lăţimea telegei Și a maşinei depinde s su- 

  

Fig. 132, — Semăeătoarea în lat S. H. sistem Hofherr '& Sehrantz 

lățimea 4,8 m. greutatea 310 Klgr. 

i prafaţa, ce putem cuprinde deodată, şi arealul ce puteni' se- 
“mănă pe zi. Maşina, de semănat în lat sau prin împrăştiere— . 
are o lăţime dela, 2,5—4 m. şi cu ea -putem semănă până 
la 10 ha pe zi. Totuşi când ea este prea lată, este grea la 
transport şi! aproape imposibil de a o transportă pe drumu- 
rile şi căile înguste; de aceea pentru transport Eckert şi alţi -, 
fabricanți le-au făcut două rânduri de osii, încât la transport 
o purtăm totdeauna în lungul, şi. o punem în latul, numai 
pe locul unde este să semănăm. 

  

Fig. 133,  Seminătoarea în rânduri. 

 Semănătoarele în rânduri, sunt ceva mai inguste fiindcă 
„la atari lățimi, ele ar prea rele. Cele mai multe dintre ele 
au.0 lățime numai de 1,5—2,0 m. Numai cele de tot mari 
şi grele, cari în loc de 13—17 rânduri, seamănă deodată cu 
21 rânduri, au o lăţime până la 3 3. metri, dar atunci și lu- 

V 
3
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crăm cu €le indoit: în loc de 4—5 ha semănăm până la : 
10 ha pe zi. Atari maşini mari grele, fac fabricele W. Sie- 
dersleben in Bernburg, semănătoarea în rânduri numită 
Germania-Drill cu 24 rânduri, cu o lăţime de 3,77 m..0 greu- 
"tate de 625 kgr. şi costă 1.140 mărci;. fabrica lui E. Kihne 

in Moşon are semănătoare in rânduri, -Hungaria-Drill, cu cu- 
tie oscilătoare pentru terenurile: aceidentate cu o lăţime de 
3,06 m. şi 24 rânduri cu o greutate de 800 kgr. şi costă 1.200 co- - 
roane; apoi semănătoârea în rânduri a lui-R. Sack în Plag- 

. > 
witz cu 15—29. rânduri: cu 2—3 m. "lăţime, o greutate 415-—-. 
943 gr. şi costă dela 600 mărci în sus. 

Cu acestea, cerealele şi plantele de nutreţ, se seamănă 
“totdeauna cu câte 13—25 rânduri deodată; iar pentru plan= 
tele. prăşitoare semănăm numai cu câte 4 rânduri deodată. 
De multe ori insă pentru semănatul lor ne servim de semă- 
nători speciale. Ele se construesc.de ordinar în dimenşiuni - 
ceva mai mici. .. A | o _ 

Cutia de semănat se compune de ordinar din două, des-- 
părţituri, din care cea mai mare superioară servă la cuprin- 
derea şi transportul seminţei, pentru ca aceasta să nu apese 
cu toală greutatea ei asupru aparatului de distribuţiune, şi 

„ împedice pe acesta din funcţionarea lui regulată, şi a doua mai 
mică, conţine aparatul de distribuire, şi numai atâta sămânță, ca. 
să se poată, umpieă aparatul de distribuire. Cele două cutii 
comunică între ele prin nişte Obloane sau mici orificii, pe cari 
le putem închide şi deschide după voinţă cu o lamă de tini- 
-chea pentru regularea căderii de sămânță. Cutia superioară ' 
trebue să, fie destul de spațioasă, ca, să- cuprindă sămânță su- 
-ficientă 'ca să putem semănă, fără întrerupere cel puţin dela 
un capăt la altul al locului şi inapoi, şi să nu fim- siliţi a tot 
opri maşina în loc, pentru a o umplea sau să cărăm sămânţa, 
peste arătură, după 'ea. Și iarăşi ea.:să nu fie prea mare, ca. 

“find plină cu sămânță să prea împovăreze mașina în mer- . 
sul ei. De aceea semănătoarelor în lat se fac cu o capacitate 
de 1,5.hl, iar semănătoarelor în rânduri, cari sunt mai grele, li 
se dă. o. capacitate numai de 0,6—0,9 hl., aşă că pentru se- 

- mănatul unui hectar de loc ne, trebueşte să umplem de 2—3 
ori” cutia. a ” Sa 

—
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Semănătoarele. prin imprăştiere mai mici şi în , special 
cele pentru semințele mărunte nu au decât o singură cutie, 

Deosebirea esenţială la maşinile de semănat - priveşte .cu 
„deosebire: numai aparatul de semănare, care este e pus în miş- 
care cu ajutorul angrenajului. e 

Aparatul de distribuţiune poate fi: - 
1) nişte capsule sau tobe; 
2) un disc. rotător sau. con, care o aruncă afară prin 

forța tangenţială; Me - 
3) un-sul cu perie sau cu 'teșituri ori creste; 
4) niște cupe; 
5) linguri; a | 
6) alveole. Alveolele pot fi simple « sau cu două rânduri | 

şi sunt tăiate pe periferia unei rotiţe ori cărigi:. 

  

Te
 
4
7
 

Fig. 134. Alveolo BR. Sack-Plazzwitz; 9; pentru semințe mărunte: rapiti, trifoiu, 
: meiu, în ete, EA pentru cereale, 9. pentru sfeele şi porumb. 

- Sistema cu capsule s sau pungi este cea mai simplă între 
toate. Roata, dela maşină prin invârtirea ei învârteşte cu aju- 

„torul unui angrenaj —una, două sau trei rotiţe cu -dinţi ce 
“prind una, intr'alta— un fus.sau o osie, pe a cărei periferie 
sunt pungile sau capsulele făcute din tinichea, şi a căror di-. 
„mensiuni se pot regulă după mărimea, seminţei. Ea se potri- 
veşte cu deosebire pentru seminţele mărunte și rotunde. Se 
află. aplicată la maşina de semănat cu 3 rânduri a lui Pabst 
şi 'la maşina de pus porumb a lui Rieger-Sibiiu „cu deose- 
birea numai că pungile în loc de a fi po Sul, sunt lăcule pe 
periferia unor rotiţe. | 

Discul de semănat este un disc, a cărui lamă sau foaie 
este curbată în mod neregulat. Discurile au o dimensiune 

" de'76 'mm,, şi o curbare maximă a laturilor de 25 mm., și 
'se ficsează pe fusul de fier la 17 cm., distanță unul de. altul. 
“Ele prin învârtirea lor neregulată și ondulătoare, prind să-
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„ mânţa cu aripile lor, şi o imping prin deschizăturile de: sul> ele, afară. Pentru ca să nu cadă, pe găuri.prea multă să- | 
mânţă, dirhensiunea, găurilor se poate mări şi: reduce, după. „trebuinţă cu ajutorul unui zăvor, i ae 
care se poate împinge inainte şi. 

„ inapoi, până ce închide complect 
toate găurile, şi scoate maşina din 
funcţiune. . e 

Imprăştietorul cilindric cu periă 
este făcut de obiceiu din lemn de ? 
diferite grosimi, cari. în părţile” 
sale groase, se căptuşeşte cu perii, | 

„făcute din păr de porc. Sub fiecare 
perie, se găseşte câte o gaură, c | , 
care se poate inchide şi deschide după trebuinţă, cu ajutorul 
unui sau a două zăvoare. Periile sunt la 140—15 cm. distanță, . 
una. de alta, şi ele se: intrebuinţează cu deosebire la sămănă- - 
toarele mici, portative pe roăbe, pentru semănatul semin-., 

„elor mărunte de ierburi şi rapiţă etc. 'Totuşi împrăștierea, 
ele o fac; într'un mod foarte neregulat, şi imperfect. Pe timp.. 
de ploaie perii atrag la sine apă, şi'se'in moaie, iar altădată 
se tocesc pe o parte: mai. tar6 decât pe alta, său că-i rod: 
şoarecii, de unde resultă o funcţionare inegală a lor.. | 
Alte ori. fusul orisontal-are în părţile sale groase în loc: -: 

de căptuşeala; cu -perii,' uri sul sau o roată de fier cu niște: 
teşituri de fier,'care la învârtirea, lor se umple de sămânță, | 
şi.o aruncă âfară. Sămânţa, curge, din cutia de transport, în . 
0-a, doua, cutie nai mică ori capsulă, în care se: învârtește. ş 

” sulurile sau:'cilindrele teşite, şi iau sămânţa, în teşiturile lor - 
„fără de a .sdrobi ori vătămă şi o aruncă afară. Sulurile teşite. 
"Sunt des aplicate la sămănătoarele americane — Farmers. - 
Favorite, Farmes Friend Dril etc; iar la: cele din Europa, 
și a lui Ktihne din Mosony, firma. Beermann-Berlin le-a aplicat. . 
Şi cu ele uşor se poate trece dela. o semânţă la alta, unic 

„ prin învârtirea de câte-va ori a rotiței din afară, de. pe lada. 
cu semințe... a a 

| “Cupele sau alveolele, sunt niște mici găurele sau. scor- 
hituri semigloboide, făcute pe. periferia unor rotițe sau că-" - 
rigi de fier, cari sunt mobile şi se ficsează, pe osia orizontală, 

  

  

Fig. 135.—Discul de împrăștiat să- 
mânţa a lui Reid de Eckert. - 

a
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cu ajutorul unor şuruburi. Ele toate se pot luă jos şi schimbă 
cu altele după trebuinţă. Alveolele sunt de diferite mărimi 
în vederea mărimei seminţelor. Firma R. Sack-Plagwitz a 
făcut rotiţe cu unul şi două .rânduri de alveole, pentru a. 

economisi din spâţiu şi a. îndoi numărul rândurilor, în loc 
de 13—15 de a semănă deodată cu 25—29 rânduri, ceeace 

i-a, şi succes pe deplin. Tot ea a făcut alveole speciale, pentru 

- fiecare sămânță în parte, ca și pentru semănatul în rânduri 
“continue, şi în rânduri intermitente sau cuiburi. 

„ Rotiţele cu alveole sau cupe se găsește totdeauna în a 

doua cutie, care primeşte sămânţa dela cutia de transport, 
prin obloanele, pe cari le putem deschide” mai tare sau mai 

“puţin după irebuinţă, - 
Fiecare oblon are o lamă de tinicliea, pe care o îm- 

pingem înainte şi înapoi, pentru a regulă cantitatea de să- 
mânţă ce are să curgă, căci dacă ar curge prea multă să- - 

„ .mânţă jos în ea, fusul cu alveolele nu sar putea invârti re- 

-gulat, sau că, acestea, s'ar prea incărcă şi îndesă sămânţa în 
ele, deci ar produce. o semănătură inegală şi variată.. Cu 
toate acestea, la urcârea la deal pătrunde mai multă sămânță 

în cutia de jos, deoarece - “sămânţa apasă mai tare în păre- 

tele dinapoi a cutiei, iar marginea inferioară a. lamei se ri- 
dică în sus — deci cu alte cuvinte oblonul se deschide mai 
tare, iar la, scoborăre, sămânţa, se grămădeşte înainte, pre- 
siunea este mai mică asupra lamei și oblonului, şi prin ur: 
mare pătrunde mai puţină, sămânță prin oblon. | 

Alveolele sunt făcute la cele mai multe din mașinile 
„germane atât la semănătoarele în lat, cât şi în rânduri, şi 

anume la cele eşite. din fabricile R. Sack-Plagwitz, Zimmer- 

man-Halle, [ckert-Berlin, Hofherr & Schrantz-Viena, Clayton 
& Shuttlewort-Viena. 

„ Sistema cu linguri, consistă, din nişte discuri rotunde de. 

tinichea, pe care sunt ficsate pe ambele laturi nişte lingurițe 

de fontă (tuciu) care la învârtirea, discului se umple cu să- 
mânţă şi o aruncă, în jos printr'o pâlnie. Discurile se pot 
schimbă și înlocui cu altele,cari au dimensiuni şi linguri mai * 
mari sau mai mici, după trebuinţă. - 

- Ea este” aplicată până acum la o singură maşină de. 

sernănat în rânduri aceea-a lui Garett & Sons, Leiston.
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_„Sămânţa ' ridicată ' de alveole, din cutie „trehuieşte îm= 
prăştiată sau îngropată îndată în rânduri. i 

„_ Imprăștierea se face la, semănătoarele în lat prin aceea, 
că sămânţa, în căderea ei la pământ se loveşte mai întâiu 

_de:o scândură, pe care sunt, bătute nişte bucăţi de lemn de 
„formă triunghiulară, printre'cari ea, se împarte uniform sau 

„că se loveşte de niște cuie de fier puse între două scânduri. - 
: Pentru ca ploaia, să nu ude scândurile, şi impiedece să- 

mânţa din împrăștierea ei. normală, unii fabricanți pun peste 
scândura de distribuţiune, o muşama sau învelitoare ciruită, 
care apoi oprește apa şi vântul de a, ajunge la sămânță, şi 
a o abate din căderea ei normală sau de a o'întoarce înapoi. 

| La mașinile de semănat în rânduri sămânţa aruncată 
- de alveole este „prinsă, de niște „pâlnii, băgate. una, într'alta, 
„care o conduc direct până la pă- - | 
"mânt, unde o deşearţă, între niște 
brăzdare, cari se târâie prin pă- 
mânt, şio îngroapă indată.Conduc- a 
tul de sămânță este făcut din nişte | 
pâlnii de tinicheaialbă, vârite una 
într'alta, ori de oţel elastic, şi forma, 
de spirală şi care la ambe capetele . 

"sunt legate cu lănțuşe de cutie şi 
de brăzdare, ca el să se lungească 
şi scurteze automatic, intrând. şi 

- eşind unul din'altul, după împre- . 
7 . vu e! jurări: d. ex. Când unul din ele dă Fig. 130. Aparatul de distribuţiune în o gaură ori cufundătură, el să dela:Unicum Drill a lui Melichar - 

„poată urmă terenului, să se lungească pe cât permite lanţul, - eşind tuburile unul din altul, iar când dă peste o ridicătură,; el să se scurteze la. moment, intrând pâlniile una, în alta. In locul pâlniilor de tinichea Garett şi Hornsby, au făcut CON- ductele din cauciuc galvanizat, care se termină în niște ţevi 
de metal, numai “la, capete, pentru ca să nu'se rupă ori în-.. - doiască; iar Sack le-a făcut. din nişte tuburi de metal, cari „se pot vâri complet unul din „celălali, şi la partea, Superioară : sunt atârnate de două pâlnii cari sunt legate cu lănţuşe în- tre sine. : . -, e - E o Brăzdarele sunt făcute din fer bătut, uneori şi din tuci, 

? ă ' 

  

  .
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în formă triunghiulară, sau în dreptunzhiu și în partea dina- 
poi au două lame de tinichea albă, care prind sămânța ce 
cade pe tub în jos, şi nu o lasă să se împrăștie, ci punând-o- 

„în rând o ingroapă la moment. 
Pentru pătrunderea lor în pământ, afară de -greutatea. 

lor proprie şi a tuburilor, ce apasă tot asupra lor, brăzda-: 
rele de. obiceiu se mai impovărează deosebit cu ajutorul unor". 
bucăţi de plumb, una sau mai multe, ce se pun la capătul 
pârghiei, ce ține brăzdarul: Numai. pe terenurile nisipoase, 
pot să pătrundă, brăzdarele destul de adânc în pământ prin 

r 

  

Fig. 137. Semănătoarea nouă a lui Nud, Sacel cu cârma înainte. 

greutatea, lor proprie, incolo ele totdeauna, trebuesc mai mult 
sau mai puţin împovărate, după calitatea și starea, în-care . 

„se găseşte pământul. In consecinţă ele se și tocesc uşor, şise 
rup -de multeori; de aceea noi vom trebui să le refacem 
des din nou; — pentru aceasta, unii fabricanți le-au făcut pe 
ele din bucăţi deosebite. - -. i | | 
„__» Brăzdarele sau. cuţitele sunt totdeauna mobile, ca să 
„poată fi luate jos şi puse la distanţa ce voim să avem şi după 
trebuinţă să putem completă numărul rândurilor, 

"Ele toate stau libere, - fixate cu ajutorul: unor dreve, a 
căror capete sunt strânse cu piuliţe pe un drug ce se află 

__sub mașină; şi fiecare funcţionează independent de celelalte. . 
” Fiecare brăzdar ese la moment din funcţiune, îndată: ce ela 
: dat peste un obstaclu mare, piatră ori rădăcină, pe care nu-l 
„poate- înlătură: sare în sus fără: de a impedecă pe celelalte
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din funcțiunea lor normală. Insă cu toate acestea, la caz de trebuinţă, Cum este la scoaterea maşinei din funcţiune, în- toarcere, ori pentru transport, ele toate pot fi scoase deodată din funcţiune, cu ajutorul lănţuşelor aflătoare la capătul fie- - căreia din ele, cari se ridică în sus şi învârtesc pe un sul cu ajutorul unei pârghii ori manivele ' cu anigrenaj, ce se gă- seşte la capătul maşinei de lângă roata din dreapia. .. 

Pentru sămânarea, în rânduri continue, d. ex. la cereate, nutreţuri, etc., cari trebuese date mai des, brăzdarele se pun în două: rânduri alternative — cele fără: de soț vin inainte 1,3, 5, 7, 9 şi cele cu soţ 2, 4, 6, 8 în urmă, 'Si printre ele rămâne un spaţiu oarecare pentru a evită astuparea lor prin târitul 'de bulgări, gunoiu, buruieni, etc., sau prin un spațiu prea îngust între rânduri. :Câna sămânăm la distanţe mai rari putem să; le aşezăm şi numai într'o singură linie. 
“Pentru sămânat în rânduri intermitente sau punerea in „cuiburi, maşinile de sămânat' în rânduri continue, au alveole speciale cu tăieturile mai indepărtate unele de altele. 
„Pentru pusul de porumb şi sfecle se întrebuințează, de multeori și maşini speciale. . Na | Pentru apăsat ţărâna asu pra seminţei semenate, Melichar . “întrebuințează un fel“de tăvălug care să apese țărăna şi să conserve mai bine umezeala. ă - 

11, Determinarea săminţei şi a suprafeţei. 
- de sămânat 

„Fiecare maşină de sămânat trebuc să posedă un regu- lator pentru regularaa şi determinarea cantităţii de sămânță, ce vroim să sămânăm. La, unele sămânători cantitatea de „sămânță se regulează prin închiderea mai puţin sau mai mult a obloanelor cu ajutorul lamei de tinichea ce se găseşte „la fiecare din ele, între cele două cutii ale maşinei; la altele şi în special la sămânătoarele în lat, cari nu au decât o sin- „gură cutie, obloanele aflătoare sub osia de disțribuire se în- „chid şi deschid cu ajutorul a unui sau două zăvoare, situate pe dedesupt. Sărmânătoarea în lat a lui Eckert posedă în partea, dinapoi a eio scală gradată cu. un arătător, -pe care-l punem totdeauna la distanţa 'incercată, pe care o voim să o 
20336 : . 2
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“aibă mașina şi după mărimea sminței, ș și-l fixăm cu ajutorul 

unui șurub. * 
La mașinele noi-Victoria Dril, Moson - Drill, Hoskier re- 

gularea, căderei seminţei se face cu ajutorul unei rotițe sau 

pârghii ce se afiă înapoia cutiei care împinge înainte ! și 

înapoi: verig a de pe canal. 

  

  

  

Fiu. 158. — Seminătoarea nouă în rânduri a lui Sack-Plagwitz 
T > 

La, sămănătoarele vechi în rânduri a lui Sack căderea 

seminţei se regulează prin închiderea sau. deschiderea obloa- 
'nelor dar totodată” şi prin schimbarea, angrenajului a celor 
două, rotiţe dinţate dela capătul maşinei. Cu cât rotiţele sunt 

mai mici cu atât ele vor. învârti fusul. de distribuţiune 'mai 
jute — şi cu cât sunt mai mari, pe atâtle va învârti mai rar. 

Maşinile trebuesc încercate şi regulate din nou în fiecare 
an, Şi cu deosebire maşinile cu „perii, spre a ne convinge de 

funcţionarea regulată a lor. i 
A Cantitatea de sămânță ce voim a semănă, se determină 

"prin lăţimea maşinei, «dimensiunea roatelor ei, şi viteza cu 

care se învârtesc ele. Dacă d. e. lățimea maşinei între obede 
este de 2 metri, iar periferia roatelor de 5 metri, atunci la 

învârtirea, lor odată semănăm cu ea 10 metri pătraţi, şi la 
10 învârtituri, 109 metri pătraţi sau un ar. 

Pentru constatarea cantităţii necesare de să 3 mânţă, punem
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maşina, pe arie, sau pe cearceafuri, mușamale etc., şi otragem 
înainte ca roatele ei să facă anumite învârtiri intrun timp 
determinat — apoi adunăm sămânţa o măsurăm. ori cântărim 
şi o raportăm la învârtirile şi spaţiul parcurs. | 

* Mai puţin. practic este, de a învârti maşina . în loc, pe 
un cearceaf, suspendând'o cu amândouă „capetele osiei pe: 
niște lemne, și învârtim' numai roatele, iar maşina, fiind sus- 
pendată stă nemișcată pe loc în linie orizontală. La urmă 
numărăm de câte dri.am învârtit roatele, timpul întrebuințat 
şi sămânţa, ce a căzut. | - 
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Fig. 139. — Maşina de semănat combinată. cu cea de împrăștiat îngrăşeminte 
:gi tăvălug a lui F. E. Meliehar (Brandeis) a/E. | : 

Dacă pentru semănarea unui ar=100 m?, a căzut prea 
multă sau-prea,. puţină sămânță, n'avem. decât să facem :co- 
recţiunea necesară, prin mărirea 'ori reducerea obloanelor, 
sau prin schimbarea rotiţelor dinţate. aa | R. Sack face semănătoarele sale în rânduri, de urmă: 
toarele dimensiuni: Na | | 

lăţimea maşinei între obede 2, 1,15 4,50 195 m. 
„periferia, .roatelor . . . . .3,5 35 '30 30 m. 

şi deci pentru semănarea cu ele a unui ar sunt necesare 14,3, 

N



.de prisos'a se închide cu totul. 
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16,3, 22,2, 26,6 'învârtiri, iar la o periferie a roții de 35 m. 
maşina, face pe minută la mersul Obişnuit al boilor câte 16—18 
învârtiri. -- | | ! 

Pentru fixarea lesnicioasă a, distanţei între rânduri, 
R. Sack-mai dă şi o scândură măsurată, cu distanţele necesari. * 

Mașinile de semănat pot fi puse în mişcare atât cu boi 
cât şi cu cai.. Pentru-a nu călca prea tare pământul este 
necesar ca în loc de 6—8 boi să prindem la. ele numai 2—4 
vite mari şi bine hrănite, pe cari să le schimbăm la; ameazi, 
pentru a nu le obosi prea mult, şi nici să îndese tare pă- 
mântul. Afară de maşinile enumerate aci, mai' sunt şi altele 
la care nu se mai schimbă distribuitorul şi nici conductele, * dar alveolele se pot mări şi reduce după trebuinţă şi cele 

Sunt, și semănătoare de mână, cari uneori încă. fac 
lucru bun, şi un om mai neesperimentat seamănă mult mai 
bine cu ele, decât 'cu mâna. Ele se întrebuinţează, cu deosebire 
la, cerealele şi seminţele mărunte. Un defect principal al lor 
însă este, că semănătorul nu poate pune în ele deodată destulă, 
sămânță; și are 'totăajuna, trebuinţă de o altă persoană, care 
să-i care sămânţa după el, Şi să-i ajute la umplerea semă- nătoarei, şi la amândoi le dă destul de lucru. -- 

12. Acoperitul şi îngropatul săminţei.. 
De mare importanţă este” şi acoperițul Şi. îngroparea 

săminţei, care trebueşte. totdeauna, îngropată amăsurat natu- relului ei, ca să "poată găsi oricând umiditatea necesară in pământ, ca să germineze Şi embrionul ei să poată rupe şi 
străbate stratul: de ţărână ce se găsește deasupra, lui, Şi să 
răsară. In cazul contrar sămânţa nefiind acoperită îndeajuns, 
sau cu prea puţină ţărână, ea devine pradă pasărilor şi altor: 
animale, iar negăsind umezeala necesară, ea nu poate încolți, Și dacă a incolţit dejă, embrionul ei se usucă după ce'a rupt epiderma. In cazul când ea, ajunge prea adânc în pământ, „Oxigenul nu poate pătruride până la ea, ca să germineze, „sau dacă a germinat, embrionul ei nu poate rupe şi străbate pătura de pământ, ce se află deasupra lui, şi ea se îneacă, în laptele ei propriu. a
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Cu cât timpul este mai înaintat, temperatura, mai scă- „. Zută, iar pământul mai clisos şi compact, pe atât sămânța, trebueşte pusă mai superficial; şi din contră când aerul este cald, pământul uscat şi permeabil, sămânța trebue îngropată mai adânc, pentru ca să, poată găsi acolo umiditatea, nece- sară. Sămânţa pusă la suprafaţă, produce îndată rădăcinile coronali, pe când cea, pusă adânc, trebue să formeze mai întâi un rhizom lung, până în apropiere de suprafaţa pămân- . tului, şi apoi să producă rădăcinile coronali. Deci cea, dintâi, va rezistă mai bine contra gerului şi secetei, decât a doua. | Semânătoarele în” rânduri seamână Şi îngroapă totodată sămânţa, încât nu mai avem nimic de făcut în urma lor, sau cel mult numai de a indesă şi netezi pământul cu tăvă- lugul. Sămânătoarele în lat Şi prin împrăştiere, o lasă însă neingropată şi neacoperită, şi ea, trebueşte îngropată deosebit in urmă, Ingropatul săminţei se face cu grapa de mărăcini, cu grâpa de lemn sau de fier, cu plugul ordinar, cu plugul de sămânat și polibrazdar, şi cu extirpatoarele. Fiecare din ele face lucrare bună în felul ei, dar de ordinar sămânța se îngroapă mai mult cu grapa decât cu alte instrumente. „Intre toate grapa, face lucrul cel mai potrivit; însă, şi „ea va face lucrarea, diferită: după greutateă, ci şi după cum „Pământul a fost mai înainte grăpat ori nu. Sămânatul pe brazda, crudă, nu este de recomandat, de carece sămânţa "alunecă de pe muchea, brazdelor jos între ele, şi la, grăpat . ea vine îngropată la diferite adâncimi, de unde unele răsar mai de timpuriu, altele. mai târziu şi iarăşi altele nu pot răsări de loc. După ele holda răsare inegal şi atunci ea se face cu diferite etage sau Yârste, care se coc inegal. | De aceea este necesar, ca, înainte de sămânat să tragem - odată, ori de două ori cu rapa, pentru a netezi şi mărunți pământul, ca sămânţa, să vină pusă la adâncime egală. 
„De grapa de mărăcini, 'tăvălug, de grapa de lemn, și de grapa întoarsă ne servim numai atunci, când este să acoperim sămânța-.numai uşor şi în “special la săminţele mărunte. o - Se | „Acoperitul cu plugul 'ordinar şi polibrazdarul, se uzi- tează numai la unele: seminţe mari şi viguroase : cartofi, bob, mazăre şi pe terenurile curățite de bulgări şi buruieni, iar
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la cerea!e se poate face numai atunci când ele se cultivă, în 
semiogor:sau după o plantă prăşitoare şi pământul e tare 
mărunt. Mai bine decât cu plugul ordinar, se îngroapă se- 
minţele cu plugul de semănat şi cu estirpatorul. | 

Ingropatul seminţei se face după mărimea ei. Semințele 

de tot mărunte ca cea de tutun și unele ierburi fine din fa- 
milia, gramineeior, nu se îngroapă 'de lo€, ci se apasă numai 
cu tăvălugul la pământ, ori că se greblează cu grebla de 
lenn şi de fier; altele ceva mai mărişoare: ca rapiţa, 

trifoiul, luţerna, se pot îngropa în deajuns cu grapă de mă- 
răcini la, 0,5—2;5 cm. Ele însă nu se seamănă niciodată pe 
brazda crudă; deasemenea nici inul. Altele ca, cerealele în 
genere, meiu, cânepă, sparcetă, etc. se pot . îngropă în dea- 
juns cu grapa de lemn ori de fer la 25—45 cm. Legumi- 
noasele: mazăre, măzăriche, lupin, bob, fasole, pot fi îngro- 
pate la, 8—10 cm. adâncime. Dintre seminţels mari porumbul 

„nu sufere o îngropare adâncă, ci numai ca cerealele. Unii 
- seamănă sămânţa jumătate sub brazdă, înainte de arătură 
şi cealaltă jumătate pe brazdă, pentru a fi:mai siguri.: 

„Când e să punem sămânţa sub brazdă, atunci brazdele se 
iau numai înguste, pentru ca.la învârtirea” și răsturnarea . 
lor, sămânţa să nu se adune în rânduri. Trifoiul, luţerna, 
se seamănă uneori primăvara de timpuriu sub cerealele de 

toamnă şi fără de a le mai îngropă ori tăvălugi ca apa din 
„zăpadă şi de ploaie să le ducă și îngroape în pământ. 

Semănătoarele în rânduri ingroapă totdeauna sămânţa 
la, adâncimea cuvenită. 

După ce am terminat cu semănatul şi grăpatul, la urmă 

semănăm şi grăpăm capetele locului deosebit, şi în fine ri- 

dicăm răzoarele, tragem şi 'curăţini scursorile de apă. Bul- 
gării şi gliile mai mari, ce le-am scos deasupra. le spargem și 
mărunţim din . nou, . buruienile şi gunoiul. scoase şi adunate 
de grapă le risipim, pirul îl ardem, gunoiul il împrăştiem 
iarăși, ca să se poată descompune. Semănătura să, fie tot- 
deauna curată. . 

, Pusul cu mâna și săditul. Unele seminţe de valoare, le 
punem cu mâna în terenul pregătit de mai înainte și pe - 

brazdele trase cu plugul sau marcatorul. Cartofii şi porumbul 
când se pun după plug, se pun în brazda a doua ori a treia, 

+
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iar celelalte se pun numai pe brazdele trase cu marcatorul, 
ori sfoara. Ele se pun in formă, pătrată, în deptunghiu, sau 
în triunghiu. La forma, triunghiulară încap cu 10—15%, mai 
multe plante decât în formă pătrată. 

+   
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Fig, 110. — Pusul seminței în pătrat; Fig. 14].—Pusul seminței în triunghiu, ' 

    

  

  
In timpul din urmă ruşii N. A. şi B. N. Demischinsky, 

recomandă pentru ameliorarea grânelor, săcării cu deosebire 
pentru intrăţirea lor abundentă ca şi a altor cereale, la cele de 
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„ Fig, 142. — Un fir de ovăz la 2 luni după resădire. 
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toamnă, semănatul de timpuriu prin Iulie şi August şi apoi 
sădirea lor la 3—31/2 săptămâni dela semănat pe billoane. 
straturi sau spinări de 27 cm. lăţime la 18 cm. în pătrat până 
la primul nod ca, firele de holdă să vină cu 3—4 cm: mai 
'adânc îngropate în pământ, decât a fost ele la început, pentru 
a putea formă un al doilea ciclu de rădăcini în pământul nou 
neistovit, care să; le deă mai multă hrană şi rezistență în 
contra, intemperilor și să desvolte mai mulţi frați 10—15—20 
și mai mulţi, toți egali de viguroşi Şi de aceiaşi vârstă în urmă 
nutrirei mai copioase. Pentru cele de primăvară orz și ovăz spi- 

„nările se fac ceva mai mici şi ele se sădesc la 9 cm. în. pătrat, 
câte 5 rânduri întrun. billon, tot la 3 săptămâni dela semănat, 

    

          
    

  
  

| | 18 cm, i - | | XX x x 
| | zi „zi - ! XE x | ia! e 

A Ti - 

IX x! x X 
| 

| I ! : 
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| | 

E 
| IX x. x. Brazdă goală „Strat | Brazlă goală |! Strat 

Fie. 145, — Schema pentru săditul râului de toamnă. 

căci timpul lor fiind mai scurt, ele nu înfrățesc așă, tare. 
Săditul să se facă la, cele dintâi toamna, îndată, după ivirea 
nodului fig. 137, 138, şi după formarea, foii a 3-a și firele se 
scot cu casmaua mai multe deodată, se desfac cu îngrijire 
dela olaltă şi se scutură de toată țărâna dejă stoarsă de să- 
rurile ei, ca să vină puse în ţărână nouă nesecătuită. 10 oa-: 
meni pot sădi o desjetină=1.092 ha în 4 zile, ceeace se plă- 
teşte cu prisos prin îndoirea recoltelor. «Mai avantagios este 

» să avem 10 hectare de secară sădită, decât 100 hectare semă- 
nate după metodă uzitătă până aci». Această Gperaţie bine 
înțeles nu este posibilă decât în mic din lipsă de braţe.
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“ Pentru cultura mare şi unde această: din cauza lipsei "de braţe “nu este posibilă, se recomandă prăşirea [şi muşu- roirea. cerealelor îngropându-le cu 3—4:cm. ca, să vină pă- mânt-nou și acopere cu țărână primul nod de jos-—în același scop—şi cu ţărână proaspătă—după analogia prăşilei porum- " bului; la cele de primăvarăe bine ca această prășilă să se facă în două rânduri deosebite, ridicând pământ de câte 2 em, grosime în jurul lor cu prășitoarele mecanice și Planetjr. etc: 

  

  
  

"Fig, 144. — Fir6 de săcară, resădite, la dreapta unul scos pentru sădit — apoi după sădire la 3—4 şi 5 săptămâni, la stânea un fir înfrățit fără de a fi fost siidit, . - ” 2 

Ambele sisteme ar fi mult Superioare culturei ordinare celei mai îngrijite. Ea, sa luat dela, chineşi şi experimentat cu bune resultate în diverse gubernii ale Rusiei... 
"Prin sădit nu numai că se mărește considerabil recolta— dar fiindcă după analogia, culturei porumbului, între spinări rămân anual brasdele de egale întinderi nefolosite, Ia, anul se pot cultivă; acelea, în loturile celor producătoare, de unde 

cultura se poate repetă mai des Şi pământul nu se istoveşte aşă curând de forţele sale productive. i o 
Recolta ar fi foarte: însemnată-—media de grâu-după „Prof. Kartamijschef ar fi de 4.900 kgr.' boabe de desjetină 

N 
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faţă de 3.130 kgr. __ socotită ca recolta maximă la metoda 
usuală; deosebit” ca holaa, rezistă : mai bine la ger Şi la se- 

“cetă, şi deci e. mai sigură. - 
Unele plante d de mare ' valoare, şi a căror vegetaţiune 
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Fig. 145, — Săcara cultivată după cele îi metode de — semănată, prăşită şi să- 
dită câte 3 exemplare din fiecare — au fost semănate la 10 Iulie şi la 
10 August resădite scoase la 10 Qetomvrie st. v., cum întră în iarnă. 

este lungă, le semănăm mai intâiu în straturi, răsadnițe, și. 
“pătule calde, unde până sunt încă mici, le putem da mai 
multă, îngrijire şi apoi le sădim la vârstă dejă înaintată, pe 
locul - unde au să rămână, detinitiv. Până atunci putem pre- 

„.
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pară terenul şi să-i dăm toate îngrijirile necesare. Sădirea 
se  usitează la tutun, verze, napi, sfecle, morcovi, chimion ete. 

/ 77. - Pentru răsadniţe şi straturi, se alege 
! > totdeauna un pământ bogat de grădină, 

bine lucrat şi ingrăşat şi pe cât este po- 
sibil la adăpost, pentru ca să putem semănă 
sămânţa cât de timpuriu; eventual la caz 
de trebuinţă, să o putem udă. şi acoperi cu 
paie, gunoiu, rumegătură, rogojini etc. Un" 
strat de 230 m. mărime este suficient să 

E ne producă plantele necesari pentru sădirea 
Fig. 146. Plantater. unui hectar de loc. 

Pentru tutun facem mai bine pătule calde cu “ băligar 
de cal decât reci, şi tutunul. răsărit îl ferim de îngheţ şi 
brumă,” cu geamuri de sticlă, ţiplă, ori hârtie înmuiată în 

„uleiu etc. Da 
In răsa'iniţe plantele se udă, se plivesc de buruieni de 

repeţite ori, şi pe cât este posibil se răresc. Ele rămân acolo, 
până ce au ajuns la grosimea -unci pene groase de gâscă. . 
Atunci se scot de.acolo li se rupe o parte din foile supranu- 
mărare, și rădăcinile cele lungi şi groase, iar cotoarele rămase | 
se înmoaie într'o ciuruială de băligar, apă şi. pământ, şi | 
apoi se transportă în coșuri acoperite la, locul de sădit. Pen- 

"tru transport şi sădire. se alege totdeauna, un timp umed şi 
ploios, iar dacă pământul este uscat, după sădire ele se udă 
des, seara, sau . dimineaţa până ce se prind. De sădit se să-. 
desc cu ajutorul unui beţigaş. Distanţa la. care le sădim de- 
pinde.de mărimea, Şi modul de desvoltare a plantei. ” 

 



CAP. N. 

Ingrijirea şi întreţinerea 'semănăturilor * 

Odată sămânţa, semănată, și ingropată, numai puţin îi - 
mai putem ajută, și folosi la desvoltarea ei ulterioară, căci 
d'aci. înainte ea, se sustrage binişor de sub. puterea şi influ- . 
enţa noastră, și rămân ceilalţi doi factori, să lucreze asupra 
ei: solul şi clima. „Dela noi sămânţa, dela Dumnezeu darul“ 
este un vechiu proverb, al poporului nostru. ă 
Ă Solul şi clima noi nu le putem schimbă, iar de influențat 
Și modificat, foarte anevoie, şi în măsură tare restrânsă. De: 
altcum nici nu este necesitate, căci dacă terenul până aci a 
fost bine preparat şi îngrijit, plantele răuşesc la sigur, dacă 
numai clima, le este favorabilă. Faţă 'de climă, totdeauna, ale- 
gem şi cultivăm toamna plantele, cari suportă gerul de iarnă, 

„ori să termene vegetaţiunea Şi se coc până ce intră seceta de 
vară, și de a căror reușită nbi totdeauna, suntem siguri. * 

” Lucrările de: întreţinere, ce i le punem da d'aci înainte, 
Sunt puţine la număr şi neinsemnate faţă, de cele precedente. 

„Şi apoi ele nici nu sunt pentru toate plantele necesare sau de 
„aceeaşi importanţă, ci se modifică după natura fiecărei plante. 
Ca, lucrări de întreţinere comune tuturor plantelor sunt după 
terminarea, semănatului și a grăpatului: ridicarea şi curăţi- 

„Tea, răzoarelor de ţărână şi glii, sdrobirea bulgărilor şi cu- 
Trăţirea pământului scos cu plugul în drum și pe pajiști, și 
întoarcerea, lui înapoi pe arătură. Apoi adunarea grămadă 
şi arderea, buruienilor şi pirului scoase de grapă, şi împrăş- 
tierea gunoiului. . 
„___“ Iu fine este tragerea, scursorilor de apă în direcţiunea 
căderei celei mai mari a terenului, şi curățirea lor cu sapa 
sau cazmaua, unde se îmbină două, sau mai multe la olaltă: 

N
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: Scursorile de apă, vor fi cu atât. mai dese şi mai adânci, cu cât terenul este mai jos, pământul mai compact şi clima mai ploioasă. Unde terenul este prea apătos, încât tragerea de. brazde și scursori de apă nu este deajuns pentru svân- tarea complectă a, „lui, acolo este mai nimerit să-i facem drenagiu. 
| 

In decursul iernei şi: vara după, ploi mari, scursorile trebuesc căutate şi curăţite din nou, de câteori se simte tre- . - buinţa, pentru ca ele să fie totdeauna, deschise şi în stare de a puteă funcţionă. a Di _ ” 
„ Lucrările speciale de întreţinere sunt numai. puţine, și se aplică numai la unele plante sau la anumite stadii de desvoltare a, lor. Ajutoarele ce le putem da, sunt: 1) contra temperaturei şi climei; 2) faţă de pământ; 3) contra inimi-. cilor şi paraziţilor animalici ; 4) contra inimicilor şi parazi- ților vegetali... a 

In privinţa climei, putem ajutoră plantele în câtva contra secetei prin grăpare şi tăvălugire. Grăpăm pământul | argilos, iar pe cel nisipos îl tăvălugim, pentru a îmapiedecă evaporaţiunea, apei din pământ ;. rupând capilarele; fânaţele şi păşunile şi unele culturi de grădină, pe timp ce secetă le irigăm unde este posibil. SI 
Contra gerului, sămânăturile de toamnă, rezistă “mai bine atunci, când iarna sunt acoperite de un strat potrivit. de zăpadă, ca, de 15—18 cm.; sub care niciodată, temperatura nu scade mai jos-de —6"c, fie gerul cât de .mare. 
Zăpada multă, şi repeţită, prevede iarna pământul şi plantele cu o parte de apa necesară și pentru timpul verei Umezeala de iarnă şi mustul zăpedei este foarte favorabil pentru tot felul de plante. Totuşi şi zăpada poate fi uneori vătămătoare pentru sămânături, mai cu seamă când ea este prea multă, grămădită de vânturi ca, troiene pe sub dealuri şi la adăpos- turi, unde stă apoi multă vreme. Plantele sub ea ru. mai pot : răsuflă şi acolo holda putrezeşte —. se clocește — şi când șe | duce zăpada, vedem că holda' este pierită din lipsa .de aer. Tot aceea se întâmplă, şi când se prinde pe zăpadă o . - scoarță de ghiaţă, care iarăşi împiedecă pătrunderea aerului | la sămânături. Nu mai Puțin şi în cazul, când! sub zăpada mare pământul este încă neîngheţat, căci atunci căldura din. i N + „A i E
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pământ îmboldeşte vegetaţiunea să crească, și ea neavând 
aerul necesar, putrezeşte.: 

„Tot ce putem face contra zăpezei prea mari 6ste foarte 
puţin, şi constă numai în curățirea rozoarelor şi scursorilor 
de apă, iar pentru ruperea scoarței şi coajei prinse pe ea, - 
mânăm oile şi porcii peste ea, ca, cu picioarele lor mici să o 
rupă şi mărunţească: Pe sub coaste și la adăposturi, unde 
zăpada a fost grămădită de vânturi, acolo cu un plug de 
zăpadă făcut din 2 scânduri ori tâlpi de sanie puse în triun- 
ghiu ascuţit, o putem da în- lături, fără însă de a desvăli 
holda, cu :totul de zăpadă. Topirea ei am puteă-o grăbi prin 

-presărarea; de cenuşe, cărbune pisat, şi sare. 
Mult mai vătămătoare decât iarna cu zăpada mare, 

este pentru sămânături aşă numita „iarna neagră“, adecă 
fără zăpadă și geroasă. Atunci sunt cu doosebire periculoase 
vânturile violente și reci, în special Crivăţul, şi Austrul, sub- 
ție primăvara holdele foarte mult. Uncori pe terenurile nisi- 
poase, când pământul este înghețat,: Crivăţul spulberă holda; 
cu pământ cu tot. o 

“Iarna fără zăpadă este vătămătoare plantelor şi prin 
aceea, că pământul se desgheaţă ziua şi noaptea îngheaţă 
iarăşi. Ingheţul şi desgheţul repeţit are drept consecinţă, că 

„la fiecare înghețare gerul. saltă şi scoate din rădăcini un 
mare număr de plante, cari după ce s'a desgheţat şi svântat 
pământul, se usucă toate de soare, dacă cumva prin tăvă- 
lugire sau grăpare nu le punem iarăși în contăct cu pământul. 

Timpul rece de primăvară ne întârzie cu semănăturile 
de primăvară, și împedică şi semănăturile de toamnă din 
„desvoltarea şi cu deosebire din infrăţirea lor. Ingheţurile târzii 
și bruma, încă strică foarte mult semănăturilor, în special 
porumbului, fasolei, viilor etc. pe care le poate nimici cu totul. 
Toamna, bruma timpurie strică porumbul încă crud şi viile. 

Contra vânturilor predominante, ne putem asigură prin 
fac+rea de garduri vii inalte, prin plantarea drumurilor cu 
pomi roditori şi arbori înalţi, facerea de plantaţiuni de pro- 
tecţiune, cu făşii şi limbi de pădure, și prin amenagiarea şi in- 

„treţinerea, pădurilor. de protecţiune. La câmpie şi in special 
pe vastul şes al Bărăganului, facerea de tot felul de planta- 
țiuni contra. vântului predominat — Crivăţului — ar atrage
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“după sine o calmare considerabilă a, ţăriei lui.. Ele însă sunt 
acolo greu de făcut, pentru a puteă da un rezultat satisfăcător, 
nu atât din cauza climei secetoase, cât din cauza moşiilor celor 

. înguste şi lungi a sforilor şi curelelor de moșii: Pădurile însă . 
ar frâng&e şi moderă nu numai vânturile, ci ar spori ploile -. 
Şi iarna ar opri zăpada să nu fie spulberată. cc 

- Contra îngheţurilor târzii, asiguram plantele cele tinere 
„prin acoperirea, lor cu paie, gunoiu, frunze rumegătură ” de 
„lemne, iar pe altele, prin semănatul. în „răsadniţe şi pătule 
calde, până ce trec ingheţurile târzii. Iarba crudă din păşuni 
și fânaţe pe timpul rece de primăvară 0 putem: pune sub 
apă, dacă avem instalațiuni. de irigaţiune, de. oarece tempe- 
ratura, apei niciodată nu este aşă de tare expusă fluctuaţiu- 

- nilor, ca aceea a aerului. - ” ! i i 
„ Porumbul, sfeclele de sămânță și fasolea, dacă le semă- 

năm ceva mai de timpuriu, le ingropăm mai adânc şi aco-: 
„perim-cu un strat ceva mai gros de pămâni. 

" Plantele dejă. răsărite, le acoperim cu paie pentru a, le : 
feri de răceli. Contra brumei timpurie, porumbul şi via -le: 
ferim făcând in nopţile senine fum cu combustibile, cari produc 
mult fum: bălegar, putregaiu, paie ude, frunze, etc. ca prin 

fumul ce se produce și lasă pe jos, să impedecăm o răcire | 
prea lare a aerului prin o radiaţiune prea mare a pămân-, 
tului şi cu ea, formarea, de brumă. A 

Contra grindinei ne ferim de pagube prin asigurarea 
producteler; la una, din societăţile de asigurare. Deasemenea 
şi contra, focului cel mai nemerit lucru, este asigurarea pro- 
ductelor strânse la arie; iar clăile de pe câmp făcând 3—4 
arături (brazde) pe lângă linia ferată. DL i 

„Contra, revărsărei apelor curgătoare şi stătătoare, şi 
inundaţiunilor ne ferim de daune prin facerea de zăgazuri, 

„stavilare, canale şi corecţiuni de râuri şi alte lucrări de artă: 
„hidraulică. După ploi torențiale în urma cărora sa format. - 
„scoarță, de seminţele nu pot răsări din cauza, ei, scoarța tre- 
buieşte ruptă prin grăpare. | a A | 

“Timpul rece şi ploios nu numai că întârzie vegetaţiunea, 
dar şi o împedică 'din -desvoltarea ei normală: 0 desvoltă 
mai mult în foi şi tije, şi mai puţin în seminţe, dar şi acestea 
sunt puţin “dulci și fără vlagă. 'Sfeclele târzii deși se fao mari 

7
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in pivot, totuși ele sunt sărace in zachăr; cartofii se fac. 
apătoşi, cerealele şi fructele nu au nici-o dulceaţă în ele. Un 
timp. ploios şi rece pe timpul înfiorirei, impedecă fecundaţiu- 
nea, căci boabele de polen se. umflă de apă şi crapă înainte 
de vreme, și atunci cea mai mare parte din flori şi spice ră- . 
mân nefecondate, spicele şi capsulele rămân seci. . 

Contra, ploilor şi .răcelilor de peste un an nu.putem face 
aproape nimic pentru ale împedecă — decât svântarea ra- 
pidă a pământului prin deschiderea tuturor scursorilor de 
apă. Un timp ploios şi cald; desvoltă plantele prea iute în 
tije şi foi, încât celuloza nu are timpul necesar de a se înlemni» 

"Şi e:e cad. Căldura, cu umezeala, favorizează desvoltarea, a tot 
felul “de ciuperci parazite. Ploile torențiale împreunate cu vânt 
violent. culcă cerealele la pământ — iar furtunile şi .vântu- 
rile violente rup copacii și smulg plantele groase din rădă- 
cină şi pe celelalte le vatămă şi le culcă la pământ; porumbul 
de ordinar se scoală iarăși. Cerealele culcate la pământ dacă. 

„nu se mai pot ridică, rămân cu bobul sbârcit și incomplet. 
* Porumbul culcat ce nu se mai poate ridică, dela pământ, îl 
mănâncă şoarecii şi şobolanii ete. a 

Ploile îndelungate pe timpul recoltelor ne fac mari stri=- 
- căciuni, ne împedică la, uscatul fânului Şi ploile il inegresc 
iar cerealele le face să crească în snopi și clăi, de pierd şi ele . 
din culoare şi forţa germinativă, des. în anul 1908. 

Seceta încă întârzie semănăturile în toate privinţele. Cele 
neresărite pot să rămână săptămâni și luni:intregi în pământ de 
Şoarecii şi insectele adună sămânţa şi o mănâncă. Plantele ră- 
sărite se usucă din lipsă de umiditate, sau că, stau pe loc'mai. 

„multe săptămâni și devin - cu totul pipernicite. Dacă seceta 
-. se ivește mai târziu, când, laptele bobului a început a se în- 
groşă, de se întinde, atunci nule mai strică mult; la din contră, 
dacă este mai timpurie, atunci plantele devin precoce, se 
pălesc și rămân incomplete seci sau cu bobul sbârcit. Când insă. 
seceta a fost în primele stadii de desvoltare, apoi de aci încolo. 
a urmat timp potrivit, atunci plantele rămân ceva scurte în 
tije, dar ele tot leagă şi la. grăunţe sunt bune. Un timp cald 

"Şi secetos înainte de maturaţiune ridică foarte mult valoarea, 
“întrinsecă, a productelor — sfecla o face mai bogată în zachăr, 
strugurii mai dulci, tot felul de fructe mai gustoase și.aromatice. 

A
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Contra secetei nu putem face pentru a ne apără de ea decât foarte puţin. Pentru a-i paralisă efectele. vătămătoare "„Srăpăm pământurile, iar pe'cele nisipoase le tăvălugim, pentru ale conservă mai bine umiditatea sau le prăşim pe cele argi- : loase şi lutoase. Incolo rămâne ca unicul mijloc eficace contra ei, irigaţiunea, unde: este posibilă, după ori şi care sistemă. | „ Timpul prea gras —ploaie cu căldură —desvoaltă plantele - „Și în special cerealele mai mult în tije şi foi, şi. le grăbeşte Şi paiul neavând destulă rezistență pentru a suportă, spicul cade. Căderea lor atrage totdeauna - după” șine desvoltarea incompletă . a bobului și: desvoltarea de ciuperci parazitice. Cauza: căderei a tost unice lipsa de lumină, căci celulosa- nu - „Sa putut inlemni în deajuns ca să-i dea paiului rezistenţa, . - necesară, | Ea 
Ca un miloc nimerit „pentru combaterea şi prevenirea | “căderei. se recomandă: semănalul în rânduri, semănatul mai „Par, sau rărirea, plantelor, inainte de impăiere, ca, lumina să „poată pătrunde printre toate plantele. până la pământ. Și des-. . - fundarea pământului sau aprofundarea brazdei incă este un bun : mijloc de a o preveni. Un alt mijloc de a-le preveni „este ciupirea vârfurilor Și păşunatul cu. viţeii şi oile toamna, „sau primăvara; când holdele .sunt..prea imbelşugate şi ne temem de „0 cădere a lor.: Păşunatul să se facă totdeauna numai când timpul este frumos Şi cald şi pe pământul svântat „Nu numai răritul plantelor, 'ci uneori Şi. ruperea foilor "și tijelor este necesară pentru a procură plantelor lumina şi aerul necesar; astfel la hameiu, vie, etc., se rup lăstarii su- pranumărari, la porumb Şi tutun se rup puieţii, pentru a „desvoltă, mai bine tijele rămase. - Sa “In total ajutorul ce-l putem da plantelor contra neajun- surilor climei, vedem că este cu totul neinsemnat. . . „Ajutoarele ce putem da plantelor contra. calităţilor in- | suficiente şi neajunsurilor terenului, deşi încă sunt puţine la | număr, totuși ele sunt mai. insemnate, şi de un efect mai mare. Am văzut mai sus că la -semănăturile de toâmnă plantele : scoase de ingheţ şi desgheţ din rădăcină le punem din nou - în contact cu pământul, prin grăparea sau tăvălugirea lui : primăvara. Pe cele:cari sunt prea dese le rărim cu grapa $i estirpatorul, iar celorlalte. la toate le tragem ţărâna. nouă 

- 6336 a | 25
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în “jurul lo, prin care le silim: să întrățească din nou și să 
„se îndesească, ăi 

“Toate plantele profită când tragem jărână nouă în : jurul 

lor: şi absorbirea de alimente. şi asimilaţiunea se face mai 

intensiv. De aceea fânețele şi pajiştile-cu' iarbă rară prin 
'grăpare întineresc, scoţindu-se. muschiul, -pajiștea se încheie, 
sau cel puţin se îndeseşte iarăși. E 

Semănăturile de toamnă după grăpare devin cu mult 
mai dese şi mai bine încheiate, decât cele negrăpate. Luţerna 

“cu cât o grăpăm mai mult, cu atât ea se incheie şi îndeasă 

“mai tare. Plantele prăşitoare- au lipsă ca în decursul vege- 

tațiunei şi desvoltărei lor să. rencim de 2—3 ori pământul 
în jurul lor; —cu alte cuvinte să le săpăm-şi în urmă: să le 
muşuroim. “ 

„- “-Tăvălugul și grapa le întrebuințăm ori-decâte- -ori sa 
prins o scoarță ori coajă pe pământ, pentru ruperea şi dis- 
trugerea ei, care împedică, pătrunderea şi circulaţiunea apei 
şi aerului în pământ, şi strânge plantele la rădăcină. In fine 

- noi mai întrebuințăm-grapa, şi pentru distrugerea şi curățirea 
buruienilor şi. mărunţirea bulgărilor. : 

Insă cu: mult mai eficace” pentru. stârpirea buruisnilor 

"si mărunţirea pământului este un alt mijloc: săpatul sau pră- 
şitul; care' pentru unele plante sa dovedit a fi nu numai fo- 

lolositor, ci chiar indispensabil, pentru ca ele să poată ajunge 
la desvollarea lor normală şi la maturitate deplină. De aceea, 

lor li sa dat numirea plante de sapă. sau plante prășitoare. 

| Prășitul.lor se face de câte două sau mai multe ori, 

şi are de scop distrugerea buruienilor, ruperea -scoarţei for- 
mate şi mărunţirea, gliilor, formarea de ţărână şi mobilizarea 

i, pentru ca aerul şi apa să poală pătrunde mai uşor în 

pământ. şi bacteriile din pământ să poată lucra. La unele 
plante la prăşila din urmă totdeauna se trage ţărâna for- 

__mată în jurul lor. sau se .muşuroiesc, pentruca le desvoltă 
mai bine rădăcinele aeriene (la porumb) iar la altele, tijele 

subterane şi tuberculele d. ex. la cartofi, sfecle. etc. 
„Prăşitul se face cu "sapa ordinară de mână, ori cu sapa 

"sau  prășitoarea mecanică trasă de 1—2 vite. 
"Cu sapa de mână, lucrăm mai bine și curat decât cu 

oricare alt instrument, și putem da, fiecărei plante, ațenţi-
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unea şi ingrijirea, ce ea reclamă. Totuşi cu ea putem lucră 
numai puţin de tot, şi prin urmare săpatul cu mâna ne vine 
foarte scump, şi perdem mult timp. Unui om cu sapa de mână, 
ca să sape un hectar de loc îi trebuesc 10—26 zile, după cum 
pământul este mai îndesat ori mai afânat, mai buruienos și „bulgăros, ori mai curat şi mărunțit: 

„ „De aceea, mult 'mai spornic și economic este prăşitul cu sapa mecanică trasă de vite, unde săpăm două, trei sau şi până la 13 rânduri de odată, și la care doi oameni cu un cal pot lucră 1,10—4,7 ha, iar cu doi cai 2,0—4,0 hă pe zi; „deci cu ea câştigăm din timp şi de, spese: .In schimb însă, 
sapa mecanică o putem întrebuinţă numai acolo, unde plan- 
tele sunt sămănate sau puse în rânduri drepte, fie continuie, 
fie intermitente, şi niciodată la plantele sămânate prin îm- prăștiere. Apoi cu ea nici nu putem da fiecărei plante aten- 
ţiunea şi îngrijirea specială ce ea reclamă, ci trebue să .ne 
mulţumim numai cu ingrijirea generală Şi cu toată atenţi- 

  

. 

Fig. 147. Prăşitoare simplă pentru cai de Clayton & Shuttlevwort, .costă > 

Ă 
” i 

loco cu accesoriile ei. la olaltă 180 lei > . . , 
/ 

unea și şilința, ce ne dăm, totuşi vătămăm şi distrugem unele plante fără voia noastră: Un' mare defect al lor este, că cu “ele putem lucră numai între rânduri, nu însă şi între fire, afară dacă numai plantele nu: sunt puse, cumva, de tot rari, „ca să putem săpă cu -ele în lung. şi -lat.. Şi pe. ele nici nu le putem apropiă așă de tare de rădăcinele plantelor ca pe cele de mână, fără. a vătămă ori tăiă plantele. i 
Cu toate acestea. pentru a merge şi.cu ele la extrema. „posibilitate şi ale adaptă tuturor raporturilor, toţi fabricanţii au făcut sapele mecanice cu diferite cuțite mobile, ca să, le putem adaptă, pentru ori şi ce distanţă, și le-au prevăzut și



cu nişte coarne sau cu o manivelă, cu ajutorul cărora să le 
putem indreptă și dirige în fiecare moment. Le dirigem în de- 
cursul lucrărei când spre dreaptă când spre stânga, pentru 
a feri plantele cultivate de vătămare iar buruienile cuprinse 

-- între “cele două şiruri le distrugem şi nimicini cu totul. Afară. 
de acestea ele mai posed şi un regulator. pentru regularea 
adâncimei, la care: ele au să pătrundă. _ : 

„Ori şi care ar fi sistema prăşitoarei "mecanice, toate au 
" nişte carâmbi sau rame de fier ori de lemn, pe 'cari se fic- 
sează,. cuțitele şi nişte coarne sau o mânivelă, pentru diri- 
geat și condus. Cuţitele totdeauna, sunt făcute mobile, de 
forme diferite: cuneiforme, verticale, incovoiate, sau orizon- 
tale, cordiforme, triunghiulare, în forma unor mici brăzdare 

= ete. „Una şi aceiaşi prăşitoare mecanică -are diferite feluri de 
| cuțite, cari pot fi schimbate şi 

înlocuite după trebuinţă. Pentru 

J& transport ele sunt puse totdea- 
una pe niște rotile. După por- 

=£ tul lor exterior, maşinile de. 
-  prăşit se apropie “foarte mult de - 

„Piz 148, — Prăzitoare scoțiană ostirpaioare şi cultivatoare, iar 
- | altele se aseamănă mai mult 

cu plugurile polibrazdare sau cu mașinile de semănat în 
rânduri. 

- .... Intre prășiloarele mecanice una din cele mai “simple : 

    

   
    

  

    

  

Fig. 149, — Planet junior 

” este ariciul agricol, care se aseamănă. mult cu 0 grașă, dar. 
are un brăzdar mare la mijloc. EI se potrivi eşte bine pentru
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ruperea scoarței prinse pe semănături, şi pentru distrugerea . buruienilor. Aa | | .. Pentru distrugerea buruienilor dintre rânduri este “po- „trivită și'sapa mecanică de Scoţia, a cărei cuțite sunt înco- voiate .şi ocupă tot terenul dintre rânduri. O altă sistemă este prăşitoarea americană Planet. junior dar care se asea- „mănă mai mult cu plugul decât cu cultivatoarele şi are” patru cuțite în forma brăzdarului, C2a, manuală -este prea grea pentru un om şi prea ușoară pentru vite, - 
In Transilvania sa întrodus de câţiva ani incoace pentru "săpatul porumbului .dintâiu şi a doua. oară, sapa mecanică s 

ca compliment la maşina de pus porumb, tari ambele sunt - “invenţiunea unui țăran român de acolo. .Cu ca putem săpă „Cu 3-sau 5 fiară 'de. odală,. pentru. distrugerea buruienilor şi - mărunţirea - pământului, iar pentru prășila a doua, -îi mai „aplicăm pe delături două table groase de fier, — cormane — pentru tragerea ţărânei de - 
două, părţi şi grămădirea 

- ei în spinări-- muşuroitul 
- în lung. Ea se bucură în 

partea locului de multe 
consideraţii, şi este înire-"“ 

„buințată,- atât de proprie- . 
tataea mare cât şi de pro- 
prietatea mică. Este foarte | | | Ei simplă, uşoară, şi ieftină, şi o putem. face și.noi cu. ori. şi ” care fierar din. sat. .De aceea, ca ar merită, atenţiune şi din 

  

Fim. 150.— Prăşitoarea de p'ramb americun 

pariea noastră, 
”. Țăranii noştri se servesc la prăşitul „porumbului : mai mult de rariţă şi de plugurile numite: bulgărești. Rariţa are . | „un brăzdar la mijloc Şi două dreve laterale în loc de-cor- | mane; cormanele ei nu se pot adoptă îndeajuns după „lăţi- mea, spaţiului între rânduri. Mai „bune : sunt rariţele noi -de fabrică, cari au înapoia. cormanelor două stinghii găurite, cari se pot lărgi, pentru..a -da. totdeauna cormanelor distanţa. şi poziţiunea neceșară. Ea este un' plug uşor: fără rotile, dar „cu un picior mobil sau cu o cărigă, ce se poate urcă şi sco- “bori. La, prăşit sar puteă întrebuinţă şi  plugurile polibrăz- dare, cu care prăşim; două rânduri deodată. . 

7
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„1. Prăşitoarele compuse 

"Uneori în locul .prăşitoarelor simple, intrebuințăm -pră- 
" şitoare complecte, cu cari putem prăşi lă două sau mai multe 
rânduri deodată. Ele se întrebuinţează cu deosebire la: pră- 
şitul “cerealelor, semănate în rânduri, la prăşitul sfeclelor, 
a rapiţei. şi a altor plante. Numărul lor este foarte mare, - 

    
„Fig, 151. — Prăşitoarea compusă a lui Eckert Berlin 

„căci ori:care fabrică caută săşi aibă instrumentele ei proprii | 
deosebite prin numărul cuţitelor şi după forma.lor de a ce-" 
lorlaite. Una dintre cele mai usitate şi mai bune, este pră- 

| | -„ şitoarea mecanică a lui Smyth 
ă N « / ameliorată de Zimmerman,. care 

ZI Cai - se destinge intre toate prin sim- 
* plicitatea construcţiunei ei. Ea se 

compune din o teleagă avansată 
şi o'ramă cu cuţitele curbate, ce 
vine .in urmă. Ea face lucrul 
foarte bun şi se poate adoptă la 
ori şi care distanţă. - 

Ă ) Ceva mai simplă este pră- 
şitoarea, lui R. Sack, a cărei rame .se invârtesc în jurul 

“roatelor, şi pentru transport ea se ridică în sus şi acaţă de 
- un cârlig. Ea se poate ușor direge cu ajutorul manivelei, 
care prin. un angrenaj împinge rama cu .Cuţitele, când la 
dreapta, când la stânga. . , 

O atenţiune deosebită recere aranjarea și distribuţiunea 
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cuţitelor, ca ele pe deoparte să-și! ajungă pe deplin scopul 
„or, iar pe dealta să nu- atingă şi. vatăme plantele cultivate, : ce voim a prăşi sau rădăcinile lor. |. i 

„„ “Daci. rezultă că prăşitoarele mecanice sunt nişte instru- 
mente foarte preţioase, care merită mai multă .atenţiune din 
partea, agricultorilor noştri, decât li s'a dat până acum. La 

"cultura întinsă de porumb, ce facem, ele nu „numai. că ar 
permite o cultură mai: sistematică, a lui dar ar reduce foarte. 
mult din timp şi.spese, şi tocmai. timpul potrivit face la po- - 
rumb mai mult decât la oricare altă plantă. Săpăm cu două 
vite intr'o zi su sapa mecanică .peste v .falce sau 3. pogoane 
cât ar. putea săpă 15—20 de oameni cu sapa de mână! In Tran- 
silvania astăzi foarte puţini țărani işi mai sapă cu sapa de mână! 
"porumburile. lor chiar, ci numai cu sapa mecanică, deși acolo 
sunt braţe. mai multe şi mai ieftine decât la noi. . + N 
„La prăşitul sfeelelor, a chimionului etc. începem cu pră- 

“şila când incă nu au răsărit bine toate plantele, dar privind 
in Jung se poate vedea Şi distinge bine direcţiunea rânduri- 
lor pentru a distruge buruiana şi a o impedecă de a se lăţi. 

Pentru tăiat buruiană sunt bune cuţitele curhate, iar 
pentru ruperea scoarței, cele drepte. Când avem să tormăm 
țărână, întrebuinţăm brăzdarele. Pentru distrugerea buru- 
ienilor, putem prăşi şi numai superticial la 3—5-cm, iar.la 
a doua, şi când voim să: şi muşuroim, atunci săpăm mai 
adânc la 8—10 cm. A doua. prăşilă o dăm de obiceiu. ceva 
“mai adânc :decât intâiu, pentru ca să se mărunţească bine 
pământul. La, cea din urmă, totdeauna tragem ceva pământul 
în jurul plantelor, iar la, unele formăm: spinări şi cuiburi sis- 
tematice. Nu este rău, pe cât este posibil, ca prăşirile, ce se 
succed, să le dăm in direcţiuni opuse, pentru a răzbi mai 
bine. pământul cu cultura. Numărul prașilelor,'ce se pot da 
unci plante, variează dela 1—4 şi mai .bine.. - 

Timpul, în care este a, se dă o nouă prăşilă, nu se poate - 
fixa de mai înainte, ci depinde de starea. in care 'se găseşte. Pământul, de mersul temperaturei, de desvoltarea, buruienilor etc. Pământul. bulgăros şi cu glii, nici că se. poate mărunți: 

„Cu sapa, mecanică în deajuns, ci trebueşte lucrat numai cu 
sapa de mână. Scoarța şi hurvenile- cu rădăcini scurte insă
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se pot distruge şi cu sapa! mecanică. Ea să se repete pe cât 
este. posibil, tot. la 2—3 șăptămâni. 

-.. Pentru prăşit se alege totdeauna un timp cală și când 
pământul este svântat. Dacă pământul este moale, nu nuniai 
că.nu-l putem săpă în deajuns, din cauză că se formează 
bulgări din el, dar nu .putem stârpi nici huruenile, de oarece. . 
pe pământul jilav, ele deși tăiate în 2—3 zile se prind iarăși. 

- 3 . Inimicii şi paraziți plantelor, 

Între ei numărăm animalele dela cele mai mari, până la 
cele. mai: miei deopotrivă, cari atacă şi distr ug semănăturile, şi frus- 
trează pe om de rodul muncăi sale. . Cele mari o fac în puterea 
forței lor musculare şi a lipsei de- hrană, iar cele . mici prin nu- 

„mărul lor cel imens. de mare, în 'care se“ ivesc: Multe din cele mici 
sunt periculoase prin aceea, că din “cauza micimii. corpului lor, 
nici că le putem .observă cu ochiul”liher, ci constatăm numai efee- 
tele lor d. es. la filoxeră, neimatozii _anguilule ete. Devastaţiunile 
făcute de ele, pot fi egale, la cele mari ca şi la cele mici, însă de 
multe ori sunt niai însemnate la cele mici, decât-la cele mari. De: 
cele mari ne mai putem apără și feri prin împuşeare, prindere ete., - 

„dar de cele mici ba, căci pe acestea de multe ori, .nici pe ele și. 
nici modul -lor de propagare, nu-l cunoaștem încă la toate, | 

- Intre animalele mari vătămătoare semănăturilor putem nu-. 
mără animalele; rumegătoare; . pentru porumb, cartofi ete. ursul, vie- 
zurile şi mistrețul, cari fac mari stricăciuni în culturile de porumb 
şi cartofii din părţile muntoase ale ţărei. - 

Ursul atacă eu deosebire porumbul când este crud în lapte 
şi de copt, şi este periculos prin aceea, că el mai mult. strică — 

rupe — decât mănâncă. Poporul nostru se apără de urs prin 
focuri aprinse, la colibe apoi când vine: ursul îl: alungă cu tăeiuni 
aprinşi, chiote şi organizând goane după el. e 

Viezurile atacă porumbul mai. mult noaptea şi-l cară. în cul- ; 
„cuşul său; țăranii îl: împușcă, îl prind în curse, eventual toamna 
şi iarna îi caută. culeuşul, şi îi iau depozitele lui de proviziuni 
pentru iarnă, 'cari de multe ori sunt destul „de considerabile, câte . 
2—10 hl. grăunțe, şi pe el îl omoară. 

Insă mult mai periculos decât urs şi viezure :este mistrețul 
sau porcul: sălbatic, care atacă, semănăturile în tot „timpul anului, 

;



şi le cauzează mari stricăciuni. El le atacă, atât ziua cât şi noaptea. Cu deosebire cartofii şi porumbul în. lapte devin pradă lor şi pot să le decimeze şi strice cu totul, încât să ne constrângă ca să re=: nunţăm cu totul la cultura lor, în anumite localităţi. Şi ei sunt greu “de împuşcat, şi odată înfierbântaţi sunt. foarte periculoși „pentru om. Pi DC 
“Dintre animalele mai mici sunt vătămățoare : rozătoarele -în - genere, şobolonul sau cățelul pământului ( Crisetus Jrumentarius) „Şi șoarecele de câmp (Arzicola artalis). Tepurii fac iarna  strică- "-ciuni, cu deosebire în școalele ds pomi roditori, în grădini şi ver-:* | zerii, Contra, lor ne putem apăra prin garduri de sârmă eu ghimpi... Şobolanul încă este vătămător prin aceea, că şi el strânge. bucate, şi-şi face proviziuni pentru iarnă. Unde se :găsese. mişunele sale; „acolo trebueşte scos cu depozite -cu tot; şi munca se răsplăteşte prin; cerealele aflate în ele: - - -: a - „In unii ani, şoarecii se înmulţesc peste „măsură, și fac mari. stricăciuni semănăturiloi” şi la tot felul de plante: Contra lor s'au „recomanda: dejă mai multe mijloace: câ. intoxicarea, cu grăunţe o- trăvite cu aşa numita şorecioaică, sau pastă fosforoasă, cu arsenic, grăunțe ferte cu strigoaie ete. Insă aplicarea, lor este mai grea, şi mai periculoasă chiar decât: şoarecii, de :oarece “grăunţele intoxi- cate le mănâncă mai curând pasările şi alte animale folositoare, „ „pe care am voi să le cerotim. Sau să le punem. bacilul * tifosului “ Bacillum typhi-murium în Săurile lor, care le transmite boala dela unul „la altul fără de a se transmite la .om sau la, alte animale. Cel mai - . nimerit mijloc însă este de a; menajă animalele, cari îi strâng în orice tinp:. vinderei, buhe, ciori, apoi. vulpi; nevăstuici, ariciu, ete. In unele ierni muma natură însăși îi răpune' aproape: pe toţi, şi „anume atunci, când sunt ploi -multe de li se umple „toate găurile, "cu apă, și apoi vine -un ger şi pământul îngheaţă, sau când se t0=, | peşte zăpada de odată și apoi urmează iarăşi un timp rece. “ Dintre pasări sunt vătămătoare 'semănăturilor în special grâ- ului şi orzului vrăbiile, porumbului ciorile şi stăncuţele, atât când_ răsare cât şi când este în lapte, iar sămânța de cânepă o caută “. bucuros: tot felul de pasări „cântătoare. Contra, lor! aveti puţine. . “mijloace de: a ne apără: contra vrăbiilor ca să nu: cultivăm grâu „şi orz în jurul satelor, a : gârdurilor vii şi plântaţiunilor; contra „ciorilor și stăncuţelor ne apărăm stricându-le cuiburile şi luându-le ouăle. In unele localităţi unde sunt puţine plantaţiuni de es. pe 

Pa “
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„ întinsa" câmpie. .a Bărăganului “ciorile sunt o adevărată plagă 
pentru locuitorii dimprejur, căci îşi fac cuiburile. în el6 eu miile: 
şi. devastează. toate porumburile locuitorilor din vecinătate. Autori- 
tăţile noastre administrative, nu. au luat pân'acum nici-o măsură. 
pentru .stârpirea, şi împuţinarea lor. Unii însă consideră ciorile mai 
mult folositoare decât vătămătoare agriculturei, căci s'ar hrăni mai 
mult cu insecte decât cu grăunțe. a 

, Dintre moluşte face stricăciuni meleul de câmp (Lima. agri- 
3lis) care seara și dimineața, umblă pe răzoarele dintre semănături. 
Contra lui ne putem apără prin: presărarea de var nestins pe ră- 
zoare,, pe unde el umblă se încarcă.de var, care stingânda-se îl omoară. 

Insă mai mult periculoase decât animalele” “patrupede şi pa- 
sările, sunt insectele, cari se ivese de multe ori, în număr imens, 
în” milioane şi miliarde. Ele: sunt: cu atât mai numeroase şi se ivesc 
mai des, cu cât animalele și pasările cari le mănâncă, au fost îm- 
puţinate şi cu deosebire: graurii, pasările cântătoare, apoi cârtiţa, 
„şoarecii, azicii, Hliecii,: nevăstuica, şi toate amfibiile, broaște, şopârle, - 
şerpi ete,, eare le'strâng în mare număr. "Acestea toate ar trebui me . 
najate,. pentru folosul. ce ne -aduc, dar cu deosebire pasările mai 
mult decât oricare altele. Pasările cântătoare ar trebui nu numai 

- ocrotite prin împiedicarea prinderei şi împuşcărei lor, ci şi înles- 
nită stabilirea lor. la rioi prin punerea de cuiburi și cutii pe pomi 
înalți şi tufe, în cari ele să-şi poată face cuiburile lor... Pasările 
ne face servicii pe cari mii de oameni, n'ar fi în stare să le să- 
vârşească aşa de bine. - „- 
„Intre insecte avem să distingem doui, categorii: unele migră- . 

toare, cari vin şi se due fără să știm de unde și cum, şi altele 
„cari se ivese mai des, sunt oarecum stabile la noi. Intre insectele 
pasagere, sunt de citat în prima linie lăcustele, lăcusta călătoare 

“(Oedipoda migratoria) care în: unele : provincii este o adevărată 
pacoste şi pedeapsă a lui Dumnezeu. Ele se ivese în unii ani în 
cete atât de numeroase de intunecă lumina soarelui, producând un 
zgomot asurzitor, şi unde se lasă jos devorează şi nimicese tot ce 
este verde, lăsând o adevărată pustietate în urma lor. Ele se pză- 
sese cu deosebire în “ţările calde ale orientului, de unde fac dese 
invaziuni și la-noi mai cu seamă din Rusia. Cu deosebire partea 

"de jos a Basarabiei, Delta Dunărei şi Dobrogea sunt des expuse 
invaziunei lor. In Ungaria s'a ivit în.1888 şi 190$ pe puste lăcusta
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din Marocco (Stauronolus maroccanus) Thunb. Dar ele se pot prăsi 
şi la noi fără de a veni de aiurea. a 

De distrus. ea unic mijloc. probat până acum contra lor este. 
de a le căută şi ale distruge ouăle, până când sunt încă în pungi, 
aceasta, prin .Martie şi Aprilie; iar dacă au ieșit odată din ouă, 
insectele crude până ce n'au prins încă aripi, ca să, poată zbură, 
de ale goni dinapoi încet şi cu precauţiune, către niște gropi adânci. ' 
ori: şanţuri cu.apă, către pânza de Cipru de l.m..lată ciruită 
pusă în unghiu ascuţit, în care să le prindem şi omorâni prin călcare 
ori ardere sau prin înecare. Gropile. de -prindere se fac .pe întreg 
frontul focarului şi unde voim să mânăm lăcustele.. La marginea 
ci, ea are două aripi care se combină întrun unghiu obtus. Groapa . - 
se, face cu păreţii. verticali, de 60 em. largă, 1 m. de adâncă, iar 
pământul scos din ea se aruncă pe partea opusă ca zăgaz, ca să 
poată împedecă trecerea lor.. - o | | 

„Dacă însă lăcustele au prins odată! aripi, de pot zbură, atunci 
nu .le mai putein combate, decât a le alungă sau a le împedică.- 
de a se lăsă jos, producând un zgomot asurzitor cu tot felul de o-. 
biecte' sunătoare — clopote, tinichel ete., prin care le speriem. Mă- 

_suri energice luate îndată contra lor adue „bun folos; din contra 
întârzierea şi neglijenţa, cauzează” numai “pagube incaleulabile. 

Cecidomaia destructor, (Ausea, . Hessilor) "aşa .numită : pentru 
că a fost importată din America în Europa la finele secolului -al 
18-lea de trupele germane, ce se întorceau dela războiul Statelor Unite 
cu. saeii şi trusoul lor. Cecidomia este o museilită,. mică pe care 
abia o putem zări ei ochiul liber." . | | a 

Ea este periculoasă prin aceea, că are două peneraţiuni una 
care zboară primăvara, în Maiu, şi alta toamna prin Septemvrie. 
Ea, atacă cu deosebire secara şi grâul de toamnă şi de primăvară, 
dar şi orz, ovăz ete. e o a 

* Între cele mai frecuentă indigene şi vătămătoare cerealelor, 
vom. înșiră, în prima linie gândacul de Maiu, găinuşa sau scărăbușul 

- (Oelolontha vulgaris), care atâtgândacul, cât și omida lui sunt foarte - 
vătămătoare şi atacă tot felul de plante. o a 

„Contra, lui ea, mijloace probate până acum sunt: senturarea 
gândacilor de pe pomi şi arbori dimineața pe rouă, când sunt in 
repaos şi darea lor.la, rațe şi gâşte ca, s&-i mănânce sau opărirea - 
lor şi prefacerea în compost. Adunarea omidelr din brazda dupe - 
plug, eventual punerea poreilor pe locul unde se găsese multe



ma 7 
oniizi, ea ei râmând'să 16 adune: Menajarea a 'tot felul de pasări, cari le adună.! | | e 

Greerul de:câmp (i Gryllus campestris] şi ( Gryllus melas), încă se ivese uneori în milioane, şi cauzează, mari stricăciuni în semănături 
Contra lor este un singur mijloe eficace, de a menajă cărtiţa, _care în drumurile ei subterâne,: ce-și face prin pământ caută toate omizile şi.le devorează. i 
Mari devastaţiuni cauzează uneori semănăturilor omida dela 

un gândac (Agriotes segelis), a cărui omidă este dreaptă ca, sârma. 
“EL atacă sub “ambele forme, atât semănăturile cât şi rădăeinele: lor. 

*. “Contra lor ea unic mijloc de combatere este menajarea câr- tiței şi a pasărilor, cari le adună. Cu deosebire codobatura le adună ' tare după plug și de pe brazde. a . | 
Apoi un. fluture mie (Agrotis segetum), a cărui omizi cenuşii 

încă fac multă stricăciune în tot felul de semănături. Contra lor 
ne apărăm prin aceia că “facem . în jurul focarului. de infecțiune şanţuri de 25—30 em. adâncime, cu-păreţii verticali şi apoi omi-_ 
zile după ce au devorat toată noaptea, se pun În mișcare către alte “locuri; cad în groapă şi Cimineaţa le putem omorâ . prin călcare 
ori -înecândule. - E Mi 

Purecii îi combatem prin. presârarea răsadurilor cu giinaţ,. 
cenuşă, var nestins, ete., prin care plantele se dezvoltă mai iute, 
încât” pureeii nu le mai pot mâncă. o a 

' Păduchii de pe foi şi flori (Aphis) de diferite varietăţi. şi 
culari, cari atacă vârfurile plantelor tinere şi de multe ori -seere- 
tează un sue alb în urma lor. Planta sângerează în urma, Împun- 
săturilor lor; pe ei îi combatem prin ruperea vârfurilor şi foilor 
tinere, iar la cele bătrâne nu le mai pot strică. - i 
“Din clasa verimilor, încă pot. atacă uneori. plantele „vietăţi 

"în mare număr şi să ne fâcă: pagube însemnate. 
hRâmă (Laumbricus terestris) în pământurile grase când se gă- 

sește în mare număr, ea poate deveni dăunătoare. Pe ele le cău- 
tăm la săpatul cu casmaua; şi le omorâmn, eventual” punem gă- 
inile şi rațele ea să le adune şi mănânce. Alzfel ele sunt folositoare. 

!  Anguilula este un niic „vierme alb care atacă grâul şi alte 
plante cultivate, și se găseşte cu deosebire în bobul de grâu, de, 

"unde „pentru devastaţiunile ei a căpătat numirea, de: (Anguillula 
tritici) şi (Anguillula: devustatriz).: Poporul : nostru numeşte grâul 
atacat de aneuillule, cucurujel sau călcâi. | a 

3



Nematodii (Heterodera Schachlii), este -un mie verme, ce s'a ivit în anii din urmă pe; sfeclele de zachăr, şi anume pe rădăcinile fibroase ale lor, şi fae mari stricăciuni EI. se aseamănă mult cu 
i 

anguillula. Afară de sfecle el mai trăeşte şi pe toate cruciferele şi pe ovăz, şi pe o mulţime de alte plante burnienoase. Na - 

3. Inimicii şi paraziţii vegetali 

Inimicii Plantelor cultivate, sunt toate buruicnile adică plan- „tele sălbatice, ce crese spontaneu prințre ele, le inundează inai mult sau mai puțin, şi 'le detrag o parte din. hrană ȘI iumină până ce - uneori :le suprimă “eu totul: „ 
„” "Buruienile sunt plante anuale, din cari unele se propagă cu. deo- - "sebire prin sămânță, şi răsar rapid, şi altele răsar mai târziu ori sunt plante vivace, cart 'trăese doi' sau mai mulţi: ani şi se propagă cu deosebire prin rădăcini şi stoloni... | Ie 

Buruienile anuale şi bisnale cari se propagă prin sămânță, şi răsar rapid sunt cu deosebire; macul „păsărese (Papaver Bhoeas), muştarul sălbatie (Sinapis arvensis), rădichioara, !Rhaphanus rha- Phanistrum) neghina sau cocoşeii (. „Agrostemma Githago), spălăciosa sau crucinliţa(Senecio vernalis),rocovină( Stelea ria media),vineţica(Centau- . reacianus), loboda (Atriplea patula) ştirul (Amaranthus vetroflexus “odosul (Avena fatua), osiga (Bromus secalinus) şi (Bromus sterilis) 

șorii de câmp (Delphiniumi consolida) ete. 
„__ Răsar târziu şi ţin un repaos în: pământ: mohorul setaria, Turiţa Galium aparine Poligonum, Sonchus, Vieia, Lathyrus 'Thlapsi arvense. - - e a 

Cele cari răsar după coacere şi țin un repaos sunt: mohoarele, traista ciobanului, troseotul; iarba roșie, luminărica şi susaiul. Aces- , : i tea sunt mai greu de stârpit. [ii se dă arătura din toamnă ca până pri- 
- > 

2 

- Lolium temulentun), famul pământului Fumaria officinalis), nemţi- 

măvara ele să poată germină şi apoi 0 altă arătură primăvara târziu - „ca să le putem stârpi.. | | 
Contra lor ne putem apără curăţind bine sămânţa, de cereale de sămânţa lor, apoi prin livire, curățirea pământului de seminţele lor: 

Or, p & UI prin ogor negru, ete. la care seminţele lor aflate în pământ le punem în condiţiune de a, germină'pentru a le puteă distruge în urmă;eventual impedecarea lor de a mai produce şi împrăştiă sămânţa prin tăierea lor eu sapa, secerea sau coasa pe timpul inflorirei. Ele sar „putea 

7 - . > 
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îm puţină şi reduce şi prin o rotaţiune sistematică, ca tot la. al- 
3—4-lea “aa să, putiem O plantă prăşitoare: câ să le distrugem la 
săpat. Pe cele mai multe din ele le putem stârpi, unic prin cură- 
țirea seminţei, altele 'prin plivire. 

"Ridichiora şi. muştarul de câmp 'se pot distruge şi prin stro- 
-pirea cu o soluţiune de calaican 120 kgr. la 600 1. apă la' 1 ha. 
când muştarul are 3—4 foi... 

" Pălămida nu o putem distruge direct nici cu plugul şi nici | 
cu casmaua ori sapa, căci pe-ea nu o putem ajunge cu plugul. 
Tăierea ei cu oticul .mai cu seamă când este tânără mai rău facem. 
căci o silim să odrăslească apoi cu mai multă vigoare, și ar trebui 
înţepată de 3—A4 ori într'o vară. Mai bine este de a o smulge” cât 
este tânără, căci smulgându-i toți. lăstarii î. se slăbeşte şi rădăcina 
orizontală şi apoi piere. Deordinar es mai multe plante dintr'o tul- 
pină îndepărtate unele de altele, dar toate sunt pe aceiaşi tulpină. 

Volbura sau rochița rândunicei (Convolvulus arvensis) încă 
are rhizomi. de un metru lungime în pământ şi este tot așă de greu 
de stârpit. Se poate reduce prin “o rotaţiune potrivită cu plante 
prăşitoare dese şi prin umbrire compleetă « din partea plantelor cul- 
tivate şi prin o 'gunoire strașnică, 

Măcrișul caprei (Rumex acetosella) se ivește mai des pe te- 
renurile lipsite de var. După adaos de var dispare: | 

" Buruienile de printre semănături și arbustii pot să hrănească 
şi întreţină şi ele unii paraziți ai plantelor cultivate — aşă dracila 

„ Berberiş vulgaris favorisează desvoltarea, ruginei iar Laptele cânelui 
: Euphorbia evparisias rugina legiminoaselor. Vineţelele sau albăs- 
trița nutreşte anguilulele, loboda lirăneşte nematozii sfeclelor. De 
aceia, n'ar trebui tolerate buruienile şi arbusti de orice fel nici. Între 
semănături nici pe lângă drumuri, şosele, răzoare ete. 

Mult mai greu de stârpit sunt buruienile vivace, cari se propagă 
parte prin seminţe şi parte prin stoloni, sau că au rădăcini pivo- - 
tante din cari odrăslese în. fiecare an. Acestea pot fi distruse numai 
prin seoaterea lor cu rădăcină cu tot. . 4 

„Aici în prima linie avem de citat pirul (Agropurumn repens),' 
“care ne dă mai mult de lucru decât toate celelalte buruieni la, olaltă, 
de oarece stolonii lui sunt foarte greu de stârpit, şi numai prin o 
arătură deasă şi grăpare straşnică, poate fi împuţinat. Dar el poate 
fi redus şi prin cultura unei plante de nutreţ — porumb verde mă- 
zăriehe, saw cânepă etc., şi prin secara, bine . încheiată, care îl înă:
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““buşe şi-l suprimă, binişor şi țin terenul curat. Pălămida sau mă- 
răcinele. de câmp Cirsium arvense produce întâi rădăcina, pivotantă 
apoi la fundul brazdei nna orizontală, care emite stoloni. mari mulţi -. 
ani de-a rândul. i a 

Alte buruieni cu rădăcini pivotante, care iubesc cu deosebire 
multă umezeală în pământ,. dispar de sine în urma facerei de dre- 
nagiu d. ex. coada mânzului “(Equisetum avvense), brustuvul dulce. 
(Tussilago farfara) etc., iar brănduşa sau strigoaia (Colchicum au- 
tumnale), o buruiană veninoasă, ce s: găseşte: foarte des prin fâ- 

„naţele naturale, și mai rar prin a.ături dispare de sine, îndată ce 
am supuso irigaţiunei sistematice, Unde aceasta nu ste posibil, acolo 

„ea trebuește scoasă cu rădăcină cu tot.) | | 
Afară de acestea trehuese înlăturate diferite buruieni, care 

încă pot nutri diferiţi paraziți şi în special coada mânzului (Fgui- - + 
sclum arene), . tasea ciobanului . (Capsella bursa pastoris), ete. 

„cari încă: nutresc atari paraziți. Lâ special s'a, constatat o : mare 
E asemănare între ciuperca (Pythium Lquiseti) ce se găseşte pe coadă 

(Equisetu arvense), şi (Peronospora [ Phytophtora) infestans,) ce se 
găseşte pe cartofi. | i 

- Alte buruieni lemnoase cum sunt porumbarii (Prunus şinosa)- 
şi bozii (Sambucus Ebulus) cari: sunt foarte vătămători dia - cauză 

„- că se întind şi vitele se ferese de ei, se pot distruge numai prin O 
"arătură adâncă cu plugul, rigol, şi prin'- scoaterea :rădăcinelor. lor 
cu casmaua. . | . | 

Dintre plantele parazite avem la fanerogame cu deosebire două 
de remarcat: toițelul său Cuscuta care se iveşte pe trifoiuri, lu- . țernă, papilionacee în genere, apoi pe hameiu, cânepă, in ete.. şi 
aduce planta la peire, din cauza sustragerei serej ei; — apoi .lu- 
poaiea Orobanche ramosa, major, minor ete., care atacă rădăeinele 

„dela cânepă, hameiu, tutun; trifoi, luţernă ete,, şi iese independent. 
de ele din pământ ca şi când ar fi o plantă deosebită, a 

-.. . Contra cuseutei și orobanchei, ne putem apără şi asigură unic - 
prin cernerea şi alegerea bine a seminţei, de oarece sămânța lor este foarte măruntă şi trece uşor prin orice site. '.. | e 

„Cu “mult mai numeroase şi mai greu de combătut - şi stârpit sunt ciupereile parazite, care atacă în mare : număr : sămănăturile 
şi multe din ele au mai multe stadii de dssvoltare — o: metamonfosă, “analogă. cu aceea a insectelor; unele le omoară altele nu dau numai le.. detrag seva înainte de maturaţiune. 7



“pe orz, şi (Puccinia coronata). pe. ovăz, dar fiecare din ele poate. 
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Aci vom cită în prima linie rugina — Puccinia —cu trei va- 
rietăţi deosebite: (. Puccinia graminis) pe grâu, (Putcinia straminis) 

să ivească și să atace pe ori şi.care cereală. - Me i 
Ruginele. îşi desvoltă miceliul lor sub epiderma plantei nu: -. „trica. în. parenchitn, şi-şi scot apoi mugurii, lor âfară în formă de 

“spori. - i Aaa 
Rugina nu distruge planta cu totul, ci numai luându-i: o 

parte din sevă, o împiedică. din desroltarea ei normală, şi . face 
ca boabele să rămână mai miei şi incomplecte. ae 

Pe leguminoase şi sfeele, există un al fel de rugină — (Uro- . 
myces pisi, fabae, betae) etc. care încă are 3 stadii.de desvoltare. . 

“Și mai periculos decât rugina. este tăciuinele ( Ustilago cai-bo) 
- de diverse varietăți, a căror miceliu se desvoltă deodată cu planta, 

şi atacă, cu deosebire bobul, pe care-l. distruge cu desăvârşire. Tă- 
ciunele (Vstilago. carbo), atacă grâul, orzul, ovăzul, meiul ete.; pe. 
porumb se ivește (Ustilago maydis) etc. - 

Pentru combaterea lor este necesară, tratarea seminţei de grâu 
„eu sulfat de cupru, iar la orz şi ovăz cu acid sulfurie diluat %; 

l. în 100'1. apă. | a “ - Diferită de tăciune, este mălura, care incă atacă spicul de 
“grâu, dar fără de a distruge spicul şi-a rupe epiderma bobului. 

: Totuşi de departe se poate distinge spicul atăecat de mălură dintre - 
cele sănătoase, prin coloarea lui suspectă, verde-inchisă, apoi şi după 
bob. Dacă strivim un bob mălurat intre degete, el este moale și 
conţine o materie cenușie, murdară şi umedă, care este plină cu 
seminţe miei microscopice a parazitului, și-o umoare, care miroase 
a peşte stricat sau a ouă clocite. Aceasta este mălura propriu zisă 
supranumit și tăciune învelit. (Tilletia caries). . a 

"Pentru combaterea ei se recomandă în prima linie tratarea 
seminţei cu. sulfat de. cupru după cum sa văzut la pa 265 
cu deosebire evitarea de a cultivă grâu după grâu, chiar şi când 
am semănă o sămânță curată şi sulfatată; totuși sporii aflaţi în 
pământ îl vor atacă şi la au vom avea grâu mălurat. 

Pintenile sau coarna (Claviceps purpurea), transformă bobul 
„de secară într'o măciulie mare, care de departe se poate observă în 

“spic, prin mărimea ei diforină şi o coloare violetă; aşă numită 
coarnă (Secale cornutum). Parazitul acesta atacă ci deosebire şi 
mai des secara, mai rar râul, orzul, ovăzul şi diferite ierburi de 

+
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valoare ca raigrasul “englez, codâna şi altele. EI conţine un prinei- piu otrăvitor și astringent; în urma căruia el se: întrebuințează în medicină, iar în. făină ori dat la vite, este vătămător, De aceea 7 avem tot motivul, de a-o alege bine din secară şi din grăunţele "date la vite. N : | - Pe cartofi, viţa de vie şi multe alte: plante se ivesc alţi para- ziți anume Peronospora: pe cartofi (Peronospora înfestans), pe vie: (Peroiospora viticola) te. Ea se iveşte mai întâiu pe foi sab forma unei brume albe și fine, a cărei margini devin brune, mai târziu negre cu tbtul, şi foaia se usucă, Peronospora, este una dinsră boa- lele.cele mai de temut; ea a făcut în anii: din urmă ca, cultura viilor să sufere mult de mănă, iar a eartofilor încă de multeori riscantă, “Ca mijloe de combaterea ei, „se recomandă stropirea, foilor cu o soluțiune compusă din 1 kgr. sulfat de cupru topit 'în 3 litri. de apă caldă şi amestecată cu lapte de var stins. de mai demult, și apoi toate diluate la 200 litri de apă numite mixtură bordoleză,: Pentru stropit se întrebuinţează, diverse stropitoare speciale. Ceilalţi paraziți şi inimici ce atacă câte-o singură, plantă se pot vedeă în partea a doua a acestui "uvragiu, despre Cultura, plantelor. a | |
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Recoltă, şi păstrarea productelor. 

| Recoltarea producielor este una din operaţiunile cele: 
mai urgente şi mai “importante. Cecace am pregătit şi lucrat 
un an întreg, aceea trebuește : să, recoltăm și adunăm într'un 

timp relativ. destul de scurt. într'o săptămână, maximum” 
două, şi uneori şi numai în două, trei zile. De acea pentru 
recoltat trebuesc făcute pregătirile, necesari cu „mult mai 
inainte. 

Dejă din iarnă sau cel mult d cu primăvară trebuesc 
reparate, unse şi montate din nou toate mașinile, carăle şi 
instrumnentele, apoi curățite și reparate magazii, poduri, am- 
bare, şuri, şoproane, etc., pentru primirea nouei recolte. 

“Pentru maşinile de secerat și treerăt uzate, trebuesc 
„procurate alte noi, eventual piese de rezervă, din cele cari 
se uzează uşor, ca în caz de stricare sau tocire a unsia din 
ele, să avem piese de rezervă și să nu fim siliți a șta cu 

- mașina, în loc.: Deasemenca trehueşte ingrijit ca pentru ma- 
şinele de secerat şi legat, să avem sfoară de legat suficientă, 
iar pentru ridicarea recoltei dela, maşina de treerat, să avem 
sacii și ambarele de lipsă,. 
„Unde nu avem. braţe suficiente în localitate, acolo ne 
tocmim lucrători ambulanți din altă parte, dela munte, even- 

“tual din ţările vecine, pentru timpul secerişului și al treeri- 
şului. Lucrătorii ambulanți merg la lucru de ordinar în cete ! 

“Şi se angajează în persoana unui vătav, sau conducător al 
lor, care este totodată, insărcinat şi: cu Supravegherea de 
ordine şi disciplină a lor, și este responsabil moralmente 
pentru orice faptă a lor.
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Atari cete de lucrători ambulanți vin des dela noi, din regiunile muntoase ale țărei, din “Transilvania, Bucovina, “Galiţia,” Bulgaria şi “Serbia şi se pot angajă de primăvara până- toamna, ori pe termene mai scurte. Dacă li se acordă. plata învoită: şi hrana suficientă în cantitate şi calitâte; si fac buna treabă Şi îi putem avea mai mulţi ani dearândul,- fără comisionar şi fără spese mari. De ordinar plata principală “ce'0 plătim noi, cade în favorul comisionarilor şi samsarilor ” ovrei; cari se ocupa de ordinar cu acel negoţ. Când nu avem lucrători destui angajaţi din“ vreme, şi nici că, esto perspectiva de a, căpătă alţii, trebuese procurate : „mai multe mașini de secerat şi legat, eventual o parte din „recoltă, dată la ţărani pentru strâns în acoră, în dijmă, etc, . „- Pentru' treer, dacă nu avem maşini proprii, trebuesc îrichi 

să se prezinte Ja muncă... a „. Aceste toate trebuesc arangiate ŞI întocmite mai. dinainte, . 

riate maşini străine cu oameni de tot, care în ziua, anumită, 

„Pentrucă nu suntem siguri nici. de mersul Şi statornicia, tim- 

N 

_Pului 'şi nici de durata, lucrărilor. Un timp cald și frumos. | grăbeşte vegetaţiunea, şi secerișul incepe cu 5—6 zile înainte de ziua obişnuită; iăr timpul rece şi ploios întârzie matura- “țiunea și recolta. "Diferinţa între începutul unei recolte și a * celei din anul următor, poate să fie de 1—2 săptămâni, şi "- deci nu putem determină de mai înainte precis-ziua, în care - să. începem. cu secerişul, şi nici câte zile o să dureze. Unele plante pot să mai amâne recoltatul și şeceratul, cu 2—3 zile . - „şi mai mult, “altele însă nu, căci ele se scutură, usucă, în- lemnesc, etc. De multeori o zi ori două la 'mijloc, şi .ne poate „cauză: pierderi simțitoare, eventual să ne “facă să pierdem" recolta, întreagă. prin o grindină, un vânt violent, căldură tropicală, ploaiă mare." Deci în privința timpului, mai bine să incepem mai din vreme, decât prea. târziu, şi pregătirile .! * „făcute din. vreme, niciodată: nu strică. 
Recoltarea poartă. diferite numiri după instrumentul | principal, de care ne servim. la recoltat san modul de între- buinţare a, plantei. Cerealele se seceră, nutreţurile se Ccosesc, fânul se face, porumbul se. culege, “cânepa şi inulgse smulg, tutunul se culege, cartofii şi sfeclele se scot, verzele se taie, ete.. „In privinţa epocei de recoltat, nu toate plantele se re-
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coltează la una şi aceeași epocă, sau. în același grad de des- 
voltatare. Unele din ele se recoltează, când sunt încă în floare; 
d. ex. trifoiul, iar luţerna, chiar înainte de a înflori, ierburile 
îndată după ce li s'a scuturat, floarea, altele. când au ajuns 
la gradul suprem de desvoltare, d. ex. nutreţurile şi îngrăşe- 
mintele verzi şi altele numai la maturitate: cerealele, porumbul, 
tutunul, cartofii, ete. Chiar şi la una şi acelaşi plată, epoca 
recoltei poale variă între înflorire și maturaţiune, după fo- . 
loasele ce voim să avem dela ca, d: ex. la porumbul verde 
pentru nutreţ, care se taie după ce i-a dat spicul, şi porumbul 
boabe, care se culege numai după ce sa copt, şi cocenii săi 
sau uscat pe deplin; de asemenea, la, cânepa și inul de tors, 
şi cel pentru sămânță : la, mazărea și măzăriche pentru nu- 
treţ şi pentru boabe. 

În privinţa. gradului de  maturaţiune, în genere nu aş- 
teptăm că toate plantele să ajunga la maturitatea completă, 
ŞI ne mulţumim când jumătate, sau numai o frunte din ele, 
este coaptă îndeajuns. iar celelalte sunt încă în pârgă, adecă 

- în al doilea, stadiu de maturaţiune. Dacă am aşteptă ca toate. 
plantele să, ajungă la maturaţiunea, completă, atunci am fi 
expuşi de a pierde pe cele mai bune și mai pline — fruntea — . 
care fiind răscoaptă sau trecută, s'ar.-scutură Şi cădeă. Sub 

„cuvântul de trecut şi de 'răscopt, poporul nostru inţelege acel . 
stadiu de maturitate perfectă, unde nu numai bobul a ajuns 
la mărimea, şi tăria lui completă, dar.şi tija sau paiul său a 
pierdut din tenacitatea şi elasticitatea sa normală, şi la cea 
mai mică, lovire sau sguduire din afară, cl se rupe $ și boabele “ 
cad jos —. se scutură. | 

| Seceratul în. acest stadiu de maturaţiune este impropriu, 
pentrucă, atunci pe căldură mare toate paiele mai mult se 
rup, decât se taic, şi boabele se scutură. Mai potrivit este 
stadiul de pârgă, unde numai o frunte este coaptă pe -deplin 

7 

şi până ce gătim de secerat, se” coc. pe deplin şi celelalte, . 
eventual cele secerate îintâiu îşi termină, * maturaţiunea lor 
ulterior în „snopi şi clăi. Rapiţa şi alte plante oleioase, se 

„seceră. când încep a. trece în pârgă, şi lanul intreg prezintă 
„un aspect gălbui, iar boabele numai. în parte au început a 
se înegri, iar cele mai „multe sunt încă, verzi. Noi “vom luă



aci recoltarea, diferitelor plante agricole în ordine cronologică, 

a 

aşă cum urmează ele una după alta. 

1. Recolta nutreţurilor. 
“Toate plantele de nutreţ se recoltează în stare 'verde şi de ordinar atunci, când ele au ajuns la mărimea lor nor- „mală, adică le-a dat înflorescenţa. Ele se recoltează de obiceiu cu coasa simplă, sau cu maşina de cosit, iar "“tăiatul cu se- cerea la ierburi, este mai puţin usitat. - 
Coasa se compune dintr'un cuţit de oţel ceva încovoiat de 70—90 em. lungime, de 40 —6v mm. lăţime, a cărei pânză, “sau lamă este subţire şi la. margine sprijinită de o dungă groasă proeminentă numită vargă.. Coasa se pune cu ajutorul - unei nerve pe p coadă de lemn, numită, toporiște, şi fixcază acolo cu o verigă de fier şi una sau două pene de lemn sau de fier. Pentru. coase se ja totdeauna oţelul cel mai fin; însă, cele mui multe din ele ne vin din Austria, şi anume din Știria, unde s'a desvoltat o indutrie specială. Coasele cele mai bune „se aleg după marca înregistrată a fabricei: 7 stele, 3 coarne, un cal, 2 inimi, o greblă, un arbore seic. , - * Toporiştea se face totdeauna dintr'un lemn tare şi fibros, de obiceiu de carpin sau frasin, şi este dreaptă sau încovoiată, după obiceiul localităţii. Pentru ca să putem. prinde cu mâna “Și să o'săltăm cu toată puterea, ea mai posede unul sau două, picioare, “puse. în unghiu drept pe ea. Pentru 'ca, coasa, să poată lăiă, partea interioară a ei trebucşte să fie totdeauna ascuțită ori bătută. IE o 

-. Ascuţilul se face cu “gresia udă sau svânlată, iar de “bătut o batem cu ajutorul unui ciocănel Şi a unei mici ni: - covale, dintre cari una sau alta, este ascuţită, iar cealaltă dreaptă. Multă experienţă cere şi bătutul 'coasei, căci nu ori cine o poate bate, după ce ca, nu este peste tot locul de o potrivă de.tare. Unde este tare, acolo se Bate uscată, şi prin bătaie ea se. încălzeşte şi își pierde din duritatea primilivă; locurile mai moi se udă, întâiu cu -apă rece, ca să nu se în-.. călzească şi înmoaie şi mai tare. De asemenea și la, ascuţit, Dacă pânza'ei este prea tare, o ascuţim numai cu gresia. uscată, dacă ea este moale, atunci “cu gresia udă, Ameri- : 
ae .. ,
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canii' şi englezii işi fac 'coasele lor din oţel vărsat, şi ei nu 
le mai bat, ci le ascut pe tocilă. e 

Nutreţurile le. cosim.cu coasa simplă; numai cerealele | 
le cosim, cu coasa împedicată sau cu coasa cu greblă. Suprafaţa, 
ce putem cosi pe zi depinde de dibăcia şi experienţa cosaşiului, - 
de forţă, fizică a lui, de vegetaţiune, timp etc. Un om poate 
să taie pe zi cu o coasă bună cam un pogon 0,4—0,6 ha; cu 
o coasă rea sau un om fără experienţă, relativ rai puţin. 
Mult, mai spornică este tăierea, ierbei cu maşina, de cosit, 
care trasă de 2 cai poate.cosi pe zi. 3,5—4,6 ha,-adică apro-. 
ximativ. cât ar putea, cosi. S—10 cosaşi buni. Maşina. de cosit, 
este mai simplă decât maşina, de secerat, căci ea nu are” 

„Nici masa, sau platforma. pentru spice şi nici aparat pentru 
adunatul plantelor. După maşina de cosit, cad şi rămân plantele 
tăiate în. starea lor naturală, aşa cum: au :crescut .cle pe 
teren. Ea: nu are decât cuțitul pentru -tăiat şi două roate, 

$ 

    
Fig. 153 — Maşină de cosit, 

una mare și una mai mică, pentru transport, apoi o pârghie 
sau. manivelă cu care se poate regula înălțimea, la care este 
să, taie: cuțitul, eventual pentru a o scoate din funcţiune. 
„Toate plantele se taie mai bine atunci, când ele sunt 
turgescente, adică pline de suc, deci dimineaţa şi scara, pe 

„rouă, pe timp de ploaie sau după ce le-am irigat. lerburile 
se taie foarte ușor atunci când sunt amestecate cu papilio- 

7 .
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e plante herbacee. learha deasă şi mare, se CO-. seşte. mai bine, decât: una, mică şi rară. Totuşi în oricare “livadă ori fâneţ *mai. mare, există | părţi, în : cari iearba se : 

* 

taie .mai „aneyoe,.d, es, acolo unde . conţine părul porcului | „(Narduş stricta], coada, (Equisetum arvense) sau un păiş trecut plante băţoase etc, Pe aceştea, toate le vom separă ca, să le: „cosim. de preferinţă dimineaţa -pe rouă, iar. mai târziu vom trece la “părţile cari se cosesc mai bine. RR 
„Dela, cosaşi vom cere, ca el să taie iearba uniform nici prea sus nici prea, jos, ca să nu taie și radă, pajiştea cu - pământ cu. tot, prin care ar tăia Și distruge numai ochii latenţi ai ierbei, şi pământul tăiat ar depreţia numai valoarea ânului. De asemenea el să nu lase coame netăiate şi muchi' î mari între brazde. Lăţimea, brazdelor depind după lungimea : coasei,. şi mărimea; omului: Luându-o prea pe jos el este „expus să rupă coasa ușor, lovindu-o de. petri, lemne ori să 0. împlânte în pământ ete, Și apoi .să, pieardă ziua întreagă. . : A rc... . A j : z . - - Mușuroaele de cârtiţă, Și dâlmele “trebuesc evitate, şi . cosi cu multă îngrijire, în. jurul lor. Pe coaste, el trebuește să cosească din sus în jos. Când sunt mai mulţi cosași la un „loc, atunci. de! obiceiu. cei mai. esperţi din ei și cei cari au „coase mai bune, merg înainte, şi cei mediocri şi răi vin. in 

“sale la, fiecare 5—10 minute. Din contră foarte! frumos când ei 

urmă. Nimic -nu este mâi:păgubiror, decât un COsaș. rău sau |. unul cu o COasă,. rea, să. apuce inainte, şi apoi să impedice pe toţi ceilalţi dela, muncă, așteptând cu toţii după ascuţirea coasei 

merg pânză, şi cosesc in tact.. De plătit se plăteşte cositul mai E nimerit cu ruptaul decât cu ziua, ari cositul și uscatul în total, La cositul cu maşina, lăţimea brazdei depiride de lăţimea, cuţitului iar înălțimea, la care - voim să, lăiem iearba, o Te- gulăm noi mai nainte, eventual o putem schimbă la, fiecare moment din staun. . a Aa | “Epoca la care cosim, plantele. depinde de scopul ce-ur: „mărim cu ele. Ele servescparte ca nutreţ verde, parte pentru "uscat și făcut. fân ori cositură, sau ca să le comprimăm şi “facem din ele murături. Pentru a le da în stare verde (crude) Ja vite, le cosim atunci, când avem: ce prinde cu coasa: lu. . ţerna, trifoiu, porumb.. Iarba, de pajiște ar fi mai bine, să o pascem totdeauna cu vitele de pe teren, prin care o am sili 
rii , Pa i : 7 | 
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să odrăslească din nou, şi totdeauna! să fie fragedă şi sub- 
stanțioasă. Aceasta nu este totdeauna posibil. Tic că le paștem 
cu vitele de pe loc, fie că le cosim și le dăm verzi sau uscate 

„la vite, ierburile tot acelaşi scop servesc: la' nutriţiunea vi- 
telor, și nu este o mare diferenţă: intre substanțele cuprinse 
în ele dar există o diferenţă. enormă, în privinţa stadiului de 
desvoltare, în care'se găsesc ele când le cosim. 

Cu cât gramineele se cosese mai de-timpuriu, în etate 
mai tânără, cu. atât ele “sunt mai fragede, mai gustoase, şi 
nutritive: mai uşor de dumicat Și digerat. Atunci ele sunt 
înainte” de toate bogate în principii albuminoide — azotoase . 
— și în fosfor, adică in acele substanţe, pe cari noi le-am numit 

“plastice, şi le considerăm ca indispensabile pentru nutrițiunea 
„omuiui şi a animalelor, iar. celulosa, din ele este la: aceea 
„epocă încă fragedă, de se poate uşor dumica și mistui în 
stomac. De aci se explică lingerea, spălarea, și netezirea pă- 
rului și îngrăşarea vitelor eşite slabe din iarnă, îndată deco | 
ele au dat de iarbă verde. In schimb însă, la, aceea epocă 
de desvoltare, plantele vor da mai puţină recoltă. 

- Şi iarăși, când lăsăm plantele să stea .mai mult timp 
pe teren, ca să se desvolte mai bine, atunci ele deşi sporesc: 
în canlitate şi volum, totuşi perd, şi perd încă mult în cali:. 

- tate, din cauză că.principiile alimentare, albuminoidele şi fos- 
forul din tije și foi, trec şi se depun în seminţe, iar celuloza 
din ele, se intăreşte Şi înlemnește tot mai mult, până ce de- - 
vine aproape cu totul insolubilă, de vitele hici că o:mai pot 
roade şi chiar dacă, ar roade-o, ea nu se digerează în stomac. 

Deci cu totul greșită este procedarea acelora, cari amână 
cositul fânului, până prin lulie Şi August cu tendința, că ci 
să obţină prin aceia nutreţ mai mult. In: realitate însă, prin 
aceea ei nu fac alta, decât să lase toate ierburile timpurii 
— păișul să îmbătrânească — să producă sămânța şi să se usuce 
cu totul, şi jau paie în loc de fân, iar buruenile şi plantele 
cocenoase şi băţoase să înlemnească și intărească, încât i- 
tele să nu 'le mai poată roade, şi nici digeră. Cecace câștisă 
în cantitate, perd în calitate. Dar de multe ori Şi ceeace câş- 

„tigă în cantitate, este 'câștig numai în aparenţă de oarece 
tijele mai groase și băţease nu se mlădie și pot comprimă. 
așa, de uşor şi ţin fânul infoiat, pe când fânul: mai mărunt 

. Lu PE $, _ 

.
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„este mai îndesat; într'un “volum mai mic intră o cantitate mai mare.. A a E Apoi epoca recoltărei variază la nutreţuri, şi după folos dacă, pe lângă “fân vroim să luam și un al doilea folos — : otavă — ori ba; plantele “ cosite” de timpuriu otăvese mai uşor. decât cele cosite târziu. La produeţiunea, de otavă, tre: „bue să aveni în.vedere, nu numai ca .otava să se facă, dar | „Să avem Şi destulă căldură pentru uscarea ci. Deci numai în regiunile muntoase. unde vegetaţiunea se desvoltă mai lâr- - ziu, vom amână facerea fânului până în Iulie Şi August, iar la şes totdeauna îl vom face în -Maiu sau maximum în Iunie. 

'2. -Nutreţurile verzi. . 

„Nutreţurile cari le dăm in stare verde la vite Je cosim . zilnic numai atâta cât ne trebueşte pe o zi sau două. Și nici . odată să nu dăm. nutreţul verde cu roua ori' apa „pe el la vite, căci atunci le produce meteorizaţie — pe câre „poporul O numeşte și iarbă 7ea; — în urma, gâzurilor ce se desvoltă, violent, vita se umflă până crapă. a | "Casă nu se întâmple aceasta, când suntem siliți să cosim nutreţ pentru două zile, lăsăm ca să se în sau scuture „apa de pe iarbă și apoi o păstrăm pentru a. doua zi la un „loc svântat şi bine ventilat, unde să nu ov ajungă ploaia şi nici să nu se, încălzească sau încingă.. Pentru aceasta se po-. triveşte foarte: bine “schelele făcute anume, sub un şopron “deschis, ori o sură. a Pa 

3. Făcutul fânului şi otăvei. 
Iarba cosită, de ordinar căutăm să o uscăm, fără, a-și perde din câloare, gust, miros, şi principiile alimentare Şi o facem fân pentru a o puteă păstră timp mai îndelungat, ca să nutrim cu ea vitele pe timpul iernci: Sunt diferite feluri de fân: fân uscat, fân brun și fân murat. Fânul uscat coste „cel mai bun şi mai des uzitat între toate. a | ___” Uscatul fânului se face. prin. aceca, că întindem braz- „dele cosite dimineaţa până la orele'9—10, îndată după ce sa, luat apa de pe iarbă, şi apoi le întoarcem și sculurăm de



vepâţite « ori Şi apoi le facema pânze: şi ocoale adunândi- 1 cu 
grebla. Seara le strângem în purcoaie mici, pentru ca să-l 
ferim, de rouă, și eventual de vre-o ploaie peste noapte. Di- 
mineața întindem şi risipim mai întâiu brazdele, ce le- -am 
cosit. în ziua precedentă, dela orele. 9.inainte, şi apoi după ce 
s'a luat roua de pe iarbă, întindem şi purcoaiele împreunând 

„câte .3—4 la, olaltă şi făcând Gin ele un ocol.mai mic. Fânul 
se, intoarce şi scutură de mai multe ori pe zi şi seara se a- 
dină şi pune în purcoaie. mari „numite ciipițe. Tot aşa se . 
procedează şi ă treia zi. : N | 

Dacă timpul a fost favorabil, în 3-zile fâriul s'a, uscat 
gata şi este bun. pentru transport, fără co, el să-şi piardă 
ceva din culoare şi substanţele alimentare. Dacă însă timpul - 

„a fost nefavorabil şi ne-a „surprins ploaia cu el nestrâns, sau 
că ploile au durat mai mult, atunci ne trebuesc şi S—!2 zile 
până îl putem uscă, indeajuns, şi el trebueşte des intors şi 

„scuturat. Și la fiecare ploaie, €l îşi pierde nu numai din cu- 
loare, ci şi din substanțele. nutritive — principiile albuminoide 

„cari sunt, disolvate.și spălate” de apă. .Dacă la răsbii ploaia 
în căpiţe, atunci el se, înegreşte cu totul, se încălzește, încinge 
și incepe a putrezi, prin care îşi pierde mult din valoare. 

Otava se usucă și mai anevoe decât fânul, fiindcă și . 
pe deoparte ea este mai subțire, mai fragedă, dar și zilele . 
sunt toamna mai scurte, căldura mai puţin intensivă decât 

"vara, iar nopţile mai lungi şi: atmosfera plină de umiditate. 
Otava aproape uscată pusă în căpiţe peste noapte ÎȘi atrage. 
umiditate din atmosferă, se sloboade, zice poporul. De aceea 
otava, totdeauna trebuește mai bine uscată decât fânul, care. 
este mai aspru și mai cocenos, * E 

Pe lânsă un timp trumos, cald și statornic, ne ajută 
“mult în facerea fânului şi niște instrumente corespunzătoare 
„De ordinar fânul il intoarcem, scuturăm şi srămădim cu 
furci de. lemn sau de fier. .Furcile de lemn, simple ori des- 

„picate, sunt. destul de practice şi ieftine, furcile americane de 
fier, sunt mai: ușoare şi mai practice, decât ale noastre, şi 

“ lucrăm cu ele cu mai mult: spor. Cu deosebire pentru încărcat 
și descărcat ele sunt neintrecute, de oarece cu ele cuprindem 
mult și se descurcă uşor. Ele n'ar trebui să „lipsească dela 
nici-un agricultor. 

Pi
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„. Pentru întors şi scuturat fânul, Sau inventat maşini, deşi până, acum .nu sau prea întrodus la noi în practică, ci mai mult numai în Anglia şi Armerica.. Ei se compune din o teleaă cu două roate, Şi nişte. tobe ce se învârtesc pe'o osie, și au la periferia, lor nişte greble cu colţuri! ceva cur- 

   
Fig. 154, Maşină” englezească de Întors fânul Nr, O: greutatea 255 chlgr. : şi costa, la” Hofherr & Schrantz-Vienzi 100 lei, ” 

. o Ă , i a a: , . bași.. Cu:ajutorul unei transniisiuni cu rotițe, grebla poate fi . - „-Pusă ca să se invârtească aci în direcţiunea “in câte se, în- » vârtesc rioatele, aci în. direcţiunea opusă. aa "- . Grebla la, învârtire prinde fânul, îl ridică, “în sus și-l as- vârlă după sine înapoi, unde cade întins într'o suprafaţă nouă. : Maşinile americane sunt simple şi ușoare, pot fi purtate cu - „un singur cal, -pe când cele engleze cari lucrează în două direcţiuni Sunt mai grele şi ne trebuese 2 cai pentru. trâns- portul. lor. O maşină de întors şi scuturaţ fânul foarte prac: „tică, este aceea a lui Ransomes, care teste de. 380 chlgr. de . grea, are o lățime de 2,13 m. Şi costă 330 lei. Cu ea facem o. „economie de 20 oameni. Altele sunt Și. mai simple, şi con-" sistă, din o osie întreruptă, pe “care sunt puse câteva furei, "care la învârtirea roatei se'saltă în sus asvârlind fânul în urma lor. după analogia, lucrului cu mâna. -- | __ Pentru adunat fânul ne servim de grebla; de mână, sau de grebla mecanică. Americanii au făcut - greble mecanice - „numai din lemn sau cele mai noi cu colții de oțel intăriţi în oleiu. Fiecare colţ are la baza sa o spirală, cu ajutorul căreia, îndată ce colţul. dă peste un obstacol: o piatră, mușuroiu „ele. se poate ridică- ăutomatie în sus, fără de a se strâmbă -ori rupe, Și nici.de a puralisă pe ceilalţi colți din funcţiona 
7
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rea lor. Pentru deşertatul greblei, Jucrătorul care - şade pe 
capră are înaintea sa o pârghie, cu care o'„poate deşertă, la 

"moment sau să, o. scoată cu totul din funcţiune. Greblele en- 
glezeşti sunt ceva mai grele, fiindcă au colții făcuţi din fier 

„bătut; şi se descarcă prin apăsarea cu piciorul pe un drug, “ 
sau prin o manivelă care se află înapoia ei. Grebla” automa- - 

  

  

Fig. 155 „Grebla mecanică „Triumf pentru adunat fânul şi spice; 
_Costă 95 A, sau 170 lei. E Ps 

„tică esle una din. instrumentele cele mai bune și ieftine ale 
agriculturei, căci ea ne servește nu numai la strânsul fânului, 
ci şi la adunatul spicelor, după maşina de secerat etc. 
„Cu fânul de livade se. înrudeşte de aproape cositura. Co- 
situră numim fânul de măzăriche, ovăz, orz cu mazăre! sau 

: măzăriche etc., care se cosesc, și se usucă în acelaş mod ca 
si fânul de livade. Totuşi uscatul lor. este mai dificil și 
recere multă căldură, de oarece brazdele lor sunt.mai groase 
şi plantele Jegumihoase se ţin la olaltă pânza prin careeii lor; 
prin urmare ele nu se pot nici întinde subţire în lipsa de spaţiu, 
şi nici că le putem scutură. In schimb însă ele sunt cu atât 

_mai uşor de încărcat. 
"Facerea fânului, este un proces de fovrhentaţiune ! la, cari 
plantele iși perd o mare parte din substanţele lor, mai cu 
seamă principiile aromatice şi eterice, cari se volatiscază prin 

i
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oxidare, și produc mirosul acela; plăcut de fân, care se op- servă la început. Apa se perde prin evaporaţiune. Volatili- zarea lor continuă oarecare vreme și după ce fânul a fost pus în şopron ori clăi; iar mai târziu el a dispărut aproape cu totul. Până ce nu și-a, perdut pe acestea, el nu poate. fi dat la vite, căci el le produce colice şi alte perturbaţiuni în stomac. De aceea de. ordinar lăsăm totdeuna, fânul proaspăt ca, mai întâiu să se aşeze şi asude ceva, ȘI apoi îl dăm la vite. „Pentru păstrarea pe iarnă, fânul uscat se cară și pune clăi pe un loc ceva mai ridicat, ca, să nu: se adune apa mMe- deorică la el. La fiecare claie se face mai întâiu “un pat sau „ aşternut, din nuiele, trunzari, paie şi alte substanţe, în scop de a iîmpedecă fânul de a-şi atrage umiditate din pământ. In . 
7 

1 

  

i Fig, 156. Aodel. de claie pe stâlpi în un tereri mlăștinos. IN 

locurile rOvinoase. și mlăștinoase este bine să facem claia, pe stâlpi sau pari bătuţi în pământ, peste cari punem scânduri sau o leasă de nuiele, şi apoi punem fânul, _ „_. Clăile de fân se fac. totdeauna rotunde şi în formă _CO- nică. la, bază mai late şi în -sus din -ce în ce. mai ascuţite, pentru ca apa .de ploaie -să nu, poată pătrunde în ele, ci.să se scurgă pe deasupra în jos. Pentru ca vârful, în. urma "presiunei fânului sau baterei “vânturilor, să nu se plece în- "tr'o parte s'au alta,. împlântăm pe vârful clăii- un par: sau 

, . -
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țepuşe. care să-l ţină drept în sus, şi in jurul lui punem paie 
ori jiți, pentru a-l feri mai bine. de ploaie. Mai bine decât, 
în claie se conservă fânul sub acoperiş 'de paie, stuf, șindrilă. Ă 
ori țiglă: în șoproane deschise, pe „Podurile grâjdurilor;. în 
șuri ete. 

Șoproanele deschise sunt cele mai bune între toate; findcă 
în ele fânul este pe deoparte ferit de ploaie și ninscare, iar 
de. alta, el are desiulă ventilaţiune din toate - părţile; “Pentru 
determinarea cantităţii - facem distanţa între stâlpi egală, 
aşa încât uşor putem ști cât fân . este. în fiecare comparti- - 
ment, şi în.toate la olaltă. 
„Pe podurile grojdurilor,' incă se poate, conservă fânul 
foarte bine, însă numai atunci, când" grajdul este podinit şi * 
aşternut cu pământ sau pus ciment pe deasupra ca gazurile . 
sau esalațiunile vitelor să nu . poată pătrunde în fân, ci se 

"duc pe anumite ventilatoare, “urloaie în. sus, etc. In şuri încă” 
se păstrează fânul bine, în cele de lemn san de gard mai 
bine decât in.cele masive. de zid și acoperite cu țiglă, de” 
oarece acolo el are maj multă ventilaţiune. 

La pusul fânului pe locul, unde are să - rămână mai 
multă vreme, el'trebuiește bine îndesat şi călcat ca să nu- 
rămână locuri goale sau urloaie pline.cu acr în el, care să-l 
„descompună. Pe cât .este. posibil, el ar trebui călcat în toate 
părţile deopotrivă, la: margine mai bine decât !a, centru. Pentru 
păstrarea a 100 kgr. de fân uscat,.ne trebueşte 0,8—1,5 metri 
cubi; un metru cub de fân proaspăt cântăreşte in termin * 
mediu 76 kgr., după o lună de păstrare el'şcade cu 21%/0: 
92 lor, şi după 18 luni cu alte :180/0 109 kgr. prin îndesare. 
Prin conservarea îndelungată fânul îşi perde nu numai din 
volum ci și din substanţele nutritive, prin “reduceri, oxidaţi-. 
uni etc., deosebit de pierderile ce le avem la el prin goareci, 
insecte, eventual prin apa, ce a pătruns în 6l.'De aceea, fânul 
nici-odată să nu se conserve mai' mult de.1—3 ani. Din claie 
sau şopron fânul niciodată să. nu se smulgă ci mai bine 'să 

„se taie cu o coasă sau-un cuţit. Pentra încărcat și “descărcat 
Sau. încercat a se întrebuinţă diferite maşini ca a lui Loader, 

„care încarcă pe dinainte, 'sau 'a lui E. Foust, care * incarcă 
carul pe dinapoi, iar pentru transportul pe distanțe mari — 
pe apă sau - calea ferată fânul fiind „Yeluminos şi ocupând 

a



„+ în. pachete — un vagon mare 
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mult spațiu, trebuceşte comprimat Şi legat în pachete. Pentru „presarea, lui sunt -maşini “de mână, cu vite şi cu abur. La, cele cu mâna putem presă fânul în pachete de câte 50—57 kgr., în lungime de 110 cm,, late 63'cm., şi 43 înalte, Ea 

       

Fig. 157 — Maşina; de presat fânul cu mânele. . Cuţitul de tiiat nutrețurile 

costă la, 432 Jei. Altele sunt mai mici Și -mai mari. Cele cu. 4 abur pot: presă într'o zi la 
100 kgr.. şi costă la Clayton & 
Shuttlewort Viena. 2.200 Cor. 

„La transport. pe cala fe- 
rată un vagon cuprinde 1950 | 

„până, la 2850 kgr. fân sau paie 

   
cu 4 osii 2.500 =4.000 kgr. 

4 ” ? . a , > Fig. 158 — Presa de fân cu abur 

„%. Uscarea tritoiului şi a luţernei. 
ERE Trifoiul și luţerna au lipsă “de! o tratare” deosebită la uscat. Prin metoda usitată la fân şi în special prin întors și „scuturat, la ele-am face ca, toate părţile fragede ale lor: foile Și florile să se rupă şi scuture 'şi în' urmă nu am rămânei, decâl, cu: iijele COcenoasg.. De. aceta pe ea nu o putem între- buinţă de 'loc, şi ne” trebueşte 0 altă: metodă, unde foile să . nu-se' rupă şi: piardă 'de loc, :sau cât. mai “puţin” posibil, 

N
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Dejă la cosit luţerna se coseşte deosebit, când începe 
a-i da, floarea, trifoiul roşu când este în floare, şi trifoiul alb 
și corcit după ce i-sa, scuturat floarea. Pentru uscat după, ce : 
am întins brasdele şi în 1—2 zile plantele s'au celit bine—us- 

„cat pe jumătate — atunci pentru uscarea .mai departe, le 
' punem pe nişte pari, numiţi capre sau piramide, unde rămân 
până la uscarea definitivă a lor, fără a le: mişcă mai mult. 

*Caprele se compun sau din câte-o singură. prăjină cu cuie 
orizontale, sau că, sunt câte 3 prăjini legale la olaltă şi. for- 
mează 0 piramidă. La - punerea, luţernei pe capre avem de 
observat ca luţerna să nu ajungă până la pământ, ci să ră- . 
mână un spaţiu liber între ea prin care să pătrundă vântul; 
de asemenea şi la piramidă mijlocul. ei să fie loc gol, pentru 

„ca să poală circulă vântul și să o usuce, Pe: fiecare capră, . 
"punem trifoiu, cât poate numai să stea, care rămâne acolo | 

7 .. 

na
] 

         
Fig. 159. — Capre pentru useat trifoiul şi. lucerna. 

până sa uscat cu a desăvârşire, 23 săptămâni şi mai mult. 
De ordinar la, lucernă până sa uscat o recoltă, a doua este 

"gata de coasă, încât luăm „pe cea. uscată şi punem pe cea 
verde în locui, şi într'o vară pulem uscă 3—4 rânduri de. 
luţernă, fără multe spese de muncă. 

De oarece la câmpie nu totdeauna, putem avea lemnele 
" necesare pentru capre, sau că ele ne vin prea scumpe, acolo 

ne ajulăm prin aceea că a doua zi după cosire, dăm câte 
două brazde de luţernă la olaltă, şi legăm luţerna în mici
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legături întoiate. pe cari le ridicăm în sus şi lăsăm să stea nemişcate până ce s'a uscat pe deplin. O altă sistemă de us- care ar fi de a pune luţerna, pe jumătate uscată in clăi sau şiri în amestec cu paie de grâu uscate, alternativ câte “un. “strat-de paie şi unul de luţernă. In chipul acesta nu numai că luţerna se poate uscâ bine fără de nici un pericol, dar şi paiele de grâu capătă un gust mai bun ŞI vitele le mănâncă, „mai cu poftă, - ; Ma 

„După E. Schulze un fân de trifoi 'care a, fost udat la uscare „pe capre şi pe brasde conţine în procente: o 
„pe capre pe brazde principii albuminoide . ..... 1122970. . . 8,15%/0 materii grase . a DAP, 1,010%/0 celulosă , i: 82,687, 43,02%/0 materii estractive fără azot ... . 85,33%. . . 29,60% cenuşă = 2426070... 9,8609 

principii alimentare în total . . 48,950%/. . „'89,36%/0 materii solubile în total, . . „210100... 15,84% 

„:5.. Prepararea fânului brun, 
Afară de prepararea fânului prin uscare în străinătate se mai în- trebuinţează, şi alte sisteme, mai cu seamă la nutreţurile tare apoase sau când timpul este: ploios. şi fânul nu se poate uscă, în deajuns, “atunci il uscă, prin căldura, luj proprie. ai Fânul brun se prepară din fânul pe juntătate uscat, care se „pune grămadă şi indeasă bine dela, nijloc către margine călcându=se "de 10 — 15 oameni în toate părţile egal. EI se pune sub un șopron, sau şi sub cerul liber grămadă până la 5 nu, înălțime. Ca să nu pătrundă apa la el, pe deasupra îi se pune un strat gros de paie . de grâu sau de secară.- A i - Fânul astfel îndesat rămâne grămadă până ce 'se încălzeşte și asudă, peste tot, ceea ce se întâmplă după 4— 8 zile, după cumia fost mai mult-sau mai puţin uscat. In grămadă, : el. trebue să se încălzească şi răcească singur, fără de concursul nostru. Dacă s'a încălzit fie cât de tare, să ne ferim de a-l întinde sau îm prăştia, căci | atunei el se strică şi mucezşete de tot, pe când cel rămas grămadă, şi părţile mai băţoase se înmoaie şi capătă toate un! miros şi gust 26395 n. - ! 25
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“plăcut. Cel mai bun fân este acela care s'a încălzit până la 80C. 
Fânul mişcat sau cel care n'a fost îndesat în de ajuns, acela se 
mucezeşte. şi 'se strică tot, Dacă a fost prea verde sau plin de rouă 
ori de apă, când s'a,pus în grămadă, atunci grămada se încălzeşte 

“aşă de tare, până la aprindere, şi fânul din ea;se carbonifică mare 
pârte.. N : e e 

„e Durata încălzirei, ţine câte 4 — 6 săptămâni, şi după 2 luni 
de zile îl putem da la .vite, căci el până atunci s'a recit dejă cu 
totul, şi prefăcut într'o pastă brună sau cenușie şi îndesată. EI 
trebueşte tăiat cu 0 coasă, Sau cuţit, căci altfel nu-l: putem desface 

“din grămadă, E DI | 
O altă metodă de a prepară -fânul. prin încălzirea, proprie» 

- 6ste aceea a lui Klappmeyer. Otava sau. trifoiul -verde, după ce s'a 
întins din brasde şi lăsat o zi să se celească bine, spre seară se adună 
şi pune grămadă, călcându-se bine, pentru ca să se încălzească. 
şi asude. Fânul în curând începe a, se încălzi şi după 8 zile tem- 
peratura lui va ajunge la, 60 —- G50C, ceea ce se poate cunoaşte 
şi după un-miros plăcut a miere, ce ese din lăuntrul grămezei. 

In: stadiu acesta fânul din grămadă, trebueşte întins îndată fie 
soare, nor ori ploaie, ori ce vremea ar fi, pentru ca Să se svinte de. 
sudoarea în carea intrat. Dacă nu. /am întinde îndată, atunci el se - 
strică, se încălzeşte până la aprinderea spontanee. Dacă Pam întins 
„chiar și pe ploaie, după încetarea, ploii el se svântă în curând și 
nu avem nici. 0 perdere. | 

"6. Preparare nutrețului murat şi îndulcit, - 
“Porumbul verde, măturile, păringul şi alte nutreţuri semănate, 

când avem căldură, suficientă, se-pot uscă in modul obicinuit ca 
fânul de livade sau cositura. Totuşi ele se usucă anexoe, şi reclamă 
“multă . căldură şi un timp statornic  eald, :ceea ce în unii ani; 
şi avem cu prisosinţă, DR 

In alţi ani însă, timpul frumos şi cald şi mai cu seamă sta- 
tornie ne lipseşte, și atunci cea mai mare parte din nutreţuri ni 
se strică şi putrezese la uscat. i 

__* Atunci în loe de uscare se potriveşte mai bine păstrarea, lor 
„Prin murare. Murarea nutrețului este foarte usitată, în ţările cu 
" clima mai rece, decât a noastră. Ea se face la porumb, mături, 

trifoiu, luţernă, verde, foi de varză, foi şi capete de sfecle, otavă
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ete.. mai cu seamă toamna, când nu mai este căldură „suficientă, pentru a le useă. 

Sa - Muratul şi ensilagiul nutreţului se bazează pe grămădirea şi „ îndesavea, lui, sustrăgându-l dela acţiunea aerului atmosferic, Pentru aceasta îl punem în gropi şi silozuri făcute anume în pământ, şi-l acoperim cu pământul scos din ele, sau că-l punem grămadă, d'asupra “Pământului, şi-l presăm eu pietre, cărămizi, sau cu 60 —80 em pământ. „Groapa, se face totdeauna cu păreţii tesiţii 2—3 m. lată, 2 —4 "m. adâncă, iar lungimea, ei variează după cantitatea de nutreţ ce avem să murăm. Silosurilor tăcute în ciment sau beton, le dăm forma, cea, indicată de situațiunea, terenului disponibil. Pe un metru . cub intră aproximativ 850 ehlgr. de porumb verde. * . „Odată, groapa sau silosul făcut, pentru murat cum aducem nutreţul verde din câmp: porunib, sfecle, foi de varză ete., îl şi punem îndată în groapă. Pentru a-l puteă așeză mai bine, şi uniform - nu este rău ca să-l tăivm cu tocătoarea de 3—4 cm. lungime, şi apoi îl călcăm în toate părţile sau apăsăm cu tăvălugul, pentru a-l îndesă bine. Porumbul verde şi măturile pentru a le puteă aşeza cum să cade, este necesar să-l legăm în snopi, şi apoi după desfacerea legăturilor în groapă să-l căleăm bine, pentru a, se indesi, de o potrivă,: ca să nu rămână între el "goluri cu aer, care Par. puteă; strică: o - - După ce am umplut dejă groapa, continuăm cu punerea lui până la 1 m. deasupra pământului, însă. păreţii lui să fie. tăiaţi vertical, pentru ca îndesându-se în urmă, şi. scăzând în volum, el să poată intra cu'totul în groapă; fără a se anină de păreți, şi de a rămânea locuri pline cu aer între el.. Ca să nu intre ţărână, în el, pe deasupra punem un strat .de 10 cm 'paie sau pleavă. * După ce am termint cu punerea și aşezarea, definitivă a po- . rumbului, pentru îndesarea lui punem pământul scos la facerea groapei, un strat cam de 70—80 em. grosime, sau în lipsă de pământ, la. silosurile cimentate, punem peste el scânduri pe care le împovărăm cu pietre, cărămizi, lemns ete. punând o greutăte de 4—500 chlg. pe metru pătrat, care corespunde cu î—8 rânduri de cărămidă, Porumbul presat: şi sustras” dela acţiunea, aerului începe în. curând să se încălzească şi” sub influienţa, bacteriului numit Bacte- rium acidi lactici, Zopf, se desvolti, în el mai cu seamă acid lactic — care esistă în laptele acru, şi mai târziu se desvoltă şi acid buturie „provocat de un alt bacteriu numit Amgylobacter sau Clostridium 
7
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butgricum— Prazimovsky, apoi .amoniacuri şi alte combinaţiuni rău 
mirositoare, cari şi pentru vite sunt de nesuferit, | N 

a». Deosebirea ivirei “unuia, sau a.altuia din aceste bacterii, şi 
'fermenţi, depinde de temperatura, care se desvoltă . în grămadă, 
Bacteriul acidului lactic, -se desvoltă şi poate trăi 'numai când 
temperatura din: grămadă este de 30—4500, iar când ea a ajuns 
-deja:la 55C, atunci: el. numai poate asistă, ci se desroltă . celălalt, 
Clostridium. butyricum,: care. dă' naştere la .acidul butirie, ce se des- 
voltă şi din untul 'râncezit; în fine când temperatura din grămadă 
a ajuns. la 600 .şi mai mult,-atunei nu mai poate esista nici un 
fel de: bacterii, şi. porumbul rămâne dulce, în starea sa primitivă 
ensilagiu. | a | 

“Temperatura, din grămadă însă, depinde iarăşi de mai multe 
eireumstanţe: de presiune, de nutreţ dacă este mai tânăr şi mustos, 

-„sau este ceva maâi trecut, de temperatura, aerului atmosferic ete. 
 Permentaţiunea durează mai mult sau mai puţin, după cum 

este şi temperatura aerului. Dar în genere după 2 luni de zile ea 
„este terminată și putem. începe 'a da porumbul murat, la vite. Po- 
rumbul bine murat, il: putem ţinea și câte 1 — 2 ani de zile, fără. 
de a se strică lau “fără de a-şi. perde din valoarea sa nutritivă, 
Cu deosebire pe la sfârşitul iernii, când de obicei se termină fânul, 
nutreţul murat ne aduce; servicii nepreţuite. 

„+ Unde însă au rămas găuri şi goluri cu “ar, sau că a putut 
pătrunde aerul şi apa meteorică la el din afară, acolo s'a stricat, 
a mucezit şi putrezit cu totul, și dela el. se transmite mirosul 
penetrant şi la cel bun. . ! 

* Pentru scos şi dat la. vite, descoperim groapa numai la 
„un capăt şi scoatem prin tăiere numai atât cât putem da pe 
zi la vite. De tăiat, îl tăiem: cu un cuțit, sapă ori casma 
totdeauna orisontal până la fund şi groapa trebueşte totdeauna 
ținută în cea mai. mare curăţenie, căci ori ce rămăşiţe vechi, 
se mucezesc şi trec in putrefacţiune, cari transmit putrefac: 
țiunea şi la cel bun. | | 

Perderea de substanță la murat este destul de insen- 
„nată şi după o zăcere de 2—7 luni de zile ea se poate evaluă 

„la 25— 3006, şi .priveşte mai mult substanțele extractive 
fără azot, cari s'au prefăcut în „acizi, apoi ceva şi substan-
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"ţele albuminoide (7—80/0), iar celuloză mai puţin (1,5—2,0%/6). In schimb însă celuloza. devine mai fragedă şi uşor solubilă; Ensilagiul sau păstrarea nutreţului verde în. stare dulce: sau prin îndulcire, se 'bazează, pe același principiu, 'numai cât dela, început trebue să urcăm temperatura din grămadă, peste GC, pentru ca nici: un fel'de bacterii să nu mai poată esistă, şi a se desvoltă în ea. Deci acolo ori-ce fermentaţiune "este inposibilă;- porumbul Şi ori care alt. nutreţ verde, ră-“ mâne în. starea lui dulce primitivă, şi-și conservă Şi coloarea sa verde. Basa ensilagiului o formează regularea tempera- »„ turei, care să nu fie nici preă, scăzută şi nici preă urcată. Dacă este suh G0C, atunci se desvoltă bacteriile în el, care . dau naștere. la acizi; dacă este prea, urcată peste S%C, atunci dezvoltarea, de gazuri, este-preă violentă încât porumbul sar - puteă aprinde de sine, şi consumaţiunea de substanță este .preă. mare; atunci avem perderi colosale prin ardere. Temperatura, se poate regula dela început prin aceea, : că nu punem tot nutreţul de odată grămadă, ci numai suc- cesiv. Porumbul. verde, mustos îl punem mai. întâiu în un strat de 1,5—2 m. grosime Şi îl îndesăm. bine pentru ca tem- peratura, din el. cât mai curână să pată ajunge la 60*C, și să rămână constatat între 60—70%C. A 'ajuns odată la 60, atunci îl desvălim. Şi punem. din nou un alţ strat, îl acoperim Şi comprimăm din nou Şi pe acela, până ce. temperatura a ajuns şi în el peste 60C, şi repetăm aceasta, până 'ce sa umplut gaura, sau silosul întreg, şi nutreţul. a'eşit cam de un metru deasupra, pământului. Dacă, temperatura, în gră- madă nu sar. urcă destul de iute în 4—5 zile, o putem forţa, prin aceea, că luăm un nutreţ mai apos, sau îndoim gre- "utăţile presătoare punând 6—700 chlgr. pe metru pătrat. După 4—5 săptămâni dela terminarea aşezărei, porumbul este gata, temperatura în grămadă a, scăzut şi el poate. fi dat la vite. EI este dulce Şi presintă toate acele avantagii, care le-a avut porumbul verde. De tăiat şi dat la, vite, pro- cedăm ca şi la celălalt. Pentru ensilat în grămezi deasupra pământului, se întrebuințează prese speciale. a lui Blunt,. Iohnson,. la, care îl putea stringe în ajutorul. unor lanțuri sau sârme de fier, la. care presiunea se .poate regula. La presarea cu presa lui Blunt şi Iohnson deasupra. pămân-
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tului însă perdem cele .25—30 cm. dela suprafaţa, care unde : 
a ajuns în contact cu aerul atmosferic este - mucezit: peste 
tot şi .trebueşte- mai întâiu curăţit pentru a ajunge la -cel 
curat. La ensilatul în gropi această pătură stricată lipseşte. 

„ Recolta cerealelor. 

| Dacă plantele de nutreţ se recoltă în maioritatea, lor când 
le dedeă, floarea, în shimb însă la, toate celelalte plante cul- - 
tivate în special cerealele, leguminoasele şi plantele tubercu-: 
loase se recoltează: numai după ce au ajuns la maturitate 
complectă, şi li sa coptsămânța.  -.: | 

Deşi după fecundaţiune şi scuturarea, fioarei nu mai 
durează mult absorpţiunea de alimente din afară, din. pă- 
mânt şi atmosferă, totuşi durează şi mai.departe insă nutri- 
țiunea internă a plantei, adecă: substanţele organice formate, . 
în tije şi foi, treptat, treptat, şi părăsesc: locul lor de pănă 
aci, se disolvă sau modifică Și se pun în mișcare către sămânță, 

* unele spre a mări şi a desvoltă embrionul cu : gemula, jar 
altele spre a sc depune în albumen ca măterii de reservă, 
fiind menite să nutrească, embrionul la incolțire și în pri- 
mele stadii de. desvoltare.. 

“ Deşi bobul îşi ajunge curând la mărimea: sa naturală, 
totuşi trebue să mai treacă încă câtăva vreme, până ce el 
ajunge ca să, fie pe deplin desvoltat. Mai întâiu coaja, lui este 

„peste tot încă verde, conţine multe bobiţe 'de chlorofilă, iar 
miezul lui este moale şi lichid — în lapte — care mai târziu 
se îngroaşe din ce în ce, se întinde, devine pe zi ce. trece 
mai consistent, încât laptele dispare, şi dă loc la o. făină albă. 
EI nu se poate strivi între degete, dar se poate frânge sau 
tăia cu unghia, şi în fine nici aceasta nu mai este posibil, 
decât numai de a-l tăia cu cuțitul. 

Cu această metamorfosă interioară se săvârşeşte paralel 
şi una exterioară; foile şi tija îşi perd clorofila şi coloarea 
lor cea verde de până aci, şi capătă o coloare palidă sau gălbue 

- ori brună; chiar şi clorofila din coaja, bobului dispare. Cu 
cât paiul şi foile se deşeartă de materiile organice, pe atât 
ele își schimbă culoritul şi aspectul lor obicinuit, iar bobul 
se măreşte, devine bobonat Şi învârtoaşă. 

(



. 
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Dacă noi împiedicăm. această, deplasare firească a ma- teriilor organice prin mijloace violente, -tăiere: timpurie, sau natura, o împiedică prin agenţi nefavorabili : secetă, ploi in- „ delungate, răceli, atunci. bobul rămâne mic, incomplect,. sau - chiar rudimentar, căci după evaporarea, apei coaja lui se sbâr- . „ceşte şi plantă scade, - devine prematură. Dar în schimb avem paie mai substanțioase ca, nutreţ. A In privința maturității observăm următoarele trei grade de maturaţiune: în lapte, pârgă si maturitatea complectă. Când bobul este încă în lapte, paiul lui este încă verde peste. tot şi materiile. organice sunt în deplină transformare . : „Şi migraţiune. Deplasarea, lor se termină cu stadiul de pârgă, * ” sau pârguire, când. paiul întreg a luat deja o coloare galbenă, “numai are de loc chloroflă în el, iar grăuntele lui este dejă 1 compact deşi se poate trânge şi rupe încă cu unghia. Atunci - embrionul este pe deplin. apt. de reproducere şi are în alhu- N menul său materii de rezervă în canțitate suficientă pentru. a-l nutri. e DN a După el urmează al treilea. stadiu, al maturității com- :plecte, unde bobul sa întărit dejă întratâta, că numai poate: fi nici frânt-nici tăiat cu unghia, iar păiul său ia 0 coloare. mai mult alburie deschisă decât galbenă, Şi-şi pierde .muli, şi din elasticitatea sa. In acest stadiu înaintat de maturaţiune la plantele care se coc inegal d ex. ovăz, meiu, leguminoase po „etc.- fruntea, boabelor se scutură, se „desghioacă, iar la cele care se coc egal, boabele 'mari şi grele se deslipesc şi Scu-. turăla cea mai mică mişcarea paiului. De aceeea stadiul |: cel 'mai potrivit pentru recoltă este pârga, adică unde “lanul “Şi câmpul intreg au luat un aspect galben auriu, şi bobul se poate frânge încă cu, unghia, şi până gătim de_tăiat, se apropie deja toate de maiuraţiunea, lor compiectă, atât cele. tăiate cât şi cele rămase în picioare, fără de a, se scutură | vre-unele. „i ” 

i
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Dr. A. Nowacki a. făcut studii interesante asupra ma- 
turităţii grâului, şi a modificărilor ce el sufere în decursul 
maturaţiunei sale şi a găsit. 

  | 
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I. mat. în lapte, timpurie! 9 Iulie 51.47 5,3072 1,2004 2,8556 

II. mat. în lapte, târzie | 13 Iulie | 47,69 5,4657 | 1,2295 | 3,5813 
III. în pârgă 20 Iulie || 25,93 4,2829 1,3363 | 4.1862                 IV. matur, complectă 23 Iulie 12,97 3,5193 1,9913 |' 42,180 . _ - . | _ 

Deci timpul cel mai. potrivit pentru secerat este trecerea 
cerealelor din lapte în pârgă. Insă cu toate acestea uneori 
nu este rău, ba putem fi chiar constrânși de împrejurări, ca 
să, începem seceratul cu 2—3 mai curând decât stadiul riormal, 
sau decât am dori noi. Aceasta, se întâmplă mai cu 'seamă 
atunci, când avem mult teren de secerat şI brațe sunt rela-- 
tiv puţine, sau timpul este nestatornie Şi nu suntem siguri 
de el. Atunci să începem mai bine cu 2—3 zile mai curând, decât prea târziu, căci nu avem perderi așă mari la cele tă- . » iate de timpuriu, ca, la cele tăiate mai târziu. cari cătră fine ni se scutură enorm. : 

Recoltatul „cerealelor se face cu secerea, coasa, simplă, 
coasa impedicată şi cu mașinele de secerat simple, sau cu 
mașini de secerat şi legat. ” | 

Secerea este un cuţit încovoiat în formă de semicerc, a 
“cărui. coadă este inplântată într'o bucată, de lemn numită 
mâneiu. Partea interioară a, secerei sau că este netedă, şi 
atunci pentru ascuţire se bate cu ciocănelul'pe nicovală şi se 

„ascute cu gresia, întocmai ca şi o coasă, sau că ea este zimţită 
adecă crestată şi atunci la îngroșare şi tocire, ea nu se poate 
bate cu ciocănelul şi nici ascuţi cu gresia, şi pentru a fi as- 
cuţită, ea trebueşte zimţită din nou. | | 

Cu secerea firele se aleg bine, se descurcă unele de al- 
tele și se taie uşor fără de a se scutură prea tare, sau de a
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„ încurcă firele deja tăiate, și ele se arangează și depun frumos spic la spic, și cotor la cotor, ceeace la treeratul cu mlă- ciul sau călcatul cu vitele, înainte vreme usitate peste tot, eră de mare importanță sau absolut necesare. AStăzi însă, unde treeratul se .face mai mult cu maşinile, care ajung şi „treeră spicul ori şi unde sar află el în snop, ea şi-a pierdut "mult din împortanţa ei de odinioară. Secerea a rămas ab- solut indispensabilă numai acolo, unde holda este 'culcată la pământ sau încurcată Și invescută cu buruieni, în cât cu ma- şina şi coasa nu 0 putem descurcă şi tăia, | Deşi tăiatul cu secerea este uşor, totuşi fiindcă deodată, nu -putem cuprinde. cu ea şi tăiă multe fire, ele trebuesc adunate şi învăluite întrun mănunchiu “mare, pentru a nu “perde mult timp cu depunerea continuă a lor. Invăliţul Şi: formarea mănunchiului, se face cu mâna, stângă prin aceea, că cu policele sau degetul cel mare dela. mâna stângă, tra- gem paiele tăiate din nou peste cele-mai vechi, pentru a le 

- tăiă, se face totdeauna cu secerea, şi cu mână stângă numai . le ţinem pentru a le putea reteză dela-hază. . - Mi | “Un mare inconvenient al seceratului Cu secerea este “puţinul spor ce avem la muncă, căci un om mare d'abia seceră, pe'zi cu secerea. 4 1/2—2 clăi de bucate (40—60 snopi), Şi ca să secere'un hectar de loc îi trebueşte 10—15—20 zile; “iar la rapiţă şi alte plante oleioase, un om poate seceră câte 0,15—0,3 ha. pe zi; | 
”” De'aceea seceratul- cu secerea recere mult timp și ne vine foarte scump. Ea se potriveşte. mai mult pentru pro- prietatea mică, care are puţin de seceraţ Şi țăranul o poate face cu membrii familiei sale, sau acolo: unde sunt multe braţe şi ieftine. ş IE 

Proprietatea mare Sar putea folosi de secere numai “unde are la dispoziţie multe braţe ieftine, sau că pe timpul secerișului. vin cete de secerători ambulanți din alte regiuni Şi țări, şi-iau lanurile de secerat în acord. Acest sistem este foarte. uzilat şi se practică pe o scară întinsă în toate ţările. 
)
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Totuşi darea secerişului în acord nu prea este de recoman- 
„dat, fiindcă ei ca să termine mai curând şi să câştige mai 

mult,- -seceră şi. noaptea, pe lună, dimineaţa. pe rouă, pe ploaie 
etc. Și grăbindu-se să lucreze mult, lucrează rău, şi după 
ei rămân o mulţime de spice iar bucatele secerate ude se: 
încing apoi şi cresc în clăi. Ca să nu se întâmple . aceasta, 
ei ar trebui des controlaţi, şi supraveghiaţi de aproape. Și 
iarăşi ca să-i plătim în bani cu ziua, încă nu este consult, 
fiindcă ei nu lucrează în deajuns; aşteaptă numai ca, să le 
treacă, ziua. Și într'un caz și altul, controlul de aproape este 
foarte necesar. 

La rapiţă şi alte olante uleioase, cari ziua. pe căldură 
se desghioacă uşor, este mai avantagios să le secerăm noaptea 
pe lună, și dimineaţa şi seara pe rouă, iar lucrătorii în a- 

- miaza mare să.se odihnească, căci roua şi ploaia se stre- 
"coară mai uşor printre tecile ei, decât printre spicele şi paele 
de cereale. De asemenea vom seceră noaptea pe lună şi a- 
tunci când tecile ei sunt prea trecute, de se. scutură, în căl- 
dura mare. 

Cu mult mai spornie | și mai ieftin decât seceratul cu 
secerea, ne vine cositul cu' coasa simplă sau cu coasa împie- 
decată, cu care încă putem adună spicele şi paiele binişor și 

- economisim din timp şi spese. Coasa simplă la recolta : de 
cereale nu se întrebuințează decât numai la orz şi ovăz, 
“când acestea sunt prea mici, de nu l6 putem legă, apoi la 
meiu,. mazăre, linte; măzăriche, sămânţa „de trifoiu, şi lu- 
țernă, etc,. adecă, la toate acelea plante, pe' cari de obicei nu 
le legăm. . 

Totuşi pentru cositul bucatelori la coasa obișnuită, de 
ordinar se mai adaogă o mică greblă cu 2—3 colţi de câte 
20—30 cm. lungime, sau niște beţișoare de lungimea, coasei, 

care au menirea, ca să prindă și adune paiele tăiate dec coasă 
"pentru a le pune pale: fără de ă, le încurcă. 

Coasa astfel garnisită o numim de obiceiu coasa cu 
greblă, sau. coasa împiedicată. Ea este nu numai mai grea, 

„ decât coasa simplă, ci şi mult mai greu de umblat şi cosit 
„cu ea, şi recere totdeauna un lucrător. încercat şi inteligent. 
De aceea nu orișicine poate cosi cu coasa împiedecată. Dar 
depinde de deprindere. Aşa în jud. Ialomiţa, şi femeile c Ccosesc



> 

cu coasa cu greblă în rând cu bărbaţii. In schimb însă sunt lucrători, cari îţi strâng şi depun tot aşă de 'bine bucatele : cu coasa impiedecată ca şi din secere. - m Fiindcă la cosit cu coasa punem'în mişcare şi ne ser- vim de amândouă mânile şi de întreagă forţa mustulară a, “corpului uman, putem să tăiem cu ea deodată şi pe zi mai mult- decât cu secerea. Grâu, orz, 'ovăz şi îndoituri toate pot - fi cosite cu coasa împiedecată, pentru ca, să poată, fi legate în urmă. Săcară este insă mai bine, să o tăiem .cu secerea sau cu maşina decât cu coasa, împiedecată, din cauza, că „paiele ei sunt prea lungi, și cu coasă chiar împiedecată fiind, nu le putem mână înainte îndeajuns şi să; le depunem brazde | regulate fără. :ca, să se încurce, a 
"Cu coasa împiedecată, câştigăm enorm din timp şi spese. Ea este foarte uzitată în America de Nord, Germania, Un- garia, Rusia, cu deosebire acolo, unde este 'lipsă de braţe. „In. Banat Şi: Ungaria, de Sud, aproape tot grâul şi orzul se _coseşte numai cu: coasa împiedecată. La noi însă ea, este mai puţin uzitată. Cu coasa; împiedecată putem cosi pe zi la, ce- - realele de toamnă 0,5--0,75 ha, la, cerealele de primăvară 0.63—0,95 ha. : o a ÎN „Cu.coasa. impiedecată taiem bucatele în două moduri: . sau dela semânătura în lături, şi punându-le în brazde, . sau cătră sămânătura, şi atunci răzimăm plantele tăiate de cele ce stau în picioare, pentru ca ele să; nu se încurce şi nici să „se scuture lovindu-se de pământ. 

"In cazul dintâiu, un lanţ de 10—15—20 cosaşi merg în - rând unul după altul fără întrerupere, şi "la foşnitul paielor ” pe tact, progresează, munca, enorm, și omul nu simte oboseală, In cazul al doilea însă, — când paiele tăiate le răzimăm de „cele rămase în picioare — după fiecare cosaş (rebue să ur- meze o femeie ori băiat, care să adune bucatele şi să le pună pe legături pentru ca să deschidă drumul cosaşului, ce vine în urmă.. | | | 
„Dacă sistema primă saua doua este mai bună și produce mai mult, aceia depinde de obiceiul cu care sunt mai obișnuiți * lucrătorii, şi voind a, le impune alta, nu numai că, ei arcosi | mai puțin fiind neexercitaţi, dar sar şi descuragiă, conside- rând aceea ca o insultă a, aptitudrnei lor de muncă.
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Peniru adunat și legat, după trei cosaşi ne trebueşte un 
om mare, iar pentru aăunatul snopilor şi pus în clăi sau - 
jumătăţi, ne trebueşte după patru cosași un om mare. Pentru 
greblat şi adunarea spicelor în urmă, după șease cosaşi avem 
lipsă de o femeie-cu grebia, 'sau după douăzeci cosași, de o 
greblă mecanică cu un cal. | 

„Insă cu mult Superioară secerei. şi coasei, atât în pri- - 
vința. forţei cât şi a sporului de muncă este maşina de se- 
cerat, unde în loc de forţa slabă, umană, ne servim de forța 
robustă a vitelor domestice, ca'să câştigăm din timp şi spese. 
Cu maşina, trasă de 2—4—6 vite, putem să, secerăm pe zi 
2,7—5,6 ha, şi să le dăm gata; deci avem cu ea.-un câştig 
enorm de timp şi spese. Seceratul cu maşina în sine, nu este 
inferior tăiatului cu secerea sau coasa, din contra-ea poate 
luă paiele mai jos decât o facem noi cu secerea sau coasa, 
Şi le retează deopotrivă pe toate. Numai adunatul în mănunchi 
Şi legatul snopilor, lasă uneori de dorit. | 

Un inconvenient al lor este, că ele nu pot tăiă un 
grâu culcat la pământ sau încurcat, şi trec peste el. Apoi. 
un alt defect şi mai mare al lor este, că ele sunt scumpe 
și le putem întrebuinţă numai puţine zile în an, nici 2V zile 
în total, şi d'aci încolo anul întreg stau nefolosite, şi un ca- 
pital însemnat zace inert în ele. Maşinile de secerat se ren- 
tează numai acolo, unde avem cel puţin 70 ha:de secerat 
pentru fiecare maşină în parte, deci poate beneficiă cu folos: 
de ele numai proprietatea rhedie şi mare, iar nu şi proprie- 
tatea mică și ţăranii, cărora, ea nu li se plătește, şi ei re- 
prezintă majoritatea, agricultorilor. Deasemenea ei nu şi le 
pot procură nici prin 'asociaţiune, deoarece în aceleaşi zile 
fiecare asociat ar vroi să lucreze cu ele, şi 'seceratul nu 
se poate amână pentru un alt timp. In fine ele se uzează și 
strică ușor, şi:mai mult de 3—4 ani nu ne putem folosi de 
0. mașină, şi odată o singură piesă deterioarată ori stricată, 
ne ţine în loc să nu mai putem face nimic cu mașina, întreaagă. 

„Maşinile de secerat sunt de?diferite sisteme. Sunt. sece- 
rătoare simple cari numai taie cerealele,și un om cu grebla.. 
în urma, lor sau din scaun, le adună și depune în mănuchi; 
sunt altele, care le taie Şi adună singure în mănunchi: și în 
fine sunt secerătoarele cu aparat de legat, cari le taie, adună
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în snopi şi leagă, snopii cu sfoară și lasă snopi. gata în urma | lor, eventual şi snopii adunaţi în rânduri la olaltă de -pot fi îndată, clăiţi. a 7 Ş "= În genere cu mașinile de secerat, noi facem mare eco- nomie de timp şi braţe, Şi cu atât mai mare, cu câteae mai complicată. i 5 Insă maşinile complicate au multe și mai mari defecte: ele sunt mâi grele, au multe părţi accesorii, cari se infundă şi uzează uşor. Tocmai părţile acele accesorii sunt cari se uzează, ŞI rup mai curând Și prin ele se împedică, functionarea ma- şinei întregi. Astfel. mașina simplă, care: nu mai taie şi adună - în mănunchi, nu se înfundă ori încurcă mai nici odată, pe când maşina, de secera Şi legat se infundă şi încurcă foarte des, şi ne ţine în loc uneori ceasuri întregi cu desfundareă și arangiareă, ei, întinderea sforei. E Apoi cu privire la “montagiu și dires ori reparat, păr- țile şi piesele“stricate la NOI cu deosebire face foarte mult, căci noi nu avem ateliere 'mecanice = în apropriere, şi nici mecanici esperţi pe moşiile mari ori în sat, şi ar trebui să le trimitem în oraşele mari eventual în capitală, ca să le repare și să pierdem mai multe zile în neactivitate, până la sosirea lor înapoi. Aceasta va decide în cele mai multe. ca- - zuri, dacă e să cumpărăm o sistemă sau alta, Cu cât e mai simplă 0 maşină, cu atât ea va fi mai bună ; Pentru siguranţa mai mare a noastră ar fi bine, ca să avem secerătoare de diferite sisteme. , o | a „Apoi cu privire la greutate şi forţa motrice, "orice - adaos de funcţiune, reclamă o forță îndoită din cesace eră înainte. Astfel pe când mașina de cosit, care taie numai fără - - să adune, poate fi trasă de 2 cai mai mici, cea, care taie şi -alună mănuachi automatic, recere 2 boi buni sau 3—4 cai: de ai noştri, iar cea care taie şi-şi leagă totodată; aceea nu poate fi purtată fără 4—6 boi ori cai, dar şi pe “aceştia la amezi trebue să-i schimbăm și inlocuim cu alţii, odihniţi. . Cu toate acestea avantagiul lor imens, este sporul enorm la muncă, și folosirea complectă -a, timpului, ce în regiunile puţin” populate și unde. proprietatea mare este predominantă, . valorează foarte mult, O mare parte din arealul moșiilor mari, fără de ele nici nu ar puteă fi cultivaţ și supus agri- 
7
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culturei, ci numai culturei de vite d.-ex. la noi în România, 
Rusia, Ungaria,, America etc. Maşinile de secerat au contri- 

„buit enorm la întinderea şi progresul .agriculturei din lumea 
întreagă. | ă 

8. Maşinile de secerat. 

Ori şi care ar fi felul şi sistema, maşinilor de secerat, 
toate au: 1) o teleagă, care servă la, transportul maşinei şi 
de ordinar duce și pe conductorul, care o dirige; 2) O oişte 
sau tângeală, de care trag vitele; 3) Cuţitul sau tăietoarea, 
iar la, cele complicate se mai adaugă; 4) o masă sau plat-: 
forma, ori niște pânze neîntrerupte, pe cari cad și se adună 
sau transportă firele dejă tăiate; 5) nişte greble, pentru adu- 

Ia narea firelor în .mănunchi,. şi 
tragerea lor înlături și înapoi, 
pentru a deschide drumul altei 
maşini, ce vine în urmă... La 
mașinile de secerat şi legat în 

„locul greblelor este o vârtel- 
niță orizontală, a cărei menire 
însă nu este de a da mănunchii 

Ș jos de pe mașină, ci de a da 
*" spicele cătră lăietoare, ca să 

le taie; şi în fine la maşinile de 
secerat şi legat, se mai adaogă 

aparatul de legat, care este mai mult sau mai puţin compli- 
cat, şi diferă, dela o sistemă la alta, i 

Teleaga este portată pe una sau două roate. Când este 
portată, pe o singură roată, la capătul tăietoarei are o mică 

„rotiţă, pentru. ca tăietoarea să nu se târască sau “împlânte 
în pământ. Roatele dela; teleagă au un diametru de 70—85 cm. 
Pe teleagă sunt fixate toate piesele, pentru tăiatu! și adu- 
natul firelor: | | | 

Oiştea este aşezâtă sau între roată și aparatul de tăiat, 
_adecă în afară, sau între cele. două, roate, adecă , înlăuntrul. 
„Mai dificil umblă mașina atunci, când oiștea este pusă în 
afară, la marginea mașinei, de oarece maşina are atunci 
totdeauna tendinţa, de a se întoarce pe loc, şi a intră în holdă. 

    

   
Fig. 160, — Seceriitoarea simplă,
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Un mare inconvenient şi piedecă al tuturor maşinilor de secerat, față de alte mașini agricole este, că forţa, de trac- țiune, adecă vitele nu pot merge prin bucate, ci trebue să meargă totdeauna, alăturea, de ele pentru a nu- le călcă, Şi încurcă, - „Şi deci: trâcţiunea, este mai mult laterală, decât în centrul gravitaţiunei. 
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Fig. 161. — Maşina de secerat şi legat Pony a lui Deering-Chicago, 

» Aparatul de tăiat se află în. partea, dreaptă sau stângă a telegei, care este menită, de a pătrunde singură în holdă Şi a o tăiă. Aparatul de tăiat se compune din niște foarfeci ale căror braţe — unul, rama este fixă, .iar celălalt cuțitul este mobil, şi la mișcarea lui dela dreapta spre stânga și inapoi, prinde firele de holdă între ele şi le retează. Cuţitul se compune din nişte mici cuţitașe triunghiulare, . care sunt fixate pe o şină de oțel, şi în afară are aspectul unui ferăstrău. EI se pune în mișcare cu ajutorul unui angrenaj dela, roata: telegei, şi se învârteşte deodată cu ea, având o viteză de 0,9—1,5 m. pe secundă, la învârtirea roatei de . 1.m. pe secundă. Braţele fize ale foarfecilor, sunt nişte cuie : ascuţite, din fer sau tuci bătut, şi prinse la 7.—8 cra, 'distanţă unul. de altul. pe o şină de fier bătut, care iarăşi stă nemiş- cată, — rama, — Şi în crestăturile lor se mişcă numai dinţii dela, ferăstrău. . Ia Afară. de braţele fixe în formă 'de cuie, care pătrund mai întâi în holdă Și o separă în 'mănunchi pentru tăiere,: pentru descurcarea holdei încurcate și ridicarea dela pământ a celei căzute, Hornsby și alţi fabricanți, au mai adăugat la,
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rama aceasta unele cuie sau degete mai lungi, ca de 25—30 cm., 
cari se pot pune şi luă jos după trebuinţă, care mergând 

„înaintea lor, descurcă holda şi ridică firele încurcate dela 
pământ, ca maşina. să le poată. apucă şi tăiă pe toate cu 
atât mai sigur. Cuajutorul lor putem alege și descurcă holda 
căzulă aproape ca și cu mâna sau cu secerea, : 

La mergerea înainte a mașinei, cuiele sau degetele dela 
ramă pătrund printre holdă, Şi separă firele în mănunchi, * 
care ajungând apoi sub un unghiu de 28—42 între braţul 
fix şi, marginea ascuţită a cuţitașelor, le strânge din ce în 
ce mai tare până le retează cu totul. Cuţitul le retează atât 
la trecerea sa prin tăietura colţilor înainte, cât şi înapoi, 
şi deoarece cuțitul înaintează. deodată cu maşina, retezarea, 
lor devine peste tot uniformă. Afară de aceasta noi putem 
ridică, şi scobori cuțitul după voinţă, cu ajutorul unei pârghii 
care este la dreapta conductorului, incât totdeauna îl putem 
adaptă terenului şi cu înălțimea, la care voim să tăiem. 'ce- 
realele. | | 

După aparatul de tăiat, la maşinile de secerat se măi 
află o masă orizontală numită platformă, menită ca, pe ea să: 
cadă şi depună toate firele tăiate, iar pentru ca ele să nu se 
încurce, şi nici cele netăiate să nu ajunsă cu spicele in ma- 
șină, pe marginea maşinei vis-ă-vis de roată, se găseşte o 
despărţitoare, constând dintr'un părete vertical de scânduri, 

- Şi înainte și deasupra lui are niște teluri groase, puse ca să 
„pătrundă adânc în holdă şi să separe înaintea, maşinei firele 
ce sunt a se tăiă, de cele ce-au să rămână în picioare. . : 

Acestea sunt părţile principale, ce compun întreg me- 
canismul, în ceeace priveşte seceratul propriu zis. 

Pentru adunatul firelor tăiate în mănunchiu și luarea 
lor de pe platformă pentru deschiderea drumului maşinei 
care îi urmează sau aceleași la intors, şi să rămână tot- 
deauna liber, este lipsă de un om cu greblă, care să le tragă 
jos la un moment dat, sau că ne servim de alte aparate, 
— greble — cari sunt adause la mașină. E . 

- In cazul dintâiu un om şade pe capră deasupra mașinei: 
cu o greblă în mână şi tot dă la: mănunchi adunaţi. de pe 
grătii jos şi in lături, pentru a deschide drumul maşinei ce 
urmează. E] este tare ocupat, şi trebue să fie în continuu atent 

s 

*



a 
așă încât seara el este tot așă de obosit, ca ȘI când ar fi cosit . ziua întreagă cu coasa sau cu secerea. Pentru înlăturarea automatică a mănunchilor strânși pe platformă, cei mai mulţi fabricanți au adăogat nişte (4) .greble puse cruciș, cari se 

  

        
  

> Fig. 162, Maşina de steerat simplă Daisy. . 

care din ele atinge masa dela un capăt la altul “şi cu Colţii lor trag firele tăiate, le adună in mănunchii şi le dau jos de pe mașină şi în lături. Afară de ele se" mai 'află deasupra maşinei capra sau un Scâun, în care un „om poate şedei - 

că eanu funcționează normal, fără de a avea trebuință a se da jos din scaun său de a opri maşina din mersul ei. | Pentru' transport maşina se ridică, totdeauna, Cu masa 
vertical. .: 

| 
| 

la 5 ha, insă, este, bine, ca, vitele să le schimbăm la amează, Fiindcă ea, este-ceva maj complicată, este maj greâ şi recere mai multă; forţă de tracțiune: 9 boi buni, sau 3—4 cai de ai noştrii. Atari. mașini hentru- secerat cu greble. automatice 26336 

a 29
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pentru înlăturat mănunchii, mai renumite sunt cele de Wood, 
Massey Cormick, Howard, Hornsby. Preţul lor se urcă la 
700—800 lei. 

  

  

Piz. 163 — Maşină de secerat și legat Adriance Platt, 

In scop de a face şi mai mare economie de brațe, cu 

legatul snopilor, unele fabrici au construit maşini de secerat 
cu aparat de legat snopii automatic. 

” „Fabricele cari fac secerătoare cu aparat de legat sunt 

W. YVood, Massey-Toronto Canada, Adriance, Platt & Comp. 

New-York, Hornsby & Sons-Grantham (Anglia), Jonhnston & 

Harvester Company-Batavia, Decring Pony, Mac Cormicl, 

Samuelson & Comp.-Banbury. Ele toate leagă automatic snopii 

cu sfoară sau .cu sârmă. Sfoara este făcută din cânepă de 
Manilla, care este de preferat sârmei, căci ajunsă în paie, 
ea nu vatămă vitele când ar inghiţi-o cu paiele. Mărimea 
snopilor totdeauna o putem regulă după voința noastră, cât 
și locul pe unde să se lege. 

La, secerătoarele cu aparat de legat, o vârtelniţă pusă 

orizontal ce se mişcă numai a lene, duce spicele cătră ma- 
şină, unde tăiate ele cad pe o pânză neîntreruptă ce se în- 
vârtește pe nişte suluri. La invârtirea ei, ea duce firele. cu 
sine în sus în lăuntrul mașinei, unde ele sunt prinse de niște
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Fig, 164 — Maşină, de sâcerat şi legat Me Cormiej. 
poate totdeauna regulă, ele prin presiunea'lor asupra unui. rezort pun aparatul de legat în mişcare. Atunci mașina prin- . tr'un mecanizm ingenios, înoadă cele două capete dle sfoarei, Şi O taie, întinzând-o din nou pentru un alt snop. Snopul le- E gal gata este aruncat jos de sa cătră un drug de fier sau de o . furcă, pus în mişcare de că- | tre un all: resort, Le maşina 1] Hornsby snopii nu sunt arun: [| caţi afară, până ce nu sau adu- case pai nat 4—5 Snopi, și numai atunci 

L DU A a S . . 
Tal îi aruncă pe toţi deodată, pen- Fig. 165. — Seterătoarea cu aparat tru a-i avea. strânși laolaltă, „de Ieeat, ca o mare înleznire pentru clăit. . _ Mecanizmul de legat şi de înodatul sfoarei, la fiecare mașină este altfel, şi în acestea, consistă diferinţa. între ele. Secerătoarea 'Wooq Şi Massey leagă, snopul foarte bine, iar. Adriance este ceu mai simplă și mai uşoară la iras între toate, deoarece ea nu ridică spicele: în sus — ci le: ține la, acelaşi nivel, prin care face o însemnată economie de forță mitrice, | ” | 2 La secerătoarea, Adriance, aparatul de legat se com- . 
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„pune din un ăc colector, ce se află deasupra braţelor collec- 
„toare, şi care îmbrățișează cerealele adunate, 'ce sunt con-,. 
„duse de braţul collector la, aparatul de legat şi prevăzut fiind. 
„cu un fir lung de sfoară. pentru legat din ghemul, care se 
află în apropiere:de roata motrice. Aci se : “formează ochiul 
de sfoară, pe când pe braţele piezişe. se adună din nou firele 
necesare, pentru formarea, unui alt snop. Firele adunate stau 
pe aparatul de legat, până când acul collector se întoarce în 

“ poziţiunea lui primitivă, şi le încinge pe toate cu sfoara, 
" aşezându-le pe braţul collector. După acea snopul asktel 
format, se apucă de o furcă mișcată de un rezort, aşezat la, 
spatele maşinei, şi-l aruncă uşor înapoi şi în, lături cu co- 

„toarele inainte, pentru ca să nu se scuture,. 

Secerătoarele de legat, sunt cu mult mai grele decât, 
secerătoarele cu greble de adunat mănunchi, deci recer și o - 

forţă -de tracţiune mult mai mare; fără 4—6 boi pe ele nu 
“le putem purtă. Secerătoarea, cu aparat de legat ă lui Wood, 
„are o greutate de 590 kgr. și la lăţimea, cuţitului de 1,66 m. 
recere o forţă de tracţiune în total de 164kgr. sau pe-me- 
tru lăţime de tăiere 99 lgr.; secerătoarea lui Mac Cormick şi 
a lui Osborne recer o forță de tracţiune de 163 și 180 kgr... 

”. sau.pe metru lăţime de tăiere de 108 şi 127 kgr. A lui Adrii- 
ance nu cântărește decât 560 kgr. in total. Ele. sunt şi mult 

? 

mai scumpe, dâcât cele anterioare şi costau între 1.300—1.500 . 
. Cu ele putem însă seceră pe zi câte 4—5 ha secerat şi 

za date gata. 

- Ori şi care ar fi felul şi sistema maşinei de legat noi 
să 'cerem dela ea să nu se înfunde şi nici incurce spicele; iar” 
snopul să-l lege strâns şi indesat. Greutatea medie a lui va- 
riază între 4—68 kgr. după trebuință pentru â-l puteă -uscă 
mai uşor., Apoi ele să se :poată unge uşor la toate acele piese, 
cari se învârtesc şi sunt supuse fricțiunei, Și să funcţioneze 
ușor . în toate -privinţele. Pentru aceasta în prima -lini6 cu- 
țitul să fie ascuţit. Cuţitul trebueşte ascuţit în fiecare zi odată 
sau.de două ori. Ascuţirea lui se face pe tocilă, și mai puţin 

- cu gresia. Chiar şi pe tocilă el este greu de ascuţit pentrucă 
nu-i putem da totdeauna poziţia: dorită şi este greu de ţinut 
în mâni până le ascuţim toţi dinţii. De aceea foarte bun ser- 
vicii ne face în privința această tocila. numită «Evrica» cu
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aparat pentru fixarea cuţitului cu care apoi îl putem aduce şi țineă în orişicare poziţiune voim. i _ Cu'privirela secerat, de oarecare importanță este Şi înălţi- mea, la, care tăiem cerealele dela pământ, căci cu cât le tăiem 

„de înaltă. Deci e de lipsă nu numai ca fiecare maşină să se poată, acomodă la. orişicare teren, dar să o putem regulă după trebuinţă, la orişicare. înălțime. Numai lă seceratul cu secerea când bucatele Sunt de tot: buruienoase le secerăm. mai pe sus de 30 cm.- ca miriştea în urmă .să o putem cos - şi face din ea, cositură,“ nutreţ uscat peniru iarnă. 

9. Legatul, clăitul şi uscatul cerealelor. | 
„+. Cerealăle de toamnă sunt de ordinar destul de mari şi. de lungi, pentru ca să putem face din ele legături -şi să le legăm cu paiele lor proprii, pe când la cele de primăvară, de cele mai multe ori vom fi siliți ca'să le legăm cu legă- tari făcute din' alte materiale,- paie de secară sau de grâu, “nuiele de răchită, papură, teiu etc. po pa "Mult vom fi ajutoraţi la legat dacă avem legăturile fă- cute dejă de mai înainte, că să nu mai perdem timpul scump ” cu facerea; lor. Ele se pot face .cu o roată simplă sau cu „mâna, pe timp de ploaie 'şi iarna când n'avem altceva de
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La legat putem legă cu mâna, sau mai bine cu ajutorul 
unui ţăruș, numit predel, care se pune între imbinarea le- 
găturei şi cu el putem strânge legătura și snopul cu mult: 
mai tare decât ar face-o cu mânile, omul cel mai voinic. 

„Pentru legat se potrivesc atât bărbaţii cât şi femeile, 
numai cât femeile nu dispun de destulă putere, ca să strângă : 
legătura, suficient; de aceia, este bine, ca pe ele să le de-- 
prindem a, legă cu. predelul. De altcum femeile sunt cu mult 
mai iuți decât bărbaţii, şi dacă sau deprins la legat cu pre- * 
delul, pot să lege mai mult decâ. bărbaţii, şi tot aşă de strâns 
ca şi ei. Cunoaştem unele regiuni și provineii întregi ale 
Germaniei, unde numai femeile se aplică la legatul snopilor 
de cereale. i 

“Snopii nu trebuesc făcuţi .nici prea mari şi nici prea, 
mici. Dacă sunt prea mari, ei nu se usucă, uşor şi este greu 
de umblat cu ei la încărcat şi descărcat, iar dacă sunt prea 

„mici ei deşi se usucă uşor, dar perdem prea multă vreme 
cu ei. La cerealele de toamnă îi facem de 8—10—15 kgr., 
la, cele de primăvară de 7—8—10 kgr., iar la rapiţă şi le- 
guminoase de 4--5 kgr. pc o 

Pentru uscat bucatele se pun în mănunchi, pe brazde, cari 
se numesc şi poloage, ori se leagă în snopi şi se pun clăi, 
jumătăţi ori grămezi etc. Da | NS 

Bucatele se lasă totdeauna întinse poloage sau pe brazdă. 
pentru o. uscare repede a lor cu deosebire atunci, când le-am 

„secerat, de timpuriu în lapte, ori că au fost prea buruienoase, 
"şi voim ca iarba şi buruieana din ele să se usuce bine, sau 

că le intindem din nou după o ploaie mare care le-a răzbit 
în clăi şi grămezi. Dacă ele sau secerat în -pârgă sau la 
maturitate complectă şi sunt curate, adecă fără buruiană, 
atunci ele se pot legă îndată în snopi, și se usucă destul şi 
în jumătăţi de clăi. Insă orzul şi ovăzul cu trifoiu sau lu- 
țernă trebuesc totdeauna întinse polog, pentru a se uscă 
cum se cade, căci la din contră orzul sau ovăzul se usucă iar 

„trifoiu rămâne verde şi zămos şi apoi se incinge în clăi și 
ştoguri dela trifoiu. * . | 

Uscatul consiste in evaporațiunea apei ce există incă 
în boabe şi paie. Dacă cerealele s'au recoltat prea de timpu- 
riu, nu numai că ele se usucă mai anevoie şi le trebuieşte
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timp indelungat pentru uscare, dar după . evaporarea apei bobul scade enorm in volum şi greutate, coaja ii se sbârceşte, eventual işi perde şi din forța germinativă. Dacă însă ele s'au recoltat în pârgă sau la maturitatea, completă, atunci este numai puţină apă“de evaporat, planta se usucă în scurtă vreme, bobul se intăreşte „fără de a se shârci sau de a-şi perde din forţa germinativă,. . 
Uscatul nu depinde numai de stadiul de maturaţiune în care se găsesc plantele la recoltat, ci şi cu deosebire de tem- perălura și mersul timpului. Un timp'secetos şi cald, le usucă "pe. toate în scurtă vreme; iar un timp umeq Și ploios, le poate "întârziă foarte mult, eventual a le face să crească cu totul. Când timpul este umed Și ploios, bucatele atât cele din poloage, întinse pe pământ, cât şi cele din jumătăţi şi clăi, sufere foarte mult de umiditate, boabele incep-a încolţi și a se incinge, : prin care işi perd culoarea şi din valoarea lor intrinsecă. - De aceea, la punerea lor la uscat avem să ținem în prima linie cont de mersul timpului, şi apoi numai de starea pro- ductelor. Dacă timpul este schimbător, atunci le punem mai bine dela început în clăi sau grămezi acoperite, în cari ele sunt mai sigure la uscare. e Dacă ploile ţin timp îndelungat şi sunt ploi mari toren- țiale, după fiecare ploaie mare trebue să intoarcem poloagele Şi măhunchii, cu. partea ce a fost la, pământ în sus, ca să se Svinte de vânt şi de soare ca să nu crească, şi căutăm clăile “Şi jumătăţile, şi snopii doborâţi de vânt şi udaţi îi punem în Sus, eventual îi întindem din nou polog, pentru ca să se usuce repede şi în interiorul legăturei, şi după, ce s'au svân- tat iar îi punem inapoi în clăj, NA Pentru clădit în fiecare” localitate şi regiune este un alt obiceiu. Nici forma, clăilor Și nici numărul snopilor nu este egal. Numărul snopilor din claie: variază între 20—35, şi de aceea, nu este bine ca să determinăm recolta în clăi cum se făcea inainte. A | Intr'o regiune mai secetoasă şi . uscată, snopii se pot pune în grămadă sau prismă, punându-se un Ssnop în cur- mezișul dedesupt şi .un alti] deasupra, care. să acopere spicele. aa | La noi se usitează mai mult punerea spicoaselor în clăi
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puse în cruce, ca vântul să le ia 'din toate părțile, iar contra 
„ploilor snopul deasupra, se frânge şi reschiră pentru a-i aco- 
“peri pe toţi ceilalţi. Pentru ca snopul dedesupt să nu atragă, 
umezeala din pământ și nici spicele să nu ajungă la pământ,    

   

  

Fo. 166. Grămadă de snopi Fig. 107. Claie de cereale-puse în cruce 

este bine, ca snopul dintâiu să-l frângem şi întoarcem cu 
spicele în sus, şi pe el' răzimăm toate celelalte. Pentru ca 
vânturile şi furtuni să nu răstoarne. clăile, legăm snopii de- 
asupra, cu câteva, fire dela snopii mai de jos. | 
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Fir. 168..— Claie rotundă cu un snop Fig. 169. — Claie rotundă cu pălărie. 
4 pe deasupra. 

Numai cerealele de primăvară și de ovăz cari sunt mai 
mici în paiu, şe pun în clăi, iar cele de toamnă şi în special 
secara, care este lungă se pune numai în jumătăţi, de câte 
10—15 snopi pentru a se uscă mai ușor. 

„În regiunile umede, pentru ca apa de ploaie să se scurgă 
în jos şi spicele să nu atragă umiditate. de pământ se mai 
pot pune în trepte simple sau în trepte -ori şire acoperite 
cu căciulă, unde toţi snopii se pun cu vârful în sus și 
apoi “vine coperișul sau, căciula pe deăsupra lor.
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In regiuni de tot ploioase Și umede, sau unde au să: rămână mai nuită vreme să, potrivesc, clăi mari cu acoperiş sistematic... 

           il “N    | 4 | 
Masa meu rd 

  

; 

Fig. 170. — Şire acoperite, _ Fie. 171. — Sire simple. - 

In jumătăţi şi clăi sau piramide cerealele rămân apoi până ce se usucă cu desăvârşire, și până le putem cără și pune în şire şi stoguri, fără de nici o teamă, Insă deşi este totdeauna, de dorit, ca bucatele să le putem strânge cât mai curând de pe câmp Şi să le.punem sub adăpost, totuşi nici- “odată să nu ne prea grăbim cu căratul lor căci în urmă ne putem căi. ' a __ Cărându-le în stare jilavă, sau neuscate în deajuns, ele se încălzesc Şi încing în stoguri, şi căldura, poate deveni așa de. intensivă, încât să se aprindă stogul, sau ele să se încinsă Şi strice cu totul, atât, boabe cât și paie, încât să nu mai pu- tem alege nimic din ele. i E „Atunci pagubele vor fi cu mult mai mari,” decât qacă le-am fi lăsat o zi sau două, mai mult pe câmp, unde chiar dacă le-ar fi plouat şi stricat, se stricau nuniai 1—2 snopi din claie, dar nu claia Şi recolta întreagă. De aceea agricul- torii practici -zic, că este mai bine ca, bucatele să sufere ceva pe câmp, decât să se strice acasă, de oarece paguba niciodată “nu va fi aşă de însemnată în cazul întâiu, ca în al doilea. Bucatele încinse, se mucezesc, încep să germineze: şi îşi “pierd culoarea Și valoarea lor comercială, Şi industrială, ele capătă un miros greu a jicnit; atunci chiar nici paiele nu le “mai. mănâncă vitele Şi nu le putem întrebuința, decât numai la ars, după ce mai întâiu le-am uscat din-“nou. | Cu deosebire uscarea cerealelor” ierboase şi a orzului cu trifoiu, receră multă băgare de seamă şi îngrijire, şi să nu,ne prea grăbim cu căratul lor... : i | | , Timpul cât trebueşte să stea bucatele în Clăi şi jumătăţi 

3
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depinde de starea în care sau recoltat, și de mersul timpului, mărimea, snopilor și a, clăilor ete. 
Intinse în poloage sau în mănunchi ori pe brazde, ele "se pot uscă în 2—8 zile, iar snopii puşi în trepte fără căciulă în 4—5'zile, în jumăteţi şi grămezi mici în 6—7 zile, în clăi şi grămezi mai mari în 8—10—44 zile. i 

10. Căratul şi punerea recoltelor la adăpost. 

Când bucatele sunt uscate ca ori şi care recolte, şi: timpul este favorabil, atunci ele trebuesc cărate şi puse toate . „la adăpost. Aceasta atât pe timpul frumos, cât şi într'un timp mai dubiu. Totdeauna Ştim ce-fel de timp avem astăzi, "dar mai nici odată nu suntem siguri de timpul de mâne sau' poimâne. 
Ne-am decis odată. pentru adunatul lor de pe câmp, atunci la un moment dat trebuesc puse în mişcare toate carele, vitele şi braţele, de care dispunem, eventual pe care _ „le putem numai procură, Ca cu o oră mai în grabă să termi- năm cu adăpostirea lor. Undă nu avem vite și care în număr 

„Suficient, acolo putem recurge şi la cele de rezervă, scoase - din serviciu, sau supranumărare. Foarte bine este când 
avem care de rezervă, la care să schimbăm numai! vitele, şi la încărcat şi descărcat să nu aștepte un car după altul, ci „lucrarea să meargă continuu din mână, în mână, fără întâr-. „ziere şi fără intrerupere. i - | 

Dacă nu avem vite trăgătoare îndeajuns, putem să. recurgem la, vacile sterpe, mânzate, juncii incă neprinşi la jug, şi înjugăm la un car doi boi mari cu două vaci sau junci Şi putem face bună treabă. La vacile neinvăţate și nedeprinse la jug 'o mică oboseală nu le strică „nimic, afară dacă nu sunt in ajun să fete în zilele proxime, căci o mică scădere în producţiunea de lapte, după o odihnă de câteva zile, lap- tele le revine iarăşi în aceeaşi cantitate şi calitate, şi noi am, făcut o economie insemnată de timp şi spese. 
Ca personal pentru încărcat putem să intrebuinţăm şi persoanele care nu se ţin stricte de serviciul agriculturei: tot felul de servitori, atât bărbaţi: cât și femei, băieţandri,



personalul de supraveghere etc, cari toţi ne pot face bune 
servicii, numai ca să le punem la adăpost cât mai în grabă. 

„La încărcaţul carelor, se recere pentru fie-care car câte un om adult pentru datul snopilor în car şi un încărcător, care poate fi şi o femeie ori băiat de 13—14 ani, 
„O persoană, poate încărca pe zi câte 50—60clăi de ce-. reale de toamnă, şi 80—100 clăi de cereale de primăvară. 
La descărcat lucrul merge foarte repede, când descărcăm cerealele în şura, şi ferdelele ei sunt săpate în pământ, sau şira ori stogul il fâcem sub o râpă, încât cel ce aruncă snopii, “în loc de a-i ridică în sus, cu multă trudă şi osteneală cu | furca cea lungă pe vârful 'Stogului, sau sub închietura aco- perişiului, el ii aruncă numai jos, repede unul după .altul. Apoi de scos îi putem scoate de acolo mai târziu şi ridica la maşina, de treerat şi toamna, când avem braţe mai multe, şi nu suntem aşa de imbulziţi cu tot felul de lucrări. 
Când punem bucatele în şiri şi stoguri, atunci pentru transportul snopilor și făcutul Stogului, totdeauna ne trebu- eşte să avem personalul suficient şi expert. Nu ori şi cine este în stare să pună un stog de bucate, ca să nu să surpe ori încline într'o parte şi alta, şi ploaiea să nu poată pătrunde “în el. La pusul lor sub acoperământ în şură, șoproane este' mai uşor, căci cel ce-i pune nu are decât să observe rândul la care este, şi forma locului disponibil, şi pentru atari ser- vicii ne putem servi şi de persoane mai puţin. încercate, eventual de femei. Dar la punerea de stoguri -şi şire, între- buinţăm totdeauna numai bărbaţii cei mai esperţi. 
Pentru păstrarea şi adăpostirea lor până, la treeraţ . "cerealele se pun grămadă sub acoperiş, în şură, șoproane, poduri etc. iar cele ce nu încap acolo, se pun stoguri sau şiră afară în curte, grădină ori pe câmp, ori unde le-am secerat, pentru a evită căratul pe. distanţe mari şi cărăm - numai productele lor în boabe. , 
Sub acoperiș le ferim Şi păzim bucatele mai bine de ani- “malele mari şi mici, de furt, şi cu deosebire de ploaie. Apoi în șură nu suntem nici odată, surprinşi de ploaie cu ele des- coperite la descărcat, treerat etc. nici nu sunt perdorile ace- „lea. mari în. grăunţe şi paie, ce le îndurăm, când le punem în slog afară sau pe câmpul deschis.
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In schimb însă, clădirile -fie masive de zid sau uşoare de lemn, paiantă sau gara, Şuri şi şoproane, angajează în ele un capital mai mult sau mai puţin însemnat, care însă prin ri- sipa, stricarea, şi perderea de recolte în câţi-va ani, este în- deajuns amortizat. 1 m.5. dela, şură închisă acoperită cu şin-. _drilă costă 2,10—2,50 lei, cu paie stuf 1,50—1,80 iar de ȘO- pron deschis 1,0—1,5 lei. O Şură românească de lemn de 10 m.X6 m. şi 5 m. înaltă până la streaşină, acoperită cu paie costă 2—300 lei; una de lemn acoperită cu țiglă 4—500 lei; uria: masivă, de zid acoperită cu ţiglă 2.000--2.300 lei. In Tran- silvania, Bucovina, .şi Ungaria, unde ţăranii sunt mai avuţi, ei au instalaţiuni suficiente aproape: pentru întreaga lor re: coltă, iar proprietarii mari pentru o:recoltă mai MICĂ, sau pentru3/+ din recolta, mare, atât pentru cereale în 'paie cât Şi pentru fân.. - 

In România din contra, clăairi speciale şuri şi șoproane pentru păstrarea, recoltelor în paie, nu sunt. uzitate aproape de loc, nici la proprietatea mică,.şi nici la proprietatea mare. Și la lucrul cu învoeli sunt obligaţi săteni să :le care buca- tele deadreptul la maşina de treer Zi de zi unde câte 50—60 „care îşi pierd zilele şi orele cu mai-“nimic, așteptând să le” vină rândul la maşină. | 
“ Intre -clădirile economice Șura ocupă locul dintâiu; ea „este de lemn şi acoperită cu paie, stuf, ori şindrilă, rareori cu ţiglă, sau că ea este o construcţie masivă de zid, Şi aco- perită cu ţigle sau olane. Cele uşoare de lemn sunt mai bune, căci recoltele au destulă ventilaţie prin. păreţii. lor de lemn Şi de gard, pecând în şurile masive de zid, ventilaţiunea lasă de multe ori de dorit şi bucatele se încing în ele. A'le face și lor mai multe ventilațiuni este greu, deoarece âtunci ele : ar perde avantajiul lor principal, adecă, siguranţa” contra " focului. Mai bune sunţ Şurile de lemn, şi acoperite cu țiglă sau olane; însă ele sunt sigure contra incendiului numai acolo, unde sunt situate tot numai între alte șuri similare, acoperite cu țiglă sau între şuri masive de zid, iar nu şi între paie. Șura românească; este de obiceiu numai de lemn, fie de “bârne ori pe stâlpi, şi acoperită cu paie sau:stuf. Ea are la mijloc ăria, pentru treerat, la stânga, ei este o despărţitoare pentru păstrarea recoltelor, iar la „dreapta ei este grajdul 

Va . i .
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pe podul „căruia, se pune fânul și otava, Aria eerat, şi pentru adăpostirea, de ploaie a, carălor încărcate şi pentru păstrarea porumbului până la desfăcut şi iarna servă drept camera de preparat“ nutreţul, pe care prin niște obloane 
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Pentru. uscarea, 'nutreţurilor verzi sau a bucatelor ce nu. sunt in destul de uscate, mai avem . în ea făcută, deasupra “grinzilor o schelă; iar pentru păstraree plevelor și terno- „metelor lângă ea este un mic compartiment numit Pleunicer. 5 Ca dispoziţiune pentru siguranţa de foc şura și grajdul „l& români este totdeauna, isolat de casă, deşi se găsește în aceeași linie şi paralel cu ea, şi aria ei este totdeauna în- dreptată cătră. sud; fiindcă ea are 0 singură ferdelă, și în anii mănoşi nu intră intreaga recoltă în ea, ovăzul secara şi” „0-parte din fân se pune” stoguri, și clăi Ja gura ei, cari la treerat se cară în șură pe arie. Economia Rurală, p. 109, 114. Șura germano-săsească, este actualmente o construcţie - masivă de zid, şi acoperită cu ţiglă.+Ea, are la mijloc aria şi de 'ambele laturile, câte -o despărțire, ferdeală, pentru pro- : ducie şi nutreţuri. Ea de ordinar este. izolată, de toate cele lalte cladiri economice, şi stă, perpendicular pe ele, din con- : sideraţiune de incendiu. Ca capacitate ea este așa.de spa- țioasă, ca să încapă în ea întreaga recoltă a unui ţăran ghiabur; iar. proprietarii mari îşi fac. şuri cu-3—4 intrări, în cele 4 direcţiuni ale 
deodată, prin 
in fiecare din 

Intre arie 
„duri sau din 
„treerat, grăunţele să nu sară în lături, şi paiele să nu se. amestece unele cu altele. La descărcat snopii, ii punem tot- 

vântului, ca să poată intră cu carăle încărcate. toate porţile, eventual să poată .treeră, deosebi; ele. | | 

blane, de câte un metru înălţime, pentru ca. la 

, - 

. 

şi ferdelă facem nişte mici păreţi de scân-
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daună cu baza cătră păreţi, pentru ca ploia şi vrăbiile să nu ajungă la ei. Ca spaţiu pentru o jumâtate de claie 13—15 
snopi .în greutate de 125-—130 kgr. ne trebuese 1,8—2,3 m, cubici spaţiu de magazinare. | a 

"O astfel de şură de lemne acoperită cu paie sau stuf este 
foarte eflină 200—300 lei, Şi în ea şi-ar putea adăposti ţăranul 
nostru întreaga sa recoltă şi unelte, şi ar evită perderile 
mari de astăzi, ce îndură pe fie-care an, în nutreţuri, care şi alte scule. e | | 

„In anii mănoși când nu ne-ar. încăpeă întreagă - recolta * 
“în şură, productele de mai 

puțină valoare, ovăz, meiu 
măzăriche în boabe, şi 
cari rezistă mai bine in- 
temperiilor, le punem a- 

„ fară în libertate, stoguri,- 
clăi, şiri etc. Tot-în stoguri 
Și şiri, făcute pe câmp, îşi 
pun şi țăranii cerealele lor, 

Apei hdi când vor.să treere curând 
cu mașinile de abur în a- Fise. 172.. Fundament de lemn al unui stor, Ssociaţiune, pentru econo- 

a mia de braţe și alte spese. : Pentru punerea: bucatelor în stoguri se alege totdeauna un loc ceva, mai ridicat şi svântat, ca să nu ajungă apa la ele, iar pentru ca snopii de desupt să nu atragă la sine umezeală din pământ, se face mai întâiu un pat ori fundament, cu lemne, frunzari, paie etc. De oarece nu numai umezeala din pământ, ne poate cauză pagube insemnate, ci și şoaricii Şi alte animale; pentru â preveni adunarea lor este bine, să facem o schelă permanentă în lemn sau mai bine în fier. Fundamentul de lemn pentru durată se face totdeauna din grinzi sprijnite pe piloţi de zid, aşa că grinzile vin sus- pendate în aer, şi şoarecii nu se pot urcă la ele. Americanii insă au făcut fundamente de stoguri din fier, care se pot desface şi reface. şi sunt aşezate pe cuie în formă de clopote pe care apoi şoarecii nici într'un caz nu se pot urcă. | Stogurile de obicei se fac rotunde Şi mai mult în formă conică, dar dela, bază până către jumătate şi mai bine,.se 
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lărgesc, iar d'aci înainte se strimtează. ca să le putem face un vârf ascuţit. De obicei snopii externi se pun totdeauna cu fundul în afară, şi cu spicele înlăuntrul, pentru ca, să nu ajungă 

  
  

  

Fig, 113. Fundamentul de fier al unui stog, . 

ploaia la spice,. iar alţii le pun câte odată şi cu spicele în afară, ca să-l acopere cu ele. 

  

Fig. 174. Stog de cereale, 

Multă. atenţiune Şi îngrijire reclamă, așezarea: snopilor în stog ca să nu rămână spaţiu gol între ei, sau să nu pă- trundă ploaia înlăuntru lui, din. cauza, unei forme neregulate. După ce l-am terminat de pus, pe deasupra; lor mai facem Şi un acoperiș deosebit ; îl acoperim cu un strat de paie, trestie, ori mai bine cu jipi, adică legături subţiri de paie de secară, 
=
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după cum are să stee mai mult ori mai puţin timp acolo până la, treeriș. | Da „Când punem bucatele în stoguri și clăi rotunde, nu este rău ca să punem tot câte 2—4 stoguri la olaltă, lăsând numai atât spaţiu gol între ele, ca să poată intră între ele batoza, şi odată maşina aranjeată, să putem treeră toate 4 stogurile, fără de.a aveă lipsă de a mai mişcă maşina din loc şi paiele le punem mai Ușor în şire. | | 
Stogurile rotunde, deşi sunt bune Şi se conservă binişor cerealele în ele, totuşi ele au mari inconveniente ; ocupă mult loc mort intre ele, pe care nu-l putem folosi la nimic, şi atât la, facerea stogului cât și la stricarea lui, adecă la ireerat, ne poate surprinde o ploaie cu stogul desvălit, care să ne ude „recolta întreagă, şi să ne cauzeze pagube incalculabile. . | Deci din aceste cauze, -se potrivesc mai bine stogurile făcute în lungul, adecă în şiri sau jirezi, unde şira începută o putem termină in aceeaşi zi, Şi în ziua “următoare putem continuă dela, capătul ei mai departe, şi aşă până am ter- minat și plasat într'insa întreaga, recoltă. Ea este 'și mai fe- rită de vânturi şi de Ploi, -mai cu seamă atunci, când şira este pusă in direcţianea dela. sudvest cătră nordest, căci atunci vânturile și ploile cele multe, le ajung şi bat numai în capetele cele înguste, și. pe. toată lungimea, lor sunt ca și ferite de ploaie. Apoi şirile lungi, nici nu sunt aşă ușor ex- . puse de a se înclină într” parle sau altă, sau chiar de a se „Tăsturnă, după ce ele au o bază destul de largă şi solidă. Un inconvenient al lor însă este, că la treerat în fiecare zi trebue să îimpingem maşina inainte, şi la un caz de in- cendiu cu greu mai putem salvă ceva din şira aprinsă. Pentru cazul acesta, stogurile rotunde sunt mai uşor de apărat. . In străinătate există dispoziţiuni polițienești, cari nu per- mit să aibă stogurile Şi şirile de bucate o apropiere mai mare ca de 60 m. una de alta, sau de clădirile economice. Excepţiu- nea formează numai atunci când micii cultivatori ţărani vor să treere mai mulţi inşi laolaltă: în asociaţiune, şi ei mai mulţi laolaltă au relativ puţine bucate. Incolo .spre siguranţa, nu "vom greşi. dacă vom pune stogurile în mai multe locuri, şi nu vom pune mai mult de 4 laolaltă, ca in caz când ni sar aprinde unul, să putem salvă pe celelalte.
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In stoguri ŞI şură, bucatele puse grămadă, .se incălzesc şi asudă în scurtă vreme, căci ori şi cât de bine ar fi fost ele de: uscate în clăi, -în rândurile de sus al doilea și al treilea. 
este bazată, pe o fermentaţiune, căci evaporându-se apă din foi Şi paie, bacteriile se desvoltă in paie cu multă vioiciune, iar în boabe se formează diastasa. Această, incălzire naturală dacă nu trece peste 70% C, nu este de niciun Tău, ci produce un bine, Şi după câteva săptămâni se recese iarăşi de sine, şi pe lângă apa, se intâmplă şi alte reducţiuni şi emanaţiuni, 

“Prea tare peste 70 grade — paiele se incing şi mucezesc, iar : boabele incă suferă. In urma, incălzirei boabele germinează, mai uşor şi mai bine: decât inainte de aceia. 
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Treeratul şi curăţitul bucatelor 

- Grăunţele se scot din spice şi paie, treerându-le cu mlă- 
ciul, cu vitele sau cu mașinile. Treeratul cu mlăciul este foarte 
dificil, recere multă: muncă și sporul este neînsemnat: un 

„om nu poate scoate din paie pe zi mai mult de.1 25— 185hl.. 
grăunţe la cele de toamnă, iar. din . cele de primăvară 
2—2,5 hl: Când este cald sau frig, se ireeră relativ mai ușor 

'şi mai mult, iar când atmosfera este umedă, şi cerealele nu 
sunt uscate îndeajuns, atunci se treeră relativ puţin de tot şi 
anevoe. De aceea treeratul cu mlăciul ne vine foarte scump, 
Şi este posibil numai acolo, unde sunt braje multe şi ieftine. ' 

In Transilvania erau inainte vreme cete de îmblătitori, 
mai cu seamă săcui, cari inundau toamna comunele 'româă- 
nești şi săsești, și treerau- grâul şi săcara de toamnă pentru 
a 1/10—!/u parte iar cele de primăvară. pentru 1/12 şi de 3 
ori mâncare şi beutură. Astăzi însă, ei nu se mai văd prin 
comune, abia 2—3 ini, de când sa generalizat și acolo tree- 

„Patul cu mașinile, cari treeră pentru a 1/uc—!/is şi combus- 
tibilul şi mâncarea pentru oamenii de: serviciu ai mașinei. 

„„. Treeratul cu mlăciul este actualmente avantagios numai 
pentru proprietarul mic, care și poate treeră singur recolta . 

„Necesară întreţinerei familiei sale, şi treeră numai succesive 
„toată iarna, iar ternomete şi pleavă, ce cad dela treeriș, le dă 
„îndată, la vite şi zoana la animalele mărunte din curte. Pentru 
proprietatea” mare, treeratul cu mlăciul poate fi avantagios 
numai acolo, unde avem braţe multe şi ieftine la dispoziţie



Neintrecut și indinspensabil, sa dovedit a fi însă tree- ratul cu mlăciul numai pentru producțiunea, de sămânță, de - _ 0arece din mlăciu grăunţele es Şi ră- ; mân întregi nevătămate, şi la tratarea cu sulfât de cupru boabele răntân din sulfatare neatinse, pe când la treera- _' i tul cu: maşina, se rupe sau vatămă mai mult sau mai puţin relativ foarte multe boabe, cari la, sulfatare Şi mai târziu în pământ, toate se periclitează Și pier. - SE    i 
| screţiunea noastră, să le selecţionăm Și batem 4 snopul mai tare, ca să iasă toate boabele mari şi lă mici din spice, ori să-l treerăm numai pe Jumătate a d W
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O > Ceeace la, treeratul cu maşina, nu este posibil. De obiceiu țăranii noştri, „unde se mai ţine treeratul cu mlăciul în: Vigoare,. pentru produţiunea de sămânță treeră vara grâul . Şi secara numai pe jumătate — îp Pâseesc. şi fac pâşi * din snopi, iar restul îl treeră numai iarna, . „ Pâşii îi Spărgeau apoi toamna târziu prin Noembrie şi Decembrie când. aveau timp destul Şi : făceau dintr'inşii paie pentru nutreţ. ori la, secară legături mai Mici numiţi Jipi, pentru acoperirea, ni ali „nemestiilor, şi pentru legături pe anul viitor. Boabele i turea gri- cari es la spartul pâşilor, sunt numai „Nişte pro- “mazii.  ducte de calitatea a doua, şi nici odată nu se pot întrebuință, de sămânță. Prin aceasta se face oare cum 0 selecţiune naturală a seminţei, care nu Puțin a con- tribuit la ridicarea şi ameliorarea, productelor,. de: oarece la, treeratul prim cad numai boabele cele” mai mari şi pline, iar “cele mijlocii, mici şi sbârcite dimpreună cu seminţele de buruieni rămân toate incă în paie. i , . Astăzi însă, unde Ja. treeratul energic cu maşina, scoatem din spice tot, şi bun şi rău, avem în urmă: multă muncă, 
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să le putem separă şi alege deplin sau că nu le alegem în 
„destul;.apoi în contul. boabelor mici şi sbârcite, şi a celor 
rupte şi vătămate de maşină, totdeauna este de lipsă să dăm 
cu !/44—!/s mai multă sămânță la, semănat decât inainte: Ob- 
scrvaţiunile acestea, au fost făcute nu numai în toate statele 
„Europei, ci şi în: America. Un raport oficial al statului Ohio 
din 1868 se plânge «că agricultorii de acolo trebuesc să dea 
astă cu!/4 mai multă sămânță, decât obicinuiau cu 30de ani 
in urmă». Și în Germania au făcut egale constatări că, !a 
treeratul cu maşina trebuie să deă cui/s sămânță mai multă 
iar la .imblătitul cu mlăciul se economiseşte/; din plata 
imblătitorilor pentru intreaga recoltă — ]a, sămânță. 

Dacă vom pune preţul acelui prisos d. e. că la 100 nl. 
trebue să dăm 25-—30 mai mult, atunci preţul de cumpărătoare 
a celor 25—30 hl. va face mai mult decât să compenseze 
numai diferenţa speselor de treeriș a celor 100 hl. plus semă- 
nătura ese mai bună şi uniformă. de unde vedem că treeratul 
cu mlăcii se plăteşte încă de ajuns. 

De, aceea mai în toate statele, proprietarii mari şi mici 
au revenit în parte şi revin din ce în ce mai mult, la tre- 

"- eratul cu 'mlăciul «pentru producţiunea, și alegerea, de sămânță 
- mai bună şi a facerei de jipi pentru acoperitul nemestiilor 

şi pentru legături», iar pentru cerealele de vânzare şi consum 
se intrebuințează aproape exclusiv treeratul cu mașinile, 
care merge mai iute şi este mult mai ieftin, și ne permite 

„de a profită de conjuncturile pieţei internaţionale. 
Pentru treerat cu mlăciul o claie, două, trei de bucate 

se pun rânduri pe arie snop lângă snop, şi se bat pe amândouă 
părțile, eventual se intore de mai multe ori pentru a. puteă 

fi răsbiţi bine cu bătaia, şi în urmă se desface legăturile şi 
snopii — pâşii — se sparg pentru ca paiele să se poată, ames- 
teca bine unele cu altele. La făcutul de jipi paiele nu trebuese 
nici rupte nici încurcate, ci din contră ele trebuesc treerate 
cu multă ingrijire; de aceea la făcut de Jipi din secară, punem 
pentru spart numai câte 3—4 snopi odată pe arie, îi întindem 
subțire şi după ce i-am bătut bine pe o parte şi alta, fără 
de a încurcă paiele, apoi facem din ele noi legături, şi îi legăm 
de astă dată pe sub spice, pentru a-i puleă lega şi potrivi 
mai bine pe acoperiş.



colții lungi şi cu o mătură, reschirată, numită, felează, iar din” pleavă, la vânturatul cu o lopăţică, prin asvârlirea pe ariă înainte: în semicerc, unde boabele se aleg după mărimea şi greutatea lor, în diferite: periferii concentrice şi pot fi sepa- rate în urmă pe categorii: frunte, mijlocii, dinapoi şi coade său zoană, sau se pot vântură la, vânturătoare, * . __ La treeraţ. lucrătorii se asociază câte 2, 3, 5, 6—7 la: olaltă, formând o echipă, şi bat în tact; unde sunt mai mulţi, - ei formează mai multe Srupuri, şi fiecare echipă treeră deo- sebit. La spartul snopilor unul mână bătând costiş iar ceilalţi bat dând drept. Un om poate sparge pe zi cu nilăciul 1—1;5 clăi de bucate din cele de toamnă, din cele de primăvară | ceva mai mulţ. i 
| Treeratul cu vitele în special prin călcarea lor cu caii, - încă este o sistemă, foarte veche şi mult obişnuită în regiu- “nele noastre. Ea se usitează încă şi astăzi pe 0 scară. foarte * întinsă la, ţăranii din România, Bănat, Ungaria etc. cari iși treeră bucatele lor în câmp deschis, pe'o ariă Împrovizată. Treeratul cu vitele este mai spornic, decât treeratul cu mlă- ciul. Un cal poate să scoată pe zi până la 5 hl. boabe din 

ecalielor, ce cad dela vite Şi nu se pot evită, îndestul ; apoi „pe timpul ploios din cauza ploii, care le udă şi face să-și piardă culoarea. Paiele se sdrobese mai tare la călcare, decât chiar în mașină, își dau mai multă fernomeată Și pleavă decât - acele, pe care de pe câmp numai cu greu o putem „arluce acasă. 
DR E „Pentru călcare, snopii trebuiesc totdeauna puși și în- 

totdeauna, numai pe spice, şi băligele lor trebuese prevenite, ca să nu cadă în grăunţe. Aa Insă incontestabil mult mai expeditiv şi ieftin este lu- . 
“ 7



-crul cu maşinile. Apoi tocmai la maşinile de treerat, fiecare 
„ agricultor are posibilitatea de a-şi procură mașina, conformă 
cu mijloacele sale bănești şi cu producţiunea, lui de cereale, 
aşă că el nu numai să o poată cumpără, ci ca să i se şi 
renteze îndeajuns. Și apoi ca la nici-o altă. mașină sau in- 
strument agricol, el poate amână „breeratul pe mai multe 

săptămâni şi chiar “luni întregi, fără de nici-o pierdere : sau 
pericol pentru economia, lui, încât prin aceasta, el se poate 
asociă, cu alţii mai mulţi semeni de ai săi, 'să-și pună cu toţii” 

", productele lor laolaltă și să le treere împreună, cu o mașină, 
mai mare, cumpărată prin asociaţiune ori inchiriată pe timpul 
treerișului, şi în 2—3 săptămâni treeră toţi. , 

„Aceasta se şi face, căci în multe localităţi ţăranii işi treeră 
cerealele lor cu măşina de abur, cumpărate de dânșii în aso- 
ciaţiune, ori închiriate dela, proprietarii mari şi arendaşi, după 
ce aceia și-au terminat cu treeratul lor;. eventual sunt an- 
treprenori, cari merg cu maşinile lor din comună în comună," 
şi treeră pe la particulari, proprietari mari și mici, în contul 
unei anumite taxe. Ca folos vine în considerare sporul cel 
mare la muncă, economia. însemnată, din timp şi spese. De 
aceea, maşinile de treerat sau introdus şi generalizat în scurtă, 
vreme în toate ţările, cum nu s'a întâmplat cu nici-o altă 
mașină agricolă. 
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Fig. 176. 'Loba sau tromba dela maşina de treerat prin sguduire sau lovire. 

După originea lor maşinile, de treerat se impart în două 
grupuri: a) sistema, scoțiană sau a lui Meikle, unde treeratul 
se face prin sguduirea, şi lovirea spicelor de nişte dreve sau 
bețe puse paralel între ele; 6) sistema americană sau a lui 
Moffit, unde spicele sunt apucate și trecute printre nişte cuie, 
care scot boabele din spice. Prima se mai numeşte şi sistema 
cu: bețe sau dreve, iar a, doua sistema cu cuie.
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„Ba ambele sisteme aparatal activ, se' compune dintrun - val sau tobă, ori trombă, rotătoare, pe a cărei periferie sunt bătute niște cuie de fier pe nişte bețe puse în lungul ei, şi se învârteşte la o' anumită distanţă, întrun coş sau manta, care stă nemișcată, acopere în parte valul rotător și este prevăzută, şi ea cu atare colți de fler şi bețe. - „La sistema americană toba său sulul rotitof” conţine 92—48 colţi de fier de câte 45—6 'cm. lungime, aşezaţi în —8 serii, ear coşul sau mantaua, alţi 30—46 colţi, puşi râ-. -. dial, trecuți prin păretele de lemn și de fier, fixaţi cu piu- . liţe. Disţânţa, între coș și trombă, se -poate totdeauna regulă prin apropriereă și depărtarea coşului de trombă, și colții lor trebuese astfel fixaţi, ca ei să poată trece unul pe lângă altul fără de a, se atinge şi lovi. unul de altul, dar să ocupe totodată, întreg Spaţiul disponibil intre ei: prin aceasta, ei _Scot.grăunţele din paie la trecereă acestora, printre ei, fără insă de a rupe cau vătămă boabele. 

  

Fig. 177. Coşul de la maşina de treerat sistem IIofherr & Sehrantz. 
La sistemele scoţiane, cari treeră prin: lovire şi sgu-. duire, toba, sau tromba, se compune din nişte discuri sferice, cari sunt fixate.pe un drug de fer sau oțel, şi au la periferia lor puse paralel intre ele. nişte bețe de lemn tare, ţintuite cu .niște şini canelate, la partea superioară. Șinile sunt. fă- cule din oţel-sau din fier: bătut, şi se prind de bețe cu şuruburi. Zimţirea lor trebue să fie inversă, la 'una spre dreapta, la alta spre stânga. Tot aşa sunt puse şi cele dela coş..
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La învârtireă tobei, aceasta prinde spicele şi le izbeşte cu 
mare violență de beţele coșului, la care lovire sar toate boa- 
bele din spic: i 

La ambele. sisteme, cerealele se dau pe coş cu spicele 
înainte, ear paiele es rupte şi încurcate, care nu se mai pot 
alege şi nici a se legă în jipi. La alte maşini — mașini de 
treerat în lat — cerealele se' dau pe mașină în latul, şi ele 
es atunci din maşină nesdrobite şi neincurcate încât pot fi 
făcute legături şi jipi, ca să servească. la acoperișul .caselor, 
Şi alte diverse scopuri industriale. ă ă 4 , 

  

  

Piw. 118. Maşina: de treerat cu mâinele sistem cu cuie, 

„După forţa, motrice, maşinile de treerat se impart: 1) 
în maşini de mână, care se pun în mişcare de către oameni Fă 
2) în maşini de treerat cu. vitele sau cu manegiu: 3) :maşini 
de treerat cu forță mai mare de abur, apă, electricitate, 

„motor de petrol ete. / 
Maşinile de treerat se fac de toate dimensiunile, dela 

cele mai mici şi simple, până la cele măi mari şi complicate. 
Mașinile de treerat cu mâinele se fac pentru: doi, patru şi 
şease oameni; mașinile de treerat cu' vitele se fac pentru o 
vită, două, ori cu manegiu pentru 4—6 vite mari, ear cele 
de apă şi abur de câte 6, 8, 10—42 cai putere. 

„Apoi mașinile de treerat pot fi făcute stabile sau 
mobiie; pe postamente stabile sunt făcute cele de vite cu . manegiu şi cele de apă; cele de mână, de: vite, şi cu abur, 
de obicei sunt.mobile pentru a le puteă transporta. dintr'un loc în altul. |



— 473 — 

„" De forţa mobilă, care le pune în mişcare depinde Și con- „„ Strueţiunea lor: unele sunt de tot simple, cari numai treeră, . i fără, de a vântură sau a scutură cel puţin paiele; acestea sunt de ordinar cele mici de mână. Sunt apoi altele mai com - plicate, cu scuturător pentru ' paie şi vânturătoare, şi acestea 
   

      

   

  

Fig. 179. Batoza de treerat cu abur. 

sunt cele cu manegiu de vite, cu abur sau apă; și în fine sunt altele şi mai complicate, sau așă numitele znașini de treerat combinate, cari pe lângă toba de treerat și scutură- „toarele de paie, mai au în corpul batozei 2—3 morișci pentru vânturat, site pentru cernut și cilindru I „pentru sortarea, grăunţelor şi în fine ele- 
vator pentru ridicarea boabelor la Cu- 
răţitorul de ţepe, iar în afară elev ator 
pentru. paie, până la înălţ mea de $ m. 
Cu ele economisim enorm din 
timp şi braţe, căci ele ne dau 
“productele cernute şi. alese. 
gata 'pentru comerciu, pa- 
iele puse în şiră. | , 

La sistemele dintâiu a 
prima şi a doua, trebueşte să Fig. 180. Elevator pentru paie, costă loco vânturăm şi să cernem noi | Viena 550 A. sau 1100 lei. . grăunţele deosebit, pe alte | i N mașini în urmă, pe când la cele de a treia, orice altă lu-
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crare este de prisos, şi grâul îl putem incărcă,. direct in va- 
„gon ori magazie. . | 

Totuşi fabricanţii de mașini nu sau oprit aci cu ame- 
lioraţiunile lor, ci. le-au mai adăogat şi altele. Pentru a face 
economie de combustibil, prin încălzirea cazanului cu paie, 
unii din ei au adăogat la locomobilă aparat special, pentru 

„introducerea paielor în cutia! focului, pe: cale automatică.. O 
mașină de 10 cai putere consumă de puterea de cal şi oră 
câte 20 kar. paie, sau 3,2 kgr. cărbuni englezeşti, sau . pentru 
treeratul a 100. snopi recere paiele de 10—12 snopi. | 

| “Actualmente cei mai mulţi, din proprietarii şi arendaşii 
noştrii, cari nu ţin vite pe -moşiile lor, încălzesc. locomobile 
dela batozele de treerat, dela morile şi: batozele de porumb, 
exclusiv numai cu paie de grâu, secară, cu coceni de porumb; 
trestie etc. şi au făcut cu ele economii insemnate în loc de 
cumpărarea de combustibil din străinătate: cărbuni şi lemne. 
Astfel ei au un. mijloc de întrebuințare pentru paie, cărora 
înainte le dedeau foc cu şira întreagă. Unde avem un curs 

-puternic de apă ne putem servi de el direct ori pentru a-l 
transformă în electricitate. ! 

Pentru aceasta ne “trebueşște numai unu sau doi dinamo- 
portativ sau stabil care se transforme: forţa motrice a roței 
sau turbinei .în electricitate, şi cu al doilea, iarăși in energie 
mecanică care prin transmisiune să pună batoza în acţiune. 
Un, singur dinamo este 'de ajuns la, treeratul afară pe câmp! 

la arie. La un curent până la 500 volţi expansiune de care 
se poate transmite până la 1.5 klm. distanţă sunt necesare 
2 cabluri; la o putere mai mare de 5000 volţi tensiune sunt 
de lipsă 3 cabluri. | 

Cablurile (otgoanele) de sârmă de aramă de 0,7—5,7 
mm. de groase se pun pe stâlpii de lemn Ja 30—40 m. de- 
părtare unul de altul şi la 6—$ m. deasupra pământului având 
izolatoare obicinuite lu sârma. de telegraf şi telefon. | | 

La alegerea şi procurarea, “unei mașini cu abur vine în 
considerare, nu numai sistema, Şi felul maşinei, ce voim a a- 
doptă, ci mai mult circumstanţele locale, decid asupra. siste- 
'mei: braţe, combustibil, apă etc. cari ca una sau alta să fie 
mai avantagioasă. | | a. 

Incontestabil că pentru proprietatea mică, este mai a-
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vantagioasă maşina de treerat cu mânile, iar pentru pro- prielatea medig maşina de treerat cu manegiu cu vitele, cari şi pe una şi pe alta, le pol ocupă şi utiiiză pe deplin. Totuşi unde este. posibil de a formă, asociaţiuni de proprie- “tari mici şi mijlocii, Şi a cumpără prin asociaţiune, sau dea închiria, dela speculanţi pentru un treeriş o mașină cu abur, acolo şi pentru ei treeratul cu abur, va fi mai avantagios. 
In Bărăgan, și alte localităţi secetoase, unde este mare lipsă de apă, şi ea trebueşte cărată dela mari distanţe ori scoase dela adâncimi considerabile cu burduşe trase de vite, - rămâne de cercetat, dacă este mai de preferat locomobila încălzită, cu' paie, ori motorul de benzină şi fără apă etc. De asemenea şi în privinţa batozei, dacă batoza, să fie simplă, sau să fie complexă, decid braţele disponibile Şi capitalui de care dispunem. | 

| Orișicare ar fi sistema şi felul “mașinei de treer trebue să, pretindem dela a: 1) Ca ea, .fie mare sau mică, simplă sau complicată, să treere bine şi să nu rămână mai mult de 3% grăunţe în paie, “pe când la $reeratul bine cu mlăciul sau vitele, rămâneau 5-7 %/0 grăunţe în paie; 2) Ea să treere bine, să menajeze boabele, nici să nu le strivească, nici să le frângă sau vateme în orice chip; 3) Ea să, fie so- lidă în toate părţile şi piesele ei, şi totuşi uşoară şi sigură la mers, şi să-i trebuiască puţini oameni de serviciu; 4) Să re- „ceară puţină forţă. motrice. și pe aceea să o' folosească pe . deplin la muncă productivă; 5) Cele-de abur să receară pu- . țin combustibil; 6) Fiecare să aibă o curea de siguranţă, „Ca omul care bagă pe coş să nu ajungă cu mâna la tobă, | şi cel puţin! cu 10 cm. să nu se poată apropiă cu degetele: de tobă. -- | 
Batozele manuale se fac de obiceiu mai mult cu „cuie, şi în toate dimensiunile. Toba este 34 cm. în diametru, şi face 630 învârtiri pe minută sau 12,86 m. pe secundă. Ele sunt servite 'de câte doi qameni mari pentru învârtire şi 6 oa- meni pentru serviciu; cei din urmă pot fi și femei sau băieţi Şi nu sunt aşă de incordaţi ca. la 'treeratul cu mlăciul. Din contră, cei dela, învârtit sunt cu mult mai incordaţi, şi nu . pot ţineă ziua intreagă; de aceea ei trebuesc schimbaţi şi înlocuiţi prin alţii alternativ la. fiecare oră. , 

=



— 416 — _ 
Ca cantitate de muncă cu o maşină de mână treerăm pe zi cu!/s mai mult, decât aceleași persoane ar -puteă treeră cu mlăciul, însă câ calitate a muncei, și curăţenie, ea este cu mult superioară. Cu ea avem avantaciul de a putea treeră pe un spațiu restrâns, și cu persoane mai debile.: Cu mlăciul ireeră o persoana pe oră 20 kgr. de snopi, iar cu maşina se vin de persoană pe oră câte 36,5 lar. de snopi. Grăunţe putem scoate pe zi cu ea din paie câte 9,25—12,5 hl. Maşini de treerat cu mânile tac fabricele: A. Rieger în. Sibiiu. “ Umrath & Comp. în Praga, Hofherr & Schrantz în Viena; . Preţul lor 150—200 coroane sau lei, N | Treerătoarele cu manej din contră, sunt cu mult mai scumpe, dar mai bune, căci lucrul greu. al învârtirei, îl facem cu vitele, cu ajutorul unui manej. Manejul are de scop, ca mersul încet al vitelor să-] transforme și multiplice cu aju- 

  

Fig. 181. Maşina de treerat cu manejiu în formă de clopot transportabilă cu 
scuturător de paie pentru 4 vite, 

torul unor angrenaje, în o învârtire repede a trombei. Ma- nejul este făcut stabil sau mobil pentru a-l putea transportă dimpreună cu maşina dintr'un loc într'altul. Manejul trebue să fie solid şi să aibă o periferie mare, de cel puţin 7,5 m. în diametru. Cu cât este mai mare, cu atât vitele trag mai: ușor şi ele nu se obosesc în el. ” o " Manejul când este mobil, este făcut in forma unei co- loane ridicate în sus şi transmisiunea forţei se face cu curele pe sub care merg vitele; iar la, cel stabil, vârful este jos pe pământ şi transmisiunea se face cu ajutorul unei prăjini sau drug de fer. Aa 
Fiindcă cu ajutorul vitelor Și al vârtejului putem des- "voltă o forță mai mare decât cu mânile, și treerătoarele pentru ele se fac în dimensiuni mai mari Şi mai complicate: cu scuturător de paie şi vânturătoare. De cernut trebuește să cernem; și sortăm grăunţele în urmă, şi pe maşini deosebite.
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Batoza se face cu cuie sau cu dreve. Când este cu 'dreve, toba trebue să aibă o viteză mai mare: Dimensiunile obişnuite ale tobei la maşina, cu manej pentru 2—4 vite sunt: diametrul tobei 50—55 Cm., viteza, ei de 800—1200 invârtiri pe minută, sau câte 21—36 m. pe secundă. Insă o viteză mai mare de 34 m. p. pe secundă nui se dă de obiceiu tobei, fiindcă ea atunci prea uşor vatămă, boabele. 
„Cauza care face, ca. maşinile-cu cuie să umble mai UȘOr, decât cu dreve, este coşul, care la cele din urmă, trebue să înconjure de 5/s—!/ din periferia, tobei, până ce treeră, curat, pe când cele cu cui6 ele treeră dejă destul de curat, când coşul inconjură numai 1/s—1/5 din periferia tobei. 
„Distanţa între coş şi tobă, nu se poate preciză de mai inainte, de oarece treeratul curat depinde de mai multe cir. cumstanţe;, de viteza” tobei, forma, ei, maturitatea produc- telor, etc. Vom ținea. de normă, ca la început să lăsăm coșul ceva mai departe de tobă 'și apoi treptat să-l apropiem, strângându-l din șuruburi, până ce treeră curaţ, | . Totuşi ca, distanţă aproximativă intre ele, vom cită, că după încercări numeroase Sau dovedit a fi potrivite: 

distanța coşului pentru râu, să- pentru mazăre, pentru rapița mare de tobă, cară, orz și ovăz  măzăriehe ŞI hrişcă şi mărunt mm, mln, Mm 
” ” —4A cât se poate de cât se poate de 
Sus, e. 30 40 „ departe "departe la mijloc . . . 18—29 . 35 | jos. . = 1042 15 50 

La cea mai . mică depărtare -a lui, îndată maşina nu mai treeră curat; deasemenea se întâmplă şi când maşina, nu are viteza, ei normală ; de aceea ca precauţiune niciodată să nu dăm cerealele pe coș mai înainte de ce maşina nu a ajuns la viteza, ei. normală > ceeace de altcum se poate ușor cunoaşte după sunetul ei. 
"La datul pe coş totdeauna snopul trebueşte mai intâiu desfăcut şi reschirat, legăturile desfăcute sau tăiate şi dat cu spicele inainte. Pe maşină să nu dăm nici prea mult, ca să. 'se oprească în loc sau să se incurce şi rupe ceva, dar “nici să nu o lăsăm să umble goală. Apoi ea să aibă personalul necesar de serviciu.
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„O maşină de treerat cu manej pentru 4 cai sau boi, 
servită de 6—7 persoane, şi alte două, persoane la mașină, 
poate treeră pe zi: câte 900—1000 snopi, în greutatea, de 
6—7 kgr. sau câţe 28—37 hl. grăunțe din cule de toamnă, 
iar din cele de primăvară, câte 1000—1200 snopi sau 35—50 hl. 
grăunțe. * | , | 

„_ Treerătoare cu manej fac toate fabricele „care se ocupă 
cu fabricaţiunea: maşinilor de treerat: Hofherr. & Schrantz 
Viena, Clayton & Shuttlewort Viena, Umrath în Praga, A: 
Rieger în Sibiiu, etc. , . 

„Preţul unei maşini cu manej peniru 3—4 cai putere şi 
cu transmisiuni de curele costă 1.700 lei cu 'transmisiune de 
prăjini, maşina cu manej şi scuturător pentru 4 cai putere 
costă până la 1800 coroane, loco Sibiiu şi Viena, ' 

Treerătoarele cu abur. Mult mai eficace și mai expedi- 
tivă este insă mașina de treerat cu abur, unde nu avem 
lipsă de manej şi atâtea transmisiuni, etc. Apoi la abur con- 
centrăm forţe după voință şi trebuinţă. Deși maşinile de „treerat cu abur se fac şi ele de toate dimensiunile dela 2 câi 
putere în sus, totuşi cele obișnuite pentru treerat sunt de 
o forță, mai mare de 4, 6, 8, 10—12 cai putere nominală 

Cele dela 8 cai putere în sus nu numai că treeră şi scutură 
paiele, dar ele au şi aparate pentru curățirea și sortarea 
grăunţelor, şi .de aceea 'ele se numesc maşini de treerat com- 

2 

Ele fiind de dimensiuni mari Şi complicate, nu numii 
"că sunt mult mai scumpe, dar cu ele şi lucrăm mai mult. 

O maşină de! S cai putere servită de 15—20 oameni poate să 
ne deă pe zi câte 110—220 nl, grăunţe. Cele combinate ne dau 
grăunţele curate, sortate gata în 3 categorii şi bune. pentru 
comerţ. Cu maşinile mari de. 10. şi 12 cai putere treerăm 
pe zi foarte mult câte 80—100 chileâ 7 hl], ;- dar atunci paiele 
să le tragem cu vitele cu macaraua, dela mașină în lături. 
"O maşină de treerat cu abur simplă cu locomobila ei de S cai 
putere costă, la, 10.000 lei, una de 10 cai putere combinată 

"costă 12.000 lei şi una de 12cai putere cu aparat pentru ars 
"paie, combinată, și cu elevator pentru paie costă la 15.000 lei. 

Locomobila. Maşinile de âbur pentru treerat, de ordinar se fac portative sau aşă numitele «locomobile» așezate pe o
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teleagă cu roate late Şi puternice de luciu, şi cu o tângeală iarăş solidă, pentru tracţiune și dirigere, - Părţile principali ale locomobilei sunt: cutia focului, cazanul, cilinârele unu] sau două, coşul pentru eşirea fumului Și scânteilor şi armatura. o 
-. Cutia focului este făcută: din tablă groasă de oţel căliţ Şi conţine focul sub ea aste grătarul, prin care -trece cenușa . în jos, iar în sus” pătrunde aerul, necesar la aprinderea şi alimentarea, focului. Sub grătar se găseşte” cutia, pentru. ce- - nușă, în care cade.cenușa, şi de ordinar O ţinem închisă, pentru ca vântul să nu o spulbere și să scoată prea multe ' scântei pe COŞ, şi numai de o mică parte este întredeschisă, pentru intrarea, aerului necesar arderei, La partea dinnainte a cutiei, se află o uşă ovoidă de fier, pentru introducerea, + combustibilului în cuptor şi.regularea focului, iar în partea „opusă, se găsesc direct, sau după un paravan iarăși din tablă. „groasă de fer, ţevile sau tuburile“ 30—40 la număr, care prind gazurile, ce se desvoltă din conbustibilulce arde, şi le conduc către cutia de fum şi dau. apoi pe coş afară făcând ca, să-şi deâ căldura lor apei şi să încălzească apa din cazan, să o transforme în vapori și apoi ajungând .la coş, să iasă pe el afară. a a Grătarul este orizontal pentru încălzit cu cărbuni Şi lemne; iar pentru ars cu paie, coceni, stuf, turbă, etc.-el - este oblic şi trebuie să aibă 6 suprafaţă de incălzire mai mare. Căzanul este-de ordinar de “formă cilindrică, de diferite „dimensiuni, şi el Conţine apa şi tuburile sau ţevile. eyile sunt din fier bătut și aşezate în mai multe serii una lângă alta, la intervale de 3 .mm, Şi la cutia focului au: gardine „mai mici iar ca să le putem scoate și înlocui cu altele, chiar Şi când s'au prins pietră şi, nomol pe ele. Ţevile ocupă tot- deauna pariea de jos a "cazanului, lăsând în partea de sus - spațiu liber suficienţ pentru apă şi vapori. Căzanul este tot- deauna „făcut din tablă groasă de fier bătut, peste care vine „-0 pătură de lemn ca isolator, şi în urmă, în afară, iarăși o „altă manta de tinichea ca, căptuşeala. e 

La capătul dinapoi a căzanului, se află coșul pentru fum cu urloiul. In coş stau proeminente capetele tuburilor din cazan. Urloiul' sau coşul propriu zis este făcut. iarăşi din tablă 
7
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groasă de fier, şi pentru transport el se poate lăsa în jos, și pune plecat în linie orisontală pe maşină. Pentru prinde- rea scânteilor, urloiul are totdeauna, în. vârful său un capac cu 0 plasă deasă de sârmă, cu ochiuri nu prea largi, ca să . împedece scânteile mari de a, eși afară, dar nu şi pe cele 
mici, ca să, nu se înfunde urloiul cu : funingine şi impedece “fumul din calea lui. - - i 

“Cilindrul, unul sau două, se găsesc puse deasupra cu- tiei focului sau a “cazanului, şi servesc pentru primirea şi. dirigerea : aburului! Mașinile până la 10 cai: putere, au un „Singur cilinaru, iar cele mai mari de la 10 cai putere în sus au câte două. Cilindrele sunt totdeauna puse in contact direct - 
cu cazanul prin nişte ventile ori supape. Cilindrul este “in- 
conjurat, de o manta groasă de fier care stă în legătură, nemijlocită cu căzanul, ori că este deosebit de el. Insă tot- 
deauna aburul care înconjoară cilindrul are o forță mai 
mare de espansiune decât aburul lucrător. a „Sub armătură, înțelegem toate celelte piese şi părţi. “accesorii ale maşinei de abur, cari deşi fac oarecari servicii 
importante, totuşi .nu fac parte din corpul ei. Acestea sun: stativul de apă, o țeavă de sticlă prinsă în ţablă de cositor, care ne arată înălţimea coloanei de apă, ce se găseşte in 
căldare; manometvul, care ne arată cantitatea de abur „ce este in cazan și presiunea, ce el o'are; ventilul de siguranță, 
prin care se înlătură escedentul de abur, apoi incălzitorul şi 
pompa pentru tras apa în mașină etc. Acestea toate, se găsesc 
sau in partea dinainte a: maşinei unde stă mecanicul ce o 
conduce, sau deasupra căldărei. N 

Părţile principali, care se usează mai uşor, și trebuesc 
des schimbate sunt: grătarul, cutia focului sau cuptorul și 
ţevile, mai rar căzanul sau căldarea şi cilindrele. Pentru a ne convinge totdeauna de starea lor de soliditate Şi rezistenţă este necesar, ca in fie-care an să punem pe mecanic sau om 
expert să le cerceteze inlăuntru Şi în afară cu minuţiositate, 
Şi eventual să le supună încercărei, dându-le o „presiune cu 
1—2 atmosfere: mai mult, decât normală. Piesele găsite de- 
fectoase trebuesc reparate, eventual shimbate cu alte noui, 
pentru a preveni ver-ce accidente neplăcute şi explosiuni. 

Construcţiunea defectoasă a unei mașini de abur sau
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prin 'luarea unui “material 
defectuos, deşi nu este ab- 
solut exclusă, totuşi even-" 
tualitatea şi posibilitatea, lor 
esle astăzi mai puţin proba- 
bilă decât înainte, după ce 
fie-care maşină înainte de a 

„eși din fabrică, este supusă 
la diferite încercări și supusă 
la presiuni de 2—3 ori miai * 
mari decât acelea, care are 
ea să le aibă şi Supoarte 
“mai târziu. Slăbirea Sau în- 
cheierea, defectuoasă a unei. 

| piese ori al- - 
N „teia,'se poate.     

  

| | | dată prin e- 
şirea aburului, apei etc. pe 
acolo, cu_un cuvânt, prin 
funcţionare ei anormală. Tot 
aceasta se -poate constătă u- 
Şor, şi la piesele slăbite de - 
foc sau prin: funcţionarea, 
greşilă a lor dacă Şi-au per- 

„dut vre-una forţa .de rezis- | 
tenţă. * i E 

Acţiunea. şi, forța maşi- ' 
nei, depinde în prima, linie 
de_ mărimea grătarului, . a- 
decă de suprafaţa, ce el . o- 
cupă, şi. apoi de suprafaţa 
de încălzire, adecă de con- 
tactul focului cu apa. Cu cât - 
ele sunt mai mari produc a- 
burimai mult şi vice-versa. 
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„Dimensiunile obişnuite la cele mai multe maşini de abur 
pentru treerat sunt: | 

  ui : = - _ : | egle | g. O Di | 3 E = Suprafaţa de Suprafaţa S to a . - — — * . , 3 . — 3 că] E. l25 încălzire: grătarului. 3" 
'9 ru că | 95 8 5 | în metri pă- | în metri pă- | 

2 = / . . - — 3 i. dărel 32| traţi. traţi = 3 >! ' 3 9 |z - o & | 399|: o ID 
  

0,32 ] 0,50 || 1000 0,89 m. | 230 m.| 38 94») | 1407 
| 040 [0,74 [1200 

, 6 
„8 1097 «.| 2,133 « 46 133 19,58 

10 1097 « [3,03 « 48 | 142 24,77; 0,50. | 0,90 | 1350 
12 [| 1412. «1318 «i 60 18, 28,24 |. 0,60 «| 1,02 [1650 
16 125 c I374 a | 60 234 38,60! 0,75 1,95 | 2200 
20 1144 ca 1446 « 70 29, 41,8% | 1,00 148 || 3000 

d 

  

                    
"In a doua linie, vine combustibilul și apă. 
Combustibilul cu cât este mai concentrat, şi apa mai: 

moale, pe atât sunt. mai bune.  î. | 
* Un chlgr. de cărbuni de piatră prefac in vapori 6,5 chlgr. 

'sau litri de apă; un chlăr. de lignită 4,35 litri de apă; an chigr. 
„de cocs 5—6 litri de apă; un chlgr. de lemne 2,5—2,75 litri. 
de apă; un chlgr. de turbă 2—2,5 litri de apă și un chlgr. 
„de paie 1,8—1,97 litri de apă. Pentru a nu consumă prea 
mult combustibil, cu o apă prea rece .este necesar, ca apa 
de fântână înainte de a o pompă în mașină, să o încălzim 

„cu aburul de prisos dela locomobilă. | 
Apa, cu 'cât est» mai moale, adecă mai săracă in sub- 

stanțe și săruri minerale, cu atât este mai bună: apa de ploaie 
şi de zăpadă este 'cea mai bună între toate, apoi vine apa 

„de baltă şi râu, şi în fine-apa din fântâni și izvoare. Apa 
tulbure şi încărcată de nămol, trgbueşte decantată adică, Jă- 

„sată mai întâi să se limpezească depunându-și nămolul din 
„ea la fund, ori ca să o filtrăm; trecând-o printr'un strat de 

- Nisip sau de paie. Apa calcaroasă Şi dură, dă naştere la for- 
marea de piatră; prin depositarea sărurilor minerale, care 
meglijeată poate să producă exploziunile acele teribile şi ca- 
tastrofe, a căror urmări nu se pot prevedea. - . 

  

"*) Pentru ars paie se iau ceva în dimensiuni mai mari cele de alături.
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„Durata unei locomobile ca Şi a ori-cărei maşini şi unelte, depinde de întreţinerea și îngrijirea, ce i-se dă. O locomobilă solidă, durează 45 ani şi mai bine. Afară de îngrijirea,.cu- rentă: ştergerea şi "ungerea cu uleiu a pistoanelor şi tuturor pieselor supuse frecărei, şi. cea temporară: curățirea internă şi alte mici reparaţiuni pe fiecare an odată sau de mai multe. „ori, de obiceiu tot la 4—5 ani odată trebue să-i punem o: nouă. cutie pentru. foc. — feuer bux — şi țevi noui, în locu] celor consumate şi slăbite de foc. Spesele. anuale de întreţi- nere şi reparatură, se. pot evaluă la 20 din prețul cumpă- rătoarei. . . | | Mae: | Esploziunile provin parte din neglijenţa, mecanicului; parte prin slăbirea, unei piese s'au alte, în urmă. : consuma- 

. 

să producă esploziunea. | „Ea se poate întâmplă şi la formarea de piatră prin aceia, că placă ori ţevile fiina dejă, incandescente sau: roşii, când 
* 

încât ventilele nu sunt în stare, să o îndepărteze la moment, şi utilizeze. aburul format, ŞI d'aci iarăşi cxploziune. In atare caz, pomparea de apă, fie caldă, fie rece, trebueşte, evitată, căci ea grăbeşte numai catastrofa. | “Singurul. mijloc raţional şi de scăpare. î atari . cazuri pentru a preveni. periculul este, de-a închide cutia, de cenuşă şi a detrage focului tot aerul, său stingerea, focului fie cu apă, pentru ca, plăcile supra, încălzite, șă, se răceașcă treptat, „Lipsa de apă, poate proveni din. neglijența și lipsa de | atenţiune din partea mecanicului şi fochistului, sau din cauză . "că stativul şi pompa de apă sunt deteriorate, şi nu mai funcţoi- nează normal deși ei se servesc de ele. - a O condensare prea mare a aburului din căzan, încă poate
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produce explosiune, dacă, nu-i deschidem ventilul_ de sigu- 
“ranţă;: de aceea, un mecanic nesigur, trebueşte totdauna, su- 
praveghiat de aproape, şi des controlat. 

” Deci pentru. a preveni explosiunile, este bine, ca pe cât 
este: posibil, să luăm o apă mai moale şi mai puţin calca- 
roasă, iar maşina, să o îngrijim şi cercetăm des deaproape 

„în toate părţile ei. Când apa este bogată în săruri, atunci 
„este necesar ca' să spălăn și curăţim căzanul de -nămol în 

fiecare seară. Seara după încetarea, lucrului, umplem îndată 
căzanul cu apă până sus, lăsăm câteva, ore ca nămolul din- 
trinsul să se aşeze, şi apoi deschidem robinetu. de jos ca să 
iasă apa cu nămol cu tot, prin care se curăţă şi spală nă- 
molul în deajuns. Piatra dejă formată, trebueşte curăţită tot 
la 2—3 luni odată, Alţii pentru a, evită depositarea de piatră, 

pun în apă: sodă, clorur de bariu, acid clohidrie şi alte sub- . 
stanţe chimice. Insă, efectele lor sunt mai mult dubii, decât 
sigure. 

“In anii din urmă Sau introdus punerea în acţiune: a 

a. 

  

Fig. 183. Motor de benzină model nou de 8 cai putere având greutatea 2.450 
kgr, costă 6600 lei, de 12 cai 3.350 kar. costă 7500. 

patozelor de treerat, cu aşa, numitele -motoare cu benzină şi 
motoare de petrol sau motoare explosive, pe care în loc de 
cărbuni, lemne sau paie, îl încălzim cu benzină, petrol, spirt 

|



cu curăţitul pietrei din cazan, 
ati Din un robinet dăm 20%/0 petrol care trece peste un tub at incandescenţ, Şi se impreună cu 80 %0 aer, formând împreună gaz aeriform de iluminat, care la ardere încălzeşte „UN Cuiu şi la presiunea gazurilor da eşiafară pun în mMiş- care un piston cu 4 tacte, care apoi mișcă roata Şi batoza; 5—10 minute după aprinderea becului, putem începe cu. tre- eratul, iar închizâna becul cu petrol, mâșina . se opreşte la . moment, şi orice pericol de incendiu, exploziune etc. este ap- „solut imposibilă; la, cel cu benzină lucrarea, este Și mai uşoară. Când pistonul se duce înapoi se formează în urma lui. 

mensiunile motorului cu petrol sunt numai pe 1/3—!/2. din al unei locomobile cu abur, de aceeaşi putere. Pentru pro-
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în lăptărie şi la iluminat, ca să „putem treeră. cu mașinile 
ziua şi noaptea, întreagă. Atunci seara, şi dimineaţa schim- - 
băm numai personalul de serviciu şi treerăm fără, întrerupere 
ziua şi noaptea până ce timpul este favorabil sau până ce 
terminăm. a | | 

„2. Batoza combinată de treerat. 

„ Batoza de treerat cu abur, este totdeauna "ceva mai! 
mare şi mai complicată, fiind că la ea dispunein de o forţă 
mai mare. [ipul ei cel mai perfect sunt așă numitele batoze 
combinate, pentru treerat şi cu aparate de curăţitul grăunţelor. 

Ele toate se compun din o tobă sau trombă prevăzută 
cu 6—8 dreve din:lemn de frasin, ferecate cu șine de:oţel 
cânelate, apoi din coșul ei prevăzut cu. asemenea dreve şi 
compus din trei bucăţi, care'sunt legate intre sine - prin ba- 
lamale, și fie-care din ele poate fi apropiată, ori îndepărtată 

„ separat de trombă. Prima parte şi a a doua treeră. In partea 
a treia dacă este sus pusă dă paielor direcţia de sburat drept 
in sus unde lovindu-se de tavan cad pe scuturătoare. 

Deasupra coșului se află o gaură pentru dareă cerea- 
lelor .pe coș, şi înaintea ei un loc cufundat, în care stă coşarul 
care bagă pe coş. 

Paiele deja treerate după ce es de pe COŞ ajung pe scu- 
turătoare care scuturându-le le împinge înainte, până ce cad pe 
un plan înclinat jos, sau pe elevatorul de paie. Scuturătoa- 
rele se compun din 5 scări orizontale numite iepe cari sunt 
făcute din lemn de stejar, şi cu ajutorul unor braţe de fier 
sunt fixate pe un sul curbat, care la învâtirea sa le mișcă 
inegal. Cele fără de soţ 1,3, 5se mișcă întrun sens, ear cele . 

„cu soţ 2, 4 în alt sens. Săltarea inegală a lor provine din 
lungimea, inegală a braţelor. Grătarele lor sunt destul de largi. 
ca boabele și pleava eventual şi niscai-va spice pline, să poată 
trece prin ele. i. - 

“Scuturatul paielor se face prin aceea, că odată se ridică 
„scările“ fără soţ și aruncă -paiele “în sus, ear la cădereă lor, 
le prind cele cu soţ şi le aruncă earăşi în sus şi înainte, 

„Colţii aflaţi în carâmbii lor, sunt ceva curbați înainte, şi im- 
,
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trombei şi a coșului precum și cele cari mai cad prin gră- 
tarele' scuturătoarelor;. ajung pe o placă mare de lemn în- 
clinată ce ocupă întreaga _ lăţime a maşinei, şi le adună 
iarăşi pe toate laolaltă. Aceasta, este, ciurul provăzut cu 

- găuri 1—2 cm. lărgime, şi are menirea, de a, separă târno-" 
“meata,. paiele mai mici, spicele, pietre pământ de: grăunțe şi 
pleava, cari trec prin găurele ei, și ear pe cele mari prin osci-. 

„lare le conduce în partea de jos a ei şi le scoate din maşină» 
afară. De obicei fie-care maşină, are câte două vânturătoare 

„Sr două rânduri de site, cu găuri de dimensiuni diferite, care 
se pot schimba după trebuință. Să 

  

Fig.. 185. Sectiunea traisversală a mașinei de treerat sist. Clayton 
& Shuttlexrorth partea dinapoi a ei cu î 2-a vînturătoare şi cilindru asortator. 

Grăunţele și pleava, măruntă, ce au trecut prin ciur. 
- ajung pe niște site dei sârmă înclinate, cari oscilează, și 
„unde le ajunge un curent puternic de aer dela vânturătoare, 
care spulberă pleava și boabele mărunte afară, iar boabele 
mari şi pline, trec prin site şi se aleg, sau se separă de nisi- 
pul şi ţărâna ce sar află în ele.. Aceasta este prima curăţire 
a grăunţelor, : N | 

„. Vânturătoarea, se compune din un cilindru lung care 
ocupăîntreaga lărgime a maşinei, şi are patru aripi oblici, 
care, .la -invârtirea repede, a lor produc curentul necesar. 

,
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Vânturătoarca este pusă în mişcare prin o transmisiune :de curea de rotiţa dela capătul trombei. Ea are un ventil pentru a moderă şi reduce tăria” vântului, după trebuinţă, ca semin- țele cele mărunte să nu le arunce cu pleava ăfară. ii „ Grăunţele ajunse jos, şi. în parte curăţite, cad într'o cu- tie dela: marginea maşinei, de unde apoi ele. sunt: luate de cătră elevator ridicate în sus Şi duse în partea dinapoi a, maşinei, pentru a. doua curăţire perfectă, şi sortarea lor. - -... Elevatorul la'batoză se compune din o făşie lungă, de piele, pânză ori cauciuc fără capăt, şi la anumite intervale are cu pe de tinichea albă. Ele trebuesc să, fie destul de mari, ca să poată ridică, întreaga, treerătură, ce se adună. în cutii fără. de a. se grămădi acolo. Elevatorul se afă de obiceiu într'o cutie lungă de scânduri -pusă oblic :pe una Gin laturile. maşinei, înlăun: trul sau în afară de pereţii mașinei şi are uşi pentru a puteă controlă funcționarea. lui. - | a i "Curăţirea. a doua “a grăunțelor ridicate de elevator. la . partea superioră dinapoi a coşului, începe. cu: deșertarea. lor în cutia pentru tăierea țepelor. De aci un sul cu aripile în spirală le conduce mai întâiu întrun cilindru cu lopăţele, care taie ţepele orzului prin învârtirea, sulului și apoi le îm- "pinge întrun alt cilindru pe dinlăuntru aspru și provăzut şi cu nişte cuțite groase — custuri —, cari taie Şi netezesc boa- „ bele de părţile lor aspre, şi le face să capete un aspect mai - luciu şi curat, Ambele aceste cilindre, sunt. astfel aranjate, „cala orz graunţele trebuie să treacă, printre ele, iar la celelalte - cereale după, închiderea oblonului pot să treăcă alături. | După trecerea, prin ele, eventual pe lângă ele, grăunţele | dejă, curățate de ţepe şi de pleava, ce mai rămăsese pe câteva. boabe, ajung pe nişte site de sârmă, “înclinate, ce oscilează "şi le sileşte să treacă, prin ele. Ari însă le ajunge totdodată, un curent puternic de aer dela altă vânturătoare, aflată spre stânga, care spulberă ţepele și pleava în partea opusă, dinpre- ună cu pravul și celelalte necurăţenii, ce ar mai fi rămas în ele. Grăunţele după ce au trecut prin sita a 3-a fiind dejă destul de curate, ajung într'un cilindru sortător, sist. Peney, K, care le. sortează în mai multe calităţi și le demite. prin 2 sau 3 obloane afară din mașină, direct în saci. In acest sta- diu marfa este curăţită gata, și aproape bună pentru comerciu. ' 

9.
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“Pentru 'tăiaţ țepile la orz se 'mai întrebuinţează şi aparate. speciale sist. Boby. - . a | | „Aceste sunt în trăsuri generale, părţile . principali ale |  maşinei combinate de treerat cu abur; deși fiecare. fabrică, | a introdus în părţile secundare modificări mai mult sau mai: puţin însemnate. „- e [i Insă 0 amelioraţiune. mai importantă, mai este pentru noi elevatorul de. paie, care ne scuteşte de multe braţe, ce reclamă căratul şi aşezarea paielor, Elevatoarele sunt de di- ferile sisteme, dar de obiceiu se compun dintr'o pânză fără capăt pe care sunt la anumite intervale nişte dreve, cu cu- iele curbate în sus, câre la învârtirea ei pe nişte suluri duce cu sine paiele în sus la înălțimea care voim, Şi care se poate regulă cu ajutorul unui drug crestat. Inălţimea, până la care putem ridică, paiele cu ele este de 8 m., lărgimea, elevato- | rului de 1,22—1,45 cm. Elevatorul se pune în mișcare printr'o curea de trasmisiune dela batoză. Pentru transport şi ridicat, ea își are teleaga ei deosebită cu 4 roate. 

   
Fig. 186. Maşina de treerat cu elevator de paie sist. Ruston Proctor &-Co., Lincoln 

7 

_. Alții mai adaugă la maşina de treerat simplă, maşine de vânturat şi cernut, elevatoare pentru cântărirea, produc- telor şi deşertarea lor automatică în saci, ferestrău circular: pentru tăiat lemne, presele pentru legat paiele în pachete îndată cum ies ele din maşină etc. şi pe toate le mână prin transmisiuni de curele, dela, una şi aceiaşi locomobilă. . Insă . adaosul şi înşirarea, de prea multe transmisiuni nu este bună, "căci ele numai că ne îmricdică din lucru, şi fiind prea multe prea ușor se poate întâmplă vre-o nenorocire, încât lucră-
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torul: nu știe din care parte să se păzească de ele, ferindu-se „de una dă peste alta... A & “Pentru baterei, porumbu- 
lui din știuleţi și curățirea lui 
de boabe, la noi sau întrodus, 
foarte multe maşini, atât mici 

     

        
peniru forța de. mână, cât şi A pentru o forță mai mare, de |: pe vite şi abur de diferite sisteme. = Ele sunt relativ foarte simple. SL 

      

  

iai 
A
 Stiuleţi se dau pe uncoş 

d'asupra maşinei, unde îi apucă ;: 
apoi un disc rotător Şi cres- 
tat, şi un fus cu cuie, care de z; 187. Str îtor dublu de born | asemenea se învârteşte şi la în- Fit: 187. Sfirămător dublu Perm 
Aa , > A pentru forța manuală, vârtirea lor prind Ştiuleţii între I 
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ei şi îi desfac de boabe. Capătul de jos al fusului, “este .pus 
întrun. resort oscilator, pentru ca fusul să se poată îndepărtă 

” dela disc, când întră vre un Ştiulete mai mare şi fără să se - 
rupă. | , -. | 

Maşinile ceva mai mari au site pentru cernut, şi  vân- „turătoare pentru spulberarea plevei şi prafului din grăunţe. Grăunţele cad de o. parte, ciocăleii de altă. 
Batoza de porumb cu abur, se aseamănă mult cu o tree- rătoare cu cuie. Ea, se compune. din un cilindru — tobă — a cărui periferie este prevăzută cu cuie de fier, Și un coș 

      
Fig. 189. Batoza de porumb cu abur marea KPN dimpreună cu alimentator | automatie şi aparat de umplut saci, i 

de metal deasemânea cu cuie. Cuiele tobei până la jumătate sunt curbate într'un sens, iar în cealaltă Jumătate în: alt sens, Scopul acestei. diferinţe în curbare este, că ele să nu lase să * treacă aşă de uşor ciocăleii prin mașină, până ce nu sa des- “făcut cu totul de “boabe. Parlea superioară. a tobei este aco- perită de coș, cea inferioară însă este liberă. Stuleţii se dau pe maşină prin o pâlnie pusă deasupra ei sau pe un elevator Şi în: partea inferioară ies afară desfăcuţi. După desfacere boabele ajung pe niște site înclinate Şi-oscilatoare, unde le ajunge un curent puterniede aer dela morişcă, și care se. poate regulă, şi le curăţă de pleavă, praf, ete. 
O maşină de mână servită de 3 oameni, poate bate pe zi câte 15—292 nl, boabe; iar baltoza, de abur de 4—6 cai pu- tere, bate pe zi .300—420—500 nl. Batoze de porumb mici şi 

aa fat
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mari construeşte cu deosebire firma Clayton & Shuttlewort dela Viena şi costau cele mici de mână 100—120 -lei, cele ae abur No. 3 de 4—6 cai putere -1.600 lei, No. 4de 2—3 putere 1.100 lei; cele de Hofherr & Schrantz cu abur au o greutate de 630 kgr. | - - . Aa 

3. Curăţirea grăunţelor 

Cerealele odată treerate, trebuesc scoase din pleavă şi curăţite. - Curăţirea, şi alegerea. lor din: paie şi spice se făcea înainte de vreme cu o greblă cu colții lungi, şi cu o mătură reschirată, numită, felează. Apoi pentru alesul din pleavă şi praf, se dădeau la, lopată, aruncându-le în sus şi asupra vân- tului. Deşi sistema eră bună în sine, căci eră expeditivă, totuşi ea eră, incompletă, căci nu se alegeă' pământul şi pie- trile din grăunţe, care cădeau cu boabe cu tot înapoi la pământ.. “De aceea, mai bună eră o altă sistemă de vânturat, de a le-aruncă cu o lopăţică cu forma de căuş înainte, pe arie în. semicerc reschirate, prin care ele se alegeau după greu- " tate în zone concentrice, şi se curăţeau nu numai de pleavă, ci se şi sorțau boabele între sine după greutate şi se alegeau de pământ, pietrii, etc., de puteau fi uşor separate pe categorii. "Ta urmă ele se mai cerneau cu 'ciurul de mână pentru a le separă deoparte de sămânţele' mărunie de neghină, mă- zăriche, etc., cari treceau prin ciur, iar .prin scuturare şi în- “vârtire, de pietrii şi pleava. care se adunau la mijloc de puteau fi luate cu mâna. | 7 Astăzi insă, unde treeratul cu mașinile predomină în toate ţările, și vânturatul Şi cernutul bucatelor. se face mai mult în mare cu maşinile, deşi ciurul de mână, încă tot nu şi-a, pierdut importanţa, lui. Dejă la maşinile de treerat com- binate, âm văzut că ele posed inlăuntrul maşinei aparate „proprii pentru vânturat cu 2-—3 vânturi şi cernut, încât alesui Şi curăţatul bucatelor ss face deodată cu treeratul. La cele mai mici, curăţatul trebuește făcul deosebit în urmă, cu alte maşini, care însă se pun în mișcare prin transmisiuni de curele dela batoză, și se mişcă, de cătră același manej sau dela, 1o- comobilă cu care treerăm.  : a 
“Intre maşinile pentru curăţatul productelor, avem în



prima, linie de numit machina sau vânturătoarea. Ea se com-. pune din o pâlnie prin care grăunţele trec cu pleava: în jos Şi ajunge pe plan inclinat pe nişte site oscilatorie, unde le „ajunge un puternic curent; de aer dela, 0. morişcă cu 4 aripi sau lopeţi perpendiculare, cari la învârtirea repede a. ei, . Produc un curent de vânt destul de puternic .care de pe. 

   
    

            

  
  

    

Fig. 190, — Alaşina de vânturat-vânturătoareu, 

site spulberă, pleava, şi părțile uşoare din grăunte. Un oblon sau ventil poate să reguleze. tăria vântului după trebuinţă. 
In lăuntrul coșului sunt sâ- 
tele de sârmă, cu ochiuri de 

diferite dimensiuni puse o- 
blic, cari la învârtirea, ma- 
nivelei oscilează, şi la scutu- 
rarea lor silesc boabele mici - St să treacă prin ele şi astfel E. j i (62 fo 3... . le separă de cele mari. La Rae M „_ mişcarea lor săminţele mă- Sa ai -runte incomplete şi cele de: 

apari pentr casti pie stimat No. & et buruieni, trec prin- sâtă, pe Ri sau.204 lei Viena. : când cele mari de cereale, 
E „rămân pe sâtă şi se deşeartă, deosebit. Sâtele sunt de diferite mărimi. Sâtele rari pentru grâu au 75, pentru orz 60 Şi pentru ovăs 45 ochiuri, iar cele 
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„dese' pentru săminţele mărunte au câte 435 şi 100 ochiuri pe „ decimetru pătrat... 
o Alţii combină, vânturătoarea cu batoza de treerat sau cu elevator pentru ridicarea, şi deşertarea, automatică a bucatelor în saci.- Maşinile de vântulat se fac şi la noi în 

     
  

Tig. 192. —. Vânturătoare 'cu manegiu-şi cu elevator pentru deșertat în gaci. 

diferite atelicre—şi sunt destul de bune—ba, unele din ele au: câștigat "prin - soliditatea, Și. bună lucrare a lor un renume departe peste districtul lor restrâns. Astfel de maşini, de vânturat se fac. şi pe la noi 
| aşa este machina de Botoșani, Nr, A: care. se întrebuințează nu nu-, Ai mai în întreagă Moldovă ci şi (ră St în Muntenia; ciurul de cernut '*%5 sistem Baker:a lui A. Rieger 

din Sibiiu costă 130. coroane, 
„apoi mai complicate pentru ma- se ti nej ori abur sunt a lui Clayton .___ Al : 
& Shuttlewort din Viena, care - == dimpreună cu 6. sâte pentru . Fig. 193. rioral simplu de Pernollet cereale 2 pentru prav, 4-pen- SN Ameetățitor tru rapiţă costă 'la olaltă 390 lei şi cerne pe zi 250 —300 nl, bucate. | | a. Se Pentru alegerea sămințelor mărunte de buruieni din bucate, ne servim de un. alt aparat numit țrior, care'se com- pune din un cilindru lung de tinichea găurită. Cel mai bun este triorul cu: alveole a lui [, Pernollet din Paris Şi triorul lui. Mayer. Triorul este simplu şi el serveşte atunci numai pentru curățirea săminţelor rotunde din producte, ca: neghină, 
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-măzăriche, :muştar, troscot etc, .sau că el este dublu şi atunci . poale servi şi pentru curățirea orzului Şi ovăzului din grâu. . - “Triorul: se compune din un cilindru ceva, cam. înclinat, ca î: 44 şi sub:pâlnia sa are o sâtă schimbătoare cu găurile: de 24X15 şi:24X2 mm. cari în total sunt ceva mai mici decât mărimea mijlocie a boabelor de grâu și săcară, şi trec prin ele numai boarele incomplete, pipernicite, etc., cari nu „Sau putut desvolta în de ajuns 'sau boabele de osigă, cari „ îndată se separă, şi se pot pune într'un vas deosebit. Boabele mari rămase pe sâtă, trec-d'aci în cilindru care are găurile de 5,5 mm. în diametru, Şi prin învârtirea lui boabele mici de neghină, ridiche sălbatică etc. toate trec prin el şi cad întrun canal, unde cu ajutorul unei spirale sunt împinse afară pe o gaură deosebită. | | 
„Pentru ca găurile să nu se astupe cu ele, de. ambele laturi ale lui are niște fâşii lungi de piele pe intreaga întin-. dere, :care la frecare împinge boabele şi ţeapele rămase în- 

țepenite în :găuri, înapoi în cilindru, şi astfel. el se curăţă în: continu. a 
Boabele mari cari nu au tiecuţ prin cilindru, şi ajung 

la capătul lui se deşeariă aci într'un ciur rotund mai mare, 
Și are găuri lungăreţe în dimensiunea de 24X2,7 mm. La 
învârtirea acestuia, cele mai mărunte trec prin el şi se aleg 
deșertându-se -prin o deschizătură, pe când cele mari ră- 
mase în ciur, se deşeartă pe alta. | - i 

Astfel triorul curăţă, productele nu numai de osigă şi - 
neghină dar le şi sortează în două categorii. 

Pernolleţ face triorul său în 5 dimensiuni cu lungimea 
cilindrului de 1,0, 1,3, 1;$, 1;9 şi 2,3 m. şi costă loco în fa- 

“brică 140, 175, 260, 300—440 lei. Cu ele putem 'curăţi 12—3 
„bl. pe oră. Cam tot așa este şi triorul de Mayer '& Comp. 
din Kalk lângă Colonia. - . : : o 

Pentru sortarea, grăunţelor după diferite calităţi trioarele 
au site sortatoare: sau se întrebuinţează cilindrele sortătoare, 
Şi centrituge pentru alegerea îndoiturilor și boabelor :de di- 
ferite mărimi “dela olaltă. Unul din cele mâi bune şi des 
intrebuinţate este -ciurul cilinâric a lui Penney. & Comp. în 
Lincoln, 'cu un cilindru înclinat. de 1,83 m. lungime și 35—76 
em. diametru, cui care -sortăm la 20 hl: pe oră.
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„“Cilindrele asortătoare se'aseamănă mult cu triorul, numai cât sâtele lor sunt făcute din sârmă şi ochiurile pot fi mărite Şi reduse după: trebuinţă, prin ajutorul unei spirale de oțel. - In loc de fâşiile de piele, ele au niște porii pe dinafară pentru curățirea, cilindrului. Pentru ca grăunțele să nu alunece în jos prea iute pe: panta inclinată a cilindrului fără de a fi „sortate în de ajuns, în lăuntrul lui se găseşte o spirală de oţel 
care nu le lasă să jalunece sin- 
gure, ci le impinge ea inainte ră | mânând pretutindenea în strat FR de o potrivă de-gros.. ... „ 

Sămânţa de trifoiu şi lucernă 
după treerat trebue 'mai intâiu 

  

Fig, 194. Aparat pentru ales. + 
„curăţită, de plevele și rămăşiţele „torțelul (cuseuta) din trifoiu (sis- vechi dela flori. Pentru aceasta, se tema Pretsch), „întrebuințează, maşini speciale—ori că se. pun nişte răziţoare pe toba de: ireerat. Sămânţa de torțel se alege cu.un ciur propriu sistema „Pretsch, care. are nişte sâte. cu găuri de. diferite dimensiuni prin care trece sămânţa de torţel — dar: nu Și cea de trifoiu. a E 

20936 _ | a
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In locul maşinelor de treerat obicinuite pentru treeratul 
seminţei de trifoiu şi tot odată, şi de curăţatul ei de pleavă şi 
de sortat în timpul din urmă sau inventat batoze speciale de 
trifoiu, manuale, pentru manej, şi pentru abur. - 

| "Dăm alăturat batoza combinată numită Purificator com- 
"pusă din 2 părţi, una treeră iar alta îl desghioacă din plevă, 
"greutatea ei este de 3.050 kr. | 
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CAP. XIII | o a Sia 
Păstrarea grâunţelor : 

_ Grăunţele vânturate Şi cernute, ce nu se vând îndată "de pe arie, se transportă acasă și depun în ambare, magazii, silosuri etc. spre păstrare. | aia De obiceiu ţăranii noştri işi păstrează cerealele lor în Jigniţe, niște dulapuri mari din lemn de fag, ori în coşuri : de nuiele, vase de lemn -etc. In coşurile de nuiele, făcute în „forma, de conuri inverse Şi lipite pe din lăuntru, cerealelă se. „ Păstrează foarte bine, de “oarece ele totdeauna Sunt. espuse | “curentului de aer, au oare cum o ventilaţie naturală în per- * manenţă. Tot aşa şi la păstrarea . lor în jignițe şi ambare, cari arare-ori: se închid ermetic, dar de cele mai multe ori „lasă aerului destul spaţiu liber, ca, să ipătrundă. şi circule printre ele. Singurul: detect: al lor esie, că ele trebuese puse | sub un acoperiș la un adăpost oare-care, și la un loc svântat ca să nu se încingă și mucezească, bucatele din ele. | | De aceea, sunt mai bune grănarele speciale, făcute sau „„ Ca clădiri proprii sau ca adnecse la, diferite ecarete - econo- mice: - podurile caselor, anecse la Şuri, şoproane, “spaţiul cuprins: între pătulele de porumb, sau magazii proprii, cu _- unul sau mâi multe eiage, unde apoi cerealele. se . lin apoi în. saci, jicniţe,: ambare sau. deșertate jos pe' podini, se păs- trează foarte bine, Şi sunt ferite din partea tuturor  intem- periilor, a oamenilor Și ânimalelor, fără a mai avea, lipsă de oare-care alt, adăpost. De Ma “Lucru de căpetenie, ce se cere. dela, ori care magazie de | 

E di
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bucate este, ca ea să. fie svântată bine ventilată şi totdeauna, ținută curată. Grănarele se fac totdeauna. pe un loc ceva mai ridicat, ca productele să nu atragă umiditate; fie din pământ, fie dela păreţi, din apa meteorică din curte, stradă etc. cear „putea la un: moment 'dat să stea băltuită și să facă păreţii igrasioşi.. _ o - De. svântare este strâns: legate ventilaţia; numai atunci se pot păstră cerealele uscate pentru durată, când ele au - „totodată şi o bună ventilaţiune şi la locuri potrivite. Pentru: aceasta este: necesar, ca, magazia să poseadă un număr sufi- cient de ferestri de amândouă laturile, ca în fiece moment dat. să ne putem folosi de oricare din ele. Pentru siguranţa, de foc şi „spargeri, furt, etc., ferestrele trebuesc să aibă table de fier, „cari se pot inchide ermetic, iar pentru cazul când stau des- chise, să poseadă .o reţea deasă de sârmă, care să impiedece pasările şi insectele d'a intră înlăuntru, fără, însă d'a impie- decă, şi circulaţiunea. aerului. "Pentru: ă puteă, produce tot- deauna un curent suficient este bine, ca ferestrele opuse să fie în aceiaşi linie orizontală şi cam 50—60 cm. dela pământ. Pentru premenirea aerului Și uscarea mai lesne a produc- 
telor, nu”este rău ca magazia să poseadă diferite etage. Inăl-. țimea dela un eiagiu la altul este suficientă de 25 m. 

Curăţenia, numaăi atunci se: poale ţineă dacă magazia | este pe jos ciruită, cimentată ori: asfaltată, sau în cazul cel “mai rău, cel puţin pardosită, cu duşumele. Oricare ar fi faţa, ei, e lucru-de căpetenie, că ea să nu posedă găuri, boarte şi mici crepături, fiindcă de obiceiu aceste devin în curând cui- -burile şi focarele de infecţiune a tot felul. de insecte, cari nepu- 

şi chrisâlidele lor acolo in găuri și crepături, de unde apoi ies insectele şi omidele de atacă cerealele. Deasemenea se ivesc insecte, în special gărgăriţe foarte ușor, când conservăm  remăşiţe de. producte mai vechi în aceiași magazie. Ca să nu se întâmple aceste, este necesar ca magazia să o ţinem totdeauna curată şi eventual în decurs de mai multe luni să o ţinem absolut deşeartă de orice producte, pentru ca chiar dacă sar fi ivit oarecari insecte .intr'insă, să le repunem cu foamea. | | a . 
Productele proaspăte se pun în magazie la început tot- 

tându:se mătură și curăţi cum se cade, insectele își depun ouăle
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deauna numai în straturi subțiri de 10—30 em. grosime pentru ca să asude şi să se usuce în curând, şi apoi treptat . „„.din ce în ce în straturi mai groase dela 60 cm. în sus până la 1,70 m. Pe lângă; aceea în timpul dintâiu ele trebuesc des mișcate, date la lopată, pentru ca apa ca a trânspirat din | ele să se poată, evaporă, şi ele să nu se încălzească sau în- cingă. De aceea, este necesar ca la început să je mişcăm în fiecare săptămână, de câte două ori, iar rai târziu succesive tot mai rar: odată “pe săptămână, apoi la două săptămâni şi la o lună odată. Treptat cu uscarea, le punem în straturi mai groase, pentru a câştigă loc pentru altele. Ca să nu se încălzească, Şi încingă în grămadă sau mu- Cezească în magazie, deschidem obloanele și ferestrele când este vremea rece şi le închidem când ziua este cald; pe timp- | de ploaie inchidem uși şi ferestre. 

Productele necoapte îndeajuns sau aduse în stare jilavă, - precum și rapiţa, trebuese intinse subţire. Şi date des la lo- pată şi mişcate în fiecare zi până ce şi-au pierdut o parte din excedentul de apă, Şi numai după, ce Sau uscat deplin, le mișcăm mai rar. Un om mare poate da la. lopată câte” 70—85 hl. şi:să bage în saci câte 60—70 hl. pe zi a 10h. „Pe lângă omul care le dă la lopată şi este insărcinat exclusiv „cu îngrijirea lor, nu este Tău ca din timp în timp să ne con-! vingem și noi înşi-ne de starea lor, dacă cumva nu s'au in- călzit, încins Şi mucezit, Şi dacă au fost mișcate peste. tot deopotrivă. . | 
- SI | Deodată cu evaporarea apei din producte, se întâmplă Şi. oarecari reduceri în boabe, mai cu seamă, uleiurile aro- matice, etc., se volatilizează, şi se pierd şi carbonul se arde, e unde se întâmplă şi o scădere a boabelor. In decurs de un an, grâul şi săcară pierd 3%/, din greutate, repartizate astfel: în primul: sfert de an 1,3%, în al doilea 0,9 în al „treilea 05, în al] patrulea 0,3%, d'aci înainte, pe fiecare an "cu câte 10/, ; orzul şi ovăzul scad în anul prim cu 3,50% și apoi incolo pe fiecare pătrar de an cu 0,3%20,' leguminoâsele 6%5 şi în anul al doilea 3%/0 rapiţa şi alte plante oleioase câte 12—150%, .-- Da E Cerealele se vând în comerţ după capacitate cu hec- . tolitru şi chila ă 7 hl., ori după, greutate cu 100 kgr. și va- 

1 

1,
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„gonul ă 10.000 kgr. Sacii in cari se ţin Şi transportă cerealele 
se fac de obiceiu sau: de 111.cm. lungi și 70 cm. laţi, în cari intră 100 kgr. săcară sau grâu, sau mai potrivit sunt cei de 
115 cm. lungi şi 45 cm..laţi, în cari intră un hectolitru de 

*. bucate, şi sunt mai uşor de transportat. Sacii îi magaziile 
înalte cu mâi-multe etage se ridică, cu macaraua, iar în jos 
se dau pe scocuri înclinate bucatele sau deşertate în saci: - “Țăranii noştri din Bărăgan şi alte regiuni secetoase ale 
țărei şi cei din Banat își păstrează recoltele lor în bordeie 

- săpate în pământ în formă de urcioare, așă numitele silosuri. Pentru silos se alege totdeauna, un pământ tenace 'clisos pe 
un Joc ceva mai ridicat, unde nu ţine apa şi se sapă în formă 
de urcior cu gâtul strâmt, de abia încape un om prin el Apoi după -ce sa, curăţit bine de ţărână, se arde bine pe dinlăuntru cu paie şi apoi se pun bucatele în el. De astupat: se astupă gura mai intâiu cu nişte lemne puse în cruce, peste: 
cari șe pun apoi paie şi în urmă, pământ, care se îndeasă şi 
calcă „bine pentru ca să nu pătrundă apa, Și şoarecii prin el. 
In timpurile vechi silosurile se întrebuinţau și din punct de : vedere al puţinei siguranţe, ce există pe atunci in ţară, pentru a sustrage averea din ochii turcilor Şi lătarilor, cari făceau dese invaziuni în ţările: noastre; dar ele se uzitau încă şi de 
cătră, strămoșii noştrii geți, daci şi romani după cum ne arată - Dion: Cassius, - i 

„In silosuri recoltele se păstrează foarte bine și mai cu seamă, atunci, când silosul este plin, căci prin aceea bucatele stau într'insul închise ermetic. Insă condiţiunea, indispensa- bilă a lor este, ca umezeala să nu ajungă la ele și nici ani- 
malele. De aceea silosurile se . potrivesc numai într'o climă 
secetoasă - și aridă, iar nu Şi în una Moioasă. In. Turcia se 
obişnueşte a se face silosuri Și deasupra pământului. Tot spre 
acest scop serveau și chiupurile, nişte oale mari de lut ars,. 
ce sunt încă in uz pe unele locuri, Şi în special poa ţărânii din Dobrogea, de mai mulţi hectolitri capacitate fiecare, cari se umpleau cu bucate şi închideau ermetic cu capace. 

Pentru cei mai mulţi din proprietarii Şi  arendașii 
noştri. este de cercetat, dacă nu este mai avantagios de a-și „“clădi magazii sistematice pe moşia proprie, cel puţin pentru Jumătate din recoltă ori şi mai bine decât a. le depozită, cu
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: lunile sub cerul liber prin gări, expuse tuturor intemperiilor” “până le pot încărcă şi transportă pe la schele ŞI «docuri, ori de a, plăti taxe mari la Brăila, şi- Galaţi cu lunile şi pe câte O jumătate de an? Pagubele de un an, doi, le-ar întoarce „costul clădirei.. . 
i Pentru conservarea de cereale in cantităţi mari, și mai „ Cu seamă pentru mişcarea, ușoară a lor, se întrebuinţează în „loc de magazii mari cu multe etage turnuri de bucate di- :”- ferite sisteme, Sinclair, Devaux,, Valery, 'Buianovici şi alţii. . 
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Fig. 196. 'Turnul de bucate a lui Sinclair, , 

„In turnul lui Sinclair, ridicăm bucatele în sus cu aju- torul unui: scripete, şi le deşertăm în ctagiul de sus. In in- treg edificiul sunt scocuri puse în curmezișul, pentru ven-,, tilațiunea. uşoară a lor, iar la capătul lor, din afară scocurile sunt prevăzute cu rețele de sârmă, ca să impiedece întrarea, pasărilor şi insectelor înlăuntrul lor. In partea. de jos se gă- sesc alte uși, iar în dosul lor sunt puse niște pâlnii, cari se închid. şi deschid cu un capac. Deschizând capacul ca să ieasă,: numai un hectolitru de bucate, atunci -se mişcă îndată în- treaga recoltă, cum n'am fi putut-o face prin darea la lopată, ' - de mai multe ori. | | a Timpul modern cu mijloacele lui colosale de transport  - Şi circulaţiune, care a concentrat cantităţi enorme de cereale
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în câteva puncte Şi centre mari comerciale, producţiunea în- ireagă din mai multe țări, d. ex. la Brăila, Constanţa, Odessa, Liverpol, Hamburg, Anvers, etc., a inventat şi mijloacele potrivite de a le conservă ŞI încărcă. Acestea sunţ așă nu- mitele docuri şi elevatoare. 
**.. Docurile sunt de provenienţă americană, și sunt făcute - - pe uscat şi pe apă, stabile şi plutitoare. Ele sunt nişte maga- - zii mari cu mai multe etagii şi un număr foarte mare de „compartimente, după cantitatea de cereale ce este a se adună acolo: Totdeauna, docurile se fac în -centre mari comerciale, -. unde se întâlnesc mai multe linii şi rețele întregi de căi fe- „rate și de vapoare, Și sunt astfel întocmite, ca să poată des- cărcă şi încărcă mai multe. vagoane și vapoare deodată. Noi avem până, acum docuri numai la Galaţi şi Brăila, la Constanţa, şi Iaşi, iar în streinătate sunt la Odessa, Triest, Liverpool, Hamburg, London, Marsilia, etc. 

Inele încărcatul Și descărcatul ca Şi mișcatul producte- lor sau datul la lopată, cernutul etc., toate se fac automatic cu puternice mașini de abur, Pentru descărcare, vagoanele trag la rampă şi deșeartă productele într'un basen, unde se "cântăresc automatic, apoi un elevator constând din o pânză „de cauciuc cu cupe, le ridică în sus şi transportă la etagiul . şi compartimentul intenţionat, unde le deşartă. Pentru mişcat, „aerisit și cernut le ridică iarăși cu elevatorul dintrun com- partiment și apoi pe o pânză de cauciuc fără capăt le trans- portă la alt compartiment, şi până acolo-ele chiar încălzite fiind, sau răcit, ventilat Şi aerisit îndeajuns. Pentru descărcat se deschide capacul de jos al compartimentului Și elevatorul “pus iarăși în mişcare le transportă direct: pe vapor. „De ordinar docurile sunt impreunate cu alte instituţiuni: d. e warrante, bursa, de cereale. şi alte înlesniri pentru tra- ficul în mare de. cereale Şi înlesnirea agricultorilor. - | Starea productelor în magazii se încearcă cu sonde spe- „ciale care intră închise în. grămadă apoi la tras se deschide şi umple și ne scoate bucate' dela orice adâncime. “Doi inimici periculoşi au cerealele Ja păstrarea lor în inagazii, care. deşi sunt mici de constituţiune, totuşi prin ivi- rea lor în masă ne cauzează pagube enorme: unul este un fluture mic, care zboară, numai noaptea şi se numeşte Tinea
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granella, şi altul este un gândac ceva mai mare, negru și se numeşte gărgăriţă Sitophilus Dranarius L, Amândoi se ivesc cu deosebire în magaziile de bucate, unde curăţenia lasă de dorit. 

Ra 
Fig. 197. — Gărgărița-omidă, gândac şi chirisalidă, 

    
Tinea mănâncă grăunjele în stare de ornidă, găurindu-le Şi stând cu totul ascuns în ele, iar chrisalida ei ŞI-o depune 

cenușii, și murdare. Ele atacă grăunţele din grămadă, numai la suprafaţă prin luna, lui August şi Septemvrie. | Gărgăriţa din contră, iernează ca, insect în crăpăturile lemnelor şi “găureşte grăunţele pentru a-şi depune ouăle sale acolo, şi apoi ca omidă Şi gândac mănâncă bucatele... Contra, lor..ne putem. apără numai prin ținerea, unei curăţenii exemplare, și astuparea tuturor bortelor Și crăpă- turilor, şi înlăturarea Și aerisirea, repeţită a magaziei. Dacă Sau ivit gărgăriţele atunci magazia trebue deşertată, cură- țită și opărită- pe -jos cu leşii tari de repeţite ori, ce se poate face şi dacă, nu s'a, ivit încă după, fiecare golire a magaziei. 

2. Recolta plantelor tuberculoasa şi rădăcinoase, - 
„Plantele tuberculoăse şi rădăcinoase, se. recoltează de obiceiu toamna târziu. Recolta lor se numesc scos, fiindcă ele crescând în pământ trebuesc -scoase de acolo. Cele mai multe din ele sunt plante bienale, cari în anul întâiu dela sămânare 'sau sădire, produce pivotul sau tuberculele obicinuite şi numai “în al doilea an, produc tija cu înflorescenţa Şi “sămânța. De aci zicem că ele au două epoce de maturaţiune: odată câna „pivotul a ajuns la desvoltarea maximă a sa, şi altă dată, când sa copt sămânța lor. | | Aa Primul stadiu de maiuraţiune este foarte greu de recu- 

Lt)
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noscut, de oarece pivotul nu-l. vedem Şi foile sunt incă, verzi ; la altele înainte de maturaţiune s'au uscaţ dejă curpenii şi vrejii cu totul. Totuşi noi ne orientăm la recolta lor mai 
mult după temperatura şi mersul timpului, decât după culoarea 
şi aspectul foilor lor. Ele fiindcă toate conţin multă apă în tuberculele și tijele lor subterane, până '75—950%/0 apă, sunt totodată tare simţitoare de ger, îngheaţă şi degeră foarte uşor, sau numaiatinse de ger devin pentru totdeauna, compromise. 

De aceea ele trebuese scoase şi tăiate inaințesde a da gerul, pentru a fi puse la adăpost până cade zăpada şi dă pri- mul îngheţ. | - 
Mai de timpuriu nu le putem recoltă, din cauza, dificul- tăţilor de a 'le conservă, de oarece temperatură fiind incă ur- 

cată, se evaporează prea multă apă din ele; se moleşesc şi apoi încep a se strică. De aceea afară de rari: excepțiuni, unde le întrebuințăm îndată. la, consumaţiune zilnică sau pre- lucrare în fabrici îndată după recoltare, ele de obiceiu se pot recoltă. pentru a fi păstrate peste iarnă numai toamna târziu, pe la finea, lui Septemvre şi Octomvre, după ce s'a răcit timpul binișor, dar înainte de a da zăpadă şi îngheţul., 
Afară de verze şi gulii, care se taie, toate celelalte plante tuberculoase și rădăcinoase se scot cu sapa. furcoiul, casmaua, eventual și cu plugul sau-cu mâna. Cu mâna, nu le putem „scoate, pentrucă nu le putem apucă îndeajuns, ca, să punem in aplicare toată, puterea musculară, de care dispunem. Cu plugul și altele mașini iar nu prea puterh umbla la ele, fiindcă le vătămăm uşor și în urmă ele se sirică. Este deajuns că - numai câteva celule dela, o plantă să fie vătămate, ca ea în- treagă să treacă, în putrefacţiune, eventual stând mai „multe lo olaltă grămadă, şi timp indelungat, să se strice grămada întreagă. De aceea la ele trebue să prevaleze încă muncă - cu mânile asupra lucrului cu mașinile, atât la pus cât şi la „scos. Și-iarăşi cu mânile lucrăm atât de puţin,: și mai cu scamă că avem de aface cu cantităţi şi greutăţi: colosale de transport. o 

* “Cartofii se scot cu furcoiul, cu 3—4 coarne, cu sapa rar cu casmaua și in urmă se adună cu mânile. La adunat şi cules, ne putem servi mai bine de femei şi copii decât de bărbaţi, iar. pentru scos sunt de preferat bărbaţii. Un om
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“femei şi copii îi pot adună, Un om singur scoate cartofii şi-i adună pe zi numai dela o jumătate Şi până la un ar. Numai de scos un om scoate pe zi, - - 
pănă la o jumătate de pogon 
(0,25 ha). i 

Îi putem scoate însă şi cu 
maşini sau cu pluguri speciale, 
unde cormana este sfâşiată, în £2 
mai multe lame cu care scoa- . 
tem pe zi 0,8—12 ha, sau atât Fig 198. FIA de scos artofii. Costă . 

căt pot adună 25—40 persoane. aia 
Dar plugul nu-i scoate pe toţi. Pentru scos şi curăţit cartofii - se mai intrebuinţează şi alte instrumente, dar cu puţin. succes. Pentru scosul sfeclelor, napilor etc., numai cu 'mâna singură nu îi putem smulge şi nici cu casmaua ru îi putem scoate fără de a-i vătămă. Pentru scosul lor ne servim de un furcoiu cu 2-coarne, “sau cu un plug special tragem mai întâiu pământul în lături din. spinări şi isolăm sfeclele pentru a le puteă smulge cu. mâna. Ele apoi trebuese curățite „de pământ şi de foi, la cele de zachăr, şi de căpăţână verde —colet—pe care o retezăm cu O custură ori secere. Foile dela napi, morcovi, broașbe etc, se rup, Ele. dau un. bun nutrej pentru vite... . ae . Pentru conservat peste iarnă, sau pe timp mai îndelungat ele se pun în. pivnițe. răcoroase, dar Svântate, ori în bordee și beciuri săpate: în pământ, ori şi numai grămezi acoperite deasupra pământului. Cartofii Şi sfeclele de sămânță le păstrăm în pivniţă: iar pentru cele cari sunt să le dăm la vile în de- cursul ' iernei, facem silosuri şi: bordee undeva. în curte, grădină, etc., în apropierea. grajdului sau a locului unde. este să le folosim. La sfeclele de zachăr și uneori și la cele de nutreţ, când avem să cărăm mari cantităţi de sfecle — acolo . -de obiceiu pentru a economisi «din braţe şi folosi timpul fa- _vorabil cât mai bine, nu le mai “transportăm de loc, ci le punem numai grămadă, pe loc, Şi acoperim îndată cu pământ . _Și ele rămân acolo, până în preziuă când au să fie prelucrate in fabrică. Atunci le scoatem și cărăm, căci dispunem și de iimp mai mult. E e 

scoale cu furcoiul cu 4 coarne pe zi atâţi cartofi, de abia 6—$ 
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Dacă le punem în pivnițe, silozuri sau bordee făcute în pământ, aceste trebuesc să fie totdeauna svântate şi nu prea, calde dar nici prea, reci, ci să aibă totdeauna o temperatură . potrivită. Fiind pivniţa prea, caldă, ele încep să, crească, şi se moleşesc prin evaporarea, apei şi prin reducțiunile ce se să- vârşesc în .ele- avem pagube însemnate și în urmă se strică cu totul; iar când este prea rece, ele înghiaţă şi degeră, se strică de nu.mai putem alege nimic din ele. Ar fi bine să le: "păstrăm şi pe stelaje bine ventilate, sau într'un nisip svântat, în pivniţă, şi niciodată să nu le punem grămadă în stare „udă sau jilave, ci să le lăsăm să se svinte mai întâi. | Dacă le punem în gropi şi bordee, putem face pe acestea sau de tot adânci, ca să nu ajungă gerul la ele, sau mai puţin adânci numai de 0,5—1,0 m. adâncime, şi 1—4,5 m. lăţime şi le acoperim cu un strat de pământ de 60—80 cm. grosime. Este însă bineca iarna să le căutăm și dăm la, mână de 41—2 ori, După ce le-am recoltat, le şi punem îndată, în gropi sau silozuri. Dacă sunt ude, sau că au asudat, le lăsăm mai în: tâiu ca să se svinte şi apoi le acoperim la început cu un : strat de pământ de 10—20 cm. pentru ca să mai poată încă, răsuflă, şi numai mai târziu când gerul sa, întărit, atunci le dăm un nou strat de pământ de 30—40 cm. grosime. Unii mai obişnuesc dea le face urloaie pentru răsuflat, cu legături de paie, tuburi. etc.; însă, aceste nu Sunt de recomandat, de oarece „-vaporii de-apă ce es din cartofi și sfecle, se condenșează, în paiele dela, răsuflătoare şi aceste putrezesc, iar putrezirea lor se transmite apoi la cartofi; -sinaur.un strat mai subţire de pământ la început este suficient, și fără. pericol, de oarece prin el cartofii și sfeclele pot transpiră în de ajuns și nu se strică. - | . | 
Cartofii în decursul iernii îşi pierd “din . scrobeală prin respiraţiune și reducţiune, transformându-se în alte combi- „Națiuni chimice, cari servesc la desvoltarea mugurilor, iar sfeclele își pierd din zachărul, cel' au. De aceea sfeclele de zachăr pentru prelucrat în fabrică, nu pot fi ținute niciodată până la Crăciun, şi toate plantele tuberculoase în genere, nu se pot păstră mai mult ca până primăvara, Deja până pri- măvara în urma reducțiunilor mari ele și-au pierdut mult din gustul şi aroma lor.
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„ Sfeclele şi cartofii, atinşi de ger deja în pământ sau degeraţi, ii putem ferbe îndată, sau trata cu abur, şi apoi pisaţi bine, după ce s'au răcit, pot fi puşi în gropi în -pă- " mânt, acoperiţi cu un strat gros de pământ și lăsaţi acolo, - „ca să se mureze, | o. 
Dintre plante tuberculoase numai perele de pământ sau „guliile rămân peste iarnă fără, pericol în pământ şi le scoa- tem numai primăvara sau iarna, când avem lipsă, de ele şi voim să le dăm la vite. Verzele şi broaşbele  guliile se păs- - srează bine în pământ lăsândule cu foile lor afară, dar pu- nând peste ele paie mărunte pleavă etc. | 

*



"OAB. XIV 

Mijloacele de transport 

  

- 
, 

„Pentru succesul definitiv al agriculturei nu vin în. coni- siderare numai bune instrumente agricole, ci tot așă sunt de necesare i cară bune, construite întrun mod raţional. Pe stradele -capitalei Bucureşti se pot vedea care țărănești în cari abia încap două braţe. de lemne, ia» în :unele părţi şi districte ale Moldovei, se văd căruțe, în cari abia au loc să șeadă două persoane; carele de tristă memorie de pe tim- purile regelui Vladislav al Ungariei, pare că au reânviat “din nou între români. | 
Se înțelege de sine că cu atari vehicule nu se poate face agricultura raţională, şi nici.nu poți aveă spor la muncă, ci este numai pagubă de bietele vite şi de timpul perdut cu ele. Tot așă puţin laudabile sunt şi carele diforme şi greoaie „numite tare de Jalomiţă, cu obedele de două palme de groase, și trase de 7—8 cai, unde însă, 3—4 cai abia, abia pot trage şi urni carul gol. Nu mai puţin sunt de condaninat ca grele, diforme și puţin satisfăcătoare cerințelor moderne carele greoaie şi mari, ce le fac ţăranii în regiunile muntoase pe la Câmpul lung etc. de cari se, esportă și se! vând şi în câmpie până pe marginile Dunărei, unde la, carul întreg nu se găsește un singur cuiu de fier, şi sunt lucrate numai din bardă. De asemenea carele neferecate cari se mai usitează încă în partea muntelui, care ori cât de groase ar fi obe- dele lor la început, obedele prin folosire în scurtă vreme se tocesc inegal și roata îşi perde forma sa, sferică şi se mișcă forte-anevoie schiopotâna. . 

+
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Vedem d'aci, că în privinţa aceasta la noi este încă mult de remediat, și de făcuţ din nou, poate mai mult decât pe oricare alt teren. Insă pentru îndreptarea, răului ce recer mai întâiu două lucruri indispensabile: 1) meseriaşi instruiți; 2) vite mari şi bine hrănite, ceeace tocmai că la noi -până acuma, lipsesc. | 

i 1. Carăle economice, 

- N orice economie şi moşie ceva, maj. mare trebueşte să avem mai multe cară şi diferite, nu numai după numărul Ci şi după forma şi felul lor. Chiar şi ţăranul simplu, pentru ca să poată lucră — cu succes a, moșioara sa, dacă nu-i permit mijloacele de a aveă mai multe cară, totuşi carul său să-l poată modifică, şi adaptă la tot felul de transporturi: ca teleagă pentru transportul de lemne lungi, în car. scurt pentru tot felul de transporturi obișnuite, Şi în car lung pentru tran- sportul de fân, paie, cereale, în snopi și alte „corpuri volu-: minoase.. Pe moşiile mari cu atât mai mult trebuese să fie cară speciale, pentru tot felul. de trebuinţe ale moşiei. Pentru, circulațiunea repede pe moşie, mai cu'seumă la noi unde moșiile sunt mari şi foarte întinse, trebueşte căruţe uşoare. sau cabriolete, cari sunt foarte bune; pentru transportul. de 
> 

greutăţi de. tot felul; așă numitele furgoane, iar pentru tran- sportul de producte, porumbul în Stuleţi se potrivesc carăle late şi joase, camioanele. In regiunile muntoase sunt uzitate cară cu roate. miţi, cară de munte, nurnite Şi suiane. | Carăle. scurte sunt impropii pentru transportul de ce- reale, fân etc. şi sau. că le prefacem în lungi, schimbând inima, scândura, leutrele, și grătiile, - sau că Je prefacem. în semilungi, punâna o şeriglă inainte:și alta înapoi. Alţii. pun niște prăjini mari pe ambele leutre, pe răscoale cu câte 20-30 cm. mai afară de ele, pentru a le da o capacitate mai mare. „Ori şi:care ar fi sistema, felul şi numirea. carului, else compune din 4 roate cu 2 osii, o inimă şi un proțap pentru boi sau oişte pentru cai. Aceasta, laolaltă formează teleaga carului. Teleagă se mai numeşte uneori, Şi carul numai pă&2 roate sau nişte roabe mari, care încă se întrebuințează, des pentru transportul de pământ, gunoiu etc., mai.cu seamă



— 519 — 

unde spaţiul ește îngust şi nu ne putem intoarce cu carul în loc. In colo teleaga, deși ne putem servi de ca la transportul de diferite obiecte lungi, de ex. de grinzi, vânturi şi la sco- borirea târâş de groși din munte, totuşi pentru transportul - obiectelor agricole propriu zis, ea, nu se poate întrebuinţă, ci trebue să mai aibă un coș pentru cuprinderea și conser- varea, acelora coșul carului, şi numai atunci el poartă numirea „de car. Coşul carului se compune din două leutre sau scări şi peste ele niște grătii de nuiele sau de scânduri şi apoi scândura carului la mijloc, Capacitatea "carului depinde de: "volumul lui: lărgimea, Şi înălţimea, coşului carului. Lărgimea, coşului carului depinde de lărgimea existentă între roate. - Roatele se compun din butuc, spiţe și obede. Butucul se face în formă conică sau cilindrică şi totdeauna, dintr'un lemn tare. Spiţele în număr de 12—14 sunt fixate în butuc „în formă de raze, Şi la periferia lor țin obedele. Spiţele se - fac totdeauna din lemn tare şi uscat, lemn de stejar. Obedele să nu fie nici prea groase și nici prea înguste. Cele inguste taie prea, tare pământul Şi atunci carul se îngloadă uşor, roata, intră până, la butuc în pământ: Grosimea: lor 'a devenit de „prisos la roatele. ferecate cu Şini sau cu cercuri de fior. Roatele dinapoi sunt totdeauna 'ceva mai înalte decât roa- tele dinainte. Roatele 'mari insă reduc din tracţiune. Dacă roatele sunt prea înalte în raport cu carul, atunci el se răs- toarnă, ușor. a | Butucul, pentru ca să nu se tocească uşor îi punem in lăuntru 0 baurecea de fier, care apoi singură, se învârteşte pe - osie, şi suportă. fricţiunea. Mult contribue însă la mersul uşor al carului, şi fricțiunea, osiei; de aceea în timpul din urmă este tendința generală, de a, introduce și la carăle economice, osii de fier în locul celor de lemn, cari nu se usează aşă, de: ” ușor şi sunt şi mai rezistente. , o | Dimensiunile obicinuite ale carului econormte sunt: Lă- țimea între roate 11—1,5 m., lungimea între cele două osii 25—2,8 m. inălțimea, roatelor dinainte 1—1,2 m., a roatelor dinapoi 1,2—1,5 m., lăţimea. obedelor 7—15. cm. Incărcătura, ordinară a unui car cu boi variază intre 2—3000.— 6000 kgr.
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. Căile ferate transportabile. 

“In timpul modern al' aburului şi electricităţii, unde sau* apropiat ţări şi popoare graţie aburului, s'au făcut încercări pentru transportarea a tot i - 
felul de obiecte şi la agricul- 
tura, cu introducerea de căi 
ferate mobile și nu fără suc- 
ces. Spre aceasta, sau con- 
struit căi ferate aşa numite 
căi ferate transportabile: sau 

“căi ferate sist. Decaurville, cari 
se pot lua și pune fără nici | 3 5 
o pregătire prealabilă în ori Fig. 199. — Vagonet pentru transportat | ce direcţiune. Ele sunt cu sfecle în coşuri. totul “de fer, atât şine cât şi roate şi vagoanele lor,. de dimensiuni și. forme diferite; cele mici combinate mai multe 

la: olaltă, astfel ca ele să, poată 
impinse și conduse de un singur 
om, unul sau mai multe de odată, 
Şi cu o vită: 1 cal d. es. să poată 
trage 10—20 vagonete deplin în- Fig. 200. Şină pe traversă la  Cărcate cu pământ, peatră etc. 

„pentru a" fi pusă pe teren moale. . Ele se întrebuinţează, foarte 
des la săpături mari, canalizări în tot, felul "de stabilimente industriale şi: în fabrici, la es- „ ploataţiuni de păduri, la fabricile de: zachar, pentru irans- 

    

      

  

Pig. 201. Maşină pentru tras _Vasonetele, "Fig. 202. Macaz pentru întors maşina. 

portul sfeclelor în fabrică, la mori, magazii mari, pivnițe, la amelioraţiuni de mlăștine, unde: altfel nu am putea întra cu. 
23626 | . 3
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„carul şi vitele etc. şi. pretutindenea ele ne fac bune servicii. 
* Graţie lor potem lucra, cu succes înzecit. e 

, Căile ferate transportabile, pentru scopuri pur agricole 
se compun din 'şini de oţel de-câte 5 m. lungime pe liniile 
drepte, şi de câte 2,5 m. pentru curbe, cu o distanţă: între . 
ele de 0,4 m;, şi la intervale de câte 1,25 m. au câte o tra- 

  

  

„Fig. 203. — Macaz pentru împreunarea a diferite linii feate. . 5, 
7 

p 

versă de fer, care ie uneşte, așa că ele nu au lipsă, nici de 
'terasamente scurnpe, şi nici de traverse de lemn. Tot câte două. 
şini de 5 m. lungime sunt împreunate laolaltă, intr'un jug de 

„47 kgr. greutate, încât pot fi uşor portate de orişicare per-.- 
soană, adultă, şi aşezate la, locul dorit. Impreunarea lor se 

face cu piroane. Apoi mai sunt macazurile pentru încruci- 
şișări, deviaţiuni şi curbe cu o rază de S, 6 şi 4 m. Unde - 
ele însă au să rămână mai multă vreme pe loc şi avem să 
-transportăm grăutăţi mari, ori că terenul este mlăștinos şi ele 
sar cufundă, acolo le așezăm petraverse de lemn și le fixăm. 

Pentru transport servesc niște vagonete cu roate mici. 
ŞI care de toate formele şi dimensiunile, cari sau sunt plane 

E sau sunt în forme. de covate, 
“pentru iransporturi de pământ 
şi se pot descărcă automatic, - 

    

   

s 

Fig. 204. Vagonet pentru „transport de: | Fig. 205. Vagonete duble pentru tran- 
- pământ, ete, * tu. %+sportul delemne lungi şi scurte, . 

împingându-le într'o parte, ele se răstoarnă şi se -descarcă 
singure, sau că ele au coșuri împletite, etc., pentru transpor- 

i
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- tul.de sfecle, cartofi, etc. Pentru transportul de groși, ei se “încarcă pe câte 2 vagonele. Tot aşă se fac vagonete spe- ciale pentru încărcatul Şi transportul de cereale. „1. Firma Orenstein & Koppel şi Arthur Koppel, societate „pe acţii, cu 10 fabrici, are reprezentant special şi în Bucureşti, atelier şi depozit la Filaret, dela cari se pot luă informaţiu- - „-- nile-mai de aproape. 

Dia După raportul comisiunei: de încercârea maşinilor dela Gât- tingen, o linie de 427 m. a fost aşezută de 4 fete şi un supra- “veghetor în 2/4 ore. Greutatea unui tren gol din 15 vagonete cu „15: coşuri goale a fost de 975 kgr., iar a unui: tren încăreat cu „1125 q. sfeele a tost 'de 27 q. Pe locul şes şi servindu-se de linia. ferată, 8 fete au fost suficiente la, încărcat şi 2 oameni la descăreat, | "şi un băiar cu un” bou pentru transportul lor pe o distanţă de 400 m.. până la gară. i o : "Transportul maximal pe zi.a fost de 972 q. sfecle sau în termen mediu câte 731 q. cantare -metrice de sfele pe zi. 
Pentru transportul plugului cu abur Și a mașinelor de treerat şi alte obiecte grele ne servim de aşă numitele loco- motive de stradă sau locomobile : rutiere, cum am văzut * măi sus. 
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