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Schwerz; Anleitung zum practischen Ac- 

kerbau. II. Auf. 1. p. 28. 
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„ PRECUVENTARE. 
“Resensiunite vinevoitâre și chiar măgulitâre pentru noi, ca „începător pe un teren ' puţin umblat și bătut, încurăgarea din partea presei române -. din: tâte: țările locuite de români, 

fără. deosebire de colorit. politic, precum şi aprobarea formei "şi tendinței volumului întâi al lucrărei nostre din partea. agri- 
cultorilor . practici, ne încurageză să scâteni la lumină ȘI Vo- - lumul al doilea și se preparăm pe al treilea. -: - 

Să vede, că în tâte straturile ndstre sociale economice “și politice să simte deja trebuința, - de o o ameliorare a, situaţiu- nei actuale : agriculturei române ȘI că punctul de plecare al , nostru, n'a fost greșit, i , 
„Faţă de atâtea dovedi de s stimă şi consideraţiune. din par- 

tea celor mai înalte autorități ȘI institute culturale. naționale. și aprobarea specialiștilor din -țară și streinătate, noi nu putem face alta, decât că continuăm fără pregât. munca începută și "SE tindein a: .0 duce la un bun sfirgit. 
Fiă-ne permis a spera, că vom putea contribui prin ea şi noi cu obolul nostru." la- ameliorarea stărei materiale și morale a ţeranului romă n, și la progresul agriculturei țărei, care 

constitue. încă adevărata avuție a ţărei— una și neperitâre, 
Dată fiind înse chestiunea, că agricultura nu se 'înveță 

mumai din carte'și nici prin simpla rutină, ne simțim datori a “aduce aci. omagiile nâstre respectudse, protesorilor nostri dela 
Bucuresei, “Berlin și Halle, şi bărbaților luminaţi, din cari unii "ne-au instruit Şi luminat: cu poveţele [ior, alții ne-au procurat mijlâcele necesare de. studiu, și în fine alții ne au primit în “moșiile și fermele model ale lor ȘI au contribuit cu toții la lu- - inarea nostră, oferindu-ne e posibilitatea de a-face studii atât de împortante și de scumpe, și să adunăm materialul de faţă, pen- tru a cărui collectare de altfel ar fi trebuit să cheltuim 0'.ave- re considerabilă. Pa 7 
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În special: datorim ” - rectinosciinţă “și omagiu “Ilustrului” economist D-lui P. $. Aurelian, fost Prim- Ministru și Dlui Gr, G.- Tocilescu, profesor - de „Mivergitate și membrii ai Acado-   



miei Române, cari ne au oferit bursa pentru studiile agro- 

nomice la Berlin ȘI Halle, Dlui .Dr. W. Fleischmam profes.. 

la Kinigsberg, care ne a oferit 'ocasiunea de a face practică 

în agricultura mare germană (în Meklenburg-Schw erin); Dlui 

prof. A. Orth dela Berlin, care în escursiunile sale anuale ne 

a oferit posibilitatea da cundsce de visu diferitele sisteme de 

cultura, agricolă esistente. în - diferite: state şi provincii-ale Ger- 

maniei; Dlui Consilier sup. Jul. Rin dirigintele institutului 

agronomie universitar dela Halle și. Dlui prof C. Freytag tot - 

de acolo, -care. ne a făcut - cunoscut cu distinsul agronom. Și 

cultivator german. Dl. Ferdinand 'Anauer dela. Grobers, care 

deveni în urmă un adevărat mecenate și dascal pentru.noi,. a 

cărui. moșie și terină era 0 adevărată şedlă pentru mare'și mie 

“şi ne a primit, şi ținut fără de plată -cu lunile pe moșie și în 

familia desale, ne a încuragiat și pov ățuit cu bogatele sale es- 

" periențe în ale agriculturei intensive: industriale. Ă 

- - ŞI în. fine aducen tributul nostru de recunoseință Dlui 
Dim. Sturza-Seheianu, care ne a luat în serviciile Băncei Agri- 

cole, și ne a oferit astfel posibilitatea de a: cundsce ţara, agri- 

_cultura şi nevoile -ei. fără de care nu era posibil să. scriem 

despre și pentru sricultura” țerei, fără -de.a 0 .cunâsce mai 

ântăi.. Meritul și succesele cărții sunt meritul D- lor. 
Esprimăm mulțumirile nâstre adânci Asociaţiunei transil-_ 

'ane “din Sibiiu, Reuniunei agricole a comitatului Făgăraș, Co- 

mitetului grănicerese.. din Sibiiu şi Comunităţii de avere dela 

Caranșebeş, Dlui Eugen Mocioni de Foeni mare proprietar 

în Căpâlnaş (Bănat), Dlor Gr. G. Cantacuzino mare proprietar, 

și Dlui Sava” Şomănescu “proprietar în -Sopotă ete.,. cari prin 

abonarea unui. număr mai mare de esemplare * neau încuragiat 

şi susținut. la intreprinderea opului de faţă, și au făcut posibilă 
aparițiunea volumului al doilea. 

Pentru eventuale lacune și lipzuri,. cerem îndulgenţa ce- 

titorului pe motivul greutăţii de ale aduna. și-l rugăm în parte 

să le scuze şi caute în dificultăţile și neajunsurile de tot-felul 

_cu cară au avut să lupte de vro 10 ani încâce șeslele și.pro- 

fesorii de: agricultură din partea unor șefi recrutaţi din- alte 

"ocupaţiuni, streine de agricultură. | _ 

Serisam în giua de Sân-Petr u 1898. Se 

Dr. George! Maior.
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2 Dr. D. Brânde &,. Brodromul Florei Române. Bucuresel 187 —88, 

Literatura consultată la Cultura. plantelor. 

Handbuch des Getreidebanes 2 Binde, von Pret Dr. Tie. Komietei u. 
Dr, Ilugo Werner. - 

D/A ii zon "Pubst, Liehrbuch der Lanăwirtscliai, T  Aufage, Beriin 1885.. 
“Joh. Gotlieb Roppe,. Unţerricht im Ackerbau u. Viulizuchit, Berlin 1883. 
Dr. Guido Hrajt, Die Pilanzenbaulehre. Berlin 1985. 1V.. Auflage. 
Handbuch der Samenkunde von. Dr. Fried. Nobbe. Beilin 1876. 
Dr... 0. Poporiei Lupa, Ueber den Anbau des. Maises, in Romă îinien, 

u. seine Verwerthung, Halle a/S$. 1889. . 
Dr. Ed. Brinkmeier, Der Hanf, seine Wichtigkeit u. Anbau. Ilmenau 

und Leipzig 1334. 

A. odolinyi, Die Cultur u; Zubereitung des Fachses, Leipzig 1584. - 
-- Y. Auflage. Wien 1885, 
Ti. Dlareau, Die Cultar u. Fuboreitung des Plachses und Hantes, Wei-. ” 

mar 1866. 

„Otto N. Watt.,' Chemische Technologie der Gespinnstfasern, 
Braunschweig 1882. E n 
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„-Dr. Richard - Rissling, ICurzgefasstes Handbuch der. Tabakkunde. 
Berlin 1893. | 

Fr. Anauer,: Der Riibenbau. fir Landwirthe und “Ziuckerfabrianteni. îi 
„VI. Auflage. Berlin 1836. , 

Esperienţe cultural . cu : sfecla de zăchar și studiu _asupra zăcharului 
făcute la staţiunea agronomică de Corneliu Roman (Bul, Soc. de 
sciinţe fisice. Bucurescl 1895. 

- Dr. Liebscher, Der Kartoftelbuu, im Kalender von Mentzel u. Len- 
gerke 1886. ” Ie ' 

Dr. Werner, Futterbau, Berlin 1889, ” 
Dr. F. G.. Stebler und Prof. Dr. C. Selrăter, Die besten Putterpfiahzen, 

2 Binde. Bern 1892, - 
„.Dr.I, G. Stebler u, Prof. Dr. Cc, Sări, Die Alpen: -Putterpflanzen, 

Bern 1589. 
Die Gras-Samen Mischungen.: zur Erziclang des grăssten Futterertra- . 

ges, von. Dr. F. G. Stebler. IL. Auflage. 
Dr. Wilhelm Friedrich Dunkeiberg, Der Wiesenbau in seinen  laudwirthe 

- schaftlichen u. techniscben Grundziigen. Braunschweig 1865. 
L. Vincent, Der rationelle Wiesenbau, dessen 'Theoie u. Praxis, 
Sehlipf's populăres Handbuch der Landwirtschaft, Berlin 1890. 

4



“Tot așa ponunbul pentru bube, faţă de porumbul verde 

pentru nutreţ etc. | 

Numai câteva forte puține plante sunt în agricul- 

tură, cari sub tote raporturile me. dau am singur folos de 

es. dela lut foile, dela verze căpăținile, dela cartofi tuber- 

culele etc. | 
Plantele, -cari ne dau unul stu mai multe folose simt- 

lave, le: grupăm și clasăm tot-deuna în același grup sâu clasă 

de plante, și le numim după folosul lor principal, seu după 

modul lor de cultură, fără a ținea cont de deosebirea bota- 

mică, .ce pote să esiste între dle. 
După, foldsele lor, pluntele agricole să împart în :: 

1) Cereale seu Vucute, care se cultivă pentru făină 

su amidonitl ce esistă în sămânța lor. 

2) Plante legumindse stu păstăidse, cari se cultivă 
pentru pistăile şi bobele lor, cari sunt bogate în legumină. 

3) Plante oleidse, cari se cultivă pentru oleiurile grase 

din sămânța lor. 

4) Plante aromatice, se cultivă pentru oleiurile eterice 

și mirositâre din ele. 

5) Plante testile, se cultivă, pentru fibr ele lungi şi elas- 

„tice. ale: lor, cari servesc lu tors și fesut. 

6) Plante tinetoriule, se cultivă pentu materiile colo- 

pante din ele şi se intrebuințăză la văpsit. 

| 7) Plante mrrcotice, car! se cultivă „pentru u otrăvurile 

alcaloidii-lor. 

8) Plante tuverculose și rădăcinvse, "ce cultivă, pentru 

pivotul și tuberculele lor, cai sunt pline cu amidon și 

săcharuri. . | 

9) Plante fucvagerej:a căror tii și foi cosite în stare | 

„verde, sertese ca nautrețuri pentru vitele domestice, 
10) lived, 

11) pășuni,
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Plantele oleidse, aromatice, testile, tinctoriale şi nareco- 
ice se mai numesc și plante comevciale Și industriale fiind 
că înainte vreme ele singure putcu fi transportate pe dis- danţe muwi şi făceau obiectul unui comerciu Gre-care, care 
deosebire dela întroducărea aburului la mijlocele de trans- 
port şi comunicaţiune încdce a cădut, după ce cerealele aţi 
Jac obiectul unui comerciu forte întins, care cuprinde lunea 
întregă, atât în stare brută, cât și derivatele. lor. 
Be esclude din  fitutechnie cultura - legumelor, pomilor, 

„viilor şi pădurilor, cari fac obiectul unoy sciințe și ocupațiuii 
deosebite, și numai indirect înflințeză asupra agriculturei. 

După modul lor de cultură plantele agricole le-am mai „pute deosebi în plante de secere-cereale, de cOsă-nutrețură, 
de sapă-rădicini şi tubercule; dimpreună cu porumbul și tutunul, și de smuls-testile. | i 

După durata lor, cele mai „Multe suni plante cnauale 
scu de primăvară, vienule stu de tâmnă și plante vivace, cari duza 3—6 ani şi mai mult. - | 

e 

|



, 

Cap. Tr. 

„ CEREALELE. 

Cerealele numite în limbagiul popular, bucate stu pâne-și 
pâne albă, se cultivă pentru grăunțele seu bâbele lor, cazi sunt: 
bogate în făină, adecă în amidon su scrobelă, care la orez 

ajunge până la 74. la sută ca macsimum, €r la, ovăs .ca: mini 
mum- este numai de 56., la sută. Afară de amidon sământele lor . 
mai conțin ceva zăchar,. oleiu gras și principii albuminoide, în 
special glutin cam 7—183%,. Glutinul se numesce de poporul 
nostru posphiu, - N | 

Cerealele fac parte din familia gramineelor. Ele au rădă- 
„Cini scurte fasciculare, care se află tot-duna în formă de mă- 
nunchiă, se premenese de repeţite Gri şi se desvâltă cu deosebire 

“în stratul arabil. 'Tija la cereale este găunosă şi se numesce paiii. 
Paiul lor este tot-deuna cilindric, ridicat și are câte-va noduri 
Brose, care îl țin în sus şi i asigură “resistența necesară. Spaţiul 
între două noduri se numesce internod, şi pănă ce este tînăr și 
"ernd el stă împlântat în vagina foilor ca înta'o pâlnie. La foi 
deosebim -vagina, ligula și limbul. Vagina este spintecată, şi cele 
două mârgini ale ei se acoper una pe altă ; ligula seu urechiușa, 
"dă paiulu elasticitatea, ca să se pâtă, mlădia: după vânt fără a 
se rupe, &r limbul este partea aceia a foil, care stă în lături 
dela pai, pânza, foii. | | 

Inflorescenţa la cereale se mamesce spic. Fie-care spic se 
compune din o axă centrală numită fusul spicului și mai multe 
spicușore (spicule), ce sunt aședate în jurul lui. Spiculele sunt 
sesile seu peţiolate, Fie-care spiculeţ are la basa 'sa două for
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a... aspre. numite glumae sei plevă, er fie- 

care flore se află între alte 2 for mal sub- 

"ţii numite paleae (inferior et superior). 

„Probabil, că dela aceste două pleve numite 

paleae a dat poporul nostru tijer lor nu- 

mirea de paii în loc de culm. Palea, infe- 

  

rior are la vârf o ţepi lungă — mus- 

teță — care la ovăs este ceva mai jos de 

verf. Cele două pleve — paleae — acoper 
Fig. 1. Flârea la gra- - . i 
minee în diagramă. În florea și fructul cu desăvirşire, de abia se 
lăuntrul se vede gine- , , Ş _ 
ceul cu ovarul şi ovu. Vede, și numai la secară el stă cu vârful 

Iele. afară. ! 

Fructul la: cereale 'este o cariopsă sei un 

grăunte — golaș seit îmbrăcat, care la maturi- 

tate cade afară din plâvă ori îl scâtem noi 
prin treerat. Bobul sâii grăuntele se compune 

din embrion și albumen. Embrionul face de” 

obicei 2—4. la sută din greutatea totală a bobu-. 

lui, şi numai la, porumb este el ceva mai mare 

-.10—14%/,. Embrionul conţine cotiledonii, ceva 
uleiii gras și materii azotose. Albumenul con-sS---t; 

ţine materiile de reservă: amidon, săcharuri 6=--ţi 
substanţe. azotose şi substanțe minerale, menite m--X 

“să nutrescă embrionul sei, noua plantă, în pri- | 

mele stadii de desvoltare. ea Scheme) 
* De materiile lui de reservă ne servim şi s=—epiderma, e 

noi, când îl măcinăm și facem făină pentru nu- embrionul, 2c=ră- 
dâcina, k—plutin, 

triţiunea Gmenilor şi animalelor. - a=amidon. 

     

   

„.. Bobele lor sunt făinâse sei stiolâse, după cum sunt, mar 

bogate în amidon oră în glutin. Amidonul şi săcharul nu nutresc 
direct, ci intrețin numai arderea din corp sunt substanţe ter mt9- 

gene şi numai glutinul' și substantele minerale nutresc: se pre- 

face în sânge şi carne, sunt substunte plastice, | 

Griăunţele cari sunt făinâse sunt tot-dsuna, mol, fiind-că 

între bobiţele de scrobelă se află goluri pline cu aer, pe când 

cele sticlose sunt tot-deuna, tai pentru-că lor le lipsesc golurile 

cu aer dintre bobiţele de serobelă., și ele conţin glutin mar mult.



= - 

- Gintinul la cereale nu este un corp simplu, ci un corp 
miest compus din 4 principii albuminoide deosebite: mucedină 
fibrină și caseină vegetală; afară de aceste mai esistă, și o.a 4-a 
substanță, cleiâsă lipiciost numită gliadina. 'Tote aceste varieză 
între sine dela o specie şi varietate la, alta, dintwun an în altal. 
Dosa mai mare a unuia înfluințeză mult valrea produetelor și 
sunt de mare împortanță la utilisarea lor: făina și pâne. Astfel 
la panificațiune mucedina, face aluatul mâle şi lipicios, fibrina 
îl face maleabil şi sfărmăcios, iar gliadina cu caseina îl fac te- 

- nace, elastic. şi ductil, ușor de tins. O făină de grâu seracă în 
gliadină nu pote fi. întrebuințată nici odată la paste alimentare 
şi nici la făcut de colaci sei taieței' din trînsa. Făina din &râ- 
mele moi amidonâse nu este destul de nutritivă şi grâul tre- 
buesce amestecat cu grâne sticlose înainte de măcinat. | 

În termin mediu grâul conține 10%/, glutin şi 1—2%, albu- 
mină propriu disă. Orzul bogat în glutin este bun: pentru gri- 
şuri și arpăcaş, căci este forte nutritiv. dar nu este bun pentru 
făcut bere și spirt dintrensul, pentru care se: preferă un orz 
făinos.. * A , 

*Grăunțele cerealelor servesc în prima linie: pentru făcut 
pâne dintrânsele, necesară la alimentaţiunea, omului; câte-odată, 
servesc și la nutrițiunea animalelor. Afară de aceste ele ne dau 
materia primă pentru diferite industrii anecse agriculturei :. făină, 
spirt, bere, serobelă ete. În casul, din urmă ele iau caracterul 
plantelor industriale. Ă | i 

Fiind că cerealele servesc cu deosebire la nutrițiunea omu- 
lui, ele au tost considerate tot-deuna de plantele. cele. mai îm- 
portante, şi cultura lor drept basa ăgriculturei și civilisațiunei 
umane. Nerenșita, lor întrun singur an atrăgea după sine îndată - 
cele mai mari calamităţi peste particulară ca și pe țara întrâgă,: 
scumpete, fomete și epidemii de tifos,. coleră, ete., cari sece- 
rau Omenii și vitele cu sutele de mii, și apoi un an doi în ur- 
mă erau atâtea bucate de nu avea lumea ce se facă cu ele. | 

Astădi acele raporturi vitrige sau schimbat aprâpre cu de- 
sevârşire, Dela întroducerea aburului la căile ferate și vapore în- 
câce, cerealele se pot transporta aprope peste intreg pămăntul cu 
bun resultat; căci și dacă întro regiune sâti țeră cerealele nu s'au 
făcut, ori recolta ei a fost compromisă, vin cereele destule din altă 
parte; sunt țări cari nu numai în casuri de criză, ci și în timpuri 

, 

7
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normale impârtă cereale din străinătate, și 'jumătate seu 4%, a 

populaţiunai lor le o hrăneşte an de an streinătatea, fără de 

„nici un pericul. 'Pările industriale ca Anglia, Germania, Belgia, 

Elveţia, Francia ete. cu tâtă agricultura lor intensivă, nu pot 
produce, pânea, şi carnea, necesară alimentaţiunei populaţiunei lor, 
şi mare parte din ea le o acopere străinătatea. Cultura şi pro- 
ducţiunea de cereale se află actualmente în măsură preponde- 
rantă în ţările rămase înapoi în cultură și civilisațiune, cele 
cu areale întinse şi lipsite de braţe, cari pot practica mai mult 
o cultură estensivă rapace, de a stâree pământul de forciele 
sale naturale. | 

Întinsele și mănâsele. câmpii și șesuri, prerii şi stepe ale 

Statelor Unite, Rusiei meridionale, României, Ungariei, formeză 

actualmente grănarele pentru o mare parte din statele și ţările 
Europer. Preţul produetelor nu depinde âtât de reuşită și cali-! 

tatea lor, cât mai mult de conjuneturile pieţei internaţionale 
regulate prin cerere şi ofertă. 

Statele lumer cunoscute se împart î în state agricole şi i state 
industriale — scă în state esportătore şi state importătore de ce- 

reale. "Țări esportătâre de, cereale sunt: Statele Unite ale Ame- 
ricei de Nord, Rusia, România, Ungaria, Canada, Indiile și Aus- 

tralia. "Țări importătâre sunt Anglia, Belgia, Elveţia, Francia, 
- Austria, Germania ȘI Grecia. - 

Dintre cereale sunt importante pentru cultura Europer: 

a) din familia gramineelor. 

1) Grâul Triticam sativum, secara Secale cereule, orzul Hor- 
deum vulgare, ovăsul Avena sativa, urezul Oryza saliva, porumbul 
Zeu Mays, măturile “Sorghum vulgare, meiul Punicum milliuceum, 

meiul roș Panicum sanguinale şi mohorul Setaria germanică. 

b) din familia polygoneelor. 
-Hrişca seu rișea Lo olygonum faqoyr un



IL. GrâuL 
Grâul (Zriticum sativum) a devenit planta de că- petenie pentru cultura mare modernă în cele mai mul- te din ţările remase înapoi în cultura scu de curând deschise civilisațiunei, și după orez el: nutresce mai multă lume. Aprâpe tote ţările și. poporele civilisate, . iau parte activă sâu pasivă la cultura şi producţiunea lui. Cultura lui se estinde 'atât peste zonele temperate -de nord și sud, cât şi în -zona caldă, în tropice şi sub-! tropice. Spre nord cultura lui se estinde în Europa “până la 69%, iar în America până la 58 lat n., iar spre sud până la 500 lat s. | Livingstone a găsit grâu cultivat şi la negrii din Africa centrală, la 5% Ja sud de: Ecuator. În continen- tele noui el a fost introdus de cătră coloniștii euro- peni: in Statele Unite la 1602, iar în valea fluviului Missisipi la 1718; în Laplata și Mexico și mai târdiu de cătră Iesuiţi şi Spanioli. | 

“În munţi, cultura grâului se urcă la diferite năl. țimi, după clima; ţerilor respective: în Norvegia până la 300 m. a. a, în Carpaţi cirea până la 1000“ m., în Alpii Lombardiei la 1964 m., în Cordillevi la 3009 m., în Hymalaia la 4550 m. deasupra nivelului mărei. 
„... Cultura principală a grâului predomină în zona temperată, și mai puţin în cea torridă, tropice şi în cea umedă și rece. În tropice el se pâte cultiva cu deplin succes numai acolo, unde i se pete face imi-. gaţiune, ca săl ferâscă de secetă. În regiunea arridă de stepă, el reusesce fârte bine, din causă că el să- mânat tâmna şi-a terminat deja desvoltarea, până ce intră secetele de. vară și a intrat deja în stadiul de
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maturaţiune, încât secetile nu-i mai pot strica. În: re- 
giunile răcă și umede, unde. este nesigur ca sămână- 
tură de tâmnă din causa gerului şi a zăpedei se cul- 
tivă mai mult ca semănătură de primăvară. 

El recere o temperatură potrivită de vară, dar pâte să su- 

porte iarna geruri destul de însemnate. Clima lui se nu fie nic prea 

umedă, dar nici prea secetosă, ci preferă tot-deuna una potrivită. 

Durata vegetaţiunei lui varieză, la grâul de tâmnă intre 270— . 

330 .dile seu în termin mediu lui i trebuesce ca. să ajungă la, 

maturitâte completă 290 dile, iar la grâul de primăvară 90—150 

dile, scu în termin mediu 195 dile adecă 4 luni în an. Cătimea 

medie de căldură de 12—250C. 
Grâul după aspectul său esterior se deosebesce de. celelalte 

cereale şi „graminee. Foile lui sunt lanceolate, cătră vîrf ascu- 
țite cu nervura mediană eşită mai tare afară..pe partea inferioră, 

decât pe cea superioră. Culorea lor este de. un verde deosebit 
— câte-odată verde închisă, alteori verde gălbuie; însă de obi- 
ceiu ea este la basă tot-dăuna mai deschisă decât la virf. Paiul 

la grâu este mai mie și mai subțire decât cel de secară, dar 

mai mare şi mai viguros decât cel de ovăs și orz. El este tot- 
deuna. rotund, neted seu pleşuv, foile se acoper la basa una pe 

alta cu marginile lor, şi ligula:lor este langă ori retezată, seu 

cu.un mice dinte la virf. 

Spicul la grâu este mai scurt decât la secară, turtit de 
două părți și cu musteţi sân fără musteţi. Spiculele lui sunt 
așezate în teșitura fusului, și au un număr îndefinit de flori 2, 
3, 4—5, cari însă nu se desvâltă tot-deuna. Plăva lui este la, 

basă rotundă, iar la virf ascuţită și se termină într'o mustâţă - 

lungă seu cel puţin întrun dinte obtus. Pleva este une-ori pie-. 

l6să şi tare. alte-ori mâle şi pufosă. Forma esterioră a lor de-. 

termină forma și mărimea, bobului. 
- Florea, la grâu este tot-deuna hermafrodită cu 3 stamine 

şi 2 pistile; une-ori se fecundeză pe sine — înfloresce kleisto- 

gam — altă-dată, mai des infloresce deschis, ș şi are. fecundaţiune 

stveină, 

Fructul este o cariopsă, rotund la spate și pe făle cu o 

tăietură adâncă, la vîrf cu un mie puf de păr. EL stă liber în 

“plevă şi la maturitate cade de sine afară, seu că-l scâtem noi 

la treerat. El este, golaş seu îmbrăcat. Grâul îmbrăcat în coje
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— alacul — nu cade afară din plsvă, ci spicuşorele lui se rup dela 
inserțiunea lor pe paiu şi rămân mai multe bobe la olaltă. Pen- 
tru curățirea lor de coji, ele trebuese date pe 0: moră spedială, 
— rişniță, 7 

Culrea bobului la grâu ests albă, galbenă scu roşie. Unul 
şi același grâu pote să varieze în culdre dintr'un an în altul — după temperatura, climă, localitate etc. Culorea grâului provine 
din stratul cu celule colorate, ce se găsesce pe sub epidermă, 
Grâne de culore cu-totul închisă se găsese în. unele regiuni 
ale Abessiniei, iar grâne negre sunt citate “de Scaliger, un au- - tor din seclul al XVI, ca cultivate în Auverque. (Francia). As- tădi ele nu se mai cultivă, 

Mult mai importantă decât culorea bobului,” este forma, - fractura, şi mărimea lui — apoi mărimea și desimea, spicului, Ca semne distinctive culorea vine în considerare mai mult nu- mai la spice şi musteți și puţin la bobe. ! 
După desvoltarea lor grânele sunt plante bienale și anuale supranumite grâne de tâmnă şi de primăvară, Atară, de ele sunt așa numitele grânele umblătăre, seu schimbătâre, cari după câţi-va ani de cultură de tâmnă, se semănă apoi primăvara, ca grâne de primăvară. De tost pe ori-ce grâu de tmnă îl putem transtorma, în grâu de primăvară, semănându-l “succesive tot mai târdiu, ȘI vice versa. | 
După forma lor esteridră îm părțim grânele în grâne propriu dise, şi grâne îmbrăcate sâu alacuri, Fie-care din ele se subdivid în mai multe clase; grânele propriu dise în 4 clase: Triticum vulgare, durun, turgidum, com- pactun, iar alacurile în 3: Pritizan - spelta, dicoccunm, monococcuin. Aceste la rândul lor încă au fie-care mai multe varietăți și tipură deosebite. În fine ar mai fi + de amintit deosebirea lor în grâne cu musteţi — și, grâne fără musteţi sâu tunse. = 

4) Grâne propriu dise cu fusul tenace, 
1. Grâul comun Triticum vulgare sativum Vi. Fusul lui e tenace, spicul îngust în raport cu lungi- mea,. şi relativ rar. Spiculele se acoper numai pe ju-
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mătate unele pe altele, pleva lai este mâle, şi gluma 

inferidră se termină în 0 musteță s6u ţepă lungă seu 

în un dinte mic la vivf, Bobul lor este 'votund, la 

basă obtus, şi la virf turtit. 
| 

Paiul mai tot-deuna găunos, cu nodurile părose, 

foile însă lucii seu puţin părse. Cele mai multe din 

      

    
Fig. 3. Grâu de Banat. E "Fig. 4. Fig. 5. Grâu 

VPriticum vulgare). Grâu fară musteţi. tare. (Triti- 
„cum durum). 

varietățile lui sunt cu musteţă. unele și Fără  musteţi. 

Spicele sunt albe gălbui cu bobul alb seu roșu, făinos 

s6u sticlos. 
SIE . 

Ele se subdivid în:
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«) grâne alhiciose cu bobul alb făinos s6u gălbui. Aci se ţine grâul de Frankenstein, grâul alb de Cujavia, White Chid- 
„dam W heat, Hopetoun Wheat, grâu alb Victoria (White Victoria), grâu albicios de Mount Barker. (Australia), omâu de tomnă de 
Talavera, grâu alb de Apulia “(Grano bianco! di Apulia), grâul 
de Missolunghi *(Grecia) de tâmnă și de primăvară, şi grâul de 
tomnă. de Kostroma (Rusia). Bl& blanc de Hongrie (cultivat cu deosebire în Francia); | E 

V) grâne albe cu bobul roșu cn fractura sticlăsă şi -făi- n6să — sticl6să, sunt cu deosebire grânele din Europa centrală... ” Aci se ţine grâul bălan românese — Kaiser Weizen, Hallet s 
„Pedigree red Wheat, Shirifts square-headed Wiheat, Hickling's 

prolific Wheat, White Golden-Drop — grâul de -Mumii, grâu American de prerie, Grano di Napoli grâul roșu românese fără. ! musteţi fig. 4., grâu de Sandomir — grâu umblător” de Boemia, 
Touzelle rouge sans barbes, | | 

c) BIG rouge -inversable, grâul ghirca, grâu regenerat „ Pererodka (Charcow) grâu roșu românesc, grâu de Bănat fig. 3, “si de Tisa, grâu (Iariea) de Serbia. Grâu roșu turcesc, grâu gre- cesc de Messenia, grâu Salksonka,. Aceste din urmă sunt unele din grânele cele mai bune, fiind tâte sticl6se, cornse și bogate „în glutin, - , 
- Grâul de Bănat este unul dintre grânele cele mai mărunte la bob și mai grele și resistă forte bine la clima aridă de stepă. 

II. Grâul tare sticlos Triticun durum, este cel mai tare între tote grânele. Fusul spicului. este tenace, „pleva .tare piel6să și carenată iar. la virf ascuțită. Spi- “cul este des, bine îmbrăcat și mai tot-dâuna cu mus- teți aspre.. Bobul nu este rotund ci mai mult colţuros, . şi mai tot-dâuna, tare și transparent. După culâre sunt. albe seu roșii, dar de un roșu ceva mai deschis. Paiul lor nu este găunos ci cu meduvă, foile sunt pleșuve sâu cu nisce peri fini. Centuul lui de cultură este basenul “Mediteranei și ţările cu clima aaridă de stepă. Aci se țin grâu umblător „românesc, grâu bătrân voniânese: — grâul de Ismail grâul arnăut, grâui roșu de '[a- ganrock (Crimea) grâu Cubanka, seu Beloturlka, 'Trigo „de Yerez (Spania) igo tremes (tremesino) Bl6 de Tu-. nis, grâul tare de Volo, grano duro di Apulia etc. fig. 5.
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III. Grâul țepăn sâu engles riticaun turgidun cu 
spicul des și aprâpe pătrat. Plâva, lui este ascuţit — ca. renată. Mai tote au musteţi lungă -și aspre. Bobul lor este mare, gros, rotund și bobonat. Fractura lor pote fi sticlosă scu făin6să. Paiul lor tot-d6una este lung țepăn și resistent. Foile sunt late și la suprafață mai pă&rose .decât de desupt fig. 6. 

     
Fig. 6. Grâul țepăn. . - Fig. 7. Grâul îndesat. Triticum turgidum). | (Triticum compactum). 

Sunt iarăşi grâne, cari se cultivă măi mult în tările sudice şi calde decât în cele răcor6se: Varietăţi principali sunt: Frumento grosso (Italia) Bls nybrid
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de Galland, Bl pâtanielle de Nice, - Ble gâant de Sainte- Helena, Blue-Rivet, Frumento veneto, 'TPrigo ru- bio di Castilia. | ăi 
IV. Grâul îndesat scu compact Titiceun compactum, supranumit şi axriciu, cu spicul forte seu îndesat, cu musteţi scu fără musteți. Spicele lui se disting de 

departe. Pleva i este ascuţită și cu 4 much. Bobele sunt . mărunte și bobonate. Sunt mai mult grâne asiatice şi şi americane: Varietăţi mai remarcabile sunt: grâul american Walla-Walla Spring Wheat, grâu bălan de Malorea, Ble herisson sans barbes, grâul cărărat de: Sicilia, Ble Miracle, (grâul. Miraclu), deși spicul lui este vămificat totuşi el nu are o importanță economică - mai mare decât celelalte, fiind- 
că mare parte din bâbele lui 
rămân tare mărunte. 

„V. O varietate s6u ! grupă 
deosebită de grâne o formeză 
grâul polones supranumit Și se- 
cara uri€șă de Spania. El se nu- 
mesce grâu polones 'Triticun po- | 
lonicuni deși nu se cultivă acolo ŞI 
plevele lui sunt mai lungă decât 
bobul, de-l acopere cu desăvirşire.. 
Spicul este roșietie; bobul roşu. 
Paiul lui este de obiceiu mai 
mare decât a celorlalte grâne ȘI. 
să aseamănă mult cu trestia, din 
baltă. EI 'se cultivă ca grâu de pri- 

_măvară cu deosebire în - țările 
calde: Spania, Algeria, Italia de 
sud şi iitrebuesce multă, căldură, 
ca să se pâtă câce Else mai nu- 
mesce de unii și Astrachan korn 

„(su grâu de Astrachan), și Wal- 
lachisches Korm — (grâu româ: 
nesc) și grâu de Sibiria, . grâu 
egipten, secară urisșă. Dacă. el 
se cultivă undeva în România 

, 0i n; - Fig. S. Grâu polones, 
seu ba, noi n'am putut afla. + (Piticu polenicara); 
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B) Grâul îmbrăcat cu fusul fragil. 

a) Alacul Triticum spelta. Alacul este la paiii mai ţepăn 

decât grâul, de unde el cade mai rar. Fusul spicului lui este 

însă fragil şi se rupe UŞor dela, înserțiunea, spiculelor. Spicul lui 

este lung şi rar și pote fi cu musteţi seu fără musteți. Plevele sunt 

scobite în formă de carenă. Bobul este îmbrăcat cu-o coje grosă 

şi aspră, obtușă şi provădută cu un mie dinte la virf. Alacul 

se cultivă cu deosebire în regiunile muntâse, unde clima e aspră 5 

şi grâul nu reușesce sei nu este sigur; încolo se cultivă numai. 

pe suprafeţe restrinse. Numai în Spania 

de Nord se cultivă încât-va în măsură 

nai mare. In Alpi și Carpaţi el se cul- 

tivă mai rar. | 

| Şi din alac se cultivă mai . multe 

varietăţi, dintre cal unele sunt de tomnă - 

“şi altele de primăvară : Alac bălan de 

tomuă, alac alb de primăvară , alac 

roşu de tomnă, alac albastru de tomnă, 

alac de tmnă cu musteţile voşii. Alac 

de Serbia, de Rusia, alac negru de Africa. - 

Din alac încă se face făină şi eldă și o 

serobslă aprope tot așa de frumâsă ca 

şi cea de orez. 

0) 'Penehiu cu două bâbe Zriti- 

cum dicoccuni este tot un fel de alac, 

însă. cu spicul îndesat şi spiculele lui au 

câte 2 bobe. Spicele sunt tot-deuna cu . 

musteţ, şi de o parte cova tuntite. Ple- 

vele sunt rotunde, la vârf ascuţite. Fusul 

lui încă e fragil, &r bobul îmbrăcat. EI 

se cultivă mai rar prin Egipt, Spania, 

Serbia ete. Cultura lui în total este res- 

insă. Ca varietăţi deosebite vom cita: 

Fig 9 Alac Fig. 10. Ten- A midonier rouge, Ble plat blanc, Epeau- 

de tâmnă, Chin cu 2 ren- o) . 

duri. ('Priti- tre double, alac roșu de Serbia, alac 

(Triticum cum. dicoc- de Rusi 

spelta). cum). e husia. 

  
  

“0 'Penchiul simpla Triticunu monococeum este: Erășă un soiii 

de alac, cu spicul turtit şi.cu câte un singur bob în fiă-care 

>
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spicul, și spicu are în total numai două serii de bobe. Fusul paiului este fragil; bobul îmbrăcat, . Coldrea tenchiului' este verde gălbuie pănă după înflorire, prin care 'se distinge forte ușor după aspectul său de cele alte grâne. Paiul lui nu trece peste 1,20 m. înălțime, dâr da obicei este ceva mai mie. „Spicul lui şi la maturitate completă stă drept în sus, . Tenchiul este puţin pretenţios și mai rustic decât cele alte so- iuri de alacuri și grâne, nu piere nicx-odată, iarna, și nu cade vara, ; pe el nu-l atacă omidile și ciupercile părăsite. Deși tenchiul nu este așa de productiv ca celelalte grâne totuși - noi îl putem cultivă pe el cu bun succes pănă . - În regiunile cele mai înalte, unde alte 'soiuri de grâne nu reuşesc. El se și cultivă, des în munţii noștri Carpaţi. prin Transilvania și Maramureş, în localităţile și regiunile „cele mai înalte, apoi în munţii Elveţiei în: 1 Pirenei ete. Varietăţi importante sunt: Zeu- Shin românesc, tenchiu comun, tenchiu roşu > catifelat, Trigo escana menor — Campina, — Spania, ete. | ” 

N Desvoltarea grâului, 
Grâul este o.plantă destul de preten- ţiosă, atât față de teren, 'cât' și faţă de : climă și principiile alimentare din Pământ. . -- „EL este mult mai pretențios decât secara Și ovăsul și numai orzul îl întrece. Espe- riența de tâte dilele ne spune, că pămen- turile cele mai bune și mai bine îngrijite trebuesc tot-dsuna, date grâului. Pe un pă- ment sărac şi plin de “buruieni cu el n'a vem ce căuta. După săcară și ovăs el nu se face; de asemenea nu reușesce , nică "după sine însuși. Dar după el reușesc tote cele- Fig. 11. 'Tenchiul, 

lalte cereale : , (Priticum monococum), 

  
O climă prea rece.nu-i priesce.: Deși grâul pote resări și la. o temperatură tare scădută de 3—60 C., totuși germinarea,. Iui se face: mai bine, când. temperaţuta, medie, “as dilei e de » Dr. G. Maior. Agricultura, generală Mi. i 2 - netu . - ui talia i  
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16—180% C., căci atunci el resare în timp de 3 dile. Embrionul 
seu colțul propriu dis i dă - numai după :8 dile. Când tempera- 
tura, este scădută germinațiunea şi resărirea lui se întârdie cu 
săptămâni şi lun întregi. De multe-ori după ce am semănat 
grâul tmna târdiu, îl surprinde zăpada și înghețurile în pă- 
ment încă nerăsărit seu cel puţin. fără să fi încolţit. Deşi bine. 
nu-i face, dar nici nu i strică, căci el germinâză sub zăpadă 
pănă pămentul este neînghețat și resare binișor sub zăpadă seu . 
primăvara după ce s'a topit zăpada. Totuşi tot-deuna este mai 
sigur de a semăna grâul tâmna din vreme, nu numai ca el să 
potă resări, ci să şi înfrățescă, înainte «de a cădea, zăpada. 

| Înfrăţirea lui înceteză când temperatura medie a dilei s'a 
scoborit sub 90 C. — iar crescerea se sisteză cu totul, când 
temperatura medie din pământ a scădut la 30 C., 'd'asupra lui 
zero. Fie-care grâu după resărire ţine un repaos 6re care. Grâ- 
nele neînfrătite din tomnă pot să înfrățescă une-ori și primă- 
vara, dacă timpul le este favorabil. De obiceiu însă grânele re- 
sărite primăvara şi cele de „Primăvară nici odată nu înfrățese 
așa de bine ca cele de tomnă,. - : | 

Totuși numai în primăvara următâre se pote constata şi 
distinge bine numărul tijelor adventive. Un grâu înfrățit bine 
din tâmnă, care a adunat .multe materii de reservă, resistă mai 
bine gerului de iarna ca, şi unui timp rece de primăvară. 

| Orescerea lui mai departe depinde cu deosebire de mersul 
temperaturei. La crescerea lui rădăcinile primordiale” (3) se 
schimbă și în locul lor es alte rădăcini adventive, numite rădăciur 
coronali, Un timp cald și constant și umedelă suficientă în pă- 
ment, îl favoriseză forte mult în desvoltarea sa. Din contră. 
un timp ploios și rece îndelungat, cu vânturi reci şi violente, îl 
subțieză forte mult, pănă îl face să. dispară. "De iernat "grâul 
ierneză mai bine sub un strat potrivit de zăpadă decât când 
pământul este gol, și piere mai des primăvara: decât i&rna. Mai 
târdiu un timp ploios și rece pe timpul înflorirei grâului împe- - 
decă deschiderea, florilor şi o parte din ele rămân sterile — 
seci, La înflorire are lipsă de o temperatură, medie de 16—170 C. 
Grâul 'înfloresce de ordinar dimincța între orele 41/,—61/,. Pe 
un timp liniștit și cald se ridică nori întregi de praf galben — 
de pe lanurile de grâu, și atunci legă el bine. Un timp rece după 
fecundaţiune, nu i mai strică, deși pote amâna cu câte-va dile c6-



— 19 — 

cerea lui și seceratul., Un timp prea cald şi uscat, îl pripesce și 
face ca bobele lui să rămână incomplete şi seci, şi după ce s'a, 
evaporat apa, din ele li-se sbîrcesce câja. 'Tot-dâuna bâbele dela, 
vîrful şi basa spicu ui de grâu sunt mai mărunte decât cele dela 
anijloe, deci mai puţin. apte pentru seminţă. : Ă 

Foreia germinativă a grâului se conservă, bine 3—4 anx 
de dile; păstrat însă întrun loc svântat şi bine aerisit ea du- 
reză și mai mult, iar conservat în tuburi ȘI vase închise ermetic, 
dureză şi câte 8—10 ani. Seminţa la grâu se ia tot-d6una din 
recolta anului precedent stu mai bine de 2-3 ani, din causa 
ciupercilor părăsite, a căror semințe — spori — în decurs deui 
an '$ă perd fortia germinativă, nu însă și grâul. Tot-deuna grâul 
vechiu resare mai bine decât unuil 'nou. a 

Faţă, de substanțele alimentare din pământ, grâul este des- 
tul de esigent și stârce tare pământul. De aceia pe el îl putem 
cultiva numai pe un pământ bogat dela natură, seu gunoit din 
nou. Cu o recoltă medie de 2 Kile de grâu la hectar sâu una, la, 
pogon, ă î hl. estragem din pământ aprocsimativ 31,5 Klgr. azot, . 
19,9 Klgr. potaşă şi 15,4 Klgr. acid fosforic la hectar; la aceste 
se adaogă și substanțele cuprinse în miriștă şi rădăcini, pe cari!" 
încă trebue să le absorbi planta din pământ şi anume 26,5 Klgr.- 
azot, 20,7 Klgr. potaşă, şi 13,3. Klgr. acid fosforic. De aci vedem, 
cât de multa substanța, sustragem păniântului cu recolta de grâu pe 
fie-care an, şi do când cultivăm grâul fără gunoiu pe acelaşi teren. 
Deci grâul îl putem trece în numărul plantelor tare pretenţidse 

„cară, store și s&răcesc tare pământul. iu 
Azotul trebue să-l găsescă grâul în stare - solubilă şi: mai 

bine în stare. de humus, ca forcia vechie a lui, și bogăţie na- 
turală a pământului, seu în un gunoiu bine fermentat și: descom- 
pus, ca'el să-l pâtă ușor assimila. Pe pământurile sărace trebue 
tot-deuna să gunoim din nou. căci altfel cu el n'avem ce: căuta, 
căci nu se face. Afară de gunoiul de vite îl putem îngrăşa şi 
cu bătătură şi cu îngrăşeminte chimice — amoniacuri, Guano şi 
întrat de Chili; 240—2950 q de balegar descompus şi bine fer- 
mentat este suficient la hectar și se consideră ca o gunovire 
„maximă, Totuşi când se găsesce prea mult azot -assimilabil în | 
păment el i este vătămător, căci grăbindu-] îl face să cadă Și să 
remână uşor a b6be. Azotul în formă uşor solubilă ca Guano și * 
nitrat de Chili ete., se dă tâmna scurt înainte de semănat. 

. oa 

,
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Când pământul este lipsit de fosfor, atuncr i se dă 200—400 
Kigr. făină de 6se tratată cu abur sâu 200 — 300 Kigr. supra- 
fosfate, cari de. asemenea, se împrăștie și amestecă cu grapa îna- 
inte de semănat. Când se simte lipsa de potasă în pământ, 
atunci i se dă potasa în formă de săruri de Stassfurt, Calce consumă 
grâul mai puţină; din contră magnesia i face bine. Fosforul 
favoriseză "formarea seminței, iar potasă formarea scrobelei și 
a zăcharurilor, 

| 
Clima. Grâului ca, semănătură de tâmnă i priesce și este. sigur acolo, unde iama nu stă zăpada mai 

mult de 3 luni de dile pe loc fără a, se duce, și vara el găsesce căldură suficientă. De altfel în privința nece- 
“sităţii de căldură el nu prea 'este așa de pretenţios și -se, pote uşor aclimatisa, în tote climatele. Cu deo- sebire în țările din orientul şi sudestul Europei grâul 
de tomnă. reuşesce forte. bine cantitativ și calitativ, 
„afară de regiunea muntosă din zona subalpină şi al- „.pină. Dar şi acolo în regiunea montană, unde grâul «de tâmnă este nesigur, se cultivă de obiceiu grâu de 
primăvară seu alac şi tenchiu de tâmnă și de primă- 
vară, cari sunt ceva mai rustice și resistă mai bine - zăpedei și gerului de iarnă. a 
„Apoi nici grânele de tomnă nu reușesc pretutin- 

- denea egal şi deopotrivă de bine. Grânele din țările: 
„eu clima dulce și temperată, dacă sunt “importate 

în 0 climă mai aspră de munte sâu de stepă, nu re- 
„sistă și per de cele mai multe ori. iema, su. că ele 
rămân vara mică, cu bobul sbircit și incomplet, 

Astfel grânele englese de obiceiu nu resistă în climă.. 
relativ mult mai aspră de pe continentul Europei şi 

"per. De asemeriea per și grânele germane şi francese ini- 
portate la noi în climă cea secetâsă de stepă. O dovadă. 
eclatantă despre acâsta este încercarea, făcută de gu- 
vermnul român la 1885 cu importul şi aclimatisarea de. 
grâne germane și francese, care n'au reușit de loc. 
Din contră grânele ungare de Bănat și Tisa și cele 
rusesci reușesc tot-deuna bine şi sunt absolut sigure. 
„O climă axridă și secetosă produce grâne mică 
aspre Ja, paiu, ţepâse, cu bobul mărunt, tare și sticlos,
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iar ua umedă și domâlă, grâne mari în paiu, părdse 
și. moi la plâvă, cu bobul mare bobonat, dar. făinos. 

„Acestă. distineţiune se pote uşor constata, uşor dela 
trecerea din o regiune climaterică în altă. În Europa 
cu cât înainteză dela est spre vest, cu atât grânele 
“devin „mai mari făindse și viceversă, tari stiolâse. * 

Cu tăria și fractura sticlâsă a bobului stă în ra- 
port direct cantitatea, lui de glutin și valorea întrin- 
-secă -a lui. Un grâu sticlos conţine. de obiceiu în ter- 
min mediu 69,84%, amidon şi zacharură și 12,54%, glu- 

„tin, pe când cel făinos conţine din contră mai mult 
(73,85) amidon și zăchar, şi mai puţin, numai S,583%/, 
glutin. „i | | 

Grâul de tâmnă ca plantă principală” recere o 
climă potrivită nică prea aspră, dar nică prea domslă. - 
Totuși şi în clima aspră de stepă el reușesce ' destul 
ds bine, dacă se pâte câce înainte de a da sâcetile 
cele lungi peste el. Sub zăpada și pe pământul îngheţat, 
el pote suporta geruri cât de masi, căci nu degeră, 
Zăpada gr6să și îndelungată el nu o pâte suporta ŞI .- 
nică iarna gerdsă fără zăpadă. În casul dintâiu el pu- 
tredesce — se clocesce — sub zăpadă, și primăvara 
se duce de.odată cu zăpada cu tot; în al doilea, el 
sufere și pere cu deosebire din causă și pe vremea... 
vintuzilor reci şi uscate. Rău este pentru el și atunci, 
când a cădut zăpada, mai 'mainte de ă fi înghețat pă- 
mntul, căci atunci căldura din pământ imboldesce 
holăa să er6scă şi ea neavând în destul 'acr, se as- 
fieseză sub zăpadă şi putredesee. 
"Timpul sehimbăcios de iarmă încă este defavo- 

abil pentru grâu, căci îngheţul și 'desgheţul 'repeţit, 
îl scâte afară din: pământ, i rupe și vatămă o mul- 
4ime de rădăcini. o a 

„__ Totuşi adevăratul timp eritie pentru el și de care 
depinde forte mult reuşita lui ulteridră, este timpul de 
primăvară. Ua timp frumos și.cald de primăvară în 
Martie şi Aprilie îl ajută ferte mult, chiar şi dacă el 
a eșit slăbuţ din iemă; din contră un timp rece ploics 

„şi cu vinturi. reci îndelungate pot să-l 'subțieze şi mai
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tare, pănă în al compromite cu totul. Timpul rece îl ține pe loc cu săptămânile, și-l împedecă din desvol- tarea, sa; de asemenea și o secetă, prea timpurie. 
“Zăpada şi multă, umedâla de i&rna îl provede cu. umiditatea necesară pentiu primăvară şi vără, 'ce în regiunile secetâse de stepă i ajută forte mult; lipsind umedela, de iarnă el sufere mult de secetă. Astfel în anul 1894 grânele au fost cu totul compromise în câmpia României cu deosebire din lipsa aprâpe totală de umedela şi zăpada din iărnă, căci primăvara ve- nind peste ele secetele, 'grânele nau mai găsit în pă- mânt ravenâla, necesară, și n'au putut lega. Ploile din junie le-au mălurat; apoi aprope peste tot. | 
Grânele de primăvară sunt cu totul improprii ventru țărle cu clima arridă şi secetâsă de stepă, căcă seceta, vire peste ele înainte de a fi legat, ori de'a le fi dat spicul cel puțin, și de aceia forte des se compromit.. Ele se potrivesce însă mai bine pentru regiunele recorâse a colinelor şi muntelui, cari sunt. 

ceva mai umede. | | | 
| Apa stătătore — băltuită — iârna și primăvara grâul o suportă mai uşor decât secara, şi. alte cereale; „chiar şi unde grâul pare a, fi perit cu totul și pămân- 
tul este roșu în urma ei, după svântarea și încăldirea. pământului, grâul înverdesce din nou în scurtă vreme. 

Terenul. Grâul voesce să aibă înainte de tâte un „Pământ compact și bogat dela natură, s6u cel puţin 
un pământ, care este încă în forţă, și nu este sărac. Și aci avem de înregistrat în prima linie pământurile negre — cernozemlj — cari fac bogăţia, neîntrecută a “stepelor din sudestul Europei — din România, Rusia. meridională și de pe Alfildul Ungariei și apoi de pe preriile Americei de Nord ete, cari cultivă grân pe o seară, colosală şi produc fără gunoiu tot grâne sti- 
close și tari, de prima, calitate; după ele vin pămân- turile virgine provenite din spargerea țelinilor, tânaţelor, pășunelor naturale de veci şi din islăzuirea, pădurilor. 

Totuși ţelinile propriu dise: și pământurile noui, nu sunt potrivite pentru prima-dată la luarea, lor în cul-



— 23 — 

tură pentru semănatul grâului, de 6re-ce ele adeseori .- 
conțin acidi şi alţi corpi tocsici vătămători pentru 
grâu; pământul nou și nelucrat este prea rigid şi ne- 
potrivit pentru el pănă ce este încă pădureţ şi inert. 
Numai după ce a fost cultivat 83—4 -ani dela spar- 
gerea ţelinei și pădurei, cu alte plante și încâtva mo- 
bilisat, devine el apt pentru cultura, grâului. 
„De “asemenea terenurile de tot humâse şi prea 

bogate, nu-i priese, căci îl desvoltă mai mult în foi 
și paie, în urma cărora el cade, și atunci produce bâbe 
mai puţine și rămâne ușor la spic. Deosebit de un teren 
fertil și bogat, grâul voesce să aibă un pământ, care 
să aibă şi un 6re-care grad de consistență, pământuri 
compacte şi €lisose și să nu fie nici de tot mărunţit 
și fin ci mai. mare la bob — pământuri mizărate ș 
cu ceva bulgări pe ele — argile și lutură bogate. Tot. 
odată pe ele să nu stea nici. baltă, şi nici să fie prea, 
scorojite şi uscate, ci pe lângă consistență. 'să aibă şi » 
re-care permiabilitate. De asemenea este bine, ca 
ele să conţină şi ceva, calce, care le fac mai calde şi 
active. a | 

Terenurile nisipâse nu se potrivese pentin grâu, 
fiind că sunt tot-d6una, pulverulente, 'și pot fi culti- 

_vate cu grâu numai cele, cari conţin: multă revendlă, 
în subsol-— nisipurile ravene și luturile năsipâse. Ni- 
sipurile mai pot fi cultivate cu. grâu şi: atunci, când 
ele conţin o mare dosă de substanţe organice — nisi- 
purile humâse — care le face mai consistente și mai 
ravene, decât ar fi ele dela natura lor. - 

Dapă composițiunea mineralogică şi calităţile lor 
fisice, terenurile cele mai potrivite pentuu cultura : 
grâului sunt terenurile argilose, ca. conțin peste 60%, 
argilă -și sunt profunde și bogate. şi când sunt încât- 
va moderate în calităţile. lor 'escesive prin o mică: 
dosă de var. Ele sunt mai tot-deuna terenuri depuse 
de ape, ca lunci şi aluvisne bogate, de o mare ferti- 
litate. După ele vin terenurile utdse dulci și bogate stu 
terenurile specifice de orz, pe care grâul de tomnă 
încă reușesce binișor, deși une-oră pote fi compromis
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„de ger, s6u prin cădere; apoi vin terenurile argilâse - și humose potrivite, cu 3%, humă, cară sunt ceva mai escesive în calităţile lor şi mai greu de lucrat, dar cu tote aceste dau și ele grâne sticlse forte bune. Și în urmă de tot, vin argilele şi luturile compacte Şi sărace, luturi galbene și axgilele clisose, cari nu- mai după ogor negru şi gunoire, pot să producă grâu. Ele sunt compacte sărace și reci; de multe-ori au lipsă de drenagiu, şi de var nestins, margă, și de mult gunoiu; nefermentat, în urma căror ameliorațiuni apoi grâul se face în de ajuns și este tot-dcuna sigur. Afară, de aceste “amelioraţiuni ele” au lipsă de. a fi lăsate Og6r6 sterpe cât mai des pentru ca să pâtă produce grâu.. 

Plantele premiergătore. 
Grâul fiind pentru climatele nostre planta de că- petenie, lui i se dă tot-dâuna anteitatea în cultură; pământurile cele mai bune şi mai bine îngrijite. De aceia el se semănă cu preferință în ogore sterpe şi pârloge şi după gunoire, su cel mult ca a “doua se-. m&nătură după gunoire, În cultura alternă de obiceiu cu el începem rotaţiunea, și să nu-l cultivăm prea. des pe același teren — mai curând ca de 4 ani după sine să nu-l semânăm.. Pa 

„Ca plante premergătore bune pentru grâu sunt „cu deosebire cele foi6se, cari cu rădăcinile ŞI foile lor curăţă bine pământul de buruieni, îl desfundă și i. Jasă un bogat deposit de azot după. ele. Între aceste sunt » în prima linie plantele olei6se, Păstăidse și nutreţurile verdi, cari prepară terenul aprope tot aşa de bine ca, Și în ogorul sterp şi menageză azotul: rapiţa, bobul, măzărichea, mazărea, porumbul verde și cânepa. După 
t6te aceste dacă ele sunt bine reușite, grâul se: face ca şi după ogorul sterp. Ai 

Plantele prășitâre sunt mai puțin potrivite pen- - tru a semăna: grâu de tomnă, după ele, din causă că ele pe de 6 parte! părăsesc prea târdiu terenul, încât
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nu mai avem timpul necesar pentru a-l prepara cum se cade pentru grâu, iar de alta ele lasă pământul după sine prea mărunțit și pulberisat, ceea, ce este con- trar grâului. Dacă voim să cultivă după ele grâu, atunci mai bine semănăm grâu de primăvară. 
“Între tâte plantele cele mai rele și mai nepotri- vite pentru grâu ca plante premergătore sunt cerealele și în special grâul însuși, din causă că ele tâte absorb și estrag din pământ acele substanţe cu cari este să se hrănâscă, grâul. Apoi ele tâte lasă după sine pământul îndesat împetrit și plin de buruieni şi cu semințe de bu- ruieni. Cel mai mare dușman al său este grâul însuși; de aceia el nici odată să nu se semine mai curând decât 4—6 ani peritru a doua-6ră pe acelaşi teren. 

„Cu tâte acestea unii și chiar mulţi din arândașii noştri, neţinând semă. de aceste legi. nestrămutabile ale naturei, cultivă grâu după grâu fără gunoiu. și „fără repaos, mulți ani de a rândul, pe unul şi acelaşi teren. Nu este deci mirare dacă recolta n6stră este mică şi insuficientă, față de a altor țări. și popere: Defectuositatea, acelei sisteme se' ilustreză mai bine prin o esperiență a lui Lawes, care a: cultivat pe o termă lângă -Rothamsted (Anglia) grâu după grâu, timp de 30 ani cu următorele resultate: | 
fără gunoiu: 'cu gunoiu cu îngrășeminte: Media: Producţiunea med. de vite: chimice: „a fost în.25 ani n. | hl. Mm. (1850—1872).. 1237 31,27 3229 25,31: Media din alți 10 a. . | (1866—1876).. 10,69 80,2 3071 24,07. 

„-- Prepararea terenului. - 
Prepararea terenului pentru grâu varieză după starea în care se găsesce pământul, . și. după plantele ce i preced. De obiceiu mai des el se semănă în- ogore sterpe, și mai rar după plante! premergătore, deși ar fi mai nimerit casul invers.
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În ogâre nege i se dau 2, 3 şi 4 arttuui, şi tot! 
odată atuncă pământul se gunoesce, mai rar după plan- 
tele premergătâre — legumin6se, rapiță etc.; când i 
se dau numai 1—2 arături, și fără gunoiu. 

În ogre pământul se face ogor cât de. timpuriu 
ca să-l cocă și resbescă căldura vara întregă. De 'obi- 
ceiu ogorul se face prin Maiu seu încep, „1 lui Iunie, 

"şi dacă se gunoesce, tot atunci i se cară giinoiul, se îm- 
prăştie şi pune îndată sub brazda de ogor, ca pănă tomna, 
și el să se potă descompune. După mersul timpului, 
pe la finea lui Iunie su prin Iulie i se dă a doua 
arătură — ogorul se întârce — după ce mai întâiu s'a 
grăpat bine cu o grapă ascuţită pentru ai mărunți bul- 
gării și stirpi buruienile. A | 

Ogorul să se facă cât de timpuriu, căci nu strică 
nimie; mai bine de timpuriu decât prea târdiu. Unii 
îl fac chiar din tomna anteridră, și mai cu semă, 
atunci, când pământul a fost sulit de vite și pâr- 
loge de mai mulţi ani, pentu ca "e și rădăcinele 
de buruieni, și ierburile să se desc _pună în de ajuns 
în decurs de 1 an. E “ 

Arătura a. 3-a s6u de semănat i se dă pe la finea 
lui August, seu la începutul lui Septemvre și apoi pă- 
mântul se lasă 2—3 săptămâni să se așeze. Dat de 
2 ouă cu plugul și odată cu grapa pământul se mă - 
runţesce deja destul de bine şi curăță de buruieni 
încât să obţinem după ele o arătură curată. Bventual 
„bulgării cei mană i sdrobim și mărunţim cu tăvălugul 
neted su cu zimţă. lar dacă cu aceste 3 arături nu 
am obţine o brasdă în de ajuns de curată, atunci i mai 
dăm o alta (a 4-a) arătură, însă numai superficială 

"cu estirpatorul seu cu polibrăsdarul, și îngropăm tot- 
odată semînța cu ea. De altfel nu trebuese toţi bul- 
gării sdrobiţi și pământul prea tare mărunţit, căci o 
parte din ei sunt folositori, oferă. adăpost holdei, în 
timp de irnă contra vânturilor recă, și pănă primă-, 
vara ei se mă&runţesc în de ajuns. 

„Nimic nu e mai păgubitor decât a amâna în anui 
de ogor facerea ogorului pănă târdiu prin Iulie și
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August, pe motiv de a avea suhat pentru vite, care 
în realitate nu este decât o pășune de tot sarbădă și 
insuficientă, şi din -causa ei perdem avantagele prin- 
cipali ale ogorului: lucrarea sistematică a pământului 
la timpul cuvenit şi curățirea lui desăverștă de buruieni. 

"După ogorul negru grâul reușesce tot-dsuna, bine, 
în cantitate și calitate;. totuși producţiunea lui este 
insuficientă, căci după 4; or, grâul trebue să ne dee 
rentă pământului și spesele de cultură pe 2 ani, ceez 
ce nu face. De aceia cultura lui în ogor tot-deuna ne 
vine tare scumpă. Mai avantagidsă este, când îl cul- 
tivăm după plante premergătore: leguminâse, oleiâse 
și nutrețuni! verdi, după cari încă, se tace tot-deuna la 
sigur, dă recolte masi și spesele de cultură sunţ re- 
lativ mult mai mici. | 

După rapiţă bine încheiată, măzăriche și trifoiu 
roșu, porumb de nutreţ etc., intâreem miriștea numai 
cu estirpatorul su cu un. plug - polibrsădar, îndată, - după luarea, recoltei superficăul, și. apoi după 4—6 
săptămâni când rădăcinile și i“niriştele lor sunt dobite în de ajuns, pământul se artradâne și apoi. se lasă 
să stea în brasdă crudă pănă :âmna la epoca semă- 
natului; atunci îl grăpăm bine pentru a-i mărunți bul- gării şi i dăm semința. Dacă am perdut însă timpul „ potrivit pentru ogorire, şi pământul s'a useat de secetă, atunci după cea dintâiu plâie îl arăm. adânc, şi ne mulțumim cu o singură arătură. Dacă trifoiul însă n'a fost des și bine încheiat, ci cu multe vetre g6le prin el, atunci trebue să-i dăm 2—3 arătună pănă ce putein distruge şi curăţi buruienile în de ajuns; la cas de tre- buință îl lăsăm un an întreg de.ogor pentru a-l putea, 
curăţi de ele cum se cade: Tot ac&sta o facem și atunci când trifoiul a fost amestecat cu graminee, şi a ser- 
vit de păşune — “suhat. | 

După plantele prăşitore: porumb, stecle, cartofi, 
cari de obiceiu părăsesc numai târdiu terenul, şi din causa timpului fiind reduși la o singură arătură, dăm. pe aceia la adencimea normală, s6u mai bine cu un plug cu custură, pentru a acoperi bine cocenii cu un-



strat gros de ţerină, ca ei să nu înfunde plugul şi 
ajungă cu grapa. Fiind-că după porumb, grâul de 
tomnănu prea este sigur, după el semănăm mai ni- 
merit grâu de primăvară, dar arătura principală i-o 
dăm din tâmnă. - 

Seminţa. Forte mult depinde reușita grâului de 
seminţă lui. Seminţa lui să fie curată la bob, mare, 
plină și bine câptă. Ea să fie alsă și curățită de 
secară ca și de bobele de grâu incomplete și sbir- 

„cite, și de or-ce alte semințe de buruieni — măză- 
riche, neghină și osigă. În fine ea să fie sănătosă ȘI 

“întrâgă: adecă să nu fie ruptă și Sgărietă în. mașina, 
de treerat. 'Cea mai bună seminţă pentru semâ&nat o 
obținem la, treeratul cu mlăciul şi călcatul cu vitele, 
şi mai puţin. bună este cea treerată cu mașinile. Ast- 

„fel „esperiența a, dovedit, că la sulfatarea, grâului din: 
cel treerat cu mlăciul. se perd 2—4%, pe când la 
cel de mașină îşi perd forţa, germinatită păn' la 62%, 
Cu deosebire maşinile vechi şi cele la cai toba — 
tromba — n'a fost bine așezată, fring și: vatămă o 
mulţime de bâbe, cari la sulfatare tote se perd. Ale- 
gerea seminţei, de neghină, osigă și alte semințe de. 
buruieni din grâu se face prin darea grâului la ciur 
s6u vânturătore, şi la trior. Alegerea lui. după mări- 

„ me şi sortarea, lui, se face sâu' prin darea lui la trior - 
și cilindru cu site de diferite mărimi, su la vânturarea 
prin împrăștiere, aruncându-l cu o lopăţică asupra, 
vântului pe arie s6u mușamale, unde bâbole se aleg 
după mărime şi greutate în diferite zone concentrice, 

„cară pot fi ușor isolate dela olaltă cu mătura. 
_Semința al6să şi curăţită de bâbe incomplete și 

materii streine, pentru a o asigura contra. atacurilor 
din partea, ciupercilor părăsite, trebue să o tratăm mai 
"nainte de a o semăna, cu Gre-cari reactivi, pentru a, 
o face. inmună. Unul din mijlâcele cele mai simple 
şi mai ieftine, este tratarea lui cu sulfat de cupru, la 
care poporul nostru i dice ptră venită, care distruge 

-Sporii seu semințele dela cele mâi multe ciupercă pă-
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> răsite: a tăciunelui, mălurei, ruginei și păliei, fără însă 
de a, vătăma grâul. Se atacă însă şi din: grâu tote 
acele bobe, cari sunt fiânte, vătămate seu şi numai 
spintecate, unde soluţiunea pote: pătrunde în lăuntra 

„bobului ca să atace embrionul. 
„Pentru tratarea grâului cu pâtră vânătă luăm 1 Kler. de 

petră venătă la 200 litri de apă, şi punem întrensa 5 bl, grâu. 
Petra, vânătă o dissolvăm mai întâiu în puțină apă ferbinte, şi 
apoi tornându-o întrun vas mare: ciubăr seu putină, adăogăm 
restul pănă la 200 litri de apă rece, şi în urmă, punem într'6nsa, 
grâul, ca soluţiunea să fie de un lat de mână de asupra grâului. 
În urmă îl amestecăm bine de repeţite-ori cu un rud sâu pră- 
jină şi bobele atacate de mălură, carr fiind mai ușore înnotă la 
suprafață, le inlăturăm. îndată şi apoi lăsăm să stea grâul în 
soluţiune timp de 12—16 dre, de pe o di pe altă și în urmă, 
îl semănăm. În casul, când în diua următâre nu - am putea, se- 
m&na grâul, atunci el se tinde subţire pe arie ot în magazie ca, 

„s6 se usce și se pote semăna și mai târdiu, fără ca sulfatarea, 
să-și perdă, din efectele ei. i 

Pentru sulfatarea repede de cantități mari de grâu, unde 
nu avem la, disposiţie nici timp, nici vase încăpătore în sumăr 
suficient, acolo îl sulfatăm din grămadă, prin stropirea cu solu- 
țiunea, de sulfat de cupru și-l amestecăm bine cu lopata, ca fie- 
care bob să vie în contact direct cu soluțiunea, și apoi îl lăsăm 
să stea în grămada udă timp de 12 ore. E 

„Când grâul de seminţă conţine anquillule;, la care poporul 
nostru i dice cucurujel şi călediu, cazi încă s'ar propaga prin se- 
mănare, atunci tratăm grâul cu acid sulfuric diluat în concen- 
trațiune de'1: 150, adecă 1 kilogr. acid sulfuric Ja 150 litri apă 

„ Acidul sulfuric concentrat, este însă un reactiv fârte puternic și 
tot-odată periculos, care arde tot c6 vine în contact cu el, chiar 
și lemnul, și deci trebuesce multă precauţiune la umblarea cu el. 
Pe el să-l tornăm tot-deuna, în apă, pe care o încăldesce la mo- 
ment, prin combinare vehementă cu apa. În diluațiune de 1:160, | 
el însă nu mai este periculos şi pentru grâul nevătămat este 
inoffensiv, dar omâră toți vermuleții aceia anqaillule și sporit 
de tăciune şi mălura, ce sar afla în grâu, 

“Tratarea grâului cu diverse alte salau, germina- 
love etc., ce se debiteză în comerciu, sub fel „de fel 

4 
,
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de numi, nu sunt de recomandat, de dre-ce ele | 
aprope tote conţin ca substanța activă numai puţin 
sulfat de cupru, iar în marea majoritatea a lor, se. 
compun din substanțe inoffensive, şi pe lângă acsa 
ele sunt de 4—10 ori mai scumpe, decât pâtra vânătă, 
Tratarea grâului cu var. nestins sâu calce caustică, 
deși ea încă pote distruge sporii părăsitului totuşi în 
efectele ei este inferiră sulfatului de cupru: 

Timpul de semănat la grâu depinde după regiune 
Și climă. În regiunile cu clima mai rece, semănăm 
grâul mai de timpuriu, în cele cu clima mai caldă îl 
putem semăna şi mai târdiu. La câmpie grâul de tâmnă 
se sâmănă de obiceiu dela 15 Septembre pănă la 15 
Octobre; la munte și în coline se semănă pe la finea 
lui August și în prima jumătate a lui Septembre. Ță- 
ranii, cari semănă grâul lor de ordinar în porumbiștă 
ei îl sem&nă numai după recolta porumbului — prin 
Octobre și chiar: Novembre. Însă nu este bir, să 
amânăm așa de târdiu semănatul grâului, de uie:ce 
numai atunci el este sigur de reușită, și va resista ge- 
vului de iernă, când el a avut tâmna timp" suficient, 

„de a resări, și a înfrățit ȘI și-a adunat. materiile de 
"xeservă necesare, pentru împăiere și, înspicare pentru 
anul viitor, după. ce spicul este format în el deja de 
timpuriu încă din iarnă. Semănătura timpurie este ne.-. 
cesară, cu deosebire la noi în România și în Bărăgan 
în clima avridă de stepă, unde primăvara mai cu nu 
avem, ci din iamă trecem de-odată în toiul căldurei 
de vară, și grâul este pripit de căldură, de nu mai 
are timpul necesar și posibilitatea de a înfrăţi. 

Unii din arândașii noștri, cari pun grâul cu sapa 
printre porumb, îl semănă mult mai de timpuriu prin 
lulie scu August, în urma unei ploi, oxă chiar şi prin 

„Iunie îndată în urma sapei de- a Il-a. Grâul de pri- 
măvară se semănă de timpuriu prin Martie s6u la, înce- 
putul lui Aprilie îndată ce s'a dus zăpada și s'a svân- 
tat pământul, pentru ca el să beneficieze de 'mustul 
zăpedei. Pentru el este mai bine ca arăturile necesari 
să fie făcute încă din tâmna anteridră şi primăvara,
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numai s&-l grăpăm pentru a-i forma ţerina necesară pentru îngropat. Şi dacă după semănatul grâului: mai vine încă o zăpadă, și înghețuri nu face nimic, căci 
lui nu-i strică, în schimb însă el profită de umedela ei. 

Grâul se semănă prin împrăștiere și în rânduri. Prin împrăştiere îl semănăm cu, mâna ori cu maşinile „numite semănătore în lat, iar în r6nduă îl putem se- 
măna numai cu mașina. Semănatul cu mâna este des- tul de avantagios. De el ne servim pe locurile acci- dentate și când terenul nu este preparat în de ajuns, scu este prea plin de pir: şi bulgăni, încât maşinile nu pot prinde în de ajuns. Un semănător bun pote să îm- „prăştie semânţa tot așa de bine și potrivit ca și oră: care mașină, | | o 

Semă&natul cu mașina prin împrăştiere este avan- 
| tagi6s atunci, când avem mult de semănat și ne-am întârdiat cu semEnatul sâu că, terenul nu este. destul de mărunţit şi curat, ca, să potă prinde mașina în rân- du. Cu semănătârea în lat semănăm 5-—10 ha pe A după lăţimea maşinei și facem: și ceva economie de semință (cam 10%). Cu ea însă nu putem îngropa şi nici acoperi semința, ci ea, tmebuesce grăpată în w- mă deosebit. | | 

Semănatul cu maşina în rânduri se face cu se- mănatâre mari cu câte 13—27 rânduri de odată. Cu ele semănăm mai putin pe di, numai 3—4 ha; în schimb însă facem lucrarea desăvârșită, de nu mai treb: “ice să re- venim asupra ei. Distanţa, între rânduri și adâncimea "la care este să îngropăm semința o determinăm noi „mai de 'ainte și depinde după teren şi timp. Cu ele facem însemnată, economie de semință păn' 25%, dar nu le putem întrebuința peste tot locul: pe terenuri acci- dentate şi pe cele cari nu sunt în destul preparate. 
Gyâul se semănă. tot-deuna, în rânduri continue şi nici odată în rânduri intermittente. Pusul lui cu mâna seu mașina, în cuiburi ca la porumb, nu -se usiteză de- cât; arare-oră în câmpurile.de esperienţă. Cantitatea de semință ce trebne să semănăm la hectar și pogon, va- 

3
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risză după timp, starea, în care se găsesce terenul şi. - după calitatea seminţei. - e ” 
Când semănăm mai de timpuriu și terenul este bine: preparat încât; este probabil, .că grâul va înfrăți 

bine atunci -dăm. mai! puțină seminţă ca de obiceiu, iar când ne-am întârdiat cu sem&natul şi terenul este mai sărac, atunci dăm semință mai multă, : ” 
„* De ordinar din grâul de tomnă sem&năm 2,5—3 hl; la, hectar s6u pe jumătate la pogon seu jugărul 
catastral, când îl semănăm prin împrăștiere, și 1,5—29,9 hl. la semănatul cu mașina, în rânduri. La grâul de primăvară dăm ceva mai multă semință, fiind-că e] „nu are atâta timp ca să înfrăţescă, şi alttel ar rămâne 
mai rar: 9,7—32 nl. la împrăştiere și 2,2—95 ll. în rânduri; din alac și tenchiu se semână 5—7 Dl. la împrăștiere și 3—4 hl. semănat în rânduuă, 

Distanţa obicinuită între vândui la grâu este de 
12—15 cm., şi numai când este să sem&năm trifoiu 
și lucermă sub el îl dăm ceva mai rar la 15—20 em. 
După semănatul prin împrăștiere, semința trebuesce 
grăpată cu 0 grapă de fer sâu de lemn pentru a fi acoperită. La semănatul cu mașina, în rânduri trebuesce 
grăpat terenul odată sâu: de douz:ori înainte de se- m&nat pentru ca terenul să se oblâscă şi mașina să potă prinde bine; iar după semănat.nu mai trebuesce 

„ Srăpat, seminţa fiind deja îngropată. 
Grăparea să se facă, după împrejurări cu o grapă 

de fer seu de lemn, grea şi! ascuțită scu mai uş6ră 
pentru a mărunți bulgării și netedi pământul îngro- . - pând seminţa la adâncime egală. Deși pământul tre.-. bue să fie mobilisat și mărunt, dar el să nu fie prea, 
mărunţit și bulgării mai mici trebuese menagiaţi, ca 
un adăpost și scut pentru holdă. De aceia întrebuin- 
țarea grapei de mărăcini la grâu nu este de recoman- 
dat, ea, una, care prea, m&runțesce şi pulberiseză pă- 

  

Xotu. Pogonul de Muntenia este egal cu 0,51 ha, ju- gerul catastral austriac *are 0,57 ha, iar falcea de Moldova 143 ha; de obiceii pogonul și jugărul catastral se iau drept; Jumătate ha, iar falcea, drept un hectar, jumătate. pe ,



— 33 — 

mântul și favoriseză prinderea de scorță şi: eoja. Pe 
sub. grapa de lemn și de fer pot să irecă bulgării cei 
Mici. 

Când bulgării sunt prea mulţă şi. prea mari. ei 
trebuesc mai întâiu sdrobiţi cu tăvălugul neted ori 
cu zimţi. seu prin baterea cu eiocanele, și numai după 
aceia să sem&năm grâul. 

După mașină, este bine, ca să dăm cu tăvălugeul, 
pentru ca. să se îndese, țărina și conserve mai bine 
umiditatea în pământ.. Asemenea, se tăvălugesce după 

- semănat tot-deuna, când terenul e bulgăros și voim. 
să secerăm cu mașina, de secerat, care nu pâte umbla 
şi prinde cum se cade, pe un teren prea bulgăros. 

Adâncimea la, care se îngr Gpă grâul, este de 2,5—4 
cm. Numai când terenul este nisipos, s6u că este prea.. 
uscat pentru ca să nu-l ajungă şi scâtă..- pasările din 

pământ, se îngr6pă ceva mai adânc la 5—8 em: De. 
altecum, când terenul este prea, m&runțit, Şi pulberisat 

“încât ne este temă, că grâul va peri iarna, atunci îl 
semănăm mai bine sub. brasdă, ori numai jumătate | 

'sub brasdă: adecă jumătate îl semănăm înainte de 
arat și îl îngropăm cu un plug tribrasdar ori cu es- 
tirpătorul, iai cealaltă jumătate de semință o arun-. 
căm în urmă pe brasde și:0o îngropăm cu grapa. 

“Lucrările de întreţinere şi îngrijirea, 

Odată grâul semănat Şi îngropat în pământ, puţin 
i mai puteni folosi şi contribui „la desvoltarea lui ul- 

teri6ră, căci clima și terenul noi nu-l putem schimba .. 
și nică modifica mai mult. De aceia poporul nostru 
dice: „Dela noi semința, dela Dumnedeu daiul. 

După grăpare, primul ajutor ce-i putem da, ca o 
măsură de precauţiune, este tragerea scursorilor de 
apă în "direcţiunea căderei principale a terenului, și! 
desfundarea lor cu sapa şi. casmaua, ori de câte-oră 
ele se întundă seu unde se. întâlnesc și împreună mai 
multe la olaltă. Si 

Dr, G. Maior. nâgricultura raţională IL | 3 
a
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Dacă timpul este cala și umiditate se află sufi- cientă în pământ, grâul răsare în scurtă vreme; în o săptămână cel mult două el ese toi afară; lipsa de umiditate îl întârdie mai tare, decât lipsa de căldură. Insă grânele răsărite la 6 temperatură mai scădută re- sistă mai bine iarna, decât cele resărite la o temperatură mai ureată. Dacă, grâul n'a răsărit pănă ce a dat ză- pada, el răsare sub zăpadă eventual după ce s'a dus zăpada. Grâul semănat din vreme însă înfrățesce în de ajuns pănă cade zăpada, şi tot-deuna este sigur. 
Când tâmna este lungă şi frumosă, el pote .să se desvâlte prea tare, şi să se facă prea mare şi. îmbel- Șugat, încât ajungând sub zăpadă, el să putredescă sub ea. Atunci este de lipsă să-l Pășunăm cu vitele, - înainte de a cădea zăpada, Da o Pășunatul atât tâmna cât șI cel de piimăvară, nică odată să nu se facă cu vitele mari și pe pămân- tul mâle, ci numai cu vitele mărunte, în special cu oile, şi numai când timpul este frumos, şi pământul sa svântat seu îngheţat. Oia cu corpul ei ușor şi cu copita mică trece cu multă ușurință peste semănătun, fără a lăsa. găuri și urme adânci in urma ei. Vitele mari și grele, pe pământul: mâle lasă tot-deuna urme "adânci. și mari, din care holda piere cu desăvârșire. Dar nici oile nu tuebuesc lăsate singure, să pă- „Şuneze acolo, unde vor ele, căci în curând ele se trag intr'acolo, unde holda este mai mică şi: fragedă, pe „Care o rod pănă la rădăcină, iar pe cea mare și îm- belşugată o evită; de aceia ele trebuese mânate dina- poi de a olacul, în cârduri încheiate, ca nicăiri să nu apuce să rupă grâul pănă la rădăcină, ci numai să-i reteze ușor virfurile Și foile, fără de a atinge inima, eu spicul deja în formaţiune. Nimic. nu este mai pă- gubitor pentru „agricultură, decât a. învoi oi și vite streine; la pășune pe moșie și a le lăsa, să pășuneze *6tă iama pe holde, fără considerare de timp și de starea semănăturilor. Agricultorul mai tot-d6una perde îndoit, de cât fac tacsele de pășunat, ce le incaseză dela. ciobani.
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Apoi şi. efectele pășunatului la grâu depinde de 

multe circumstanțe, pe cai nu tot-dcuna. le putem 
prevedea su aprecia în: de ajuns: cu el odată i facem 
bine, altă-dată 1 stricăm numai. | 

De aceia cel mai nimerit lucru este, de a amâna 
pășunatul de tâmna pe cât este posibil pănă primă- 
vara, când pote. deveni de prisos, seu dacă totuși este. 
indispensabil, şi ne temem, că -holda: fiind prea îm- 
belșugată, mai târdiu va, cădea, îl facem atunci. pe 
un timp cald, şi când "pământul este cu desăvârşire | 
svântat. 'Tot acelaşi etect însă lam putea, obţine, prin 
vetezarea ușoră a virfurilor holdei, cu 0 c6să pusă în 
un băț lung; numai cât în acest cas lucrătorul, ce 

| opereză cu. câsa, să fie un om cu Gre-care esperiență 
şi atențiune, ca să nu o reteze prea pe jos ca să 
taie și spicele deja formate în vagina foilor. 

Alte Jacrăzi speciale de întroținere ale grâului 
sunt g gripatal. și plivitul. 

Iarna şi primăvara, când este să se ducă zăpada, 
desfundăm şi curățim rozorăle și scursorile de. apă, 
ca apa să se pâtă retrage cât. mai curând, fără să 
stea băltuită pe loc şi terenul să se svânte. 

Primăvara îndată ce pământul s'a svântat, grâul: 
trebuesce tot-deuna grăpat, care-i prinde torte bine. 
Prin grăpare cu o grapă ascuţită de fer, rupem. seorța 

„s6u c6ja ce s'a, fi prins pe teren, spargem şi mărun- 
tim bulgării rămaşi din tâmnă, pe care îngheţul și 
gerul de iarnă ia crepat și fragedit, încât acum se 
sparg cu multă ușurință și produc ţărină nouă în jurul 

rădăcinilor, de activeză ramificarea și înfrătirea grâului 
în. urma unei nutrițiuni mai copidse; apoi prin punerea, 
tuturor firelor de holdă smulse de ger ȘI. îngheţ, ' în 
contact iarăși cu pământul el se îndesesce, şi în fine prin 

atăpare înlesnim pătrunderea, şi oiveulaţiunea aerului 
în pământ la rădăcinile plantelor. 

De aceia grăparea grâului nici odată 'să nu se 
negligeze, şi ea să se facă așa de tare încât după ea, 
locul să se pară a fi semănat din nou și abia să se mai - 
observe ceva verdeță pe el. Cu tâte aceste devastări 

- . : - 

+
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şi stricațiuni aparente aduse semănăturei , dacă am 
nimerit un timp cald şi frumos, grâul se reculege în 
scurtă, vreme iarăși, și în timp de 2 săptămâni, el este 

„încheiat Ja loc și cu mult mai frumos decât acel, care 
a rămas negrăpat și este de o potrivă de des. 

Uhii în loc de grăpare îl tăvălugesc, pentru a-i 
rupe scorţa şi a-i sfărima, bulgării, iar alţii i trag cu 
prășitorea mecanică printre rânduri. 
„Tot 'atunci. cu ocasiunea, grăpărei de primăvara, se 

pote semână și trifoiul sub grâu, şi în urmă se grapă. 
“ Une-oră grâul a eșit slăbuţ 'din iarnă, încât stăm 

la îndoială, dacă să-l lăsăm să mai rămână, ori să-l 
întârcem, și să semănăm altceva în locu-i; totuşi nică | 
cu întârcerea lui să-nu ne prea grăbim, căci un timp 

„cald. în Aprile numai de câteva, dile, îl pote îndrepta. 
„încă, forte mult, Şi iarăși cel eşit frumos în primăvară, 
pote. une-oă să tingâscă și să sufere mult, din causa. 

„unui timp rece și umed din Martie și Aprilie. 
Alte-ori însă cu puţin compost bun seu cu ceva. 

gunoiu mărunt şi bine fermentat, stropit peste holdă, 
semnăturile slăbuţe seu mâncate în parte de insecte, 
le putem îndrepta încă forte mult; în streinătate se 
obicinuesce forte des de a da grânelor slăbuţe primă- 

"vara câte 100—150 Klgr. nitrat de Chili pe de:asupra, 
„pentru. a le întări. În urma adaosului de azot în formă, 
de gunoiu s€u nitrat, holdele înfiățese din nou crese 
iute şi în scurtă vreme acopere pământul, şi crescute 
mari. scapă și de insecte, 'cari nu le mai pot r6de. 

După impăierea grâului şi înainte de înspicarea. 
lui, grâul se plivesce de buruieni; unde nu avem brațe. suficiente pentru ca să-l plivim peste tot, acolo ne mulțumim și numai cu o plivire parţială, cu tăierea. 
şi scoterea buruienilor mari, unde acestea sunt dese, 
tăindu-le dela rădăcină, înainte de înflorire cu aju- torul unor săpăligi sâu cu nisce cuțite puse în virtul 
unor bețe. Burnienile trebuese tot-dâuna distiuse îna- inte de a-și produce și împrăștia semința, -ca să le 
Îîmpuţinăm. e a
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Buruienile, cari se găsesc mai' des în grâu sunt: Neghina 

său cocoșeii Agrostemma gythago L.. Q fig. 19, grâul prepeliţei - 

„seu carpena Melampyrum arvense Iu. GQ), mnştarul de câmp Sinapis 

alba L. Q), pălămida s6u mărăcinele de câmp Cirsium arvense 

Scop. fig. 13, turița, 's6u scaiul mărunt : Galium aparine: L. Q, 

fig. 15, nemţişori de câmp stu toponași Delphinium consolida L. Q), * 
fig. 16, macul păsăresc (Papaver Rhocas) L. Q, fumul pământului 

(Pumaria o/ficinulis) L. Q), fig. 14 volbura Conrolvulus arvensis L. Q, 

     
    

      

    

O 

Fig. 19. Neshina. Fig. 13. Palamidă. "Fig. 14. Fumul pam. 
(Agrostemma Githago): (Cirsium arvense). „(Pumaria officinalis). - - 

AM , o a 
7 a VA Ret ri ) ' . : - Î - 

IS a o i Si 

4), Se er 
SI (ze) 

a SER 

NS 

“ Fiz. 15. 'Curiţa. (Galium 1 Pige 16, Nemţişori de câmp. 
aparine). a/ mărime na- __„(Delfinium consolida); -. 
turală, b) mărit de 30-orl. 

fig. 17, lintea pratului seu măzerichea, 
guliosă Lathyrus buberosus Li. măzeri - 

_“chea aspră (Vicia villosu) L. GQ), sălata - 
melului seu fătica Pulerianella Morisonii) 

Dec. O), vineţica (Centaurea Cyanus) L. Q, 

şi cruciuliţa seu spălăcidsa Senecio Ver- 

nalis L.: Q şi altele. 

  
Fig. 11, Volbura. . 

- (Convolvulus arvensis).
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Afară de buruieni, cani se” ivese prin grâu și-l 
împedecă din desvoltarea sa, luându-i lumina și hrana, „din pământ, une-oră îl mai atacă și ciupercile parasite - cari îl pot strica mai mult su mai puţin. Unele din: ele ca tăciunele și mălura atacă bobul și-l distrug cu desăvârșire, iar altele ca rugina și mana, atacă paiul 
Şi-i detrag numai o parte. din sevă, în urma căreia, bobul nu se mai pâte desvolta în mod nomnal: 

Tăciunele (Ustilago carbo Tul.) atacă şi distruge tote bâbele din spic, când acesta încă nu a, eșit bine 
din vagină și apoi sporii părăsitului sunt luaţi şi duși 

E de vânt şi insecte, propa- 
gându-l mai. departe în-      88 i cât pănă la secerea, grâu- 09 Mo lui nu rămâne din spicul 

G ia A > atăcat decât tusul golaș. 
a minţele lui ajungând pe Fig. 18. Tăciunele (Ustilago carbo) cu Se ţ '] > p 

„Sporl şi cu germinaţie. alte plante când gasesc: 
„acolo 'umedălă resar în 2—3 ile și întră în acelea. 

de le distruge și pe ele fig. 18.  - 
-Mălura, (Tilletia cavies) "Pal. și (Tilletia laevis) Kiihn 

încă, atacă tote bâbele din spic şi le distruge cu de- 
săvârșire! prefăcând miecul lor într'o substanță nâgră 

! > lipiei6să ci rău mirositâre, care 
însă se pote vedea numai după 
ce strivim bobul între degete. 
Spicele atăcate de mălură, nu 
se distrug nici ele şi nică b6- 
bele or şi rămân în aparență, 
intacte pănă la treeriş și după 
aceia: totuşi ele se pot uşor 
distinge de cele sănătese, prin 
culdrea. lor deosebită şi sus- 

„pectă — de un verde închis, 
— iar bâbele, fiind ușore Ja. 
spălarea grâului înctă şi plu- 

Fig. 19. Malura. (Tilletia caries). tese asupra apel, pe când spi==sporii, ab. — germinaţiea lox. cele sănătâse tote, ca mai 
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grele cad la tund. Bobul atăcat şi distrus de mălură, 
dacă îl strivim între degete vedem miedul lui este 
mâle lipicios şi propagă un miros neplăcut — a pesce 
stricat — care provine din o substanţă numită Tigy 

met ylamin, şi în lichidul lui se găsesc. depuse semin- 
rele, scu sporii parasitului. Bobul. mălurat 'și sparge 
şi distruge câja numai la putredire, şi atunci sporii 
lui es afară ȘI germineză producând buchete întregi 
de sporidii fig. 19. 

Paiasitul acesta, este cel mai periculos între toţi 

pentru grâne, căci “pâte” nimici seinănături întregi. 
Desvoltarea Jui este favorisată prin un sol impermeabil 
şi o situațiune umedă, închisă de tâte părţile de de . 
lună, unde nu pote ajunge vântul. El devine tare peri- - 
culos cu deosebire atunci, când desvoltarea lui coin- 
cide cu crescerea intensivă a grâului: : Sporii și spo- 
vidiile lui sunt duse de vânt, insecte ete. Contra lui 
unicul remediu sigur este, tratarea seminței cu sulfat 
de cupru în concentraţiune. de 1:200. și spălarea: 

- „Mălura din grâu | 
Se. curăță la rîu. 

Rugina, care este de trei feluri: Puccinia g graminis, 
P. straminis: şi P. coronatu şi mana su Păliea Erysiphe 
graminis: L&v. 

Rugina pâte s5 atace grâul în măsură atât de 
considerabilă. încât să impedece cu totul desvoltarea 

“ni ulteridră şi se compromită formațiunea bâbelor. Ea 

este cu atât mai periculosă, cu cât se ivesce mai de 
timpuriu. 

Rugina grâului (Puccinia graminis) ul. se ivesce 
mai întâin sub formă, de nisce” linii lungi și subţiri, 
de coldre gălbue-roșietică, pe: foile ȘI paiul grâului, 

cari mai târdiu aprope de cocerea lui 'şi scliimbă co- 
l6rea, devenind: brune și negre. Aceste linii galbene- 

„voşietice, sunt sporii de vară ai parasitului și sunt 
tot-dena, compuși din o singură celulă, “cari se stran- 
guleză dela basă, şi apoi i ia vântul, insectele și ploia, 
şi i duce pe alte plante, unde atacă și pe acelea, ger- 
minând după câteva re. fig. 10. d B. Cc. D. -



  
Fig. 20 Rugina. (Pucinia gramini<). A. sporit de 

  

S 

vară (Uredo spori), B. sporit dă iarnă (Teleuto spori), C. D, idem cu germinatie, 

Petele brune sâu negre de mai târdiu, sunt _sporii de iarnă seu Teleuto-sporii ai parasitului, compuși din câte două celule și cu o membrană mult mai gr6să Şi- mai resistentă, decât cea, dintâi; 

  
Fig. 21. (Aecidium berberidis). 

Rugina de pe dracilă, 

Sub forma acesta 
parasitul ierneză şi |. 
pote să suporte ger 
şi căldură, deopotrivă 
trece şi cu paiele prin 
corpul animalic tără 
de a-și perde din forţa 
lui germinativă, şi în 
primăvara următâre 
ajungând în  condi- 
țiuni favorabile de 
germinat, el germi- 
S
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neză şi produce unele tubuii cu cornițe s6u muguri, 
cari iareși se rup și cad jos s6u sunt duse de vânt și 
insecte, pe alte plante. 

Rugina, are particularitea, de a avea o metamor- 
fosă în tâtă regula: sporii lui de vară și de iara, 
trăiese şi se desvâltă pe cereale, iar în a, 3-lea stadiu 
de desvoltare ca, aecidii, el trece pe arbuști, varietatea 
acesta pe: dracilă (Berberis vulgaris), unde produce pe 
partea inferidră a frundelor nisce buburuze mici şi 
galbene, cari sunt pline cu semințe mărunte așezate 
șiruri în nisce potire su aecidii; şi de unde se în- 
tore iareși pe cereale fig. 21. ! 

„„_ Dacă rugina nu găsesce tufe de dracilă în apro- 
piere, ea nu se pote întinde aşa de tare, căci ecidiile 
nu și le-pâte desvolta. Si 

Rugina atacă. grâul mai cu semă atunci, când 
ține mai mult timp o temperatură. caldă și umedă, 
ploi calde îndelungate şi adesea plouă cu s6re; de 
asemenea în situațiuni închise de tote păaţile: căzane 
găuri şi văi adânci, unde nu pâte ajunge vântul ca 
să premenâscă aerul umed; și în fine cerealele cădute 
încă formeză un focar forte favorabil pentru rugină 
şi alte cinperci părăsite. În cerealele cădute rouă ŞI 

„apă de plâie sta multă vreme, iai de-asupra lor lucesce 
şi arde sorele încât în. atmosfera - cea, umedă, ciuper- 
cile parusite pot germina fârte curând, şi a se pro- 
paga mai departe, din- causa” cărora apoi la cerealele 
cădute nică odată: bobul nu se desveltă normal. 

Contra .ruginei ne putem apăra prin tratarea. seminţei cu 

4 

sulfat de cupru și var nestins seu cenușă, apoi prin semănarea“ 
în rânduri şi semănătura mai rară, ca firele de holdă să aibă. 
fie-care spaţiu și lumină în de ajuns, şi celulosa lor să se potă 
înlemni. Apoi sunt unele varietăţi de grâne cu paiul gros şi re- 
sistent, cari nu cad aşa uşor: ca grâul numit polones, grâul SherifP 

„square -headed și alucurile în genere, cari tâte sunt mai puţin es- 
puse ruginei; ca mijloc de precauţiune vom cultiva deci pe uces-, 
tea. Apoi alte paliativ6 contra propagărei ei avem  scâterea şi, - 
distrugerea tufelor de arbuşti dintre lanurile de grâu și cereale, 
dracilă, pătăchină și a buruienilor, cari. propagă rugina și eschi- 

7



dere cu desăvârşire a paielor atăcate deja de rugină din gu- 
noiu și hrana vitelor, după ce am vădut mai sus “ca sporii de 
tomnă ai ei pot să trâcă prin gunoiu şi corpul animalic fără 
ași pierde forța lor germinativă. Unicul mijloc de utilisare a, 
paielor'atăcate de rugină ar fi arderea lor la vapor, seu în cup- 
torul de pâne, și arderea miriștei cu totul; pentru a putea îm- 
pedeca lăţirea, ei cu succes, | 

Câte odată se ivesce pe grâu și pălia Frysiphe co- 
“mamis, care încă pote să facă :stricaţiuni însemnate la, 
grâne, deși nu distruge bobul cu totul, dar numai îl 
pălesce și-l împiedecă din desvoltarea lui normală. Pă- 
liea se ivesce pe foi și paiele grâului în formă de 
nisce brumă seu făină albă ca și-când ar fi cernut 
cineva făină pe ele; acea tăină este.miceliul parasitului 
care unde atacă foile le scâte nisce mici picături 
dulci zacharâse — numite mană. Mana atrage tare la 
sine furnicile şi tot felul de insecte, cai propagă apoi 
parasitul pe alte plante, ducându-l cu picidrele şi perii 

“lor. Păliea se ivesce mai des în timpul desvoltărei 
intensive a grâului, care coincide 'cu serbarea muce- 
nicei Marina la 17 Iulie st. v., la care poporui nostru 
încă ia dat numirea de Păliea. | 

Dintre inimicii şi părăsiții animalici, cari atacă grâul vom 
cita: Şorecele de câmp (Arvicola arvalis), care în unii ani se în- 
mulțesc peste măsură,- și fac stricăciuni însemnate în semă&niă- 
tur; contra lor este! greu de luptat. Mai des însă i răpnne însasi 
natură ; iarna, un timp umed, le umple. găurile cu apă și apoi 
înghețarea, ei, i răpune la sigur. Din contră, dacă a înghețat 
mai întâi pămentul svântat şi apoi a cădut zăpada, ei ierneză 
forte bine și mănâncă semănăturile sub zăpadă. Încolo vulpile, 
vindereii, ariciu, și alte animale i adună şi i împuţineză. 

Șobolanii, sobolii seu cățelul pămentului: (Cricetus fumen- 
turius) este periculos și vătămător prin aceia, că taie și adună 
cerealele, pentru a-și face provisiuni pentru iarnă. “I căutăm 
culcușurile și i- luăm 'provisiunile. 

Vrabia (Fringila domestica) atacă gvânele şi face mari stri- 
căciunl în ele, cu deosebire în jurul satelor, a 'curţilor, armanelor 
seu a plantaţiunilor și -gardurilor vii. Împușcarea lor este unicul 
mijloc eficace, apoi alungarea lor prin punerea de ciuhe etc.
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>Cu atât mai numărâsă este clasa insectelor, care atacă 
grânele: Gaâulacul de Mui seu scărăbuşul fig. 92, este vătămător 

grâului cu deosebire ca omida — vreme de pământ — care în 
timp de 3 ani tot râde la rădăcinile plantelor. Pe el îl scâtem 
adesea cu plugul afară și atunci sar putea aduna după plug 
și grapă. Lam putea împuţina punând după plug gâscele seu ra- 
țele, cari i adună și mănâncă pe toţi. 

Fig. 22. . 

„_ -Gândacul de foi — Anisoplia fruticola Kltb. fig. 23. Un 
gândac, pe care-l găsim adesea ședând pe spic și măncând b6- 

„bele. Omida lui se asemănă cu cea a scărăbușului, trăesce în 

pământ și râde rădăcinile cerealelor. 

  

   
Fig. 93. Anisoplia fruticola Fig: 24. Zabrus gibbus. 

Gândacul fugaciu, (Zabrus” gibbus Fabr..) este de 19—14 
mm. lung și negra. fig. 24. Apare în luna lui Iunie și diua stă 

ascuns între bulgării de pământ şi numai nâptea, ese afară după 

pradă, atăcând semnăturile și rodându-le spicele. Omida lui 

trăesce în pământ, de unde ese n6ptea, și râde foile la cereale. 

Pentru combaterea lui imprejmuim focarele cu un șanț, de 830—40 

„em,., în care presărăm var nestins pentru a împedeca umblarea lui. - 
4
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„Gândacul subţire ssu zermele sirmă (Agriotes segetis Gyll.) 
seu later segelum fig. 25, este aprocsimativ de 10 mm. de lung, 
şi de culore cenușie-închisă. Omida lui semână cu o sirmă şi 
trăesce în pământ unde face mari stricăciuni , semănăturilor ro=! 
“dându-le rădăcinile. 

  

Fig. 25. Gândacul subțire. (Agriotes segetis). 

“Musca hesilor (Cecidomyia tritici Say.) fig. 96., astfel nu- 
mită după importătorii ei din America, trupele germane, ce se 
veintorecu din răsboiul de independență a Statelor Unite pe la 
finele seclului trecut. Ea este o musculiță mică de 95—4 mm. 

“lungime, ce sbâră prin Maiu şi Septembre și este fârte pericu- 
l6să pentru semnături, fig. 26. Omidele ei atacă paiul dela grâu 

  

Fig. 26. Musca hesilor. (Cecidomya tritiei), 

şi'se ascunde în el şi acolo își depun ouăle şi chrisalidele lor. 
* Semănăturile distruse tâmna de Cecidomie, primăvara le pn- 
tem. întineri dându-le un compost bun, găina de găini şi ni- 
trat de. Chili, prin care se mai pot reculege ceva. 

Pentru distrugerea lor unicul mijloc este “arderea, paielor 
„Și a miriștilor seu ararea celor din urmă adâne ca ele să nu 
“mai potă eşi afară.
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Musca ger âului (Chlorops laeniopus Meig.) fig. 27., este 
iarăși o musculiță mică, care :sboră din Maiu pănă în August. 

Ouăle ei şi le depune în spicul grâului. 

„Omidile cele mici rod și distrug spicul, 

s6u cel puţin îl împiedecă din desvoltarea, 

lui normală. Înainte de secere apare musca 

desvoltată gata, și "șI depune ouăle ei parte 

în miriști şi parte pe semănăturile de tomnă 

iar în primăvara, viitore avem deja, a 9-a Fie. 21. Musca grâului, 
generâţiune. E | | , -(Chlorops taeniopus). | 

  

Vespele de „pain comun, (Cephus pygmacus Li.) fig. 98, 
este un vespe mic, care atacă semnăturile verdi şi succulente, 
EI se ivesce cu deosebire prin luna lui 

Maiu. Ouăle: și-le depune în cavitatea 

paiului de grâu şi altor cereale, .şi - 

omidile - eșite: atacă părţile mai fia- 

gâde și se prefac apoi tot:acolo în. 
chrisalide. Pentru combaterea, lui vom 

rupe miriștile cu estirpatorul, le adu- 

  

năm la olaltă şile dăm foc stu le 

Fig. 28. Vespcle de paiu . 
îngropăm adânc. 

| comun. (Cephus pygmaeus). 

Buha semăniăturilox (Agrotis 'segelum Hiibn.), fig. 29., este - 

un fiuture mic, care sbâră pe timpul nopţii printre sem&nături, 

din Maiu pănă în August, fig. 29. Omida Jui. de culorea pămân- 

     
Fig, 99. Buha semănăturilor. (Agrotis segetum),: 

tului este forte stricăcidsă şi greu de stirpit. Ea apare prin 

August, Septembre şi Octombre, rode foile și rădăcinile semănă- 

turilor, Cătră mijlocul lui Octombiie omidă înţră 10—290 cm.
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adâne în pământ, şi acolo jerneză, iar primăvara următâre re- 
apare din nou, ca să mai rdă încă wre-o 8 săptămeni la să- mă&nături. Cătră finea lui Aprilie întră din nou în pământ şi se preface acolo în chrisalidă, | | 

După patru săptămâni ese şi fluturile afară. Cu el se în- rudesce de aprâpe un alt fluture, tot așa de vătămător ca și el (Ayrotis tritici L.), care atacă cu deosebire grâul. Omidile lui 
fac mai cu s6mă primăvara mari stricăciuni, 

-. Afară de aceste insecte vătămătăre semenăturilor mai sunt Tinea granella şi Sărgăriţa (Sitophilus granarius Sich.), care atacă . cu deosebire grâul din magazii şi ambare;, mai cu semă când 
el nu este: bine îngrijit. Despre ele vedi- partea 1. Agrologia,. 

Din clasa numerâsă a vermilor, părăsitul cel mai periculos pentru grâne este Anguilulla tritici Needh seu Tylenichus scandens Schn. care produce maladia numită în jud. Ilfov şi Ialomiţa, Căleâiu, iar în Transilvania Cucurujel. Vermele acesta, este subțire și lung 
de 2—4,5 mm. fig. 31., de culâre albă stu albă gălbuie. Câna vermuleții aceștia stau înghemuiţi în bobul de grâu, ești indus în 
erore a crede, că ei ar fi făină, și se pot distinge numai la mi- 

   
Fig. 30. Căleâiu. (Anguilulla tritici) Vermele singur, 

. încolăcit, și stând ascuns între foile de grâu, 
croscop -seu după ce i punem în o picătură de apă, unde după 
1/4—!/, oră ei se deșteptă şi încep a se mişca. În grâul uscat 
ei pot să rămână în stare de amorțire mai mulți ant de a rân- 
dul, fără nici un pericul pentru ei, și se deștâptă la viaţă nu- 
mai atunci, când grâul a venit în contact cu umiditatea şi epi- 
derma lui s'a rupt ori putredit și ei au fost pusi în libertate,
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În pământ ei se tirese 'încoce şi încolo, pănă ce'dau de holdă 

verde şi întră indată apoi în lăuntrul ei, şi se desvâltă dim-, 

preună cu ea, se differenţiază seesurile și în urmă după copu- 
laţiune femeia "ȘI depune ouăle în gineceul (f6rea) grâului și 

apoi pier. Din ouă ies. vermuşorii aceia mici, grămădiţi peste 

olaltă, după cum i-am vădut mai -sus, că ocupă "întreg miezul 

bobului de grâu. Bobul de grâu atăcat de anguilulle, rămâne pi- 

pernicit, îndesat şi tare, încât abia-l putem despica cu“ cuțitul. 

Contra, Anguilullelor ne apărăm “tratând semința 
de grâu cu acid sulfuric diluat 1:150, care i omoră 
pe toţi. 

Afară de plivit, alte lucrări de întreţinere ' grâul 
nu are. Cel mult ar mai îi asigurarea lui contra grin- 
dinei și irigaţiunea. e 

Grindina i este cu atât mai daunătore, cu cât 
bate- mai târdiu cătră finea vegetaţiunei. grâului seu : 

scurt înainte de secere. Când ea se ivesce de timpuriu 
| pănă ce grâul nu este încă în fl6re, grâul se reculege: 
iarăşi, și “tot: mai putem obține o tecoltă Dunicică. 

- Când ea bate târdiu, scurt înainte de secere pagubele 
sunt relativ mult mai mari. după mărimea sloilor de 
ghiaţă și durata furtunei. Ea strică numai local. 

Pe timp de secetă, unde avem apă suficientă la dispo-. 
siţie pentru al putea ivriga fără spese considerabile, acolo 
nu vom perde ocasiunea de a o face. Irigaţiunea prin 
revărsare şi scurgere -nu numai că i face bine şi la 
grâu, dar i. măresce producțiunea în mod considerabil. 
Înrigaţiunea la grâu este des usitată în ţările tropice 
și secetose din: “America de nord, în statele de nord- 
vest. În Francia de sud s'a obţinut, în urma irriga-. 
țiunei la grâu, o produoţiune macsimă, de 3200—3680 
Ilgr. la ha. - | 

| După. Gasparin grâul trebuesce de 4 ori ivvigat 
în decursul desvoltărei: sale: 1) înainte de semănat, 
2) primăvara prin Aprilie după. ce apa s'a încăldit 
ceva și a ajuns la + 12! C., 3) scurt înainte de în- 
Horire, și a 4-a câteva dile . după scuturarea flârei. 
Însă nici odată să nu se dea apa pe timpul înflorirei.
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În Francia de sud grâul se udă de câte două ori în Maiu şi Iunie şi i'se dă la 1900 m3, de. apă la ha,, iar în Spania de câte B-ori îi 500 m3 sâu în total 2500 m“. apă la ha., iar în Italia i se dă în timpul. 
vegetațiunei intensive, câte 0,377 1. pe secundă la ha. » Căldura intensivă de Iunie şi lulie prepară c6- cerea uniformă a grâului, fără însă a-l grăbi. . 

La maturaţiunea, grâului, deosebim trei „stadii de cocere: lapte, pârgă și maturațiunea completă. Fie- care stadiu se: deosebesce uşor de celelalte: când bo- bul este în lapte la strivirea lui între degete ese un lichid alb ca, laptele; în pârgă este atunci, când la- nul întreg este gălbui și bobul este solid, dar să pote încă tăia cu unghia; și maturitatea, completă v nu- mim atunci, când bobul nu-l hai. putem strivi nici „tăia cu unghia, ci numai cu bricegul. 
Recolta, grâului se pote începe. când spicul nu este copt de tot, ci numai pe jumătate scu în pârgă, şi apoi îl lăsăm câteva ile să stea tins porlog oră legat în snopi şi clăi, ca să se câcă ȘI usuce deplin în urmă. Dacă am vroi să-l secerăm mai de timpuriu pănă bobul este numai în lapte, atunci el este prea 

crud și după ce și-a evaporat apa, bobul rămâne sbircit, 
incomplet și avem pagube în cantitate și calitate; şi „iarăși dacă am voi s&-l lăsăm să stea în picidre pănă ce 
s'a copt cu desăvârşire, pănă la maturâţiune completă, -atuncă la întindeză mari putem avea perderi conside- vabile prin scuturare. Începând însă cu seceratul, când 

el este încă în pârgă, pănă ce ne apropiem cu sece- 
ratul de fine, el a ajuns deja la maturaţiunea com- pletă, iar cel secerat întâi încă s'a copt și uscat în de ajuns în clâi, fără de a avea perderi. Chiar şi dacă am trebui să întrerupem 2—3 dile cu seceratul din causa ploilor, noi tot îl vom putea tăia la timp fără de a se sentuia. . 

„Părerea unora ca prin recolta, timpurie, pănă: ce grâul este incă în lapte, sar spori numai sticlositatea, 
şi tăria bobului, nu este adevărată, căci după cerce- 
tările prof. Nowatzky, ea nu s'a confirmat, Din contră,
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el a dovedit, că cătimea. de glutin, de Care singură 
depinde sticlositatea, și tăria bobului, exa deja, com- 
plet formată, pe când bobul era încă în lapte. 

| De asemenea este lipsită de temei şi părerea, că 
lăsând grâul să stea mai mult timp în pici6re, c6ja 

„bobului su epiderma lui sar îngroșa; numai paiele 
devin mai sărace în principii alimentare, de Gre-ce 
devin insolubile şi paiul 'și perde tăria sa. - | 

Un timp ploios nu numai că amână câcerea și 
seceratul grâului, dar face ca el să crâscă, încă în 
spie şi în Snopi seu clăi dovadă anul 1897. 

Epoca secerișului depinde de climă. Regiunile cu 
clima arrida de stepă încep cu secerișul pe la mijlocul 
lunei lui Iunie. Astfel este în Bărăgău și întrega, câmpia - 
a României, apoi pe Alfoldul Ungariei şi în stepele Ru- 
siei, pe când în regiunea colinelor cea cu clima ceva, 
mai temperată, secerişul se începe numai cătră finea | lui Iunie, eventual pe la inceputul lui Iulie, iar în ve- - giunile muntâse prin August. “Epoca, secerișului” în - 

„aceiași localitate pote însă să varieze și dinti“un an 
în altul, după cum primăvara a fost timpurie oră târ- 
die, vara caldă şi secetosă, ori ploi6să și recorosă. 

Grâul se seceră cu secerea, se cosesce cu câsa 
împedecată seu cu greblă, și se taie cu mașina de 
secerat su secerătârea. Sa Ma 

„Secerea are avantagiul, de a putea fi manuată și 
de persâne debile și permite a. da: grâului o îngrijire 
din cele mai minuțise; grâul cădut şi încureat unic 
cu secerea pote fi adunat. Insă seceratul cu secerea. 
ne vine scump şi se pâte folosi. de ea numai țăranul, - 
care are puţin de secerat, s6u. acolo. unde avem la 
disposiție multe braţe, și ieftine. În Transilvania și 
Bucovina, unde predomină proprietatea mică și bra- 
ţele sunt iettine se: seceră numai cu secerea; tot așa 
şi în România în regiunea muntână, fiind-că acolo 
sunt braţe multe și ieftine, Pentru seceratul unui hec- . 
tar de loc se recer 8—10 Gmeni într'o Qi; în schimb 
însă ei îl adună cum nu putem face nici cu cosa nică 
cu secerătOrea: și-l așâză fiumos basa lu basă şi spice 

Dr. G. Maior. păgricultura rațională“ [[. - d
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la. spic, chestiune, care la tieeratul cu mlăciul și la: 
călcatul cu vitele era de mare importanţă. 

Cu mult mai spornic este cositul grâului cu c6să 
cu greblă s6u împedecată, cu care un cosaciii bun pâte 
cosi un hectar deloc pe di, adecă cât pot tăia 8—10 se- 

„cerători. Cu e6să simplă nu putem cosi grâul, fiind-că 

el se încurcă și în urmă nu-l mai putem lega. Grebla, 
pusă la câsă, împedecă firele tăiate de a se împrăștia 
sâu a se încurca, şi ea le depune frumos. pale unele. 
peste altele, încât firele sant întocmite frumos, aprâpe: 

-ca și cele din secere. Însă nu. ori şi care Jucrător 
pâte cosi cu câsa împedecată. - 

Cu cssa cu greblă, tăiem seu dela holdă în lături. 
formând și depunând o brasdă deosebită, încât mai 
mulți cosaci pot cosi în rând unul „după altul, tără de 
ajutor și. fără de întrerupere; seu că cosim cătră holdă 
şi atunci firele tăiate le rădimăm ușor de cele rămase 
in-picidre, pentru a evita căderea și încurearea, lor. și 
scuturarea bâbelor prin lovirea de pământ. În casul 
din urmă însă după fie-care cosacii trebue să urmede 
o temeiă ori băiat. care săia grâul aninat de acolo şi 
depună pe legătui, pentru a deschide drumul la al 
doilea cosaciii. | / 

De obicei se întrebuințeză la grâu ambele me- 
tode de tăiere: 

Un cosacii bun cosesce pe di cu cosă împedecată : 
La grâul de tâmnă la tăierea dela sămănătură 0,63—0,75 ha. 

5 n a 5 a „ "Cătră - 0,50—0,60.. , 
„op de primăvară „ dela . 0,15—0,9% , 

aa - 2 „Cătră 0,63—0,%5 , 

n m» cădut seu încurcat i 0,3S—0,50 , 

La tăiatul cătră semănătură, mai vine în consi- 
derare încă și a 2-a personă, ajutorea, care radimă 
brasda şi o pune pe legătură su în mănunchi, și care 

însă nu are timp suficient ca 'să-l şi lege. Pentru le- 
pat, după şese cosaci ne trebuesee un om mare, care 
să lege și clăiescă — pună snopii în clăi. 

Ga tote aceste cosirea grâului cu cosă împedecată este 

tare avantagiosă, şi se potrivesce bine pentru proprietatea mij- -
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locie şi mare, şi mai cu semă acolo, unde este mare „lipsă de braţe. Ea este fârte usitată în Bănat și „Ungaria de sud chiar | și pe la țărani; la noi în România ea nu este usitată aprâpe de loc, căci arendași! și proprietarii noştri, ÎȘI seceră. grâul cu deosebire! cu mașinile. o | - 

„ Mașina de secerat are avantagiul de a tăia mult ȘI bine și înlocuesce perfect forţa slabă omensscă, prin forţa mai mare a vitelor, 'punându-ne în posibilitatea; de a secera și aduna, mai curând cerealele de pe câmp. Insă mașinile de: secerat au inconvenientul mare, că ele absorb un capital însemnat, și abia 10—90 dile se : pot folosi în an, iar încolo: anul întreg stau nefolosite și după 3—4 anf ele nu mai valoreză nimic. - Între tote mașinile și uneltele agricole, secerăt6rea, este pro- „porţional mașina cea, mai. scumpă. Micul cultivator, şi țăranul nu. se pote folosi de ele nici individual, și nici prin asociaţiune, de Gre-ce la un moment dat, fie-care are necesitate de ele. Cu tote aceste ele sa- tisfae unei necesități reale pentru proprietatea medie: ŞI mare, și cu desebire acolo, unde nu esistă braţe suficiente sâu că sunt prea. scumpe iar lucrul cu ele devine destul de avantagios, - | = 
„ Secerătorele. sunt de diferite sistemie ŞI din dife: rite fabrici, cal-tote se deosebese” după mecanismul şi funcţionarea lor, Sunt secerătâre simple, cari nu- mai taie cerealele, le adună în mănunchi și aruncă la o pante pentru a lăsa; drumul deschis. în urma lor, şi sunt secerătâre cu aparat de legat, cari taie firele şi le l6gă în snop în același timp. „Maşini de secerat şi treerat grâul în același timp, la noi nu se usiteză, dar esistă în America pe unele locuri; ele 'sunt însă torte complicate şi grele. În genere cu cât maşinile sunt mai. complicate şi mai grele, cu atât sunt mai - scumpe, și vecer forță de tracţiune mai mare. Grebla mecanică pentru adunatul spicelor şi fEnului în urma - c6sei, pâte fi trasă de un singur cal oră bon, mașina de cosit fânul,. cereale și secerătorea simplă recere 2 boi buni oră: 3—4 cai țărănesci de. ai noştri, iar. sece- rătorea cu aparat pentru legat, nu pote fi trasă decât | aa qi
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de 4—6 boi s6u cai,. Apoi nici aceia nu pot fi în jug 
diua întregă pe căldura tropicală a secerișului, ci tre- 

buesc schimbaţi. o 

Deosebit de aceste mașina de' secerat, care și 
legă, se înfundă și încurcă adesea; aci că stora nu 

lâgă bine, os că nu prinde de loc ete., care ne re- 
clamă tot atâtea întâvdieră şi perdere de timp şi de 

forță; în fine mai trebuesce să avem în vedere și re- 
paraturile, în cas de deteriorarea oi ruperea unei 
piese, cani nu sunt așa de ușor de dires, deşi la păr- 
ţile principale, putem avea piese de reservă. 

| Cu o mașină de secerat simplă trasă de ? boişi 
2 6meni, secerăm pe di câte 4—5 ha., adecă câtpot 
cosi 7—8 6meni cu câsă împedicată seu 40—50 se- 
cerători cu secerea.. Cu maşina, care şi legă, secerăm . 

ceva mai puţin 3 —4 ha, dar în schimb le dăm gata 
şi snopii trebuesc numai adunați şi clăiți. 

Mașinile de secerat siinple mai des întrebuințate » 

sunt Wood, Mack Cormick, Howard, dintre cele cu 

aparat de legat sunt Adriance, Wood, Mack Cormick 
Hornsby şi Samuelson și Deering. | | 

„După tăiat grâul se 'aduuă de pe brasde scu din 
îmănunchi şi se l6gă în snopi și apoi se pune în ju- 
mătăţi su clăi pentiu ca să se usuce cu desăvârşire 

acolo. La uscare trebuesce să se usuce prin evapo- 

varea apei nu numai bobul pănă se întăresce cu to: 

tul, ci și paiele lui și cu iarba din ele. Grâul cu tri- 

foiu şi cu iarbă multă întrânsul, recere multă atten- 

țiune, căcă dela fivele suculente de trifoiu se transmite 

" umedăla, la, paiele aprope uscate ale grâului le jilăvesce 
şi încinge și pe acelea, de se strică și mucedesc în şură. 
sâu stog. De aceia pentru uscarea potrivită a lui după 
“starea, în care se găsesce, el trebuesce s6u lăsat tins" 
porlog și în mănunchi ca să se usuce în curând seu 
legat și pus în jumătăți și clăi. Tins în porlâge și 
mănunchi grâul- se usucă după temperatura aerului în 
3—4 dile, în jumătăţi în 1—2 săptămâni. 

Clăile trebue să aibă tot-deuna o basă destul de 
largă şi solidă ca vânturile și furtunile să nu le surpe
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şi. nici snopii .să nu alunece jos de pe ele. De aceia cele mai potrivite sunt cele puse în cruce ca sârele şi vântul să le pâtă atăca de diferite părţi. Pentru că pe timp ploios snopii s&.nu se ude de plâie în lăun- trul clăii, și nici snopul de desupt să atragă apă şi jlăvelă din pământ, 'claia, întregă se pune cu spicele sale în sus, iar snopul de desupt se fiânge și pune cu spicele îndoite în sus. Numărul snopilor din. clăi şi jumătăţi varieză, după regiuni şi localităţi; în unele localități claia se face de 20 snopi în altele de 26 şi: de 30. În clăi rămâne grâul apoi pănă ce se usucă 
cu desăvârșire, atât la bâbe .cât și la paie. 

Pentru uscarea repede şi sigură, unii mai pun snopii în trepte simple cu spicele ridicate în sus: scu în trepte cu acoperiș, seu în grămedi cu căciulă, oră în grămedi mai mari cu acoperemânt sistematic. Când grâul este să rămână mai mult timp .pe teren, este tot-deuna mai preferabil, să-l „punem în clăi s6u gră- | medi mai mână și cu acoperemâut. | 
„+ Când timpul este schimbător sâu că sunt ploi în- - delungate, atunci clăile trebuesc des făcute şi snopii cău- taţi, dacă nu a pătruns cumva, plâia în ei. Când' sunt udaţi; claia trebue desfăcută. snopii puşi cu spicele. în sus la s6re, ca să se usuce, eventual dacă sunt udi sub. “legătură, atunci ei trebuese desrăcuți, şi grâul tins „» porlog subţire la sâre seu și numai la vânt, ca apa să se evaporeze iute, și apoi după ce s'a svântat, i " legăm și punem iarăși în clais. Dacă snopii au fost udați tare și nu-i uscăm deosebit său să-i desface 

cel puţin, atunci grâul se' încăld>sce și se strică —. se încinge și .cresce 'în claie — prin care 'și pierd productele mult din valdrea și forţa lor germinativă. - 
Cu căratul nici odată s& nu ne prea grăbim pănă „ce grâul nu s'a uscat bine în clăi, căci, în şură" seu stog el dacă numai ceva este jilav, se încăldesce şi încinge torte uşor, pănă, la, aprindere şi putem să per: “dem recolta întregă. Un proverb bătrânesc dice — mai bine..să se încăldescă şi strice bucatele și în clăi, de- cât în stog — căci perderile sunt relativ mai mici.
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Odată bucatele uscate gata, nimic nu ne mai îm- 

pedecă din adunatul și punerea lor la adăpost şi în 
siguranță. La căratul bucatelor tâte celelalte lucruri 
trebuesc lăsate la o parte și atunci 6meni și vite tre- 
buese puse în mişcare unic la căratul de bucate Vom. 
avea torte mare spor la muncă, dacă dispunem de 2 
rânduri de cară și vite, ca unele s& încarce și altele 
s6 descarce, tără a fi siliți să aştepte unii după alții. 

| Acesta o putem uşor realisa prindând la jug juncii 
încă nedeprinși ŞI vacile de lapte, chiar și dacă sunt 

fătate, cari prinse la jug cu câte doi boi învăţaţi, 
trag destul de bine și căștigăm din timp și forţă. 
Dacă în urma oboselei s'a constata la ele o scădere 
momentană de lapte, aceia nu face nimic, căci după 
2— 3 dile de repaos, laptele le revine -iarăşi şi o în- 

„cordare a muschilor de câteva -dile nu le strică ni- 
mic, ci din contră le folosesce. 

“Descărcatul se înlesnesce forte mult, dacă nu 
avem să ridicăm snopi la înălțimi mari, s6u că pot 
descărea mai multe cară de odată. Apoi deosebit-de 
ele. acum unde treeratul cu mașinile este „pretutinde- 
nea preponderant, bucatele le putem pune şini și sto- 
guri pe câmp deschis ca să le treerăm acolo, unde 

„au crescut, s6u cel puţin să nu avem să le cărăm pe 
distanțe prea mari. 

Pe distanţe mană se transportă mai ușor cerealele 
în bâbe, cari ocupă un volum și spaţiu mai mic, de- 
cât cele în paie; iar pentru transportul produetelo: 
volumin6se; a paielor, ternometelor și a plevei, rămâne 
timpul liber de iarna, unde nu avem alte ocupaţțiuni, 
eventual ca să mânăm vitele acolo şi. să Je tolosim 
cu vitele pe loc, la aşa numitele armane. 

„Grâul adunat se treeră seu imblătesee, pentru a 
'scâte bebele din paie. 

Preevatul se făcea înainte vreme prin baterea cu 
mlăciul seu prin căleatul cu vitele: (cai), i ar astădi 
mai mult cu maşinile. 

Preeratul cu mlăciul a rămas adi în us și ren- 
tabil numai pentru producțiunea. de semință, și în - 

s 

4



unele localităţi la proprietatea mică şi la codași, cană nu dispun de destule cereale, pentru a ocupa o ma- șină mică ori mare o i întregă. Bătăile grâului la, treeratul cu mlăciul sunt bătaia drepti, pe o parte şi alta a snopului, bătaia în răspăr adică costişată, bă- taia în spice, și apoi bătaia de spartul snopilor, la, care de. ordinar un îmblătitor mână înainte paiele cu hă- dăragul — capătul cel sent al mlăciului, iar ceilalță îl sprijinesc bătând drept, pentru a seâte bâbele din spicele aflate la mijlocul snopului. La treeratul cu mlă- ciul de ordinar se asocisză mai mulţi lucrători 2—3; '5,T la olaltă și treeră impreună în tact, - Pentru pregătirea de semință bună, snopi nu sa bat decât pe jumătate, pentru a cădea numai fruntea, | b6belor, celă: mai mari ŞI pline, iar celelalte rămân de se scot din paie numai iavna, târdiu, “când dispu- nem de mai mult timp şi de braţe ieftine. La; spar- tul snopilor, paiele de grâu tot-dâuna se rup, mărun- țesc și. încurcă aşa, că din ele nu putem face nici le- Sături pentru legat bucate și nici jipi pentru acope- remintele nemestiilor. Grâul se treeră cu mlăciul mai Sreu între tâte cerealele. ” i ' La călcarea lui cu vitele, 'snopiă se pun și desfac: pe o arie permanentă onă improvisată făcută pe un loc „plan și curăţit de buruieni și ţerină, și la ea, alergăm caii în semicere în trop peste spice, pănă când prin călcare și întorcere repeţită, tâte spicele'au fost rupte şi bobele scâse din ele. La căleatul cu vitele, nu le putem apăra ca ele să nu se îmbalege în paie, să nu pulberiseze aria, şi. deci cu totă precauţiunca și în- „grijivea ce li s'ar da, grăunțele din căleat es tot-deuna “mai necurate, decât la ori care altă: sistemă. | Treerâtul. cu mașina, este astădi cel mai espede- tiv și avantagios între tote, mai cu sâmă după ce: adi dispunem de tot-felul de maşini mari, mijlocii şi mici, „pentru proprietatea mare medie Şi mică. Apoi pentru treerat și ţăranii și micii proprietari se pot tolosi.de maşini mari cu abur. prin asociaţiune, după ce tree- rișul îl putem amâna și repartisa pe mai multe luni de dile în an.
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Maşinile de treerat de obiceiu le subinipărțim și numim 

după forţa motrice, cu care se: pun ele în mișcare: treerătore 

de mână, treerătâre cu vârtej de vite, treerătore cu motor de 

gaz — motor de apă — și treerătore cu abur, și electricitate. 

Treerătârele de abur și de vite sunt mai mari şi mai compli- 

cate. Dar şi ele să fac în diferite mărimi şi sisteme: Mașinile 

de treerat numite combinute dau grâul treerat, venturat, cernut 

„şi sortat gata. La celelalte trebue să-l vânturăm și cernem în 

mimă deosebit. O batoză cn mânile treeră 2 chile pe di; una 

cu vârtej 5—6 chile și: una mara cu abur 80 chile. 

Tveeratul cu maşina este forte ieftin și cu spor 
dar la el se vatămă și sdrobese multe bobe, cari pen- 
tru-seminţă nu sunt bune. De aceia din grâul treerat 
cu mașina tot-d6una ne trebuesce să dăm cu 1/,—!/y: 

“mai multă semință Ja semănat, ca de ordinar. 
Grâul se alege şi scote din plevă prin venturat, 

apoi se cere cu ciurul și cu triorul lui Mayer seu 
Pernollet, 

Recolta grâului se dstermină în diferite moduri :- 
Unii o determină după clăi, deși la acesta nici mări- 

“mea snopilor, nici numărul snopilor unei clăi nu este 
pretutindenea egală. apoi nici recoltele nu sunt în fie- 
care an egal de lisătăre adecă de-mari și pline la spic. 

Alţii. determină recolta numai după cantitatea 
grăunțelor scâse din paie și plevă, şi după capacitate ssu 
volum şi după greutate: Măsurile. vechi de capacitațe i 
diferă între ele, “după provincii și ţări; de aceea î 
timpul mai nou s'au adoptat de cătră cele mai multe 
state, sisteinul metric, hectolitru ă 100 litri pentru 
măsurile de capacitate, și Bilogramul quiintalul sâu 
maja metrică ă 100 Rlgr. eventual şi: tona 1000 Ier. 
pentru greutate. Totuşi “a noi în România, se deter- 

mină mai des încă tot după măsura vechiă în chile; 
și chila de Muntenia corăspunde cu 7 hectolitri, iar 
cea de Moldova 4.30 hl. s6u la Brăila și după libre 
englese. Un hectolitrn are 60—65 libre. 

Recolta medie la nui varieză intre 1%/,—2!/, Chile 
19—18.hl. la hectar. Producţiunea nâstră. medie pe 

un număr mai mare de ani, pe 22 ani (1862—76 ȘI
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„1886—92) a fost de 12,13 h]. la ha, cu o minimă de 6,54 hl. în 1865, și macsimă de 18,42 în 1887. 
In Transilvania, în 13 comitate, unde cultura grâului este de re-care însemnătate, 'recolta medie în interval de 12 ani (1877—1888) inclusive, a fost la, grâul de tomnă de 12,72 hl. la ha, și 11,1 bl. la grâul de primăvară; iar în Bănaţ dimpreună cu comitatul Bihorului, a tost recolta medie în acelăși interval la grâul de tomnă de 13,68 hl,, iar la cel de primăvară de 8,45 hl. la ha. Ungaria întregă are o producţiune medie de 14.05 hl. la ha; Rusia meridională, care pro- duce mai mult grâu. de primăvară, recoltă medie a ei este de 9,5 hl. la ha, iar Statele Unite în regiunea proprie a grâului, de 10,9 hl. la ha; Italia are LI, hl. la hectar eter E | | Din contră ţările cu agricultura intensivă din Eu- „_Yopa centrală şi apusenă, cari au o climă mult mai tem- perată și produc grâne făinâse, au o producțiune mult: mai însemnată decât noi; așa Austria are producţiunea “medie de 14,1 ha pentru tote ţările ei laolaltă, Fran- cia de 14,5 hl. Germania 18,4, Țările de jos 22,0 nl. iar Anglia 244 hl.-la h. Producţiunea maesimă a lor se urcă peste 30 hl. și mai mulţ de hectar. Grâul de primăvară, este tot-dâuna mai nesigur decât grâul. de tomnă, şi el dă şi recoltă mai puțină decât acela. Alacul dă în termin mediu la, noi'13,67—20,5 hl., iar în streinătate. 20—49 hl, 

Un hectoliţru de grâu sticlos cântăresce 81—88 Blgr. — grâul făinos cântăresce ceva, mai puţin 75—80 — grâul de primăvară dela 71—80 Klgr. — alacul ŞI tenchiul 39—46 Klgr. Un Bushel are 60 Rlgr. Afară de grăunţe mai obținem și 18—25 q paie; în regiu- nile ceva, mai recorăse mai multe, 30U—385 q.: » 

Producţiunea şi comerciul de grâne. 
Cultura şi producţiunea de grâne în măsură preponderantă pentru esport, se află de present în mânile -statelor rămase îna- poi în cultură și civilisaţiune, seu a celor noui, numai de cu- rând deschise civilisaţiunei, cari dispun de un pământ virgin şi



| o — 58 —. 

bogat, de o climă favorabilă și au. o populaţiune rară. Ele fiind 

puţin populate, de obiceiu au lipsă de braţele şi de capitalurile 
„. mecesare pentru ca să potă întroduce o cultură intensivă, și deci 

prin forţa împrejurărilor sunt constrînse să urmeze mai mult o 

sistemă de tot estensivă și rapace, storeând pământul de forciele 

și bogăţiile sale seculare. . 

Întinsele şi mandsele şesuri — preriile Statelor Unite, vas-. 

tele stepe ale Rusiei meridionale, Bărăganul României și pus- 

tele (Alfăldul) Ungariei formeză actualmente grânarele pentru o 
mare parte din statele şi ţările Europei. apusane, cari trebuesc 

să-și impârte pânea necesară din afară. 

'Pări-esportătâre de cereale sunt: Statele Unite ale Ame- 
ricei de nord, Rusia, România, Canada, Ungaria, Indiile și Aus- 

tvalia, iar ţări importătore de cereale sunt: Anglia, Belgia, EIl- 

veţia, Francia, Austria Germania, Grecia etc. ” 

În comerciul cu cereale, -grâul ocupă locul prim, ca 

„planta. principală pentru alimentațiunea poporelor, apoi vine 

porumbul și în urmă secara. Poporele romanice consumă multă 
pâne de grâu şi mămăligă (polentă) de porumb, iar basa ali- 

mentațiunei poporelor germane și slave o formeză secară. Vote. 
statele citate mai sus esporteză în prima linie. grâu și făină de 
grâu, iar Statele Unite și România esporteză pe lângă grâu şi 

mult porumb. Rusia, meridională esporteză numai grâu și ceva, 

porumb, pe când Rusia centrală și boreală, esportâză cu deose- 

bire multă secară: Ungaria importeză mult grâu pentru morile 

sale forte perfecţionate, dar în schimb: ea esporteză multă făină 

în Elveţia, Germania de sud, Austria și Brasilia. Orzul și ovăsul 

nu fac obiectul unui comerciu așa însemnat; mai important este 

comerciul cu orzul de slad — orz de bere. 

- Dintre ţările esportătore de grâu, dau în termin mediu pe 

an streinătăţii în millione hectolitri: Statele Unite 52 mill., Ru- 
sia 45 mill., România 8 mill., Algeria 3 mill., Ungaria 6,6 mill,, 

Canada 6 mill., India Britanică 9,3 mill., Egiptul 3 mill.; iar 

dintre țările importătore cele cari nu pot produce pânea nece- 

sară și o parte din ea o cumpără din streinătate: Anglia im- 

porteză pe an la 68,4 mil. hectolitri, Germania 23,3 mill., Bel- 
gia şi Italia câte 3,1 mill., fie-care, Elveţia 3 mill., Olanda 2,5 

mill., Portugalia 0,6 mill., Grecia cu 0,2 mill.
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Din aceste vedem, că România ocupă locul al treilea între statele esportătore de grâu, iar între cele. esportătâre de po- rumb locul al doilea, emulând după cantitatea ce esporteză, cu Statele Unite. > 7 Sa - România a esportat în cei din urmă any în mit de Kilo- grame seu tone: 

Anil: grâu: făină: la olaltă so- porumb: : i - ! cotit în grâu: , 1587. „502,165 * 9319 514,765 733,953 1888 530,563... 15,605 $51,653 376,181 1889 "945,393 16,528 ' 967,728 528,650 1890. 929,829 | 9,866 934,529  : 746322 1891: 661,375... 11,167 675,466 700,909 1892 771012 17,313 . - 194,412 657,680 __1893 109,952 - 20,430 730,559. 1.919,114 1894. „683,605 31,324. 702,399. 605,429 1895 971,938 92,029 981,455 330,835 
Morile române scot din un vagon de 10,000 Klgr. grâu: 22 tăriţe şi ermie . ... - 7 9,200 

3%, lipsă, rămășițe, gunie, . Pa 30, 
„15%, făină, negră impropris pentru espori „ 1400 .,. 60%, făină uşoră destinată “an 64000 - 

| | | | 10,000 „. --, 
Porturile “și piețele principali pentru esportul grâului sunt în America: New-York, San-Francisco, New-Orleans, Montreal și Baltimoore, în Europa: Odessa, Nicolaeff Taganrog și Kertsch în 

n » 

2 

n 

n 

„Rusia — apoiB.răila Galaţi, Constanţa, Calăraşi, Giargiu, Dumu - Măgurele, Corabia, Bechet,. Calafat şi 'Purnul Severin în Ro- „mânia, Varna, Rusciuc, Şiştov, Nicopoli-şi Lompalanca, în Bul- garia şi Semedria, Cladova și Craguievaţ în Serbia, "Tureia - enropână esporteză prin Constantinopole şi Salonic. Ungaria are piețe importante de grâne în: Budapesta, Moşon, Seghedin și Canija mare (Nagy Kanizsa). ac a 
Pieţele principale 'peniru debușeul și desfacerea, grâului sunt: London, Liverpool, Hull,: Southampton și Glasgow, tâte în Anglia, apoi Anvers şi Brucsella în Belgia, Hamburg și Brema, Berlin, în Germania, - Marsilia Havre şi. Dunkerque în Francia, Lissabona, în Portugalia, Genna și Livorno în Italia, apoi Triest, Fiume, Viena și Budapesta, în Austro-Ungaria. -
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Dar pentru agricultorul mare. şi speculaţiunea modernă nu 

vine în considerare numai cantitatea de cereale, ce aruncă pe 

piețele streine, o ţeră stu alta, ci este necesar și util tot odată, 

de a cundsce mijlocele și metodele de producțiune a fie-cărui stat 
şi ţără, cu care el vine în contact direct şi indirect pe pieţele 

streine. În privința acesta, în fruntea tuturor țărilor şi statelor, 

atât esportătâre cât și importătore, stă America, în' special Sta- 

tele Unite ale Americei de nord, care prin forța lor colosală de 
producţiune și prin cantitatea enormă și ieftinătatea produselor 

lor, au pus în uimire lumea întregă. 
Statele Unite, 'deşi după mărime și întindere întrec pe orl 

şi care statal Europei, afară de Rusia, dar totuşi ele nu tote 

“şi peste tot se pretâză de o potrivă la cultura grâului în 
masă — căci parte din ele așa numite statele vechi — suni state 

industriale, importătâre de pâne și carne din afară, din sta- 

tele cele noni pur agricole, și parte din ele nu se preteză de 

loc, la agricultură seu cultura de cereale; aceste sunt mai cu 

s6mă platourile înalte şi secetâse din vest și centrale — din 

causa 'lipsei totale de plâie şi e climei celei prea aspre. | 

În statele-vechi. din sud şi centrale, în partea supusă plu- 

găriei predomină seu numai cultura buzbacului seu bumbacul 

în alternaţiune cu porumbul. În statele centrali predomină aprope 

cultura porumbului esclusivă. Ele și dacă se ocupă încâtva şi cu 

cultura, grâului, totuşi esporteză relativ forte puţin grâu, de 6re-ce 

el se caută şi desface în statele și centrele mari industriale din 

apropiere, cari nu mai pot produce pânea necesară populaţiunei 

lor ci numai 5*/, — adecă abia suficientă pentru 2 săptămâni 

şi jumătate, iar altele, numai pentru câte 6 și 8 luni de dile: în 

an. Totuşi şi aceste produc și esportă relativ mult porumb. 

Astfel în regiunea proprie a porumbnlui, deşi se cultivă și 

„ceva grâu, dar relativ mai puţin: În Nebrașka cultura grâului 

ocupă 49,0%, din suprafaţa, totală supusă plugăriei şi faţă de 

46,6%, supuse culturei porumbului; în Maryland, grâul ocupă 
37,4%, faţă de 48,5%, cu porumb, Indiana grâul ure 37,5%/, față 

de porumb cu 53 (A Ohio 37,4%, (faţă de 48,2%, porumb); 

Virginia vestică 35,0%, (faţă de 50.0%, porumb), Kansas 32,2%, 

grâu (faţă de 59,0%, porumb); Missouri 23.83%, grâu (față de 

64,4"/,. porumb); Iowa cu 26,7%, grâu (față de 5%,7%/, porumb); . 

Kentulky cu 24,7%, grâu, față de 64,4%, porumb); Illinois cu
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22,3%, grâu (față de 62,3%, porumb) ete. Tâte aceste staţe deși cultivă, şi produc grâu pe o scară însemnată, totuşi el se con- sumă, tot în interior, și de esportat se esporteză de acolo pen- tru Europa numai porumb. 
| Ca ţări producătăre şi esportătore de cereale, în special de grâu, s6u mai bine dis, regiunea proprie a grâului o formeză actualmente, pe de o parte statele de pe litoralul oceanului Pa- cifie ; California, Oregon şi Washington, și de altă „parte, sta- tele riverane din jurul celor cinci lacuri mari: Lake superior, Michigan, Huron, Erie Și Ontario, și anume: statele Michigan, Wiscusin, Minesota, și Dacota, apoi la, sudvest de ele, pe limi- - tele zonei arride statele : Nebrașca și “Kansas. Acolo ea şi la noi, cultura grâului se tace pe o scară forte întinsă; se semănă grâu după grâu fără repaos şi fără gunoiu, pănă ce pământul nai pâte produce ceva. Cu slăbirea lui crescândă, i se lasă trep- tat repaose tot mai mari și în fine pământul sleit se părăsesce, 

Cultura grâului ocupă. în Minnesota, 11,9/, din suprafaţa, totală supusă plugăriei, în Dacota 58,8%, în „Michigan 53,7%, în Wisconsin '48,1%,, iar în statele Pacificului în California, 11,5%/, în Oregon 70,3%, în Washington 60,0%/, ete. Acestea “nu numai că produce cantități colosale de grâne, dar deosebit - de cantitate, ele produc tot-odată, și nisce grâu de o calitate “superidră, tot grâne sticlâse ȘI tari, cari din causa bogăției lor 

. 

: 

în glutin, sunt căutate şi apreciate în lumea întregă. Decr pen- tru noi ele sunt cu atât mai de temut. 
Nu numai că cultura grâului ocupă acolo suprafeţe formi- dabile, dar .ea se maj pote întinde încă colosal, cu pătrunderea populațiunei înainte, în teritoriile reservate indianilor adi încă neocupate. Totuşi nici ea nu va merge la infinit, căci după pro- verbul latin: „Certi sunt denique fines — și ea trebue să aibă o li- mită ; și în adevăr 0 și are. Limita culturei grâului și a estensiu- uei lui, este formată în nord — care. coincide cu marginea de nord a lacului, superior, prin iarna cea lungă, care acolo ține 'câte . 1 luni de dile, și prin vânturile gheţose datorite golfstromului ce. vin dela polul glacial de nord; iar cătră vest este lipsa de ploie, care i pune o stavilă peste care ea' nu pâte trece... Acesta, coincide îu 'trăsături generale cu gradul 100 long. de vest. şi ţine pănă la gradele 120 long. de est după meri- dianul de Greenvich. Acâsta formeză platoul central, cu o climă
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aridă şi secetâsă, unde cerealele nu reuşesc de loc, “din causa 

secetei şi frigului de nâpte. Şi aşa pe litoralul oceanului Pacific, 

mari întinderi ca să potă fi cultivate cu cereale trebuesc supuse 
irigațiunei şi sunt inrigate. În California producţiunea medie 

de pogon (acre) = 40 ari este de 13,3 bușhel stu 362 Klor. la 
hectar. Spesele de producţiune se urcă acolo loco de bușhel” 

61,285—80 cents=3, 21—4,90 franci, seu de cântarul metric 

(300 Klgr.) 11, 81—15, 45 lei. : 

'Pransportul pe liniile ferate în California, este mult „mai 

scump decât în celelalte părți ale Statelor Unite, de dre-ce acolo 

nu sunt linii ferate deosebite, şi nici rîuri şi fluvii navigabile de- 

vre-o importanță, care să-și facă sieși concurență una la altă. 

De aceia acolo tarifele pe căile ferate sunt de ordinar de 3—4 

ori mai mari, decât în estul Americei. La preţul! de producțiune 

este deci a se adăoga încă preţul de transport mai mare pe ca- 
lea ferată și tacsele de asigurare. , De 

Spesele de transport peste ocean dela San-Francisco la Li- 

verpool, varieză între 1 L. şi 5 sh.—34,37—56,87 lei tona. 
Transportul dureză câte 8—4 luni de dile, dar el este . relativ 

forte ieftin. California esporteză cam 30%, din esportul total al 

Statelor Unite. a. 

A doua regiune mare a grâului, din nordul şi nord-vestul 

Statelor Unite este aceia, care singură domineză, și care spărie 

„Europa prin cantitatea colosală a producţiunei sale, ca şi prin 

calitatea superidră a produselor ei. Condiţiunile ei de produc- 
țiune şi de desfacere sunt din cele mai avuntagiose: Un sol din 

cele mai bogate, parte acoperit cu păduri, seculare, de esențe 

reşinâse şi frunzâse, parte câmpiă netedă și plană — preria — 

fără arbore s6u arbust pe sute de mille pătrate după analogia 

Bărăganului, seu parte din terenul de transiţie, situat între 

“ambele. Nu scii, care din terenul ocupat de ele, este mai mănos 

și mai propice pentru cultivat. Apoi ele mai dispun și deo 

climă relativ domolă, şi priinciosă atât culturei “grâului, „cât și 

la tot felul de plante agricole. 

Deosebit de ele, pote nicăiri pe lume nu esistă posibili- 

tatea, şi înlesnirile mari de transport pentru cereale, ca tocmai 

în centrul acesta, unde numărsele lacuri, canale şi riuri navi-. 

gabile au să tină o concurenţă înverșunată cu o reţia de căi 

ferate din cele mai dese, ce pote esista undeva. Graţie concu-
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„_renței celei mari, ce-și fac căile ferate reciproc, și societăţilor 
de vapore, agricultura Statelor Unite se bucură astădi de tari- 
fele cele mai scădute din lumea întregă. 

Societăţile de vapore şi căile ferate' din Statele Unite însă 
nu S'au limitat numai la reducerea tacselor de transport pentru 
cereale, ci ele totodată au făcut tâte înlesnirile posibile agri- 
cultorilor particulari, făcându-le pe la gări, docuri, elevătore cu 
tot felul de mașinării. pentru păstratul, curâţitul și încărcatul 
productelor. Acolo agricultorul particular 'şi trimite -productele 
sale de -pe arie de a dreptul la docul ori elevatorul cel mai de 
aprope, de unde le vinde prin comisionari, fără de a le mai păs- 
tra și asigura în magazie ete. . | 

Producţiunea medie a. grâului în statele din nord-vest este de 13,6 bușhel de pogon (acre) iar spesele de producţiune se 
urcă local la 73—83 cents de bushel seu 3,83—4,62 lei de bu- şhel, scu de 100 Klgr. 6,80—7,70 lei. i 

| Centrele mari pentru adunarea şi comerciul de grâne actual- 
mente sunt Chicago cu 48,6", St. Louis cu 13,6%, 'Toledo cu 
8,9/, apoi Milwaukee cu '7.5"/,, Peoria cu 8,20, Detroit. cu 
3,0%, Duluth cu 5,0/0, şi în fine Kansas City cu 4,7%. 

„ Grosul esportului de cereale din America se face actual- | mente peste New-York, care ocupă 45—48%, din totalul espor- tului de cereale. apoi Baltimore cu 13,5%, Boston eu 13,0%, . Philadelphia cu 9%, şi New Orleans cu 8,5%. 
- Transportul dela Chicago la New York (1600 Klm.) este “de buşhel pe apă 6,6 cents., pe apă şi calea ferată 9,75 cents,, 
dela St. Louis la New-York (1700 Klm.), cu trenul e de 133. . cents., iar dela' Șt. Louis la New-Orleans (1120 Klm.), pe caice 6,4 cents. de bușhel. | - 

"Transportul peste ocean dela New:York la Liverpool este de bușhel 6,2 cents. | | i | 
„Astfel după o relaţiune oficială a marelui diar Times din „30 Aug. 1880 100 Klgr. grâu american constă şi se pote vinde tona în Liverpool cu următârele preţul: _ 
1) spese de producţiune în vest dimpreună cu tacsele de tran- | sport şi magasinagiu în docul de aprope 13 mărci — fenici, . 2) transportul la. Chicago cu trehul . . 3 „, 10 
3) transportul dela, Chicago la New-York - Aa 

Pe apă ee. 9, 40 SI 

2



— 64 — 

4) transportul pe mare dela, New-York: la 

  

Liverpool. . . , . 1 e a a 9 mărci 30 feniel. 
5) spese de tratament în America . . . —-,„ 50 
6) 4 3 i - „Liverpool. . . 1 — 

Suma . .22 „ 380 

=—2f lei 85 bau ») 

“Rusia, şi în special pe noi ne intereseză şi vine în atin- 

gere directă cu noi numai Rusia meridională, cu stepele ei vaste 

cu pământul negru, cu cerno zemlj bogat, care produce grâne tari 

și sticlose, ca și ale nostre. Ba cuprinde un teritoriu vast cu 

17 gubernii centrale, 4 de sud-est, 5 de sud și teritoriile căza- 

cilor de Don, la olaltă cu 38 mill. suflete, și o producţiune 

anuală de 410 milline hectolitri de cereale. 

Acolo pământul, este tot așa. de fertil, ca şi la noi, numai 
cât clima este mult mai aspră și mai escesivă. decât a nostră. 

Populatiunea este rară, braţe relativ puţine și scumpe. Acolo se 

cultivă cu deosebire grâne tan: grâul Cuban, grâul arnăut și 

Ghirea, ambele mult căutate la Coustantinopole, Smyrna și Gre- 

cia. — Producţiunea medie este numai de 8,25-9,5 hl. la ha. 

Spesele .de producţiune nu sunt mai mici decât ale nostre. Pro-" 

„prietatea mare de acolo este înglodată rău în datorii ipotecare. 

Mijlâcele de comunicaţiune şi transport sunt inferisre alor 

nostre, căci Rusia deşi are multe și mari: artere de comunica- 
țiune ieftină pe apă, în fluviile sale considerabile ca Nistrul, 

Niprul, Donul, Prutul, Volga ete., totuși o mare parte a anului 

7 luni de dile ele sunt impracticabile, din causa înghețurilor și 

sloilor, şi aceste vin tocmai în sesonul campaniei. Deosebit de 

ele sunt alte mari dificaltăţi de, transport la eșirea din ele, din 

*) Reducerea a naviului pe anii din urmă pentru transportul de - 
cereale este fâte însemnată: . 

Fracht,pe mare. 

Dela New-York la Liverpool sea Dela Dunărea de jos: 
4 : Shil d. alte portunI ale mărei Nordului: | 153116 de tonă 5/0 | 

j _ Shil d. . 1836 186 
18114—'16 de tonă 30/î : 2 
1889 Ă 17/9 1595 n n 11/0 
905 7 Dela Odessa: 

- Shil d. 
Din India: 1983 de tonă 16/6 

| Shi d 15Y5 2 n 10, '0 
1SS2—85 de tonă 91,0 , dela Chicago la 
1996—90 „  „ 9948 New-York pe apă 18/ 
1591-95 pp 956 i pe calea ferată . 50/
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- causa, potmolirilor.. la gurile lor şi în marea de Azow. De 
aceia transportul de cereale în Rusia, meridională se face cu 
preferința pe calea, ferată, care este mai sigur și “mai espeditiv. 
Portul principal al Rusiei meridionale pentru esportul de cereale 
“este Odessa, peste 'care trec anual la 18—20 mill. - hectolitri de 
bucate, între cari grâul ocupă locul prim cu 10 mill. hl., venite 
parte pe apă: Prut, Nistru, Nipru, și parte pe. calea ferată. 
Tacsele de transport în Rusia, pe apă și calea ferată, se pot 
vedea la cele române. 

"Ungaria are faţă, de noi, multe şi mari avantagie: ca mij- 
loce de producțiune pe Alfăldul întins un pământ tot așa de: 
mănos și bogat ca și al nostru, clima însă și acolo este aspră. 
Dar Ungaria în schimb este mai bine populată decât România, 
şi agricultura ei mai sistematică. Grânele de Bănat și “Lisa au 
“dobândit o reputaţiune europenă. Pentru transport Ungaria dis- 
pune de multe rîuri și fluvii navigabile, și de o retea de căi 
ferate bine desvoltată. Tacsele de transport pe căile ferate însă 
sunt mai mari ca la noi. Pentru debușeu Ungaria, are o mul- 
țime mare de mori sistematice și pieţele mari ale Austriei in- 
dustriale în apropiere ” și fără tacse. vamale — Viena, . Briiu, 
Praga ete. - - 

- România are la activul ei o climă ceva mai dulce decât 
a Rusiei, a Canadei şi a Statelor unite producătâre de grâu;: 
are un sol tot-așa, de fertil și bogat dela natură, pământul ne-: 
gru ca şi ele, iar-mijlâcele de transport şi comunicaţiune dacă 
nu mai multe, dar mai bune și-mai ieftine, decât acelea, 

Dacă cu tâte acestea România este inferidră lor în privința, 
producţiunei și abia că pote susţine concurența cu: ele, causa 
este însași starea înapoiată agriculturei nostre în care ne găsim. 
Ar6ndașii noștri sau prea întins cu cultura grâului și a porum- 
bulai peste puterile lor şi peste necesitatea, reală, negligând pe 
celelalte ramuri de producţitine agricolă cu desăvârşire. Aprâpe 
întreg pământul dela șes a fost. spart și supus plugăriei, şi nu-- 
mai cea ce a fost acoperit. cu păduri a rămas păn' acum ne- 
spart şi neistovit. În ochit lor pimâut de cultură este tot ce pote 
fi arat şi cultivat cu grâu și porumb. . , | a 

+ Cultura, porumbului ocupă la noi 41,83%, a grâului 34.34%, 
din suprafața totală destinată culturei cerealelor și 3-,04%/, even- 
mal 27,94%, din: suprafaţa totală supusă plugăriei.- În urma 
„Dr. G. Maior. „Agricultura, rațională IL. - 9.
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acestei. culturi unilaterale de grâu şi porumb, lucrarea pămân- 

tului -nu pote fi decât defectuosă și negligentă, de undă urmeză 
„de sine, că nici producţiunea nu pâte fi satisfăcătăre. 

Apoi fiind-eă proprietarii mari dela noi nu vor se sacrifice 
nimic pentru înzestrarea și dotarea moșiilor lor cu ecaretele ne- 
cesare, iar arândașii nu ţin vite şi pluguri Propril,, de - loc stu 
cel puţin nu în raport cu întinderea moșiei, iar ţăranul esploa- 
tat este în mizerie ; deci ne lipsesc tote elementele necesari pen- 
tru cultura” sistematică a ori cărei moșii. Mai departe arândașii 
„noştri, fiind de ordinar recrutaţi din alte meserii şi ocupaţiuni, 
streini de ramura agriculturei, ei nu posed. nici cunoscinţele 
necesare de specialitate, și nicI capitaluri mari atât de indis- 
pensabile agricultorului mare de astădi. Șeslele de agricultură 
la. noi abia: vegetâză lipsite fiind de or-ce consideraţiune și - 
sprijin moral din partea marilor cultivatori. 

Cuceririle mană ale sciinţei agronomice şi a le technicei - 
moderne în materie de agricultură, au rămas cu totul streine 
de agricultură mare și mică a nostră. Cu tâtă mulțimea de ma- 
şini perfecționate, ce am întrodus, cu rost şi fără de rost în 
țeră,--sistema nostră de plugărie și cultura pământului ea, intelli- 
ginţă şi technică, a rămas tot cea vechiă și primitivă ferdnescă, 
Țăranul nostru însă se află pe o tr&ptă a morală și materială mult 
“imferidră, faţă de țăranii români şi streini din alte state; ra- 
sele nostre de vite s'au perdut și pipernicit, și unele din ele 
sunt pe punctul de a dispare cu totul din tera. 

În privinţa plugăriei propriu dise, din pământurile cele. 
mai bune și cu clima relativ destul de potrivită pentru grâu şi 
porumb, noi afară de Rusia, producem mai puţin și prost între 
tote“ statele Europei și Americei, iar producțiunea nostră scade 
în cantitate și calitate, pe an ce trece. 

Spre acesta este destul să amintim aci, că pe pieţele s streine 
la Anvers, Londra ete, în comereiul internaţional grânele n6s- 
tre nu se bucură de o reputaţiune deosebită, din causa necură- 
țeniei lor deși dela natură ele sunt de forte bună calitate şi se 
întrebuințeză la amestecul cu grâne moi, pentru amendarea ace- 
lora. Acolo din causa necurăţeniilor lor le-a eşit numire. prostă, 
ceea, ce reese din raportele consulilor ţărei din streinătate. 

Acâsta. este o mică și slabă. mângăiere pentru noi și ţera 
n6stră, care aspiră a deveni Belgia, orientului, și mai 'mult o
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parodie, ce se pote opune la laudele despre progresul agricultu- 
vei nostre. Progresul și grandiositatea ei consistă mai mult în 
bela cunoscută în Australia sub numirea de. „Ju he-callt, ia şi 
stârce totul, și nu mai lasă nimic în urma, ta. | 

__O atare sistemă rapace nu pote fi decăt o palidă, consola- 
ţiune „pentru faptul, ncă România ocupă între statele lumei rândul 
întâi în privinţa cătimei, ce ar fi venit de fiă-care locuitor al 
țărei din recolta grâului ;- rândul al teilea în privinţa întinderei 
terenului, ce acestă cereală ocupă din suprafața întregei ţări; - 

- xândul al noutlea între țările cari participă direct la comerciul 
- de cereale (18) şi rândul al unspredecelea, când este vorba, de 
producţiunea mijlocie la hectar (15,06)2. e | o] 

” În realitate însă după datele aceluiași biurou de statistică 
pag. 8S Media producţiunei nostre pentru 92 anr (1862—76 şi 
1586 —92) nu a fost de 15, hl., ci numai de 19,12 hl. la hee- 
tar, nici o chilă la pogon. | | 

În privinţa mijlOcelor de transport şi comunicaţiune Ro. 
mânia este mult: mai avantagios situată, decât. Rusia și Statele 
„Unite ale Americei, de Gre-ce ea este mult mai apropiată de 
centrele mari ale Occidentului decât ele. .. - 

Apoi mijlocele de transport la noi tâte fiind ale statului, 
„staţul a făcut cultivatorilor noştri mari tâte înlesnirile posibile, 
pote în detrimentul desvoltărei economice omogene a țărei, cu 
tarifele cele mai scădute -din Europa pe căile ferate, docuri ete. 
AdI din ouă și care punct al Munteniei, grânele aflate în gările 
căilor ferate, în 5—6 ore pot ajunge cu trenul la marea, arteră 

"de comunicaţiune a Dunărei, „cu transportul. ei ieftin pe apă; 
„dar dinMoldova, din fundul Moldovei „Chiar, - dela Dorohoiu și 
Botoşani, cerealele ajung în 380 ore. la Brăila, și Galaţi, dacă 
mu prefer a. plăti tacse de întrar6 în Rusia, pentru a ajunge la, - 
“Odessa. .: e i Sa 3 

'Tacsele pentru transportul cerealelor pe căile ferate române, 
sunt în Europa cele mai mici dintre tâte, cu 4,75 parale de tona; 
-<hilometrică, iar când distanța este mai mare de -300 Klm., 
atuhci se plătesce de - tonă (1000 Klor.) și Kilometru, numai 
3,75 bani; atari taese scădute, nu au actualmente nici statele . 
culte și cele mai bogate ale Europei. Faţă de aceste tacse mini- 
male dela noi, în Rusia se plătesce în bani: de ai noştri, de tona, 
Nilometrică 5,35 bani, în Serbia 10,65 bani, în Ungaria pe căile
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ferate ale statului „ungar 17,65 bani, iar pe ale Staatsbahnului 
austriac 18,48 bani, iar în Germania bogată, câte 25 bani etc. 

Apoi Brăila şi Galaţii dimpreună cu celelalte poriuri du- 
nărene dela noi, sunt mai puţin închise din causa îngheţurilor 

decât porturile de pe fluviile și riurile navigabile ale Rusiei, nu- 
mai 8 luni de ile. Când i se vor canalisa seu cel puţiu regula 
riurile mari ale ţărei: Prutul, Siretul, Jiul, Oltul cu Argeșul vor 
avea agricultorii riverani de acolo o mare înlesnire cu tacesele 

„ieftine de apă pentru scoterea produetelor din lăuntrul țărei, la- 
"unul din porturile și pieţele centrale. . 

Deosebit, de ele acum după, deschiderea podului Carol I 
peste Dunăre, România are şi pentru timpul de iarnă, un port.” 
sigur la mare, la Constanţa, care iarna pe timpul îngheţului va 
atrage la sine întregul trafic de cereale al României şi din ța- 

- rile vecine. : | 

Pentru transportul pe mare, tacsele pentru cereale nu sunt: 
mară,. dela Brăila la Londra pentru tona de grâu se plătesce 

"actualmente 14 lei 75 baur; dela Constanţa și “mai puţin, căcr. 
sunt mai mici asigurările, pe când transportul dela New: York... 
la Liverpool este de tona 27 lei 85 bani. 

Despre istoricul culturei: grâului în. țările nostre găsim ur- 
„mătorele: Pănă la întroducerea porumbului, pe la începutul se- 
clului al XVIII, la 1718 sub Nicolae Mavrocordat, orzul, meiul. 

și hrișcă, formau aprope esclusiv hrana poporului român, din 
"care el făcea atât pâne, cât și mămăligă. 

Secară se cultivă puţină și se făcea unic pâne din ea stu 
că se întrebuința, la, fabricaţiunea de rachiu de bucate. Grâu se 

cultivă relativ mai puţin şi numai ca o plantă de elită, din di- 
ferite cause: că el, ca plantă de tâmnă, recerea mai. multă. 
muncă, și i trebuia, și timp mai mult, pentru a se face. Apoi la 
munte el nu se prea face ca grâu de tâmnă, ci numai alac, 
tenchiu s6u grâu de primăvară, din causa zăpedilor celor mari, 

„cari dureză prea mult. Ă 

Vom reproduce câteva citaţiuni din diferi autori. 
Mai întâi romanii și toţi autorii din evul mediu, înțeleg 

sub” numirea de frumentum pâne, mai mult-orz și meiu decât: 
grâu. Apoi Dion Cassin amintesce, că pe timpul. ocupațiunei 

“române, în Dacia se cultivă mai mult numai orz și meiu. Meiul 

servia și Dacilor de alimentaţiune principală, din care ei făceau |
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pâne și probabil mai des mămăligă. Pe timpul invasiunei bar- 
barilor, poporul autohton retras în munți, nu putea, cultiva, acolo 
grâu de tâmnă, din causa climei celei aspre, ci se cultiva atunci 
ca și adi numai: orz, meiu, alac,. tenchiu, ceva grâu și secară 
de primăvară. - o 

Pentru prima dată în epocă, postromână, găsim numirea de 
grâu, ca cultivat în Muntenia la 1399 Main 11, înti'o donaţiune . 
a lui Mircea cel: bătrân, cătră mănăstirea dela, Strugalea „că 
dela curtea domnescă să aibă merticu pe tot anul: câte. 15 gă- 
lete de grâu şi câte.2 buţi de vin — iar pentru . Moldova la 
1453 — întwo danie a lui Alesandru Vodă fiul lui Iliaș, cătră _ 
mănăstirea Pobrata, căreia i dă cera domnescă din 'Lirgul fru- 
mos 6 buţi-de vin din dijma, vinului dela Cotmnani seu dela Har- 

„leu şi eu voia şoltuzului şi a pârgarilor dela 'Baia, ca dela, mOra 
“or să:aibă-mănăstirea” nâstră pe tot anul câte. 12 col6de (m&- 

sură) de orz şi 4 colâde de grâu fără nici o zăbavă; iar dacă 
saşii din Baia vor călca vre-odată acestă : tocmelă, atunci. acei 
saşi ne vor plăti 60 ruble de argint. În casul din urmă orz şi. 
„grâu dela o moră săsescă, la care probabil măcinau şi româniy 
„din satele vecine — orz mai mult, grâu' mai puţin. 

Și mai esplicit este Cantemir în Descrierea Moldovei, care 
„ne dă o icână fidelă a agriculturei vechi române: „Câmpii Mol- 
dovei sunt lăudaţi pentru rodirea, lor atât de istoricii vechi, cât 
şi de cei noui. Semănăturile, cai nu se pot face la munte pen- 
„tru recâlă, cresc atâta de frumos pe câmpir aceştia, neted, în- 
cât grâul în ani cei bine roditori, *şi dă locuitorilor semința cu 
două-decă şi patru părţi mai mult; secara cu -trei-deci de părţi, .- 

„orzul cu șase-deci de: părți, iar mălaiul (adecă meiul), de nu va 
vedea cineva, însuși, cu greu va crede,» căci. asemenea "3 dă se- 
mința cu trei sute de părți mai mult decât sămănăturat, | 

ldovă așa de roditore ca pentru 
celelalte semănături, şi nier nn este obicmuit pănă la atâta, pen- 
iru-că cail se hrănesc eu orz, în loc-de ovăsi. o 

„Pentru ovăs nu este Mo 

„Mălaiul cresce atâta de frumos în ţsra de jos, încât; este 
la putință; pentru aceia au şi țăranii acestă parimie: că mălaiul 
în ţera de jos._ și merele -în țera de sus nu au „€6jă. Pe acesta, 
măcinându-l, ei îl fremântă, şi-l fac pâne și-l mănâncă mai vâr-. 
tos cu unt, când este calde, Se |
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Acesta era starea agriculturei, şi alimentaţiunea 
poporului nostru în tote “țările înainte de introducerea, 
“porumbului... _ - _ 

O sută de ani mai târdiu, din incidentul anecsă- 
rei Bucovinei la Austria, iată ce dice guvernatorul 
bar. Enzenberg, despre agricultura ei, care era întoc- 

„mai și în celelalte provincii și ţăi locuite de români: 
„Plugărie se face puţină în unele văi mai largi în care se 

cultivă fără de gunoiu şi fără de nici o -rotaţiune sistematică, 
porumb, meiu, orz, în și cânepă, dar și aceste abia în măsură: 
suficientă pentru acoperirea necesităţilor proprirt. 

„Semănături de tomnă se fac forte rar, iar pentru cele de 
primăvară; ma prinde nimme mai curând de cârnele. plugului, 
pănă ce vitele nu Sau recules încâtva la păşune, iar semănătura- 
târdie, vine îndată în lunile cele calde de vâră, unde i lipsesce 
umedela de iarna, şi dacă, nu nimeresce o vreme cu. deosebire 
bună, ele nu se-iac, şi recolta ese slabăt, 

„Bucatele se adună şi treeră'sub. cerul „liber, iar .gră răunţele 
se păstrezi în butâie și coșuri“, 

„Suri şi magazii lipsoset . ” - _ 
„Cu deosebire se simte mare dusă de ag ugazii pentr a productie, 

în zăra acesta“, | 
„Țăranul care cu recolta, sa nu găsesce alt mijloc de în- 

trebuințare pentru ele, w'are nici ambare și nici putință de ale 
- ținea și păstra timp mai îndelungat. Prin urmare lui nu î.se 
plătesce munca, la, timp, și când are lipsă de ea, el 'şI risipesce 
prisosele, perde drâgostea de „Plugărie și un singur an neroditor, 
produce scumpete şi lipsa de pâne, și sume mari de bani es din 
țeră afară pentru cumpărătârea de bucate. 

Tabloul desfășurat aci, se potrivesc de minune cu starea; 
actuală socială și morală a ţăranului din România, în a. cărei 
stare în timp de 100 ani și mai bine, nu s'a. „produs nică o- 
amelioraţiune, afară numai că în urma reducerei pășunilor și 
fenaţelor, el a perdut din numărul însemnât şi valorea vitelor 
sale domestice, ce-poseda atuncl. . 

Despre “Transilvania, geograful L. Marienburg (1815) dice, 
că grâul se-cultivă şi reușesc în ţera, întregă afară de ţinutul 
Gherghiului și alte câteva regiuni înalte şi sterile, iar secară se 
cultivă mai puţină și numai pentru fabricaţiunea” rachiului de
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bucate și numai, în anii răi, se face pâne din ea. Apoi: despre 
Fundul regiu dice, că câmpiile lui produc tot felul de producte, 
și mai cu semă un grâu escelent, și în așa, mare cantitate, că! 
la sașiy lor, pânea de secară este necunoscutii. 

A. Wolf în descrierea” Moldovei dice, că în: Moldova. nu 
se cultivă grâu de tâmuă în așa mare măsură, ca în Germania 
su în învecinata Transilvanie. Causa el o vede, în întinderea 
prea mare a viilor, și a porumbului la cari ţăranul este ocupat 
cu culesul tocmai pe timpul, când el ar trebui să facă semenă- 
turile de tomnă, încât nu i mai rămâne timp “şi pentru ele; de 
aceia în judeţele Neamţu, Suceava, Botoşani, Dorohoiu şi So- 
roca se cultivă mai mult grâu de tâmnă, de 6re-ce acolo nu 
esistă atâtea, vii, Secară, dice el, se cultivă mai puţină, şi cul- 

„tura ei nu este de vre-o importanţă, deosebită, 

Între grânele de primăvară, citâză cu deosebire grâul ar- 
năut, care se cultivă și reușesce binișor, apoi se cultivă mult 
orz pentru alimentaţiunea, Gmenilor, iar ovăs se cultivă, mai puţin 
și nu se prea dă la cai din motiv, că el ar, încăldi caii; iar 
meiul roșu, ar fi fost importat din Rusia de cătră mitropolitul 
Iacob Stamate al Moldovei, pe timpul unei fâmetâ şi împărţit 
între locuitori. 

În Bănat şi Bucovina colonisarea, acelor țări cu nemți, 
coloniile de Șvabl sub imp. Maria 'Teresia, și Iosif al doilea, se 

” făcură cu deosebire în interesul ridicărei agriculturei ţărei. şi a, 
amelioraţiunei ei, şi în special pentru lăţirea culturei cerealelor de 
tâmnă, iar înfiinţarea coloniilor de italient în ţinutul Timişorei 
la Detta, Omor şi: Gatta pentru întroducerea, 'culiurei orezului 
în Bănat. Și prin. coloniile germane cultura, cerealelor.de tâmnă 
și a cartofilor lua „un avânt însemnat, în Bănat, Bucovina și Tran- 
silvania, iar Lipovenir întroduseră, în Bucovina cultură intensivă 
a inului şi pomelor“. i 

În Principate după, pacea dela Adrianopole mai  liniștin- 
du-se lucrurile, agricultura lor intră în o nouă fasă, și cu des- 
chiderea ţărei comereiului internaţional prin înfiinţarea, sevicii= - 
lor de năvigaţiune pe Dunăre cu curse regulate, de cătră so- 
cietatea austriacă cu vapore, cultura cerealelor lua și la proprie- - 
tarii noştri un avânt destul de însemnat și esportul grâului, 
începu să devină: din ce în ce mai activ.



Deja căpitanul ces, reg, de stat major de Philipovich so- ' 

sit cu primul vapor în porturile Dunărsi de jos în anir 1833 și 

34 dice în raportul seu cătră Societatea de Vapore D.D. G., că 
Rusia, nu vede cu ochi buni intinderea culturei de cereale in. 

“Principate, care pe an ce merge ia o întindere tot mai mare.*) : 
După Neigebaur cultura grâului ocupă deja prin anii 

1838—1840 în Moldova aprâpe la 100,000 fălci cu o produe- 
țiune de 484,788 chile, dintre care cirea 200,000 chile se espor- . 

tau. Recolta era de 6 ori — iar în anii buni de 15 ori seminţa. 

La anul 1842 grâul făcea obiectul principal al esportului. 
Din: Moldova se esporta peste portul Galaţi !/, grâu de tâmnă 
seu grâu tare, şi */, grâu de primăvară grâu sasle. . 

Muntenia, dicea el, produce mai mult grâu de primăvară, 

afară de puţinul- grâu de tomnă, ce se cultivă pe la frontiera 
Moldovei, și în apropierea portului munten dela Brăila; cali- 
tăţile inferiore se esporteză în “Turcia, iar cele mai bune în 
Europa apusenă, mai cu semă la Genua, Livorno şi Marsilia. ! 
„Până aci era un prejudiţiu contra grânelor “din Principate, în 
urma căruia nu le plătiau așa bine după cum meritau, 

„Grâul local, se amelioreză pe an ce merge prin aceia, că 
nu-l ţin aşa de zault în bordee ca să capete un miros greoiă; 
este însă de sperat, că pe tote pieţele streine se vor: recunâsce 

calităţile lui progresive, şi-lvor plăti după adevărata lui valore€. 

“În total grâul. de Moldova este: cel mai căutat dar și grâul 

din” Muntenia din regiunea Brăilei şi a Calafatului este aprope: 

tot aşa de bun că şi cel de Moldova. Din grâul de câmp, calită- 
țile cele miai rele sunt cele din jud. “Teleorman Vlașca și Ialomiţa. 
„Preţurile diferitelor calități de grâne diferă între ele une- 

oră Ja, Galaţi cu 870, iar'la Brăila de multe-ori și cu 16%; 
După greutate o chilă: de grân de tâmnă cântăresce la Galaţi 
226 ocale; iar la Brăila cel de: primăvară 961 oca.:La Galaţigrâul 
de: munte, din cel mai bun, cântăresce 390 oca, iar grâul de câmp 
385 oca,.și în fine cel din: Dolju == dela Calafat — 389 ocaft, 

Întinderea culturei grâului în Moldova cu Muntenia la 
-olaltă a fost în anul: . . 

1862 de 697,855 hă. - 
1879 30 497 A 

E 1886 „1. 175, 121 „168% 
A 1892 7 49%, 072 914%. 

*) VedI „Neue Freie Presse“ dela 25—25 Septembre 1S96.
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- - În schimb însă producțiunea la hectar a scădut enorm și 
scade în continuu. Deja d-l lon- Ghica în Convorbiri econo- 
mice se plânge: „Producţiunea în cuantitate scade ps tot anul 
într'un mod forte. simțitor, încât de:unde acum 15 ani produc- 
țiunea de mijloc era: de 20 hectolitri de hectar, astădi nu se 
mai pâte compta producțiunea medie mai mult de 15 hectolitri; 
deci o-scădere de 2507, în forţa, productivă a pământului“. 

Iar după publicaţiunile biuroului nostru de statistică pen- 
tru 22 ani 1862—1876, şi 1886—1892 producțiunea . nostră 'me- 

- die adevărată nu este de 15 „06 hl., ci numai de 12,13 bl. la 
- hectar. . 

Prin urmare producțiunea, nâstră a dat semința la grâu, 
după Cantemir de 24 ori mai mult, după Neigebaar de 6 „Ori 
şi numai în ani cei buni de 15 ori, după Ion Ghica de 5 ori, 
iar după datele biuroului statistic de 4,04 ori. 

7



Secara. 

Secăâra (Secale cereale) se deosebesce . de celelalte 
cereale prin aceia, că portul şi aspectul ei general 

  
Fig. 31. Secara (Secale cereale). 

este mai mare și mai viguros 
decât a, celorlalte cereale şi gra- 

„minee din climatele și ţările n6s- 
te. Foile ei dintâi sunt roșietice 

"brune, iar mai târdiu verdi și 
în “special toile de tâmnă sunt 
pe suprafaţă -catifelate, iar pe 
de desupt mai puțin pufose. Pa- 
iul este rotund găunos neted și 
numai  cătră vârf ceva, . păros:. 
Foile paiului pe partea înferidră 
Și vagina lor și paiul sunt bru- 
mate” albastru, în. urma căreia; 
lanurile de secară se deosebesc 
din depărtare prin aspectul lor 
verde albastru, pe când cele de 
grâu presintă mai mult un 'as- 
pect verde. închis. 

Secara are ca un ce carac- 
teristic, fecundaţiunea streină 

obligătore. Polenul produs de. 
anterele din același spic, par a 
nu fi.așa de roditore și de bune 
ca cele din spicele streine, dela 
alte plante. Înflorirea ei se în- 
cepe tot-dâuna la */, dela basa : 
spicului, şi continuă relativ des- 
tul de repede. 

.



  

| Staminele es forte repede — țişnese — afară din 
„fl6re 'și destac anterele lăsând să cadă polenul lor 
pentru a fi luat şi dus de vânt. Când timpul este fa- 

„vorabil, cald şi ceva umed, nori întregi de polen gal- 
ben se ridică de pe lanurile de secară, şi atunci legă 
secara bine. Un timp nefavorabil, cu plâie rece, nu 
numai că întârdie deschiderea; florilor, dar împedecă 
şi: transmiterea polenului pe alte plante și flori, şi 
atunci secara rămâne mare parte nefecundată și sterpă. 

Secara înfloresce“ cu deosebire dimineţa,_ pe la: 
răsăritul sorelui, dar și peste di să deschid floră... 

La maturitate bâbele de secară stau cu partea supericră 
eşite afară din pleve, de sunt visibile. Spicul are atunci forma 
mai mult pătrată — în patru muchi — decât turtită. La treerat 
bobele sar afară din spic fără a se rupe spicul, s6u a se: des- 
face pleva şi musteţile, carr sunt. pielse.. Paiul este gros la 
basă, şi cel mai subţire la vârf, între tote; el ajunge lao îuăl- 
ţime dela 1,5—2,5 m. Din causa elasticităţii și mărimei lor, pa- 
iele. de secară servesc la facerea de legături pentru tot felul de 
obiecte și la acoperişul edificiilor. Sunt regiuni și ţeri, unde se- 

„cara se cultivă mai mult în vederea paielor decât a bobelor 
sale. Ca, acoperiș la nemestil, paiele de secară durâză câte 20 any 
și mai mult, | e 

Bobul de secâră este lungăreţ, subțire, pe fole crepat, și 
peste tot neted afară. de vârf, unde are un mie puf de păr. 
După culsre el este tot-duna de culore cenușie,. sură, mai mult 
seu mai puţin închisă. | 

Fractura bobului la secară este. mai tot-deuna sticlâsă, şi 
glutinul alcătuit din un singur strat de celule. Embrionul ei este 
înlăuntrul bobului, fără amidon şi cu 4 radicule primitive. Al- 
bumenul e sticlos, şi cu bobiţele de serobelă mult mai mari de- 
cât la, celelalte cereale, prin care făină de secară se “pote dis- 

__tinge din alte făinuri amestecate. - 

- Secara ca, plantă de cultură pentru alimentaţiune 
a omului, încă este idtte vechiă și' de mult luată în 
cultură. Ea sa găsit și în palafite, nu însă în cele din 
cele din lacurile Elveţiei, “ci în. cele din Silesia, în 
apropiere de orașnl Olmiitz; dovadă că a folosit'o - 

N
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omul deja în epoca de pstră. După originea și înru- 
direa ei, ea se trage dela Secale montanum seu Secale 
serbicum, care este o burunienă ce cresce în stare sel- 
batică, în orient: peninsula; balcanică, Serbia, Dalma-" 
ţia, Grecia, Anatolia, Persia ete. În unele localităţi 
ca cresce aşa de desă, încât pare a fi semănată ȘI 
locuitorii de acolo o cosese.și fac fân pentru vite din- 
trânsa. Ea se, deosebesce de cea cultivată prin fusul | 
ei, care este tare fragil, paiul mai mic şi bâbele mă- 
runte. Patria primitivă a celei cultivate pare a fi re- . 
giunea dintre marea Negră și caspică. a 
„_“ Secară fiind mai rustică, se. cultivă cu deosebire 
în țările cu clima ceva mai rece şi umedă, unde re- 
sistă și reuşesce mai bine decât grâul: Cultura, ei este 
predominantă în Europa centrală şi nordică: Germa- 
nia de nord, Rusia. Polonia, ţările Baltice peninsula, 
Scandinavă etc., şi în munţii înalți, iar în America: 

„în Pensylvania și statele Unite: de est limitrofe cu ea, . 
“și apoi în Canada. o 

Cultura secărei cătră nord se întinde în Svedia 
și Norvegia pănă la 700 lat. n., în Rusia europenă 
pănă la 65%, în Sibiria păuă la 600lat. n., iar în munţii! 

“Carpaţi, cultura ei se urcă pănă la 1200m., în Alpii 
Elveţiei păn' la 1659 în Sierra Nevada 2600 m. de-a- 
supra nivelului mărei. | îi e 

Secara este plantă anuală şi bienală, sâu de pri- 
măvară și de tâmnă. Ea ne dă pâne nEgră, păne de 

„secară, care formâză basa, alimentaţiunei populaţiunei 
serace din Europa şi a populaţiunei peste tot, la po- 
porele slave și germane. Ba mai servesce şi la fabrica. - 
țiunea de spirt alăturea' cu porumbul, orzul și cartofii. 

Varietăţi. Secara. fiind avisată tot-dcuna la fecun- 
„daţiunea streină, ea este -nestatornică şi forte schim- 
"băcidsă. De-aceia ea nu posede atâtea specii și va... 
rietăţi constante, ca grâul și .orzaul,. după ce ea .de- 

„ genereză forte uşor. 
Ea are. propriu . dis numai două specii: secară 

„simplă s6u comună, și secară odrăslitâre — Secale mul-
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ticaule*). Cea din urmă, odrăslesce tare, numai atunci, 
când este semănată pe 'un teren bogat şi în o.climă 
aspră, ea nu pote înfrăți mai mult ca; cealaltă, și după 
două-trei generaţiuni și perde calitățile sale preţiose. - 
și devine: secară ordinară. 

Varietăţile cele mai bune de secară se găsesc şi 
portă numirea după localităţile acelea, unde ea, se cul- 
tivă din timpurile pe o scară întinsă. | 

„Între secările simple vom număra, ca varietăţi remarcabile : 
secara de Probstei, secara, de Pirna, secara, Garde du corp de 
Hessa, secara, de Zeelanda, secara de Campine, secara de Alpi 
'sâu de munte, Montagne vegenerată, secară 'româmescă, secară 

„ uugară, secară de. Ucrania, secară de Iecaterinoslav, secară Sal- 
sonka, ambe din Rusia de sud, tâțe aceste sunt secări simple de 
tâmnă, e | 

- Dintre secările odrăslitâre: secara multifloră a lui Martiny, 
secara, odrăslitore a .lui Correns, -secara, odrăslitore de -munte 
din Boemia, secara odrăslitâre uriașă de 'irol, secara odrăsli- 
tore de. Champagne, secară uriașă ca trestia (Seigle roseau), 
secară duplă de Spania, secară odrăslitâre de Podolia, secară, 
colosală de Asow, secară mare de Rusia, secara lui St. Ioan, 
secară roșie de Erzerum şi secară brună de Erzerum. 

Între secările de primăvară sunt remarcabile: secara de 
primăvară de Saxa, sinonimă cu (Seigle de printemps, de Mass, 

„de tramis, de trois mois), secara umblătâre de Serbia, secara 
de primăvară de Portugalia (Centeio barazzo), secara de Şi- 
biria etc. i E Au , 

Dintre tote o importanţă, economică” deosebită au numai 
-2: Secara, odrăslitâre de munte din Boemia, care se culțivă în 
amestec cu seminţa de brad, molift și pin, în cenușa, pădurilor 
tăiate şi pârjolite, la regenerarea lor sub 'a cărei'scut și umbrire - 

„puieţii de brad și pin, se pot desvolta fără de a-i umplea și co- 
pleși buruiena, iar pământul încă dă în același timp o rentă. 
Une-ori se-mai adaogă la acest amestec și ovăs, așa ca în anul 
întâi, se recolteză ovăsul, în al 'doilea, -secara, iar păn. în al 

  

>) După un seriitor vechiu (Spitzer 1765 pag.) secara odrăslitere ar fi 
P . » a . - . - . _ . . tost întrodusă în Germania pentru prima dată: din Valachia (?) din care 
din Muntenia seu din Valachia moravă. Probabil, că cea! din urmă, este . 
patria ei primitivă, după ce în România se cultivă puţină secară.. 

r
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3-lea an, brădişorii sau desvoltat şi întărit deja binişor, pentru 
a nu mai putea fi compleșiţi de buruienă. | 

Secara de Sânt Ioan, Johannisrogen, se semână pe la finea 
lui Iunie, şi pe un teren gras și bogat; ea dă pănă tâmna prin 
Septembre și Octobre o cositură stu o pășune bună pentru vite 
iar în anul viitor o recoltă — bsbele. Ea este mai puţin pro- 
duetivă decât cea simplă. 

Secură se cultivă predominant ca secară de tâmnă. 
Numai în regiunile cu o tomnă umedă şi iama aspră 
și gerâsă, unde zăpada -sta mai mult de 3 luni de 
dile pe loc, se semănă cu preferinţă secară .de primă-. 
"vară, a cărei vegetaţiune este mai scurtă, şi se face 
în 112--140 dile, pe când a celei de tâmnă i trebuese 
260—320 dile. . | ” 

“În regiunile cu clima aspră, secara resistă mai 
bine decât grâul. Pentru noi la câmpie, unic secară. 
de tomnă este rentabilă şi sigură, a cărei împaiere 
şi inspieare timpurie. se face înainte de a intra sece- 
tile lungi de vară și ea profită pe deplin de umidita- 
tea, de iamă — mustul zăpedei — aflătăre în pământ. 
Numai la munte, în regiunea montană și subalpină se 

“cultivă puţină secară de primăvară, unde secara de 
tomnă este nesigură. , Ia 
„_" Secara suportă la tinereţe un ger sec şi uscat, fie 
cât de mare, fără de nici un pericul; însă primăvara 
și vara un timp rece pe -timpul când i dă spicul şi 
florea i este vătămător, căci i degeră vârfurile spice- 
lor și împedecă fecundaţiunea. 

Terenul și prepararea lui. În privinţa terenului 
secara voesce să aibă tot-deuna un pământ deschis, 
atenat și permeabil, fără apă stătătâre în sol s6u sub- 
sol. Deci i priesc cu deosebire terenurile. nisipâse, în 
a căror composiţiune intră mai mult de jumătate, ni- 
sip peste 60%. Nisipurile de tote categoriile şi nuan- 
țele, și luturile nisipose în genere sunt terenuri favo- 
rabile pentru secară, de unde lor li s'a mai dat și 
numirea, de terenuri speciale de secară. Pentru tere- 
nurile nisipâse, în. care nisipul trece peste $0%/, secara:



  

— 79 — 

cu cartofii și lupinul, sunt singurele plante agricole, 
„ce se mai pot cultiva încă cu 6re care succes. | 

Afară de nisipuri şi terenurile nisip6se, secara se 
mai pote cultiva și pe terenurile lutâse şi argil6se şi 
serace, unde grâul nu reuşesce sâu că nu este destul 
de sigur, apoi pe terenurile humâse şi - marecagidse, - 
în mlăștinele și rovinele secate şi ameliorate. Acolo 
secara de tâmnă deşi o seste une-onă îngheţul iama, 
din pământ, totuşi noi putem cultiva secara de St. 
Ioan, care având rădăcini mai stufose, resistă mai bine 
la îngheț, și odrăslesce tare în tije fără a cădea. Apoi 

_reușesce. secara și acolo, unde renșesce grâul şi orzul 
numai cât ea, fiind mai ieftină în preţ. une-ori, nu ne 
va renta pământul în de ajuns. Ii 

Deşi secâra iubesce şi preferă înaintea, altora te- 
renurile nisipâse, totuși ea cere ca pământul să nu fie 
prea mărunt şi pulberisat și să posedă şi 6re-care con- 
sistenţă şi raventlă. În nisipurile. sburătâre ea nu se 
prea face. Apoi și o lucrare și arătură, prea desă i e 
vătămătâre. | o Sa 

În privința gunoiului și a bogăției naturale a so- 
lului, secara este “mai rustică și mai puţin. pretenţidsă 
decât grâul și orzul. “Acolo unde terenul este prea se- 
rac pentru grâu şi orz, semănăm secara și ea tot:se 
face. Pe terenurile bogate de luncă, secara nu 0 cul. - 
tivăm bucuros, fiind-că ea cresce prea mare, cade și 
produce -prea puţine bâbe și mărunte. Ea cresce acolo 
mai mult în pâiu.“ În. pământurile. noui, în ţelinele 
sparte din nou, și în terenul de “pădure, secara reu- 
șesce admirabil, după ce ea este nesimţităre şi inmună 
contra accidilor. și corpilor tocsici din pământ. 'Țeli- 
nile și pârlogele de tot; felul, se pot cultiva cu bun 
succes cu secară. A 

Dar nici ea nu se face pe pământurile de tot se- 
race, în nisipurile sterile fără gunoiu. Gunoiul de vite. 
cornute este cel -mai bun între tote pentru . secară, . 
fiind-că în efectele sale e ceva tardiv și dă consistență - 
pământului, însă fără de a-l grăbi. -
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| Apoi. vine gunoiul de oi și de cai, şi gunoirea, 

cu bătătură, în “special cu oile. Îngrăşemintele veri: 
lupin, hrișca ete. încă sunt forte nimerite pe tere- . 
nurile nisipose și ușore pentru secară, de dre-ce: ele. 
dau pământului nisipos mai multă consistință. Canti- 
tatea de gunoiu necesară la hectar este în termin 
mediu de 300— 600 q =— 60,000 Islgr. la hectar. 

Cu tote aceste de ordinar noi nu. gunoim la se- 
cară direct, ci la o-altă plantă premergătâre, care 
este mai bănsă, șI secara ca mai rustică, urmeză nu- . 
mai în al doilea, s6u treilea an după gunoiu. Un adaos 
de margă, ori vâr nestins i este folosităre pe terenu- 
rile lipsite var, însă el să nu i se dea deodată cu gu- 
noiul, ci la intervale mai mari, fiind-că varul. mistue 
gunoiul, alungă amoniacul din el. 

Pe cât de puţin pretențidsă este secara în pri- 
„vința bogăției şi fetrilităţii naturale a solului, tot aşa - 
de modestă este ea și în privința lucrului. Ea recere 

puţine arătwui. Una seu două arături i sunt de ajuns. 
Mai multe arătuzi i sunt chiar direct vătămătore, de 
ore-ce “terenul. prin o lucrare prea desă se prea pul: 
beriseză și nisipul “şi perde și puțina consistență și 
umiditate, ce posede. În schimb însă secara voesce 
să aibă un pământ permeabil și curăţit de buruieni. 

De aceia prepararea cea mai potrivită a terenului 
pentru secară se face în ogâre negre s6u sterpe ȘI în. 
pânloge, prin-care terenul se curăţă “de bur uieni, se ară 
la timpul potrivit și devine permeabil, dar 'şi conservă 
bine și umiditatea. După pârlâge s6u suhat de vite mai 
mulți ani, secara va da recolte abundente în cantitate 
și calitate. În 'casul din urmă pârlogele trebuesc ogo- 
vite de timpuriu prin Maia seu luniu, ca ţelina să 
aibă timpul necesar să se răscâcă de sâre și dobâscă 
pănă tâmna, pentru al pute mărunți în de ajuns. 

Aceleași efecte însă le putem obține, și în_seii-: 
„ogor s6u după o plantă furageră. premergătore, care 
se recoltâză de timpuriu, ca să ne rămână timpul ne- 
cesar pentru a, pregăti terenul pentru secara de tomnă.. 
Plante premergătâre bune pentru secară sunt: rapița,
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mazerea, măzărichea, tritoiul de 1 an:și 2 ani, sfeclele 
și morcovii: Tote aceste sunt plante foi6se ȘI timpurii, 
cară cu foile late ale lor umbrese bine pământul, îl 
țin tot-dâuna raven deschis şi suprimă buruiână. Sfe- 
clele, porumbul și morcovii părăsesc însă. ceva, cam 
“târdiu terenul.. De asemenea şi cartofii, cari pe lângă 
aceste prea mărunţesc pământul la scos. Iarăşi alte 
plante potrivite, cară să precedă secărei sunt: hrișca, 
lupinul şi inul, mumai cât aceste, dacă ajung să se 
cocă, store binișor pământul, și atunci trebue să-l gu- 
noim _din nou. , | | 

Ca plante premergătore nepotrivite pentru secară, 
sunt cerealele însași şi cânepa. Cânepa: prea pulberi- 
seză pământul, iar cerealele îl store unilateral. Totuşi. 
secara, se face mai bine după grâu şi orz, decât ele - 
după secară. Secara se împacă relativ binişor şi cu 
sine însuşi, mai bine decât grâul. După plantele prăsi- 
tore -târdii semănăm mai bucuros secară, de primăvară, 
decât de tomnă. | i îi ” 

Dacă este să lăsăm pământul ogor negru, ori să 
sem&năm secara după o .plantă 6re-care, acea, depinde 
în prima linie de fentilitatea și starea de curăţenie a 
terenului. Pe pământurile sărace, sterile și pline cu 
buruieni și pir, ogorul negru va fi indispensabil şi se- 
cara, după; el singur posibilă; din contră pe un teren | 
gunoit su bogat dela natură, secara cresce: prea îm- 
belșugată și. ar cădea înainte de câcere; deci acolo 
unic după plante premergătore, care să ia o pante din 

„ toreia, pământului, va, avea, secara, 6re-care prospecte 
„de reușită. Nisipurile de tot sărace sâu că le gunoin 
„cu bălegar ori bătătură, îngrăşeminte verdi, sâu. că le 
lăsăm izlaz și prâl6ge mai mulţi ani, ca să se întă- 

-„ rescă pentru a pute semăna secară, 
În ogor negru arăm pământul numai de două-ori, 

var și de câte trei-onă; după plante premergătâre arăm 
odată s6u cel mult de donă-ori, după starea în care 
se găsesce pământul. După trifoiul de 1 an, pe care 
Pam cosit de 2-oră, i dăm o singură arătură prin lu- 
lie şi tâmna îl grăpăm bine, și apoi i dăm semință. Dacă, 

Dr. G. Maior. Agricultura rațională I[. | 6
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însă trifoiul de 1 an nu este încheiat de o > pobivă,- 
ci se găsesc multe vetre în el, atunci îl cosim numai 
o singură dată, şi arăm de 2—3 ori, pentru ca pănă 
tomna să putem curăţi vetrele de pir și de buruieni.. 
Când însă tiitoiul de 2 ani este de tot rar și abun- 

deză de vetre cu buruieni, atunci pentru curățirea, şi 
distrugerea completă a lor, lăsăm mai bine terenul un - 
an întreg ogor sterp, şi apoi sem&năm secară în ur- 
ma lui. După legumindse: mazăre, măzeriche, lupin şi 
după rapiţă. putem da două arături, iar după plantele 
prăşitore, ne mulțumim cu o singură arătură. În 
pârlâgeşi pe pământurile nisipâse, cari au servit mai 
mult ca 1 an de păşune, dăm 1—2 arătuni. . 

Arătura din urmă se dă tot-duna cu S—10 dile 
înainte de semănat, pentru ca pământul să se aşede. 

Gunoiul şi îngrășemintele verdi s se pun sub brască la 
prima arătură. 

Semința și semănatul contrară celeia a grâului. 
Seminţa la, secară se ia tot dâuna, din recolta, prâspătă 
din acel an, sâu cel mult de un an înainte, deşi se- 
cara 'şi conserva, binișor forcia germinativă 3—4 ani. 

„Totuși o secară mai vechiă resare tot-deuna, ceva mai 
târdiu și inegală, decât una nouă. Seminţa ei trebuesce 
alesă cu deosebire de cârnă și osigă, care se găsesce 

„adese-ori prin ea. 
* Cantitatea de semință depinde de timp și de mo-. 

dul cum 0 semănăm. Când e de timpuriu şi pe tere- . 
nurile bune, dăm mai puţină semință, în vedorâa că 
are să infrăţâscă tare, iar pe pământurile sărace, unde 
înfrăţirea, abundentă este mai puţin probabilă, dăm 
ceva mai multă seminţă. Sub vaporturile . normale dăm 

la hectar 3,0—3,5 hl. secară comună, când o semănăm 
prin împrăștiere şi. 1,8—2,2 hl. semănată cu maşina în: 
venduri la 12—15 em. distanță; din secară odrăslitâre 
dăm cu !/, mai puţină semință, şi o semănăm la 15—20 

distanță; iar tomna: târdiu seu la munte şi pe te- 
venurile sărace, putem da câte 3,5—4hl. la hectar. 

Secara de primăvară se' semănă primăvara de 
timpuriu, îndată ce s'a dus Zăpada prin Martie s6u la
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- începutul lui Aprilie şi se dă 2,6—8,2 hl., la împrăş- 
tiere ŞI '2,0—9,5 hi. semănată în renduri. e 

“Secara de Sânt “Ioan și. secara odrăslitore se se-: 
mănă 1,0—1.2 hl.:Ja hectar; şi pentru a avea un nu- - 
treț şi mai bun, i se adaogă şi câte 20-—30 litri de 
mazăre :s6u măzeriche de tâmnă. i “ 

Pentru semănatul secărei, 'ar fi mai bine. ca să. 
dăm odată cu grapa înainte :de semănat, pentru a obli - 
terenul, ca secara să nu alunece de pe  muchile brasde= . - 
lor în jos și nici să se îngrâpe prea adânc. De îngropat 
secara se îngropă numai ușor, la 4—5 em.; şi numai 
când terenul este de tot; uscat şi scorojit, se îngrâpă 
mai adânc la 5—8 cm. :În terenurile nisipâse' însă în- 

„ gropată prea puţin, ea pote să nu aibă destulă umidi- 
tate ca să germineze. La grăpat deci, nici secară să 
nu se îngrope prea adânc, și. nici, bulgării să nu se” 
mărunțâscă de tot şi pulberiseze. a 

„+ Semănatul secărei se face de timpuriu; de ordi- 
năr cu secara începem. semănăturile de. tâmnă, Și 
numai rapita o intrece. Ea se semănă dela începutul 
lui: Septembre înainte, pănă -la finea lunei-Octobre. 
In regiunile” muntâse se semănă şi mai de timpuriu 
„deja în a doua jumătate a lunei lui "August. În cli- 
matele calde şi pe terenurile nisip6se pote fi semă-. 

„nată și mai tâzdiu prin. Novembre.. Totuşi acesta nu. 
este de recomandat, căci grâul continuă cu. înfrăţirea 
şi în primăvara viitâre, pe când secara nu; deci; ea 
trebue să-și țermine.tot-dâuna odrăslirea încă din tâmnă, 

„şi înainte de a. da.zăpadă și gerul peste ea să adune 
tote materiile de reservă de care ea are necesitate. 

Lucrările de întreţinere. Ele sunt; la, secară, rela. 
tive. restrinse și puţine la, număr. Tâmna, când holda 
este prea niare și abundentă, încât ne temem, -că ea 
se va cloci sub zăpadă, atunci mai bine o pășună m. 
cu oile s6u viţeii. De asemenea 0. pascem și primă: 
vara, când ea este prea îmbelșugată, ca să nt cadă. 

| Păşunatul ei să se facă, tot-deuna când pământul. 
e svântat, iar timpul “frumos, înainte de îngheţ, o1ă în - 
urma primului ger. Este însă cu totul. greșit 'obiceiul 

- ă 
, ” G*
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de a învoi ciobani streini ca' să păşuneze cu :cile iarna, întrâgă, pe sem&nătură, fără considerare de timp “Şi de starea în care se găsesc acele, de dre-ce pe tim- pul umed și pământul: m6l6 oile smulg plantele. din: rădăcină, iar “la altele le rup coletul cu spicul şi. pa. iul deja formate in lăuntrul. lor. În locul. pășunatului. „secărei cu vitele mărunte, holda prea abundentă şi îmbelșugată am putâ-o reduce şi prin: retezarea .virfu- rilor cu o câsă scu secere, și holda tăiată ne dă un nutreţ, escelent pentru vacile cu lapte primăvara. de timpuriu, când nu esistă alt nutreţ, verde, șI care spo- resce. secrețiunea, laptelui în mod considerabil la vaci,. 
.-- Grăpatul de primăvară, la secară nu se obici- nuesce şi: nu este avantagios' decât atunci, când voim: | să sem&năm trifoiu sub secară, Din contră pe pămân- . turile întoiate și deschise, este bine ca, fivele.de holdă: smulse iarna de ger, prin tragerea odată cu tăvălugul neted peste secară să le Punem pe tâte in contact iarăși cu pământul, să rupem scorța formată, iar prin. îndesarea pământului să i conservăm mai bine um&= dela de iamă.. Tăvălugirea ei însă să se facă tot-deuna: numai cătră amsdi, după ce mai întâi s'a luat roua şi bruma, de pe plante, căci la din contră plantele jilave se lipesc de tăvălug şi se rup. Tot acelaşi efect ca și după grapă şi tăvălug îl putem avea, mânând oile în cârd încheiat peste semănătură, fără însă a le lăsa să mănânce din ea. ! 

Plivitul la secară este forțe usitat şi necesar acolo, unde dispunem de braţe ieftine suficiente ; în lipsa” de brațe ne mul- țumim numai d6 a tăia pălămida și alte buruieny mari, iar-pe cele mici, ignorându-le cu totul. ! 
"Dintre buruienile cari crese prin secară vom cita: Usiga, (Bromus secalinus) fig. 32. (Lolium temulentum), apoi neghina, (Agrostemma gilliago), vineţica seu vineţelele (Centaurea Cyanus) fig. 33, și (Centaurea scabiosa), Rădichea, sălbatică (Raphanus ra- Phanistrum), Clocotici su eresta cocoșului (Phinanthus crista gall:), grâul prepeliţei (Alelampyruni artcuse), Ovăsul sburător (dvenu. fatua), Jaleş (Stachys annua), macul roșu (Pupaver Rhocas), Măze-



  

richea. aspră (Vicia hirsuta), pălămida seu mărăcinele de câmp 
| (Cirsium arvense), pălămida (Polygonau dapathifolium), iarba roșie 

4Polygonuna persicaria) etc. 

   
| Fig. 32. Usiga. (Bromus . Fig. 83. Vineţica. A secalinus). (Centaurea anus). 

-. Dintre tote mai periculâse sunt osiga Bromus secalinus, | 
se 'ivesce multă, cu deosebire 'în anii. ploioși, când primăvara aa sub” apa stătătâre a perit secara, și în locul ei s'a desvoltat 
_0sigă; care se câce cu'o lună mai 'mainte decât secara, fig. 33. 
„Semiuţa după aspectul ei, se asemănă mult cu al secărei, Se- 

ta dela Loliim temulentum este otrăvitore; când se găsesce 
„să, în secară, pânea, din ea, produce dureir. la cap şi amețeli. : zi și una și alta trebuese bine alese la ciur şi prin vânturat, 
cari bâbele lor find de ordinar ceva mai mici şi mai: uș6re 

„us: ale secărei, rămân în urmă 'seu trec prin site. 

Vineţelele Centuurea ce anus şi Centaurea scabiosa sunt peri 
ve: prin aceia nu numai că ele detrag hrana secărei, dar î 

el Sşi rădecinile lor se ţine Anguillula devastatriz su căl- ia și deci contribue la! propagarea şi înmulţirea lui. Ovăsul 
„or Avenu fatua este periculos prin aceia, că el se câce 
inaintea secărei, ȘI-ȘI împrăștie semința, ducendu- -0 Ventul” 

  

1. distanţe, | 

NE "ontra lui ne putem feri numai pe lângă curățirea bine a ei 0 i, prin. ogorul. sterp şi lucrarea dâsă a pământului în 
"ogor, prin introducerea plantelor prăşitore i în cultură ete. 

) 
, 

N
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- Dintre „ciupercile parasite se. ivesc pe secară: rugina (Puc- 
cinia graminis) şi (Puccinia straminis); prima, se ivesce în formă, 
de nisce linii su dungi, a doua în formă de: pete; apoi pălia 
seu mana (Erysiphe gi "aminis). ii 

"Un alt parasit, (Leptosphaeri ia seculis) produce pe foi un fel 
de negrelă ca cărbunele. 

Pe. spic şi în b6be se ivese alţi parasiţi, cari le. distruge 
cu totul: tăciunele (Ustilago secalis Rabh.), apoi mălura (Zletia 
secalis Kiihu.), cârma seu pintenile (Claviceps purpurea) seu Secule 

„ cornulum), iar pe foi și paie se ivesce une- -orl. mai rar: tăciunile 
ascuns (Uroeystis „oceulta)), . 

Cârna sâu pintenile, transfoimă bobul de secară atăcat de 
ea înti'un corn s6u măciulie fig. 34. de culâre violetă închisă, 

„care este de 10—12 ori mai mare de- 
cât bobele de secară neatăcate, încât . 
de departe se pâre observa în spic, 

“şi. distinge din ele. Parasitul acesta, 

sic-adstringent, în urma căreia, el 
se întrebuințăză, în medicină. Dacă. 
cârna se află în secară în cantitate 

- mai mare, atunci nu .e_ bine mică - 
s6-o măcinăm, și nici să dăm se- 
cara, cu ea la vite, căci pânea din 
ea ne produce amețeli şi dureri la, 
cap, iar vitele însărcinate . avortăză, 
din causa ei. De aceia, ea trebuesce 

"tot-deuna alesă cu îngrijire din se- 
cară, şi pe ea singură o putem 
vinde în farmacie. 

Corna ţine un repaos asi iarnă, 
şi pusă în condițiuni favorabile 
de germinat; — adecă, tomna semt- . 

Ș nat 'cu secara — numai în pii- 
pa DE af gicere pure măvara germineză, producând nisce 

celiul. ciuperei cu pălărie violetă, fig. 35,- 
pe a, căror suprafaţă sunt cufandate o mulțime mâăre -de mici, 
urcidre; ce răspund | cu gâtul în afară, numite peritecii, şi ca 

„sunt pline cu siisce săculețe — uscii —.-cu spori Aliformi as 

  
1 

conține un alcaloid vătămător, toc- *



= RI - — up întră prin vagină în lăun- 

. 

Pa 

4 
ț 
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î 

sitului. 

alege bine cârna din seminţă: 
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pori. Desehidându-se capacul dela acele mici urcioraşe, sporii cei ca aţa de subțiri, ascosporii. es afară și ajungând pe 'firele de holdă „primăvara pănă - N 
ce aceste sunt - încă crude, | “ 

trul lor, și crese cu secara, 
de opotrivă, iar pe timpul 
înflorirei secărei atrofisză | 
iarăși gineceul ei -—— florea, 
secărei. . | ME 

Gineceul atăcat este în 
scurtă “vreme acoperit de 
un strat de'puf fin cenușiu, . 
miceliul . parasitului, care. 
produce o mulțime mare de 
fire cu capete grose, ce în 
urmă se stranguleză şi cad 
jos seu sunt duse. de :vânt | , nație) = 

: .- . Fig. 85. (Claviceps cu germinaţie). 
ma departe, ȘI sunt Se 4-e6rna &erminată, _B=maciula tăiată, minţele seu gonidiile para- „. Ourciorul, D=ascospori. 

    
Tot odată parasitul seuereză o umâre clei6să şi dulce ca, 

siropul, care ese printre pl&va secărei afară, şi este tare cău- 
tată și cărată de insecte, şi cu ea sunt luate şi duse și semin- 
țele, seu gonidiile parasitului, dând astfel loc la propagarea “ 
enormă a lui. După un timp 6re-care, producerea, şi strangula- 
rea de gonidii înceteză, și în locul lor se formeză o măciulie 
crnă. "Deci atât din cornă, cât și din gonidii se pote repro- 
duce parasitul complet. Însă numai sub formă de cârnă pote 
parasitul. ierna. | | o 

Afară de secară cârna mai trăesce pe grâu, orz, ovăs, în 
spicul porumbului şi pe diferite ierburi, dar relativ mai rar. 

N 

Alte mijlâce de combaterea lui nu cundscem, decât dea 

Dintre animale, atacă și mănâncă secara, :. șorecele de câmp 
<Arvicola arcalis. Combaterea lor'se pote face prin . punerea, de 
&răunţe ferte cu strigâie, în. găuri s6u “tuburile. de drenagiu, 
unde să nu potă ajunge pasările, sâu prin prinderea lor cu 
curse etc. ” “ E
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Dintre insecte atacă şi vatămă secara: Scărăbușul, apoi 
Coropișniţa (Grillotalpa culyaris Latreille) fig. 36, gândacul iute 

  

, Fig. 36. Coropişniţa. (Gryllotalpa vulgaris). 
(Agriotes segetis), musca. Hessilor -( Cecidomyia destructor) fig. 37, - musca, grâului (Chlorops taeniopus), “Vespele comun de paiu (Ce- phus PYmiacus), buha, semănăturilor (Agrotis segetum), musca lui Frit (Chlorops Frith), musca secărei (Chlorops pumilionis), și Chlo- - 

  

Fig, 37, Musca Hessilor, (Cecidomyia destructor). 
rops Iincatus); Buturile de npte Hadena basilinea W. F. fig. 38; 
omida lui este fârte vătămătâre, Apoi călcâiul (Anguilla de- 
vastatriz) torte stricăcios. El produce umflături pe paiul secărei 

o “şi a grâului, iar foile 
ei se resucesc în spi- 
rală. Parasitul acesta 
cu greu se pâte cu- 
nosce tâmna, dar se 
pâte cunsce binişor. 
primăvara de timpuriu 

Fig. 58. Fluturile de nâpte. (Hadena basilinea). îndată ce s'a luat ză- 

  

pada, iar mai târdiu vermulețit lui se găsesc în bobul de secară, n = “grâu- orz; ovăs, hrişeă ete. unde. au: luat, locul: făinei — medul 
bobului.
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* Pentru distrugerea lor, pe terenul infectat de: ei, se se- 
mănă plante de puţină valâre, care încă-i pote hrăni ca: hrişca, 
seu chiar şi numai iarbă roşie (Polygonum. lupathifoliann, (P. per- 
sicariu), car apoi se smulg când sunt în flore, cu rădăcini şi 
parasiţi cu tot, şi se ard; astfel se curăță pământul de ei. 
| Recolta. Secerișul Ja secară, se începe cu 10—14  dile mai de timpuriu ca la grâu. De ordinar, secerișul îl începem mai întâi cu seceratul secărei şi al ordului 
și după terminarea, lor numai, începem la seceratul grâului. De alteum secara nu se scutură atât de UȘOI: 
ca grâul şi orzul, şi nici nu suferă din partea acci- 
dentelor climaterice așa de lesne ea ele, având un 
paiu mult mai resistent. Secerișul secărei se începe la 
şes pe la finea lui Iunie, iar în regiunile mai recorâse 
la coline și la munte prin Iulie; secara de primăvară 
se seceră numai cătră finea lui Iulie. Seceratul se în- 
cepe când ea este în pârgă. o 

Seceratul la, secară se face de oidinar numai cu 
secerea sâu cu maşinile simple de secerat. Cositul cu 
c6să impedicată, este mai greu din causă, că secara. fiind lungă în paiu, ea este greu de mânat înainte 
cu cosa şi se încurcă uşor; de asemenea se încurcă şi 
la seceratul cu secerătârea cu aparat de legat, căcă paiele ci fiind lungi, fac ca să se astupe : mașina, și 

„ne perdem o mulţime de timp cu desfundatul ei. 
„Pentru uscat secara fiind lungă în paiu, de obi- 

ceiu se pune numai în jumătătă, și'se usucă mai uşor 
decât, celelalte cereale. De treerat se treeră cu maşina 
s6u cu mlăciul. a 

Pentru obtinerea .de marfă pentru consumaţiune su co- 
merciu, secara se treeră de. ordinar cu mașina, care scâte tote. 
bâbele mari şi mică din paie, deşi rupe şi încurcă paiele, dar 
lucrul este ieftin şi espeditiv; iar pentru obținerea, de o secară 
alesă, pentru semănat și paie bune, pentru acoperitul nemestii- 
lor și facerea de legături pentru legat şi diverse împletituri, tot- 
deuna trebue să treerăm secara, cu mlăciul, care nu sfărimă b6- 
bele şi nici că sdrobesce şi încurcă paiele. | 

Pentru treerat cu -mlăciul, snopi se pun șir unul lângă 
altul pe arie, se bat bine pe o parte şi alta cu mlăciul fără de
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a-i deslega seu de-a, frînge, .ori. rupe paiele prin bătaie. La - 
acestă bătaie pe jumătate, cad. numai bbele cele mart și pline, 
iar cele mărunte precum şi bobele de osigă, neghina etc,, ră- 
mân tâte în paie. Bobele astfel scâse din paie, se aleg spicele 
și paiele din ele cu feleza seu o mătură reschirată, și în urmă 
se vântură prin împrăștiere pe arie, ca la semânatul cu mâna, 
seu că se dau și aleg la machină. Astfel tratată, secara va da 
cea mai bună semință şi mai ieftină, decât ori și care am pută 

„cumpăra din comereiu. A | | 
Snopil aceștia treeraţi de jumătate se păstreză la adăpost : 

pănă tâmna târdiu sâu pentru un timp de plâie, când lucrătorii 
nu sunt ocupați la câmp şi avem destule braţe disponibile, și 
atunci se scot și tind din nou pe arie și se bat definitiv, udecă, 
se sparg. La spartul lor se. pun de odată pe arie numai 3-4 
snopi, cari se deslsgă şi se tind în strat subțire. pe aria întregă, 
fără de a-i. încurcă. După ce secara a fost bătută pe o parte, 
se întorce frumos cu câda mlăciului. pe cealaltă, rămânând tot 
pale tinsă, și o batem iarăși bine pe cealaltă, pănă ce au cădut 
din ea tâte grăunțele. Apoi paiele se adună și lâgă pe sub spice 
în legături mici de 4-5 Klgr. grentate, numite jipi, ca să potă 
fi legaţi și potriviţi mai uşor pe acoperișul nemestiilor. De or- 
dinar din 2 snopi de câmp de 15—20 Klgr. formăm 3-4 jipi. 

" Grăunţele scâse pentru a 2-a dră din paie se vân- 
tură și curăţă ca, cele de prima calitate, amintite mai 
sus. Valdrea lor întrinsecă însă este mai mică, după 
ce conţin numai grăunţele mijlocii și mărunte și se- 
mința de buruieni. Ele sunt numai o secară de cali- 
tatea a 2-a și cu totul improprie -pentru semenat, 

Secara de tânină este planta cea mai sigură între 
tote cerealele, şi pe terenurile potrivite dă recolte 
abundente atât în grăunțe cât şi în paie. Pe terenu- rile sărace și improprii. pentru grâu, ea; tot dă o re- coltă medie între 15—18 hl. la hectar, iar pe pămân- turile bune pote da şi 30—35 bl. lu ha. Pe pământurile 
de. tot, sărace, și: nisipurile sburătore. dă mai: puțin! 
S—10 hl. | 

__ Secară de primăvară, este nesigură în tâte privin- 
țele, și dă recoltă mai mică decât cea de tâmnă — 
10—12—15 hl. la ha. Secara lui Sânt I6n dă tâmna
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la 7—S8 săptămâni după semănat 50-—60 q de nutreţ, verde, iar în vara următore recolta de grăunţe, care este de ordinar ceva mai mică, decât. la secara co- mună. Greutatea la secara de tâmnă; este de 70—S80 intermin: mediu de 72--75 Kigr. la hectolitru, iar la cea de primăvară 60—68 Klgr. la. hl. 
Afară de grăunte, secara: ne mai dă și paiele ei. Secara, de tâmnă dă cantitatea cea mai mare de paie între tâte cerea- lele, fiind-că paiele ei sunt, lungi și grose. Paiele ei sunt un radim puternic al economiei, în special pentru așternut la vite, pentru producţiunea de gunoiu și pentru acoperitul nemestiilor și diferite alte serviciuri. Producţiunea medie de paie este de 30—60 q= cântare metrice la hectar ă 100 Klgr. iar la secara de primăvară numai 15—30 q la ha. 
Pentru nutrițiunea, vitelor, paiele de secară sunt mai puțin potrivite decât ori și care altele, după ce ele sunt grose şi bă- țose, celulosa din ele fiind așa de înlemnită, încât vitele nu le pot râde şi nici digera de ajuns. Însă ele amestecate cr fen, . (amestecătură) su chiar tăiate mărunt ca, tocătură, și opărite seu numai înmoiate în amestec cu alte nutrețuri concentrate și în- tăritore, vitele le mănâncă bucuros, și celulosa, din ele: înmoiată, devine uşor solubilă incât vitele o- pot digera, Altcum ele con-. sumă numai foile și paiele mai subțiri și mai puţin înlemnite ale lor iar cea mai mare parte din ele rămâne ca, ogrinji în eslea, vitelor. Si 

” Paiele de secară, fiind tenace şi elastice sunt cele mai bune pentru făcut legături. din ele, și legatul de diversa obiecte. Pentru acoperirea, nemestiilor, paiele de secară legate în legă- tură mici, jipi încă sunt escelente. . -- . : a 
Un acoperemânt; de paie de secară, dacă este bine făcut, dureză. câte 15—20 ant fără să aibă lipsă de multă reparatură, și fiind-că paiele sunt mai merunte decât trestia, el este mai des' și resistă mai bine la plâie și ninsore decât stuful, șindrila, . și țigla; În schimb el este mai tare espus “'incendului. ' Dar este inai ieftin decât ele, : i



„3. Ordul 
Ordul Hordeum vulgare, are portul mai mic şi mai 

delicat decât al secărei și al grâului. Culdrea lui este 
tot-deuna ceva mai deschisă; veide albue, prin care 
orul se pote ușor distinge de celelalte cereale. 

Paiul ui este tot-deuna cilindric și găunos, afară de no- 
” duri, și stă împlântat în vagină, care este spintecată pănă la 
basă. Ligula-i este scurtă și retezată cu marginile tunse, şi la 
vârf are nisce dinţi mici sân numai nisce peri fini. Foile pănă 

sunt în mugure sunt învelite una într'alta, iar după eşire afară, 
se resucesc la vârf dela stânga spre drepta. După forma: lor 
esteridră, ele sunt lanceolate şi la vârf ascuţite, netede ori cu un 
păr fin și mărunt. La basă ele au nisce urechiuşi, cari sunt mai 
mari decât la ori-care altă cereală. ! | 

Spicul la ord este turtit de dous părţi, iar. la vârf ascuţit, 
şi are nisce musteți sâu “țepe mult mai lungi, mai grâse și as- 
pre decât celelalte cereale. Spicul lui este compus din spicule, 
însă fără .de spicușor fertil la vârf. În fie care teșitură a fu- 

„.Sului, se găsesc câte trei spicule sesile cu câte o singură flâre. 
„În aparență stau la același nivel tot-dâuna- câte 6 flori, dintre 
cari însă. nu tote se desvâltă, ci une-ori se desvâltă numai 2 din 
mijloc, şi pe acesta îl numim ord cu 2 rânduri, la altele se des- 
v6ltă și cele două dela margine şi avem ordul cu 4 rânduit, 

„iar la altele se desvâltă tote florile, şi atunci avem ordul cu 6 
rânduri seu ordoica. Cele nedesvoltate rămân în stare rudi- 
„mentară. : " 

Înflorirea la orz se face cu deosebire dimineţa. Înflorirea 
depinde mult de temperatură: Când timpul este cald și frumos, 
plevele se. desfac tare dela olaltă și staminele cu antherele es . 
afară, iar dacă timpul este răcoros, atunci ele se deschid mai. 

N
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puţin și anterele abia es afară, însă. pe un timp rece nu es de loc afară și atunci ordul înforesce ascuns — fileistogam. 
Ordul are atât fecundaţiune - de sine, cât şi fecundațiune streină. Fructul lui. este o cariopsă, ce de ordinar este îmbră- „cată, în o câjă su membrană grosi; dar sunt şi Grde golașe. Ţepele lui la treerat se rup şi numai.o mică parte "dela basă, rămâne la bob, care și ea se pote înlătura prin.trecerea ordului printre nisce cuțite puse în batoza de treerat, Orele golașe la treerat cad curate de plevă ca și secara s6u grâul, şi nu mai.avem lipsă de rășnire pentru curățirea cojei. Bobul orqului după cu- lore este alb, gălbui, brun, stu chiar negru. După forma. sa el este tot-deuna pe spate bobonat, pe fle drept şi cu o - brasdă, adâncă. Coja, lui pote fi grâsă și aspră, su fină și subțire. 
După structură bobul este tare seu mâle, sticlos sâu făinos. Glutinul la, orz este 'mai tot-d6una sticlos. EI. se compune din 3 rânduri de celule stielsse și comâse. Bobiţele de scrobelă sunt simple. Colţul su embrionul lui este sesil şi are tot-deuna, 5—8 radicule primordiale prin, care se pote uşor distinge de celelalte cereale. ” Aa m 
Ordul după originea lui este cereala cea mai ve- | chiă între tote; el se consideră drept aceia, care pen- tru prima Gră.a fost luată de om în cultură. EL de- rivă dela Hordeuni spontaneun, care cresce în stare spontaneă în munţii Caucas pănă prin Persia, şi se distinge de cel cultivat prin aceia, că are paiul fiagil și bobele mai mici. „ Ma | „ Ordul are vegetaţiunea cea mai scurtă între tote „cerealele, 'căci în 21/,—3 luni de qile el ajunge la ma- turitate completă. De aceia cultura lui se urcă mai sus la munte și mai departe cătră polul nordic decât ori care altă cereală. E 
Cătră, nord cultura, lui ajunge pănă la marea albă, iar în Norvegia pănă la 70% lat. n. în Siberia 660 ]a, Peciora, 610 la fluviul Ob, 65 lat. n., la fort Norman pe riul Mackenzie în Canada; spre sud se. întinde pănă, la 180 lat. n. cătră. Ecuator. | "În munţii Carpaţi cultura, lui se urcă pănă la 1200 m. în Alpi la 1400—1300 m., în Siera Nevada la.2700 m. în munţii Himalaya la 3900 m., în 'Tibet la 4600 m., în Anid din Peru la 4100 m. ete.
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„Ordul este plantă anuală şi bienală, sân : orz de 
primăvară și de tomnă. Mai des cultivat este ordul 

„de primăvară. a - 
Speciile. și. varietățile principale de orz sunt: 
IL. Hordeum distichum, ordul cu două rânduri, 

orzbica O fig. 39: “ 
a) Hordeum distichum, orzul eventail. 

        

            
Fig. 39. Orz. (Hordeum. Fig. 40. Orz cu 6 rânduri, distichum). . (Hordeum hexastichum), - 

II. Hordeum polystichum : E | | 
a) Hordeum vulgare sâu Hordeum tetrastichum O, 

- Orz comun su orz mărunt, şi orz cu patru 
rânduri: ” |
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b) Hordeum trifurcatum: O; - 
Orz trifureat; ?. 

c) Hovdeum hexastichum Q fig. 40; 
Orz cu șese rânduri, Orzoică; Sa d) Hordeum nudum sâu Hordeum coeleste O; „- Orz golaș, a | E 

1. Orzul cu două rândută Hordeum distichum cu două serii de bobe pe deplin desvoltate, şi între ele „de fie care lature câte alte două serii de flori, rămase în stare rudimentară. Între tote orzele e] este cel inai productiv şi mai bănos; este înalt în paiu, lung în spic şi mare la bob, ai „_ Vegetaţiunea lui este mai lungă între tote, căci dursză 31:/„—4 luni de dile. Fractura bobului este făi- . n6să oiă sticlâsă, iar. culorea e diferită: albă, gălbue, „violetă ori negră. Varietăţile cele mai bune în calitate se ţin aci, orzurile de slad :s6u de bere par excellence. “Sunt tot ze 'de primăvară, a 
Varietăţile lui cele mai remarcabile sunt: orzul Chăvalier,: produs .de scoţianul Chevalier dintr'un sin- gur bob, astădi este unul din. 6rzele cele . mai bune. pentru bere: se face în 116-—190 dile; orzul Annat originar din Scoţia, se câce în 15 dile apoi. Golden- dop şi Golden Aelon; dintre Grzele germane sunt orzul Calina din Silesia, orzul de Probstei din Holstein, de unde se trimite în saci plumbuiţi, pentru seminţă: se cultivă în Germania de „Nord şi America, orzul Imperial seu de Ierusalim ; dintre. cele Austro-Ungare sunt orzul de Hanna (Moravia) se coce în 110 dile; ŞI - orzul slovăcesc, care se cultivă cu deosebire: în comi- - tatele 'Trencin, Pojon şi Neutia, din "Ungaria -de nord — dintre cele Americane sunt orzul Oregon. 'Tâte sunt Orze de slad cu ov reputațiune-' universală. Apoi vin orzul albăstrui cu fractura, sticl6să, orzul negricios şi negru din țările din . sud-estul Europei: România, Serbia, Italia, meridională, Abesinia, Africa şi Persia „ete., parte cu fractura sticlosă parte făin6să, orzul ne- gru 'golaş:de România, orzul crăcuros cu două rânduri ete. Tâte aceste din urmă servesc ca, nutreţ întăritor 

7. 

N



pentru vite în special. pentai cai şi catâri, în loc de 
„0ovăs, și mai puţin pentru făină, | 

"9. Orzul mărunt su comun Hovdeunu vulgare orz cu 4 rân- 
duri de bobe, între car alte donă au rămas în stare rudimen- 
tară. Este orz de tomnă, şi de primăvară. Are între tâte orzele 
vegetațiunea cea mai scurtă, se câce cu o lună de dile mai cu- 
rend, decât altele. El este mai mărunt în paiu și bobe,. dar și 
mai puțin pretenţios faţă de climă și teren decâţ celelalte. De 
aceia el se “cultivă cn preferință acolo, unde orzul cu două rân-. 
duri nu reușesce sâu că este nesigur. 

El se cultivă cu deosebire — la munte şi în stepe — 
Bărăgan ca unul, care se desvoltă înainte de a intra, secetile 
cele lungi. În climate. mai dulci din regiunea colinelor și a băl- 
ților, el se pote cultiva şi ca orz de tâmnă. Ca orz de bere el 
nu face, de dre-ce bobul lui este prea mărunt şi coja i este 
grosă; apoi cel crescut în stepe este tot-deuna, sticlos și gluti- 
nos. Serva la nutriţiunea 6menilor și a cailor. 

Varietăţile principali sunt: orzul comun de tâmhă supra- 
numit şi Rettema = Rettet den Mann, fiind-că dă pâne de tim- 
puriu, orzul comun de primăvară, orzul de Oderbruch, orzul de 
Warthebruch, orzele rusesci de Borkum, de Altai, de Siberia, 
orzul cărărat, orzul “Victoria, orzul Mamuth de 'Canada, orzul 
comun românesc, grecesc, orz negru comun, orz comun albastru. 

3. Orzul trifureat Hordeum trifurcalum are la vârf în loc do 
ţepe nisce appedince în forma cârnelor dela farcă, întârse îna- 
poi. El se mai numesce și orz de Nepaul stu orz de Himalaya, 
şi afară de forma sa curidsă nu are nimic important, În pri- 
vinţa, productivităţir- este inferior altor feluri de orze. Se cultivă 
în munții Himalaya. 

4. Orzul cu șâse rânduri seu orzbica Hordeum hezasticham. 
La acestă specie sunt tâte 6 florile desvoltate, şi are 'cele ştse 
rânduri de bobe la egală listanță unul de altul. EL se mai nu-: 
mesce- de poporul nostm şi orzdică din causa fertilității sale, - 
iar de francesi se numesce Lscourgeon în evul mediu secourgeon-. 
secours des gens, din causă că după fâmete și în vremuri de 
scumpete, el se consideră a fi planta, care dă pâne în abun- 

„denţă. Totuşi în realitate el nu este așa de productiv ca orzul 
cu două rânduri, și mici că se câce așa de timpuriu ca orzul



portanță economică deosebită, 
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comun. În Moldova se înţelege sub numirea de orzdică în de comun numai orzul cu două rânduri, stu propriu dis orzul de bere... 
Orzul ci ștse rânduri se cultivă-atât ca orz de tomnă cât. și ca orz de primăvară: EI se cultivă cu deosebire numai în ţă- rile din estul şi sudul Europei, dar și acolo mai rar; de multe- 

ori însă este în amestec cu orzul comun. El nu are vre-o im- 

Orzul are între tote cerealele vegetaţiunea, cea mai scurtă. El se câce deplin în 10—12 săptămâni. EI suportă o elimă-atât caldă cât și rece. De ordinar oI- zul germineză la o temperatură medie de-5—10" C, dar pote să germineze şi la una mai urcată, de 30 G. Vegetaţiunea-i fiind scurtă, el pote găsi pretutindenea cantitatea necesară de căldură pentru desvoltarea-i normală; uprâpe în tâte țările Europei, chiar. și în munții cei mai înalţi. Orzul de tâmnă însă cu să nu degere și piâră iarna, are lipsă tot-dâuna de o climă dulce — clima vinului, de.o iarnă fără multă zăpadă și fără gerui mari. i | a 
„Orzul de slad ca, să reușâscă deplin însă re- cere o climă mai mult uniedă. decât, caldă şi secetâsă. De. aceia ţările şi regiunile, cari au o climă mai pu- ţin căldurâsă, temperată şi umedă sunt cele mai bune „pentru produeţiunea orzului de slad. Cu totul nepo: „trivit pentru: el este clima aridă . de stepă, care îl grăbesce în desvoltarea lui, îl face mărunt la, bob, sti- clos și cu coja grosă. 5 e a 

În țera nâstră vin în considerare pentru cultura orzului de tâmnă unic zona „Dunărei, iar. pentru orzul de bere — orzdica — numai Moldova, şi . Oltenia, cu regiunea, colinelor, iar în regiunea câmpiei și a Bă- văganului clima este pentru dânsul prea aspră. 
„Terenul. Cu- privire la teren, orzul este tare pre- tenţios; el nu se face nici pe terenurile de tot com- 

pacte, tenace și gredie, dar nici pe terenurile de tot 
ușre și secetose. Lui i trebuesce să aibă înainte de 
tote un teren deo composiţiune interinediară, având ju- 
mă&tate argilă și jumătate nisip, ceva var şi humă, 

Dr. G. Maior, „Agricultura generală“ II, | “ “
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Terenurile intermediare, terenuri lut6se, și luturile ni- 
sipâse și bogate în maţerii organice, cu un subsol per- 
meabi], sunt cele mai bune pentru cultura orzului, de 
unde ele se mai numesc şi terenuri de orz. Ele find 
tot odată terenuri permeabile, active și dulci, cultura 
orzului în special a oizului de bere, - devine pe ele 
tare bănosă. e 

Sunt cu totul nepotrivite pentru cultura orzului : 
terenurile argil6se tenace, argilele și laturile plastice. 

Şi compacte, nisipurile sburătâre şi petrișuvile, ca şi tere- 
nurile sărace, și cele cu apa stătătore în sol seu sub- 
sol. De asemenea sunt nepotrivite terenurile noui. te- 
linele sparte de curând şi pământurile pădureţe. tere- 
nurile :marecagi6se și turbâse, cari conţin acidi toesici 
în sol sâu subsol. o a 

Apoi lui i trebuesce un pământ profund,  desfun- 
dat și bine mobilisat, care de mult timp e luat în - 
cultura, ca prin cultura, îndelungată el să-şi A perdut 
rigiditatea şi calităţile“ sale adstringente și tocsice pri- 
mitive. Și în fine terenul să fie şi curăţit de buruieni, 

„cari torte ușor ar putea să “copleșâscă pe-orz cu ve: 
taţiunea lui cea scurtă şi scundă, . ” 

- Pământurile mai sărace sâu ne lucrate în de ajuns. 
în casul estrem le putem semăna cu orz comun cu d 
rânduri, care este mai puțin pretenţios, decât cel cu 
două rândmui. Pe terenurile noui, acide și. pădureţe 

„însă, este mai de preferat săcaia sâu ovăsul oi meiul 
în locul orzului, de-6rece ele suportă mai. uşor acidi- 
tatea pământului : decât orzul, care este tare delicat 
și simțitor.  - - Sa 

Ordul de tâmnă îl semnăm: tot-dâuna în -og6re negre scu cel mult după rapiţă, de-6rece el trebuesce sem&nat de timpuriu, ca să să pâtă întări bine din 
tomnă, pentru a put€ resista gerului şi omăturilor de iarnă, și să nu pi€ră s6u putrezâscă. | 

Orzele de primăvară se semăna tot-deuna după 
o plantă prășitore şi terenul pentru ele se prepară încă 
din tâinna anterisră. Ca: plante premergătâre, bune 
pentru oz sunt cu deosebire acelea, cari au umbrit 

N
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bine “pământul, V'au destundat și ținut curat: de bu- - vuieni, lăsând în. urma, lor, un mare deposit de azot, Aceste sunt plantele Prăşitore în genere şi în special sfeclele, cartofii, porumbul, apoi leguimin6sele peste tot, trifoiul de un an, și rapita. Orzul mai reușesce încă şi după alte plânte;'pănă ce pământul este încă, în forţă, deși nu asa bine, — după cereale în special după grân s6u după orz. În pământurile sărace şi sleite însă, nici odată nu vom semăna orz, | 3 
În rotaţiune, orzul îl semănăm pe cât este cupn-. tință su înti'un pământ bogat dela, natură, ori pe PăniEnturi virgine, unde nu avem lipsă de îngrăşă- minte şi gunoiu, sâu dacă Bunoim, oizul să vină în al doilea an după gunoiu, ca pănă ce vine el, gunoiul din pământ-să se fi descompus şi “dissolvat cu des&- vârşire, încât plantele să potă beneficia, îndată de gu- noiu. Altcum un gunoiu prâspăt, şi un gunoiu nedobit, mare. păios puţin i. folosesce. i N Cu privire la gunoiu și îngrășeminte, orzul este -tare pretenţios şi gingaş tot-odată, EI cu vegetaţiunea lui cea estraordinar de scurtă, nu numai că are lipsă ca gunoiul să fie biue fermentat și descompus pănă ajunge în pământ, dar mai are şi particularitatea, că el absârbe mai tote substanțele alimentare îndată la început, și apoi le preluertză succesive. Astfel prot. Dr. .Liebscher din lena u găsit, că orzul la trei săp- temâni după resărire, absorbise deja 91%, din azot și 770/, din acidul fostoric total, ce întră în el și de care „avea necesitate, pe când materia solidă nu formase la acea-epocă decât 37%/,. Celelalte plante agricole, “din contră: porumbul, cartofii, lupinul ete. absorb şi utilis6ză, principiile alimentare .în întrâga durată a vegetaţiunei lor. Da: | | Prin urmare gunoiul Și îngrăşemintele ce le dăm. la orz, să fie fermentate gata și uşor de dissolvat, pe când pentru celelalte plante, gunoiul pote fi “şi „Ceva mai mare. Apoi o prea mare cantitate de gunoiu „dată de odată la orz, îl vatămă, căci îl culcă la pă- “in6nt şi bobele i rămân apoi. mai mică :și stielâse. 

Iri:
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D'aceia pentru orz este mai bine, ca gunoiul să-l 
„dăm tot-d6una la planta premergătore, ca in decursul 
vegetaţiunei ei, gunoiul să. se discompună și. ea să-i 
ia o parte din putere, apoi când vine orzul, gunoiul 

- este descompus și dissolvat, fără de a-l grăbi. Pă- 
mânturile bogate dela natură, de asemenea nu-l gră- 
besc. Nitratul. de Chili, este un îngrășămint escellent; 
pentru orz, fiind-că este ușor solubil şi de assimilat; 
numai cât el nu trebuesce dat de odată în dosă prea 
mare, fiind-că îl culcă la-pământ și face să. sporescă- 
glutenul din b6be în detrimentul amidonului, prin care 

„face orzul impropriu pentru bere. De aceia vom evita, 
pe cât este posibil, îngrășarea directă a terenului pen- . 
tru orz cu îngrășeminte concentrate ca Nitrat de Chili, 
gunoiu de oi și găinaţuri de pasări, cari se nutresc cu 
grăunţe ca şi gunoiul de cal ete. Dacă este necesar 
de-a gunoi direct la orz, atunci întrebuințăm tot-d6una. 
un gunoiu de vite bine dobit, și gunoiul îl dăm tâmnaă. 
Nitratul de Chili se dă primăvara scurt înaintea, £ se- 
mănatului, su de-odată cu semința. 

Prepararea terenului. Ea depinde în prima linie - 
de starea, în care se găsesce pământul. Prepararea să 
se facă tot-dâuna: din tâmna anteridră, nu numai ca 
pământul să, potă absorbi în decursul iernei mai multă 
umedelă, ci să-i conservăm 'umedâla de iarna cât se 
pote de indelungat, căcă ea este forte priinci6să pentu 

„orz. De aceia arăturile una scu două, trebuesc date din 
tomnă și primăvara numai i-l grăpăm, pentru: ca să. 
tormăm ţerina necesară la îngropatul seminţei. 

“După plantele prăşitâre, cari lasă terenul mărunțit; 
" destundat și curățit de buruieni, este de ajuns o singură 
arătură, dată din tomnă adânc. Dacă terenul este însă 
ierbos, plin cu vetre de pir și alte buruieni şi s'a îndesat, 
des după grâu, atunci este de lipsă să dăm două ară- 
tură: una superficială vara s6u pe la începutul tâmnei, | 
pentru a rupe miriștea, ca să se: descompună iute și . 

„alta tâmna târdiu şi. cât putem de adânc, şi apoi îl -- 
lăsăm pământul peste iamă în brazdă crudă, ca, să-l 
fragedescă gerul, și să-și înmagineze apa și gazuri,
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Când are lipsă de gunoiu, i putem da și gunoiul tomna, şi-l punem îndată sub brasdă, La orzul de. tomna, care se semănă în ogore negre, îi se dă 2—3 arături în decursul verei. Ordul se mulţumesce și cu o singură arătură dată primăvara, atunci când pământul este curat .și bine me&runțit. Arătura de tâmna este însă tot-d6una de preferat înaintea celei de primăvară, nu numai fiind-că putem semăna, orzul mai “de tim- puriu, înainte de a se fi svântat și uscat bine pămân- tul, dar la arătura, de-primăvara se perde și o mare can- titate -de umedâla, prin evaporaţiune, care de altfel mai târdiu i-ar prinde: orzului fârte bine. | De aceia este bine, ca orzului s& facem tot-dâuna arăturile necesare încă din -tâmna, anteridră, fie cât de - târdiu s6u chiar și iarna, pentru ca primăvara să-l putem semena cât de timpuriu, ca, să înfrăţescă și înpaieze deja, pănă ce întră seceta -de primăvară. Dacă, primăvara e lipsă de o nouă arătură, atunci ară pământul numai superficial cu un plug tribrăsdar seu cu estirpatorul; în cele mai multe casuri însă va fi de ajuns primă- Yava numai o grăpare strașnică, pentru a forma ţerina necesară și a curăţi terenul de buruieni, tără însă de a face să se perdă umedela de iarna. Bulgăsii ce au mai rămas pe loc, sau erepat de ger în de ajuns, în- cât să se mărunţâscă, cu grapa în destul. - . Fiind-că orzul răsare la o “temperatură j6să de 3—5" C,, pe el îl putem semăna cât de timpuriu prin Februarie s6u prin Martie.. Și dacă vine o zăpadă seu un îngheţ peste el. după aceia nu-i strică; i folosesce însă mult umedâla de iarna. În regiunile mai răcorâse el se semănă prin Aprilie, iar la munte numai pe la începutul lunei lui Maiu. N 
„ Semința. Mult valorâză la orz pentru reuşita lui | "o semință bună. Cu deosebire pentr orzul de slad, trebuesce o semință alssă cu multă îngrijire. Pentru e] să cere ca semința lui s5 fie uniformă la bob — cu bobul mare, făinos, iar nu sticlos și de o culore albă, gălbue: Coja lui să nu fie mai grosă decât 7—15%,- din greutatea totală a bobului. Materiile streine să fie cu
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totul escluse din ea; de -asemenea şi bâbele de orz. 
cau ar avea o culore diferită. Orzul, care şi-a perdut 
deja culdrea sa naturală albă-gălbue, şi este cenușiu seu 
pătat, acelu trebuesce .esclus ca de mai. puţină valsre.. 
căci prin-plâie, încăldire şi mucedelă; el şi-a perdut: 
din forța lui germinativă; orzul bun de bere trebue 
să germineze egal şi.curând, atât la semănat, cât ȘI 
în slădărie, iar întârdiind în .germinarea lui, avem per- 
deri însemnate, și uşor pote da nascere la orz cu două 
ctage. Contra acestora ne asigurăm tot-dtuna prin o se- 
mință egală și bine conservată. Orzul mărunt cu patin 

Şi cel cu șese rânduri, pote fi ceva mai gros'la cOjă şi sti- 
” elos, căci sticlositatea lor nu le strică, -din contră le folo- 
sesce, fiind mai nutritive, Orzul de semință să fie greu şi 
la cântar; cel de bere (cu două rânduri) să aibă o greu- 
tate de 64—70 klgr. la hectolitru, iar orzul mărunt una, 
de 55—60 klgr. și o germinaţiune efectivă. de 88%,. 

„.- Cantitatea de seminţă necesară la hectar este de 
2,5—3.0 hl. la împrăștiere şi 1,6—2,8 bl. semănat în 
v6nduri. Pe orzul mărunt îl semănăm de obiceiu ceva. 
mai des 2,8—3,2 hl., la: împrăștiere și 2,3—2,8 în rân- 
duri, iar pe cel de tomnă, care are mai mult timp 
pentru înfrățire, îl dăm ceva mai rar 2,0—2.6 hl. la im: 
prăștiere și 1,5—2,0 hl. la rânduri. Distanţă între rân- 

- duri este de 10—12 em., iar când semănăm și tritoiu 
. S6u luţemă sub el, atuncă îl dăm mai răr, la 15—18 cm. * 

În genere pentru orz este mai nimerit” ca tot- 
deuna să-l dăm mai bine mai des decât prea rar, căci 
deşi: orzul înfrăţesce binişor, când timpul şi terenul ”i 
este favorabil de se pâte încheia locul bine, totuși: 
lie-care fir și spic adventiv este cu câteva, dile pos- 
terior și înapoia -celui vecin cu' el, înfloresce și se 
edce cu câteva dile diferinţă — așa ca la mai multe 
five și spice adventive, diterința de înflorire şi matu- 
rațiune între ele, şi: din aceiaşi rădăcină, fiind, pote fi 
de o săptămână și mai. bine. O atare holdă cu etage 
si diferite virste, pote să fie bună pentru producţiunea, 
de nutret, verde, cositură şi unde 'se cere numai can- 
titate, şi calitatea -cu cât este mai variată cu atâţ.e
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mai bună, dar nici odată nu se potrivesce pentru pro . ducţiunea de bobe. Ea ar. da o mariă tăreată și ine . gală, care pe lângă; ditticultăţile și perderile Pa re- coltat şi pe lângă un preţ scădut: ar fi greu de des- tăcut pe piâță, negăsind mușterii, cari să o cumpere. Din contră dând orzul ceva mai des, deși pâte să înfrățâscă mai. puțin, dar spicele -lui sunt mari, mai pline, se coc egal și dau o mariă, uniformă; de aceia, la orzul de slad este regula ca să-l dăm mai bine ceva peste. normal, ca, din fie-care bob să se desvâlte numai . 2—3 spice și tâte bâbele lor Să fie egali de mari și de pline. Unul .ea, acela, obține apoi tot-duna preţul cel mai mare, şi pentru seminţă ca şi pentu bere. 
Adâncimea la care se ingropă și acopere orzul este de 2,5—5 em., şi numai pe timp de secetă îl îngropăm mai adânc, păn' la 8 em. Dacă Pam semănat prin îm- prăştiere, îl grăpăm cu o grapă de ier s6u de lemn, cari incă îl acopere binișor. Tragerea cu grapa de mărăcini și cu tăvălugul peste el nu este de recomandat, . de- rece ele favorisâză tormarea de cojă pe pământ. Câna sunt bulgări mai mulţi scu avem de îngropat tiitoiul în urmă, care ar necesita tăvălugirea lui, atunci ne fo- losim de un tăvălug cu zimţi sâu cu cărigi cu dungile ascuțite, iar trifoiul îl putem să-l ingropăm şi cu o grapă ușcră de mărăcini. De câte-oni însă s'a prins o scorță ori cojă pe pământ, aceia trebuesce ruptă cu tăvălugul seu grapa, căci ea este vătămătâre orzului, atât înainte de resărire, cât şi după resărire. Când -este să îngropăm orzul ceva mai adânc, la 7—8 em. atunci e mai bine să-l semănăm sub brasdă și-l ingro- păm cu plugul seu estirpătorul. ! Dia 
Lucrări de întreținere. În streinătate orzul de slad 

de ordinar se semănă cu maşina în rânduri și apoi se prăşesce cu prăşitârea mecanică, oră de câte-oră se simte trebuința de a-l curăţi de buruieni. Prășitul la noi nu se rentsză. În schimb va fi avantagios, şi la noi rupe-! rea câjei cu grapa su tăvălugul și. plivitul, când ne- cesitatea_ o reclamă. Une-ori,, când orzul este prea îm-' belşugat față de timp, va fi necesar de a-i reteza vir-
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: furile seu ds a-l pășuna puțin cu vitele mărunte pen- 
tru a evita căderea. Plivitul va fi însă. indispensabil 
de repeţite-ori din causă, că el fiind mic, buruienile. 
îl- pot inunda pănă. îl copleșese și suprimă cu totul. 

Buruienile, cari se găsese mai des prin orz sunt nemţişori! 
de câmp -(Delphinium consolida), Atriplex patul _ loboda fig. 41, 
muștarul” de câmp (Sinapis arvensis), rădichea sălbatică (Raphanus 

   

raphanistrum), fig. 42 pălămida seu mărăci- 

nile de câmp (Cirsimn arvensc), macul roşu 

2 j. (Papaver Rhoeus), iarba roșie (-Polygonum - 

d lapathifolium), Vimețelele (Centaurea Cyanus), 

Fie. 41. Loboda (Atri- Nu-mă-uita (]/yosolis intermedia), cocoșeii de: 
plex patula). câmp (Adonis uestivalis) ete. Contra tuturor 

acestor buruieni şi. altora, ne putem apăra mai bine decât prin 

plivire, prin arături sistematice de tomnă, ca semințele lor aflate 

în pământ să le constringem- să germineze şi în urmă să le - 

distrugem cu plugul și cu grapa. O alta măsură nimerită contra, 
lor, când sunt prea multe, este de a cosi orzul înainte dece ele 
au produs semință. 

Dintre ciuper cile parasite, cari atacă, orzul sunt în prima linie 

tăciunele (Ustilago caro) fig. 18, care-l pote ataca, pănă la %/, din 

  

Fig. 12. Rădiche sălbatică. 
(Raphanus r.). 

xecoltă ; apoi rugina (Puccinia stru- 

minis), corna (Claviceps purpurea), 

__păliea seu mâna (Frysiphe commu- 
nis),- şi un fel de mucigaiu (0idiumn 
monilvides)ce se ivesce pe foi. 

” Dintre insecte atacă orzul a- 

celeași insecte, cari atacă grâul 

şi secara: Zabrus gibbus, Agriotes 

- segetis, diferite musculițe din genul 
Chlorops, apoi fluturile Hadena bu- 

silinca, şi diferite varietăţi. de pă- E 

duchi de foi, ca: Aphis certalis, 

Aphis avenae; Tinea. granellu, Tinca 
cerealellu şi Schizoneuru venusta ? i suge” și omori rădăcinile. 

Recolta. Când clima şi timpul * i sunt favorabile, 
orzul este planta cea mai sigură şi băndsă. Însă un 
timp rece la „început îl întâudie torte mult din des-
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voltarea sa, sâu-îl face să devină cu două etagii, prin care se coce inegal. Un timp secetos îl împedecă din desvoltarea sa normală, stu că i grăbesce maturaţiunea, îl face să devină precâce și atunci rămâne cu bobul in- | „complet. “Ca să nu -se întâniple acesta este necesar, ca să-l semănăm cât se pote de timpuriu, ca pănă Ja. întrarea secetei, spicul lui să fie deja deplin format, încât seceta să nu-i mai p6tă strica, o 
Orzul se recoltâză tot-d6una, când el este încă în pârgă. A-l lăsă în picidre pănă la maturaţiune com- pletă, nu este consult, de-orece la orzul cu două rân- - duri prea ușor se îndoesce spicul și se vupe, la cel. cu patru rânduri se rupe paiul, iar cel golaş se scu- tură, cad bâbele din spic. Apoi orzul de bere: nici nu se-lasă să stea prea mulţ în picidre, pentru a nu se prea ingroșa câja, care trebue să rămână subțire Și lucie: De aceia este bine, să-l recoltăm cât de cu- rând, după ce a ajuns odată în pîrgă. Seceratul lui depinde mult și de umbletul timpului, ea, timpul să “fie frumos şi cald constant. Recolta. lui se face prin Maiu stu lunie, în regiunile muntâse şi recor6se și “prin Iulie: 2 Ă e 

| Seceratul orzului se face cu secerea, iar mai des cu e6sa împedicată şi cu mașina, de secerat. La se- cerat şi uscat, pe cât este. posibil să-l ferim atât de rouă, cât și de ploie, căci ploia îl face să-și pârdă cu- lOrea lui cea frumosă. Pentru uscat, îl lăsăm întins poL- log s6u în mănunchi ori pe brasde 3——4 dile, ca să se usuce repede buruiana din el .şi apa să se evaporeze și apoi îl legăm în snopi și punem în clăi seu trepte, ca acolo -să se usuce definitiv în alte 6—10 dile. - Dacă l'a plouat, pe brasde sâu în porlâge, atunci după încetarea ploii, trebuesc ridicaţi  mănunchii dela pământ cu coda greblei sâu cu o furcă, pentru a des- tace spicele dela; pământ, câri au fost “bătute de plâie în pământ şi umplute cu ţărină, și să-l” svântăm în- dată, fără de a-și perde culrea'su de a cresce. Din COi- tră, plouându-l mai mult timp pe brasde, dacă nu este îngrijit, el 'și” perde uşor culâreai şi din val6rea sa: 
>
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În clăi pote să stea mai multă “vreme, pănă ce se 

usucă cu desăvirșire; Cu deosebire multă îngrijire şi 

. băgare de sâmă, recere la uscat orzul cu trifoiul seu 

când e prea ierbos, căci prea ușor se “strică, și atuncă 
perdem și bobele și paiele. | 

Cu căratul 'orzului să nu ne prea grăbim și să nu-l 
cărăm şi stoguim. nică-odată, înainte de, ce nu este uscat 

cu desăvârşire. Dacă nu este uscat; de ajuns s6u paiele 
]ui sunt numai ceva jilave, atunci pus în şiră sâu stog, 
el se încinge şi mucedesce, de nu-l mai.putem des- 
face dela olaltă.. Afară de aceia, el se pâte încăldi 
așa de tare în 'stog, pănă la aprindere. Dacă sa în- 

căldit şi încins -odată, bâbele lui. capătă un miros a 

mucigăit și o cul6re roșietică,. provenită din ciuperci 
parasite, ce se desvâltă pe ele şi dau nascere la re- 
ducţiuni. Prin mucedire și încăldire; atât bobele, cât şi 
paiele lui și perd din nutriţiuuea şi valârea lor intrinsecă. 

De treerat, orzul se: treeră de obiceiu cu maşinile. 
Pentiu tăiatul ţepelor Garret a. construit un aparat 
propriu, pe, care dăm orzul după vânturat. Reculta 
orzului vari6ză între 20—27 hl. de ha pe păm€nturile 
potrivite, îutre 10—16 hl. pe pământurile sărace și 

"-dela 30— 40 h]. pe pământurile bogate de aluvion. Dela . 
orzul mărunt recoltăm cu mult mai mult 30—60 nl. 

bâbe. Hectolitrul. de orz de slad cântăresce 61—75 
klgrme, la -orzul golaş 75—86 klgr., la cel mărunt, 
50.—70 klgr. 

În anticitate orzul forma aprâpe în tste tările 
basa alimentaţiunei. poporului, pe când în timpul 1N0- 
dem, el a fost înlocuit mare parte prin grâu, porumb, 
secară și cartoti. Astădi orzul puţin mai servă la facerea. 
de pâne și mămăligă dintr'ânsul, şi cel mult numai: 
amestecat cu alte soiuri de făină; altcum în ţările 
calde din orientul Europei și în subtropice, el se cul- 
tivă cu deosebire ca nutreţ pentru -vite,- “pentru cai în 
loc de ovăs,:s6u pentru tabricațiunea, de arpăcaş. Cul- 
îmra și folosul lui principal e cu deosebire pentru fa- 
bricaţiunea. de 'slad: — malt stu orz încolţit —.ce se 
intrebuinteză la, fabricațiunea berei ȘI ca adaos la plă-
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mădelă, la, fabricaţiunea, spiritului. Pânea tăcută. din iăină. pură de orz este aspră lu mâncare, „sgarie pe. - gât de unde i s'a dat şi numirea de „hordeum dela, Horridus, se usucă lesne și capătă, când stă mai mult timp un gust, ce bate în amar. Mămăliga de. orz se consuma odată multă de poporul nostru, astădi însă a eșit cu totul din obiceiu, -și numai în anii cei răi macină poporul de jos orz pentru făcut pâne și mă- măligă dinti'ânsul. _ E 
Afară de grăunțe mai recoltăm .- şi 15—30 gr. „cântare metrice de paie la hectar. Paiele de orz, fiind scurte și subţiri, nu se “potrivesc nici pentru legături, nică pentru acoperişe, ci numai “ca nutreţ. In schimb insă ele sunt târte bune: pentru nutreţ, pentru tot telul de vite, căci celulosa din ele nu este așa iulem- -nită şi vitele le pot rode pe tâte şi nu . lasă ogrinji. “Paiele de orz, dacă suut bine consărvate, sunt echiva- lente că un fân de calitatea a II-a. 

i 4. OvEăsul, | 
“Ovăsul său ovăzul (vena sativa) se asemănă . după portul şi mărimea sa mult cu orzul, deși după ce îi-a dat spicul - se pote distinge forte ușor de el. Pănă ce ovăsul este mic, lanul lui presintă tot-dsuna, o colore verde mai închisă decât cea de: orz, foile lui sunt tot-deuna la verf resucite, dela drepta, spre stânga, pe: când ale orzului şi celorlalte graminee se invârtese spre drepta. Foile lui au la basă tot-deuna nisce urechiuși, prin care ele tot-deuna se pot ușor distinge de cele de grâu şi se-. cară. Ligula, lor .este scurtă, ovală și cu mici dinţișorr ascuțiți, 
Paiul ovăsului de mărime potrivită, ocupă un loc intermediar . între grâu și orz, e cilindric, luciu și găunos înlăuntru. La ma- writate, paiele de ovăs iau tot-deuna, o coldre galbenă particu- lară, prin care ele şi miriștea, lor se pot ușor distinge de a ce- - lorlalte cereale. Spicul la ovăs nu este sessil, ci: peţiolat, și for- meză un panicul, cu spicușorele pețiolate. Ele sunt stu reschi- rate în tote părţile, seu că sunt îndreptate numai în o singură direcțiune, şi atunci tormeză un drapel. Musteţile la ovăs nu. sunt în virful plevei,.ci ceva mai jos, sub virf,
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„În fie-care spicuşor dela ovăs sunt câte 2—4 flori, dintre cară 

a doua şi a .treia sunt de.obiceiă mai sus puse, și mai mici decât; 

cea, dintâiii. Totuşi nu tote florile lui ajung la desvoltare completă. 

EI are fecundaţiune de sine şi fecundațiune: “streină. De înflorit 

ovăsul înfloresce mai mult după prânz, între rele 3—4 p. m. pănă 

sera târdiu. Fructul la, ovăs este o cariopsă, un grăunte îmbrăcat 

_„într'o câjă grâsă cu o musteţă lungă și aspră. Câja la unele ovese 
"este fârte grâsă, mai cu semă la ovesele sălbatice şi cele din 

clima arridă de stepă, iar la altele subțire şi mole. Sunt însă şi 

ovese golaşe, cari. se curăţă. singure de cojă. Bobul la ovăs este 

lung, subțire și la virf are nisce peri fini. Fractura lui tot-deuna 

este tăinosă. 

După originea sa, ovăsul este una din bucatele cele mai 

noui, luate în urmă de om în cultură, Grecii şi Romanii au în- 

văţat a-l cunâsce numai după venirea lor în contact cu Celţii 

şi Germanii, cam prin secl. 2. după Christ. Pliniu şi Columellu 
pomenesc de ovăsul grecesc, care nu se scutură și ei îl reco- 
mandă-ca un bun nutreţ pentru vite, atât verde, cât și bobele 
lui. Germanii și celții făceau pâne şi coleşă dim ovăs, pe care 
fiert cu apă îl nâncau cu lapte ete. Și adi se mai fac grișuriy 
din el. - 

Cultura ovăsului este în tâte ţările inferioră și de 
mai puțină importanţă, decât a. celorlalte. cereale. 
Causa este în ieltinătatea lui, pentru- că nu se pste în- 
trebuința la alimentaţiunea omului. Cu tâte aceste, 
cultura lui sub anumite împrejtirără pote fi forte bă- 
n6să și lucrativă prin aceia, că este simplă, reușesce 
aprope în tote terenurile și climatele, şi dă tot-duna 
recolte sigure și abundente. 

Deși ovăzul este o plantă indigenă, totuși nici pănă adi 
nu cunoscem precis forma lui primitivă dela care derivă, și nic! 

"-ţera, în care sa luat pentru prima-dată în cultură. Esistă şi la 
noi mai multe specii de ovese sălbatice, dintre cari unele 'sunt 
“buruiâni, ca ovăsul sburător seu odosul Avena fatua, o buruiană 
vătămătăre pe arături, ce numai cu greu se pote stirpi, apoi 

Arena strigosa şi Avena revis, buruieni, cari câte-odată se iau și 
ele în cultură, mai cu semă pe nisipuri și locuri sărace. «Arena 
elatior și A. pubescens raygrasul franțuzesc, ierburi de 6re care 
valore prin fânaţe şi pășuni,



— 109 — 

| Ovăsul cultivat Avena sativa este tot-deuna planta anuală, și numai fârte rar să se semene el tâmna în țările cu climă de tot domslă. Încolo se semenă nu- mai primăvara, și-i trebuesce pentru "desvoltare 4—5 „lună de dile, - 

Varietăți. Speciile principale ale lui sunt: 
a) Ovăsul comun cu paniculele xeschirate în tâte părțile fig. 43, spiculele cu câte 2—3 floră și plevele 

    
Fig. 45. Ovăs comun (Avena Sativa). - Fig. 44. Ovăsul drapel a | RI (Avena orientalis), 

cu musteți seu fără musteţi.: Varietăţile lui se disting între ele după portul lox esterior, după culdrea spi-
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cului și a bobului. De cele mai multe-oni spicul, şi 
bobul sunt albe-la culore, une- ori însă și violete, ca- 
tenii seu negre. 

Varietăţi emareabile dintre ovesele albe gălbui sunt: ovăsul 

de Warthebruch, ovăsul de Probstei, ovăsul Hopetoun, ovăsul 

Longfellow de Scoţia, .ovăsul de Sibiria, ovăsul triumfal, ovăsul 
alb de Podolia, ovăsul comun de România, ovăsul gălbui de 

Australia, ovăsul alb de Canada, -ovăsul american de cartofi 

American Potaţooat, ovesul de Holstein, .ovăsul de Camciatea; 

dintre ovesele cenușii violete și negre vom cita: ovăsul cenușiu 

de: Spania, ovăsul cenușiu de Houdan (Fraucia), ovăsul brun de 

Umă .(Svedia) 'ovăsul negru de Brie, ovăsul negru de Bre- 

tagne, ovăsul negru - de Moldova, ovăsul roșietic de Llobregat 
(Spania) ete. _ - 

= 0) Ovă&sul oriental -stu ovăsul drapel (Azena or ientulis), ce cu 

paniculele mai scurte decât la celalt şi îndreptate tote într'o 

singură parte, formând un fel de steg, de unde şi numirea lui 
de ovăs drapel. În total el este mai productiv, decât ovăsul 
comun, şi pe pământurile bune el da recolte abundente. Este de 

"proveniența orientală, dar a fost întrodus cu bun succes și în - 

Europa centrală şi apusenă. Varietăţi mai importante-ale lui 

- sunt: ovăsul alb tătăresc, ovăsul negru tătăresc, ovăsul negru 

unguresc, .ovăsul alb unguresc, ovesul de Bucin. 

c) Ovăsul golaș Avena nuda, care la treerat sare afară din 

pleve și coje, fără de a ave lipsă de a-l mai rișni. El este 
mai greu la cântar, decât cel cu câjă; se scutură îns mai 

ușor decât acesta, și cu greu îl va putea înlocui vre-odată la 

cai pe cel cu câjă. | 

Dintre cerealele importate din - vestul și nordul Europei 
nici una nu se aclimatiseză în climatele nâstre așa de uşor și 
sunt de aşa mare folos, ca ovesele. Ovăsul de Sibiria, de 
Camciatca, de Holstein, s'au - aclimatisat la. noi forte uşor și 
pe deplin în districtele cu o climă ceva -mai recorosă — atât 
în “Transilvania, în coline și regiunea subalpină din România. 

O varietate deosebită a .ovăsului de Holstein este ovăsul 

de Bucium, care 's'a aclimatisat perfect și ameliorat încă mult, 

în “clima recorâsă dela "Făgăraş la pâlele munţilor Carpaţi. 
„EL este alb la bob, relativ mărunt, cu eâja fină şi subțire și 
“mai greu la cântar, decât orI care altul.
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Grentatea unui hectolitru. de 0v&s de Bucium ajunge păuă „la 6% klgr. EL este forte productiv şi sa propagat departe peste marginile țărei Oltului. EI ar merita să fie introdus și în Ro-. mânia în special în Moldova, și în regiunile muntose. ale ț&- rei. Ovăsul.- triumfal are mare importanță pentru a fi semănat în amestec cu măzerichea,. su mazăre, pentru-că fiind mare și gros la paiu ţine mazărea, şi măzerichea în“ sus și dă marr can- tități de nutreţ verde şi. uscat. E ” Cultura ovăsului în genere este restrinsă. Ovăsul dimpreună cu secara ocupă suprafața și întinderea cea mai mică între cereale. Cultură lui se face pe o scară mai mare, cu deosebire în tările nordice şi se întinde și în Scoţia numai pănă la 580 lat, Dn. în Norvegia pănă la 66%; în Suedia, păn' la 63.5, iar în Rusia în- tinderea, culturei lui coincide cu a secărei, în Ame- rica, de nord centrul culturei ovăsului este în Statele - “Unite de est, în jurul fluviului San-Lorenzo, și Canada. În munţă, cultura ovăsului încă se urcă mai pu- țin decât a orzului:. în: „Alpi pănă la 1670 M., În Carpaţi pân” la 1100 m. In ţările sudice cultura lui incă nu merge așa, departe'spre' Ecuator ca a orzului. "In genere ovăsul suportă o climă mai aspră. mai umedă și rece, și se face și pe un pământ fie și mai sărac, decât: orzul și secara. a 
| Terenul. Ovăsul este puțin pretenţios față de teren. El se face aprope pe fie-ce teren. El reuşesce binişor, atât pe argilele compacte Și gredie, cât și pe luturile . galbine și sărace, ca, şi, pe nisipurile ușore.și secetâse. „Cu deosebire i plac terenurile reci. şi jilave, -cu apa stagnantă în subsol — rovinile şi terenurile marecagi6se şi turbâse, de curând - scurse Și secate sunt cele mai bune pentru el. Apoi mai bine decât ori-care reu-! șesce ovăsul pe terenurile noui, în telinile - sparte din nou și pământurile de pădure, pe cari el este nesim-: țitor și-inmun contra 'acidilor şi corpilor. toesici din pământ. De obiceiu sem&năm ovăs acolo, unde terenul este prea sărac. s6u:că-nu este preparat în de ajuns „pentru alte cereale seu plante agricole: grâu, orz. se- cară, seu că aceste sunt nesigure. El reușesce bine și
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-dă recolte abundente și pe terenurile mai 'bune, şi 

acolo compenseză prin cantitate aceea, ce perdem la, 
el prin preţul seu mai ieftin. Pe pământurile noui, el 
dă recolte colosale și grele la bob. 

În privinţa preparărei terenului şi a plantelor pre- 
mergătore, ovăsul este puţin pretențios. El reușesce 
după ori și care plantă şi după sine însuși; pe pă- 
mânturile noui îl putem. cultiva de mai multe-oră pe 
acelaşi teren, an de an fără întrerupere și el tot-deuna 
reușesce. El afonăză pământul, și-l prepară binișor pen- 
tru alte plante. De gunoit: nu gunoim nici-odată direct 
la ovăs, căci gunoiul nu ni-se plătesce, şi de ordinar îl 
semănăm mai cu semă în anul din urmă după gunoiu. 
În rotaţiune el se pste cultiva, după ori şi care “plantă 
cu bun succes, şi de obiceiu cu ovăs su secară, în- 
chelăm rotaţiunea. 

„Prepararea terenului pentru o ovăs depinde de sta-. 
rea, în care se găsesce pământul. Când terenul este 
curat de: buruieni, el se mulţumesce și numai cu o 

“singură arătură,; dacă din contră el este buruienos, 
atunci. "i trebuesce 1—2 arături. Pe ţeline și pămân- 
turile” noui sunt necesare 2 arături. Arăturile pentru 
ovăs însă este bine ca să le facem tot-deuna din tâmnă, 
pentru ca primăvara să putem semăna ovăsul cât de 
timpuriu, ca el să profite de umedela de iarnă. Cu 
deosebire este indispensabilă acesta, într”'o climă arridă 
şi secetâsă de stepă. 

Pe. pământurile gresie și reci, (elis6se) este mai 
bine ca să dăm tomna 1——2 arătuni, și una, primăvara, 
după ce s'a svântat pământul. De asemenea. şi în ro- 
vine şi locuri unde îl semă&năm ceva mai târdiu. pe 

la mijlocul seu finea lui Aprile. În ţeline este bine, 
ca să rupem țelina încă din tâmna anteridră şi peste 
iarnă să o lăsăm în brasdă crudă, pentru ca gliile să 
se fragedâscă. de ger și îngheţ, ca primăvara să le 
putem sparge ȘI măruaţi în de ajuns cu grapa.. Une- 
oi însă putem să spargem telina și numai primăvara, 
şi să semănăm îndată ovăsul, căci el tot se face. Nu- 
mai în casul din urmă, trebuesce să dăm o cantitate
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mai mare de seminţă, - ca de obiceiu, Hind-că, în ge- nere este puțină țerină pentru îngroparea seminţei şi multe grăunţe ajung sub glii, de unde nu pot să resară,. 
Seminţa. La nici o altă plantă semința nu me- “rită atâta attenţiune Și îngrijire, ca la ovăs, căci Ja el nu vine în considerare, numai. mărimea bobului ȘI . greutatea lui, ci şi orosimea c6jei; “raportul dintre coje și mied, pote să varieze forte mult dela o va- rietate la alta. Sunt unele varietăți de ovese cn c6ja “gi6să şi aspră, unde c6ja ocupă 50/, din greutate, pe când la alte (ovese de frante) cu coja subţire ea, ocupă abia 17% din greutatea bobului. De aceste calităţi ale lui trebue să ținem tot-deuna bine. semă. O semință bună de ovăs trebue să aibă' o greutate medie de 44—50 klg. la hectolitru; ovăsul negru cântăresce mai mult 50—62 klgr. o Ai Cantitatea de semință necesară este de ordinar mai mare la ovăs decât la celelalte cereale, fiind-că ovăsul este mai întoiat şi mai ușor la bob, decât cele- lalte: La hectar se dă prin împrăștiere 3,5—4'hl,, iar „în rnduri 2,5—3 h i a i a Ovăsul supârtă o acoperire mai grosă decât celelalte cereale, fiind-că el are lipsă de mai multă, umedslă pen- - tra a put6 resări decât ele, și embrionul s&u este des- tul de viguros. Adâncimea, de 5-10 cm. este normală, la care pâte fi îngropat, iar pe terenurile nisipose pâte fi îngropat și mai adânc. Distanța, între rânduri, când îl semănăm en mașina, în rânduri, este de.12—16 cim.. iar când semănăm și trifoiu sub el, atunci pâțe fi ceva “și mai mare de 20—92 em. Dintr'un : ovăs bun trebue să, germineze 87%. Forţa geriminativă se conservă Ja ovăs destul de bine; în al.4-lea an :resar încă 72%, în al 6-lea 60%/,. | - o „În privinţa. timpului de semănat” este necesar să semănăm ovăsul cât.se pote de timpuriu, prin Mastie scu cel mult pe la, începutul -lui Aprile. Pe pământu- rile recă și jilave și la munte, unde pământul se des- ehsță și usucă numai tâxdiu, îl putein semăna cătră iinea lui Aprile, eventual Chiar prin: Mai. 'Tot: în Dr. G. Maior, „Agricultura rațională“ II, s
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„Maiii putem semăna ovăs și în locul semănăturilor 
compromise, pe cari trebue să le întârcem, pentru a 
nu rămânea locul sterp, căci deși e ftârdiu, ovăsul tot 
se face încă, şi el are destul timp pănă tânma pentru 
c6âcere. a 

După semâ&nat, ovăsul trebuesce grăpat ceva mai 
bine “decât alte cereale. Pe. pământurile nisip6se îl gră- 
păm întâiă bine, și în urmă îl tăvălugin îndată, ca 
prin apăsarea pământului să-i conservăm umiditatea. 
Dacă s'a prins o câjă, acea tr ebuesee ruptă cu tăvălugul 
seu cu grapa. De asemencă este bine, ca să-i tragem 
cu tăvălugul sâu cu grapa, şi după ce i-a dat foia a 
3-a şi mai-cu semă atunci, când lam semănat sub 

brasdă, căci grăparea, lui îi face forte bine. _ 
Plivitul la ovăs nu se renteză; dacă Pau umplut Durui e- - - 

nile şi amenință să-l copleşescă cu totul, atunci mai" bine îl 

cosim de timpuriu, îndată după ce i-a dat spicul, și înainte de 
a ajunge buruienile ca să producă și împrăștie seminţa. Ovăsul 
cu iarbă și ceva măzeriche într'ânsul, dă un nutreţ escellent 

verde și uscat numit cositură. Când sunt buruieni mai puţine 
prin el, le putem plivi s6u tăia înainte de maturățiune. Buruie- 
nile cari se găsesc prin ovăs, suni înainte de tote ovăsul sel- 
batie sâu. odosul (Arena futua), care se distinge de cel cultivat, 
prin aceia, că are nisce peri ruginii la basa spiculelor, și mus- 
teţile negre şi aspre. El se câce cu 2—3 săptămâni mai curcud, 
decât; cel cultivat, ȘI-ȘI împrăștie semința, aşa că în contra lui este 
greu de luptat; apoi sunt pălămida (Cirsum avrensc), ridichea, 
sălbatică (Ruphanus raphanistruu), macul roşu (Pupaver Rhocas), 
muștarul sălbatice Sinapis alla), ştirul (Sonchus caorensis) fig. 45. 

. Dintre ciupercile parasite este tă- 
"Fi ciunele (Ustilugo carbu), care i face mari 

stricăciuni, 'i distruge spicul cu totul și 

împrăștie sporit săi, inainte de a-se câce 
ovăsul; apoi pe foi şi paie seivesce ru-. 

5 gina cu pete (Puceinia coronatu Corda). 

  

Dintre insecte îl atacă scărăbuşul 

(elolontha vulgaris), vermele sirmă (Ayriv- 

tis segetis), gândacul ruginiu (Hultica fer- 
rugineus), păduchi de foi (Aphis uzenac), (Aphis cercalis), muşiţa 

Fig. 45. Ştir (Sonchus ar- 

- vensis),
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lui Frith (Oseinis Frith). Mai vătămător decât tâte insectele la 
“olalti, este pentru ovăs vermele numit călcâiu (Angeiludla devus- 
“tatriz) — care se hrănesce pe grâu, secară ca, şi pe ovă&s. De „ asemenea periculoși. sunt pentru ovăs și Nematodii (Heterodera : Schuchtii) un parasit al sfeclei de zăhar, care se pste nntri și din rădăcinile ovăsului, - i 

Recolta. Recolta la ovăs depinde după cum voim. să-l cosim în stare verde și să tacem cositură. din el, ori să-l lăsăm să se. cocă pentru a -produce seminţă. 
„Când este prea ierbos și cu multă buruiană întu'ân- sul, de ordinar preferim să-l cosim în stare verde, îndată ce ia dat Spicul. Pe terenurile rovinâse și humâse,: este mai avantagios de a-l cosi verde, decât a-l lăsa să se cocă, de Gre-ce el acolo prea ușor cade, terenul “fiind prea gras, şi grăunțele lui rămâu incomplete... 

-De asemenea şi când a fost semănat cam. târdiu, îl cosim verde. Ovăsul se cdce forte inegal. Contrar obi- 
ceiului celorlalte cereale, la ovăs bobele cele mari şi. pline, cari se coc întâiiă, nu sunt la mijlocul, ci la: virful spicului. Deci așteptând, ca să se cocă tote b6- bele din spic, forte uşor să -pote întâmpla, ca pe cele dela, vîrt să le perdem prin 'scuturare. De aceia vom începe cu seceratul lui atunci, când o frunte va (i „ coptă deplin, iar cel'alt abia că a întrat în. pârgă. 

„.. Secerișul la ovăs so face tot-deuna în urma grâu- lui, cam în a doua jumătate a lui Iuliu, s6u chiar și în August. Seceratul lui se face de ordinar cu cosa: îimpedicată, cu secerătorea simplă su cu aparat de „legat, deşi acâsta, mai rar. De multe-ori, ovăsul când este mic îl cosim numai cu cOsa simplă seu cu ma- şina de tăiat iarbă, fără de a-l mai lega. Arare-ori este el așa de mare, ca din paiele lui să putem face „legături, pentru a-l pute lega; de cele mai: multe-ori „pe e] îl legăm cu paie de secară, seu cu nuiele ori storă. În cultura mică şi la munte, ţăranii îl seceră cu secerea, căci ei dispun de mai multe braţe. ieftine. „. Paiele de ovăs trebuesc bine uscate. Unii au obi- ceiul, de le lasă S—10 dile pârlog, 'ca să le bată roua, aventual să le plouă odată sub cuvent, că atunci ele" Se | ge,
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sar treera--ușor. Prin ploarea repeţită însă ovăsul atât 
b6be cât şi paie şi plâvă perde torte mult din valârea 
sa; de aceia ploarea trebuesce evitată. În clăi şi 
stogură, ovăsul nu se încăldesce și încinge aşa de uşor 
ca orzul. Recolta la ovăs variâză după teren și an. 
In anii cei buni şi ploioși — pe pământurile bogate: el 
pote dă 40—52 hl. la hectar; în anii potriviți dă pe 
aceleaşi terenuri numai 25—38 hl., pe terenurile s&- 
race 192—15 hl. Greutatea unui hectolitru de ovă&s va: 
ri6ză între 39—67 Elgr. Preţul 'ovăsului este tot-deuna 
mai ieftin ceva 60—75%/, din al secărei. E 

Ovăsul sewvesce ca plantă alimentară, actualmente 
pentru alimentaţiunea : omului numai în ţările mun- 
tOse și cu clima de tot rece, „unde alte plante de vu- 
lOre mai mare nu reușesc. În munţii Scoției, ȘI în 
Norvegia mai bine de jumătate din populaţiune, se 
nutresce cu pâne de ovăs; — apoi mai consumă pâne 

“de ovăs și Slovacii dir Ungaria, Românii. din Maia- - 
mureș, Rutenii și Huzulii din Galiţia, și Bucovina etc. 
Im ţările și la popârele romanice, el nu numai că, nu 
:servesce la alimentaţiunea poporulni, ci și pentru 'vite: 
se întrebuințeză în genere puţin ovăs, căci la noi pre- 
domină idea, că ovăsul nu este atât de bun pentru cai 
ca orzul, fiind-că “i prea încăldesce. Numai în anii cei 

„TEI și de crize mari, de scumpete și “fomete, făcea și con: 
suma şi poporul român pâne de ovăs. De altcum ovăs 

_descojiţ și gris şi păsat- de ovăs, se recomandă des de 
cătră medici, pentru Gmenii bolnavi, cari sufer de sto- 
mach şi copiii debili, din causă că ovăsul conţine un 
principii stimulent și ivritant, numit. în medicină ave. 
nină s6u legumina ovăsului, care întăresce. Încolo ovăsut 
se cultivă numai ca nutreţ pentru vite, şi cosit paite 
iu stare verde şi. uscat ca cositură, și parte după ce â. 
ajuns la maturitate, pentru bâbele și paiele lui: 

Afară de grăunţe, mai obţinem dela ovăs paie și 
„* plâvă. Recolta de paie este 25—380 q. la ha. şi? q. 

la, plâvă.' Paiele de ovă&s bine conservate sunt de ace- 
„iaşi valdre nutritivă, ca un fân mediocru; “ȘI ceva in- 
teriGre în substanţe nutritive paielor de orz, fiind-că
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sunt mai grâse. Plâva de ovăs o mănâncă tâte vitele, „iar opărită o mănâncă și rimătorii. 
_-Ovăsul (b6be) din causa, principiilor. sale alimen- tare 'şi a aveninei, este un nutreţ, escellent pentru cai 

şi în special pentru mânzi şi tot felul de vite tinere : viței, miei, ete. . . 

5. Orezul 
. - Orezul -(Oryza sativa) este planta cea mai de va- l6re dintre tote cerealele şi care se consumă în lu- 

mea întregă. Cultura lui: este predominantă și aprâpe „esclusivă în ţările orientale din. sudestul Asiei, A me- 
rica centrală și Africa. Cultura lui în Europa este predominantă în Italia, ăpoi mai putină în Spania, Por- „tugalia şi Turoia. În Ungaria, încă sau făcut încercări _«u cultura lui, “Și nu fără resultat. “Pentru România cultura lui ar fi importantă cu deosebire pentru Delta 
şi” ostrâvele Danărei, la o eventuală: secare şi culti: 
are a lor. Alttel esalațiunile şi miasmele ce dega- geză nomolul şi apa stătătâre dela, el, sunt vătămă- t6re salubrităţii şi igienei publice. - Ia 

Orezul vroesce să aibă ivrigaţiune și el se des-: v6ltă mai mult în apă decât pe uscat. El este plantă, anuală. Varietăţile. lui timpurii ca “Bertone,  Nostrano ete. se coc în 100—120 qile, pe când altora le trebuesce 150—180 dile.. El. recere o „temperatură. “ medie ' de vară de 22—300 G. Îngheţurile. târdii și bruma tim- pruie i sunt vătămătore. Pentru el terenul este indi- ferent numai să. fie bogat. în humus și să aibă apă în „abundență și nu prea rece. Pământurile de luncă sunt cele mai buna, fiind-că sunt bogate. - i 
- 2. Pentru cultura orezului pământul. se încongidră cu zăgazuri pentru a-l putea pune sub apă — şi tâmna se gu: 
noesce și. ară adânc — arătură de desfundaie, iar primă- vara se grapă bine pentu a-l mărunți deopotrivă... Pe la, mijlocul lui Aprilie se pune terenul cu. totul sub apă, apoi se. grapă din nou sub apă, pentru a-l mărunți biue şi în urmă se șemănă orezul ca să, se ingrâpe în nomolul
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fin ce cade după grapă. La lia se sem&nă 2,5—3,0 Dl. 
semință. Pănă ceel nu a'resărit încă lăsăm numai 
puţină apă de-asupra, “lui, pentru -a nu împedeca aerul 
dela semință, și a întârdia resărirea ei, iar după ce a. 
resărit și a eșit cu toile asupra apei, atunci ridicăm 
apa. la 20—30 em. înălţime; şi o ţinem constant la. 
același nivel pănă la maturitatea, lui. Numai spicul lui 
se ridică de- -asupra, luciului apei. 

"De plivit orzul se plivesce în apă. 
“Înainte de secere se sisteză cursul apei şi cea 

stagnântă se slobâde pentru a se svânta terenul: La se-. 
cerat îl. secerăm cu secerea şi mănunchii ?i punem pe 
zăgazuni ca să se usuce, Apoi se l6gă și tueeră, ca şi 
celel'alte cereale. Cantitatea de apă vedi la capitulul 
despre ivrigațiuni. Orezul trebuesce curăţit de coji şi 
lustruit în fabrică speciale. Recolta lui variâză fârte 
mult dela, 10—70 hl. „la ha b6be cu c6jă. Recolta lui 
"medie este în Italia de Nord de 42 hl, în Ungaria de 
50—55 hl. la ha. Un hectolitru de orez cu cojă cân-: 
tăresce 410—-49 klgr., cel fără musteţă 50 klgr. 'şi dă 
30—35 klgr. orez curăţit gata. 

6. Meiul. 

Meiul seu mălaiul (Panieun mitiaceum), fig. 46, este plantă: 
anuală, și de obiceiu ca de 1 m. înălțime. Paiul-lui este rotund 
seu ceva turtit ds o parte. - Vaginele i sunt spintecate, cu 'mar- 
ginele ajungând una peste-alta; ligula îi este scurtă. Foile în 
total lungărețe, lanceolate. Spicul este „un panicul. Spiculele 
sunt tot-dena fără musteţi și de o parte comprimate. IN 

Gluma inferidră acopere numai pe jumătate florea, iar cea. 
„superioră este mult mai sus pusă. Florea este hermafrodită: cu 
3 stamine şi 1 pistil bi-pennat. Fructul lui este o cariopsă. ovoidă, 
şi îmbrăcată într'o cdjă, care lă întrebuințare trebuesce mai în- 
tâiu rișniță pe moră. Din mălaii se face păsatul.



„germinare vagina, ră- 

, 

Bobul este sticlos. - - 

Embrionul are o sin- 

gură radiculă și-o ar- 

ticulațiune lungă; la - 

dăcinei produce şi ea fi 

visce peri, cu care el 
. r 

resistă mai bine la se-' 

cetă. 

  „ 

Fig, 46. Meiul (Panicum miliacenm)- 

Varietăţile lui sunt: 

1) meiul comun cu spicul reschirat (Punicunm. miliuceuna efatsumn) ; 
2) meiul cu spicul redus (Punicuin miliuceum contractum); | 

3) meiul roșiii, seu paringul (Punicun sauguinule) ; 
4) meiul cu inăciulii (Setaria itulicu); 
5) mohorul (Seturia germanica). 

La meiul comun lipsesc perii, cari se găsesc la cel cu mă- 
ciulii, ca rămășițele unor flori pipernicite, În spicule, caz con- 
țin de ordinar câte două flori, de ordinar nu se desvoltă decât 
o singură flore. Semințele la meiul. cu maciuli! şi mohor, sunt 
cu mult mai mărunte, decât la meiul comun. 

Meiul este una din bucatele cele mâi vechi, şi în vechime 
se întrebuința, pe o scară forte întinsă la alimentaţiunea pop6- 
elor. Meiul servia la Daci și Geţi pentru făcut mălaiu (pâne) și 
“mămăligă dintr'ensul, și după cum: denotă descoperiri mai re- 
cente, el se cultiva și întrebuinţa, și înaintea lor prin ţările 
nostre ; în 1830 s'a găsit în comuna. Măidan com. Torontalului
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(Bănat) ca la 6 st. adeuciine la săparea unei fântâni, un caic feni- 
cian de comăreiu, încărcat cu meiu și meiul încă în bună stare ; 
dovadă, că câmpia României şi Ungariei erau atunci încă sub apă. 

La poporul român el forma alimentul principal înainte de: 
întroducerea “porumbului. Pentru timpul de crise: scumpete, f6- 
mete, răsboie' și invasiuni streine, el se conservă în _beciuri și 
silosuri subterane. Încă acum 30 ant sau descoperit în picțţa” 
„Brașovului mari silosuri subterane, pline cu meiu. | | 

Meiul este mai mult o plantă sudică şi pentru: elimele' calde, 
decât pentru cele reci şi umede, unde devine nesigur. Pentru 
desvoltarea, lui normală, recere o climă caldă, clima vinului. Din 
contră în climele arride și secetose lui ?i priesce forte bine și el 
resistă bine și “la secetă. Dacă a venit seceta peste el, nu se 
pipernicesce şi compromite, ci în lipsă “de umiditate 'ȘI între- 
rupe pur şi simplu. erescerea mai departe, şi apoi când a venit 
o plâie peste el, cresce — iareşi cu aceiași vigore înainte, ca și când 
iar fi fost nici o secetă la mijloc. EI este însă tare simţitor contra * - 
gerului' și înghețurilor târdir; de aceia el se semănă primăvara 
târdiu de tot, când nu mai sunt Drumă şi înghețuri de temut. De 
obiceiu cu meiul şi hrișca se termină semănatul de “primăvară, 

Terenul. Faţă de teren, meiul voesce să aibă 
tot-d€una, un pământ cald, bogat şi curăţit de buru- 
ieni. Lui "i plac cu deosebire terenurile nisipâse și per- 
meabile şi luncile bogate, și acolo dă recolte fabulose. 

"EL reușesce admirabil şi in: țeline sparte din nou şi 
în terenul de pădure, după curățirea lemnelor, căci el 
este nesimţitor contra acidilor şi corpilor toesică din 

„pământ. Pe terenurile humâse — în rovinile și mlas- 
tinile secăte și svântate — el încă reuşesce de minune, 
In terenurile deja, cultivate, reușesce bine după plan- 
tele prășitore seu în locul porumbului mâncat de vermi . şi de cioii, pe care a. trebuit să] întorcem, și în locul: 
trifoiului și luţernei s6u după cereale. Numai cât în ceasul 
din urmă trebue să „curăţim mai întâiă terenul bine 
de burnieni, căci el cu vegetaţiunea lui înctă la în- 
ceput, prea ușor îl copleşese burnienile cu totul sâu - 
în ceasul cel mai rău, avem mult năcaz cu plivitul lor.
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Sunt cu totul nepotrivite pentru meiii argilele și „luturile compacte și reci, luturile galbene și sărace, şi terenurile cu âpa stagnantă în subsol. o 
Meiul recere un pământ bogat dela, natură seu gu- noit din greu. Cu tote aceste nu este bine, ca, să-i dăm lui direct un gunoiu păios şi neformentat, ci mai: nimerit este să dăm gunoiul la planta premergătore şi meiul -să vină în anul al doilea, după gunoiu. Dacă. este de lipsă ca să-i dăm gunoiul lui direct, atunci i dăm mai mult numai un gunoiu bine. fermentat şi mărunt, seu un compost bun iareşi bine fermentat, care să nu aibă în el seminţe de burnieni sâu sponă de ciuperci - parasite încă în stare de a, germina, cani ar pute să copleșâscă su să distrugă meiul. Gunoiul! se cară tot- „deuna tâmna și se pune îndată sub brasdă. | 

„- Prepararea terenului pentru meiu se pâte tace din tomnă,. der tot așa de bine se pote face și primăvara, de 6re-ce el se semănă târdiu de tot, și pănă atunci avem destul timp pentru prepararea ui. Lui "i tre buesce însă, ca pământul să fie curat de buruieni Şi bine mărunţit. -Câte arătuni să-i dăin. aceia, depinde de starea în care se găsesce terenul. După plantele prăşi- tore, care lasă tot-d&una terenul curăţit de buruieni, dăm “tomna o arătură adâncă, iar primăvara îl grăpăm. nu- mai, scu îl arăm superficial cu estirpatorul, pentru a-i conserva umiditatea de iarnă. Din contră după cereale, care. lasă pământul plin de buraieiii și seminţe. de bu-. vuieni trebue să dăm 2—8 arătură, În țeline și pe pămân- 
„turile noui, cani -de obiceiu sunt fiură buruieni este de ajuns și 0 .singură arătură. - a 

Semința. Seminţa ne trebnesce relativ puţină, din causă că pe dă. o parte seminţa, lui este măruută, iar pe de alta, el înfrățesce tare, și când e semănat prea des, el nu se face. -De aceia 30-—50 litri. sunt de ajuns 
la hectar, când îl semănănn prin împrăștiere și 20—30 litri semănat cu nașina în rânduri. Dacă avem ma- şina de semănat în rânduri, nici odată să nu perdem ocasiunea de a o întrebuința la meiu, pentru ca mai
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târdiu să-l putem prăşi cu prăşitorea mecanică, în luc 
de plivire, pentru a-l cu ăți de buruieni. Ca 'el să fie 
semănat mai rar, nu-i strică, din contră "i strică, când 
e semănat prea des. Se semănă dela 1 Maiu inainte. 

Lucrările de întreţinere. Între lucrările de întreținere sunt 
curățitul de buruieni, fie prin săpare cu prășitorea mecanică, fie 
prin plivire eu mâna. La plivire rărim tot-odată plantele, acolo 
unde stau prea des, lăsând între ele o distanță de 13—16 em. 
Plivitul cu mâna țrebuesce făcut de două: oră, odată îndată ce 
sa ridicat ceva meiul dela pământ, încât îl putem distinge din 
buruiană şi apoi mai târdiu, când a început a-i “da spicul.. Pe 

“ meiu îl năpădesc și inundă alte specii de meiuri sălbatice și 
mohore: meiul cu măciulir, meiul ”oșu, mohor etc., de cari este 
-greu de distins păuă ce nu i-a dat spicul. Ele” sar mai pute 
distruge şi prin &răpare. Dintre ciupereile parasite, meiul este 
atăcat și distrus cu deosebire de tăciune (Ustilago destruens), care 
îl pote atăca şi distruge păvă la 88%, Pe meiul cu măciulii se 
ivesce un alt soiu de tăciune (Ustilugo. Crameri). Dintre insecte. 

- Îl atacă omida dela (Botys lupulina), care găuresce paiul şi de-. 
trăgându-i sucul face ca, spicul să rămână sec. 

+ Un timp cald şi secetos îl favoriseză forte mult, iar un an 
ploios şi rece, îl împedică din desvoltarea sa pănă în al com- 
promite cu. totul. De aci meiurile și mohârele reușesc forte bine. 
în clima cea secetosă și uscată a Bărăganului, unde meiurile și 
mohorul sunt unicele plante Qe nutreţ, „cultivate păn' acum de 
cătră locuitorii de acolo. 

Meiul se coce forte neepal. Bobele dela virf se coc mai 
întâiu, şi ele sunt cele mai mari și mai bune, A aștepta să se 
cocă tâte, perdem pe cele de: frunte prin scuturare. De aceia 
îndată, ce Sau întărit bobele de frunte, îl secerăm cu secerea 
seu cu cosa, şi-l treerăm încă pe loc și apoi uscăm paiele din 
nou. Paiele de meiu sunt de fârte mare valore, ca şi un fen 
mediocru, numai cât ele fiind încă pline de suc se. strică uşor: 
se încăldese și încing, în urma căreia ele capătă un gust amar 
și vitele nu le mai mănâncă. De aceia ele trebuesc bine uscate. 

“Recolta la, meiul reschirat varieză între 13—40 Dl. bobe 
-ă 66—75 klgr, şi 10—20 q. de paie. Meiul la rișnit perde 4%, 
din greutate și volum. Meiul curăţit' de coji se numesce păsat.
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Meiul nerișnit se întrebuinţsză ca nutreţ pentru pasă şi la, - 
tabricaţiunea spirtului. i A 

- Meiul roșu şi paringul dau mai puţine bobe. În schimb însă 
dau 80—35 q. de cositură. Bobele lor servă mai mult ca nutreţ 
pentru .galițe și alte paseri, fiind mărunte. | 

i 7. Porumbul. 
Porumbul,  păpușoiul sâu cucuruzul, (Zea Alais) 

numit în unele ţări grâu turcesc după originea sa 
orientală. El deşi aparţine familiei gramineelor, to. 
tuși se deosebesce în multe privinţe de cereale, şi de. 
ordinar. îl elasăm mai des după modul său deosebit 
de cultură, între plântele prăşitore sâu de sapă. 

„Rădăcinile la porumb sunt pivotante și- lungi, cari. pă- 
trund adânc în subsol;. apoi, dela cele două intemodir de Jos, 
es în formă de buchete rădăcini adventive numite . aeriene, — 
cari pătrund iarăşi în pământ, şi. oferă cocsnului resistința, ne- 
cesară, de care el are mare necesitate, porumbul fiirid mai mare .- 
în paiu și mai greu' decât celelalte cereale. - ” 
EL nu cresce mai întâiu în foi, şi nici nu înfrățesce ca 

eelelalte cereale, ci dă dejă de timpuriu în paiu. Paiul lui nu 
este subţire și găunos, ca la celelalte. cereale, ci este gros; ro- 
tund, plin cu măduvă și fascicule vasculare, deseminate în întreg 
interiorul lui. Paiul lui fiind gros se numesce de obiceiu cocean, 
EI este peste tot rotund şi numai acolo, unde apar stuleţii, este 

"scobit ca o covată, iar cătră noduri adâncitura se perde treptat, 
Paiul lui ajunge la o înălţime diferită, după specie şi varietate, 
care pote să varieze între 0,6—5,5 m.; mai cu sâmă speciile şi 
varietățile cultivate adi în America, se disting între tote prin 
mărimea și portul lor robust şi viguros. Foile sunt lungi, lan- 

- ceolate și la virf ascuţite, cu perii în “fascicule, şi cu marginile 
ascuțite. Ele 'au la mijloc o nervură prineipală., Pe partea su- 
perioră ea este adâncită, iar pe partea inferidră eșită atară. Paiul 
și foile lui sunt tot-deuna- verdi, mai mult sâu mai puţin de o 

- col6re: închisă ; la. maturaţiune ele iau o coldre albă gălbuie,. care 
s6 altereză fârte uşor, mai cu semă când sunt espuse ploilor: 

- Porumbul este plantă monoică. În virful lui se află spicul 
cu florile mascule, aședate întrun panicul. La subsuora foilor -
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ese pena sâu stuleul, cu florile femele. Stuleul unul stu mai 
mulți, este de 8—49 cm. lungime, cu ciocalăul fârte gros şi cu 
măduvă. E este tot-deuna învelit cu mai multe rânduri de foi 
aspre și pielose, de unde ia venit.și numirea lui moldovenâscă 
de păpușoiu și popuşoiu dela, învălirea stuleului, ca o păpuşă.» 

Florea masculă are 3 stamine, car. la înflorire es afară din 
spic și-și dimit polenul. Florea femelă are stigmate estra-ordi- 
nar de lungi — mătasea porumbului — cari es afară din învălişul 
stuleului, și prind polenul ce cade dela spic și se fecundnză cu 
el. Părul seu mătasea dela porumb este de colsre variabilă. 
Fie-care fir al ei are la basa sa un grăunte, care se formeză 

„după fecundațiune. Bâbele sunt diferite în formă și mărime. 
Ele varieză între 6 mm. lungime şi 4 mm. lățime pănă la 
25 mm. lungime și. 18 mm. lăţime. 

-_ După formă și culâre, ele încă -varicză forte mult, Strue- 
tura bobului, la porumb este de obiceiu tare și stielosă. Embrio- 
nul lui este forte desvoltat, și conţine o singură radiculă. Stra- 
tul de gluten este simplu. Bobiţele de amidon încă sunt simple 
şi au o .cavitate centrală. Culdrea bobului este variată. Chiar pe 
acelaşi stuleţ se pot găsi bâbe de culoii diferite, provenind din 
fecundaţiunea cu polen -diferit. e 

„ Porumbul este o plantă „veche. El este originar 
din Americă, unde Europenii lau găsit pretutindenea 
în cultură la locuitorii indigeni, atât pe litoralul de Vest 
în America de sud şi Brasilia, ca și în Virginia în 
U. $. N., așa că este greu de a determina cu-sigu- 
ranăță, care este patria lui adevărată. Despre vechimea 
lui ca plantă. de cultură, atesta bâbele găsite în mor- 
mintele vechilor regi indigeni ai Peruviului, numiţi 
Incas, a căror domnie se pune cu 7—800 ani înainte 
de descoperirea Americei de cătră Columb. În Europa 
porumbul a fost întrodus de cătră Spanioli. dela cari: 
Vau luat Arabii și apoi Turcii. În România el a fost 
întrodus pentru prima-dată sub Nic. Mavrocordat la 

„anul .1718—20, şi-de atuhcă încâce el s'a, lăţit şi po-: 
pularisat așa de bine, de a esclus aprope cu totul me- 
iul şi orzul din alimentaţiunea poporului nostru şi a 
poporelor romanice, și a devenit el alimentul aprope 
esclusiv al claselor de jos ale poporului.
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Porumbul este o plantă anuală. Însă trăind sub 
o mulțime de clime și împrejurări, el cu variabili- 

“tatea lui cea estra-ordinar de mare, a reușit a se în- 
woduce și aclimatisa aprope peste tot; globul. pămân- 
tului, şi actualmente după orez el nutresce cea, 
mai multă lume. El s'a aclimatizat şi se aclimatiseză. 
ușor -în ori și ce climă, dacă numai găsesce acolo 
vara destulă căldură şi nu este espus la înghețuri 
târdii și brumă timpurie, primăvara şi tâmna înainte 
de a ajunge la maturitate. Fiind-că el se ăcomodeză, 
uşor la ori și ce teren și climă, varietățile lui nu prea 
sunt constante: şi se corcese în curând între ele. | 

| De aceia dispunem Ja el de o .mare mulțime de” 
specii şi de varietăţi, pe cară le putem distinge între 

„ele după port și mărimea paiului, după forma şi mă- 
-rimea bobului ete, - i E 

După “culdrea bobului, .porumburile pot fi aibe, 
roșii, galbene, portocalii, violete, lilla şi negre. Mări- 
mea și greutatea lor diferă la 100 de b6be, între 6,5 

"grame la porumbul ascuţit pănă la 58,5 grame la po- 
rumbul dinte-de-cal. După torma lor esteridră, bâbele. 
sunt la suprafaţă rotunde, ascuțite, 'sbârcite, ca-și când - 
ar fi rămas incomplete, s6u cu nisce configurațiuni, 

“cari se asem&nă cu. conturul măselelor dela cal. Cu. 
mărimea, bobului stă în aport. direct. mărimea, și gro- 
simea tijei și: durata vegetaţiunei. În genere porum- 
burile cu bobul mare, sunt mari şi la cocân şi au o vegetațiune lungă. Porumburile dinte de cal din Ame- 
rica arare-oră ajung la maturitate în Europa. Se cul- 
tiva însă și ele în Europa forte des ca nutreţ. verde. 

Varietăţile mărunte se. coc în 100—120 ile, pe 
când celor mari le trebuesce 150-—180 dile.:  - 

Noi le putem. reduce la câte.va specii și varie- 
tăță mai principali. | Aa | 

1) Porumbul îmbrăcat Zea tunicata seu Zea escellens, b6- 
bele: lui sunt îmbrăcate. în două pleve, din care cad la, sfări- 
mare, EI se cultivă cu deosebire în Brasilia, și este considerat. 
drept forma primitivă, . -



— 196 — 

2) Porumbul sacharos Zea sachavata, cu b6bele după colore, 
albe, cenușii, roșii, brune; violete, lila şi albastre etc. Suprafața 
lor nu: este lucie, ci sbîrcită, cu cute și dungi, ca şi când ar fi 
rămas necâpte. EI se coce târdiu și se cultivă cu deosebire în Ame- 
rica, de Nord pentru mâncare crud ca legmmă. Varietăţi: Briggs- 
Large early Sweet-corn, Large Rhode-Island Sweet, Mais suere 
ride, porumb roșu sacharos de „Filadelfia, Black Mexican Sweet- 
com. - ” 

3) Porumb dentiforna supra numit și dinte-de-cal Zeu den- 
tiformis, cu “bobele mari, având pe suprafața lor.un desemn, ce 
se asemănă ca conturul măselelor de cal. Sunt varietăţi mari cu 
o vegetațiune lungă, de unde ele pentru Europa nu vin în consi- 
derare pentru pr oducținnea de bobe, după ce ele numai cu greu se 
pot coce. La noi se întrebuințeză însă mai des pentru producțiunea 
de nutreţ, verde şi dau recolte abundente. În Francia se cultivă 
pentru nutreţ mai mult varietatea numită Caragua. Porumbul 
dinte de cal la “noi în România nu prea reușesce, căci nu ajunge 
la, maturitate, şi cele cari se coc, degenereză uşor. Porumbu-. 
rile dinte de cal au importanță numai pentru America. Varie- 
tăți mai: remarcabile sunt: White dent, Caragua Mais, Pensyl- 
vania Dent, Virginia Yellow Dent, Red Dent, Mais tierno colo- 
rado Chile. . | - 

4) Porumbul mărunt Zea microsperna. Aci se ţin tote va- 
rietățile timpurii, cu bâbele mărunte, de culori diferite. Sunt 
potrivite cu deosebire pentru regiunile cu clima mai rece și vara 
scurtă, unde alte varietăţi nu se mai coc, Aci avem de citat porum- 
bul scorumnic numit şi secuese, fig. 48, care se cultivă la noi la 
munte pe ambele versante de sud și nord ale Carpaţilor pănă 
la 800 mm. înălțime şi se câce în 100 de dile. Pentru regiunile 
muntâse dela noi el este neîntrecut şi greu de înlocuit cu altul. 

- Porumbul Cincanţin-Cinguantino fig. 49, se câce în 130 de dile, 
Pignoletto se câce ceva și mai târqin decât celalalt. Pound, 
porioculiu de asemenea —. dar se distinge prin culorea sa mai - 
roșietică; porumbul florentin e roșu. Porumbul -cincântin deşi 
este mărunt 'la stuleu și bobe, este însă una din varietățile cele 
mai bune pentru: noi, din causa productivităţii şi a grentătii 
lui. Se cultivă în România, "Ungaria, Italia, Francia etc. Alte 
varietăți mai importante sunt: porumbul ascuţit, porumbul mân-. 
găritar, porumbul de găini alb, roșu și negru-roșu, Chicken- 
Corn etc.
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5) Porumbul comun Zeu vulgaris. Aci se țin porumburile co- 
mune s6u locale. Asemenea după vegetaţiune și maturaţiune stau 
intre cele timpurii și mici, și cele târdii și mari, Ele ocupă un loc 
intermediar. Porumbul românese figura 47, porumbul de Bănat, 
King filipp-eorn, Lady-corm, Flint-corn etc.. | 

Porumbul. este plantă anuală. Deşi s'a aclimatisat - 
binişor şi în Europa, încât ar putea fi considerat ca 
plantă indigenă, şi proprie a Europei. meridionale Și 
de est, totuşi nici pănă astădi. el nu și-a putut renega | 

. 

     
Fig. 47. Porumb - Fig. 48. Porumb sco- Fig. 49. Porumb . 

românesc. | rumnic, _cincantin. 

originea lui tropică: El nu pote suporta nici cel mai 
nic ger stu recâlă, și ploile maiă torrenţiale şi căl- 
duri tiopicale îi sunt cele mai favorabile. Vegetaţiunea 

4
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lui fie lungă, fie scurtă, pentru .ca să se potă “eee, 
el are lipsă de multă, căldură. Cu cât este clima mai 

„temperată, cu atât el rămâne mai mic în paiu și la bob 
ȘI se coce mai de timpuriu. 

Estensiunea lui în Europa coincide cu regiunea vinului, pe 
alocurea trece de ea, pe alocurea însă nu o ajunge. Limita es- 
tremă a lui câtră nord ajunge în Francia, în Vendee la 410, din- 
colo de Paris la 48%50!, în Germania “la, Coblenţa 10020!, în 

“Bucovina la 49, în Rusia, la 500 lat. n. Centrul culturei lui în 
Europa cuprinde Rusia meridională, România, Ungaria penins. bal- 
canică și Italia. În America cultura. lui se întinde din La plata 
40” lat. sud., pănă în Canada la 45 lat n. Afară de aceste, el - 

'se cultivă încă în Asia, Africa şi America. În munți cultura lui 
deși se urcă mai sus decât cultura cerealelor de tâmnă, dar to- 
tuşi nu se urcă așa sus ca a celor de- primăvară: în Carpaţi 
cam la 800 m., în Alpr 8—900, 

Porumbul resare când temperatura solului este de 
S' C, dar se desvdltă mai departe la o temperatură 
între 6—16' C. Ca să se câcă, recere o temperatură, 
medie a verei de 19,4 Q. Ploile îndelungate și reci, 
nu-i fac bine și atunci el 'şi . perde în curând culdrea 
sa verde, devine palid şi galben și resucesce foile; de 
asemenea. 'și resucesce foile și perde culdrea verde. și 
când seceta este prea mare. Din contră, ploi mană to- 
renţiale și o căldură tropicală în urmă, îl favorisâză 
forte mult în desvoltarea să, el cresce repede și ia o 
col6re verde închisă; tot atunci el și legă bine, ivin- 
du-se mai mulţi puieţă şi stuleță adventivi pe un paiu. 

„La o secetă mai mică, el pote să resiste 'binișor, din 
causa rădăcinilor sale numerâse şi lungi, cu care stre- 

* bate adânc în subsol; de unde-.'și pâte' scâte destulă 
umiditate. Rădăcinile lui ajung la o lungime de 1—2 
m.; d'aceea, el este atât de prețios pentru ţările și re- 
giunile cu clima secetosă şi arridă de stepă. 

Terenul. Faţă de teren, porumbul este puţin pre- 
„tențios; reușesce în vri-ce fel de teren, numai ca acesta 

șă lie bogat, profund, cald și activ. EI reuşesce și se 
tace destul de bine, atât pe terenurile argil6se și com-
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pacte, cât și pe cele nisipose şi. petr6se. Cu deosebire se potrivesc pentru el aluvidnele bogate, luncile cari pri- măvara, şi.tmna sunt espuse inundaţiunei, Pământurile călcarose și mărgâse, ca unele .cauY sunt active și iuți, incă, "i priese bine. Nu sunt potrivite pentru porumb terenurile serace, cele jilave ȘI reci, cu apa staonan- tă în subsol — rovinele şi mlaștinele — din contră, în pământurile noui: în ţeline şi pământurile de pădure — islasuri și poeni — el reușesce fârte bine numai cât acolo fiind pământul  gliios şi ierbos, se prășesce 
ceva mal “8Teu.. a a 

În privința plantelor premergătâre porumbul nu este câ- 
tuşi de puţin delicat şi pretențios; el reuşesce şi se face bine 
după orl şi care plantă, numai dacă, terenul și clima, "i convine, 
fără deosbira de specie și familie, din care acelea fac parte. . 
El reuşesce bine și după sine însuși şi pe terenuri bogate de 
luncă, mai cu s&mă pe acelea, cari sunt espuse des inundaţiunei, 
poporul nostru îl cultivă mai mulți ant de a rândul, în. po- 
rumbiști de veci, cari se transmit din tată -în fiu, servind tot- deuna la, cultura porumbului - fără întrerupere. Însă deși el reuşesce. acolo. fârte bine, totuși de multe-ori se întâmplă, 
ca cultivându-se prea des pe acelaşi teren, une-ori îl prea atacă 
tăciunele, provenit din sporit, ce s'au împraștiat; şi cădut pe loc;. 
de aceia o variațiune a lui cu alte plante, tot-deuna este ni- 
merită. Pa | ! N Ş 

El reuşeşce bine după cereale de tâmnă şi de primă-: vară, ea şi după plante foidse: rapiță, tritoiu, plante 
prăşitâre etc. De ordinar după porumbul de timpuriu se semănă cereale de tâmnă, de-drece el se culege de 
„vreme, iar după varietățile „tâvdii, cari se recoltâză „numai prin Septembre și Octobre se pot cultiva nu- mai cereale de primăvară sâu alte plante. De. altcum. 
porumbul lasă terenul în urma sa mărunțit și relativ 
curat de buruieni. a E Si 3 

„ Porumbul voesce să. găsescă tot-deuna un pământ 
bogat, dela natura, sâu să-l. gunoim noi. Gunoi "i pu- 
tem da cât de mult și în ori-ce stare.. sar găsi el, 
căcă lui nu-i strică, pe el nul culcă la pământ. Când 
îns& gunoiul. este prâspăt şi păios, atunci: mai. des îl 

Dr. G. Maior. „Agricultura rațională“ II. ” | 9
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atacă, tăciunele, su cel puţin îl-atacă în măsură nai 
mare, ca de ordinar; 50,000 klgr. la hectar gunoiu 

„descompus se consideră ca o gunoire potrivită pentru 
„porumb. Gunoiul il cărăm după putință tomna, şi-l pu- 
nem îndată sub brasdă. În lipsă de gunoviu de vite, 
putem . întrebuința, încă un compost bine fermentat, găi- 
naţună, cenușă, făină de 6se, guano, nitrat de Chili şi 
alte îngrășeminte. "Țăranii noștri, când nu au gunoiu 
în de ajuns pentru îngrășarea terenului peste tot, 
“atuncă se mulțumesc numai cu o gunoire parţială — 
pun porumbul. cu gunoiu în cuiburi. Numai pe aluvio- . 
nele bogate şi în ţelinile sparte din nou, punem po: 
rumbul fără gunoiu. - i 

Unde aveni: posibilitatea de a-l'irriga 1—2 ouă în - 
decursul vegetaţiunei, şi mai cu semă pe vremea .le-. 
gatului, aceea nică odată să nu o negligem. 

Porumbului nu-i trebuese. multe arături, 'se mul- 
țumesce cu mai puţine decât grâul și secara. Lui “i 
sunt de ajuns una seu două arături, deși nici mai 
multe nu-i: strică. Dar arăturile_ care îi le dăm lui să 
fie: tot-dâuna adânci. | 

„Prepararea terenului. Cultura ce “i se dă lui în 
- America, trece de model înaintea tuturor. Acolo se ară, 
“pentru porumb prima dată superficial la 10—15 em. prin 
Septembre şi apoi tâmna târdiu. prin Octobre seu No- 
:vembre îi se dă o a doua arătură adâncă la 25—30 
cm. şi peste iarnă se lasă pământul espus îngheţului 
și gerului în brasdă crudă. a 

„7 La noi din contră, nu "i-se dă decât o singură 
arătură primăvara, şi aceia făcută în rele condiţiunil: 
stiperficială la 10—12—15 cm. și pământul r&mâne 
bulgăros și plin de pir şi buruieni. Cu plugul Univer- 
sal ce este introdus. aprâpe peste tot la noi, pănă şi. 
intre țărani, sar putea face și la noi arături mai sis- - 
tematice. Alţii au introdus "plugul bi-brăsdar, normal 
Şi ară cu el pentru porumb, deși ar fi mai de prefe- 
rat arătura adâncă cu un plug uni-brăsdar. Arătura adân- 
că de tâmna este necesară cu deosebire acolo, unde vitele 
țăranilor es tare slabe din iarnă și primăvara sunt leșinate
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de fome de nu pot ara cu ele la timp din causa stă- zei de slăbiciune a lor. Şi mai defectuos luerâză pă-. m6ntul țăranii pentru porumburile loi proprii; cari au 
încă. în us plugurile cele vechi de lemn, cu cari abia pot sgăria pământurile.. : | i . 

» Când arăturile pentru porumb le-am" făcut de cu 
tomna, atunci primăvara tragem numai odată cu grapa- - pentru a mărunți pământul și a formă tărina nece- „sară la îngroparea şi acoperirea seminței. Dacă se mai simte necesitatea, unei noui arătuni primăvara, atuncă putem să-i dăm o nouă arătură superficială cu culti- | vatorul sâu cu un plug tri- seu patrubrasdar, ca să-l .. curățim de pir și buruieni. Prin grăpare :se con- servă mai bine umiditatea din pământ, decât prin o 
nouă arătură „şi putem pune ori semăna; porumbul mai de timpuriu decât atunci, când trebus mai întâiu să. arăm pământul. De asemenea el se mă&runțesce mai - bine, când a fost arat deja din tomnă. În Ori-ce cas. "- - înainte de semănat, pământul trebuesce bine mă&runțit-. Și curățit de pir și 'buruieni, căci alt-fel -mașina nu -pâte prinde la semănat, iar între bulgării mari nu pu- “tem îngropa bine seminţa, şi nici că găsesce umi-. ditatea necesară și scut de ciori. Într'an pământ plin. 
de pir și buruieni, „porumbul este greu d& prăşit și de. 
curăţit de buruieni, casă îl copleşese prea uşor. 

„Semința. Seminţa la porumb se păstreză de ou- 
dinar mai bine pe ştuleu, decât în grăunțe. "Țăranii 
noștri aleg porumbul de semință dintre ștuleţii cei 
mai mari și mai frumoşi, pe cară de obiceiu ei îl; îm- 
pletese “în. cununi și păstreză în locuri uscate și bine “ventilate: în poduri sâu pe prispă pe sub streşinile ca- 
selor pănă la timpul când este să-l semene. După es- perienţă nu tâte bobele de pe un ștuleu sunt de ace- 

„iaşi valâre şi calitate: tot-dsuna, cele dela mijlue sunt, mai bune, iar cele dela basă, și dela virful ștuleului 
sunt de calitate infericră, și improprii pentru semință. 

„Cele dela basă. deși pot fi pline şi grele după esterior, totuși de multe-ori embrionul lor nu. este în de ajuns de desvoltat, iar cele dela virf suntitot-d&una mai mă- 
- 9x
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runte la bob — deci nu au destule materii de reservă. 
în “albumen, chiar și dacă embrionul ar fi destul de . 
desvoltat. Prin urmnare pentru semință, vom lua tot-. 

„d6una bobele dela mijlocul ștuleului, !/, dela virf. în 
_jos și dela -basă în sus, eseludend « astfel pe tote cele 

„„ mă&runte și incomplete. . 
Forţa, germinativă la porumb se conservă binişor, 

3—4 ani de dile, iară dacă el este uscat şi bine conservat; 
ea durâză şi câte 6—7 ani. Totuși pentru siguranța, 
n6stră,' vom preferi tot-deuna de a lua semința din. 
recolta, anului precedent: semință prospătă. Seminţă: 

la porumb ne trebuesce în genere puţină; ea varieză. 
la, hectar între 20—50 litri, după varietatea și. mări- 
mea porumbului, şi după modul de a-l semăna. 

Porumbului i trebuesce în genere mult spațiu, 
pentru ca să se potă desvolta și ca să lege normal 
— mai mult decât la ori-care altă plantă, dintre gra- 
minee, . deci și semința ne va trebui proporțional mai 
puţină. Apoi semănatul prin împrăștiere ar fi mai mult 
o. risipă zădarmică de seminţă. ! 

De aceea mai nimerit este de a-l semăna cu ma- 
șina în rânduri, la care ne trebuesce 20—40 litri seu 
chiar punându-l cu mâna în cuiburi, bob cu bob even- 
tual mai multe 3—4 b6be.întw'un. cuib, pentru care 
15—20 litri sunt de ajuns la hectar. Şi mai mare eco- 
nomie am face în seminţă, când am pune în fie-care. 
cuib câte un singur grăunte, și ar eşi o singură plantă.- 
pe locul unde ea are spaţiul suficient pentru desvol- 

„tare. Totuși fiind-că acel grăunte s6u plantă s'ar putea. 
de multe-ori periclita și nimici cu totul din diverse 
cause: vermi, şoreci, ciori, ciuperci parasite etc., pen- 
tru ca să nu rămână locul gol, nu este consult de-a. 
pune un singur bob întrun cuib, ci mai multe, și.a 
înlătura plantele supranumerare mai târdiu, când se 
ivesce trebuinţă — la rărit. | 

Cultivatorii mari, proprietarii și arendașii în cul- 
tura. mare semănă de obiceiu porunibul cu mașinile în. 
rânduri, cu care el se îngropă la moment. Mașinile 
întrebuințate la acesta seu sunt semă&nătorele în rân-
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duri- obicinuite — cară au. discuri 'cu alveole speciale 
pentru porumb și semănă cu 3-4 rânduri de-odată, 
de care sunt mai multe, eşite din diferite uzine: Clay- 
ton & Shuttlewort, Sack, Eckert, Kiihne-Wieselburg etc. 
Alţii îl “semăna cu un plug bibrăsdar, .de-asupra căruia 
pun 0 cutie de tinichea cu porumb și-l îngr6pă în- . 
dată cu brasda a doua.. a 

Totuși mai simplă și mai practică ni-se pare a fi 
mașina, românescă de pus porumbul -cu 2,3, 5 r6n- 
duri de-odată,. inventată de un țăran român din Tran- 
silvania și construită de A. Rieger în Sibiiu, care este 

  

  

N a 
ul, costă la A. Riewer 

„Fig. 50. Mașina românâscă de pus porumb 
Sibiiu 16 fi. = 82 Lei. 

de o simplicitate estraordinară şi costă 13—16—99 A. 
„Ea sa întrodus peste_tot în 'Transilvania, la marii pro- | 
prietari, cât și la ţărani, iar pe termele model a sta-: 
tului ungar dela Făgăraș, ele au- fost preferite maşi- 
nelor şimilare' eşite din fabricile cele mai renumite și 
scumpe. Acâsta cu deosebire din causă, că “pe lânga 
ușurința, și ieftinătatea, lor, ele au și mașina de prășit 

  

Fig. 51. Prășitorea mecanică românâscă, costă la A. Rieger, Sibiiu. Ii -. __16 A. 89 Lei. | Ii 
corăspundătore cu care prăşim porumbul de. două-ori 
și-l și mușorim cu maşina, a o 

7
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"În America, porumbul încă se pune mai mult cu 
mașinile intermittente, cari s'au întrodus pe alocurea şi la. 
noi; numai cât mașinile americane sunt mai grele, fiind 
de o construcţiune solidă din oţel. Apoi deosebit de 
ele ei au maşini speciale potrivite cu acestea, pen- 
tru prășit porumbul fig. 52. e 

  

“Fig. 52. Prășitârea americană. 

La noi în ţsră, porumbul se semănă parte cu ma- 
şina dar mai des cu mâna. Unii trag mai întâiă linii 
cu marcatorul în lung și lat, și unde se întâlnesc cele: 
două . linii, „acolo fac cuibul și pun bâbele pe po- 
rumb cu sapa, făcând o gaură și după punerea bobe- 

„lor lasă iareși ţerina jos pe ele. Mareatorul este tras 
tot-dâuna de 2—4 boi şi terenul trebue să fie bine 
“preparat și curăţit de .pir și buruieni de mai nainte. 

In liniile trase cu mareatorul, porumbul trebuesce 
„pus înainte de a se usca pământul de tot, căci altfel 
nu se mai cunosc brasdele. Țăranii noștri de obiceiu 
fac “pentru porumb mai întâiă cuibul în quinconz cu . 
sapă, și apoi pun câte 3—6 b6be întrun cuib, și le 
îngropă cu sapa, trăgând ţerina peste ele. Alţii pen-: 
tru a câștiga din timp, pun porumbul îndată după 
plug cu ocasiunea aratului în brasda â doua su a 
treia, şi-l acopere cu cea următâre.: În casul din urmă, 
însă bobele nu trebuesc puse pe fundul brasdei în pă- 
-mântul tare și nemișcat, ci între brasde în ţerina deja. 
mobilisată. 

„În unele localităţi este obiceiul de a pune porum- 
bul cu parul:: Lucrătorul ţine în mâna dreptă un băț 
mare și ascuţit la capătul de jos, pe care îl împlintă 

“în pământ cu o mişcare puternică și în gaura, produsă. 
pune cu mâna stângă din un șorţ sâu traistă 5—6



«multă umiditate în pământ, decât: când arfi puse mai -- 
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b6be de porumb, și apoi cu alte 3—4 loviri mai uşore 
in apropiere surpă pământul peste ele şi le acopere. 
Și operaţiunea acâsta este forte espeditivă. “Ea se în- 
trebuințeză mai des în câmpia României. Tot acolo 
se mai întrebuinţeză încă şi o. altă sistemă numită 
bulgărâscă, de a pune porumbul în brasde adânci între 
spinări. - 
„Pentru acâsta, pământul arat deja adâne din tâmna, - - - 

ei îl mai ară încă odată primăvara cu 'rariţele lor şi 
adună ţerina în spinără sistematice, iar porumbul îl pun 
pe brasdă, în urma plugului, ca el să găs6scă acolo ume- 
delă mai multă. Mai târdiu după resărire la sapa din- 
tâiu ei spintecă spinările formate. în_2 părți cu rărita; 
şi aruncă ţerina nouă, peste el, de îngr6pă și buruienile. 

„Este incontestabil, că în brasdele “acelea adâncă 
bobele de porumb pe -timp de'secetă vor găsi mai 

“la suprafață, iar prășitul lor se face cu multă uşu- 
ință; totuși ea, şi are inconvenientele sale. La o ast- 
fel de arătură, pământul nici odătă nu se pâte ră&sbi 
cu cultura și la greșurile tari, plugul alunecă ușor în 
lături. Apoi la prășit deși aruncăm: ţerină nouă peste 
porumb, totuşi noi nu rupem și distrugem buruiana, și 

“pirul dintre porumb; cel mult le-am acoperit numai 
„momentan cu ţerină, și le silim să odrăslescă din nou 
ca să i6să cu atât mai vigurâse: dWasupra, când mai 
târdiu sunt și mai greu de stirpit. i 

Pusul porumbului cu mâna, încă oferă multe ne- | 
'ajunsuri. Întâiu el ne vine prea. scump. și ne răpesce 
mult timp,-nu numai la pus, ci și mai târdiu la pră- 
șit, şi tocmai la, prăşila a 2-a braţele ne vin forte 
scumpe. Cu tot marcatul și cu tâtă atențiunea ce li 
se dă, este greu de a ţinea liniile drepte și uniforme 
ca, să facem cuiburile la egală distanță; prea des le: 
facem neregulate la, drâpta su la stânga, încât mai 
târdiu cu greu să putem întrebuința, prășitorea meca- 

„nică pentru prășitul lui,: fără de a tăia -un mare nu- 
măr de plante. De aceia vom -fi adese-oră siliță, să-l 
prășim cu sapa de mână și- prășitul cu mâna ne vine
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prea scump. Apoi la punerea cu parul, unele bâbe vin 
mai adâne puse decât-altele.-ceea ce dălocla o ger- 
minaţie. și resărire inegală. Punerea în cuiburi cu mâna 
va fi la locul ei numai atunci, când este să punem! 
tot-odată și gunoi-în cuiburi, 

„- Deci tot-deuna semănatul cu mașina în rânduri, 
cu mașinile ordinare ori speciale — este de preferat îna-. 

„imtea ori-cărei alte sisteme, din causă că ele îl pun mai 
uniform la, aceiași distanță şi adâncime peste tot, ca. 

„să potă germina și. resări de-odată, şi distauță o re- 
gulăm  tot-deuna noi înşine de mai "nainte. Distanţa, 
intre r6nduri depinde după varietatea și mărimea po-- 
rumbului, după spaţiul necesar de teren şi lumină, ce 
reclamă, fie-care plantă, și cure variâză între 40—75 em. 
și mai bine. Porumburile mărunte, le punem la inter- 

„vale. de 50 em., cele mijlocii la 60—70 em. și cele: 
„mată peste 70 cm. pănă la un metru distanță între 
rOnduri și 15—80 em. distaziţă între fire (cuiburi). : 

„Țăranii noștri. din unele judeţe de pe marginea Du- 
nărei îl pun la 1—1,10 m. distanţă şi lasă câte 5—G 
fire întrun cuib, .ceea ce nu este practic căci își ţin 
reoiproe umbră. i Se 

Adâncimea la care-l îngropăm este de 4—10 em. 
Pe terenurile ușore și secetâse de ordinar îl îngropăm 
ceva, mai adânc, pentru ca să găsescă acolo umidita- 
tea necesară, și să nu fie așa ușor scos de ciori. 

Tot în acelaşi scop ţăranii îl semănă jumătate- 
„sub brasda înainte de arat și jumătate pe arătură. 

În cultura mică, se mai pune printre rândurile. 
pe porumb, fasole ol6gă, cânepă, bostani sâu dovleci 
caitoli, iar pe rozâre fl6rea s6relui.. și matură ete. ca 
culturi accesorie cani tâte mai mult s6u mai puţin reu- 
șesc binişor și. nu impedică nici porumbul din desvol- 
tarea sa normală. Fasolea care se urcă nu este potai- 
vită, de dre-ce ea urcându-se pe porumb îl trage jos 
seu îl rupe vintul oferindu-i o suprafață mai mare. 
Nici bostanii nu trebuesc lăsați prea deși, de ore-ce 
ei cu foile lor iate, împedică lumina de a ajunge pănă 
la basa porumbului şi-l vatămă. -
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„-Cânepa de seminţă este inofensivă, când este pu- țină şi devine vătămătâre numai când este prea dâsă, căci cea de tâmnă fiind crăcurosă, deţine lumina -po- rumbului. Ha, "ocupă însă bine spațiul gol, dă re. colte mari de semință escellentă, și nu împedică po- " vumbul din desvoltarea sa. De obiceiu cânepa mas- -culă — de vara — o smulgem de timpuriu, îndată ce a înflorit, ca să nu ţină, umbră. Fidrea, sârelui şi mă. .. turile pe margini și rozore, se fac binișor, și nu ocupă mult loc şi nică că. împedică. porumbul din desvoltarea, sa. Fasolea şi dovlecii se semănă mai “târdiu, când porumbul a resărit deja, iar celelalte de odată cu: el. Proprietarul mare în cultura mare nu se pote ocupa - cu aceste culturi accesorie; şi nici că le pote da în. grijirea. necesară. 'Totuși este bine, dacă s'au ivit vetre și. locuri gâle din diferite cause, ca, și el să le ocupe“ și” folosâscă pe aceste cu culturi accesorie, pentru a nu rămânea locul steril. În acest scop este nimerit, ca la sapa dintâiu s6u a doua, să aruncăm în: locurile şi vetrele g6le, semință” de napi de miriște 11/,—2 klgr. la hectar, care pănă. tâmna se desvâltă bine și dau un bun nutreţ pentru. vite. In locul lor 's'ar-pută sădi și sfecle de nutreţ. Sa a 
Lucrările de întreţinere. După semănăt, dacă po- rumbul nu pote resări din causa scorței: su câjei ce sa prins pe-pământ, atunci o rupem cu grapa s€u cu tăvălugul cu zimţ. Lipsa de umiditate -în pământ -și o temperatură scădută, încă îl întârdie din germina- țiune și vesărire. Mai des însă îl. mănâncă vernil și ciorile din pământ, înainte de-a. resări, Da | După resărire îngheţurile și bruma îl pot nimici cu 'totul; mai tare însă decât porumbul se strică faso- 2 lea resărită, care prin brumă este cu totul opărită. Qio- vile scot porumbul deja resărit din: pământ. Timpul . rece îl ține săptămâni întregi -pe loc şi-l împedică în desvoltarea sa: ploile reci şi secetă îndelungată îl fac să. îngălbinescă. Din contră, un timp cald și umedelă sufi- cientă în “pământ îl favorisză forte mult: în desvol. - tarea sa. Rae ! ” 

>
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Între lucrările de întreţinere propriu dise ale po- 
rumbului pentru bdbe sunt săpatul seu prășitul de 
două-ori, care este absolut indispensabil pentru el. La, 
sapa dintâiu, când porumbul s'a ridicat ca de un lat 
de mână circa 6—10 em. dela pământ, îl prăşim nu- 
mai superficial la 4—5 em. adâncime, pentru a rupe 
scârţa formată și a distruge buruienile resărite, cari 
mai târdiu ar putea să-l copleșescă, | , 

Prașila acâsta se pâte face cu sapa de mână seu 
cu prășitorea mecanică, trasă de doi boi s6u cai. Sapa, 
mecanică, s6u prășitârea se pote întrebuința însă nu- 
mai la porumbul semănat în rânduri. Cel semănat 
prin împrăștiere s6u- pus în cuiburi cu mâna se pâte 

“prăşi unice cu sapa de mână. La prășit tăiem. o parte 
din plantele supranumerare. Unii înlocuesc prașila, 
primă prin grăpare cu o grapă ascuţită de fer, prin 
care rup scârță, formeză ţerină- şi stirpesc și unele 
din buruieni, și numai a doua-6ră 'i dau o prășire sis- 
tematică cu sapa de mână. a 

- Ceva mai târdiu la 3—4 săptămâni după aceea, 
când porumbul s'a ridicat deja la 30—40 em. înălţime, 
1. se dă a doua prășilă, mai adâncă ca cea dintâiu 
la 10—15 em. adâncime, și pe cât posibil în direc- 
țiune opusă, pentru a mărunți mai bine pământul, a 
rupe scorţa, și a distruge buruienile. 'Tot-odată la acesta, 
tragem ţărina formată în jurul rândurilnr şi firelor de 
porumb pentru a forma cuiburi în jurul lui seu îl 
maşuroin. Mușuroiele se fac tot-dâuna, pe cât este -po- 
sibil, în forma conică pentru ca să se desvâlte mai 
bine rădăcinile aeriene ale lui, cari să-i dea tenacita- 
tea și resistința, necesară. Tot-odată rărim porumbul 
Jăsând numai câte-un fir două întiun cuib, pentru ca 
el să lege cu atât mai bine; să producă de-odată mai 
mulţi stuleți mană și încărcaţi cu bâbe. 

La prășitul cu mâna se și răresce, iar la prășitul 
cu mașina, -răritul 'se face în urmă. Prăşitârea meca-. 
nică nu pâte face muşurdie așa de sistematice în ju- 
rul fie-cărei plante ca cu mâna, ci formeză numai. 
spinări în lungul rândurilor ridicând cu cele două cor-
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mane țerina. de-o parte şi alta, și apăsând'o lângă 
plante. Acesta prășire deși este ceva inferidră celei 
cu mâna, după -ce nu putem da fie:cărei plante 
îngrijirea şi atenţiunea, specială, ce ea reclamă, totuşi 
ea. este avantagi6să, căci este. ieftină și espeditivă, şi 
făcută la timpul oportun, dă bune. resultate, căcă tim- 
pul face mai mult, decât pote influința omul la des-: 
voltarea porumbului. Şi dacă, pe lângă, seu printre îi- 
rele” de plante și între șiruri rămâne unde: și unde 

„câte-o buruiană netăiată, aceia nu face nici-o strică. 
ciune la porumb, eventual se pote smulge sâu tăia în 
urmă cu secerea, la, răritul porumbului. Pentru ca vi- 

„stele. trăgătore. la, maşina, de prășit să nu rupă porum- 
bul, nică să-l 'mănânce, este bine să: înhămăin caii în 
lungul, unul după “altul, ca ambii să umble pe aceiași 
cărare, iar boii "i înjugăm la un jug larg, ca 'să pâtă 
merge fie-care pe o cărare deosebită, printre rândurile 
de porumb, fără; a-l. vătăma. Contra raperei lui îl. asi- 
gurăm punându-le o botniţă la. gură. o 

- Păranii,- cară -nu dispun de mijlâce, pentu a-și 
procura mașini de. prășit speciale, îl prășesc cu rarița, 
la care pun 2 cormane, deşi cu ele se mușuroesce mai 
incomplect ca cu: prășitorele sistomatice. Praşitorele 
sistematice de Transilvania ar fi cele mai bune și 
pentru țăranul din România, căci sunt simple şi ief. 
tine, şi fac lucru mai bun decâţ: rariţele. Întv6ducân- 
du-le pe aceste, ar rămânea ţăranului timp liber ca 
să-și prășâscă la timp și porumbul:său, ca să nu-i mai remână neprășit, şi toma să-l apuce bruma crud 
în lapte. . e i 

La o 'săptămână-două după- prășila” a doua, po- 
rumbul trebuesce rărit din nou, căci la crescerea lui intensivă se pote ivi în curând casul, ca să fie prea 
des, seu ca, din internodiile de jos să fi eşit mulţime de puieţi, cari deşi produc şi ei stuleți, dar au de o- 
dinar numai stulei: mici incompleță; şi impedică numai stuleţii principală din. desvoltarea lor normală, detră- g6ndu-le o parte din hiană. În loc de mai multă plante 
Ja un cuib şi tâte cu stuleii mici incompleţi, mai bine
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să avem un singur fir cu 2—3 stuleți mai și cu b6- 
bele deplin desvoltate. Deci. tâte: firele supranumerare 

"şi puieţii trebuesc tăiaţi, cari dau un bun nutreţ verde 
pentru .vite, s6u..uscat ori murat. . Numai la porumbul 
Cincantin. lăsăm porumbul ceva mai des dimpreună 
cu toți puieţii sti, după ce el este timpuriu și inărunt 
la stuleu — şi toţi stuleţiă săi au timp de a-se câce 
pe deplin. Dacă lam -lăsa și pe el așa de rar, ca pe 

“cel comun, nu ne-ar da recoltă suficientă. e 
| Ar6ndașii, cari vineză câștiguri mari în timp scurt, 
după prasila a doua mai semănă printre porumb 
rapiță de tâmnă .pentru. anul. viitor sâu chiar şi grâu - 
de tâmnă, și le îngr6pă cu sapa, deși. acesta nu este. 
de recomandat, după ce nici-odată nu se pote obţine 
nici la porumb și nici la rapiță o cultură curată, și 
infectâză numai pe ani de dile pământul cu buruieni. 

Alte lucrări de întreţinere sunt: smulgerea câne: 
pei prin Iunie s6u Iulie după “că a înflorit cânepa, de 
vară șia împrăștiat polenul, care trebuesce smulsă "ori 
tăiată, ca să nu mai ţină umbră la porumb. Prin Au- 
„gust se scot dovlecii, se smulge ori culege fasolea 
și se taie cânepa de tomnă, și măturile. Pentru uscat 
fasolea se aduce acasă, unde se tinde la s6re, apoi 
se bate ușor cu mlăciul oră 'i-se desfac păstăile. 

Cânepa se taie cu barda, fiind grâsă și crăcurosă, 
apoi se ]6gă câte 5—6 fire la-olaltă într'o mănuşă, și 
7—S8 mănuși se pun piramide (grămedi) în porumb, ca 
să se usuce aculo de sâre și de vânt. Dacă vrăbiile. 

“şi alte paseri, cari caută și mănâncă tare semință, 
de cânepă, ar face prea mare stricăciuni în ea, atunci 
pentru a-o apăra de ele, învălim grămedile de cânepă 
ușor cu mohor și alte buruieni ce le avem la înde- 
mână, ca, vrăbiile să nu pstă ajunge la seminţă. După, 
ce sa uscat cu desăvirșire, pentru transport o punem 
pe ciareâfină și o cărăm de asemenea pe ciareâfuri, și 
acasă o treerăm ușor cu mlăciul. Ea dă seminţa cea 
mai bună, ce pote fi, şi totodată multă seminţă. Hal- 
danii bătuţi de seminţă;, s'ar putea topi pentru fibre, 
deşi fibrele lor sunt aspre și puţin -clastice; putem
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face din ele numai frângbii de calitate inferidră, seu că 
dau cel mai nimerit combustibil pentru cuptorul de pâne. 

| Prin tăierea cânepei, porumbul câştigă mai mult 
spaţiu și lumină, pentru a se câce mai de timpuriu. 
Cocerea la, porumb depinde de varietate, climă și an, 

„şi durâză din August.pănă. în Octobre. Când porum- 
bul s'a întârdiat în desvoltarea sa, din causa unui timp 
nefavorabil, încât pe la finea lui Septembre. cocenul 
lui este încă verde de tot, iat bobul său ernd în lapte, 
şi ne temem de brumă, atunci noi îi “putem . grăbi. 

- maturațiunea prin aceia, că tăiem cocânul, pe de-a-. 
supra ștuleului, espunând ștuleul Ja lumina deplină 

„a sorelui. Acâsta tăiere. a paiului însă nici odată să 
nu 0 facem prea de timpuriu, căci prin aceia porum- 
bul pote suferi perderi însemnate, din causă că. tăind 
paiul, bâbele nu se mai pot desvolta normal, ci r&- 
mân sbircite, ne mai putând substanțele organice să 
trecă, din foi în bâbe. Apoi şi la cules cocenii dela, 
ştuleu în jos sunt greu de strins și cea mai mare 
parte rămâne pe loc... e | Sa 

Un alt mijloc de-a grăbi cscerea porumbului este 
de a desface ștuleul de foi, 'şi a lăsa bebele espuse 
la lumina, sârelui. În casal din urmă însă, se pâte uşor 
întâmpla, ca porumbul desvălit să-l mănânce ciorile, 
şi să ne facă mari pagube, cari şi așa îl caută bucuros, 
iar după ce lam desvălit este greu să îl apărăm 

- de ele. | Ma . 
Un alt mijloe de-a preveni bruma, care se usiteză, 

des la vii și une-ori şi la porumb, mai cu s6mă în 
regiunile muntâse, este de a face foc cu materiale, 
care produc mult fum: frunze, paie jilave, putregaiu, - 
bălegar etc., ca fumul să se întindă jos pe pământ: 
şi să impedice radiaţiunea pământului, recirea, prea tare. 
a aerului şi formarea de brumă. Pentru acâsta 'când 
după un timp rece a cădut; zăpadă la munte şi ne 
temem că va, 'cădea brumă, atunci în n6ptea liniştită, - 
pe la. Grele 1—2 după medul nopţii -aprindem 2—3 

„tocuri la hectar — ca fumul produs să se întindă 
peste porumb şi să-l ferâscă de brumă. La acesta, este
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lucru de căpetenie ca să producem mult fum şi să 
întreţinem tocul pănă la diua după cea resărit sorele. 

„Nimic nu este mai greșit decât a aprinde focul prea. 
de timpurii n6ptea și apoi a isprăvi combustibilul cătră 
diuă şi în auroră, când tocmai cade bruma mai grosă.. 
Porumbul ferit odată de brumă, devine mult mai sim- 
țitor decât cel, care nu a fost apărat de loc. De 
aceia este.mai nimerit de a aprinde focurile mai bine 
ceva mai târdiu și a le continua pănă la diua după 
resăritul sorelui, decât .a le aprinde prea de timpuriu, 
și apoi a isprăvi combustibilul înainte de vreme. Aprin- 
derea, de focuri este necesară numai când nâptea este 
senină și timpul liniștit, căcă când cerul este înorat 
seu că bate vântul nu cade brumă. , 

Când cade zăpada pe porumbul copt și necules, 
ea nu-i strică nimic, şi după ridicarea zăpedei îl pu- 
“tem culege fără de nici o perdere. Îl strică însă ză- 
pada ca și bruma atunci, când el este încă necopt, 
crud în lapte, căci după ce lam cules, el se încăl: 
desce_ușor, se încinge şi mucedesce, cu un cuvânt el 
se strică de nu alegem nimic de el. Consumaţiunea 
de “porumb stricat și mucigăit dă nascere la bla aceia, 
urici6să și pericul6să numită Pellagra. 

„ Dintre ciupercile parasitice, cari atacă porumbul .- 
sunt în prima linie tăciunele (Uştilago JMaydis) care se 
ivesce pe foi, cocen, ștuleu și spic și produce nisce iper- 
trofii seu bobâlcă mari cât pumnul une-ori și cât ca- 
pul unui copil — pline de o umâre rău mirositore și 
în ea cu o mulţime de spori su seminţe de ale pa: 
vasitului. 'iăciunele se ivesce în măsură mare pe po- 
vumb cu deosebire atunci, când sa cultivat porumb 
mai mulţă ani de-a rândul pe. același teren fără între- 
rupere, seu că "i s'a dat gunoiu prospăt și nefermen- 
tat. Tăciunele porumbului pâte să atace și distrugă 
cu totul b6bele însă nu și foile. Când se găsesce în 
mare măsură pe foi, el pâte deveni periculos vitelor 
însărcinate, care mâncându-l le face să avorteze din 
causa ]ui.- Contra lui ne apărăm prin trătarea semin- 

„tei cu o soluţiune de sulfat de cupru de 17.99 concen- 
trațiune ori și cu var. | E
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Atară, de tăciunele (Ustilago Maydis) se: mai ivese " une-ori pe porumb și ale soiuri de tăciune: (Ustilago „Reiliana) pe spic, iar pe ștuleu (Ustilago Fischerii Par-- latăre). Pe lângă tăciune se mai găsesce câte-odată şi rugina (Puccinia- straminis) -pe foi, iar după Iul. Kiihn în spic se mai ivesce une-ol şi cârna seu pintenile 
(Claviceps. purpurea). E A 

intre animale îl atacă o mulţime, mari şi . mici, și une-ori ne causâză stricăciuni simțitâre în el. 
Între animalele mari. sunt periculoși cu deosebire 

ursul, viezurile și porcul sălbatic. Ursul caută la munte și păduri porumburile cu deosebire, când sunt în lapte și causeză țăranilor noştri masi daune. Ursul după ce a întrat în porumb strică mai mult decât pote el con- suma, El se ridică pe labele dinapoi şi cu cele an- terire îl culege de-a rândul, pănă ce a cules o-gră- madă ca de 2—3 saci de ștuleță şi apoi se așeză să mănânce, din care bine: înțeles el pote să mănânce 
numai puţin, iar celalalt rămâne grămadă de se strică. “Ţăranii noștri din: regiunile mintene se apără, de urs făcend focuă: multe pe la colibă, diua şi n6ptea şi pădindu-l, şi apoi când simt că vine ursul la porumb il alungă dând cu tăciuni aprinși după. el;. împușcând 
eventual arangind vânătâre și gâne din oficiu contra lui. Viezurile ese din culcuşurile “sale numai n6ptea, de atacă porumbul — ducându-și provisiunea pentru „_i6rnă. Contra: lui se apără ţăranii prin punerea de curse, împușcări, câni ete. : 

Și mai periculos decât ursu şi viezure sunt porcii sălbatici, cari dacă sau învățat. odată la porumb, vin „în cârduri mari nâptea, de-l atacă și-l distrug cu totul. Fi sunt greu de alungat cât și de împuşcat, căci fiind- mulţi, când sant: îndărjiți dau năvală ŞI se aruncă 'cu furie la om, câni ete. - cr - Me Ș6recii și sobolanii stu cățelul pământului, încă îl strică. Cel din “urmă “Și adună povisii pentru iernă, și une-ori în mișunelele lui găsim câte 2—3 hl. de bsbe. Dintre pasăiă stint vătămătâre în prima linie ciorile și stancuţele. Ciorile îl scot din pământ, atât după brasdă
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cât şi după ce a resărit 'cu rădăcină și bob cu tot, 
și-l mănâncă, iar mai târdiu după ce a dat bâhbele la 
ştuleu, îl desfac de- foi și-i mănâncă bobele. Ţăranii 
se apără contra, lor ungând ştuleţii dela porumb (foile) 
cu lapte de var, și prin punerea de ciuhe, cari însă. 
puţin. ajută. Mai eficace este, de a-le speria prin îm- 
pușcălă dese şi a pune pe prăjini cadavrelă celor îm- 
puşcate și a distruge ouăle și cuiburile lor. .- 

“Dintre insectele vătămătore, caii vatămă poriim- 
bul sunt: vermele de pământ: seu omida dela Jelo- 
lontha vulgaris, buha semănăturilor Agrotis segetum A. ex- 
clamaţionis, A. clandestina, A. fumosa, gândacul iute s6u 
vermele sirmă, Agriotes segetis, Agriotes lineatus şi A. obs- 

„curus în Ungaria s'a ivit Delanotus niger; pe foi şi în: co- 
cen se ivesce omida dela Botys lupullina, Botys nubilalis 
și. Sphenophorus cariosus. | 

Foile le strică lăcusta Oedipoda migratoria şi Gryl- 
„us îtalicus, şi un soiă de păduchi de foi, Aphis Zeae. 

In ciocalău se găsesc. omidile dela Nidula atata 
și dela Botys guadripunctalis; cel din urmă r6de mijlo- 
cul cocenului. - o E 
| Bobele dela porimb sunt atăcate. de omida şi 
gândacul Pityophagus 4-guttatus Say, Trosgosita caraboides 
F. 7. corticalis, Cucujus minutus,' Curculio oryzae Li. şi. 
Curculio granarius L. - 

„m făina de porumb .se găsese gândacul şi omida, 
dela, 'Zenebrio molitor, 'T. obscurus și Tinea Zeae. 

„Recolta. Când porumbul sa copt deplin, aşa 
că cocenii -și foile lui să fie deplin uscați, iar b6- 
bele tasi, încât să nu le mai putem strivi între de- 
gete și nică tăia cu unghia, atuncia, îl recoltăm. De 
alteum porumbul lam putea lăsa cât de mult neciles 
pe câmp, pentru ca să se usuce bine, căci el nu se 
scutură de pe ștuleu; cel mult; se rup firele de vânturi, 
iar ștuleii sunt culeși de Gmeni, animale, su că-l mă- 

„nâncă ciorile și ș6recii de pe ștuleu: Pentru copt și fert 
se alege tot-dsuna porumbul a cărui b6be sunt încă în 

"lapte, seu consistente. Pentru făcut mămăligă şi păs- 
tat, porumbul trebuesce să fie tot-dcuna deplin copt
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şi bine uscat. Recoltatul la porumb se numesce cules. Culesul porumbului se face în diferite moduni. De obi- „ceiu fie-care lucrător are câte-un sac atârnat pe umă&- rul sting şi cu gura sacului. deschisă, întocmai cum: se ţine sacul la semănat, .și trece printre rânduri, rupând ştuleu după ștuleu și îi bagă în 'sac, iâr pa iele rămâne de-ocadată în picidre. Din saci porumbul se deșârtă în carăle de transport, su în grămedi, ce rămân încă pe loc, pănă la desfacere. | 
Alţii îl desfac îndată la cules și-l pun grămedi curățit gata, sâu îl. încarcă pe cară și-l transpârtă, apoi la coșare scu pătule. Metoda, acâsta, este cea mai defectudsă dintre tâte, și merită să fie combătută din diferite punete. de vedere: Mai întâiu la ea se perd toile cu totul, care se rup și rămân pe loc prefăcân- du-se acolo în gunsiu, pe când ele ar da un bun nu- treţ pentru vitele de lapte; apoi nu. putem alege și sorta :porumbul după diferite calități; în fine se perde cu desfăcutul și alesul lui -0 mulţime de timp, pe care lam putea întrebuința mai bine în altă parte. : Pe timp de plâie şi diminsța pe rouă şi brumă,, nu putem culege nică umbla prin porumb, de dre-ce lu crătorii şi obiectele lor se prea umplă de apă, fără de nici. un folos și cu totă „storțarea din partea DOs- tră “lucrul nu progreseză, pe când porumbul fiind cu- les grămadă. și pus la adăpost, la desfăcut putem lucra cu multă ușurință pe ouă şi.ce timp.. 

„De aceea culegerea, și căratul' diuași desfacerea, dimineţa şi seara pe rouă ȘI brumă, este.lucrul. cel mai nimerit şi mai spornie. Lucrătorii noștri DiCĂ nu consideră desfăcutul ca un lucru propriu dis, ci mai -mult ca un repaos şi recreaţiune pentru ei. Apoi claca - şi sindrofiile la, desfăcut, de porumb, sera și noptea pe lună, este una din distracţiunile cele mai plăcute ale populaţiunei nâstre rurale unde ei lucreză şi pe- trec cu cântece, basme etc., și sunt un isvor nesecat pentru literatura . populară. Americanii: ca mai prac- tică și mai recă, pentru desfăcutul porumbului de foi se tolosese mai mult de mașini speciale, puse în mișcare 
Dr. G, Maior, pÂgricultura rațională“ 11. , - 10 ?
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cu forța de vite sâu cu aburi. Ele sunt. compuse din 
nisce (4—6) sulmi s6u cilindre puse oblic; ce rotesc 
in sens invers, și cădând stuleții peste ele prind foile 
între ele şi-l. desfac, rupând una după alta. 

„După ce am cules porumbul — ştuleii, trebuesc tă- 
„aţi cocenii,: cari “i legăm în legătură nu -prea mari și . 

1 punem îndață la adăpost, pentru ai feri de plâie şi 
încingere. "Ţăranii noștri, cari în lipsa de alt nutreţ 

„mai bun, rădimă .cu vitele lor mai mult în. coceni, îi 
„pun pentru uscat și conservare. pentru iarnă în gră- 
medi mici prin pomi, soprâne sâu pe. sub strașinele - 

“gardurilor și nemestiilor. Cei cari nu. i-am putut în-. 
griji din vreme, și i-a bătut plâia și roua, "și perd din: 
cul6rea și substanţeln lor nutritive, devin spălăciți și 
în urmă se înegresc. Prin pl6ie. se spală şi perd toc- 
mai substanțele nutritive cele mai bune şi ușor solu- 
bile în apă, — principiile albuminoide. De aceia tre- 
bue să ne dăm totă silința,ca pe cât e posibil și co- 

„cenii să-i ferim de plâie și ronă.. 
;„ Porumbul odată cules, deși în. aparență este copt 

și bine uscat, totuși el conţine încă, multă apă, cam 
30%/, apă, care trebuesce în scurtă, vreme evaporată, și el 
uscat, Mai întâiu sunt foile dela ștuleu, apoi este cocânul 
s6u ciocalăul care încă este plin de apă, încât de .multe-ori 

"pote fi storsă apa din el prin presiune; apoi nu toţi 
„Ștuleii sunt egal de copţi în de ajuns, şi mulţi din ei 
au cătră virf bobe necâpte în de ajuns sâu chiar în. 
lapte. "T6te aceste la olaltă contribue ca porumbul să | 
conţină încă multă apă, mai multă chiar de cât ar 
crede cine-va. Cu cât porumbul conține mai multă - 
umiditate, cu atât el se încălesce. mai curând și are 
necesitate de a fi uscat mai în grabă, pentru a nu'se 
strica, | - 
„De aceea porumbul nedesfăcut de foi nu-l putem 

lăsa să stea grămadă mai mult de 2—3 dile, iar pe 
cel desfăcuţ 4—5 dile, pe cel necopt în de ajuns numai 
pănă la 1 di, fără ca ele să se încăldescă, şi încingă. 
Afară de porumbul crud şi apos, mai vine în Con- 
siderare încă și timpul nestatornie și ploios de tâmnă
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când îl recoltăm și care ne împedică forte mult dela muncă, şi împedică și uscarea: porumbului. Cu cât: porumbul este mai verde și mai crud, cu atât îl pu-: nem în grămedi mai mici Și “căutăm să-l desfacem Și uscăm mai curând; când e bine uscat îl putem lăsa: să stea mai mult timp în grămadă și grămedile pot fi mai: mari, fără să se strice. a a _Pentru a-l feri de plâie și zăpadă acoperim peste n6pte grămedile de porumb cu coceni s6u paie, iar la cel desfăcut, cu foile lui proprii. La desfăcut, rupem - de ordinar tote foile, şi sortăm ștuleţii după mărime şi -: gradul de maturitate. La cultura, mică, țăranii aleg po-- rumbul lor cu o îngrijire deosebită, și pe cei. mari ȘI fru- MOȘ "i destineză pentru semință nu-i priveză de tot de foi, ci numai în parte, lăsând la, fie-care câte 3—4 foi, cu care apoi “i legă pe "prăjini seu “i împletesc în cu- nuni și pentru uscat ŞI conservare “i pun la locw- uscate și bine ventilate: pe sub streşinile caselor, pe pod în apropiere de feresti. ete. Pe ceilalţi după cei-a des:: făcut cu totul de foi, "i pun în coșare, pătule, - ciardace ete. făcute de nuele sâu laţi de brad, înguste de 11/j—2 mm. lățime şi lungă după trebuință, clădite, în bătaia vân- „tului predominant ca prin pătrunderea aerului a vântului” - şi sorelui el să se potă usca cu atât mai inte, fără de. - a se încinge. Dacă nu avem pătule anume scu nu sufi- ciente, atunci îl punem în strat mai subțire şi prin ma- . gaziile de producte, pe podurile caselor Și a grajdu- rilor, dacă aceste sunt așternute 'cu pământ ste. La aceste să îngrijim numai pentru o ventilațiune: ener- gică a lui, și mișcăm porumbul în fie-care săptămână cel puţin odată. Ie De Dă : Cu totul altfel, vom procede însă și avem lipsă -. de măsură estraordinare în anii ploioși seu când po-. ? rumbul din causa secetei sa întârdiat în desvoltaea, sa, încât la surprins tâmna şi bruma. încă crud în “lapte s6u chiar zăpada şi trebuesce să-l. culegem așa cum se găsesce. Lăsândui necules el se strică, cules în grămedi scu pătule, ni-se- strică și încinge iareși dela bobele cele necâpte și încă pline de lapte. 
10%
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„Pentru atari ceasuri, cati deși se întâmplă cam rar to- - 
tuşi se ivesc, nu ne .vom putea dispensă nici odată de a. 
avea și uscători artificiale, pentru eventualităţi. În ata 
casuri neprevădute, ne-am putea, servi de magaziile or- 
dinare, s6u de alte camere şi încăperi libere, în cară 
punând o sobă cu burlane de pământ ca la sere, să 
facem foc, pănă vom produce o temperatură de 40—509 
C., în care punând porumbul în timp de 24 dre, el 
„chiar în lapte fiind, se usucă în de ajunse încât punân- 
du-l în urmă în.coşar seu pătul, el nu se strică mai 
muult, și în locul lui. putem pune altul. Mult mai bine 
ȘI Ușor putem transforma, ori-ce .magazie de producte 
închisă în uscătâre artificială, dacă am dispune de o 

- țeve lungă de plumb, cum sunt tuburile de apă dela 
mașina de abur „pe care să o punem cu un cap&t în 
contact cu robinetul de abur dela mașina de abur —: 
vaporul de treerat, — iar cu celalt capăt conducân- 
du-o de jur împrejur în magazie — și prin ajutorul 
aburului să producem în ea temperatura dorită de 
40—500 C. Pentru a fi și mai siguri de foc şi incen- 
diu, “deşi nu este niciun pericol, învălain eva de plumb 

în asbest: seu chiar şi numai întrun strat de lut galben, 
pe care îl găsim ori şi unde. 

Astfel cu puţine mijlâce vom „putea evita, perde 
colosale, căci pe fie-care (i putem usca 1—2 xânduri de 
porumb, pănă în gradul ca să nu se strice mai mult 
în coșar. Țăranii, cari au mai puţin porumb, în atare 

“cas îl usucă în cuptorul de pâne seu pe sobe etc., deşi 
mai puţin bine, de dre-ce el adesea se arde în cuptor 
la o temperatura ne egală. 

Foile de porumb dau un bun nutreţ pentru vite 
“şi cu deosebire pentru vacile cu lapte, atât în stare 
verde, cât și uscate din nou şi păstrate pentru i&rnă, 
de 6re-ce ele sunt fragede și substanţiose. - 

Porumbul mărunt. și necopt, crud în lapte dacă, 
este. mai puţin, îl folosim îndată dându-l'la vite: ri- 
mători, vitele cornute; dacă este mult și greu de us-. 
cat, atunci este mai bine ca să-l facem murături seu 
ensilagiu şi să-l păstrăm ca nutreţ pentru șite pe iernă.



— 149 —. 

„Ne dispunând de uscători artificiale, el este forte greu de uscat .şi mai des se strică decât îl putem usca — şi atunci avem perderi colosale. - 
El ni-se încăldesce și strică nedesfăcut încă în: grămedi, sâu destăcut după ce-l pus în coşare, unde . se încinge și mucedesce cu totul, Porumbul încins și mucedit nu numai că 'și perde 'coldrea sa primitivă, dar se strică cu totul, se înegresce, Și nu mai “este bun pentru consumaţiune nică pentru 6meni nică pentru animale. Numai pentru fabricațiunea de spirt-mai pste fi el întrebuințat fără pericul, căci amidonul se trans- formă în alcohol fără ca celelalte substanţe, să fie mai mult s6u mai puţin alterate. Pentru consumaţiune ! la 6meni şi animale porumbul stricat nu este de loe bun. -Omenii capătă în.urma consumaţiunei de porumb . * mucedit și stricat, .bâla aceia urici6să, și periculosă numită Pellagra,: și alte 'bole endemice. e 
Pelagra s'a ivit în Europa mai întâiu în Spania pe la 1736, iar în ţările nostre abia pe la anul 1829, şi de atunci încce bântue aprope tote ţările din sud-estul Europei, între gradele 42—480 lat.. n. În afară pela- gra se presintă ca o bolă de piele, la care pielea se tot spuzesce și jupdie cu deosebire acolo, unde este:: în contact direct cu aerul atmosferic: la, mâni, în faţă, la grumadi, dar cuprinde succesive şi alte părţi; do- vedind a, fi atăcat întreg corpul, și în special siste- - „mul nervos -al' individului. Ea, este una din bâlele și „epidemiile cele mai uite, ce pote să esiste, și ea este comuna tuturor ţărilor a căror. populațiune săracă se hrănesce unic şi esclusiv cu mămăligă. E . 
Noi avem în România, în permanenţă peste 40,000 de atară nefericiţi, atinși de acest flagel îngrozitor, in- „capabili dle ori-ce. muncă “și inconscienți de starea și sortea lor, cari 'de ordinar cei mai mulți "și termină viţa, de chin prin sinucidere. Tot așa este casul și în peninsula Balcanică, în Italia, provinciile italiene ale Austriei, Spania, ete. Dih contră în Transilvania, Ungaria, şi Bucovina, unde populațiunea română chiar sa deprins să mănânce și pâne, pâne de grâu şi se-
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"cară, cu.:s6u fără cartofi, seu .mălain —. pâne. coptă, 
în ţeşt su cuptor, făcută din făină de porumb — cu 
un cuvânt consumă o hrană mai varistă, acolo nu 
esistă pelagra, seu. dacă. să și ivesce. câte-odată câte- 

„va casui nu ia, dimensiunile înspăimântătâre dela; noi. 
- Causa, adevărată — etiologia — a pelagrei nu este 

încă cunoscută. Unii bănuese că ea ar proveni din 
raportul nutritiv insuficient al porumbului, pentru-că 

„substanţele albuminoide sunt prea puţine față de hi- 
“drocarbure: Şi în adevăr pentru a obţine 120 'g. al- 
bumină de care are dilnic necesitate omul adult şi 
130 gr. la munca încordată, el ar trebui să; consume 
1300 gr. mămăligă, o cantitate enormă, pe care pu- 

„tine stomachuri o pot digera, și ea le produce dila- 
_taţiune de stomach și alte bole. Alţii caută causa pe- 
„lagrei în porumbul stricat și mucedit, care prin ciu- 
percile parasite ar fi fost alterat în composițiunea sa, 
şi a dat nascere la combinaţiuni vătămătore sănătăţii. 

Acâsta părere pare a fi cea mai probabilă. În ori-ce 
cas uscarea grabnică și deplină a porumbului, şi'o 
alimentaţiune variată a populațiunei sunt mijloce - şi- 
gure pentru combaterea pelagrei. 

Cel puţin fapt positiv este, că după anii ploioşi, 
când porumbul nu s'a putut câce în de-ajuns, după 
consumaţțiunea de porumb stricat și mucedit, morbi- 
ditatea și mortalitatea populaţiunei rurale cresce, şi 

„pelagra ia atunci proporțiuni înspăimântătore. Din 
contră, dacă au fost 'mai mulţi ani buni de-a rândul 
şi porumbul s'a, copt în de- -ajuns, atunci cifră pelugro- 
şilor scade sub normal. Tot așa numărul lor se re- 
duce. și prin schimbarea regimului alimentar, îndată 
ce poptilațiunea săracă începe să mănânce și pâne 
coptă, eventual consumă şi cartofi su altă hrană, 

„nu numai mămăligă în loc de pâne. 
“ Porumbul pentru a fi dat în consumaţiune, tre- 

buesce mai întâiu bine uscat. Uscarea lui varieză după. 
starea în care lam recoltat, și după timp, tempera- 
tură ete. De ordinar în 3—4 luni de dile, dacă este 
espus acţiunei vântului, gerului şi razelor solare de-
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plin el se usucă în de-ajuns, dacă cumva, coșarul nu a tost prea larg scu grămada, prea mare. De obiceiu . pănă primăvara el este destul de uscat, ca bobele lui: să se potă desface de pe stuleu și măcina. Desfacerea, lor se face prin sfărimarea, cu mâna, prin bătaie cu mlăciul, cu băţul su cu mașini speciale. 
Bătaia, cu maşinile — este. cea mai avantagidsă, atât pentru proprietatea mică cât şi pentru proprie- tatea, mare, după ce actualmente esistă, batâze pen- tru trebuinţele fie-căreia, din ele. Pentru proprietatea mică esistă mașini de sfărimat cu mâna,-a lui A. Rieger, constă la Sibiiu 40 4. — a lui Claytone Shut- tlewort în Viena 55 A, iar sferimătârea. Liliput a lui Schubart și Hehse din Dresda constă numai 14 mărci. 
Batozele de. porumb cu abur cele mai multe și mai bune sunt eşite din tabrica, Clayton & -Shuttle- wort din Viena. Ele posed aparat şi pentr vânturat; Și băgat în saci. Cu mașina- de sferimat cu mâna, ser-. vită de 3 6meni putem bate pe di 15—22 nl. bâbe, cu una mijlocie cu vîrtej pusă în mişcare de 4 vite, putem. „bate pe di 150—185 hl., iar cu una mare de abur de 6 cai putere, batem pe qi 360—420 hl. 'b6be. 
Bătutul cu bețe și treeratul cu mlăciul nu prea, „este de recomandat, de . dre-ce prin bătaie se rup prea multe capete dela coceni, cari apoi numai cu greu le putem curăți şi alege din bobe. E 
Recolta la porumb variză forte mult după teren „an și varietate, deși „porumbul mărunt nu este mult inferior celui mare. În termin. mediu recoltăm dela un hectar la 30 nl. cu variațiune între 15—33 hl. la „porumbul Cincantin, şi 35 bl. la porumbul românesc, “cu o variaţiune între 20—42 hl. la ha seu 2—3 chile la . pogon. Cam tot aceiași cantitate se recolteză şi în. "Ungaria, 24—30 hl., în Italia, Spania și Portugalia, 30—40 bl. în U. S. A. în Indiana 97 h], în Iowa 35 hl. Faţă de aceste recolte obicihuite se ivesc .une-onă şi! recolte estraordinar de abundente, cană ating cifra de. 50—90 bl. la ha. | p 

i
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Un hectolitru de porumb cu bobele masi cântă- 
resce -70—73 kler., iar la cel cu bâbele mărunte 
75—80 klgr. 

După analisele făcute de d-nul ae. Lupa*) po- 
rumburile n6stre conţin în termin mediu: porumbul 
românesc (12 probe): greut. spec. 1,21, apă 8 194% ma- 
terie sâcă 91,660/,, subst. albuminoide 10,65%, grăsime 
"4,56%, materii extrative fără Azot 72 „40 %, subst. mi- 
nerale 1,32%, celulosă 2,7%. 

Porumbul Cincantin cultivat în ţsră (14 probe) : 
greutatea specit. 1,24, apă 8,61%, materie secă 91,38%, 

subst. albuminoide 11,6%, grăsime 4,98, materiii ex- 
tractive fără Azot 70 63%, “subst, minerale 1,27%, ce- 

lulosă 2,8%. 
Porumbul portocaliu (5 probe): greut. spec. 1,92, 

apă 8,02%, materie sâcă 91,77%, subst. albuminoide 
11, 11%, grăsime 4,77%, materii estractive fără Azot 

72,01 1, subst. minerale 1,33%, celulosă 2,7%. 

Porumbul serva la nutrirea omului şi a vitelor, la fabrica- 

țiunea de spirt și scrobelă și la o mulțime de alie industrif acce- 

soril. La nutriţiunea omului el este întrebuințat cu deosebire de 

poporele romanice, cară fac atât mămăligă şi coleșa (pollentă), 

cât şi pâne dospită şi nedospită (mălaiu) din el. Poporele ger- 
inane și slave consumă mai puţin porumb, numai ca grișuri. 

Un mare defect al făinei de porumb este, că ea nu se 
pâte conserva timp îndelungat, din causa grăsimei din embrionul, 
care se rîncedesce uşor, şi altereză gustul și mirosul făinei. În 

timpul 'din urmă însă technica morăritului a, reușit să inventeze 

noui metode — după Chiozza — care înlătură embrionil dela 

porumb cu desăvârșire, şi să prelucreză numai albumenul singur 

fără de embrioni, prin care făina lui a câștigat forte mult în ca- 

'litate și valâre. Din embrioni! separați se estrage an uleiu curat 

alb 4—9%/,, iar. turta din, embrionir de porumb este un nutreţ 
întăritor pentru .vite, forte căutat. 

În America porumbul de săchar și de grădină, serva ca . 

legumă ca și la noi cel fiert și copt când este crud, şi pentru 
  

__%) Uher'den Anbau des Maisesin Rumiinien und seine Verwerthung. 

Inaugura Dissertation von Dr. Nicolaus O. P. Lupa Halle a S. 1S59.
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vând. Pentru fabricaţiunea, de pâne și mălaiu, făina de porumb, deşi se potrivesce și singură, dar este mai potrivit de a o ames- teca cu făină de grâu seu secară, din causă, că ei îi lipsesce „elasticitatea necesară pentru tratarea aluatului. Altfel pânea din porumb este binişor de nutritivă și e mai dulce la mâ ncare, 
3 

decât cea de grâu, 

„Afară de făină, porumbul mai servesce şi la fabricaţiunea, de spirt, de scrobelă şi la alte scopuri industriale. Din 100 klgr. făină de porumb es 26—98 litri spirt curat, şi de un gust de- licat, și %,5 litri de uleiu gras. Lăturile de porumb (dela plă- 
şi pote cele mai bune între tote. În America de nord se fabrică, din porumb și o serobslă, aşa numită, Maizena, care face concu- rență însemnată scrobelei din grâu și cartofi pe pieţele Europei. Alţii întrebuinţeză scrobela, de porumb pentru a o transforma în siropuri și zăcharuri, pe cari le întrebuințză apoi cofetarii, cârciu- mari! etc., pentru a colora cu e] diferite beuturi și pentru fal- sificarea mierei. Din 100 klgr, porumb bâbe se obține cireă 56 .. klgr. scrobelă seu pănă la 60 klor. zachar și siropuri. La noi 

ori pentru estracţiunea, zăcharului cristalisabil din el, deşi pro- ducţiunea n'a, fost satisfăcetâre, căci din porumb, la un pogon de loc nu putem obține decât S0—112 lg. zăchar, care faţă de cantitatea de zachar produsă în sfecle de 250—300 lar. nu este suficientă, pentru a putea: susținea concurența cu sfeclele, Întrebuinţarea, porumbului la nutrițiunea, și îngrășarea ani- malelor domestice, se face de multă vreme pe o scară fârte în- tinsă la tot felul de animale — atât în stare de bsbe uscate, înmoiate Cât şi ferte, sdrobite, măcinate,.ca uruiâlă făină, tăriţe ete. Porumbul în ștulei și în bâbe întregi se dă cu: preferință la rimători, pentru care s'a dovedit de a fi cel mai bun aliment, deși ei nu-l pot digera în de ajuns. Ar fi'mai bine ca înainte de a-l da la rimători, să-l înmoiem mai întâia 19—24 ore în apă rece,sâu călduie, iar făina, şi tăriţele să li-le dăm în apa de beut stu presărate pe alte alimente. Pentru “vitele cornute : b6bele de porumb sunt prea, tari, încât ele nu le pot digera — decr
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este mai bine a le da ca urudlă, făină seu tăriţe, iar ca bobe 

numai înmuiat. De asemenea şi pentru pasările” din curte po- 

rumbul trebuesce mai întâiu înmoiat. 

Totuși întrebuinţarea porumbului (b6be) la nutrirea vitelor 

a suferit în timpul din urmă o reducere însemnată și în Europa 

prin întroducerea a tot-felul de semințe oleiose din tropice, care 

fiind crescute cu totul sub alte climate și raporturi economice suni 

pe de-o parte mai ieftine în preţ, de 6re-ce ele nu se cultivă, decât 

numai se culeg, şi de'altă parte ele sunt independente de pre- 

ţul cerealelor din piaţa, internaţională; deci ele au putut înlocui 

în multe privinţe porumbul. Desvoltarea întrebuinţărei și impor- 

tului lor mai departe, şi a efectului ce pot esercita asupra cul- 

turei porumbului din Europa încă nu'se pot prevedea. 

În statele Uhite-ale Americei în : unele regiunl şi state ca 

Illinois şi altele, esistă obiceiul de a folosi porumbul cu vitele 

chiar de pe câmp, fără de al mai culege şi usca etc. Câna po- 

rumbul este aprope de maturitate, proprietarii su antreprenorii 

cumpără ciregi întregi de vite slabe semi-selbatice din "Texas 

ete. alte state, pe. cari le aduc și pun la îngrăşat în porumbu- 

rile neculese, pănă ce au consumat tot porumbul de pe cocen. 

chiar.. Boil îngrășaţi "i mână, seu espedieză îndată cu trenul la 

" abatoriele și orașele mari de consumaţiune din apropiere ca- 

Chicago etc. unde "i vând pentru tăiat. În locul lor pun în po- 

rumbişti cârduri de porci slabi, pe car încă-i îngrașă şi desfac în 

acelaşi mod — iar în urma rîmătorilor pun galițe: gâsce seu 

curcă, cari se adune și culegă bâbele rămase dela boi și rîmă- 

tori și să se îngrașe cu ' ele, şi apoi le desfac şi pe ele. În chi- 

pul acesta ei esploateză lanurile inmense de porumb, an de an 

fără mari cheltuel, căci pănă în primăvara următore, cocenil 

de porumb sunt căleaţi şi sdrobiţi de vite, încât nu a mai ră- 

mas nimic din ei, şi ce a rămas se pote ușor ara și pune sub 

brasdă. Singura mungă la cules este pentru proprietar seu an- 

-- treprenor, de a împărţi lanurile în secţiuni egale și a îngriji, 

ca, fie-care cârd de vite, să aibă hrana suficientă și pe.cea esis- 

tentă, să o pâtă utilisa în de ajuns — și apoi supravegherea 

păstorilor dela vite. Cocenii rămași încă în picidre "i culcă cu 

o şină de fer la pământ. 

: Ciocalăiy scu strujeni de - porumb după ce i-am curăţit de 

bbe nu mai sunt buni de alt-ceva, decât pentru foc ca com-
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bustibil atât în odăi. cât și la căzanul de vapor. În lipsă de alt combustibil des. în Bărăgan . și pe stepele Ungariei și Rusiei meridionale ei sunt cel mai bun combustibil Și se vînd ca atare. În Francia ?i întrebuinţeză cu deosebire pentru aprins focul, pentru -care scop ei se înmâie mai întâiu întrun fel. de ciruslă compusă din 60% reșină, şi 40%, păcură, și -apoi să. usucă la, s6re. Pe cei mărunți i-am putea, întrebuința, și noi .une-01I și ca „nutreţ pentru vite, deși substanțe nutritive sunt în ei relativ tare puţine, abia, 1% subst. albuminoide. Pentru nutrirea vite- lor domestice sunt mult mai bune foile dela ștulei și foile dela, 
tritivă relativ mult mai mare. 

. Tot-deuna cocenii de porumb j6că un rol principal la ţă-. ranil noștri la nutrirea 'vitelor pe timp de iarnă. De aceia, ei îi păstreză de "ordinar cu mulţă îngrijire. Ei ar. fi mai substan- | țioşI atunci, când ar f recoltați mai din vreme înainte. de ma- turitate ca porumb verde. 

A > Măturile s6u sorgul. | | 
Măturile seu sorgul (Andropogon Sorghiim) seu (Sorghum vulgare) este o plantă anuală, care la noi se cultivă numai pe - „areale restrinse, ca cultura, accesorie printre porumb; mai cu. -s6mă pe marginile şi rozârele porumbulni și se întrebuinţeză cu | deosebire -la tabricaţiunea de “mături, Numirea, de Tataria, sub care. amintesce Dr. Fried. Kărnicke de ele, că ele sar cultiva în Moldova şi Valachia, noi nu o cunâscem și nu scim dacă se usi- teză ea unde-va în țSră s6u la poporul român în genere; după, terminologie pare a fi mai mult un cuvânt unguresc, decât româ- nesc, iar tărtăcuțe însemneză în limba română un fel de dovleci. . - Cultura, principală & sorgului a devenit importantă numai „în timpul din urmă și cu deosebire pentru producţiunea, de nu- treţ verde, și pentru unele scopuri industriale : fabricațiunea, de mături, perii, de zachar și spirt. Bobele lui nu au vre-o valore deosebită; ele servese numai de semință şi pentru nuţrirea, ga- «liţelor și a rimătorilor din curte. Popârele asiate” și africane le întrebuințâză și ca aliment pentru Gmeni. Sorgul se cultivă mai mult numai în regiunile tropice şi “subtropice, cu deosebire în America centrală, în Indii, A frica și în Europa meridională, și orientală, Însă în cea din urmă cultura lui nu a ajuns pănă,
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acum la desvoltarea ce o are în tropice,-deși merită totă aten- 
țiunea şi din partea nostră a europenilor, 

Ca plantă de nutreţ, sorgul este superior multor alte plante. 

de. valore, chiar şi porumbului prin aceia, că pe lângă că este 

puţin pretenţios față de teren și gunoiu, el mai resistă bine şi 

la, secetă, suportă ușor clima arridă și secetosă de ștepă, și dă 

pe an câte 2-—3 recolte, pe când la porumb trebue să ne 

mulţumim cu o singură recoltă pe an. Dar ca valore nutritivă 

deși este destul de substanțios, vitele însă nu-l prea mănâncă. 

El reușesce pretutindenea numai căldură să aibă. El este plantă 
anuală, dar patria nu “i este cunoscută. 

“Sorgul este o plantă, care după port şi desvoltare se ase- 

mână mult cu porumbul. Tija lui.este plină cu măduvă și fas- 

cicule vasculare distribuite egal în întreg interiorul ei. Tija, este 
rotundă, nudă și lucie, de o culore verde deschisă — mai des- 

chisă decât la porumb. Înălţimea, lui la noi este între 1,6—9,5 

metri, pe când în tropice şi subtropice este mult mai mare dela 

4— 6,5 m. Tija une-ori se ramifică și produce ramuri şi tije acce- 

"sori, cu câte un spic mai mic. Foile sunt tot-deuna, lanceolate, 

iar la virf ascuţite — având nervura mediană eșită afară pe 

partea inferiră. El nu produce nicr-odată stuleu seu penă, ci 
„dela axa foilor es câte-odată, dar nu tot-dtuna, mai multe tije 
adventive. Spicul lui este un panicul reschirat seu contras. Fl6- 

rea este hermafrodită cu câte 3 stamine și 2 pistiluri. Ea are 

„ fecundaţiunea, streină; fructul lor stă. liber, dela spate e com- 
primat și fără dungă pe f6le. 

” Varietăţile lui principale 'sunt: 

1) Sorghium cfusaun — sorgul cu paniculul reschirat; 

a) Sorghum tecmicum său măturile proprii dise: subvarietăţi 
mai remarcabile ale lor sunt: 'TPennesee-Cormn, din care se fac: 
cele mai bune :mături, și este forte productiv; Dwarf-Broom- 
Corn, timpuriu bun pentru fabricaţiunea de perii; New-Yersey 
seu Large Broom-Corn una din varietățile cele mai bune. Se cul- 

„tivă cu deosebire în America de Nord — dar reușesce și in 
Europa. . - 

„€) Sorghum saccharatum, sorghul de sachar, a cărui tije 
sunt pline de seva și grele ca plumbul și servesc la fabricaţiu- 
nea de zăchar şi de spirt; se cultivă cu deosebire în China.
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e) Sorghum leucospermum — sorgul cu bâbele albe; se cul: tivă în China pentru consumaţiune. 
2) Sorghum contractum. Durra seu sorgul cu spicul contras în. în formă de măciulie şi cu bâbele roşir; se cultivă cu deosebire în Africa, de sud, iar sub numirea de Împhir este întrodus Și aclimatisat şi în statele sudice -ale Americei de nord și servesce la fabricaţiunea zăcharului şi spirtului. Mai sunt și “alte varie- tăță cu bobele albe, negre și tărcate — negru cu alb; și altele cu spicul plecat, care se cultivă tâte în regiunile tropice, parte pentru spirt și zăchar, și parte pentru alimentaţiunea poporelor sălbatice de acolo. e îi 
Faţă de teren sorgul este o plantă puţin pretențiosă, care preferă, terenurile permeabile nisipâse și petrose, dar se face bine și pe terenurile calcarâse și mărgose. Recere tot-dsuna uu pă- mânt bogat dela natură, de unde se face bine și pe terenurile noui în ţelinie, și în mlăștinele de curând secate. Aluvi6nele de luncă “i sunt cele mai favorabile și acolo reușesce de minune des la noi la Baltă unde este espus inundaţiunei. În valea Narentei din Dalrnaţia dacă primăvara au stat, apele revărsate prea, multă vreme, încât pentru porumb este prea târdiu, atunci locuitorii. sem&nă sorg în loc de porumb, care 'reușesce de minune, și dă „recolte fabulâse. 

Pentru sorg terenul trebuesce să fie tot-duna, bogat. dela natură, Pentru producţiunea de zăchar și spirt din sorg, el are lipsă să găsescă, în pământ multă potasă și. acid fosforic, Gu- noiul prâspăt nu-l iubesce, căci prin el se depreciază calitatea, zăcharului, care devine mucos și greu de cristalisat, bâbele și spicul însă se fac mair. Ca pregătire a terenului, recere o ară- tură adâncă făcută din tOmnă, și un teren curățit de buruieni. Faţă de“ climă sorgul recere multă căldură — o climă mai mult arridă şi secet6să, decât una temperată și umedă. În Eu- ropa el nu se cultivă pentru bbe și spice decât în partea de sud şi sud-est a ei: Spania, Italia. peninsula Balcanică, România, pustele Ungariei şi Rusia meridională. Dar şi aci sucul'lui este mult mai sărac în zăchar, decât în tropice și bâbele lui rămân mai mici, Pentru .producţiunea de spirt şi zăchar sorgul numai în Delta și Bălţile dela Dunărea, de jos. păte se vină în consi- derare; din contră pentru nutreţ şi fabricațiunea, de mături cul-:
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tura lui este avantagi6să și sigură în ţsra întrâgă. Pentru Bă- * 
_răgan este una din cele mai bune plante de nutreţ. 

„De semănat el se semănă pe la finea lui Aprile stu înce- 
putul lunei „lui Maiu. Distanţa usitată între rânduri este. de 
60—S0 em.-iar între cuiburi și fire de 30—40 cm. Seminţa, ne - 
trebuesce puţină, de-6re-ce este mai -măryntă decât: porumbul . 
10—15 klgr. la ha. Ca cultura accesorie prin porumb el se cul- 

_tivă în cuiburi pe marginile porumbului, oră pe rozore. Adân- 
cimea la, care se îngrâpă semința este de 25-8 cm. Răsare | 

„după: 8 dile, dar la început se desvâltă încet. Sorgul de zăchar 
înfrăţesce tare, dela primul internod es câte 10—15 odrasle, iar 
la cel contras rămâne numai singură tija. Pentru mături şi bâbe 
se prășesce și mușuroesce ca și porumbul, iar pentru nutreţ nu. 
Tot aşa se prășesce şi cel pentru spirt şi zăchar. La secetă el - 
resistă forte bine, dar în anii ploioși nu se coce. | 

| „Pentru fabricaţiunea 'de spirt se recolteză, când bebele lui 
sunt aprâpe de câcere. Atunci se taie tijele cu secerea, se cu- 
răță de foi și tescuese între nisce suluri, valţuri canelate pen- 
tru a estrage sucul din ele, și dau 55— 60%/, suc. zacharos din 
greutatea tijelor, care conţine 10— —16%/ zăchar cristalisabil. La, 

“cel cultivat în Europa zăchar este mai puţin şi greu de crista- 
Jisat, dar siropul lui se potrivesce fârte bine pentru fabricaţiu: 
nea de spirt din el. Vr'o 3—4 fabrici de zăchar şi de spirt din 
sorg, cari sau înființat în Rusia meridională, au încetat plăţile 
după 3—4 ani, 

Petru mături și seminţă, lăsăm tijele pănă se coce se- 
minţa, şi apoi le tăiăm spicele deosebit şi le curăţim .de bobe. 
În 'Toseana de pe un hectar irrigat de mătură se obține pân! 
la 48000 mături. Măturile și periile cele mai fine le obţinem 
însă din spicele, pe cari le tăiăm îndată după ce sa scuturat 
florea, căci atunci: sunt paele lor mai elastice. - 

Pentru semință, bâbele se coc târdiu prin - Octobre. La 
hectar recoltăm 170—250 klgr. seminţă.. În spicul lui se ivesce 

„_ume-orăi mălura Tiletia Sorghi. vulgari îs Tul., iar pe foi Ustilugo- : 
| Tulasnei, U. Reiliaua și U. eruenta (Kiihn). 

8. Hrişca. 

Hrisca, - rișca seu hirișca (Polygonun fagopyrun) după folo- 
sul ei se numără între cereale, deși în privinţa portului esterior
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al ei se deosebesce mult de ele. -Ea face parte din familia po- lig6neelor și se înrudesce de aprope cu iarba roșie și troseotul, Ea este plantă anuală și are florile depuse în strugure. Tija ei ajunge la un metru înălţime şi mai bine, se ramifică, fârte tare! şi produce un număr nenumărat de flori, cari înfloresc consecu- tiv pănă tâmna târdiu, când dă bruma şi zăpada peste ele. Pe. una și aceiași plantă se găsesc fructe cpte, altele Verdi, flori şi muguri încă nedesvoltaţi. Pe o sin- . | gură plantă, se pot găsi pănă la, 4000 Si flori, din care cea mai mare parte însă 
rămân bine înțeles sterile, scu fără, de 
a ajunge la „maturitate, căci dă zăpada, 
seu bruma, peste ele. Fructele ei sunt 
nisce achene în trei muchi aşcuțite, ca 

și fructul dela fag numit fir, de unde şi 
numirea ei botanică P. fagopyrum. 

Tijele la hrișcă sunt mai tot-denna, 
de coldre roşie intensivă, iar pănă - sunt, 
încă crude, sunt verdi. :Foile sunt cor- 
diforme și la, virf ascuţite. Florea este 
albă, cu marginea roșietică - și înlăuntru 
conţine 8 glandule cu miere; —. de: 
aceia -florile ei sunt tare căutate de al- 
bine şi tot-felul de insecte. De aci cul- 
tivă mulţi hrişea special pentru nutri- 
rea albinelor ȘI: îngrășarea, stupilor. Sa Hrișca este în unele privinţe im- Fig. 58, Hrisea (Polygo- „portantă, și din punct de vedere botanic. * - Num tagop ram). Mai întâiu ea este. una din puţinele plante, pentru care clorul este aliment indispensabil; — dacă nu se găsesce clor în pă- mânt. hrișca nu legă, rămâne sterpă și sâcă. 'Tot aşa hrișca. este „forte simţitâre și față de electricitatea, din atmosferă, a cărei rol nu este încă destul de bine lămurit. Când se întâmplă prea multe, descărcări electrice — fulgere şi tunete — în atmosferă vara, pe timpul înflorirei hriscei, ea nu legă, rămâne de-aseme- nea seacă, -: 

- 

  
Ca planţă agricolă, hrişca este una din plantele relativ mai. tinere în agricultură Europei. Ea a fost importată de cătră ordele tatare ce au năvălit în Europa, prin seclul al 15-lea, din .
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Asia centrală. Cultura ei nu a luat nici-odată vre-o întindere 

și însemnătate deosebită; ea a rămas tot-deuna mărginită la. 

areale restrinse; - | : - 

Varietăţile ei principale sunt: 

1) Hrișca argintie seu scoțianăt se desvâltă mai mult în 

tije şi foi decât în bâbe, este importantă pentru producțiunea de 

nutreţ verde şi ca, îngrășemânt verde, iar pentru producțiunea 
de bobe este inferidră celei comune. 

2) Hrişca comună cu seminţă negră. Mai productivă în 
b6bă decât cealaltă. | - 

3) Hrișea tatarescă stu chinesa: Pol; Ygonun tartaricum cu 

strugurile contras și marginea achenei grâsă și ondulată; de aci ?i 

sa mai dat şi numirea de Polygonum emarginatum. Ea cresce 

mai mare în paiu decât tote și este mai puţin simţitore contra: 

recelilor. Ea se cultivă des pentru nutreţ și îngrăşemînt verde 

şi se potrivesce cu deosebire pentru regiunile muntose cu clima, 

mai recorosă și aspră. Ea are bobele mai mici cu câja grosă. 

Faţă de teren, hrișca este putin pretențiosă. Ea se face şi 

reușesce pe ork-ce-teren numai să fie bogat dela natura. Ea, 

reuşesce pe deplin în terenurile nisipose, ca şi în cele humose 

şi marecagidse, Pe terenurile turbose, de curând secate şi: în 

țelinele sparte din nou, ea este una die plantele cele mai si- 

gure, căci este nesimţitore contra acidilor și: corpilor toesict 

din pământ. De asemenea reușescă încă și pe ţelinile reşinose 

și bitumindse de ștepă, unde alte plante nu renșesc, Pe pămen- 

turile sărace nu reuşesce, nici-în cele argilose și reci nici în cele 

calcarâse. Gunoiul prâspăt nu-i priesce, fiind-că el o prea, des-. 

„Y6ltă în tije și foi, şi nu -pâte lega. Apoi gunoirea specială ea, 

nu ne-o renteză în de-ajuiis. "I priesce însă forte mult o îngră- 
şare a terenului cu sare gemă, scu cu săruri de Stassfurt (200 klgr. 

clorur de potasiu la ha de 3 orI concentrat). In pământurile ce 
sunt deja de multă vreme în cultură, hrișca, se semănă tot- deună 

că ultima plantă după 'gunoire, 
Faţă de plantele premergătore, ea este puţin simţitâre; se 

pote cultiva cu bun succes după ori şi care plante: dupa ce= 

reale, rapiță ca și după plante prăşitâre. Mai des o cultivăm în “ 

„locul: porumbului compromis stu nereușit, și a altor plante, pe 

care am trebuit să le întârcem primăvara târdiu, căci ea cu: 

vegetaţiunea ei scurtă, încă tot se face, și nu este espusă nici
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„mâncatului de insecte. Deci în focarele - da insecte, cari au dis- trus alte plante, ea este cea mai singură și inmună între tote, - Pentru hrişcă, este de ajuns o simgură arătură, dacă -pă- mentul este deja, curăţit de buruieni.. În casul contrar 'i trebuese și 2—3 arătunt, După porumbul compromis este; de ajuns și o' arătură superficială, făcută cu tribrăsdarul stu estirpatorul,. 
De semănat hrișca se semăniă târdiu de tot, pe la-finea, lui | Maiu sâu prin Iunie, fiind-că este tare simțitâre contra, recelilor. Ea degeră deja când temperatura, este 1—30 C. dW'asupra lui zero. De ordinar hrișea, și meiul, sunt ultimele s&mănături de primăvară și cu ele încheiăm culturile de primăvară. De aceia ele se potrivesc fârte bine în” locul semânăturilor compromise și întorse târdiu, ȘI cu vegețaţiunea lor scurtă, ele încă tot se fac pănă, tomna, Seminţă la hrișcă ne trebuesce relativ puţină, căci" ea se semănă rar din causa, ramificațiunei. Un hectolitru este destulă la hectar când o semănăm prin împrăștiere, iar la. sem&natul în rânduri, dăm și numai: 89—90 litri. Seminţa, ei să nu se îngrope mai adânc de.3—5 em., căci nu răsare, | | Reușita,  hriscei depinde fârte mult de mersul timpului. După semănat îi trebuesce căldură ca, să potă resări, iar după „ce ia dat deja a 3-a foie, 'i trebuesce ploie s6u un timp reco- ros și umed până la înflorire. Daaci 'nainte ?i trebuesce iareși căldură pănă la maturitate, Seceta seu ploi îndelungate ?i sunt - defavorabile. De asemenea și vânturile violente, şi multe des-: cărcări electrice în timpul înflorirei, ?i strică forte mult. 

Timpul nefavorabil o ţine pe ea pe loc şi atunci o co- pleșese buruienile; la din contră desvoltându-se bine, suprimă ea buruienile și curăță terenul de ele. Buruienile cari se găsesc în hrişcă sunt: Muştarul de câmp (Sinapis arvensis), Spergula, (Sper- gula arvensis), loboda, (Atriplez patulu), i&rba, găiei (Picris: hiera- . cioides). Din partea insectelor - ea sufere puţin: “Une-orr o atâcă Buha semănăturilor (Agrotis segelum), omida dela cărăbuș și ver- : mele sirmă, apoi călcâiul (Anguillula tritici), IE 
Hrişca se câce fârte neegal și este imposibil de a aștepta cocerea tuturor bâbelor. Deci o secerăm atunci, când o frunte este coptă, și pe celelalte le negligem cu totul. De ordinar o: se- cerăm pe la finea lui August su. la, începutul lui Septembre, căci mai târdiu nu mai pășesce căldură suficientă ca, să se poâtă “ usca. Lijele ei sunt: încă pline „de suc și se- usucă, cu: anevoe. Dr, G. Maior. „Agricultura rațională“ II, . ul
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a 

După secerat o punem părlog mai multă vreme, seu dacă tim- 

pul este schimbător o legăm și punem în jumătăţi seu piramide 

mici ridicate în sus, pănă ce se usucă cu desăvirșire. De treerat 
e treerăm cu mașina s6u mlăciul. După treerat bobele. trebuese 
din nou uscate. Recolta este forte variabilă. după umbletul tim- 

pului: dela 13—45 hl. bobe la hectar. Paiele uscate nu le ină- 

nâncă vitele bucuros; de aceia le întrebuințăm pentru aştermut 

sub vite și pentru acoperitul gardurilor cu ele. Ca nutreţ verde 

le mănâncă.vitele și se pot preface și în murături pentru iarnă. 

Hrișca se potrivesce forte bine atât pentru făcut pâne, cât 

și mămăligă dintr'ensa. Pânea de hrișcă pură seu amestecată cu 
făină de grâu şi hrișcă, pănă ce este prâspătă -este: forte gus- 

tosă la mâncare; mai târdiu se usucă în întăresce ușor, Mămă- 

liga de hrişcă este negră la culore, dar bună la gust de- mâncat 

cu lapte și brânză. Unii o preferă chiar celei de porumb, deşi 
ni-se parea cesta pe nedrept. Hrișca în total este inferidră cul- 
turei grâului și porumbului, cari îi sunt superiore: 

Îndoiturile 
Se numese îndoituri ori ce amestecuri, de plante agricole 

cari au aceiaşi epocă de desvoltare. Deci între îndoituri nu se 
pot număra și semințele de ierburi cu cereale, pe cari le se- 

mă&năm numai sub cereale ca plante protectâre, în scop ca.pe 

ele să le folosim în anii următori, pe.când pe planta proteotore 

o recoltăm și folosim încă în același an. Astfel este casul cu 

semința de trifoiu, lucernă și graminee, semânate sub Orz seu 

ovăs, ca plantă 'protectâre — aceste sunt amestecui. Din Con- 

tră îndoituri sunt amestecurile de cereale între sine. 

Scopul “care-l urmărim, cu cultura îndoiturilor pote fi ai- 
ferit. Mai des este casul, când unei plante nu-i priesce pe un 
teren şi nu sunteni siguri de reuşita ei. 1) Semănându-o în ames- 
teo cu o altă, ea reușesce. 2) Oa un mijloc de apărare contra 
inimicilor și: parasiților animalic din pământ şi atmosferă, ca 
dacă ele atacă şi distrug o specie de plante, în locul lor să r&- 
mână și desvolte mai bine celelalte și tot să nu rămânem în 
perdere. 3) Ca un mijloc de apărare și siguranță contra climei, 
căci în amestesce și Ja adăpostul altor plante resistă fie-care 
mai bine temperaturei şi asprimei climei. În fine a 4) ele se
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mai cultivă și în vederea diferitelor folâse și “scopuri speciale, deşi aceste nu sunt absolut indispensabile, căci la cas de tre- - buință amestecul s'a putea face ȘI în alt chip, adecă în Mo- mentul întrebuințărei. | ÎN Se | Cu tâte aceste îndoiturile se cultivă des, și la cas de tre: buinţă, seminţele lor se pot curăţi și alege uşor unele din al-. tele, fie prin sortarea pe diferite site la machină, fie prin ventu- varea asupra ventului. Pe. macihnă le alegem ușor trecându-le prin diferite ciururi și site cu găuri de dimensiuni diferite, „iar se- minţele de o mărime şi greutate prea distinctă se pot sorta și alege mai bine prin cânturare 'și aruncare asupra vântului — cele grele și man merg mai departe, cele micy ȘI ușore rămân. înapoi. | | 
N — Culturile mieste și îndoiturile an tot-dcuna la pasivul lor, că trebue să dăm mai multă semință decât când am semăna pe una singură din ele. Apoi ele store mai tare; dar mai uniform - pământul de forțele sale productive. Fiind mieste le umplu și copleşesc mai ușor buruienile, cari sunt mai greu de -stirpit. Indoiturile mai des usitate suni: a) Amestecul de grâu cu secara în rapoit de 1:1; d) alac cu secară = 5:1; c) orz stu secară cu mazăre scu măzeriche — 3:1; d) orz, ovăs şi măze- riche 2:2=—2:1;%) hrișcă cu meiu, seu hrișcă cu meiu Și po- rumb bâbe = 2:9—=2:] ete. “ 

7 a) Îndoitura de grâu. i 
Grâul se cultivă des în amestec cu secara de tâmna pen- tru a obţine din ele o făină bună pentru pâne de casă, mai gus- t6să și mai sănătosă decât cea de piaţă. Tot „acelaşi resultat însă lam putea, obține și când amestecul lam face în acul. de dus la mâră, înainte de măcinat, Alte ori semănăm îndoitura - de grâu, pe terenurile nisipose şi uşore, unde grâul singur nu xeușesce, s6u când voim să întroducem Varietăţi de grâne streine din localități cu clima mai dulce decât a nâstră, şi presupunem că el n'ar putea resista climei celei aspre dela noi. În amestec cu secare el tot-dsuna va fi mai sigur. . - | 

W) Îndoitura, de' alac. | 
Unde alacul de tâmnă nu reușesce, s6u că . este nesigur, acolo se amestecă cu !/, sâu 1/. secară stu cu linte, care iareşi - "se pot ușor separa la vânturat, 114
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0): Secara şi orzul de tomnă cu leguminâse. 
Secara şi orzul de tâmnă -se semănă une-ori. în amestec 

cu ceva mazăre stu măzeriche 46 tomnă, căci tote la olaltă, 

iemâză mai bine decât singure, şi pentru ca primăvâra, să avem 

„deja pe la începutul lunei lui Maiu prima cositură şi nutreţ 

"verde. “Legumindsele ridică forte mult valdrea nutritivă a hol- 

- dei, fie, ca nutreţ; verde, fie uscat seu ca, bâbe. Lăsând îndoitu- 

rile să se cocă, semintele lor se pot forte ușor separa prin 
venturare, . | ! 

d). Ora seu ovăs cu mazăre și măzeriche. 

Le cultivăm de obiceiu în amestec — !/, legumin6se și 2/3 

orz seu ovăs. Pentru ca pe de o parte paiele şi cositura, verde 

de orz și ovăs să fie mai substanţidsă, iar de alta .ca legumi- 

nosele ce cultivăm să nu se cadă și stea pe pământ ca să pu- 

tredâscă. Importanţa enormă are ovăsul triumfal pentru îndoi- 

tura, de măzeriche, supranumit și borceag (pe bulgăresce). Același 

efect lam pute obţine și când am semăna mazărea în amestec 

cu bob, 

e) îndoituri de hrișcă cu meiu.. 
“Fiind-că și ună și alta din aceste plante nu prea sunt si- 

gure, mai cu semă în ani! ploioși, pe. terenurile . noui în țeline 
le semănăm împreună. În porumburile întârse și măncate de: 
vermi le sem&năm printre porumbul deja resărit.



Cap II. 

IL. Legumindsele.. 
Plantele legumin6ss seu păstăi6se, sunt plante, cari se cul... tivă cu deosebire pentru legumina din ele. Ele fac! parte din . familia papilionaceelor, şi tija, la, celem ai multe din ele este er- "- bacee, erectă, sâu volubilă, la unele și lemnâsă, foile sunt late . şi abundente, cu care acoper și umbresc bine pământul, ţinân- du-l. tot-dsuna, raven şi permeabil. La cele cultivate în agricul- 

tură, cari sunt mai tot plante amuale, rădăcina, este lungă și i pivotantă, care pătrunde adâne în “subsol, și-și scot hrana, lor - cu deosebire din straturile inerte ale terenului. Rădăcinile lor! subţiri conţin la anumite distanţe” mai multe noduri mici, în . care se găsesce un mie „organism, numit Bacterium nitrificans, a cărui presenţă, departe de a-le strica, din contră le folosesce. - Traiul comun — așa numita, Symbiosă — cu el le oferă posibili- tatea, de a absorbi și utilisa azotul liber din atmosferă şi pă- „ment, pe care fără de el nu lar put absorbi.. De aceia plan- 
tele leguminâse reușesc încă, şi pe un teren sărac în azot, pe „care, cerealele nu se mai fac. Graţie lui, tot-dcuna, ele lasă după sine pământul mai bogat în azot decât lau găsit; și tot-odată 
curățit de buruieni. În foile, miriştile şi rădăcinile lor lungi” şi grose, lasă o mare dosă de humus, de care profită apoi și cerealele. „Florea la “leguminâse este hermafrodită compusă din 5 pe-. 

= 

tale din care cea mai mare și dinapoi în formă de “drapel, şi * - două laterale mai mici, în formă de aripl ale unui fluture, și alte 2 și mai micuţe împreunate în. formă de “arenă. Sta- mine și pistil sunt ascunse de petale. Fructul este un bob „ mare, umflat însă fără albumen, cu două cotiledâne mari, pline! cu materii de reservă. La germinare cotiledânele es afară din pământ, şi după ce s'au deșertat de materiile de, reservă, cad” s6u se usucă. Semințele sunt tot-d&una, depuse înt'o păstare, cu una seu mai multe semințe, de unde și numirea lor de păs- . tăiose,. Ei
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Bobele. su semințele lor sunt forte bogate în substanţe: 

azotose. Ele conțin un. principiu azotos deosebit numit, legu- 

„mină, care se asemănă cu albumina din ou cu caseină din lapte şi. 

cu fibrina din'sânge, der se deosebesce încâtva din ele şi nu este 

nici așa de uşor la mistuit ca acelea. Tote - legumindsele conţin 

cantităţi însemnate de legumină: mazărea conţine 29,4%, mă- 

zerichea 27,5 %, fasolea soia 35%. Afară de legumină, unele din 

ele mai conțin și principii amare, şi substanțe estractive libere 

de azot; amidonul în' formă de bobiţe elipsoide ocupă pănă la 

jumatate din greutatea lor: bobul 44,5%, mazărea 52,60. 

Plantele legumin6se ne. dau în. prima linie prin- 
„cipii azotâse — singurele nutritive su plastice, cari 
trec în sânge și carne, de două şi trei ori mai multe, 

decât ori care altă plantă, ne esceptând nică chiar 
“grâul;. de acea ele jocă un mare rol la nutriţiunea. 
Omului şi animalelor. Ele sunt necesari și prescrise 

din oficiu tot-deuna pentru hrana, Gmenilor, cară mun- 
"cese niunci grele şi încordate: soldaţi, marinari ete, 
ca ei cel puţin odată, sâu de donă-ori pe săptămână, 
să capete leguminâse de mâncare. Poporul: nostru de 
legea oxtodocsă orientală, care are și ţine o mulțime 
de. posturi — în posturile principale, se hrănesce cu 
deosebire cu “leguminose și păstăile lor, şi nu fără bun 
resultat, deși | ele coincid tot-odată cu munca intensivă. 
a câmpului: postul Pascelui, postul Stei Mării — Ele 
dacă sunt bine gătite cu tor felul de mirodenii, nu 
numai că sunt destul de gustose, ci și forte nutritive. 

Chiar și paiele lor sunt destul de substanţi6se; 
paiele uscate de legumindse se consideră la multe din. 
“ele, ca echivalente cu fânul de -livade. Cositura lor 
verde trece drept fân de calitatea I-a. Leguminosele 
sunt cele. mai bune plante „preparatore pentru cerealele 
de tomnă și de primăvară. 
„Cu tote aceste, cultura lor este relativ vestrinsă, 
și nu are importanța ce o are a cerealelor. Ne reuşita, 

„lor, într”unul sâu mai mulți ani de a rândul, nu atrage 
după sine nici fomete, și nici scumpete. Atât la nu- 
trițiunea omului, cât și a animalelor domestice, ele 
pot fi ușor substituite prin: alte alimente. Totuşi în- 

7
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păstăiose avem și putem produce tot-deuna substan- 
țele azotâse maâi .ieftine decât; în ori-catie alte alimente. 
La îngrășatul intensiv al vitelor seu pentru comple- 
tarea lui, ele sunt indispensabile: și dau tot-duna o 
came îndesată şi sănătâsă, . 

Unele din ele servesc la nutriţiunea omului şi ani- 
malelor, iar una singură şi ca, îngrăşemânt verde. Din- 
tre leguminssele „cultivate în cultura mare, cele mai! 
multe sunt plante anuale, câte-odată unele sunt şi 
bienale — mazărea, măzerichea - de tâmnă și de primă-: 
vară, seu vivace, cum este lintea pratului seu lathyrul. 
Intre legumin6se sân păstăidse numără mazărea, lin- 
tea, bobul, fasolea și năutul, apoi fasolea soia, măze- 
richea,- lupinul și lathyrul. Afară de cele cultivate mai 

„sunt și plantele legumin6se spontanee, cari cresc în 
„stare sălbatică prin f6naţuri şi pășunile de veci. Flora 
țărei n6stre este forte abundentă în leguminâse cu 

„deosebire în măzerichi sălbatice şi lintea pratului, cară 
nu puţin conuibuesc la bogăţia și calitatea supericră 
a pășunilor și fânatelor nostre. 

| _Maz&rea. Aa 
Mazărea (Pisum sativin) fig. 54, este una din le- 

guminâsele cele mai importante și mai des usitate în 
cultura, mare. Ea are o mulțime 
mare de varietăţi, cari se dis- | 
ting între sine după forma bâbe- - 
lor, după mărimea, și culdrea lor, 
s6u după desvoltarea și aspec- 
tul tijelor. Unele au seminţele 
globoide cu bâbele gălbue și 
florile albe, altele sunt cu bâbele 
sbircite irregulare verdi, sâu ce- 
nușii. Unele sunt timpurii, al: 

“tele târgii. A | | 
Dintre varietățile mai importante . Fig. 54. Mazărea. 

pentru cultură :mare sunt: I. Mazărea (Pisum sativum). 
comună (Pisum sativum zulgare) cu flori albe seu gălbui: Aci se  
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ține mazărea târdie de Paris, mazărea, timpurie ollandeză, (i- 

chauz ollandes), mazărea Knigt, mazărea “pitică de Bretagne, ma- 
zărea Prinz Albert, muzerea Victoria care este cea mai mare între 
tote și forte productivă, bună pentru grădină ca și pentru cul- 
tura mare. Il. Mazărea, cenușie (Pisum arvense) cu flori violette şi - 
roşii cu bobele mai mici și cenușii, seu verdi și sbiîreite la cojă. 
Mazărea cenușie este mai sigură decât cea comună; în regiunile 
nordice ea, se cultivă forte des, iar la noi mai rar din causă 
că ea, degenereză ușor. Varietățile mai remarcabile sunt: ma- 
zărea colțurosă, mazărea de zăchar, mazărea imperială pitică, 
mazărea, pitică prusiană etc. 

„Mazărea recere_ o climă mai mult domâlă decât 
umedă s6u. uscată. În o. climă prea umedă ea se des- | 
voltă prea tare în tije și foi şi produce păstăi și bobe mai . 

„puține. În clima arridă de stepă, ea nu veușesce aprope 
de loc. În clima aspră de munte încă, nu reușesce și 
„arare-ori se câce. 

Cultura ei în Ruropa, s se întinde pănă la 620 lat, 
n., iar la munte se urca în Carpaţi “pănă la 800 m. 
și Alpi păn' la 1000 m. de asupra nivelului mărei. 

În privinţa' terenului, mazărea recere tot-deuna 
un teren permeabil și cald” — deci pământurile lutâse 
şi nisip6se, cată conţin 'ceva var şi humă, sunt cele 
mai bune. Terenurile vărâse și mărgâse încă sunt forte 
potrivite pentru ea. Terenurile de tot ușore, nisipurile ! 
sburătore și. petrişurile nu-i convin, dar se pot face 
potrivite pentru ea, prin adaos de margă sâu nămol 
de pe “şosele ori din bălți. Terenurile compacte: argi-" 

“lele și luturile ferrugindse nu-i convin de loc; de ase- 
_menea nică terenurile marecagidse şi turbâse cu hu- 
mus acid. Reușesce însă binişor, pe mlăștinile secate 
şi ameliorate după așternerea lor cu un strat de nisip pe 
de asupra. Terenul pentra mazăre trebue să fie tot- 
d&una bogat dela, natură, căci altfel ea nu reușesce. 
Gunoiul prâspăt nu îi face bine, o desvâltă mai mult 
în tije și foi, fără de a produce păstăi şi bobe în can: 
titate suficientă. Deci o vom semăna s6u pe un pă - 
mânt bogat dela natură, care nu are lipsă de gunoi, 
s6u în al 2-lea și 3-lea an după gunoire.
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„Pe unele terenuri mai cu s6mă de gips, mazărea deşi se face, dar capătă particularitatea de. a ferbe anevoe, su că nu fierbe de loc, prin care ea 'Şă perde” valdrea ei economică și nu pote fi folosită, altfel de- „cât ca uruială su făină pentru vite. Ritthausen de- duce acâsta, particularitate a ei din lipsa de fosfate, în pământ, și o dosă prea mare de potasă și acid azotic. 
„ Dintre îngrășemintele comerciale fosfatele și cu deosebire făina, de se îi priesc forte bine, favoriseză nu numai depunerea de păstăi. și 'b6be,. dar face ca. bobele să fierbă forte ușor. Adaosul de var și margă este tot-duna necesară pentru pământurile, cară nu conţin var. Presărarea, mazărei cu gips mărunt deși - contribue mult la desvoltarea ei, totuși o face să fierbă anevoe, şi după gipsuirea trifoiului stu -a lucernei să nu cultivăm curând mazăre pe același teren. : 
Mazărei *i trebuesce tot-dâuna un teren curat de! buruieni. Reuşesce bine după cereale de tâmnă și de pri- măvară, după plantele prășitore ca/ și după trifoiu, ra- piţă ete: Nu se împacă însă de loc cu sine însuși, Și mai curând de 6 ani să nu o cultivăm “pentru a doua Gră pe același teren, căci dă loc la așa numita, „0bo- - seală, de măzăret, Terenul pentru mazăre, se 'ară încă, din tâmnă și peste iarnă pământul se lasă espus în brasdă crudă, ca primăvaua să o putem semăna cât . de timpuriu, şi atunci o îngropăm cu estivpatorul. De * multe ori însă ea se semănă ȘI în o singură arătură, făcută și aceia numai primăvara. Arătura de tâmnă și semă- natul de timpuriu este tot-d6una de preferat nu numai pentru-că ea este mai sigură, ci „ca la -recolta, ei să câştigăm timp suficient, pentru prepararea: terenului pentru semănat, grâu de tâmnă în locu-i. Cea semă- nată de timpuriu este ceva'mai sigură, şi contra, Mân- catului de insecte. - 

| *.. Pentru seminţă se aleg tot-deuna bâbele cele: de. cul6re deschisă, cari resar mai curând decât cele de culre închisă. De semănat, o 'semănăm pe ea, fie cât de timpuriu îndată ce s'a topit zăpada, ca să; profite de „umedsla din zăpadă ; chiar și dacă ar veni încă un 
ii



Se 

nou îngheţ și. zăpada în urmă, ei nui strică nimic, 
căci €a nu degeră. În clima dulce a vinului ea se 
semănă une-onă şi tâmna, ca îndoitură “cu secara, şi 
ierneză binişor. De ordinar însă o semănăm pe la fi- 
nea lui Martie, seu la începutul lui Aprilie. 

Pe ea arave-ori o sem&năm curată. Singura nu- 
mai mazărea Victoria -o semănăm curată, care fiind 
mai mare și mai robustă stă singură în sus și nu are 
lipsă de a fi sprijinită pe araci. Pe cealaltă, dacă în 
cultura mare nu o putem sprijini pe aracă, o sem&năm 
în amestec cu 20—295%, ovăs triumfal s6u cu bob, 
pentru a o ţine ridicată în sus, ca să nu putredâscă. 
Ca cultura accesorie printre porumb și cartofi, mază 
rea se pune în cuiburi, iar când o semănăm curată 

„seu în amestec cu ovăs, o sem&năm prin împrăştiere 
seu în rânduri cu mașina la 30—40 cm.. intervale. 

Dacă mazărea proprie fierbe anevoe, o schimbăm cu 
“alta varietate care ferbe ușor. 

Semă&natul cu maşina în rânduri este. avantagios 
pentru .ca mai târdiu să-i putem trage cu prășitorea 
mecanică printre rânduri, pănă ce mazărea este încă 
“mică și stă ridicată în sus, ca să-i distrugem buru- 
ienile. De îngropat ea se îngrpă la S —16 em. adân- 
cime, fiind:că embrionul ei este destul de viguros, 

ca să potă rupe scsrța s6u coja ce sar prinde pe 
“pământ. Bobele puse mai lu suprafață, sunt scose 
„de ciori. Cantitatea. de seminţă. este diferită după 
mărimea bobului şi variză între 2—3 hl. la ha. La 

semănatul în rânduri, sem&năm ceva mai puţină 1,6—2,5 
hl. Din mazărea Victoria sem&năm 2,5 hl. Dacă am 
semăuat'o și acoperit'o cu estirpatorul, este bine, .ca 

„să tăvălugim pământul pentru a-l netedi și mărunți 
_bulgării, ca la recoltă să o putem tăia cât de j Î6s dela 

pământ. De grăpat nu grăpăm momentan, ci: numai 
mai târdiu, după ce a resărit, ca să rupem scârţa for- 
mată şi să distrugem și o parte din buraieni. Prăși- 
tul 'cu prăşitârea mecanică "i tace bine. 

Mazărea sufere de o mulțime de parasiţi şi 1ni- 

Mică. Mai periculsă. între tâte ciupercile este pălia,
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scu- mana Frysiphe communis, care se presintă ca un fel de făină preserată uşor pe toi și o -p6te nimici cu totul. Foile și tijele âtăcate de ea, produc nisce pi- cătură de o umore cleicsă și dulce, care atrage tare la sine păduchii de foi, cai la rândul: lor propaga părasitul mai departe. Pe tijele atăcate, păstăile deja „tormate se usucă şi cad jos florile nu mai legă și. altele se usucă cu totul înainte de a se desvolta. — planta întregă. se diminueză și. piere v6dând cu ochii. Pare a fi tost nimicita de un pîjol. Contra pălirei unicul mijloc sigur eşte de a cosi mazărea în grabă, ca cel puţin să salvăm încă-i vrejii cei verdi, ca un nutreţ bun pentu vite, pănă- a nu-i perde și pe. aceia. Un alt mijloc de siguranţă este de a semăna mazărea, “de timpuriu, căcă pe cea timpurie nu o atacă aşa tare mana, ca pe cea, târdie. Pe ea se mai ivesce une-ori și un altfel de pa- lie numit Oidiuin erysiphoides, un mucigaiu Peronospora, | “Viciae și două feluă de rugină Uonyyces appendiculatus şi Uromyces pisi.. Cea din urmă! 'și desvâltă aecidiile sale: pe laptele cânelui Fuphorbia cyparissias. | 
„_Tote aceste ciuperci parasite atacă mazărea și o vatămă, mai mult s6u mai puţin pănă la nimicire to- tală. Ele însă depind mult de umblarea, timpului, şi alte circumstanţe. Un an ploios și cald, tfavoriseză 

mult desvoltarea lor și împedică depunerea de teci ȘI bbe la mazăre. Anul ploios desvâltă mazărea în vreji și foi şi mai puțin în bâbe. Din contră, un an mai. secetos și cald o face să devină tare productivă abun- dentă în păstăi și bâbe. - a i. 
„ Din partea, insectelor, mazărea încă are să sutere mult. În tinereţe o strică păduchii de foi din speciile Aphis Aphis viciae, A: ulmariae Și Aphis rumicis, “cari atacă virturile dela vrejii cei cruţi. şi împedică for. marea, de păstăi și bâbe. Ei-stan în strinsă legătură: cu pălia și mana, încât nu sci dacă mana s'a ivit în urma înţepăturilor lor, oră că ei au fost “atraşi de “substanţa dulce şi zăchărosa, a manei. Contra lor uni- cul mijloc eficace este, de a reteza virfurile şi florile atăcate de ei cu:un cuțit de lemn sâu cu o secere



oră 'e6să, ea păstăile şi bâbele deja formate, să se potă 
„c6ce. Prin acesta însă avem perderi considerabile. Mai 
târdiu în. păstăile_ și bâbele deja formate se găsesce. 
gândacul de mazăre Bruchus pisi fig. 65, care găuresce 
bâbele, mănâncă. cotiledonii și-și depune ouăle i în bsbe, 

din care mai târdiu es omi- 
dele; chrisalidele lui se gă- 
sesc tot acolo. Contra lui ne. 
apărăm prin uscarea mazărei 
la o temperatură artificială de 
50%—600 C., ca prin căldură 
să omorim gândacul sâu lar- 
aele lui, iar bobul rămâne ne- 
alterat. Afară de gândacul ei, 
mai atacă mazărea și nisce 

“futură Jfamestra pisi fig. 56.. 

    

. Fig, 56, i. (Aamzestra pisi). , 

Mamestra persicaria, Plusia gamma â cărei 'omidă! 
"este fârte vătămătore, apoi Grapholita nebritana fig. 57. 

“Maturaţiunea, la mazăre se 
face forte  neegal. Unele păstăi - 
sunt deja câpte. și se desfac, când... 
la virful vrejilor: mai sunt încă 
flori. înflorite și ne desvoltate. Cu 
recolta, ei vom începe, când o frunte: 
este deja câptă și pe celelalte le 
sacrificăm cu totul, ca să-și ter- 
mine maturaţiunea prin uscare la sore. Recolta la 

„mazăre se face prin Iulie şi August. Unde avem oca- 
siunea de a vinde mazărea verde ca păstăi la precu- 

„peţi, acolo o putem face cu bun sucees. Incolo o cu- 
sim verde pentru nutreţ seu coptă. Neglisend momen- 

  

Fig. b7. (Grapholita ne- 
britana).



tul oportun, o plâie ce ar veni peste ea, i desface tote | păstăile deja, câpte, și avem mari perdeni, 
De uscat, mazărea semi-câptă se usucă anevoe, brasdele fiind grose, nu avem spațiu de ajuns pentru a le. tinde, iar de întois şi scuturat ca pe fenul, nu'o putem, pentru ca, să nu se desfacă păstăile. Deci tre- buesce su ca, să o lăsăm tinsă şi nemişcată pe loc, pănă ce s'a, uscat în de ajuns, scu mai bine ar fi să o uscăm pe capre oră piramide. Pe cât este posibil să ferim și cositura de mazăre de  plie, care o ar pute spălăci eventual înegri prin desvoltarea, de ciu- perci parasite. Cositura de mazăre verde este un nu- treţ escellent pentru oi; chiar dacă a ajuns. la, matu- ritate paiele de mazăre tot mâi au val6rea unui fân mediocru de livade. De treerat o treerăm cu mlăciul, s6u o călcăm cu vitele. La treeratul cu mașina, se prea, sdrobese multe b6be în batoză, o 
Recolta .vari6ză la mazăre fârte mult, după timp şi teren; în termin mediu ea ne dă 16—18 bl. bobe la ha, une-ori şi mai mult, alte-ori mai puţin. In- genere mazărea trece 'de o plantă din cele mai nesigure. In | schimb însă ea este scumpă, de 2—3 ou așa -de scumpă ca grâul, și deci în regiunea colinelor cultura, ci ar putea deveni pe alocurea forte af ventabilă. Afară de bâbe ea ne mai AZ 

dă şi 20—35 q de.paie, cari sunt esce- 
lente pentru oi. ae 

Lintea. 
Lintea FErvum lens s6u Lens esculenta 

fig. 58. este o plantă anuală şi bienală, 
are o păstare mică, care conține nu- 
mai câte 2 bâbe. Ea deşi este forte 

" vechiă, și la noi era chiar la Daci şi 
Geţi în us — cu tâte aceste cultura ei 
este și mai. restrinsă, decât a, mazăre, . | din causă că ea, e mai puțin productivă, - Fig. 58. Lintea Și mai nesigură,“ deşi ceva mai scumpă, . (Ervum lens). 
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decât cea dintâiu. Cultura ei se potrivesce mai bine 
în. mic și pentru proprietatea mică, din causă că ea 
vecere mult lucru și îngrijiree ontinuă, ce i-o: pâte da 
numai țăranul. Se cultivă eminamente ca linte de pri: 
măvară, iar în o climă dulce pote fi semănată ŞI 
tâmna în îndoitură cu secară oră grâul. 

Din linte încă se cultivă mai “multe varietăți din- 
tre cară unele sunt mai mici la. bob, altele mai mari ; 
între cele din urmă se distinge lintea bancuţă, care 
este cea mai mare între tote, dar pe terenurile sărace 
degenerâză ușor. Apoi unele sunt de culre mai în- 

. chisă, altele mai deschisă. Intre lintea de tâmnă este 
importantă: lintea n6gră de tmnă,; lintea roşie fran- 
cesă (Lentille & la, reine), lintea verde ete. „o 

„ Lintea comună pentru că să ajungă la desvolta.- 
vea completă și maturaţiune, are lipsă' de 100—130 
dile; cea de tomnă de mai multe. Faţă de teren 
lintea este şi mai puţin pretențiosă decât mazărea, 
căci reușesce pe terenuri mai ușdre și mai sărace; 
unde aceiă nu s'ar face de loc. Terenurile cele mai 
potrivite pentru linte sunt: terenurile permeabile. și: 

"calde: lutură nisipose, nisipurile lutose cu ceva var, 
da reuşesce și pe nisipurile mai grosiere și petrişuri, 
mai cu semă când aceste sunt bogate în potasă, pro- 
venite din calcarură, şisturi şi feldspatuni. Pe pămân- 
turile reci și compacte: argile tenace şi luturi galbine 

„ca şi pe terenurile marecagidse și turbose, ea, nu reu- 
șesce. 

I trebuesce însă un pământ curățit de buruieni 
din causă, că ea este mă&runtă şi cresce încet, deci 
prea uşor o copleșese buruienile. De aceia, nică gunoiu 
prospăt să nu-i dăm ei direct. Plantele premergătâre 
cele mai nimerite pentuu linte sunt cele care lasă, pă- 
mântul curățit de buruieni după sine: plantele prăşi- 
târe în genere, cartofii, steclele ete. | 

Pentru linte terenul se ară încă din tmnă și 
peste iarmă se lasă în brasdă crudă, pentru ca să în- 
magasineze mai multă umiditate; iar de semănat o: 
semă&năm ceva mai târdiu decât, mazăreă, fiind mai



simțitâre contra gerului şi îngheţurilor numai prin Apri- lie. Cea de tâmnă, se semă&nă in regiunea vinului pe la: mijlocul lui Septembre, ca pănă ce dă zăpada și îngheţul, ea, să, se potă întăi. | Ea 
Lintea, se seme&nă prin împrăștiere s6u în rânduri cu mașina la 30 em. distanță. De îngropat se îngr6pă cu giapa la 2,5—8 cm. adâncime, Cantitatea, de se- minţa necesară la, hectar este: de 1,5—22 hl. la îm- “Prăștiere și, 1—1,5 semănată în rânduri. Mai des însă o amestecăm cu orz ȘI ovăs, și o sem&năm ca îndoi- „tură 1:38, pentu -a nu avea, lipsă de plivire, a o feri de buruieni, Și a obţine şi nutreţ mai mult.  Plivitul baruienilor ne dă în genere la linte mult de lucru, La cea semănată, în rEnduri, putem să întrebuințăm PrăşitOrea, mecanică, pentru curățirea. buruienilor 'din- tre rânduri. * 

| 
Afară de buruieni, lintea mai este des atăcată și de -insecte. Mai periculos este pentru ea un gândac Bruchus lentis, a cărui omidă trăesce în bobul ei, apoi un fluture și omidele lai Grapholitha nebritana, păduchii Aphis ulmariae, ia dinte ciupercile parasite, ca o „atacă, sunt: rugina, (Uronuyces apiculatus) şi mucigaiul (Peronospora Viciae). 

E Lintea se -coce. forte neegal, şi în consecință tre- buesce recoltată treptat; de unde ea, reclamă multă attenţiune și îngrijire. Când este semănată, pură, la re- coltat se smulge cu rădăcină cu tot, pentru a nu se - perde nimic; în amestec ea, se cosesce, când păstăile: de jos au început a se înegri. Indată .ce s'a uscat în de ajuns, ea trebuesce cărată şi pusă la adăpost, sâu treerată, căci la .din contră, după plâie uscându-se din nou, se desface ţste păstăile și îndurăm maxi perderi. - a. Producţiunea medie la linte este ceva mai mică «i lecât la, mazăre: 8—10-—20 hl. bobe ă 75—80 klgr. mer 6:5—12 q paie. Atât bâbele, cât ȘI paiele lintei au de ăi mare valdre nutritivă, decât cele de mazăre ; paiele med linte se consideră ea egale în val6re cu: un fân | sloeru. 
a
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Măzerichea. 

Măzerichea. (Vicia sativa) fig. 59, are păstăile ridi- 
cate în sus şi părose, bâbele globoide s6u ceva cam 
turtite. Bâbele ei nu servesc la nutriţiunea omului, ci 
numai pentru vite din causă,-că conțin un principiu 
amar, dar ca uruila ele dau un aliment escelent pen- 
tiu vitele comute, rimători etc.; bobele întregi le mă- 

„ nâncă binişor caii, oile și rîmă- 
torii. Mai des decât pentru bâbe 

(2 se cultivă însă măzerichea pen- 
S “tru producţiunea de nutreţ verde 

s6u uscat numit cositură,-oră ca 
îngrășemint verde. Paiele de mă- 

   
   

  

s
o
 

bucuros, și sunt binișor nutritive. 
42  Măzerichea ca plantă culti- 

vată încă este forte vechie, era 
, cunoscută deja de vechii greci 

și vomâni. De obiceiu ea se cul- 
tivă ca plantă de primăvară; 

A mai rar ca semă&nătură de tânină. 
Fig. 59, Măzerichea (Vicia Ba este mai puţin pretenți6să 

„Sativat . . . şi mairesistentă decât mazărea; 
se mulțumesce cu terenuri și mai sărace decât acea. 
Se: face binișor încă și pe terenurile humice acide și 
jilave, ca și în cele sărace şi uscate, unde mazărea, 
nu mai reușesce, sâu. că este nesigură. Pe terenurile 
mai bune se face natural mult mai bine și dă can- 
tități însemnate de nutreţ. : | 

_* Ba se potrivesce de minune, ca cultura, interme- 
diară între două cereale în locul ogorului sterp și pre- 
pară bine terenul pentru grâu, ca şi pentru ori care. 
altă plantă agricolă. În privinţa plantelor care îi iau 
precedat, ea, este puţin 'simţitore. Tot așa și în pri 
vința gunoiului. Arare-oră "i'dăm ei gunoiu direct i.e, 
numai pentru ea; mai des o cultivăm pe ea.pe tener. 
-nurile sărace în loc de gunoiu, pentru ca să le am nde 
deze și îngrașe. Se pote cultiva cu bun succes acolo, w | 

zeriche încă le mănâncă vitele 

4.
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nam putut semăna Mazerea, și ea; cu foile ei cele abundente, acopere și umbresce bine pământul, lăsând în urma sa un deposit mare de azot, care prinde bine la tâte plantele. -.  - | e Faţă de climă măzărichea încă este destul de re- sistentă, și sigură; ea suportă ușor atât bruma, și în- gheţurile târdii, ca şi o climă recorâsă și umedă, nu- mai în casul din urmă, ea cade adesea și putredesce .. pe de desupt. La, secetă însă tingesce, și atunci o atacă uşor şi parasiţii animalici — purecii şi păduchii de foi. Vegetaţiunea ei fiind mai scurtă decât a mazerei (18—92 săptămâni), pe ea o putem sămăna ceva și mai târdiu eventual în semiogor. Când vroim să o cosim verde și să facem cositura din ea, atunci o să- meănăm mai târdiu prin Maiii, ca în Iuliu şi August, pe căldurile tropicale fiind. în fl6re, 'să o putem usca ușor fără multe spese şi fără de a o întârce mult, ca se nu i-se rupă şi scuture foile. 
Pentru măzăriche, pământul se ară odată s6u de două ori; mai bine este 'de a-i face arătura din tomnă, pentru ca primăvara numai s&-o sămănăm. Pe pămân- - turile. de tot sărace, putem să-i dăm îngrășeminte chimice: pe argilele luturile compacte și tenace, îi dăm var nestins s6u gips, €r pe nesipurile uș6re, “făină de 6se seu suprafosfate. Pentru producțiunea de „semințţă, să nu o gunoim nici-odată ; pentru producţiu- nea de nutreţ, dâcă este necesar gunoiul, putem . să gunoim la planta, premergătore, sâu și la măzăriche, căci înainte de a cădea ea, noi o cosim.. 

„Măzărichea, pentru ca să nu cadă, de-obiceii nu o sămă&năm curată, ci în amestec cu ovăsul seu orzul; în raport ca 1:3 su 1:4. Cu deosebire se potrivesce pentru acesta ovăsul triumfal, care este mare și gros în paiă, încât o pâte ţinea în sus. Când îndoitura este 1:1,-atunciă măzărichea, care cresce mai abundentă, coplesesce cu totul orzul și ovăsul, și dâcă cade la pământ, ea putredesce pe de desupt, prin care nutre- ţul perde forte: mult din val6rea sa... Numai pentru producţiunea, de semință, ea pote: fi cultivată, pură, Dr. G. Maior. nâgricultara raţională“ II, 12
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deși nu este necesar, dedrece ea se alege uşor dintre 
vvă&s la vânturat. | o 

Cantitatea, de seminţă, necesară la hectar este de 
„1.8—2.5. hectolitri la împrăștiere şi 1.5—1.8 Dl. s&- 
mânată în rânduri. Distanţa necesară între rânduni este 
pentru producțiunea de seminţă de 30 cm. Adâncimea 
la care se pote îngropa, este de 2,5—4 em. pe tere- 

“nurile nisipâse și la 6—7 cm. O operațiune indispen-, 
sabilă după sămănatul ei este, ca să tăvălugim îndată, 
locul, pentru ca la cosit să o putem tăia cât se pote 
de jos dela pământ, tijele ei fiind tare substanţiose.. 

Lucrări de întreţinere măzărichea, nu are, de dre 
ce după ce a răsărit ea eresce iute, "acopere "perfect 
pământul și-l ţine curat de buruieni,- Chiar şi când eu 

nu ar fi răsărit deopotrivă, seu că s'ar ivi buruieni 
prin ea, ele puțin îi pot strica, de Gre-ce noi o cosim 
înainte.ca ele să-și potă depune semința. 

Buruienile cari se ivese prin ea sunt: radi- 
chea sălbatică. (Raphanus raphanistrun) muştarul de 
câmp (Sinapis arvensis), grâul prepeliţei (I/elampyrum . 
arvense). Mai des şi mai vătămător decât buruienele 

este însă un parasit, numit torţelul seu cuscuta (Cus- 
cula viciae hocl:), care face mare stricăciune în ea, 
apoi pălia (Erysiphe communis var. leguminosarum), ru- 
gina (Uromyces appendiculatus) şi mucigaiul (Peronospora 
viciae Berl:). Contra torţelului ne putem apera prin cer- 
nut și alegerea seminței de “cuscută din măzăriohe, 
care se alege ușor la ciur şi trior, fiind măruntă, 6 
contra ciupercilor parasite prin tratarea seminţei cu 
sulfat de cupru stu pâtră vânătă. 

Dintre insecte atacă măzărichea la început purecii 
Haltica, şi păduchii Aphis viciae, mai cu semă atunci, 
când s'a ivit o stagnaţiune în desvoltarea ei, din causu 
unui timp nefavorabil, mai târdiu un gândac cenușiu 

Sitona limeatus fig. 60 și mariuţa s6u gândacul lui 
Dumnedeu  Coccinela septempunctata. flg. GI ŞI omida, 
dela buha mazerei /amestra pisi, cară atacă foile vrejii 
şi flGrea; păstăile și bobele le atacă și vatămă unalt



9 _ 
gândac. Apion viciae, apoi Grapholita nebritana și  Bru- chus granarius fig. 55, 3-H4. Se 3 

. Pentru nutreţ verde și uscat, măzerichea se co- sesce, când majoritatea, ei a ajuns în Are, iar ca | nutreţ, pentru cai Și Oi, se lasă :ceva mai. mult ca, | să- producă și o parte din bâbe. Cositul şi uscatul ei este dificil, din causă că ea se ţine straiu |. ” la olaltă şi pe un timp nefavorabil . se pote strica, su să ne putredescă 
întrega recoltă. De Ore-ce este greu 
de a o tinde şi scutura la uscat, ar fi mai nimerit de a o usca pe capre 
seu piramide, la care nu am avea perderi de loe. a 

Pentru producţiunea, de seminţă 
“necesară la semănat, de obiceiu lă- 
săm numai un capăt de loc, suficient: | | 
ca să ne „ajungă, iar cealaltă o Fig. 60. Sitona Jineatus. cosim t6tă verde şi facem nutreţ, Fig. 61. Măriuţa, (Coeci- pentau iarnă. Numai în casuă escep- „ella, ionale se va renta producțiunea, de măzeriche — bobe- — pentru vândare şi. esport, ca să o cultivăm în cultura mare pe suprafețe masi. Stadiul de maturitate la măzeriche încă -trebuesce bine observat, căci: şi ea, se desface, şi se risipesce uşor pe loc. Ea se cosesce când majoritatea păstăilor au ajuns. deja la maturitate deplină. De tvâerat se treeră mai bine cu mlăciul s6u se calcă cu vitele, decât cu maşina, care o prea sdro- besce; apoi paiele ei încurcate sunt și greu de dat la batoză pe coș. De cele mai multe ori o bătaie ușâră cu mlăciul seu călcare cu vitele este suficientă, pen- tru a scâte fruntea b6belor din paie, iar pe celelalte le dăm cu paie cu tot la vite, eventual le. tăiem ȘI * tacem tocătură din ele. Din ovăs seu orz măzerichea „se:alege tot-dâuna, ușor, prin vânturare sâu la trior, „B6bele de măzeriche întregi sunt un: nutreţ esce- lent pentru mânzii de 2—3 ani, iar oilor li-se dau tot-deuna; cu paie 'cu tot. Vitelor cornute se dă nu: mai cositură, iar bâbele sdrobite, in formă de uruială. 

- 19%  
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Vitelor tinere și debile însă „măzerichea (b6be) nu : le: 
priesce, iar laptele și untul prospăt capătă după ea 
un gust amar. De aceia; vitelor tinere încă în desvol- 
tare, să nu dăm nici odată măzeriche cu bobe, și nici 
vacilor cu lapte.. Cu: atât mai bună este ea pentru 
„vitele. puse la îngrășat.. Producţiunea de bâbe însă 

storce tot-odată și slăbesce enorm pământul, pe când 
„cosită verde, cât este încă 'în fidre nu-l stâree așa. 

» De aceia tot-dcuna. este mai “nimerit, de a o cosi şi 
utilisa în stare verde, ca să nu slăbescă pământul. 

Producţiunea 'la măzeriche este însemnată, Cosită. 
verde și apoi uscată la s6re obţinem 20—50 q în termin 
mediu 30—40 q cositură uscată gata — adecă cantităte 
îndoită cât, dă -fenul bun de livade; iar calitatea ei nu 
este întrii nimic inferidră fenului celui mai bun de li- 
vade. Recolta de semință este 15—90 hl. bâbe la hec- | 
tar ă S2—85 klgr. și 10—15 q paie. Paiele de măze- | 
riche încă sunt destul: de nutritive, și mai substan- 
ți6se decât paiele de grâu. 

Bobul. 

Bobul (Faba vulgaris) fig. 62. se deosebesce de cele- 
lalte leguminse prin tijele — vrejii — sale erecte grose. 
şi țepene, păstăile sesile, cari es dela subsudra, foilor 
şi au câte un ghimpe mâle. Paiul la bob ajunge la 
un metru înălţime și mai bine, și la maturitate -atât, 
paiele cât și păstăile lui se înnegresc. La noi bobul se 
consumă, în stare verde pănă ce păstăile sale și bobele 
sunt încă crude, și serva mai mult ca legumă la nu- 
trițiunea, omului, iar ajuns la maturitate servă numai 
la nutriţiunea animalelor, în special la cai și îngrășa- 
tul boilor şi rimătorilor. Parte udat, parte sdrobit și 
făcut uruială, bobul este un nutreţ escellent pentru vite. 

“El este mai mult o plantă pentru cultura mică 
de grădină, decât pentru cultura mare. Cultura lui în 
mare devine rentabilă numai atunci, când ne ocupăm 
cu crescerea de mânzi su cu îngrăşatul animaleloi: 
domestice, pe o scară întinsă. După originea, sa, bobul 
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se trage din țerile din jurul mărei Caspice, dar adi cultura, lui -se estinde peste întreg pământul. 

N 

„ Fig 00. Bobul (Faba vulgaris), -   
"Sunt mai multe specii și varietăți de bob, distinse | între ele după culsrea și mărimea bobului, şi după portul esterior și mărimea, tijei. Unele au bobul glo- boid, rotund, altele turtit, lătăreţ, şi mare. Unele sunt de culdre galbenă. deschisă, altele cenușii, brune pănă la. negru-inchis.. Varietăţile principale -ale lui sunt: Bobul comun de grădină, cu bâbe mărunte ; bobul ce) mare de porci sâu de cai: bobul mare de Erfurt, bo- bul Mazagan, bobul de Windsor și bobul de .Navol. - Bobul recere mai mult o climă umedă “decât us- . cată. În clima “aridă, de stepă el nu reușesce; afară
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numai 'unde este supus ivrigaţiunei; de asemenea nu 
reușesce nici în o climă rece de munte, unde nu :se: 
pote câce din causa vegetaţiunei lui celei lungi, care: 
dureză 18—22 săptămâni. În jurul apelor curgătâre 
și stătătâre și în regiunea colinelor însă el reușesce torte 
bine, și este o planta de mare valdre, căci dă recolte 

„abundente. . Ca | E 
Faţă de teren şi gunoiu, el este destul de preten- 

"țios —'căci iubesce cu deosebire terenurile argilose 
şi bogate. Reușesce pretutindenea, acolo, unde se face: 

- grâul, și pe lângă rapiță şi măzeriche bobul este planta 
cea mai proprie pentru preparaiea și amendarea te- 
renului pentru grâu.: Când el se câce prea târdiu, în- 
cât nu mai putem semăna în locul lui grâu de t6m- 
nă, semănăm şi grâu de primăvară. Bobul se mai 
face escelent și pe aluviânele — luncile — bogate și. 
espuse inundaţiunei, ca și în bălțile secate, în a că- 
ror nămol el se găsesce multe substanţe humice, după ce 

-„ nămolul a fost prăjit câtva timp mai întâiu de arșiţa, 
sorelui, s6u răsbit de gerul de iarnă. El reușesce des- 
tul de bine și pe argilele și luturile compacte şi te- 
nace, pe cară cu rădăcinile sale pivotante, le străbate 
și afeneză în de ajuns. Pe aceste el este leguminosa, 
cea, mai 'sigură. | a | 

„ Apoi bobul voesce să găsâscă tot-dâuna bogăţie în 
„pământ, și numai forte rar, pe pământutile tare bo- 
gate, îl vom putea cultiva fără de gunoi. De obiceiu 
dăm gunoiul necesar pentu cereale, mai nimerit plan- 

_tei premergătâre — bobului, ca în decursul desvoltărei. 
lui, el să fermenteze și să se descompună în pământ. 
Pentru acest scop, bobul se potrivesce de minune, căci 
chiar dacă în gunoiul prâspă şi nedobit de ajuns; 
sar găsi seminţe de. buruieni încă nedistruse, ele 'sub 
bob pot germina, ca să le putem distruge cu prășitârea. 
mecanică și să curăţim terenul de ele. Apoi bobul 
suportă gunoiul în cantităţi fie cât de mari, căci el 
nu cade și nici că îi este vătămător. Faţă de plantele 
premergătore, bobul este indiferent, el reuşesce bine 
după oră și care, dar adesea îl cultivăm în locul ogorului
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negru, oră după cereale. Prepararea, terenului se face mai bine din tâmnă, sâu din iarnă, ca primăvara să-l | putem semăna cât de timpuriu. | Tâmna târdiu îi dăm o arătură adâncă, și peste iarnă lăsăm pământul espus în brasdă crudă. Iarna, . când pământul este încă îngheţat, "i cărăm gunoiu, pe care îl punem sub brasdă primăvara, îndată ce s'a luat zăpada și s'a svântat încât-va, pământul. În cas când terenul ar fi prea piros, putem să-i mai dăm și primăvara 1—2 arături, | 
„De semănat bobul se semănă prin: împrăștiere, dar mai nimerit este, de al pune cu mașina în rân- dară -ori după plug, în a 2-a stu a 3-a brasdă, pentru ca mai târdiu, să putem. întrebuința prăşitrea meca- nică la prășit și curăţitul' de buruieni. Când îl sem&- „năm prin împrăștiere, îl amestecăm cu ovăs și ma- zăre s€u măzeriche ca să producem un nutreţ bun pentru vite. Când îl semănăm curat, tot-dâuna îl pră- șim ca să-l curăţim de buruieni. - E “Distanţa între rânduri este de 40—50 cm., iar adâncimea la care se pote îngropa, este ceva mai mare decât la porumb 10—15 cm., de Gre-ce embrionul lui este destul de forte, ca să pâtă resări. Cantitatea de semință, ce se semănă la, hectar, este de 2—3 hecto- litri; une-ori “i se mai adaugă și '!/, mazăre Și ovăs. După ce lam semănat, nu-l grăpăm îndată, . ci mai târdiu după ce a resărit, și atunci în curmezișul brasdelor pentu a, da ţerină nouă peste el. Mai târ- diu îl prășim cu prășitârea mecanică, odată ori de două&-ori, ca 'să distrugem . buruienile dintre rânduri, și unde este prea des îl vărim și în urmă tragem pu- țină țărivă în jurul lui. De grăpat și prăşit grăpăm și prăşim bobul tot-dsuna, după prânz, când vrejii și foile lui sunt ceva ofelite ca să nu se rupă. Sa 

„ Buruienile ce se găsesc între fire trebuesc smulse, cu mâna, ca și firele supranumerare unde sunt prea dese, | de nu pot lega. Săpatul cu mâna, însă nu se plătesce. „Bobul este atacat de . multe-ori de insecte, care îl : pot nimici cu totul, și să zădărnicescă chiar cultura
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lui.. Dintre insecte mai des îl atacă păduchii de foi 
negri Aphis viciae, cară împedică legarea lui. Păduchii 
de foi îl pot atăca aşa de tare, încât să-l nimicescă 

- cu totul, în casul acesta cel mai nimerit lucru este, 
„de a reteza virfurile tinere cu flori cu tot cu'o cus- 
tură, cosă vechie su cuţit de lemn, ca cel puţin păs- 
tăile deja depuse să se potă desvolta în mod normal 
și să salvăm ce putem salva. Afară de păduchi păs- 
tăile și bebele le atacă și unii gândaci Bruchus Pisi, 
2 Bruchus rufimanus, 3—4 Bruchus granarius fig. 55 şi 
Sitona lineata. | a 

Dintre. ciupercile parasite atacă bobul, și cu deo- 
sebire: foile 'și .vîrfurile crude rugina (Uromyces appendi- 

„culatus) și mana s6u pălia (Erysiphe communis). Mana 
se ivesce acolo cu deosebire, unde sunt şi “păduchii, 
și tot-d6una între ei este o strinsă legătură. : 

„Incolo bobul este destul de rustic. O vară sece- 
tosă îl compromite: și împedică din desvoltarea sa, iar 
una recorosă îl amână cu cocerea pănă târdiu prin 
Octobre. De ordinar el se câce prin luna lui -Au- 
gust și Septembre, une-ori și prin Oetobre. 

Se culege ceva înaintea porumbului. Bobul Ja 
maturitate tot-dtuna, se înegresce la tije și la păs- 
tăi, iar foile “i se usucă. cu totul. Când păstăile de 
jos s'au înnegrit, îl tăiem cu câsa seu cu secerea, scu 
că-l smulgem și îl legăm în mică legătură punându-l în 

piramide. mici, ridicate în sus, ca să se usuce. La în- 
căreat piramidele nu se strică, ci se ridică cu totul 
pe ruduri și.se cară pe un ciarciaf; pe cară se pune 
de asemenea pe ciareiaf, pentru ca să nu "i se destacă 
păstăile, și risipescă bebele. | 

Când este în îndoitură cu mazăre şi ovăs, bobul îl 
cosim mai de timpuriu şi nu aşteptăm pănă ce s'a, trecut 
de tot, pentru a, avea un nutreţ, mai bun. Recolta la 
hectar 'vari6ză: după teren şi an dela 15—35 hecto- 
litri. ă 80—85 Elgr. şi 20—45 q de paie. Bobele lui se 
sdrobesc şi dau ca uruială oi înmuiate .la cai, vite 
cornute, oi. și rimători. . Paiele -lui. dacă nu au fost 
prea trecute, le mănâncă oile şi caprele; când sunt
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prea, trecute, nu le mai mănâncă nime și nu le putem întrebuința decât ca așternut la oi sâu ca combustibil, pentru încăldit cuptorul de pâne cu ele. Amestecate - cu. paie de mazăre şi măzeriche ele au o valâre nu- tritivă relativ mult mai mare și le mănâncă tot felul de vite. i ae 

Bobuşorul 
Une-ori pe pământurile de 'tot sărace, unde nu reușesce nici un fel de păstăiose, cum e pe nisipurile de tot sărace: și ușore și petrişurile fără. de. Var, acolo se cultivă cu bun succes. încă bobușorul. | 
Bobușorul (Patia monantha) este o plantă anuală, care se asemănă mult cu măzerichea și cu bobul, ocupând un loc în- termediar între ele; se deosebesce de ele prin aceia, că are o singură flâre și o singură semință în păstae, 
El este important prin rus- 

ticitatea' și puţina pretenţie a lui și 
sub anumite raporturi economice 
pote aduce mari folose, EL servă 
esclusiv ca, nutreţ pentru-vite. 

„Se semănă îi o singură ară- 
tură câte 1—1,6 bl. la hectar prin 
împrăștiere scu 0,8—1,2 hl. cu 'ma- 
şina în rânduri, iar la, recoltă dă, 
bâbe de 13—92 hi, şi 15—93 q 
paie la hectar. | 

“Năutul seu nohotul (Cicer -arie- 
iinum) Ag. 63 se- deosebesce de 
celelalte legumin6se prin foile sale 
crestate (aristate) și beşicate, cu 
păstăile umflate și iareşt beşicate | — vesiculose. In- beșicile lui el Fig. 63. Năutul (Cicer arietinum), conţine acid oxalio liber, Nohotul se cultivă des în ţările calde cu clima arridă de stepă în locul mazărei, unde acea nu mai reu- șesce seu că este nesigură. -EI se cultivă în cultură mică și pe suprafețe restrînse în România, "Bulgaria, Turcia, Italia și 

./ 

  
- Spania etc.: Numai- în. Spania cultura, lui se face peo scară mai - întinsă. La noi se cultivă des și ca cultură accesorie printre 

r
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porumb. Bobele lui servesc ca hrană pentru 6meni, şi este iubit 
în timpul postului, |. | - 

Nohoţul este plantă anuală. Este puţin pretenţios, căct 
reușesce şi pe pământuril6 nisipse sărace şi pe cele calca- 
rose, unde mazărea nu. se face. Prepararea terenului și lucrările 
de întreţinere sunt acelea-și ca și la mazăre. Se semănă în o 
arătură ori două, pe la sfirșitul lui Martie su începutul lui Apri- 
lie prin împrăștiere, în rânduri seu în cuiburi. Distanţa între 
rânduri este de 25—40 cm,, iar cantitatea, de semință necesară 

„la hectar este 0,8—1,3.hl. 

EI este mic la port; în privinţa tijei se asemănă mult cu 
fasolea ol6gă, nu se acață nici urcă pe alte plante ca celelalte 
legumindse. Se recolteză prin smulgere, atunci când tâte păs- 
tăile sau uscat pe deplin, căci la din contră recoltat mai de 
timpuriu, bobele lui ferb anevoe. Cantitatea de bâbe produsă, 
la hectar varieză după teren și an, între 10—30 bl. bsbe în 
„termin mediu 15—20 hl, â 75—76 Rlgr. — şi 11—20 q paie. 
Cosit de timpuriu, dă un bun nutreţ pentru oi și capre. 

Fasolea. 
. 

Fasolea seu fasolea albă (Phaseolus vulgaris) se deo- 
sebesce de fasolea roșie s€u turcâscă (Lipusa multiflo- 

„ru) prin aceia, că ea are mai puţine flori albe și o 
păstare lucie, pe când a doua are floră multe de co- 
lorea roșie ca focul, păstăi grase şi perâse su as- 
pre. Cea dintâi este originară din India orientală, iar 
a doua din America de sud. . | 

Fasolea este plantă anuală, tare sensibilă, şi preten- 
ți6să. Este o plantă care din causa foloselor ei mari 
se cultivă şi consumă adi pe întreg. pământul, fie ca 
legumă verde ca, păstăi, fie ca b6be, după ce a ajuns 
la maturaţiune. Ea se corcesce şi degenereză ușor. 
Sunt multe sute de varietăți de fasole cultivată. Cul- 
tura, ei se practică pe o scară forte întinsă cu deose- 
bive în Francia, unde se întrebuințeză la fabricaţiunea, 
de' conserve în mare. La noi poporul o cultivă de 
obiceiă mai mult numai în cultură mică de grădină, 
seu ca cultură, accesorie printre porumb şi cartofi, și
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mai rar în cultura mare, Propriu dis ea este mai mult o plantă de grădină decât de Câmp, și pentru cultura, mare ea nu se prea potrivesce, de 6re-ce cele mai multe din varietățile ei sunt acăţătore și au lipsă 'de aracă seu alte obiecte pentru a, se putea urca. Porumbul şi cânepa le atrage jos și: culcă la pământ, stu ca din causa ei vântul și animalele le rup și le culcă la, pământ. i o A -In cultura mare și pentru câmp se potrivesce cu- rată mai bine fasolea numită ologă seu pitică, care nu. se urcă, de loc fig. 64, &r cea albă acățătore,. pentru 

  

Fig. 64. Fasolea 0l6gă (Phaseolus vulgaris). : , cultivat prin porumb. Pentuu grădină, esistă mai multe variatăți albe, galbene, unele timpurii, altele târdii. Mai renumite sunt fasolea de zăchar galbenă, fasolea, francesă, Flageolet galbenă şi albă, Merveille de France, Carter's Longsword, potrivită și pentu cultura, în câmp, ȘI altele... a Ce Fasolea pretinde o climă „domslă; ea este tare 

C. d'asupra lui zero. De aceia ea să nu se pună mai nainte. de luna lui Maiă, pănă când sunt încă ingheţură



“târdii şi brumă de temut. Decă ne a degerat, fasolea 
răsărită, punem alta din nou, în locui. Seceta încă o îm- 
pedecă forte mult din desvoltarea ei, până în a O com- 
promite cu totul. SE 

Faţă de teren fasolea nu prea este pretenţiosă;; 
preferă însă un pământ permeabil şi cald, înaintea 

„unui tenace și rece. Recere însă totdâuna un pământ 
destundat şi bine gunoit. In privința, culturei -ea face 
parte din grupul plantelor prășitore. e 

Se pune în cuiburi cu sapa, câte 4—5 bâbe în- 
trun cuib, și se acopere îndată cu ţerină. In cultura 
mare ea sar putea sămăna cu maşina în rândui in- 
termittente, la 30—50 em. distanţă între rOndună, și 
5—6 em. între fire. De îngropat se îngr6pă binişor, : 
căci embrionul ei este destul de forte, ea să potă ră- 
sări și rupe scorța pământului ce sar prinde la 6—8 
cm. adâncime. Cantitatea, de semință necesară la hec- : 
tar este în cultura pură de 1.6—29.2 hl. In cultura 
micstă și accesorie relativ mult mai puţină, după îm- 
prejurări. Pentru fasolea de grădină să vină de fie- 
care cuib un spaţiu de 50—60 em în pătrat. | 

După ce a răsărit fasolea se prăşesce de două ouă şi 
în urmă se mușuroese ; iar haracii su pociile îi se pun 
când a început a cresce în tijă. Dintre parasiţi o atacă, 
rugina (Uromgces phaseolorum 'Tul.) negiăla foilor (Isa- . 
miopsis griseola Sacc), €r pe vrejii putredi ai ei se găsesce - 
(Sclerotium sphaeriaeformae). Dintre insecte o atacă dife- - 
riță gândaci din familia Bruchus, păduchii de foi Aphis 
şi fluturii Mamestra -. 

Fasolea verde de grădină se culege când păstăile 
„sunt în de ajuns de desvoltate, și se consumă verde 

cu păstăi cu tot, iar cea de câmp se recoltâză numai, 
când este coptă. La recoltat ea,se smulge când ma- - 
joritatea păstăilor ei sunt câpte, iar celelalte se usucă 
în urmă la sore, su la un loc adăpostit și bine-ventilat 
pe o schelă etc. Se treeră cu mlăciul sâu se calcă cu 

- vitele. Producţiunea este de 10—25 h]. bâbe â.78—87 | 
Klgr. și 10—16 q paie. Ca cultură accesorie prin po-
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rumb şi cartoti dă 5—10 hl. la ha. Vrejii şi păstăile. de fasole sunt un nutreţ, escellent pentru oi și capre. 

_Fasolea soia. - 
Fasolea, soia, (Soja hispida) este un fel de fasole, ce se cul- tivă cu deosebire pe 0 scară forte întinsă în estremul orient: China şi Japonia. Ea are o înălțime de 0,6—1,0 m. foile tri- pennate și florile albe, galbene ori vinete, cari însă desvâltă de ordinar numai câte 4 păstăi fig. 65. Tote părţile verdi ale ei sunt părose şi. aspre. ” E 

- Soia este „planta, cea 
mai bogată în substanţe . 
azotose dintre tote păstă- 
iosele, căci ea conține în 
termin mediu 30—350/, .le- 

„gumina în bebe: şi: T0/, în 
paie şi 18—20%, grăsime. 
De aceia ea este forte a- 
prețiată la poporele asia- - 
tice, la cari - ea, pe lângă 
orez formeză base alimen- 
taţiunei poporului de rând 

„atât verde ca păstăi, cât. 
şi coptă ca bobe. Culturei 
ei în Europa, s'a opus păn! 
acum însă vegetaţiunea, cea 
lungă a ei, care nu-i per- 
mite a ajunge la maturitate, o n - Totuși dela, esposiția inter- Fig, 65. Soia (Soja hispida). - națională din Viena, dela 1873 posedem o varietate cu flory gal- bene, a.. cărei vegetațiune este ceva mai scurtă, și se termină în 
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tre puţin rentabile din cultura: mare, prin folâsele ei mari şi 
variate. 

Faţă de teren fasolea soia este puţin pretenți6să : se mulțu- 
mesce și cu pământurile nisipâse şi uşâre, luturi nisipâse şi ceva 
mai sărace. Se cultivă în 1—2 an după gunoire. În ; privința plante- 
lor precedente, este puţin pretenţiosă și nesimţitore, căci reușesce 
egaimente de bine după ori și care. Cultura ei se asemână întru 
tote cu acea a, fasolei de câmp: 'I se dă o arătură adâncă tâmna 
și alta superficială sen numai cu estirpatorul primăvara. Se se- 
mână în rânduri intermiţtente seu în cuiburi -pe la finea lui 
Aprile s6u la începutul lui Maiu, când nu mai sunt înghețuri Și 
brumă de temut. Distanţa între rânduri este de 40—50 cm,, 
între fire de 10—15 cm, Cantitatea de semință 'necesară, la ha, 
este de 12 klgr. pusă în cuiburi şi 20—30. klgr. semânată în 
rânduri, 

Soia se supă de 2-0 şi în urmă se mușuroesce. Înfloresce 
prin Iunie și începe a se câce prin Septembre. Se smulge seu 
seceră când este coptă în maioritate şi uscată, și apoi se treeră. 
Recolta, e de 20—35 hi. bobe âă 65—75 klgr. și 20—40 q paie. 
Cosită, verde este un nutreţ, escellent pentru tot felul de vite. 

L upinul. 
Une-ori se cultivă şi lupinul atât ca plantă - pentru nutreţ 

şi mai des ca îngrășemănt verde. Lupinul are mai multe varie- 
tăță, lupin alb, galben și albastru (Lupinus albus luteus et Qdgats- 
tifolius). Cultura lui ca îngrășement verde, este de mare impor- 
tanţă pentru ţările și moșiile, cart au mult nisip, și în special 

„nisipuri sburătore, pentru fertilisarea acelora, unde alte plante - 
nu reușesc. Ca, plantă de nutreţ, pănă acum este de mai puțină 
importanță, de 6re-ce tijele și bâbele lui conţin un principiu 
amar, și un alcaloid numit lupinotozin seu Ietrogen, care pro- 

- duce la vite bla numită lupinosă. Din causa principiilor sale 
amare, vitele cornute şi caii nici nu-l mănâncă, decât în mare 
silă, dar oile dacă s'au dedat cu el îl mănâncă bucuros, atât 
ca nutreţ verde, cât şi ca fân şi bâbe, și le este inofensiv 
afară, celor ce sunt să fete, și mieilor, cărora le sunt vătămă- 
tore. După 'estracţiunea principiilor amare le putem da fără nicr 
o.tâmă şi la.vitele cornute. 'Tărancele nâstre cultivă „upinul 
albastru ca plantă ornamentală, 

.
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Între tote varietățile, lupinul galben, pare a fi cel mai bun şi de valâre mai mare, Lupinul este o plantă anuală, din familia, le- Suminsselor, cu rădăcina, pivotantă, pănă.la 2 m. :de lungă, cu. : care pătrunde adânc în subsol, iar rădăcinile fibrâse ale lui au o mulțime de nodule destul de măricele, Tija este erectă; pă- râsă de 0,3—1,0 m.. înnălțime cu foile palmate și părose, păstarea, aspră, părosă cu 3—5 semințe, rotunde gălbue. Lupinul are o vegetaţiune lungă, de 920—94 săptămâni și în regiunile muntâse el nui se câce; de aceia se cultivă mai des pentru a fi întrebuin- ţat verde, şi mai puțin pentru producțiunea de semință. 
Lupinul se: mulţumesce cu terenurile cele mai sărace, ni- sipui sburătore, luturi nisipose, petrișuri sărace eto., deși reu- şesce forte bine și pe terenurile ceva mai bune. Gunoiu,- lui nu "i se dă, având el a, servi ca îngrășemint verde. 'I'se dă o singură arătură, și apoi se semă&nă primăvara câte 1,6—9 bl. la ha prin împrăştiere și 1—1,6 bl. semănat în rânduri la 30—35 cm. dis- „tanţă. De îngropat se îngrâpă după împrejurări dela 3—6 cm. adencime. Da | ! 
El cresce la început numai încet, și de multecori îl cople- șesce buruienile, mai cu semă pirul, apoi. cuscuta Și rugina, îl „atacă, De secetă el nu tinjesce de loc, :căci cu rădăcinile sale “lungă, și găsesce destulă umedelă în subsol. Pentru îngrășemint verde, el se culcă cu rapa întorsă scu tăvălugul când este în flore, "la pământ, și se pune sub brasdă, Pentru nutreţ verde Şi uscat se cosesce când este în “punctul de a înflori, și se usucă. pe brasde sâu pe capre. Seminţa lor se câce forte neegal și recere multă atențiune.. Se cosesce când o frunte de păstăi sunt deja c6pte şi celelalte se coc la uscare pe „piramide. Producţiunea este de 20—30—100 q fân uscat la ha s6u 8—95 |]. b6be.. 
Lupinul conţine fârte multe principii albuminoide — dar principiile acele amare îl fac inaccesibil vitelor, Seeling reco! « mandă un procedeu de a estrage amărăciunea -din bobe prin următârele operațiuni. Înmoiarea, și fermentarea bobelor de. lu- pin timp de 12 re în apă încăldită, la care punem puţin fer- „ment cu aluat de pâne stu lapte acru — apoi spălarea lor în. 2 ape reci, şi peste n6pte lăsarea, lor. în apă curată, A doua di "tratarea lor cu abur su ferberea, întrun cazan, mai întâiu în apă curată timp de 1!/, ră, și vărsarea aceleia, apoi în altă cu sare (5 gr. sare la 1 litru lupin uscat), cu care iareși se,
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“ferbe 1W/,-6ră — apa se varsă și acesta, iar bobele sunt ferte 
gata şi după răcire se sdrobese și dau la vite.. Vacile le mă- 

» nâncă cu mare poftă și fără nici un pericul. 
Afară, de plantele furagere din familia, leguminoselor aci 

specificate ce se cultivă pure, şi a căror număr nu s'a sfi înșit 
"cu aceste de 6re-ce mai sunt încă şi altele de “mai puțină im- 
portanță, și pe fie-care an se fac încercări de cultură, cu plante . 
streine s6u cu cele spontanee indigene.



Cap III. 

“Plantele oleidse. 
Plantele olei6se fac parte din grupul plantelor numite comerciale și industriale. Totuși deosebirea, din „urmă a cădut în timpul recent cu totul, și şi-a perdut | importanţa, ei, mai cu 's&mă dela, întroducerea, forței aburului la mijlâcele de transport şi comunicațiune în- coce, care a. modificat și în unele privinţe a. schim-. . bat cu totul întrâgă viâţa socială și economică a tim- pului modern, în. contrarul din ce era ea, înainte. Abu- rul a înlesnit transportul și a altor: producte ale so- lului pe distanţe destul de considerabile, fără .ca ele „să-și pârdă mult din valrea, lor intrinsecă. - | 

Plantele oleisse sunt acele, cari se cultivă, pentru: semin- țele lor bogate în uleiuri grase, care servesc la iluminat şi diferite alte scopuri technice și industriale. Cultura. lor “părea, „acum câţi-va, ani amenințată, și. pe punctul de a, dispare. cu totul, din căusa concurenții înverşunate ce îi fic petroleul și gazul aeriform întroduse la iluminat, şi, uleiurile și grăsimile de tot felul, estrase din minerale  întroduse- în industrie ; totuși . temerile pessimiste nu sau realisat, căci graţie înmulțirei con- sumațiunei. tot crescânde: la căile ferate, maşinile agricole și industriale etc. de oleiuri de tot felul și în special după ce espe- riența, a dovedit, că uleiurile minerale nu pot înlocui pe deplin - oleiurile vegetale, cultura, lor persistă şi este adi tot așa de bă- să și rentabilă ca, Și înainte, 
i „ Afară de oleiul gras, ele ne mai dau .și_turta seu făina lor, adecă rămășițele semințelor, cari conţin tote substanțele nuiri- tive şi minerale, estrase din păment. Turtele de oleiu au devenit în timpurile nâstre un aliment întăritor de prima ordine, și în- Dr.:G. Maior. „Agricultura rațională“ II, E 13
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dispensabil la cultura și îngrăşarea modernă a vitelor domestice. 
Valorea lor nutritivă depinde de felul seminţei și de modul de 
estracțiune a oleiului. Turtele cele“ mai bune sunt acele, din care 
s'a estras uleiul prin tescuire după metoda primitivă, căci ele con- 
țin încă 4—5%/, oleiu, pe când la cele de fabrică eşite din fabricile . 

moderne estrase în cu aparate sistematice unde se 'estrage prin 

sulfara de carbon, făină de oleiu abia conține 0,5%, oleiu. 

Cultura plantelor oleiose este cea mai simplă și mai ieftină, 
între tote plantele comerciale, deci ele sunt potrivite şi pentru pro- 
prietatea mare. Afară de folâsele lor directe — bănesci — mai 
sunt şi folosele lor indirecte, de 6re-ce ele având rădăcinile 

“Tang, pivotante despică cu ele pământul pănă în subsol, îşi 
scot de acolo hrana lor din depositul inert al solului, iar cu 
foile lor cele late şi tija ramificată, ele acopere şi umbrese bine 
pământul, suprimă şi curăţă burnienile, și-l ţin tot-dsuna, raven 
şi deschis, accesibil aerului, ăpei și gazurilor. De aceia ele di- 

„reg pământul. Unele din: ele sunt piante escellente, "prepară- 
târe pentru grâu și alte cereale, căci în foile lor cele multe în 

„răd&einile şi miriștile lor grâse, ele lasă un râare deposit 'de azot: 
în pământ, 

Pe lângă aceste ele store relativ puţin pământul, căci dacă 
dăm turta seu făina de uleiu produsă, la vitele nâstre, iar te- 
cile și vrejil îi așternem în grajd, tote substanțele minerale r&- 
mân în curtea și economia proprie, de unde ele se întore cu Su. 
noiul iareși în pământ înapoi; în oleiul produs noi nu scâtem 
şi esportăm alte substanțe din moşie, decât Carbon, osigen şi 
hidrogen, pe cani ni-le oferă natura gratuit, așa încât noi putem 
cultiva plantele olei6se multă vreme, fără de -a slei pămentul de 

„.. toreiele sale productive. În" fine câteva din ele ne mai dau și alte” 
folose principale su secundare, afară de „seminţele lor olei6se 
d. es. la in și cânepă, fibrele lor tecstile, la dovlăci afară de 
sîmburix oleioşi și dovlecul s6u mezul lui, care servesce 'la în- 
grăşarea rimătorilor ete." 

„Între plantele olei6se ca mai priacipale- vom număra, : 
a) din. familia cruciferelor: Rapiţa mare, şi rapița măruntă. 

camelina, mustarul alb și ridichea, chinesă - de oleiu; 
V) din familia papaveraceelor: Macul, 
0 5-a compositelor - : Flârea sorelui, 
d) „a urticeelor .. : Cânepa,
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Oa. euphorbiaceelor: Ricinul, 
II inaceeler . . . : Inul, 
9). - » caesalpineelor.. : Arachida, 
Afară de acestea mai sunt fructele oleidse a câtor-va, arboni | și arbusti, a căror. fructe seu seminţe grase încă - se întrebuin- 46ză la “estracțiunea oleiurilor din ele: d. es. maslinul, mig- „-dalul, nucul, fagul, bumbacul, cocosul și alţi palmieri; apoi une- ori se mai întrebuințeză pentru estracţiunea, oleiului și embrionii dela -porumb și a altor graminee, cari încă conţin ceva, oleiu gras —— porumbul conţine 10%, și mai bine, :. 

Rapiţa. SE a 
„Avem două feluri de rapiță cultivată, caii se ase-- mă&nă forte mult între ele, atât după portul esterior şi desvoltarea lor întregă, cât și după forma bobului, incât sunt forte greu de deosebit dela olaltă, și mai des „se confundă una, cu alta: aceste sunt rapița mare, și vapița măruntă s6u mică. Ambele se cultivă atât ca. „semănături de.tâmnă cât şi ca semănături de pri- măvară. E | - | Rapiţa mare (Brassica 

campestris oleifera) cu bâbele- 
mai mari şi negre se ase-.... 
mănă după portul ei întreg 
mai mult cu, varza, fig. 66. 
de “unde germanii -îi die 
Tohlraps, francesii Colza, 
ungurii ISâposztâs repeze, 
adecă rapiţă de vază, pe 
când rapița măruntă Bras- 

-sica napus oleifera cu bbele 
mai mică de culre mai des- 
chisă, se asemănă mai mult 
cu. napii sâu guliile, atât | 
ca esterior cât și ca, rădă.- . 

„cină. Ea când are “spaţiu 
liber - de ajuns, fârte des | 
produce și un pivot veritabil,' întocinai ca și napii: sâu - - 

! 18%   
-oleifera). - 

Fig. 65, Rapiţa (Br. campestris |
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“guliile. Poporul nostru numesce și pe una și ps alta, 
E) 

rapiță, după ce ea a fost de curând întiodusă în cultură. 
mare. la noi, dateză-numai de: pe la anii 1840—50' din 
Anlgia, iar la cea mare “i mai dice și rapiţă. belgiană. 

_:De cultivat se cultivă în Moldova mai des Colza; iar 
în Muntenia, -rapiţă măruntă Naveta. Colza se: desvâltă. 
și înfloresce. la noi cu două săptămâni mai târdii 
decât ceu măruntă, - : 

Numirea, lor cea, latinescă chiar, pare a fi greșit și con- 
fundată, una cu alta. 'Thăer şi Matei Dombasle, părinţii agricul- 
turei sciințifice, numesc rapița mare seu Colza - Bassica campes- 
iris, iar rapiţa măruntă Brassica napus, La poporul nostru s'a. 
păstrat numirea, primitivă de nap şi „napi, pentru broșbe seu napi 
porcesci și tuş, cu care unic se asemănă: rapiţa măruntă. (La 
agronomii mai noui, rapița, mare: se numesce Brassicu napus 

oleifera, iar rapiţa măruntă Brassica rapa oleifera). , 
Diferinţa esenţială ce esistă între ele se reduce la urmă- 

torele caractere: 

Rapiţa mare este mai înaltă și mai grâsă în tija, mai cră- 
curosă și ramificată dela mijloc în sus, cu ramurile mai mult orison- 
tale s6u aplecate în jos în formă de parapleu, cu foile închise, | 
lucii şi pleșnve, florile galbene-deschise, tecile mai mari, near- 
ticulate, cu bobele „mai mark aprâpe negre și mai bogate .în 
oleiu. Trebuesce semnată mai diu vreme, și” se desvâltă cu 
2—3 săptămâni mai târdiu, decât cealaltă: se seceră, scurt îna- 
întea, orzului și grâului, . — 

 Rapiţa măruntă seu Naveta, are rădăcina pivotantă şi ade- 
sea îngroșată, tija mai mică și subţire, iar ramurile ei se bifarcă. 
dela pământ şi sunt tot-dâuna ridicate în sus; foile sunt verdr 
deschise şi părose, florile galbene închise se desvâltă tot mai 
de timpuriu; vegetaţia ei e mai scurtă bâbele mai mărunte și de 
cul6re brună ceva mai deschise decât la cealaltă, Ea, este mai pu- 
ţin productivă, mai delicată şi piere de multe oră iarna: | 

Afară de ele, une: ori se mai găsesc şi cultivă şi alte so-: 
iuri de rapiţă intermediară, „ resultate din încrucișarea, lor. În 
Germania de nord se cultivă o varietate intermediâră, numită. 
păvel și „Bivitz“, care este ceva mai resistentă decât ambele. 
La noi se cultivă une- ori și rapița selbatică, care nu este decât 
-un fel de muștar sălbatic Sinapis arvensis stu Brassica Sinapis.
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„Incontestabil că între plantele. oleidse 'cea. mai importantă este rapița- mare și măruntă. Ea se cultivă, atât ca rapiţă de tâmnă, cât și ea rapiţă de primă- | vară. Rapiţa de tmnă are o vegetaţiune de 300—330 - dile, iar cea, de primăvară numai pe jumătate, şi: se coce în 140—180 ile. Pentru noi: cu clima cea caldă Și secetâsă a ţărei nostre, vine în considerâre mai mult . numai rapiță 'de tâmnă, fie cea: mare, fie cea mă- „runtă, care 'și termină, vegetaţiunea ei, pănă ce se ivese secetile cele lungi de vară. a SR | „De alt-fel rapiţa se cultivă, Și Yeușesce pe deplin în țări cu climate tare diferite: atât; în țările cu clima, continentală și avridă de stepă: ca România, Ungaria Rusia, meridională, Italia, Spania, și Algeria, cât și în “ările cu clima mai. temperată şi recorsă,. „Ea: reu- șesce pretutindenea acolo, unde se fac: și “reușesc ce:. realele de. tâmnă — grâu, secară ete. aa 
“Terenul. Rapiţa, cere un pământ bogat dela na- tură, ravăn și cald, fără să fie jilav. s6u să aibă apa stătătore în subsol ori :la suprafață. Apa, stătătore în subsol „face tot-dâuna ca. să-i. putredâscă. rădăcinile. Terenurile permeabile și active cu: ceva calcar sunt cele mai bune, fără însă a, refusa, nică argilele de tot „compacte şi greie, şi nici nisipurile de tot ușâre ȘI sburătâre. Terenurile de grâu şi: de orz sunt tot-dâună | bune și sigure pentru rapiţă. Apoi urmeză loesul di- . luvial și aluvidnele bogate, cari iareși sunt, escelente pentru ea. Înti”o climă ceva mai umedă, se face bini- şor şi.pe nisipurile lutâse. Pe: terenurile humice ȘI marecagi6se :secate, deși reuşesce, dar totuși une-oră „îngheţul de iarnă .o smulge din rădăcină. s6u că-i pu- tredesc rădăcinile, iar cea care a scăpat din iarnă, nu legă vara în de ajuns. 'Tecile rămân, seci, bâbele nu conţin destul oleiu, diri care causă negustorii pe ea nu o cumpără bucuros, și o. plătesc. numai sub preţul obici- „nuit la cealaltă. e N 

» Apoi terenul să fie bogat dela. natură, pământ virgin sâu că: să dispunem de cantități masi de gu- mnoiu, ca să-l putem gunoi din -greu, căci. pe un teren
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sărac dela natură, ori sleit-prin cultura, rapăce, ea nu 
se face. Acolo și insectele o_atacă mai târe, din causă 
că cresce anevoe. Gunoiu "i putem da în cantităţi cât; 
de mari, căci ea nu cade și nici nu-i strică. 

-- “În fine rapiţa, având rădăcini pivotante și lungi 
i trebuesce să găsâscă un pământ profund şi desfun- 
dat, în care. să-și înfigă rădăcinile sale, iar pe un pă- 
mânt superficial, cu pâtră seu argila compactă în sub- 
sol, ea nu reușesce. Şi în fine terenul trebue să fie: 
axat adânc desfundat și curăţit de buruieni. 

De cultivat, rapița se cultivă mai. des în ogor. 
negru — sterp — și în semi-ogor, după plantele de nu... 
treț, cară părăseso de timpuriu terenul, ca să-l-putem 
prepara în de ajuns pănă la semănatul rapiței. După. 
grâu de tomnă şi după orz, numai atunci am putea. 
semăna rapiţă, când dispunem de mari cantități de: 

_gunoiu ca, să gunoim terenul îndată. Din contră tot-. 
"“deuna grâul r6ușesce mai bine și fără gunviu după. 

rapiță, decât după grâu. După plantele prăşitore rapița. 
nu se pote semăna, decât cea de primăvară, de 6re-ce 
ele părăsesc prea târdiu. terenul, și nu mai avem timp: 
pentru prepararea lui. Mai bine sar putea semăna. 
rapița după trifoiu, după pășune şi în islaz de mai. 
mulți ani. Alţii, mai cu s6mă arendașii o semănă des. 
și în porumb, după prașila a-doua, și-o îngr6pă apoi 

- cu sapa, fără de ai mai face o riouă arătură, Încolo: 
rapița o semănăm tot-deuna după gunoiu, în anul prim, 
și în cultura alternă s6u schimbătâre de obiceiu ea. 
deschide rotaţiunea, su. variațiunea, plantelor, şi ei “i 
se dau: locurile de: căpetenie, adecă, tot-dâuna cele: 
mai bune şi inmediat după gunoiie. Aa 

Ogorul negru su sterp este tot-d6una avantagios și la. 
locul lui pentru rapiță, unde terenul este prea, piros şi. 
plin de buruieni pentru ca să le putem stirpi. Încolo ne 
mulțumim şi numai cu un semi-ogor — luând o recoltă. 
pământului în acel an, de 6re-ce după ogorul sterp, rapiţa. 
ar trebui să ne dea renta pământului pentru doi ani, 
ceea ce nu tot-dâuna o obţinem. Cultura ei în porumbiște, 
deși este ceva mai ieftină, totuși ea nu este de recoman-
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dat din causă că prea se umple pământul de buruieni în- cât ne trebuesce apoi mulţi ani de muncă și mană spese,. pănă ce-l putem curăţi de buruieni ȘI al aduce iareşi “în ordine, chestiune care pentru proprietar cântăresce 
forte mult, nu însă pentru arândașul, căruia, *i „espiră 
terminul de arândă şi ese :din moșie. Şi apoi la ra- pita pusă cu sapa în porumb, arare-oră vom obţine un lan de rapiţă: biue încheiat, ci mai mult numai pilcuri, remă&nând între ele spațiu gol îndoit .şi înde- cit de vetre sân de buruieni, așa încât mica recoltă 
de rapiță ce obţinem, de cele mai multe on este cu „prisosință plătită prin infectarea, terenului cu buruieni. 
Vedem deci, că rapiţa faţă de: plantele premergătore, 
este puţin simţitore, aprâpe: indiferentă și reuşesce după oră şi care ca și după sine însuși, dacă numai terenul şi clima i priesc. Și nereușind seu rapița fiind com- 
promisă ori distrusă, tot ne. mai rămâne terenul pre- “parat gata pentiu semănat grâu s6u orz în locul ei. 

Prepârarea terenului. Dacă lăsăm. pământul: des- | „tinat rapiţei de ogor sterp, atunci ar fi mai nimerit! 
ca-să-l 'ogorim încă din tommna anteridră, arându-l - adânc, pentru ca gerul de iarnă și căldura de vară 
să-l răsbescă bine și să-l! tvagedescă; prin luna, lui Mai "i se cară gunoiul, pe care il. împrăștiem îndată . - și-l punem sub brasdă la întors.: Dacă facem ogorul numai primăvara, atunci este necessi: ca să-l tacen 
de timpuriu, pe la începutul lui. Mai, ca în Iunie să-l 
putem întârce, iar în Iulie îi dăm a 3-a arătură, even. tual și. a 4-a, de semănat. Arăturile cât de multe şi dese, ei "i fac bine, pentru-că prin mărunţirea pămân- 
tului şi curățirea, lui. de bulgări şi buruieni, favorisăm 
rapița torte mult în desvoltarea, ei. Dacă cultivăm ra- pița după o-plantă 6re-care, în semi-ogor — atunci 

„acesta trebuesce recoltată de timpuriu, pentru ca să avem timpul necesar pentru : prepararea, terenului; de aceia la trifoiu şi. lucernă etc., “i se ia numai 0. sin-. gură recoltă în acel an, pentru a, câștiga din timp. 
După trifoiu, lucernă, măzeriche ete,, îndată ce am: 
ridicat “recolta întârcem miriștea cu: un estirpator,
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cu tribrasdarul su și numai cu un plug uşor, pentru 
ca sub o brasdă subţire, miriștile și rădăcinile lor fiind 
în contact direct cu aerul atmosferic, cu căldura, şi ume- 
dela din pământ, să putredescă în curând. În acest 
scop noi grăpăm și tăvălugim pământul îndată după 
arătură, pentru ca umedâla să nu-se evaporeze. După 
6 săptămâni dela arat îi dăm. o a, doua arătură, la, 

„ ad6ncimea normală, seu cât putem de adânc, şi în 
urmă lăsăm pământul espus în brasdă crudă, pănă la 
semănat. - Atunci se grapă şi tăvălugesce bine, pentru 
a mărunți și sferima toți Dbulgării şi în urmă se se- 
măna rapiţa. La cas de trebuinţă "i se pâte da atunci 
o a treia arătură superficială, cu estirpatorul sâu tri- 
brasdarul. | | e 

Semința și sem&natul. Rapiţa mare sâu. Colza se 
semănă timpuriu de tot, şi cu ea începem de ordinar 
Semă&năturile de tomnă. Ea pote fi semănată și pe la 
finea, lui Iulie, dar cel mult pănă. la 10 August ea tre- 
buesce să fie tot-dâuna în pământ, "Timpul obicinuit pen- 
“tru semănatul. ei este dela 1—10 August. Dacă ra- 
pița semănată, n'a resărit, s6u că a fost mâncată de 
pureci, atunci pe la finea lui August. am putea-o se. 
m&na, a-doua-6ră, mai bine însă că semănăm în locu-i 
rapiță mărunta —  Navetă - — iar prin  Septembre 
putem numai să-o sădim. “În porumb ea se semănă 
și mai de timpuriu, prin Iunie și Iulie, după prășila a II-a . 
seu a III-a a porumbului, parte printre mușurdie și parte 
după stricarea, acelora cu sapa prin Iulie. Când este 
secetă şi pământul uscat, atunci înainte de a o se- 
m&na, grăpăm mai întâiu locul, pentru a scote ceva 
umedslă la, suprafață ca ea să potă resări. Cea de 
primăvară se semănă prin Martie şi Aprilie. | 

La rapiță seminţa să fie tot-dâuna, prâspătă. Forţa 
germinativă a ei se conservă numai pănă “la 3 ani. 
Pentru semință se alege tot-dâuna rapița cea mai mare 
la bob, care tot-dâunu este mai bogată în oleiu și și 
mai productivă. Cantitatea de semință necesară nu 
este mare, 10—15 litri, când o semănăm. în rânduri 
și 15—20 litri semănată prin împrăștiere la ha. Când
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o semănăm mai întâiu în straturi — resadniţe — pen- tu transplantare, și apoi o sădim când este deja mare ne trebuesce și mai puțină:semință, 2—3 litri este de ajuns la hectar; câna o sem&năm însă prin porumb „ne trebuesce mai multă seminţă 30—40 litri la. la, Semănatul cu mașina în Enduri se face la 40—50 em, distanță, și cele mai multe mașini au rotiţe cu-'alveole speciale pentru rapiță, şi se semănă la 30 cm. intervale. * Adâncimea la care ea se pote îngropa stu. acoperi, este minimă 1—2 cm. Mai potrivit este de a o semăna cu mâşina prin împrăştiere, cu mașini ușâre pentru semănarea, seminţeloi: mărunte, trase de un om. 
Mai greu și mai puţin potrivit este la rapiță sămăna- tul cu mâna, de 6re-ce pe ea nici nu o puteri potrivi bine: şi prea des:ne o întâree vântul înapoi, fiind mă&runtă, Gr culdrea ei nâgră face să nu vedem- locul, pe unde: este deja sămănat. De aceea pentru a 0. putea potrivi mai bine, la sămă&natul cu mâna unii 0 amestecă mai ales cu nisip, cenușă etc. ca să potă lua apoi cu “mână plină. La sămănatul prin porumb fie care.lucră- tor are rapiţa întrun Șorţ înaintea sa, şi săpând o împrăștie și îngrâpă cu sapa. | Să “După s&mănatul prin împrăștiere, seminţa de ra- piță să îngrâpă și acopere cu o grapă ușră de:lemn seu de măr&oini, trăgându-i o singură dată; numai „când pământul este prea uscat, se grapă ceva -mai „mult și acopere la 3—4 cm. adâncime, pentru ca să „POtă găsi umedeala necesară, A | - În regiunile cu clima umedă și recorâsă- este obiceiul "de a o 'sămăna mai întâi în straturi în-gră- „dină seu la: locuzi adăpostite, și apoi a.o transplanta prin August su Septemvre, când ea este “deja mare; 

7 

şi terenul pănă atunci bine preparat. Astfel o cultivă cu deosebire în unele țări din streinătate. micii culti- vatoră țărani. - | 35 - “Ea se scâte când are 4 foi mari, se transportă cu coșniţele la, câmp şi se planteză după, plug de S—10 fete .scu băieţi, cazi. o pun pe brasdă la 16—15 cm. intervale şi se acopere cu brasda, următâre, su că o 

Fi
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planteză cu un țărus pe locul deja arat și grăpat,. în 
rigolele trase mai întâi cu mareatorul. Să 

Operaţiunea, acesta, deşi ceva migăl6să la început, 
îns6 după ce lucrătorii au căpătat ceva esperienţă şi 
rutină, merge destul de iute, și pote fi fârte avan- 
tagiosă. Pentru țăran, care lucreză cu membrii. familiei. 
sale și nu-l 'constă prea mult lucrul ea este destul de 
avantagi6să. Pentru ea, se cera însă, o singură condi- 
tiune, ca pământul să fi raven şi clima umedă, ca ra- 
pița să găsescă umedslă in: pământ și să se poţă 

“prinde în curind, Altfel ea ar trebui udată de repe-! 
țite ori, prin care cultura ei devine şi mai scumpă. 
Pentru noi în clima arridă a ţărei n6stre ea nu face 
şi nu ar putea îi aplicată decât în coline şi la munte, 
unde însă rapiţa nu este destul de sigură. 

Lucrările de întreținere. Rapiţa este o. plantă: - 
tare _gingașă, delicată și espusă la multe pericule. Mai 
ântâi seceta o pote ţinea săptămâni şi luni de dile 
în pământ fără se răsară, apoi cea răsărită se întâu- 
“die din. desvoltarea ei pănă se comproniite cu totul. - 
Cea întârdiată devine prada purecilor şi a altor in- 
secte vătămătore. De asemenea și ploi îndelungate și 
timpul :rece o împedecă din desvoltare. Timpul ploios 
și apa stătătore în subsol, face: să-i putrezâscă rădă- 
cinile. O iarnă gerâsă și aspră fără zăpadă, sâu o ză: 
padă prea mare cu scârţă grâsă pe: de-asupra, face să 
putrezescă sub zăpadă și să pieră cu totul. | 

Când iara este prea umedă și apa stagneză 
multă vreme în pământ, i putredesc rădăcinile, încât 
numai coletul — gâtul — i rămâne verde cu câteva toi 

_pe el, şi primăvara o putem smulge cu multă ușu- 
rință -din pământ, ceea, ce se întâmplă forte des. Atunci 
ea este compromisă cu: totul, și trebuesce întârsă fără, 
amânare, căci deși lanul este încă verde, der rădăcina, ra: 

„piței fiind putredă, îndată ce sa uscat pământul, se usucă 
şi ea, încât nu ne alegem cu nimic. O rapiţă întorsă 
din vreme, putem sămăna în locul ei altă cereală, căci 
terenul oste bine preparat pentru grâu, orz ete,, pe 
când în locul uneia, care a stat prea mult, și este de 

S
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tot rară, sau încuibat deja prea multe buruieni, de nu mai putem sămănu nimic în locul ei și pentru stârpi- vea biiruienilor, trebue să lăsăm pământul ogor sterp. Seceta de primăvară nui prea... strică, deorece ea. 
înfloresce de “timpuriu — der împedecă, legarea. 

Afară de timp şi temperatură, pot împedeca rapiță din desvoltarea ei încă și burauienile și insectele. Bu. 
„ruienele sunt peiiculse pentru rapiță numai la înce- put, când o pot; copleși, &r după ce sa ridicat ea 
-ceva, le coplesesce Și suprimă ea cu desăvârșire și 
curăţă terenul de ele, încât lasă totdâuna terenul cu-. rat în urma ei. Buruienile se încuibâză. în rapiță nu- - mai acolo, unde rapița a perit și au rămas. vetre gâle. Încolo nu sunt buruieni de loc. Cea, sămănată, în rân- duri pote fi praşită cu prășitorea mecanică, pentru a o curăți de buruieni. e DE _ 

„Insectele sunt cei mai mar dușmani ai rapiţei. Ele o pot ataca și distruge cu totul, în -ori și care “stadiu de desvoltare. În pământ sâu după ce a, resărit deja, dar pănă e încă crudă, 0 mănâncă purecit Zlaltica mnemorum şi. Psylliodes chrysocephala fig. 67, mai târdiu tâmna scu primăvara, o atacă vermik — omi- 
ile — dela fluturile de varză Pieris bras- 
sicue, dela buha semănăturilor Agrotis sege- 
tm, Plusia gamma, gândacil şi omidile dela, - 
Baridius chloris fig. 68, Meligethes (Nitidula) 
aeneus fig. 69 ei atacă tâmna ca omidă, 
și primăvara ca, gândaci. Ceuthorhynchus 

2 

z 

      
Fig. 61. Psylliodes "Fig. 68, Baridius chloris | ” „ehrysocephala, - “
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sulcicollis, fig. 70. şi Ceuthorhyu= 
-chus assimilis produc prin împun- 
săturile lor nisce umflături su bo- 
bâlcă pe rădăcini, tije și păstăile 
rapiţei, cari resistă mult “timp 

_ putrefacțiunei. 'Tecile le adună 
Fig. 69, Meligethes. aeneus, și-și depune ouăle în ele un flu- 

ture (Orobena ezistimalis), fig. 11, cărei omidi mănâncă apoi bâbele. 

  

  
Fig. îl. Orobena existimalis. - 

Contra insectelor avem puţine mijlâce de a ne apăra 
rapiţa. Ori și câte mijloce sar recomanda contra, lor, ele sunt 
puţin eficace și mai mult de natură de a induce în 'erre pe - 
agricultor-decât ai folosi. Singurul mijloc eficace și uşor de realisat, 
este, de a semăna printre rapița veche ce deja o atacă gândacii 
alta, nouă, care resărind în câte-va dile, atrage vermii la sine de-o 
distrug cu: totul, iar cea veche rămâne de se întăresce, încât nu 
o pot strica mai mult. Americanii au inventat mașină speciale
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pentru adunatul gândacilor, dar resultatele obținute cu ele sunt puțin satisfăcătăre, căci nu toți gândacii și vermit de pe rapiţă, cad în cupele mașinei, ci și pe de lături, Purecit "i putem alunga - și prin presărare de cenușă, var nestins etc, : Afară. de insecte rapița mai este atacată şi de ciuperci parasite, cast încă 7i fac mari stricăciuni. Pe foi se ivesce un fel de mucigai (Peronospora *parasiticu) ; pe foi şi teci se ivese une-ori nisce pete negre provocate de un parasit numit (Spori- desmiun  exitiosus Kilhn) care se tot lățesce pănă se înegresce rapița întregă, și o compromite cu totul. Une-ori se ivesc nisce buburuze pe rapiţă, provocate de -Plasmodiophora -Brassicae — cari apoi ţree în putrefacţiune, și d'aci se lățesce apoi tot mai departe. Une-ori aceste se ivesc iu urma atacului rapiței de că- tră insecte, alte-ori insectele se ivese în urma ciupercilor .parasite. 

|  Maturaţiunea şi recolta, 
Cocerea, la rapiță, trebuesce bine observată. Deși rapița începe de timpuriu să. înflorescă pe când tija, încă nu e desvoltată în de ajuns, totuși ea se-rami- "fică și înfloresce. în continuu, și înflorirea ei dureză mai multe săptămâni. Rapiţa mare nu se coce decât y de la finea lui Maiu seu pe la începutul lui Iunie, când - cea m&runtă se treeră deja. Punctul de maturaţiune tre: buesce observat dilnic, o. septămână, şi mai bine de-a- rândul, căci nefăcând acesta, putem avea perderi însemnate. Maturaţiunea - ei depinde. forte mult de mersul timpului și de temperatură, “Timpul rece și ploios o întârdie, timpul constânt și cald o grăbesce, : timpul schimbăcios plâie cu sâre,. desface pe cele mai multe teci, și o scutură, 

Ea se consideră coptă de ajuns atunci, când cu- l6rea verde. deschisă a ei s'a schimbat, și lanul întreg a luat un aspeci galben-roșietie şi bâbele din tecile de jos sunt. deja brune, iar din celelalte . deși suit verdi încă, după recoltă ţinândule o di la sâre se înnegrese și ele. Atunci trebuesce îndată să începem . cu recolta «ei, 
De multe-onă rapița, nu se câce egal, ci . numai-- pâlcuri după cum a fost gunoiul “mai. mult seu. mai
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puțin. descompus. Cu tâte aceste nu trebue să o ne- : 
gligem, ci să începem la moment recolta ei, căci pănă 
tăiem. acele pilcuri, se câce în de ajuns și „cealaltă. 
La din contră așteptând ca să se câcă totă de o po- 
trivă, prea uşor se pote întâmpla, ca să se desfacă 

/ tecile şi să avem perderi considerabile. Şi iareși re- . . 
coltându-o prea de timpuriu, se pote întâmpla să avem 
perderi prin aceia, că bâbele rămân mici de se sbir- 
cesc; apoi tocmai în -dilele din urmă,  producţiunea, 
de oleiu este forte însemnată, și. ne pâte da mai multe 
procente de. oleiu. Da i o 
„-  Rapiţa se taie cu secerea, cu maşina de secerat 
şi cu cosa. Cocerea inegală a ei face să fie.mai potrivită . 
secerea  pentiu tăiatul ei. De ordinar rapița se taie 

'şi mai bine dimineța, și sera, de ronă şi recore, și mai: 
puțin diua, în amâda mare, când -ea se rupe și tecile i 
se: desfac. Societăţi de secerători ambulanți, - cară lu- 
creză în acord, seceră de obiceiu la rapiţă totă 
noptea pe lună, și se odihnesc diua, când -căldura 
este mare; şi nu este rău aceea, căci atunci rapiţa nu 

„se scutură de loc și perderile sunt minime. Seceratul 
cu mașina s6u cu cosa este mai puţin potrivit pentru 

„„vapiţă, din causă că nu-i putem da, îngrijirea, cuvenită ; : 
este însă şi ea singur posibilă și rentabilă acolo, unde 

avem lipsă de braţe. a | 
Rapiţa secerată se pune pentru uscat în porlâge, 

şi mănunchi, ori dacă o legăm în mici legături o pu- 
„nem grămedi s6u piramide ridicate în sus, unde .r&- 
mâne nemișcată pănă, ce sa uscat de ajuns. În gră- 
medi se pune tot-d6una, cu cotsrele în. afară. și pen- 
tra a nu le strica, vântul, se apasă cu bolovani, bul- 
gări de pământ ete..La, încărcat și transport, : rapița 
se ia, cu îngrijire, ca tecile să nu se desfacă; de aceia 
grămedile şi piramidele nu se. desfac de loc, ci se 

„„.„. transportă de pături su zăblaie, -și în cară se pune 
iareși pe acelea, pentru a nu se „perde bobâle desfă- 
cute din teci. Pentru transportul ei se potrivese mai 
bine carăle j6se și late — numite camine — decât 
carăle înalte și cu loitre pe de lătuni.
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“De treerat rapița se pote treera și cu maşina, dar este mai _bine de a o treera cu vitele seu mlăciul, care nu o. sferimă, de loc.. Pentau treeratul cu vitele, facem „pe loc trei arii deosebite, pentru a economisi din spe- “sele de transport și braţe, dintre caui, pe una cărăm ra- piţa și o întindem, pe alta alergă vitele — caii — şipe a treia e: rapiţa “deja treerată, pe care o sctem din 

iGrte repede și fără nici o zăbavă,: ceea ce la ma- şină prea des se întâmplă. Alţii o treeră cu mlăciul în faţa șurii, seu pe o „mușama mare pentru a nu: perde bâbele. ia | PI 
La treeratul . cu mașina, : batoza trebue bine arangiată, tromba ei să fie pusă cât posibil departe de coșul ei. Unii înlocuesc tromba ordinară, cu o alţă mai mică şi cu mai puține dreve - de lemn, -căptuşite cu tinichea ondulată şi MICȘOrsză și viteza ei — fă. când în loc de 120, numai 90 învirtiri pe minută. Ast - fel reducem: sferimarea și sdrobirea b6belor la mini- mum posibil. Si 

De curăţit şi ales bâbele din plâvă, şi -sfărimăturile 

„paie şi o curăţim. În “chipul acesta treeratul merge 

„tecilor, rapiţa se alege în destul prin vânturat seu: darea la machină. Mare attenţiune reclamă însă uscatul ei în urmă,-ca să nu se mucedescă . și încingă, căci ea conține încă multă umiditate. În. scopul acesta, ea, se întinde în strat subţire pe-pături la sâre s6u înti'0 -ma- | gazie bine ventilată,. ȘI O mişcăm pe fie-care di odată seu cel mult la două ile odată, în curs! de două săp- „tămâni, apoi din ce în ce mai rar și. 0 punem în gră- medi” tot mai mari, pănă ce s'a uscat cu desăviizire. Producţiunea ei este variabilă. Rapiţa, este una din plantele agricole cele mai riscante. Pe când cerealele nu reușesc odată în dece ani, -rapița nu reuşesce -de "2—3 ori în același interval, și alte 1—9 recolte sunt numai mediocre. Recolta ei varisză între 15—30 bl. la, hectar, s6u în termin mediu 18—25 hl. bâbe la ha, în greutate de 67—71 klga.. hectolitrul. Afară - de bâbe,; mai obținem încă și 20-—40 q vreji- și teci, cari au puţină valore nutritivă, căci vitele nu le mănâncă de:
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cât oile și caprele, iar vrejii ei cei groși servesc nu 
mai ca, așternut în grajd și în poiata de oi -— sâu ca, 
combustibil pentru cuptor și la vapor, | | 

Rapiţa, mare de primăvară are pentru noi mai puțină im- 
portanță, de dre-ce în clima, cea axridă de stepă cu transiţia bruscă, 

"dela, iarnă la vară şi cu secetele cele lungă de vară ea este tare 
nesigură. Unde reușesce, pentru ea se ară pămentul din t6mnă, 
și se gunoesce, iar primăvara numai se semănă îndată ce! s'a, 

"- sventat pământul, Ea este mai nesigură și mai tare espusă mân- 
catului de insecte, decât cea de tâmnă. Se seceră mai târdiu şi 
dă recolta mai mică, și mai seracă în oleiu, decât cea de tâmnă. 
“Recolta ei este de 8—10 hl. bsbe și 15—20 q paie și tecr. Se- 
minţa, de rapița mare conţine 32—50%, oleiu gras în termin 
mediu cu 36,5%, cu o scillaţiune de 1707. 

Rapiţa m&runtă. | 
- Rapiţa -măruntă ssu Naveta (Brassica apus oleifera) este 

plantă anuală și bienală. Ea este aceia, care se cultivă mai des 
în Muntenia, ca rapiţă de tomnă, și resistă mai bine în câmpia, 
secetosă şi -arridă a Bărăganului, din causă că vegetațiunea ei 
este mai scurtă cu 8 săptămâni, decât a, celei mari. Tâmna ea pote 
fi semănată mai târdiu, pănă cătră mijlocul seu” finea lui Sep- . 
tembre, iar primăvara ea înfloresee inainte de a, se ivi secetele - 
cele mari. Ea, este la finea lui Aprile deplin înflorit şi se se- 
ceră deja pe la mijlocul .lui Mai, așa: că la ivirea secetei ea, 
este deja coptă, su chiar secerată, încât nu-i mai pote strica. 

Deși seminţa, ce obținem dela ea este mai puţină în can- . 
_titate, şi conține cu 5%, mai puţin oleiu, totuși cultura ei este 
destul de avantagidsă. Atară de aceste ea este importantă 
prin aceia, că este mai puţin pretențiosă și faţă de teren, și 
deci o putem semăna și pe un teren ceva mai sărac ssu mai 
puţin îngrijit. Faţă de teren între rapița mare și măruntă este 
acelaşi. raport, ca şi între grâu față, de secară, su între orz 
şi ovăs. Unde pământul este prea sărac pentru grâu (rapiţa 
mare) seu că nu lam putut îngriji în de ajuns la timp pentru el, 
acolo semânăm mai târdiu secară (eventual rapița măruntă). Rapiţa 
măruntă se mai semănă, une-ori și în locul rapiţei mari, care a. 
fost mâncată de insecte, seu că nu a putut resări din causa se-
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cetei, încât prin trebuit să-o întârcem și prin Septembre să se- m&năm alta din nou. IN 
Bivilzul suportă, o climă și mai rece decât, rapița măruntă, | Rapiţa m&runtă reuşesce binişor atât pe pămenturile. nisipose, "cât și pe cele compacte, argilose și lutâse, Ea se potrivesce mai bine pentru semănat în! porumbiște decât cea. mare, fiind mai rustică și mai puţin pretențiosă. 

„ Fiind-că ea este mai mică în tije trebuesce semănată, ceva, mai des decât cealaltă: distanța potrivită între „rânduri esta 34—45 em. iar la, semă&natul prin împrăştiere o dăm ceva mai - des. Cantitatea necesară de semință este de 13—18 litri la ha se- mănată în renduri, şi 15—90 litri semănată: prin împrăștiere. „Semănatul şi întreținerea este analogă cu a celei precedente, De insecte ea sufere: însă mai puțin decât aceea. | _ - Recolta ei este. ceva mai mică: câte 15—90 bl. bsbeg, 53—68 klgr. și 20—30 q paie. De multe-ori însă ele se con-..  fundă una cu alta. 
| 

Rapiţa măruntă de primăvară. | 
Pentru unele regiuni cu clima umedă şi rece, se potrivesce rapiţa mă&runtă de primăvară, mai bine decât rapița de tâmniă, Pe de o parte că 6a are între tâte vegetațiunea cea mai scurtă și în 10—19 s&ptămâni ajunge la maturațiuue complectă, deci * Sar putea cultiva încă cu bun succes, în locul semăniăturilor compromise și întârse, său după ridicarea recoltei de cereale și să ne dea.o a doua recoltă în același an. Afară de acesta, ea, „este puţin pretențiosă față, de teren; teușesce pe ori și ce teren dacă numai nu este de tot sărac seu prea rece. Pote fi semă&- nată și-în regiunile muntâse în zona, subalpină, unde alta plantă olei6să nu reușesse, Se mai cultivă des și ca plantă de nutreţ verde pentru vite, seu ca, îngrăşemint verde, și pentru scoterea, și stirpirea nematodilor și altor parasiţi din pământ. | Ea, se pâte seni&na cât de timpuriu şi cât de târdiu, căci tot se face: Une-orl se semână pe la mijlocul lui Iunie seu chiar “şi prin Iulie, și pănă tâmna se câce în destul. 'Lija ei find mai măruntă şi şubțire, dă ui nutreţ mai : bun pentru vite decâs, cea mare. | E o 

Se semănă 25-30 litri “seminţă la, hectar când o semănăm | în renduri și-20—95 litri prin împrăștiere. Cultura ei încolo se „Dr. G. Maior. „Agricultura raţională“ II, : MA



— 910 — - 

asemănă întru tâte cu a celorlalte — numai cât este şi mai 
espusă, secetei și mânecatului de insecte, decât celelalte. Recolta 
ei este de 8—13 Dl. la hectăr şi 12—18 q paie. Seminţa ei este 
şi maâi ieftină decât a celei de tomnă ca mai seracă în oleiu. 

| Rapiţa s&lbatică. stu mauştarul - 
La noi se cultivă une-oră .și un alt soiu de rapiță, ce cresce 

spontaneu prin ţerinile nostre, de unde poporul “i dice rapiță 
selbatică. Seminţia, ei încă se vinde. la Brăila, deși pe un preţ 
mai scădut, Ea nu este o rapiţă propriu disâ, ci este o altă 
plantă tot din familia cruciferelor, numită şi muștar selbatie 
Sinapis arvensis, iar o altă varietate a ei cultivată, este muştarul 
Sinapis alba. Muștarul se cultivă des şi la noi pentru. fabricaţiu- 
nea muștarului, de dre-ce semința lui conține cam 36%, oleiu 
gras, și câteva procente. de oleiu eteric, de unde provine cali- 
tatea lui. pișcătore. 

Muștarul ceresce binișor pe pământurile intermediare și bo- 
gate. Une-ori se cultivă şi în vetrele gâle printre rapiță, de: 
unde a perit aceia. Renşesce cu deosebire bine după plantele 
prășitore și după, trifoiu seu măzeriche. În pământurile bogate 
este una din plantele cele mai productive. 

- Cultura lui se asămănă cu a rapiţei. Terenul seară după 
putinţă din tomnă, iar de semănat se semănă primăvara prin 
împrăștiere seu cu mașina în rânduri. Se da, 20—30 litri semința, 
la hectar la, împrăștiere și . 15—50 litri semănată în rânduri.” 
El este: mai puţin espus mâncatului de insecte, decât alte ole- 
i6se; mai periculos îi este Pieris Vrassicae şi Botys margaritulis,: 

Se seceră prin Iunie și Iulie, atunci când tecile sale au 
devenit cafenii, brune, iar semințele din ele sunt deja galbene. 
Producţiunea. este de 14—94 hi. semință şi 10—15 q paie la ha. 

Camelina. 

Une-or în locul rapiței se pote cultiva cu bun succes Came- 
lina, Camelina sativa fig. 12, o altă plantă tot, din familia eruafe- 
relor, care încă conţine 25—30%, oleiu gras, dar care se rincedesce 
uşor. De aceia prețul ei este de obiceiu cu 92%, mai ieftin, decât 
al rapiţei. Are însă avantagiul de a fi mai puţin espusă mânca- 
tului de insecte. şi nu este nici așa, de pretențiosă ca, celelalte.
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„Ea se face încă şi pe terenurile de tot ușsre, nisipose şi mare- 

"câte 15—20 litri sâu în rânduri câte 

“uliu și August și “atunci se cosesce 

cagi6se, unde alte plante oleidse nu reușesc, Se facee bine după ” plantele prășităre şi în locul altor plante compromise și întorse. “Terenul se prepară din tomnă şi dacă 2: E este necesar, se gunoesce. De semănat . 
se s&mănă primăvara, prin împrăştiere 

12—15 klgr. la hectar. Se csce prin . 

  

se€u. taie cu mașina, Producţiunea va- 
sieză între 12—20 bl. la hectar â Fig. 12. Camelina sativa, 

-60—70 klgr. şi 15—95 q paie. Paiele și tecile ei .le mănâncă oile şi caprele, dar turtele de oleiu ale ei nu sunt bune pentru “vitele fătătore, căci avorteză de ea. -. 

Fl6rea sorelui. - 
| O plantă oleidsă, care la noi se cultivă mai rar singură. mai des insă ca cultura accesorie printre” porumb și cartofi, este “Sora sârelui scu florea screlui Ieliqnthus annuus. Florea sârelui este “plantă anuală care. face parte din familia compositelor, şi are 0 tijă pănă la 2,3 m, înălțime de o grosime considerabilă, Se- minţa ei e mare, conţine un oleiu gras, forte bun de mâncare și ușor. de digerat 30—40"/, iar cocenii ei. cei groși dau un combustibil escellent. Îricolo altă importanţă economică nu are. 

- Flâreâ sorelui vroesce. să aibă un teren profund, permeabil Şi bogat în substanţe organice — humus: Reuşesce binișor şi pe terenurile uşore și nisipose, de unde o întrebuințăm des și ca paravan de protecținne pentru încongiurarea lănurilor de “porumb, și adăpostirea altor culturi mai delicate decât ea. 
Se pune ca porumbul în cuiburi, la câte 80—90 em. distanță, iar ca cultura pură la 60 cm. distanță între rânduri. Seminţă” ue trebuesce când o sem&năm pură 15—20 kg. la ha. Ea se pote îngropa la 5—8 cm. - adâncime, semința ei fiind destul „de forte pentru. a rupe scârță de pământ ou cât de. &rosă, „După ce a 'resărit plantele se prășesc de donă-ori şi în urmă se 

-mușuroesc. Puieţii este bine ca, să-i rupem pentru a rămânea numai. florile eşite din axa principală ca ele să se potă desvolta.. : cu atât mai bine, e “ i SE: 
14%
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“Semința ei când este aprâpe de maturațiune este mâncată. 
tare de paseri. De aceia unil cultivă Area, sărelui în adins pen-. 
tru nutriţiunea de fasani și găinuși cu ea. Când sa copt semința, 
ea se taie și se usucă la sâre. Când este bine. uscată, semința ei” 
se desface forte ușor. frecând două flori (discuri) la, olaltă, ori 
frecându-o de nisce obiecte aspre stu cu dungi. Produaţiunea, 
de seminţă este de 17-—92 hl. la ha, & 35—45 Klgr., şi 45—50 
q de coceni pentru foc. 

| Pentru sedterea oleiului din ea, semința trebuesce mai în- 
” tâiu curăţită de câjă întoemai ca sîmburir de „dovleac; și este bine 

să, O prăjim puţin, spre a o înaspri, pentru a o “putea pisa -mai 
bine în piuă. Foile şi vrejii cei tineri je mănâncă oile ŞI ca 
prele, iar cocenil “cei groși la ardere dau multă potasă ; ideci 
cenușa lor este un îngrășemânt escellent;. 

Macul. Să 

„Din contră o plantă oleidsă mult mai importantă. 
pentru cultura mică şi mare, decât cele precedente 
este macul Papaver somniferum fig. 73, care conţine 

„pănă la 53"/, oleiii gras, de v calitate superidră și bun. 
pentru „nâncare, pe când oleiul de rapiţă. serresce 
mai mult numai pentru uns și ars în candele. Macul deși 

reușesce forte bine la noi pretutinde- - 
nea, totuși el este mai mult o plantă 
orientală, pentru estremul orient, unde 

“el se cultivă nu atât pentru “semința 
lui olei6să, cât mai mult pentru lap- 
tele lui, din care se prepară opiul. Pen- 
tru opium se cresteză puţin foile și 
capsulele sale încă verdi, şi laptele ce 
curge din ele se prinde şi îngrâșe la. 
sore şi prin oxidare din alb devine gal- 

ce în ce mai: consistent, pănă ce se 
pote tăia cu 'cuţitul şi se frământă.   | cului trebuesc să se facă în aceeaşi 

Fig. 13. Macul, (Pa. Ci căldurâsă și la lumina sârelui. Opium 
„„ Paver somniferun.) conţine vre-o 7 alcaloidi, otrăvi dife- 

7 
, 

ben, mai târdiu cafeniu, brun, şi din. 

Lesiunea capsulelor și îngroșarea su-



a 

Tite: morfină, papaverina vhoeadină ete., cani tote sunt torte puternice. | - 
„Pentru Europa cultura macului vine în conside- rare unic pentru producţiunea -de semință, după ce căldura și arşiţa srelui nostru nu este aşa de inten- sivă ca în Asia, ca să putem produce opium în can- titate şi calitute. suficientă. Varietăţile. principali a lui sunt: Macul albastru -cu capsulele mică “închise şi se- minţele albastre ; 'macul: cenușiu, cu capsulele mai mari deschise, cari la maturitate_ se deschid prin nisce mică găurele, sunt porricide, şi ese din ele sămânţa cenușie ; şi 7 - în fine macul alb cu capsulele cele nai. mari. între tote, închise și de colore albă; el este: de proveniență le- vantină. pa e a 
“Cu mult mai bună este o altă distincțiune eco- nomică'a lui: în: mac cu capsule dehiscente, ce se des- chid la maturitate de sine, şi mac închis seu indehiscent,;; cel dintâiii se pâte scutura 'și perde pe loc, înainte de a-l recolta, prin scuturare de vânt, Gmeni, animale, ete, Acestă perdere prin deschiderea capsulei la mac, deși ' uneori este considerabilă, mai cu s&mă la cel care se coce forte neegal, totuși pe lângă 6re-care atenţiune ea se pote evita, și tot-odată.ne ajută torte mult şi la secoltă; căci prin scuturare. semința, lui se pâte scâte „din capsule fără de a sdrobi pe acestea, cea, ce la cel „închis, nu se întâmplă. De aceia mai totăuna se pre. .. teră o varietate ce se deschide: singură, pentru ca. la vecoltat să.nui mai fim siliţi să sdrobin capsulele, a căror coji sunt apoi greu de curăţit din semințe. - 
Localitatea. Macul faţă, de climă este -pnţin pre- tențios, reuşesce pretutindenea, unde se-fuc cerealele de tâmnă. Insă în localităţile prea, espuse vânturilor - “violente; -vâatul îl rupe s6u culcă la pământ, ceea ce îi strică. De aceea, pentru el sunt mai bune localită- zile închise şi apărate, dâr îl putem cultiva ca cultură „„. accesorie și printre porumb şi alte plante mai tenace. „Fată de teren el voesce. să aibă „totdsuna un pământ intermediar permeabil și cald. Apoi el să fie. curățit
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de buruieni, căci la. din contră ele ne dau mult de 
lucra cu plivitul și săpatul. Si a 

Plantele premergătâre pentru mac sunt plantele 
prășitore, cazi lasă pământul defundat și curăţit: în 
urma lor, dâr câte odată se pâte cultiva și după 'ce- 
vealele de tâmnă scu de primăvară. : | E 

Terenul trebuesce totdeuna, preparat încă. di 
tâmma, anteridră, pentru ca să-lputem sâmăna: primă- 

_vara îndată ce s'a luat zăpada, ca să beneficieze de: 
umedeala zăpedei. Apoi el fiind mărant, prea ușor. îl 
copleşesce buruiana. Arătura din tâmnă i conservă ŞI. 
uniiditate mai multă. Dâcă pământul are lipsă de gu- 

pe. care îl punem îndată sub brazdă. .. 

noiii i. se dă încă din-tomnă un gunoiii descompus, 

„Primăvara se grapă numai terenul şi apoi “i se 
dă semința. Semănatul macului se face tot-dâuna priu 
Martie seu cel mult la începutul, lui Aprilie. Seminţa. 
lui fiind măruntă pe ea o amestecăm cu nisip seu cenuşă, 
pentru a o putea potrivi mai bine. Se semănă, prin. 
împrăștiere s6u în rânduri cu maşina oră și cu mâna, 
pe o linie trasă ușor cu mareatorul. Semănatul în. 
rânduri este mai avantagios, pentru. ca, să-l putem. 

_“prăşi cu prășitorea mecanică, pentru a nu fi siliţi să. 
plivim apoi buruienile cu mâna.. Distanţa usitată între 
vânduri depinde de mărimea, macului, și vari6ză între 
30—50 „em. Semința lui fiind tare măruntă, este mai 

“bine, ca ea să nu se îngrâpe de loc, ci numai să se apese 
la. pământ cu tăvălugul ori acopere ușor cu o-greblă. 

"seu cu o grapă ușâră de mărăcini: După ce a resărit, 
firele lui trebuesc rărite, lăsând numai pe cele mart 
şi vigurâse, având'o distanță de 1520. cin. între ele. 

“Cantitatea de seminţă necesară Ja hectar este de 9-—19 
litri s6u 6—S :klgr. la împrăștiere și G—9. litri seu 
4—6 klgr. semănată în rânduni, la hectar. 

Lucrările de întreținere. Macul. ne dă mult de: 
lucru. Operaţiunea cea mai migălosă şi mai scumpă la el 
între tote, este răritul la care putem. întrebuința nu- 
mai. femei scu copii, şi se pote tace unic cu mâna. Îna- 
inte de a, fi resărit “peste tot — încât abia se pâte vedea.
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direcțiunea rândurilor, el trebuesce prășit cu mâna stu cu prășitorea mecanică, pentru ca să, distrugem buru- ienile ca să nu-l copleșescă, şi rupem scârța s6u câja de pământ, câre îl împedică din resărire și desvoltare.. El crescând la început forte îmcet, prea ușor” îl acoper: și copleșesc buruienile. Mai târdiu se mai sapă odată 
cu mâna s6u cu prășitorea mecanică Şi apoi se răresce. În fine:îl mai prășim-şi a 3-a Gră cu prășitorea me- canică și tot atunci tragem. și ceva țerină în jurul lui. fără însă de ai torma mușurâie sistematice. Pe el să nu-l. lăsăm nici” odată, prea des. căci atuncă capsulele și semințele lui rămân prea mică. | 

Macul pte să sufere atât de secetă, cât și de recelă și ploi. “Vânturile violente îl rup și-l culcă la pământ. Ploile desvoltă ciupercile parasite pe el: un tel de mucigai (Peronospora arborescens), care provâcă „0 pipernicire a tigei 'şi umflare a florilor, apoi pălia | Erysiphe communis și altele. e | 
Dintre insecte atacă macul un gândac (Coeliodes fuliginosus) a cărui omidi îi mănâncă rădăcina şi tac” de se usucă planta întregă; pe vîrturile tinere se ivesc -.păduchii Aphis papaveris,  Aphis- vumicis; capsulele le strică, Ceuthorhanchus .macula alba, care” găuresce cap-: sula și-și depune ouăle în ea, iar omidele cele mici "i 

mănâncă "semințele; apoi Huturile . Mamestra Vrassicae Și Cecidomyia. papaveris — de asemenea omidile lor: încă. mănâncă seminţele.  -- i | 
Macul copt s6u care este dejă în câcere, este des „ căutat și de diferite pasenă: vrăbii, grauri, porumbei 

sticleţi etc., și trebuesce recoltat .tot din 3 în 3 dile. Cel închis pote fi lăsat -pe loc pănă ce sa, copt peste tot, căcă el nu se scutură nici pasările nu-l mănâncă. 
La recoltat, cel deschis se caută și "i se taie capsulele - copte cu ramure cu tot tot la 3 dile și. apoi legate în legătuiă mici le scuturăm pe un ciarșaf, pănă ce au 

eşit tote bobele din ele, și apoi după trei dile altele, Și așa mai departe, pănă ce le-am tăiat şi recoltat pe tote, și s'a scos tâtă semința din ele.
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Macul închis însă, îl lăsăm pănă ce i s'au copt tâte capsulele, și atunci îl smulgem cu rădăcină, îl legăm „în mică legături și le punem în piramide ridicate în! sus, pentru ca să se usuce bine ca să le putem  treera. Pentru ca să nu-l mănânce păsările acoperim grăme- - dile lui. cu paie. De trcerat macul se treera cu mlăciul pe un ciarșaf s6u mușama pentru a nu se perde nimic. Recolta e de 15—20 nl. seminţă la ha ă 56—62 klgr. Vrejii lui fiind mari nu-i putem folosi la alt-ceva, decât ca combustibil la încăldit cuptorul de pâne.



Gap. Ir. 

E Plantele aromatice. 
Plantele aromatice sunt acelea, cart conţin în florea seu în semința lor oleiuri” eterice, cari la volatisarea lor ssu la între- buințare dau obiectelor, diferite gusturi și arome stu mirdse. De aceia semința, seu florile lor, se întrebuințeză mai niult numai ca condimente — dresuu — și irritante, ; pentru a da, miros și gust deosebit la diferite alimente și substanțe comestibile. Cultura plantelor aromatice se face tot-deuna numai în măsura restrinsă, și este limitată Ja „puține localităţi, De cele mai multe-ori ele să cultivă în cultura mică, de grădinărie. -Rar se pot ele cultiva şi pe O scară mai întinsă, în cultură mare la câmp . deschis, ca să facă. obiectul unui Gomerciu mai în- semnat, | E a De : În agricultură mare se cultivă numai chimionul, mușta- rul, anasonul, coriandrul, fincinul, șofranul și hameiul,! 5 „În cultura mieă de legume sunt mai multe: ceapa, ustu- roiul, petrinjelul, țelina şi altele. Hrenul se potrivesce și pentru cultura mare, face însă parte dintre plantele rădăeindse stu pivo- tante. Cultura lui pote fi egal de lucrativă; afât în cultura mare, cât şi în cea mică. Afară de ele, mai sunt şi plantele medicinale, - a căror cultură este şi mai băndsă, dar consumaţiunea lor este şi mai restrinsă, căci le cumpără numai în farmacie și droguerie, 

| Chimionul, _ | 
Chimionul scu Chimănul (Caru cari) fig. 74, face parte din familia umbelliterelor, El este plantă bie- „nală, caci tija, -şi semința, o: produce numai în anul al doilea. EL. se-cultivă- mai mult pentru Oleiul. eteric, ce se găsesce în semința. lui, și care servă ca:conâi-
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„ ment pe brânzături,. pâne, prăjituri şi la fabricaţiunea 
licorului de chimion -(un fel de rachiu aromatic). Chi-. 
mionul se mai cultivă une-ori. şi ea, plantă accesorie 

| prin fEnaţiile și păsciunile artificiale. 
şi naturale, din causă că foile lui 
tac iarba şi f6nul să fie nu numai mai 
gustâse și mai plăcute la mâncare, ci. 
şi  avantagidse pentiu tot soiul de 

“vite domestice, căci s'a constatat ca. 
„ chimionul are o bună influință asu- - 
„pra secreţiunei laptelui. De aceia el 

n'ar, trebui să. lipsâscă din nici o:pă- 
-şune su fânaț axtificial şi perma- 
nent; 1—1,5 Klgr. seminţă de chi- 
min este de ajuns pe fie-care păşune 
și fânaţ, la hectar, care sar putea. 

„împrăștia și acoperi ușor pe ori şi 
> ce pajiște, primăvara la grăparea fânaţelor și împrăștie- 
vea muşurdielor -ete. Chimionul este o plantă . puţin” 
pretenţiosă, atât faţă de climă, cât şi față de teren. 
Reuşesce aprâpe.pe tâte terenurile; afară dacă - sunt 
prea jilave seu prea secetâse. 'Terenurile ravene, şi 

- protunde sunt cele mai bune-pentru el. Ca, plante pre- 
mergătore pentru el se potrivesce mai bine plantele 
prășitore, cari lasă, terenul curăţit de buruieni și tot- 
odată mobilisat- Dar tot așa de:bine Pam putea cul- 
tivd după cereale su după o plantă de nutreţ. 

  

Fig. 14. Chimion (Ca- 
run „carvi), 

„=:  Chimionul se cultivă: în două moduri: stu sub o: 
plantă protectore “și pe terenul, unde are să,rămână 
definitiv, pentru ca planta protectore să-l adăpostescă, 

- și apere de buruieni'ca să nu-l copleșescă, -sâu că-l. 
sem6năm mai întâiu în straturi s6u resadniţe și apoi 
il sădim numai cătră tâmnă, pe locul unde are să r&-- 
mână definitiv. Casul din urmă este mai avantagios, 
căci pănă atunci nu numai că îi putem lua pămân- 
tului o recoltă, un folos Gre-care, dar avem Și timp 
nai mult ea să preparăm pământul în 'de ajuns pănă 
la sădirea lui, ca el să se pâtă desvrolta mai bine în 
pământul mobilisat și îngrăşat, o |
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Însă acesta se pote aplica cu steces numai acolo,. unde este-o climă ceva mai umedă, decât cea de stepă, incât putem conta, pe la finea luii August scu începutul - lui Septembre ca să avem o plâie, şi plantele să gă- sescă destulă, raveniclă în pământ, încât ele să s6'potă prinde fără a avea trebuință de udat. Înti?o climă, mai secetosă — arvridă de stepă — unde -nu suntem sigună de plâie la timpul cuvenit, și pentru a nu ne - întârdia prea mult cu transplantarea lui, acolo. este mai preferabil de a-l sămăna, sub o plantă protectre pe locul unde are să rămână definitiv. După: recolta, plantei protectâre el însă trebuesce săpat şi rărit, 
Fie că-l cultivăm după o metodă su „alta, pentru el pământul trebuesce arat adene din tomnă ŞI peste iarnă îl lăsăm .îa brasdă, crudă. Primăvara "i „mai dăm încă 1—9 arături, și îl sămănănm de-6dată cu. planta protectâre. Dâcă este de lipsă gunoi, gunoiul “îl dăm tot-deuna din tomnă, şi tot atunci îl punem sub brasdă.. Ca plantă protectâre _pâte 'servi “orzul, morcovii, in, mac, bobul, rapița, și grâul de-tâmnă;- bob, „rapiţa,. MOrcovii, bobul și inul, cară se prășesc scu. se smulg și lasă pământul curăţit în urma, lor, sunt mai bune pentru e]. Chimionul se semănă de ordinar “cu - mașina în' rânduri la, 40 cm. distanţă Cantitatea de se mință ce se 'dă la hectar -este de. 9—15 klgr.- la îin- prăștiere și 4—10 klgr. s&mănată în rânduri. După se: „cerea plantei protectâre, chimionul se răresce, se sapă și plivesce de repeţite-ori, atât în tomna aceia, cât și în primăvara următore. | e a o Pentru transplantare, îl s&mănăm mai întâră “în straturi s6u resadniţe în grădină, sâu la, un “loc ceva, mai adapostit, unde îl rărim și curățim de buruieni, “-. „Prin August sâu Septembre, când el a ajuns deja la la “grosimea unei pene de gâscă, îl--scstem și trans- plantăm la. locul unde are să rămână: detinitiv,-: și să, crsscă. Pănă atunci, avem timp suficient nu nu- „mai de a lua recolta de pe teren, de&r și să îngri- jim în de ajuns terenul: „să-l arăm de, 2—3 ouă eventual să-l și gunoim. Pentau sădire, firele scâse din
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pământ, le retezăm rădecinele cele subţiri şi foile, 
“tăindu-le la amândouă capetele şi lăsăm numai un 
trunchiii, ca de 6—7 em. lungime, pe care îl înmoien 
înti'o ciruială, făcută din lut, apă şi balegă de vită, 
„pentru a împedeca transpiraţiunea, .şi astfel apoi pe: 
terenul preparat gata le sădim punându-le la 80 em. 
distanță între rânduri şi 10—15 cm. între fire, şi le 
acoperim. cu totul cu ţerină. 

Decă pământul a fost raven și plantele an găsit 
destulă umiditate acolo, ele în curând încep să pro- 
ducă alte foi şi răsar în scurtă vreme. Decă însă ieste 
secetă și pământul uscat, atuncă seu că trebue să le 

„udăm s6u ca ele întârdie cu răsărirea.. Când au în- 
ceput să răsară, ele trebuesce prășite: cu prășitârea 
mecanică printre rEnduri, căci altfel le inundeză şi co- 
pleșesce buruiana. Mai târdiu după ce au răsărit: tote 
firele: trebuesc iarăși prășite, 1—2 ori pănă ce s'au 
întărit bine. Porcii trebuesc ţinuţi departe de el, căci 
la din contră, îl rimă și ne scot tote firele din pământ. Pri- 
măvara viitâre încă îl putem prăşi odată sâu de două 
oră, cu prăşitorea mecanică. De altcum buruienile acum 
nu mai sunt așa de periculose, de dre-ce i dau de 
timpuriu tijele ramurâse, cari suprimă complect bu- 
ruiana. Chimenul înfloresce deja de timpuriu și se câce-- 
prin Maiă. seu cel mult pe la începutul lui Iunie. Vin- 
tul îl culcă la pământ, a] 

Dintre insecte este un fluture (Depressaria ner- 
vosa), care găuresce -tijele şi-şi depune ouăle şi chry- 
salida în umbele și tije. Decă Depressaria sa întins 
prea, tare, unicul iemediu contra ci este, de a aduna 

„chimionul cu paie şi mirişte cu' tot la olaltă, și ai da 
foc, pentru a distruge insectele cu ou& şi chrisâlide 
cu tot. o 

Chimenul după ce s'a copt se smulge şi usucă 
în piramide, apoi se treeră. Produoţiunea lui este de 
'7—18 q. bâbe la ha, și'24—46 q. paie. Paiele lui us- 
cate nu sunt bune decât de aşternut și pentru foc. 4
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i | Muştarul.. 
Muștarul negru (Sinapis nigra) este planta a cărei semințe se întrebuințeză des și la noi pentru fabricarea muştarului ordinar și numai muștarul englesesc se fabrică din semința dela cel alb (Sinapis ulba), Pentru muștar trebuesce estras mai întâi oleiul gras prin tescuire, și apoi se estrage cn vin sâu cu spirt oleiul eterie, cel pişcător. Muștarul negru conţine mai mult oleiu eterice decât cel alb, dar cel alb este mai gustos... Muştarul negru are păstăi lucir cu semințele negre, iar cel alb păstăile aspre şi pă „rose cu semințele albe. Ei 
Și unul și altul sunt plante anuale și se semănă primăvara, adesea și pentru nutreţ verde sâu ca îngrășemint verde. 
Muștarul iubesce un pământ; permeabil cald și bogat dela, natură, seu bine îngrăşat. Tot-odată el să fie curățit de burnieni. : E] reușesce bine în ţeline și. în nămolul: bălților secate. Îl. se-- mă&năm bucuros în al doilea an după gunoire.. Prepararea, tere-. “nului este.identică cu acea, pentru rapița măruntă de-primăvară, și se semă&nă primăvara, prin. Martie s6u Aprile. Cantitatea de semință necesară este de 15-—20 klgr. la ha semănat în rânduri 

la 20—30 em. distanță, și 20—30: klgr. .semănată prin împrăşe tiere. Pentru ca să nu-l copleşesei, buruienile, el: trebuesce stu 
plivit, su mai bine prăşit cu -prășitorea ' mecanică, odată su - “de donă-ori, după trebuință. Se câce prin Iulie și August, Se seceră, când bobele la cel negru au început să se înegrâscă,. iar la cel alb după ce bsbele s'au -îngălbenit.. La uscat, el tre- 

_ buesce ferit de ploie, şi apoi se treeră cu mlăciul scu mașina, 
Producţiunea este de 10—14 hl. seminţa,la muștarul negru, iar 
la cel alb de 15—20 nl. la ha și 10—15 q paie. Un hectolitra “cântăresce 60—64 kler. | a 

Anasonul. | _ 
Anasonul su Anisonul (Pimpinella anisun) este plantă aroma- 

tică de proveniență orientală, care se întrebuințeză des ca „Con- 
„diment. Este plantă anuală, care se semănă primăvara prin 
Martie și Aprilie. EI cere un pământ cald, permeabil şi bine 
îngrăşat. “Verenul lui-se ara din tâmnă adânc, și peste iarnă, pă- 
mentul. se lasă. espus în- brasdă, crudă, pentru, ca să înmagineze 
mai multă umiditate; iar primăvara să-l putem semăna cât se
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pote de timpuriu. Se semănă in rânduri su prin împrăștiere. 
Cantitatea de semință necesară la hectar este 15—18 klar. la 
ha semnată în rânduri la- 30—50 em. distanţă, seu 20—95 

klgr. semă&nată prin împrăștiere. 

Anasonul este mai bine de a-l semăna în rânduri ca să-l 
putem prăși cu prășitorea mecanică în loc de plivire, pentru 
a-l curăţi de buruieni, care prea des îl copleșese. Se coce prin 
Iulie şi Augnst. Atunci se smulge şi se legă în legături mici, se 
usucă în piramide și se treeră. Producţiunea lui este de 450—800 
klgr. la ha și 18-96 q paie. Un hectolitru  semință de anason 
cântăresce 34—35 klgr. Seminţa. lui o cumpără cu preferință - 
fabricanţii de licorură și se plătesce Dinișor 100 klgr. — cu 150 
lei și mai bine. .- 

_ Coriandrul. 

Coriundrul (Coriandrum sativum) fg..T5.a. se deosebesce 
de celelalte seminţe oleidse-aromatice prin semința, sa cea gău- 
n6să. Este planta anuală. Recere un pământ intermediar per- 

meabil şi bogat. Terenul se 

prepară încă din tâmnă. Se 

semănă primăvara în. rânduri 

seu prin împrăştiere. Cantita- 

tea de seminţă necesară la, 

hectar este îndoit de mare 

ca la celelalte seminţe oleidse. 
La împrăştiere 35—50 kler., 
iar semănată în rânduri 30—32 
klgr. la ha. Coriandrul este 

mai sigur de reuşită decât anasonul, Recolta” este de 7—12 y. 
semință şi 18—30 q .paie la ha. Întrebuintarea, seminţei lui este 
analogă cu a anasonului. - 

  

"Fig. 15. Coriandrul sativum. 

Susanul. 

Şusanul ( Sesamna orientul) este o. “plantă olei6să, a cărei 
semință o cumpără și întrebuințeză des simigir şi brutariy, de 

o pun pe covrigi, şi halvagii la fabricațiunea de halva şi tachân 

și alte mâncări orientale. El este originar din India orientală
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dar se cultivă prin Egipt, Turcia, și reușesce pe deplin și la noi. ” Cu tote acestea, semința lui se importă din 'Turcia, și Grecia. Sesa- mul pentru ca să se- pâtă câce semința lui în de ajuns, are “lipsă de o climă aridă şi să fie ferit de vânturi reci. Îucolo „Trecere un pământ profund şi permeabil — cală și gunoit. Reu: șesce bine și pe terenurile espuse inundațiunei seu unde îl pu- tem irriga. Cu cultura lui la noi, Sar putea ocupa numai grădinari! bulgari și serbi, cari ?i pot face irrigaţiune. EL se pote cultiva după . lucernă, trifoiu şi alte plante, cari părăsesc terenul de timpuriu. Pământul se ară din tâmnă adene, şi primăvara. îi se dă numai cu estirpatorul s6u se întârce, se grapă şi tăvălugesce. "Dacă !i se face irrigațiune se trag mai întâiu rigolele pentru con- 

1 

ducerea, şi distribuţiunea apei — se udă bine pământul şi apoi se semănă. Se semănă în rânduri la 30—50 cm. distanţă. Se se- m&nă pe la începutul lui Maiu 15—95 klgr. semință la ha. După . semnat se grapă seu tăvălugesce din nou, apoi “i se dă apă în rigole, care se lasă, să curgă. necontenit pănă ce plantele au re- sărit deja tâte bine. La 3 săptămâni după semănat, plantele se rărese —„lăsându-se între five un spațiu liber de -30—35 em. și se trage pământul în jurul lor. După acesta se irigeză din nou, „care se repetă din două în două săptămâni. Se recolteză tot pe irrigațiune, căci pe timp -de secetă "i se desfac tecile și bobele se, scutură aprope cu totul. Producţiunea este de 15—2î hl. se- mință la ha, - . i 

Fincinul.. - 
„Fincinul numit şi Anason dulce (Foeniculum officinale) este plantă bienală și anuală. Se semănă tâmna sub secară seu pri- măvara pur. Seminţa, lui o cumpără farmaciştiy și .droguiştir. 
„Fincinul cere iareși un teren intermediar profund și -per- meabil, gunoit; şi curat de buruieni. 
„Dacă îl cultivăm singur îl semănăm în rândul su mai bine întâiu în straturi s6u resadnițe, și apoi când este: de 6—9 em. înălțime, îl transplantăm pe locul unde are să rămână defi- uitiv, Dacă Pam semănat odată, el dureză multă vreme, dar se- 

nință produce tot numai în al doilea “an. El trebuesce curăţit în continuu de buruieni, fie prin plivire, fie prin săpare. De aceia, este mai nimerit de al semăna, dela, început în rânduri la
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20—295 em. distanță, ca să putem întrebuinţa- prășitârea meca- 
nică; pentru distrugerea burvienilor, 

Cantitatea de seminţă este de 3—10 Fer. la ha semenate 
în rânduni și 12—10 klgr. semănat prin împrăștiere. El se „coce.. 
forte inegal; și umbelele lui se. taie numai tot în al doilea, an, 
Producţiunea este de 7—13 q — seminţe și 20—36q paie. Ă 

Neghinica, 

Neghiniea, Cer nușca Negrilica seu Chimion negru (.Vigella 
saliva) este iareși o plantă, aromatică, la noi des întrebuințată, 
Ea este plantă indigenă, cultivată prin g grădini, iar seminţele ei le” 

cumpără băcaiii, cofetaril ete.” şi cășarii de le pun pe brânza 
„albă“ „numită de Brăila și altele. Neghinica este o plantă: - 
anuală din familia ranunculaceelor.. 

Recere un pământ permeâbil: desfundat şi curăţit de bar u- 
iei. Pământurile intermediare lutâse şi nisipose sunt cele mai 

bune. Tot odată pământul trebue să fie stu bogat dela natură 
seu să-l gunoim noi. EI se ară din tâmnă adânc, și peste iarnă se 

lasă în brasdă crudă. Primăvară, se grapă şi m&runţesce bine, 
eventual se ară din nou se grapă și apoi se semănă în renduut: 
Cantitatea, de semință este de'15-20'kler. la ha. - 

După, ce a răsărit, se plivesce seu se prășesce cu prățivârea, 

mecanică ori cu sapa de mână de două-ori, apoi se răresce — iar la. 

sapa din urmă se trage ceva ţerină în „jurul ei. Se coce prin 

Iulie și August. Producţiunea este .de 10—18 q seminţă la ha. 

Sofranul. 

Sofanul (0. ocus salivus) este o plantă - comercială, care 
deși la noi se consumă în cantitate considerabilă, totuși pănă 
acum: nu se cultivă. EL face parte din familia, irideelor şi se 

asemănă inult cu brănduşa, căci florile lui nu apar „primăvara, - 

ci tomna prin Septembre și Oetobre. El se înmulţesce prin cepe 

mici — căţei — ca usturoiul, pe care îi punem în păment luaţi 
din o c6pă mai vechiă, de obiceiu de 4 any. Partea care se în- 
trebuinţeză la el, nu sunt foile nică seminţa, ci numai stiema- 
tele din florile femele, câre se scot cu îngrijire din fl6re, 
se usucă: la o temperatură potrivită, şi conservă în flacâne de
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de sticlă, închise evmetice și vinde în comerciu, Șofranul: se între- buinţeză în industrie la văpsirea stofelor și altor Obiecte în spe- . cial alimente, căci dă o culsre galbenă-aurie, „deşi puţin con- stantă, şi un oleiu eterico-aromatic, 2—70 » din care causă îl întrebuințeză. des parfumerii, destilatorii, cofetarii ete, 
__ Șofranul este plantă orientală, care se cultivă cu deose- bire în țările calde ale Europei: Spania, Francia de sud, +Ita- lia, Austria, Ungaria etc. La noi pănă acum el nu s'a întrodus încă în cultura mare — din causa, lipsei de braţe. . 

Șofranul recere înainte de tote o climă dulce, clima, vinu- lui, ferită de “călduri mari ca și de geruri violente ȘI O espo- siție de sud, în fața screlui. “EI nu se cultivă în câmp. des- Chis, ci mai mult în "grădini închise — grădini de iș6fran' —' cari remân 4—5 ani destinate culturei lui. Însă trebuesce „ob- _servată o anumită rotaţiune la, înfiinţarea lor, căcr mai curând ca î—10 ani şotranul să nu fie pus pentru a doua 6ră pe ace- lași teren — din causa parasiţilor lui. De -asemenea, şofranul este des căutat și mâncat de tot felul de animale maxi şi mici de animalele domestice, iar dintre cele sălbatice de iepuri, ș6reci, insecte etc,, cart îl pot nimici cu totul. De aceia “grădinile lui trebuesc închise tot-dcună, “cu gard. — mai bine “cn gard de sirmă cu ghimpi, | SIR 
Șofranul recere un pământ permeabil adânc și curăţit de buruieni. Tot odată el să fie şi tare gunoit cu Bunoiu bine des- compus, şi pe cât este posibil îl gunoim la două adâncimy di- ferite: tâmna, îngropăm gunoiul în brasda, adâncă la 20-—95 „em., iar.primăvara sub una, superficială numai de 10—15 em. 
Pământul se 'desfundă tomna, sâu cu plugul rajol su mai bine cu casmaua, şi: peste iarnă se lasă espus în brasdă crudă. Primăvara îl arăm din nou, odată oră de dout-ori, îl grăpăm și tăvălugim: În urmă îl împărțim în straturr mici înguste, ca de pe margine să ajungem la sădit fără de a călca cu picidrele. Căţeit lui de semință, luaţi dela cepe bătrăne încă în Iunie a anului trecut şi conservaţi în pivnițe, se pun acum în pământ la 10 cm. depărtare unul de altul și la 15—18 em. adâncime. Plantatul lor se face la, finea lui August su la începutul lui Septembre. Distanţa, între rânduri este de 8—20 cm. și la 8—4 săptămâni după plantare se ivese „deja primele floir. Înflorirea, Dr. G, Maior, Agricultura rațională 11, . 15
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“dureză tot-deuna din August și pănă prin Octobre. Recolta 
macsimă o obţinem însă numai în anul 'al doilea și al treilea. 

Lucrările de întreținere nu sunt decât plivitul și prășitul 
pentru a ţine locul curat de buruieni. După ce i-am recoltat 

" tâmna florile cu stigmatele, primăvara se ivesc foile, cart dau 
cel mai bun nutreţ verde pentru vacile cu lapte, din câte esistă. 
Aceste se cosese și :câte nu le: putem întrebuința vara le 
uscăm pentru iarnă. Afară de inimici este periculos pentru şo- 
fran cu deosebire o ciupercă parasită (Rhizoctonia crocorum) care 
îl.pâte distruge cu desăvîrşire. Unde s'a ivit ea, trebuesce în- 
tors şi mai curând de 15 ani, să nu punem şofran stu alte 
plante, pe care încă se pote hrăni parasitul: tutun, lucernă, tri- 
foiu, cartofi. etc. - 

Dificilă este la şofran cu deosebire recolta şi uscarea lui. 
Diminsța pe rouă se rup florile desvoltate peste nâpte și se 
scot stigmatele cu unghiile, cari se tind pe hărtie albă şi usucă 
mai întâiu Ja sore și apoi la căldura temperată artificială 35 în 
cuptâre anume făcute scu în cuptârele de pâne, după ce-am 
scos pânea. După ce sa uscat se închide ermetic în sticle și 
apoi se vinde. , 

Recolta lui este mică. În anul prim nu obţinem decât 
3—4 klgr. stigmate, anul al doilea la 40 klgr. al III-lea 25 kiar. 
așa că în termin mediu nu putem calcula mai mult de 15-20 
klgr, la ha, une-ori însă nici atâta. Însă el este scump, căci un 
klgr. se vinde cu câte 100—120 lei. Afară de stigmate mai ob- 
ţinem şi pănă la 160 q nutreţ verde — așa că acolo unde sunt 
multe braţe ieftine disponibile, cultura, lui este destul de ren- . . 
tabilă. | 

- În anul al 4-lea su a, 5-lea unde cepele lui produc multe 
cepuţe — căţei — prin Iunie 'se scâte, căţeii se desfac şi păs- 
treză- la un loc umbrit de sâre și bine ventilat și prin August 
s6u Septembre se planteză din nou — iar cepile vechi se dau 
la vite, : . 

Hameiul. 
Hameiul, hemeiul și himeul (Humulus lupulus) fig. 

76 este o plantă vivace, volubilă şi face parte din fa- 
milia urticeelor. Ea este plantă dioică, adecă secsele
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sunt deosebite nu numai după Hori, ci și după fire; „cel cultivat este planta femelă. &r cel sălbatic ce se găsesce prin păduri este de cele mai niulte ori, der nu totdeuna, planta maseulă. Ca - o altă, particularitate “botanică a "lui' este, că între plantele volubile —. acăţătâre — e] se învârtesce totd6una invers dela, stânga spre „“Arâpta, pe când cele mai. multe - se  învârtese dela drepta spre stinga. . Ă a 
Hameiul este o plantă indi- genă, care; cresce în: stare sălba- tică pretutindenea pe la noi, pe garduri, pe Copaci şi arbori în pădure, crânguri ete, Din el se cultivă, totdâuna numai planta. fe- melă,. pentru făina galbenă şi mi. rositore a -ei, numită lupulină, ce: se găsesce între florile temele — 

  

bracteele ei — și care se întrebuin- Fig. 76. Hameiul (Humulus - teză la fabricaţiunea berei, une- lupulus), ori și la panificaţiune. Hameiul cultivat înfloresce cu 2—38 săptămâni în urna, celui sălbatic. Fie-care flore- este învălită de două bractee și are un perigon solzos. La basa bracteelor în apropiere de gineceu se găsese nisce. glandule (ghinduri), cari produc lupulină. . Glan- dele acelea lipsesc cu totul la florile mascule și sunt. în numer restrins şi la florile femele. Acestea: însă diferit după varietatea. și modul de cultură a ha - meiului, 

Hameiul face parte din grupul plantelo numite: „cometeiale. și tace obiectul unui comerdiu. destul de întins, după ce. consumațiunea bergi cresce în tâte țerile şi statele din an în an,și mai cu semă în urma devastărei viilor de cătră filoeseră,: i 
. Val6rea, lui depinde totdsuna după cantitatea de lupulină ce se găsesce în florile sale; €r acesta iarăși 

îi 15.



depinde niult. de. varietate, sol, climă şi alte. condi- 

ţiuni locale. -. aa 

Preţul lui este fârte nestatornic și. presintă . mari 

oscillaţiuni dintwun an înaltul, mai cu semă după ce 

el nu se pâte conserva mai mult de un an. Apoi-mai 

vine la mijloc și producţiunea, anul, conjucturile pie- 

ţei, speculaţiunea etc. cari odată îl urcă forte mult - 

în “preţ, alte ori îl scad, de abia se găsesc muşterii 

cară să-l. cumpere pe un preţ tare scădut. - Cu tote | 

aceste oscillaţiuni, cultura lui este destul de rentabilă, 

ca.să merite a se ocupa cineva cu ea. Sa 

_ Pentru reușita lui se cere înainte de. tote alege- 

vea, unei varietăți bune, care să .se potrivescă,. bine cu 

condiţiunile localităţii, unde voim să-l cultivăm, căci nu 

tâte varietățile au egală importantă şi valore econv-: 

mică. Cel mai bun între tote, se. consideră a, fi ha- 

meiul tomnatice de Satz, care se cultivă în jurul. ora- 

şului cu același nume în Boemia, apoi hameiul de Ba= 

varia (Spalt și Niremberg) hameiul tomnatice de Win-. - 

temberg, de Posnania (Neutomiș]) şi altele. 

La noi pănă acum cultura lui nu s'a întroduis 

„încă, în ţeră, afară de câteva încercări isolate. Der s'a, 

întrodus de pe la anii 1875, cu bun succes în Ungaria, 

atât în Ungaria de sud (Bellye) cât și în Transilva- 

nia, cu deosebire pe valea Tirnavei mari, în jurul ora- 

şului Sighișora, unde cultura lui s'a întins binișor şi 

ia dimensiuni tot mai mană. Pentru Transilvania ha: 

"meiul tomnatice de Wiirtemberg s'a dovedit a fi supe- 

rio celui de Satz, și superior chiar celui original, cul-' 

tivat în Wirtemberg. Cultura lui ocupă actualmente: 

numai în Transilvania 237 jugăre catastrali. La ea; - 

paatieipă mai mult -burghesii sași și câţiva -mari pro- 

prietazi unguri; Românii nu se ocupă de loc cu ea.. 

Venitul :net' al lui. se evalueză în termin mediu la 300 îl. 

_ Hameiul nu se cultivă în câmp deschis ci mai: 

mult în grădini proprii de hameiii, unde rămâne 12—15 

„ani la aceiaşi producţiune. Deși el cresce pretutinde- 

„nea, totuși (lui i trebuesce înainte de tâte o climă ceva, 

mai domâlă, umedă şi cu deosebire un loc ferit de 
7



vânturi violente şi. reci. Vânturile veci i strică forte mult. Văi înguste și închise, cu neguni şi ceți -multe, nu-i convin. Din contră, iubesce costele înclinate spre „sud și adăpostite contra Criveţului. Poienile adăpostite, „de copaci mari. în pădure, încă *i convin de multe-oar. Faţă de teren, hameiul nu este prea, esigent. Reuşesce aprope pe ori şi ce teren — numai să nu fie de tot ușor, dar nici de tot compact şi rece. Terenurile pro- funde permeabile. și calde, sunt tot-dsuna cele mai bune pentru el. Pe terenurile marecagidse și turbâse însă nu reușesce. Pe terenurile calcarâse „Și cretâse, dacă solul este destul de profund, reușesce tot-deuna bine și este sigur. a Me | În privinţa plantelor, ce-i preced, el este: iareşi pu- „Tin pretenţios: reușesce destul de bine după ori și care plantă, atât după cereale cât şi după plantele :prăşi- tore, numai dacă pământul: este fertil, Se potrivesc „pentru. el şi păjiştile bogate, grădini de iarbă, păşuni Şi fenaţe, cazi au adunat în decursul ariilor mare can- titate de substanţe humice.. Apoi pentru cultura lui pămentul trebuesce mai întâiu curățit de buruieni și bine îngrijit. De aceia este indispensabil, -ca, să des- tundăm.. pământul cu casmaua, s6u cu un plug rajol la, 0,6—1,0 m. adâncime și apoi să-l gunoim din greu; . :— mal bine ar fi, ca gunoiul să-l dăm la două adân- imi diferite, ca cu atât mai mult să putem r&sbi pă-.: mântul cu gunoiu, - | pp “La, desfundarea pământului, senlința, de buruieni „are să găsesce de ordinar în sol, vine îngropată atât de adânc, încât numai pote germina şi resări, şi pe câţi- va ani suntem. asiguraţi de buruieni. Gunoiul “însă trebue să fie şi el: fermentat, : ca să nu conţină : se- „minţe de buruieni în stare de a germina. Desfunda- vea terenului să, se “facă tot-dcuna, tomna, şi peste iarnă pământul se lasă în brasdă crudă, espus ge: rului și îngheţului de- iarnă, ca să-] amendeze. Gunoiul îl putem căra jumătate tomna, și jumătate primăvara. Pentru hameiu terenul având să servescă mai mulți ani. la, aceiași cultură, pe el nici odată nu-l 
7 | o
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„putem lua în xotațiunea ordinară, ci-și are grădi- 
nile: 'sale proprii. Forte bine este, de-al combina cu 

-. cultura, lucernei seu a sparcetei; că dacă este lipsă. 
“de o variaţiune, să schimbăm. o plantă cu cealaltă, 
“Bind” ambele de durata lungă, şi una servind la cură-. 
țirea, rădăcinelor celeilalte, ca apoi după întorcerea, 
aceleia, prima să reușâscă cu atât mai sigur. Și am=: 

_bele sunt plante destul de esigente. 

Înfiinţarea grădinei de hameiu. 

“Înfiinţarea, grădinei de hameiu şe începe cu des- 
tundarea pământului- tâmna pe cât e posibil pănă : la. 
1 m. adâncime și gunoirea lui. Primăvara îndată ce 
s'a svântat pământul, îl grăpăm bine pentru a-l m&- 
runți deplin, şi în urmă, îl tăvălugim. Apoi începem a. - 
măsura și însemna cu teruși locurile, unde are să vină. 
“hameiul și anume tot-dâuna în rânduri drepte, pe. 
cât este posibil în direcţiune dela sud la. nord și 
la o distanță de 1,5—1,72 m. în pătrat. În locurile 
marcate se fac apoi cuiburile de câte 25—30 em. adân- 
cime, cu casmaua și sapa, în care vine pus hameiul. 

Hameiul nu se semă&nă din seminţă, ci să sădesce 
din butași. Butașiă se iau tot-d6una dela cordele — : 

vrejii. mai vechi — cară sunt încă în putere — dela, 
un hameiu de 7—S8 ani, şi ei să aibă grosimea 
“unui toc de pene de gâscă, cu câte 2—8 ochi seu mu- 
guri. Ei'se taie tot- deuna de-asupra pământului și ca: 
de 10—15 cm. lungime. 

De plantat, hemeiul se planteză pe. la finea lui | 
„Martie seu prin Aprile, punându-se câte 2—3 butaşi 
în pământ astfel, ca virfurile lor să se întâlnescă, de-a- 
„supra, iar de desupt să aibă un spațiu de 13—15 cin. 
între ele. Tot odată li se pun nisce mică beţigașe sâu 
nuiele pe cari, să se.potă urca vlăstarii cei tineri ai lor 
în anul prim. Îndată ce el a resărit trebuesce săpat și 
plivit de mai multe-ori de buruieni, care îi sunt vă- 
tămătore și apoi în urmă se_ trage țerina în jurul, cui- : 
burilor — îl mușuroim. — Prin “Iulie legăm vrejii cei 
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mai puternici pe aracii lor. Unii cultivă în anul prim „printre r6ndurile de hameiu, pănă ce el este încă mic; alte plante accesorii ca: bob, mazăre, stecle, morcovi, cartofi, pentru a obține un folos 6re-care dela pământ şi să suprime buruienile, Deși cu culturile aceste ac- cesorii se: obțin 6re cazi tol6se, totuși” ele nu sunt de vecomandat, de dre-ce ele încă estrag o parte din alimentele hameiului, de aceia este mai bine, să re- nunțăm în acel an la ori ȘI ice folos și beneficiu. Dacă în anul prim se fac ceva, flori, pe acelea, le putem culege și folosi, dar alte beneficii să nu urmărim, Spre tâimnă tăiem hameiul dela pării6nt și punem peste el: ceva -ţerină și mai târdiu gunoiu bine fer- mentat, ca să între cu mustul zăpedei în pământ. | Lucrările de întreţinere. Luerările de întreţinere „ale lui se reduc'la săpat și arăcit. Araci seu prăjinile : "şi sira, represintă tot-dâuna capitalul cel.mai însem- nat la cultura hameiului. Araci s6u prăjinile trebuese să fie drepte, lucii, fără câje și noduri, și de câte 6—7 m. lungime. Apoi ele sunt tare espuse putredi- rei, mai cu sâmă la partea de jos, unde întră în pământ, Pentru aracii de hămeiu, se iau tot-dâuna prăjini lungi ȘI subțiri de molid s6u brad, mai bune sunt cele de larice sâu zadă, cari unic se întrebuințeză în Anglia. Prăjini de alte esențe forestiere, ca irasin, arțar, cas- tan etc. se pot întrebuința numai în casurile estreme, ca suplimente provisorii a lor. Mult mai bună decât „aceste lemne, este însă de a întinde hameiul pe. sîma, care încă se întrebuinţeză, forte. mult și cu bun resul- „tat. Sirma o putem căpăta pe un preţ scădut dela di- recția, poştelor şi telegrafelor, sâu dela direcţia, căilor „ferate, din cel scos din 'serviciu, De întins, sîrma se întinde pe prăjini grâse 'și destul de puternice, ca să potă resista ori cărei presiuni, și acolo, unde 'este să vină în contact cu pământul, o ungem cu cătran. — Tot așa facem și cu aracii: s6u prăjinile ;. le ungem cu cătran scu le ardem și carbonisăm în partea de jos, unde e să între în Pământ pentiu ca ele să nu putredâscă. „Odată sîrma întinsă. în formă. de: schelă, hameiul se
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urcă pe sfora, care atârnă dela tel pănă jos:la pă- 
mânt, încât hameiul se pâte urca pe ea fără dea mai. 
avea trebuință de legat, ca pe araci fig. 77. 

Trasul hameiului pe sirmă are multe -avantagii 
asupra celui urcat, pe prăjini, 'că sirma, nu putredesce, 
hameiul are mai “mult, spațiu și lumină, iar vântul nu-l 

N 

— 

  

Fig. 37. Schela de sîrmă pentru întins hameiu. 

rupe așa de uşor, de Gre-ce el fiind pe. sforă, este 
destul de mlădios, ca să-l pâtă bate vântul și aplece 

“într”o parte și alta; și în fine şi la recoltat este mai 
ușor de a-l recolta, decât de pe prăjini, de Gre-ce tă- | 
iem numai sforile pe sub tel, şi, ele cad cu hameiu 
cu tot jos. Nu este deci mirare, dacă cultura hameiu- 
lui pe sirmă, căștigă tot mai mult teren. - 

Lucrările de întreţinere propriu dise sunt puţine - 
şi ieftine. Primăvara îndată ce au trecut îngheţurile, 
desgropăm hameiul. trăgând ţerina, de pe el în lături. 
Pe la 10—15 Aprile hămeiul se curăță, la care se 
taie și reteză tote tijele bolnave stu atăcate, cât ȘI 
cele supranumerare, lăsându-se numai 2—3 din cele 
mai vigurâse. Apoi se sapă: cu îngrijire şi aracesce. 
Când au început a-i da tijele, "i se pun prăjinile sâu 
sirma, făcând mai întâiu pentru ele gămi cu un par 
seu teruş de fer, pe care îl putem bate cu maiul, ca 
să le făcem destul de adânci pentru a pute fisca bine 

„prăjinile și să nu se plece înti'o parte s6u' alta; apoi 
il legăm cu paie sâu nuele de răchită oră teiu. în ju- 
rul lor. Prăjinile se pun tot-dcuna în partea vântului 
predominant. circa 20—30 centin. -în. lături dela ha- 
meiu. Tot odată la săpat se pune la basa fie-cărei * 

-
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tulpine câte-un coșuleț 'de gunoiu bine fermentat și descompus,. sâu un 'compost bun, și-l. acoperim cu. țerină. 
a | 

Cătră, finea lui Maiu hameiul se sapă.a doua-dră. se curăţă de buruieni, şi se taie şi vrejii supranume- vară, pentru a-i da lumină în de ajuns, iar pe cei 'r& mași, îi mai legăm încă odată, de două-ori mai sus, iar la legatul din urmă — de asupra — trebue să-]: stringem bine, ca să nu p6tă aluneca, în jos pe prăjina “lucie. În acest scop trebue tot-dâuna să ne 'servim de seară lungă și proptită. La săpatul din urmă îl mu- şuroim. Vrejii cei de desupt, cari es mai târdiu, se taie cu foi cu tot, pănă la 1—1,5 m. înălțime, pentru a, lăsa întrarea liberă aerului și luminei, printre rândurile” de hameiu. a 
* După aceste operaţiuni, lăsăm hameiul să crescă, neimpedecat, pănă ce înfloresce. EI cresce cu multă - „vigâre, și de multe-ori - trece și peste prăjinile „cele mai înalte; retezarea vrejilor supra, numerari şi celor . târqii de jos, are de scop de a îndrepta seva mai mult numai în sus spre Honi. Un timp favorabil îl ajută torte mult în desvoltarea, sa. Un timp ploios și rece, seu o secetă, îndelungată din contră, îl împedecă fârte . „mult din desvoltare, pănă în a-l compromite cu totul, J)e asemenea şi vânturi reci şi violente, *i strică. Cu un cuvânt reuşita lui depinde fârte mult de an, adecă „mersul timpului. “ De | 
Dintre inimici. și parasiți îl atacă: Cuscuta sâu torţelul (Cuscuta europaea); pălia seu o mucedelă albă, produsă pe: foi de o “ciupercă parasită (Podosphaera Castagnei) şi megrela produsă: de o altă ciupercă para- sită (Phunago salicina) care se ivesce mai mult după un timp umed împreunat cu multe furtuni. și rupturi de nori, E] atrage tot-odată la. sine şi păduchii de foi, “prin mana s€u sucul dulce, ce secreteză, și contra, că... vora cu greu putem lupta. . 

| „Dintre insecte afară de păduchii de foi se mai ivesc pe hameiu — venmele de pământ su. scărăbușul
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-(Melolontha, vulgaris), care *i vatămă rădăcinile şi foile, 
omida unui fluture (Hepialus humuli) fig. 78 dela, Noc- 

tura haumuli, Hypena. rostralis 
și Botys lupulina, apoi: un 
paiangen roșu (Tetranychus - 
hauintulă) şi altele. Contra lor 
avem puţine mijlâce pen- 
tru a-i combate. 

“Recolta. Recolta şi us- 
catul la hameiu, sunt ope- 
raţiunile cele mai. delicate, 

“și tot odată cele mai im- 
portante, căci de ele depin- 

| de în parte resultatul final. 
La o cultura ceva mai întinsă, trebue să ne facem o 
uscătore sistematică, care de ordinar se compune din 
o clădire ușoră de scânduui cu multe ventilațiuni. 
Acolo nu numai că-l uscăm mai bine și mai siste- 
matic, dar tot-deuna suntem siguri de uscarea lui, iar 
pe.un timp umed și ploios cel puţin nu ni-se muce- 
qesce și stiică. -De aceia înainte de tote pentru cultura 
lui trebuesc, uscătâre. sistematice. 

  

Fig. 18. Hepialus humuli. 

'Pimpul recoltei hameiului a sosit, când pe la fi- 
nea lui August seu începutul lui Septembre, inflores- 
cențele lui se desfac și apoi desvoltă un miros plăcut 
iar la pipăit sunt tari de sună. Inflorescențele au 
atunci o culdre verde-gălbue, și cu deosebire sâra și 
'diminâța ele degageză un miros delicios. 

Pentru cules, vrejii lui se taie cam 30— 40 em. 
de-asupra pământului, și apoi capetele de jos se în- 
n6dă într'un mod mare, ca să nu lăcrimeze, iar cer 

de sus se scot cu prăjini cu tot din pământ cu 
un instrument făcut anume. Prăjinile scâse se duc cu 
hameiu cu tot la locul destinat pentru cules, şi acolo 
vrejii cu toi și flori cu tot se scot de pe prăjini și se 
legă în mici legături de câte 60—80 em. lungime, de 
pe cari apoi se culeg florile una câte una cu “mghiile 
pe ciarceafuri, zăblaie, mușamale etc.
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| La fie-care fire se lasă numai un pețiol (codiţă) de 1,5 em. lungime, pentru ca să nu "i se scuture brac- tele. Apoi dintre floră se aleg și curăță tâte! foile și părţile streine, precum. și Horile bolnave stu urite. Florile se adună în urmă în coșuri, și apoi se cară la uscătâre, unde se tind forte subţire, şi fiind ferite de. ploie șe mișcă de mai multe-ori. 'Uscatul se pote face tot-dâuna; numai la umbră și fără praf şi gundie; decă ! mai bine decât oră. unde, în uscătâre sistematice. . În lipsă de aceste Pan putea, usca tindendu-l prin | „Șuri — pe arie, șoprone și podurile caselor. În o climă de tot umedă și rece, va fi de lipsă să facem uscători cu abur, -ori aer încăldit. Acolo. atenţiunea, ce "i să dă, trebue să fie şi mai mare, ca să nu-și perdă cu- IGrea seu aroma prin ardere stu 'o căldură, escesivă, - Uscatul dureză după împrejurări. 9—3—4 săptămâni. - „Hameiul este uscat în de ajuns atunci, când strins în mână și comprimat, după deschiderea palmei,. el nu mai rămâne comprimat; la, olaltă, ci a, devenit elastic, iși reia volumul și locul său de mai 'nainte. Atunci el este uscat gata şi pote fi împachetat şi pus în vân- dare, Hameiul 'se împacheteză și îndesă în saci mari, de câte 2—292 m. lungime și 0,78 m. grosime, și co- “prind câte 65—100 klgr. unul. ' În saci el trebuesce - bine călcat de 1—2 6meni, sâu îndesat cu 0 presă. specială. Vrejii rămaşi, dau în stare verde un bun nu- - „treţ pentru vite, iar uscajţi și păstraţi pentru iarnă sunt iareși bun nutreţ pentru oi, capre și vacile eu lapte. Cantitatea lor se urcă în stare verde la 60—100 q,. iar uscați Jă 19—99 q'la ha. o 
„Recolta de floră de hameiu vari6ză după an teren . și mersul timpului între 7-—8 q la ha. În Bavaria se calculeză în interval de 12. ani, doi ani buni, 'cară dau 8—12 q la ha, 6 ani medioeri cu 5—10 q și 4 ani slabi, unde nu dă mai mult de 2—3 qla ha. Valdrea şi prețul hameiului depinde de calitate, „an și de conjuncturile pieței — .speculațiune. În anii . veci seu unde conjuncturile pieţei sunt. defavorabile, - quintalul s6u'100 klgr. se vinde cu 40 A. — alte-ori și
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cu 400 fi. Valârea lui intrinsecă depinde după canti- 
tâtea de făină ce se găsesce în el; cu cât este mai: 
multă, cu atât el este. mai bun şi mai scump. : 

Fâina cea galbenă a hameiului se compune din 9,1%, principii amare, 
10;1—0,5%/. oleiu eterico aromatic 1,9—1,2 reşină şi câte-va procente tanină. 
Oleiul eteric este cel care dă mirosul plăcut al hămeiului. Când hameiul zace 
mai mult timp în grămedi mari, se volatileză o parte din oleiul aromatic, 
iar altă se descompune și pretace în substanţe rău mirositâre: acid baldria- 
„nic ete., după care putem tot-duna cunâsce hameiul mai vechiu de 1 an. 

Prăjinile scose din:pământ se păstreză peste iarnă, 
“sub un șopron ferite de plâie, oră dacă nu avăm loe 
disponibil pentru ele la adăpost, le punem s6u în gră- 
medi mai — piramide — ridicate cu: un capăt în 
sus, s6u în posiţiune orisontală peste altele scurte îim- 
plântate în pământ (puse în cruce). În ori-ce cas ele 
trebuesc bine îngrijite, căci represintă un capital des- 
tul de însemnat. ” 

Durata hameiului. O plantaţiune de hameiu dacă 
este bine reușită dureză 12—15 ani şi mai bine. Dacă 
la început se constată, că între butaşii plantați au 
fost și câţi-va de. sees masculin,- cari nu produce in- 
forescenţe, aceia trebuesc scoși şi înlocuiți cu alţii 
de secs femenin, mai târdiu eventual să completăm 
rândurile și locurile rămase gâle. Când insă după un. 
număr Ore-care de ani, hămeiul începe a da în con- 
tinuu înapoi în producţiune și a peri diferite cuiburi, . 
atunci în vetrele rămase gole, putem cultiva alt-ceva 
ca să nu umple buruienile locul: verze, cartofi, sfecle, 
etc., iar dacă vetrele sunt prea numărâse şi hameiul 
nu mai rentâză, atunci el trebuesce desfiinţat și în. 
locu-i cultivat alt-ceva, care să renteze pământul. După 

„câți-va ani de repaos, putem să cultivăm iareși ha- 
meiu pe acel teren. : o | 

Pentru întrecerea hameiului şi curățirea terenului - 
de el, după ce lam spart cu plugul, cultivăm mai 
bine o plantă prăşitâre su o plantă de nutreţ. Între 
plantele prășitore sunt bune cartofii, sfeclele, porum- 

„bul, iar între cele de. nutreţ. se potrivesce cu deose- 
bire lucerna după kameiu. Lucerna nu numai că reu- 
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şesce torte bine după hameiu, ci-l și curăţă bine, căci chiar și dacă ar mai eşi în lucerna unii vreji de -ha- meiu, la cositul des a] lucernei se taie. tot-deuna, și hameiul, așa încât cu timpul el trebuesce să se usuce. După lucernă de 5-6 ani, curăţind și desfandând din nou pământul, putem să, plantăm iareși hameiu, Unii | „au obiceiul, ca pe terenuri de tot fertile să, înlocu-. iască și întinerescă îndată orice cuib bătrân ce se usucă; scu pe cel atăcat — obținând asttel prin o întinerire succesivă grădini permanente de hameiu. Insă deci acâstă, sistemă se. pote . aplica pe unele te- renuri, totuși ea.nu este de recomandat, căci o va. riaţiune a plantelor tot-dcuna. este mai avantagidsă, 
Recolta, hameiului- în Transilvania a, fost în 1896 mai mică „decăt cea din 1895 —: numai de 2—3—4 quintale ds jugărul catastral la 1600—2000 cuibuni.. În acel an sa plătit şi mai rău nuniai cu 20—30-—40—50 fi. guintalul, pe când în anul 1895 el sa fost plătit cu câte 40—50—80—90—100 A. quintalul, De- bușeul hameiului transilvan afară de bereriile indigene — mai sunt Saaz — Auschah-Niirenberg ; inarfă ordinară .se esportă și in România ca să servescă Ja panificaţiune, ”



Cap. sr. 

Plantele teestile. 

Plantele tecstile se' numesc acelea, cari servesc la, confee- 
ționarea a tot felul de: împletituri, frânghii, sfor și țesături. 
Ele fac parte din grupul plantelor industriale, și cultura şi pre- 
lucrarea lor se pote face în mie — în industria de casă pe tim- 
pul iernei — cât şi în mare în fabrici mark de tors şi țesut in, 
cânepă, bumbac ete. În industria mică de casă ele oferă ocupa- 
țiune Gmenilor ocupați în agricultură, cu deosebire la femei şi 
copil pe timpul iernei,. când 'țeranul war găsi ocupaţiune și câş- | 
tig în altă parte. Cultura lor este forte lucrativă, iar prelucra- 
rea lor în mare a dat nascere la formarea industrii mari de fa- 
brică, -din cele mai formidabile ale timpului modern — atât 
după numărul personalului ocupat în ele, cât și ca technică ca- 
pitaluri, mașinerii perfecţionate, afaceri ete. După cultura lor se 
hrănese multe miliâne de Gmeni, iar din prelucrarea lor un nu- 

„măr îndoit şi întreit din acela. Cultura ca şi prelucrarea lor 
se pote face în mare ca, și în “mic. - 

În privinţa numărului plantelor teestile, țările calde 
— tropice şi subtropice — sunt cu mult mai bine 
înzestrate de muma natură decât ţările cu clima tem- 
perată ale Europei. Țările calde prin ieftinătatea Și can- 
titatea insemnată de fibre testile, ce p5t produce, ari 
reușit să cucerescă lumea: bumbacul, iuta, cânepa de 
Manilla. Astădi agricultorul din Europa este silit să 
le cunâscă și pe acelea, ca unul ce are dilnic de a 
face cu ele, ca consumator direct al lor — după va- - 
l6rea lor intrinsecă, ca şi după concurența ce îi fac 
producţiunei și agriculturei sale. 

In prima linie este bumbacul, care prin frumse- 
țea și ieftinătatea fibrelor sale a cucerit lumea Și a 
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codit mult pe tote celelalte teestile, Cultura bumbacu- lui este rentabilă, unic în tropice: Statele Unite, Bră-: silia, India și Egipt. Producţiunea lui trece peste 10 “mili6ne. de baluri a 180 klgr. și numai în Europa sunt, peste_70-mill. fuse în lucrare, „ocupate cu torcerea lui. Bumbacul derivă dela, nise arbuști: Gossypiuia basba- dense, hărsautu, arboreuim, herbaceam, et religiosum, a căror seminţe sunt închise în capsule și învăluite în nisce "peză lungă, cană la maturitate - se desfac și bumbacul ese afară; 
„Nu tâte firele de bumbac din „capsulă sunt de aceiași lungime . şi calitate; valdrea lor depinde de lungime, casă varieză dela 2—4 em. Fibrele de bum- bac sunt tot-deuna resucite și se desfac şi scămeză uşor,. Prin aceste ele:se pot uşor distinge de oricare. . alte fibre. La spălare ele nu se fac nică mai albe, şi peră șI din elasticitatea și tăria lor: D'aci albiturile de bum: bac lasă tot-dâuna scame după sine. Ca durată şi trumseţe ele sunt mulţ inferidre celor de in şi mătase, dar se impun prin eleganța şi ieftinătatea. lor. După „elasticitate, fibrele de in sunt de 15—20 oră mai tară şi mai durabile decât cele de bumbac, și numai de: 4 oră mai scumpe decât ele. "Pesăturile de in sunt cu 60—80%/, mai scumpe decât cele de bumbac, dar tot-odată ele. “sunt cu 100—150%, -mai durabile. Ca fiumseţe abia pot fi comparate. Deși pânzeturile de bumbae au fost întroduse în Europa abia de 100 ani, totuși ele au deve- nit adi generale — şi pânza de bumbac numită pânză de America, şi America şi tot felui de cartâne, sunt - cunoscute şi folosite pănă în cel din urmă sat şi familie şi mult mai ieftine decât pânzeturile de in su de Olanda. - Tata încă face o: concurență însemnată cânepei prin ieftinătatea, ei, deşi este puţin. durabilă Şi re-'- sistență. o - i | Iuta Corchorug testilis şi C, capsularis este o planțţă anuală ce se cultivă în India, orientală şi se trateză în. | tocmai ca, cânepa. Fibrele ei: au 0 culdre albă gălbue „ Une-oră și cenușie. Ele se pot târce și împleti ușor, se “văpsesc lesne și conservă bine ori-ce văpsea.. Se între-
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» buinţeză cu deosebire la fabricațiunea de saci, covâie, 
preșuri, gardine și tot telul de draperii pentru deco- 
rațiune. Este ieftină, dar are defectul că, pentru a pu- 
tea [i învapsită și țesută, ea trebuesce imprimată cu un- 
sore de pesce, pentru a nu se scămoșa și prin urmare 
este uşor inflamabilă şi nu resistă,' la, umedelă. Sacii de 
iută ce se vind în comerciu, deși sunt torte ieftini, dar: 
nu dureză mai mult de un: au, iar dacă i-a plouat o 

„ singură dată, ei sunt repuși cu desăvârșire, pe când cei 
de casă — făcuţi din cânepă — ţin câte 3—4—5 ani,. 

Inul de Zeelanda nouă se numesc fibrele dela, foile 
unei liliacee numite Phormium tenax, cari încă se în- 
trebuinţeză la ţesături. Un: defect al lor este, că ele nu 
suportă apa şi umiditatea. Cânepa de Janilla sunt iareşși 
fibrele dela foile de banani J/usa paradisiaca, A. tertilis, 
cari sunt lungi și se pot împleti, dar și“ ele sunt pu- 
tin resistente la sore și ploie. Cânepa de Manilla, se 
întrebuințeză mai mult ca sfâră la maşinile de sece- 
rat, pentru legatul snopilor și la alte sfori colorate ȘI 
necolorate. Tore însă sunt puţin durabile. a 

„În. Europa nu se pot cultiva, dintre plantele textile 
„propriu dise, decât numai două: inul şi: cânepa, iar 
uizicile după încercările și esperiențele tăcute de gu-. . 
veniul prusian prin anii 1880—83, cu diferite specii 
varietăţi de urzici, atât indigene cât şi streine, nu au 
dat nici un resultat şi nici că se potrivesc de loc. Pentru . 

_țera nostră ar mai fi și teiul, a cărui fibre încă se între- 
buințeză la legat și făcut sfonă și frânghii ordinare — atât 
în stare crudă cât și topit, dar ţesături din el nu se fac, 
așa, ca plante teestile propriu qise, nu sunt decât cele 
două.de sus. Cu atât mai mare importață. economică 
au ele-pentru noi, nu numai pentru valdrea, intrinsecă a 
fibrelor lor, care sunt supericre tuturor, cât şi priu 
aceia, că ele reușesce pe deplin și în ţările nâstre. 

La câmpie și coline, cânepa cresce în multe localităţi în. 
stare sălbătică și sălbătăcită, iar cea cultivată, reușesce și se 
tace aprope tot așa de mare și de bună, ca şi cea de Italia, pe 
când în Dobrogea, la Baltă și la munte, inul reușesce escellent și 
pentru fibre. Apoi acolo avem apă bună atât pentru topit, cât
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și braţele necesari pentru prelucrarea lui, de 'Bre-ce acele re- Sluni sunt. bine populate. Inul la- câmpie nu se pote cultiva în „mare, decât pentru semință, căcr! el deși reuşesce pe deplin, totuși din causa, climei celei secetose și uscate, de ordinar r&- _mâne prea, mic, încât nu se pâte lucra, . 
„Deci nu numai că avem facultătea de. a. “le. produce pe amândouă în cantitate și calitate suficientă, dar se Băsesce pen- tru ele și desfacerea, necesară, chiar în interiorul  ţărei, căcă „în țeră esistă peste. 40 fabricr mari și mici de frânghii, cari importă “cânepa” din streinătate, ne găsindu-o în ţeră ; pentru inul meliţat Sar găsi desfacere ! ȘI debușeu în! interior în indus- tria mică de casă la t&rance, icare să-l prelucreze în diferite pânzeturi pentru trebuinţele casei lor, | o N 

„În loc'ea țărancele să dea baniy pentru bumbacurile și pân- zeturile streine — numite pânză de America, şi cartonuri, să le învăţăm -și încuragiem în interesul lor propriu și al țărei, ca să, desvolte și perfecţioneze sistema de a tace pânza în: casă, prin procurarea. de răsboie | perfecţionate și mai practice decât cele primitive ale lor, casă pâtă ţese mai mult și să facă pânzele” mai late. 

În acestă privință preoţii dela țeră ar putea face mult, ca după ce industria tecstilă de cașă este la poporul nostru atât de desvoltată, cum la puține popore se găsesce, dânșii să stăruescă ca la -tâte serbările familiare să se întrebuințeze unic produse 

ționarea acelora, 

- ale industiiei de casă, și pe alocurea să stăruâscă pentru perfec- 
N 

“Țăranul însuși să fie cel dintâiu și cel mai devotat consu- , mator al lor în interesul rentabilității muncei sale, și dacă voim „Pa multe deprinderi “și obiceiuri vechI bune să nu se perdă în detrimentul producţiunei şi economiei mnaţionale!! .. ” 
Fabrici mari de pânzeturi de in și de saci, ar fi de dorit „ca să avem câte-va în țeră, instalate conform cerințelor moderne, . precum sunt fabricile de postav, cară iau adi. concurența, cu orr care alte fabrici similare din streinătate; Ele însă numai atuncr vor putea, reuși în eră, dacă le vom produce și pune la dis- - posiție materia primă în cantitate și calitate suficientă. 

Dr. G. Maior. „Agricultura raţională“ Ma 16
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Inul. 

“Inul (Limo usitatissimaun) fig. 79, este una din 
plantele cele mai preţiose şi mai des - întrebuințate: 
ale Europei. El a fost cultivat deja și de cătră: lo- 
cuitorii :vechi ai statelor antice, vechii Asirieni, Chi- 
mesi și Egipteni. Inul este o plantă anuală puţin ra- 
mificată la virf, cu rădăcina pivotantă, foile înguste 
lanceolate, firea albastră cu 5 petale: și o capsulă 
cu 10 camere, având în fie-care cameră câte o sin-. 

"gură seminţă, care Ja maturitate se desface de păreţii 
ei, și la mișcare sună. - . , 

  

- 

i Fig. S0, Seminţă de in (Semen lini). 

"Inul face parte din fa- 
milia lineelor. Avem mai - 
multe : fehuă: de in, puţin 
distincte între ele. Mai prin- 

- cipale însă sunt numai două : 
varietăţi: Inul deschis, care' 
la maturitate 'şi deschide 

- „capsulele . și. lasă semința 
să se scuture, -și inul în- 

| chis, a cărui. capsule nu 
„se deschid, decât la treerat, prin stricarea păreţilor . - 
capsulelor. Cu tâte aceste, se cultivă mai des inul în- 
chis, decât cel deschis, fiind:că acela, cresce mai înalt 
şi -dă un fuior mai bun și mai tenace, pe când cel 
deschis produce semință mai multă și nisce fibre mai . 
debile. Afară de aceste, mai sunt ca varietăţi deose- 

  

Fig. 19. Inul (Linum usitatissimum).
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bite: inul alb de Spania cu florea albă, inul crăcuros de Anatolia, care. înfrățesce şi odrăslesce dela, basă, :se întrebuințeză numai pentru producțiunea, de seminţă, :şi inul selbatie Lin pevenne, care cresce spontaneu . pe-la noi prin ovese și 6rze, dar nu pâte fi întrebuin- fat decât semința, lui, fiind prea crăcuros! şi scurt. 
| - Inul se cultivă atât pentru fibrele, cât şi pentru seminţa, ui, ori pentru amândouă folâsele de odată. Fibrele la in, sunt „ depuse în fascicule între floim Și” Xylem- — adecă între câjă “și partea lemnâsă a tijei. La microscop, fibrele iului ni se presintă ca rotunde cilindrice seu tubulare, din care causă ele mu se rup, nică scamoșeză; așa de ușor, pe când cele dela bum- bac am vădut mai sus, că sunt plane adesea răsucite. Lungimea. celulelor la fibrele de in, varitză dela 6-95 mm., pe când a celor de cânepă este numai de 6—22 mm., prin urmare cele | „-dintâiu sunt nu numai mai lungi, ci și mai tenace, mai resistente. 

Firul este compus în total din mai puţine celule Ia in, de- cât la cânepă, de unde firul inului tot-deuna trebue să fie mai - subţire, mai mele şi mai elastic, decât cel al cânepei. La înăl- „bit și spălare, el nu-și perde din tenacitatea și culdrea sa, din contră, el căștigă în lustru și culdre; la atacurile accidentelor climaterice, el resistă binişor — de rupt 'sa Trupe, dar .nu se «desface, nici scămeză. 
La înălbit şi văpsire, firul de in se pretâză mai bine de-. cât ori și dare altul, ia și pote să' rețină cu succes ori şi care culore, timp îndelungat. De aci valârea mai mare și calitatea ssuperidră a tuturor pânzeturilor şi ţesăturilor de în, Şi între- buințarea inului la vestmintele cele mai preţiose : odaşdiile cul- tului, regilor etc,, şi întrebuințarea cârpelor -de in la pansamente si prepararea de scamă; pentru vulneraţiuni și inflamaţiuni — „a un ce calmant şi antiseptic, - - i 

” Seminţa, inului este în formă de lentile, ovoidă,. şi acope- rită la suprafaţă pe: sub epidermă de o pătură de celule lungi cu o substanță” cornosa-gumâsă, care pusă în apă, absârbe în - timp de 24 ore 100%/, apă, se umflă și devine cleiosă-mucosă, ' cu aptitudini calmante și favorabile digestiunei. Stratul acela, „gumos-mucos este, caut ?i dă seminței de in, facultatea ei de a calma și domoli inflamnaţiunile şi” focul organelor -irritate scu “vătămate. Cotiledonii săi, conțin păn” la 30%, olein gras,. de ca- . 
- . - 16
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litate superiâră. Atât oleiul cât și turtele de in, subt superidre 
tuturor celorlalte producte similare, ce se: vind în comereiu. 

N Inul ca plantă agricolă, este torte vechiu; se cul- 
tiva, deja pe timpul epocei de bronz, o varietate de 

„in. Patria lui primitivă “nu. este cunoscută; unii o pre- supun a fi în munţii Caucas.: Actualmente el se cul- 
tivă aprope peste întreg pământul, unde clima “i priesce. - Deși inul e puţin pretenţios, reușesce și ajunge la ma-' turitate pretutindenea, totuşi el voesce să; aibă şi gă- 
sescă, înainte de tâte, o climă umedă, iar nu uscată. 
De aceia ţările cu clima, umedă, în special cu: multă. negură și c6ță — cu clima, marină seu cele cu clima. de munte, au fost deja din vechime, cară se ocupau cu cultura inului în mare; ă i 

„__ Actualmente ţările cau se ocupă mai. mult cu cultura lui în mare și “produce un in de tors de. „calitate superidră, sunt ţările de pe litoralul mărei 
baltice și a Nordului: puovinciile baltice, apoi. Bel- „gia și Olanda, Irlanda, apoi ţările muntâse: ca Tirolul, 
Silesia, Boemia de Nord -ete. Inul de Riga este ai 
“cunoscut și căutat în lumea întregă pentru calitatea superidră a seminţei sale, iar inurilă de Belgia ca „mod de cultură și cu industria enormă a dantelelor de - Bruesela, cari sunt cele iai fine și mai scumpe din lume, și se cântăresc cu aur, apoi pânzeturile de in -nu- - „mite de Olanda etc., iareși sunt cunoscute şi apre- țiate în lumea întrâgă, ca fiind de calitate superidră. 

La noi inul se cultivă din vechime în bălțile Do- brog6i pentru -seminţă și tuior, Și ceva mai puţin Ja munte, Dovada că cultura lui înainte vreme era mai în- tinsă și la noi decât adi sunt numerâsele numiri de ,„iniște, . iniș, înișuri“ în tote părțile muhtâse. În Transilvania _ „și Ungaria se ocupă mai mult cu cultura și lucraraa, lui locuitorii germani, sași și șvabi, cari au și insta-” laţiuni sistematice pentru topit: la Codlea (Zeiden)- lângă Brașov, Şercaia (Sărkâny) Făgăraș etc., de unde se“importeză mult in și în România, 
Inului."i trebuesce mai mult o climă umedă, cu „esţă şi neguri și rouă multă, dar fără ploi multe, cari
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“i sunt vătămătâre; în clima aridă de stepă, deşi reu- . șesce și: se coce. bine, dar rămâne scurt de nu se pâte- la. | e pa 

. Terenul. Faţă de.teren inul este păţin pretenţios- _ r6ușesce apps pe oră și ce. teren, dacă este numai bogat în substanţe humice; el preferă între tote pă- “ mânturile intermediare, lutâse și nisipose, dacă . sunt bogate în substanţe organice și curăţite de - buruieni. Se mai face şi pe terenurile. noui, în țeline sparte din nou, și în terenul de pădure. Pământurile estreme, „atât. cele de tot compacte — argile tenace -și clisâse — cât și nisipurile secetose, nisipuri sburătâre — nu "i. con-. vin şi acolo el nu reușesce.: Pământul să aibă tot-d&una, ceva ravenâlă şi să, fie permeabil şi. activ. Lânurile lui să fie tot-d6una, late, fără rozâre şi cărătă multe, de pe - care el totdâuna piere. a a „Gunoiul prâspă nu “i priesce, dar un gunoiu fer- mentat și bine dobit îi. face bine; mai bun "i. este gu- noirea cu bătătura. El preferă să găsâscă tot-d6una un pământ bogat dela natură, înaintea celui gunoit de: om. Faţă de plantele premergătore preferă pe acelea, care lasă pământul bogat şi curăţit de buruieni în UI . ma Jor. Acestea sunt de ordinar plantele de nutreţ —_tritoiul, lucerna, xapiţa și plantele prășitore : .car- tofii, sfeclele, porumbul. Une-oni se pote semăna inul Și după cereale, mai cu semă, când le-am făcut lor o cultură îngrijită. A 
După el însuși, inul 'să nu -urmeze mai curând de: - _6—9 ani pe acelaşi teren, căci nu se face — se produce în pământ așa numita, „oboselă de înt, „Acea oboselă a pământului de a produce in bun pentau a doua 6ră în interval scurt, deşi se pote ușor constata, totuşi pănă „acum n'a putut fi cunoscută și studiată, în causele ei; lipsa de gunoi nu pote fi singura causă. După in însă Teuşesce ori şi care plantă bine, fie de tOmnă. fie de primăvară, de Gre-ce inul lasă după .sine pământul “tot-deuna' raven și permeabil, pe jumătate ogorit. Sub „în Sar mai putea cultiva de odată cu el chimion sâu _ “Morcovi — servindu-le. inul ca plantă, protectâre, .şi .
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- după smulsul inului, le rărim pe ele și luăm o a; 2-a, 
„recoltă. o Dr 

Faţă de substanţele nutritive din pământ, inul 
este destul de pretenţios şi. stârce: binișor pământul 
de torţele sale productive. : Când noi esportăm numai . semința și fuiorul, iar pusderiile lui le întrebuințăm în „economia, proprie, aşa, că ele să se întârcă cu gunoiul 
iareși pe pământ, atunci nu slăbim prea. tare pămân- tul. Pentru lipsa -lui de: azot este mai bine să gunoim. 
la planta precedentă decât la, in direct, așa ca inul 
să vină în al doilea an după gunoiu. În--loe de bă-. legar descompus, este mai bună pentru 'el gunoirea. 
cu .bătătură de vite, cu gundie lichide, urină, pu- 
tredă - latrine, sâu cu. turtă de oleiu stricată. Fosfa- „tele nu-i fac bine; din contră îi sunt. folositore po- tasa, soda și clorul. După Fleischmann îngrășatul cu clorura de: potasiu *i este de: mare folos; căci clorura. de poțusiu produce fibre lungi, subţiri și moi, iar pus- deria se înlemnesce mai puţin. A 
 “"Derenul se prepară încă 'din tâmnă, dândui:se o arătură adâncă, pentru a desfunda, şi subsolul. Primă- 
vara următâre "i se mai dă încă una seu două ară- turi, și iarna i se cară şi împrăștie gunoiul pe bras- „dele crude, și apoi îl acoperim cu: estirpatorul.: Mult „mai potrivit este de. ai da tâte arăturile. și lucrările: necesare încă din tâmnă, iar primăvăra numai să-l gră- „Păm pentru formarea ţerinei necesare la îngropatul seminței. Prin imai multe arătui făcute din. tâmnă, 
pământul se mărunţesce și curăță mai bine de buru- ieni decât am putea-o face primăvara, care la in fo- losesce fârte mult. e | Da 

După plantele prășitere, rapiță. și nutrețuri *i:tre- buesc două arătună; după cereale 3—4 arăturiă, pentru 
curățirea, de buruieni, cari altfel mai târdiu ne dau mult. de lucru: Apoi grăparea. cu grapa de ter ascuţită și tăvălugirea cu tăvălugul cu zimţi încă “i este favoiă: bilă pentru mărunţirea, desăvârșită a pământalui. . 

Semința și semănatul. De semănat inul se sem&nă diterit, după zona şi clima, în care ne găsim. La câm-
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pie îl semănăm primăvara, cât se pote de timpuriu 
prin Martie și Aprile, pentru ca să nu-l. apuce sece- 
tile lungi încă nerăsărit; la “ coline şi munte unde se 
desgheţă și 'svântă pământul mai târdiu, îl semănăm 
numai pe la finea, Ini Aprile şi prin Maiu ;. pâte fi se- 
meEnat chiar și prin Iunie, căci pentru fibre el se face. 

„ Seminţa lui să fie tot-deuna de bună calitate; căci 
-dintrun în care a fost culţivat tot-dâuna, pentru se. - 
„mință, nu vom obţine. nici odată fuior bun. Se- 
„mința de in să fie tot-dsuna mai vechie ca de un .. 

an; să aibă o culâre lucie, sclipitâre şi de culâre 
mai mult deschisă decât brună, şi să nu mirdse nică 
a incinsă nici a mucigăită. Dacă cumpărăm seminţă, . 
streină, să. cumpărăm numai dela case solide și din 
regiuni bine cunoscute. “Seminţa pentru inul de tors 
este cea mai bună între tote ceea, care se“ esporteză 
“din oraşul Riga și se vinde în butâie, așa numitul. în 
de Riga. Pentru -producţiunea, de oleiu, putem cum-! 
păra semința, din o climă și mai secetosă, care deși 
rămâne scurt produce însă multă semință şi de calitate 
superiGră.: Seminţa importată "din. streinătate , degene: 
reză uşor; mai mult de 3—4 ani nu putem conta ca 
să-și conserve calităţile sale primitive, 

Cantitatea de semință,. ce se semănă . la, hectar, 
„ depinde de .scopul ce-l urmărim; pentru producţiunea, 
numai. de 'semință, îl dăm rar de tot, și atunci ne 
ajunge 1,5—2,0 hl. la ha; pentru producţiunea de fi- 

“bre pentru tors și de seminţă, îl dăm mai des — 
2,5—3.hl., iar pentru producţiunea specială pentru 
“Hbre-îl dăm și mai des — 3,5—4 hl. la ha. Inul pen- 
tru fuior și semință de obiceiu 'se sâmănă prin îm-. 
prăștiere, iar cel pentru producţiunea. de semință pote 
fi semănat și în rânduri: la 20. em. distanţă între rân- 

- dură; în r6ndutri însă se pote să nu resară tote rân- 
durile egal. Adâncimea la care se îngrâpă seminţă 
este mică, fiind-că ea este destul de măruntă 2-—4 
„em.; de aceia este. mai bine ca tot-dâuna să o îngro-: 
păm cu o grapă uşâră de lemn oi -și. numai de mă-
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răcini. De niulte-ori după ce Pam grăpat cu grapa-de mărăcini, "i. dăm și cu tăvălugul. . | | 

Lucrări de întreținere. Inul dacă are destulă umi- ditate în pământ, răsare în timp de 8—10 dile, şi d'aci „nainte el trebuesce „des plivit “Şi curăţit de. buruieni, dacă nu voim să-l copleşscă și acopere buruiana. El fiind-că, cresce încet, prea uşor îl 'năbușesc buruienile. * „La plivit trebue să procedăm cu multă băgare de semă ca să nu-l călcăm,. nici să-l] smulgem. cu buruienile, ce le sedtem, sân să-l încureăm, Cu deosebire greu de _Plivit sunt plantele acăţătore — volubile, care se în. „virtesc. în Jurul lui, şi ele ne dau mult de lucru, 
Plantele - car se găsesc prin in mai des sunt: Y olbura (Conu volvolus artensis), camelina. (Camelina sativa), osiga (Lolium lini- cola), muştarul de câmp (Sinapis arucusis), susaiul (Sonchus artcusis), 

Ă , 
măzerichea părâsă (Erou hirsutum), loboda seu spanacul por- . cese (Chenopodium album), Romonita. de câmp (Anthemis aricusis) fig. 8L., spergula- (Spergula arvensis), iarba roșie (Polygonuii lu- pathifolium), laptele cânelui (Euphorbid cyparissius) ete. Ele tâte trebuese smulse cu multă atențiune la plivit, - 

să-l distrugă” une-ori cu totul. Torţelul 
seu cuscuta (Cuscuta epilinn). fig. 82, 

  

Fig. 81. Anthemis arvensis. seva; apoi o ciupercă -parasită (e- lanipsora lini) se ivesce pe tije şi foi, Și îi rupe fibrele, care în 

se întinde tot; vetre în el și “i detrage. 

Afară de -aceste mai sunt plan- 
tele parasite, care atacă inul și pot - 

Belgia s'a; ivit în culturile de in pe 0 scară torte întinsă, unde. a dat nascere la bâla numită nle feu€, seu „le Drilure du lin“; 

      Fig: 82. Cuscuta, epilinum germ.).: | 
în fine se mai pote găsi une-ori şi pălia (Erysiphe conmunis), Contra ciupercilor lui nu avem alt mijloc de combatere, decât curățirea. bine a seminței de semința parasiţilor, iar când ei s'au
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ivit în măsură mare, să întorcem inul si înlocu-i să -sem&năm. - alt ceva, on“'să preparăm. terenul pentru 'grâu de-tsmnă. _. Afară de plante îl mai atacă şi insectele. La început pănă ce-este încă mic îl atacă pureciy Haltica, mai târdiu vermele de Pămâht sâu Săinușa (Afelolontha vilgaris), care *i rode rădăcinile; - (Plusia.. Junmu) a cărei omidă pote: să amenințe și distrugă, se- „ mănătură întregi, în fine mai este un fluture mie (Conehylis (Tov. | tri). epilina) fig. 83.; a cărui 

din capsule — când aceste se 
Inul mai pâte suferi și din partea timpului şi a temperaturei nepotrivite. T]n timp secetos şi uscat îl 517 „. împedică din desvoltarea sa, pănă în a] compromite _p;, sp. is. 89, 

- Mică omidi "mănâncă seminţele 
par a fi încă intacte, _ 3 

    

cu. totul, iar un timp ploios cu: furtuni și ploi mari Conchylis . violente, îl culcă la păment cu totul şi-l înnegresce, 
“Recolta; Recolta la. 

“după folosul ce voim să „Yoim să avem. numai fibrele - pentru tors și un fuior de calitate superidră, atunci îl recoltăm su smulgem deja de timpuriu, îndată ce'"i s'a scuturat florea; când! “voim.să folosim. fuiorul ȘI- seminţa, atunci îl recoltăm „când este în pîrgă, şi lanul întreg presintă un aspect galben, și semința, lui a început să sune în capsule: iar 

! inul închis îl lăsăm să se 
Recolta la in se num 

„epilina. 

in .se -îndrepteză tot-deuna. 
avem dela el: d. es. dacă . 

„ dacă, folosim numai. semința, atunci mai.cu sâmă la . cocă bine. - | i 
esce smuls, căci pentru fo- losirea, fibrelor, el tot-deuna trebuesce smuls din ră- „ dăcină; cel pentru produc țiunea de semință îl putem și secera cu secerea's6u. cosi cu câsa ory: cu mașina ȘI-l uscăm. ca pe orzul scu 'pe fânul. -- La smulsul inului, se alege: și smulge inul dintre buruieni, care rămân pe loc, iar" pe cele masi cu se- minţă le smulgem și le dăm. toc s6n le întrebuințăm la prepararea de compost. Inul smuls se l&gă îndată în mănuși şi-peritru uscare se pune mai întâiu cu rădăcinile în sus şi după ce s'au usca t acestea, în. 3 —4 dile, se în- „torce şi pune cu semința în sus ca să se usuce pe deplin. Pentiu a-l: putea, transporta, când' avem mai mult, le- găm tot câte 10 mănuși într'o legătură mai mare, numită „maldăr, care îl putem încărea apoi. binişor și pe carăle .
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cele] ungă și-l legăm cu prăjina. Țăranii în cultura, mică, 
“cară pot umbla mai mult după el, îl întind pe pajiști 
hrumâse și-l întore de mai multe-ori, pănă ce sa us- 
cat cu desăvârșire. Și în cultura mare une-ori, când 

„a reușit_ bine și este destul de mare, ca să potă fi 
lucrat, unde se găsesc brațe numărose în apropiere, 
vin țărauii și tărancele din. satele vecine cană îl smulg 
în parte, îl uscă și bat -de seminţă în dijmă, numai - 
pentiu fuiorul ce-l lăsăm lor, așa că-l putem recolta și 
„curăţi de s6minţă- fără nici un tel de spese. 

| Uscatul inului trebue să se facă- cu multă îngri- 
jire, ca el să-nu se încurce, şi nici să. se înnegrescă. 
Când timpul este ploios și trebue să-l uscăm pe loc 
— pe înişie, atunci prea, uşor se înnegresce şi peteză de 
pământul ce sare în sus cu picuriă de apă. De aceea, 
tot-d6una ar fi mai bine, ca acolo, unde este posibil, 

“să-l întindem la sore și uscăm pe-pajiști frumse, pe mi- 
riștea d6să de grâu etc., unde să nu -se păteze. După 
metoda belgiană, tuidrele de in s6u firul încă nelega, 
se pune pe o -prăjină suspendată la ambe capetelet . 

  

- Fig. Si. Grămada de pus in la uscat, - 

ridicat cu virfurile în sus, iar pe de-asupra se acopere 
cu paie scu s6u buruieni, ca să nu pătrundă apa la. 
el fig. 84. Prăjinile au o lungime de 4—5Sm. ȘI inul 
se legă pe de-asupra cu o: sfâră pentru ca să nu fie 
luat s6u încurcat de vânt, 6meni, animale ete., şi” r&- 
mâne acolo pănă ce se usucă pe deplin: S—10—14
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dile. Alţii pun fuidrele în grămedi mai mici și mai mari, când timpul este: nestatornie şi ploios. și le acopere pe de-asupra ușor cu paie s6u buruieni smulse de pe loc. - . E | a „+ Semința de in se seste din capsule prin bătaie - cu maiul în 4 muchi stu Ja, cel numai pentru semință; prin treerat. De 6re-ce însă -seminţa, pentru semănat - se conservă mai bine în capsule, decât. curățită, unit - rup capsulele-cu ajutorul: unor piepteni de. fer, cum. “sunt cei de pieptenat cânepa, și. o păstreză în capsule . la un loc- bine ventilat, pănă. la epoca „semă&natului. | Atunci ea, tot: trebuesce bătută. Atari piepteni. de fer - se fieseză pe nisce scaune grele s6u lemne mari și la. txasul: inului printre dinții lor se “rup. tote capsulele lui. După bătaie seminţa se vântură, ȘI se cerne su . “se dă la. machină, pentru a se alege de plâvă și gundie. 
” Prepararea' inului pentru tors. Arare-oră vom ave ocasiunea, să dăm inul smuls și uscat; după ce l'ani „curățit și bătut de semință, direct la topitori și fa- brici sistematice, care să, ŞI-l prepare singure mai de- „parte. Totuși acesta în streinătate se uşiteză de multe- ori, Ar trebui cercetat dacă cu transportul ieftin pe apă — care îl aveni: astădi pe Dunăre Și pe'mare, nu sar. renta să trimitem. și noi inul uscat gata încă ne- topit pănă la fabricile mari de tors și țesat in din - streinătate. Faptul nu este câtuși de puţin imposibil, ba este probabil, după ce fabricile din Boemia, Si- lesia și Turingia; etc., se-provăd cu in de prin Belgia, -- și din provinciile baltice, pe care mare parte îl aduce în stare crudă — netopit. Ca în multe alte casuri si- milare, numai produsul să -fie bun, mușterii și debușeu se găsesc ușor, așa și aci. sa o o Pentru -noi în starea economică actuală în “care ne găsim, fără o industrie mare indigenă, cel mai practic lucru va. fi, de a „topi și prelucra inul de înșiși producătorii lui transformându-l în , fabricate Și. semifabricate, ca, el să suporte mai ușor spesele de transport. Debuşul nostru principal nu'pâte fi de. ocamdată de- - căt în interior, priii desvoltarea: industriei de casă, care pe lângă mică sacrificii din partea, statului a societăţilor economice și
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culturale, ușor.s'ar putea duce la un mare grad de perfecţiune - Pretotindenea în munţi 'esistă la țărancele. nostre o industrie 
testilă de casă forte înăintată, care se ocupă, cu torsul și țesutul 
de borangic, in; cânepă și lână, în cari ele desvâltă o abilitate 
și un gust estra-ordinar, Apoi tocma acea regiune montană, şi - subalpină, unde predomină sistema moinelor pănă la 1200 m. 
înălțime, este regiunea cea mai potrivită pentru cultura, inului 
de tors, cea cu nori și negură. multe şi unde sunt braţe destule 
şi ieftine. Ce ușor ar fi acolo de â întroduce -pe tâte văile, vă- 
găunile și plaiurile munţilor noştri, cultura inului în „mare, şi 
tot-odată prelucrarea lui în industria de casă!! E 

În streinătate tocmai în-regiunile industriale de adi, odinidră N . . Pe . - d. forte sărace şi 'mapoiate, s'a, desvoltat industria mare de fabrică din . modeste începuturi. ale industriei mici de' casă, eventual indus- tria mică de casă merge mână în mână cu industria, mare de fabrică —' așa este în Boemia de nord, așa în Silesia; comitatul “Glatz, Thuringia ete. - | | 
„Pentru întrebuinţarea, şi prelucrarea fibrelor mai departe, inul trebuesce mai întâiu topit. Topirea sa are de scop de a separa fibrele sale de coja și par-: tea lemnosă — pusderii — de cani sunt înconjurate Și ţinute la olaltă prin o materie gumosă clei6să,.care nu se pâte spăla în apă rece, 'fiind-că e greu solubilă, dar se diss6lvă ușor în o leşie alcalină. s6u prin pu- trefacţiune. o Si 
Topirea usitată la in este mai de multe felmi: 
1) Topirea, la ronă și plâie 
9) în apă rece curgătore topire naturală. 

oi stătătore a - 
3) Topirea în nămol 
4). 'Topire artificială: 

a), în apă încăldită, 
0) topirea cu abur, i 
Ca » acid sulfuric diluat, - - - 

___ Yopirea se face tot-d6una cu ajutorul bacterielor din aer, cari dau nascere la, fermentaţiune, şi -modi- fică și diss6lvă nu numai. substantă elei6să şi g&umbsă, „ci atacă și tija: „pusderia, și fibrele inului.. Topirea 

»
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are forte mare influinţă „asupra calităţii. fuiorului, și xaldrea lui 'ulteridră pentru tors şi țesut, . depinde în mare parte de ea. De aceia, modul. de topire și sta: diul topirei trebuese tot-deuna bine observate. Inul ne- topit în de ajuns poporul nostru îl numesce în viu, şi cel ce este prea, topit Ji dice că este trecut “seu nul se duce.-Și una şi alta trebuesce evitate, deși cea, din- tâiu se pote. uşor remedia, pe când: la a doua, inul. este compromis cu totul, Sa  'Topirea la rouă este des usitată, în climele umede — la baltă și Ia, munte, unde noptea cade multa, rouă, şi plouă; des, așa că atmosfera este tot-d6una, încăr- cată cu vapori. Pentru topit la rouă, inul se întinde în - straturi subţiri pe O i6rbă frumâsă seu pe miriște desă, şi tot la 2—3 dile se întâree pe o parte și alta, timp de 4—6 săptămâni, ca prin bătaie de. rouă,  plâie și sore el să -se topâscă pe tâte părțile de o potrivă. „Pentru acâsta el reclamă multă muncă şi îngrijire. „Ne întoreându-] des și regulat lu timpul cuvenit, else topesce inegal — pe o parte rămâne viu, iar pe alta, „se duce și înnegresce. Atunci e] se ]ucreză anevoe şi avem puțin folos de el. i | Mult mai sigură și mai lesnici6să e topirea, lui în- apă, care după temperatura apei -și a aerului se se- vârșesce în 4—8 dile, cel mult în două săptămâni, și nu reclamă atâtea întorceni, Apa bună pentiră topit A inul înti'6nsa;, trebue să fie curată și mâle —'să nu fie. nici tulbure încărcată, de nămol și argilă, dar nici. „calcarâsă și cu rugină de fer înti”'Ensa. Ori-ce pre- menire și schimbare a apei — apa nouă — în decu- sul topirei îi este desavantagisă, şi - face inul sur și aspru la fibre. Rugina de for păteză și rupe fibrele. „Apa să nu. fie “nici prea rece, căci atunci topirea se. întârdie cu mai multe dile.: i SE Topirea, inului în apă se pote face în o apă stă- tătâre su una ce curge a lene, pentru a preveni o: schimbare bruscă a ei. 'Topirea, în: apele curgătore, „deşi este bună, dar.nu este de 'vecomandat, după -ce noi nu prea suntem stăpâni pe ea și cursul ei; o plâie : 
1



bună la munte și o tulbură şi măresce îndată, de. ni-l 
„duce cu totul. Ca să nu-l pâtă duce, îngropăm inul în ni- 
sip, şi-l acoperim cu nisip şi petriș dar nici odată cu nă- . 
in0]. E] să stea tot-d€una în apă şi să nu rămână în sec, 
dar nici apa să nu fie în o col6nă prea mare d'asu- 
pra lui. Mai bine este de a-l îngropa undeva, la un 
loc mai liniștit şi retras de o parte, şi a-i da numai 
un mic curent de apă, care abia să se misce, căci - 
se încăldesce mai ușor și grăbesce topirea inului; în - 

„rin inul se pune în dulapuri mană, împovorate cu pe-. 
trii ca să nu-l ducă curentul. | a 

| -Și mai practică este topirea inului în topile 
“speciale — .basenui naturale ori antificiale, în cară 
derivăm apa şi o regulă după a nostră voinţă şi 
trebuinţă; în cas de plsie şi de schimbare a: apei în rîu 
putem sista comunicaţiunea lui cu rîul cu totul, pănă ce 
apa se limpedesce iarveşi. Basa basenului de topire să 
fie tot-dâuna, prund, nisip ! curat, pajişte scu de cără- 
midi și nică odată cu nămol, căci nămolul îl peteză. 
In basen lăsăm să între şi 6să numai o mică radă de 
apă, pentru ca cea stătătore aculo, cu atât mai mult - 
să se încăldescă. Pentru spălat îl putem. spăla și în 

„apa curată, curgătâre s6u de isvor. | | 
Topirea în nămol, deşi pe unele locuri se usiteză, 

unde este lipsa de apă, totuși nu este de recomandat 
„ca una ce innegresce inul. Inul se apasă şi ţine sub 
apă prin împovărarea cu petrii mari s€u prin acope- 
rirea cu nisip și petriș. a 

„=. Popirea artificială se face în basenuri făcute anume 
din zidărie stu beton ete., sâu în cazane masi și tu- 
buză. de metal inchise ermetic; cu apă caldă sâu încăl- 
dită prin vapori, s6u în vapori, pe cari "i conducem 
pe tuburi de metal. Când agricultorul posedă o moră, 

“de “abur, seu altă iimstalaţiune industrială, în care se 
Jucreză, cu abur, şi dispune de un escedent de vapori,. 
atunci el se pote servi de aceștia pentru încălditul . 
apei. în:basen, ca să topâscă vara și iarna, in şi cânepa, 
într'ânsul, cât şi în uscătâre, la uscatul și înaspritul 
inului, Pentru evitarea periculului de incendiu în us-
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cătâre, tuburile de abur se învăluese în absest seu şi numai în lut. Pusderiile de in, ce le obținem la lu- crarea, lui, ne pot servi drept combustibil, pentru în- ? călditul cazanului. Me | | - Popirea artificială este mai preferabilă pentu in- dustriași și fabricanți sâu la lucrarea inului în mare ; agricultorul mie și mijlociu se va servi 'mai mult nu- "mai de' topirea naturală. La topirea . artificială . însă. câştigăm și mai mult din timp; inul se “topesce în apa încălită în 1—2 ile, după temperatura apei ; iar la topirea cn abur în 9::3 ore. “La topirea cu abur. însă mai mult S6u mai puţin fibrele tot-deuna - „sufere, *și perd din cul6rea, și elasticitatea, lor. - La topire este însă tot-dâuna lucru principal de a "observa bine stadiul: correspundător de topire, . ca inul: să nu fie nici prea topit, dar nică netopit în de ajuns. Intre -cele două estreme, este tot-dsuna, de pre. ferat cel din urmă, pe care uşor îl putem completa, prin punerea inului ud în grămadă, eventual prin întinde-, rea lui câte-va nopţi la rouă, pe câni inul odată prea trecut, care se duce, nu mai putem face nimic cu el nici ce alege din el. De aceia stadiul de . topire tre- buesce bine observat, și dela 4 dile înainte, la topirea în apa curgătâre ouă stătătâre, inul trebuesee Milnie . căutat, eventuâl și de câte dou&-oră pe di. Rămânerea lui cu o di s6u şi.numai cu o jumătate de di mai mult în apă,."i strică forte mult, .căci prin aceia se rup cu totul, nu numai tigele (paiul) ci și fibrele lui,. „Inul se consideră ca topit în-de ajuns atunci, când „pusderia lui se rupe uşor între degete, iar fibrele lui se desfac. cu multă înlesnire dela un capăt la celalalt fără de a se 'rupe. De multe-ori însă inul pănă ce este ud, se pare a fi topit în de ajuns,. iar după ce sa uscat n6 convingem de contrarul, -că -el nu este pe deplin topit, ci avea să mai rămână o di două în apă, după cum era temperatura ei. Casul nu este câtuşi de puţin grav, căci și după ce lam scos din apă, udân- du-] în-grămadă el și completeză topirea, eventual îl tin. : dem pe pajiște ca să-l bată 1—9' nopți roua, și să se -. „mnălbescă de ea: La in esistă în genere obiceiul, de a] --
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pune la uscat câte-va, nopți întins pe: iarbă, ca să-l bată, roua şi bruma, care îl face mole şi 'nălbesce. Când însă nu dispunem de altă apă pentru topit decât de apă tul-" bure de gânlă, eventual trebue ca să-] îngropăm și aco- perim. cu 'noroiu,. atunci e mai bine să-l acoperim cu „paie, frunze etc., și apoi peste ele să punem noroiul. „Alţii îl-ţin netopit pănă în primăvara următâre ȘI-l to- : pesc atunci pe zăpadă, când se duce zăpada, care îl "mălbesce și-l face mătăsos, Di 
„Inul „topit » după ori şi care. metodă și sistemă, după ce a fost spălat și curăţit, trebuesce bine uscat ca să nu continue cu topirea, mai departe. Uscarea lui se . tace la, sâre întindându-l pe o pajiște fiumâsă .oră pe un prund cu nisip curaţ şi cu petriș ori în cuptorul de pâne, după ce s'a scos pânea, sâu în uscătore speciale, încăldite cu abur, foc cete, La uscarea artificială în ușcători anume făcute, temperatura. nici odată să nu se urce peste 35% C.,-. căci inul prea uşor s'ar putea aprinde de căldură, fibrele lui fiind o materie.ușor inflamabilă. După aceia, el se pune la un loc svântat și ferit de plâie ca, să rămână acolo nealterat; pănă îl putem lu-. era. Atunci el fiind igroscopie trebuesca “tot-deuna, inăsprit din nou, pentru ca să; potă fi lucrat. 
Imerarea inului se pâte face în ori-ce timp al anului, dar este mai de preferat atunci, când este sâre ca să-l putem înăspri la sore. Lucrarea mai departe a inului trebuesce făcută cu cea mai mare îngrijire, ca să nu se rupă și încurce fibrele lui. De aceia între- buinţăm: cu preferinţă instrumente de lemn manuale - „în locul celor de fer și de fabrică : maiul şi meliţa, 
Mai întâiu batem inul pe un scaun s6u laviţă, cu un maiu de lemn în 4 muchi, neted sâu canelat, pentru ca să-i strivim și mărunţim pusderia, și din găunâsa şi cilindrica, ce era, să devină plană. Penţru ca, inul să nu se incurce nică călțuâscă, cu o. mână îl ținem și întâreem, - iar cu cealaltă îl batem. Bătaia cu maiul este nece- sâră, pentru ca .să-l putem - melița în urmă. Mult mai bine se. strivesce tija și menageză fibrele inului, când în loe de bătut, îl tragem printre nisce suluri canelate



— 257 — 

puse în mișcare cu mânile seu cu torța de apă, abur. etc. Mașinile de bătut inul dumică, și turtese Ușor pus- deria, fără. de a atăca fibrele câtuși de puţin. 
Inul bătut se meliță cu meliţa pentru a-i rupe şi curăți pusderia. Meliţa este un instrument simplu de lemn compus din 2—3- scânduui de fag numite. făleele Și între ele o limbă scu cuţit de lemn — simplă s6u duplă cu care batem Și. curăţim -pusdetiiile de pe fibre. Ţărancele nâstre se servesc mai mult de meliţe sim- .. “ple, iar în streinătate au mai mult meliţe cu limba, duplă fig. 85. La ineliţat pusderia se dumică și mă- vunțesce bine, încât paste din ea cade: jos printre tălcele, iar cealaltă cade la tras şi se curăţă de “pe fibre. Mult face la acesta. dibăcia, și esperiența pro- „prie a lucrătorei,: nu numai "cu: privire la cantitatea “de muncă, ci şi la, calitatea, superidră -a “produsului. 

  

    

  

  
      | Fig. 83. Meliţa de in, | 

Pentru o lucrare mai espeditivă : și ieftină, la lu- crarea în mare se pot întrebuința şi unele mașină per- „tecționate, mişcate cu abur, apă 'ete., ca, cea, germană - de: Kaselowsky. (constă 526 lei) şi licreză 10-—12 q in brut pe di, seu cea francesă a lui Cardon etc. 'Totuși "după părerea unanimă, a. specialiştilor, la in leul de mână nică odată nu pâte. fi substituit prin. mașini. după ce o melițătâre  espertă . prepară inul cu meliţa ei simplă de mână cu mult maj bine, decât o psâte tace maşina cea. mai” perfectă. Diferinţa esențială între Dr. G. Maior. Agricultura raţională II, | -. îi 1
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ele esistă în aceia, că din inul bun .și bine topit pote 
alege atât mașina cât și lucrătârea cu mâna un pro- 

* duct destul de bun, pe când din cel de calitate me- 
diocră și inferidră, numai lucrătărea espertă cu me 
lița ei de mână "i pâte da “îngrijirea cuvenită ca. să 
scâtă din el ceva marfă de. folos. _ o 
„În Belgia, unde cultura și lucrarea lui trece de 
model, inul 'se bate cu: un ciocan canelat: cu mici 

„dungi şi se curăţă de pusderii cu ajutorul” unei. sabii 
teşite de lemn, sâu cu o 6tă pe a cărei periferii sunt; 
ficsate nisce lopeţele subţiri. de lemn. De op parte a 
ei se află o scândură cu o mică tăietură orisontală: 
în care punem fuiorul -de in reschirat, ca să-l. lovescă 

“ lopeţelele; iar râta o învârtim prin călcare cu picio- 
rul pe o pirghie sâu cu ajutorul unei manivele. Meliţe 
simple pentru lucrat; inu] se fabrică îi orășelul Cod- 
lea (Zeiden) lângă Brașov. - | e 

Inul meliţat gata și curăţit de pusderii, rămâne: 
în fine numai cu virfiirile dela seminţă, cară încă tre- * 
buesce înlăturate. Pentru înlăturarea. lor Şi. a orl-cărei 
părţi lemnose ce ar mai fi rămas, precum și 'pentru estia- 
gerea, fibrelor rupe: — -câlţi — din cele întregi — fu- 

“îor — inul se piâptănă cu piepteni .mari de câlți scu 
că se trage pe ragilă sâu hechelă (un: altfel de piep- 
tene fics cu dinţii mai mici). În fine pentru a-i da.- 
lustru şi moliciunea necesară se măi perie cu o perie 
s6u bidinea. . a Să 

În comereiu inul se vinde în legături de câte 30—50. fuidre legate la olaltă numite snop de în și chită, după 1o- 
calitate. Pentru. agricultor. şi în. cultura mare este de - ajuns ca, să-l punem în vândare îndată ce Pam meli- 
țat şi curăţit de pusderii. - 

Producțiunea. Producţiunea de in brut în stare us- „cată. este de 20—40 q 'laha. La topire în apă el perde 25—349%/, din greutate la cel de rouă numai 15—25%,; la. bătut și melițat-el mai perde alte 50—55%/, așa în- 
cât din. 100 klgr. în brut abia rămân 17-96 klgr. in 
meliţat gata. Producţiunea de fuior meliţat gata, este la hectar în. termin mediu 400-500: „klgr. — cu o 
variațiune între 200—800 klgr. Preţul lui variâză în-



959 . 
tre 60—150 franci de suta de kilograme. Inul meli- lițat dacă este bun, ne dă 60—70%, fuior și 20—30%, Câlţi; 

Si o 

diul de maturitate, în care Pam recoltat. La, produc- ţiunea miestă de fuior și seminţă, recoltăm tot-d&una. semință mai puţină 6—10 hl.,. iar la -Produceţiunea, nu- mai de seminţă, obținem. și 25—30 hl. la ha. La cul- „tura specială, pentru semință, nu numai! că obţinem . seminţă mai multă, ci ea este ȘI ceva, mai bună, fiind--- că este mai bogată în oleiu și mai bine coptă. 

LL „. Cânepa. | 
„_* Cânepa (Cannabis sativa) fig. S6, este o plantă. anuală care se ţine de familia, urticeelor — urzicilor. Fa este plantă dioică și poporul nostru numesce cânepa. 

   
Fig. 80. Cânepa de vară şi de tâmnă 

„<u. florea masculă: cânepa de vară, iar cânepa femelă, „Care produce semința o numesce cânepă de tomnă. - 
Pi - 1* 

Producţiunea, de: semință de in. depinde după sta-
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Cânepa este mai mult planta tâstilă a câmpiei și 
țărilor cu clima caldă şi secetosă. "Țările cu clima, ar- 
vidă de stepă sunt tot-odată cele und cânepa cresce 
mai bine. La noi în. unele judeţe de câmp ea. cresce 
des în stare sălbatică, oi sălbătăcită. Cânepa, cea mai 
bună o produce actualniente Italia de nord în provinciile 
“Bologna și. Romagna, (Germania de sud în Baden, 
— Uerania și Criinea în Rusia, Bâcica în. Ungaria. 
„ete. În Ungaria se cultivă în măsură mai mare în 
orăşelul Apatin pe malul Dunărei şi în. Răcz-Miletics 
(Bacica), de unde se importă multă cânepă, in fuior la. 
noi; iar în Transilvania centrul culturei cânepei este 
orășelul Cincu-mare, de unde iareși se impârtă multă 
cânepă la noi. În România, cultura ei este insuficientă, 

„cu tote că reușesce. de minune. Cânepa de Bologna 
veușesce în România în aceiași mărime și calitate ca.. 
și în Italia; tot așa şi cea, de Apatin.. Cultura ei este. 
şi la noi destul de-rentabilă în ori Şi care județ al 
țărei. | | 

Cânepa în clima potrivită pentru ea cresce de 
4—5.m. înaltă; în clima domolă se face numai 
de 2—3 m., pe când: clima rece. de munte, abia se 
tace ceva mai înaltă de un metru, pote nici atât. Ei 
"1 trebuesce o vară caldă și secetosă; în 0 vară rece: 

"şi umedă nu reuşesce; tot așa -și o secetă prea mare 
“i pâte strica. Valdrea ei testilă depinde după lungi- 
mea și moliciunea fibrelor ei; în total, ea este de 
mai puțină valdre,- decât inul.. Celulele fibrelor ei sunt; 
mai scurte, fibrele mai grâse și de multe-ori inerus- 
tate cu silice, și peste tot mai puţin elastice și te- 
nace decât ale- nului, | a 
„De aceia fuiorul ei se întrebuințeză mai mult 

numai pentru confecţionarea, a tot-felul de sfoni, 
fiânghii, otgone, tot-felul de _plăşi și navode pentru 
pescuit, și mai puţin la, ţesut și făcut pânză „de grosă“ 
pentru saci, şi diverse îmbrăcăminte rustice şi alte sco- 
puri. Fuiorul de cânepă resistă la apă mai bine decât: 
ori care: alte. fibre, de aceia ea se întrebuințeză esclu- 
siv Ja „instrumentele de pescuit și la otg6nele și funiile
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dela corăbii și marină.. Cotiledonii ei conţin 25—39%, oleiu gras, care însă ca calitate este inferior celui de in; și turtele de uleiu de cânepă sunt inferidre celor de in, De aceia cânepa de obiceiu se. cultivă numai pentru "fibre, iar pentru producţiunea. de seminţă se cultivă <a cultura accesorie printre porumb, cartofi etc. Cânepa este o plantă mai robustă și mai rustică decât inul. Ba: vesare la o. temperatură, de: 6—70 C. şi se face cu -preferință în regiunile uscate și calde. În „xegiunile şi localităţile espuse la vânturi. violente ȘI veci, ea deși se tace, totuși. devine guosieră Și aspră la fibre; în regiunile închise şi apărate de vântuui din „contră, devine subţire ȘI mâle, “Trrigaţiunea *i face tot-duna bine, căci prin ea fibrele ei devin mai elas- . tice și tenace, Cânepa pentru tors trebuesce semănată desă, iar pentru producţiunea de semință, o semănăm | rară de tot sâu mai bine ca cultură, accesorie printre porumb. O particularitate a ei este, ca în lipsa de lu- mină suficientă ea se rathifică, tare, pe când în lumina suficientă ramurile -ei deși pot fi multe rămân tote „mici. Astfel cânepa dintre porumb se ramilică mai „ tare decât cea semănată printre cartofi seu isolată, care are lumină destulă. Cânepa pentru tors, cu cât este mai desă, cu atât ea. se face mai subțire, mai: in6le și mai biănă pentru tors. e „a 
Terenul. Cânepa cere tot-deuna un pământ pro- fund raven' și permeabi], Se face cu deosebire bine în telini, lunci. bogate, în lacurile și bălțile secate, ca, și pe! „argile şi  luturile nisipose. Ea se. mai pote „cultiva, “în rotaţiunea, ordinară după ori: şi. care plantă, sâupe  - anumite locui, unde se cultivă mai mulți ani de a rândul numite Cânepiști. Aceste cânepiști permanente se. fac cu deosebire în luncile bogate pe lângă apele ce se revarsă, de “i putem face şi irrigaţiune. Terenul pentru ea este mai bun dacă este tot-deuna plan, iar nu costiș s6u' accidentat, - În rotaţiune, cânepa -se. face _“ bine după cereale, nutrețuri, plante prășitore etc. Ea “prin. crescerea, ei vigurâsă, suprimă buruienile cu to- tul, chiar şi pe cele_ cu rădăcinile pivotante şi lungi. 

ru
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cum este pălămida, şi lasă locul curat și desfundat în urma sa. După ea se face apoi bine grâul și orzul. 
Pentru. cânepă, pământul. să fie seu „bogat dela. natură, su să-l putem gunoi din greu. Ei *i putem da gunoiu oră şi cât de mult, căci ea nu cade, iar pe 

un teren sărac și sleit, n'avem ce căuta cu ea. _Gu-. noiul ?i “se cară tot-deuna din tâmnă și se pune în- „dată -sub brasdă, ca pănă; la semănatul cânepei el să se potă, descompune. Afară de gunoiul de vite se pote ingrășa pământul și cu gunoiu de oi, cu găinaţ fecale umane, pudretă, cenușă, și „cenușare de lemne, făină de 6se, margă su: var 'nestins. Sarea gemă încă i folo- sesce, căci prin un adaos de sare, cânepa se face mai “mai mare, fibrele ei devin subțită și moi. Cantitatea de . sare; ce se pote da la ha este-de 150-300 klgr. și ea se împrăștie înainte de arătura din urmă, pentru. a se putea amesteca, bine cu pământul. | | 
: "Terenul se ară din tomnă odată sâu de două-ori, 

la cea din urmă adânc, și peste iârnă pământul se lasă espus în brasdă crudă, ca să-l amendeze gerul şi îngheţul de iarnă. Primăvara; se ară numai. odată su- perficial, seu mai bine cu estirpatorul decât cu plu- sul, căci pământul. este atunci destul de m&runţit, ca să putem îngropa seminţa. De 'multe-ori -va. fi -sufi- cientă și. numai o grăpare bună, şi -o tăvălugire în „urmă, căci după două arături făcute. diu tomnă, pă- mântul este destul de mărunt ca și la cultura de gră- dină, încât devine de prisoş oui-ce arătură mai mult. 
„De semănat cânepa se semănă prin Aprile sân la începutul lui Maiu.: Pentru semință, este mai âvan- tagios pentru noi, ca să importăm și aclimatisăm o -seminţă bună streină, decât. cea locală s6u chiar cea. sălbatică. După încercările făcute, cânepa de Bologna. su, de Apatin, reuşesce la noi Ja câmpie și coline pe deplin, ori şi unde. Seminţa une-ori e secă sân nefe- cundată, și de aceia dacă cumpărăm seminţă streină, trebue să, o. încercăm înaint6 de a o sem&na, | 

Cânepa se semănă tot-dâuna, prin împrăștier6. Pen- tru cânepa de tors se semănă 3—4 hl. la ha, ia când
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o semă&năm în. rânduri la, 14—94 em. distanță, câte. 2 hectl.; iar pentiu | producţiunea de. tuior, -pentru trânghii se semănă 1—9 hl., pentru producțiunea, nu- : „mai de semință 0,5 ul. Ja ha. Cânepa este bine, de a 0 semena pe timp de plâie, su când este o “plâie-- iminentă, căci în urma unei ploi ea, resare în curend ŞI forte bine. După semănat se Srapă ușor, cu o grapă - de lemn scu cu una de mărăcină, e Dacă cânepa găsesce umedelă necesară; în pământ, resare în curând și d'aci înainte ea cresce forte iute,, "încât sprimă tote buruienile. La ea: n'avem ce plivi - și: nici ce tăia cu sapa. -Dacă vine peste ea o secetă, "îndelungată, nu numai că răsare anevoe şi inegal, dar. se ceta o și împedică din dezvoltarea, ci, încât atunci.o pste inunda, mohorul Și: costreiul. Ploile. multe și - violente deși nu o pot culca, la pământ, dar o învălue. ȘI în- „curcă, vânturile. o fac grosieră, eventual o rup. Mai. pericul6să între tote este grindina, -căcă unde a bătut'o - ghiața, o rupe și încurcă, încât nu mai pitem alege „nimic din ea. aa Ma [ a Dintre plantele “parasite se _ivese pe ea; lupâica (Oro- Vanche ramosa) 'cu deosebire pe . rădăcinile superficiale și para- situl ese la suprafaţă tot-d&una la distanţă de ea, încât ar crede. cineva, că este 0 plantă deosebită, și cu totul inofensivă; noi ne. apărăm de: ea prin curățirea seminței prin cernere su datul | la - trior, după ce seminta. de Orobanche este forte măruntă. Apoi este torțelul scu mătasea (Cuscuta europaea); combaterea, ei . se face iareși prin curățirea 'seminței, | IE 
* Dintre ciupercile atacă cânepa Peziza Kaufjmanniana, care. s'a ivit în Rusia, iar în Ungaria, Polyactis-infestans:; aceia atacă tija și fibrele, acesta face ca, de: asupra ei să .se usuce tija cu totul; iar pe foi se ivesce Septoria Cannabinăc, care face să i se usuce şi cadă foile. Mult mai des o strică animalele mari Și: inică, decât ciupercile parasite. 'Tote. animale umblă după se- mința ei. Animalele mâri Şi mică, când umblă: prin” cânepă o - încurcă, și rup. Seminţa, ei o mănâncă vrăbiile “(Fringilla domes- fica), stigletele (Zringilla carduelis),: botgrosul (Fringilla cannalina) - si altele, 

+ 

Dintre insecte o atacă și distrug- vermele de pământ (]e-



. Iolontha. vulgaris) omidile dela (Plusia gumnia), (famestra” persicaria) . 
şi (Botys lupulina). Cânepa” de vară înfloresce cu 9 săptămâni 
înaintea celei de tâmnă; totuşi pentru fecundaţiunea, ei este ne- 
cesar, ca să nu o recoltăim nici pe cea de vară, mai: înainte de 
a înflori și-cea de tomnă, E 
„„.. Recolta. Recolta, la, „cânepă se numesce pe alo- 
„curea smils, pe alocurea, cules, seu tăiat, după modul 
ei de recoltare și scopul pe care-l urmărim. Este in- 
contestabil, că cânepa masculă seu cânepa de vară 
„produce tot-dâuna, fibre mai bune şi mai fine, decât 
„cea tenielă su de tonă; -dar și acesta are fibre mai 
bune când o recoltăm îndată, după înflorire s6u pănă 
ce este încă în flore, decât mai târdiu, când a produs 
deja seminţă; iar la maturitatea, seminței: fibrele ei sunt 
cele mai-inferidre: între tote. Deci recolta ei se face 

„după scopul ce-l urmărim, Cânepa fnă pentri tors 
putem avea numai dela cea de vară, sâu și dela cea” de tâmnă când este în flre; cânepa bună pentru tors 
și tăcut frânghii, din. ambele la olaltă, recoltate 

„după ce s'a scuturat deja fl6rea — iar seminţa și fibre 
grose, bune numai pentru trânghii ordinare, obţinem 
unic din cânepa femelă, când ea a ajuns la deplina ma- 
turațiune. | - a 

In cultura mică, unde avem de recoltat numai 
suprafețe mici, acolo ne putem ocupa cu de amărun- 

„tul cu culesul şi sortarea ei: smulgem pe cea de vară 
după cei s'a scuturat; flârea, și lăsăm pe cea de tomnă ca să producă semința. Pentru cules este necesar, ca deja. la semănat să lăsăm câte-va cărări sâu trepte nes&mănate prin “ea, pe cari să putem -circula mai târ- diu, fără de a o călca sâu încurea. Când s'a copt se- mința, culegem apoi şi pe cea de tâmnă.şi o topim și lucrăm deosebit, ca o cânepă de calitate inferidră. 

În cultura, mare, unde avem de recoltat suprafeţe : mai mată, nu ne putem îndeletnici cu culegerea, şi 
sortarea ei, ci ne mulţumim cu recolta ei peste tot, fără considerare de sees și mărime deși.dă o marfă me- 
diocră, dar bună pentru pânză și tot-felul de sfori ŞI frânghii. Acolo o smulgem su tăiem cu secerea peste
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tot, o-uscămn şi topim -de. o potrivă. Spre acest scop „cânepa se consideră de eâptă, când “dând cu mâna seu cu un baston peste ea, se ridică nori de prav galben este polenul: dela florile maseule,: când 'forile femele sunt pe punct de a se desvolta; atunci fibrele și la una și la alta au ajuns la macsimum de desvoltare și elasticitate, şi de aci 'naiute merge tot scăgând. Cânepa de înălţime mică și mijlocie se smulge „de a rândul fără de-a lăsa ceva în urma, 6i decât pă-. „„. mentul gol:și desfundat ; iar la cea mare ȘI gr6să, cu deosebire cânepa de Italia neputându-o smulge, o tă. em cu secerea și o legăm îndată în mănuși, tocmai fiind-că cu ea altfel este greu de umblat și manipu-. „dat. Lucrătorii la cânepă se îmbracă de ordinar în vestinintele -cele “mai rele ce le posed, căci petele de “cânepă nu se mai spală. : Unii o pun verde la topit; iar alții o usucă mai întâiu, pentru a, 0 curăți de foi și inflorescenţă. Unde avem ocasiun6a de a.0 vinde și- desface îndată la to- pile și fabrici, acolo o “vindem în stare brută, verde seu uscată: - . Da a | „ Pentru seat, câna timpul. este statornic și cald, O punem întinsă pe pământ în strat subţire, ca să se usuce mai curând, și după ce s'a uscat deja în de ajuns pe-o parte, după 4—5 ile o întreem cu un băț seu prăjină pe cealaltă, şi în alte 2—3 dile este uscată -. gata, ca să'o putem bate și curăți de foi.: Când. timpul este însă nestatornic” şi ploios, atunoy pentru ca să nu se peteze. şi înnegrâscă de pământul ce sare „cu picurii de apă, o legăm în mănuși” îndată la smuls „cu 0 singură legătură, peste mijloc, și nu prea strinsă, ' Și o punem în piciâre cu virful în sus, reschirând mă. . „Duşa în cerc. Altfel își dacă o plouă, apa “se scurge “pe tiji în jos şi nu.se petâză nică înnegresce, - .- „Pe cea întinsă părlog, o“ legăm în mănuși numai când este uscată de jumătate sâu pe deplin, și o pu.. nem îndată jos și o batem ușor: peste virfină cu un băţ ori cu mlăciul, ca să cadă ilGrea și foile, cari din causa mirosului lor penetrant nu le putem întrebuința. 

2
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la nimic, ci le lăsăm să remână pe loc, ca să se facă 
gunoiu. Mănușile de cânepă le transportăm s€u iso-. 
late s6u le legăm câte 10 la olaltă în un. maldăy şi le punem astfel la, topire. Me a S 

Topitul la cânepă se face tot-d6una, numai în apa 
curgătore s6u stătătore. Topirea la rouă, seu chiar ar- 
titicială în basenuri mici. ea; la in, la cânepă nu este 
posibilă, din causa volumului ei mare. Forte bine se: 
potrivesc pentru topitul cânepei însă vadurile părăsite 
şi bălțile alimentate de- apele curgătore, a căror apă: 
stătătâre su. lin. curgătore se potrivesce mai bine și „este mai puţin espusă, schimbărei, decât riurile și pă- 
raiele însăşi. În apele. curgătâre -şi repedi nu este bine 
de a topi cânepa, din causă că apa se premenesce Sa, pă a PA. „„ Prea 1ute și temperatura ei se schimbă, des după tem- „_peratura aerului; de multe-ori curentul cel rapede al 
lor seu produs numai de o mică crescere a apelor.ia : şi duce cânepa, cu sine, s6u altă-dată, ne face impos- 
sibil de a o seste la timpul potrivit. ” 
„De aceia tot-dâuna este mai preferabilă topirea în apele stătătore și clocite, și nu prea adânci, pen- 

tu ca aerul să potă pătrunde la, cânepă, ca:sub in- 
fluinţa bacteriilor să da nascere la fermentațiune. Afară de vadurile vechi sunt și mai bune topitele 
sistematice făcute anume. i | Se ie 

Imsă miasmele și mirosul penetrant, ce îl degageză 
cânepa, fie în stare verde, fie uscată, ca și la topirea, şi 
uscarea ci, sunt vătămătâre sănătății şi altereză Şi apa de beut; dovadă, despre acâsta e ca, pescii, cau: 
vin în contact cu ea, sunt ameţiți și. în urmă Mor; “de aceia din consideraţiuni igienice nu e permis ca... 

, 

topilele de cânepă să se facă în raionul. şi apropie-. "vea satelor, nici în apa de beut a locuitorilor, ci la distanțe cât se pote de mari de ele. 
- Yopilele _sisteinatice pentru cânepă se fac late: „Si lungă, având un mic curent de apă, care să prea- nenâscă lin apa, iar pentru purificarea aerului Şi mias- melor  mempbhitice, ce ea degageză, înconjurăm topi- 

lele cu plantaţiuni de salcie, teiu, plop etc., dar



— 967 — 

nu și de stejari, anini și “alte esenţe,. cari conţin ta» nina. Totuşi. cânepa se topesee „mai curând: şi mai bine, când vazele sorelui pot să ajungă direct: la ea, şi să bată în luciul apei diua întrâgă. Pe: cât este posibil, alegem pentru topit, tot-deuna o apă mâle, nu -calcar6să, şi mai mult su mai puțin limpede. Apa tulbure și cea. ferruginâsă nu este bună, căci cea; din- tâiu face ca cânepa să fie mai mult cenușie şi n6gră decât albă — iara doua, "i păteză. fibrele şi petele de rugină sunt apoi forte greu de scos. . În topitore apă săm cânepa îngropându-o cu nisip,” petriș, - bolovani. mari. seu și cu glii; mai bine este însă de a bate nisce pari cu cârlige inverse, de - care. ficsăn “apoi cânepa. cu ajutorul unoi laţi oră prăjini lungi, fără de a o îngropa s6u umplea de nisip ori nămol, - Cânepa pusă la topit, trebuesce bine „observată "ca să nu rămână în 'sec ȘI nici -să nu o ia curentul „apei, ceea ce ]a “apele curgătore şi iuți - de munte “prea. des se întâmplă. Schimbarea apei provenită, din: turburare  sâu prin scăderea bruscă, a temperaturei, *i tace tot-d&una r6u, o face mai aspră la fibre și amână, topirea ei. Durata topirei depiihde de temperatura apei „ȘI a aerului dela 3—10 dile și mai mult. Dela 4 qile inainte, dacă temperatura, apei este de 28» C., cânepa. trebuesce dilnie observată, dacă. este topită -s6u nu. - O. singură n6pte cânepa, lăsată să stea mai mult în - „apă, ne pâte aduce mari pagube prin aceia, că atunci. “termenţii atacă nu numai pusderia, ci şi fibrele. Ea, „să nu fie nici prea trecută ȘI nică vie su netopită în de ajuns. Când este topită în. de . ajuns, 0 spălăm în apă limpede și o curățim de tâte murdăriile: şi cor-: purile streine, ce au ajuns: în ea. Timpul potrivit pen- tru topitul cânepei' este dela Maiu pănă: în Octobre, După spălare, cânepa, se întinde. la, sore pe 'o' pa: jiște tumosă, reschirându-o cu partea, de jos a faiorului în .semi-cere :și cu vîrfurile” în sus. Când ea n'ar fi fost | topită în de .ajuns se „pote lăsa încă câteva re să stea în grămada udă, stu să O “punem jos pentru ca; să o bată roua 0 nopte s6u două. După'ce s'a uscat 
>
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gata; o legă iareșă în maldări şi o. punem la adă- 
post, ferită de plâie pănă la, timpul când o putem lu- 

„era, eventual mănuşile ei le punem în stog și acope- 
“im cu paie pe de asupra. 

Pentru curăţitul fibrelor de partea lemnsă, câ- 
nepa se fiânge mai întâiu pe frângătdre, care rupe şi-i 
dumică pusderia, și în parte o curăţă de ele, iar mai 
târdiu o -dăm la meliţă, unde se curăță perfect de 

„pusderii. Meliţa și frângătârea sunt ambele de aceiași 
tormă și constrncțiune, numai cât limba, fiângătorei 
este mai gr6să și mai solidă, având să întâmpine o 
resistență mai mare decât. a meliţei. 

La, cânepă se pâte 
înlocui forte bine lucrul 
de mână — frângătrea 
— prin lucrul de maşină. 
Maşina de” frânt cânepa 
se capătă în tote mări- 

„mile. Dăm cânepa topită 
pe nisce suluri su val- 
mă canelate, care i frâng 

pusderia şi. o farimă în 
mici bucățele, încât este 
de ajuns numai să le scu- 

- turăm cu mâna; puținele 
pusderii ce mai rămân 

lipite de fibre, se scutură uşor cu: meliţa de mână în 
urmă. Apoi cânepa meliţată și cutățită cu totul. de 
pusderii, se peptănă cu peptenii de mână scu se 
trage prin ragilă. s6u hechelă, pentru a, separa fibrele 
rupte şi de calitate inferidră, feștilele şi câlţii, din fu- 
ior.: Câte 30—50 fuidre se lgă la olaltă, şi formâză, 
0.pelră seu chită, diferită după greutate, stu mai bine 
pentru comereiul mare o presăm și legăm în. balună 
de câte 50 klgr. greutate. Fniorul servesce la tors şi 
făcut frânghii, iar calităţile inferidre, câlţii şi feştilele 
se vând ca atare și servesc la ştersul şi unsul mași- 
„nelor, sâu la, făcut de frânghii ordinare dinti'ânșii. 

Pentru producţiunea de seminţă la cules lăsăm 
cânepa de tâmnă să rămână pe loc până ce a pro-   

Fig. St. Mașina de frânt cânepa.
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dus. și s'a: copt semința, și numai atunci o smulge și batem de seminţă, și. apoi o „topim prin August, "Eventual. cultivăm cânepa numai pentru produc- țiunea, de semință ca cultură accesorie printre porumb; și cartofi etc., unde ea având mai mult spaţiu de des. voltare și fiind Păşită de. diferite-o, ea, cresce mai gI6să, mai crăcur6să şi produce mai multă- seminţă, Producţiunea ei este de 25—56 q cânepă brută, și 300—1000 kler. cânepă meliţată la ha ; prețul. ei vari6ză - după “calitate și categorie. Seminţa, 10—20 „Dl. ă 58—64 klgr. la ha. 

5 Scăieţii. | | „.. Scăieţii (Dipsacus fullonumn) este o plantă. indus- trială, care încă se pote cultiva, une-ori cu bun succes, - Ei. cresc la noi în stare sălbatică ca. o. buruiană pe lângă tote gardurile, șoselele, une-ori și prin 'fânațună | şi pășuni — mai cu semă prin bătăturile vitelor. ŞI alte locuri grase. Inflorescenţa, lor cae este un capi- tul, se întrebuinţeză în “fabricile de. postav, . pen- tru câzligile lor, Cari servesc la smulgerea, fiielor de păr şi de lână din postavini, . în. modul cel mai les- nicios: şi mai sistematic. Cu toţ progresul artelor şi technicei -moderne, pănă acum technica n'a putut in- venta alt instrument, care să facă acel serviciu cu atâta, precisiune ca scaieții, și tote încercările de a-i înlocui prin mașini, pănă acum. au rămas zadarnice, : Deci după ce noi avem acum: două -mari fabrice „de postav în ţâră,. cari au lipsă de atari “Scăieţi şi “i importă . din streinătate, i:ain Putea produce uşor și în țeră, după ce crese selbateci pretutindenea. | „_ Seaieţii sunt plante bienale; în anul prim li se ivese. „nămai foile, ia în anul al doilea le dă tija cu capi. - tulele, pieptenii cu ghimpii aceia fini. Fi “iubesc și ve. . cer tot-duna un pământ argilos, profund și permeabil, „care. conţine și ceva, var. Pe pământurile nisipâse şi ușore, ei nu se. fac, dar reușesc destul de bine pe te-...



* xenurile lutâse — inteiimediare, Ei- se pot semăna; în 
anul prim numai în straturi, seu sub alte plante; şi - 
"i sădim s6u transplantăm | eventual rărim numai tâmna, 
prin August s6u Septembre, după luarea -recoltelor. 
Pentru semănat se preferă tot-deuna seminţă francesă ; 
9—10 klgr. este de ajuns la ha, pentru a fi semănată. 
mai întâia în straturi. Seminţa, pentru ca să resară 

„mai iute şi să nu o umple buruiana, o înmoiem în- 
„ tâiu în apă câte-va dile, inainte de a o semăna. 
„Pănăla transplantare, terenul trebuesce bine des- 
fundat și curăţit “de buruieni arându-l de 2—3 oră; 
de gunoit nu li se dă gunoiul direct,. ci la planta pre- 

„mergătâre,; fiind-că prin gunoirea directă, peptenii lor 'şă . 
perd din elasticitatea, cârligelor. Lor le tace însă forte 

“bine o amendare a terenului cu var. 
Ei se semână primăvara, iar pe la finea lui August 

s6u începutul lui: Septembre, plantele se .scot din stra- 
“tură și se sădese la 60 cm.. distanță între rânduri și 
fire, pe locul unde au să se desvâlte. Dacă a fost se- 
mănaţi direct sub o plantă protectore, atunci trebuese 
răriți şi curăţiți de buruiană ori praşiţă după luarea - 
plantei protectore. Tomna tragem puţină ţerină pe ei 
pentru cu să nu degere; ceea ce în anii fără zăpadă, 

„une-ori se întâmplă, În primăvara, următâre,. îi desco-. 
„perim apoi "i prășim de 2-oxi, şi în urmă tragem țe--- 
vina în jurul lor. Când s'a ivit tija, - capitulul. princi- 
pal se rupe, ca să silim planta să, producă mai multe 
ramificațiuni și capitale secundare, de mărime egală: 

„apoi după fie-care pldie mare găuim s6u desfacem 
foile dela basa tijelor, în care s'a adunat apa, ca să: 

„nu le putredâscă tijele. 
Recolta scăieţilor se face prin Angust seu Sep-. 

tembre anului al doilea, când ei au înflorit deja, şi a 
vămas numai câte un 'mice cerc, cu flori la basă. 

- Atunci stu că tăiem 'scăieţii cu o secere, cu o.mică. 
codiță pentru a-i put6 lega și. usca la olaltă, seu că 
“numai "i rupem pe jumătate și aplecaţi în jos, îi lă- 
săm aternați câte, -va dile pe tije, ca să se usuce sin- 
Sur, și apoi 'i tăiem. În urmă i legăm în mănun-
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chiuri câte 25—30 la olaltă, după mărime şi calităţi, Și "i curăţim de: semințe și flori, . ceea ce uscați fiind, prin rostogolirea lor pe o parte și alta, nu este. greu de făcut, Producţiunea de capitule este însemnată; câte: 120—350 mii de: capitule la ha su. în termin mediu 260 mii. De plătit încă se plătesc binişor. Fabrica, „de postav dela Azuga plătesce pe cei de cal.-1. qe dimensiuni mijlocii cu 10—14 lei, iar pe cei de di. mensiuni ceva, mai mană cu 12—14 lei miia de bu-. Căți, iar în streinătate unde se cultivă, în - mare, ei se plătesc numai cu 2-—5 lei niiia. - | 
A -. N .



cap. STI 

„Plantele tinetoriale scu colorante. 

Sub plante tinetoriale, înţelegem nisce plante in- 
dustriale,. cari se cultivă pentru substanțele colorante 
din ele, ce servesc la, prepararea de diferite culori și 
văpseli, întrebuințate în industria mare și mică, Deși 
cultura lor este. peste tot restrinsă la cultura mică, 
iar cea mare pentru comerciu și esport este de O în- 
semnătate Gre-care. numai în puţine localități cu con- 
diţiună deosebit de favorabile. Cu atât: mai importantă, 
«este cultura lor în mic pentru noi. E , 

Toemai în industria mică de casă la tors şi văpsit desvoltă 
țărancele_ nâstre o esperienţă și abilitate neobiornuită, care “se 
transmite din generaţiune în generaţiune prin tradiţie; şi de cele 

mai multe-ori se păstreză. ca un secret familiar. Este publică, și 
mult admirată, abilitatea, țărancelor române de a-și văpsi tortu- 
rile şi ţesăturile lor, în culorile cele mai - diverse şi tot-odată. 
tot culori durabile, cari nu se estrag și spală nici de sâre nici 
de ploie, câ cele de fabrică. Ele 'și prepară singure văpselele lor 

„în casă, din puţine ingredienţe cumpărate din băcănil și dro= 
guerii — ca pâtră acră, petră venătă, pâtră albastră, „sare, cala- 

_cân şi var — pe cari le amestecă cu diferite sucuri 'de plante. 
“Nu mai puţin de 35—40 specii și varietăţi de 'plante diferite, 
fac inventarul chromatic al lor, pe când alte popâre nu au 
decât 3—4. 

i Aprope tote plantele spontanee, ce „cresc în grădină, pă- 
dure şi. câmp, sunt. întrebuințate de ele. Între ele vom număra, : 
foile seu cja dela: arbori și copaci din &rădină, și pădure ca: 
măr acru, măr sălciu și măr dulce (Pyrus malus), per sălbatice 
(Pyrus communis), prun dulce și tomnatice (Pramus - domestica),
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nuc (Jugluns regiei), scor (Sorbus cucuparice), stejar (Quercus ro- dur), mesteacăn (Detula alba), arine seu. anin: (Alnus glutinosa), corn (Cornus nus), socul (Sumbucus nigra), Scumpiea, (Rus cotinus), rachițica, (Şuliz Pburea), mălinul (Prunus Padus); axbustă şi tufe . ca: lemnul cânese (Ligust-um vulgare), tulichina, (Daphne mezereum), drobușorul (Genista tinctoria), scorțica (un fel de lemn de Bra- silia) ; plante agricole. și de grădină întrebuințate şi la văpsel, ca: macul (Pupuver somnifer), florea sorelui s6u sora sărelui (Helianthus cunuus5), bobul (Fabu vulgaris), leuşteanul (Levisticum o/ficinulc) ; plante sălbatice şi buruieni: laptele cânelui (Luphorbia cyparissias), boziul (Sambucus „clulus), tătaiș (Inulu dyssentericu), florea, de perină (Anthemis inctoria), dediţei (Anemone pulsatila), „gălbenarea, (Serrutula tinctoria), ' șovârvul (Origen o/ficinale), brandușa, de primăvară (Crocus banuticus), brandușa de tâmnă (Colchicum aulumnale); plante cultivate în special numai: pentru văpseli: rodea seu roiba, (Dubia tinctorum), nalba, seu ruja negră: „ (Allhea _rosea var. nigra), drobușorul . (/satiş tinctoria) șofrănaș (Carthu nus tinclorius) și reseda (Reseda odorata*). Plantele mai des întrebuințate sunt: soverv,. măr pădureţ, drobiţă, Și arine. „Trei sunt culorile principale ale lor: „galben, albastru ŞI. roșu, din cari prin” amestecuri diferite combină pe celelalte. Pentru prepararea culârei. albastre se ia drobiţă, măr pă- dure, răchițică, laptele cânelui, mesteacăn şi fl6rea, sorelui, : Culdrea, albastră se prepară din usuc de lână, scorțica, petră; albastră, borş, apă tare, zăr, lemn cânese Și drobişor, A Culorea roşie se face din Șovârv -cu frunze ȘI ramure de măr pădureţ, scârță, de anin, de prun dulce şi prun tomnatice . şi de stejar, în urmă cu foi de măr dulce și de com), , „Pentru cultura plantelor tinctoriale în mare Și es portul lor sunt actualmente puține. prospecte, mai pu- ține decât înainte, din causa culorilor de fabrică pro- duse pe cale chimică, din -diferite substanțe. Astfel roibă care se cultiva înainte forţe multă. ȘI servia la. pre- pârarea, culdrei roșie, este adi redusă din causa. culd- rilor de anilina, şi cultura ei decade pe an ce trece: „tot așa a dat înapoi și cultura drobuşorului, de când s'a, descoperit Indigo, ete. > | | 

  

*) După Chromatica română de Florian Marian, şi Johann Hintz. 
P ! 

Ș Dr. G, Maior, Agricultura rațională II. 18



| | Roiba. 
Roiba su rodia și rumenele, (Rubia tinctorum) este „o plantă, care cresce spontaneu și cultivată pretuţin- „denea în ţâra nâstră. Ea faces pate din famllia ru- | biaceelor, și este o plantă vivace fig. SS. Roiba se - cultivă și întrebuinţâză cu deosebire pentru rădăcina ei, care se usucă se. macină şi estrage apoi din ea alizaină o culâre roşie frumosă, de unde poporul nos- | tru i-a dat numirea de rumenele, care se întrebuinţeză -. în industrie parte direct, parte. și în amestec pentru a- da nuanţare altor culori, | 

- E Cultura ei a fost în- 
ee  trodusă în ţările apu- 

sene prin secl. XVII. 
de cătră un armean mai 
întâiu în Provansa, (Pro- 
vence) de unde apoi 
sa întins în - curând 
peste întrâga, Francie, 
Pările de jos, Germania, 
Austria eto. Acum cul- 
tura ei a decădut a- 
prope cu totul, dela des- 
coperirea culorilor: de 
anilină, cari se estrag 
din” păcura şi din r& 
mășițele dela cărbunii 
de pâtră ete. și sunt 
mult mai” ieftine. Pu- - 
țină ce se mai cultivă 
în cultura mare se cul- 
tivă numai în jurul ora- RR a șului Avignon, care „Fig. SS, Roiba (Rubia tinctorum), este centrul : culturei 

ei, -și dă calitatea cea mai bună. | Roiba cere o climă potrivită, nică prea caldă, nică prea rece, deși la secetă resistă destul de bine. Pre- tinde însă să aibă un pământ profund, permeabil şi bogat, care să conțină și ceva var, Pământul trebuesce 
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să fie desfundat bing pănă la 50—60 em. adâncime cu casinaua, seu cu două plugui consecutive în aceiași brasdă, cari să mergă la adâncimi : diterite,: şi peste iarnă lăsăm Pământul espus în brasdă crudă, Gunoiu trebue să-i dăm din greu — şi îl îngropăm deja, din tâmnă — mai bine Ja, două adâncimi diferite, pentru <a pănă primăvara să se potă descompune. Primăvara. “i mai dăm încă una seu două arături, pentru a cu- răţi bine pământul de buruieni. Apoi prin luna, lui Maiu se semănă în rânduri su se pune prin butași, luaţi dela tijele cu rădăcina, dela o cultură mai vechiă. „ Seminţa ei să fie tot-dcuna prâspătă, și este mai bine să o “comandăm din Frâneia, dela, Avignon direct. Forţa germinativă a ei nu dur6ză mai mult de un an, Cantitatea de semință este de 60-—80 klga. la ha, și o punem cu mâna în cuiburi, câte un singur grăunte - în- cuib și o acoperim îndată cu sapa. La. producţiu-., nea din seminţă, însă. ?j trebuesce un an mai mult, . “Pănă să ajungă la desvoltarea necesară a rădăcinilor. „+ Mult mai espeditivă, și mai practică este produe.-.: țiunea ei. din butași, prin sădirea de tije de 20—30 em. lungime cu ceva rădăcină, pe cară "i  deslipim dela, rădăcina principală. Pentru acesta “pământul arat și grăpat gata, îl ridicăm în spinătă cu un plug : cu: „două cormane și punem în straturi de câte 1,25—2,50 m. lăţime, lăsând între ele cărări destul de largi, pen- tru ca să putem circula. Pe muchea spinărilor plan- tăm butașii la 20—30 cm. adâncime şi la distanţă de „85—50 em. între rânduri și S—10 cm. între five, aco-! perindu-i cu totul cu ţerină, Sădirea să se facă. tot. d6una pe un timp ceva mai umed, ca pământul să aibă „destulă umiditate, căci la din contră, plantele puse  trebuesc udate, pănă ce se prind. a În anul întâiu plantele trebuese plivite și săpate. de repeţite-ori, pentru a le curăţi de buruieni şi să vupem scârţa de pământ, ce sar prinde; ţerina o ri. dicăm “cu sapa seu cu plugul în continuu în sus, și o. tragem în jurul lor, pentru ca, rădăcinile să, pătrundă „cu atât mai adâne în pământ. Tâmna ridicăm țerina | | a. 18+,
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cu plugul și o'punem peste ele, ou. mai bine punenx 
măi: întâiu gunoiu dobit peste ele și apoi aruncăm țe- 
vina, peste gunoiu. În anul următor iareşi le plivim şi 
săpăm de mai multe-oră. Tâmna în anul al doilea scu 
al treilea prin luna lui Octobre roiba se seste. Mai 
întâiu se cosesc foile și tijele cu câsa su mașina, și 
apoi se scot rădăcinile, desgropându-le pe întră lun- ! 
gime a lor cu casmaua, sapa s6u cu plugul, apoi se 
curăţă bine de pământ și fibre, şi pun la uscat pentru 
ca să potă fi măcinate, pe o rișniță proprie. Din bu- 
cățelele lor, se formeză o pastă în formă de turte 
globoide, care se pune apoi în comereiu. Văpscua se 
estrage din pastă s€u din bucaţele rădăcinei prin ferberea. 
ei cu leșii tari s6u cu acid cloridric. 

Recolta este de 90—120 q rădăcini semi-uscate 
la. ha, iar la cea de 3 ani ceva mai mult şi mai bo- 
gată, în culore; 100 klgr. de râdăcini uscate pe jumă- 
tate ca să pâtă fi măcinate se plătese cu 4—5 lei. 
Foile de roibă dau un bun nutreţ pentru vite, atâr. 

„„Yerdi cât și uscate. Seminţa se produce dela plantele 
de 2—3 ani, dar nu tot-dâuna, şi semința ei este forte 
scumpă. a o | 

Drobuşorul.: 
» Drobușorul şi drobișorul (Isatis linctoria) este 6 plantă a 

cărei foi servesc la producțiunea de culâre albastră. Cultura. 
lui se făcea înainte pe o scară forte întinsă în Francia, în prov. 
Languedoc și în Germania (Turingia), dar. adi în urma desco- 
perirei culorei de Indigo din America, cultura lui a decădut: 
aprope cu totul, deşi se mai face încă. 

Drobușorul este o plantă anuală și bienală. La noi el se 
Băsesce atât în stare sălbatică, cât şi cultivată prin grădini. 

EI recere înainte de tâte, o climă caldă şi secetâsă, căci 
la secetă resistă binișor. I trebuesce înse tot-deuva un pământ! 
profund, permeabil și bogat cu ceva var în el. Terenul trebuesce 
desfundat pănă la, 40—50 cm. adâncime, și curăţit de buruieni 
cari alt-fel ne dau mult de lucru cu plivitul şi prășitul lor. De 
aceia el se cultivă, des după „0gore negre, ca semănătură de 

„tomnă seu sub o plantă protectore și-l semănăm prin August
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seu Începutul lui Septembre. Când îl sem&năm primăvara, tere- nul trebuesce preparat în de ajuns din tâmnă ca să-l putem semâna, primăvara îndată ce sa luat zăpada, și s'a svântat ceva pământul. 
- 

Lui "i-sunt necesare 2—3 arături, și “pământul. trebuesce bine gunoit cu guhoiu fermentat, și peste iarnă, se lasă în brasa crudă, iar când îl lăsăm ogor sterp, ogorul trebuesce făcut de timpuriu, ca pământul să se 'coeii Şi resbâscă de arșița s6relui. În privinţa plantelor premergătore, el nu - este delicat, se face bine după ol și care: după plantele prășitore ca şi după nutre- ţurile semănate, şi dacă pământul este -curat de buruieni reu- sesce binișor şi după cereale. 
Se semănă în rânduri; câte 7-—8 klgr. seminţă, curățită la ha, seu câte 20—25 kler. semință îmbrăcată, în tecr; ea se în: 8rOpă şi acopere numai ușor la.1,5—9,5 em. adâncime, -cu.'o grapă ușoră de lemn seu "eu una da -mărăeiui. Seminţa să fie "tot-dâuna prospătă, căel.și perde deja de timpuriu forța, germi- mativă, Ea resare în genere forte anevoe; "i trebuesce 4_—5 s&p- temâni pănă să resară, de unde prea des o copleșesc și suprimă buruienile. De aceea este mai bine a o semăna tâmna su sub o plantă protectâre, care să o apere de buruieni. Scoârta seu -<âja ce star prinde peste ea, trebuesce tot-dsuna ruptă, ori de „Câte-ori sar prinde. - 
După ce a resărit, trebuesce plivit ssu săpat şi curăţit de buruieni, și mai târdiu rărit la 93 cm. o plantă de alta, În | tomna, dintâiu, la cel de tmnă, foile: le putem tăia, şi da la “vite seu să le- pascem cu vitele. Primăvara următore cel de primăvară îl plivim și prășim de repețite-ori, pentru „a-l: curăți de buruieni. Buruienile împedică formarea, văpselei. Când foile de desupt au început a îngălbeni atunci se recoltsză, 
Prima recoltă se face prin Iuniu seu Iuliu cu o secere stu un cuţit anume făcut, se deslipesc foile dela, inima - plantei, se . adună: în coșuri şi se spală în apă. Apoi se întind la, un loc um- brit şi bine ventilat, pentru ca să se ofelâscă și usuce. Când sunt uscate pe jumătate ele se macină: adecă se pun într'o covâta mare și se trece peste ele cu-o rotilă grea de. pstră, care le turtesce şi macină. După ce pasta a stat timp de 24—48 „6re așa umedă, dar nu ajunsă de plsie, nici de rouă — atunci 2 frământăm bine cu mânile, și formăm din ea, globuri: de mă-



Timea unui ou de găină seu de. gâscă, care se pune pe un ste- laj seu poliţă la umbră ca să se usuce deplin, În forma acâsta, după ce s'a, uscat se pune în vândare. | 3—4 săptămâni după prima recoltă se ivesc alte foi, pe care le tratăm și preparăm în același mod — și apoi altele, aşa că înt?o vară îi putem lua 3—4 recolte. Pentru producțiu- nea de semință, lăsăm un capăt de loc necules, şi producem: semință, destulă: 800— 600 klgr. la ha. o „ Recolta de foi varieză între 20—40 q.-foi uscate. 

Nalba. 
Nalba sâu ruja negră (Al/haea rosea var. nigra) fig. 89. este o plantă vivace din familia malvaceelor, -ce se .vede des prin. grădinile ţărancelor nostre ca, plantă ornamentală, încărcată, de Jos pănă sus cu flori maur .ca trandafirii, în diverse nuanțe : și. - culori. Din ea se întrebuințeză cu' deosebire florile și anume petalele ei, din care se estrage culorea roșie, co se întrebuinţeză. la coloratul vinului, licorurilor, oţetului etc., și este mai bună decât fucsina, căci cel putin ea nu este vătămătore sănătății ca aceia. 
a Nalba cresce înaltă dela 2-4 

metri și mai bine, și formeză mai 
multe tije adventive car sunt tote 

„egal acoperite de for. Ea recere îna- 
inte de tote un loc adăpostit de vân- 
tură violente şi un pământ profund 
permeabil şi bogat. Pământul trebue 
bine desfundat cu plugul s6u mai po-: 
trivit cu casmaua, pănă la 60-70 em. 
adâncime şi gunoit din greu, iar peste 
iarnă îl lăsăm espus în brasdă crudă. 
Primăvara iareși îl arăm. seu săpăm 
odată s6u de două-ori, pănă la timpul 
semă&natului, - 

  

Fig. S9. Nalba (Althaea Osea). 

Ea se 'semntnă prin: Maiu seu Iunie, când nu mai sunt receli de temut. Mai nimerit este de a o semăna, întâiu în stra- tur și apoi a pune resadul prin Iunie. Pentru acesta, tragem mai întâiu liniy cu mareatorul în lungul și latul la 0,9—1,0 m. distanţă, și unde se întâlneso și taie cele două linir, acolo punem



3—4 seminţe sâu o plantă mică. În urmă după -ce a, resărit, o săpăm de repeţite-ori şi plivim de buruieni pentru a 0. ţinea: tot-deuna, curată. Înfloresce din Iunie al -ânului al doilea înainte, pănă pe la finea lui Septembre. Florile se culeg rupându-le una „câte una, fără a le turti seu stringe cu: mâna ŞI întind în strat subțire la umbră, ca să se usuce. La uscat să. avem : mare grije ca să nu se mucecescă şi strice. Une-ori atacă nalba — rugina (Puccini Maleaccurum). | e o Recolta anuală este de 400—800 kler. flori uscate la: ha, cari se plătesc cu 40— 350 lei suta de kilograme. Dureză 5—8 an. 

ŞofrăneluL. 
Șofrănelul scu șotrănașul (Cuthumus tinctorius) ests o plantă anuală, originară din India, și face parte din familia composite- lor. Ea, se găsesce des cultivată prin grădinile țăranilor noştri, Se cultivă pentru Morile sale, cari dau două culori deosebite : „una galbenă nestatornică, și alta roșie durabilă. De întrebuin- tat se pâte întrebuința numai culrea roșie. i Şofrănaşul cere, un loc adăpostit de vânturi violente și reci, și un pământ profund și bine lucrat-ca, la cultura de gră- dină. Samința, lui se asemănă mult 'cu acea de florea sdrelui, dar este mai mică în volum și greutate, Pentru el pământul se desfundă şi gunoesce bine din tomnă și peste iară se lasă espus în brasdă crudă, Primăvara se semănă de timpuriu, pu: - nându-se în cuiburi câte 3—4 semințe întrun cuib. Distanţa normală e de 30—40 cm..între rânduri și 19—15 cm. între cuiburi. 

După ce semința, a resărit, plantele cele tinere se plivesc. - şi sapă de repeţite-oni, pentru a le curăți “de buruiană şi în urmă se răresc, lăsându-se câte-o singură, plantă” întrun cuib. La săpat putem întrebuința mai nimerit sapa mecanică, prin care facem mare economie de timp și spese. “ 
Prin luna lui Iuliu seu August șofrănelul. se recoltsză: adecă. tot la, două dile se adună torile ceva mai trecute, de cu- lore roșie închisă, tăindu-le cu: o custară, apoi le adunăm şi „punem la uscat înti'un loc umbrit și bine ventilat, ca, tot-odată,, ele să fie ferite de ploie și de radele directe ale sorelui. 
Culesul florilor să se facă tot-deuna dimineţa,; după ce' sta, luat roua de pe foi, și nici odată în ameza mare. Pentru pro-
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ducțiunea de semință necesară, lăsăm câte-va, plante neculese, 
care să producă șsemința. Producţiunea este de 1C0—2£0 klgr. 
flori useate la ha, care însă se plătesc binișor cu 4—5 lei ki- 
“logramul. | - : 

Reseda. - 
Reseda s6u roseta (eseda lutcolu) este o plantă care cresce 

spontaneă pe prundurile şi nisipurile tuturor văilor și girlelor 
n6stre. Ea se cultivă une-ori pentru. semința, ei olei6să, alte-ori 
pentru foile și tija ei, cari conţin o culdre galbenă. Prin gră- 
dib este o. altă varietate de resedă (Jiescda odorata), pe. care 
țărancele cultivă pentru mirosul ei... - | 

“Reseda galbenă iubesce terenurile nisipose și calearose, 
„cari sunt în bune «condițiuni; pe terenurile sărace și secetâse 
deși se face, dar rămâne scundă şi neînsemnată. Pentru cultura, 
ei arăm pământul odată seu de două-ori și-l &unoim bine. O 
putem semăna atât primăvara, cât şi tâmna de odată cu cerea- 
lele, ca semănătură de tomna. O semănăm mai bine în rânduri, 
decât prin împrăștiere, pentru casă o putem prăși cu prășitorea 
mecanică, în loe de plivitul și săpatul cu mâna. Seminţa ei 
fiind măruntă, nu o putem îngropa adâne — ci-o acoperim nu- 
„mai cu'o grapă uşoră de lemn, seu cu una de mărăcini. La se- .. 
mănatul în rânduri ne trebuesce 15—20 Ilgr. semință la ha stu 

'0,5—1,0 bl.'la ha prin împrăștiere. Ia 
„După ce reseda a resărit, ea se plivesce de repețite-ori seu 

prășesce pentru a o curăţi de buruiana, care uşor o copleșesce, 
fiind-că ea cresce încet, Se recolteză prin luna lui Iulie şi Au- 
gust, când s'a copt semința, şi foile de desupt au început a se 
îngălbeni și se usucă. Atunci ea se seceră cu secerea seu cu un 
cuțit, iar pentru uscat se pune la un loc uscat și bine ventilat 
la nmbră. Lumina solară *i estrage cul6rea galbenă și deci tre- 
Duesce ferită de ea. De asemenea și plâia îi strică. Tijele ei us- 
cate se legă în legături şi astfel se vinde în comereiu, Semința 
conține 18%, oleiu gras. 

Recolta este de 20—50.q reseda tiji uscate Ia ha, care se 
vând cu .15--95. lei “suta de kilograme. Seminţă producem 
200— 400 klgr. la ha.



Cap. S7II. 

„Plantele narcotice. 
"Se numese plante narcoticg acele, cari conţin câte „unul “su mai mulţi alcaloidi, Alealoidii sunt nisce otrave puternice, cai aci servese ca mijl6ce irritante, aci ca liniștitore. Plantele narcotice cultivate sunt "caf6ua, ceaiul, cacao, macul, care-dă opium și tutu- nul. Pentru agricultura nâstiă este important numai. tutunul, iar macul vine în considerare numai ca plantă oleisă; opium . în cantitate și. calitate suficientă se pote produce din el numai în climatele calde. | 

! Tutunul... | 
Tutunul (Aicotiana tabacum) este plantă. anuală din familia solaneelor. În privința botanică, el presintă mai multe particu-  larități, demne de remarcat. Semința lui este una din cele mai mărunte și: fine între tote semințele agricole, și cu tote aceste, tija şi foile lui sunt ea mărime destul -de considerabile, Tija ajunge la înălțimea de 2 metri şi mai bine, iar foile lui sunt - mari cât cârpătârele. Apoi el deși face parte din familia sola- neelor, totuşi seminţa lui nu este depusă într'o baceă — pomă — ca la celelalte solanee d. es. la cartofi, mătrăgună etc., ci într'o capsulă, „ 

„Rădăcina lui este pivotantă, cu puține: rădăcini adventive. . Tija este grosă și beţosă, cătră virf mai, mult s6u-nai putin ra- : mificată. Foile lui sunt mari, cărnâse și grase, cele de jos se- sile și amplexucaule — coprind întreg cotorul — pe când: altele, sunt mai mici și petiolate, ovate seu lanceolate, întregi şi cu glandule,: ce conţin un oleiu volatil. Inflorescența lui este un strugure, florile sunt în formă de pâlnie — infundibul — cu cinci colțuri. | 
- d 

*



Capsula este “cu 2—4 camere bi-tetraloculară. Și în fine : 
este de remarcat enorma productivitate a lui de semință: O. 
singură plantă pote produce pănă la 40,000 semințe de (0,7 mm.) 
mărime şi de culdre brună. a 

Tutunul este originar din: America centrală, și cu 
tote pedicile și amendele, ce s'au pus pe cultura și. 

 consumaţiunea lui, în diterite ţări și seculi de regii An- 
„gliei grele pedepse corporale, țarii Rusiei chiar osânda, 
de mite, papii dela Roma anateme și excomunica- 
țiuni etc., el tot s'a lăţit şi consumaţiunea lui astădi 
a devenit universală cunoscută în lumea întregă. Mai: 
târdiu guvermele vădând imposibilitatea, de al suprima. 
cu totul, lau impus cu tacse mici și mană, şi au făcut; 
din el un venit pentru fisc, întroducând monopolul pe 
cultura şi vândarea lui. Adi trăese din cultura lui 
multe miliâne de omeni. 

Tutunul se cultivă pentru foile lui cazi se între- 
buinţeză în industrie-manufactura de tutunui — iar ca 
nutreţ pentu oi servesce numai 'după ce l'a bătut 
bruma. El se întrebuințeză cu deosebire la fumat: în 
lulea, ţigări și țigarete, apoi ca tăbac pentru inspirat 
și pastă de tutun pentru supt. În ţările nâstre se cul- 
tivă tutunul unic pentru fumat, fie ca tutun de lulea, 
lie de țigarete. 'Dutunul cultivat în ţările. calde, este 
de o calitate inult superioră celui cultivat la noi, în 
o climă mai rece. | 

"Țările producătâre de tutun în masă sunt actual- 
“mente: Statele Unite cu 250 mill. kler:., Indiile 200 mill., 
Austro-Ungaria 70, Rusia 50, Germania 40, 'Turcia | 
22, Bulgaria 22-și România 3, Francia 14, Grecia 6 
mill. Acestea produc tutunul necesar aprope pentiu: 
lumea întregă. a 

Tutunurile cele mai fine le produc actualmente 
Statele Unite, apoi Antilele în special insula Cuba cu 
Havanah; în Asia sunt insulele Archipelagului: Su- 
matra, lava și Filipinele, apoi Asia minora şi Persia; 
iar în Europa este Turcia europână cu Macedonia in- 

„teridră, Epirul, Ianina și Adrianopole; în Rusia sunt 
cu deosebire guberniile . de sud Poltava Saratow.
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„Crimea, Basarabia ete., din jurul mărei hegre — în. Austro-Ungaria, este” Bănatul cu Ungaria de sud, care produce cantitativ 'Şi calitativ tutunul cel mai bun — iar în România, este Dobrogea, apoi ținutul Hușilor (Falciu) și districtul Ialomiţa, unde se cultivă tutuu mai mult și mai bun. a | Monopoluile la tutun au tost întroduse * pentru - prima 6ră de cătră regele Carol 1. al Angliei la, 1695, Și apoi succesive imitate de celelalte state și monarchi. Actualmente. monopolul regiei statului esiste în Fran- . cia, Austro-Ungaria și România; monopolul: fabrica. “țiunei, arândat. la, particulari este în Italia, Spania, Portugalia și Rusia; tacse de întrare pe tutunuri. stre- "-ime au impus Germania, Belgia, Serbia, Statele Unite, iar tacse de esport pe tutun sunt întroduse în Turcia, Brasilia, Bulgaria şi Cuba ete. a “Sunt numai 4 specii principali de tutun, cari'se - cultivă, dar ele au o: mulțime mare de Varietăţi și forme intermediare, cani se corcesc ușor între ele. 
Aceste sunt:: . | | RR IL. Tutunul cu fâia lată (Vicotiana.. latissima) s6u la- tifolia şi macrophalla, numit și tutun de Maryland, cu foile late și matii cât nisce câpătore, ovate scu lance- late, erecte stu orisontale şi îndepărtate de tije, iar la, „basă cu două mici aripidre și amplexucaule. 'Tija, Ia, virf este ramificată, cu inflorescenţa în strugure contras şi cu florile: roșii pănă roșietice. Varietățile lui sunt ? tutunul cu foi scurte; tutunul grecesc, unguresc și de Havanah ; tutunul cu foi late, de *Amerstort Magde- : burg, Niiremberg; şi tutunul cu foi lungăreţe (cu toile, de 21/,—38 ori așa de lungi pe cât de late), cultivat în Ungaria, Alsacia etc.; și tutunul de Maryland pe- tiolat, cu.foile mică lungăreţe seu ovate; tutunul de Podolia, Turcia, şi China fig. 90... IL. Tutunul comun sâu de Virginia, (Vicotiana ta- baciu) cu tija, ramificată, toile plecate, lungăreţe lan-. ceolate, -şi la virf ascuţite, cu nervurile . laterale ple- când în unghiu -ascuţit dela n6rvura mediană fig. 91. Florile lui sunt depuse în strugure reschirat, și roşie-
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„tice pănă la roșii închise. Varietăţile lui sunt: tutunul 
de Virginia (Goundie) cu foile înguste, cultivate cu 

  
Fig. 90. Tutunul cu fâia lată (Xicotiana macrophyla). 

deosebire în Germania; tutunul ordinar .de Virginia, 
tutunul cu nervurele gr6se şi băşicate; iar dintre cel 
pețiolat este (Vicotiana petiolata) din India, orientală, şi 
(Nicotiana fiuticosa), cultivat în Germania sub numirea, 
de Baumknaster ete. - ăi 

III. Tutunul țărănesc (Vicotiana rustica) supranumit 
şi tutun turcesc, cu tije mai mici şi ramificate dela 
pământ, cu foile ovate şi îndepărtate dela olaltă ; cele 
d'asupra sessile, cele de desupt peţiolate; cu nervurile: 
secundare plecând în unghiu drept dela nervura. prin- 
cipală.. Inflorescenţa în strugure contras. Corola, lui este 

„umflată la basă, iar la virf subţietă şi de culdre gal- 
benă verdue. Intre tâte este cel mai puţin simţitor 
la receli, de unde și numirea de rustice; se cultivă în 
Turcia, Ungaria, Germania. Varietăţile principale ale
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lui sunt: Samsun cultivat în Asia mică (Trebizonda) și România, Levant ete., tutunul rustice cu 'toia mare și toiă mică, 

    
Fig. 91. Tutunul comun (Xicotiana virginica),' 

„IV. Nicoţiana paniculata cu inflorescenţa, în stru-. gure prelungit, se cultivă în Peru şi Ungaria. . 1 
Alte varietăţi mai puțin cultivate sunt: „tutunul! ereţ, (Vicotiana crispa) cu foile înguste și pe margini încreţite; se cultivă în Levante, Nicotiana persică, Xi- cotiana glutinosa și Micotiana, repanda, 
Varietăţile cultivate la noi sunt: Samsun și Yaca, . ambele turcesci și dintre cele locale cultivate pe su-. pratețe restrinse: tutun loca] românesc 'din comuna „Patru-frati jud. Ialomiţa) și din: comuna, Poiana, (Ilfov). De ordinar regia împarte semința, gratuită la cultivatori *). 

  

*).0O Monografie bunicică asupra culturei tutunului în ţ€ră a apărut în urmă, datorită d-lui M. Popovici, Chimistul Regiei sub titlul: Tutunul. Bucuresei 1897. 
o
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_ Judeţele cari cultivă tutun — sunt în prima linie 
jud. Tulcea și Constanţa (Dobrogea) — apoi Fălciu 
Ialomiţa, Ilfov, Vlașca, Dâmboviţa, Romanați și 'Tu- 
tova. Intre tote Dobrogea produce tutunul cel mai 
bun din ţeră. 

Valdrea unui .tutun'nu depinde atât de mărimea 
foilor, cât de calitatee lor, în special de ţinuta, lor la 
ardere. Un -tutun bun, trebue să ardă egal și uşor, și 
la, ardere să desvâlte un miros plăcut. Tutunul care 
arde cu flacări s6u care tumegă și produce mult scrum 
este de calitate inferidră. Arderea anevoe depinde şi de 
grosimea foilor și în special a; nervurelor lui — dacă 
este cocenos oră nu. 

„ Foile de tutun conţin în termin mediu la o sută părți: sub- 
stanță uscată 80%, (corpi organici) și 20%, cenuşă. Cenușa este 
compusă din 6%, calce (Ca 0) 5%, potasă (Ra, 0) şi 1,5%, mag- nesia (Mg, O) şi pănă la 1%, acid fosforic ete, 

Tijele tutunului sunt de ordinar ceva mai sărace în sării 
minerale, decât foile. ' 

Substanțele organice se compun din substanțe ternale : ce- 
lulosă, hidrocarbure, grăsimi și acidI organici și din corpi azotaţi: principii albuminoide, amidi și un alcalcid amețitor și 
otrăvitor — Nicotina, care încă conţine ceva azot. Azotul se 
găsesce în foi parte ca acid. azotic (NHO,). iar după fermentare 
ca amoniac (NH,), parte ca amidI, şi ceva în Nicotină, Nicotina seu” 
cu formula ei chimică (C, Hu N,) se găsesce în tutunurile de 
calitate inferidră în dosă mai mare, iar în cele de calitate su- 
peridră, mai puţină. Ea varieză dintr'un an în altul, dela o re- 
coltă la alta. Cantitatea ei la tutunul turcesc Samsun va- risză între 2—3%/,. În tutunul care la ars produce mult cărbune, 
micotina se găsesce în dosa mai mare, decât în cel, care arde uşor. Dintre acidii organici se găsesc în tutun cu deosebire acid malic, citric, oxalie tanio. și alţii, iar dintre cei anorga- 
nică cu deosebire acid azotie sâu nitric pănă la, 10/,. Amoniac: „Du se găsesce în planta, verde, decât se formeză în urmă la 
termentaţiunea foilor. 

Cu privire la ardere, celulosa dacă nu este prea tare în- 
lemnită arde ca și hidrocarburele: amidon zaharuri cu multă 
ușurința; din contră grăsimile și principiile albuminoide ard 
-anevoe și la ardere ele degagtză un miros neplăcut. De aceia un tutun vă fi cu atât mai bun, cu cât conţine principii azo- tate — albuminoide și grăsimi mai puţine.
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Condiţiunile de desvoltare ale tutunului. 
“Tutunul cere în prima linie o climă caldă, mai mult tropicală decât moderată; apoi să aibă o tem- „peratură medie a verei de 25,50 C., căci este tare simţi: tor contra, recelei cât şi contra bramei, care-l opărese.. “Și omoră îndată. Esposiţiile cele mai potrivite pentru el sunt cele în bătaia “sorelui, cari au sore diua în- „tregă, la șes seu pe pantele dulci de sud și sud-vest, “cală sunt tot-odată adăpostite de vânturi reci ȘI vio- lente. “Clima, vinului este tot-d6una, potrivită pentru el; dar une-onă reușesce destul de bine şi acolo, unde se face porumbul mijlociu. Vegetaţiunea, lui este lungă, - încât semănat în libertate, abia are timp „să ajungă la maturitate; în climele nostre de cele mai multe-ori nu ar mai avea nici căldură necesară, pentru usea-: tul lui. De aceia este necesar, ca mai întâiu să-l se- mănăn şi crescem în paturi calde seu reci, la Jocuri adăpostite, eventual unde pe timp de receli să-l pu- „tem acoperi, și-l sădim sâu transplantăm nuinai atunci, când nu mai. sunt înghețuri târdii și veceli de temut, Pentru a-l feri de vântuni violente, îl cultivăm cu bun succes printre .porumburi, iar olandesii înconjora, lo- curile lor de 'tutun cu garduri vii înalte, s6u de țe- vine cultivate cu fasole, ce se urcă pe araci, __” Faţă de teren. tutunul nu este prea pretenţios, căci reușesce aprâpe pe tâte terenurile; totuși pe te- renurile argilose și clisâse și în anik ploioși însă nu se face; de asemenea nici pe terenurile. marecagidse și turbose. Cele mai bune sunt pentru el tot-d&una, pămân- turile permeubile : Iyturile nisipâse și nisipurile lutâse şi -profunde. Pe pământurile calcarâse şi calde încă reu. _ șesce binișor, şi dă un product de calitate Superidră. Afară de. aceste, tutunul “voesce „Să - găsescă tot-, deuna un pământ bogat dela natură, — pământ virgin. — S6u mari cantități de gunoiu în pământ ori să-i dăm îngrășeminte chimice în de ajuns, căci el stârce tare pământul de forciele sale. Deși el are rădăcina; pivo- tantă, totuşi sistemul rădăcinos 'al lui este scund: cu puţine rădăcini secundare, și un mare număr de rădt-
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cini fibrâse, cu .care se întinde și nutresce cu deose-. 
bire din sol, iar pănă în subsol nu ajunge mai nici- - 
odată. De aceea solul tot-dtuna trebuesce să fie tare 
bogat în substanțe humice.. Americanii îl cultivă cu 
preferință în locul pădurilor islăzuite seu- pârjolite, de 
„unde abia au tăiat copacii, iar crengile și uscăturile |. 
lor le adună grămadă, le dau foc și în cenuşa lor 
“împrăștiată ară și pun tutun mai mulți ani dea rân- 
„dul. Tot ușa se procede și în Sumatra, “şi apoi: acolo 
'se obțin tutunurile cele mai bune. 'Toemai pământul 
“acela de pădure,, este fârte bogat în humus şi. tot- 
odată și înfoiat, având o mare absorupţiune de căl- 
dură și gazulă. | a 

- În lipsă de terenuri noui de pădure, tutunul se 
cultivă forte des și în țelini sparte din nou stu în 
pirlâge şi suhatuzi de mai mulţi ani, cari au adunat 
mari cantități de humă, din tijele și rădăcinile plan: 
telor crescute pe ele și din balegile animalelor ce 

sau pășunat acolo. . | 
Ca, plante premergătore bune pentru tutun sunt 

acele, care lasă pământul desfundat şi bogat în sub- 
stanţe humice: trifoiu, lucernă, plante prăşitore etc. 
Tutunul reușesce bine și după sine însuși, și-l putem 

5 cultiva de 3—4 oi consecutiv pe același teren, numai. : 
cât atunci trebue să dispunem de mari cantități de 
„gunoiu, pentru'a îngrăşa pământul după fie-care re- 
coltă.. După cereale, tutunul deși reușesce, dar de obi- 
ceiu ele lasă pământul sărac și plin de buruieni după sine 
și ne-ar trebui multă muncă, pănă î-l curăţim bine 
de buruieni și de semințele lor; și apoi să îngrășăm 
pământul din greu înainte de a-l planta cu tutun. 

Faţă de îngrășeminte tutunul preferă tot-dsuna, 
un teren bogat dela natura, care să n'aibă lipsă de 
gunoiu, înaintea, altuia gunoit din nou, şi pe acâsta 
se baseză calitatea superidră a tutunurilor americane 
de Virginia Havanah și asiatice, chiar și a celui ro- 
inânesc față de a, celor germane ete. Apoi fiind-că el 
storce tare pământul, nu-l putem cultiva de mai multe- 

„oră pentru a 2-a şi a 3-a Gră, fără de a nu guiioi pă-
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mentul scu fără a-l lăsa pîrloge pentru ca producţiu- _nea lui să nu devină, ' insuficientă. Dintre materiile 'fertilisante, efectele cele mui bune le au gunoiul de vite cornute bine termentât, apoi îngrășemintele verdi, cari. fac pământul permeabil și înfoeat, apoi vine cenușa de lemne, și de paie, un compost bun anume preparat, turte de oleiu ete. | 

Gunoirea cu bătătura, de vite și oi ca și gunoiul de 0i în genere, 'nu au acelaşi efect, iar gunoiul de oi tre- buesce peste tot evitat,. din causă că deși el face ca toile la tutun să devină mari, subţiri și elastice, totuși în urma lui ele ard anevoie, tutunul licăresce şi pîrăie în _. tvuna, şi la ardere degag6ză un: miros neplăcut — a, păr s6u lână arsă. 15—20,000 .klga:. de: gunoiu de vite comute:scu de cai se consideră ca suficient la ha. În lipsa de gunoiu de vite seu de îngrășeminte „Verdi în cantitate „Suficientă; putem "completă lipsa, prin un adaos echivalent de: îngrășeminte chimice şi comerciale, nitrat de Chili, seu de pudretă. Șalitra de Chili este mai eficace și mai bună, decât. Amoniacul. Adaosul. de potasă îi face totd&una „bine, și potasa îi „este indispensabilă. . o SR Potasa îi se pote da în formă de săruri de Stafs. - furt rafinate: sulfas de potasă, sultat de potasă și mag- nesie.. “Sărurile rafinate ae Stassturi sunt tot-dsuna “mai bune decât cele în stare brută: Kainita, şi - Car- nalita. Potasa este. tocmai substanţa, din care tutunul - consumă” fârte multă. În lipsă de săruri de Stassfurt, "i-am putea, da și cenușă, nămol de pe șosele şi stradele „ orașelor și satelor, cari une-ori încă sunt bogate în potasă. a | - 
Calcea *i face tot-dsuna bine, căci prin un: adaos - „de calce, se 'măresce fusiunea substanţelor minerale din pământ, şi ea modifică calităţile fisice ale solului, care devine mai permeabil şi mai activ. "Tutunul con- sumă, și calce multă. | 

Un adaos. de magnesie, "încă *i face. tot-deuna bine. | i | 
Dr. G. Maior. „Agricultura raţională“ 11, 19
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Din contră, mai puțin favorabile îi sunt fosforul şi clorul. Necesitatea de fostor, la tutun este minimă ; dosa suficientă este când la 10 vol. de potasă 'se vin 4 vol. de acid fostorie. Fosforul are influință defavo- abilă asupra, arderei — combustibilităţii — tutunului. Fiind-că tutunul consumă relativ puţin acid tosforic, “care rămâne mai tot în pământ, de aceia grâul şi or- _zul, cari au lipsă de “fosfor, reușesc tot-dâuna bine după tutun. | Da 
Ceea, ce privesce eloxul, deși el-în aparență. face bine tutunului, căci “i desvoltă escelent foile, to- „tuși prin el facem ca să ardă greu de tot, și să pro- ducă mult serum. Arderea anevoi6să. se atribue fusiu- nei ușdre a clorurei de magnesiu și clorurei de cal- 

ciu, cari se găsese în tutun, şi împedică. arderea. Noi am putea proba acesta, și în mod artificial, îm- pregnând foile de tutun deja, uscate, cari ard bine sâu o foiţă de hărtie, cu o soluţie de clorur de magnesiu | “seu de calciu, şi vom vedea îndată, că ele nu mai ard ca. înainte, a | 
Cantitatea de. îngrăşeminte chimice necesară la ha, este S00—1000 klgr. cenușă de lemne și de paie, 

seu 150—2900 klgr. salitra, de Chili; dată tâmna, iar primăvara numai 100—150 klgr. s6u 200—400 klgr. sulfat de potasiu, iar pe terenurile nisipâse 200 klgr. „ elorură de potasiu concentrată. Dintre îngrășemintele * verdi, sunt bune cu deosebire legumindsele și altele plante toi6se, cari menageză azotul ca bobul, muştarul „alb, rapita măruntă, hrișca și altele. Ele afâneză tere- nurile compacte și impermeabile. 
Gunoiul dat: în cantităţă prea mari produce chiar şi la varietățile: cele mai celebre şi fine, nisce toi mai grose și grase, cari ard greu. Efectul: cel mai bun îl au asupra combustibilităţii tutunului, darea în- - grășemintelor în formă de săruri: sulfate, carbo- uate și azotate scu vitrate — iay fosfatele şi clo- rul date: direct, trebuese evitate. Pământul se ară odată scu de două-ori, încă din tâmnă anteridră şi cea din urmă trebue dată adâne şi peste iarnă pă-
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mântul se lasă în brasdă crudă; primăvara se ară încă odată stu de donă-ori, cu plugul scu estirpato- rul pănă la timpul săditului. Gunoiul i se dă tot-deuna, tâmna, și se îngr6pă îndată, „ca pănă la săditul tutu- nului, el să se descompună. Ingrășemintele. chimice 'i se pot da parte tâmna și parte primăvara. În urmă pământul se grapă bine pentru a-] mărunți și curăţi dle buruieni, și apoi se tăvălugesce, . | Semenatul și săditul. Am vădut mai sus, că din causa vegetaţiunei sale lungi şi pentru a avea destulă căldură la uscatul foilor, tutunul trebnesce semănat. şi crescut mai întâiu în resadniţe calde su în paturi reci, unde îl putem adăposti și feri de înghețuri: și receli. În resadniţe su paturile calde tutunul se se- m&nă timpuriu de tot, prin Februarie su pe la începu-- tul lui Martie, ca. pănă ce au “trecut recelile şi: în- gheţurile. târdii, -el să fie. deja, mare. Cu :cât îl semă&- năm mai de timpuriu, cu' atât este mai bine, căci re: “colta şi uscatul foilor cade tocmai în toiul verei,. când - căldurile sunt mai mari, și atunci el se usucă mai curând | "ŞI mai bine, În paturile calde, îl putem cresce de tim.-. puriu, așa ca să-l putem transplanta pe la finea lui Aprile;. pe când ţăranii care-l sem&nă numai în paturile reci, îl pot sădi abia pe la finea lunei lui Maiu, une-ori și „prin Iunie... 
Paturile seu resadnițele calde, se' fac Ja un loc adăpostit si în bătaia s6relui, cu o inclinatiune lentă spre sud, “spre a „mări acţiunea radelor solare — şi unde tot-odată să le putem - Ușor acoperi “prin punerea de scânduri, TOgojini, jipr, paie ete., pe cari iareși le putem lua, și pune, după trebuință. Patu- rile calde se fac cu gunoiu prâsp&t de cal, “pentru a "produce căldura necesară, apoi peste el se pune pământ de grădină ca 5 em. grosime, și de âsupra lui un strat de compost anume pre- parat, seu iareși un pământ humos de grădină, preparat 'din 

duri sâu lemne, peste cari putem pune materialul de acoperit, Și mai bine ar A adevărate paturi, făcute sistematice cu rame: „Şi ochiuri de sticlă seu cu ţipă și alte substanțe transparente, prin care să potă trece lumina, Și când ele sunt închise, și după 
1y*
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trebuinţă să le putem închide şi deschide. De acoperit le acope- 
rim numai noptea su când este ger. Pentru ca să nu ajungă, 
rime și insecte la plante, este bine ca să cernem pământul, seu 
să, facem patul ridicat pe stâlpi. | 

Paturile reci seu straturile la tutun se fac în un pământ 
bun de grădină și bine mărunţit, fără nici o altă preparaţiune 

„prealabilă a lui, numai cât le semănăm ceva mai de timpuriu, 
decât pe alte plante. Suprafața paturilor depinde de numărul 
plantelor, ce voim a cresce, şi suprafața de teren ce avem a. 
sădi cu tutun. Pentru un ha de loc. sunt de ajuns 12—16 m? 
resadniță, seu producțiunea a 30—59,000 fire de resad. Cantita- 
tea, de seminţă, necesară Ja săditul unui hectar de loc este de 
13—17 grame. 

„_ Semința se semănă în paturi pe la începutul seu mijlocul 
„Imi Martie, prin împrăștiere, și apoi peste ea cernem puțin pă- 
ment și apoi o udăm bine. Semința sub influința căldurei în- 
doite din paturile calde a gunoiului și a razelor solare, germi- 
neză și resare în curând. Nu ar-fi rău ca în straturi seu paturi 
să-o udăm din când în când cu urină diluată, dându-i. tot-odată, 
pe lângă apă și azot, După ce micile plăntuţe au resărit, ele 
trebuese des plivite şi apoi rărite,- ca să se potă desvolta tâte 
de o potrivă. Pentru a, le feri de înghețuri și ger, peste n6pte 
le acoperim cu rogojini grâse, iar diua le ridicăm capacul patului 
tot mai mult, pentru-ea să le dăm aer — şi treptat să le obici- 
nui și. cu temperatura atmosferică. Când plantele au ajuns la 
înălțimea de 10—15 cm., şi să posedă 6—7 foi, dacă nu mai 
sunt înghețuri de temut, ele se scot din straturi și se sădesc-pe 
locul, unde au să se desvâlte definitiv. 

Săditul ține dela încâputul lui Maită și pănă la jumă&- 
tatea lui Iunie. Pentru a nu le vătăma la scos, stratul se 
udă mai întâi bine peste tot cu: apă, apoi firele se prind 
cu amândouă mânile pentru a nu le rupe rădăcinile 
și le smulgem: cu o mână tragem firul afară, 6r cu 
cea altă, apăsăm pământul, pentru ca să nu se rupă 
cele alte. Plantele scâse se înmâie cu rădăcinile înta*o 
cituială, preparată din balegă de vite, pământ lutos 
și apă, €r pentru transpont, le punem în coșuri și le 
acoperim cu ciarșefuri, și astfel acoperite le transpor- 
tăm la câmp, la locul unde avem să le sădim. a
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Pănă la: acesta epocă, terenul trebuesce să fie preparat gata: arat. grăpat, şi tăvălugit, încât să pu- tem procede îndată la sădirea lor. Pentru sădit, ale- gem totdeuna un timp noros, sâu după o .plâie, câna pământul are destulă umiditate. In casul contrar, când pământul ar fi uscat, amănăm sădirea lui cu câteva 

cu rădăcină “vertical în pământ, şi îngropate: pănă la cele 2 foi de jos. Tutunul se pune totdeuna în rân- dun, câte un singur fir la un loc. Distanţa între rân- duri și fire, variâză. după mărimea, varietăţii, ce voim |. a cultiva: întue rânduri distanţa obicinuită, este de 50—70 cm., iar între fire de -40—50, em. Pentru în- lesnirea, circulaţiunei printre renduri, tot la câte 3 Yânduri lăsăm un spațiu liber, penta-u cărare. La sădit nu este r&n ca să lucreze 9 lucrătoiă împreună, unul cu un țeruș face gaura şi pune resadul întriînsa, 'iar 

și apoi apăsa cu călcâiul mânei sâu cu piciorul, pă- mântul în jurul resadului, pentru ea umedela să nu se potă evapora așa de uşor. Altfel după sădire; plan- tele ar trebui udate de 2—3—4 oră pănă ce se prind tote, eventual cele uscate le înlocuia prin altele verdi. Lucrările de întreținere. După 10—14 dile dela. sădit, tutunul trebuesce săpat, pentru ca să distru- gem și curăţim buruienele, ce. star fi ivit și să rupem c6ja seu SscOrţa, ce s'a, prins pe pământ,. i După alte două sâu tei săptămâni, trebuesce săpat seu prășit din: nou, și în urmă mușuroit. La tutun nu putem întrebuință prășitorea, mecanică, pentru a nu-i „Lupe su vătăma foile,. ci numai sapa de mână ŞI tre- buesce totdâuna, săpat şi curăţit de "buruieni cu: cea mai mare îngrijire. Indată ce s'a ivit inflorescenţa cu Horile, trebuese rupte vârfurile dela tote plantele, afară de.3—4 five, necesare pentru producţiunea de seminţă, „Pentru ca prin :aceia să constringem seva.a se îndrepta .
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în jos şi a favorisa desvoltarea foilor. Operaţiunea; 
acesta se numesce ciupitul virfurilor seu mucărit și ea. 
se pote face numai cu mâna, ţinând semă de desvol- 
tarea, individuală a, fiă-cărei plante. Cât de Jos să se: 
rupă vârtul și cât de mare să se lase tutunul, acea de- 
pinde de -voința nâstră, de teren şi de scopul cel ur- 
mărim, după cum vroim să producem un tutun mai 
fin, seu de calitate potrivită. Totdâuna cantitatea se 
tace în detrimentul calităţii și viceversa, Prin aceia. 
că rupem virfurile, silim seva: să se îndrepte spre foi 
ca aceste să se facă mai mari și producţiunea să fie. 
mai abundentă. Prin aceea însă sufere calitatea, toile 
de deasupra fiind totdâuna cele mai bune și de o 
aromă, deosebită. De ordinar la tutunurile de calitate 
superidră — tutun pentru ţigări de toi şi toi de cu- 
vertă, se lasă numai câte 6—8—10 foi; la tutu- 
nurile pentru tăiat, de calitate mijlocie câte 10—12 
Gr la tutunurile ordinare și de calitate inferidră, se 
lasă și 15-—18 toi, avendu-se tot-odată în vedere şi 
forța productivă a terenului, şi modul de desvoltară 
individuală a plantei. _ | 

Cu vuperea, virturilor și împedicarea tijei de a 
cresce în sus şi a produce seminţa, es în curând dela 
basa foilor alți muguri cu foi şi tije secundare, așa. 
numiții pui seu copii, cari încă trebuese rupţi de câte.- 
ori se ivesc, și acâstă 'operaţiune- se numesce copilit. 
Pentru a nu vătăma şi rupe foile este bine, ca atât 
mucăritul cât și copilitul să se facă tot-dsuna pe un 
timp cald, când foile sunt în parte ofelite — blego- 
șate — ca să nu se rupă, iar nu dimineța pe rouă, 
seu când cerul este noros şi ele sunt turgescente. 

„Plantele rămase ceva în urmă în desvoltarea, lor, se 
rup la; același nivel cu celelalte ca să obţină și ele 
acelaşi grad de lumină şi insolaţiune. i 

După cercetările drului Kosutânyi, ruperea virfu- 
vilor şi pnilor are drept resultat, de a spori dosa de 
nicotină din foi, pe când lăsarea inflorescenţei, o mic- 
şoreză. In semință însă se găsesce tot-deuna puțină 
nicotină, de unde: se pare că nicotină are un rol fi-
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siologic cu totul secundau: În Ungaria pentru a pro-: duce un tutun mâle, se lasă tot-d6una, ca, florile să se desvâlte şi să producă seminţă, pe când tutunul fran. . ces etc., căruia *i se rup virfurile, este tot-deuna un tutun tare şi trebuesce spălăcit pentru a-i estrage o parte” din tărie. - | a | La cultura tutunului ne trebuesce să, avem tot-. deuna, lucrătoni esercitați. cari au mai lucrat la tutun, - răci lucrătorii ne învățați, fără a supraveghiați şi controlați de aprope, ne face pagube însemnate. Re- colta tutunului se pote amâna şi întârqia forte mult „Prin un timy» nefavorabil, ia A _-. Tutunul sufere nu numai din partea, îngheţurilor târdii şi a bramei, ci şi din "partea recelilor, ori şi | când-s'ar ivi ele. Un timp” rece și ploi reci îndelun-. gate, îl împedică din desvoltare și face să-i îngăl- benscă toile și să-i putredâscă, rădăcinile. Ventu.- vile violente şi furtunile ”; rup toile; ghiaţa și grin- dina “i spintecă, și rup foile, pănă în a-l distruge și nimici. cu totul, încât nimic să nu mai alegem din el. Ivindu-se des ele pot să zadarmnicescă cu totul cultura lui. Când la bătuţ grindina după mucărit, atunci vupem foile și le 'uscăm îndată, ca tutun de lulea — iar tija, o tăiem la 30—40 em. dela Pământ ca să producă. alte 3—4 foi bunișdre.. Din contra un timp cald și cu ploi torrentiale la anumite intervale, 'i face forte bine | și atunci el cresce de inune. La secetă el resistă, bi- nIșor, deși are lipsă de- multă apă, pentru întreţinerea, evaporaţiunei însemnate a foilor 'sale cele late şi ori- sontale. Ea este: cu atât mai. periculusă, cu cât se ivesce mai târdiu și aprope de recoltă, - ” + Dintre inimică şi parasiţi atacă tutunul: Fluturi şi omida dela Mamestra brassicae fig. 92, Mamestra persicaria, Plusia gamma; un gândac Myla- bris Fuesslini; omida, dela Agrotis segetum. Pa | In Basarabia sa ivit un gândac (Opatrum interne: diun) a cărui omidă râde. rădăcinile fibr6se și tace să dispară tutunul. E Me Dintre ciupercile parasite suit: (Orobanche ramosa)
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lupdica, care tace și la noi mari stricăciuni în cultu- 
rile de tutun. Cu deosebire ea se ivesce în urna unei 
culturi negligente, și unde a fost cultivat tuturi. seu 

die aan 

        
Fig..92. Mamestra brassica. - 

cânepă mai mulţi ani de “a rândul. Pentru a-0 com- 
bate este necesar, ca să distrugem parasitul înainte 
de a produce semința, și să schimbăm cultura tutu- 
nului cu alte plante — cereale — pe a căror răde- 
cini parasitul nu pote trăi. 

“Culesul și uscatul tutunului. Maturitatea și tim- 
pul. cel mai potrivit pentru cules tutunul este, când 
pe la începutul stu mijlocul lunei lui August, foile 
sale de culdre verde închisă încep a se modifica şi 
devin galbene verdui, nu tâte de odată, ci succesive, 
de jos în sus. Atunci pe ele se ivesc nisce picături 
de licore. galbenă stu nisce pete galbene — brune. 
voile devin cleidse, lipicise şi cătră seră degagâză . 

un miros plăcut — a miere. Atunci qicem, că tutu- 
nul este copt și pote fi cules. De alteum momentul: 
oportun de cules, vari6ză și după scopul producţiunei. 
In primul stadiu de maturațiune, foile sunt forte elas- 
tice și se potrivesc forte bine pentru fabricațiunea de . 
țigări de foi — foi de: cuvertă —. şi 'dacă ele nu au 
ajuns să ia o colâre gălbue, totuşi sunt cele mai bune. 
pentru atari scopuri; dacă însă le lăsăm să se câcă mai 
bine, atunci devin mai grase și grose, perd însă din 

" elasticitate și combustibilitatea ca și mirosul lor pri- 
mitiv. Pentru tutun de tăiat în lulea deci timpul cel 
mai potrivit pentru recoltat este atunci, când foile 
sunt deja gălbui peste tot, şi marginile lor uscate în- 
cep a se resuci. | | 

"După gradul de. maturaţiune le și culegem: adecă _
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le- luăm de jos în sus. Mai: întâiu rupem „cele 2—4 

pline cu ţevină dela picurii de plie ce au sărit în sus „şi. le punem la olaltă şi deosebite de restul foilor cu. rate. Apoi se adună. şi culeg celelalte foi, sortându-se de “pe tija chiar, în mai multe clase, după mărime și calitatea, lor; cani se. pun iareși deosebit, fie-care ca- tegorie Ma a Culesul tutunului se face tot-d&una, în âmeza mare, | când este cald și foile lui sunţ în cât-va moleșite ca. să putem umbla ușor printre ele, fără de a le rupe s6u vatămă la cules. şi sortat, La cules este bine, ca „să rupem foile cu pețiol cu tot şi nu le deslipim din sus în jos, ci deo margine. Foile culese se întorc cu fața în jos, și se pun grămadă pe loc, ca să stea 2—3 6re culcate, pentru ca.să se otelescă şi mai bine Şi, -Vestejescă. binișor, ca cu atât mai'ușor să putem umbla în. urmă cu ele. și să nu le rupem. Pentru transport se pun frumos rânduri şi pale, câte încap în coşul carului, tără de a avea lipsa de a le lega cu ceva, | „Tutunul. cules conţine încă 90%, apă, care tre- buesce redusă “treptat, prin uscare. Uscarea, trebuesce făcută cu cea mai mare îngrijire şi cunoscință, pen- tru ca foile nică să nu se mucedâscă și trecă, în pu- trefacțiune, dar nici să nu-și pârdă din culârea și elas- . ticitatea lor primitivă, ci să rămână galbene ea cera, elastice și tenace. Uscatul la sâre nu este potrivit, fiind- că razele screlui pe de o parte le-înălbesce, și estrage cul6rea lor naturală, iar de alta, uscatul lor depinde prea. mult de schimbarea, timpului. Un timp ploios și 'schim- bător, le înegresce, iar unul rece cu ploi îndelungate „le face să se lipescă una, de alta, şi' să putredâscă. “Uscarea s'ar face. mai bine în lumina, difusă, la umbră și penumbră, undeva în un loc bineventilaţ; Marii cul- tivatori își fac uscători sistematice speciale, iar ţăranii îl usucă pe sub strașinele „Caselor și grajdurilor, pe podurile: caselor şi șopronelor, în şuă, magaziile de pIo- ducte și alte ecarete economice, unde e] e lerit și de lumina directă.a sorelui, ca și :de plâie. a 

-
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Uscătorele speciale se fac: mai nimerit nisce cuns- 
trucţii ușore de lemn, cu păreţii de scânduri seu de 
gard, acoperite cu tinichea, șindrilă, stuf etc., numai : 
ca să nu ajungă ploia la el, dar să aibă multe oblone 
și ventilațiuni, încât tot-deuna să putem produce o 
premenire naturală scu artificială a aerului. Uscătorele 
se fac cu faţada principală în direcția vântului -pre- 
dominant, fie pe soclu de zid, fie numai pe stilpi ori 
în furcă împlântate' în pământ fig. 93. Dimensiunile 

  

  

Fig. 93. Înşiratul foilor de tutun. 

potrivite ale unui atare șopron sistematic pentru us- 
cat tutunul sunt: înălțimea soclului 60—70 em., înăl- 

țimea stilpilor păn' la acoperiş 2 m,, înălțimea, aco- 
perișului 6 m., iar lungimea după trebuință. 

Pentru uscat, foile de tutun se înşiră pe sfori, 
fig. 93, cu ajutorul unei undrea, seu pe nuiele de re- 
chită, despicându-se nevvura — lor principală. Pentru 
suspendat fie-care sfâră are la ambele capete câte-un 
cârlig inare de lemn, cu care le acățăm de prăjini. 
grindi etc. fig. 93. Spre mai mare siguranță, pen- 

tru ca pe un timp umed, foile să nu se ajungă cu viy- 
turile şi: să se lipescă una de alta, ca să putredâscă, 
este. mai nimerit de a trage între ele papură uscată, 
s6u foi uscate de porumb, pe cari apoi le separăm la 
legatul tutunului în păpuşi. La foile prea, grose şi co-- 
cenose se taie cocenul pe jumătate și apoi se înşiră 
pe sforă, 

Cu cât clima este. mai umedă. cu .atât uscarea 
]ui devine mai dificilă, și tutunul este espus la pu- 
tredire. Atunci foile trebuesc. îndepărtate una de alta, 
ca să nu se atingă nică la resucirea marginelor lor, iar -



în uscătore să Îîngrijim de ventilațiune suficientă, even- tual de uscare prin căldură artificială, Dacă am cules tutunul pe la începutul lui August, după 6—8 săptă-, mâni el este uscat în de ajuns, încât se pote lua de pe stori, și lega in păpuși, pentru a fi pus la termen- taţiune. 
| Pentru- ca să se usuce în de ajuns și de O potrivă, foile nu trebuesc nici prea des inşirate, imdesate una, în alta, şi nici şivurile puse prea grămădite la olaltă, . ci lăsat spaţiu liber de cel puţin 5—10 cin. între ele, necesar” pentru premenirea, aerului. La uscare nu se sevirșesce numai evaporaţiunea apei, ci tot-odată, şi Ore-care reducțiuni și modificări chimice -și lisiologice; clorofila care dădea culGrea cea verde se modifică, și cle iau .o culsre galbenă sâu brună; și numai la un tutun defectuos tratat ȘI mai conservă toile cul6rea, lor verde primitivă; iar cel grămădit se înegresce cu totul și putredesce, pe când cel bătut de ssre şi plâie se spălăcesce și-și perde culgrea. Tutunul se : consideră uscat, în. de ajuns atunci, când nervura, - principală a, foilor — cocânul — nu mai conţine nici o umedelă, şi este destul de uscat, | Odată tutunul useaţ gata, se ia de pe sfori și se Păpușesce adecă, se: l6gă câte 10—10 toi Ja olaltă, cu „un fir de papură sâu o foie de porumb. În păpuși se. pune apoi câtăva vreme grămadă, ca să asude, și facă un început de termentaţiune. De ordinar. după ce sa legat în păpuşi, cultivatorii mant şi mici dela noi îl vind regiei, care î] adună și trateză ea mai departe în ma- gaziile și la depositele sale principale. Pentru fermen- tat, tutunul 'se pune giămadă în păpuși seu legat în baluri mană ă câte 300 Păpuși' şi se lasă să se încăl- descă de sine şi sub: influința, . bacteriilor să, termen- teze. Pentru fermentat e] se pune în grămedi de câte - 3 m, lăţime, 1,25 m. înălțime şi lungimea după tre- buinţă, îngrijind. numai ca temperatură din interiorul grămedei șă nu devină nici prea. uscată. dar nici prea, scădută, ci în permanență să se manțină la 300 0 Fermentaţiunea este menirea principală, a deposi- 

7
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telor regiei statului, și la noi ea dureză in Ianuarie 
„pănă, cătră finea lui Maiu. De termentaţiune depinde 
„cu deosebire aroma şi calităţile proprii a diteritelor 
specialităţi de tutunuii. La fermentat tutunul dega- 
jeză un miros cu totul particular, care nu se asemănă 
câtuși de puţin cu mirosul de tutun. Acţianile chi- 
mice și fisice, cari se sevârşesc la, fermentat sunt încă 
puțin. studiate. Noi am vădut mai sus, că acidul azo- - 
tic din foi. se transformă în Amoniae ete. | 

Pentru producţiunea, de seminţă, se lasă virfurile 
la câteva, fire ca să înflorâscă şi producă seminţa, cari 
îns8 dau foi numai de calitate inferidră. De: conser- 
vat semința se conservă mai bine cu capsulele. la un 
loc bine ventilat și useat, pănă în primăvara următore 
când este să o semănăm. | A 

Cocenii de tutun, cu foile și puieţii ce au mai 
„rămas şi eșit in urmă, dacă i-a bătut bruma: dau un 
bun nutreţ, pentru oi și capre, cari pășuneză în ele 
pănă pe la Crăciun și Bobotâză. Cocenii rămași sunt 
un bun combustibil, și. dau o cenuşă bogată în potasă ; 
ei ar fi buni pentu preparat de compost. | 

Pvroducţiunea de foi la ha varisză după speciă,, 
sol şi climă. Recolta medie se pote evalua între 
1000—2000 klgr. la ha. Producţiunea nâstră a fost: 
în anul 1895 în judeţul Ilfov 545 klor. la ha, iar în 
judeţul Ialomiţa 1124 klgr. la ha.” | 

„Regia n6stră plătesce tutunul din ţeră calitatea 
I-a cu 1,5 lei klogr., calitatea a II-a cu 0,9 lei, calit. 
IIL-a cu 0,45 lei, și calit. IV-a numită popular furda 
cu 0,10 lei kilogramul. . o 

Tutunul din Dobrogea îl plătesce mai scump.



Cap. SFIII. . 

Plantele tuberculse și rădăcinâse. 
Aceste au ajuns la importanţa, cea mai mare în agricultura, modernă, încât, întrec chiar și cerealele, Ele tâte se cultivă, parte pentru tubereulele, şi parte pentru. pivotul seu coletul lor îngroșat, care le deosebesc forte mult de cele spontanee, De celelalte plante ele se deosebesc nu numai după portul esterior - prin rădăcina îngroșată, ci Şi prin aceia, că- au lipsă să fie pră- şite seu săpate de mai multe ori în decursul vegetaţiunei, pen- „tru ca să pâtă ajunge la desvoltarea lor normală. De aceia după modul lor de cultură, ele fac parte din. grupul numit a] plante- lor prăşitire stu de sapă. E | Partea, folositâre este unie pivotul ssu tubereulele lor, care sunt pline de substanţe -zaharâse, amidon etc., şi servesc la nutri- țiunea omului şi animalelor domestice; câte-odată unele din ele servesc şi ca materie primă la, diferite industriy agricole, și atunci ele iau caracterul plantelor industriale, 

| Ele sunt în prima linie plante de nutreţ pentru vite, şi prin ieftinătatea cu care se pot produce și prodnctivitatea lor enormă, au ajuns să jâce în tote statele un ro] de căpetenie în cultura, 

treț, decât în fânu] natural de livade sâu în cositura de cereale şi anume 90—110 q materiă uscată la ha, Producţiunea, lor — după greutate este relativ mult mai mare, după ce ele “conțin forte multa apă (70—920, ). apă. e Pentru nutriţiunea omului, cartofi. au ajuns. să fie adi un aliment principal pentru poporele Europei şi un aliment destul
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de sănătos, fără de care adi ele nu ar mai putea esista. Actu- 
almente sunt tări întregi, unde populaţiunea de jos se nutresce 

esclusiv din cartofi, se consumă cartofi în loc de pâne, așa este 

Irlanda, Prusia, Galiţia, Polonia etc.; alții fac pânea pe jumt- 

tate din cartofi. Dela întroducerea cartofilor în Europa au : 

încetat fometele acelea teribile; cari bântuiau în seculii tre- 

cuți populaţiunea, și graţie desvoltărei lor diferite de a cerealelor, 

astădi nu mai sunt. posibile, nici ca .vitele și poporele Europei 

pot să se lipsescă de ei. - 

Și cu tote acestea folose useminate ale lor, ele nu sunt 

plante alimentare propriu” dis, căci o mare parte din corpul lor se 

compune din apă; pănă la:%/, din volumul și greutatea, lor conţin 

apă. Afară de cantitatea enormă de apă, și materia secă din 

„ele încă este disproporţionată, căci conţine prea puţine materir 

azotose, față de cele neazotose. Raportul nutritiv între substan- 

“ele neazotose și cele azotâse este egal cu 15—50:1—3. Deci 

pentru, ca ele să potă fi digerate, şi utilisate în corpul animalic, 

trebue să le amestecăm noi cu alte alimente întăritâre, mai bogate 

în substanţe azotâse: &răunţe, făină, tărițe, turtă de oleiu etc., 

ca să formăm cu ele un raport mai potrivit pentru nutriţiune 
“ca 6:1 seu 7:92. | 

Apa împedică nu numai transportul lor pe distanțe mail. 

dar și conservarea lor la atmosferă pe un timp mai îndelungat. 
La un transport pe distanțe mai mari ele 'și perd în parte seu tâtă 

valdrea intrinsecă, prin tacsele de transport; iar dacă stau espuse 

la sore seu .la aerul atmosferic, ele se. moleşese prin evaporarea 

apei și se întâmplă și alte reducțiuni în ele, încât avem pagube 

însemnate. De aceia mai mult ca 6 luni de dile pe ele nu. le putem 

țină şi le conservăm numai în pivnițe seu în bordee, făcute în pă- 

mânt, substrase dela influința aerului. Tot din aceste conside- 

vante ele nu fac obiectul unui comerciu întins, ci mai mult uu- 

mai local. De cele mai multe-ori el6 se cultivă numai . pentru 
acoperirea, necesităţilor proprii. 

Cu atât mai importantă și mai .rentabilă este cultura lor 
ca plante industriale, când avem o fabrică în apropiere scu sun- 

„tem associaţi la ea, ca să-le transformăm în semifabricate și 
fabricate: spirt crud și rafinat din cartofi, şi din sfecle sen din 
melassa, de sfecle, zachar crud şi rafinat din sfecle, serobelă 

din cartofi, cafea din cicâre. Fabricile de spirt şi de zăchar iau 

actualmente concurență cu ori și căre fabrică și industrie ma-



808 — 
nufacturieră din dilele” nâstre, atât ca instalațiune şi technică, cât Și ca aglomerațiune de capitale și afaceri ete. Fabricaţiunea spirtului și zăcharului numai în mare este posibilă și rentabilă, Actualmente mai mulţ de jumătate din, spirturile, ce se vând "în comereiu, sunt făcute din cartofi şi sfecle, cu puțină plămadă de bucate. Zăhârul de sfecle a cucerit lumea, întregă, și a bătut zăharul de trestie, iar fabricile de cafea din cicâre progreseză în număr și afaceri în tote” țările, și ele contribue mult la r&s- pândirea consumațiunei de cafea. - | Ca resultate firescr a acestor întrebuințări multiple ale lor tote ţările au profitat enorm în urma lor, căci ele au adus mari câpitaluul în țeră, cultură și bună-stare între Gmeni, de care a profitat întrega economie și avuţie națională, Cultura lor în genere este scumpă; mai scumpă decât a Ori căror alte plante agricole; în schimb însă “ele renteză mult mai bine munca și pământul, decât or care. Ele recer pămân- turi bogate dela natură și bine &unoite, braţe mulţe: și ieftine și vite tari, De aceia, cultura, lor se renteză mai bine pentru ță- rile bogate Și cu populaţiunea desă, unde esistă nu numai braţele. necesari Ja, muncă, ci și posibilitatea, de a le desface în stare brută, seu a le utilisa cu folos. Avem Ia cultura lor şi unele înles- niri, că la prășit putem întrebuința cu bun Succes prășitorea me- canică, la care înlocuim forță slabă ȘI scumpă a omului, priu forța, mai robustă şi ieftină a vitelor, prin care facem o econo- inie însemnată de timp şi spese, încât cultura lor pâte deveni destul de rentabilă chiar și acolo, unde există lipsă de braţe. | Afară de venitele lor directe — bănesci — din vândarea lor la fabrică scu din desfacerea în stare crudă pe loc, mai vin în considerare și folâsele lor indirecte, atât cu privire la agricul- tura propriu disă, cât şi la economia și cultura, "vitelor, Prin „aceia că ele au rădăcini lungă și pivotante, cu cară pătrund adâne şi: se desvâltă cu deosebire în subsol, ele rece tot-deuna, -un pământ profund, desfandat. și bine Sunoit; apoi prin săparea repeţită, și mușuroirea, lor, ele țin. pământul 'tot-deuna, desfundat „m&runţit şi curat de buruieni. Prin gunoirea din abundență cu Sunoiu de vite și tot-felul de îngrășeminte chimice, şi prin mo- Vilisarea, și afenarea subsolului, în urma lor se. fac şi reuşese Torte bine și alte plante,- chiar și cele cari înainte nu erau şi-: ure. Și în fine ele cu foile lor cele multe și ate, acoper și
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umbresc bine pământul, îl ţin curat da buruieni pe cari le su-. 
primă cu totul, îl ţin tot-deuna raven și: deschis accesibil ae-. 
ralui, apei și gazurilor ; apoi cu rădăcinile lor cele lungi 'și pivo- 
tante, ele despică subsolul mort-pănă la mari adâncimi, permiţând 
aerului apei și alto plante, de a pătrunde cu mare înlesnire pe 
urma lor. Ele se hrănese și-și scot hrana lor cu deosebire din 
subsolul inert, pe care o pun în circulațiune, și tot-deuna lasă 

- în urma lor și remăşiţele lor cu un mare deposit; de Azot și sub- 
stanţe minerale. De aceia se dice, că ele și prin cultura lor 
au adus pretutindenea cultură şi bogăţie în pement. 

Cu privire la cultura, şi nutrirea. vitelor, ele ne oferă mari 
cantități de nutreţuri ieftine —:atât ele în stare brută, cât și 
în derivatele și residurile lor ca: lăturile dela fabricile de spirt, 
tăieţeil şi drojdiile dela, sfeclele” de zăchar, melassa de stecle 

"ete., pe cazi le putem avea pe ui preţ. bagatel şi conțin aprope 
tâte principiile alimentare (azotose) din sfecle și cartofi, ca să 
nutrim intensiv vitele cu ele şi chiar 'să le îngrăşăm cu bun 
succes. Unde avem pe acestea la disposiţie seu le putem pro- 
cura pe un preţ ieftin, acolo îngrășarea vitelor și ameliorarea 
vitelor sunt la ordinea dilei, iar cu vitele bune și bine întreţi- 
nute nu numai că putem Incra mai bine pământul, ci” producem 
tot-odată cantități însemnate de gunoiu pentru amendarea ţe- 
vinelor sleite și serace. De aceia pretutindenea în economiile 
neglijate și - pe moșiile sleite seu devastate prin o cultură irra- 
țională şi rapace, se recomandă pentru ameliorarea lor în prima 
linie cultura plantelor tuberculdse şi rădăcinose, ca unele cari 
ne amelioreză vitele şi țerinele. Dacă esportăm numai spirt," 

- serobelă şi zăchar, cari se compun numai din carbon, osigen şi 
idrogen (COH), iar azotul și substanțele minerale ne rămân în 
laturi şi tăieţei, de le dăm Ia, vite, şi ceea ce nu se assimileză în 
corpul animalic, se întârce cu gunoiul iareși înapoi în pământ, 
pămentul nn se slăbesce. Astfel pe ele le putem cultiva multă, - 
vreme fără a slei. pământul de forţele sale productive. | 

Între plantele tuberculâse se numără din familia solaneelor 

cartofii (Sulunum tuberosum), din a compositelor merele su perele 
de pământ guliile scu topinambur, (Helianthus tuberosus), iar 

dintre plantele rădăcinâse sunt din- familia, chenopodiaceelor : 
steclele de nutreţ, și zăchar (Betu vulgaris), din a cruciferelor napii 
s6u brâşba (Brassica napus rapifera) și (Br. vapu rapifera), din



— 305 — 

familia umbelliterelor:. țelina, ( Apium Yravevleus ), păstâracul (Pastinacu satira) și morcovul -(Duucus. carol) ; din a: composite- lor cicdrea (Cicorium intybus) și: hrenul (Arinoracia rusticance), din familia cruciferelor.. a A o ă Tot între plantele prășităra numărăm și la: aceleași sco- puri servesc: pentru nutriţiunea, Omenilor' și animalelor, încă şi alte plante din diverse familii, deşi uu sunt nici tuberculse . nici rădăcinâse propriu dis: d. ez. varza, seu curechiul (Brussicu - olerucea cupituta, varietas obovatu et depressu,; guliile seu “carara- bele (Brassicu _oleruiceu vonyyloides),  Brassica 'olerucea' ucephala), tote din familia cruciferelor, -apoi pepenit galbeni (Cucurbita citrullus, pepenil verdi harbuzi, apoi dovlecii sâu bostanir (Cu- curbita pepo) tidva tătăvențele și altele. 

Cartotii. i a Cartofii, gogcşe su picioici, baraboi și barabule (Solana tuberosum) fig. 94 sunt plante anuale, şi se. 
   

     
Fig. 94. Cartofi (Solanum tuberosuin). 

a 
“țin de familia solaneelor, Ei au două felu de taji: unele subterane numite stoloni seu "hizomi,. cari se în- Dr. G. Maior, nâgricultura raţională IL. ii 20
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groşă la anumite intervale și. produe tubereulele seu cartofii, și alte aeriene vrejii stu curpenii, cari produe foile, florile şi fructul, o pomă numită bacă, cu semințe. Florea lor este albă liliachie: cu 5 sepale şi 5 petale, cu 5 stamine și un pistil lung, cu stigmatul în formă de mă- 
ciucă. Că stolonii, cari produce cartofii, nu sunt rădă- - cin, ci adevărate tije subterane, ca probă ne pâte. servi fenomenul, că ei nu au pilorhiză ca rădăcinile veritabile, ci numai nisce solză mică, cari dacă ajung. Ja lumină, se înverdesr și produc foi și ramii; remă- nând însă în pământ: produce tubercule seu cartofi. „Cu alte cuvinte: cartofii. nu. sunt un produs piopriu ul rădăcinilor, ci al tulpinelor subterane sâu a stolonilor. Rădăcinile lor sunt cu totul deosebite de ei, şi tot- d6una fasciculare. | de | 

„Cartofii: după. originea. lor se trag din America de sud, 
din munţii AnqI şi Cordileri, unde și astăi crese în stare sel- 
batică la vr'o 30 varietăți, și se deosebese de ai noștri cultivați 
după mărime și gust, că aceia sunt ceva mai miel și nu sunt 
așa buni la mâncare, ca ai noştri. Ei se pot reproduce atât pri 
semănatul semințelor dela fruct, cât şi: prin punerea de cartofi 
seu tubercule în pământ, numai cât din semință, producem car- 
tofi mici de tot, și abia în al 3—4-lea an putem obţine cartofi 
buni de mâncare. De aceia este. mai nimerit de ai produce tot-: deuna din cartofi, sen tubereule, deja pe deplin formate. 

Afară de aceste ca o altă particularitate a lor este, o va- riabilitate enormă, cum puține plante o pot avea.. Ea îi face 
apți de a se conforma tuturor circumstanțelor, deși sunt tot 
atât de nestatornici i le perd si modifică precum le-au dobân-. dit. Avem deja pănă acum la 1000 de specii și varietăţi deosebite de cartofi şi numărul lor sporesce din an în an. În streinătate 
sunt cultivatori și "grădinari, cari se ocupă aprope esclusiv numai 
cu cultura lor în mare si ameliorarea lor, și cultivă câte o sută de varietăți unul singur, cu deosebire pentru reproducțiune. 

“În Germania sunt MOȘII mari, cari cultivă aprope jumătate 
din întinderea moşiei uuie cu cartofi, şi acolo pe lângă desfa- 
cerea lor în oraşele mari pentru consumațiune, _?i întrebuințeză 
cu deosebire la fabricațiunea de spirt şi scrobelă. Tăţirea cul turei lor în Prusia și în alte țări ale Europei datâză dela marea
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- fomete dela finea seclului trecut (1777), când au salvat popula- țiunea rurală de peirea de fâme din diverse teri, și au obținut rolul important care îl au și astădi. La noi ei au fost întroduși din Prusia, deunde s'a păstrat şi numirea, lor de Brandenburge și crumpene-Grundbirne. - 
a În România cultura, ca Și consumaţiunea lor este insufi- cientă din tâte punctele de vedere şi lasă mult de dorit; cit cul- tura lor în mare se Ocupă pănă acum mai mult numai grădinarit. bulgari și ciangăil din Moldova. Și totuși întroducerea lor la. - hrana dilnică a țăranului- român, și la făcut de pâne din ei, ar fi un mijloc fârte nimerit, pentru ameliorarea alimentațiunei și igienei populațiunei rurale, “căci ar combate efectele. pernicidse- ale porumbului stricat: pelagra şi alte bâle uriciose. În 'Pransil- vania, Bucovina şi Ungaria, unde și țăranul român cultivă și consumă iarna Şi vara cartofi în cantitate suficientă, nu esistă „- pelagra.. Apoi pe timp de iarnă, cartofi amestecați cu tocătură. “de paie în lipsa de fen, iar servi târanului la nutrirea mai bine. a vitelor sale, ca să nu le scâtă leșinate în primăvară. 

Cartofii se deosebesc între ei după durata vege-. taţiunei în cartofi timpurii, mijlocii și târdii; apoi după . torma, tuibereulelor: de forma, lungăreţă, globoidă sâu ovală; și după mărime: în mană, mijlocii ȘI- mică; după | culGrea atât a câjei, cât şi a medului: în galbeni, TOȘII, lila, vineţi, roșietici, negiui ete. - E - - „ Apoi mai vine în considerare și culârea Și adâncimea ochilor, cul6rea, stolonilor, foilor și florilor, mărimea lor ete.. Unii sunt netedi la, c6jă, alţii cu ea aspră. Mult mai importantă este însă divisiunea lo după fo- lOsele ce ne dau ei; căci sunt cartofi speciali pentru „Consumațiune apoi cartoti de nutreţ, cartofi speciali pen- tru scrobâlă, şi cartofi pentru diverse serviciuri. Pen- tra consumaţiune se potrivesc atât “cartofii timpurii, Cât şi cei. mijlocii și târdii, de forme şi culori diferite numai ca ei să fie îndesaţi “și făinoşi. Pentau nutreţ, se potrivesc cu deosebire cei târdii şi mari în tuba-- cule, cari dau producțiune însemnată ; iar pentru spirt și scrobelă iareși cei. mari Și îndesaţi, cari conțin multă teculă în ei. a 
1 

” , 90
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Întwe- varietățile principale de cartoti pentru dite- 
ritele servicii vom număra: 

«) Pentru consumațiune: 
c) Specii primăvăratice: 

Cartofii de şese săptămâni, lungi (Sechswochen-Kartoffel), 
Berliner friiher weisse (Liibbenauer), Cartofi de zachar albi, Barly - 
Rose stu cartofi. de trandafiri, timpuri, Biscuits, Early May 
Queen, Early Sunrise, IKaiserkrone, Perle of Savoy. 

f) .Varatice: | 
Con de brad, (Tannenzapfen), Berliner runde Dlaue, -Da- 

ber'sche. rothe Kartoftel, Snowfake (Sehneefiocke), Drednougth, 
Cartofi roșii de Boemia, (Principe Schwarzenberg). 

?) Cartofi târdit de mâncare: - | 
Champion, Gloria (Paulsen), Cartofi porcesci, Cartofi gal- : 

beni, Magnum Vonum, Irancesca Negru, Pio nono, Cepă de Saxa 
(Siichsische Ziwiebel), Richters Imperator, Royal Norfolk Russet, 
Victoria Augusta, - | 

5) Cartofi pentru consumațiune Și spirt: 
Extra, early "Vermont, -Late Rose, Blaue Riesen, Richters 

» Sehneerose, Early Emperor, Paterson Victoria, Profesor Julius 
“Riihn, Richters Vierzig-Kuollige. Fiirstenwalder rothe; Czarewria. 

c) Cartoti speciali pentru spirt: 
Aurora, Red-Skin Flourbali, Calico, Ockel s Rio Frio, Erste 

von Nassengrund, Rosa “galbenă, Gloria, Iuno. 

d) Cartofi speciali de nutreţ pentru vite : 
Stolz von Chili, Americanischer Festtag, Cartofii uriași de | 

Marmont, Chardon, Iowa Goliath, Queen of the Valley. 

€). Cartofi pentru spirt şi nutreţ: | 
„Climax, White Sprout, Cepă cu miedul galben, Rothe von 

Altekerk,, | | 
„De aci vedem, că cultivatorul tot-dâuna “și pâte 

alege varietatea care *i. convine mai mult intereselor 
sale, și se potrivesce mai bine cu terenul său. Nu este



— 309 — Sa 
rău, ca, fie-care plugar să cultive diferite varietăţi, cel. puţin pentru consumaţiune, căci în cartofii timpurii Și de vară, ela "avea pentru lucrătorii săi un aliment bun și “sănătos: vara întregă. și în orice "cas mai igienice decât consuimațiunea unic de castraveți crudi, dovleci şi pepeni.. Pentru iarnă însă ei nu se potrivesc, -și se pot conserva, numai. cei târdii, tomnatici. a Cartofii conţin în tuberculele lor fecula s6u aniidonul în” bo: “bite stratificate, care octipă, aprope tote celulele lor; printre ele: mai sunt și substanțe azotse — principir! albuminoide — în formă, de nici cristale, car sunt mai numerdse în: apropierea, ochilor s6u a mugurilor: Coja lor seu epidermă este acoperită cu un strat de plută scu _suber, care îi! apără "contra apelor şi umedelei; “Afară de ea la unele varietăţi și în. anii ploioși 'pe de -asupra epidermei sp mai desvâltă și un fel de cojă mai arsă E un fel de pecingine su spuzelă, ' provenită! din o: „desvoltare anormală a stratului suber, Spuzăla acâsfa este de tot-deuna .. | “semnul, că, cartoful -conține multă feculă. La fert seu copt, stra- turile apâse ale feculei și măresc volumul lor și fecula devine - 0 masă omogenă lipiciosă. La germinat, fecula, se: transformă | în zăcharuri, care trec în embrionii ei. Afară de aceste, se mai : găsesce une-ori în cartofi, mai cu semă pănă: sunt încă verdi şi în crescere, și în fructul lor un corp vătămător sănătăţii, un.al- caloid otrăvitor, numit soluniniă ; tot "așa şi primăvara : când au început a cresce, din causa căruia cartofil “crud seu în germi- „nație nu sunt buni de mâncare. La germinare materiile de re- servă trec treptat în muguri, cani pot să crâscă forta „lungi și! fără de a fi pus cartoful în pământ. Cu crescerea vrejilor . și - foilor, cartoful se: moleşesce ȘI-ȘI reduce! volumul, și vice versă. Tomna cartofi cresc cât vrejii lor sunt încă verdi şi fecula, din ei se. pote deplasa și depune în: cartofi ca materii” de reservă. 

| Condiţiunile de desvoltare' la cartofi. - 
- Clima. Cartofii, sunt față: de. receli, 0 plantă tare delicată. și gingașe, cea mai mică brumă și recâlă *i "vatămă; dacă “i atinge numai un: mic gei,. fie. ei în pământ, fie de asupra, ei degeră şi ingh6ţă 'și perd gustul, în urmă apoi. se înmâia şi strică cu totul .în-
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cât nu mai alegem nimic de ei. De altcum pentru 
vegetaţiune ci nu “cer multă căldură; răsar la o tem- 
peratură de 8—10% C. Cultura lor în munţi Și cătă.. 
polul nordic „trece departe peste limita, cerealelor. 

Durata vegetaţiuaei lor fiind variabilă, ei găsese. 
pretutindenea, căldura, necesară pentru desvoltarea lor. 
Unii iși termină vegetaţiunea în 70—90 dile, alţii au. 
lipsa de 140—180 dile, pănă să ajungă la desvoltare. 
completă. Ei se cultivă, încă cu bun. succes în Islanda. 
şi Japonia, unde cerealele nu mai reușesc. În munţii _. 
Carpaţi cultura lor se. urcă; pănă la 1200 m. de. 
asupra nivelului imărei. O climă caldă şi secetsă le con- î 
vine lor forte mult, şi atunci ei se fac tare făinoşi; însă 
o secetă îndelungată 'i împedică din desvoltarea „lor 
și atunci rămân mică și puţini. Un an ploios îi face 
apoși şi la fert oră copt, ei nu se crepă și nici făinoșeză. 
Un timp schimbăcios — ploie cu sâre — de multe-ori 
tace să putredescă, cartofii deja formați gata şi aprâpe 

"de recoltă, din causă că favorisâză, desvoltarea ciu-: - 
percilor parasite — Peronosporei. -. 

„„..„ Producţiunea la cartofi varicză - torte mult, din 
“un an în altul, și depinde mult de timp, teren şi va-. 
rietate. Une-ori se fac mulţi și ei sunt de calitate su- 

„peridră, alte-ori.se fac. puţini, şi sunt de calitate me- 
-diocră s6u chiar inferidră. Mult contribuie Ja reușita. 
lor şi seminţă 'şi: terenul. Contrar obiceiului usitat la, 
celelalte plante agricole, la cartoă se caută pentru. 
seiminţă nu cartofii cei mai mari, ci numai cei mijlociy 
din aceiaşi varietate, dar ca ei să fie indesaţi, sâu să 
întrunescă anumite condițiuni... ş ai 

“Terenul. Faţă de teren, cartofii nu sunt preten- 
"țioși, căci deși reușese aprope pe 'tâte terenurile, to- 
tuși terenurile argilose şi compacte nui le convin. Cau-- 
tofilor le trebuesce în genere pământuri mai ușore: 
permeabile, profunde şi bugate. Între tote cele mai 
bune sunt țerenurile nisipâse, mărgâse şi lutose.. Pe 
terenurile jilave ei se tac apătoşi, şi producţiunea scade 

"prin putredire. Un pământ - compact și îndesat, înpe- 
dică, desvoltarea tuberculelor.
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„ Pentru ca ci să se pOtă desvolta, tot-dâuna pă- mentul trebnesce destundat, și bine m&runţit. | 
Plantele premergătâre. În privința plantelor: pre- mergătore, cartofii reușese după ori şi care plantă, cu șI după sine însuși, mai mulță ani de a rândul. Ei se. „tace tot așa de bine. în terenurile cultivate -ca și în pă “menturile noui: în ţeline şi terenurile de pădure şi sunt “ nesimţitori contra accidilor și corpilor tocsici din pă- „ment. Numai pământul să fie su bogat dela. natură un pământ în forță — sâu să fie bine gunoit şi cu: -rățit de buruieni. - 

D 

ară adânc din tâmnă 

«Totuși nu este bine, ca pe ei să-i punemin Bunoiu, s6u inmediat după gunoiu, căci atunci” ei se fac prea, apoși. Mai bine reuşesc în al doilea sân “treilea an după gu- noire. În'loc-de gunoiu prospăt, le putem. da compost, urină, nitrat de Chili ete, . a e | 
Prepararea terenului. Pentru cartoti, pământul se 

».Si peste iarnă se lasă în.brasdă crudă. Dacă este de lipsă: gunoiu, atunci cărăm gu- noiul din tânmă și-l punem îndată sub brasdă, ca pănă la pusul cartofilor el să se potă descompune. Arătura, . de tâmnă, pe'cât e posibil .tot-deuna să se „tacă la 26—30 em. adâncime. Primăvara pământul se întorce,. „eventual atunci se ară de 2-0u1.. Însă pe terenurile ni- Sipose și ușore, li se Qă numai 2, arături, una adâncă. de tâină, și alta superficială, primăvara. _ 
-.. Cartoţii se pun pe la îinea lui Mastie s6u prin „Aprile, când nu mai sun înghețuri de. temut. Unii pun pe cei timpurii prin Martie, insă mai adânc în „Pământ, iar pe cei târqii "i pun numai prin Aprile. 

Semința și pusul lor. Pentru semință nu se iau mici cei: mari, dar nici cei mici de tot, ci se preferă. tot-dtuna cei mij- locil. Când avem cartofi de semință puţiul şi toți maai, atunci "i putem tăia în două su mai multe bucăţi, și punem: numai căte una, singură întwun cuib, iar când sunt cartofi prea mici, punem și câte 2—3—4 întrun cuib. La tăiatul cartofilor să avem grije, ea să nu-i tăiem. peste mijloc, sâu în curmediş, ei tot- - dăuna în lungime, din causă că la virt sunt mulți muguri (ochi) :
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Şi toți bine” desvoltați, pe când la basă, sunt puțin şi incom-: pleți. 'Lăindu-i peste mijloc, se pote întâmpla, -ca mugurii dela 
vîrf deși viguroși, să nu. se pâtă desvolta în de ajuns din lipsa de materii de reservă, care să-i p6tă. nutri suficient, pe când “mugurii incompleţi seu defectuosă dela basă, să. aibă prea niulte "materil de reservă, Cantitatea disponibilă de materi de reservă este de mare influinţă și la cartofi, pentru desvoltarea lor ulte=: ridră, ca şi la alte plante. Cu cât semința, este mai mare şi dis- pune de mai' multe materii de reservă, pe atât embrionii și plau- tele cele tinere se vor desvolta măi iute și mai vigurose, şi re- colta lor promite a fi mai abundentă, Ne 

Când avem o varietate cu deosebire prețiosă şi semință - puțină, și am voi să o reproducem iute, atunci putem tăia; şi se- para fie-care ochiu, cu o cantitate anumită de materii de re- servă, şi-l ungem cu baligă seu cu o cirnială făcută din îugră- seminte chimice cu lut şi balegă.. Însă la or și ce fel de tăie- tură înainte -de a sădi cartofi este bine, ca mai nainte de a-i pune în pământ, să-i espunem câteva dile-pe arie. la s6re, ca, tăietura să se cicatriseze prin evaporațiunea apei și formeze o scârță seu cojă nonă, care să împedice puiredirea cartofului . în pământ, dela, tăietură -scu dela, celulele vătămate. 
Pentru: semință. Cartofii trebuese aleși și sortați, nu numai după mărime, ci și după: forma lor. este- TiGră, după scopul cel urmărit și fol6se. Pentru con- sumaţiune :se aleg tot-d&una, cartofi mijlocii şi 'tăinoşy; pentru fabricațiunea de spirt și serobelă cartofii mană și „bogaţi în feculă; iar pentu nutreţ, de vite, cartofii mari şi bogâţi în materii azotose. Cartofii de semință să lie tot deuna bine conservaţi, să nu fie atinși de - ger și nici să fie încolțiţi;: căci prin aceia perdem toemai embrionii cei mai, viguroși, cari sunt, cei din- tâiu și mai bine desvoltaţi. Apoi cartofii să nu fie luaţi din bordeie sâu grămedi, unde au fost alți car- toti putredi- — căci. maladiile Jor se transmit forte ușor și fără de a, le observa noi, o 

„- Caxtofii se pun-în cuiburi făcute anume cu maşini speciale. Deşi pusul cu mașina este espeditiv, dar este riscant căci în cutia maşșinei și la trecerea lor printre fâră mulți cartofi se vat&mă, și apoi trec în putrefacţiune ; .
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de acea pe: cât este posibil tot-deuna, este mai prefe- - rabil pusul cartotilor cu mâna, | 
În lipsa -de braţe, cartofii star putea pune şi după - plug pe brasdă în a 2-a sâu a 3-a și aco- periţi cu brasda următore,. 0 operațiune desigur. des-.- - "ul. de espeditivă, și ieftină. Însă pusul “lor în rânduri drepte_este indispensabil, pentru ca mai târdiu la pră- șit să putem întrebuința, prăşitârea, mecanică, în locul săpatului cu sapa de mână. o i 
Distanţa între renduri depinde după . mărimea vrejilor la; cartofi; cea. mai potriviţă este dela 40—50 em., iar între cuiburi 30-—40 cm. În fie-care cuib vine pus câte un cartof mijlociu sâu' 2—3 cartofi mică. Apoi o deosebită atenţiune trebue să dăm îngropărei şi acoperirei lor cu pământ; mai adâne de 10 cm. să nu-i îngropăm, alte-oră nici atâta. În locurile jăse și cu apa stagnantă -iîn subsol, mai bine "i punem în spi- mă: adecă adunăm țerina cu un -plug cu 2 corinane la mijloc și apoi în muchea spinărei punem cartofii.. Pe un Pământ; jilav și. compact, ei şe' pun la 10 em. adâncime, pentru ca să nu-i atingă vre-un îngheţ, iar pe un teren nisipos “i putem îngropă pănă la 16 em. adâncime, căci ei tot răsar, De asemenea, şi “când ”i - punem de timpuriu *i punem adânc pentru a-i feri de - oscillaţiunile, temperaturei. | 

Cantitatea, de seminţă necesară la ha depinde de: varietatea. şi mărimea. cartofilor, ce voim a” cultiva, Dacă un cartof de mărimea mijlocie cântăiesce 35 gr... -atunciă la un hectar de loc ne trebtiese 1400 klgr. sâu . 19 hl. ă 75 klgr. “În. alte „Împrejurări cantitatea de: semință necesară Ja un hectar. de loc varieză între 13—30 bl. E mai bine să punem ceva mai. mulţi de.-. cât prea puţini. “Tendinţa nâstră tot-d6una, trebue să fie, nu atât ca să facem economie la seminţă, ci să folosim cât mai bine terenul, și să obținem dela el cel mai mare folos posibil. După ce am îngropat cartofii, tăvălugim „-pământul pentru a-l îndesa, “ca. ei având amedelă su- ficientă, să potă resări de odată.
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„* De resărit eartoBi resar în curând; la o tempe- 
ratură medie de 10% C., ei resar în timp de 2 săptămâni; 
dacă timpul este cald ei resar şi mai curând; însă la 
o temperatură mai 'rece, resărirea lor întârdie - cu 
1—2 săptămâni. a - . 

"O altă metodă. nimerită pentru reproducţiunea urgentă şi - 
în număr mare a cartofilor este acea numită a lui Gilich, după 
inventatorul ei. După ea cartofit 'se pun în cuiburi forte rari, în- 
tun cuib vine pus câte un singur cartof, așa ca.el să vină cu 

„Vixtul în Jos şi cu basa în sus, încongiurat.de gunoiu; rândurile 
sunt la, distanța “de 1,15 m. și cuiburile la 0,8 m. unul de altul 
așa, ca fie-care cartof şi cuib are un spaţiu de aprâpe un metru 
pătrat, Prin aceia că am pus toți cartofil invers cu ochi în jos 
"i silim, ca'ei crescând, să i6să la suprafață “în formă de cere 
seu corână, și tâțI vrejir să' fie depărtați_ unul de altul. Când 

„tijele au ajuns la 15—16 em. înălțime, cartofii se sapă cu în- 
grijire, şi pământul mobilisat din jurul lor, se pune în lăuntrul: 

- cercului, pentru ai separa unul de altul și a da fie-cărei- tije . 
distanţa și lumina, necesară. “Tot așa se face și la celelalte prășile. . 

„.. * În urma acestora ridicând tot-duna țerina în sus, din fie-- 
care cuib formăm o adevărată movilă, pe a cărui periferie” es 
vrejii de cartofi în formă, de rade și separați unu de altul, fără 
ca să se pâtă atinge. În lăuntrul mușuroiului format din pă- 
mentul mobilisat și gunoit,'cartofit se pot desvolta uşor în mare 
număr, câte 30—40 la număr întrun singur cuib. Deși metoda 
acesta, este forte sigură și nimerită pentau reproducțiunea, și în- 
mulțirea, repede a unei varietăţi de valâre, totuși ea este mai 
scumpă, căci ne dă mult de lucru și după esperiențele d-lui 

-L. Kiihn- Halle în total la ea obţinem mai puţină recoltă decât | 
„după metoda de cultură ordinară. | | | 
Un alt pretins avantagiu al ei, că ea ar feri cartofii de 
putredire, bola provocată de Peronospora înfestuns, că conidiile 

ei cădend de pe toi! alunecă pe movilă în jos, fără a pătrunde în 
lăuntrul la cartofi, nu s'a dovedit, încă. Cu tote:aceste în cul- 
tura mică şi pentru anumite raporturi, metâda lui Giilich ȘI 
are importanţa ei. IE | 

Lucrările de întreţinere. Cartotii vesăriți sunt 
tare gingași la început; îngheţul și bruma “i otfelesce: 
cu totul. Dacă timpul este rece în permanență, atunci



"eartotii: nu resar, ci semințele de buruieni resar maj întâiu și atunci *j copleşesce buruiana,- Tot așa şi prinderea unei scârţe a pământului formate pe timpul: ploios împedică resărirea, lor: şi tre- buesce distrusă, prin grăpare. După ce “cartofii au re. sărit la 2—3 săptămâni, pănă sunt încă mici tragem din nou cu grapa printre rânduri, pentru a distruge buruiana. Grăpatul acesta se pote însă face mai bine prin sapă. Cartofii se sapă cel puţin de 2-oxă, mai „bine însă de 3-orj, La sapa din urmă, când ei au în- - ceput să inflorescă, tragem țerina, în jurul lor; şi tormăm cu ea mușurdie, pentru ca tubereulele să aibă. spaţiu suficient unde-să 'se desvâlte.. Săpatul.. din urmă: însă mici odată să nu se facă prea târdiu, când. o parte din cartoti sunt deja formaţi, căci atunci Dumai *i vătămăm. - , a a La săpatul dintâiu şi de al. 2-lea a catofilor putem întrebuința cu forte bun succes prăşitorea mecanică ; Ja cel din urmă însă sâu Ja, mușuroit, este mâi nimerit de a-i mușuroi și săpa cu sapa, mecanică su-cu o rariță „cu 2 cormane, ridicând țerina în jurul cartofilor ca, „spinării, Ş 3 i] - 
Vrejir de. cartofi, pănă ce sunt încă Verdi, îi mănâncă vi- „tele. Unii au propus ca, să-i taie şi Cos6scă pentru a-i - da în . stare verde la vite sâu de a-i usca și face fân “pentru iarnă, cea ce. însă ar fi o Sreșelă inadmisibilă, din mai multe conside- rațiuni. Mai întâiu curpenil scu vrejii aceia, verdi, chiar dacă îi mănâncă vitele cu poftă Ia, început, ei au o infiuință defavora- | bilă asupra secrețiunei laptelui și vitelor tinere, din causa, sola= - niuei ce ei conţin, iar uscați dau un mutreţ de puţiiă "valâre - „ȘI nu-i mai mănâncă nime. Apoi prin o recoltă timpurie a lor, ami -donul din foi și tije, nu se pote deplasa și trece în: tubercule, . și eartofil ar rămânea peste 'tot mici, și am avea scădere simţi- tore în recoltă, De aceia mai bine renunțăm la our şi ce folos. a lor, și chiar la scosul cartofilor -yrejil ?i lăsăm pe loc ca să se facă gunoiu, deşi ar putea fi adunaţi ca 'să.ne servâscă. de - aşternut la vite, e 

„ AUhnir din“ei se usucă de timpuriu cu totul, alții mai puţini 1emân verdi pănă tâmna târdiu, pănă la scosul cartofilor. i
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Maladiile la cartofi. Pe la anul 1830 sa ivit în Europa 
o. bOlă nouă la cartofi, caracteristici prin aceia, că după cojă, car- 
toful pare a fi sănătos şi întreg, pe când miedul lui este cu to- 
tul -stricat și putred, şi în. urmă se acopere cu. un mucigaiu, 
Bola acesta este provocată de o ciupercă saprofită numită Spi- 
cariusoluni. Ea se ivesce une-orl și pe la noi, dar nu prea des. 

„Din contră în anii din urmă s'a ivit o altă ma- 
ladie la cartofi, care atacă de: o potrivă foi, vreji. şi 
tubexcule, şi "i face să putredescă “cu” totul. Ea se 
ivesce mult: mai des şi face'mari devastatiuni în cul-. 
turile de cartofi. În unii ani, mai cu sâmă, în anii: plo- 
ioşi cartofii se strică cătră tomnă cu totul în câteva 
qile, scurt înainte de scos, încât ia. desfacerea cuibu- 
rilor abia găsim unul doi cartofi sănătoşi în cuib; dar „Și aceia se strică şi putredesc mai târdiu, în pivniţă 
seu bordeie, încât și din ei nu alegem mult. Bla 

“acesta este datorită unui alt, | “mi 
parasit, unei ciuperci pa-: 
rasite numite Peronospora in- 
fostans fig. 9. 

Parasitul acesta se ivesce 
prin luna lui Iulie şi August, mai - 
întâiu pe foi și vreji în formă. 

"- de-mici pete albe cenușii, cari 
în scurtă vreme 'și schimbă cu- 
lorea devenind închisă brună, şi 
în urmă se înnegresce cu totul, 
și se tot întinde pănă ce planta se 
usucă cu totul. După ce para-: 
situl a cuprins şi distrus cu mi-: 

„celiul lui întrega țesătură a, foi... 
lor și tijei detrăgându-le sucurile, 
apoi ese prin stomate afară, se 
ramifică şi produce la virfuri 
nisce: mici muguri su corniţe, 
cant. sunt conidiile su spori! pa- 
rasitului. Conidiile se strangu- 
leză şi cad jos seu sunt rupte: 
de plâie și ajung cu apa în pă 

  
Fig. 95, Peronospora infestans. -
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ment, unde se propagă mai departe, pănă ce ajung la cartofi de îi infecteză, direct și pe aceia. Din conidii es după ruperea pe- liţei lor celei subțiri. seu a, membranei 0. mare- mulțime de vie- tățI. mici numite Zoospori, cani se mişcă cu ajutorul unor -peză fini, cilir vibrători, și după ce au ajuns în repaos produc nisce tuburi cu cară intră; în cartofil tinenă "și “i distrug şi pe. aceştia, 
- Parasitul acesta, se propagă forte tare “ca o epi- demie şi causeză adevărate „devastațiuni —. mai cu. s6mă atunci, când timpul este cald. şi umed — plâie cu sore. Mijloce de combaterea, lui nu cun6scem păn' acum, dar- se afirmă ca unele. varietăți de cartoti ar ti. mai -resistente şi inmune contra lui decât altele, ȘI deci n'avem decât să schimbăm semința, 
„Pe foi se ivesce un mucigaiu (Penicilliun rose), ŞI nisce pete negre provocate de (Sporidesmium ezitig- sun); pe tubereule — cartufi — câte odată se ivese un fel de spuzelă seu pecingine (Bhizoctonia solani); cea “din -urmă se manifestă prin_aceia, că epiderma lor se îngrâșe și în urmă se cojesce; negii. lor sunt provocaţi “de un alt parasit (Periola tomentosa). . - | 
„Pe tijele cartofilor se ivesce une-01ă și torțelul (Cuscuta europaea). Altfel cartofii cu tijele lor și -toile cele multe umbrese binişor pământul, încât buruienile nu pot; eși de asupră. Une-ori se ivesce însă loboda, - (Atriplez-patula), laba gâscei (Chenopodiuni album) și ști- rul (Amaranthus retroflezus), cari pot resări şi la umbră. 
Dintre insecte atacă cartofii omidile dela. (1/elo- lontha vulgaris), (Agriotes segelis), (Agrotis segetuin) și apoi păduchii de foi (Aphis solani). Însă cu mult mai mai | stricăciuni a făcut în culturile de cartofi acum câţi-. va ani, gândacul -de Colorado (Doryphora decenmlineata;) -— îg. 9%, care ca:o altă filoxeră; — ameninţa, cu dis- trugere totala cultură cartofilor din Europa. El a dis- trus câţi-va ani de a, r6ndul culturile de cartofi în. America de Nord, Germania, Francia Și tote măsurile „de combatere luate contra, lui, nu au dat nici un re-- „sultat., De câți-va. ani încâce. însă nu. s'a maj ivit,



  

| Fig. 96, Doryxphora decemlineata. 

Recolta. Pănă ce vrejii mai sunt încă veri, car- 
toiii tot cresc și dacă nu suntem constrinși a-i recolta 
i mai putem lăsa să crâscă pănă să se cocă bine. 
Deși tubereulele lor sunt deja de timpuriu desvoltate, 
totuși ei nu trebuese scoşi, pănă ce nu s'au copt bine, . 
încât coja lor seu epidermă nu se mai pote. deslipi de: 
miez, căci altfel peste iară. nu se pot conserva. Tim- 
pul de maturitate a lor diferă; unii se pot sete prin 
lunie și Iulie, alţii prin August—Octobre. | 

Recolta la cartofi nu este. lucru ușor, de dre-ce 
ea se compune din trei operațiuni diterite: scâterea 
lor din pământ, curățirea de pământ și rădăcini, și 
adunarea şi păstrarea lor pentru iarnă. Apoi scosul 
lor este împreunat și cu Gre-cari visicui, mai cu scmă 
în sesonul din urmă al tomnei, când diua este scurtă 
şi timpul. schimbăcios: la spre nu-i putem lăsa, că 
înverdesc, se tormeză clorofilă în ei, iar cel mai mie 
ger şi îngheţ sâu și numai o biuniă gr6să peste n6pte 

"i vatămă, şi atunci ni se strică — degeră. De aceia 
cantitatea ce am scos'o diua, trebuesce adunată, și peste 
n6pte pusă la adăpost, su precum qie agricultorii prac- 
tică — din pământ în pământ, | 

“Apoi la producțiunea şi cantitatea abundentă de. 
tubercule ce obținem la pogon. și hectar, pentru a-i 
transporta și îngriji pe toţi nu este lucru ușor. De ordinar
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atuncă mai tot-deuna avem lipsa de braţe, apoi lipsă. „de cară pentru - transport, lipsa de pivnițe şi beciură - pentru păstrat peste iamă. - n 
| Cel mai bun lucra pentru - seosul şi punerea: lor în si- losuri seu beciuri. ar fi, ca- unde avem ocasiunea să-i dăm în acord seu în dijma la omenii s&raci, ca să ni scâtă și aduna ei, “cu membrir familiei lor. Altcum scosul lor, ne vine une-ori forte scump. Pentru scos se potrivesc mai bine bărbaţii, cari i scot cu fureile de fer :cu 3—4 corne, iar! pentru cules și curăţit sunt mai potrivite femeile și copil. Pentru transport “i cărâm cu saci! seu încărcați în coşul carului înfaudat, | E 

Pentru scos, tâte aparatele și maşinile inventate păn? acu- ina, pentru a economisi din timp și spese, nu au dat resultate satisfăcătore, şi cu greu, va da unul vre-odată. Unele “i taie si vatămă, iar altele ?i curăță numai de pământ și lasă iareși îmnprăş- „tiați pe loc. Astfel mașina de scos cartofi a lui Siederslebeu din Bernburg secte cartofir cu un brăsdar de pe care îi ia: un lanţ - fără fine, Şi-i scutură de țerină şi îi dă peste un ciur iotator de sfori pus oblic, peniru a-i curăți de tote părţile streine fără de a-i vătăma și în urmă îi aruncă iareși pe pământ, de unde trebuese „culeși. Însă tot același lucru, îl putem obține şi cu plugul spe- cial de scos cartofii a lui. R. Sack-Plagwitz, care - este mai ieftin și mai espeditiv. Howard în Bedfort a construit un plug: special cu brăsdar 'pros ca .să nu-i vateme. La cas de nevoi i-am putea scote și cu o rariță de a-le nbstre, pe lângă dre- „care îngrijire, i | i - .. Însă cu Gre-și care instrument, i-am sete, trebue „„să avem multă grije ca să nu-i tăiem “s6u înțepăm. căci. celulele vătămate trec îndată: în putrefacțiune, şi . puși în grămadă o transmit celorlalţi de ni-se strică gră- mada întregă. Dacă: în lipsa de braţe i-am seste cu. plugul, pentru căutarea 'celor “rămași în pământ este nimerit, de a pune porcii: pe loc, cani îi caută -și scot și pe cei din urmă, și “i mănâncă fârte bucuros. Seu pe cei rămaşi, “i putem aduna după plug, când facem arăturile de tâmnă.. Cartofii culeşi i punem grămedi . şi ce nu putem căra diua; pentru ca să nu îngheţe și: degere peste nopte. "i acoperii cu paie, cu vrejii lor oră cu pământ...
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Pentru a economisi din braţe şi cară pentru "transport fi 
putem pune în beciuri sâu bordeie tăcute pe locul unde au cres- 
cut, și-i scâtem și transportăm- numai primăvara, următore. Car- 
tofil se păstreză peste iamă și pentru semință pănă în primă- 
vara, viitore, în pivnițe sventate și. bine aerisite, în beciui stu 
silosuri făcute în pământ, eventual și în bordeie, găuri făcute pro- 
visorii seu de durată. De obiceiu, cei “pentru consumațiune în 
timpul iernei ?i păstrăm în pivnițe; iar varietăţi deosebite pen- 
tru semință, le păstrăm „în tocmai ca, și legumele puse în nisip 

"în pivnițe. Peste ceilalţi din pivnițe, pentru a-i feri de ger, 
punem rogojini ori pături. grose, &ventual îi ferim de apropie- 
rea ferestrilor, unde vaporii se condenseză ȘI înghiață uşor şi 
apoi se transmite și celorlalți. | E 

Dacă nu dispunem de pivnițe. şi-beciună suficiente pentru păstrarea unei recolte mai mari, pe cei de 
prisos și “cei de seminţă, cari ne ticbuese Dumai că- -tră primăvară, ”i păstrăm în silozuri oră gropi făcute 
anume, în curte scu pe terenul unde au crescut. Gro- 
pile se fac ca de 30 cm. adâncime de 1—1,5 m. lău- 
gime şi lungimea după trebuinţă. După ce am pus cartofii în gr6pă, punem mai întâiu nisce scânduri s6u un strat subțire de paie peste ei, ca să potă evapora, şi „să 16să apa din ei fără de a se condensa pe cantoti 
şi ţerina să nu intre la ei. După ce s'a evaporat: în- câtva -apa din ei, la 2—3 dile punem un strat de pă- mânt de 20—30 cm. grosime, prin care tot mai pote transpira apa, iar pământul feresce cartofii de oscil- Jaţiunile temperaturei şi primele înghețuri. Mai târdin 
când vremea s'a recit cu totul, prin Novembre scu “Decembre și sunt prospecte de zăpadă și înghețuri, atunci apoi punem un alt strat de pământ de 40—50 cm. grosime, așa ca, și după ce s'a aşedat pământul - pe ei, tot să rămână un strat de pământ de 60—80 cm. grosime, care “i feresce apoi de ger şi îngheţ, fie. el ori cât de cumplit. | | | 

„ Unir. mai recomandă de a le face urldie și resuflători, prin 
„punerea de asupra în linie verticală, tuburi de drenagiu stu legă- 
turi de paie, ceea ce însă este irrațional, de dre-ce vaporii de 
apă, ce se degagsză din cartofi se condenseză.- în paiele dela
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resuflători şi acestea trec în putrefaeţiune, care o transmit şi car- tofilor. 'Poemai pentru a, preveni orl-ce putredire stu stricare a lor, este- de_lipsă ca din silosurile și grămădile de cartofi să _eseludem cu cea mai mare rigâre oxx ŞI ce cartof, care. numai "în câtva, este vătămat ori stricat, pentru ca să nu putredescă el, și transmită, apoi maladia şi altora, * . „Când însă, ne-a surprins un îngheţ, scu o zăpadă tim- purie 'cu cartofii încă pe câmp ne. scoși s6u ne îngrijiţi și i-a atins numai ceva gerul, atunci lucrul cel mai nimerit, ce putem face, este, de a-i-opări şi ferbe cu abur dela mașina de abur, ȘI după ce i-am feri bine, să-i punem la murat în gropi cimen- tate ori și numai săpate în păment, și acoperim cu 40—50 em. pământ, unde îi! putem conserva fără să se „strice un an în- treg și mai bine, și dau un bun nutreţ, pentru tot-felul de vite, Altfel mu alegem nimic: de ei, căci la desgheţare toți se înmie - și putredesc. Recolta la cartofi varieză forte mult: după . teren an, varietate ste. Producţiunea medie - este de -170—930 nl. „ă 78—80 'Rigr. | RE | a 

Perele de pământ. | 
Perele de pământ stu merele de pământ, supranumite. şi napi porcesci (Helianthus tuberosus) este o plantă vivace ce se ține de tamilia compositelor. Ea, după tija şi Aorea ei se asemenă, mult cu florea, sorelui, dar produce tubercule la rădăcina întoe- mai ca și cartofi fig. 97. Se deosebesce de ei însă prin aceia, „că tuberculele ei conţin în loc de feculă seu-amidon o substanță lichidă numită inuliua inrudită de aprâpe cu fecula, dar care nua putut fi încă cristalisată ;"apoi ele pot să ierneze iarna afară, “în pământ și nu degeră. Pe „ele le. scotem din pământ iarna „seu primăvara, tot-deuna atuncia, când avem să le întrebuințăm, Ele servesc ca, nutreţ pentru vite — tijele” şi foile verdr "s6u uscate pentru vitele mări şi mici,. iar tubercule tăiate ia- reși pentru ori şi cark vite domestice. Cu deosebire pentru porci „Sunt un nutrement escelent, cari şi-i rimă și scot singui din “pământ, iar din stolonii rămași se fac iareși Ja, anul, de unde și numirea poporală a lor de'ziapi poreesci, - - - „*  Perele de pământ sunt. originare din America : de “sud, și au fost întroduse în Europa pe timpul r&sboiului de .30 aur. ale reușesc în țările nâstre pretutindenea în de “ajuns, Ir: G. Maior. „Agricultura raţională“ II, RL
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Cultura lor este analdgă „cu acea a cartofilor cu singura 
deosebire, că dacă îi am pus odată, ele dureză mulți any și din 

stolonii rămași în pământ 'es altele. noui; 
SI prea des însă se întind și în lătună, şi ne DS pa | . pu îi IAZ: umple pământul de ele, mai cu semă că 

sa nu pătrund adânc în pământ. - 
Perele de pământ se fac aprope. în 

oră și ce teren — atât argilos și compact 
> cât și în unul nisipos şi permeabil. Pămân-. 
“tul îl arăm din tâmnă și să-l gunoim ; pri- 
măvara îl grăpăm bine și apoi punem tu- 
berculele. Cantitatea de seminţă necesară 
la ha este de 10—13 hi. În lipsa de semință 
pe ele încă le putem tăia, dacă sunt mari. 
După ce au resărit le prăşim de 2-01; 
de asemenea le prășim de câte 2-ori în fie- 
care an. N a 

Fiind-că ele” sunt plante vivace, nu 
se cultivă-în țerine și în rotaţiunea ordi- 
ară, ci mai mult pe. terenuri isolate, unde 
pot rămânea un şir mai: lung de ani. Se: 

” cultivă însă cu preferință în apropierea cur- 
ței pentru a le avea tot-deuna . la înde- 
mână, când avem trebuință de ele. 

„Când este să le distrugem, semănăm 
Fig. 97. Perele de pă- în locul lor trifoiu seu lucernă pentru-că 

ment; (Helianthus tuber). chiar şi dacă ar mai resări, unii vrejI să-i 
distrugem și aducem la uscare prin tăierea repeţită a vrejilor. 
Recolta lor depinde de timp şi an, 'Tijele seu vrejil și foile au 
o valore nutritivă mai mare decât a-i cartofilor; dau un bun 

nutreţ verde stu uscat pentru vaci şi oi: Tijele se taie prin 
Șeptembre cu secerea su cosa şi pun la uscare în amesteo' cu 
paie uscate sâu se fac tocătură și dau în amestecătură cu paie 
seu fân. Cocenii cei groși ?i întrebuințăm ca combustibil, la 
arsul cuptorului de pâne.- Tuberculele le-seâtem cătră finea ier- 
nei seu primăvara atunci când avem lipsă de. nutreţ, și ni sau 
gătat celelalte nutreţuri. Cantitatea de tubercule este de 300—480 
q la ha. Uniy le mai întrebuinteză și la fabricaţiunea spirtului, 
dar numai primăvara. 
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Plantele rădăcin6se pivotante. 
Sfecla. 

Sfecla sâu napul (Beta vulgaris) este o “plantă bienală. ce 
se ţine de familia chenopodiaceelor și face parte din aceiași fa- 
milie cu știrul și loboda. Ea derivă dela Deta maritima, care 
cresce în stare sălbatică în jurul Mediteranei. Deşi la început "era plantă anuală şi cu rădăcina pivotantă, dar relativ subţire 
totuși prin cultură a devenit rădăcina ei mai mult s€u mai pu- 
țin grâsă după varietate, iar vegetaţinnea ei s'a estins pe doi 
ani. În anul prim șI formeză numai pivotul și foile, iar în anul 
al doilea produce tija cu semința. Că ea, derivă dela 'o plantă 
anuală, o vedem des producând în anul prim pivotul și.se-. 
mința, fenomen pe care naturaliștii îl numese atatism.. Tot-dcuna.- 

" însă prin desvoltarea. tijei şi a seminţei, pivotul 'sufore — de- 
aceia pe acelea le suprimăm, ca umele ce sunt în detrimentul 
producţiunei. i a | 

| Prin cultură 'sfecla a ajuns, nu numai să-și “modifice por=. 
tul și vegetațiunea ei, ci și folosele ce ne dă, diferențiindu-se - 
în două grupuri principali și fie-care cu mai multe subspecii și 
„varietăţi. Le împărțim în sfecle de nutreţ, și sfecle de zăchar, 

După folâsele ei, sfecla este nepotrivită . pentru alimenta- 
țiunea omului, dar este fârte bună ca nutreţ pentru vite și pen=: 
“tru fabricațiunea de -zăchar și spirt... Numai așa numita, sfeclă 
„roşie seu Îlangold, se . întrebuinţeză une-ori ca aliment pentru 
dmeni în special ca sălatiă; iar încolo servă sâu .ca nutremânt 
pentru vite, seu pentru estras zăcharul dinti'Ensa, de unde de- 
rivă și cele două divisiuni principali ale ei. Sfecla de zăchar 
trebue: să fie mică și îndesată, greutatea ei medie este de 4—600 
Bt. Şi macsimă să nu trecă peste. un chilogram, . pe când sfecla, * 
de nutreţ pote fi de ori și care volum şi greutate; cu cât ea 
este mai mare, cu atât_este mai productivă. Acesta nu esclude 
înse ca să nu întrebuințăm și sfecla de zăchar ca nutreţ; . pentru 
vite, deși cantitatea, fiind mică, ea nu va renta în de ajuns pă- - 
mentul, seu că sfecla, proprie de nutreţ nu ar conţine şi ea ză- 
char. Mai cu sâmă când este mică conţine și ea zăchar în can- 
titate bunicică 1—9"/, dar prelucrarea ei în fabrică nu renteză 
căci spesele de fabricaţiune sunt prea mari. Pentru fabricațiunea 

. - - - 9L*
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zăcharului se cere ca sfecla, să.conţină cel puţin 12—14%, ză- 
„char și mai mult, iar săruri relativ puţine. Mult mai ușor se 
deosebesc. pot cunâsce ele după portul esterior al lor: după 
toi, modul de crescere ete. Sfăclele de zachar trebue să crescă, 
tot-deuna în pământ, și să aibă un mie colet verde, - pe când 
cele de nutreţ, pot cresce în pământ s6u. mare parte și afară: 
din pământ. Cu tâte aceste, ele se corcesc uşor între sine, și în 

„ clime nefavorabile degenereză în curând. 

Sfecla de nutreţ, 
-Dela steclele de nutreţ, cerem ca ele să ne dea. 

o -producţiune însemnata de rădăcini, Afară, de aceste „ca ele să fie dense —.adică să conțină multe săruri 
și principii. albuminoide, sâu cu alte cuvinte să aibă. multă materie sâcă. Zăcharul din ele - puţin impârtă, 
de dre-ce el nu este substantă, nutritivă, adecă sub- stanță plastică, care să se prefacă în sânge și caro. 

- Ele au mai multe varietăți, cară se deosebesc în- 
tre ele după culdre, mărime, modul de crescere și for- ma foilor, După culâre unele sunt cu câja albă, gal- 
benă, roșie, rosa şi roșu închisă; apoi miedul lor ia- 
reși aci este galben, alb scu roșietic. După forma lor 
aci sunt lungi în formă de flacone, de sul, rotunde s6u turtite în formă de tipsii s6u strimbe ca cornul 
de bou etc. După modul de crescere unele crese în pământ, altele pe: jumătate s6u numai a treia parte în. 
pământ. Acesta este însușirea cea mai preţi6să a lor. „Pe pământurile superficiale şi buruien6se se potrivesc 
mai bine cele cari cresc afară din pământ, căci ele suprimă și-curăţă buruienile, iar pe cele profunde cele 
cară cresc în “pământ. 

Varietăţile mai principale sunt: = 
-.1) Sfecla Corn de bou fig. 98., care cresce cu totul atără din pământ și stiimb întocmai ca csrnele boilor . 

unguresci de rasa podolică. Ea este de culbre roşie, cu | 
miedul îndesat și deci una din cele mai substanțidse : și bună de păstrat peste iamă. Ea suprimă buruienile 
cu desăvârșire, numai cât are defectul că la scos . și umblatul printre ele se rupe ușor.
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92) Sfecla Mamouth lungă roșie și albă fig. -99, cresce jumătate afară din pământ și este una din cele mai mari și dă recolte. abundente. | , 
3) Sfecla gigantică lungă şi galbenă seu roșie cu miedul roșu sâu galben cresce afară din pământ, 
4) Sfecla, globoidă seu de Oberndorf fig. :100, su- pranumită şi de Wiirzburg, Leutowitz etc., cu miedul 

  
Fig. 98. Sfecla corn de bou. _ ” Fig. 99. Sfecla Mamouth: 

galben. și roşu, unele din cele mai productive între tote. - Tot odată ele sunt fârte dense la mie; deci bogate
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în substanţe azotose, 'și unele dintre cele mai bune 
pentru nutreţ. O | - 

5) Stecla de Eckendorf în formă de cilindru cu 
basa, retezată și cu rădăcini puţine, una, din cele mai . 
bune și productive cu mezul roșu și galben fig. 101. 

_6) Sfecla. olivie galbenă su roșie la mie și pro- - 
-ductivă, De Ia | | 

Stecla de nutreţ este ceva mai rustică decât sfecla de ză- 
char; cel puţin ei nu-i trebuesce atâta căldură pentru reușită ca. - 
celeilalte. Sfecla de nutreţ se face în de ajuns acolo unde se fac 
cerealele de tomnă; deci reușesce pretutindenea, la câmpie şi co- 
line; iar clima de munte dela noi “i este prea, rece și aspră. La 
secetă ea resistă, binişor după ce și-a format bine rădăcinile, 
şi pe câmpiile nostre în timpul secetei lungi din lunile Iuliu 
și August, sfecla. și porumbul. sunt singurile plante verdi. Nu- 

     
  

- Fig. 109, Sfecla Obemdort. 

„mai când seceta se ivesce prea de tim- 
puriu şi sfecla este încă mică, sufere 
sfecla de secetă și devine cu totul com- 
promisă. De îngheţurile târdii și bruma, 
timpurie sufere tot-deuna fârte; de aceia 
primăvara trebue să o semănăm even- 
tual sădim în libertate numai când nu Fig. 101. Stecla de Eckeu= 
mai sunt înghețuri târdii de temut, iar -dovt, - 

„_tomna le scâtem înainte. de a da bruma și înghețul. În privința
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plantelor premergătăre se pote cultiva în aceleași condițiuni ca - 
şi cea de zăchar. . e a 
_.. Pentru stecle ne trebuesce. tot-dsuna. un pământ, 
profund și permeabil. Din causa rădăcinilor ei lungi 
și pivotante terenul trebuesce să fie tot-dâuna destun- 
dat şi bine îngrăşat. Pe un teren sărac, n'avem ce 

"căuta cu ele, căci nu :se. fac. Gunoiu' le putem da în 
cantități cât de mari, căci lor nu le strică; prin gu- 
noire şi dacă le: înmulţesce sărurile şi în special sub- 
stanțele azotâse, prin aceia ele câștigă numai în valdre. 
nutritivă. ă 5 | | 

Prepararea terenului se face tot-dâuna încă din 
tomna anteridră, când li-se dă una su mai multe ară- 
tuuk. Cea din urmă li-se dă adâne, și peste iară pă- 
mântul se lasă espus în brasdă crudă. ca.să-l: amen- 

„deze și fragedâscă gerul de iarnă. 'Tot tâmna sâu în 
decursul iernei le cărăm şi gunoiul, pe care îl întindem: 

„ îndată şi apoi primăvara la îutors îl punem sub brasdă 
„căci primăvara încă trebuesce să-i mai dăm o altă, a 
doua arătură. Apoi grăpăm pământul bine și-l tăvă- 
lugim. e a a | 

Steelele de nutreţ se pot semăna cu mașina în. 
rânduri, s6u le semănăm mai întâiu în straturi și să- 
dim mai târdiu resadul pe locul unde are să rămână. 
Cantitatea de seminţă necesară la ha este: de 8S—10 
klgr.,: când semința este bună, și 15—20. klgr. din una 
mai vechie.. Distanţa între rânduui este de 40—50 ecm.; 

„dar la rărit distanţa, ce se lasă între five este de 30 cm. 
“Îmsă nici odată să nu îngropăm semința mai adânc de 2 
cm. căci ea nu pâte resări. Cei cari le semănă întâiu în 
“straturi la un loc adăpostit, le sădese numai prin luna 
lui Maiu şi Iunie, când plantele au ajuns la grosimea, 
tocului unei pene de. gâscă. Pănă atunci au destul 
timp ca să prepare terenul în de ajuns, dacă nu au 
putut'o face din tomnă. Săditul lor să se facă tot- - 
deuna după o plâie bună, când pământul are destulă, 
vaven€lă, și cerul este înnorat, căcă 'alttel ar trebui 
să le udăm... ae 

La, sădit plantele se pun aşa: de rată, ca să nu 
"avem lipsă de a le mai rări în urmă, iar vetrele g6le
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le putem completa şi “mai târdiu, când avem resad disponibil. La sădit le putem pune și pe brasdă după. plug și tragem țerina lângă ele cu brasda, următore.. La . noi. în. câmpie este-iot-deuna: mai sigur de a le semăna cât de timpuriu pe locul unde au să crescă „definitiv, decât a le transplanta. 5 După ce au resărit steclele trebuese prășite — săpat „pământul dintre r6nduri, ca să nu le umple şi suprime. . buruiana ; prășitul: se începe când nu au resărit încă „tote, dar se pot cunâsce rândurile binișor, pentru a nu le vătăma cu sapa. “Dacă s'a prins o c6jă sâu scorță pe pământ înainte de-a resări ele, aceia trebuesce ruptă cu grapa, altfel nu pot resări. Mai. târdiu după” 3—4 săptămâni, când se pot distinge bine firele unui „de altul, atunci le rărim seu sesten plantele debile şi . supranumerare și în loc de 3—4 întrun cuib, lăsăm: numai o singură "plantă. Răritul se face tot-deuna: când plantele sunt de gosimea unei pene de gâscă... La rărit se lasă o: distanță de 30 em. între five. Apoi se prășesce 'din nou cu prășitorea mecanică, și peste alte 2 săptămâni *i se dă a 3-a praşilă, de astă-dată mai bine cu sapa de mână, căci la prășitorea meca- „nică vitele le-ar prea, rupe foile. La sapa din urmă: „se trage tot-odată şi ceva, țerină în jurul lor, pentru ca pivotul să se potă mai bine desvolta. 
Unii au obiceiul de a rupe foile sfeclelor de nutreţ și a le da la vite su la vimători, cea ce însă nu este bine, căcy deși vitele le mănâncă 'cu mare. poftă, totuși avem pagubă însemnată în rădăcini” prin aceia, că foile lor sunt pline de săruri și sub- - Stanțe organice, cari trebue să trecă și să se depună în pivot „ca materii de reservă. Rupându-le stu tăindu-le foile înainte de vreme, e natural lucru ca pivotul se remână mie și să avem scădere în producțiune.: Apoi foile sunt uu nutreţ tare diuretic, din causa mulţimei sărurilor ce conțin și le-am putea da la, vite numai tăiate și în amestic cu tocătura. de paie, fen uscat și. alte nutrețuri volumindse; ar fi mai bine că chiar tomua, dacă le putem aduna să le murăm * și păstrăm pentru iarnă; de obi- -ceiu însă pe ele.le lăsăm pe loc ca să se prefacă -în -gunoiu și să îngrașe pământul, O parte din ele le mâncă oile ce pot alege şi consuma în grabă. -
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„Pentru scosul' lor, este necesar, ca să tragem mai - întâiu ţerina dela rânduri în lătină, cu rariţa sâu plu- gul de scos .sfeclele, încât în urma lui să putem. “smulge sfeclele cu: mânile. Altfel trebue să sc6tem cu casmaua, și furcoiul şi ne dau mult de lucru. Sfe- clelor de nutreţ li se rup “foile la: scos, iar coletul sâu „gâtul se. lasă intact. Peste iarnă pe cele de seminţă mai puţine le conservăm în pivnițe. și beciuri, pe celelalte mai des în silosuri şi gropi, făcute anume în apropierea grajdurilor, şi le acoperim mai întâiu cu paie și cu „un. strat .de pământ de 20 em,, pe care mai târdiu' după ce s'a înăsprit vremea, îl completăm cu un alt strat de 40—60 em. .grosime, așa că în total să vină pământul de 60—80 em. grosime peste ele. De. scos scotem iarna, din silos în fie-care (i numai atâtea câte - pe trebuesce să dăm dilnie lu vite, iar celelalte rămân „astupate ca să nu îngheţe și degere. Cele destinate pentru seminţă se pun “pentru. păstrat peste iarnă în pivnițe ori bordeie şi în silozuri acoperite cu pământ însă strat cu strat deosebit, pentru-că și dacă s'ar în- „tâmpla să putredescă una, să se strice un vând, dar să nu se strice şi putredâscă tâte. De aceia trebuesce înlătu- . rate ori și care sfeclă vătămată s6u. atinsă cât de pu- țin. Pentru cele de semință este inevitabil - ca coletul „cu ochii săi să fie neatinși și deplin sănătoşi, -- 
„Recolta la sfecle. de nutreţ este considerabilă; la ha .putem calcula între: 300—609 q' și deosebit foile. Steclele de nutreţ sunt un nutremânt escelent pentru „tot felul de vite domestice, în special pentru vacile „cu lapte. Lor li-se pote da sfecle pănă la 1/.—, din raţiunea dilnică, de Lwană; laptele şi untul din ele are.un gust şi miros plăcut și untul se pâte con. serva timp îndelungat. La oi încă: se pote da, .sfecle „pănă la 1 klgr. pe di de cap. | 

Sfecla de zăchar,. 
Dela ori-ce sfeclă bună .de zăchar,, se esre ca ea să aibă -un pivot s6u cep-conie îndesaț fără rădăcini secun-
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" dase și cu puține rădăcini fibrâse ca să fie ușor de 
curățit; coletul ei să fie mic şi-să crâscă cu totul în 
pământ. Coletul verde ce cresce atără din păment este 
tot-deuna sărac în zăchar, și abundent în săruuă, cari 
sunt greu de scos și el tot-d6una; trebuesce tăiat, Să 
nu crâscă, prea mare, căci mărimea este tot-deuna, Îm- 
preunată cu v scădere a cantității de zăchar. 

Deși-sfecla de zăchar s'a desvoltat din una şi: aceiaşi aceiași 
plantă cu sfecla de nutreţ din Beta vulgaris, totuși prin cultura, 
raţională, cultivatorii au reuşit de a le diferenţia, „Și -pe acesta, 
a-o ținea mică și cu o dosă însemnată de zachar 14—17%, iar 
sărurile de a le reduce. La, cultura „sfeclei de “zăchar nu vine 
în considerare atât cantitatea producţiunei cât calitatea ei: 
adecă raportul în care se găsesce zăcharul faţă de celelalte sub- 
stanțe 'organice adecă sărurile ei, stu cum , die specialiştir şi fa- 
bricanţii, zăcharul față de nezăcha.. 

Diterinţa numai cu un procent s6u jumătate de. procent, 
de zăchar-mai mult su mai puţin în sfeclă, la cantităţile enor- 
me de sfecle de multe miline kler., ce - prelucrsză anual fabri- 
cile moderne de zăchar, Xepresintă în bani sume considerabile, 
pe când spesele- de fabricațiune rămân aceleași. Din contră, cu 
abundența, sfeclei în săruri adecă în nezăchar, sporese în mod 
însemnat spesele fabricaţiunei, pănă la punctul de a nu mai fi 
rentabilă, fabricaţiunea. De aceia, interesele producătorului cu ale 

"fabricatului trebue să mergă tot-deuna paralel. 
Zăcharul din sfeclă este zăcharul - de trestie cristalisabil, 

precum a dovedit'o acesta chimistul Margraff din Berlin la 1147; 
iar sărurile ei se compun din principii azotose: albuminate, 
asparagină și un alcaloid numit Betuind,. apoi celulosă, materiy 
colorante, acid citric, oxalic, pectosă şi săruri minerale. 

Dintre varietățile sfeclei de zăchar cele mai re- 
numite și cană se cultivă adi în lumea îatregă sunt: 

1) Sfecla Imperială, ameliorată albă și roşie a lui 
Enauer-Grâbers Saesonia, cu coletul scurt; retezat foile 
cu petiolul scurt şi orisontale fig. 102. 

2) Stecla de Qucdlingburg, ameliorată de fraţii, 
Dippe, cu .tranchiul în forma fusului și coletul rosa, 

3) Sfecla de Klein-Wanzleben.



  | A Fig. 103. Stecla de zăchar - 
Fig. 102. Stecla de zăchar imperială, . de Silesia. 

4) Steela de Silesia, cu coletul verde, foile și mie- - 
dul alb fig. 103. Sfecla moravă sâu de Castel naudary 
-— austriacă subţire, cu- miedqul alb fig. 104. | 

5) Sfecla albă ameliorată a, lui Vilmorin-Paris, 
blanche. amelioree fancesă fig. 105. a e 

Ele tâte se disting adi prin abundența lor în ză- 
char și puţin scădământ în fabrică. În regiunile po- 
trivite pentru sfecla, de zăchar;- ele „au ajuns să aibă, 
15-—17—19%/ zăchar şi mai mult. După publicaţiunile 

_staţiunei agr6nomice dela noi, sfecla, imperială și de KI.
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Wanzleben cultivată la noi în țeră în diferite. județe 
a dat :14,4"/,. zăchar, iar Vilmorin: blanche amelioree 
ar fi superidră tuturor cu cifra medie de 15,04%. Vilmorin blanche ameliorte importată în . Germania - 
însă a perdut din zăchar. - 

    Fig. 104. Sfecla (Gastel „= Fig. 105. Sfecla (Vilmorin blanche 
„naudary). | amelioree). . 
Sfecla de zăcliar a. devenit ai planta cea. mai însemnată 

„și mai bănosă pentru agricultura modernă a Enropei; de aceia 
tote statele tind-pe întrecute de a încuragia întroducerea și lă- 
țirea culturei ei. Cultura sfeclei însă este “posibilă şi unic ren-: 
tabilă numai la cultura, intensivă, și pentru cei cari o sciu cul- 
tiva în mod sistematic. Unde aceste două condițiuni se Săsesc, 
acolo" pretutindenea, cultura ei a fost de cea mai mare influință 
asupra economiei naţionale, ea a adus capitaluri însemnate în 
țeră, și bună stare între Gmeni pănă în clasele cele- mai de jos 
ale populaţiunei, apoi cultură și bogăţie și în pământ, mărind 
considerabil forța de producţiune a aceluia 

Deosebit de acestea, ea a atras după sine și o ameliora- 
'țiune considerabilă a contingentului vitelor - domestice, cum lo- 
-enitoril acelor ţări nu le-au posedat, nici odată mai "nainte, nici 
sub regimul pădurei și păşunei nelimitate. Prin aceia,. că fabri-
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cile de zăchar restitue cultivatorilor, și associaţilor lor 20 — 60%, 
din greutatea, sfeclelor primite în formă de; tăieței seu dreve,. 

"ele le oferă în total cantități considerabile de nutreţ, și un nu- 
treț gustos şi igienice “pentru tot-felul: de vite, care li-se vine 
pe un preț .bagatel. În fabrică sfeclele nu perd prin estracțiune 
decât 'zăcharul şi ceva din acidi și materiile colorante, iar în- 
colo tote sărurile şi în special principiile albuminoide, rămân 
în tăieței, de le ia cultivatorul înapoi. Tăieţeii de sfeclă, 
dulce su muraţi, păstraţi în gropi și silosurr au ajuns aci nu- 
trețul de căpetenie pentru cultivatorir de -sfecle, de care ei se 

-serveso vara şi iarna pănă la noua, recoltă, la nutrirea; și îngiă- 
şarea, vitelor, Da o 

Sfecla de: zăchar, fiind o plantă delicată. și: forte preten- ' 
țiosă, pe ea nu o putem cultiva ori şi unde, ci numai pe un 
teren bogat; dela natură şi în o climă domâlă, unde dispunem 
tot odată de multe braţe și de mult gunoiu; la, ea nu putem . 
menagia nici vite njel unelte, nici să căutăm a, face economie 
din brațe, timp, spese seu gunoiu. Lucrarea și gunoirea pămen- 
tului pentru ea să nu ni-se pară nici odată ca o sarcină, ci ca 
un mijloc de progres și îmbunătățire a lui și a calităților sale 
fisice. Gunoiul nici întrun an să nu ne lpsescă, și.pe lângă bă- 
legar de vite să îngrășăm după putință şi cu îngrăşeminte chi-. 
mice, pentru a ameliora și spori producținnea din an în an. 

- Pe un teren incult, sărac dela natură, ori sleit de forțele . 
“sale productive, prin o cultură vițiosă ori sistemă rapace, cu ea 
W'avem ce căuta, căci este pagubă numai de muncă zădarnică, 
stecla fiind tare esigentă. Din contră, dar și fericire este acolo, 
“unde tote condițiunile necesare desvoltărei ei sunt în fiinţă, 

Condiţiunile de desvoltare a sfeclei de zăchar. 
| Clima. Stecla, de zăchar cere o climă mai caldă 
ȘI ceva mai secetosă, decât sfecla de. nutueţ; în spe- 
cial "i trebuesce să aibă multă căldură spre “tomnă, 
în lunile de August. și Septembre ca să se potă. câce 

„. şi a se forma mult zachar în ea. Un timp frumos și cald 
de Septembre sporesce zăcharul din ea, cu măi multe 
procente, iar un timp rece și umed'o lasă mai săracă 
in zăchar, deși ea s'a putut destolta bine înainte. Cu
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tote aceste ei nu-i trebuesce atâta căldură câtă are de 
lipsă d. es.- porumbul ca să ajungă la câcere; dovadă 
este ca centrele mari ale industriei zăcharului din 
Germania, Silesia, Sacsonia, Moravia 'et2., unde sfecla - 
de zăchar reușesce escelent. porumbul nu se pote câce, 
şi el se. câce numai în mod escepţional. - | 

De aci vedem, că sfecla de zăchar. reușesce şi în 
tânle nâstre bine pretutindenea, afară de regiunea 
muntosă — subalpină și alpina. Cantitatea și calita- 
tea producţiunei ei nu lasă nimic de dorit la noi. 'To- 
tuși une-ori seceta "i este vătămătâre, căci împiedecă 
lucrările la, timp și pe ea din desvoltare. Un an plo- 
ios şi rece, o face să rămână săracă în zăchar. O 
climă caldă și moderată, tot-dâuna îi este mai prefe- 
vabilă decât una uscată. o o: a 

Terenul. Faţă de teren, sfecla. de zăchar este forte 
pretenţiosă. Ea voesce să găsâscă tot-d6una un teren 
profund şi permeabil, care este de multă vreme în 
cultură, deşi pote n'a servit încă la cultura şi produc- 

„ţiunea de sfecle. Terenurile noi, ţelinile și locurile de 
pădure, cari suferă de âcciditate seu conţin corpi toc- 
Sică, nui "i convin de loc. De asemenea nu îi convin 
nici terenurile grele și compacte ca şi cele de tot în- 
“foiate: argile tenace și lutună galbene, terenurile tur- 
bose, marecagidse, nisipurile ușâre și. petrișurile. 

“Terenurile cele mai bune pentru sfeclele de ză- 
char sunt tot-deuna terenurile intermediare, luturile 
nisipâse active şi fresce, cari conţin ceva. var;. apoi 
urmeză terenurile mărgâse și argilele humose şi svân- 
tate. Pământul pentru ele să fie profund și subsolul. 
permeabil], ca să se potă desvolta rădăcinile cele lungă 
în el și apa să se strecâre ușor. Pământurile superficiale 
și cu apa stagnantă în subsol, nu se potrivesc de loc. 

Pentru sfecla de zăchar, terenul să fie raven, dar 
“nu jilav nică rece cu apa stagnantă, fie la suprafaţă, fie 
în subsol. Terenurile jilave şi rovinâse, sunt cu totul 
improprii pentru ea, şi numai după facerea de drena- 
giu şi însănătoșarea, sistematică a lor pot deveni apte 
pentru cultura sfeclei.
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Gunoiul și îngrășeminte. O altă condiţiune indis- 
pensabilă. a ei este, că pământul să fie bogat dela . 
natură, şi deosebit de aceia, să dispunem de cantităţi 
însemnate de gunoiu de vite. Totuși ea preferă pă- 
mânturile virgine, pe cele bogate dela natură iar gu- 
noiul să nu i-l dăm ei direct, 'ci mai bine plantei pre- 
mergătâre, așa ca sfecla de zăchar să vină tot-dtuna 
în al doilea an după gunvirea lui principală. Dacă tre- 
bue să-i dăm. ei gunoiu direct, atunci este necesar 
ca să-l cărăm din tâmnă să-l. întindem și punem îndată 

"sub brasdă, ca să se pâtă descompune pănă la semă- 
„natul steelei. Gunoiul prâspăt dat primăvara, înmul- 
"tesce:În steclă numai substanţele azotose sărurile în. 
detrimentul zăcharului, şi amână maturaţiunea ei pe 
un timp nepotrivit, 

În lipsă de gunoiu de vite în cantitate suficientă, ne :pu- 

! 

„tem ajutora prin cumpărare și îngrășarea lui cu îngrăşemiute - 
chimice. Între amendamentele mai des usitate la sfeclă sunt: 
varul, nitratul seu șalitra de Chili, sărurile de Stassturt, făina de 
ose și suprafosfatele. 

| Nitratul de, Chili este des usităt la sfecla de zăchar și îngră- 
- semântul cel nai eficace, din causă ce el se dissâlvă îndată, și pro- 

vede plantele cu azot, care le favoristză mult în primele 
„stadii de desvoltare. Pentru noi nitratul de Chili va fi ceva . cam - 
scump, din causa speselor mari de transport, dar el s'ar putea înlo- 
cui cu alte îngrăşeminte chimice bogate în azot — făină de sânge 
— amoniacuri în diverse forme etc. Nitratul de Chili este fără îndo- 
ială îngrășemântul cel mai bun, fiind-că acţiunea lui se manifesta 

„îndată, cea ce se vede și după culoritul mai vioiu al plantelor, 
dar el se: perde prea uşor .strecorându-se cu apa în pământ; 
de aceia nici odată nu trebue să-l dăm pe el de odată și în prea 
mare cantitate. De obiceiu îl dăm numai la semănat stu cu câteva 
dile înainte de semănat, şi de odată cu fosfate stu suprafosfate. 

Dintre îngrășemintele minerale, dacă ne lipsesce varul în 
pământ, îl dăm în formă de var nestins_— calce caustică — 
seu în formă de nămol sen var de eluțiune, care se scâte din 
fabricile de zăchar, dela purificarea siropurilor, şi-l putem avea 
dela fabrică pe un preţ tare. scădut, Afară de var nămolul mai 
conține și alte principii alimentare pentru plante. Potasa.o dăm
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mai nimerit în formă de săruri de Stassfart concentrate. În lipsă 
de atari săruri noi ne ajntorăm en cenușa de lemne, paie ete. 
Fosforul să-l: dăm în formă de cărbune de 0se, făină de ose, 
tostat de amoniac și suprafosfate. Pe .când gunoiul şi nitratul 
de Chili sporesc sărurile din sfecle și. împedică, câcerea, ei pănă 
tomna târdiu, din contră, sărurile de potasă şi suprafosfatele 
sporesc zăcharul și grăbesc maturitatea. De aceia nitratul de 
Chili să nu-l dăm nici odată singur, ci tot-deuna de odată cu 
suprasfosfatele. De obiceiu dăm gunoiul de vite și suprafosfa- 
tele și sărurile de potasă, tâmnă, iar nitratul de Chili numai 
primăvara la semănatul seu după ce au resărit; sfeclele. | 

Starea de cultură a: pământului. După ce stecla 
nu este indiferentă faţă de starea de cultură a pă- 
mântului, trebue să amintim ceva și despre ea. Cul- 
tura estensivă cu sistema ei bienală, “şi - trienală cu 
„ogorul sterp obligător tot al doilea seu 3-lea; an, nu 
este de loc potrivită pentru sfecla de zăchaur', din causa, 
că la aceia nici odată nu putem răsbi bine pământul 
cu cultura și birui cu îngrășemintele. EI rămâne veci- 
nic închis -și sărac. | _ 5 

„Mai bună și mai nimerită este cultura ei după .. 
sistema alternă, în votațiune cu alte plante agricole şi ' 
cu lăsatul ogoralui numai la intervale rană la 6, Ss—10 

« ani odată, ori și fără de acela. Plantele premergătore 
pentru ea pot fi cerealele de tâmnă .s6u de primăvară, 
plante de nutreţ ori prășitore. Secara este mai bună 
decat grâul, după-ce şi el este pretențios şi storce 
tare pământul. Intre tote însă cele mai bune sunt or- 
zul și leguminosele: iazărea seu bobul. Cultura OIZU- 
lui de “slad şi a, sfeclei -de zăchar este cultura cea mai băndsă ce pote fi astădi. | 

Sfecla de zăchar se face binișor și după sine 
inșă-și, și pe terenurile virgine unde am întrodus'o din 
nou, o putem cultiva câte 2—3 ani la început fără, 

„Yariaţiune; mai târdiu însă este periculos din causa, inmulțirei insectelor. și a unor: parasiţi numiți Ne- 
matodi. De aceea nu este consult de a cultiva sfecle 
mai inult de 1/,—!/, din întinderea totală a moşiei.
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„Apoi. după stecle grâul și orzul reușesc -escelent, 
numai cât atunci pentu grâul de tomnă, trebue să 

„vecoltăm sfeclele de timpuriu pe la, începutul campanei, 
ca săne rămână timpul necesar pentru -prepararea 
terenului. Afară de orz şi. grâu, mai putem cultiva, 
după ea tritoiii, Jucernă, mazăre, bob, cicore, cartofi, 
poruib, cană tât6 reuşesc de minune, și: sunt absolut 
sigure în terenul cel destundat şi bogat. Singur numai 

| ovâsul și -cruciferele. trebuesc Gvitate” şi escluse din: ro- 
raţiunea sfeclei ca unele, cari încă pot nutri nema- 

„___todii şi contribui direct 'la înmulţirea lor. 

" Prepararea terenului. Prepararea terenului pentru 
steclele de zachar, este necesar ca să o facem încă din 
tOmnă anteridră, și pe ele să le semă&năm primăvara 
cât; de timpuriu pentru ca să se pstă coce la timp, 
cu totă vegetaţiunea, lor cea lungă de 5—6 luni de 
ile. După cereale şi nutrețuri întorcem miriștile su- 
perfiical cu un plug uşor seu polibrăzdar,. încă prin 
August s6u Septembre, și apoi se cară și întinde gunoiul, 
ŞI suprafosfatele. Prin Novembre “i se dă oa doua 
avătură, acesta cât se pote de adânc la 25-30 em. 
adâncime, și -peste “i&rnă. pământul se. lasă espus în 
brasdă, crudă. ca să-și inmagazineze apă multă, în de- - 
cursul. iernei, să-l fragedescă şi amendeze gevul Şi în- 

„ gheţul. Une-onă și subsolul trebuesce mişcat: însă la 
intervale mai mană la 4—5 ani: pănă la 50—60 em. 
cu ajutorul nui plug de abur, sâu plug rajol oi și 
numai cu” două pluguni ordinare, cari merg în aceiași 
brazdă, der la adâncimi diferite: După plantele: prași- 
tore este de ajuns-o. singură arătură . adâncă, tâmna, 
după ce la scosul lor sa mobilisat în cât-va, terenul. 

Primăvara pămâzitul nu se mai ară, cel mult se 
ară-“cu estirpatorul pentru ai conserva : -umedgla de 
iârnă,. 6r după .ce pământul s'a svântat,. se grapă bine 
pentru al mărunți şi curăţi de buruieni și în urmă 
se tăvălugesce pentru ai conserva umiditatea. De-odată 
cu erăpatul se împrăștie și îngropă şi nitratul de Chili 
și făina de 6se. ' 

Dr. G. Maior, năgicultara generală“ II; 9
.
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De semănat sfecla de zăchar se sâmănă tot-deuna 
“cu maşina în rendură — maşina specială de semănat . „stfecle şi porumb, scu și cu mașina în rânduri obici- _nuită de cereale a lui Sack, Garett ete., pe care o montăm cu 4 rânduri de feră la 40—50 em. distanță între ele. Pentru semănat este necesar, ca pământul să fie grăpat și tăvălugit tocmai. pentru .ca,.să potă . 
prinde bine mașina, pretutindinea şi semințele să -. vină. tote puse la aceiaşi: adâncime. Semănatul se face cu preferința în r6nduri continue ŞI mai rar în - rânduri intermittente stu în cuibuă. Pusul seminţei 
cu mâna în cuiburi, deși s'ar face la el dre care 'eco- 
nomie de semință, totu-și. astăţi este abandonat cu totul, din causă că este greu de a pune semința tot- d6una, la, aceiaşi distanță și adâncime, &r cea îngro- pată prea adânc nu pâte răsări. Di 
-La nică 'o-altă: plantă, nu 'j6că: aşa mare rol ca-. litatea seminţei ca la sfecla la, zăchar, unde un pro- cent de zăchar mai mult seu mai puţin într'o cam- - panie, represintă îndată o diferență, de 30—40.000 lei. „și mai bine în plus s6u în minus. De aceea vom co- manda tot-d6una semința la o firmă solidă  cunos- cută ca atare și din una „din varietățile specificate . mai sus. De alteum fabricile de zăchar în nteresul lor propriu cumpără ele direct stu cultivă singure. 

“semința necesară pentru toţi cultivatorii lor cărora - „le o împart gratuit, s6u ca supliment al sumei acor- date pentru sfecle. De semănat se s&mănă cât de timpuriu îndată ce s'a svântat pământul în de ajuns „ca să se pâtă mărunți, pe la, finea lui Martie su cel „mult ]a începutul lui Aprilie. Dacă sa prins o c6jă sâu „Scorţă, aceia trebue ruptă prin o grăpare strașnică, iar „când .pământul. în. urma:. ploilor îndelungate s'a bătut şi închis cu totul, acolo este mai întâiii necesară o „arătură superficială, şi apoi să-l sămănăm. Cantitatea „de s&mință necesară la ha când sămânţa este pr6s-- _pătă și o sămănăm în rânduri continue, ce ne trebuesce e de 30—40 ler. la ha; iar în rânduri intermittente și în cuiburi, mai puțină 12—90 klgr. Deşi în fie-care '%0-
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'1omod de -sămință se găsese câte 3 embrioni deose- 
biţi, totuși e mai bine să dăm seminţă ceva mai multă, 
ca să răsară egal, decât să r&sară rară ŞI să. rămână apoi ! 

" vetre şi locuri. gâle dela, început. Plantele supranume- 
vare le putem rări mai târdiu, prin: smulgerea, lor seu 
“tragerea cu plugul în curmeziș; iar locurile” deșerte 
sunt greu de populat în uimă, ca să se desvâlte ste- 
clele târdii egal cu celelalte. Ă | 

Uni semănă sfeclele pe locul plan şi tăvălugit, ar alţii 
le semănă în spinări, adunate cu plugul cu .2: cormane. Qasul 
din.urmă -se practică des mai .cu s6mă în Austria, și unde te- 
renul este ceva jilav ; acolo este raţional, căci sfeclele fiind puse 
ceva mai sus, nu tinjese de umedlă, iar între rânduri buruienile 
sunt mai ușor de: stirpit. - - 

" Alte două condițiuni trebue . să le avem tot-deuna În | 
vedere la semănatul sfeclelor de zăchar: a)- ca tâte rândurile să 

„fie drepte trase ca pe sfora, şi ţinute tâte la aceiași distanță, . - 
pentru ca la prăşitul sfeclelor să ne putem folosi de prăşitorea, 

. snecanică ca, să nu le tăiem, şi 0) ca seminţa, să nu vină îngro- 
„pată mai adânc de 2—2,5 cm., căci altfel nu resar. 

Moiarea seminţei în apă înainte de a o semăna nu este: 
consultă, căci dacă continuă, seceta, în pământul uscat se usucă 
şi embrionul eşit, pe când, “semința uscată, rămâne în “pământ - 

“mealterată, pănă ce dă o plâie şi apoi germineză și resare îndată. 

Lucrările de întreținere. După semănat pănă ce 
“mu'a resărit semința, încă deplin, buruienile trebuesc |. 
curăţite şi câja ruptă oră de câte ori: s'ar ivi. Buru-. 

„ienile tinere se distrug binişor” cu grapa de fer. 
Îndată ce sfeclele au început; să resară încât abia se. pot 

„cun6sce rândurile şi deosebi sfeclele din buruiană, ele trebuese 
prășite, cu prășitrea mecanică, ci care tragem mai întâiu nu- 
mai superficial de tot printre rânduri, pentru ca să tăiem buru- 
iana și să rupem câja seu scârţa formată. Cu deosebire muştarul 
de. câmp (Sinapis arvensis), ştirul (Amaranthus ret oflezus), loboda 

 4Atriplez patula) și volbura (Convolvulus arvensis) ne dau la acestă. 
"epocă mult de lucru. Apoi scârţa or câja trebuesce ruptă 
de ori câte oră se ivesce, pentru ca să facem posibila uerisirea 
pământului ;' aerul atmosferic și gasurile să pătrundă şi circule 

„„ în pământ, căci fac sfeclelor fârte. bine și le ajută mult în des- - 
„22
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voltarea lor. După 2: săptemâni dela prima prașilă, le prășim a 
da oră, însă de astă-dată ceva mai adânc ca la5 cm, adâncime 
pentru ca să putem mobilisa mai bine terenul și să stirpim: bu- 
vuienile ce ar fi rămas. ” 

Când sfeclele au ajuns deja la grosimea unui 
paiii gros de secară pănă la grosimea unui toc de 
pene de gâscă, sfeclele trebuese rărite. Răritul este 
una din operaţiunile principale ale sfeclei și din cele mi- 
gălâse, și pe care nu o putem face decât cu mâna. 
Tăierea lor cu plugul s6u rarița deși ar fi mai espe- 
ditivă, nu este însă admisibilă de-6re-ce cu plugul ar tre- 
bui să le tăiem de-a rGudul în curinezişul, fără de a ținea, 
s6mă de desvoltarea lor individuală şi de locul ocupat 
de ele, pe când la smulsul, cu mâna, se. smulge numai 
cele mici și. plăpânde su cele supranumerare, şi se. 
lasă cele vigurâse, ca să se desvâlte mai departe. Ră- 
ritul se face cu preferință, de cătră femei și copii în 
etatea de. şcâlă, cazi sub o bună supraveghere și condu.: 
cere, pot face lucru forte bun. Răritul se face prin 
aceia, că cu mâna stângă apăsăm pământul şi planta. 
„care e să rămână, iar cu drepta smulgem cu îngrijire 
pe cea care voim a-o scâte. La rărit să se lase între. 
stecle un interval de 15—20 em. e a 

După rărit mai prășim steclele încă odată, su 
de două ori. Indispensabile sunt în total trei praşile, 
mai bine ar fi însă 4—5, căci ori-ce sapă mai mult, 
măresce producţiunea : şi spesele -făcute cu ea se re- 
vonifică.. La praşila din urmă este bine să tragem puţin 
pământ mărunţit în jurul lor, ca să se pâtă desvolta 
cu atât mai bine. La. praşitorele mecanice cuţitele 
sunt, mobile şi. de diferite. forme, pe cară le putem 
schimba şi înlocui după trebuinţa şi scopul 'ce urmă- 
rim. Atari mașini speciale pentru prăşitul sfeclelor cu 
garnituri. complete sunt: prăsitârea universală breve.-. 
tată a lui Zimermann. Halle-a-S, şi maşina de prăşit 

“a lui R. Saclk-Plagwitz. Pentru săpatul cu mână esistă: 
diferite prăşșitore și săpăligi de mână: | 

Sfeclele de ziăchar au o mulțime mare de inimici și para- 
siţi, cari se înmulțesc enorm cu lățirea culturei sfeclelor și greu-
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„tatea de.a-i combate. Cei mai mulți sunt însă din clasa insec-, 
telor și'a, ciupercilor parasitice. ” o 

„Dintre insecte atacă .sfeclele pănă sunt încă mici, şi înainte 
de rărit, vermele de 'pământ (/elolontha vulgaris), care face une- 
ori mari stricăciuni; el face de se usucă sfeclele abia resărite, fără 
să vedem causa. Smulgând însă sfeclele: ce încep a se usca vom 
găsi tot-deuna la, rădăcina lor omidile rodând. Apoi sunt purecit 
(Hultica) care le mănâncă pănă ce foile sunt încă crude; buha, semă- 

“ năturilor (Aoctua, Segetum), vermele sirma (Agriotes segetis), (Plusia 
puma), (Alamestra. brussicae), ( Agvotis exelamationis) şi altele. Con- 
tra, insectelor paza cea mai nimerită este menagiarea paserilor 

- imsectivore, în special a graurilor, potarnichilor, pitpalacei, ciocar- 
„lii- ciorilor, buhelor — apoi dintre patrupede : ariciu, nevastuică, 
cârtiţa etc. - E . a a 

- Mult mai periculos, decât tote insectele la olaltă, 
a devenit în timpul din urmă pentru sfecle, un alt 
parasit din clasa 'vermilor anume nematodii (Hetero- 
dera Schăchtii) fig. 106, cari. în devastaţiunile ce fac. ei 
se pot asemăna cu filoxera la vie, și cu gândacul de Colo- 
vado la cartofi. Ei ivindu-se în număr nespus de mare 
produc fenomenul cunoscut între cultivatori sub numirea 
d6 Oboseala” pămentilui de sfecle:.  Parasiţii aceştia 
“sunt-de tot mică și albi, - a 
încât abia-i putem ob- 
“serva și deosebi cu ochii 
liberi, pe rădăcinile fasci- 
<ulare ale sfeclei ; stau în- 
fiptă în c6jă şi nemișcaţi, 
încât numai cel ce i-a vă-.. 
(ut deja "i pote cunâsce. Ei 
se înmulțesc cu deosebire 
pe terenurile, unde s'a cul- 
tivat sfecle multă vreme 

"1ără întrerupere. ! | 
Parasitul acesta, se ivesce 

mai întâiu prin luna lui Iuliu 
şi. August sub fenomenul ca 

„. sfeclele nu mai cresc, şi nu se 
-- desvâltă' normal — aspectul : 

„dor în general se schimbă și Fig. 108. Heterodera Schachtii. 
"devine palid bolnăvicios. Cău-: . - ” 

2  
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tând sfeclele la rădăcinile fibrâse vom găsi o mulțime de no- 
dule albe — cari .nu sunt alt-ceva .decât parasiții înșiși, car 

„Sau aședat în mare număr pe ele şi le sug seva. Mai târdiu pa- 
rasiţii se diferențiază după, secse și după copulaţiune, femela, se: 
umflă în formă de ploscă, plină fiind cu ouă,.pe care peste câte- - 
va (ile după ce au ajuns la maturitate, și le depune și sporesce 
enorm numărul lor cu miline,. În stadiul acesta înainte de a-ȘI.- 
depune femela ouăle, parasiţii trebuesce distruși. a 

Etectele proprii ale înmulțirei lor peste măsură, se cons- 
tată bine numai tâmna la recoltă, şi consiste în o scădere con- 
siderabilă a producțiunei; îu loc de 300—400 q rădăcini faţă re- .. 

„colta anului trecut, nu obținem nici 60—1C0 q la ha, şi pro- 
ducțiunea scade pe an ce merge și mai tare, dacă nu vom lua. 
măsuri grabnice pentru stirpirea lor. : | a 

„- “Meritul principal de a-i fi studiat de. aprope și a 
fi atras attenţiunea, agricultorilor, asupra acestui ini- 
-mie periculos, dar în aparență inofensiv se cuvine 
d-lui Jul. Kiihn — fostul nostru profesor la Univer- 
sitatea din - Halle, care s'a ocupat de aprope cu studiul. 
]ui și a descoperit mijlocele' cele mai practice de coin- 

"„ batere a lui. | | - 
Pentru a preveni și împedica, "propagarea lor, nu este alt 

mijloc decât să nu cultivăm prea, des sfeclele pe același teren, _ 
şi să escludem din rotaţiune şi alte plante, cari încă, "i nutrese 
ca: ovăsul și rapița şi cruciferele peste tot. Mai mult de 2-orr 
să nu cultivăm sfeele după olaltă. 

Dacă, nematodii s'au ivit deja în număr mare, și voim a-i 
distruge, unicul mijloc este de a lăsa, pământul ogor negru și în 
acel an să-l cultivăm cu o eruciferă dre-cae d. es. rapiță măruntă, 
care se desvâltă iute, și o putem semăna de 5—6-ori după olaltă în 
acel an, ca să o distrugem tot de atâtea ol, pentru ca la smul- 
gerea, ei, să smulgem și distrugem tot odată, și parasiţii ei. În- 
dată, ce rapiţa a resărit şi şi-a format rădăcina, parasiţil se pun 
în numer mare pe rădăcinile fibrâse ale ei, le sug seva; iar cânid - 
plantele au deja 3—4 foi și sunt 5—10 em. de asupra pămen- 
tului, femelele au luat formă de flacne seu plosci, și sunt . 
aprope de a depuna ouăle parasitului, atuncr pământul trebuesce 
îndată arat cu tribrasdarul seu estirpatorul, și apoi grăpat bine 
peste tot cu o grapă ascuţită de fer, pentru a smulge și aduna, 

>
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tâte firele de rapiță cu parasiți cu tot, pentru a le putea dis 
tmge prin foc. Mult 'depinde de stadiul potrivit în care se gă- 

-. sesce parasitul, ca femelele “să nu ajungă să-și depună ouăle, 
căci dacă am perdut momentul oportun ele își depun ouăle şi 
atunci în loc de a-i distruge” şi împuţina, “i înmulţim. | 

„... Dintre parasiţii vegetali, cari atacă sfecla sunt: pe 
„pivotul lor se ivesce une-oră Pecinginea (Rhizoctonia vio- 
lacea), care omoră sfecla și face să-i putredescă pivo- 
tul. Contra ei ne apărăm așa că escludem din cultură de 
pe același teren cartofi, lucernă, tutun, cânepă și alte 
plante, pe cari parasitul încă se pote desvolta şi nu- 
tri, ca să nu contribue și ele la înmulţirea lui. 
> Alte-ori se ivesce înegrirea :rădăcinei stu cărbunele (Hel- 
minthosporiuin vhizoctonon). Ea se manifestă mai întâiu sub tor- 
ma. de mici pete brune pe-virful rădăcinei, care d'aci se tot 
lățese pănă ce cuprind sfecla întregă. Se ivesce des cu deose- 
bire pe terenurile umede și jilave; cari au lipsă de drenagiu, 
iar după facerea drenagiului ea dispare. O altă ciupercă 'para- 
sită (Depazea betaccola) atacă foile și le face să, se usuce, şi daci 
se întinde și la pivot. Pe foi se ivesce uns-oar rugina (Uromyces 

„ betac), care sustrage o parte din seva foilor, fără a le distruge și 
împedica numai desvoltarea, normală a pivotului. Ea se pote ivi 
în mare măsură și să ne causeze pagube însemnate. Apoi putre-. 
direa, foilor datorită parasitului (Peronosporă belac), -care atacă, 
tot-deuna inima, plantei cu foile cele mai tinere, cari încep a se 
încreți și atrofia. Afară de aceste mai sunt și alți parasiţă, dar 
mijlâce de combaterea lor nu cun6scem. 

. Maturitatea şi recolta. Sfecla ea plantă. bienală are donă 
„„stadil de maturaţiune: una în tâmna anului întâiu, când pivo- 

tul ei a ajuns la desvoltarea, macsimă și este mai bogat în ză- 
char și săruri, şi alta în anul al doilea, când a produs şi s'a 
copt seminţa, care a consumat aprâpe tâte substanțele din pi- 
vot. Pentru lucrarea ei în fabrică 'de zăchar. şi spirt, nu pote. 
veni. în considerare: bine înțeles, decât numai prima, maturitate, . 
atunci când “sfecla, este mai bogată în zăchar.! A 

__ Deşi sfeclele au ajuns deja, de timpuriu prin luna lui Iuliu - 
-şi August la mărimea lor .noimală, totuși “ele rămân încă - 
„multă vremă Verdi şi cresc înainte pănă tomna târdiu. Însă 
„acâstă crescere nu se manifestă atât în afară, cât mai mult în 

. A
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interiorul lor. De aci mmainte se formeză în ele cu deosebire ză- 
charul, din materiile organice formate în foi, cari trec în pivot 
şi se modifică şi depun acolo ca materii de reservă, pentru 
anul viitor. Cu terminarea vegetaţiunei, sfeclele nu numai că de- 
vin mai bogate în: zăchar, ci și seva seu sucurile lor se purifică 
de săruri și lămuresce. A . 

De aceia trebue să lăsăm sfeelele să se câcă bine, căci precum 
la fructe: struguri, prune etc., materiile zăchărâse se desvoltă 
repede aprope -numai în cele câte-va dile din urmă, tot aşa și 

"la sfecla de zăchar, zăcharul se formeză în cantitate însemnată 
mai mult numai în dilele din urmă. Un timp frumos. și cald .în 
a 2-a jumătate a lunei lui Septembre seu la începutul lui Octobre 
de o săptămână două, pote să sporâscă zăcharul cu mai multe 
procente, iar unul ploios şi rece împedică .formarea zăcharului 
și le face să rămână sărace în zăchar. | Ii 

Maturitatea lor se ivesce brusc, aprope momentan. 
în câte-va dile:“foile lor cea mai-mare parte 7, sunt 
deja uscate, iar cele tinere rămase verdi, şi schimbă 
col6rea, din verde închisă în verde gălbue — și în- 
treg locul și lanul ia un aspect verde gălbui. Pănă la 
intrarea în acest stadiu — și de' multe ori numai pil- 
curi nu este bine să le scotem, căci avem perderi 
însemnate de multe mii de lei, nu numai din causa: 
zăcharului puţin, ci şi din causă că fiind încă verdi 
ele nu se conserva bine și ne putredesc în grămedi. 

Recolta lor deci trebuesce am&nată cât de târdiu 
pănă pe la mijlocul lui Octombre,. der nn peste înce- 
putul lui. Novembre, ca să nu ne surprindă zăpada şi 
înghețul cu ele încă nerecoltate su neingrijite, ca să ! 
îi-le atingă gerul şi să le strice. Numai câte-va vom seste 
"mai de timpuriu în Septembre, câte sunt necesare la în- 
ceperea lucrărei în fabrică, strictul necesar, iar majo- 
ritatea lor le sedtem în a 2-a jumătate a lui Octombre. 

Stfeclele de zăchar se scot. cu plugul 's6u cu ma- 
„ şini speciale, cu tirnăcopul, hărleţul şi sapa sâu tur- 

eoiul, cu care tragem pământul din jurul lor în lături 
ca să le putem smulge în urmă cu mânile. Cu un 
plug s6i cu maşină trasă de. + boi sedtem pe di 1,7—2 
ha. La seosul ea hârleţul și sapa mai puţin. La scos
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trebue să fim cu băgare de stemă, ca să nu le tăiem 
nică vătămăm, căci ori-ce lesiune mai mare a celule- 
lor face să trecă aceste în putrefacţinne, care se co- 
munică, apoi altora, și ne putredese grămedi întregi. 
De aceia pe cele vătămate mai bine le escludem din 
grămedi. După ce aceia le curăţim cu o. secere stu CUs- 
tură de pământ şi rădăcinile fibrâse, apoi le retezăm 
capetele. verdi seu coletul, care tot-d6una este mai să- 
rac în zăchar dar bogat în sărui. Coletul cu foile ră- 
mâne pe loc s6u le adunăm ca nutreţ verde şi pentru 
“murături pentru vite, iar rădăcinile curăţite le punem 
în grămedi și acoperim cu pământ, pănă .la timpul 
când pot fi lucrate în fabrică. - o 

! La scosul sfeclelor de zăchar tot-deuna trebue să avem în 
” vedere principiul: „din păment - în pământ“, adică ceea ce am 
scos “peste di, aceia trebuesce sâra îngropat su acopărit cu 
pământ. Lăsarea lor la sâre stu şi numai la aerul atmosferic - 
numai câte-va, Gre face ca să se evaporeze apa din ele în timp 
de 24 6re cu 6—3%,, în urma căreia ele se ofelese și perd din 
“volum şi greutate. Prin ofelirea lor nu numai că producătorul 
are perderi. însemnate la cântar, dar nici fabricantul nu căştigă 

„căci de odată cu transpiraţiunea de apă se sevirșesc. şi reduc- 
țiuni în zăchar. și săruri, iar sfeclele moleșite și ofelite se taie 

- şi lucreză mai anevoe în fabrică, decât cele prospete și turges- 
cente. deci este în interesul comun al ambilor, ca ele să se 
conserveze cât mai bine. - Sa 

De aceia sfeclele pentru a nu se ofeli prin evaporarea apei 
din ele, și nici altera, conținutul lor, le îngropăm îndată, chiar 
pe locul unde au crescut, fără de a le mai căra, seu transporta 

"undeva, Iar pentru a câștiga din timp şi spese, nici. nu le mai 
facem gropi, ci le punem numai. grămedi în fața pământului, 

„= acolo unde ajungem, făcând grămedile în forme de prisme, şi 
„ca să avem încărcături întregi (50—80.q întruna).. _ 

În grămadă ele se pun 'tără paie, fără foi numai 
în. torme . regulate, lungă şi înguste cu capetele în 
"atară, şi codile înlăuntru, pentru ca, să se pâtă acoperi 
egal de bine peste tot şi să nu rămână între ele go- 

„hui, prin care să pâtă pătrunde „aerul -la ele. Ventila- 
țiună s6u r&suflători nu este de lipsă să le facem. . Ata L
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pentru ca la răsufători putredese numai toile și paiele, 
„ „care se. tiansmite apoi și steclelor. Din grămadi se 

escludem ori-ce sfeclă atăcată, atinsă de ger. seu vă- 
> tămată, pentru ca, să nu dea nascere la putrefacţiune. 

De acoperit sfeclele se acoper îndată numai cu pă- 
mânt și peste tot egal cu un strat de țărină de 40-—50: 

- - em„.ca să nu pătrundă aerul la ele, iar mai târdiu . 
“când vremea sa răcit cu totul, cu o: pătură duplă de 
pământ, punându-l de S0—90 em. grosime, ca să nu 

„le ajungă de loc gerul. Steclele atinse de ger su vă. 
tămate_ nu se înmagasinâză, ci se trimit îndată la fa- 
brică. În grămedi steclele rămân pănă în diua antericră, 

-- când au. să fie tăiate în fabrică; deci dilnic. trebuese 
'ărate atâtea, cât pote consuma fabrica le operațiunea, | 
neîntreruptă de di şi nâpte. Decă pământul de pe ele 

„este îngheţat, atunci îl spargem cu tirnacopele, sape ete. 
„De ordinar carăle, cară transportă. sfeclele 13, fabrică, . 

„iau în- drumul lor înapoi tăieţeii, cei. scot ca residuu 
din fabrică, pe care "i punem îndată în gropi. seu silo- 
suri zăcute anume și acoperim cu 40—60 cm. pământ | 
pentru a se mura acolo și ai conserva pe mai târdiu: 
ca nutreţ pentru vite. ” Do | 

“Conservarea sfeclelor de zăchar. depinde de ma- 
turitate și varietatea sfeclei. Cu timpul și conservarea .' 

 ivrațională a, ei ea 'şi perde din zăchar,-care se trans--! 
tormă în alte produse organice. — Perderea este des-- 
tul de însemnată 1—2—30/, și mai mult. De aceia tâte 
fabricile tind să le p6tă prelucra, cât mai curând, pen- 
tru a nu avea perderi în zăchar. . | 
„De ordinar campania în fabricile de zăchar du- 

veză 2—3 luni de dile, cea cela un consum dilnie 
de 2000 q. X 90 ar da pentru o fabrică mică un con- 
tingent de 180,000 chintale metrice de sfecle, cea ce . 
la producțiune medie de 300 q. la ha este egală cu 
producţiunea a 600 ha. cultivate cu sfecle stu a unei | 
moşii de 2400 ha. .teren arabil, din care 1/.-a parte 
este cultivată cu sfecle. Unele fabrice (cele mai multe) 
produc și vând numai: zăcharul brut; iar altele au și 
rafinerii, care îl rafineză, pentru a-l da gata în consu- 
maţiunea publică. Casul din urmă e la fabricile din Țeră.
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Producţiunea la sfecla; de zăchar 'este ceva mai 
mică decât la sfecla de nutreţ. O recoltă medie este 
de 230—350 q la ha, care -însă se pote urca.și pănă, 
la 460 q la ha. Afară de rădăcini ne mai iămân și 
şi toile cu coletele. Pa 
„Preţul cu care cumpără diferitele fabrici sfeclele 

dela producători depinde după localităţi și condiţiunile 
de învoelă. Fabricile dela Sascut și Chitila . plătese 

„cântarul metric q=—100 klgr. cu 1,80—2 lei. 
“Fabrica de zăchar dela Bod (Braşov) le plătesce 

cu 80 cr. — 1.00 A. cele învoite, și.cu 75 er. cântarul. 
metric cele neînvoite de mai "nainte. 

Cultura sfeclei este cea mai scumpă dintre „tote plantele 
nostre agricole; Ea cere capitaluri inari şi multe braţe. În schimb 
însă ea întârce ori-ce sacrifici! făcute cu prisosință înapoi. Ea, ne 
oferă posibilitatea, de a da ocupaţiune şi Câştig însemnat; lucră- 
torilor de pe moșie şi dimprejur, vara şi iarna de 0. potrivă; 
vara lucrătorii sunt ocupați la câmp cu cultura sfeclelor, şi 
iarna -cu prelucrarea lor în fabrică, servindu-li-se plăți _mai mari _ 
iarna, decât pe alte moșil în sesonul de' vară. Dar. nu pe ori 

“şi care lucrător îl putem întrebuința la. fie-care lucrare a; ei, ci 
„ ne trebuesce să avem scu să ne formăm un contingent număros 

„0 pote plăti ea bine. 

de lucrători agricoli mai inteligenți. Numai munca inteligentă 
4 

| Afară de.lucrările agricole propriu dise, fabricaţiunea ză- 
charului reclamă și desvâltă o mulțime mare de alte industrii 

„accesorii, din tamura metalurgiei şi” lemnăriei ca: 'lăcătuși, fe- 
rană, cazangil, dogari, lemnari, rotari, "apoi dintre. profesiunile. 
liberale agronomi, chimişti, mecanici, technici, ingineri, architecţi. - 
ete., cari toţi beneficieză de plăţi şi lefi mari, după urma, ei. 

___ Cultura şi producţiunea sfeclei de. zăchar este posibilă și 
deplin rentabilă în mare ca, Şi în mic, când. producători! sunt 
în apropiere de o fabrică, ori associaţi la ea; “totuşi” proprieta- 
tea mare în cultura ei s'a dovedit păn! aci-:de superiâră, după 
ce eă dispune de capitaluri și inteligenţa, mai mare decât micul 

“cultivator țăran. Associaţiunile de, cultivatori mari și mijlocași, 
au'un vast câmp de activitaţe și conlucrare comună, căcl chiar 
și pentru proprietarul mare este greu. și chiar peste putință de 2 

„a produce singur cantităţile - enorme de sfecle, ce recere o fa-,
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brică modernă. Din contră, proprietarii și arendașii associaţi - 

câștigă din două puncte de vedere: «) că-și desface productele 

solului cu preţ mai bun, decât dacă le ar vinde și desface în 

altă parte şi.) că ei participă şi la beneficiile fabricaţiunei — 

eventual la premiile de încuragiare seu la primele de esport. 

Beneficiul și rentabilitatea, culturei sfeclelor cresce și scade 

în raport invers cu distanța . dela fabrică şi cu „mijlocele de 

transport. Pe „drumuri“ de teră şi sosele împetrite transportul cu 

carăle ne răpesce o parte însemnată din beneficiu, și numai pe 

calea ferată și cu vaporele seu pe slepuri le am „putea . trans- 
porta și dela distanţe mai mari. 

Fabricaţiunea zăcharului din sfecle, deşi încercări repeţite 

Sau făcut cu ea încă pe la mijlocul seclului trecut, totuși abia 

dateză dela începutul seclului actual dela închiderea continen- 

tului Europei contra comereiului Engliterei sub Napoleon 1. și 
a luat desvoltarea sa enormă, abia numai de prin anii 1850 

încâce. Actualmente ţările industriale producătore și esportătâre 

de zăchar în masă sunt în: Europa: Germania cu 411 fabrici, 

„Francia cu 368 fabrici, Rusia cu 267, Austro-Ungaria cu 929 
fabrici şi Belgia cu JI fabrici, 

"Însă pe lângă sporul numărului fabricilor de zăchar vine 

cu deosebire sporul, enorm al producţiunei. Astfel pe când în - 

Germania în interval de 11 ant (1872/8—1882/3) numărul fabri-. 

cilor. a sporit numai cu 15,4%, tot în acel interval cantitatea de 

sfecle prelucrate în ele a sporit cu colosala cifră de 937,7%,, 

afară de metodele mai nimerite de a estrage mai bine zăcharul 

prin difusiune în loc de tâsc și  produeţiunea mai mare de sfecle . 
la ha. 

„__ Fabrica cea nouă dela Bod lângă Braşov vote să lucreze 

pe di și nopte 8000! q sfecle, iar cea dela Szerenes din Ungaria, 

este întocmită pentru 10,000 q sfeele. Ca arangiament și insta 

laţiune. ele iau concurenţa cu ori-care fabrică din streinătate. 

Ne reușita fabricilor de zăchar din România se datoresce 

în mare -parte-faptului, că ele nu-aveau materia primă în caun- 

titate suficientă şi ca, instalațiune ele erau prea mici. Fabrică dela 

Sascut era avisată numai 'la 600 q consumaţiuna dilnică, și prin 

aceia spesele de fabricatiune au devenit prea mari: Sa 
Apoi alte dificultăți a lor a fost lipsă de capital de. es- 

_ploatațiune suficient, și lipsă de brațe instruite, pe cari le adu-
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ceau cu mari spese din streinătate. În loc de a: căuța de a-si 
forma braţele necesar din cele esistente în eră, fabricanţii 
noștri de zăchar sau pus pe aducerea de lucrători streini, în 
fie-care campanie din altă țeră. Fabrica dela. Braşov din contră 

şi -a tormat personalul necesar dinre populațiunea indigenă, nu 
numai pentru lucrările sfeclei, ci şi în fabrică. După intorma- 

"țiunile primite de noi în localitate — Îmerătoril. români sau do- 
vedit a fi cei mai apți pentru cultura şi - prelucrarea “sfeelei, și 
ei pot lua pe deplin concurenţa cu lucrători mMoravI,: cânl au. 
tost: înlocuiţi peste tot de lucrători români. 

Seminţa de stecle. 
Pentr u producțiunea, de. seminţă, se aleg tâmna, înainte de 

scos s6u din recoltă întregă esemplarele cele: mai frumose și cari 
presintă adevăratul tip al speciei stu una din calitățile ce voim a 
cultiva. Pe lâugă 6re-care instruire şi Supraveghiere la, început, lu- 
crătorii se dedau în curend, cu. alegerea și sortarea lor, încât 
mai târdiu după ce s au deprins nu mai avem trebuință să stăm 
după ei, ca să vedem ce fac. Ori și ce deviațiune dela, tipul nor- 
mal seu calitatea minărită trebuesce evitată la sfeclă ca, neaptă- 

“pentru producțiune. Penyru fabrică ele pot fi destul de bune. Sfe- 
clele alese se scot cu multă îngrijire, pentru a nu le vătăma de 
loc și în loc de decapitare, le rupem numai foile prin sucire 
cam 5 cm. dela colet pentru casă nu le vătemănm' ochir. 

Pe lângă forma lor esteridră, irreproșabilă mai vine în con- . 
siderare și conţinutul lor — ca să.nu „fie cucutose și să conțină, 
macsimun de zăchar. Pentru constatarea zăcharului facem ana- 
lisa, chimică „completă a câtorvă din. ele, scu cel puţin şi numai 
o constatare sumară ci ajutorul polarimetriei. În scopul acesta: 
găurim cu un sfredel un număr 6re-care ds sfecle, și. luăm din 
fie-care câte o probă de mied, pe „care îl radem pe răditore și stor- 
cem în teasc, și după purificarea sucului luăm greutatea specifică. 
a siropului şi apoi densitatea, lui la polazimetru. Găurile făcute. se 
astupă cu pământ scu nisip. pentru a nu da loc la putrefacțiune. 
Ta polarisare formăm trei clase deosebite: fruntea, media și | 
coda. Cele din nmmnă le dăm la vite cu totă, trumseţea lor; me- 
dia.ne servesce pentru producținnea de sfecle pentru fabrică, 
iar fruntea au să producă iaresi semință. Fruntea, cele cari arată 

z: , 1, , . -
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la polarimetru: 19" și mai bine, acele sunt comora cea mai pre- 
țiosă a cultivatorului de semință, căci pe ele șI baseză el Spe- 
ranțele şi proectele sale de ameliorare. - 

Sfeclele destinate pentru semință se transportă cu coșurile 
la locul, unde au să fie „păstrate "peste iarnă. Unii le pun în 
gropi speciale, tot numai . câte un rând în posiția naturală, . 
cum au crescut și le acopere cu un strat gros de' pământ, pen- 

„tru ca să nu se contagieze una dela altă, în cas de putrefac- 
"“ţiune. Pe de asupra le dăm 80 cm. pământ, Alţii le conservă 
- în pivnițe în nisip sventat ca pe legumele, ceea ce este mai ni- 
„merit, fiind-că și: în decursul iernei le: mai putem cerceta, să ve- 

dem cât timp se conservă zăcharul din ele nealterat, și care sunt 
perderile lui în raport cu timpul. | 

Primăvara sfeclele se scot și sorteză din nou, înainte de a 
le pune în pământ, unde le transportăm cu carul seu coșurile. 

Pentru ele terenul se prepară ca și pentru sfeclele de lu- 
crat în fabrică: se ară tomna odată stu de 2-01, arătura din 
urmă să fie adâncă la 95—30 cm. apoi se cară gunoiul și pune 

"sub brasdă, iar primăvara terenul se grapă numai și se tăvălugesce. 
Pe la finea lui Martie seu începutul lui Aprile, sfeclele se plan- 
teză, atunci când nu mai sunt înghețuil de temut. Se trag mai 
întâiu cu marcatorul liniile rendurilox ein cruciș și curmeziș, și 
apoi se fac cuiburile la 70 cm. adâncime, în care se presară. 
ceva compost seu, gunoiu dobit. Fie-care sfeclă să fie de 60—70 
cm. depărtare de cealaltă, și tote. se pun astfel ca cu rădăcină 
să vină drept -în păment, iar cu capătul să taie cu suprafaţa - 
pămentului. Dacă este prea de timpuriu mai bine le acoperim 

„eu ceva țerină pe de-asupra, ca să nu degere stu să nu le.râdă 
iepurii. Cele de nutreţ se pun în starea naturală după. cum au 

„crescut ele în pământ, su afară din pământ. o 
 Fiind-că ibridațiunea —  corcirea — la sfecle este forte 

mare, de aceia sfeclele de nutreţ nu trebuese de loc tolerate 
» între cele de zăchar, nici pe acelaşi loc su în apropiere măcar, 

ca să nu ni-le coreestă, căci polenul lor pote fi dus de vânt: și 
insecte la distanță: de mai mulţi kilometri. De aceia din locali- 
tăţile, unde se cultivă semința; de sfecle de zăchar în mare, este 
esclusă, producțiunea: seminței de sfecle de nutreţ. "Țăranii noștri . 
își cultivă înșiși 'seminţa pentru sfeclele de nutreţ în grădinile 
de flori seu printre verde, unde sfeclele sunt inofensive. 

1 

.



Sfeclele după ce au răsărit, trebue să le săpăm, iar după 
4 săptămâni le săpăm pentru a 2-a oră, și tot odată tragem ţe- 
rina în jurul lor. Prașitul la seminţa de sfecle se face tot-deuna nu- 

„mai cu sapă. de mână, căci prășitorea mecanică nu o putem între- 
Duinţa, fără de a ne causa pagube însemnate. Ca să legtim vrejil | 
cu teiu. ori sforă la. olaltă, cum se face une-ori în cultura mică, 
nu este-necesar, și în cultura mare nici că ar fi posibil, dar să 
nu umble Gmenil și animalele prin semință .ca să nu o rupă. 
Contra grindinei însă este bine, ca să asigurăm semința; iar 
„contra vânturilor violente ne apărăm prin aceia, că o eultivăm 
în locuri. ceva mai adăpostite. Apoi nici semința lor nu reușesce 
pretutindenea, egalmente de bine, în unil ani rămâne multă secă 
scu incompletă. Na 

- Pentru recoltat lăsăm semința. să se cocă bine cea mai mare 
„parte, iar celelalte se vor coce în urmă în snopi, eventual la cele 
de. tot mică și încă verdi, le rupem. vârfurile. Vrejir de sfecle se 
seceră cu secerea, s6 legă în snopi mică ŞI se pun în mici Sră- 
medi, ca. să se usuce; iar când pasările mănâncă prea tare se- 
minţa, o acoperim cu paie şi buruieni pe de asupra. De trans- 
„portat o transportăm pe ciarciafuzi la car şi în car — iar pentru 
scosul ei din. vrejl — o treerăm cu inlăciul, seu mai bine o tra- 
„gem printre 'nisce piepteni de fer, ca pe inul de seminţă, și în 
unmă, o vânturăm și cemem la machină. , 

Atât la uscat, cât și la conservat, semința de sfecle recere 
“multă îngrijire, ca să nu se încingă și mucedescă. Ea, se con- 
servă mai bine, când. conţine 15—16%, apă. Forţa ei germina- .. 
tivă dureză cel mult 4 anr de dile, iar daci înainte, scade con- 
siderabil. Cultura și producțiunea ei recere multă, -atențiune și 
îngrijire, ceea ce nu i-o putem da tot-duna. De aceia deşi sa- 
mința pentru -sfeclele. de nutreţ, ni-o -putem produce noi înșine, 
„cea pentru sfecle de zăchar, este mai nimerit, de a-o comanda, din streinătate din regiunile, unde. se “ocupă anume cu cultura 
ei specială, și Omenit au ajuns..la +0 mare 'esperiență în. tratarea 

„ei. Fabricile de: zăchar, cari dispun de un personal instruit des- 
tul de număros, o pot produce singure și.pe la 'noi. De ordinar 

„ însă şi ele, cele mai multe o cumpără şi importă. din streinătate 
„dela producătorii direcţi, şi ele o pot controla în de ajuns. La 
semința de sfeclă fie-care golomoț de: semință conține 3—4 se- minţe, cari însă nu sunt tote desvoltate, O seminiţă se pote con-
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sidera ca brună, când la 100 golomoţe rexsar 150 embrioni: Pro- 
ducţiunea este de 500—1000 kler. la ha, dar ea este scumpă, suta, 
de kilograme se vinde cu '69—80 lei. Un hectolitra de semință! 
de stecle cântăresce 3252 klgr. 

7 

Napul scu brosba 

O altă plantă pivotantă impor tantă în . economia, modernă 
pentru îngrășarea vitelor este napul seu brâşba (Brassica napus 
rapiferu) fig. 107, care pâte fi considerată ca o varietate deose- 
bită a rapiței mici. Sub numirea, de drisde şi tuş seu napl se 
cultivă mai multe varietăţi printre verze și servesc și la nutri- 

țiunea omului, une-cH și pentru 
vite. Sunt plante bienale și în - 

anul al doilea le dă numai se- 

mința, care încă conține ceva, 

oleiu gras. Ele se deosebesc de 
celelalte verze prin 'culorea vâ- 

nătă albastră a foilor. Unir sunt 
“cu miezul alb, alții cu el galben. 

Forma, lor este diferită: rotundă. 

lungăreță ete. E 

Napul iubesce o climă mai 
umedă, și un pământ rece, deci 

Yeușesce forte bine la munte, 
unde sfecla nu se mai face. Ve-. 

„getațiunea lui este de 18—»0 
n Săptămâni, - 

  

Fig. 107. Napul (Brassica napus 
rapitera), 

" Tubesce cu preferinţă terenurile nisipose şi petrișurile bogate 
din aluvi6nele și bălțile secate: tot, terenuri bogate în substanţe 
organice, Reuşesce pretutindenea, unde se face varza, cu care 
cultura lui se asemănă forte mult: Necere însă inult gunoiu și 
de aceia în unele regiuni este obiceiul de a gunoi 'de donă-oă 
terenul: odată, tâmna și apoi primăvara, odată adânc, altădată - 
superficial, Se cultivă după ogor ster p — după Inceră, trifoiu 
și plantele prășitore, : 

Pământul se ară adânc din tâmnă la 25—30 cm. adencime 
jar primăvara se “grapă numai și tăvălugesce, De semănat se 
semenă prin Martie seu Aprile, iar sădirea lor se „face prin
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Martie seu Aprile, iar resădirea, lor se face prin Maiu scu Iunie. - Se semănă sâu în straturi şi resadnițe ca, varza, şi se sădesce „mai târdiu, or că se semănă cu mașina, în rânduri pe locul unde au să se desvâlte definitiv. La semănatul prin împrăştiere ns » trebuesce 15—90-klgr. semință, iar la pusul cu mașina în rân- duri său în cuiburi este de ajuns și numai 10—12 klgr. semință. Când “i: semănăm în straturi și resădim ne: trebuesce „numai 6 .klgr. semință. Săditul lor se face. su pe locul plan; pe bras- dele trase cu “mareatorul, s6u în spinările adunate cu ur plug cu 2 cormane! stu după plug. Cu un bețigaş se fac găuri - și'se pun plantele în lăuntru apăsând apoi ' pământul în- jurul „lor. Distanţa între rânduri este de 40—50 em. iar între -fire- de 30—40 em. Cei semănaţi în rânduri contine s6u prin împrăş- tiere se răresc în urmă și prăşese de'2-ori; la urmă se mușu- roesc. La, napi ne -putem servi fârte bine de prăşitârea mecanică. " Napil au mult de suferit din partea, insectelor întocmai ca și verdele, cu deosebire omida, dela fluturir de varză (Pieris” bru- sicac) “i pote distruge cu totul; apoi nu mai puţin le :este dău- nOsă o muscă, An/homyyiu brassicue,- fig. 108. Dintre ciupercile para- site i atacă, Peronospora - purasitica și Erysiphe communis, am-. bele' se ivesc pe foi, iar pe rădăcini Plasmodiophora rassicae, 

„ Brâşbele pot să rămână mai 
mult timp pe loc, decât alte 
plante, căci bruma nu le strică, 

| și nică „că “degeră aşa, iute ca. 
- steclele. Peste iarnă însă se con-' 
servă mai greu. decât ele. De 
aceia este obiceiul, că napii să i 
dăm la vite tâmua și la înce- 
putul iernei, pănă pe la-Orăciun | 
și Boboteză. Pănă. atuner *i pu > 
tem. conserva acoperiți “eu paie 
orE pământ în grămedi. La o. 
temperatură de 5 su 600. sub _ A | „? zero ei nu degeră, dar înghiaţă la una de. 10—120 C. sub zero. 

“Recolta este însemnată 260-—520 q napi și 40—80 q foi 
la ha. Seminţă produe în -al doilea an, - 

  

Fig. 103. Anthomyia braşsicae, 

Napii - de mirişte (Brassica. rapu -rapifera). Sunt plante . 
anuale, și se consideră ca o altă varietate a rapiţei mărunte. Foile 

Dr. G. Maior. „Agricultura generală“ ][...  - 23
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lor sunt: de o culâre „ceva! mai deschisă decât a celorlalți, ȘI ve- 
getațiunea mai scurtă. De aceia ei se pot cultiva cu succes 
printre porumb şi sfeclele de nutreţ în vetrele 'rănase gâle: ca 
Şi în miriște după recolta cerealelor și pănă tomna ei se fac în 

- destul. Cultura lor este cu deosebire desvoltată: în Anglia, și 
se practică pe o scară forte întinsă, unde sub numirea de Zuy- 
nips, esistă o mulțime enormă de specii și “varietăţi, dintre cani 
unii mari pănă la 4—5 lgr. greutate. -În clima cea umedă a An- 
gliei ej reușesc de minune și iern6ză afară în liber, stu mai 
bine. dis, Englesil nici nu-i mai recolt&ză, ci mână vitele cor- 
nute, oile și rimătorii în culturile de napi,: unde. ele pășuneză 
totă tâmuna și iarna la napi. Ei sar: putea întroduce cu bun 
succes și „la noi în regiunea umedă din' Dobrogea şi în Baltă, 
unde încă pășuneză vitele afară, o mare parte a, iernei — și ză- 
padă .nu este prea multă. Ei, dau un nutreţ, escelent pentru tot- 
felul de vite mari și mărunte, tâmna și în prima jumătate. a 
iernei, cu singura „deosebire, că nu se pot: 

conserva multă vreme după ce au fost scoşi. 
Varietăţile cele mai celebre Şi stimate . 

în Anglia sunt: ” 

„ 1) Tancard cu căpăţina roșie e fa. 109, 
2) Green Round No -/oll:. 3) Pomerunian' 
achite glube fig. 110, 4) Dales IMibrid.,. 

   
Fig. 109. Napr de miriște Tancard, -: Fig. 110. Napr de mie 
SR . riște de Palatinat.
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"Gultura. lor este forte simplă: După secere, întârcera în- 
dată miriştea de grâu și orz și semănăm semința lor „prin îm- 
prăştiere stu în rânduri cu maşina. Cantitatea de semință nece- 
sară la hectar este puțină 2—4 Klgr, Mai. târdiu îi rărim ca să | 
potă cresce şi prășim. Une-ori este obiceiul de a-i semăna pri- 
năvara .sub alte plante: in, cânepă, orz etc,, și-i rărim și sApăr, 
după luarea plantei principale. Când îi semănăm | în, „rEnduri,: 
sem&năm- la 50—60 em. depărtare și 30 em. distanţă între plete. 
De săpat se sapă de 2-ovi cu prășitorea, mecanică, seu cu sapa 
de mână. Semănaţi primăvara în locul semănăturilor compro- 
mise şi întorse seu întrun pământ „preparat, anume ei se 
fac mult mai maini, „decât cei semănați în mirişte ca a 2-a 
recoltă. . 

_ De recoltat ei se scot for te ușor, de 6re-ce cei':mai mulți - 
dintre ei, -cresc afară din pământ, încât la pasciunaţ; i potrâde 
vitele, şingure, fără de a 'mai fi trebuință de scos. 

Pr oducţiunea. varieză după teren și timp. — ca cultura prin-: 
cipală este de 400-—500 q la ha, iar ca a 9: -a produeţiune după 
cereale este mai mică 200—950 q. Afară de: rădăcinile: lor. mai 
avem la: disposiţie și foile lor 40—69 q, cari încă sunt un nu- 
treț. escelent pentru vacile cu lapte și oi pănă tomna târdiu. 
Din causa, cantităţii enorme de apă ce conțin, (85 — 92%/, apă) ei 
nu se, pot conserva pănă primăvara, iar vitelor trebue să le 

„dăm tot- odată şi nutreţ. uscat și concentrat pe lângă ei. 
, 

, - .. 

ai | “PăstărnacuL 
Păsttirnacul (Pastinaca silica) este plantă bienală din fami- 

lia umbellifer elor. La noi se cultivă mai mult numai ca legumă. 
dar în str einătate se cultivă une-ori şi ca plantă furageră pen-- - 
tru cai, ş şi vitele de îngr ășat, Varietăţi principale sunt : pastar-- 
"nacul, de Guerney și pastarnacul de zăchar. - 

„Păstărnacul are o rădăcină conică sâu rotundă, cu mai- 
mulţe, dungi, şi cresce cu totul în pământ, El recere un pământ 
profund, și permeabil. Terenurile humâse, nisipose, lutose ŞI mar- 
g6se sunt cele mai potrivite pentru el; ele trebue să - fie însă 
bogate și nu sufere de apa stagnantă în subsol. Altfel. are lipsă 
de mult gunoiu. Reușesce numai în o climă dulce, a vinului și 
acolo unde > îl putem irriga pe timp! de secetă. i 

, 93%
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Terenul se desfandă şi gunoesce încă din -tâmnă şi peste 
iarnă se-lasă în brasda crudă, Se semă&nă prin Aprile “în rân=! 
dul sâu în cuiburi 8—10 -klgr la ha -la o distanţă - de ' 20—98: 
cn. între renduri. Cultura lui se semănă cu a morcovului, îns& 
vegetațiunea lui -este ceva mai scurtă: Recolta. lui este mai: 

„mică decât a morcovului de '200--950 q rădăcini “şi: 80—40 q. 
toi: la ha, În o climă, domâlă îl putem lăsa în pământ: pănă. 
primăvara viitore, “căci el nu deperă ușor şi foile lui le putem. 
întrebuința, ca nutreţ verde. : îi 

> Morcovul : . 
„__ Moreovul (Daucus cavota) este iareşi o plantă, rădă- 

cin6să: din. familia umbelliterelor. ce se cultivă mai 
mult ca legumă și. mai rar în cultura mare ca nutreţ; 
-pentru vite. Morcovul este o plantă fuvageră de prima. 
ordine, cu deosebire pentru vitele tinere și în desvol- 
tare: mânzi. miei și viței. Bl par trebui să lipsescă. * 
din economia nici unui agricultor, care. se ocupă cu 

„_crescerea de vite. ie E | 
a | Afară de acestea el este im- 

portant prin aceia, că reușesce pe 
terenurile sisipâse și sărace, terenu- 
rile de secară, unde “orzul, lucerna 
și trifoiul YOșu nu reuşesce seu că. 
sunt nesigure. În urma lor reușesce 
apoi și trifoiul roşu. | ! 

"“Varietăţile pentru cultura mare 
se deosebesc de cele-de grădină prin. 
aceia, că sunt mai mari, și pot fi. 
și ceva imai puțin fragedi, că nu 
strică. Varietăţile principale pentru 
cultură mare sunt: morcovul roșu 

“fig. 111, cu miezul auriu galben scu 
roşu, forte productiv și escelent ca 
nutreţ pentru vite, dar apt și ca le- 

| gumă; morcovul alb cu capătul verde 
Fig, 111. Morcov (Dau fig. 112, supranumit şi morcov uriaş 

cus cazota). -  crescepănă la 40 cm. lung și dă recolte  
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enorme prin mărimea rădăcinilor lui între 1,5—4,0 klgi. | 
EI este fârte bun pentru vite şi prin crescerea. sa afară 
din pămâut el suprimă. și buruienile ; morcovul mijlociu 
frances cu. miezul portocaliu, morcovul roșu de Frank- 

“Tart. Carotle se numese morcovii cu rădăcina trunchiată 
„şi scurtă de 10—12 em. cu puţine rădăcini fasciculare - 
"şi-un miez fragea şi de culâre gălbuie deschisă; sunt 
escelenţi ca legumă. | aa - 

„ -Moreoviă recer-un teren profund 
permeabil şi bogat; terenurile lutose 
şi nisipâse: sunt cele mai bune, apoi 
vin cele margâse și calâarose. Tere- 

„narile tenace, și- cu apa stagnantă. 
„în subsol nu le convin. de loc, iar în '-. 
anii ploioşi prea des le putredese ră. - 
dăcinile. La. secetă încă nu resistă- 
bine, ci se pipernicese cu totul; un . 

“îngheţ mai mic însă nu-i vatămă. | 
-- Moreoviă crese la început forte 
“încet; de multe-ori foile lor nu sunt 
„nică de 8 cm. pe când rădăcinile 
sunt deja. de 15—90 cm. lăngime; 
de aceia prea des i copleșesc bu- - 

“xuienile. Pentru. ca să nu-i copleşâscă 
“ buruienile în“ cultura mare, unde 
“nu-i putem plivi des ca în cultura 
mică este usul, ca să-i semănăm sub-", 
0 plantă protectâre, care părăsesce . 
de timpuriu terenul și-i apără de bu- 
vuieni. Atari plante protectâre bune 
„pentru - morcovi sunt: rapiţa de 

_ tâmnă şi de primăvară, inul, orzul, Fig. 112, Moreoi: alb 
„grâul şi secara. Sub semănăturile de (Daucus catota). 
tâmnă ei se semănă numai. primă: _- a 
vara la grăpatul acelora. Când: terenul este tare bu- 
raienos, atunci mai bine îl. lăsăm ogor. sterp și apoi. 
"i cultivăm pe ei, s6u punem mai întâiu altă plantă: 
prășitore mai: vigurâsă, care să curețe buruienile. Inul 

- este bun, fiind-că la smulsul lui, smulgem și.o. paite 

   

    
L
A
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din morcovi, și prin aceia, îi rărim, ca să pâtă cresce 
cei rămași. a Da 

Prepararea terenului pentru morcovi, se făce ca.- 
și pentru celelalte plante: prășitâre, se ară adânc din. 
tomna anteridră și să gunoesce. Să nu le dăm nică- 
odată gunoiu prâspăt, fiind-că el îi: grăbesce, "i face să. 

„ producă tija; și semința încă în anul primi, în detii- 
« mentul. pivotului şi al producţiunei. Dacă *i semăiiăin 
după, cereale, miriștea se întsrce de timpuriu şi super- 
iicial, ea să potă putredi în curând, și apoi -tomna 
târdiu prin. Octobre sâu Novembre le dăm a doua 
arătură adâncă. Primăvara, pământul se grapă numai . 
şi tăvălugesce şi apoi "i semănăm. Dacă terenul este 
prea buruienos, "i se pâte da odată și cu estirpatorul 
pentru a stirpi buruienile. | E a 

„ Moreovii trebuese semănaţi. primăvara cât de tim- . 
puriu, pentru ca să profite de umedâla -de iarnă. Se: 
minţa lor fiind în golomâţe, este necesar ca să 0 fre- 
căm mai întâiu cu nisip de -cuartz, pentiu-a 6. des- 
tace dela olaltă. De semănat se semă&nă mai.bine prin 
împrăștiere oră se pun în cuiburi la 25—30 cm. în 
pătrat. Cantitatea; de semința, necesară la ha este la. 
împrăştiere 7-8 klgr., iar la pusul în cuibui 4—5 klgi. 
„Când i-am semăhat în rânduri și cuiburi, îndată” 

ce au început a resări de se pot distinge bine rându- 
rile, ei trebuesc săpaţi pentru a distruge buruiana, 
iar când plantele -au ajuns la o înălțime de 2-—-3 em, 
ei trebuese răriți la 12—14 cm. depărtare unul de al- 
tul, pentru ca să potă -cresce. Muşuroitul nu se usi-i 
teză, la morcovi, dar se pot plivi de câte-oai îi cople- - 
șesce buruiana. Cei semănaţi sub o plantă proteetore 
se sapă :şi.rărese numai după ridicarea recoltei prii- - 
cipale.. a - „? 

__ Une-ori morcovii. sunt atăcaţi de ciupercă parasite: . 
foile li-se înnegresc de (Sporidesmizn ezitiosuin), iar pe 
rădăcini se ivesce pecinginea, sâu spuzelă (Rhizoctonia 
violacea) şi (Selevotium elongatum). * . | 

„_ Dintre insecte le fac stricăciuni însemnate omi- 
dile dela o muscă. (Psila rssae), care- rod virturile
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rădăcinilor şi le tac să : putredescă. Apoi mai sunt viată. 
mătâre și Julus guttulatus, Depressaria depressa Și altele. 

“Recolta. Moreovii se scot cu casmaua s6u turcile 
de ter pe la finea. lui Octobre și -înainte de a da re- 
celile. Recolta lor vari6ză intre 200—700 q rădăcini, 
„și 30—70 q foi la ha. De păstrat se pot păstra în 
pivnițe și beciuri svântate ouă în bordeie făcute în 
pământ ca de 20 em. și acoperiţi cu un strat de pământ - 
de 30 em. grosime pe d'asupra.- Înainte însă de a-i 
pune în pământ este bine, să-i lăsăm o qi două să.se 
svinte bine la. sore, s6u aer, de apa evaporată. 

- PE Cicârea. Si N 
Cicorea (Cichorium intybus) fig. 118, este o planită 

vivace, ce. cresce spontanea. pe lâng să drumară și prin 
t6națele nostre. De când avem însă şi o fabrică de 
„cafea în: ţeră — cultura ci. a devenit. şi „pentru no; 
destul de importantă, ca. -. .- 
să merite atenţiunea agri- 
cultorilor noștri. Tijele 
ei cu foi sunt unbun nu 
treţ pentru vite, iar rădă- 
cinile pivotante ale ei se 

usucă și măcinate se în- 
trebuinţâză în industiie 
ca un surogat, al cafelei 

„de bâbe, dau așa numită 
Francl:afto seu cafea de 
cicâre. 

Cultura ei este numai 
acolo rentabilă unde avem 
fabrici de catea îu apro- 

„piere, seu dispunem noi în- 

.şine de o uscătâre artifi- 
cială ca să o.putem usca şi. 
vinde uscată. Pănă acum | 
esistă numai fabrica dela.   

- Filar et:Bucur esci, care:0o Fig. 113, Cicârea (Cichorum intybus),
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cumpără în ţâră. Cicorea crudă e cumpără şi plătesce. 
cu 50 lei mia. de klgr., iar cea uscată se vinde. mai scump. Din 31/;—83%/;- q ese 100 Kler. de cicâre us- cată, care .se plătesce cu 13—14 mărci suta.. | 

„ Ciedrea voesce! să-aibă un pământ profund și per- | meabil. Verenurile nisipose -sunt cele- mai bune. - Tot- odată pământul să fie” bogat. seu în putere, căci ci-. corea este o plantă care stârce forte tare pământul. 
S'a constatat ca pământuri fertile au fost. sleite și deteriorate în scurtă, vreme cu totul prin cultura for- . „_țată a cicdrei. Gunoirea, directă i strică, căci prin gunoiul prâspăt.o. face să fie prea ap6să și "i putredesce 
rădăcina; de. aceia, este mai nimerit de a cultiva ci- c6rea, în_al doilea, sâu: treilea an după gunoiu. 

Pentru ea' pământul se ară din tâmnă, iar pri- măvara numai îl grăpăm. De semănat 0 semănăm cu „mașina în rânduă la 30-—45 cm. distanţă ca să opn- tem prăși în urmă cu prășitorea. mecanică pentru a o: Curăți de buruieni. După prașila -a 2-a o rărim la -13—16 em.. distanță între. plante. Cantitatea; de se- 
minţă necesară la ha este: de 7—10.klgr..: Pentru des- ” voltarea răd&ecinilor ei nu este rău de a gunoi și cu urină diluată în timpul verei. Pentru ea sunt prăşitore spe- ciale trase de un om şi dirigeate de un “altul, | 

Ciedrea. se scâte cu maşina şi sapele prin Octobre. Rădăcina ei trebuesce . scâsă, întregă. şi cu îngrijire, căci din cele rupte şi rămase în pământ odrăslesce „din nou și ne umple terenul de buruiană, încât în ur mă nu o mai putem stirpi. Înainte de 'scos însă e „bine să cosim foile, care ne dau un bun nutreţ. pen- tru vite. La scos 'rădăcinile se lasă, dacă timpul. este cald, o di două să stea la sore ca să se mai evapo- Teze apa din ele, prin care uscatul ei. în_ fabrică să „înlesnesce -forţe mult. | | 
„.. Fabrica nâstră o primesce îndată fiind încă crudă, predată în gările din apropiere. Producţiunea, este. de „120—300 q rădăcini. şi 20-—40 q foi. la ha. Seminţa se produce în al doilea -an, din rădăcinile care au ră



aa Si 
mas peste iarnă în pământ; și obținem 3—4 q semință: da ha. i ” a a 

- „. Hreanul, 
Hreanul s€u hirenul (Armoracia 'vustica) este o plantă vi- „Yace din familia cruciferelor cu. rădăcina pivotantă. Une-ori unde- avem posibilitatea, de a-l desface pentru "consum, măi. cu semă în jurul orașelor, cultura lui pâte deveni tare bănosă, în- cât să merite a fi cultivat și în mare. Rhizomul lui conţine unu 

oleiu eteric pişcăţor, de_unde serva ca legumă. Rădăcini mai _ bune conţin plantele a căror foi dela- basă sunt  creţe, iar cele 
pețiolate sunt întregi și. de o culâre verde închisă, 

Hrenul recere tot-dcunu un păment profund permeabil şi .- bogat. Cu cât pământul este mai atenat, cu atât rădăcinile lui. 
„se fac mai grâse și mai „domâle, iar -cu cât terenul ește mai 
compact și argilos, cu atăt el se face mai iute — pișcător,.. | 

Terenul se ară adânc din tâmnă seu se desfundă cu cas- 
maua, şi apoi se-îngraşă, bine cu gundiu de vite s6u “cu urină. 

' Gunoiul de cai, oi, și rimători trebuesce evitat, Primăvara se 
ară din nou, şi-cu un plug cu 2 cormane, .se ridică pământul . în spinări pe care îl sădim, cu rădăcini luate în tomnă dela culturi mai vechi, și păstrate peste iarnă în pivnițe în nisip. 
Distanţa, între rânduri. este de 40—80. cm., , şi între -five de 20—30 em. ;. adeneimile car se pun în pământ să aibă o. lun- 
gime de 20—295 cm. şi grosimea, unei pene de. gâscă. Pe de-a- - 
supra lor punem ţerină ca de 3 cm. grosime, IE "După ce au resărit, plantele se prăşesc de 2—3-or%, .pen- tru a le curăţi de buruiană, iar prin Iuliu şi August îl desvălim pentru a-l curăţi de rădăcinile laterale ca să producă rhi- zomi cât se pote de groși și apoi iar se acopere 'cu pământ. Ra dăcinile laterali și fibrose se curăţă. cu mâna seu cu _o bucată de postav ori pănură,. pentru ca rădăcina se devină netedă şi curată, a . e. ii - 

„Prin Octobre se sedte, stu dacă, plautele nu au ajuns încă 
la grosimea cerută, ele se mai lasă pănă în primăvara viitore, | scu încă un an întreg ca să se facă mall, dar se curăță -de mai . “multe-ori de foile supranumerare, „şi de rădăcinile fibrâse. La . 
scosul lor rădăcinile:-adventive se rup și întrebuințeză pentru
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„= plantarea unei noui culturi, iar cele mari și grâse, se curăță cu - 
un petec de postav, se spală și se vând. aa 

Producțiunea este însemnată, la un hectar de loc putem 
produce 25-—26,000 de rădăcini de 20—35 cm. lungi și 2,5—5 cm. 
grosime, cari vândute numai cu 5 parale dau o sumă însemnată. 

„ Plante pivotante improprii. 

a „.. Guliile,. Si | 

. Guliile s6u cararabele (Brassica oleracea. gongyloi- 
des) este un fel de nap'a cărui pivot; îngroșat se află 
de asupra pământului fig..114. Ele sunt plante cari se cul- 
tivă în grădini și verzerii, printre verze şi servă ca le-. 
gume pentru consumaţiune. Se pot. cultiva insă și pe 
Sa „câmp deschis în cultura, 

îmiare şi să sewvescă- la 
„nutriţiunea vitelor domes-: 

Fe tice. Pentru nutreţ sunt 
: esp varietăți - proprii, cari se 
> „fac. mult mai mată, decât: 

“cele de grădină, pănă la, 
5 klgr una. Astfel sunt 
guliile de iasnă, guliile 

„uriașe etc. - 
Guliile se cultivă în 

tocmai ca și varza, Pă- 
mântul se ară adânc din 
tOmnă: și se: gunoesce. 
De semănat se semănă 

Mi „_întâiu în straturi s6u re- 
a „Me:  sadniţe și se sădese pe 

Fig. 114. Gulir (cararabe), (Br. ol. gon- “la, finea Aprile ŞI mijlo- 

syloides). „cul lui Maiu. Ele se pun 
tot-d6una în rânduni la 40—50 em. distanță între rân- - 
„du și fire. De:săpat se sapă de 2-ori și. în urmă-se 

mușuroesc; Vara pe timp de secetă trebuesc su udate 
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-s6u supusă! irigaţiunei. Guliile de iutreţ le lăsăm 
pănă tomna târdiu pe câinp pănă le bate bruma bine.. 
“La recoltat -li-se rap foile “cele iiari și lasă din cele. 
mică câteva. | 

| | Varza. e | 
Vaza cu căpățină seu curechiul (Brassica oleracea, - 

capitata). încă se cultivă une-ori în cultura maie, mai 
cu semă pe aluvione şi în. vărsăturile “apelor curgătore 
în grădinile de legumi de pe malurile apelor curgă- 

„tore ori stătătore, unde le putem face irrigaţiune. Cu. 
cultura lor în România, se indeletnicesc mai -mult nu- 
mai grădinarii bulgară şi.sârbi, cari vin primăvara, şi 

„se due tâmna “încărcaţi de: parale de pe legumi. În 
“Transilvania se ocupă. din contră mai.-mult țăranii 
români cu cultura lor în. mare. În privința acâsta sunt. 

„renumite cătuna numită „Stupini“ -de lângă orașul 
Braşov, cală -fac un întins comerciu- cu ele” și produc. 
'0- varză, escelentă. Apoi fie-care. sat își ave grădina 
sa specială pentru cultura verzelor aşa numitele verzerii. 

Varza are o mulţime mare de specii și varietăți, 
„ deosebite între ele după mărimea şi. forma căpăține- 
“lor, după timpul de -desvoltare, coloritul “foilor ete. Ca, 
mai principale deosebim: i 

1) Varza albă vomânâscă Br. o. e.- depressa en. 
căpeţini mari rotunde, a .căror dimensiuni varieză tare - 

     pp 
„Fig. 115. Varza românescă, Fig. 116. Varza de majă de Strassburg 

„. între sine fig. 115, varza de cântar de Strassburg fig. 116, 
ŞI varza mare de Erfurt. MN Sa



_ — 364 — 

- 2) Varza ascuţită timpurie Br. o..c. obovata cu. 
„căpeţină ascuţită ca o căpeţină de zăchar fig. 117. 

3) Varza de munte, mică și îndesată. Ha se des- 
v6ltă târdiu și rămâne mică, în schimb însă e iîndesată: 

„că pâtra și se ţine pănă vara târdiu. e 
RE - i -- 4) Varza roșie în- 

trebuințată ca sălată. 
_*5) Varza nemţescă 

(Brassica  oleracea - capi- 
tata sabauda).. 

„ 6) Varza fuancesă 
„seu de Brucsela (Bras- 
“Sica gemmifera), .. 

7) Conopida (Bras- - 
sica Dotrytis),. 

- .8) Varza arbores- 
centă sâufără căpăţină - 
(Byassica . oleracea -ace- 

“phala) fig. 118. | 
Tâte -verzele ser- 

„vese ca, legume pentru 
consumațiunea omului. 

- Cu deosebire varza mu-: 
rată formeză în timpul 
postului. 'alimentul” de 
căpetenie al românu- 
lui. Numai rar să se 
dea -verzele cu căpăţiniă 
la vite; din contră t6m- 

„na foile şi- cocenii lor. 
formeză un nutreţ de 
predilecţiune pentru va- 
cile cu lapte şi .pen- 
tru oi când dă bruma. 

Escepţiune form6- 
ză numai varza fără 

„_căpățină seu. arbores- 
| | centă, care cresce păn' 

"= Fig. 118. Varza arborescentă. la 1—1,5 m. înălţime 

ȘI în unele țări ca Anglia şi Ţările. de jos se cultivă . 

      
ae Ca SN



prin bătătară. cu-pndretă, urină ete. Afară de aceste. 
„vor să aibă și umiditate. suficientă în pământ su în 
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in cultură mare, unic pentru.nutrirea vitelor, Fiind-că 
toile ei nu se învălesc,; ele se up totă” vara şi se dau verdi 
Ja vite, iar tâmna şi iema se mână vitele mari și mă- 
runte în grădinile de verze, verzerii, unde: niănâncă 
totă diua la toi și coceni, chiar și după ce dă zăpada. Ver- "“zele” pentru consumaţiune,- au. varietăţi timpurii seu” de vară și altele târdii 's6u tomnatice și distinete; între ele după regiuni.. - a | 

Vexzele sunt pentru. terenurile: bogate plantele „cele mai productive, căci dau recolte enorme. Ele vor să aibă tot-dâuna un pământ compact, profund și bo: „gat. Gunoiu le putem da în -cantităţi cât de mari. că lor nu le strică, și chiar și pe pământul bogat dela 
natură în aluvisne și lacuri secate 'le face bine o gu- 
noire, mai mult pentru afenarea - pământului și încă]- 
direa lui decât pentru' nutriţiunea, plantelor, Afară. de 
gunoiul de vite le face bine şi ingrășarea pământului 

cas de trebuință să le putem ivriga. Seceta le împe- 
d.că pin desvoltare. În clima secetâsă dela câmpie, 
cultura lor nică că este de gândit; fără de inrigaţiune.: . 

- Faţă de planta, premergâtore, ele sunt puţin sim- . 
titore, reuşesc pe. deplin după ori și. care „plantă. În 

“succes deciini de ani, fără întrerupere. Une-ori se cul.. 

7 

grădinile de legumi și verzerii ele se cultivă cu "bun: 

tivă și ca cultură accesorie prințre porumb şi cartofi 
ete,, -unde încă se fac binişor, > | 

Pământul. se ară din toimnă adânc, şi se gunoesce | 
din abundență; primăvara îl arăm încă odată din nou „seu de 2-01ă pănă la, săditul verzelor,. căci timp avem . 
suficient. De semănat se semă&nă și cresce resadul mai. 
întâiu în straturi s6u „resaduri, la “locuri adăpostite 2—3 klgr. semință la ha, și le transplantăm apoi, 

de gâscă. După ce le-am pus, resadul trebuesce udat; 
de mai multe-ori 's6u- ivrigat pănă: ce s'a prins; mai. 
târdiu le udăm cu urină diluătă seu Je ivrigăm “peste . nopte ori: de câte-ori se simte trebuinţa. - 

, . ! 

"când plantele au -ajuns la grosimea, unui toc de pene -
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Distanţa la -care se pun ele, depinde de mărimea 
varietăţii, ce voim a cultiva, dela 30—60 cm. în pă- 
trat. Timpul de sădit este pe la finea lui Maiu şi Iu- 

„nie, iar cele timpurii le putem sădi în libertate și mai 
de vreme, la finea lui Aprile seu. începutul lui Aaiu. 
De săpat verzele se sapă de 2-01i şi în urmă se mu- 

“ Șuroesc. i = 
„Dintre parasiţii le atacă: rugina albă, (Cystopus candi- 

„. dus) care atacă foile, şi mucigaiul (Peronospora parasitica), 
iar. pe rădăcini se ivesce -Plasmodiophora Drassicae, care 
produce nisce bobilci pe rădăcini și pâte compromite 

"cultură întregi. a - a 
Dintre insecte le atacă ca resad purecit (Haltica), 

„apoi omida dela (I/elolontha vulgaris), şi (Anthomgia ras- 
sicae) și cu deosebire mănâncă foile omidile dela un 
fluture alb (Pi'vis brassicae) și dela, (ALamestra brassicae). 
„Recolta vari6ză după durata, vegetaţiunei: la cele 

timpurii se face .prin Iunie şi Iulie, iar la cele târdiă 
numai tâmna, după ce le-a bătut bruma, căci numai 

„atunci.se țin peste iarnă. La cele cu foi şi pentru nu- 
_treț, rupem foile, atunci când sau făcut şi sunt în nu- 
„măr abundent, ca să avem şi ce rupe și ce să 1ă- 
mână, fără de a, desvăli planta întreg de foi. Produc-- 
țiunea este însemnată la un hectar putem calcula, 
16—20,000 căpăţini = 400—600 -q. suta se vinde cu - 
2—3—4 lei. - A - | - 
„Pentru semință punem câte-va căpăţini în primă- 
vara următore în pământ. și ne produc semința ne- 
cesată. Sa - 

| Pepenii. _ 
„_ Pepenir încă se cultivă parte în grădinile de legumi și 

parte în cultura mare pe câmp deschis, cu deosebire în pămân- 
turile noui. Ia . e 

Pepenil se ţin de familia cucurbetaceelor. Sunt plante 
„anuale monoice;:avem două speci! de pepeni: Pepenele galben 

seu Cantalup (Cucurbita mel), si pepenele verde stu harbuz - 
(Cucurbita citrullus), fie-care cu mai multe varietăţi, diferite după 
mărime, culre ete. Pepenil recer tat-duna multă căldură; de
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aceia ei reușesc mai bine în regiunea arridă a câmpiei și ste-. 
pelor, decât; în. cea temperată, a ' colinelor. | TD ARE 

"Faţă de teren ei vor să aibă tot-dâuna, un pământ bogat 
în substanțe organice şi-un teren profund şi. „permeabil. Ei se . 
cultivă în cultura mare mai des pe ţerenurile 'noui ca, prima re- 
coltă „pe terenul de pădure după islăzuirea, aceleia, seu a țelinilor 

„sparte de curând. Ei se pot cultiva pe același teren mai mulți 
ani de a rândul, și mobiliseză 'pământul' mult mai bine decât 

” porumbul. După ei se pune apoi porumb stu grâu, Pământul 
se ară din tomnă adânc şi peste iarnă se lasă în brasdă crudă, 
Nu este rău ca să li-se dee şi un gunoiu mărunt cn care să “i 
punem în cuiburi, Unii, ară, pentru pepeni numai. primăvara, 
scurtă vreme înainte de a-i pune, - 

„_ Pepenil se pun în cuiburi câte 2—83 semințe întrun cuib: 
şi la distanță de 2 metri unul de altul, încă şi mai ar Se 
sapă de două-ori, și'în urmă se mușuroesc. | - 
-  Produoţitnea este forte înșemnată 16—90 „000 bucati la ha 
și se vând cu 0,5—40 bani esemplărul. 

Dovlecii. : 
Dovlecit sunt plante monoice “anuale, din familia Cucur- | 

bitaceelor.. Dovlecii iareşi sunt. nisce plante, cară au o. “mulțime 
enormă de specii şi varietăţi, deosebiți între ei după formă, mă- 
rime. şi culdre. Ei se cultivă cu deosebire în cultura mare ca 
plantă, accesorie, printre porumb și cartofi” şi mai rar ca cul- 
tură, specială în cultura mică de grădină, seu câte-va plante 
pentru scopuri și fol6se speciale. . * a 

Poporul nostru cultivă, cu deosebire următorele: - - 
- 1) (Cucu: bila Pepo) bostanul comun - s6u lubeniţa,, lubeniţa 

- poreâscă, ” - . 

-2) (Cucurbita elo pepo) Bostan alb stu dovleac. 
3) (Cucurbita Lagenaria) 'Titvă, eucurbeta, 
4) (Coccinia indica) Tătarca, tătăreuța. 
Afară de aceste mai. sunt și. dovlecei de ornamentaţiune, de 

formele cele. mai variate şi bizare, ce se cultivă une-ori prin 
"grădini și parcuri. Dovleci! se cultivă cu - deosebire ea plante 
de nutreţ, pentru porci şi vitele cornute, une-ori" şi pentru sîmburii |. 
lor cari dau un oleiu bun: de mâncare, Ei dau cantităţi i enorme |
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de nutreţ, numai cât an defectul că sunt prea apoși și nu se pot: 
conserva iarna fără să nu degere şi se strice. Ca, plantă accesorie - 
printre porumb ei se fac forte bine, numai când sunt prea, mulţi, 

-ei cu foile lor late și mari împedică porumbul din desvoltarea, 
sa. Numai dovlecul alb serva ea aliment pentru Omeni. Titva și 
tătărcuța le folosesc ţăranii, ca vase pentru conservat și trans-: 
portat apă și diferite lichide în ei. Cultura celor din urmă însă 

"este tare restrinsă, de aceia, ei se cultivă mai mult numai prin 
grădini pe lângă garduri și diferite 'ecarete economice, și-i urcă, 
ca, acoperișele nemestiilor: Pe - 

“ Dovleciă sunt o. plantă gingaşă faţă de receli; bruma Şi 
înghețul “i omâră cu desăvirşire. Faţă de teren sunt puţin pre- 
ftențioși, reuşese pe” ori și ce teren, numai să fie bogar. Când - 
terenul nu este bogat dela natură, el trebuesce gunoit; seu că 
punem seminţa lor în cuiburi cu Sunoiu mărunt. Pământul se - 
ară o singură dată, tâmna stu primăvara. Se pun în cuiburi în 
renduri la 60—80 em. depărtare. În urmă se. sapă de 2-or7 și 
“mușuroese. Dovlecii se culeg. numai după ce s'au copt și mie- 
dul lor-a devenit mai. consistent și dulce, . o 

Producțiunea este însemnată, „după mărimea lor. La ha 
obținem 800—1000 q. Arare-âri avem cui să-i vindem.



CopI  - 
. Plantele de nutreţ. o E 

„ Plantele de nutreţ, sâu mai propriu dis nutreţurile semenate, deși- sunt de mult cunoscute, ca unele ce în. majoritatea lor crese spotaneu în țerile și climatele „n6stre, totuși ele au fost. luate. în cultura relativ de 

seu din a 3-a parte a moșiei prin cultura de nutrețuri de cali-: 

scurtă vreme — abia de o sută'de ani încâce.-: 
„Ele au făcut pe terenul agricol și economic, O -revoluţiune din- cele: mai mari, înlocuind ogorul negru. din tot al 3-lea an, 

tate bună, şi ne-a dispensat de-o mulțime de islazuri, fenăţe şi pășuni, fără însă de a reduce din numărul cel mare de vite. Și 
dacă pe alocurea sa împuținat efectivul de vite de odinisră, în 
urma trecerei dela, sistema, estensivă trienală la cultura, alterhă, 
totuși prin.o nutrire mai sistematică și substanţiosă a 'lor va- 
lorea, şi folâsele vitelor sunt mai” mari astădi decât înainte, 
Stabulaţiunea numai basată pe cultura plantelor furagere.. în 
masă pote fi întrodusă. . 

Graţie” nutreţurilor semănate adr producem și recoltăm de 
2—3—5 orl atâta nutreţ de pe o 'suprafaţă dată, -la pogon şi 

“hectar, decât înainte, seu-din ceea ce produce pământul în mod 
„ spontaneu; și ele aparţinând la familii şi specii diferite, se pot 
vepartisa astfel ca să avem: nutreţ, “verde și uscat suficient, 
pentru ori-ce seson al anului, și să nutrim tot-deuria vitele amă- 
șurat, scopului ce-l urmărim. În urma lor agricultura s'a întins 
enorm, calitatea, şi folâsele vitelor sau îmbunătăţit în mod sini- .- SN. A . . . . ." . _. țitor şi în urma producțiunei -de mai mult gunoiu, ţerinile s'au . _- . . . a. . . La ameliorat şi ele, fiind mai bine gunoite și lucrate - decât înainte. 

„Fără de nutreţ, mult şi bun nu' este de cugetat măcar, să avem: și ținem vite bune, și nicI să producem gunoiu suficient.. : 
Dr. G. Maior. „Agricultura generală IM. | o 21 

Y



„înainte. 'Țerile cu agricultura, intensivă, posed actualmente vi- 
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-- În urma întinderei progresive a culturei plantelor furagere - 
au dispărut de prin comune vitele cele multe și slabe de mai: 

„ imainte, tratate vara şi ierna de o potrivă 'cu răbdări. AqI mai 
în tote ţerile'se prind la car şi plug numai câte 2 vite trăgă- 
tore, însă bine nutrite şi tai, în loc de „4—6 mici şi slabe de | 
odinidră, iar vacile de lapte şi carne dau cu totul alte fol&se decât 

tele cele mai bune și mai tari, și ele sporese în talie și 'greu- 
tate pe fie-care an. - - 

- Abundenţa de nutreţauri verdi şi uscate de tot felul, și în 
consecință şi de gunoiu, a atras după sine cultura mai sistema- 
tică şi rațională a: pământului, căci sa putut resbi pământul 
mai bine cu cultura, și gunoiul, prin care forța productivă, şi re- 
coltele de cereale în special au sporit în mod sensibil. Prin 
cultura plantelor de nutreţ, forţa, productivă -a „pământului nu 
scade ci se măresce, ceea ce o vedem din aceia, ca grâul după 
trifoiu,. măzeriche. ete. se face mai bine decât după ogor sterp. : 

Afară de folâsele lor directe, mai sunt şi altele accesori! 
indirecte, pe cari încă le vom aminti aci. Cele mai multe din 

“plantele - furagere au rădăcini: lungi pivotante, cari petrund 

+ 

adenc în pământ și-și scot hrana lor cu deosebire din păturile 
inerte ale pământului, din subsol, și o pun în circulațiune. 

Rădăcinile lor rămase în păment şi foile uscate se preface : 
în gunoiu pentru plantele ce. le succedă lor, seu cu alte cuvinte: 
un capital mort și inaccesibil ele îl pun: în cireulațiune şi-l fac 
accesibil și altor plante, iar păturile impermeabile ale -pămân- 
tului le despică și afeneză. Apoi ele cu foile lor cele late şi multe 
acoper şi umbiese bine pământul, prin care îl feresc 'de useă- 
ciune şi întărire; unele din ele în special leguminosele au și facul- 
tatea, de a absorbi și utilisa azotul liber din atmosferă, pe care îl 
lasă apoi în foile, miriştile şi rădăcinile lor. Faptul positiv este, că. 

„cele mai multe dintre ele: lasă pământul mai bogat în azot, de-. 
„cât Pau găsit și-l lasă tot-deuna poros și afenat. După ele ce- 
realele se fac tot-dsuna, bine şi sunt sigure ca și după ogorul sterp. 

În fine ele cu rădăcinile lor cele lungi resistă mai bine la, 
secetă decât orl-câre altele, şi vara pe timpul secetelor îndelun- 
gâte când sau uscat și pirlit tâtă iarba din pășuni şi fenațele 
naturale, singur ele sunt încă verdi şi ne oferă un bun nutreţ 
pentru vite atât pe câmp, cât și la grajd.” “



= BT — 

“Cultura lor este forte simplă, și recere puţine spese de 
înfiinţare și întreţinere. La cele mai multe din ele nică nu le.tre- 
buesce o arătură proprie, ci le semănăm sub alte plante numite 

_-protectore, în arătură Și gunoiul acelora: sub grâu, orz, ovăs ete. „Acestea au. să le apere de arșiţa, sdrelui ca și de buruieni în primele stadii de desvoltare. Altela vivace după ce le-am semănat 
odată, dureză câte 3—4—7-—10 anr şi mai mult, și pe fie-care an ne dau câte 9—4 recolte, ca: trifoiurile, lucerna ete. A 

În privinţa, valorei lor intrinsece, după substanţele nutritive. „ce conţin, ele sunt forte bogate în: substanțe azotâse sâu albu- 
minoide. | e | 

Raportul nutritiv între substanțele azotâse şi neazotâse este 
la trifoiură și leguminse , . . „ca 1:1,6—1:25; - 
la ierburi (graminee şi plante herbacee) ca 1:44—1:50; 
la tubereule şi. rădăcini. . . :, . . ca 1:6,0—1: 15,0. 
„De folosit le folosim atât în stare verde supranumite şi nu-- - treţ verde, cât și uscate seu: făcute fân ȘI cosibră, 
Din causa; acestor. folâse însemnate și variate, cultura a, 

lor a, luat o estensiune forte mare în tote statele, -unde agricul- 
tura a făcut Gre-care progrese şi tote guvernele. încurageză, pe 

tote căile și mijlâcele propagarea culturei lor, În streinătate pe 
multe moșii și cu deosebire în jurul oraşelor mari, unde este 
posibilitatea de a desface laptele “dulce şi untul prâspăt în 

„masă, jumătate stu 3/, din întinderea moșiilor, este destinată, 
numai culturei: nutrețurilor semenate. a 

Între plantele de nutreţ; sunt. representat6 cu deo: sebire numai două familii —' familia papilionadeelor 
ȘI gramineelur. Ne a | 

„Din familia papilionaceelor fac parte : lucerna „ comună (Afedicago sativa), Ghizdeiul sâu lucerna de 
„Svedia (A/edicago falcata), lucerna - de nisip (d/edicago media), lucerna galbenă s6u Culbecesa hămeidsă (Je- „dicăgo lupulina), Sparceta, (Onobrychis. sativa), 'Trifoiul roșu (rifolium pratense), tritoiul alb seu târitor (Trifo- lium vepens), tritoiul coreit (Trifoliun hybridum), tritoiul incarnat  (Pyifoliun încarnatui:), fânul grecesc (Zrigonella foenum gvaecun), unghia gaiei seu. serradella Ornithopus. “salivus), I&rba ranei (Anthyllis vulneraria), lathivul seu „nemţișorii (Lathyius sylvestris . Wagnei) ete... :. . | n , - 21%,



Din familia gramineelor fac parte: Raygrasul en- - 
glezesc s6u Zizania (Lolium perenne), Raygrasul italie- 

„_nesc (Lolium italicun), i&ba lui 'Thimotei 'Timoftica, 
(Phleum pratense), osiga (Itronus inermis), codina .scu 
coda _vulpei (Alopecurus pratensis), golomoţul. (Dactylis 

"+ glomerata) și altele. . .. - - 
Afară de plantele de nutreţ propriu dise, mai sunt. 

și altele, cari se întrebuințeză numai: accidental. ca, 
“plante de. nutreţ, iar mai des pentru- producțiunea 
de b6be; Atari sunt dintre leguminose măzericheă. 
(Vicia sativa), -mazărea cu ovăs, lupinul (Lupinus lu- 
teius, albus, angustifolius); iar. dintre graminee orzul și 
ovăsul pure s6u în amestec cu leguminâse, şi se 
cosese în fire, pentru a. le usca şi face 'cositură din. 
ele; apoi porumbul verde (Zea :2laşys), mătuile s6u- 
sorgul - (Sorghânn * vulgare, halepense) ete. Mohorul seu 
paringul (Setaria, germaniea), Meiul (Panicun milliaceuni) 

„ete. pe cari noi le-am studiat deja de mai 'nainte. 

- - Lucerna. 

„Lucerna: ordinară s6u albastră (Afedicago sativa) 
fig. 119, este o plantă vivace, care durâză 5—7—10 ani 
şi mai mult, are tije numărâse de 40—120 em. înăl- 
time, toile lungăreţe obovate și: câte 3 la olaltă, pe 
margine ascuţite. Inflorescenţa ei este glepusă în un - 

„strugure de 1,5—6 cm. lungime, cu petalele de căl6re 
albastră-violetă.. Seminţa, ei este galbenă, în formă de 
rinichi, şi se găsesce în o păstare sucită în formă de 
„spirală. | | N 

„Lucerna este planta furageră de căpetenie pentru 
țerile cu clima caldă și secetosă, are rădăcină, puter-. 
nică pivotantă, cu care pătrunde la 2—4 m. adâncime 
deci pote resista forte bine la secetă. Ea are o forță, 
de reproducţiune forte mare. În fie-care tâmnă tija ei 

- se usucă dela colet în sus,. dar în primăvara următâre 
es alte tije adventive mai numărose în. formă de ro- 
setă în jurul rădăcinei; apoi cu cât o sgăriem și spin- 
„tecăm mai mult, cu atât ea odrăslesce. mai tare. În 
„anul prim ea este de ordinar rară pănă ce nu și-a
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întărit în de ajuns rădăcinile, și numai dela 3 ani 
înainte, pote să dea recolte abundente. Pe terenurile 

„potrivite pentru ea o putem recolta şi de 4—5-oră pe 
an; dar în ori-ce cas putem conta la sigur. pe 2—3 
vecolte pe an. Une-ori degeră în: anul prim, pănă ce 
nu și-a putut forma încă rădăcina în de ajuns. - 

Faţă de trifoiul roşu, N 
lucerna este superidră prin 
aceia, că înfloresce cu 2 

“ săptămâni mai de țimpu- 
viu, dureză mai mult și .-. 
este mai productivă; decă (Ă 
dela ea obţinem “nutreţ * 
verde mai curând și mai 
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Fig. 119, Medicago sativa, . - 

mult, decât dela trifoiu. Are însă desavantagiul, că 
ea înlemnesce ușor și este mai. băţâsă seu mai coce- 
nosă decât trifoiul, și trebue să o cosim tot-deuna : 
înainte de a înflori, pentu ca, celulosa ei să nu se în- 
lemnescă ca, vitele să.nu. o pâtă râde. e 

-  Ducerna ca, plantă -furageră este forte vechie; - 
era cultivată încă 'sub vechii” regi ai Mlediei, de 
unde și numirea ei de Herba medică. Din orient a 
fost importată de Români! și cultivată în. Italia. în . 
Spania și în Galia. Columella; (Col. 2, 11) dice des- 
pre ea „că gunoesce ţerinile, îngrașe vitele slabe, şi



e 
vindecă pe cele bolnave, şi trei cai se pot hrăni de 
pe un pogon de loc (jugăr) timp. de un an. | 

Clima. În privința, climei, lucerna este eminamente 
planta câmpiei și a ţerilor cu clima caldă și secetosă 
din estul și sudul Europei. Cu tote aceste ea. reușesce 
binișor şi la coline și la munte chiar. Ca, dovadă pu- tem cita, că ea se găsesce cultivată la, punctul de - 
trecere dela Predeal. unde la circa 1100 m. înălţime ea și sparceta au fost semănate pentru ficsarea terasa- mentului Jiniei ferate ungare pe la 1580, şi este des- . tul. de desă și vigurâsă încă și astădi. Înt'o climă. mmedă și rece însă nu „Yeușesce și nu dă atâtea re- colte ca în una; caldă. Între tâte clima -cea mai po- trivită pentru ea este acea a, vinului, unde este tot-. 
deuna singură şi dă recolte abundente. 

Terenul. În privinţa, terenului, lucerna iubesce terenurile adâncă porâse şi calde. Ea voesce să găsâscă, 
tot-deuna. și ceva var în pământ; de aceia, reușesce ea, 
atât de bine la noi în terenuriie diluviale și dureză,- - îndelungat, fiind-că găsesce în. subsol concrețiuni şi 
nodule de calce. Dacă nu este calce în subsol, trebue . 
să-i dăm noi în formă de vâr nestins, pulberisat scu ” de margă. Terenurile profunde și pormeabile “i 'sunt necesare, fiind-că rădăcina ei pătrunda adâne în sub- sol; unii au urmărit'o pănă la 5 şi 10 metri adâncime. „Apa stagnantă în subsol și petrişurile “i sunt vătă- mătâre, căci apa face să-i putredâscă rădăcina, iar petrișul împedică lăţirea lor. Terenurile cele mai bune 

“Sunt terenurile lutâse și mărgâse, apoi vin cele căl- 
cărose şi argilose. Subsolul. să fie tot-dcuna, omogen 
cu solul, şi să fie bogat în săruri minerale.: Pentru ea. solul vine mai” puţin îni considerare, de Gre-ce ea creste” mai mult în subsol. Cu totul nepotrivite sunt pentru lucernă terenurile argilâse compacte, luturile galbene Şi recă, apoi terenurile marecagi6se şi turbose, și ni-. 'sipurile.sburătore; lucerna fiind-că dureză mai mulți ani și o tolosim consecutiv, pe ea nu o luăm. în rota- țiunea ordinară, ci o cultivăm în grădină seu pe te-
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renură proprii, undeva, în apropierea curţei s6u. a -satu- 
lui, ca să o putem avea la îndemână şi acolo o cul: 
tivăm numai pe ea şi alte plante de nutreţ. Altfel: 
ea. reușesce bine după cereale, ca ȘI după plantele 
prăşitore şi leguminose. i - 

"Voesce să găsescă însă tot-dtuna an pământ bo- . 
gat s6u bine gunoit și. curăţit de buruieni, căci buru-.. 
jenile sunt mortea ei. De aceia ca, plante premergă- 
tOre pentru ea măi. bune sunt leguminbsele și plan- . 
tele prășitore decât, cerealele, căci aceelea curăță pă- , 
-mântul binișor de buruieni. Tot în același scop, se- 
-m&năm lucerma de obiceiu sub o plantă. protectore: 
orz, ovăs seu grâu de tâmnă, date ceva mai rari, pen- 
tru ca ele să o apere de buruieni pănă e mică. Când 
o semenăm pe ea singură, o semănăm cu mașina în. 

"vEnduri, pentru ca, tomna su primăvara să o putem 
săpa cu prășitorea mecanică, pentru-a stivpi buraienile, 
pănă ce sau întărit bine rădăcinile ei. 

„Pentru ea terenul” tebuesce arat adâne păn” la 30 
cm. adâncime, și apoi gunoit bine. Arăturile deși nu" *i 
se dau ei direct, ci mai mult plantei protectâre, to- 
tuşi trebuesc să fie: mai multe 2—3—4, date în dife- 
rite direcţiuni, pentru a, mărunți bine terenul, și a-l 
curăţi de buruieni. după ce lucema are să rămână! 
nai mulţi ani pe loc şi să ne dea râde îimbelşugate.. 
Ori-ce lucrare fie cât de scumpă, 'ea o compenseză în. 

„_unmă în de ajuns. Gunoiul este bine ca să-l. dăm la 
"planta premergătâre, pentru 'ca “seminţele de buruieni 
ce ar fi în el, să germineze și să le putem stirpi în 
decurs de un an pănă ce e.să sem&năm lucerna. 
„» Buvuienile în genere sunt mârtea. lucernei; când . 
sunt însă puţine le înăbuşă și suprimă lucerna pe ele. Cu 
deosebire i sunt periculâse pirul şi gramineele, cană for--. 
meză vetre, căci ele detrag. lumina mugurilor de lu- 

„cemnă și-i împedică din desvoltare. De aceia unde se 
„găsesc vetre de pir, pirul. trebuesce curăţit cu fu- - 
coiul cu 4 corâne, iar vetrele de iârbă şi gliile „se 
rap și uscă la o învârtire perfectă cu -plugul, ca ră- 
dăcinile de icrbă să se usuce şi putredescă. Afară de:
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gunoiul de vite fermentat. ei i.mai putem da şi îngră-, şeminte chimice 500-—700 klgr. de sgura lui Toma măci- nată, și 3-—500 klgr. kainită. și 2000—3000 klgr. var : 
nestins la ha. Une-ori când lucerna nu se desvâltă în de- "ajuns, "i putem da la început, și ceva, nitrat de Chili pănă la 100 klgr la ha. Sa Ia 
„Mare atenţiune recere seminţa ei, nu numai că ea să fie curată şi prâspătă, dar cu deosebire să nu conţină semință de torțel și lupâică. Semința de lucernă tae- „„ buesce curăţită de oră şi ce gundie, dându-o la un. trior special s6u o machină a cărei site au găurele de. 0,75 mm. dimensiune. Prin conseivarea ei “îndelun- gată și la un loc neventilat în de ajuns ea 'şi perde considerabil mai întâiu facultatea de-a absorbi apa şi - „a se umfla, și apoi și forţa de germinaţiune. La, lucernă ! semința pâte fi considerată ca bună, când germinâză 73 la sută, iar din 'semință vechiă, mucedă sâu brună nu germin6ză mai mult de 25-—30%/0, pe când la cea prâs- pătă şi de culore galbenă ca, lămâia pote resări și 90%, - şi mai bine. .Deci ori-ce economie Ja cumpărarea se- minței de lucernă este rău aplicată, și ne vine forte scump, căci cu ea perdem și banii și” folosul pămân- 

tului, remănând. și fără nutueţul așteptat. La lucernă - valoreză fârte mult semința bună, căci una prostă forte ușor. ne duce în rătăcire, de .6re-ce lucerna, este în. primii ană în genere rară, ȘI numai în al 8-lea scu 
4-lea an este pe deplin încheiată:. o | 

“De aceia să căutăm. și cumpărăm mai bine tot- - deuna o semință prâspătă de 1—2 ani, ori cât de scumpă ar fi ea, pentru ca, să fim siguri, și dela ne- gustor să cerem să ne gatanteze de mai 'nainte pu-. „zitatea ei de cuscută și procentele de germinaţiune. | Deosebit de ele, nu: este rău ca inainte dea o semăna, să o încercăm noi înşine; dacă vesare ori nu, luând o mică probă și punându-o la germinat; eventual la „cantități. mai mari, să trimitem probe spre analisa . şi încercare la o staţiune de experimentaţie seu școla - de agricultură, care se ocupă cu  analisa și studiul 
“seminţelor. Dacă la semănat şi udare, semința nu se



- planta protectâre sub 01z, ovăs, hrișcă 
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umflă, epiderma ei fiind. prea g&r'6să, atunci este ne- „cesar ca. să o fiecăm cu un nisip aspru colţuros, pen-: tru a-i spinteca și rupe câja cea grosă, ca să pâtă pătrunde apa în ea. , = | | a 
- : De semănat, o: semănăm de „obiceiu. primăvara, îndată ce s'a luat zăpada seu după ce am semănat 

i, meiu; iar când acesta este sem&nătură de tomnă grâu seu orz, atunci - pe ea o _ semănăm numai rimăvara, eventual “am pu-. 
Î : „te-o semăna chiar pe zăpadă, ca cu -mustul zăpedei să între în pământ. Sub grâul de tâmnă o semănăm; primăvara după ce am grăpat grâul, și o apăsăm la pământ cu tăvălugul su cu o grapă uşră de mă- răcini. În climatele calde. unde primăvara întră în- "dată cu secete lungi, este mai nimerit de a o' semăna pe ea tomna fie singură fie sub grâu, prin Septembre - seu Octobre, și atunci resare mai potrivit, iar. pănă „primăvara — ea, și-a, întărit deja rădăcina binişor, ca să pâtă resista, secetei. Pe terenurile ierbâse și pirâse - dela natură este tot-dcuna, „necesar, de a o semăna: “sub o plantă protectâre, . - - De | „ Planta protectâre o apără de arșița “sorelui ca" şi de -vânturile reci și-i conservă binișor umedela din: pă- ment; numai atunci pe aceste le dăm ceva mai rari, ca de ordinar, pentru ca să apere, iar nu şi să asfic- “sieze lucerna. Planta protectore trebuesce cosită verde, - îndată ce observăm că ea împedică lucerna. din des-: voltare. Ca un mijloc de a împedica eșirea buruieni- lor unii recomandă de a amesteca, prin lucernă și: - ceva semiuţă de trifoiu roșu — cam 4 klgr. la ha, „pentru ca pănă ce lucerna este încă rară, trifoiul să: „ocupe locul și apoi perind .trifoiul; rămâne lucerna “de-i ocupă locul. - aa 
„_“ De-semănat o semănăm mai.bine prin împrăștiere - decât cu mașina în rânduri; iar în renduri la 920—95 “cm. distanţă o semănăm numai atunci, când voim să: o prășim cu prășitârea mecanică. La sem&natul cu mâna: „este greu de distribuit, find măruntă, - şi ar trebui. - amestecată „cu nisip su țerină, pentru a o putea lua,
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cu mâna plină, iar pe vânt vântul ne-o. întâree îna- 
„_POi, seu că o duce în altă parte. Cel mai nimerit lu- 
„era ar fi, să o semănăm cu o maşină specială pentru 
semințele mărunte purtată pe o r6bă s6u. două. ro- 
tile mici trasă de.un om, care o împrăștie forte bine 
și vântul nu o pâte lua, nică întrece înapoi. Can- - 
titatea, de seimință necesară la hectar, este de 20—40 
Flgr. în termin mediu 30 klgu. După ce am semănat'o - 

„0 acoperim cu o grapă ușcră de mărăcini, pentru a 
mu o îngropa prea adânc în pământ su numai că o 
apăsăm cu .tăvălugul la pământ. Dacă s'a “prins o 

“scorţă înainte de a fi resărit, atunci coja trebuesce 
ruptă cu tăvălugul seu cu grapa. . 

„Lucerna resare la umbră și adăpostul plantei pro- 
tectâre “și în -primele stadii și „desvoltă cu: deosebire 
rădăcina. În anul prim rădăcina ei este cu: 11. mai 
lungă decât tija. Când o! înăbușe planta protectâre, 
atunci acea trebuesce cosită, și lucerna espusă la lu- 
“mina solară deplină. În urma acţiunei sporite a.raqe- 
lor solare, lucerna se: ridică în curând ȘI cresce cu . 
multă vigore, încât în timp de 2—3 săptămâni aco- . 
pere miriștea plantei protectâre cu desăvirşire. 

_ De. folosit în anul prim să.nu "o cosim .de loc, 
ci mai bine să o-folosim ca pășune pentru vite, dar 
nu de oi, căci oile o vatămă, smulgându-o din. rădă- 
cină. Tâmna s6u primăvara, trebuesce grăpată bine cu - 
o grapă, ascuţită de fer, căci prin creparea și sfășiereu.. 
rădăcinei, ea înfrăţesce cu atât mai tare; la fie-care 
pante a ei se formâză o rosetă şi plantă deosebită, 
prin care ei se îndesesce fârte mult. De acea grăpa- 
vea este necesară în fie-care tomnă, și la grăpat pă- 
mântul să rămână negru în urma: grapei, ca şi când 
lucerniera ar. fi un. loc semănat din nou. Folâsele 
principale ni-le dă lucernă dela al doilea an înainte, 
și atunci o cosim și pascem cu vitele de tot soiul, 
ori de câte-ori se face, căci nu "i mai strică nimic, 
rădăcina ei fiind deja pe deplin. desvoltată şi destul 

“de puternică ca să resiste ruperei de vite.
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„Afară. de grăpatul în fie-care tomnă, alte lucrări „de întreţinere nu 'avem să-i. dăm decât tâmna, câte pu- . >“ fin gunoiu mărunt, iar primăvara să, adunăm cu grebla : seu grapa -paiele uscate ce ar fi rămas ca- să nu.ne împedice la cosit. Presărarea, . cu gips mărunt ca la tiitoiu la .lucernă nu se usiteză, şi are ' puţin efect; - mai bine ar fi să o stropim cu urină diluată, sâu cu un. compost mărunt și bine fermentat. | Se 
Lucerna are o mare mulțime de inimici şi para- siță, cari o vatămă. Nimic însă nu “i -este așa dăunos ca, buvuienile, cari o pot copleși cu totul și se întind tormând vetre din ce în ce mai mari, în detrimentul lucernei. Contra, lor nu âvem alt mijloc. de a le pre- veni și. combate, decât curățirea” bine de “buruieni și seminţă de buruieni a terenului destinat lucernei, prin o îngrijire și. lucrare sistematică a lui. Apoi când s'au încuibat deja prea multe buruieni și sunt multe vetre cau- ocupă !/, din suprafaţa lucernierei, atunci cel mai ni- "merit lucru este, de a întorce ]ucerna, pentru a nu „infecta, întreg. locul cu buruieni, o „ * Dintre Duruienile cari se găsesc adesea; prin lu- „cernă și o vatămă sunt, diferite. graminee: pirul (4gro- - PYrum repens), ierba. vântului (Agrostis -stolonifera), usiga. -(Bromus sterilis), (Bo. tectorun) etc. şi alte ierbună, cai tormeză vetre.  - | i Dintre parasiţii vegetali cei mai periculoși sunt torţălul sâu cuscuta, (Cuscuta trifolii) şi (0. suaveolens), - apoi lupâica : (Orobanche Hubens), iar mai rar se ivesc pălia (rysiphe cominaunis), rugina, . (Uomgyces apiculatus) şi (U. appendiculalus), iar. pe rădăcini (Rhizoctonia _vio- lacea).- e e | „ Cuscuta, formâză în lucernieră vetre mari, cari se. - tot întind și cu haustoriile ei se înfige în: tijele şi! foile lucernei, şi-i detrage tâtă seva făcându-o astfel să pieră. Contra ei sunt măsuri grabnice de luat, pen- tru ca să nu se întindă mai „departe. Cuscuta se pote “preveni prin curățirea seminței de :lucermnă de 'ori-ce „» necurăţenii 'și. corpi streini. Dacă s'a ivit odată, atunci: trebuese căutate vetrele esistents, închise cu şanţ, și
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apoi acoperite cu paie tocate mărunt,. şi dat foc 
„ca să ardă tot ce este de asupra pământului, căci pa- 
vasitul neavând rădăcină în pământ, se pote distruge 
prin ardere. Și mai bine o distrugem tornând petrol 
peste paie și apoi dându-i foc: Alţii o ară îndată 
seu o sapă afund cu casmaua, ca să nu mai pâtă resări. 

Lupoica roşietică (Orobanche rubens) încă se pte pre- 
veni-şi combate mai ușor prin curăţenia seminței. 
Parasitul este ficsat pe rădăcina lucernei în pământ, 
și se distinge de ea, prin culdrea, sa cea palidă — gal- 
benă. Când este puţină se pote tăia dela, rădăcină, iar 
când este în mare măsură -trebuesce întorsă lucerna. 
ca semințele ei să nu se propage prin gunoiu mai 
departe. Rhizoctonia violacea atacă rădăcina lucernei 
ȘI o face se putredescă. Ea se ivesce une-oni în: așa. 
mare măsură, încât. suntem siliți să o întârcem. 

Contra ei ne apărăm prin aceia, că nu cultivăm 
un număr Ore-care de plante, pe cari încă se desvâltă 
„parasitul: -cartofi,. tutun, chimion, morcovi, 'sfecle etc. 

Recolta. Lucerna pte-fi dată la .vite. în stare 
verde, cât și uscată și făcută fen. În casul întâiu o co. 
sim când avem ce' prinde cu c6sa, iar în al doilea. 
când este să-i dea fl6rea dar nu mai târdiu, fiind-că 
se prea întăresce și înlemnesce. 

In anul prim, nu o putem cosi de loc, sâu de- 
cât odată și ne dă o pășune bună pentru vite, în al. 

„doilea, și treilea etc. o cosim de câte-ori se face. De. 
durat ea dursză diferit. după localitate, forţa pămân- 
tului ete.;: în unele locuri numai 4—6 ani, în altele mai 
favorabile 10—12 ani şi mai mult. De obiceiu ea se 
încheie numai în al 3-lea an, și dă recoltele cele mai 
mari între anul ul 8—5-lea iar de aci. înainte recolta ei 
scade treptat. Când este în putere o cosiin de 4—5-ori pe 
an. Pănă ce este în putere, să nu 6 lăsăm să producă 
semință, fiind-că produce semință puţină, și prin eu 
se sleiesce pământul, și în- urma ei avem pagubă în - 
nutreţ. Seminţă luăm dela ea numai in anul din u- 
mă, când este să. o. întârcem. a
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„După esperiențele făcute la Ung. Altenburg re: 
colta la lucernă a fost” în 'anul 1.30 q' fân uscat, în 
al Il-lea 70 q, în al III-lea 55 q, în al IV-lea 44 q, 
în al- V-lea 26 q- seu în termin mediu anuâl câte 46 q 
ten „uscat la ha. În: circumstanţe favorabile recolta 

-ei este mult mai. inare,: căci putem - obţine dela, ea 
_pe an 3, 4, şi Brecolte. .. a ai 

*„ După H. Werner recolta la; luceină este la hectar: 
A i Lucernă verde: Fân: pe un pământ escel- Rr, o: „Kir, 

lent pentru lucernă 36,000—50,000  9000—12,000 
peun pământ bun pen- - a 

tru lucemă ......- 2-1,000— 30,000 :6000—S000 
pe un pământ s&rac Sa 
„Și impropriu pentru - E a - | 
lucemă ... . .:.... 20,000-—24,000. :5000.—6000 * 

scu în- termin mediu. 32000 -: - 8000 
„_ Cantitatea de semință, este de 600—800 klgr. la - „ha; în anii primi însă conţine multe bobe, cari nu se 

"pot umfla la germinare, care detect dispare -cu tim- 
pul. Seminţa mai bună produc ţerile cu clima, aridă ; 
cea mai bună între tote, se 'consideră a fi lucerna de 

„Provence (Provansa). o e 
_- Lucerna se preferă tot-deuna a -se folosi ca -nu- 
treţ, verde, şi. mai puţin uscată ca fân din causă, că . 
la uscare se fărimă și perd foile cele mărunte și mai . 
nutritive, de rămân mai numai tijile grâşe și cocenose. . 
La, nutrițiunea vitelor cu lucernă verde, cosini dilnie 
rațiunea de hrană, pentru aceiaşi di s6u cel mult pen- 
tru două. dile. Nici odată să nu o cosim pe ea perouă . 
seu pe timp. de plâie, ci să așteptăm-. pănă. ce s'a 
svântat, și s'a luat apa de pe ea; la 'din contră 'espu- 
nem vitele la mazi pericule, căci lucerna udă și cu roua, 
pe ea produce la vite. meteorisația, la care . poporul “i 
(ice îerbă vreu, vitele se umflă de ea. pănă ce crepă 
prin. desvoltarea bruscă de „gazuri. Ca_să nu „se în- 
tâmple acesta este” necesar,.. ca „pe timp de plâie şi - 
umedă să nu o dăm pe ea singură la vite, ci ames- 
tecându-o cu nutreţ uscat: ten, paie, fie ele și de se-: 

  

p



— 382 — 

cară seu mai vechi, căci fânul uscat își paiele parali- 
seză și împedică efectele vătămătore ale lucernei mus- 
tose, și în parte se digeră și ele în corpul animalic. 
Lucerna verde trebuesce tot-dâuna conservată, la um- 
bră și întrun loe bine ventilat,. ca nici să: nu - se 
încingă şi încăldescă, dar. nică să nu: se celescă şi 

„usuce, căcă ambele sunt vătămătore pentru vite. 
Multă băgare de s6mă și atenţiune recere lucerna 

şi la. uscat pentru făcut fân. Cu totul nepotrivită este - 
pentru ea metoda obicinuită de uscat practicată la 
tăcutul f&nului, prin întârcere vepeţită, scuturare şi 
adunare, cu fureile și cu greblele. La acesta lucerna 
sar altera .cu totul şi am avea . perderi enorme. Lu- 
cerna având tije grâse și băţâse aceste se usucă anevoe 

“şi la o întorcere repeţită şi scuturare s'ar fărima, şi 
cădea tote părţile mărunte — florea — și ar rămânea 

„ numai tijele beţose şi cocendse. De aceea lucerna și 
trifoiul roşu trebuese uscate după o met6dă proprie 
pe piramide s6u capre, pe cari le putem usca tără de 
a le mişca, mult și tără de a avea perderi considerabile. 

    Ta 
Fig. 120. Capre pentru uscat tiifoiul și lucerna. 

În scopul acesta, după ce am cosit'o .o lăsăm 
câte-va 6re s6u o jumătate de di la sâre pe brasde,- - 

„ca să se otelescă — celâscă — bine, și: apoi o-punem 
pe: pari seu capre încăreând cât pote încăpea 'şi sta 
pe ele, numai lăsând un spaţiu gol pe de desupt şi 

N
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la, mijloc; pentuu' ca să -Potă . circula aerul şi * vântul 
neîmpedicat pentru uscarea ei. Pe capre lucerna 1& 
mâne nemișcată pănă ce s'a uscat cu desăvirșire, cea 
de: ordinar durâză 3—4—6 săptămâni. De obiceiu pănă 
ce s'a uscat o recoltă, a doua este mare în: locui şi 
prismele trehuesce liberate, pentru. a primi altă sarcină, 
şi acesta, continuă pănă tomna, * - a 

Unde însă nu avem lemne la disposiție -pentru 
„făcut capre în număr suficient, -s6u că nu o. putem 
lăsa mult timp pe loc pănă ce se usucă, complet, ci 
trebue să torțăm uscarea, ei, acolo: după ce s'a ofelit 

„ceva,-o legăm în mici legătui şi o ridicăm în picidre 
pănă ce s'a uscat pe. deplin, care se efeptueză în o săptămână pănă în:10 dile, de multe-ori și în mai 
puţine. Și dacă ar bate-o: pl6ia, apa trece printre le- 
Săturile slăbăndge și se stiecâră în jos printre tije cu 
anultă, ușurință, şi dacă Şar perde puţin din colâre, 
dar. nu se încinge și nică. se tărimă. La încăreat dăm 
câte -2—3 r6nduri de legături Ja, olaltă, prin care ob: 
ținem cantitate destul de mare pentru o încărcătură.” 

Recolta din urmă, tomna când nu o mai putem 
usca, din causa, lipsei căldura o. întrebuințăm verde scu 

„ numai ca păşune pentru vite, su că o îngropăm în pă- 
mânt şi facem murătură, dintw'ânsa,; iar ca, nutreţ verde 
şi murat o *putem conserva multă vreme. - 

Durata tfoloselor lucernei este variabilă, şi depinde. 
de multe circumstante: Deși lucerna pe pământurile. 
potrivite. dureză mult, pănă la 10—12 ani, totuşi - „în “termin mediu nu putem conta pe.ea mai mult de 
5 ani. Ă i ' 

- Dela 5 ani înainte, folâsele ei scad considerabil în 
cantitate şi câlitate, lucerna devine tot mai rară şi 
cocendsă, vetrele de buruieni mai multe şi manti. De aceia mai mult de 7—10 ani să nu o lăsăm să stea 
decât în casmi escepţionale: Pentiu producţiunea de 
seminţă, o lăsăm să înflorescă și formeze” seminţă nu- -- 
mai dela 5 ani înainte și anume la recolta, a. 2-a su a . 
3-a, atunci când a, început a să rări și are mai multă - 

i
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lumină, care este necesară la - desvoltarea, şi matura- 
“ţiunea seminţei. ae | i 

“De ordinar semința i-o luăm numai în anul. din 
urmă, când este să o întârcem. “Seminţa ei se cu- 
răţă de invelișe mai ușor decâţ cea, de trifoiu. | 

Lucerna verde: este un nutreţ escelent pentru vi- 
tele de jug și de lapte, și priinci6să la tot-felul de vite 
de umflat ea umflă mai puţin decât trifoiul, fiind mai 
cocensă. Lucerna uscată şi făcută fGu. este mai po- 
trivită pentr cai și oi, decât pentru vitele cornute, 
căci caii și oile o pot râde și digera mai bine, decât, 
vitele albe. Lucerna îmbătrânită Și cu seminţă, nici 
caii nu o mănâncă bucuros, şi nu le face bine. 

Lucerna conţine principii alimentare digestibile 
la sută: -  - | | 
i „apă: cenașă.  albomi- hidro grâ- Pap, notritiv 
_ - „ Dâlee carbonale: sime: ca ]: 

lucernă crudă . . S1,0 1,7 35 7,3 0,3 238 
„lucermă la începu- o cc 
> tul inflorirei . 74,0 .2.0 32 91 03 3,1 
tân de lucernă me- Să i a 
„dioeru . . -.. 16,0 64 9,4 98,3. 1,0 3,3 
ten forte bun . . 16,5 6,8: 193 31,4 1,0. 2 

Afară de lucerna ordinară iai sunt şi alte varietăți de 
lucernă, cari deşi sunt de mai puţină valore intrinsecă, , totuși 

„Şi ele se cultivă une-ori și pot avea o importanță destul de consi- 
„derabilă; mai des se întrebuințeză semința lor pentru amestecat; 
și falsificarea lucernei ordinare ca unele car sunt mai ieftine. 
De aceia este necesar ca âgricultorul să le -cunscă și pe aces-: 
tea, atât după aspectul cât şi după: valdrea; lor reală. ! 

Lucerna. de Svedia seu ghizdeiul. 
Lucerna: de Svedia seu ghizdeiul (dfedicago fuleata) se 

. deosebesce: de lucerna ordinară prin aceia, că 'este mai mică 
"în tije, 3/,; culeată și: înlemnesce. și mai curând decât acea. 

Foile ei sunt acuminate, se termină întrun dinte ascuţit, inflo- 
vescența este întrun capitul contras, cu-petalele de culârea lă- 
mâil, iar păstarea ei este în formă de secere — falx — de unde Ş
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numirea de faleată. Cresce în stare sălbatică și pe 'la noi pe 
terenurile uscate -calcarâse și prunduni, iar “cultura ei s'a făcut 
pentru. prima-dată în Svedia. Ea nu este aşa, de productivă nicr 
aşa, de substanţidsă ca cea ordinară, căci nu dă pe an mai mult 
de 2 recolte, şi! înlemnesce mai: curând decât aceia. Durata 
ei este dela 6—8 anl. “Are însă avantagiul, că reușesce pe te- 
renurile arride .și-secetâse acolo, unde lucerna ordinară şi trifoiul 
roșu nu. se fac. Cultura ei se asemănă cu a lucernei ordinare 
numai cât trebuesce, dată ceva mai desă, 40 klor. de semință la 
ha.. Producţiunea este de 12000 klgr. lucernă verde și 3000 Kler. 
uscată la ha; de cosit ea se cosesce deja când încep ai da bo- 
bocii, ca să nu înlemnescă prea taxe, și vitele să o potă mânca. 

"Lucerna galbenă. | 
Lucerna galbenă scu' culbecesa hameiosă (dledicago hipu= 

lina) fig. 121, este o plantă care cresce des la, noi spontaneu 
prin pășşiunile uscate din locurile axrride şi nisipose. Ea se 
tace atât la câmpie şi coline, cât 

şi la munte: prin munții Neam- 

țului și ai Buzeului, Coziei și pe 
la Predeal. Tija' ei este cul- 

cată, şi mai măruntă decât a ce- 

lorlalte, de 20—50. em.; .părâsă. 
și dungată,; foile obovate şi acu- 
minate; florile în strugure con- 

„tras şi de culore galbenă, păs- -       
Fig. 121. Lucerna galbenă. (Medicago lupulina). . 

tarea învertită în forma găocei melcului și. reticulata, negră, iar 
la. mijloc indechiscentă. Seminţa ei este ' galbenă, închisă ovoidă 
„Dr. G. Maior. „Agricultura generală“ II. i, 25
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şi se întrebuințeză des la amestecuri cu alte semințe şi pentru falsificarea seminţei de lucernă comună, Lucerna galbenă! du- reză propriu dis numai doi ani, dar se reprodnce ușor prin se- 
mința, ce se scutură. Ea nu este aşa de nutritivă cu lucerna ordinară. Ea este mai mult o buruiană decât plantă, de valdre. "Pănă ce este. tinără, vitele o mănâncă bucuros, dar: după 'ce a îmbătrânit nu o mai mănâncă. Pura se semănă rar — dar se „ întrebuințeză şi semănă des în amestecuri cu alte semințe în fânaţurile artificiale şi în păsciuni, Este bună că ocupă locul gol: 
și resistă bine atât la secetă, cât și la ger. În amestec cu alte plante, o mănâncă vitele binișor, dar pură nu. 

"+ Când se semănă, curată, se semănă 20—25 klor.' la ha iar - 
. . 

o» ) „în amestec.cu altele se dă numai 48 klgr. la ha. Dă numai 
2 cosituri pe an. În amestec cu graminee însă, gramineele o îm- pedică de a se culea pe pământ și a se înlemni; atunci ea dă un nutreţ, escelent pentru vacile cu lapte. Producţiunea ei pură. este de 20—380 'q' fân uscat la ha, iar producțiunea de 'semință este însemnată, de 6—10 hi: la ha. | 

7 

Trifoiul roşu. 
_ "Prifoiul roșu (Zrifolaum pratense) fig. 199, este „plantă vivace cu tija erectă, găunbsă s€u plină, de.- 50—60. cm. înălțime, cu câte 3 foi la, olaltă, egale puf6se, cele superidre cu pețiol mai scurt -decât cele inferidre. Inflorescența lui este în capitul, cu petalele roșii purpurii pănă la “roșu deschis; fiuctul lui este O păstare închisă, cu o singură semință, care rămâne „îmbrăcată! în petale pănă la maturațiune. Seminţa de tritoiu nu este în formă, de rinichi ca a lucernei, cei mai -mult triunghiulară și de .culdre roșietică brună, | De lucernă el se deosebesce: prin petele sale albe pe foi, și foile egal de' lungi, şi. prin  du- rata mai -scurță a vegetaţiunei sale. Rădăcina la ti- toiul roșu, “deși este pivotantă, totuşi rădăcinile ad- ventive ale lui se. desvoltă, mai mult în sol, decât în subsol, deci trifoiul -ocupă tin loc intermediar între plantele cu rădăcina lungă şi cele cu ea 'scuntă. Tri. toiul .roşu .durâză numai 2—3 ani. de dile, şi. pe an nu dă decât 3 recolte maesimum. e
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"“De alte trifoiuri încă se deosebesce deşi ceva - mai greu, 

<a unul care a resultat, din ele. . RR 2 
“Trifoiul comun de livade (Trifolium pratense perenne) e ceva, 

mai mic, cu tija plină predispusă spre îngenunchiare, și cu foi - 
" mumărâse, Înfloreşce cu - 8—14- 

ile mai târdiu decât cel culti- 
-xvat şi dă numai 2 recolte pe 
“an, În schimb dureză mai mult 
decât el. Se semănă cu preferință | 
în fânațe și pășiunr. artificiale şi 
de vecă și nu umflă vitele, 

Trifoiul mijlociu (Te ifolium 
„«ntedizan) o. formă intermediară 
- între cele precedente, - ceva mai 
băţos decât ele și cu rădăcina,    

Fig. 192, 'Trifoiul roşu! (Trifolium pratense). ” “ 
; i <6.se întinde 'ca pirul pe pământ şi formeză vetre mari supri- 

mând alte ierburi de valdre.- Deși dureză forte mult, dar totuşi 
“este de puţină valore economică, fiind-eă înlemnesce îu „curend 
Și atunci vitele nu-l mănâncă bucuros, - 

Prifoiul recere o climă mai “temperată. şi mai. umedă decât lucerna; deci'el este planta de. căpeteniă, „pentru nutreţ, în regiunea colinelor şi a muntelui. În, regiunea, arridă a câmpiei. el deși reuşesce şi este .si- „Sur, dar este mult inferior lucernei şi  nu' dă pe an mai mult ca două recolte, -une-ori şi numai una sin- 
gură. La secetă el nu resistă | aşa bine ca. lucerna. 
Din contră în părțile mai temperate ale ţărei reuşeste . . pretutindenea de minune. Cultura lui este. forte des- voltată în Tr ansilvania, atât „pentru producţiunea de. 

i | Op
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nutreţ, cât şi pentru producţiunea de seminţă, cu care 
se tace un comerciu întins. El -reușesce. pretutin- 
denea și este .sigur acolo, unde se fac semănăturile. 
de stâmnă,.; . pr Da E 

"Uhne-ori însă trifoiul degeră şi piere ierna, când iarna, -este 
fără zăpadă s6u mai bine dis piere cătră primăvară, pe un tinp 
schimbăcios şi rece. De obiceiu însă. trifoiul roșu resistă binişor 
“îngheţurilor și gerurilor de icrna în primul an pănă ce este: 
bine încheiat, dar în âl doilea an piere “forte inult, şi se răresce 

- considerabil. Tocniai. trifoiul roşu rămâne în -anul -prim forte 
scurt și cu foile grămadă şi culcate la pământ pentru a resista 
mai bine gerului, iar mugurii lui sunt “toți latenţi și lipiţi de 
faţa, pământului. Rădăcina lui încă rămâne scurtă și fibrâsă. În 
anul al.doilea însă se desvâltă, atât rădăcina pivotantă cât și . 
tijele- cele grâse. - 

Terenul. 'Trifoiul recere un pământ raven! şi hu- 
mos;: pe. terenurile secetâse il -putem cultiva numai 
acolo, unde este apa; în subsol, ca, să-şi atragă ume- 
dela din el. Pentru trifoiu se potrivesc tot-dâuna : te- 
renurile mai compacte. şi cu Gre-care consistență: 'te- 
renurile argilose şi lutâse, cari sunt bogate dela na-. 

- tură şi conţin ceva var. Acolo el reuşesce tot-dsuna, 
bine, este absolut sigur și dă câte 2—3 recolte pe an. 
Varul nu: vine în considerare atât ca aliment direct 
ca la lucernă, ci mai mult pentru amendarea calităţi- 

„lor: fisice ale terenului şi pentru dissolvarea, substanţe- 
lor alimentare. Pământurile de grâu şi de orz, sunt 
cele mai bune: pentru trifoiu, precum la rândul seu 
trifoiul prepară terenul escelent pentru ele, și după el 

"sunt absolut sigure. Pământurile nisipâse .și cele.'cal- 
car6se nu-i convin, ca unele cari sunt prea secetose 
şi uscate. Pe terenurile humâse și marecagidse, deşi 
se face, dar îl smulge: gerul la îngheț și desgheţ 'din.- 
pământ, și piere de multe-ori iarna; acolo nu este sigur... 

„ Trifoiul voesce să mai găsâscă, un teren profund 
permeabil și bogat dela: natură stu bine îngrăşat. la 
plantele premergătore. Faţă . de substanţele” nutritive 
din pământ, el este forte pretenţios, cu deosebire faţă, 

“de tosfate și -potasă,: din care consumă mult, Faţă
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„de azot este mai puţin esigent, căci el pâte să -assi- - 
anileze azotul liber din atmosferă, şi lasă pământul 
„mai bogat în azot de cum .l'a.găsit. El cu foile.lui 
cele multe, acopere și. umbresce bine pământul, îl ţine 
tot-deuna raven deschis şi permeabil, accesibil aerului 
şi gazurilor, şi lasă. după sine. un bogat deposit de 
substanțe alimentare în pământ. .. .. ... Da 

| După cercetările lui Heiden după trifoiul roşu rămân 
pe loc la un hectar de pământ următorele substanţe: 

„ miriști și rădăcini uscate. 5168.7 klgr. conţinând 104,2 
„klgr. azot și 360,8 klgr. cenușă: compusă.din 56,2 klgr. 
calce, 35,1 klgr. magnesie, 58,9 klgr. potasă, 17,9 klgr. 
sodă, 51,5 klgr. acid sulfuric, şi 85,9 kler..acid fosfo-.. 
Tic, și altele. Nu numai că itrifoiul lasă un mare de-” 
posit de principii alimentare. în urma sa. da “el și 
amendeză pământul prin aceia, că-l curăţă de buruieni, 
îl face permeabil: și afenat. prin rădăcinile sale. :De 
aceia, el. prepară, terenul escelent, pentru grâu și orzul de 
tâmnă, mai bine decât un ogor sterp fără gumoiu. 
Prin. urmare el s'ar potrivi forte bine din .mai multe 

„privinţe de a-l cultiva în locul ogorului sterp, în. sis- 
tema trienală și alternă seu. schimbătâre.: o i 

Însă el are particularitatea, de a nu se face, când 
îl semănăm de repeţite-oră. și prea des pe acelaşi te- 
1en, și mai curând de 8—10 ani el să nu vină pen- 
-+ru a doua ră, pe acelaşi teren." El. produce fenome- : 
nul numit <obosela de trifoiu în pământ, -după care în 
un anumit interval de timp, trifoiul nu se: mai face. 
Dacă. totuși necesităţile economiei ar pretinde să-l 
cultivăm mai curând, atunci în acest interval. mai 
bine îl inlocuim prin un alt. soiu de trifoiu : -trifoiu 

- alb, s6u corcit ete., care reuşesce pe deplin şi apoi la 
*3—10 ani îl putem cultiva pe el iareşi cu bun 'suc- : 
ces.. Causa acestei oboseli nu este încă pe deplin cu- 
noscută. o NE „i 

In cultura alternă,. el- se. potrivesce de minune, - 
atât; pentru a-l folosi un singur an, cât şi pentru doi 
ani de folos. Mai mult de 3 ani dela: semănat însă 

-să nu-l lăsăm, căci în al treilea an este deja destul de
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var, de nu mai renteză pentru producţiunea de nu- teț, ci numai pentru producţiunea de „seminţă.  Re- coltele principale de, nutreţ le dă în anul al doilea. dela semănat, seu în primul an de folos, iar semința mai „bună și multă dă numai în al. treilea. În anul întâiu 
şi dacă lam lăsa pentru producţiunea de semință, T&- mâne mare parte sec și -produce puțină seminţă.. În: cultura, schimbătâre el se folosesce cu preferință un. 
singur an. , De e a 

În rotaţiune, trifoiul se semănă după cereale seu - după plantele prăşitâre și olei6se, și pe cât e posibil. în al doilea an după, 'gunoiu. Cu totul nepotrivite sunt, pentru el plantele leguminsse și cu deosebire bobul şi. tritoiul iusuși. După plantele prăşitore gunoite, cari lasă 'după sine pământul desfundat, curăţit de buru: 
ieni și bogat, trifoiul reuşesce escellent, și este tot=.. dâuna, sigur. După el apoi reuşesc cerealele de tâmnă. - şi. de primăvară de o potrivă. Gunoiu nu-i dăm trifo- iului direct, ci este mai bine, a-l da tot-d&una plantei premergătore. De semănat tritoiul se semănă de obiceiu sub v plantă protectore pentru ca să nu-l copleșâscă, și suprime buruienile. a | m 

„ Cele mai bune plante protectâre pentru trifoiu sunt: 
cerealele de primăvară și de tâmnă: orz, ovăs, meiu, grâu de tomnă și de primăvară. El fiind mie Și gin- gaș, la început nu pote suporta arșita. screlui și are lipsă de un apărător Ore-care, iar mai târqiu după ce 
și-a format bine rădăcina, are lipsă de lumină, pentru. - desvoltarea foilor și tormarea, mugurilor. Cerealele mai "mică sunt mai bune decât cele înalte, pentru-că.. „nu-i rețin întrâgă lumina. Sub Orz; ovăs,. meiu îl. se- “m&năm îndată după planta protectore, iar sub grâul şi orzul de tâmnă numai primăvara, la grăpatul acelora.. 

Seminţa, de trifoiu încă merită deosebită atenţiune, 
căci și ea se amestecă şi falsifică' forte des. Ea: se  falsifică cu semința dela Medicago lupulina, sulfina, cu. 
țărina și alte gunsie. Forţa, germinativă a lui se con- servă binișor 2—8 ani, iar d'aci nainte scade progresiv cu timpul. Ca-să pstă germina, semința absârbe multă,
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apă (117%/,. din greutatea sa) şi-și măresc6. volumul. 
Durata germinaţiunei depinde, de. temperatură; pote - 
germina și la o temperatură tare scădută de 1—20 
d'asupra lui zero. Cotiledonii' săi. sunt diferiți de fox- 
ma frundelor ulteridre.: După Haberland tritoiul ger- 
min6ză la o temperatură de 4,7% C. în 71/, dile, la 
una de 18,50 în 1 qi.:O semință se pote considera la 
de tritoiu bună, când conţine 4—5 la sută corpuri. și 
materii streine, și resare 80%. . Pa 

Atară de corpurile streine amestecate cu .și fără 
intențiune, semința de trifoiu conține de multe-ori și 
„semințe de parasiţii săi cei mai periculoși: torţel şi 
lupâică. Contra lor trebue să ne ferim prin luarea, de 
tote precauţiunile posibile.. Cel mai bun lucru este de 
a o da la trior. Firma Bernhard Pretseh-Jena a con-. 
struit un trior special pentru alesul cuscutei din tri- 
toiu. Mai sunt în us şi alte mașini pentru alesul ei. 
Cu ele. se alege tot-odată și semința de lup6ică (Oro- - 
banche), care încă este tare măruntă și trece prin site. 
Din contră, dacă trifoiul este încă în învelişul- său nu-i 
strică, căcă învălișul "i conservă; umiditatea mai bine. . 

Cantitatea de semință, necesară la hectar este de 
8—10 klgr. când îl semănăm prin împrăștiere, iar în 

„Y&ndură şi mai.puţină 6—8 klgr.; iar în -condiţiuni .. 
„puţin - favorabile dăm mai multă semință 15—20 

- Rlgr, la ha. | | ca 
„Timpul semănatului la tiifoiu depinde de climă 
şi teren. El trebuesce semănat primăvara fie cât de 
timpuriu, pentru ca să potă resări și: să-și întărescă | 

“rădăcina, pănă ce nu intră secetele. De aceia unii îl 
semănă i6rna pe zăpadă, s6u îndată după ce s'a luat 

* zăpada, ca. să intre cu mustul zăpedei în pământ. 
- Alţii îl semănă din. precauţiune: tomna, îndată după 
„sem&natul grâului, ca pănă ce întră gerul,el să-şi potă 
întări rădăcina în de ajuns. Dar în locurile de tot 
„mmede şi cu multă zăpadă, el degeră adesea iarna; şi. 
acolo este mai nimerit de a-l semăna numai primă: 
vara, după.ce s'a svântat pământul.” De: îngropat se 
îngropă puţin la 1,5—2,0 cm. adâncime, cu o grapă 

/ - - 7
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uşoră de lemn-seu de mărăcini. Mulţi nu-l îngrâpă de 
loc, ci lasă ca. să-l îngrâpe plâia' su ca să intre în. 
pământ cu apa din zăpadă, ori că-l apesă numai cu "tăvălugul. la “pământ. i | 

După ce a resărit, el îşi desvâltă cu. deosebire 
- rădăcina și numai după ce îi 's'a luat planta protec- 

tore, cresce viguros și în tijă. După secere la 3 s&p- 
tămâni el acopere 'miriştea plantei protectâre cu de-: 
săvirșire. Pănă tâmna, el ne pote da şi'o cositură. 
Totuşi nu este bine să-l. cosim în anul întâiu, ci să-l. 
pascem numai cu vitele, căci prin cosire îl stricăm şi 
avem perderi în recolta anului viitor, | 

Dacă la apucat iârna slăbuţ, atunci ?i putem 
căra peste iârnă urină, compost mărunt's6u un gunoiu 

„mai păios, care îl adunăm primăvara ce rămâne 
uscat. Gunoiul păios îl apără tot-odată şi contra .ge- 
rului, iar părţile fertilisante ale lui intră cu. plâia și 
apa de zăpadă în pământ.. Când tâmna însă-s'a făcut 
prea mare și îmbelșugat îl pășunăm cu vitele, pentru 
ca să nu putredescă, peste ierna. Însă nici odată să nu] 
pascem cu vitele mari. pe timp umed și pe terenurile 
argilose,.şi nici cu oile pe terenurile nisipâse, care 
să-l sectă din pământ cu rădăcină cu tot. = 

Primăvara după ce s'a dus zăpada, îl grăpăm 
„bine cu o grapă ascuţită de fer; s6u cu o grapă spe- 
cială de livedi, pentru ca să rupem c6ja și scorţa ce 
sar fi prins, şi aerul să pâtă pătrunde iareși în pă- 

„m6nt. Când primăvara se pâte. smulge. trifoiul fără 
multă "greutate din pământ, rădăcina lui fiind putredă 
atunci unicul remediu este 'de a-l întorce Şi a semăna 
altceva in locui. Însă, dacă. rădăcinile lui deşi sunt 
isolate de ger, “dar totuşi se mai ţin încă cu rădăcinile 
fibrose în pământ, atunci “i. trebnesce numai o tă- - 
vălugire bună cu tăvălugul cu. zimți s6u: verigi ca 
să-l îndesăm iareşi în -pământ. După grăpare. stu tă- 
vălugire este bine că să-i dăm gips -pulberisat, care | 
se împrăștie diminâța pe rouă, ca să se lipâscă de 
foile lui. Adaosul. de gips îi tace tot-dtuna bine, ceea, 
ce se denotă prin culorea mai închisă a foilor și eres-
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cerea mai opulentă acolo, unde a ajuns. gipsul; faţă 
de alte plante rămase negipsuite. Când însă trifoiul 
a eșit slăbuţ de tot din iermnă, şi-a perit cea mai. 
“mare parte, este mai nimerit lucru de a-l întorce în- 
dată, pentru a nu da timp -buruienilor, ca, să se încui- 
beze în el și să formeze vetre. e 

“Dintre buruieni se găsesc în el 'pirul (Agropyrin 
repens) tot-odată burui6na cea mai periculâsă pentru ! 
el, apoi patlaginea (Plantago -lanceolata) cu atât: mai de 
temut, că și ea, formâză vetre, care suprimă mugurii de- 
trifoiu, iar semința ei abundentă este greu de curăţit - 

„din trifoiu, fiind și ea măruntă; macrișul mărunt (Ru- 
„mez 'acetosella), macul păsărese (Papaver Rhoeas) şi tros- - 

„“eotul (Polygonunm aviculare), pălămida (Cirsiun -arvense) 
„e mai puţin pericul6să, de 6re-ce el se cosesce înainte 

   

  

   
= 

Z == .. . Tri E eee enezza Te =) ae > criz .    
| Fig. 194, Torţelul (Cascuta trifolii), . ! 

'de a produce și împrăştia ea seminţa; romonița de câmp - 
(Anthemis arvensis) şi altele. Contra lor ne. asigurăm -.



— 394 — 

prin lucrarea, sistematică a păniântului, și curățirea. lui de seminţele lor prin ogor negru, cultura plante- 
lor prășitâre, arătură adâncă ete. - 
„Dintre parasiţi îl atacă torţelul: (Cuscuta trifolii) fig. 123, și (Cuscuta minor), lupoica (Orobanche “inor) e 

fig. 194.. Cuscuta este mai puţin 
periculosă la trifoin decât la lu- 

„cemă, .de '6re-ce el nu rămâne 
atâta timp pe loc; ca cuscuta să 

“se potă întinde prea tare. Contra 
ei ne apărăm prin curățirea se- 
minţei la trior de ori-ce seminţe: 

mărunte: și corpuri streine, și prin ardere cu paie 
imbibate cu petrol, şi împrejmuirea cu șanț seu să- 
părea pământului cu căsmaua. Din contră orobanche 
este.cu mult mai pericul6să și se ivesce une-ori în așa 

„mare măsură în recolta a doua, încât o pâte compro- 
mite cu totul. Contra ei nu putem face alt-ceva, de- - 
cât să-o sedtem cu radăcină cu tot și să eliberăm tri- 
toiul de ea înainte, de a-și fi putut produce și împrăș- 
tia seminţa. | i | - | 

_ Alţi parasiţă ce se mai ivesc pe trifoiu sunt: păliea, 
seu mana (Frysiphe communis), rugina cu c6dă (Uromuyces. | 

"apiculatus) şi (U. apendiculatus), şi în fine (Peronospora 
 trifoliorum de Bary) care face să putredâscă tritoiul, ca, 

şi cartofi de un alt parasit similar. Cea, din urmă este 
tare periculâsă, pentru-că fiind în mare număr, face ca, 
vacile însărcinate să avorteze din causa ei. Apoi 
Peziza ciborioides încă se ivesce mai rar, dar în mare 
măsură. Pe rădăcini se ivesc une-ori Rhizoctonia viola- 
cia ca și la lucernă și un vermuleţ Tilenchus (Anguil- 

„lula) devastatriz, care atacă inima trifoiului șI o face 
“să putredescă. . = Sa 

„„ Se presupune, că Peziza şi Anguillula sunt fac- 
- torii. principală, cari produc prin a lor înmulțire obo- 
sela de trifoiu în pământ, când acesta urmeză prea, 
des pe același teren. Sigur însă nu este. - 

Unde s'au ivit aceşti parasiţi - în mare măsură, 
acolo întârcem îndată, trifoiul, arându-l cu două plu-   

- Fig..194. Orobanche minor. 

N,
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guri consecutive în aceiași brasdă, la 25—30 cm. 
adâncime, ca să nu mai potă eşi afară, și, pentru 
câţi-va ani sistăm cultura, trifoiului : pe acel teren. 

-.. Dintre animale îi sunt vătămătore, melcul" negru 
de câmp (Limaz agrestis);, îl atacă cu deosebire. dela 
vozore; contra lui ne apărăm prin presărarea de var 

„nestins, pulberisat, pe rozâre; apoi ș6recii (Arvicola. ar- 
alis), iar dintre insecte (Hylesinus trifoi), care -r6de 
trifoiul cu totul de rămân vetre g6le în urma lui; gân- 
dacul dela (4pion apricans) și (Hilastes trifolii),. Sitones 
lineatus  futurile dela. (Jfamestra pisi) şi omida dela, 
(Plusia” gamma). Ra a | 

Recolta. Trifoiul curat nu se prea păşuneză, cu 
vitele, mai des însă se pasce cel amestecat eu ierburi. 
In anul al doilea însă el, se cosesce! şi dă: folâsele 
„principale, cantitativ şi calitativ. Atunci îl „cosim ori 
de câte-oră se face, și ne dă 2—3 recolte. În anul al 
3-lea dela, semănat, ne-dă o cositură și seminţă, oră 
numai seminţa şi apoi îl întârcem pentru a putea 
prepara terenul în de -ajuns, ca să semănăm grâu' de 
tomnă în locui. Când îl folosim numai un singur an,- 
atunci de -obiceiu îi -luăm una -s6u două recolte, 
ca să ne rămână timp suficient pentru prepararea 
terenului: pentru grâu. Folosirea lui un an sâu doi de- 
pinde de starea, în care se găsesce. Dacă. primăvara 
este des şi peste tot. bine încheiat, atuncă. îl putem 

“tolosi și 2 ani corisecutiv, iar dacă presintă multe ve: 
“tre, și goluri, atunci nu-l putem folosi mai mult de L. 

7 

an. După trifoiul des şi bine încheiat, se fac şi ce- 
realele bine și sunt tot-deuna sigure; iar dacă trifoiul 
a fost rar şi-plin cu vetre de buruieni, atunci nici ce-. 
realele nu. reușesc, și pentru a le putea semăna este 
necesar, ca mai întâiu să curăţim pământul bine de 
pir și buruieni; deci vom fi siliți să-l întârcem cât de, 
timpuriu și să ne mulțumim cu o singură recoltă. 

Nu atât anii de folos. vine în considerare, cât 
"epoca la care să-l -cosim, pentru a da, folsele mac-" 
sime. El se cosesce tot-dtuna când. majoritatea lui 
"este în ;fl6re.. Atunci obţinem -cantitativ și. calitativ 

i
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„recolta cea mai mare. Pănă ce este crud; înainte de 
a înflori, el se digeră şi. assimileză mai bine în corpul 
animalic, deși de multe-ori avem perderi în cantitate; 
perderea însă nu o putem'obţine în a 2-a recoltă — otava 
lui — de 6re-ce otăvirea lui: din nou depinde în prima 
linie. de umiditatea ce se află în pământ, eventual de 
o plâie bună ce vine în. urmă. Nu esistă aceste con- 
diţiuni la cosirea lui, atunci tijele se usucă și el odrăs- 
lesce din nou abia cătră tâmnă, după o plâie bună. 
Deci e mai practic'să aşteptăm la prima recoltă să 
se. desvâlte bine, şi să obţinem macsimum de produc- 
ţiune, decât să ne. grăbim și tindând la 3 -recolte, în 
urmă să fim siliţi a ne mulțumi şi numai cu 2 recolte 
mediocre, din a n6stră greşelă. | i 

„De uscat trifoiul trebuesce tot-deuna uscat pe pi- 
vamide scu: capre; el se usucă. mai anevoe decât 'lu- 
„cerna, fiind-că este şi mai mustos decât ea, dar tijele 
lui nu sunt aşa de băţose. | aa 
„În privinţa efectelor uscărei lui pe capre și după 

metoda usitată la fânul de livade -- E. Schultze — 
Darmstadt, a găsit următorea diferință la acelaşi tri- 
foiu- uscat după, ambele metâde. dar ploat la uscare: 

Ploat pe piramide : Ploat pe brasăde: 

  

„Principii albuminoide . 11,990 8,15%, 
Materii grase . . . . .  : 940% 1,61% 
Celulosă ... . î:.. 32,68%, 43,02%, 
Materii extrative fără Azot  . 35,33% 29,60% 
Cenuşă: 4,26'/, 2,85'/ 

Suma substanţelor alimentare 48,95%, 39.36%). 
„diferința: . | 9,594 . 

din aceste au fost solubilă 
în apă... 27,77%, 19,43%, 

| Din acoste vedem, că perderile sunt considera- 
bile la cel uscat după metoda ordinară, usitată la 16- 
nul de livade. . | | 

„ Pentru producțiunea . de .semință lăsăm trifoiul 
pănă ce sa, mai rărit ca să aibă lumina necesară fie- 

„care capitul. Atunci dacă trifoiul .a înflorit bine şi. în 
"urmă este timpul cald și frumos; putem conta la oz
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bună recoltă. Reuşita; ei însă depinde, dacă este un - 
timp frumos pe timpul înforirei su ba. . Fecundaţiu- 

* nea, Ja trifoiu se face în .genere de cătră insecte, şi 
în special de bondari și ale insecte masi, cari trans- 
mit. polenul din fl6re în fire. Când însă timpul este 

„ploios şi nefavorabil pentru .umblatul insectelor, atunci 
„trifoiul rămâne netecundat şi nu l6gă. Miller a obser- 
vat, că la transmiterea polenului la trifoin participă 

„19 specii de bondană şi 26 alte specii de insecte — 
himenoptere şi flutmă; nu însă și albinele, a căror 
cioc este prea scurt pentru a put6 suge mierea din 

“florile lui. DE | 
| Seminţa la trifoiu o putem lăsa să se-cocă bine, 
cu atât mai mult că ea nu se. scutură. Se pot rupe 
căpușorele lui, dar de scuturat ba. Seminţa este coptă de * 
ajuns, când căpușorele sunt tâte de culâre brună ori: 
ngră, iar seminţa din ele este. lucie, tare şi convexa. 
Atunci trifoiul se cosesce ori. se seceră cu. secerea, 
iar pentru uscat îl punem: pe piramide. stu schele, 
„unde rămâne pănă -ce sa uscat cu desăvirşire.. De 
„tueerat se pote treera pe o muşama pe loc, 's6u mai: 
bine pe arie și tot-dâuna.când atmosfera este uscată, 
sâcă, și este căldură mare s6u mai bine pe ger. Seminţa 
lui pănă este îmbrăcată în învelișul floral — petale 
„— este tare igroscopică, atrage îndată umedelă, din 
atmosferă și se slobâde. _ a - 

- ” Deși 'trifoiul-se treeră forte uşor cu mlăciul. 
„şi maşinile, dar este mai greu: de scos seminţa din .. 
„învelișul ei, care ne: dă mult de lucra. Din. causa lor 
_trebue.să-l batem și dăm la maşină: de repețite-oră, 
pănă să-l putem curăţi în de ajuns oră să ne servim . 
de mașini proprii. Firma K. Drossler Neutitschein a: 
construit nisce răzitâre speciale pentru curăţitul lui 
pe: care. le legăm pe toba mașinei de treerat, iar Jul. 
Carow— Praga a. construit o. mașină; specială pentru 
desghiocarea seminţei de trifoiu; cu Nr. I. se :pâte cu- 
răți 20—25 klgi. semința pe Gră'.și costă 450 A. 
iar cu. Nr: II 30—40 klgr. pe ră și: costă 600 îl. 
Apoi pentru curățirea seminţei, de 'cuscută, orobanche
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“şi alte necurăţenii, seminţa de trifoiu trebuesce tot- 
deuna dată de repeţite-oră la tridre speciale. . 

„„. Producţiunea la tritoiu este tare variabilă după 
i după an, dela 200—400 q nutreţ, verde și 
50—100 q fân uscat, iar seminţă. dela 340—600 klgr. 
seminţă curăţită gata la ha. Un hectolitru de seminţă, 
de. tritoiu cântăresce 70—75 klgr. E 

După Emil Wolf în o sută de. părți de trifoiu 
sunt cuprinse substanțe nutritive: | 

e | apă: cenasă: albumi- hiâro- corpuri Rap, Mutritiv: 
Pân de trifoiu de cal, . -„ D0ld8: carbonat: “grase: -. ca 1: 

vinfer, e e . 150 iu! 57 379 10 7, 
„Fen de trifoiu de cal. . | | | 

mediocră .'. . . 160 58 . 7.0 331 1,2. 59 
Fen de trifoiu de cal.. i 

bună -. 3.1. 165 6,0 85 332 1,7. 50 
Fen de trifoiu de-cal. _ Di | 

forte bună... . 1655-70 10,7 376:. 91 4,0 
Trifoiu verde înainte | 

de înflorire . . „.. 830. 1,5 25 "TA 0,5 38 - 
Trifoiu verde în de- 

plină fore . . . SO4 18 17 87 04 67 
Trifoiu de pășune. . 830 1,5: 36 74 '0,6 2,5 
Fen bun .'.,:.:,-,  — — 10,0 30,1..1,4 34 - 

„Trifoiul roșu - verde și făcut fân este un nutreţ 
escellent şi de .mare folos pentiu oxi-ce fel de vite. 
Trifoiul verde tăiat mărunt îl mănâncă, pănă și rimă. 
torii. Ca, pășune de: vite, 'trifoiul se potrivesce mai: 
bine atunci, când este amestecat cu ierburi şi mai 
puțin când este :pur. Trifoiul verde este un nutreţ es- 
celent pentru vacile cu lapte și vitele de jug; dar uscat: 
nai bun pentru cai și oi, decât pentru vitele cornute, 
din causă că este mai cocenos şi vitele cornute nu-l 
pot rode și nici că-l digeră în de ajuns. 

La nutrirea vitelor cu trifoiu verde sunt de lipsă 
luarea, tuturor acelorași .precauţiuni pe cari le-am vă&- 
dut ca-necesare la lucernă, pentru a nu produce me- 

„„teorisațiă — umflare. ea „- 
| Dacă vacile dau în urma trifoiului verde un lapte 
prea apos și cu puţin unt și substanţe uscate în el, atunci
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le trebuesce dat un adaos “de alimente: întăritore — 
concentrate — și reducerea raţiunei de trifoiu verde, 
înlocuind trifoiul cu:fân uscat. 

| Trifoiul incarnat. | 
Trifoiul incarnat seu cărniu (Zrifolium incarnatunm) fig. 195, - 

este o plantă anuală şi bienală, cu tija erectă de 60—80 em. 
înaltă, cu florea frumosă lungăreță purpurie sâu rosa; se cultivă Ă 
des în streinătate în localităţile cu clima temperată din regiu- 

„mea vinului. Are vegetaţiunea scurtă și dă pe an numai două re- 
colte. Sunt mai multe -varietăţi, dintre cari unele timpurii, altele 

"târdil.. Fiind-că, vegetaţiunea lui 6ste scurtă, -îl putem. intereala, - 
între recolta trifoiului roșu, ca să-l avem înainte şi după cosirea ' 

d      
e“o 9 | 
Fig. 125. Trifolium incarnatum. 

trifoiului roşu. El se pote: semăna atât primăvara, cât şi tmna. 
Semănat tâmna prin Septembre se desvâită mai bine, înfrățesce 
tare în formă de rosetă, și primăvara îl putem. cosi de timpuriu 
pe la finea lui Aprile seu prin Maiu, ca în locui să semănăm. altă 

” plantă, după ce am luat. deja pământului o recoltă. Semănat, însă 
primăvara, nu producea atâtea foi, ei “i dă. în curând: tijele -și 
el rămâne băţos și aspru. Apoi vine în, considerare Și clima; o 
climă arridă şi secetosă .ca, şi geruri cumplite irma, nui priesc. 
Seceta îl împedică din desvoltare şi isrna piere când gerul este | 
mare'şi pământul fără zăpadă suficientă. În. climele calde el 
merge mai departe spre. sud, decât orl-care altă specie de trifoiu. 

Faţă de teren voesce să aibă tot-dsuna terenul 'interme- | 
„diare bogate şi duler, Nu-i priesce nici pe argilele tenace şi lu- 
turile galbene, nici pe nisipurile sărace şi uscate. Încolo cultura, 
lui este de tot simplă. . SE _ Pa ” 

"Semănat- pur nu îi se dă dâcât o singură arătură, “și se 
&rapă bine terenul în: urmă. Dacă se: semănă sub o' plantă pro- 
tectâre, atunci este de ajuns 9 singură grăpare bună; “și apoi 
se semănă. . -- aa a '



—, 400 — E 

7 Semința lui să 'fie tot-dâmna prospătă, căci el își perde de 
timpuriu. forţa germinativă. Se pote -semâna, semința, curăţită, 
seu cu păstăi; când este curăţită îi'se dă 15—90 Klee la ha, 
„iar cu păstăi cantitatea să fie îndoită. De acoperit se acopere : 
în destul grăpându-l cu'o grapă ușoră de lemn stu de mărtcini. 

Dintre buruieni ? i sunt vătămătore pirul (Agropyrum repens) 
şi &ramineele în genere. cari formeză vetre. Cuscuta ? i este mai 

- „Puțin dăunâsă, de ore-ce nu-l lăsăm să rămână multă vreme pe 
„loc, ca ea să se pâtă întinde. Dintre animale îl atacă melcul. de 
câmp (Limar agrestis), care îl vătămă tare, el fiind una. . dintre 
plantele timpurii. 

De cosit îl cosim când este în flore, căci mai târdiu se 
înlemnesce tare, și atunci vitele nu-l mănâncă bucuros. De obi- 
"ceiui- el se dă verde la vite, și se usucă și face fen mai puţin. 
Seminţa, se ia dela. a 2-a recoltă. , 

Producţiunea este de 120—180 q nutreţ verde, seu 24--36 q 
„fen uscat şi i 800— 500 klgr. semință Ja ha.. : 

Teitoiul alb seu tiritor. - 
'ritoiul alb scu tiritor (Trifolium repens) fig. 136, cu rhi- 

zomi subțiri, ce se întind și tiresc pe pământ, şi din distanță în 
distanță produc 'ră- AD, 
dăcini adventive, car - o AS 
întră în pământ și 

dan loc la noi vetre. 
Numai când este prea . 

des stu în amestec cu _ Ay 
alte trifoiuri-şi ierburi, € 
sl se ridică în sus şi 

cresce pănă la 40—50 

em. înălțime. Pe pă- 
mânturi sărace și us- 

cate rămâne însă tot- 

deuna “scund și lipit 
de pământ. EL dureză 
mai mult decât; tri- 

„toiul roșu! cultivat.     EI dă însă numai o. | 

recoltă pe an sâu 0. Fig. 125.-'fritoiul alb (Trifolium repens).
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pășune bună, care însă este tot flâre și foi mărunte, ce se di- 
geră uşor și peste tot, Rupt, de. timpuriu, el -se reproduce în. 
curând, și de aceia el se potrivesce mai bine pentru păşuni, 
decât pentru fenaţe. | Di Ie 

| El reușesce pretutindenea la noi atât la, câmpie, cât şi la 
coline și munte, pănă pe virfurile munților celor mai înalți.: 

„Reușesce pe tâte terenurile fără deosebire de composiţia, lor 
mineralogică, numai! să fie ceva bogate în substanțe organice. 
Se face pe argile 'şi luturi compacte, terenuri : intermediare și 

„dulei, nisipuri şi terenuri humâse, car nu stau sub influința unei 
“ape stagnante. La, secetă resistă binişor. În mlăştinile secate el 

este una, din pionii dintâiu, ear pătrund și se instaleză în ele, 
Și înaugureză acolo o nouă vegetaţiune. | 

„Trifoiul alb pâte fi întrebuințat cu: bun succes și în fena- 
ţele și pășunile de. veci, pentru ameliorarea florei deja esistente,. 
împrăștiindu-l numai primăvara, seu tâmna la, împrăștierea mu- 
şuroielor de cărtiță și furnicare, sâu în urma, grăpărei pajiștei 
cu o grapă ascuţită, de unde apoi.se întinde în lături. De cul- 

_tivat pur se cultivă mai rar, cel mult numai pentru producțiunea, . 
» de seminţă și mai rar pentru producțiunea, de nutreţ; în fenaţe 

şi, păsciunl artificiale. din contră se cultivă mai des în ameste- 
curi cu alte plante atât. papilionacee, cât și graminee. 'Totuși 

"pe terenurile bogate şi cele cari sunt în forţă stu supuse irri- 
„gaţiunei din el să dăm" semință puţină de tot, căci el cresce 
atât de viguros încât suprimă âlte ierburi mai de valâre decât el. 

Cultura lui se asemănă întru tote cu cea a trifoiului TOȘU. 
“ÎL putem semăna sub o plantă protectâre, tâmna scu primăvara. 
Pur se dă 10—15 Klgr. la ha, semință ni find mai. măruntă 
decât a celorlalte, iar pe terenurile bogate se dă și numai 8—10 

| “kigr, la ha. De grăpat nu este necesar, dar ?i putem da 'cu;tăvă- 
lugul, prin care se apasă în de ajuns, şi: apoi intră cu plâia în 
pământ. Se semănă tot-d6unu sub o plantă protectâre. De durat 

„pote: să dureze - pe: locurile potrivite pentru el câte 8—10 ani. 
“Une-oil însă 'mai cu s&mă atunci, când pământul este sărac,. - 

el rămâne rar și atunci are lipsă. "de îngrășeminte: urina, seu E 
de un compost bun, gunoiu mărnit, cenuşă etc., şi apoi în ur- 
ina lor odrăslesce iareși, încât suprimă buruienile cu desăvirșire. . 

EI dă-o singură câsă pe an, ŞI o pășune. bună, scu cel 
mult două recolte. Se cosesce după ce a trecut florea, căci el 

Dr. G. Maior. „Agricultura generală“ II, ."! A 26 
,
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nu înlemnesce. Este un nutreţ escellent pentru vacile cu lapte 
şi vitele tinere în desvoltare. De păscut se pote pășuna când 
Sa ridicat ceva, ca vitele să-l pâtă prinde, fără de a-i vătăma' 
rhizomil. 

Producţiunea, lui este de 20—30 q fn uscat la ha, şi: 
3—600 klgr. semință la ha.. Un hectolitru de semință cântăresce 
18— S2 klgr. 

7 

Triftoiul corcit. 

- Trifoiul coreit s6u ibrid (Zrifolium  hybridun) fig. 127, se 
consideră ca, o formă intermediară între trifoiul roșu de livade și 

„cel alb. Este o plantă, care se cultivă mai rar. pură, dar. des în 
amestecuri cu/alte ierburi, de Gre-ce este mai productiv decât 

cel alb tîritor și mai fraged, deși mai puţin! pro- 
ductiv, decât cel roșu. El nu este aşa cocenos ca 

- cel. roşu, devine mai bogat în foi şi fiind mai greu 
şi mai subţire, tinde adesea, de a se culca la pă- 
ment; ca să nu cadă şi putredescă, trebue semă- 
nat în amestec cu ierburi inspicate. . 

EI se face pe terenurile. ravene şi jilave; te 
renurile argilose şi lutose cu margă în subsol, sunt 

„cele mai bune pentru el, dar reușesce şi pe  argi- 
lele compacte şi reci, unde. alte specii de _trifoiu nu 

- reușesc. Pe la fontanitui și prin rovine, el este forte 
, abundent şi contribue. mult la ameliorarea, florei ac- 

- cide de rovină. În terenurile marecagidse şi turbâse, 
- svântate şi “uscate el se “pote 

seo cultiva cu fârte bun succes, * 
> 

“ Pe terenurile nișipâsa și arride 
însă el nu se face, și dă mai 
puțină recoltă decât trifoiul 

Fig. 12, Tritolium nsuridun, - alb chiar. El se împacă bini- 
şor şi cu sine însuși, și după 2—3 ani pâte fi cultivat iaresi 
pe același loc. În amestec cu ierburi, ierba lui 'Timoteiu, golo- 
moţul trifoiul roșu îl sprijinesc și țin în suspensiune ca să nu . 
cadă „jos şi să putredescă. 

Cultura lui este identică cu a celorlalte specil. de tritoiu. 
Se semănă sub o plantă protectore, tomna stu primăvara câte -  
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câte 10--15 kler. seminţă la ha. :De pășunat. se pâte pășuna, 
“când vitele. au ce prinde cu gura, fără de a-l smulge din pământ, 
De cosit se cosesce de 2—8 o1X pe'an. Pentru producțiunea de 
semință se lasă cu preferință cel pe locurile mai ridicate, iinde: 
cresce ceva mai rar, El se dă la vite atât în stare verde cât. 
si făcut fân. - Aa i n 

Producţiunea este de 150—250 q nutreţ verde și -30—B0 
fân uscat, iar seminţă 150-—350 la ha. - 

Sparceta. | 
„„» Sparceta s6u sanfoin al francesilor (Onobiychis sa- 
iiva) fig. 128, este o planţă vivace, ce cresce în stare - 
“spontaneă pe la noi pretutindenea prin fânaţe și pă- 
“șuni pe terenurile calcarâse și mărgose. Tija ei este 
srectă de 30—60 cm. înaltă ă | 
cu, foile obovate cu 6—13. 
părechi de foiţe. Inflores- 
cenţa 6 în strugure, cu forte 
multe flori: purpurii - roşie- 

„tice. Păstarea -ei este aspră 
„cu buburuze şi conţine câte 

o singură semință. Semin- | 
tele au foima bobului de - 
fasole, dar sunt cu mult     

| Fig. 128. Sparceta (Onobrychis, sativa), . | 

mai mici, numai de 3—4 mm. lungi, și 2—29,5 mm. late. 
„„Spareeta este o plantă,! care iubesce varul. Ră-. 

dăcina ei este lungă pivotantă; și gr6să, de 2—3 ori. 
mai lungă ca cea dela, lucernă. Pe terenurile calca-. 
rose și margâse rădăcina ei pătrunde pănă la 6—7. | 

- ă . , O0e
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m. adâncime şi despică şi. sferimă, stîncă dacă găsesce 
numai puțină țărină asupra, ca să potă resări şi a-şi 
prinde bine rădăcina. De durat ea durâză pe locurile 
potrivite pentru ea 10—20—30 ani şi mai mulți, însă 
este mai puţin productivă decât lucerna, căci de obi- 
ceiu nu dă decât o :cositură și o păşune, și numai: 
în. anii cei buni şi:pe terenurile favorabile dă două 
xecolte, În schimb este forte nutritivă, de! unde .fran- 
cesii au numit'o fân de sănătate, căci ea este cel mai 
„bun nutreţ pentru vitele bolnave și reconvalescente. 

Faţă de climă, ea reuşesce la ni pretutindenea. 
atât la câmpie, în Bărăgan, cât şi în Baltă, -in coline 

- cât şi la munte. În delta Dunărei, noi am găsit spar- 
ceta de 2'm. înălțime şi forte abundentă, iar dr. 
Brândză a găsit'o spontanea pe munţii Bacăului, ai 
Muscelului, la Predeal, pe Ciahlău, Bucegi: ete. cu un 
cuvânt pe “toți munţii noștri, pănă și pe'cei mai înalţi. 
La, secetă, resistă forte bine, căci cu rădăcinile “sale - 
puternice şi adânci, ea, găsesce tot-deuna destulii umi- 
ditate în subsol. / 

„Faţă de teren, voesce să găsescă tot-dâuna var 
în pământ, fie în sol fie în subsol; dacă lipsesce va.: 
vul, trebuesce să i-l dăm noi. Terenurile. calcarose, 
margele. şi diluviul cenușiu cu. concreţiuni şi nodule 
de calce în subsol, sunt cele mai bune pentru ea, şi 
acolo ea duieză un veac de om. O putem cultiva Și 
în petrişurile calcarâse, unde în subsol este încă stinca, 
de var, căci pătrunde printre crepăturile petrelor, le des- 
pică și mă&runțesce. Nu iubesce. însă terenurile tenace 
şi impermeabile și cu apa stagnantă în subsol, care 
tace să-i putredescă rădăcinile. “Perenurile nisipose și 
petrose, sărace și arride le putem face apte prin cul- 
tura sparcetei pentru cereale. Încolo voesce să aibă: 
terenuri fertile, profunde şi curăţite de buruieni. : Bu- 
ruienile "i sunt vătămătore,: mai cu semă, în primii 
ani; când o suprimă adese-ori. | 

Din causa, vegetațiunei celei lungi, pe ea ca şi. 
“pe lucerna, nu o: putem lua în rotaţiunea ordinară, ei 

„0 cultivăm pe lanui: deosebite,: destinate numai pen-
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tmu- producţiunea de nutreţ. De 'cultivat se-cultivă mai 
bine după o plantă prăşitore, care a curăţit: pămân- 
tul de buruieni, și-l lasă desfundat și permeabil în urma 
sa. Ea se pâte cultiva și după râpiță seu după grâu 

„de tâmnă, porumb de nutreţ și altele; În viile distruse 
de .filoeseră, ea. ar fi planta, cea mai nimerită de a 

"folosi câţi-va ani pământul pănă la distrugerea, filoc- 
serei -și reînfiinţarea viilor. De multe-ori : o "semănăm 
în amestec -cu alte ierburi, și o dăm și primăvara la 
împrăștierea mușurdielor de cărtiţă, pentru ameliora- 

„„.zea florei fânaţelor și pășunilor. 
- De' semănat ea se semănă mai mult sub o plantă. 

protectore, tâmna scu primăvara, în curmezișul aceleia. 
In zona arridă a câmpiei, o putem semăna tâmna prin 
Septembre, s6u primăvara prin Martie și Aprile sub: 
grâul de. tomnă,-ca și sub orz stu ovăs. O. semănănr . 
“cu mașina în rânduri la 25—30 em. distanță, seu prin 
“împrăștiere, Seminţă ne trebuesce relativ multă, fiind- 

_că ea, este îmbrăcată și voluminosă, câte 17 0—240 klgr. 
- Ja “împrăștiere și 150—200- klgr. semănată în rânduri. 
De îngropat o îngropăm puțin numai 1—2 em. de adâne. 
Când -o semănăm pe ea singură în rânduri, trebuesce. 
curăţită de buruieni, ca să nu'o copleșescă buruienile 

"În anul prim, pe ea nu o putem pasce cu oile, ca să 
nu o strice pănă ce nu-şi-a întărit rădăcinile; Daci - 
„îmcolo o putem pășuna cu ori-ce specie de vite, și să 
o cosim! de câte ori se face. Ea se cosesce de obiceiu 
tot-duna când este inflorită. -. a 

Tâmna îi se usucă 'tija ca de 5 cin; 'dela fața 
pământului, iar primăvara următore. es de acolo alţi 

„muguri, în formă de rosetă. Rădăcina ei șse . înlem- 
nesce pe fie-care an tot mai tare. De aceia; în fie-care 
“tomnă s6u primăvară ea trebuesce bine grăpată, cu o 
grapă ascuţită de fer, ca să o silim să înfrățâscă din 
„nou. I6ma "i cărăm urină, compost, cenuşă seu un gu-, 
noiu mărunt, care:să pătrundă în: pământ : cu -mustul 
zăpedei. Buruienile o pot vătăma şi: suprima: numai 

„în primul an,-iar d'aci nainte le suprimă ea pe tote. 
Dintre ciupercile parasite o atacă -păliea (Erysiphe 

communis), rugina cu ,cOdă (Uvomyyces - apiculatus), şi
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(U. appendiculatus), și o a treia rugină, (Uvonmujces Onobry- 
chidis Bremi). Dintre, buruieni îi sunt vătămătâre cu 
deosebire osiga (Bromus. mollis), (Bromus arvensis), (Bro- 
us sterilis), (Avena elatior) și alte păiușuri. | 

Dintre animale o atacă melcul de câmp (Limax 
agrestis), păduchii de foi (Aphis ulnariae) și” musca He- . 
silor (Cecidomyjia- onobrechidis) a, „cărei omidi. galbene 
roşietici “i înțâpă foişorele de o parte, și le suge seva, 
prin care le împedică din desvoltare, iar celelalte se 
ăplecă în. spre ele și formeză mică cutiâre, ce conțin 
omida; parasitului, | De 

"De recoltat sparceta se recolteză tot-d&una - când 
majoritatea ei este înfiorită, după ce nu suntem si- 
“guri de o a-2-a recoltă. Când putem conta și la o: 
otavă, atunci o' putem cosi ceva și mai de timpuriu. 
Producţiunea ei este mai mică decât a lucernei, dar . 
ca calitate este mult superidră atât verde, “cât şi fă. 

„cută fân. De uscat fânul ei se usucă pe piramide, 
pentru ca foiţele ei să nu se rupă. Seminţa, ei se coce 
torte neegal, şi reclamă multă, attențiune și îngrijire, 
și se ia. numai dela o cultură mai. veche și deja 
rară. Recolta, este de 35-—40 q-fân uscat su S0—180 q 
nutreţ -verde. și 500—1000 klgr. semință la ha. 

După E. Wolf sparceta conţine substanţe diges- 
tibile în %:. | a 
Să Da apă: cenușă: principii hiâre- grăsime: Pap, cutritiv Fân recoltat în : - „ albomin.: carbon: a 

flore ... ,.. 16,7 62 7,6 358 La 
Sparceta, .verde IE a . 
„recoltată înain-" -. e “ | 
tede a înflori 81,4 1,2 30 79 05 29. 

Sparceta, este nutrețul cel mai bun, ce putem pro- 
duce în economia, proprie și potrivit “pentru tot telul, de: 

„- vite mazi și mărunte; chiâr. și paserile de curte. gâscele 
şi rațele o mănâncă bucuros dacă este tocată mărunt, 
Presența, ei prin: păsciuni și -fânaţe, ridică : forte mult, 

* calitatea, și. valârea ierbei.' Ca, nutreţ verde este . cel 
mai bun nutreţ, ce :pote.esista pentru vacile cu lapte 

[: 
2 3 O

a
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şi vitele: tinere: Fânul ei îl mănâncă caiă și oile cu de- 
săvirșire cât de cocenos ar fi el. : 

j | Lintea pratului. . 

_O plantă “care a făcut în timpul din urmă mult svon de sine, 
şi care pare a avea un mare viitor economic, din causa bogăției. - 
substanţelor albuminoide ce conţine, este Lintea pratului seu nem- 

- țişorii și Lathirul (Laiu yrus sylvestris TVagneri). Lathirul este forte 
bogat în specii sălbatice în flora nstră, dar cele mai multe din, 
ele sunt ainare și vitele nici nu le ating. Cel, cultivat de Wag-. 

„mer a fost găsit | de el cu ocasiunea miei escursiuni prin Carpaţii 
mici ai Galiției pe un teren de grese carboniferă cu totul ste- - 

"-ril şi pe o secetă teribilă încă deplin verde şi opulent, pe când 
în dul lui era totul uscat şi pirlit de secetă. 

"Lathirul lui Wagner este o 
plantă vivace, care se asemănă 
mult cu Nemţișorii seu Indrișaiul | 
de grădină (Lathyr us odoratus) 
are tijele de 1—2 m. înălţime, 
aripate şi scadente, frundele cu. 
pețiol: lat şi .aripat, şi se termină 
tot-dtuna, în un cărcel rămos, 

_cu o singură păreche de foliole, 
înguste și lanceolate, Inflorese- 
cență “i este în strugure multi- 
flor, de culore rosa cărnie. Păsta- 
rea este de 6—8 em. lungă, brună, „: 
cenușie cu câte 8—17 „seminţe 
rotunde „brune sân negriciose, 
cari se asemână mult cu acelea, .. 

-ale măzerichei. - 
Lathyrul, retişesce orl şi 

unde! în țările nostre, atât la Fig. 129. Lathyrus prateusis. 
munte cât Și la câmpie; supârtă,. clima, arridă -de stepă cu multă 

“uşurinţă şi pe secetile. cele mai mari el rămâne verde. În anul 
1895 între vr'o 50 plante. furagere el singur rămăsese verde la 
ycola dela Ferăstrău în timpul secetei celej mari din vară. 

- Faţă de teren, el este puțin pretenţios, - reuşesce pe oră și  
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„ce teren, fie el cât de sărac şi secetos, numai să nu conţină apă 
stagnantă în subsol. Nivelul apei să nu fie mai aprope de 4 m. 
dela, suprafață. -Reuşesce cu deosebire bine pe terenurile nisipâse, 
în petrișuri, luturi nisipâse şi petrișurile grosiere de cuarţ şi 
sărace. Pe pământurile mai bune şi de cultură încă reușesce cu: 
atât mai bine. Dacă esperienţele ulteridre vor dovedi utilitatea 
ui, şi că este inofensiv pentru vite, el va avea mare impor- 
tanță pentru raporturile nâstre economice dela, câmp cu deose- 
bire din Bărăgan, unde vara totul este uscat și pîrlit de secetă. 

"şi vitele stau să piară de fâme. Afară de acesta el se potrivesce 
'bine pentru îmbrăcarea şi fiesarea terenurilor inclinate: costișe, 
deluri, rîpe și pripâre tari, unde plâia și apa mână totă ţerina 

> în jos de vale şi rămâne tot-deuna numai pstră golaşe: se pote 
că acesta să fie întrebuințarea, lui de căpetenie. Prepararea tere- 
nului se face cu plugul seu cu casmaua; de semânat se semănă 
direct s6u se sădesce în urmă în rânduri la 30—35 em. distanță _. 
ca să potă îmbrăca, bine terenul și să suprime buruiena. 

Pământul pentru cultura lathirului trebuesce lucrat ca: şi 
pentru rapiţă seu sfecla. de zăchar. 'Tomna se ară de mai multe- 
ori, pentru a 'curăţi pământul de buruienă, şi arătura din urmă 
'i se dă pănă la 80 em. adâncime, și peste” isrnă se lasă pămen- 
tul. espus în brasdă crudă. Primăvara se grapă şi tăvălugesce 

- mumai, și apoi “i se dă, semință stu se sădesc plantele de 1 au. 
Este mai nimerit de a-l semăna după o plantă: prăşitre decât 
după cereale, fiind-că plantele prășitâre mobiliseză mai bine 
verenul și-l curăță de buruieni, ceea ce cerealele nu fac. 

“Semința lui resare forte anevoe, abia după un an de dile, 
din causa epidermei celei grâse; de aceia ea trebuesce: rasă 
pe o răzitore sâu frecată cu hărtie de sticlă — Glaspapier — 
pentru a-i spinteca coja, ca apa să pâtă pătrunde în bob. Cei 
mai mulţi îl cultivă întâiu în straturi seu resadnițe, unde *i pot 
da mai multă îngrijire şi al ţinea, curat de buruieni, i-l scot şi 
transplanteză numai în tâmna seu primăvara următore, O - 

Plantele se scot tâmna cu casmaua, scu cu un plug rajol 
fără cormană, apoi li-se reteză rădăcina cu un cuţit ascuțit, și peste 
iarnă resadul se păstreză în pivnițe uscate în nisip, scu și în 
grădină îngropate cu virful în sus şi acoperite cu paie și pă- 
meânt, -eventual se mâi pune și gunoiu pe de asupra, ca ele să nu 
degere. Primăvara prin Aprile terenul preparat gata se grapă
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numai și tăvălugesce apoi cu marcatorul tragem liniile- umde -- 
„are să fie pus. o | | IN 

- Distanţa între rânduri este de 30—35 cm., iar de îngropat 
trebue să le îngropăm și acoperim cu un strat 'de țerină, de 
4—5 cm. grosime. Când, pămentul este prea uscat trebue să 
udăm plantele de mai multe-ori pănă ce 'se.prind. La un hectar 

“de loc ne trebuesce.75—80 mir. de plante, iar la semănatul direct 
cu mașina .în renduri intermittente su cuiburi, ne trebuesce 50 | 
klgr. seminţă. Nu este rău ca după ce le-am acoperit să le îm- 
prăștiem pe de-asupra puţin gunoiu mărunt 'și bine fermentat, 

„un compost bun, cenușă de lemne, kainită seu sgura lui Thoma. 
„măcinată etc., cari le face tot-dâuna bine. o 
„În anul prim plantele trebuesc prăşite de repeţite-ori, pen-“ 
tru a le curăți de buruieni, pănă” ce şi-au întărit rădăcinile. De 
cosit riu' este bine să le cosim îndată, căci numai le vătămăm. 

„În cas de a fi prea mari, cătră tâmnă le putem pășuna cu vitele. 
Folosele. Folosele principale le dă lathirul,. dela al 2-lea. 

eventual al 3-lea an înainte, și dureză forte mult — dureză 20—30. 
„ ani și mai bine și an de an dă recolte abundente... Atunci îl 
putem cosi de ori câte ori se face. Se întrebuinţeză. atât; ca nu- 
treț verde cât şi uscat și făcut fân “cât şi ca, 'cositură cu bobe. 
În privinţa utilității lui încă nu dispunem de resultâte suficiente 
şi destul de sigure, ca să ne putem. pronunţa. definitiv asupra 

valorei lui economice. 

” Din causa amărăciunei lor, pe cele sălbatice vitele nu le mă- 
nâncă verde, decât numai cail şi oile, iar uscate le mănâncă 'une-" - 
ori şi vitele cornute, alte-orr nu. Apoi el conţine une-ori pe lân- 
gă principiile amari și substanţe vătămătâre și vitelor de ne-. 
suferit. Ca conţinut el este forte bogat în subsanţe nutritive, şi cu 

„deosebire în albuminate digestibile, mult. mai bogat chiar de- 
-cât-trifoiul roşu, Ma | E RE 

i După Stutzer fânul de cel de trifoiu roșu după 
| lathir conține în'%4: , | Wolf: 

apă TAR 164 
principii azotâse (albumină) 1845, . - 18 
celulosă . . . .:. . . 959%, „9260 p- 
“hidrocarbonate . . . ... 9794 j; 332 , 
cenuşă «e. 485, DB 
acid fosforic”. . . . 1 0,538 »- o 0,56 „. 
calce. ... .. e e 2 1,379, 201, 
potasă-.:. n ee DIT e 2186, 
azot. .. DOD 9 albumină digestibilă . . . 1713 Ș 70 n: 

+
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q fen uscat, şi 150—950 Elgr. semință. Fenul de Jathir se „pote 
amesteca, cu paie și cu tocătură de paie pănă la 1/4—2/, din 
greutatea, lui, și vitele tot îl mănâncă, Ca îngrășemânt verde la- 
thirul însă este de o valăre incomparabil mai mare, căci el este - 
una din plantele care âdună azotul şi-l lasă în urma lui în pă=. 

? 

ment; decr este potrivit: pentru îngrășarea terenurilor sărace. 

_“ Yimottica s6u iârba lui Timotteu, 
"Timofţica scu ierba lui 'Timofteu (Phleum -pratense) este . 

una dintre gramineele cele. nai :bune și se. cultivă, des în ţerine, 
atât pentru fân cât, și .ca pășune,,atât curată cât și în amestec 

„cu trifoiuri și alte ierburi. Ea, este o plantă, vivace, care se des- 
vOltă, târdiu și produce multă semință; De ordinar dureză câte 

„4 ani şi în anul al.doilea, dă recolta cea mai. mare, Când ia. 
dav florea, este deja prea. băţâsă şi înlemnită ; deci trebuesce 
tot-deuna cosită înainte de a înflori. . . e 

i Ruperea repețită a foilor ea :o suportă forte bine şi odrăs- 
lesce tare. D'aci ea se potrivesce bine pentru, pășune şi priesce 
la tote vitele. Semănată în amestec cu trifoiu, este forte bună, 
căci. ea se face cu deosebire: în anul al doilea și al treilea, 
când sia rărit deja trifoiul, și ridică mult val6rea fenului, căci 
ea atunci dă recolte macsime. Da : | 

'Timoftica recere o climă ceva mai umedă, un pământ frese, 

v 

"raven şi compact; argilele şi luturilă tenace îi sunt cele mai bune. - 
- Se face însă și pe terenurile marecagidse şi turbâse secate, şi 

dă recolte abundente. De ger și secetă -ea nu pere nici odată; 
dar este forte mulțumitâre faţă de ndatul cu urină seu de irriga- 
țiune; la udare cu. apa tulbure încărcată de nămol Și gunoiu. - 
Pură să semănă mai rar, însă des în amestecuri; pură se semănă 
numai pentru producțiunea, de seminţă, dar și aceia nu este ne- 
cesară, căci. seminţa ei fiind tare. măruntă, se pote ușor alege şi 
din trifoiu, Pură se semănă 14—18 klgr. semință la ha. iar în 
„amestec proporţional mai puţină. Dă pe an 1-2 recolte. 

E Raygrasul engles. - | 

Producţiunea anuală de nutreţ, se pâte evalua la 150—300 

| Raygasul stu Reygrasul engles Common Ryegras (Loliu 
pereune) fig. 129, supranumit de poporul nostru Zizanie, și Osiga, 
este o ierbă comună, ce cresce pe lângă cărări și drumuri, 

N



| — 411 — - 

prin fenațe şi păsciuni. Cultura ei” sa făcut pentru prima 
dată în Anglia, unde se cultivă pe o scară forte întinsă şi. dă 
recolte atât de abundente, încât nu le pâte produce nici o altă 

“ţeră din lume. Păjistele | frumâse și tapetele cele neîntrecute, E 
de prin parcurile englese, in clima cea umedă a Angliei, sunt 
datorite unic ei, Și la noi se întrebuințâză ea des la semănat 
prin parcul și grădini, sub numirea de Raygras, gason su icrbă, 

      | 
„Fig. 130. Raygras engles (Lolium perennt). | 

Ea este o ierbă de mare valâre nutritivă. și se pote semăna . 
atât pură cât şi în amestec cu alte ierburi și trifoiuri, atât pen- “ 
tru fenaţe cât şi ca pășune. Este plantă vivace, care dursză 4: 
-ani de dile; în amestec: cu alte ierburi înalte, ea rămâne 'mă&- ' 
runtă și face ierba desă. Suportă forte bina ruperea repeţită a foi- 
lor sale, de unde se potrivesce bine şi pentru pășune. În fenaţe 
şi pășunile de veci ea, piere după 4—6 aul şi trebuesce însemin- 

ţată din nou; . | IN e 
* Raygrasul engles recere o climă mai mult umedă, decât 

secetosă, și pământuri compacte și ravene. Cu cât pământul. 
este mai bogat, cu atât ea reuşesce mai bine. În grădini și par- 
curi trebuesce. des udată ca să nu piâră. Pe terenurile nisipâse, 

_calcarâse şi secetâse nu :se "face. La irrigaţitine resistă forte
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„bine. Pură se semănă mai rar, pentu: scopuri economice. Mai. 
des în amestec cu trifoiu și alte ierburi (16—20/,). 

Când 'o semănăm pe ea pură, 'dăm 30—40 klgr. semință 
- la ha, ca puţin, şi.50—60 klgr. ca cantitate normală. De semt- 

„nat o'semănăm sub o plantă proteatăre, și mai bine tâmna de. 
"cât primăvara. Pe an dă 2—3 recolte, Semința o luăm dela re- 

„colta a 2-a. Producţiunea anuală. de fân este de: 40—60 q și 
-800—400 klgr. seminţă la ha. | 

„..-Raygrasul italienesc. | 
__ Raygrasul italienese'.scu de Italia (Lolium îtalicuni) fig. 130 

se asemână mult cu cel precedent, totuşi se distinge uşor de 
el prin aceia; că spicul său este mai rar, spiculele sunt cu musteţe, 

   
„Fig. 181. Raygras italienese (Lolium italicum). 

iar vepstaţiunea lui dureză un singur an. În schimb însă, are'o 
reproducțiune enormă, cum puţine plante o posed și pe terenu- 
rile bogate stu unde o' putem ivriga ori îngrășa cu urină și 
îngrăşeminte lichide, acolo -este enorm de productiv. Pe câmpu-
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rile de ivrigațiune — Rieselfelder — dela Berliu, unde s6 îngrașe 
cu apele fertilisate după sistema tout â l-egoat, Vaygrasul se co- 
sesce 8—12 or, pe an. El formeză, planta: de căpetenie, în fâna- 
țele irrigate din câmpiile Lombardiei şi dela, Recea (Transilvânia). 

“Raygrasul italienesc” este isrba principală. pentru terenurile 
bogate, seu acolo unde avem la disposiţie mari cantităţi de gu- 

„__moiu lichid și urină diluată, de 'utilisat: din orașe mană şi mici, 
- dela, căsărmi, fabrici, șeâle ete. Încolo el este planta, cea mai 

_nimerită de a o semăna în amestec cu trifoiul roşu, când voim 
să-l folosim un singur an. 

_ Apoi iareși el este indispensabil în fenaţele artificiale su- 
"puse irrigaţiunei, unde din causa abundentei sale de semiuță, 

se însemințeză singur. Pentru fenaţele şi păşunile de durată și 
naturale de.veci, el nu este bun, căci piere în - curând, și ar 
trebui înseminţat din nou în fie-care primăvară, la, împră iştiatul 
mușuroielor. de cariiță. - , - 

Rayg grasul italienese iubesce terenurile bogate, și cari au 
Gre-care consistență: argile și lutură bogate și nu sunt prea se- 
cetâse..” De semănat se semănii . tomna, s6u. primăvara, sub o 

plantă protectăre 50—60 Rig. seminţă la ha. Producţiunea va- 
rieză după teren și circumstanţe. Dacă îl putem irriga ne dă 

10— 100 q fân. “uscat, la ha. su 300 — 400 kigr. semință. 

Osea. 

Osiga, fără ţepe (Bromus. inermis, este o iarbă, pănă 
acum la noi ca și necunoscută, şi nefolosită, care însă 
are mare . viitor și importanță pentru ţera nâstră şi - 
"în. special pentru regiunile secetâse ale ei — Bărăganul 
și Dobrogea. Ea -este comună în ţera n6stră, și cresce 

“spontaneii pe: marginea fânaţelor uscate și a, druinu- 
rilor. Se propagă departe în lături, prin rhizomi sub- 
terani, întocmai ca pirul, și în. amestec cu “alte ier- 
bună le înăbușe şi” suprimă uşor pe acelea, prin cres- 
cerea, ei mai vigurâsă și mai. înaltă. De aceia, este 
bine ca să o cultivăm pe ea singură. Se potrivesce 
'atât pentru fânaţe cât şi pentru păşuni, căci -deși se 
cam înlemnesce, dar dă “mari cantități de nutreţ şi 
„este mai buna decât meiul prin aceia, că, resistă forte
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'bine la, secetă, ca şi la gerurile cele mai mari; dă 
câte 2—3 recolte pe an şi durâză 14—16 ani. . 

. Cultura ei este forte respândită în Ungaria pe 
puste, de unde se: mai numesce şi osigă ungurescă.. Pe 
domeniul Magoci com. Ciongrad. și Solnoe, proprie- 
tatea comitelui Karolyi, ea se cultivă cu succesuri 
“imense de vi'o 30 “ani, -la început pentru c6să, mai 
târdiu ca pășune. Pe un hectar de loe se nutresc bine 

IE 3 „„».20.0i, şi pe timp de secetă | 
îndelungată . încă le oferă 
hrană suficientă. La șcâla” 
dela Ferăstrău noi o culti- 

_"văm în “cultura mică cu 
succes 'escelent şi a 'resistat 
păn' acum mai bine secetei 
decât ori-care altă iârbă; 
chiar și: când lucerna sa . 
uscat de era total pirlită 
de secetă, osiga tără mus- . 
teţi rămase încă pe deplin 
verde. Fiind dată cam des; 
n'a împăiat și înspicat pănă 

„acum, decât pe mărgini. | 
„Acestea ne arată im- 

portanța mare a ei pentru 
Bărăgan, şi pentru tote mo- 
șiile dela câmpie în genere 

| Fig 152. Bromus inermis. , Cele fără de pășuni ŞI fenaţe 
o naturale şi bune. În locul 

suhaturilor de 'pe 'ogorele sleite prin . cultura rapace 
"de cereale, și pîrlite de arşita, sorelui pe timpul verei, ar 

îi mai bine să semănăm câte-va pogone de osigă înta'o 
parte a moșiei, și să avem păşune vara întregă și putem 
produce și fânul, necesar pentru i&rhă. a 

__ Ca val6re intrinsecă, ea deşi cresce înaltă de 60— 1,20 
cm., totuși se cam înlemnesce. de timpuriu și vitele 
atunci nu _o mănâncă bucuros. 'Este numai o iârbă de. 

“calitate mediocră! Este tfolssitore însă “prin producti- 
„Vitatea ei enormă şi siguranța ei; 'ca pășune de oi 

4 -  
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ea înverdesce primăvara între” cele dintâiu, ŞI. avem” 
mult nutreţ verde. şi bun pe: timpul fătatului oilor, 

„tocmai atunci, când avem: mai mare lipsă de nutreţ 
verde, şi apoi și mai târdiu, când întrega câmpie este 

„uscată, și pirlită de secetă, pășunea,: de osigă. nu dă 
greș, Ca fenaţ ne dă tot-deuna la sigur “cel puţin 
două recolte pe an, â 26—30 q la ha, și-dacă o co- 

„sim înainte de a înflori, -vitele mari și mărunte *i mă: 
nâncă destul de bine, iar când a produs semință, nui 
are valâre mai mare "decât paiele de cereale. 

Osiga iubesce terenurile nisipâse şi lutâse, ravene 
“şi. în câtva gunoite. Pe pământurile de tot. sărace şi 

„uscate nu reușesce. Pe „nisipurile . şi prundurile din .- 
“jurul apelor curgătore. și stătătore ea este una din . 
ierburile cele mai potrivite pentru inseminţarea, vepede 

„a lor. De semănat se semănă primăvara stu tâmna. , 
Primăvara, se semănă de ordinar sub o tereală de: 
primăvară, ca plantă protectore. Seminţa ei are o pu: 
ritate. de 90% şi germineză 90%. La ha sunt nece- 
sare 50—60 ;klgr. Pirma E. Mauthner din Budapesta 
oferă - 'semința“ cu 36 florini 100 kler., cea ce de po- 
gon ar veni lu 18—20 lei. Seminţa ei se semănă mai 

-xar decât a altor ierburi, căci: prin stolonil ei. ea, se 
„încheie în curând. . și formeză o pajiște desă, bine în- 
cheiată. Înifloresce prin Iuniu și Iuliu., 

Măzerichea s6u Borceagul. 

-Măzerichea Vicia 'sativa și Vicia, monantha s6u 
bobașoral este : una. din plantele . de nutreţ. mai des - 
cultivate la țăranul român. Sub numirea proprie. de 
cositură și mnutrețuri, el înțelege mai mult numai măze- 
riche în îndoitură “cu orz s6u ovăs; şi cosită verde; 
când e în flore,: pentru a 0 usca pentru iernă — co- 

O1Ă şi: borceag.. Cultura, ei este. forte vespândită înţre 
țăranii româbi,-și ia: dimensiuni tot .mai mari, pe an 
ce trece. Mai cu 'sâmă acolo, unde țăranii înșiși. s'au 

i convins de. etectele vătămătâre intereselor lor, a 0go- 

“situră. "Țăranii de pe marginea Dunărei o numesc une-.
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„vului sterp. obligătoi tot la 3 ani, atât pentru pă- 
mânt cât și pentru vite, acolo ei lau abandonat de 
bună voe și mare parte. l'au înlocuit prin cultura mă- 
zerichei în mare, și bine au făcut. 

“Sunt actualmente. forte multe sate românescă prin 
Transilvania, Ungaria și Bucovina, mai cu seniă cele 

"în contact direct cu germanii și- cu. proprietarii mari 
de acolo, în cari ţăranii români neputându-se eman- 

" “cipa- de. odată de sistema, trienală, s&u economia de . 
3 câmpuri, cum o numesc dânșii, practicată din moși 
și strămoși cu ogorul obligător total al 3-lea an, s6u 
pe !/, din 'moșie, prin buna înţelegere între dânşii — 
cu obştea. — ei au convenit între dânșii şi întrodus 

"cultiva măzerichei, pe o treime su pe jumătate a: 
câmpului destinat “de ogor, și' apoi tomna semănă 
grâu şi secară în urma ei. i N 

__ Graţie resultatelor “mari obţinute, cultura ei ia, 
pe. an ce trece estensiuni tot mai mană, și este de 
sperat, ca în scurtă vreme și peste tot ţăranul - se va, 
convinge de etectele dăundse a lăsatului de ogor al 
pământului său tot al 8-lea an; iar în urma propagă- 
vei culturei măzerichei, trifoiului, lucemei și: altor nu- 
trețuri sem&nate, 'va, dispare. ogorul sterp cu totul și 
dela ţăranul român, ca un ce irațional şi incom: 
patibil cu spiritul şi progresul timpului. - 

Cultura măzerichei se potrivesce fârte bine ca nij- 
loc de transiţie pentru folosirea, ogorului, și ca pregăti- 
tore, pentru. întroducerea culturei alterne. Ea. are o ve- 
getațiune timpurie și forte scurtă, așa; că pănă la tim-. 
pul ogoritului,' ea se pote cosi, şi ne dă un bun nutreţ 
pentru vite, iar pănă tâmna avem timp destul, ca să 
preparăm terenul pentru rapiţă şi grâul de tomnă. Pe. 
lângă aceia, ea este tare modestă se mulţumesce şi 
cu terenuri mai sărace și puțin îngrijite, căci se face 
în o singură arătură; ţine terenul curat de buruieni 
şi lasă o 'cantitate însemnată de azot în urma sa. În 

* locul ogorului sterp, care prin! sine. şi dela sine nu 
pote avea puterea, miraculdsă, de a îmbogăţi un pământ 
sărac în principii nutritive —-în azot — pentru plante, 

„și nici-a oteri vara, vitelor pășune :din ogorele sleite
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„de cereale;"pentru aceste terenuri măzerichea se pote 
considera cu drept “cuvânt de plantă .providenţială. 
Ea se face pe ori şi ce terenuri și resistă. forte bine 

„şi la clima, secetâsă a câmpiei, de 6re-ce .ea se co-: 
sesce deja pănă ce intră seceta. După 6a se face ra- 
pița, grâul şi secara, tot așa de bine -ca și după 
ogorul negru, dar negunoit. . a 

Unii inai cultivă măzerichea „și tâmna, sub secară 
și: orzul de tâmnă, pentru a avea primăvara de. tim- 
puriu un bun nutreţ verde, şi apoi fac în urma, ei se- | 
mănăturile de primăvară. Ca semănătură de tomnă, 
măzerichea, resistă numai întro climă domâlă-— clima 
vinului — în-alte regiuni piere i&ma. pr 

Terenul și prepararea 'lui, dimpreună cu semăna- 
natul și lucrările de întreținere se pot. vedea la fa. 
milia leguminbselor pag. 176. Da - 

Recolta. Măzerichea se. cosesce când este în flore 
- se „usucă -pe brasde s6u pe piramide-şi se dă uscată 

la vite seu se păstrâză pentru iernă. Brasdele ei fiind 
grose și ţinătâre la olaltă nu'se pot întinde şi întârce. 
ca tenul; iar pe un timp de plâie. prea uşor se îne- 
gresce și. strică. De aceia 'este mai nimerit de ao 

„usca pe piramide, la care suntem tot-deuna siguri. 
„ Producţiunea, de-nutreţ-la ea este” considerabilă: | 

"80—50 q: cositură uscată sâu: 70—100 q nutreţ verde 
la hectar, . aa a , 

„__. Cositura uscată de măzeriche conţine după Jul. 
„Riihn-Halle, 16% apă, 13,8%, subşt. albuminoide, 3,0% 
grăsime, 26,5%/, celulosă, 34,7%, "materii estractive fără 
“Azut şi: 9,2% cenuşă. Da e 
N Din aceste se digeră în corpul animalic 76%, dia 
subst.. albuminoide, 50% din grăsime 65%, din: subst, 
estractive și 54'/, din celulosă:; 

-Mohorul.:. 
- Țăranii noştri dela câmp și în- special cei din 

Bărăgan în lipsa de alte nutreţuni naturale și artifi. | 
ciale cultivă cu preferinţă, meiu, meiu roșu s6u Paring, 
mohor şi costreiu, o. . 

Dr. G. Maior. Agricultura, -generală II. - 97
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„„ Meiul cu măciulii 'scu niohorul este o -plantă pIo- 
prie numai țărilor calde şi secetose, Stepele României. 
Rusiei meridionale, Ungariei, Italia şi Francia de sud 
sunt actualmente ţările din Europa, unde cultura lui este 
mai respândită, şi unde el jâcă rol principal ca plantă 
de nutreţ. Avantagele Jui principale sunt, că cultura 
lui este forte simplă și ieftină, căci - fiind “mărunt: se-" 
mință nu ne trebuesce multă și apoi el resistă mai 
i bine la secetă,: decât oxi-care altă. 

plantă... Venind peste el seceta înde.- - 
lungată, el nu se pipernicesce, ci 
rămâne staționar, şi când vine apoi 
o plâie și găsesce: umedslă în pă- 
mânt, el începe iareși a cresce şi 
continuă  vegetaţiunea întreruptă.. 
Pentru desvoltarea lui normală, *i 

„trebuesce 80 dile, iar la maturitate 
ajunge în 120 dile. Din causa ve. 
getaţiunei sale scurte se semănă din 

“Maiu și pănă în Iulie și se face încă 
în destul. a 

Mohorul iubesce terenurile nisi- 
pose și uşore, Juturile nisipâse şi cal- 
carurile secetâse. Rădăcinile sale pă 

| trund torte adânc în pământ și cu 
Fig. 183, Mohorul Organele sale părâse pâte să absârbă. . „_ (Setaria) şi reţină mult timp umiditatea; daci 

este el atât de resistent la secetă, care 0 suportă mai 
ușor decât ori-care alta. În terenurile compacte ar- 
gil6se, și în o climă umedă recorosă, el hu reușesce. 
Recere însă tot-duna un pământ bogat sâu bine gu- 
noit, căci întiun pământ sărac el nu se face. Din 
contră, în ţelinile și pământurile noui el reuşesce es- 
celent. Dacă pământul este sărac, trebue să-l gunoim 
şi gunoiul îl suportă în cantitate cât de mare. Nu 
este rău să-i dăm și ceva var nestins, pe pământurile 
lipsite de var. i 

. “Mohorul se pâte semăna după: ori şi care plantă, 
atât după cereale ca și după plantele “prășitore. Se 
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„- pote semăna cu bun siceea în locul porumbului în- 
„tors, care a fost mâncat de ciori şi vermi. Pentru el 
avem destulă vreme ori şi cât de târdiu: lam semăna | 
el tot se face de cosă.. După mohor însă- nu se face 
decât secara din causă că el storce tare pământul. 

- Cultura: mohorului este cât se pote de simplă, 
Se semănă în o singură arătură ȘI seminţa lui să fie tot-: 
d6una prspătă. De îngropat se -îngrâpă în de. ajuns 

„cu grapa de mărteini. Cantitatea de semință necesară, - 
la ha este de 40—50 litri la împrăștiere,: și 20—50 

“litri semănat în rândură., 

- „Dacă sa prins o c6jă seu scârtă, atunci aceia se 
"rupe cu tăvălugul sâu grapa. Dacă.sunt multe buru- . 
jeni acelea, se plivese eventual se scot. Mai bine este 
de a-l cosi mai de timpuriu şi înainte de a-și împrăş-- 
tia buruienile seminţa. Sa 

Mohorul se cosesce tot-A6una numai după secerişul: 
„cerealelor. De uscat se usucă ca fânul de livade. Mo- 
horul în stare verde nu este plăcut vitelor, și cu atât 
mai puţin cu cât este mai bătrân, şi a produs seminţă. 
Uscat şi făcut cositură din contră, este unul dintre - 

__nutreţurile cele mai bune și. egal de „priincios la, tot- 
“felul de vite domestice. 

Pentru producţiunea de semință se lasă un capăt. 
„de loc, unde este ceva mai rar, ca să se c6că şi pro- 
ducă seminţa. Semințele lui sunt un bun nutreţ pen- 
tru pasările de curte, iar măcinate . s6u uruite pot fi 
date şi la vitele cowmute. - 

Prodiicţiunea “ este de 30—70 q. cositură uscată, 
1ă ha, s€u 16—26 hl. seminţă. Paiele de mohor încă 
sunt un nutreţ bunicel pentru vite, întocmai ca, și 

„cele de meiu. 

După Jul. Tiihn fânul de mohor conține în  ter- 
min mediu apă 19,4%, substanțe albuminoide 10,8%, 
grăsime 2 200 celulosă, 29,4%, materii estractive fără 
Azot 38,5%; și cenuşă, 5,7%. | 
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„„Sorgul.! | 
Sorgul s6u măturile (Sorgham vulgare) încă este o plantă. 

„care. se cultivă des pentru producţiunea de nutreţ verde, cu 
deosebire în părţile secetâse ale ţărei, în Bărăgan. Totuși el nu 
se bucură pănă acum la noi de atenţiunea care ar merita-o, - 
dar în Ungaria pe Alfăldul secetos se cultivă mai des și pe în- 
tinderi considerabile, . - . — i a Si 

“EI resistă bine la secetă, fie ea cât -de. îndelungată, căci 
el tot rămâne verde și dă 2—3 recolte pe an, su cel puţin una, 
ori două cosituri, și o bună pășune pentru vite, atunci când în- 
stepă totul este uscat şi pirlit de arşiţa s6relui tropical. Ca 'va- 
lore intrinsecă, sorgul este din multe: privințe superior porum-_ 

"bului prin aceia, că resistă-mai bine la, secetă decât el, este- 
mai bogat în principii albuminoide și și mai productiv, fiind- 

„că odrăslesce- mai tare decât porumbul, și dă -mai multe 
recolte mari pe an; pe de altă parte însă, sorgul este mai să- 
rac în zăchar şi celulosă lui se înlemnesce de timpuriu, din care 
causă vitele nu-l prea mănâncă, așa de bucuros ca pe porum- 
bul: verde. În or-ce cas însă, pentru regiunea arridă a Bără- 

“ganului el este una din plantele de valdre și mar trebui să lip- 
s6scă, de pe nici :o moșie, - a 
>" Sorgul este eminamente o plantă a ţărilor calde: a Indiilor, 

Chinei, Statelor: Unite 'ete., iar într'o climă mai temperată şi 
__Tece nu se face, N i a 

Pentru nutreţ se cultivă și la noi mai. multe varietăți de 
sorg, cele mai multe streine. | Si 

- Sorgul italienesc (Sorghunm vulgare) cu spicul reschirat; bun 
și pentru fabricaţiunea măturilor; sorgul de zăchar: (Sorghun 
sacharalum) cu tijele prele ca plumbul, se întrebuinţeză, une-orr 

“în Statele Unite pentru fabricaţiunea zăcharului ; sorgul negru 
seu Ka/fir timpuriu, sorgul Durrha cu semința grămădită în mă- 
ciulii; mohorul uriaș de America, sorgul de Palestina etc, 

| Sorgul este o plantă puţin. pretenţidsă; numai căldură să." 
aibă, el reușesce pe ori .și ce teren. Preferă însă terenurile ni- 
sipose şi lutâse, dar reușesce egal şi pe cele calcarose. Pe alu- 
vionele bogate dă recolte colosale.. Gunoiu lui i putem da.oră . 

„cât de mult; căci nu ?i strică, din contră ?i face bine. Faţă de 
plantele premergătâre este puţin esigent, reușesce bine după
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oul şi care, atât după. cereale cât și după plantele prășitore și 
nutrețuri. - 

“Pământul însă trebuesce atat adâric din tâmuă, şi peste 
i&rnă, lăsat în brasdă crudă, ca să-l amendeze gerul de iârnă. 
Gunoiul “i se împrăștie îndată: şi se pune sub brasdă, ca pănă 
primăvara lu, semănatul sorgului să se descompună, De semănat 
măturile se-semănă târdiu prin luna lui Maiu şi. Tunie,' atunci 
când nu mai sunt înghețuri” târdir- de temut. Se semănă prin 

- împrăștiere s6u cu maşina în renduri.la 45—50 cm. distanța,. 
seu se pune în cuiburi la 5—8 em. intervale și câte 2—b5- semințe 

„întrun cuib. Atunci -însă plantele trebueso rărite mai târdiu și 
lăsate câte un singur: fir cu odraslele lui întrun cuib. Seminţa 
să nu să îngrope mai adene -de 1,5—2,5 cm. Cantitatea- de se- 
minţă necesară la hectar este 15—20" gr. la împrăștiere, și 

_10—15 klgr. semănată- în „rânduri. j e 

. Sorgul de nutreţ nu se mușuroesce; se pâte însă. prăşi 
odată, pentru ca să distrugem  și-curățim buruienile. Pentru nu- 
treţ: verde se cosesce, când i-a dat spicul și anume: se retză, 
ceva mai -pe sus, decât cerealele. Pentru pășune şi nutreţ verde 
curat, el se „pote tăia seu pășuna când a ajuns la nălțimea, unui 
metru, și apoi mai putem obține pănă tomna încă alte 1—2 re- 
colte. Sorgul trebuesce tocmai cosit ceva mai de timpuriu, | 
ca să nu- îmbătrânsscă, căci atunci nu-l mănâncă : vitele. De 
uscat el se usucă cam anevoe, fiind gros și. suculent; dar în 
regiunile proprit ale lui ars destulă -căldură în [uliu și “August; 
pentru ca, să se usuce. Foile lui nu. se fărimă Ja uscare, ca să 
avem lipsă de piramide, Recolta din urmă, când 'nu o mai putem 
usca în de ajuns la căldura sorelui, o pășunărm numai-cu vi- 
tele s6u că o îngropăm . în pământ şi prefacem -în murătură_ 
seu înduleit ca pe porumbul verde. Astfel îl putem ' conserva 
ierna, întregă, eventual şi mai mulți an, fără să se strice s seu 
perdă ceva. . | | 

“Prodncţiunea de nutreţ verde și uscat la sorg este enormă, 
dar vari6ză după climă şi an. În termin mediu în clima arridă 

de stepă, putem calcula tot-dcuna la 2 recolte stu la 400—1000 
-q nutreţ verde — stu „150—300 q cositură uscată. Ii 

În privinţa valârei nutritive Moser dă: următâsele resultate. 
obţinute de el cu 2 specii de sorg și cu 1 porumb de nutreţ: 

pi
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sorghum  s. sacha-" Zea Mais:. 
. vulgare: . ratum: . . 

APĂ eee 30 184%  T68ep 
subst.-albuminoide ... . . 2,9% , 30, 1, 
hidrocarbonate. . . . . . .149,, 10,96, 144, 
celulosă . . . . .. . . . 67 62 "5,87 
cenușă ..., Ul 13 „: 097, 

După E. Wolf sorgul verde. conţine 92,6 subst, organică 
dintre cart digestibile sunt 1,8%; subst, albuminoide, 11,9%, hi- 
drocarbonate şi 0,3%, cenuşă. Raportul nutritiv e: 1:74. 

n. 

î Porumbul verde. 

„Ponunbul verde seu de nutreţ este una din pâr- 
ghiele principale ale economiei raţionale moderne, ȘI 

„cu: deosebire în cultura; alternă acolo, unde. pășuni. și 
“ f6naţe naturale de veci nu mai esistă. Pentiu noi deși. 

la rărirea odată s6u de douBori a porumbului; seâtermn- 
în fivele şi plantele. supranumerare ale lui cantităţi în- 
semnate de nutreţ, care atunci verde s6u conservat pen- 
tru iernă, ne-ar putea aduce mari fol6se, totuși-el este 
greu de adunat, de Gre-ce nu-l putem. avea la un loc. 
Mult mai bun şi mai de folos este însă porumbul 
verde semănat anume pentru nutreţ, pe care îl pu- 
tem produce în cantităţi enorme-onă și unde, ca săl : 
avem la epocă, când avem necesitate de el. Să 
„Un loc. semănat cu porumb verde ne dă atâta nu- 

treț, verde sâu uscat, cât ar da de 4—6 o1Y aceiași supra- 
faţă. de pășune sâu fânaţ natural, dar îl. putem avea - 
relativ cu: forte puţine mijlâce, și pretutindenea. Po- 
rumbul de nutreţ reușesce pretutindenea, „Chiar la. 
munte, de Gre-ce el nu stă ca să ajungă la matura-: 
iune, ci-l recoltăm atunci, când a ajuns la macsimum  - 
de. desvoltare — și el se: face precum am vă&dut mai - 
sus în tote.terenele atât pe cele argilâse și pre- 
Gie, cât şi pe cele nisipâse și ușcre, numai: bogate 
să fie. : | - | 

Apoi porumbul verde ne dă cantități însemnate 
de nutreţ verde în toiul verei, atunci când alte plante 
sunt deja uscate şi trecute, și ne dispensâză de pă- 
șune și fân uscat pe timpul ogorului,. şi a întorsului 

+
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og6relor. Stabulaţiunea s6u ţinerea şi hrănirea, vitelor 
de jug vara la grajd, fără” de porumb verde și lucernă, 
seu trifoiu nică că este de de gândit și posibilă. „Apoi po-- 
rumbul de nutr reţ uscat, su murat, ori ca ensilagiu păs- 
trat pentru iarnă pote să suplinâscă pe deplin fânul de li- 

- vade. În fine porumbul de nutreţ este cea mai bună 
plantă premerg gătore pentru rapiță, grâu şi secară de 
tâmnă,- de 6re-ce el mobiliseză escelent părh6ntul, su- 
primă buruienile şi: părăsesce de timpuriu terenul, ca 
să putem face arăturile necesare pănă. la semănatul 
grâului de tomnă. : - 

Porumbul verde. direge aprâpe tot aşa de_bine 
„terenul, ca şi ogorul. negru și ne dă și mari cantități: 
“de nutreţ. El nu recere o preparare deosebită de a: 

- porumbului pentru b6be — decât o arătură adâncă 
din tâmnă -şi-o grăpare bună primăvara. Gunoiu îi 
putem da lui cât de mult, căcă el nu cade. Este:mai 
bine să-i dăm lui gunoiul .necesar pentru grâu, ca în 
decursul desvoltărei lui să se descompună. “guinoiul.. 

De semănat, else semănă ceva mai des decât 
"- cel pentru b6be, prin. împrăștiere - s6u în rânduri, de 

Gre-ce el nu se prășesce, nici mușuloesce și: nici că 
el trebue să lege. Cu cât îl semănăm mai des, cu 
atât el rămâne mai subţirel și fraged.: De ordinar pre- 

" terim porumburile, mari americane — dinte de cal şi 
altele — câri dau mană „cantități de nutreţ. Une-ori se. 
semănă și cel scorumnic, pentru a avea nutreţ verde 

„d6 timpuriu. Pentru a tot. dâuna, sigură de el și a 
avea nutreţ verde la timpul opportun, și 'a nu fi gră- 

__mădiţă nici odată cu el, este bine, ca dela 15 Aprile 
“înainte tot din două în două săptămâni, să semănănm. 
porumb de nutreţ pănă la mijlocul lui Iulie, când 
încă tot se pote desvolta în de ajuns. Cantitatea de... 

- seminţă, ce-..se semănă la hectar este de 1,0—1,5 hl. 

După ce Pam semănat, grăpăm bine locul şi în 
„urmă îl tăvălugim, pentru ca să-l putem cosi egal.de 

jos, fie cu câsa, fie cu mașina. :Lucrări de întreținere | 
nu i se dau de loc din 'causă, că el crescând des ȘI 

„Yiguros, suprimă buruienile cu totul... /
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- De cosit îl cosim după împrejurări, de când a ăjuns 
la 50 cm. înălțime înainte, pănă ce i-a dat spicul. 
“Majoritatea lui însă se cosesce după ce i-a dat 'spicul, 
căci atunci el dă. cantitatea cea mai mare de nutreţ. . 
este fraged și dulce, fără însă de a-l lăsa să se îmbă. - 
trânescă şi. înlemnescă. . Sa a 

” Pentru dat în stare” verde la vite, porumbul se 
cosesce dilnic sâu tot la două dile odată, și se dă la 
vite -întreg s6u ca tocătură şi amestecat cu alte nu- 
trețuli. -. . | e | | | 

„. Deşi-porumbul verde - este fârte dulce și ' vitele 
„ cornute îl mănâncă, cu mare. poftă, totuşi el .nu este . 
„în destul de nutritiv, fiind-că are prea multe substanţe 
„estractive fără azot și prea puţine substanţe albumi- 
noide. Apoi el este şi prea apos, şi are: necesitate să 
fie amestecat cu: hrană mai substanţi6să — fân, făină, 
turtă de uleiu ete. De aceia lucrul cel mai practic 
este, de a tăia şi amesteca porumbul verde cu trifoiu 
seu lucernă verde ca 2:1, iar după porumbul netăiăt” să 
dăm la vite fân uscat, tocătură, paie. În lipsă de trifoiu 
s6u lucernă le- dăm ceva făină, terițe, turtă, de .uleiu, 
seu alte. alimente -intăritâre, pentru a produce astfel, 
un raport nutritiv satisfăcător. Recolta de. nutreţ la, 
porumbul verde este: însemnată, iar uscat vari6ză | 
între 50—130 q la hectar — și dacă Pam combinat 
bine cu semănatul, putem avea vara întregă dela, finea 
lui Maiu și pănă prin_Octobre tot-dâuna nutreţ, verde 
suficient și fragea.. Sa 
__ Pentru iernă porumbul: este ceva mai greu de 

conservat, din causă că el fiind mare și gros, se usucă 
„cam anevoe, și: aveni lipsă de multă căldură pentru 
a-l. putea usca. Totuşi la noi la câmpie în clima ar- 
vidă de ștepă a Bărăganului, cu călduri tropicale, 
unde secetile dureză, câte 10—12 săptămâni avem mai - 
în fie-care an căldura suficientă, pentru ca să-l uscăm 
complet, ori și cât de. mare și cocenos ar fi el.:La 
murare s6u înăcrire, nutreţul verde şi apos "şi -con-. 
servă . aprâpe intact principiile salg nutritive ca, și 
gust și aromă, numai cât capătă: un gust acrişor în- 

- < =
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„tocmai ca varza murată. seu alte murături, de cari se 
. servesce omul la nutriţiunea sa. La conservarea, prin - 
îndulcire s6u “ensilagiu -el se conservă nealterat Şi 
dacă au reușit bine, rămâne întocmai în starea lui pli- 

„mitivă, fără de nici 'o -perdere stu modificare. | 
Nutreţul verde conservat după una su altă me- 

todă, este: luat; și mâncat de ori-ce specie de vite cu 
mult nesaţ, și el le face la tâte bine. Jumătăte seu 
%/, părți pote ocupa, el din raţiunea, dilnică de hrană. 

- Păstrarea nutreţului verde în stare. dulce ' cât. și 
„murat se basâză: pe grămădirea și indesarea, lui pentru: 
„a esclude aerul atmosferice din lăuntrul grămedii. 
Dacă în lăuntrul grămedii rămâne închis aer, ssu că - 
pătrunde din afară, acolo unde ajunge aerul, nutreţul 
se: mucedesce și șe strică, de nu-l putem: întrebuința, 
mai. mult la nimic. Deci înainte de tote se cere să 
scotem tot aerul -din -el-și să nu permitem pătrun- 
derea aerului din afară în grămadă. Acesta o putem face 
numai prin 0 presiune mare dela, început s&u mărin: 
du-o mai: târdiu treptat cu îndesarea, şi regulâudu-o 
prin - punerea: de noui greutăţi eventual prin luarea, 

“din 'ele. Pentru comprimatul nutrețurilor verdi şi în 
„special a porumbului verde, se întrebuinţâză în prima, 

linie acoperirea lui cu un strat de pământ de 50—S0 
cm. grosime, s6u cu 7—8 rânduri de cărămidă, petriă 
mari, lemne, eventual prese - speciale 'a lui Johnson, - 
Blunt ete. o Aa a 

“ Pentru aşedarea lui uniformă este mai preferabil * 
să- tăiem nutrețul verde - mărunt, ca tocătură, seu po- 
vumbul verde ca să-l aducem legat în snopi seu mici le- 
gături, pe cari le desfacem apoi la aședarea; lui în gr6pă 

„seu grămadă, când îl călecăm uniform pentru a esclude 
aerul dintre legături, -Pentru murat punem întrega; gră- 
madă de odată şi-o călcăm bine, apoi o presăm ţinen- 
du-o Ja o temperatură constantă între 30—45 C.; iar 
pentru păstrarea. ]ui în stare dulce îl punem grămadă 

„și presăm numai treptat, lăsând fie-cărei - pături tim-. 
pul necesar de aşedare, ca temperatura lui să se urce 
și menţină constant între 60—70 0. - - E
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“Porumbul verde pus grămadă se încăldesce în 
curând, în urma cantităţii însemnate de apă ce con-. 
ţine el și cu ajutorul bacteriile și fermenţilor din aer. 

şi începe să fermenteze, degajând diferite gazuri. şi 
„mir6se. Fermentaţiunea, lui depinde după starea în 
care se găsesce nutreţul, după temperatura aerului și a 
nutreţului din grămadă ete. Între împrejurări normale - 
temperatura din grămadă se urcă treptat, apoi după 
ce s'a terminat fermentaţiunea scade iareși şi nutrețul 

se recesce cu totul. Durata ei în termin mediu ţine - 
„câte 6—8 săptămâni, după care timp noi putem da 
“nutreţul la vite, dar eventual îl putem conserva mu- 
-rat ani întregi. E 

„Etectele fermentațiunei. depinde de. temperatura 
ce a esistat; în grămadă în decursul ei. Dacă tempe- 
ratura ei nu s'a, urcat peste 30' C., atunci nutreţul a 
căpătat un gust acrișor, dar plăcut derivând dela, aci- 
dul lactic, care s'a format în el şi este tuturor vi- 

„telor plăcut: și igienice; iar dacă temperatura a fost 
- mai ureată între “50—580 C,, atuucă. nutreţul la. fer- 
mentaţiune sa. înăcrit mai tare și pe lângă acid lac- 
tic sa desvoltat în el și acid 'butiric, amoniacură şi - 
alte gaze rău mirositâre, și atunci vitele nu mai vor 
nici să-l mai atingă, Când temperatura, a fost din con- 

„tră -dela început urcată și ţinută constant între 60—709 
"O, atunci porumbul verde deși s'a încăldit, dar n'a, -- 
"putut fermenta, bacteriile. ne mai putând vegeta în 
el; și el a-vămas dulce și verde. în starea primitivă î în 
care Pam recoltat de pe loc. Când însă temperatura, 
din grămadă s'a urcat. peste 700 C., atunci porumbul 
s'a înegrit și carbonisat cu totul, a suferit perderi 
considerabile și vitele iareşi nu-l mai mănâncă. La, 
atari temperaturi înalte grămada se pote aprinde ca: 
să ardă cu facă, în urma degajerei violente “de 
gazuri. 

Afară de porumbul - cosit verde. s'ar mai putea 
pune la murat și porumbul necopt, ștuleii în lapte, 
foile dela, ştulei ete., cari tote ar da un „nutreţ es-. 
cellent. „-



Si mo. 

Despre modul de: procedere. la murat și ensilagiul . 
- nutreţurilor verdi mustose vedi Agrologia pag. 430, 

Nutreţul murat stu înduleit. dacă a reușit bine se 
„pote conserva fără nici un risic 2 şi 3 
ani de dile și el este mai puţin es- 

„pus stricărei, decât; ori care alt nu- 
treţ; de șoreci, temperatură, incen- 
diu, etc., el nu sufere nimic. Po- 
rumbul, verde murat, și îndulcit este 
plăcut "la tot. felul de. vite și le 
tace bine atât la vitele de jug, cât 
şi la cele de prăsilă; chiar şi oile 
“și rimătorii îl mănâncă, 

“La boii de muncă și la vacile cu 
„lapte le putem da dilnic jumătate 
şi chiar până la “/, din raţiunea dil- 
nică de hrană fără nici un pericul, 
10—15—20 klgr. de porumb murat 
pe di și capăt de vită mare este 
rațiunea obicinuită, iar la oi le dăm 
câte 1—1,5 klgr. pe di de capăt. Caii 
nu-l mănâncă însă bucuros. 

Laptele și untul. din porumbul 
miarate este tot așa de gras și gus- 

tos ca și din porumbul verde ceru, 
„iar untul de vaci -obţine dela. el 

o culore galbenă fiumosă ca și cel 
de iarbă. Numai cât la o nutrive 

abundentă” cu poruinb și alt nutreţ 
murat „și înduleit, trebue -să ne în- 
grijim să dăm la vite şi nutreţ uscat 
voluminos, ca și alte alimente con- 
centrate întăritore, el fiind prea, apos. 

După cercetările” d-nului Jul. 
Kihn-Halle porumbul verde și mu-]. 
rat, conţine următorele substanțe în | 

“procente: : 
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Amestecurile şi îndoiturile de ierburi. 
“De: multe ori venim. în 'situaţiunea de a ne: 

face noi înșine fânațură și păsciuni artificiale, în ţerine 
şi de o durată mai lungă su mai: scurtă, prin ames- 
tecul. şi semănarea de mai multe specii de ierburi la. 
olaltă. Acâsta se întâmplă mâi cu: -semă acclo, unde 
ne lipsesc fânaţele. şi păsciunile naturale de 'vecă cu. 
totul, şi la cultura, alternă. i E 

Texburile amestecate oferă mai multe avantagii, şi 
în total sunt cu mult; superiâre celor semănate pure _ 

„din mai multe puncte “de vedere. Amestecul lor se- 
--Jimiteză cu deosebire la plantele: din dou& familii —" 

graminee și papilionacee — ierbuă şi trifoiuri. | 
„Când circumstanţele localităţii, nu sunt destul de. 

„ favorabile desvoltărei unei plante 6re-care, atunci ea 
„amestecată cu' altele, pâte să reuşeâscă încă forte bine 

şi să, fie sigură; în cas de secetă s6u de un an nefa- 
vorabil pentru unele, ele fiind în amestec. sunt mai puţin- 

” espuse peirei căci se adăpostesc și proteg reciproc una pe 
alta; chiar și când una s6u alta, din ele, nu s'a putut des- 
volta seu că a tost suprimată de altele nu rămân vetre 

„ 6le, căci locul ei este ocupat de vecinele ei, cară sunt 
mai resistente și mai puțin simţitore. Acâsta o vedem 
torte bine la pasciunile şi fenaţele naturale “de veci, . 
că în uni ani ploioşi este mai mult trifoiu prin ierbă,- 
iar în alţii secetoși mai puțin trifoiu decât isrbă, și atunci 
ierba este rară. Apoi când le atacă insectele şi .ciu- 
percile parasite, focarele și pagubele făcute de ele 
nici odată nu sunt așa de însemnate ca acolo unde 
planta este puă. . Sa 

Prin amestecuri şi îndoituri noi folosim mai bine te- 
"renul, din tote punctele de. vedere decât cu ele pure. 
Papilionaceele seu trifoiurile cu rădăcinile lor lungi și 
pivotante se întind și-și caută hrana lor cu deosebire 
în subsol, iar de asupra pământului tijele lor rămân 
mai scunde, foile late şi orisontale ca să absârbă mai 
multă lumină și azot din atmosferă, şi acoper şi um- 
brese mai” bine pământul. 'Gramineele sâu ierburile



„din contră, cu rădăcinile. lo subțiri şi. fasciculare se 
întind și hrănesc cu deosebire în Sol, iar de asupra 
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„pământului tijele. lor crese subţiri înalte în paiu și 
„cu foile înguste lineare puse în unghiu ascuţit pot să, 
utiliseze și: cel. din urma rest de lumină, deși nu: pot 
să acopere și umbrâscă pământul în de ajuns. Ele . 
crese înalte și subţiri,. s6u ceea-ce numim, de comun 
păiuș, care din causa abundenței de. lumină se înlem- 
nesc de timpuriu şi produce seminţă. Între ele se gă- 

„sesce altele, cari nu dau în fie care an în tije, ci uu- 
mai în foi și rămân mărunte, făcând ca i&rba să fie desă; 
aceste sunt ierburile mărunte, cari fac ca, recolta. ier- 
bei să fie mare. Unde între 4ouă fire s6u tije de tri-. 
foiu nu -mai este spaţiu suficient pentru un altul al 
treilea, pote forte bine să fie Spațiu încă de ajuns 

„pentru 2—3 fire subţiri 'de iarbă. Deci cu ele avem. 

4 

o. folosire mai potrivită a aerului, luminei și pămân- 
tului şi prin, urmare producem şi o mai mare canti- - 
tate 'de nutreţ. i o 

- Cu privire la-calitatea nutrețului amestecurile încă ne. . 
ajută mult. Plantele foise și grele, cu tija mâle, caniau 
tendinţa, de a se culca și cădea la pământ, sunt ţinute 
în suspensiune şi sprijinite. de giaminee, cele cu tija. - 

” subțire, dar mai dură și mai resistentă; deci nutreţul 
nu. se strică .pănă ce. este verde, şi se usucă mai 
uşor şi conservă mai bine decât când sunt curate. 
Cu privire la desvoltarea lor.unele sunt timpurii și . 
altele târdii, unele se desvoltă mai bine în anul din- 
tâiu și dau recolta, macsimă, altele în al doilea, seu : 
al treilea. Deci pe cele dintâiu le avem mai mult. în 
recolta primă, în fân, iar pe altele în a doua, otavă; 
Amestecul de ierbură: timpurii și târdii este cu deose- 
bire important pentru păşuni, ca _vitele să aibă o 

“hrană bună şi substanţi6să vara întregă, ca după ce: 
au îmbătrânit unele, să se desvâlte celelalte. | 

„Cu privire la folâse, trifoiul amestecat cu ierburi - 
nu predispune vitele la umflare, şi nu le produce așa, 
de ușor meteorisaţia, ea: cel pur. Apoi ierburile în. 
amestec cu trifoiurile se consumă și digeră mai! bine 
de .cătră, vite, decât fie-care separate. Râportul nutri-



ă — 430 — 

tiv la trifoiuri -este ca 1:93, iar la ierbuă 1:5,7 și 
deci prin amestecul lor vom obţine un raport nutritiv: 
intermediar de 1:3—1:4, care este mai favorabil pen- 
tru digestiune. _!.. a i 

ȘI în tine în amestec trifoiul se pâte întârce mai 
curând pe același loc decât singur, și nu storce uni- 
lateral pământul de forţele sale. e 
„ Pentru amestec nu se potrivesc tote ierburile și 

trituiurile de opotrivă. Lucerna -și sparceta se potri- 
*vesc mai bine semănate singure. 'Tritoiul roşu se pote 
semăna singur și în amestec cu ierburi. Pentru pășuni 
se potrivesc cu deosebire ierburile acelea, cari se re- 
produc ușor, sunt dese în toi şi nu cresc în tije. Pen- 
tru fân se preferă cele, cari cresc în tije și dau nu- 
treţ, mult și bun ca ierburile mărunte, cani fac ca. ierba 
să fie desă. : cc e 

__ Apoi la amestecul și combinaţiunea lor trebue să 
ținem s6mă în prima linie de pământ și climă, ca ele 
să le fie favorabile, apoi şi de scopul ce-l- urmărim, 
ca desvoltarea lor să corăspundă lui. De aceia din 
fenațurile şi pășunile de durată, se esclud plantele 
anuale 'și bienale, cari per de timpuriu şi ar trebui 
semânate în fie-care an, seu la doi ani din nou. Apoi 
din fânaţele și ierburile de valre se esclud plantele 
puţin substanţidse și vătămătore s6u cele: cari se înlem- 
nese de timpuriu. În tritoiul roşu, pe care îl folosim 
un singur an, su cel mult doi ani, punem raygras. 
italienesc, care ţine un singur an, seu cel mult doi, 
dar în același an. ne dă. mai -multe fol6se. Pentru 

” păsciune și în fânul pentru vitele cornute facem .să pre- 
domine trifoiurile și plantele herbacee; iar în pășunea 
și f6nul pentru cai şi oi, să predomine ierburile şi f&- 
nul să fie mai aspru, mai cocenos. . Si 

Ierburile amestecate şi amestecurile. de ierburi, ce 
se recomandă şi vând în comerciu sub fel de fel: de 
etichete și numiri, arare-oră sunt de folos pentru agri- 
cultor și economia sa. Ele sunt de cele mai multe-ori 
făcute de grădinari și negustori, pentru alte scopuri 

“la care ei au căutat să câștige cât mai mult. De obi-
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ceiu-ei pun în ele numai ierburi de puţină valâre, ca, 
unele cană. sunt; mai ieftine, şi le amestecă și cu multă 
plâvă şi alte corpuri. streine, intenţionat su nu, în- 
cât nu putem avea nici odată siguranța, că sunt bune 
și ne satisfac necesităţile nâstre.. Apoi numai un om es- 
perimentat le pote cunssce și deosebi seminţele acelea, 
mărunte dela olaltă. Tocmai la comereiul. cu seminţe 
m&tunte de ierburi au falsificatorii de meserie teren - 

„vast și mănos de esploatat, şi acolo se comit cele 
mai mari abusuui. Ba talsificatorii îndrăsneţi au mers 
în cutezanța, lor pănă acolo,. încât au cernut nisip de. 
cuartz curat, și învăpsindu-l lau pus în comereiu sub” | 

„numirea de seminţă de trifoiu. și amestecat cu trifoiu.. 
De aceia pretutindenea în streinătate Suvernele 

au căutat să înfrâneze 'comerdiul neonest și au înfiin- 
țat stațiuni agronomice, și staţiuni speciale de încerca- 
rea și controlul semințelor, cari se ocupă în special cu ana- 
“isa seminţelor, și analiseză seminţele trimise de par- 
ticulată în schimbul unei mici tacse, și au adus folâse 

„enorme agriculturei acelor ţăuă. Cu. atât mai amenin- 
„aţă: suntem noi, unde nu esistă nici un control, căci 
marfa prâsfă, ce nu se pste desface în țările culte, se 
trimite. în Orient, şi tot se pote . desface încă cu bun 
„preţ. Noi am găsit în mai multe rândusi vindându-se 
în diferite prăvălii din capitala Bucuresci semință de 
tritoiu veche de tot, care nu germină decât 20—30 
la sută, iar alta eră mucedă, și cu totul înegrită. Dacă, - 
aceste se pot petrece in capitala ţărei, ce va fi în 

-provincie!? - a N 
„De aceia pentru cultivatorul particular este tot- 

dâuna mai nimerit să câră şi cumpere semință de-. 
„ierburi. dela o firmă de încredere și de mâna întâia, 
evitând. pe cât posibil intermediatorii. Seininţele - să le 
„cumpere fie-care deosebită, şi -amestecul să și-l facă ” 
“singur, -după scopul ce-l urmăresce. Dela negustor să |. 
ceră, garanţie câte la sută (%/) sunt.seminţe veritabile 
şi câte %/, germineză, ceia ce negustorii mari o şi fac. 
„Nu este rău, ca înainte de a le amesteca să le încer- 
căm noi pe: fie-care în- parte, ca să vedem cum resar 

>
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şi apoi să le amestecăm și semănăm. Folâsele cele 
mai mari le obținem atunci, când nu. numai că se- 
mă&năm o. semință bună ci și cea mai „potrivită pen- 
tru acel teren și climă. | 

Pentru amestecuri comandăm mai nimerit „tot- 
dauna, în total ceva mai multă seminţă, (eu 25%,). de- 
cât când ar fi ca să o semănăm pe ea singură, din. 
causă că plantele din amestec în lupta lor de esistință 
nu se pot desvolta tâte de opotrivă, şi : adese-ori se 
împedică una pe alta, tot-d6una cele vigurose și 
mată, înăbușe și suprimă pe cele mărunte și debile. 
De aceia, când semănăm ierbă pentru: un timp limitat 
cu. specii. puține dăm cu 25'/' mai multă seminţă, iar - 
pentru pășuni de durată lungă s6u'in condițiuni puţin 
favorabile, unde putem presupune, că nu tâtă semința, 

“va resări, acolo va trebui să dăm şi cu 30—40—50%/, 
mai multă semință, decât normal, când ea ar. fi pură. 

Cantitatea de - semință în amestecuri. nu se pote 
determina. nici după greutate, nici după volum s6u 
capacitate, din causă că seminţele au o gieutate și - 
mărime diferită, și trebuesc tot-dâuna caleulate în pro- 
cente ('/) din cantitatea, totală de semință ce voim a. 

Formula după care se pâte calcula este 

„  PXxG Vp _ 

| 100 aa 
în care.P. = e curăţenia stu puritatea, G. = forţa | ger- 
minativă seu germinațiunea și V. = valorea intrinsecă. 
Dacă des. 0.=— 98%, și G.=—90%, însemnâză, că ierba 
indicată conţine 98 la sută seminţă veritabilă din care 
germinsză iareşi 90.]a. sută. Dacă însă puritatea și ger- 
minaţiunea este mai mică, atunci scade. în același ra-! 
port şi valdrea, ei intrinsecă, și în consecință noi tre- - 
bue să sporim cantitatea ce voim a semăna. ” 

Așa d. es. 1: klgr. de seminţă, care are puritatea | 
și germinațiunea 80%, este -egală în valorg: 

N
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cu 2+ klgr. de o altă de aceiași specie care germinieză numai 40%, 
- „4 n Da n.n n. DD n „20/ 
=. » nn n n »- 2 » n. . n. 10% : 

„2 80 n nn n ș n n n n n. 1%, . 
a 0,8 » 2 nun n n n a a 100%, , 

„„ Procentele se calculăză tot-deuna după semință de 
„bună calitate şi când am semăna-o pe ea în amestec „avem să adăogăm un spor de. 25%, din „considerațiu-: nile espuse mai sus. e e 
„În modul acesta uşor fie-care 'și pote combina 
composițiunea .cea mai potrivită cu solul şi clima lui. 
In ou-ce cas, nu este rău să avem 6re-care precauţiune, 
ca mai nainte de a ne angaja; în cheltuelă mană, cu pă- 
şuni şi fenaţuri artificiale pe întinderi maxi, 'să faceni 
mai întâiu unele încercări în mie și „să vedem, care. din plante reușesc mai bine în clima nostră. La se. 
mănat fiind-că tritoiurile sunt mai grele decât, semin- 
tele de ierburi, este bine ca să le semănăm - su deo- 
sebite, pe fie-care în parte-— adecă trifoiurile deosebit, 
și ierburile iareși deosebit în urmă, su la semănat să le 
amestecăm de-mai multe ori ca să'nu se adune trifoiurile 
grele la fundul sacului. De semănat se semănă, și 
amestecurile de i&rbă mai bine sub o plantă protectore. 

: Despre desvoltarea și valdrea nutritivă a fie-cărei 
plante furagere în parte, vedi la tânaţele naturale — 
flora lor. -- a Pi Ă 
„Lucerna comună nu se semă&nă nici odată în 

amestec stu îndoitură, ci se preferă, a se semăna tot- - deuna, curată sub. o planță  protectâre; iar fiind-că ea, 
„numai în-al 3-lea an se încheie pe deplin și ajunge! 
la desvoltarea ei completă, pentru ca în primii ani să 
nu fie prea rară îi se adaogă 4—6 klgr.: trifoiu roșu - la ha. “Tot așa și. sparceta se semănă de - ordinar. cu-. „xată. Trifoiul-'e. mai bun amestecat, 

Pentru fânațe de scurtă durată pe un an doi, se 
potrivesce mai bine trifoiul roșu dat curat seu în majori- 
tate; iar când voim să-l și pășunăm cu vitele, fie tomnă, 
fie primăvară, atunci. tot-deuna trebue să semănăm şi 

„ceva ierburi. Pentru amestec de trifoiu pentru un an, 
„Dr. G.. Maior. „ăgricultura rațională“. II, SE 28 p 

|. 
7
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se potrivesce mai bine raygrasul italienesc, iar pentru 
„c6să și. pășune pe 2—3—4 ani, se amestecă cu ierba . 
lui Timoteiu, raygras englesese și alte ierburi vivac6, 
„cară după ce a perit trifoiul roșu se. întind și ocupă:ele 
terenul rămas gol. Se a 

Pentru fânaţe și păşuni de durată limitată, pu. 
nem ca trifoiurile să ocupe. 30%, pe terenurile proprii! - 
“pentru ele, chiar și pănă la 50%, din vegetaţiune; iar 
„când este să obţinem pășuni permanente, atunci re- 
ducem. trifoiurile la 15%, şi tot așa și gramineele 
înalte și punem cu deosebire ierburi mărunte. La păs- 
ciună în loe de. trifoiul roşu 'şi lucerna comună, pu- 
nem cu preferinţă alte specii de trifoiuni: ca, lucerna 
galbenă (A/edicago lupulina), trifoiul alb și trifoiul coreit 

„cară suportă mai bine. ruperea virfuriloi și. nică nu se 
„„. imlemnese așa de curând ca trifoiul roșu su lucerna. 

1 “Pentru înlesnirea şi siguranţa sa, cultivatorul nu 
are lipsă de-a comanda de-odată întrega cantitate de se- 

„minţă de care are el necesitate, ei pote să şi-o producă 
singur, cultivându-le întâiu pure fie-care specie în parte 
pe suprafeţe mai mici. și dând prevalință cu deosebire 
acelor plante, cari reușesc mai bine pe: pământul stu. 
Seminţa produsă de noi tot-deuna este mai sigură și 
reuşesce mai bine decât cea de cumpărat, fiind deja 
în parte aclimatisată. o 

| Pentru producţiunea 'de semință, semănăm ierbu- 
rile tot-deuna pe un teren îngrijit, bogat s6u gunoit 
din nou și. curat de buruieni, pentru a-obţine şi o 
seminţă curată. În anul întâiu: și al doilea le cosim 
și pe ele și numai în anul din urmă le lăsăm ca să 
să se cocă și producă seminţa, ca 'să ne dea o semință 
mai plină la bob. Pentru ca, varietățile lor să nu se 
corcescă între ele este bine să le isolăm prin alte 
plante mai mini. De recoltat semința se recoltâză 
tot-d6una atunci, când majoritatea lor-a ajuns la ma- 

„turitate. În modul acesta relativ cu puţine spese ne 
putem produce tot-dcuna înşine seminţele necesare în 
cantitatea şi, calitatea dorită, ca să le avem pentru 

*
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amestecuri la-ţimpul dorit, : și apoi. amestecurile să - 
ni-le facem noi înşine în vederea, scopului, ce.urmărim. - Amestecurile de ierburi se semănă şi ele tot. „Aduna sub o plantă .piotectore primăvara. s6u-tâmna, pentru a le feri: de asprimea climei. Unde primăvara, 
este scurtă și nefavorabilă pentru -semănatul 'de ier- 

„buri, din causă că întră îndată seceta cu: căldură tro- picale de vară, acolo -este mai nimerit de a, le semăna! -tomna pe la începutul lunei lui "Septembre su prih Octobre după ce am semănat grâul. Ele rasar atunci 
la sigur și pănă primăvara, "când intră deja, seceta, ele. ! 
s'au întărit binișor încât.pot să resiste. Cele semănate „pentru pășune să nu le pascem. nici-odată înainte de a se fi întărit și pănă este pământul încă mâle. Le. 
putem cosi însă fârte bine anul întâiu--și al doilea; şi să le pășunăm numai după ce s'a încheiat deja pa-. - „Jiștea. ca vitele să nn le mai potă smulge din rădă-.. cină: Păşunându-le mai curând și pe “un timp ploios; când pământul este încă mâle, atunci avem perderă 
însemnate, căci vitele nu rup, dar smulge vetrele, de 
i6rbă cu rădăcină cu tot, și pe “pământul cel mâle şi. neinerbat în de ajuns, vitele mai mult se îngl6dă și 
strică decât, folosesc, lăsând. urme adânci după ele . din cară piere oră-ce vegetaţiune şi locul rămâne gol, 

Pentru. înlesnirea agricultorilor noștri dăm aci câteva, 
esemple de amestecuri: și combinaţiuni de ierbury,. pentru di- 

__ verse. scopuri şi pentru. terenuri diferite. Tot odată pe lângă 
calitatea şi cantitatea seminței necesare la hectar, am-pus în 
parântes şi numirea lor botanică, cu care la cas de trebuinţă. 

-se pot comanda şi la 0 casă mare. din streinătate. - a 

1. Pe terenuri ravene şi fresce-argile și luturi bogate. 
Sai a) fenațe de'durată limitată:  -.- E 

„90%, tritoiu roșu (Trifol. prat.) = 18 klgr.4+-25%, adaos=22 5 Klgr. 10% “Raygrasital:(L. italicum) = 5 Klgr.-+-25%/ _m. = 6.254 
e Suma . .:29175, 
s6u 60%, trifoiu roșu. : . . 19 klgr.+-30%/, adaos=15,0 klgr, - eu. 40%, ierba lui Th. (Pl. prat.) 10 klgr.4-25%, 1 =19,5 m 
. - a Suma ST BRigr, 

” a 98 
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| s6u 16 Ilgr, trifoiu roșu cu 94 39 lea Reyeras italienesc îni 
total 485 Elgr.; scu 12 kler, trifoiu roșu —4-15—20 kigr. Raygras 
italienesc +8 klgr. lucernă, galbenă (Aedicago dupulina) în total _ 
35 llgr.; 

Iar pentru a a avea un nutreţ bun de timpuriu inaintea trito 
iului roșu —' semănăm: : 

39 klgr. Trifoiu incarnat; (Z: iam încar nina) “12, 5 lg: 
“ Raygras italienesc. 

d) amestecuri pentru vasota provisorii de surată mai scuriă. 
„«) pe aceleași terenuri și de umiditate potrivită: 

16 klgr. trifoiu roşu +12 Elgr. isrba, lui Thimoteiu =—28 klgr. 
s6u 16 klgr. trifoiu roşu -+4 klgr. lucernă galbenă+-4 klgr. tri- 

„foiu alb (77 i folia repens) 4+-6 klgr. ierba lui Thimoteiu =30klgr: 

8) pentru acelaşi tereu, dar de o “ravenâlă ceva mai mare: 
10 kler. trifoiu coreit;. (Zrifolium hybridun) A+ 10 klgr. tri- 

foiu roșu -+- 6 klgr. lucernă galbenă 4-12 klgr. ierba, lui Thimoz 
teiu= 88 lor, o. . 

7) pentru terenuri jilave, rovinâse şi humâse: 
„10 klgr. trifoiu corcit 4-6 klgr. lucernă galbenă +4 lg 

trifoiu alb-F2 klgr. chimion (Caru carti) +2 Kler.: iărba, lui 
“Thimoteiu +4 klgr. flocoșica, (Holcus lanatus) = 28 klgr.-- | 

IL Amestecuri pentru fenațe d6 durată mai lungă 
și pe terenuri. lutose şi nisipose fresce. 

60 klgr. sparcetă (Onobrychis satita) + 20 klgr.. lucernă, 
 Uledicago sativa) + 5. klgr. trifoiu roșu-+-5 Elgr. icrba ranei 
(Anthyllis zulneraria) = 90' klgr. Ea pote să dureze pănă la 5 

„ani de dile. 

-Seu 192 klor. trifoi rogu 4-7 i klgr. „Jucernă galbenă 4-5 Klgr. 
trifoiu: alb + 5 klgr:, Raygras englezesc (Lolium perene) 16 
klgr., iarba lui Thimoteiu -+-10 ler, firușor de livade „(Doa pra- 

- ensis) = 55 kler. 

Pgts fi întrebuințată ca fănaţ seu pășune ș și durăză 5-6 ani. 
4 

TI. Fenaţe „artificiale pe teren marecagios. 
10 klgr. rrifoiu corcit +- 6 klgr., trifoiu roșu -|- 6 klar: lu- 

cemă  gelbenă-r- 24 kigr., Ray gras engleze = 46 Ielgr.
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IV. Fânaţii de durată în situaţiuni secetăse și scate, 

8 llgr. Trifoiu de. livade UTriţoliuma pratense perene) A- 3 E 
„_Elgr., Trifoiu alb--2 klgr., lucernă galberă - 4 klgr., iarba lui - 
“Thimotei — 2. Klgr., ghizăeiu “(Lotus cor miculatus) 8, klgr., Âru- 
"sor (Poa pratensis) 4-4 klgr., .(Poa serotina) + 4 kler., feştica de 

- Vivade (Festuca pratensis) +4 lar, feștica, roșie (Festuci rubra)- 
+8 kler., raygras englesesc +- 8 klgr., Ovăscior înalt (Avena 

- ati) 4-8 klgr., iarba vântului (Agrostis - stolonifera) : = 04 Elgr. 

x. Grădini permanente de ierbă dar fără umbră, | 

“8 Klg. lucernă +- 4 klgr,, trifoin roșu +- 6 klgr., lucernă 
“galbenă 6 Klgr., sorbe. sânge (Poteriun sanigetisorba) 3 klgr., 
„himion 4-16 lar, golomoț (Dactylis glomerata) + 16 klgr., ov 5s- 
cior înalt 4 ler, codina (Alopecur us: pralensis) = 63 klgr. 

YI. Fânațe. artificiale de veci, în situaţiuni jilave şi 
i fresce. ş 

_ „10 ler. trifoiu coreit + 6 llgr., trifoiu roșu de livade -. 
-. (Zrifolium pratense pereune) + 2 Elgr., trifoiu alb -+ 4 klgr., lu- 
__cernă. galbenă + 4: Flgr., ierba lui - Thimotei + 6 klgr.; firuşor 
comun. (Poa trivialis) + 4 Elgr., Festica de nisip (Festuca arundi- 
acea) € klgr., . coda vulpei s6u codina  (Alopecurus pratensis) 
-k& “klgr. - Ovăseior înalt-ț-6 klgr., ovescior auriu (Avena flaves- .- 
cens) A 4& klgr:, râygras englez + 4 klgr., golomoţ +2 ler 
tremuriei (Bri iza media) = == 60 klpr. 

- XVII. Fânațe artificiale. de veci -pe un: teren de urăidi- i 

„tate potrivită. SE 

"10 klgr. trifoiu roșu de livadă +5 klgr., trifoiu corcit 
“ 2 Elgr., trifoiu alb +4 kler., lucernă galbenă +-4 klgr., ierba 

jui Thimotei +4 klgr., lucernă -+ 6 klgr., ovăscior înalt -+-2 klgr., 
" golomoţ+-6 klgr., firușor de livade-+6 klar., făștică de livade - 

+6 klgr.; câda „vulpei +2 klgr., avăscior auriu +8 id -ray- 

gras englez = 65 klgr. | 

VIII. Penaţii de veci pe terenuri jilave marecagidse - 

“și turbose. | | 

| 10 klgr. trifoi coreit A 16 klgr., feştica de nisip 4-4 iat 

ierba dulce de apă -(Glyceria puătans) +4 klgr., Glyceria spec-: 

tabilis-r4 Klgr. , Hocoşica (Holcus lanatus) = 38 kg.
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"IX. Pășune de veci pentru vitele cornute pe. un 
o o „teren raven.  - Se 

"10-klgr. trifoiu corcit -+- 4 klgr., trifoiu alb -+- 4 Elgr., tri- 
foiu mijlociu (Zrifolium media) + 4 klgr., lucernă galbenă ++ 
klgr., măzerichi sălbatice (Vicia cracea & V: sepium) + 4 klgr., 
“ghizdeiu+- 4 klgr., pieptănăriţa  (Cynosurus cristatus) + 4 klgr., 
ierbă, lui 'Thimotei + 10 klgr., raygras. englesese -+6 klgr., firu- 
şer (Poa pratensis d P. trivialis) + 8 klor., ovăscior înalt + 4-- | 
Klgr., golomoţ-+- 4 klgr., ierba, vântului = 72 Klgr. 

XX. Păşuni de veci pentru oi, pe un teren potrivit. - 
„210 Flgr. trifoiu alb - 4 Flgr., lacernă. galbenă + 4 klgr.,. 

„sârbe sânge ţ+? klgr., chimion + 6 kler., i&rba. lui 'Timoftei. 
„16 klgu, raygras englezesc 2 klgr., pieptănăriţa -+ 2 klgr., 

" firuşorul păros (Poă 'serotina) +- 2 klgr., (Po prateusis) = 28 klgr., 
alta 10 klgr. trifoiu alb -F 4- klgr., lucernă galbenă + 2 klgr., .. 
chimion + 8 klgr., patlagine (Plantago linceolata) + 16 klor., - 

- i6rba ranei = 40 klgr. | | 

| a). pășune de oi pe un teren forte subțire (superficial) : 
30 klgr. feștica oi (Zestucu otind) 4-10” klgr., -ierba ranei | 

(Anthyllis culneraria) = 40 kgr. Sa o 
ia f) pășune de oi pentru un teren nisipos și secetos:  - 

8 lar: trifoiu' alb + 4 kler., ierba ranei -+ 6 kler., făștiea, 
oil--6 klgr., raygras englezesc 4-2 klgr., osiga fără țepe (Brv-. 
mas inormis) A 3 klgr, ierba vântului (Agrostis culgare) = 29 klgr. 

Tote aceste cantități şi amestecuri sunt calculate pentru 
fi6-care teren la hectar. Aa | | | 

Despre condiţiunile de desvoltare și valorea nutritivă a, 
fie-cărei iarbă și plante lierbacee în parte vedi capitulul despre 
tenațele și pășunile naturale de veci la Cap. X. a acestei 
lucrări, o : a



Gap. =. 

Cultura fânaţelor s6u livedilor. 

” MOTTO: Die Wiesen sind die Stiitzen der | 

Viehzucht, die Hălte des Acker- 
- baues und das. Kleinod jedes 
„„Jăndlichen Resistzthums. . - _ 

-. Sehwerz Anleitung zum practi- * 
„schen Ackerbau II. Auf]. ]. p. 278. 

i “ (Fenaţele sunt ragimul cul- 
, ie turei vitelor, ajutorul agricul- 

a a : turei şi comoru fie-cărei proprie- 
i | ” tăți rurale). 

Lo o - Cultura fenaţelor.. 

Se numesc fenaţe, “feneţe, fenapuină şi -livedi acele te- 
___venună inerbate delă natură, cari servesc- deja de multă 

- vreme la. producțiunea de i6rbă de cosă pentru fă- - 
cut fân, și a căror teren este sâu: cu totul inerbat 
şi formâză o pajiște bine încheiată, seu că este pre-. 
dispus dela natură de a fi ierbos şi. a se ineiba uşor 

. Basa oră-cărei livedi deci o formeză, o pajişte desă şi 

- bine încheiată, cu 2 rânduri (etage) de plante, din cară 
„unele înalte (superidre), și altele măiunte (inferiore). 
Cele dintâiu fac mărimea ierbei păiuşul” scu i6rba ias- - 
picată, iar cele din urmă desimea, ei şi grosimea bras-, 

„delor la cosit. Fiirid-că ele sunt de obicâiu inseminţate . 
„de însaşi muma natură şi un dar gratuit al' naturei 

se nuniesc livedi naturale, în oposiţiune cu - cele aati- 
ficiale făcute de om. 

Fânaţele naturale se: deosebesc în mod esenţial, 
atât de ţârine cât și de- pășuni, după vegetaţiunea 

„lor şi modul. lor. de inerbare. Deși şi ţerinile “servesc : 
une-ori la producţiunea de nutreţuri: tritoiu, lucerna, 

„ierburi diferite, totuşi durata lor este numai limitată
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la câţi-va ani. Chiar ȘI când ele -ar fi semănate cu 
diferite specii de ierburi — graminee cu papilionacee 
— tot ele nu pot forma încă o pajiște bine încheiată,. 
decât după mai mulţi ani, și pănă atunci ele formeză. 

„numai pilcuri, pilcuri și între ele rămâne mult spațiu 
gol, lipsit de ori-ce vegetaţiune. Din causa acesta, f6-. 
naţurile artificiale: și ţerinile -semănate cu ierburi nică : 
odată nu dau o recoltă şi producțiune așâ de abun- 
dentă și substanţi6să ca fânaţele naturale de veci. La: 
iEnaţele artificiale- semănate de noi abia, dela 5—6 
înainte putem spera, să obţinem o pajiște încâtva omo- 
gen încheiată. Sa Di 

“Ele se mai deosebesc însă tot așa de bine şi de pă-. 
„şuni prin aceia, că ]a pășuni- prin ruperea continuă a, 
tijelor și virfurilor plantelor, o parte din ierburile 
înalte, iarba inspicată, ne mai : putându-se ridica în. 
sus și a produce semință, cu timpul a -perit cu totul, 
şi locul lor -l'au luat ierburile -mărunte și plantele her- 
bacee, cari.se propagă cu deosebire prin rhizomă şi. 
stoloni, și suportă mai uşor ruperea, -vîrfurilor lor. La. 
pășuni chiar şi dacă am voi să 16 cosim, de ordinar 
nu cresce iarba așa de mare, că să o putem cosi, și 
“când une-oi pe pământurile grase se face în mod es.-. 
cepţional de avem ce prinde cu -c6sa, atunci ea este 
tare măruntă și mole ca. otava, şi 'dă puțină recoltă. 

Și prin o cosire a ei mai mult o strică şi ne facem 
pagubă mai mare decât este folosul ce-l avem dela - 
fân, căci la cosira tăiem numai rhizomii -și ochii de 

“iarbă, destinaţi “a se desvolta în anul viitor. "De aceea 
„mai bine renunțăm la oi ce cosirea ei şi o retezăm. 

„ Cu cosa și nu prea pe jos numai acolo, unde iarba a 
îmbătrânit deja de vitele nu o mai mănâncă, ca să 
se potă reproduce din non şi întinerâscă iareşi. 

„Diferinţa între ele reese mai bine din analisele . 
vegetațiunei lor — a pajiștei — pe o suprafaţă dată. 
Naturalistul engles Sinclair a analisat pe la începutul 
seclului iarba pe câte: un metru pătrat dela diferite 
păjişti asupra desimei ei, şi a obţinut următârele re- 
sultate, verificate în' urmă de Jul, Kihn şi alţii: -
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 Pășunea cea-mai bo- a 
1.|| gată, pe care se - pot : | 

"| hrăni bine 9,5 boi su _ a - 
î,5'0i la.hectar . 10,700 |.10,058 | - 642 | 0,98 | 

„| Păşune „veche şi bo- | o 
9.|| gată pe care iareşi se pot | IC 
“|| hrăni 25 boi la ha stu|  . | A 7,5—10 oi + 11,663 | 11,042] 621 | 0,86 

3, | Păşune veche din par- | 
ji cul dela Woburn (An-| . -.| -. „ÎL 
glia)... . | 9,7371 9,416 321- | 1,03. 

| 4, Păşune veche pe un a | 
teren jilav invescută pe i B - 
de desupt cu muschi . | 6.784] 5,457 1,327 . 1,5 

-  Păşune artificială bu- 
5! nă, compusă numai. din 2 | | . 

"|| soiuri de plante: Lolium |. N e 
peren. și Trif. rep. de 2ani | 5,029] 4,836| 193 a 

NS .. Păşune artificială se- | i | _ 
- g.|| mă&nată de 6 ani şi com- ||.- | 

„| "I- pusă numai din Poa am- | - A RI 
gustifola pură . 2,054 | — = | 5 

7 Idein compusă din îE 
Alopecurus pratensis pur 856|  — — UT —- — > 

8.| .  “Idem compusă din - A 
Lolium perenne „| 802] — — | 125 

Livade naturală ve- Ş | E | | 
9.]| che și. supusă irrigaţiu- Cp 
ne... 19,239 | 18,211! 1,028 0,52  
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Fânaţele naturale după cum vedem : d'aci se dis: 

ting între tote prin un mare număr de plante. Rădă- o 
cinile lor sunt sbătute şi ţesute la olaltă unele prin 
altele, încât numai cu greu pot fi separate și desfăcute 
unele de altele. Majoritatea lor se compune din.ier-: 
buri s€u. plante” din familia gramineelor, cu rădăcini 
scurte fasciculare,. foile lungi “lanceolate — lineare cu 
paiul „găunos și inspicate stu neinspicate, unele înalte. . 
superidre, și altele mărunte infericre. Din causa foilor - 
lor înguste şi a tijelor subţiri tâte ridicate în sus spre 
sore ele pot să erescă forte multe la olâltă pe un spaţiu 
mic și să fie forte dese și fragede. -Pe lângă și pe sub 
ele, sunt alte plante din familia papilionaceelor. — tri, 
foiună. — şi alte plante herbacee, cu rădăcini lungi pi-- 
votante cu foile late orisontale seu erecte, cari se în- 
tind în lătură și iau mult spațiu Şi lumină. De obiceiu | 
ele sunt mai volumin6se; mai fragede și mai mustose . 
decât gramineele, dar-nu şi mai gustâse. | | 

Acâstă diversitate de vegetaţiune presintă multe și 
mari avantagii, căcă ea permite o folosire mai: siste- -: 
matică, a pământului, spaţiului și apei, a aerului şi lu- 
minei. Gramineele cu: rădăcinile lor scurte și faseicu- . 
lare se. desvâltă mai cu s6mă în sol, la Suprafaţa pă: 
mântului -și numai „puţine rădăcini ale lor ajung pănă. 
în-subsol; din contră papilionaceele, trifoiurile cu ră- 
dăcinile lor lungi şi pivotante, ajung și și-le desvâltă 
cu deosebire in “subsol — şi cară sunt destul-de grâse 3 

- Şi puternice. ca să pătrundă” Şi străbată, în .ori-ce pă- 
ment. fie el cât de tenace și nemobilisat. 

| Apoi gramineele 'cu rădăcinile . lor, fibrâse aco- 
per şi îmbracă mai bine pământul decât; gramineele,: 
împedicând ţerina dea fi spălată și luată de pl6ie, 
iar in rădăcinile. lor fasciculare și în vetrele lor 
-se conservă binişor și apa, timp îndelungat. De 
altă. parte: trifoiurile cu rădăcinile . lor lungă şi 
adânci resistă mai bine: la secetă și când grami- 

„neele sunt deja, . cu totul uscate seu tinjesc, singure 
tritoiurile sunt încă Verdi şi nu tinjesc. Apoi unde 

între -două fire de- trifoiu . scu' alte plante" herbace. — . 
nu mai esiste 100 saficient pentru un al treilea, esistă, -



Mi 

încă spaţiu suticient pentru 2—3 fire subţiri de grami- 
nee, cani ridicându-se -d'asupra lor se desvâltă în: de: - 
ajuns, și fac ca-ierba să fie mai desă și fie-cure clasă 

„din ele, representând diferite etage, tolosese aerul și lu- - 
mina mai bine. | = 

„„.„„. Faţă de ţerine, produeţiunea fânaţelor este mult." 
mai constantă şi mai sigură, „căci vegetațiunea lor 
fiind compusă din plânte de diferite familii şi mod 
de desvoltare deosebit, ele resistă mai bine la secetă, 
căldură și ger, decât când ar fi din -o singură familie 
„adăpostindu-se şi sprijinindu-se reciproc una pe alta; 
într'un' timp și teren scu climă cu totul nefavorabilă, * 

„ iaxba pote să devină rară sâu 'să rămână, mică, ori să 
“ pieră unele din ele, dar în- schimb rămân celelalte: mai 
resistente, caii apoi ocupă . locul gol . rămas lor. Tot 
acesta se întâmplă și când o parte:din ele este ată-" 
cată- și distrusă de insecte, ciuperci parasite etc.; lo- 
cul lor îl ocupă alte plante inmune, rămase nevătă: 
mate de insecte scu- mai resistente decât ele, așa că 
pajiştea tot deina rămâne încheiată: și  producţiunea 
lor-tot-deuna este sigură, nefiind supusă la.atâtea even-! 
tualităţi și pericule :ca -plantele “pure — d. es. cerea." 

„. ele. D'aci urmeză -că .productiunea, lor. este mai si- 
“gură şi fOnaţele de bună calitate tot-d6una se vând 

și închiriză cu 10% mai scump decât ţârinile și dau 
„Venit net mai mare sigur. De acolo vine şi proverbul: 
că moşiile cu multe fânăţuri se canta, singure. . 

„+ Reprodueţiunea la graminee este forte însemnată. 
„Pe lângă că unele din ele se propagă prin stoloni, 

iar. celelalte: și cele mai multe formeză pileui sâu 
„* vetre, prin desvoltarea a o mulţime de tije adventive 

li suprafața pămâatului s6u nemijlocit de asupra lui 
dela primui internod. Însă. deşi vetrele lor conţin forte 
mulți ochi (embrioni) latenţi, și se formeză noui. pe 
fie-care an, totuși: nu: toţi se desvâltă . deplin” în fie- 
care an, ci mulţi din-ei rămân în stare de 'amorţire. 

- (atenţi) mai mulţi ani de a: rândul, şi se desvâltă de 
“ordinar numai atunci, când condiţiunile de desvoltare.  : 
„pentru ei sunt cu deosebire favorabile: timpul, tere- 
“nul ete., su când planta vecină nu s'a putut desvolta, 

-
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oră că a fost distrusă și locul ei a rămas gol, pecare . 
îl- ocupă apoi ei. De aci se esplică și fenomenul ob- 

„servat de mulți, că în unii ani — mai cu s6mă plo- 
ioși. se află în fnațună şi în fân mai mult trifoiu ca, 
de obiceiu, iar în - anii. secetoși mai multă iârbă -— 
graininee — la una și aceiaşi pajiște. RE 

Pășunile au o iarbă mai măruntă, insolaţiunea lor 
fiind egală și cu deosebire în regiunile înalte — la 
munte -— de forte lungă durată, căci :sârele apare în- 
tâiu la ele și le părăsesce pe ele cele din urmă, de 
aci provine și desimea, aroma și dulcâţa, lor neîntrecută,. 
și tuturor. superidră; Pășunile în genere fiind-că pe ele 

"le pascem și rupem cu vitele înt”o stare destul de tim- 
purie, când sunt bogate în substanţe plastice — azo- 
tose. și acid fosforic sunt fragede şi ușor de digerat; ele 
sunt mult mai substanţidse și mai nutritive decât fânul, 

„cel cosit la o virstă mai înaintată, unde la unele din 
ele s'a înlemnit, deja celulosa, iar altele au :produs. 
deja și semință, o. Aa 

| În privința esploatărei lor, fânaţele sunt supe- 
rire ţerinilor nu numai prin aceia, că ele dau un 
„beneticiu net mai mare şi tot-deuna sigur, ci că recer şi 
mai puțină muncă și un capital de esploataţiune mai mic, 
după ce pe ele-noi nule semănăm și nici nu le gu- 
noim decât forte rar, iar când o facem acâsta, o facem în- 
tun mod destul deiieftin, cu irrigaţiunea, stu prin udare 
cu urină diluată, compost, cenușă. ete. . Materiile. lor 
fertilisante, câte nu se digeră și assimileză în corpul 
animalic servesc la producţiunea de gunoiu, cu care 
de obiceiu gunoim ogârele, de unde şi numirea că fâna- 

_ţele sunt nutricea ţerinelor. a 
„ Fânaţele bune pot să ridice şi amelioreze forte. 

„mult esploataţiunea și valdrea unei moşii, iar fânațele 
rele tot așa de mult să o deprecieze, pănă în a com- - 
promite cu totul. De aceia trebuesce tot-deuna bine 
ales terenul pentru ele: și. în privința producţiunei cât 

„și a calităţii ierbei. Unde livadea nu dă nici 20 q fân 
"uscat la hectar -ca, recolta medie pe an, acolo este 
mai nimerit de -a desfiinţa. pajiștea, și a întrebuința.
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terenul la alt ceva mai. prodetiv: “ca țerine, păşune, 
„pădure etc., şi ca atare de sigur va da, fol6se mult 
„mai mari și mai sigure. - 

“Pot acesta, este de dis și în privinţa terenurilor 
rovinose și marecagi6se, care produc numai rogoz; prin 
o- secare și însănătoșare. a lor, ele ar câștiga enorm în, 
valore, căci în urma secărei lor rogozul dispare şi se ivesc 
plante. de val6re, graminee și papilionacee, cară res- 
plătesc cu -prisosință spesele avute cu amelioraţiunea, 

Cu o recoltă medie de 20 q fân uscat estragein 
pe fie-care an din livade următorele substanţe alimen- 
“tare:, 28,4 klgr. Azot și 103 kler. substanțe minerale 
compuse din 26,4 klgr. potasă; 17,2 klgr. calce, 6,6 - 

„klgr. magnesie, 8,2 acid fosforic, 48 klgr. acid sultu- 
ic şi 27,8 klgr. silice. 

Dacă fânul și otava, produsă de livedi | se între- 
buinţeză an de an unic. la producțiunea, de gunoiu 
pentru țerine, și ele nu mai capătă nimic înapoi, atunci 

ŞI. producțiunea lor scade şi se. deterioreză pe an'ce 
trece, iarba se răresce. ierburile de val6re dispar şi 
în locul lor se ivesc muschi. De aceea este necesar ca . 

să le dăm şi lor o îngrijire Gre-care, și pentru a nu perde 
ierburile de valdre superidră trebue să ne îngrijim de tim- 
pariu. Și de .o restituire a substanţelor luate prin recolta, 

„de fân și otavă. Acesta, se şi face, căci de cele mai multe 
oră fenaţele bune sunt 'supuse iirigaţiunei -s6u. revăr-. 
sărei apelor, cari lasă tot-d6una un strat subţire de -nă- 
mol gras în urma lor, iar altele” se gunoese cu băligile . 

“și urina ce cade dela vitele. ce păşuneză pe. ele pri- 
„măvara și tâmna, o 

„„. Pentru. fânaţe şi pășuni . nică grosimea. solului şi 
nică composiţia lui nu .vine așa de mult în considerare 
ca la ţerine, deși indiferent “nu este, de 6re-ce pe. 
ele nu le arăm nici rupem pajiștea vre-odată, afară de. 
casul când 'ea nu ne satisface și -voim nuimai ca să o 
amendăm s6u înlocuim cu.alta mai bună.: 
EL pote fi profund s6u subţire, plan: seu inclinat; 
mărunt su grosier, dar nu şi bogats6u sărac, apătâs 
s6u uscat. Pământul destinat, pentru: fenaţe trebue. să
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fie bogat. dela. natură su în forţă, și mai mult su -- 
mai. puţin raven, ca plantele să aibă. și găsescă, tot-- 
deuna umiditatea necesară. Pe un pământ sărac, sece- 

„tos-și uscat, -înzădar îl vom lăsa noi în părăginire, căci. 
el nu se inerbâză, şi chiar și când lam înseminţa noi 
artificial cu diferite ierburi. şi plante de vâlâre, ele nu 
resistă şi s6u nu resar. de loc. ouă că pier din causa. 

„secetei după ce au resărit şi la urmă tot nu ne alegem 

|.
 

cu. nimic din ele. Terenul destinat; pentru fenațuri tre- 
bue să fie i6rbos, predispus dela natură dea se inerba 
cu graminee şi alte plante de valere. | 

Terenul fie plan su cufundat, aședat s6u oblic, 
gros seu subțire, el tot-deuna să aibă umiditatea nece- 
sară, ravenslă suficientă şi să fie tot-odată şi permeabil 
— poros — caapasă nu stea nici-odată, băltuită pe el, 
ci la un cas dat fiind în. cantitate mai mare să se 
potă strecora iute în pământ. Apa stătătâre -este de- 

- favorabilă, celor mai: multe graminee, cu deosebire pe 
timpul crescerei intensive a vegetaţiunei, cară per și 
în locul lor se ivese muschi și rogze.: În privința, 
umidității, luncile seu aluvionele bogate din jurul riu- 
rilor şi apelor curgătore şi stătătore sunt cele mai. 
bune, căci pământul lor fiind stratificat este tot-dâuna 
poros şi dispune tot .odată şi de ravensla necesară, ră- 

- d&cinile plantelor fiind sub nivelul apei. din riu, pe 
care şi-o atrag prin .capilatitate din subsol. Apoi pe 
timpul când vegetaţiunea, este în repaos, tâmna, ierna, 
Și primăvara, de obiceiu, la. venirea şi ducerea (topi- 
rea) zăpedei şi gheţei, cele :mai multe. din ele sunt 
espuse inundaţiunei :rîurilor, cari Ja retragerea apelor 

“lasă tot-deuna.un nămol gras și bogat în urma lor, 

' 

şi tot de atâtea ori le feitiliseză din nou. De aci re- | 
sultă. producţiunea lor fără s&măn, cantitativ și cali- 
tativ, a | 

Pe terenurile royinsse și jilave. unde deși apa nu 
stă băltuită în tot timpul anului; dar de obicei au 
mai. multă apă- decât este necesară, și la comprimarea 
pământului, la trecere cn piciorul peste ele, ţişnesce 

_şi foșnesce afară; acolo deși cresce o iârbă destul de |
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mare și i aâsă, dar ea nu este : aşa, -de substanţi6să: ca cea 
din terenurile sventate - și. uscate, chiar. şi.. dacă este 

compusă; din aceleași plante. -Pe terenurile - acide însă 
— marecagidse și turbâse — deşi cresce o vegetaţiune 
forte lnesuridsă, care dă mai multe 'recolte.pe an, flora 
acidă de baltă cu rogoz, pipirig, papură, trestie, lână. 
viță etc.,. care se desvdltă forte de timpuriu. și este 
deja de c6să, când pe alte pajiști de abia a început. 

„a da colţul ierbii şi păjiştile a înverdi. totuși rogozul este... - 
de puțină val6re intrinsecă, căci din causa acidității sale 

„șia principiilor tocsice- ce conţine.el, .vitele nu-l prea. 
mănâncă bucuros, ȘI. le este defavorabil sânetăţii ș Și 
desvoltărei lor. . IE e . - 

După secarea, și însănătoșarea, bălților și terenu: 
rilor mlăștin6se, cu svântarea pământului, plantele acua- 
tice şi rogozul mai întâiu se rărese şi apoi. dispar cu 
“totul, iar în locul lor se ivesc plante și ierburi dulcă 
de. valâre — graminee: și papilionacee;. 

“Totuşi nu fără de 6re- care importanță este și com- -- 
posiţia mineralogică şi originea geologică a terenuri: - 

- lor, faţă” de- vegetaţiunea, “fenaţelor şi păşunilor. Pe 
când. la “ţerine grădini și vii impuneni - pământului 
voința nâstră, și: prin” muncă şi capital îl silim să pro- 

„ducă atari plante, pe care nu le-ar produce dela sine, 
şi să dea recolte mai mari -decât ar. putea da. el de. 
bună-voe, din contră la fenaţele şi. păşunile. naturale „- 
de veci. avem de a face mai mult şi beneficiăm cu 

_ deosebire de produsele. spontana şi darurile gratuite 
“ale naturei. 

Deci datori suntem-- și noi de a urmări i de aprâpe 
natura în acţiunile şi “fenomenele ei,. ca în cas de ne- 
cesitate .să o. putem sprijini Și substitui prin munca 
şi dibăcia nâstră proprie: Că nici la f&naţe şi păşuni- 
nu esistă şi pote trăi. fie ce plantă pe oii și ce teren 

- şi în ori-ce localitate, acea -este lucru sciut Și cunos- 
cut deja de mult.. Pot așa, este lucru sciut, că, fie-care 
plantă * și are localitatea, regiunea, esposiţia și terenul 
ei propriu, unde ea, reușesce la sigur. şi se „desvoltă 

“mai bine decât. oră și unde. -
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D-nul Dr. F. GQ. Stebler în studiul. său asupra, 
- plantelor alpine ale Elveţiei, ne spune, că plantele fu- 
ragere se subdivid în plante, cară iubesc și preferă 
calcea, și terenurile calcarâse şi mărgose, și altele cari 
fug de calce, dar iubesc silicea și gresurile, au lipsă | 
de multă, silice;- apoi unele au lipsă de pământ mărunt 
(ţerină), iar altele sa mulţumesc și: cu un pământ mai 
mare grăunțos şi bolovănos stu și numai cu petră și 
stîncă în subsol. Tot așa unele dintre plante și ier- 

„burile de valâre au lipsă de mult gunoiu' şi se fac 
forte bine în pământurile îngrășate prin “bătăturile şi 
ocolele vitelor, pe care el'le numesce plante de Amo- 
niac, și sunt altele cari fug de gunoiu și dispar din 
terenul gunoit stu prea gras, neputând suferi gunoiul. 
Și în fine sunt plante în special ierburi dulci, grami- 

„nee de valâre, cară iubesc și au lipsă de multă apă 
și supârtă ușor irrigaţiunea, Și chiar submersiunea, şi 
sunt altele, cari preferă un. teren secetos și se mul... 
pumesc și cu unul aid, scorojit. "Tâte aceste trebuese 
„studiate şi urmărite în desvoltarea lor la faţa locului. 
După dsa iubitâre de var și caleavuri sunt cele mai 

“multe dintre papilionacee ea: sparceta, lucerna, -tri- 
foiurile în genere, apoi dintre graminee: 'Timoftica lui: 
Michel, făștica frumușică, trifoiul. brun, lunticica de - 
câmp și de munte, patlaginea alpină. 

N 

- Țubitore de. silice sunt: Sesleria, Părul porcului 
(Nardus stricta), festica lui Haller, f&știca, violetă rogo- 

-zul brun și cel cu foile creţe. Plante grase propriu dis, 
„Cat recer mult gunoiu și eventual suportă și udarea cu 
"urină diluată sunt: Raygrasul italienesc; codina Și cre- 
țișora, apoi în mai mică măsură golomoţul, oves-" 
ciorul și altele. Plante de amoniac, cari iubesc tare 

„gunoiul și se găsesc adesea în jurul bătăturilor şi 
ocdlelor de vite sunt: Uzzicile, macrișul alpin, Spa- 
nacul ciobanilor (Chenopodiu bonus. Henricus), napuşor 
(Aconitum napellus), Creţişora, cari adesea suprimă ierbu- 
rile, apoi dintre plantele furagere: Poa anuna var. 
supina, Timoftica alpină și- Poa alpină și păpădiile. 

- Pe aceste din urmă le mănâucă vitele.
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. Planţele ierbâse, cară fug de. gunoiu şi dispar în. 
urma gunoirei sunt: muschii, părul porcului (Nardus, 
stricta), osiga ridicată, poranicii. seu brebeneii Și pi 
pirigele. | 

Plantele. cari adună: azotul și tot. odată îl mena: - 
gâză, lăsând “pământul mai bogat în 'azot decât lau 
găsit ele, în urma asimilaţiunei azotului liber din. at- 
mosteră — sunt 'tâte papilionaceele” — trifoiurile mă- 
zerichile în genere, de unde și numirea, „or „de plante 
adunătore de azot. . = - 

Terburile,; gramineele, cari au a lipsă de mai. multă 
xaven€lă- și. pot suporta, ușor și irrigaţiunea, sunt: Ier- 
băluţa, feştica, de livade, codina, timoftica, raygrasul 
italienesc: și englezesc, timoftica, de alpi și flocoșica,- 
mai puţin tremuricile și „ovăsciorul înalt. e 

Suportă cu înlesnire un” teren. mai. uscat, și je- 
„„ sistă binișor la secetă: Usiga fără ţepe seu de Unga- 

ria, usiga înaltă, feştica oii, feştica, cu toia îngustă, 

barbâsa (Andropogon ischaeformis), pirul (Titiana 
vepens), troscotul şi altele. 

Pe un teren de tot sărac și uscat, modestari. ve- 
getaţiune fără vlugă se compune cu deosebire din 
-Parangină (Anthoxanthtam odoratum), pir,: troseot și 
„ceva făștică : Festuca ovina, Festuea rubra și Poa 
compressa. 

„2. Nu mai puţin vine în considerare la, studiul vege- 
taţiunei spontanee și  localitatea,. situaţia, esposiţia ȘI 

clima ei, cari. încă contribuese. forte mult la tormarea | 
. Unele"plante au lipsă de multă lumină și căldură... 

“şi nu pot supârtă umbrirea de loc ca lucerna ete.,. 
- iar altele. suportă binișor ȘI. umbra „seu o “ambrire 
parţială. - 

Factorii mai principali ai “linii sunt lumina, căl- 
dura, precipitaţiunile atmosferice și presiunea, aerului, 

casă fie-care la rândul. ei influințeză mult asupra des- 
„.xoltărei plantelor. O climă „aspră, și uscată, aridă. se-. 
„cetosă, cum de obiceiu. se. găsesce la câmpie şi în 
stepe și un an; secetos grăbesce vegetațiunea, face ca 
plantele să rămână mici să fie aspre, cocendse și be- 

Dr. G. Maior. „Agricultura rațională“ II. A 29 
_ / - . 4
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„țese să înlemnâscă de timpuriu, şi tâtă vara pajiștile - 
să fie uscate cu totul și pirlite de secetă pănă spre 

-tomnă, când înverdese iareşi. În clima arridă de stepă 
_Paâjiştea încheiată dispare aprope cu totul, și numai. 

- pirul și câte-va graminee fără vlagă delecteză ici co- 
lea ochiul trecătorului, formând vetre şi pilcută. mai 
mici unde și unde ca mai târdiu în toiul veriei să se usuce 
şi pirlescă și ele. Tote plantele crescute în stepă sunt 
aspre, țepose şi părâse, cari înlemnesc de timpuriu și 
in perii și ghimpi lor rețin cu mare tenacitate pu- - 
ținii picuri de plâie și rouă ce cad. Tocmai acei peri 
asprii și ghimpii fac plantele . de stepă să fie inacce- 
sibile vitelor, de cele mai multe-ori. - 

O climă mai moderată, și igroscopică face ca ve- 
getaţiunea păjiştelor să fie mai variată şi mai bogată 
în specii și varietăţi, şi plantele de val6re gramineele 
să câștige o superioritate necontestată asupra celoi- - 

alte. Plantele crescute în clima caldă, dar umedă ca 
cea de Baltă și din coline,.se fac mari, înalte și late 
în toi, și ele sunt substanţidse și destul de fragede. 
Anul mai cald şi useat favorisâză mai tare gramineele . 
asupra, tritoiurilor și altor plante herbacee, iar anul. - 
ploios favoriseză mai tare pe cele din urmă în detri- 
mentul ierburilor. O climă temperată şi un an ploios 
ne dă la fenaţuri vara de ordinar și o a doua recoltă, 
_— otava, —- ceia ce în anii 'secetoși nu avem, şi tre- 
bue să ne mulţumim numai 'cu o singură recoltă de 
fen și cu o pășune modestă spre tmnă. | 

În clima și mai umedă dela, munte, deși ceva și 
mai recordsă, plantele rămân. mici delicate, dar sunt 
forte. substanțidse şi aromatice și “tuturor. superidre „-din causa, insolaţiunei - indelungate asupra lor. 

La, munte fie-care brâu și zonă își are plantele ei 
proprii, diferite de a celorlalte ca și de ale polelor mun- 
telui și. colinelor. La munte chiar şi plantele de pu- 
țină valdre şi buruieni fără de folos pe cari la câm- 
pie și coline, abia le mai ating vitele, în regiunile 
înalte devin plante de valâre și substanţi6se, din causa 
acțiunei mai îndelungate și neîmpedicate a radelor 

Li
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solare asupra, lor, și tote 'vitele le mănâncă cu mare 
poftă; așa este casul cu. parangina, ierba xEntului s6u 
tiltăitârea, iogozul verde şi roșu și altele. N 

Din contră plantele umbrâse-și cele cari reușesc 
binişor la umbră și în penumbră, nici odată: nu sunt” 
așa de dulci şi de substanţise ca cele crescute la lu- 
inina” deplină a sorelui. Cele umbrite sunt de ordinar 

„lungă, moleșite cu puţine materii organice in: ele, şi 
„corpul lor se compune, mai numai din apă. 

- “Bogăția florei livedilor nâstre o avem descrisă în 
„mumerdse balade, proverbii şi allegorii poporale, . ca 
în descripţia poetică neîntrecută a, bardului dela Miu- 
cesci în: poesiile întitulate Lunea, dela Mircesci și 
Concertul din luncă, apoi în proverbe ca: Munţii noş- 

tri aur portă,. iar noi umblăm din portă - în portă, 
„dovadă că şi poporul de r6nd este consciu de ele. Pen- - 
tru bogăția. și multiplicitatea florei nostre în spe-:: 
cii şi varietăţi de val6re: economică, putem lua: de 
basă studiul d-lui Florian Porcius. — distinsul flo- 
vist român și membru al Academiei Române — asu- 
pra Florei tostului district românesc. al Năsăudului 
cu 64 comune -românesci - compacte: cu.:0 supra- 
față de 55!/, milliare pătrate. Năsăudul cu comu- 
mele sale. presintă tote acele regiuni de amfteatiu 
"ale colinelor şi munţilor, cari pentru România ca şi 
"pentru 'Trânsilvania vin în considerare . cu . deosebire 
pentru fânaţurile Și, pășunile naturale de veci. El începe 
cu punctul cel mai jos, situat la 290 m. correspundă- 
tor cam cu tirgușorul Câmpina şi Tirgoviştea şi ter- 
mină cu Inâul 2280 met aa., pe când Ciahlăul în 

Moldova are 2008 mo iar Negoiul, piscul cel mai înalt 
are 2536 m: 

Flora Năsăndului este epresentată după ds -sa: prin 
următorele specii, -și varietăţi a) graminee 29 specii cu 
105 varietăţi: Andropogon 1, Agrostis 4, Calamagros- 
tis 5, Milium 1, Setaria 2, „Alopeonrus 4, Anthoxan- 
thum: 1, Phleum 4, Melica 2 , Aira 2, Holcius: 1, Arhe- 
natherum J,  Avena, 3, Phragmmites 1, 'Bromus 9, Fes: 
“Amca 14, Dactylis 1; Poa 13, Gyceria 4, Moilinia 1, 

| 29*



Koeleria 1, Brachypodium 2, Cynosurus 1, Sesleria 1, 
Nardus 1, Elymus |, Agropyrum 1, Lolium 2; 6) pa- 
pilisnacee 12 specii cu “68. varietăţi, dintre cart An- 
thyllis 2, Medicago 4, Melilotus 3, 'Tritolium 19; Lo- 
tus. 2, Galega,. 1, Hedysarum 1, Onobrychis 1, Ervum 
4, Vicia 12, Lathyrus 5, Orobus 4 aa 
„Asupra repartisaţiunei lor pe diferite zone și regiuni 

„limaterice, după d-l Stebler, limitată la o singură .re- 
iune nu se găsesce nici o. singură plantă, ci-cele mai 
multe. se găsesc tot-dâuna -în câte 2—3 regiuni; în 
câte ? regiuni sunt indigene. 34 specii și anume: 27 
în cea alpină și nivală şi 7 în cea alpină și subalpină. 
In regiunea alpină propriu dis, peste limita estremă a. 

_avboretului, din 220 plante furagere se găsesc numai 
27 specii şi varietăți — !/ din ele... a i 

-Estensiunea, cea, mai mare o au paranginea, iârba. 
vântului, f&știca, roşie, mirositârea,  ovăsciorul flocos; 
ierba .ranei, trifoiul roșu și alb, ghizdeiul, chimănul şi 
păpădiile, cană dela câmpie se urcă la munte pănă în 
regiunea, alpină şi se găsesc ca locale în toţi munţii. 
noștri cei. înalți. Nu se urcă de loc la munte lucerna, 

“şi sparceta, cari rămân la câmpie și coline, dar cul- 
-tivate de om se pot întroduce une-ori cu bun: resu]- 
tat .și la munte — casul dela Predel citat la pag. 374 
De asemenea plantele specifice de munte din regiu- 
nea; alpină nu se scobor la polele muntelui și câmpie. 
„De multe-oră unele plante cai se estind peste mai 
“multe regiuni, 'și schimbă caracterul lor la trecerea. 
din o regiune în alta, d. es. rog6zele, pipirigele, câri 
la câmpie iubesc terenurile fresce și umede, iar. la: 
munte caută cu preferinţă locurile svântate şi espuse 
bătăiei s6relui etc. Da d 

În fine depinde mult și de îngrijirea ce se - dă. 
ierbii şi de. folâsele ei. Prin negligența. și lipsa de 
"or-c6 îngrijire, serăcind pământul, dispar multe ierburi - și plante de valâre. Tot așa și prin o tratare irraţio- 
„nală și vițiosă a lor; prin o gunoire prea abundentă . 
s6u prea concentrată, facem să se ardă și dispară ier- 
burile de val6re şi în locul lor- se ivese plantele de
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amoniac. D-l Stebler ne spune că chiar şi la munte 
esistă o diferință, destul de pronunţată. între fânațele 
și pășiunile de munte ce se gunoesc, și. cele cărora 

„mu li-se dă nică o îngrijire; iar pășunile alpine d-sa le 
„subdivide în pășuni grase și pășuni slabe. 'Tut aşa și 
Jocurile prea, grase dela munte, prin cosirea buruienilor : 
din bătătură, ca să pâtă cresce iârba.de lângă ele, 
eventual prin semănarea tetenului.. gras cu plante. de 
val6re se pâte îmbunătăţi vegetaţiunea și pajiştea forte” 
mult. Udarea, terenului şi îngrăşarea lui are de obi-: 
ceiu “drept resultat, o, desime a ierbei și sporirea pro- 
ducțiunei: . Sa Sea 

Nu mai puţin. decide mult asupra vegetaţiunei și 
modul de folosirea a ierbei. Sunt. unele- plante cană, 
deşi au o reproducţiune și. crescere forte vigur6să, to- 
tuși nu suportă ruperea repeţită a 'vîrfurilor lor, pă-. 
șunatul cu vitele mari și mărunte d. es. lucerna, spar: 
ceta, și altele. Ele trebue să rămână 'să crescă mari 
în tije şi să producă seminţă, căci se propagă unic 
prin semință. Deci ele.nu pot fi folosite altfel decât 
prin cosire. Altele iareși. au o reproducţiune enormă 
“&mân tot-d€euna mică şi- scunde, încât nu avem ce 
„prinde cu câsa Ja ele; ele se potrivesc -unic pentru pă- 

„„$une,. d. es. trifoiul alb, feștica oii şi altele. Ele se 
propagă cu deosebire prin stoloni și rhizomi. .Şi în: 

„jine sunt altele, cazi. pot servi și pentru pășunat ca şi 
pentru c6să, şi unele sunt; timpurii le avem cu deose- 
bire în fân și altele târdii, se desvoltă mai mult în otavă. 
Tâte aceste circumstanţe trebue să le aibă economul 

„+ în vedere la, studierea unei livedi şi pășuni naturale. 

„Flora fenaţelor. - 
___ Flora f&naţelor o deosebim în. âiferite ” categorii 
de plante, după valrea lor nutritivă. Pe. lângă ia- : 
bută și trifoiură. propriu dis, trebue să numărăm aci şi 
pl. herbacee buruienâse, plantele acelea, cari sunt 
puţin substanțiose “su indiferente pentru: nutriţiune, 

- piecum și câle, cari sunt chiar vătămătâre vitelor, .



, 
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su daunătâre prin aceia, că prin foile lor late: și -vi- 
gur6se împedică și suprimă alte ierburi de valâre. La. 
cele de valdre vom arăta durata vegetaţiunei, timpul 

„ înflorirei, -terenul pe care cresc şi cantitatea de se- 
mință ce este a se semăna la hectar, când ar fi să.o- 
„sem&năm pe ea pură, precum. și. puritatea, și valorea.” 
seminței, ce se vinde în comerciu. 

“După valdrea lor sunt: : 

. „+ 4) Graminee de cal I-a. 
1) Codina seu c6da vulpei, Alopecurus  pratensis; 

fig. 184, o graminee înaltă, vivace, timpurie și de mare” 
folos, care se propagă cu deosebire prin rhizomi; ea. 
cresce cu deosebire pe terenurile fresce, prin f6naţe 
și pășuni în stare sălbatică, și acolo, unde se revarsă, 
apa; suportă ușor clima, fie cât de aspră. La noi se 
găsesce mai mult la câmpie 'și în coline; la munte: 
în vegiunea subalpină 'și alpină se găsesc '.: ruthaeni- * 

- | - “cus și A. laguriformis; pe: 
munţii - Făgăraşului, Bâr- 

sei, ai Buzăului și “Rodnei; . 
iar în locurile rovinbse și: 

- mlășinâse dela coline şi 
câmpie se găsesc A. geni: 

“-culatus..şi A.  fulvus. Codina 
înfloresce prin Maiu şi Iu- 

„nie; la îngheţurile târdii şi 
la receli, ea resistă fârte 
bine, suportă, uşor și umbri- 
rea, de unde se potiivesce - 
de sămănat în grădinile şi. 
livedile cu pomi. Cosită de- 
timpuriu, ea odrăslesce în. 

" curând și dă și otavă, 
| „Tija ei este de 0,9—1,2 
metri înaltă. Pe terenurile 
sărace și secetâse, rămâne 
însă mică şi piere în curând. - 
Preferă și reușesce. fârte 

    SA 

Tai Al 

"Fig. 184. Alopecuius  pratensis.
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bine pe terenurile argil6se, lutose și hum6s6 dulci, nu. 
acide și este tot-deuna sigură.: Apa băltuită şi sub- 
mersiunea nu o pâte suporta de loc, şi piere în cu- 

a 

-- atât pură, cât și în. amestecuri S 
de vro 8 ani, de ile. Prin f6- 
naţe și livedi ea este una din ier- 

- burile “cele mai frecuente, nu 
„numai la câmpie, ei şi la coline: 

rând; din contră ivrigaţiunea prin revărsare și scur-" 
gere, îi face fârte bine. Seminţa ei arure-oră se gă- 
 sesce în comerciu și este mai bine.să ne-o producem 
seu culegem noi înşine din fânaţe, și fie-care spic să. 
fie copt. deplin. Cea din 'comerciu cârid germinâză |. 
30%, -este satisfăcătore şi cu 40% bună. Curată nu se. 
semănă nică odată, ci numai în amestec cu golomoţ 
și festici și alte ierburi. Se falsifică de multe-ori cu. 
focoşica Holcus mollis & Holcus lanatus ete. Pro- 
ducţiunea medie la ha se pâte evalua la 77 q'fen uscat. 

2) Golomoţul seu gălămoțul (Dactylis g glomerata) 
fig. 135, ierba, timpurie, înaltă, vivace, durâză, câte 4—6 
ani, înfloresce prin Maiu și. Tunie; iubesco terenurile . 
argilose și lutose,_ resistă bine 
ȘI Ta secetă, ca şi la ivrigațiune: 
In_terenurile supuse irrigaţiunei - - 
este una, din. ierburile predomi-- 
nante. La secetă și uscăciune, 

ea resistă forte bine, și este una. 
din ierburile principale, “care _ 
cresce bine în: câmpie. La șcdla 
de agricultură dela, Ferăstrău 
noi o cultivăm cu bun succes, 

şi la munte.: Fuss o citeză ca 

esistentă pe Petra Craiului, iar 
dr. Brândza .a.- „găsit'o pe la 

  

Predeal. | N “ Fig.. 185, Dactylis glomerata. 

Ca valre economică, ea se consideră a fi una, 
dintre ierburile cele . mai: Dune, se inspiceză de tim- 
puriu şi odrăslesce în curând iareși, și dacă timpul 

i este favorabil toile ei se: faci în otavă pănă la 40—50 em.
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„lungi. Trebuesce cosită când este în flore. Curată .nu 
se semenă, fiind-că ea. nu formeză o pajiște încheiată, 
ci numai. vetre 'scu pilcuri, ceva, ridicate. de asupra 

“pământului; mai bună este pentru 'a' o semăna în „amestec cu: alte ierburi și trifoiuiă în care-o putem 
pune jumătate și mai bine- din cantitatea totală de 
semință. Seminţa ei se produce forte ușor, spicele ei fiind” cu spiculele grămădite ; -de scuturat 'ea_ nu se scutură ușor, și 0 putem. lăsa să se cocă bine. Se- minţa din comerciu arc o puritate de 75%, şi o ger 
minaţiune efectivă de. 70%. La -un hectar de loc se calculeză, pură 40 klga. Seminţa să se ia tot-dâuna . dela recolta primă din fân, fiind-că în 'otavă nu se ins- picâză așa bine. Pentru pășunat încă se potrivesce, 
deși nu așa bine ca, pentru f6naţuri și livedi, fiind-că 

„la început pănă 'ce nu și-a înfipt încă rădăcinile sale „de ajuns în pământ, vitele o pot smulge 'cu totul din „Pământ. Pentru. pășuni de durată, nu. dăm mai mult 4—10 klgi. la ha. Producţiunea medie „pe un teren po- 

       
   

  

- ivit se pâteevalua Ja 153 
A 9 q t6n și 12—15 hl. 'semință 

|. (7 la ha. - 

I
d
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3) Pieptănărita (Cyjno- 
Surus cristatus) fig. 1836, i&rbă 
vivace mă&runtă, una din 

„ierburile cele mai drăgălaşe 
prin fenaţe, livedi și pă. - 
șuni, cană îmbracă bine pă. - 

„mântul și face ca i6rba să. 
fie desă. Ea tormeză mici 
vetre cu odrasle intravagi- 
nali. Înfloresce în Iuniu şi 

1 .. Iuliu. Deși odrăslesce de: 
| timpuriu, dar impaiză şi-i 

dă spicul târdiu, de unde 
"P .0 găsim mai rar în fân, 

| mai. des în otavă; de aceia. 
____în f6n ea nu. se prea ob- 

servă. Ca val6re intrinsecă, 

Cu
za
 

ca
i 

x 

  

  

      
- Fig. 136. Cynosurus cristatus,
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ea, se consideră drept una din ierburile intermediare, 
în-o climă umedă. La. noi se găsesce prin. fânațele  - 

„umede atât la câmpie, cât şi la “coline și munte:.la 
Predeal, pe Lotru, Valea Bahnei, la Palanca etc. La 
„secetă încă xesistă mai bine decât multe alte gra- 
minee, căci are rădăcinile lungi: cu care: pătrunde. . 
adânc în pământ. Are lipsă de azot, şi irrigaţiunea 
s6u stropitul cu îngrășeminte lichide, "i face mult bine. 

r 

Seminţa ei are o puritate de 90%, şi -germineză 
60%/,. La un hectar de loc sunt necesane 25—298 klgi:. pură 
“Ca păsciune dă o ierbă măruntă şi forte delicată. 
Viane a obţinut dela 'ea la ha 30 q fân, iai Sinclair. 
18 q fân și 31 q otavă (verde) pe un teren lutos și. 

bine gunoit, . a - e 

4). Firușorul seu firuţa (Poa pratensis) fig. 137, una 
“din ierburile nâstre cele mai comune cu o mulțime 

cp mare de varietăţi ca P. tri- 
„- xtalis, annua, tremula, fertilis, 

alpina, nemoralis, cenisia mi- 
nor, media, paumila,. subtilis, * 
hybrida şi altele, cari se gă- - 
sesc spontanee prin f6na- 
țele și păşunile n6stre. Poa 

" pratensis se  deosebesce. de 
“ Poa- trivialis prin -aceia, că 
ea are. un colorit verde 
albastriu, bate în albastau, 
iar spiculele ei au 3—5 
flori. Ea e una din ierbu- 
rile mărunte timpurii, care. 
se potrivesce forte bine atât 
pentru fnaţele irrigate cât - 
și pentru livedi și păşunile: 
de durată ne: ivrigate. Are 

„rădăcini lungi și fibrâse, 
_ “cu cară să întinde departe 

- în lături şi formeză vetre . dese. Fiind-că rhizomii 
ei se propagă prin pământ, sunt. tot-dâuna “feriți de -   Fig. 131. Poa pratensis,. 

Lă
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arșița directă a, sovelui, deci pote să resiste bine la. . 
secetă. _- Pa a 

„Se împăi6ză de. timpuriu şi produce multe tije 
„dese şi înfloresce numai odată în. an; după e6să nu 
mai produce tiji, ci numai foi, dar şi acelea puţine,. 
Recere un teren permeabil și humos,: terenuri 'lutâse 
și nisipose. Căldura, și gerul le suportă de o potrivă 
de ușor. De asemenea .resistă bine ca nici o altă și la. 
o. submersiune - stu 'cufundare în apă, în timpul iernei. 
Se găsesce atât la câmpie şi coline, cât și la munte 
pe Petra Craiului. ete. Cultura ei este forte întinsă. . 
cu deosebire pe preriile Americei de Nord, pe aşa nu- 
mitele . „Bluegrassfariusi de unde deducem, că ea -s'ar : 
potrivi bine și. pentiu Bărăganul nostru. | 

_ Seminţa ei ce se găsesce în comerciu, provine 
mai. multă din America de nord, şi trebuesce să fie 
tot-deuna rasă. și curăţită, de perii ei cei aspri; are o .. „puritate -de 96%, şi germineză 50%. La-un hectar este 
necesară, 20. klgr. Ca producţiune: Sinclair a obținut 

“dela ea la:ha 101 q ierbă verde şi 29 q fân. uscat, 
iar Viane în Francia, la 2 recolte anuale 199 q iârbă 
şi 71 d fen uscat și otavă. Ca nutreţ fânul ei este. 
fârte substanţios și plăcut la tot felul de vite domes- 
tice. I&rba conţine puţină apă și se usucă ușor, 

Poa trivialis fig. 138, firușorul comun sâu şovar de: 
munte „Orcheston-grass“ se asemănă mult cu cealaltă, „dar se distinge. de ea prin aceia, că formeză vetre 
mai rari. rhizomii ei se întind de asupra pământului, 
„de unde pe timp de secetă se usucă cu totul și se inroşesc că, nisce fire de tel, iar după o-plâie bună, 
înverdesce iareși. Iubesce un pământ fresce. Și raven, su | o climă umâdă, iar pe terenurile awmide “și secetose, nu resistă, piere în curând. | a 

„La irrigaţiune resistă mai bine decât ori care 
alta.. Se găsesce spontanee, atât la câmpie, cât; și co- 
line, și în regiunea montană, prin fenaţe și pășuni umede . și pe lângă apele curgătâre. La munte s'a găsit pe munţii 

v
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Bacăului, apoi la Predeal, pe munţii Axpaşului. (Fă- 
găraș) și munţii Gorjului. i i 

Înfloresee ceva mai 'târdiu decât cea “precedentă, 
prin Iunie; și Iulie. - e e e 

     
Fig. 139. Poa nemoralis, - 

Poa annua se potrivesce mai bine pentru pășuni, 
căci se reproduce uşor din: semința ce cade, fiind-că.. 

 înfloresce vara întregă: Poa nemoralis fig” 139, se potri- 
vesce bine în livedile și grădinile cu pomi, ca una 
care suportă ușor.umbra. În pășunile de munte din 
regiunea subalpină și alpină se găsesc cu deosebire 

„ Poa alpina fig. -140, var; vivipara, P. vulgaris, Poa: minor, 
P. pumnila, P. media și P. hybrida, cani formeză desi- 
mea și delicateţa tapetelor poenilor . şi plaiurilor n6s- 
tre. În special Poa alpina dimpreună cu Chimănul seu 
Bri6la ursului, (Meum mutellina) şi patlagina de munte 
s6u limba oii, (Plantago montana), (alpina) ete., sunt plan- 
tele cele mai substânţiose, ce pot să esiste în păşu- 

-
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nile nâstre alpine; se găsese pe Buceci,: Petra Craiu- lui, munţii Făgărașului, Arpașului, la iezerul Cibinu- 
lui, Ineu, la Palanca „ete. - . : 

În pășunile mai uscate și pe terenurile nisip6se dela coline și câmpie și în locurile inculte se găsesc Poa dura, 
P. compressu, P. bulbosa și P. aunua, cani tâte sunt maj - puţin substanţi6se; une-oră sunt numai simple buruieni, mai -cu sâmă când ele se ivese prin sem&nături. 

  

Fig. 140, Poa alpina „Fig. 141. Festuca pratensis, - 
et vivipara. | - . o 

5) Feștica' sâu- păiusul. (Festuca elatio» pratensis) fig.. 141, iareşi e plantă vivace, cu o' mare mulțime de varietăţi, tote forte comune prin livedile. şi păşunile . nostre ca:. F. arundinacea, F. duriuscula, F.: ovina, F. 
muros, i. rubra, F. violacea, Fi. pilosa, F. Halevi. K. pu 
mila, F. Scheuzeriformis, F. spectabilis, F. sylvatica, Ii. sub- racemosa etc. i Se 

„ Festuca, pratensis este una din ierburile cele mai 
frecuente -și mai de valâre din păsciunile și fânaţele n6s-



= 

tre. Ea este'de obiceiu o iârbă măruntă, care formeză nu- 
mai vetre scu cuiburi. Singură nu -se potrivesce să o se- 
mEnăm și nici cu trifoiuri, ci numai, în amestec. cu 

“alte graminee în .fânaţe şi păşuni de durată lungă, 
de 6re-ce numai în al doilea și treilea an înfrățesce 
ea bine. > i a 

Iubesce terenurile axgilose: şi lutâse, humâse şi _ 
ravene; prin fânaţele irrigate ' şi terenurile supuse 
iirigațiunei ea este una din ierburile. cele mai de va: 
lâre. Caută cu deosebire terenurile jose, văgăuniele,. 
padinile și văile adânci, unde 'ceța şi roiia stă. multă 
vreme pe iârbă; acolo pote “fi semănată și păn' la 

_20"/, din vegetaţiune. Pe terenurile: nisipâse şi serace 
ca nu se face, iar la secetă deși resistă binişor, ră 
mâne. însă mică, nu înfrăţesce în mod satisfăcător și. 
piere. i e 

„Udarea cu uzina "i folosesce forte mult. Wollny 
„a-udat un .ha de. iârbă- de acesta cu 75 hl. urină 
„diluată, şi a produs-33 q fân uscat, faţă. de 13q pro- 
duse pe același teren, dar ne-îngrășat, a 

„ Vegetaţiunea ei este destul de vigurâsă; primă-” 
vara începe de timpuriu şi înfloresce pe la finea lui 

“Maiu încât ne dă 2—3 recolte pe an. 'Lrebuesce tot- 
dâuna cosită când este în fire, pentru că mai târ- 

- Giu îmbătrânesce, și vitele atunci nu o mai mănâncă 
“bucuros... :.. a e 

Ca pășune suportă ușor” ruperea virfurilor ei 
şi este forte dulce la gust; vitele cornute. ȘI “caii o 

„mănâncă cu mare poftă. Seminţa ei trebuesce culâsă . 
tot-deuna dela, prima, recoltă, căci în otuvă nu se ins- 

„pică în de ajuns. Seminţa ei se amestecă, forte des cu, 
raygras englezesc, care este mai ieftin și pănă la 
50'/,, din care-este greu de distins. Semințele lor se 
pot distinge numai după -peduncul; la Festuca, pe- 
duncul este mai lung și rotund, la Lolium este scurt, 

„și ceva cam turtit. Seminţa de festică din comereiu 
are-0 puritate de 82%, şi o- germinaţiune efectivă de 
71%. La ha se calculeză pură 60. kler., iar" în ames- 

„
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tecuri o punem pe ea-pănă la 20%, pe terenurile inri- 
gate, pe cele ceva mai secetâse punem. relativ mai: 
puţină. _ 

- Cu ea se înrudesce de aprope păișul s6u trestiâra, 
Festuca elatior arundinacea Hackel fig. 142, care este mai 
grosă și mai înaltă. decât ea, căci ajunge la 1—2 m, 

- imălțime. Cresce spontaneu și cultivată, pe terenurile 
umede și jilave, și în prunduri și pe malurile apelor, 

unde găsesce apă suficientă 
- în subsol, Se face mai de 
timpuriu decât cealaltă,. şi 

“se pâte cosi cu 2 săptămâni 
înaintea trifoiului roșu, dar 
se înlemnesce în curând. 
Se semănă numai în ames- 
tec cu: alte ierburi, şi ivri- 
gațiunea o suportă Dinișor. 
Pentru păsciuni este mai 
puțin potrivită. Cultura, ei 
vine pentru noi în conside- 

malurile apelor curgătore. 

_ţ6să decât ea este Festuca 
Ti | „gigantea seu Bromus gigan- 

Fig. 142, Festuca arandinaces, teus, Care cresce numai pe a „. docurile umede, prin păduni, “rovine și. terenurile mlăştinâse. Trebuesce cosit de „timpuriu înainte de a-i da spicul, căcă alt cum. vitele nu-l pot râde. * o 

  

„2 Din contră de o valore incomparabil mult mai mare sunt alte varietăţi. de făstici,. cari cresc tot spon- „taneu prin fânaţuri şi pășunile nostre de munte, din regiunea alpină Festuca, violacea, F. vubra, var, fallaz, :. F. pulchella fig. 143, F. puma, F. Halle:i, cari deşi.sunt mai mici- în paiu și foi, dar nici nu se înlemnesc așa curând, şi la munte tâte formeză vetre mai mari şi 

rare numai. la Baltă, şi pe 

Și mai mare şi mai bă- 

mai mică și sunt unele din ierburile cele mai delicate!
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și aromatice ale regiunei alpine şi subalpine:.se găsesc pe 
„munţii dela pasul Vulcan, pe munţii Apaşului, ai Făgă- 
raşului, F'rumâsa, Colţu mare 2189 m., pe Buceciu, Pen- 
teleu, Ciahleu şi Ineu. Pentru fânaţele din regiunea 

„câmpiei şi a bălților, vine în considerare cu deosebire 

   
„Fig. 143. Festuca pumila et 'pulchella,: Fig. 144. Festuca-rubia. 

 Festuca rubra, eu rubra fig. 144, şi F. heterophujlla fig. 145, 
cari reușesc pe terenurile nisipâse și humâse, cari dis- | 
„pun tot-odată de multă umiditate. 

„Pe terenurile nisipâse și secetâse însă reușesce 
unic festica oii. Festuca ovina fig. 146, cu subvarietă- 
țile ei F. o. vulgaris, et F. o. duriuscula, care formâză! 
mici. vetre de iârbă- măruntă, 'care: deși. nu este de ca. 

„tate superidră, dar rămâne şi pe _secetile cele mai 
mană. verde și oferă oilor o: pășune bunicică, iar vitele 
mari nui o prea mănâncă. Din contră ea deşi mititică 
ŞI neînsemnată, este însă de valGre,: căci cu ea putem 

“folosi nisipurile . sterile, ' petrişurile: „avride și cstele. 
prăpăstidse, unde altă iârbă nu resistă..: Se face însă
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și pe terenuri -ceva mai bune, nuniai cât pe acelea nu 
le renteză în de ajuns. “Feștica oii după valorea ei 
intrinsecă nu este decât o ierbă de calitatea a II-a. 
Pură nu se semănă nici odată, fiind-că nu pote forma, - 
o pajiște încheiată, ei numai - pâlcuri și vetre. Este 

  

  

  
Fig. 145. Festuca heterophylla. : „Fig 146. Festuca ovina, 

însă bună în amestec cu alţe ierburi mai mari și sub- . 
stanțidse, pentru â forma o bună păşunie de oi și pe - 
sub pomi și copaci, căci suportă bine umbrirea. - 

6) Raygrasul englezesc: 'scu comon Ryegrass (Lo- 
lia pevenne) numit de poporul nostru și Zizanie, Odos, 
Obsigă, Nighină, I6rbă englezescă, fig. 130 etc., este _una 
din ierburile, cari pentru prima ră a fost luată în - 
cultură. În Anglia ea se cultivă deja de 200 ani. Ea 
este forte comună și Ja noi prin: fenaţele și pășunile 
nisipose, pe lângă drumuni, cărări, șosele etc., unde 
se -propagă cu băligile vitelor. Dureză 4—6 ani și 
se pâte cosi de 2—3 ori pe an. Se potrivesce atât 

„pentru a fi semănată pură, cât și în amestec cu 
trifoiură, . în f6naţură și. pășuni de durată ca și în
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amestec cu alte plante. Este: una din ierburile nostre 
cele mai bune, şi în deosebi neîntrecută, pentru . pă- 
șuni, pe terenurile lutâse și argilose. Grădinarii o în- 
trebuințeză forte des pentru formarea de pajiști şi co- 
vore în grădini. și parcuui, și dacă, o putem. uda, se 

“face forte bine şi dureză mulți ani. Neirrigată însă 
în clima arridă dela câmpie, ea nu se face și. după 
-1—2 ani piere. Pe: aluvi6nele şi luncile bogate o pu- 
tem semăna, în păşuni și fânaţurile artificiale pănă 50%, 
și mai bine; irrigaţiunea "i face bine. -: _ 

„În fânaţele artificiale ale hergheliei ces. reg. dela 
Radauţi, ea 'se întrebuințeză forte mult, 30—40%/, în : 

-. tEnăţele târdii. În Moldova s'ar putea cultiva. cu mai 
bun succes “decât în Muntenia, acolo fiină clima ceva . 
mai umedă. Ea sufere atât de secetă, cât și de geru- 
“ile prea, mari în timpul iernei, care "i sunt dăunose; deci 
la munte nu se pâte cultiva, căci piere. 'I trebuesce 
tot-deuna un teren lutos sâu argilos și raven, și o 
climă umedă. La irrigaţiunea prin submersiune -scu 
la inundaţiune, când apa stă băltuită mai multă vreme 
pe teren; ea -nu resistă, ci piere.. Ivrigaţiunea” prin 
scurgere-și udarea cu urină diluată, "i face bine. -, 

„- Wollny-a gunoit o parţelă de 1 ba cu 75 hl. 
„urină diluată și a recoltat de pe ea 110 q i6rbă verde 
scu 27 q f6h uscat, faţă de 34 q i&rbă. verde s6u 10 

„q fân uscat pe de alta de aceiaşi întindere, însă ne- 
gunoită. - - a 

| Seminţa ei ce se vinde în comereiu, provine mai 
„multă din Scoţia şi Anglia; ea are o puritate. de 
94,5%, și o germinaţiune efectivă de: 70%/,. Se amestecă 

“şi falsifică une-oră cu seminţa de ierburi de.mai pu- 
țină valâre, olcă și osigă. - OO 

7) Raygrasul italienesc scu osiga italienescă (Lo-: 
lim italicum) fig. 131, dureză numai un Singur an, dar 
are 0 crescere enormă; iârba ei pote fi cosită de 
5—8—10 ori în an. Se semănă pură sâu în îndoitură 
cu tritfoiul roșu pe un an. Pură are mare valdre acolo, . 
„unde dispunem de multă urină diluată, s6u voim să: 

Dr. G. Maior. “Agricultura raţională“ II, Di „80 
_
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utilisăm fecaliile . lichide - din orașe diluate cu. apă, 
după sistema Sevage, şi tout al. egoât. La Beslin însă 
sa dovedit, că i&rba de ivrigaţie compusă cu deose- 
bire din Lolium italicum, dată la 'vacile cu lapte a. 
produs.o crescere a. morbidităţii și mortalităţii între 

„copii mici. de lapte, și de aceia s'a interdis de auto- 
rităţi darea ei la vitele cu lapte. Pentru. vitele mari 
și de jug însă, ea este inofensivă şi. de forte mare , 

folos, căci de recolte abundente. | 
„Ea este ierba specifică pentru irrigaţiunile italiene 

din Lombardia, la sistemele de revărsare în etage și 
spinări. Acolo ea dă recolte forte abundente și în 
sarcina ei nu S'a constat; nici un fel de daune: Live- 

- dile de iernă numite J/arcite dela Milano, în cari ray- 
- grasul italienesc formâză majoritatea ierbei, dau pe . 
an 6—8 recolte dela Februarie păn': la Oetobre și 
anume: în Februarie I. recoltă de- 105 q i€rbă. verde, 
IL. în April 150 q, III. în Maiu 180 q, IV. în Iuliu 
„120 q, a V-a în Septembre .90 q, a .Vl-a în Octobre 

_705 cântare metrice iârbă verde V | 
seu 120 q fân uscat la ha. În | 
irrigațiunile del Recea, (Făgă- 
raș) ea îucă, formâză planta, prin- 
cipală a fânaţurilor ivrigate de 

acolo. 
_8) Ierba lui Dimoteiu sâu Ti- 

moftica, (Phleum pratense) tig. 147 
după Timothy Hauson care a în- 
trodus'o în America de nord; este 
una din ierburile târdii, din cele. 
mai bune, cultivată atât pură, 
cât și în amestecuri pentru f&-: 
națe şi păşuni. Durâză 4—6 ani. 
la formeză vetre stufose - cu 
multe foi, iar de împăiat împă-. 
i6ză târdiu şi infloresce din Iunie 
pănă în August. Când îi dă Grea însă, este deja, 
prea lemnsă, și deci trebue. cosită cu mult înainte, 

    
Fig, 147. Phleum pratense
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de unde paiul ei nu se prea observă în fân. Se des-: 
vOltă, îmai. des în a doua.recoltă, în otavă. Ş 

„„ Timoftica recere un pământ raven, lutos seu ar- 
gilos şi bogat, unde întrece pe tote celelalte ierburi. 
Pe. terenurile compacte și reci este una din ierburile - - 
indispensabile. La. herghelia ces. reg. dela Rădăuţi, 
se intrebuințâză forte mult -20—30%/, la formarea 
i6naţelor și pășunilor târdii pentru. cai.: La noi reu-: 
şesce destul de bine, atât; la câmpie. cât la coline și. 
la polele munţilor. La secetă resistă, binişor. La. șcâla 
centrală de agricultură dela Ferăstrău noi -o cultivăm 
deja de mai mulţi ani cu bun succes în cultura mică. 

„ Timoftica, semănată pură nu formeză. nică odată, 
o pajiște încheiată, ci numai pîlcuă şi vetre. De aceea, 
este mai bine a o semăna în îndoituri cu'trifoiuri şi 
în amestec cu alte ierburi. În păşuni este fârte bună căci - 
ea fiind târdie dă o pășune fragedă, când s'au trecut și 
îmbătrânit deja tote celelalte ierburi. Fânul ei este unul - - 
din cele mai grele Ja cântâr, și dacă nu 6ste cosit prea. 
târdiu e destul. de gustos; când este pură se folosesce 
mai „bucuros ca ierbă verde, fiind-că uscată este tot- 
dâuna ceva băţosă. -. Aa 

Iernile gerâse şi fără zăpadă le suportă mai uşor 
decât multe alte graminee și nu piere; iai în! îndoi- . 
tură, “cu tritoiul, ea ocupă locul aceluia, când! a perit. 
Îrigaţiunea prin revărsare su îngrășatul: cu urină, îi 

„ face mult bine. Seminţă ei fiind măruntă, he trebuesce , 
„relativ puţină, pe care ne-o putem produce. uşor noi 

înșine și germinâză iute. Seminţa are o puritate de. 
96%, şi o germinaţiune de 75%. Cea mai multă se-. 
„minţă din comerciu provine din' America. La un hec- 
tar sunt de lipsă 14—18 klgr. În îndoitură cu trifoiul - 
roșu -se dă 15—20%,, iâr în pășuni și fânaţe- de du- 
rată nu se dă-mai iult- de:10%/,. Se semănâ. cu pre- 
ferințţă sub. o plantă protectâr6. În anul al 2-lea şi al 
3-lea ea dă recolta macsimă. Când este semănată în 
îndoitură cu _trifoiu, puteni să producem și semință, 
căci seminţa ei fiind: măruntă se pote uşor alege. din 
cea de tritoiu la ciur, prin sitele de 1 mm. lărgime.
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“În fenaţele şi păşunile de munte din. regiunea al- 
pină se ivesc Phleum alpina şi Phleum Aichelii fig. 148, 

“prima cu deosebire în locurile grase, și prin bătătu-. 
rile vitelor; ele sunt ceva mai mărunte și mai deli- - 
cate la port, dar cu atât mai gustose și mai substan- 
ți6se decât aceia. P. alpinum caută cu - deosebire: tere-: 
nurile bogate din regiunile înalte și se găsesce pe 
munții Buzeului la, Penteleu, la Brosceni, pe Buceci, apoi 

„pe munţii Făgă- - - 
rașului: Negoi, Bu- 
teanu,  Frâmâsa, 

şi pe Beșinou, 
Ineu, Petra Dornei, 
Petrile roşii, Pe- 
tra Dâmnei, Giu-. 
malăul cald etc. 

- 2 Phleaun Michelit 
din contră se gă-: 
sesce mai mult prin 

„poienile și plaiu- 
rile din regiunea 
subalpină; pe mun- - 
ţii: Coziei, Valea 
Dâmnei, : Tomna.- 
tic, Delu:-Sterp, - 
Petra Tilharului şi: 
alții. Ph. Michel | | 
este o plantă, care Fig. 148, Phleum alpinum et Michelii. iubesce varul se-. | a a găsesce tot-dâuna pe terenurile calcarbse și. nu. su- portă pășunatul, este bună însă pentru fn și în fânaţe. „= 9) Ovăsciorul înalt Avena elatior sâu. Arrhenathe- „run €latius fig. 149, numit şi Raygras franțuzesc, la “fvancesi fromental, este una din ierburile timpurii Şi din cele mai mari, produce puţine foi, dar mai mult . Păiș și dă cantități mari de nutreţ. Este una din prin- ” cipalele ierburi inalte. Formâză însă numai vetre rari și nu acopere în. de ajuns terenul; apoi fiind-că foile ȘI tijela ei conţin principii amare, vitele nu prea mănâncă 
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ierbă crudă bucuros;.. de aceia este bine. ca săo se 
mănăm tot-dtuna, în amestec cu trifoiură și alte ierburi 
mărunte, cară să acopere mai bine locul şi face 

„ierba şi fânul ei mai gustose. . 

_-. De altfel ovesciorul înalt, reușesce aprope pe ori 
şi ce teren, dacă nu este prea jilav şi la secetă încă 

5 resistă binişor, având rădăcinile lungi, 
Sa WE cari pătrund adânc în pământ. Iuri. 

gaţiunea şi udatul cu urină "i face 
bine, nu numai. că-i sporesce consi- 
derabil cantitatea, dar îl face şi mai 
fraged și mai gustos. În anul prim 
după semănat el ne dă deja o re- 

- -coltă- bună, iar- în al - doilea-.recoltă - 
măcsimă. Se pâte cosi cu.2 săptă- 

„mâni înaintea trifoiului roșu, şi dă 
3—5 recolte pe an. La șeola de 

" agricultură dela Ferăstrău noi îl cul- 
„tâvăm cu bun succes de. mai mulți | 

ani; Producţiunea lui este însemnată 
Karmrodt a obţinut în termin me- 
diu de. 4 ani dela el câte 112 q fân 
uscat anual, alţii însă numai 40—60 
q la ha; producţiunea de Semință | 
este de '500—800 Klgr. la ha. 

Ierba verde nu o prea mănâncă 
“vitele bucuros, nici tăiată- mărunt, 

dar amestecată cu alte: ierburi şi în fân o mănâncă 
„caii binişor. Seminţa -lui se. amestecă, și falsifică, des - 
cu seminţa de osigă (Bromus) păn' la 20'/ şi mai bine. 
_Semința lui ce se vinde în comereiu, conţine 73'/, se- 
minţe de valâre, încolo buruieni ȘI plevă. La un hectar 
ne trebuesce 60—120 klgr. de seminţă curată, cari pote 
fi mai adânc îngropată decât, a, celorlalte ierburi; o 
îngropăm la 2-—3 em. cu'o grapă ușoră de lemn s6u- 
cu una de mărtcini, fiind ceva mai mare decât altele. În 
amestec cu alte ierburi pentru. tânaţele . de durată şi 
permanente o putem pune. păn' la 20%. - 

„Cu el se „Înrudesce: de aprâpe Avena flavescens 

    

  

E 
$ A Ip 

Fig. 149. Arrhenatherum 
- elatius,
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“ovesciorul gălbui şi vena pratensis, ca încă cresa - spontanee prin pășunile. și livedile nâstre dela 'câm- pie și coline. Ambele sunt; ierburi: mărunte, formeză, “vetre mici şi se potrivesce cu deosebire pentru pășu-. nile de oi. Semănate- în fânațuri în amestec cu alte ierburi, -vitela cornute încă le inănâncă bucuros. Ele. nu suportă însă nici prea imultă umedelă; și nici secetă “îndelungată. Seminţa, lor se falsifică, des 'cu alt6 ier- bură şi au 'o puritate numai de 40% și o germina- 
țiune de 40%. La-un hectar ne tvebuesce în termin mediu '100 klgr. Iârba lor cresce atât în fen, cât şi 
după aceia în' otavă; dau recolte tot așa de mari Și în otavă; deci ele se- potrivesc mai bine în pășuni. 

„“erbură de calitatea a II-a: | 
„_10) Iârba vântului su Alfăitorea (Agrostis- stoloni- Tera) fig. 150, este una, din ierburile târdii și mărunte, care se propagă cu deosebire prin rhizomi şi formeză pilcuri și: vetre dese cu multe . 

fo1.și puţine tije de 30—130 cm. 
„ înalte. Rhizomii ei se întind de- 
parte în lături la 2—4 m., une- 
Oi și pănă-la G m.: distanță, și 
unde vin în contact cu țerina, 
formeză mănunchi de „rădăcini . 
fibrose,- cară pătrund din nou în. 
pământ. Ea iubesce un teren 

„Yavăn și jilav, terenurile nisipâse 
Şi humâse ravene, şi o climă 
umedă. Se găsesce cu deosâbire | 
în “pășunile și  livedile. de pe 
lângă ape și prin păduri. Se 
„desvâltă târdiu şi înfloresce prin” . : 
Iuniu 'și Iuliu. Ca pășune este. 

“fârte bună, și pote fi pășunată 
- pănă tâmna târdiu, căci ea, odrăs- 
lesce în continuu. În fen rămâne | N tot-d6una 'măruntă, de Gre-ce ea: Fig. 10. Agrostis stolonifera,  
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se împăiză și inspiceză în urma, celorlalte ierburi, ȘI O 
găsim mai mult în otavă decât în fân. 

Semința ei- are. o „puritate. de 71 o și gerininâză 
s5 o, La un ha se cere 10—12 klgr., <€ când. o semă- 
năm pură. “În îndoitură cu trifoiul. nu se 'semănă nici- 
odată ca ea să nu copleșâscă şi înăbușe trifoiul. În ames- 

“tec cu alte ierburi, în păşuni de durată nu dăm mai 
milt de 10%. 

În pășunile din regiunea, alpină dela, 1800 m. în 
sus, se mai găsesc Agrostis rupestris şi- Agrostis alpina 
fig. 152, seu “Trichodium alpiniun, cari se găsese pe toţi 
munţii noștri cei mai înalţi: pe Buceci la Omu, apoi.pe - 
Postăvar, Petra mare, colţu Brezii, Piscu Lăuti, pe 
munții Făgăraşului : Negoiul, Surul, Avrigel, Negovanu 
mare, Frum6sa, Ceortea, Straja, Retezatul, „apoila Hangu, 

“Ineu. "Ele sunt mai mărunte decât cea anteridră, numai 
de 10—40 cm. înal:. 
te și după d-l Stebler | 
sunt unele din ierbu- 
rile cele mai gustose 
și delicate de “munte. 
Sunt escellente pen- 
tru - pășunile de oi. 

“În regiunea subalpină, 
„dela 800— 1700 m. se 
ivesce des Agrostis vul- 

_garis fig. 151, des pe. 
munți Urzica, Porte- 
cad, în România etc., 
care se potrivesce tot. 
aşa de bine pentru 
_c6să, ca 'şi pentru pă- 
-şune, și pe terenurile 
„gunoite, ea'se întin- 

o de enorm și formeză 
Fig. 151, “Agrostis Fig. 152. Agrostis 40—50/, din canti- 

Volgaris, i e: alpina: - ţatea ierbei, şi devine 
i6rbă predominantă. Locuitorii dela, munte o. consi- 
deră ca pe una din ierburile cele mai bune. 

    
s
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11) -Tremuricile (Briza media) fig. 153, supranumită 
şi i€rba iepurelui, este una, di ierburile mărunte — inferi6re — care deși este de mare valdre intrinsecă, totuși 'rămăne mică. printre celelalte ierburi, ocupă lo- curile gâle, fără a periclita întru. câtva. desvoltarea - ierburilor. înalte. Eă nică odată nu se face mai înaltă, de 40—50 em. și arare-ori împăiâză. Mai des formeză mici vetre mărunte. Ea n'ar trebui să lipsescă în mică „cantitate, din nici un f&naţ scu pășune, fiind-că pe ea tot felul de vite o mănâncă bucuros. Preferă terenurile nisipâse și secetâse, de pe lunci dâlună şi poieni dela câmpie, coline şi munte; este bună pentru pășune și " I6naţ. La ha se calculeză pură circa 20 klgr. semință. În amestecuri o punem 2—3%/,. Înfloresce din Mai pănă în Tuliu. A a : - 

12) Oleu lânos seu flocoșiea - ue, (Holcus lanatus) fig. 154, este o . 3% 
i6rbă productivă, care formâză 

       
  

73
 

     s
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Fig. 153, Briza media, | Fig. 154. Holcus lanatus. 
- vetre dese cu tije numerdse Şi cresce cu deosebire pe terenurile marecagiâse Și turbâse: secate, prin terenu- rile umede: rovine și fontanituri, În mlăștinile -secate 

* 
N
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ea este una: din primele graminee, care se încuibeză 
și pătrunde victorios înlăuntru. Şi cu tâte aceste, este 
numai. 0 irbă de puțină val6re nutritivă; din causa 
foilor și tijelor sale: puf6se și lândse, caii şi. vitele cornute nu o prea mănâncă, ba; nici ca se uită la ea, și numai oile.o mănâncă, când" este tinără. În 
fn când se găsesce în cantitate. însemnată, ea depre- ci6ză. val6rea f&nului, şi este mai bine a-l da, la, vite numai ca amestecătură. cu alte nutreţuri mai substan- 
ți6se, eventual ca tocătură, Seminţa ei. se întrebuinţeză 

“des” pentru falsificarea altor semințe mai de valdre.: Ea, nu germinâză decât cel mult: 30—40%; la ha se - calculăză” 25 klgr. Înforesce în Iuniu— August. | 
-MToţ aceleași: consideraţiuni - merită și -Olcul. mâle 
Holcus mollis. a i - | 

13) Lerbăluţa Phalăris arundinacea este o i6rbă mare, 
ce cresce cu multă. vigâre prin fânaţele .jilave şi - pe malurile apelor. În „Baltă“ cresce forte multă, i6r- 

" băluţă și se face mare pănă la 2 metri înălțime, iar cu rhizomii ei se întinde departe prin pământ .întoc- 
mai ca și trestia. Oresce cu' deosebire pe terenurile 

"cu apă stătătâre în subsol și. prin. fânaţele, unde este „Supusă submersiunei, și inundațiunei. De 
-. Ca val6re nutritivă, ea, deși dă mari recolte, dar. 
trebue să o cosim de timpuriu, înainte. de a, înflori, 
căci altfel se prea înlemnesce celulosa din ea Și vi- tele nu o pot râde. Ca, pășune încă este bună, pănă 
ce este fragedă Cu ea putem ficsa cu: deosebire -pă- - veții şi malurile apelor curgătore, ca să, -nu-i. macine | apa și spele ţerina. La ha semă&năm 24 klgr. seminţă, 
care de obiceiu este curată 95%, dar nu germineză decât 

„65%. Dureză multă vreme și înfloresce prin luniu şi Iuliu. a a 
"Paranghina, viţelariu sâu mirositâre Anthoxanathann 

-odoratum fig. 155, este o ierbă, în jurul căreia s'a fă- 
cut multă reclamă, dar care are puţină valdre intrin- _ 
secă. Ea are un miros particular a Coumarin, - și câre 
dă mirosul plăcut “al. tenului. Dar încolo 'valârea „ei intrinsecă, este: minimă, rămâne ingustă şi are un gust



-  ditatea în pământ. - Unii sus: 

„„giunea colinelor-și a mun- 

- - velativ mult mai mare.” ! 
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amar. Cresce iute în paiu, infloresce: deja în Aprile, 
şi apoi îmbătrânită odată vitele nu o mai mănâncă, 
“bucuros. Se semănă însă une-ori pe terenurile nisipâse 
și uscate, și în amestec cu E 
alte ierburi câteva procente .. * | i 
2—3%/. este. de folos, pen: 
tru-că remănând mică, ea, 
condensâză roua. şi umi- 

-ţin că ea ar suprima şi mus- 
chii din pășuni şi fenaţe. | 

„.„ Seminţa ei are o puri- 
tate de 85%, iar germina- 
ţiunea ei este numai de 30%. 
La un ha se calculeză 34 
ler. La noi: cresce „spon- 
"“tanea cu deosebire în re: 

telui, pănă pe munţii cei 
mai înalți: Penteleu, Bu- 
cegi, Pâtra Craiului, munţii - - 
Făgărașului ete. La. munte. | ii 
însă valârea ei nutritivă este Fig. 155. Anthoxaathum odoratum. 

  

  
b) Plante papilionacee de cal. |. | 

15) Trifoiul roșu de livade 'Trifolium' piatense pe- 
venne, este ceva: mai mic și înfloresce. mai târdiu de- 
cât tritoiul roșu semănat — (Trifolium -pratense sati- 
vum). Rădăcina lui este tare fibrosă, tijele pufose şi. 
tot-deuna pline. El este. predispus a se tiri pe jos 
seu a se apleca la pământ, formând multe articulaţiuni, 
decât a cresce în sus. Peţiolele foilor lui sunt lungi și - 
subțiri, foile părose, foliolele ascuţite. Inflorescenţa lui 
are capitule rotunde, cu floră mai puţine și de culore: 
mai închisă, decât la cel cultivat. Insă nu este tot-deuna 
ușor de distins unul din celalalt. Une-ori se contundă 
cu trifoiul mijlociu (Trifolium medium), care are puţină 
valdre, și este mai mult numai o burnienă vătămătâre
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căci împedică și suprimă' alte plante de valore mai 
mare. Seminţa, trifoiului de livade este: ceva mai în: 
chisă la culdre brună — purpurie și cu 30——-40%, mai 
cât a celui comun; mai des însă: e amestecată-cu a 
aceluia: a E e Isa 

fânaţele și: pășunile. de” durată, din causă că are vege- 
tațiunea mai lungă şi dureză mai mult. La fenaţe de 
durată îl punem pănă la 30%, iar în pășuni pănă la 10%,. 

„16)- Trifoiul alb seu tiritor, (Trifolium- repens) fig. 196, 
"după Ahlfeld deosebit în două varietăți, sălbatic şi cul- 
_tivat Zr. r. sylvestre și Tr. r. cultun. Cela mai mărunt 

și cu 0 vegetaţiune maâi lungă decât „cel cultivat şi 
mai mare. - Ambele varietăți se potrivese mai bine 

„pentru pășune decât pentru c6să, 
Trifoiul alb cresce spontaneu prin fânaţe ŞI pă- ! ena p uni în tâte regiunile și zonele climaterice dela noi, 

prin locurile umede și arride din. câmpie. și munți 
din întrâgă România: în :munţii Muscelului la Ne- . > , 

măescă pe câsta- Mănăstirei, la Sinaia, pe munţii Bu- . , 2 

5 

cegi, pe munţii Făgărașului ete. .. | 
Trifoiul alb este mai puţin delicat și nesimţitoi - 

contra intemperiilor şi climei, decât trifoiul roşu, căci 
el cu rădăcina, sa. principală pivotantă, pătrunde adâne 
în pământ, iar cu rădăcinile fasciculare, resărite din 

„rhizomi se 'întinde cir deosebire la, suprafaţa pămân- 
tului — în sol; totuși desvoltarea, lui depinde de mer- 
sul timpului. În-aniă ploioși şi pe terenurile umede și 
jilave, el eresce înalt și dă. recolte abundente, pe când 
în anii secetoși și pe: terenurile uscate, rămâne mic 
de tot, încât abia 'ocile au ce prinde dela el. Une-oră 
pe “terenurile potrivite pentru el și pe cele inrigate, el 
suprimă alte plante mai de valre — graminee: — 
și devine o-buruiână vătămătâre; de aceia în ames- 
tec. pentru atari terenuri, să nu-l punem decât în can- - 
titate “mică de tot. Din contră pe terenurile humâse 
şi jilave,- su în mlăștinile secate .âih -nou, îl vedem 
bucuros când se încuibeză sâu că-l putem “semăna noi 

„în cantitate cât de mare,. ca el să suprime rogozul și 
alte plante de baltă, de mai puţină valsre: 

Trifoiul roșu de livade se potrivesce: bine pentru



În privinţa valOrei sale, trifoiul alb este mai mă- „runt în tije şi foi, decât trifoiul roșu; el numai când 
este strîmtorat, de alte plante și ierburi, -cresce înalt, altcum mai bucuros se întinde pe pământ. De înlem- nit el nu se înlemnesce de loc nici odată. Cea ce ob. 
ținem. dela, el este tot fore și uşor de. digerat, “egal nutritiv pentru ori-ce specie. de vite.. Îafloresce din 

- Maiu pănă.în  Octobre, și în fânaţe îl cosim rai mult, 
în otavă decât în fân. o a 

| Udatul cu urină, s6u presăratul cu cenușă de 
lemne, paie s6u cu un compost bun anume preparat "i 
face tare bine. Când în urma rărirei lui s'a, ivit în fenaţ 
muschiu pe de desupt,. atunci prin o gunvire dispare 

- muschiul :îndată, și trifoiul alb-odrăslesce Și. se întinde- din nou. Seminţa lui împrăștiată, primăvara la grăpa- 
„tul livedilor și împrăștiatul mușurdielor de cărtiță, îm- 
bunătățesce casiderabil calitatea ierbei, . e a 

17) Trifoiul corcit (Trifoliun hybridum) fig. 127, con- -siderat de naturalistul Linee ca o tormă intermediară, 
resultată din încrucişarea. trifoiului „roșu . cu trifoiul alb, cea ce însă nu e. 'Trifoiul coreit este o varietate 
deosebită, și independentă. El cresce 30—90 cm. înalt 
are tije mai subţiri, decât trifoiul roșu, găunâse și ra.- 
mificat şi fără capituli terminali. Foile lui sunt nude, 
eliptice s€u eliptic ovate, foliolele ascuţite. Capitulele 
es tot-d6una, dela basa foilor, şi sunt globoide, lung 
peţiolate şi cu multe floni. Corola sa este la început albă 

„mai târdiu rosa-cărnie. După înflorire petalele nu cad, 
ci rămân de acoper păstarea cu semința, care este 
ceva, mai mare decât la trifoiul alb. 

Trifoiul corcit este plantă vivace, care dureză 
4—5 ani de dile, și cresce spontaneu prin fenaţele şi 
pășunile umede și fresce, atât la câmpie cât și la co-' 
line și munte: în munţii Bacăului la Verșesci, în 
munţii Vâlcei la Golotreni pe malul Lotrului şi la Be- 
ceni în. Buzău, apoi la Braşov, Făgăraș, Sibiiu, Bradu, 
Nou, Gusteriţa, Reghin, Bistriţa, Cluj ete. Resistă bine 
atât la frig și geruri cumplite, cât şi în o climă 
umedă ploi6să — şi mai puţin bine la secetă și pe. 
un teren arrid: și uscat. - a
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Terenurile compacte humose şi ravene sunt cele mai bune pentru el. De desvoltat se desvâltă . ceva “mai târdiu, decât trifoiul roșu. Se cosesce. tot-deuna, când. este: în flsre, căci atunci este mai abundent în substanţe nutritive, şi vitele îl rod atunci cu desăvâr- şire. De păşunat; încă se pote pășuna, când vitele au ce rupe. Sub. tâte raporturile el dă un nutriment forte bun pentru - vite, şi: suficient ca cantitate. Numai cu 
seceta nu o duce bine, căci. deși nu piere, dar nu „se face. Cu trifoiul coicit se înrudesce de aprâpe trifoiul „Frumos scu elegant (Trifolium elegans Suvi), care se use- m&nă mult cu el, dar are tija. plină și foile sunt cu 
dinți ascuţiţi; planta, întregă- este ceva mai măruntă și mai delicată — capitulele globoide și -de o culâre 
rosa — închisă. Cresce şi el pe la noi în stare s&lba- tică prin fenaţe și pășuni, la câmpie și coline; pe lângă Bucuresci, la - Comana în valea Gurbanului 
(Vlasca), la Puţeni (jud. Tecuci) 'ete. În “privinţa va- l6rei sale nutritive, s'au observat, E a une-oră fenomene defavorabile lă 

-cai în urma; lui, CR 
„= Trfoiul de ţârină (Trifoliun 

„“arvense) supranumit des şi. Pă- 
* pănași, e6da, pisicei, pisilici, etc,, 
este un trifoiu mărunt ci capitule . 
solitare cilindrice părese, tije și 
foi de asemenea păr6se. Cresce 
spontaneu prin ţârine și pajiștile 
"nisipose și uscate. Are: puţină . 
val6re intrinsecă și' dă puţină 
recoltă. . - o 

Alte specii și varietăţi de 
„tritoiuri de valâre, ce se găsese 
prin fEnaţele și pășunile natu- 
vale dela noi sunt o mulțime, . 
ce cresc spontaneu, une-ori, în. 
mare număr, o. Fig. 156. Trifolium rubens. 

a) prin fenațele şi păşunile dela câmpie și coline 
cresc: Tyifolium rubens fig. 156, pannonicun fig. 157, ochro-  
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lecuni, montana fig. 158, filiforme, procumbens, again, 
* striatum, fragiferun şi altele. Aa o 

U) În fânaţele și pășunile dela munte din regiunea 
subalpină şi alpină: Zrifoliuni Dbadiun fig. 159, caespito- 
sum fig. 160, alpestre fig. 161, palescens, agrarium; Oxylropis, . 
campestris & carpathica, lapponica, montana. | 

    
Fig. 157. Trifolium panonicum. - Fig. 158. Tritolium montanum, 

Trafoiul roșietic (Tr. rubens), este un trifoiu vivace 
şi maâi- viguros în crescere decât trifoiul roșu comun 

„cu tijele mai grâse. foile netede ascuţite, capitulul 
lungăreţ, oblong, cilinăric și flori purpurii. El se des- 
v6ltă primăvara mai târdiu decât cel roșu, şi la se- 
cetă resistă forte: bine. La șeola dela Ferăstrău îl cul- 
tivăm cu bun succes de mai mulți ani. Iubesce tere- 
nurile  nisip6se şi calcarose, și se găsesce cu deose- 
bire în regiunea colinelor și întrega Moldova şi Tran- 
silvania. Da e
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| Tvifoiul de Ungaria (Trifoliumn pannonicum) iareși -un 
"trifoiu vivace cu tija grâsă şi :părâsă, nu tot-deuna ri: 
dieată, ci de multe-ori culeată la pământ, cu-foile 
părose, capitulul. lungăreţ, oval și Horile albe su albe- 

„gălbui. Se găsesce des spotaneu prin păşunile şi f&- . 
națele de prin poenile și marginile pădurilor dela, câmpie . 
și din regiunea munţilor: la Ciocănesci, lângă Bucu. . 
zesci, în munţii Coziei, ai Prahovei, Buzăului, la pâlele - 
Ciahl&ului, apoi pe Tâmpa la Braşov, la Orlat, Reșinari, 
Veștem, Tahmaci, Oreștie, Cluj, muntele Vlădeasa. ete. 

| Trifoiul galben (Trifolium ocliroleucum) cu capitul 
globoid s6u oval solitar și florile galbine; este plantă 
vivace, și se găsesce des prin fânaţele uscate şi sece- 
tose, din regiunea câmpiei şi a muntelui în jurul Ber- 
ladului, în munţii Bacăului, la Slănic apoi la Cohalm, 
Sadu, Şura mare, Porcești, Bradu, Mediaș, Zam' Şoi- 
muș Rodna ete. -..-.: a îi 

„ Trifoiul de munte (Toifolium montan) fig. 158, de 
"90—50.ecm.. înalt simplu şi numai la virf ramificat cu” 
tija şi foile lanceolate- părse, cele. delă basă peţiolate 
cele de pe tije sessile, capitule câte două la olaltă şi 
cu florile albe. Câte. o singură -semințţă galbenă in- 

„_chisă în păstare. Se desvâltă mai târdiu decât trifoiul 
„roşu, și se găsesce prin pășunile și fânaţele dela câm- | 
„ pie și dela munte: la Ciocănescă lângă Bucuresci, la 
-Berlad, la Sinaia, în munții Bacăului la Verşesci, apoi 
ja Bradu, Talmaciu, pe valea Secașului, la Mediaș, 
Reghin, la Cluj, valea Drăgan în muntele Vlădeasa ete. 

:* 'Tnfoiul-de câmp (Tr. agrariun) sinonim Gu Tr. au- | 
-reum plantă bienală, cu capitul acsilar globoid, şi cu 
florea galbenă-aurie. .Iubesce “cu deosebire terenurile 
nisipose şi calcarâse, şi se găsesc; prin pășunile dela . 
câmpie și prin.păduri. Pentru fânațuri nu este bun; 
fiind-că se înlemnesce de timpuriu. Se găsesce în :ju- 
rul. Iaşului, la -Slănicul: din Moldova, ca şi prin munţii 
Muscelului: la Namaesci, în munţii Coziei, apoi la Gura 
Riului Sadu, Nou săsesc, valea - Arpașului, Sibiiu, 
Sighișora, pe lângă Streiu. | E
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:: Trifoiul de fragă (TZrifoliun fragiferun), un trifoiu m&runt sâu tiîritor pe pământ, şi la articulațiuni for- mând noui rădăcini, cu foile elliptice seu obovate, și capitul mic, globoid pedunculat, cu flârea roșie cărnie; la maturitate capitulul lui se asemănă cu o fiagă. În- floresce din Iuniu pănă . în, Octobre.. Se găsesce prin „pășunile umede pe marginea riurilor, prin ovine și sărătui, unde forineză mari vetre dese, atât la câm. - "pie:cât și în coline și la munte, -în tâtă Moldova ca şi în munții Bacăului, Buzăului, apoi la Ocna Sibiiu- lui, Tălmaciu. Ruși, Sighișâra, Coinana, de jos, Reghin, Turda, Bistriţa etc. - 
_Se potrivesce forte bine pentru pășuni şi pâte fi sem&nat şi pe terenurile fresce și ravene, căci se +e- “produce. ușor, Pe Ma 

- Trifoiul culcat (Trifolium procumbens), sin. cu Trif, campestre este ceva ridicat numai 25—50 em. înalt dela pământ, cu foile obovate, cea din mijloc mai lungă şi peţiolată; florea galbenă ca -sulfurul. Este. plantă anuală, care însă se insemințeză ușor şi înfloresee din „Maiu pănă în Octobre. Este forte. bun ca, pășune pen- tru '0i. Se găsesce prin arătură și pășuni din tâtă, Moldova, apoi la Sibiiu, Bistriţă, Orăştie, Cluj, Reghin, „Sighișora ete. e Ia 
| - Trifoiul subțire. (Trifoliunm filiforme), plantă anuală, „măruntă la port, 25—338 em, înaltă, cu foile înguste şi subțiri, cu florile - galbene. Iubesce terenurile nisi- pose, calcurâse și ceva ravene. Se potrivesce forte bine pentru pășuni, fiind-că produce multă semință, şi „se însemințeâză ușor. Cresce spontaneu prin pășunile nisipose din întregă Moldova, ca, şi prin munţii Coziei, Tismanei, apoi pe valea Arpaşului, Cărţeșorei, Gura -Riului, Şura-mare, Bradu, Ocna Sibiiului, 'Parda, Vidra "de sus, Ohaba de sub petră pănă la Grădişte, la Deva, Hunedora, la Nâgra, și Scărișdră, în munţii Bihorului. 

Trifoiul de Alpi (Trifoliun alpestre) fig. 161, plantă, vivace, măruntă de 30—30 em. înaltă, cu foile lanc6o- late, capitul globoid, florile roșii purpuriă, mai rar albue. Se potrivesce- pentru pășuni și cresce pe tere-
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nurile calcardse și mărgose. Se pâte cosi şi de 
2—3 ori pe an, însă să nu prea îmbătrânâscă. Cresce 
spontaneu prin fânaţele și: pășunile din păduni - dela, 
cânipie și dela pâlele munţilor: pe la Ciodănesci 
lângă Bucuresci, în munţii Buzăului pe 'Tega, apoi 

- la Ruşi Şura-mare, -Gusteriţa, Sadu, Bradu, Talmaciu, | 
Sibiiu, Mediaș. Sighişâră, Roșia, Alba.Julia, Secarâmb,. 
la Orăștie, Sassebeş, Deva, -Hunedâra, Lapușnic ete. - 

Trifoiul brun (Trifolium badium) fig. 159, înrudit de 
„aprope cu. Trif. spadiceam, după ar. Stebler, ambele 
unele din plantele cele mai de valâre pentru păşunile 
din regiunea alpină, din causă că sunt forte substan:- 
țiose. El este o plantă bienală mai mult scundă; decât 
inaltă 15—25 em. şi formeză vetre: mari și dese; 

„preteră terenurile calcarâse şi fresce, dar acolo unde 
„lipsesce varul în subsol, nu se face. Vetrele. sunt for- 
mate din tijele adventive, cani es dela basa, foilor și 
se schimbă (alternâză) cu ele, alternativ foi cu tije 
adventive. Capitulele sunt tot-dăuna rotunde cu flârile 
galbene și după trecerea florii devin brune. Numirea 
de brun a.luat'o dela culârea capitulelor'cu semință. . 
“Oresce spontaneu la noi pe munţii cei mai înalți din 
regiunea alpină: în munţii Bucegi, prin locurile umede 
din valea Ialomiţei, apoi în Valea Dâmnei, în munţii 

"Arpașului, Porumbacului, Podricel, Stiavu vieros, Co-: 
„ronghiș 1994 m. elevaţiune, și ceialalți munţi înalţă ai 
Rodnei. A a i NI 
 Trifoiul' palid (Trifo dum pallescens) sin. glareosum cu 

tijele culcate stu ceva, ridicate dela pământ, ramificat, 
cu pedunculii eșind dela subsudra -foilor, cu foile lungi  - 
lancedlate, capitulul globoid şi! florile gălbui, feștelite. 

„Se găsesce prin pășunile stincâse și umede din 'regiu-- 
“nea alpină, pe' Bucegi în valea Ialomiţei, în  valea- 
Dâmnei, pe pâtra Craiului, în munţii Arpașului, Ineu ete. 

18) Luntricica seu trifoiul ascuțit (Ozetropis caimpestris 
fig. 162, este-plantă vivace, şi după. d:nul Stebler, 

„de forte mare valore . economică pentru paşunile de 
„munte din regiunea, alpină, unde ea este una din plan- 
tele de nutreţ din cele mai bune şi mai substanţiose. 
Dr G. Maior. „Agricultura raţională“ II. -. "31



  Fig. 160. Trifoiul crăcuros (Trifol, caepistosum), . “Fig. 161. Tritol. alpestre,. 
Cresce spontaneu în Alpi, Pirinei, Carpaţi și aparţi e » subspeciei Astragalus .cu păstaia biloculară—tăiatănin 2 secţiuni longitudinale: Sunt tste plante xivace: ale regiunei alpine, cu rădăcini lungi pivotante; asupra
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pământului are un rhizom gros. din care resar foile și florile, cară sunt tote solitare. Frundele sunt împari- | pennate cu 7—14 păr. foliole, ovate, lanceolate, sessile şi -verdi-cenușii. Florile 
cu pedunculul de 5—10 
cm. de Inng, care ese 
tot din rhizom. Florea 
este verde-gălbuie, cu 
o petă violetă pe ca- 
venă. 

Oxytrapis campes- 
tris cu semenile sale 
O. uralensis, O. carpha- 
tica şi O. Halleri, O. lap- 

„ponica, O. pilosa ete., se 
găsesc pe toți munţii 
noștri cei mai înalți 
din regiunea alpină: ps 
vârful: - Ciahlăului, pe 
Ineu, pe Bucegi. la | 

| Strungă, Grohotiș, Cio- . Fig. 162, Oxytrogis campestris. 
botea pănă la Omu, i - 
Petra, mare, pe Retezat, Piscu Lăuti, Paring etc., pe * stânci și la locurile puţin accesibile vitelor. Sunt unele 
din. plantele cele mai nutritive, ce pot să esiste, bogate 
în albumină și grăsime. Sunt esceilenţe pentru fen şi 

  

pășune, și tote .vitele Je manâncă : bucuros, Ele se gă- :..- sese la, o înălțime de 1700—2500 m. 

19) Cu ele:se înrudesc de aprope Phaca frigida şi Phaca_alpina,. lig. 163. iareși unele din: plantele herba. . cee din cele. mai substanți6se din regiunea alpină. Se găsesc. de asemenea în toţi munţii noștai cei mai 
înălți: pe Bucegi, Pâtra-mare, Piscu Lăuti, apoi pe .. 
munţii Făgăraşului, Surul, Podricel, Ucea mare, Vir- ful Jeţului, Geminii, Ineu ete, Regiunea -ei proprie , se întinde între 1800—9500 m. Se găsesce la locurile 
puțin accesibile vitelor, şi se potrivesce mai bine pen- tru eosă, decât pentru pășune. Caută tot-dcuna, tare- 

. ” - - _ . ge” Î
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niirile calearâse și mărgâse, unde se întinde departe 
și ocupă mai mulţi metri pătraţi cu o singură plantă. 

   PP 
Fig. 163, Phaca frigida Fig, 164. Hedysarurmn obsenrum, 

'20) Cu ele se mai înrudesce de aprâpe- Specia 
„Hedysarum seu Sparceta, care-iareşi este, forte bogată 
în subspecii şi varietăţi peste 50 la număr, dintre :canri 
în Europa orientală sunt vio 34, în România și Tran- 
silvania numai vi'o 6, cari cresc spontaneu, Onobrychis 
sativa. fig. 128, O. montana sive Transilvanicu, avenaria, alba, 
gracilis, viciaefolia și Hedysarum obscurum -s6u. alpinin. 
Ele tote sunt plante vivace cu rădăcina lungă, pivo- 
tantă.. foile împari-penate,-. florea în racem stu stru- 
gure, cu o păstare indivisă şi aspră, buburâsă. Toâte 
iubesc terenurile margose și calcardse în sol sâu în 
subsol, şi se găsesc prin fânaţe și păşuni, dela coline - 
și munţi în faţa, sorelui. Sunt plante forte substauţiose 
şi de mare valore economică. - Onobrychis montana şi 
Hedysarum. obscurum fig. 164, se găsesc pe munţii cei 
mai înalți ai noștri în regiunea, alpină dela 1800—2500
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metri „pe virfal Giahlăului, pe Bucegi la Strungă, pe Pe. 
tra arsă și la Părăul Babelor apoi pe munţii Arpașului 
Podricel, virful Jeţului, pe virful Geminilor, Ineu etc. 
Celelalts se găsesc mai mult la coline și preferă re- 
giunea vinului. Tote se. “potrivese mai bine. pentru 
c6să, decât pentru pășune, de dre-ce nu suportă O ru- 
pere prea desă a. foilor lor. 

21) Ierba. vanei su iba, de vătămătură (Anthyflis 
"ulneraria) fig. 165, un fel de trifoiu sălbatic cu foile ine- 
gale. împari- penate, cea terminălă cu mult mai mare 
şi mai lată decât celelalte laterale, -florile galbene în 

„capitule, de unde şi: numirea ei. de trifoiu galben. Este 
plantă „vivace, ce durâză 3—4 ani, și se.găsesce spon- - 
tanea prin păşunile și: fEnaţele dela pâlele. munţilor: 
la Sinaia, la N ămăesci în - - Muscel, în “munții Neam- 

tului, Ja pâlele lui 

4 Petru. Vodă, pe 
Ni lângă Iași, la Cer- 
ZA bulesa ete. Înflo- 

'xesce din Iuniu— 
 Agust, 

- Anthyllis vul- 
neraiia var. alpes- . 

5 ASE tis și. polyphylla 
„-„ se găsesce pe Ciah- 
A lu, Valea Dâmnei, 

pe Bucegi la Omu, 
„ Pâtra Craiului etc. 
Cultivată în câm- 
pie, reușesee forte 

   

     

  

lut sigură. 

29) Ghizdeiul 
scu trifoiște colturată 

Sa „(Lotus corniculatus)” 
fig. 166. iareşși plantă legrăminâsă vivace: de 15—60 
cm. înaltă, erectă. seu culcată, subțire,. câte 5 toi la, 

ai Fig. 165, Anthyllis Fig 166, Lotus. corni- 
- vulneraria. -:  : . :  culatus.! 

S 

Leguminâse de cal. II.: aia 

bine și este abso- 

=
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olaltă, lanceolate ascuţite, cu florea galbenă, păstarea. 
drâptă lineară şi. la maturitate brună, cu valve: cani la desfacere se resucese în spirală. Se face cu deosebire pe terenurile ravene și jilave, dar reușesce și în o climă au- ' ridă, durâză câte 5—6 ani şi mai bine. E bun pentru “fân și pășune. Se găsesce spontaneu prin păşunile și fEnaţele uscate şi umede din regiunea câmpiei, a co- „linelor și munţilor din întrega Românie și Transilva- - 

mie. Este forte bun: în amsstec cu alte jerbută și plante, : pentru-că, el ocupă locul gol lăsat de altele, și face : i6rba “desă.: Reușesce pe deplin pe_ori și-ce. teren, 
„chiar și în sărătuni. Vitele îl mănâncă bucuros, atât. verde, cât și uscat și făcut f6n. Înfloresce din Mai pănă. în Septembre. 7 ae 

Lotus alpinus d tenuis cu foile înguste şi subții, 
se găsesce cu, deosebire în regiunea alpină pe virful: 
Ciahl&ului, pe Ineu, Prislop, Surul, Valea Dâninei ete. 

23) Lucerna (Aledicago saliva) fig. 119, cultivată pură, | mai rar în amestec cu alte ierburi și prin fânaţe ca, spontaneă.- Ca, spontaneă se găsesc mai des prin fena- 
țele secetâse dela câmpie şi coline: Aledicago fulcata * şi AMedicago media şi dledicago minima ; tote cu flonă gal- . : bene și liliachii, iar: prin păsunile secetâse dela câm- pie, coline și munţă se găsesce Medicago lupulina tig. 121, - care suportă mai bine ruperea; foilor, decât ele și” pănă este .tinără vitele o'mănâncă bucuros; îmbătrânită însă. vitele nu o: mai ating. Înfloresce în Iuniu și Iuliu. -. 

„+ 24) Sulfina și sulcină s6u molotru (Melilotus albus aliissimus) mai mare și mai băț6să decât lucerna, de 1—2 m. înălţime cu fiori albe, cresce une-ori prin fenaţe, pe maiginile locurilor cultivate şi a drumuri- lor şi pe locurile grase și inculte din întrega Românie ȘI Transilvanie. Pănă ce este tineră, o mănâncă vitele binișor, iar mai târdiu după ce a îmbătrânit nu -o mai ating. Este pluntă bienală ce se reproduce uşor prin seminţă, iar semința, ei. se întrebuințeză pentru: falsificarea seminţei de lucernă, 'care este mai scumpă . decât ea. Varietăţile ei sunt Jelilotus officinalis culti- vat prin grădini, AL. dentata, macrorhiza, coerulea "și
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„ pirocumbens, cari tâte crese la noi spontanee :prin' f&- » naţe și. agrii. Înfloresc în Iuniu Iulia. a 
| 25) IMăzejichea -săl. 

.  batică seu bobușorul (Va 
cia angustifolia) cu “un - - 
mare număr de varie: 
tăță: lathuroides, sordiia, 

„ butea,: sepia, pannonica, 
pisiform:s, sylvatica, crue- 
catig. 167. villosa fig. 168, 
“tetrasperma, - monantha, 
-hivsuta ete., cari se gă. 
sesc -spontanee, parte 
prin agrii, parte prin. 

“păduri. și tuferișuri, prin - 
poieni, fânațe şi pă- 
şuni. Ele sunt plante: 
anuale. și bienale, se 
reproduc ușor prin se- 

“minţă, şi unde se gă- 
sesc în număr mai mare 
contribuesc mult la îm. 

- bunătățirea  nutreţului 
„seu. a pășunei. Unele. 
din ele se pot.și cul- 
tiva pure su în îndoi: 
tuiă în ţerine: ca vicia, 

"cracca, Sepii  villosa, - 
monaniha.. o 

26) Lintea pratu- 
- lui s6u Nemţişorii de .. 
câmp (Lathyrus  praten- 

sis) fig. 129, iareși cu o 
mulţime mare. de va- 

_rietăţă ce „se găsesc 
„„spontanee prin fânaţele,; 

pășunile și pădurile.n6s- 
“tre ca: Lathyrus: Nis- 
„soia, L. hirsutus, L. syl- 
  

- Fig. 168, Viclia villosa. 

„ !
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vestris heterophyllus, latifolius, tuberosus, palustris, Halley. 
„steinii, vernus, variegatus, macrorhisus, niger,.versicolyr etc., 
cari cu rădăcinile lor cele lungi resistă. bine la secetă, 
dar din causa principiilor amare ce ele conţin, vitele 
nu le prea mănâncă. bucuros, decât numai în ames- - 
tec cu alte plante, și în special cu graminee. 

- 27) Ciuma-rea seu lârba Ciumei. Galega: officinalis 
plantă vivace, erectă cu frunde împari-pennâte, 5—9 
părechi de foliole, oblonge, lanceolate, flori în vacem, 
albe-violette, păstare lungă subtire cu 5—7 seminţe. 
Plantă spontaneă, care cresce în tâtă România, prin. 
pășuni umede, livedi etc., și cu rădăcinile ei lungi. şi. 
pivotante, pătrunde adânc în pământ și resistă forte 
bine la secetă. După di. Stebler. ea este fârte- substan: 
ți6să, și cu 4%/, conţine mai multe subst. albuminoide 
decât un fân mediocru, şi când este tin&ră o mănâncă 
vitele bucuros, dar nu şi după ce a îmbătrânit, căci 
atunci nici nu se uită la ea decât o mir6să. . lubesce 

„terenurile. bogate, adânci. și adăpostite. Pe locurile 
potrivite pentru 6a dă 3—4 recolte pe an. . 

Ca plantă medicală se cultivă deja de mult, şi 
se întrebuința contra ciumei. 

')- Plante herbacee aparținând Ia. diferite familii, dar | 
| ca plante furagere sunt de cal. L-ă. - - 

- a) Din familia rosaceelor.: 
- 98) Oretișora dela foile ei creţe și lobate Alche- * 

mila vulgaris &g. 169, plantă vivace cu rhizom orison- 
tal, gros, lemnos și negricios. Tulpină ascendentă, de 
.10—35 cm. înaltă. Foi radicale lung petiolate, încre- 
țite dela basă la periferie, divisate în 7—9 lobi, din-. 
țate de jur împrejur. Flori mici gălbiui cu 4 stamine 
şi un carpel, solitar. - 

„ Tubesce terenurile grase cu deosebire bătăturile din 
jurul colibilor şi stânilor, în păşunile de munte : din 
regiunea subalpină și alpină. Este o plantă forte subs- 
tanțisă şi nutritivă, bună pentru fân, iar verde ca 
pășune vitele cornute nu o mănâncă tot-dâuna, bucuros.
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Cresce spontaneă în munții Bucegi (Furnica) pe munţii 
Bacăului (Palanea, Slănic) în” munţii Neamţului Petru- 

Vodă, Ciahl&u, apoi în mun-. 
ţii Făgăraşului pe Butean, 
Pâtra, mare, la lacul Bulea, 

Tnunţiă Brezii. . 
Alchenilla montana său 

alpina vitele o: mănâncă și 
mai puţin din causa foilor 
sale perâse; din contră A. 

- fissa cu foile spintecate dă 
'o păşune forte bună pen: 
_tru-oi;: se găsesce în munţii 
Bucegi de-asupra schitului 
_Pescera dela Ialomiţa, pe 
„Petra Craiului, valea Zirna - 
Gemeni şi alţii. În pajiş-: 
tile bogate .şi grase dela 

„munte creţişorele ocupă un 
loc. însemnat și - prin cres- . 
-cerea lor vigurosă și cu 
foile late de multe oră elâ 

suprimă alte plante mai. de valsie, și prin aceia, pot 
„deveni daunsse. 

„.99) Sorbâstră (Sanguisorba officizialis) iarăşi Dlantă 

  

. Fie. 169, Alchemilla vulgaris. 

"vivace cu rhizom gros lemnos, cu tija erectă de 50—120 
cm. înaltă, cu foile cordiforme oblonga, florile în spic. 
oval-oblong negru purpuriu cu'4 stamine. "Se găsesce 
spontanea prin pășunile și fenațele umede și tuvbâse 
dela polele munţilor și din “coline, pretutindenea: atât 
în România cât şi în Transilvania. 

Cu ea înrudită de-aprâpe este Sdrbe- -sânge s6u "Ce" 
barea Poterium Sanguisorba îig. 170, cu rădăcină pivo- 

-tantă,. tije. erectă de 33—50- em. înaltă. foile împari: 
“„pennate, ovate oblonge, florile în capitul globoid, întâi . 

- "Verdi, iar. mai târdiu roșietice,_ monoice, seminţele 
tări, colțurâse. Cresce: spontanea prin fenaţele și pășu 
nile umede. Dă -o bună pășune de oi, și primăvara 

„se desvoltă de timpuriu. Une-o -oră se: semănă şi pură .
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s6u. în amestecuri: cu ierburi, pentru pășuni artifi- ciale de durată, și ține 8S—10 ani.. Pentru fen „tre- buesce cosită tot:deună înainte de înflorire. Se găsesce la :coline și câmpie. 5 i ă 
30) Serintitârea Potentilla aurea fig. 171, este o plantă 

NE: Sa Vivace: cu rhizom gros pu- 
Y ternic cu tiji sub-erecte sub. 

țină, cu care se întinde de.-. 
parte pe pământ și: ocupă 

„locul gol printre alte plante 

    

  

F g. 170. Poterium Sanguisorba, O Fig uri, Potentilla aurea,. 
mai de val6re. Arg frunde lungi peţiolate cu 3 foliole „obovate. Flori. galbene-aurii, Cresce spontaneă prin . pășunile -umede dela munte din regiunea sub alpină. Vitele o mănânsă. Potentilla anserina este o buruienă vătă- “ mătâre prin locurile umede și pe lângă apele curgătore. 

6 Din familia Plantagineelor. 
31) Patlagica, Pplantagină .s6u_ limba oii Plantago „major, Pl. media şi PI, lanceolata plante vivace cu rădă- “cina pivotantă foi numărose în formă, de rosetă, inflo- „Yescenţă în spic oval longitudinal,. de 40 em. înalt, - . Se găsesc: ' spontanee prin fânațe și păşuni pănă în: "regiunea, subalpină, resistă bine la secetă și fac iârba desă. Plantago lanceolata dă o bună păşune de oi, căci se desvâltă de timpuriu și nu se usucă nici pe seceţile
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cele mai mai. De aceia ea se pune adesea, şi în ames- 
„tecurile de ierbui pentru pășuni artificiale 5—109%/,. 
Pentru regiunea alpină însă sunt cu mult „mai im- 
portante Plantago alpina fig. 172, şi- Plantago -montana 
fig. 178, cu foi şi mai înguste, aprâpe lineare eliptice 

    
Fig. 173. Plantago montana. Fig 112. Piantago alpina, 

ȘI forte gustâse. Un proverb german din Elveţia dice, 
că Plautago alpina dimpreună cu Meu. muritellina, Şi 
Poa alpina sunt cele mai bune ierbuai din Alpii Elve- 
ției pentru vacă. Ele crese spontanee și în Caipaţi, pe 

“ Bucegi în valea Ialomiţei pănă la Omu. la schitul 
Pescera pe Babe, pe Virtul Jeţului, pe Gemini, Pe- 

„„“trosu etc. 

„__ Plantago gentianoides se găsesce aprope în toți 
munții noștri pe lângă păraiele şi bălțile din zăpedile - 
topite, din regiunea subalpină şi alpină: pe Bucegi. la, 
Omu,. apoi în munţii Făgărașului pe virful 'Luţii, Stîna 
"Bunghii, vâlea Zirna, în munţii Arpașului: pe Sura, Că- 
prărâsa, Butean, Valea Dâmnei,- Negoi, în munţii Si- | 

- biiului la iezeru. Cibinului, “Beşinoi, Stirba, Galbina, 
„„Ceortea, Ineu ete; a e 

: Plantago "Cornet, Sibirica Soir. seu Schwarzenber- 
— Ă 7
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giana Schur şi P. maritima se găsese spontanee prin 
sărături s6u locuri! sărate şi pe lângă saline la Tirgu 
Ocna, apoi la Ocna Sibiiului, Turdă, Cluj, Gherla ; 2. are- 

„maria se găsesce pe nisipuri şi: pranduri la câmpie şi . 
coline .din totă Moldova şi pe lângă Ploesci, la Craiova, . 
apoi la Veștem, Sibiiu, Turda, Cluj, Tălmaciu. 

„Din familia poligoneelor. 
32) Ciârligaţi, rădăcina șerpilor su nodurar și ierba 

roșie Polygonum- bistorta fig. 174, și P. viviparum și P. 
a alpestre nisce plante vi-. - 

A __.vace, cari se asâmănă 
mult cu hrișea; ele au rhi- 
zom incovoiat în formă de 
şerpe,. tije erectă, roşie, 
foi  oblonge-ovate, sub- 
cordate, florile în stru- 
gure și roșii-palide.. | 

„_. Cârligații “se - consi- 
dera în Elveţia drept una 
din plantele cele mai nu- 
tritive şi abundente în 
lapte. La noi cea. d'ân- 

„t6i cresce spontaneă prin 
păşunile umede din munţi, 
pănă în regiunea, infia- - 
alpină: pe Ciahlău, la Bros- 
ceni, în munţii Bacăului 
la Palanca, pe. Penteleu 
în Buzău, pe :Bucegi, pe- 

Să N Petra Craiului, apoi pe. 
munții Făgăraşului: Surul, Ciortea, Negoi, Valea D-nei, 
Iezerul Cibinului,  Petrosu ete. pe Retezat la Zenoga, 
la Orăștie, Turda, Cluj, pe Ineu, Tesla, La gr6pe în 
munţii Bihorului. - 

     

Fig. 174. Polygonum bistorta. 

Pol. viviparum şi alpestre se găsesc pe Bucegi, 
Pstra Craiului şi toţi munţii Făgărașului, Surul, Qeor- 
tea, Petra mare, Tezla, Pietrosu, Ineu, -Virful Stanioră.
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Troscotul. Polygonum aviculare formâză una din bu- 
ruienile cele comune din ogre şi pășunile arride dela 
câmpie; e bun ca pășune pentru € oi. | 

2) Din familia umbelliferelor. 

33) Chiminal ursului seu bridlă Meu mcaatellinaa fig. 
175, după dr. Stebler una din plantele furagere cele 

| mai bune din Alpi, şi mai 
aromatice, care se consi- 
deră; de poporul elveţian 
drept cea mai lactiferă și 

“bogată în unt. Este bună 
se atât pentru păşune cât şi: 

pentru fen.. După - cercetă-- 
rile şi analisele d-lui -Steb- 

“ler, în pășunile din diferiți 

munţi ai Elveţiei din regiu- 
nea alpină ea formeză une. . 
„ori dela. 10%, păn' la 60%/, 
din vegetațiune, şi cu cât 
„este mai: d6să: şi mai multă, 
în i6rbă, cu atât se urcă 
valorea, -ierbei. Patria ei 

, a sunt regiunile înalte, din 
- Fig, 175. Meum mutellina. Alpi, Carpaţă și. Pirinei ; în 

Alpi se: găsesce după. d-nul Stebler între 1600—9400 
„m. altitudine absolută, iar „în Carpaţi. dela 1400 în. 
în sus, şi în Transilvania dela 1583 —1900 m.“ : “ 

pata 
“gi ASA e    

   

    

   

         

     

Z if
 

Chimănul ussului este o plantă vivăce cu rădă- 
„cină, puternică pivotantă, cu tija simplă s6u ramificată, 
„erectă și. acoperită la basă peste tot cu mănunchi în-. 
tregi de peri negri, proveniţi din fasciculele vasculare 
a “vaginelor dela foile uscate, casă rămân multă vreme 
pe tijă Înălţimea tijei. și foilor lui varieză după. locul: 
unde se găsesce; în pajiște unde îl ajung vitele, foile 
sunt scurte numai. de S—10 cm., iar tija de 15—20. 
em. pe când la; locuri neumblate pot fi păn! la, 50—80 - 
em. înalte. Tija” i este lucie, „nudă și găunsă în lăun-
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“tru. Foile radicinali au la basă o vagină lungă, care cuprinde pe deplin tijă, iar mai sus_ este Spintecată, pețiolul este lung, foile: compuse, cu foliile crestate, lineare-lanceolate și Ja virf ascuțite. Florea lui este în umbelă, și: înainte de a 'inflorii, mugurii sunt roșii- intensiv; la înflorire devin din ce în ce mai palidi- deschişi. Florile sunt hermafrodite, unele se fecundâză, altele rămân sterile — fvuctul este 'v: achenă. — In | „total'afară de perii negri dela, basă, chim&nul ursului se asemănă mult cu chimănul “ordinar-cultivat şi spon- taneu. Infloresce în Iuliu ȘI August; 
Chimănul ursului se găsesce la noi prin pășiunile -din regiunea; alpină pe. Ciahl&u, în munţii Bucegi pe Virfu cu doru, Furnica, Babe și Omu, iar Fuss și Si- monlai în flora Transilvaniei, îl pun ca local pe o în: tindere mult mai mare: la iezerul Cibinului, pe Ne- govanul mare, Foltea, Galbina, Sural, Virfial Feti, Moaşa, Strunga Dracului, Ciortea, Negoi, “munţii Arpașului “Virtopel, munţii Brezei, valea Zârnei, Poiana Mărului (6S6 m.). Bucegi Petru -mare, Stol (?) Galaţi, Gemini, _ Ineu, La leasă, Negrileasă, Giumal&u-caldu. 

- Alta varietate a lui Alen athamantivun se mai găsesce pe minţii Valea Dâmnei, Colţu Viștea mare, niunţiă Brezii (Făgăraș), în munții ReEșnovului ete. 
34) Petrinjeii de câmp (Pimpinella sazifraga) . plantă vivace. cu rădăcină puternică pivotantă, cu care pote. pătrunde pănă la 2 metri. şi mai bine, adâne în pă- mânt, tija erectă. nudă seu puțin părosă la, -basă, foile - pennate, foliole sessile dințate s6u crestate. Infloresee din Tuniu-August. Plantă bună pentru pășune, iar pen-. tru cosă o avem nai mult în otavă,. decât în fân, fiind-că ea se desvâltă târdiu. Se face 'și pe terenurile cele mai sărace şi mai secetose, şi dă un :bun nutreţ, pentru oi, cană mănâncă și tijele cele mai băţose. Cresce  spontaneu prin -feneţe și locuri: arride pe- trâse din totă România: pănă sus în munți, în regiu- nea alpină. In fânețele umede din regiunea subalpină și alpină, se găsesce une-oră Pimpinella magna. i 

=



a 

85) Chiminul, chimionul' de câmp s6u secărica (Ca. . 
num carui) încă se găsesce spontaneu prin f6naţe şi 
pășuni dela câmpie, coline şi munţi, şi este o plantă, 

- pe care vitele de tot soiul o mănâncă cui mare poftă 
şi la cele fătate favoriseză secrețiunea laptelui; se 

„găsesce în munţii Moldovei la p6lele Ciahlăului, la: 
Comanesci, la Palanca, mănăstirea Caşinului pe .Pen- 
teleu, în Bucegi pe Furnica, la Predeal, pe Plaiul, 
Domnesc în Dimboviţa ete. la Reghin. şi Bistriţa, în. 
lunca Oltului la, Șercaia, Bradu, Sighişora, Nou Să: 
sesc, Șura mare, munţii Arpașului. Din causa, oleiului 
său aromatic se cultivă des şi în agricultură ca plantă . 
ulei6să și în amestec cu ierburi! ca plantă furageră. 

36) Coda șdrecelui Achillea millefolium âg. 176, plantă 
vivace cu tija părâsă aspră, foile părose, lăndse su 

“nude pari-pennate cu foliole 
„impari-pennate, la, virf as-. 
cuțite. Florea albă s6u roșie. 

C6da ş6recelui resistă 
egal de bine la căldură, se- 

  

măvara, inverdesce forte de 
timpuriu, și cu foile ei com- 
puse,. se întinde pe pământ. 
Dă o: bună păşune de oi, 

„iar pentru c6să nu face, 
căci tija ei' se înlemnesce 
de timpuriu. Ca plantă fu- 

„rageră este de mare valâre, 
„căci este aromatică şi ad- 
stringentă, are efecte diu- 
„etice, paralisâză efectele 

| - molestitâre: alaaltor plante 
herbacee apătâse, și dă laptelui” şi untului o aromă 
plăcută. e Da 

  

"Fig. 176. Achillea milefolium, 

În păşiunile. de oi ea să nu lipsescă nici-odată. 
„Cresce spontaneu în tâte regiunile prin fânețe, pășuni, - 
păduri și locuri inculte. - e a. 

cetă, frig și umedlă, și pri-. |



— 496 — 

| 5) Din familia: compositelor. : | 

37) Păpădia Leontodon autumnalis, L Pyrenaicus, 
fig. 177, L. hispidus fig. 178 şi Leontodon tarazaci sunt 
nisce plante herbacee, cari cu foile lor lungi. pennate 
dinţate în.tormă de rosetă și tija lor mică. găunosă 

a RR f; j Z . 

Ne 

    
  

, 

“ Fig. 138. Lontodon hispidus. Fig. 177. Leontodon pyrenaicus, 

şi cu florea galbină, delecteză ochiul trecătorului prin 
fenaţe și păşuni totă vara pănă tâmna târdiu și fac 
ca ierba să fiă dâsă. Foile lor în special ale celor 3 
dântâii sunt fârte substanţiâse şi tâte vitele domes- 
tice 16 mănâncă cu mare poftă; mai puţin “însă tijele 
lor cu florile, cari nu le ating. de unde ele se propagă 
uşor prin semiuță. Ele sporese cantitatea de lapte 'la 
mănzari, şi sunt egal de favorabile pentru tot: felul de 
vite. Păpădiile iubesc terenurile bogate şi fresce, şi 
acolo se ivese în mare număr, une-ori pănă la 38%, 

„din vegetatiune, încât suprateţe. însemnate sunt smăl- 
țuite și acoperite cu florile lor galbene. Cresc spon-: 
„tanee prin fânețe şi pășuni din întregă România şi - 
Transilvania. La câmpie şi coline se „găsesce L. au- 
tumnalis şi LL. hisp:dus, iar la munte - în regiunea, sub- 
alpină și alpină se găsesce cu deosebire L. pyrenaicus
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în munţii Moldovei în Bucegi pe Gemini, Omu, Pri- 
laz, apui în munţii Făgărașului pe Ucea mare, în munţii 
Arpașului pe Negoi, Valea Dâmnei, Surul, Ineu etc.- 
Axsul, Cibleşul, Muntele mare, Curcubeta, Găina și 

alți munți înalți. e 

38) Cicdrea Cichorium întybus fig: 113, iarăşi este o 
plantă herbacee ce se găsesce adesea prin pășu- 
nile uscate și prin fânaţe ale cărei foi sunt. forte lac- . 
tifere, şi -tâte vitele le mănâncă bucuros; tija. ei înaltă 
o mănâncă caii și oile 'mai bucuros, decât vitele cor- 
nute. Une-ori se cultiva în ţerine pentru rădăcinile ei 
grâse și pivotante, cari se întrebuințeză “la fabricaţiu- 
nea. de cafea. Cresce spontaneu prin fânaţe, pășuni, 
locuri inculte dela câmpie şi coline. | | 

[) Din familia campanulaceelor. 

39) Clopoţeii Campanula votundifolia și C. ScheuchzerI 
cu tija ramificată cu: foile cordiforme sâu renitorme, 
flârea, în formă de. clopoței albastri. Iufloresce. din 
luliu—August şi formeză. vetre “mari în- pășunile de 
pe locurile stîncose din regiunea subalpină și alpină: 

“pe Penteleu, prin regiunile inferidre dela Ciahlău, pe 
„Bucegi în spre Virful. cu Dor, Furnica, apoi'pe Ne- 
goi, ValeaaDomnei,. Ceortea, Retezat, Iezerul Cibinu- 

“lui Tomnatie Dirșan, Tesla, Petrile ascuţite, Petrile 
roşii, Ineu, ca și în coline la Bradu, Ștra mare, Copșa 
mică, Mediaș, Turda, Huiedin, Cluj ș. a. Dau o bună 
pășune pentru vaci, atât foile cât și tijele şi florile lor. 

40). Phyteuna hemisphaericum fig. 179 şi P. tetra-me- 
runi cu foi lanceolate lineare întregi, tija de abia 10 em. 
înaltă, cu o fl6re globoidă. Cresce spontaneu prin pășu-. 
nile petrâse și pe stîncile din regiunea alpină şi sub- 
alpină. Ele fiind nisce plante mărunte cu foile subţiri dau 

„0 bună pășune de oi, cari se: pot utea pretutindenea 
după ele. Cresc în munţii Bucegi, pe Furnica şi la schitul 
Pescera dela. Ialomiţa, apoi pe Surul, Negoi şi pe toţi 
munții Făgărașului, Valea Domnei, Petra Craiului, 

„Tesla, Geuşan, Cindrel, Iezerul Cibinului, Fundu Bâlei, 
Dr. G. Maior. Agricultura raţională II. | „82
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Retezat, Paringul și alți munţi înalți cam dela 
1700—2500 m. înălţime, şi mai cu s&mă pe locurile | 
sărace, E 

Alte plante herbacee, cară se mai găsese prin fă&- 
naţe şi păşuni sunt numai de -puţină valcre pentru 

„nutriţiune s6u chiar direct vătămătore vitelor. De. 

  

Fig. 139, Phyteuma hemi. | Fig. 180. Symphytum | . Sphaericum ie *- offcinale, 

puțină valâre nutritivă și pe cari nu le prea mă- nâncă vitele bucuros sunt: Symphytum olicinale iarba - lui Tatin s6u Tătănesa, fig. 180, se găsesce des prin luncile. bogate. Equisehon arvense, coda mânzului seu coda calului, o mănâncă numai caii, verde şi uscată, lumez acetosa și R. acetosella macrișul, de asemenea nu-l prea, mănâncă - vitele și este mai mult o buruiană. _ Nardus stricta părul porcului, nu-l mănâncă vitele aprope de loc, iar la cosit încă se taie torte greu și numai: dimineţa pe rouă se pote tăia. Ele se găsesc tâte nu- „mai pe' locurile sărace. -
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Prin păşunile și fânaţele umede; rovin6se și mlăşti- 
_nose se găsesc în loc de graminee şi papilionacee 
numai ciperacee, rogoze, carex și scirpus de diferite 
varietăţi, pe cari. vitele nu le prea mănâncă din causă 
că conţin prea mulţi. acidi organici și formâză fânul 
acru numit în de comun rogoz, care nu are valore 
mai mare decât paiele de săcară. Afară de rogoz se 

„mai găsesce prin ele pipirig Juncus, lânăriţă seu bum- 
bac de câmp Exiophorum latifolium tot-dsuna carac- . - 
teristica pentru un teren de prâstă calitate și tare 
acid; Scălceua, sâu călecua calului Caliha. palustris se 
găsesce prin mlăștini și ape stătătore; vitele o 'mă- 
nâncă numai pănă ce este tinără, iar încolo nu, 
căci conţine principii iuți; piciorul cocoşului Ranuneulus 
acris forte comun prin rovine și pășunile. şi 't&naţele 
jilave şi umede, cu florile sale galbene; vitele nu le: 
ating de loc; stuful sân trestia Phragmites communis 
o mănâncă vitele binişor, pănă nu “este prea înlem- 
nită; i6rba, dulce Giyceria fiuitans. şi Glyceria spectabilis- 
singurele plante dulci şi de valâre, cari crese în apele 
stătătore seu lin curgătore. Tote aceste plante acua- 
tice după secarea apei și însănătoșarea terenului rovi-- 
nos și mlăștinos dispar treptat, şi în locul lor pătrund. 
și se instalâză alte plante dulci și de valsre, grami- 
nee și papilionacee. | a 

Plante improprii pentru nutrirea . vitelor şi cană 
depreciză valorea, ierbei, când se găsesc în: mare nu- 
măr prin fânaţe și pășuni sunt: diferite specii de brus- 

„turi Jussilago farfara: şi 'Tussilago petasites, cari cu foile-- 
lor late suprima alte ierburi mai de valdre; urechea Şore- 
celui su culeușul vacii Hieraciun  pilosella de aseme- 
nea suprimă gramineele și ori-ce altă vegetaţie; su-. 
dârea, calului Ononis spinosa din causa, spinilor 'ei face - 
ca vitele să evite și icrba bună ce cresce pe lângă ea... 

" Buruieni direct vătămătâre vitelor din causa. 
principiilor tocsice și vătămătore ce conţin ele și. 
care se găsesc une-ori prin fânațele umede sunt: 

» brândușa Colchicum autumnale, strigâia Peratrum album, 
cucuta de apă Cicuta virosa, :i&rba “păduchilor Pedicula- , | - - , 92%
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ris palustris și altele, apoi laptele cânelui Euphorbia de 
diferite varietăţi, măsălariţa Hyoscyamus niger ete. Tâte 
aceste trebuesc scâse cu rădăcină cu tot şi curăţit te- 
renul. de ele, iar în locul lor sămănate alţe ierburi. de 

“valore. Nu mai puţin direct vătămători sunt și muşchii, .. 
cană suprimă alte ierbuii de valore. Mușchii sunt tot- 
deuna semnul, că pământul- este: sărac şi după gu- 
noire ei dispar în curând. 

+ 

Clasificarea livegilor. Aaa 
- “Terenul destinat pentru fânaţe s6u livedi, trebue 

„să fie tot-dâuna ceva fresc, ravăn dela. natură, ca să 
se potă înerba ușor. El să nu fie nică arvid şi secetos, 
şi nici să fie prea jilav, căci şi una și alta sunt vătămă- 
tore plantelor. Când este prea arrid şi secetos, nu se- 
inierbeză cum se cade, şi plantele înalte ce crese pe el. 
sunt cocenose și băţâse, se, inlemnesc. de timpuriu şi i 
produce deja săminţa, pe când cele mărunte nu s'au des-. ! 
voltat nică de jumătate, şi producţiunea lor este totdeuna 
insuficientă; fenul e aspru, cocenos, însă bun pentru 

“cai și oi. . Si e 
“Terenul propriu pentru fânațe să nu fie însă nici: 

„odată cu apă stagnantă la suprafaţă sâu în sol, deşi 
el trebue să fie ceva mai ravăn decât cel pentru ţ6-.- 
vine; dacă are în permanență mai multă umiditate 
decât este trebuincivsă, apa îl face rece, căci la eva: 
porațiunea; ei se produce. recela, care nu tâte plantele 

„0 pot suporta. Apa stagnantă, deși pe un timp. mai 
scurt nu strică plantelor, dar când este. permanentă! 

> s6u timp îndelungat, și tocmai în epoca crescerei -in- 
tensive a vegetaţiunei, atunci este vătămătâre, căci 
apa umple tote capilarele, meaturile și golurile din 
„pământ, cari înainte erau pline cu aer; apa împedecă pă- 
trunderea şi circulațiunea aerului în pământ, prin care 
face ca plantele de valâre, granineele dulei, să pu: 
tredescă şi cu timpul să dispară cu totul, iar în locul 
lor să apară mușchi cu rogoz și alte plante acuatice. 
O variaţiune continuă între acțiunea apei și-a
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aerului asupra terenului este cea, mai nimerită pentru 
desvoltarea tuturor plantelor; pentru livedi ar fi bine 
ca ele să se premenâscă și succedă cât mai des: și la 
intervale scurte, una pe alta. Mult contribue însă și 
composiţia mineralogică şi calităţile fisice ale terenu- 

„lui, apoi temperatura “şi igroscopicitatea, aerului etc. 

Pe un teren permeabil și profund, “nisipos, Jutos, 
s6u petros, și dacă la un moment dat, des. în urma! 
unei ploi mari, inundaţiuni ete. se adună mai multă | 

"apă ca de obiceiu, totuși ea nici- -odată nu va rămâne 

multă vreme pe Joc: ca 'să stăgneze, ci: sâu se retrage 
s6u se strecâră în pământ, și “pământul se svânta in 
scurtă vreme iareşi. Din. contră, dacă pământul este 

compact cu un strat de argilă sâu de lut galben im- 
permeabil în sol sâu la suprafață, atunci apa, de pldie 
nu se pote strecora în pământ, ci rămâne multă vreme . 
"băltuită pe loc și să pâte seca numai prin. evaporare s6u - 
vetragere. La evaporare apa produce recâla, face ca tere- 

- nul jilav să fie tot-deuna rece, plantele: ce cresc pe el 
deşi sunt pâte mari cu foi opuleute, totuși ele sunt 
apose și puţin substanţi6se. Terenurile compacte, ar- 
gil6se și lutâse, dau 'un fân mâle. puţin gustos, însă 
bun pentru vitele cornute, vaci și bivoli. 

Cu sporirea progresivă a escendentului de apă și 
a duratei lui, terenul devine din ce în ce mai rece și, 
rovinos, g gramineele şi papilionaceele dispar una după 
alta și în locul lor se ivesc muşchi, rogoz, şi alte 
plante acuatice; în locul vegetâţiunei dulci de odinidră 

- se substitue vegetaţiunea, acidă de baltă. 

"Pe terenurile! humâse. şi “turbse, caracteristice 
pri o. mare ubsorpţiune d& apă şi reţinere îndelun- 
gată a ei, de obiceiu cresce numai rogoz şi alte 
plante acuatice și terenul lor este în permanență ast-. 

„tel îmbibat cu apă, încât acesta se vede stagnând la 
'suprafață scu- că -ţișnesce şi foșnesce din el la -cea, 
-mai mică apăsare. Plantele crescute pe atani terenuă. 

"jilave prin vovine, fontanituri padine ete.. rogozul și pi- 
pirigul eto. sunt tot-deuna de puțină val6re! intrinsecă
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şi de multe-ori ele conţin și principii vătămătore să- nătăţii vitelor. Venitul lor 'net este forte Mic și ne- „însemnat față, cu întinderea, şi munca, și abia, se pote “calcula un leu beneficiu net de pogon, une-ori nică atât, căci abia se scot cheltuielile avute cu facerea fânului.. ȘI mai rele decât ele sunt în tote. privințele te. renurile  mocirlâse adânci, numite ochiuri, virăge, to plițe ete. cu o apă niocirlosă lin curgătore s6u stătătore a căror teren este compus numai din un noroiu sub: - țire şi-mai gros fârte puţin consistent — mărecagiu s6u -. turbă lichifiată — pănă la adâncimea, de -un metru şi mai bine, și unde puţinul rogoz și plante acuatice ce cresc spontaneu, nici acelea nu sunt accesibile vite- lor, nică omului ca să le scâtă. Acestea nu dau abso- lut nici un venit net și de multe oi ele împedică şi „eireulaţiunea la pământul svântat, - - o 
„_- De aceia fânaţele jilave și mlăştin6se, trebuese tot-deuna, secate, prin înlăturarea escendentului de apă şi însănătoșate, cu risicul de a reduce pentru cât-va timp. vegetaţiunea, și producţiunea frescă a lor. Ele se sâcă și amelioreză prin deschiderea de. cana- luă pentru scurgerea apei; prin 'regularea, și curățirea ... vadului apelor curgătore de nămol, plante şi alte :ob- stacule; prin aprofundarea albiei ei; prin captarea, tutu- ror isvorelor, fântânilor şi păraielor, ce se varsă în - ele și prin facerea de puțuri absorbante, şi alte lucrări idraulice similare. Unde escendentul de apă stagnantă, provine din inundaţiune și umflarea înapoi a apelor cur- - gătore și.nu se mai pâte- retrage din causa terenu: „lui jos, acolo ne asigurăm contra inundaţiunilor vii. - tre, prin facerea de diguri, întărirea Și înălţarea ma- lurilor, s6u prin deschiderea de noi canaluri para- lele, menite să recâpă; și devieze o parte din volumul de apă și prin aceia să o facem. inofensivă. 

__ Deci fânaţul trebue nu numai. ca să aibă umedela, „necesară, dar. să îngrijim totodată si de secarea, și * sventarea, urgentă a lui. In urma înlăturărei escendentu- lui de apă şi a însănătoşărei terenului, plantele acuatice Și rogozul dispar treptat unul după altul şi în locul 

>



_ — 503 — 

lor 'se instalâză plante dulci de valâre, graminee și: 
papilionacee, cari în fine devin-pe tâtă linia triumfătâre 
contra plantelor acide de baltă; acestea bat în retra- 
gere pănă ce se perd cu totul și i&rba devine mult mai 
desă decât înainte şi mult mai substanţi6să. 

După  situaţiune şi localitate, pentru fânaţe se aleg 
şi destină tot-deuna cu preferinţă terenurile j6se şi ra- 
vene: luncă, găvane, padine, prevaluri, vaduri veclă şi albii 
părăsite ale riurelor și păraielor curgătâre'scu a celor 
secate etc., cari nu numai că conţin un pământ hu- 
mos și bogat dela natâră, dar din causa situaţiunei 
ȘI esposiţiei lor jose mai capătă umiditate şi gunoiu 
şi dela terenurile dimprejur, cu apa, de ploie şi zăpada, 
ce vine dela deal : şi care le asigură tot-dâuna o ra- 

ven€lă constantă și sporesce producţiunea lor. 

împărţim livegile.. | 

După situaţiune şi „calitate, în special - fenaele 
naturale de veci în: 

1. Fânațe de luncă ca cele mai bune între tote 
situate în apropierea apelor. curgătore şi stătătore pe 
ambele maluri și în locurile. jose. ale 1iurilor, cari la 
revăssările regulate ale apei, mai cu sâmă tâmna și 
primăvara, când vine şi se duce zăpada și “ghista, 
sunt inundate de apă, şi “tot-odată obţin un nămol 
gras și fin; apa le asigură pentru durată fertilitatea 
lor estra-ordinară | neştirbită. . 

- IL. După ele vin fânaţele dela, șes și câmpie seu din 
vaduri vechi mai ridicate, -situate în 'afară, din raionul . 
de inundaţiune, cari nu sunt espuse inundaţiunei, dar 

„terenul lor este destul de fresc şi de -bogat, ca să le 
asigure fertilitatea pentiu. multă. vreme pe lângă 6re- 
care îngrijire. 

III. Sunt fenaţele de pe locurile ridicate : și  ceste, 
cari sunt ayride și secetose producţiunea lor fiind mai | 
mică, dar tot e de bună calitate. 

IV. Sunt fenaţele din 'erânguri şi păduiă, din ) po- 
ienă și de pe plaiuri ete, cari dau: nutreţ puţin și co-
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cenos; din causă că iârba lor este mai des -crescută la umbra; arborilor şi a. tufelor, și plantele lor sunt puţin 
aromatice şi substanţidse,- și 

a V-a fânațele rogozse şi acide de prin fontani- turi rovini și mlăștine, cari sunt cele. mai rele între tâte. 
După produeţiune, fânaţele le dividem în fânaţiuri, „cati dau o singură recoltă pe an, numai fân și ceva 

pășune, și: fânațuri bogate, cari dau câte două-trei re- 
colte pe an, fân ȘI otavă. -. . 

“După îngrijirea, ce li-se dă fenaţurilor, încă me- “rită o considerățiuhe mai de aprope, și le împărţim în. livedi naturale, cărora nu li-se dă nici o îngrijire seu 
cel mult numai că ele se curăță de petrii, lemne, se 
împrăștie mușuroele de cârtiţa de pe ele etc., iar restitui- 
vea substanţelor minerale şi azotului se lasă în îngriji- 
rea naturei; și în fenațe artificiale cărora li-se restitue „anual substanțele luate prin recoltă, fie plin gunoire“ directă, fie prin irrigaţiune. De obiceiu însă sub. numirea 
de f&naţuri artificiale se înțeleg atât fânaţele sămănate de om cât și cele supuse irrigaţiunei. Câte odată fena- 'țele mai coprind și pomi fructiferi şi atunci ele dau fo- lsse îndoite, și pârtă numirea după arborii lor -predo- 
minanți: livedi de pruni, de mesi, peri, nuci etc. 
„Deși fânaţele nu recer atâta muncă și capital de 
esploataţiune ea ţerinile, totuși pentru a putea conta la, un -venit tot-dâuna sigur” dela ele, și ele au lipsă de 
Ore cari îngrijiri şi spese de esploataţiune, numai cât 

aceste sunt natural tot-duna mult mai mici, 
“De sămănat de ordinar le-a săm&nat şi însemin- “tat muma natură cu cele mai bune ierbuni şi tot-odată potrivite cu terenul și clima, esistentă în localitate, încât omul n'are âlt-ceva de făcut, decât să conserve şi să se. folosescă de darurile gratuite ale naturei, fără de a-le deteriora s6u diminua. Şi când voim une-oră să schim- _băm suprafața terenului, pentru a-i da altă formă, de 

ordinar nici atunci nu recurgemn la o însemințare nouă „directă, ci radem numai suprafața pământului, tăind pajiştea și gliile, şi după configuraţiunea nouă a terenului, aședăm gliile cu partea superidră în sus pe 
locul unde au erescut, scu în alt.loc similar,
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Numai rar de tot, recurgem la distrugerea. pajis- 
„tei şi o însemințare: din nou a ci pe cale artificială, 
_când vegetaţiunea nu ne satisface din o causă stu 
altă: conţine multe buruieni şi plante vătămătâre, des. 
brândușă, strigoie, scâlcele, -codă etc., pe cară voim 
să le esterminăm cu totul din livade, prin lucrarea 

„. sistematică a pământului: prin plug, grapă şi sapă. 
De multe ori. ne mulțumim numai. cu o .corrigere a 
operei naturei, cu o însemințare parțială, unde ierba, 
este prea rară, invescută cu mușchi, s6u că voim să + 

întroducem plante noi, “cari .pănă aci m'au fost în f6-..... 
naţ. Pe aceste le sămănăm de obiceiu primăvara la, 
grăparea fânaţelor şi împrăștierea mușurdelor de câr- 
tiţă scu la cele irrigate după suspendarea irrigațiunei.. 

Alte spese de întreținere și esploataţiune: a lor con- 
“sistă în curățirea petrilor, în împrăștierea, muşurdelor de 
cârtiță, scâterea buruienilor și plantelor vătămătâre, 
cară s'au încuibat în fânațe în decursul anului, eventual 
în tăierea și scoterea tufelor de mărăcini, arbuşti, rămase 

“de mai-"nainte etc., în curățirea; canalurilor ȘI sCcurso- 
rilor de.apă, și reparaţiunea zăgazurilor şi stavilarelor, 
ca să le pună în stare 'de putea funoţiona tot-deuna,, 
și de câte ori recere trebuinţa. - 

"Mai departe și livedile au necesitate de o restituire 
a substanțelor “nutritive luate din pământ cu recolta 
anterioră, 'dâcă nu voim ca producţiunea lor să scadă şi 
slăbescă, în cantitate şi calitate; numai cât acesta resti- 
tuţiune se face: mai des în mod indirect şi mai eco- 
nomi€, prin irrigaţiune seu prin gunoirea cu îngrăşe- 

«minte puţin concentrate. Gunoirea lor directă cu gu noiiă 
de grajd, nu este potrivită, fiind-că gunoiul este. prea 
„concentrat “și dă plantelor” mir6se neplăcute, iar pe 
altele le arde și omâră cu totul, precum. forte des se 
pote vedea şi constata acâsta la ierba ajunsă sub ba- 
ligile vitelor, în locurile prea grase, prin. bătături ete.. 
Am vădut deja mai sus, că intre plantele din f6naţe 
și pășuni, sunt unele, cară iubesc și au lipsă de mult | 

* gunoiu, dar sunt și altele, cari nu-l pot suporta și fug 
_de-gunoiu, seu dâcă și crese an însușiri defavorabile
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încât, vitele nici că le ating în stare verde, Gunoiul 
mare păios la ele nu se pâte descompune. ca în pă- 
mânt, fiind -espus direct tuturor intemperiilor; băligile 
se spală și intră cu apa, de plie în pământ, iar paiele 
rămân uscate înapoi, de suprimă su împedecă nu-. 
mai ierba din desvoltarea'ei și la câsă ni-se pun în gura câsei, de nu putem tăia icrba cum se cade.. 

„De aceia la livedi şi pășuni este mai. nimerit, ca restituirea, substanţelor luate. din pământ să se facă, 
numai cu urină diluată, sâu prin împrăștierea de cenușă 
de lemne și paie, oră cu un compost special preparat 
numai din balegi de vită mare și ceva pământ, pen- 
tru a nu introducă seminţe de „buruieni cu : gunoiul 
dela rimători; ori eu nămolul sâu pulberea, de pe șosele 
și strade, care tot-d&una este abundentă în gunoiă şi une- 

“oră şi în potasă; apoi bune sunt și sărurile de Stass- 
furt, sarea, gemă; eventual se pot gunoi prin punerea 
vitelor în bătătură şi gunoirea cu bătătura, însă cu condițiunea, de a obliga, pe păstor ca să împrăștie în fie-care di baligele cădute, eventual prin compostarea,. 
acelora. . | E 

Mult mai uşor şi mai firesc decât prin tote aceste 
_îngrășeminte și amendamente, se face la livedi resti- 
tuţiunea substanţelor luate prin inrigațiune cu apa. 
limpede stu tulbure căci plantele "și pot absorbi prin- 
cipiile lor alimentare. dinti'o soluție așa de diluată 
incât specialistul pe cale chimică cu reactivii cei mai - puternică abia le pote: percepe pe tote. 

„Udarea seu irrigaţiunea fânaţelor se. face în 5 moduri, pe cale naturală şi artificială. Udare naturală numim aceia: care se face întrun mod incomplet şi 
meregulat, la eșirea şi revărsarea riuril6r; acâsta,. se întâmplă de ordinar tâmnă şi piimăvara, când vine. 
și se duce zăpada și ghiâţa, seu după ploi îndelungate 
şi violente, când tste păraiele, riurile şi fluviile vin tul- 
buri și es din albia lor normală, aducând cu sine mult 

"nămol și . gunoiu în. suspensiune și dissoluţiune dela 
„munte, din păduri, sate și oraşe și la retragerea lor lasă, 
"un strat însemnat de nămol în urmă, cn care fecun- - deză și îngrașă terenul.
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La aceste inundațiuni și revărsări naturale ale 
„apelor curgătore și stătătore, nici volumul de apă, nici 
durata ei nu stă în mâna și la disereţiunea nâstră, și - 
de multe ori pâte fi chiar contra intereselor nâstre;. 
pe. lângă tol6se une-ori- ne aduc și pagube însemnate, - 
prin depunerea de potmâle şi nisip, seu prin depunerea 
unui strat de nămol așa de gros, încât schimbă cu 
totul vegetațiunea; alte-oră ne causeză pagube prin 
deviarea, cursului, ruperea malurilor avulsiuni ete. 

Cu mult mai avantagi6să- și mai de preferat este 
a doua, îvrigaţiunea artificială, unde “udarea, fenaţelor 

-se pâte face în mod sistematic, după un plan regulat 
bine determinat. de mai 'nainte în tote detaliile lui, 
unde atât volumul de apă cât și durata lui şi timpul .- 
oportun pentru irrigat; sunt tâte la decreţiunea, .nâstră.. 

„Ea nu numai că este mai avantagidsă. sub tâte punc- - 
tele de vedere, ci tot-odată e. mult mai scumpă. 'To- 
tuși de multe-ori se pot combina ambele irrigațiuni- 

- forte bine- una cu alta, ca la inundaţiunile naturale să 
„ conducem noi apa acolo, unde ea n'ar ajunge sin- - 

gură. Apoi în regiunile muntâse şi pe văile apelor 
curgătâre, fârte ușor se pot înființa, irrigaţiuni cât de 
sistematice relativ cu -puţine mijl6ce prin simpla deri- 

„vațiune stu umflare a apei din matca ei naturală, even- 
__tual prin o conducere a ei pe vadurile vechi părăsite. 

In alte locuri și la irrigaţiuni mari sistematice, 
“va. trebui schimbată și- conformată din nou întrega 
suprafaţă a terenului, prin formarea de canalură, şan- - 
țură şi rigole de conducere şi altele- similare de scwm- 
gere a apei, și apoi între. ele formarea. de etage, pla- 
nuri inclinate și spinări, pentru distribuţiunea şi revăr-" 
sarea, unitormă a apei. Aceste se pot face însă numai 
după un plan bine stabilit şi calculat în -tâte deta- 
liile lui de mai 'nainte. - o 

_: Di E ., -



Cap. SEI 

Despre irrigaţiuni. 

a) Apa de irrigat și calităţile ei. 

Basa oră cărei irrigaţiuni fie naturale, fie artificiale 
este apa, pe care trebue să o avem la timpul oportun 
în cantitate și calitate suficientă. Nu ori-ce apă se po- 
trivesce egal la, ivrigaţiune deși cele mai multe ape 
se pot întrebuința cu bun succes. Apa dulce de isvor 
și apa curgătore de rîu este tot-dâuna bună de irigat; 
fie ea limpede, fie tulbure căci ea e bogată în: săruri 
minerale.. Apa, tulbure este tot-deuna mai fertilisantă 
decât apa limpede, “deși une-ori pote fi.dăun6să prin! 
aceia că înnămolesce irba, mai cu semă atunci, când. 
acesta este mare. o 
Apa de isvor este mai bună cea din formaţiu- 

nile geologice noui, din diluviu, aluviu, terțiar, de- 
cât cea din formațiunile geologice primitive: primare 
şi secundare, din causă, că aceia este mai bogată în 
săruri decât acesta. Mult contribue la efectele ei ȘI 
temperatura apei şi a aerului, ca; să .nu fie prea rece, 

„nici prea caldă. Mai puţin aptă este apa stătătore de. 
baltă, oră de eleșteu, adunată din apa de plâie seu ză- 
padă, care prin oprirea din cursul ei a depus deja la 
fund o- parte din nămolul și sărurile avute. | 

„Rea și cu totul nepotrivită este apa de isvâre și 
curgătâre, numai când ese din auumite mine: de căr- 
buni, fer, plumb ete., sâu din-unele mlăștini turbâse, 
care are stele metalice pe d'asupra și depune flore 
de fer -(sgură) „pe obiectele din ea, sâu cea dela
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fabrică şi industiiele- insalubre, în cari se lucreză cu 
„materii: tocsice, căci tote “aceste ape conţin mai mult 
scu mai puţin „materii vătămătâre plantelor. Ele ar 
putea fi întrebuințate la irrigaţiune numai după ce au. 
tost decantate, filtrate prin nisip seu desinfectate, ca 
materiile tocsice ale lor să se neutraliseze şi precipite 
la fund, 's€u prin ocsidare stând. mai-multă vreme în 
contact, direct 'cu aerul atmosferic, şi lumina s6relui. 
Atari ape trebuesc tot-deuna întrebuințate cu mare 
precauțiune și deş încercate asupra efectului lor, îna- 
inte de ale întrebuința. 

Informaţiuni esacte. asupra, valrei : oră-cărei ape 
ne pote da numai analisa chimică, a ei, dar une-ori şi 
plantele acuatice ce cresc. spontaneu în apă s€u în. 
jurul ei ne. dau îndicii bunicele despre valorea ei. 

„Apa. se consideră tot-deuna ca bună pentru: jeri- 
găt, când nu e prea rece şi nici-prea, caldă, şi crese 
în ea s6u pe marginea ei fire lungi de brâncuță; năs- 
ture] s6u- cărdamă de isvâre. N asturgiuuni. officinale, bri- 
bolnic s6u pribomic, bobilnic Peron; ica  Deccabunga și 
Veronica anagullis ; i&rba dulce Glyceria Rluitans, Glaceria 
aguaticu, iar pe margine micşunua de apă sâu crinul 
de baltă. Butomus aonbellatus, ȘI: săgeta apei Sagittaria 
sagitaefolia. 

. De mai puțină valSre dar tot pâte fi încă într e- 
buinţată apa.la irrigaţiune şi atunci, când cresce în. 

„ea coşiţelul s6u bolonica- Siui latifoliun, cucuta' de 
apă Cicuta virosa. mintha brâscei Jlentha acuatica lim- 

" bariţă, limba broscei Alisnia -plantago, rachitan -Lythruun 
salicariu apoi pipirigul și spetâsa. Juncus şi Seirpus. 

Din contra rea și cu totul nepotrivită este apa pentr u 
ivrigat atunci, când nu cresce nimic în ea su numai câ- 
te-va, buchete de rogoz Carex acuta, C. stricta și muşchi, 
unde şi "unde, „apoi trestia stuful Phragmites com- 
munis, și papura Typha latifolia,- din - causa, sărăciei 
ei în principii alimentare... - 

" Calitatea apei stătătore se pâte apreţia. şi după cu- 
ldrea plantelor ce cresc în ea sâu pe marginea ei. Dacă 
se găsesc multe plante în ea și tote sunt, “de culGre ver.
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de. deschisă, atunci ea, este tot-deuna potrivită pentru 
irrigat, iar dacă culârea lor este brună închisă, atunci 
este rea şi nepotrivită, şi trebuesce folosită numai cu multă precauţiune. - | a i 

Tot aceste. sunt. de. observat și la apele curgă- 
tore. Apele, cari vin din terenurile mărgose sunt mai bune, decât cele cană isvorese din gresie. La munte apele în cari se ţin păstrăvii, se consideră tot-deuna, ca bune și pentru irrigaţiune. La cdline Și câmpie apele sunt: cu atât mai bune, cu cât vin din depăr- tare mai mare, din păduri mari seu cai în drumul 
lor au spălat mai multe orașe și sate, căci ele conţin 
atunci mai multe gundie şi săruri în suspensiune şi 
dissoluţiune. “Apoi forța fertilisantă a apei se schimbă, cresce și scade după cum apă este limpede sâu tulbure, și după anotimp. Când apele vin mari, de intră prin 
curțile Gmenilor şi spală. gunoiul de pe strade, mai- dane și de prin -curți şi se amestecă cu urina, su cu mustul-dela gunoiu, de ajunge in girle și riui o mul- 
țime de gundie și săruri, atunci ele sunt; cele mai bune; căci atunci pe lângă nămblul adus în suspensiune, apa tulbure este tot-odată - bogată şi în săruri și în 

"azot. - | 
Cantitatea, de săruri ce conţine apa riurilor este conside- 

rabilă față de debitul lor în decurs de unii an, Astfel -în un me- 
tu cubic de apă din Marne sau găsit 74 gr.: materii minerale, 
iar Sena, înainte de împreunarea ei cu Marne a avut în termin 
mediu în timp de 3 any câte 39,663 gr. nămol Ja metru cub. 
de apă. La noi după analisele făcute de dn. dr. Babeș, apa 
de Dâmboviţa la filtrarea ei în filtrele cu nisip” dela Arcuda, 
ale comunei Bucuresci, la stagnăre în colână de 150 cm. înăl- 

"time, depune la metru pătrat în timp de 8 dile un strat de nămol. 
de 2—3 cm. grosime, și un alt strat de nisip mărunt de 3—6 cm. 
grosime; apa de Dâmboviţă nefiltrată, conţine la litru la în- 
trarea ei în oraș în punctul Căremidării de sus 230,5 gr. sub- , 

„ stanţe ficse, în dreptul institutului de Bacteorologie 243,03 gr 
iar la eşirea din oraș ca la, 500 m. din jos de abator 310,25 gr. 
substanțe ficse, iar apa calcarosă de isvor. din diferite cișmele 
conţinea 388 gr. substanţe - fiese După raportul comisiunei
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dunărene apa Dunărei. eșită prin gura Sulina în 1890 „și 1892 
conţinea la un picior cubic engles în termin mediu 238 grame 
(grains) potmâle și 1001 gr. ca macsimum şi. 29 ca minimum 
În Dunăre singur brațul . dela Sulina aduce şi depune pe an la 
100,000 metri cub. de nămol şi nisip. Apele iuți de munte sunt 

“mai tot-dâuna limpedi, iar apele curgătâre. la câmpie sunt tot- 
deuna liniștite și tulburi duc mult nămol cu ele. De acolo vine 
și proverbul că Tisa, duce tâtă murdăria cu sine. 

Și mai bogată este apa curgătore, când spală şi ali- 
menteză orașe mari, seu unde latrinele din „oraşe şi sate 
se dau pe apă,'se spală cu apă, după diferite sisteme de 
canalisare Sewage, tout ăl egoht, engrais famand ete., 

"Și aceste se pun în serviciul direct al agriculturei, căci 
acolo etectele irrigaţiunei sunt; relativ mult mai mată. 

“Dar și apa limpede, liberă, de nămol şi-oră-ce sub. 
stanțe animalice și vegetale, încă este bună pentru 
irrigat, numai prin gazurile și sărurile, ce conţine ea 
în dissoluţiune, și pâte 'avea bun efect. | 

Apa spălăcită. Nu numai, că una şi aceiași apă 
curgătore s€u stătătore, pote varia forte mult în decur- 
sul unui an, în privinţa acţiunei sale fertilisatore, dar 
ea, 'și perde o parte din substanțele cuprinse şi din efec- 
tele sale- și prin ivrigaţiune. La _oră-ce .revărsare de 
apă, fie naturală, fie auntificială,: se pote observa, că 
acolo, unde apa. derivă din. albia ei naturală,.. de se. 
revarsă pentru prima ră, şi vine în contact direct 
cu iârba, acolo eresce cu, timpul o irbă forte dâsă 
și compusă tot numai din ierbii de mare val6re, pe 

“când cu cât ea trece mai departe, efectele ei se- di. - 
-minu6ză în mod progresiv și simţitor. 'Ierba devine 
din ce în ce mai rară, se ivesce printre graminee 
rogoz, treptat tot mai mult, în răport cu distanţa, 
apoi vin mușchii și alte plante acuatice, iar grami- 
neele dispar. Ia i p- 

Acest fenomen care se pote constata forte des a 
tăcut să se bănuescă, “că apa întrebuințată “ odată la 
ivrigațiune, și-ar depune și perde tctă puterea și materiile 
fertilisante și nu ar mai avea nici o valGre pentru irigat. 

“Apă întrebuințată odată seu de mai multe-oră la înri:



gaţiune, se numesce în Recea (Pransilvania) apă spă- 
lăcită şi locuitorii de acolo,- cari practică irigaţiunea, 
pe o scară forte întinsă, vor să aibă şi folosâscă fie- 

„care pe cât e posibil numai apa - prospătă-directă, 
pe care dânșii o ţin de tuturor» superidră. 

Acesta este numai în parte esact. Este adevărat, 
că în urma' unei revărsări, două, efectele apei ce se 
pot constata, 'sunt proporţional tot mai mici. Causa 
acestui fenomen insă este că apa venind în contact direct 
cu i6rba, nu-'și perde atât substanţele minerale și azo- 
tul, cât mai mult guzurile ei, prin care facultţatea fer- 
tilisantă a ei scade forte mult, iar substanțele mine- 
rale fără de gazuri nu se pot manifesta în de ajuns. 
„Analisele chimice ale apei ne prob&ză acâsta, o 

„ Astfel după Kânig se” afa în apa curgătore-a 
unei livedi irrigate. din “Bockerhaide — Westfalia — 
la litru. de apă următârele substanțe minerale în mil- 
ligrame. = a 

Apă prâspătă Tâmna Primăvara „Vara | încă  neîntrebuin- Nov. 1557 2 Febr.—1 Marti. 3—4 Mai 31 Iul.—1 Aug. 29 Iu, ţată  conţineă la (după Bardelaben.) 156... 1536. 186. 155. prima vărsare. , 2052 -mg.. 185,2 mg. 951,1 mg. 346,5 mg. 42956. 
_ Apă apălăcită . - 

după 5-—4 vărsări 
la scurgere conţi- 

  

vea incă. ... 155,3 mg. . 117,5 mea. "927,3 mg. 252,0 mg. - 210,4 
perderea în mg, 199 îi pp -938 543, 193 

î n 97% e 95% 16,10 870% 
Din acestă analisă- vedem, că perderea de sub. 

stanţe fertilisante. este mai mare, când temperatura 
este urcată și mai mică, când timpul este recoros; în 
consecință trebue să fie în același raport și efectele 
lor, dar. apa poseda substanţe minerale încă destule. 

Noi putem - însă întrebuința și apa spălăcită cu 
bun efect şi folos și mai departe, lăsându-o numai 
după a 2-a s6u a 8-a irrigaţiune cât-va timp în cana- 
lul deschis, ca să să stea, sâu să curgă liniștită pe 10—60 
m.. distanță în. contact direct cu aerul atmosferic, ca 
să-și reia din atmosferă gazurile perdute, și să se re- 
împrospâteze iareși. Atunci efectele ei vor fi bini- 
șor satisfăcătâre, La, irrigaţiuni sistematice, şi un re- 

2
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gim raţional al-apelor pretinde, ca în decursul unui 
an, noi să căutăm să dăm fie-cărei secţiuni, table și 
parţele, atât apa prospătă directă, cât şi apă spălă- 
cită cea întrebuințată de câte 2, 3, 4. oră ete. în . 

„ordine. cronologică, pentru a: nivela peste tot produc: 
țiunea, cantitativ și calitativ. Numâi atunci irrigatiu- 
nea 'şi va ajunge pe deplin scopul ei, când după vege- 
tațiune să nu să potă, distinge câtu:și de puţin natura 

” terenului, şi ăceiași ierbă să crescă | pe teren nisipos 
ca și pe unul lutos su argilos oră humos. - 

Etectele irrigaţiunei depind de. teren, apă, tem- - 
- peratură, ei și modul cum se face ivrigâţiunea. Pentru 
udarea, terenului şi plantelor pe timp de secetă, pu- 
tem întrebuința ori și care câtime de apă păn' la 
ultima picătură, şi cu puţină putem obţine resultate 
însemnate. Pentru îngrășarea terenului insă, ȘI resti- 
tuirea substanțelor luate, tâmna şi primăvara când 
terenul și plantele au destulă umiditate ne trebuesce 

„de obiceiu multă apă. Aa i 
“Pentru udat, apa pâte fi numai limpede sâu cel 

mult opalisată, pe când pentru îngrăşat, apa pote fi 
limpede s6u tulbure. Cu cât ea este mai tulbure, cu 

- atât-e mai bună, căci depune mai mult nămol și gu:- 
noiu, cu care îngrașă și fertiliseză pământul. Din con- 
tă, apa tulbure când se răvarsă peste ierba mare de 
cOsă, 'și lasă și depune tot nămolul în ea de o înnoroesce 
cu totul, prin care o face inaccesibilă şi vătămătore 
vitelor. Dar. și iarba mică, când apa tulbure depune 
prea mult nămol, pote deveni. daunâsă prin: aceia, că: 
une-ori se suprimă și schimbă cu totul vegetaţiunea de 
păn' aci, şi dă născere la o altă vegetaţiune nouă, de 
ordinar de mai puţină valâre, decât cea, vechiă seu 
vară. Un curent prea. repede: de apă aduce și depune 
nisip şi prund, prin care încă ne pote causa pagube 

„simţitâre și să ne deterioreze fânaţele- pentru.mai mulță 
cu.totul. -- CI 

In lipsa de apă de isvor seu curgătore, facem ba- 
senuri și. eleșteie artificiale ori naturale, în cai adu- 
năm apa de plie și zăpada în. timpul iernei, sâu 

Dr. G. Maior. „Agricultura raţională“ II, .- | 33.
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oprim: o parte din prisosul de apă din timpul inun- 
daţiunilor, pentru a o avea mai târdiu şi întrebuința vara 

„la 'udare. Cu cât clima unei țeri s6u regiuni este mai 
„aridă şi-secetdsă, cu atât se văd şi sunt necesare mai 
multe eleșteie, parte pentu 'udatul țerinelor și fâne- 
țelor, și parte pentru adăpatul vitelor şi alte trebuințe 
ale agriculturei. Deosebit de ele, lacurile, bălțile şi 
eleșteiele s'au dovedit "pretutindenea de a fi mijlocul 
cel mai nimerit, pentru a calma furia torenților şi 

“viurilor iuți, de “a paralisa devastaţiunile şi inecurile 
„cursurilor de apă în genere, și de a nivela abundența . 
cu lipsă de-apă. Pe timp de inundaţiune bălțile și 
eleşteiele pot să recâpă volume considerabile de apă, . fără nici un pericul pentru ele și fără a-și mări nive-. „dul întrun mod prea. pronunțat, și fără de. a causa, “pagube simţitâre proprietăţilor vecine, iar în timpuri normale ele alimentâză uniform rîuri, gârle şi păraie 

_şi le asigură un debit constant. Totuși pentru irriga- ” țiunea sistematică propriu dis, ele sunt puţin potrivite 
de. 6re-ce ele ar trebui. să conţină prea multă apă, 
pentru a o putea .revărsa, pentru, îngrășarea pămân- tului, deși pentru udare pe- timp de secetă, pot avea 
apă suficientă. . ..-. e | 

Pentru ori-ce irrigațiune apa fiind elementul prin- 
cipal, oră-cărei instalaţiuni trebue - să-i precâdă o m&- surătore şi calcul esacti'al volumului disponibil de apă. Pentru acâsta nu este destul numai cunâsceroa debi. - tului s6u cătimei de apă în decursul unui an, s6u în timpuri normale, ci și repartisarea ei pe diferite ano- timpuri, şi-cu deosâbire pe epocele când . voim, să o întrebuințăm. Pentru ivrigaţiuni mai mică, este -de. ajuns să cun6scem. debitul -normal al apei -de isvor seu curgătore, primăvara “și tâmna, când de obiceiu „micăiri nu este lipsă de apă; iar pentru udatul de vară - pe timpul secetei, să scim dacă isvorele şi păraiele. nu secă şi care este debitul minim al lor seu câtă apă putem lua din eleșteu la o secetă îndelungată ? 

» Pentru ivrigaţitini pe întinderi înaui şi supuse-la un regim răţional trebuese studii prealabile amănun-
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tite sub tâte punctele de vedere:: nu. numai -determi- 
narea,. esactă a apei de plâie și perderea. ei prin cva-: 

„poraţiune, ci şi debitul apelor curgătâre” în timpuri : 

"ao pute 

* normale și estra-ordinare, perderea lor prin evapora: 
* țiune, imbibiţiune şi strecorare în pământ, ca, și. prin 
eventuale debordani, umfare etc.; căci nimie nu este 
mai păgubitor decât a face cheltueli mari cu insta- 
laţiuni de zăgazuri, canale, “șanțuri și rigole, cu pante 
ŞI spinără, pentru revărsări de ape, lar la momentul 
-dat să 'nu ai apă s€u de loc, su. nu în cantitate su. : 
ficientă, ori ca ea să nu aibă presiunea cerută pentru 

a conduce la țelul propus. Ori ce negligență | 
s6u pripire se resbună în urmă “forte. | - | 

__Apa de plâie și ninsâre se măsdră cu un: vas spe- 
„cial, numit Udometru, a „cărui. fund este cufundat în 
formă de -pâlnie,. pentru a împedica evaporaţiunea. 
apei cădute, -și comunică cu un tub de sticlă gradat. 
“Ea se determină tot-dâuna .în millimetri su în: litri. 
Din apa cădută ca plâie și ninsore. nu t6tă apa vine | 
în considerare pentru ivrigatiune, căci o bună parte - 
din ea, se evapureză îndată la cădere sâu scurt timp. 
după aceia, iar alta pătrunde în pămâuit pentru a uda, 
pământul sec scu a se strecora -în subsol, și numai o 
mică parte (cam !/,) ne rămâne disponibilă pentru 

„ ivrigaţiune. Dar. și acesta mică cantitate rămasă nu 
este constantă, ci. variabilă,. tâmna și: primăvara ne 
vămâne mai. multă, iar vara 'și după secete îndelun-- 
gate seu în climatele calde, mâi puţină. a 

Apa curgătâre aflată la un moment dat în patul 
s€u albia riului, şi pe un anumit spațiu se numesce | 
debitul lui. Debitul cursurilor. de apă se mă&s6iă tot- 
“deina prin o secţiune transversală a patului înmulțită 
"cu 'vitesa ei, s6u cu repediciunea cu care. curge apa. 
Secţiunea ' transversală -a patului este diferită, după 
forma geometrică a lui. Ea se calculeză pentru cur-- 
surile de apă mai mici cu părsții perpendiculări, din 
basa înmulțită cu înălţimea apei, iar pentru cursurile 
cu. păreţii teșiţi din basa înmulțită cu înălţimea şi divi- - 
dată cu 2. a E De a 

” . De i - i i Bi 99
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La cursuri de ape mai mari, şi de forme neregulate 
se împarte suprafața udată a..lor -cu ajuţorul unei 
stori, în mai multe secțiuni egale, se măs0ră cu son- dele adâncimea, fie-căreia din ele calculându-se profi- 
lul ei, iar suma lor se divide cu numărul secțiunilor * și obținem adâncimea medie, pe “care o înmulțim 'cu 
lăţimea iului... A a 

| Vitesa sâu curentul apei depinde de căderea, s6u „panta albiei, înmulțită cu frecarea apei de: păreţi și "cu basa suprafeţei udate. Vitesa se calculeză tot-dâuna 
cu ajutorul unor corpuri plutitâre, puse în apă la un moment dat, după: distanţa ce o „percurg aceste în- -trun anumit interval, şi ea se raportă tot-deuna, la se- cundă. Totuşi vitesa, apei nu este egală la suprafață cu cea dela basă şi de pe. laturi, unde frecarea. este. mai mare şi curgerea mai lentă după obstaclele ce întimpină. Vitesa, medie se ia de obiceiu numai 0,8 din cea constatată, cu petrii, bolovani, lemne iar pe timp de vânturi violente vitesa apei este mai mică 
decât cea normală. 3 

„ Cantitatea, de apă necesară la irigat este varia. 
bilă şi depinde de. multe circumstanțe: 'de calitatea, apei, de natura și inclinarea, terenului, de temperatura apei. şi a-atmosferei, de scopul ce-l urmărim ete. Unde 
terenul este permeabil ca. nisip și petriș, acolo de obi- 
ceiu se perde multă apă prin infiltrațiune în pământ, și prin urmare ne trebuesce multă apă pentru irigat; 
pe un teren argilos și lutos, unde apa nu se. perde așa, de ușor, mai puţină. De asemenea în o elină a „ridă de stepă s6u pe un pământ uscat şi prăjit de . 
secetă și pe un vânt violent, iareşi ne trebuesce mai . multă apă, decât când terenul are deja destulă umi- 

„ditate, aerul este umed şi timpul este liniștit. Apoi un 
teren  inerbat - pentru a fi udat, recere 'mai multă apă, decât un altul lipsit de vegetaţiune.. 
„.: Din aceste considerante diferite specialiștii în arta, iirigațiunilor agricole n'au ajuns păn' acum la o înţe- legere asupra cantităţii necesare de apă. Unii pretind
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a fi suficientă un litru de apă pe secundă la hectar, 
iar alţii cer îndecit şi însutit din acesta. | 

“În Lombardia se consideră 1 litru de apă pe se- 
cundă ca suficient pentru revărsare la -hectar s6u 

„-.0,864 m. la stagnaţiune,: pe când în Germania cu eli- 
ma mai rece inginerii agricoli âi ei pretind 90. li- 

"tri în Germania de sud 'și. 120 litri pentru Germania, 

, 

„de nord pe secundă la ha, sâu 1,04 m. la stagnaţiune. | 
„Cam în aceleași raporturi se va mișca şi la noi. 

cantitatea, necesară de apă; la, câmpie unde clima este 
mai caldă și efectele udatului sunt mai mari 1 litru 
de apă pe secundă Ja hectar este suficientă, pe 'când 

„da coline și munte ne -va trebui 10—290. litri. pe. se-. 
cundă și ha. În lipsa de apă suficientă noi o dregem. . 
prin bateiea:cu urină, balegă de vite, fecalii scu latrine 
eventual ne mărginim. numai la 0 udare. indispensa- 
bilă şi, superficială a terenului pe timp de. secetă. 

b) Lucrările. preparătorii. 

Înainte de a procede la facerea de ori-ce insta- 
laţiuni şi saerificii bănesci, este necesar, ca să ne 
dăm bine sema, de regimul apei şi legile seu servi- : 
tuţile la care este 'supusă apa, de care :voim a. ne | 
servi, dacă suntem noi stăpâni absoluţă pe ea ori nu; 
pentru a evita, ori-ce conflicte și procese ulteridre. cu . 
vecinii din jos s6u sus, pentru a nu periclita avutul 
nimănui nică prin luarea de apă direct, nici: prin con- 
ducerea .stu revărsarea ei pe pământ strein. Ori-ce 
amestec și dăvălmășie cu streinii este neplăcută, și 
de: multe-oră pâte da loc la procese. îndelungate. 

-„ : Mijloeulcel mai nimerit pentru acâsta sunt coinasa- 
rea, s6u întrunirea proprietăţii și regularea din nou a ei, 
în condițiune de a putea fi întrebuințată la irigat şi eși- 

"-xea din-oră ce învălmășelă şi indivisiune, cu streinii. Unde 
acesta nu este posibil. din diferite cause, -sâu că mi- 
cul proprietar nu dispune de capitalul suficient, pen- 
tu instalarea de atari lucrări de arta idraulică,:acolo- 
se pot forma cu bun. succes sindicate şi tovărăşii de . 

- 
1
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ivrigaţiune, şi spesele de instalare şi. întreţinere a, lor, 
se repartis6ză în raport cu proprietatea pe fie-care din: 
membri. Atari tovărășii de inrigaţiune esistă și se 
practică fOrte des în streinătate, şi tote cu bun suc-- 
ces, numai cât atunci. esecutarea irigătului se în- 
credințeză unei singure persâne responsabile cătră 'co- 
mitet s6u delegaţiunea obștei. a _ 

“Cursurile mari de ape: Auvii, riură, girle etc; "cari udă şi alimenteză mai multe comune, regiuni şi 
tări, sunt pretutindenea, considerate, că făcând parte. 
din domenul: publice și regulate în tote statele prin 
legi speciale, cari. ds obiceiu au în- vedere posibilita.- 
tea întrebuinţărei lor şi la: irrigațiune . de_cătră rive- 
lani, fără de'a causa obștei prejudiții. Nu tot astfel este însă cu cursurile mici de apă, păraie, gîrle mai 
mici, cari: sunt de domen privât, şi la, tvecerea. lor pe 
proprietatea particulară suntem noi stăpâni pe ele; 

„tără de ă avea, necesitate de permisiuni prealabile seu .. . _autorisaţiuni speciale din partea administrațiunei și tri- 
bunalelor. Conflictele şi reclamele cele mai deșe contra „. irrigaţiunilor sunt cu proprietarii de mori și morarii, Cari- =. „se tem de o diminuare a apei din causa evaporaţiunei. - și a infiltrarei ei în pământ. “Totuși perderile aceste. 

„nu prea sunt de o importanță deosebită, de re-ce 
irrigațiunea -principală se face numai -tomna 'şi primă- 
„vara, când: de_obiceiu nu este lipsa, de: apă nicăiri. 
O altă. operaţiune necesară, care trebue să pre- 
cedă. ori-cărei lucrări este facerea. unui „nivela ment 
esact al terenului și întocmirea unui plan de situaţiune 
pentru a stabili esact formele cele noi, - ce sunt a se. 
da atât planurilor inclinate şi spinărilor, cât şi cana-- „lurilor, șanţurilor și rigolelor cu dimensiunile esacte* a fie-căreia din ele, atât pentru derivațiunea și distri- - buţiunea apei, cât şi a cslor de descărcare și scurgere. 
- Ridicarea nivelamentului este o :operaţiune uşoră: de făcut și de cătră un om numai ceva espert în ale .. agrimensurei fig. 182, cu ajutorul. de jalâne, cruci, .. libelă cu plumb seu cu apă fig. 181, tacheometru' etc.,
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pe basa datelor obținute cu ele, apoi se 'pâte ușor 
întocmi un plan de situaţie. DER 

  

  

  

  

  

Fig. 182. Facerea unui Nivelament, 

__Cât-privesce terenul, în regiunile: muntâse șia 
delurilor, el are de cele mai multe-ori 'o pantă dulce: 
naturală dar suficientă, ca să ne permită  revărsarea, 

“şi o mișcare continuă a apei, fără de a avea necesi- 
“tate de ă schimba: suprafaţă lui; alte-ori el fiind 
plan pote fi ușor supus irrigaţiunei, prin. submersiune 
s6u cufundare și nu avem de.făcut decât un “simplu 

„_zăgaz; menit să oprâscă apa. Numai la irrigaţiu- 
„nea prin revărsare în spinără, devine necesară o trans- 
formare radicală a suprafeţei terenului; pentru a putea, 

„ torma” pante. inclinate de. formă, regulată. Totuși şi 
„aci căutăm a evita pe cât -e posibil, cel puţin înse- | 
minţarea artificială alui, tot-duna dificilă și destul . 
de riscantă, și preferim de a tăia şi ridica mai. în-. 
tâiu gliile făcându-le valuri, cu: paâjistea înlăuntru, şi 
apoi- numai procedem la noua, transformare a tere- 
nului. Instrumenţele de cari ne. servim. la tăierea 
și ridicarea, gliilor sunt barda, lopata, de fer, su pluguri 
speciale şi r6be (vedi fig. 200), pentru transportul lor, 
iar pentru transportul d& pământ sunt .r6be, - lopeţi 
mată sist... Ho. henheim-și'vagonete sist. Decuville.. 

=. :*-Derivaţiunea apei depinde de debitul ei și de înăl- 
„ ţimea: malurilor şi. adâncimea la -care . se: găsesce.
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Ea trebuesce să fie tot-dâuna la un nivel așa de ridi- „Cat, încât cu o mică presiune ca să pâtă, fi condusă . „pănă la punctul estrem al fenaţului, fără să stagneze „seu să: se pârdă undeva; 
Când cursul de apă. este mic, şi “malurile lui de” asemenea jose,- atunci o putem opri din cursul ei, prin facerea de zăgaze, stavilare, și leși ca să o umflăm pentru -a 0. putea deriva .tâtă, seu lua parte din ea. Când debitul ei este însă mare, şi trece peste trebuin- țele nostre, atunci ne mulțumim numai cu derivaţiu- - nea unui braţ al ei. Dacă apa curgătore. su stătă-: „tore, se află la adâncimi man seu între ripe.. și ma- 

„apă, electiicitate su. cu motori de vânt. 

luă înalte, încât nu o putem de loc deriva, atunci: este necesar, ca să o scotem şi ridică în sus noi cu pumpe, roți. idraulice, _berbece de apă, spirale. de apă etc., puse în mişcere prin forța de vite, abur, 

Casul mai des. usitat la inrigațiune este cel prin - umflare, adecă prin: oprirea, din “cursul ei -cu ajutorul de zagazuri şi stavilare, cari se fac de obiceiu în cur- mezișul lui. Stavilarele au de scop de a umfla şi ri-: dica, apă; peste nivelul normal, pentru a-putea deriva o - parte din ea, scu întregul ei, ori a regula cursul ei în oră. . ce. timp după trebuință. Stavilarele mici se fac de cons- trucție ușcră din lemn, iar cele grele masive în zidărie; în pâtra cioplită s6u ciment, pentru a putea resista mai bine presiunei apei, după volumul de apă ce au a ținea. Stavilarele au câte unul seu .două oblâne sâu uși, pe cari le “putem. ridica în sus, și lăsa în jos după trebuinţă, direct cu mâna sâu cu ajutorul-unei parghii, a unei scânduri găurite, ori a unui “lanţ de fer cu „ seripăţ ori r6tă fig, 183, 184 fundurile de scânduri. 
Stavilarele se fac. cu deosebire acolo unde este necesară o. umflare stu ridicare “temporară .a apei, s6u o regulare. a: debitului ei şi prin “ridicarea, sâu scoborirea a oblânelor se pote regula cursul .apei. * după trebuinţă, iar în cas de inundaţiune ne putem „- apăra de undele și valurile furiâse ale riului. Stavilare se fac:nu numai în patul . riului pentru derivaţiunea 

N



lui, ci-și în fie-care canal-mai “mare, iar în: şanţuri | 
“ŞI rigole se pun funduri pentru astuparea și regula- 

  

  

  

„Fig. 188, Stavilar (Cheie). | 
vea debitului lor, și aceste. sunt proporțional tot mai 
simple fig. 185. - e | 

“ Multă attenţiune recere fandarea lor, 
ca ele să prindă bine atât: la basă cât, 
și în malună, pentru a nu fi Subminăte 
de apă; ori-ce. grăbire s6u economie în --- 
spese la facerea lor, este.rău întrebuin- - - ai 

“tată, căci reparaţiunile și spesele ulterire Fie. 184. 
cu întreţinerea lor pot să fie cu: mult Fund, 
mai mari decât dacă se'.făcea o instalație solidă, 

  

7 

  
      

  
, | „Fig. 185. Châie stu eclusă... 
„dela început, pănă ce terenul, era încă. solid și ne 
mâncat de ape. Multe instalaţiuni. costisitâre an .de- ' 

2 4 
- . Pi
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„venit cu timpul inutile: și au trebuit. în :fine 'să fie abandonate cu. totul, unic: din: causă. că “stavilarele nau fost solid constraite dela început, și apa şi-a mu- „tat patul în altă direcţiune. De aceia, este necesar ca 

x 

  

  

a | "Cheie peâtru un canal mai mic. aa 
„dela început “chiar. să le  fondăm cât se „pote - de. bine, făcând basa - şi păreţii de zidărie, iar la Cu “suli de apă 'mai mici, “leşi le facem de lemn, dar cu piloți de stejar bătuţi adânc, cu păreţii și basa căp- tușiță cu scânduri, cum. se. face adesea; şi pentiu mori. „Stavilarele se fac tot-ăsuna, în linie perpendicu- 
“lare pe cursul apei şi cu preferința -acolo, unde. că- derea. apei este -mai mare; şi ea „Curge pe re-care. distanță în linie dreptă, pentru a nu devia, ca să pota, fi umflată; fără de'a „produce stricăciuni în maluui | s6u prin deviere să nu dea loc la inecăciuni în proprie- 

  

Fig. 186. Stavilaral perpendicular. 

* tăţile vecinilor. Terenul atât înainte, cât: și în urma 
lor trebue să fie- destul de solid seu” întărit artificial, pentru. a nu fi subminat de apă. Unde. este de lipsă 

. “e
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ca să-l tacem. în linie fvântă, acolo. îl facem cu un: 
„ghiul ascuţit înainte toemai în 'curentul principal, unde 
„este apa imai adâncă, pentru a nu :o.face să, devieze - 
su să producă presiuni inegale 'asupra. unuia din ma- 

„Iuri. Unde cade apa în dosul lor, pentru a nu săpa 
basa, le facem trepte sistematice, ca numai la dis- 
tanță de mai mulţi metri în: urmă, apa cădută să 
vină în contact direct cu pământul. a | 

| Unde este de lipsă o umflare permanentă a apei : 
acolo facem zăgazurile s6u digurile de pământ, acoperite 

„eu glii, ori leși sistematice, din piloți de stejar și îm- 
pletiţi cu nuiele și vălătuci de mlajă sâu mlăjet și punem 
bolovani mari și mici între-ei pentru ale da mai multă 
„Tesistinţă.. Și ele se fac perpendicular pe cursul apei. 
„Pentru -a le da' o soliditate suficientă este necesar .ca 

să le facem-cu basă de 5-ori mai lată decât este înăl- 
- timea, lor. Basa, și păreţii. lor. încă merită o attenţiune 

„deosebită, ca apa să nu le submineze; unde. terenul 
; este de aluvion, nisip și prundiș permeabil, acolo este 

necesar ca să punem de asupra lui un strat -de argilă . 
“impermeabilă și''să o călcăm. bine, ori să facem zid 

“eu petrii cu și fără tencuială fig. 187, 188. 

  
“Fig. 187. Lâsă-simplă - 

Leşile stu iezăturile se pot face cu succes numai 
la cursurile de apă cu ripe- înalte; și ele ne “dau nu-
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mai o umflare și ridicare incompletă a apei, a cărei funcţionare noi nu'0 putem de loc regula; pe timp de ploi mană și inundaţiuni, ele sunt periculdse, căci împedică numai apa din cursul ei natural și -dacă sunt 

  

“ Pig. 188, Lesă după. 

destul de solide ca să resiste.presiunei sporite, pot causa pagube enornie riveranilor din sus și din jos prin. de- "viere, su chiar ca să dea nascere la o nouă alvie. De aceia ele fiind nesigure, sunt abandonate tot mai mult, ca mepractice, o. | o _ 
Pentru .scoterea și ridicarea apei din elesteie, cursuri de apă cu maluri înalte basenuri adâncă ete., . „ne. serviin 'de diferite instrumente și mașini idraulice, citate mai șus pe cari le punem în mișcare-cu forţă | de vite, apă, abur şi vânt, 

"“Râtele de apă se fac şi la noi: și întrebuinţeză forte des de cătră - grădinarii bulgari și sârbi, cară practică arta irrigaţiunei pe o scară f6rte întinsă la culturile de legumi. Rota lor este de o construcţie torte rudimentară, şi ca vase pentru ridicat apa se servese de” doniţe, cofe și urcidre, pe -cară le legă pe periferia. „_rotei. Ei ridică apa cu. virtej. de vite, cu ajutorul unor * -roţă cu măsele. Ceva mai. sistematice sunt rdtele de . apă, făcute după analogia celor dela moră: cu fus, spiţe și obede din lemn, pe periferia cărora suni tă-. "cute cupe sistematice pentru ridicat apa. lile se fac din lemn sâu din fer, dar cupele lor sunt tot-duna de.fer, şi fusul lor stă, sâu fios pe postament de zid
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s6u că este mobil; -şi' se râdimă în nisce furci. de 
„. lemn, fiesate în ambele maluri. - a 

Rota, trebuesce să - ajungă -tât-deuua în _apă, fie 
acesta în albia riului, fie că-'și are basenul ei deosebit, -: 

  
    

  

  

- Fig. 189. Râta. sistematică de apă. : + 

alimentat direct din riu; pentru.a nu 'ridică şi nisip. 
„Capetele fusului este mai bine să fie mobile ca să. 

„_P6tă fi ridicate şi coborite după trebuință.. O atare 
„rotă de apă ridică 10 litri de apă pe secundă Ja 221: 
m înălțime. | , pn 

„ Cu-mult mai: eficace sunt turbinele, spiralele de 
„apă, sifânele şi pumpele etc., cari ridică apa continuu | 
târă întrerupere. Ca forţă motrice. se  potrivesce mai. 
bine apa seu vântul,- dar şi forţa de abur; -locomobile 

“de treerat le putem întrebuința cu destul succes : la, 
„ivrigat pe timpul. când .nu treerăm fig. 190. Cu forte 

>. Mare succes, se pot întrebuința și pumpele americane 
sist. Halladay: cu motor de vânt, pentru. scos apă, 
cari ne vin forte ieftine; în câmpia. României şi aşa 
vânt avem destul. --- | ae 

Odată: planul: de: situaţiune făcut pe hărtie în 
tote detaliile sale, procedem apoi la aplicarea lui pe 
teren. . e Di
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„Pentru transportul şi distribuţiunea apei pe teren avem lipsă de noui cursuri de apă, . făcute. artificial, și cară portă diferite numini după mărimea, . şi . desti- națiunea lor. Cele mari: menite să cuprindă un debit mai .mare de -apă, se numese canale Și iazună, cele 

  

  

Fig 190. Vapor Şi pumpă pentru scos apa. 
Pumpa centrifugală Nr. 8 pentru pumpat 3000 1.: apă pe ininut costă 950 Lei. > Accesoriile ei 430. TYransportabilă pe car în total 1500 Lei. Seşpste procura dela firma H. Lanz în Mannheim, care are representant şi în Bucuresci, 

mijlocii șanțuri, şi cele mici de tot rigole roz6re și şan: țulețe. După destinaţiune avem canale primare de deriva- țiune și de transportul apei s6u canale conductâre şi ca- nale și rigole de distribuţiune su secundare, cari primesc apa dela canalele primare pentru a o distribui pe te- ven şi apoi alte canaluri,-șanţuri şi rigole. de descărcare, menite să 'recepă apa: de pe teren și pe cea niai scurtă cale posibilă să o înlăture numite şi canale de eva- - cuațiune. - 
Canalele, șanțurile - și rigolele : se fac tot-dtuna | 

    
4 

prin săparea scu prin grămădirea terenului în „formă . de banchete, pentru a ţinea apa pe cât e posibil la
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același nivel, cu o mică diferință pentru ai asigura 
"o mișcare continuă. Unde terenul este ridicat peste 
„perimetrul de : udat, acolo le săpăm pănă lă adân- 
cimea cerută, iar 'unde este prea jos, acolo cărăm pă- 
mânt din altă parte cu. r6ba, caiă şi vagonete, şi-l 

_grămădim în formă -de zăgaze pănă la nivelul dorit 
| Unde avem de traversat coline, movile mari, și - 
deluri, casă ar da loc la prea multă săpătură, . acolo 
ne mulțumim une-ori și numai cu o. străpungere a, 
lor în linie orizontală şi tragem scocuri de lemn, oră 

“tabură de pământ seu de tuciu pe -sub ele, sâu că fa- 
cem din zidărie apeducte sistematice. a 

Canalurile şi șanțurile le facem tot-deuna în linie . 
dreptă, pentru a nu da loc de prea mari frecări ȘI 

-. depunerea de nămol, iar unde ne servim de curbe, 
_ăcolo facem. tot-deuna. curbe cu. radă: mare; pentru 
„evita depunerea de “nămol. Basa lor trebue să fie 
„tot-dâuna la un nivel ceva. mai inalt, “decât perime- 
tul de irrigat, pentru a se putea, descărca. uşor de 
ultinia picătură de apă.:ce sar afla în ele 
-  Tazului de”detivaţiune "i se dă o ::basă ceva ridi- 
„cată peste. basa, rîului stu a gârlei, pentru. a preveni. 

„. trecerea, de nisip; și petriș în el, ce adesea 'duce riul. 
cu sine. La canalele de transport şi distribuţiune este 
necesar, ca apa să-și . pâtă tiri. potmolele: —. mate- 
riile aduse in, suspensiune. şi dissoluțiune — fără scă- 
dere pănă..la locul destinat, care voim -a-l irriga şi 
îngrășa cu ele. Acesta o vom obţine însă numai atunci 
când dăm. basei canelelor. o inclinațiune. suficientă şi. 
îngrijim tot-dâuna, de curățirea albiei lor, de oră-ce 

„obiecte, cari ar putea 'împedica curgerea, regulată a 
apei. .O inclinaţiune prea, mare. a „basei, . însă pericli- 
16ză atât basa cât și păreții, -prin săpare și măcina- 

„ea lor de apă.. | | E 

„Canalele, iazurile și şanţurile se. face tot-d6una cu 
păreții teșiţi pentru ai asigura de măcinare și surpare 

„prin înghețuri 6meni, animale şi plânte. “Teşitura lor 
este mai mare s6u mai mică după „coherența și per- -
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„meabilitatea pământului... Numai în terenuri de tot -. tenace și solide șia cursuri de tot : mici” de apă, se | Da pot face păreţii 
sa verticali tără de 

nici. o teșire, la ax. -: 
gila şi lut galben. 
La nisip, peiriș mă&- 

„Yunt și- mare și la 
turbă din contră 
teșitura. trebuesce 

dă pisi ID făcută, forte mare. 
Mii A Unde: terenul este 

Fig. 191: Canal cu păreţir teșiţi și cu apele de tot mobil Și pre- i | încrucișate, . : _ Siunea apei mare,. „acolo -va fi necesar să facem brâne şi întăriri artifi- „_ciale de. maluri. De ordinar teșitura păreţilor este o fracțiune a adâncimei. | | 
„Canalelor, șanţurilor și rigolelor .de " descăreare să da tot-dâuna o adâncime și pantă mai mare 'decât celor de transport și distribuţiune; pentru a asigura, „.0- scurgere repede a ei. Încolo. fie-care. șanț: și rigolu „de distribuţiuue trebue să aibă un altul analog para- lel pentru descărcare. Canalele, șanțurile şi rigolele . au o secţiune diferită în raport cu debitul de apă, ce au să coprindă. Panta lor este însă în raport invers cu debitul de apă: cu cât cuprind apă mai multă şi presiunea ei este mai mare, cu atât li-se dă o pantă . mai mică și cu cât conţin. mai puțină apă, trebue să li se dea'o pantă și vitesă mai mare, pentru a o pu- tea ţinea în mișcare continuă pănă la locul de revărsare. 
Canalul de derivaţiune se tace cu 5,5—4m. mai sus de stavilar, pentru a evita subminarea stavilaru- lui s€u a, păreţilor lui, şi a înlesni depunerea între ele- de nisip și petrișul adus de apă. Lui -"i se dă la cei dintâiu '5—7 metrii, o inclinave mai mare decât de ordinar.5—8 cm., pentru a produce o presiune mai "mare a apei în tote canalele. Încolo canalelor rară li se dă o inclinare de 30—50 cm. la. 1000 m., iar Șanţurilor şi rigolelor. ceva mai mare 40-70 em. la 

    

    



1000 m. Pentru a obţine pretutindenea acea pantă însă canălul -de derivaţiune arare-ori se sapă, ci mai des se face prin grămădirea, de pământ, pentru a ţinea nivelul apei din canale peste punctul estrem a] peri- 
metrului de udat. SE Me | 

Lungimea, canalelor varieză după teren, dar să. nu le facem prea lungi; din canalul de derivaţiune nici odată să nu irrigăm direct, ci el să - predea apa; canalelor secundare, şi acestea, apoi rigolelor de vărsare. Canalele secundare: se fac ca: lungime estremă de 1850—225 m. Mai bine le întrerupem mai des şi fa- cem mai multe canale, pentru a putea distribui apa: 
cât mai bine și a o acomoda terenului, de unde și pro- verbul: „cu cât mai multe canale și rigole, cu atâta, e mai multă ierbă“. Canalele. de: transport şi distribu-  țiune se fac tot-duna mai bine mai late decât înguste și 
adânci, pentru a se putea descărca uşor. Dimensiunile lor obicinuite sunt: pentru vohime de apă mai mană de 1,25—1,60 m. largi “şi 0,45—0,54 m. adâncă, iar pentru cursuri: de ape mai Mică, de -0,64—0,95 m. largi și 0,21—0,40 m. adânci, . 

„_Rigolele de udare se sapă numai în pajiște fără „Zăgazuri, pentru a putea, vărsa, apa pe ambe malurile . - şi panta lor este mică de tot, aprope orisontală 7—9 . mm. la 30—40 m. lungime. O pantă mai mare nu este de recomandat pentru ele, fiind-că. atunci t6tă apa ar curge la finea, lor, iar la capăt nu se pote de loe vărsa. Lărgimea lor varieză între 16—32. em,, iar adâncimea între 8—14 em. Rigolele, șanțurile şi. ca- nalele de descărcare se fac tot-d6una' mai adânci şi: cu o-pantă ceva mai mare decât cele de udare; de asemenea în privinţa secțiunei lor: se fac proporţio- . nale cu debitul de.-apă, pentru 'a ne asigura deo. svântare repede a terenului. Ele se fac de obiceiu de "30 cm. largă și 85 cm. adenci; e 
| De multe-oră mai cu semă la irrigațiunea, în pante inclinate 's6u etage, unul şi același canal servesce aci “la 'udare, aci la descărcare. Ele se fac tot-d6una pa- „alele cu. rigolele de revărsare, așa, ca, fie-care rigolă: Dr. G. Maior, Agricultura raţională IL. Ia 34 7
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“de revărsare să-și. aibă Tigola sa: corăspundătâre.. de 
'descăreare. Canalele “principale de' secare se fac tot 
d6una în-punctul, cel mai jos al terenului; une-ori locul. 
lor îl pâte ocupa riul s6u girla direct; alte-oră_tere- 
nul fiind jos, nu vom putea. să-i dăm destulă pantă, |. 
pentru a-i. asigură o deşertare suficientă în rîu.” În 

„casuri de aceste, facem şanţurile și canalele de des- 
căreare tot-deuna largi și cu_6 pantă mică. Unde nică 
cu aceste nu se pute vărsa apa din causa înălțimei ! 
apei din riu s6u gârle, acolo trebuesce încercat, dacă 
apa nu sar putea conduce eventual pe un tub sâu 
scoc și trece pe sub viu pe celalalt mal al: lui, unde. și-ar găsi o descărcare mai ușoră a ei. ă 

„__ De: 6re-ce care importanță este şi. distanța sâu spațiul aflător între. canale și rigole. Ea să nu fie nică prea mică și nică prea: mare. În casul dintâiu prea ușor se.pote întâmpla, ea apa din rigole să-şi fornieze.. singură o nouă rigolă: pe sub pajiștea ierbei, încât să - nu 0. putem revărsa de loc, iar în al.doilea ca să se adune la olaltă; fără a o putea revărsa: uniform, Dis- tanța, între ele varieză între 6—20 m. după împrejurări. 
Zăgazurile 's6u digurile necesare, atât pentru Opri: „rea apei cât și pentru formarea de canale. prin gră-. 

mădirea pământului, încă. merită :o considerațiune de aprope. Împortantă este fundarea.. lor, - în sp&cial. le- “gătura lor: cu pământul pentru ea apa să nu le .pâtă 
submina și nici a-și. face drum pe sub ele. -Grămădi- „rea de pământ pe iarbă nu.este de ajuns, de. 6re-ce” 
apa ușor își pote: deschide drum printre ele; de aceia păjiştea cu iarbă trebue tot-dâuna mai întâiu rasă și „ Pământul săpat ca să putem funda zăgazul din ace- - lași. material pănă la un metru adâncime şi mai bine „și săl călcăm bine. e e. Sa 

„Ca material de umplutură, iîntrebuinţăm cu .pre- 
ferinţă un pământ clisos, argilă și lut galben, și mai 
puţin nisip şi petriş, care este. permeabil, iar pe de. asupra,. le - acoperim * cu ' gliă.: Pământul humos,. paie și gundie de tot-felul sunt mai puţin potrivite “pentru - „atată scopuri, din: causă că ele la secetă 'se pulberi-
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seză ușor, încât le ia "vântul, iar pe timp de-plâie și 
“în apă se înmâie cu totul, și-și perd soliditatea, lor. 
De asemenea nu este de recomandat nică întrebuin- - 
țarea de leinne mari și mărunte, ca: mlajă nuiele. şi fa.- 
șine, de dre-ce ele nu se prea, pot.lega bine cu pă- 
mântul și lemnul putredind ușor, mai cu s6mă cel în 
contact alternativ cu apa şi aerul atmosferic, în 'ur-. 
ma lor apa își deschide ușor drumul singură, ori pe 
"urmele ș6recilor,. sobolilor ete., ce-și fac adesea cul: 
„Cușurile lor în atază leși. . - - i | 

_. Ca, formă și 'construcţie zăgazuile pentru ca să potă susţine presiunea apei. trebuesc făcute tot:dâuna,. 
destul de late și solide; câma lor să aibă. o lăţime - proporțională: cu înălțimea: pentru cele mici să fie 

1fa—5/, din înălţime, iar pentru cele mari egale cu 
cu înălțimea sâu cu !//—!/, mai “late: decât înălţimea 
lor.. „: a 

„.* Înălţimea lor. trebue să fie tot-d6una 'cu '30—45 - „em. mai mare peste nivelul. cel mai urcat al apei. „„.După volumul de apă ce au'a ținea și presiunea ei, - se face;și teșitura, sâu inclinarea, păreților : lui. ' Deşi. - "tura din Jăuntru -este. tot-dâuna ceva -mai. mare decât E cea din afară; aceia nici odată nu pote fi mai mică - de 1,25 cm. pe metru curent, pe când acesta. pâte fi -. și numai de 30-45 cm,, în. total ne având alta me- 
nire decât a susţinea pământul 'ca. să nu se macine 
în jos. Sa Da 

- * „ Pentru fiesarea şi. acoperirea lor, 'materialul cel - „mai! potrivit şi ieftin sunt gliile cu i6rbă, cari să per: „mită o inerbare urgentă a. lor. Plantarea cu arbori 
arbuști etc., deși se practică de multe ori, totuşi nu este de recumandat din causă că la inundaţiuni arborii sunt - subminaţi şi restoraţi prea, ușor şi: atrag prin greutatea „lor după sine o spărtură: inevitabilă a, întregului zâ- „gaz și pagubele causate' de: ei pot f enorme. Din con- - tră “sunt mai bune plante herbacee cu: rădăcini lungă pivotante, cari acopere bine terenul și cu rădăcinile 
lor -trasante ţin ţerina laolaltă... | i 

sâr
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Sistemele de irrigaţiune. 
„Pănă acum sunt în us 5 sisteme diferite- de ivri- 

gațiune din cară fie-care 'şi are importanţa, sa deose- bită și pote fi aplicată cu bun succes în anumite cir: 
cumstanțe. I. Udarea prin infiltratiune. II. Trrigaţiu- 
nea prin submersiune su înecare, III. Irrigaţiunea - prin revărsare în etage stu pe pante inclinate. IV. Iuri- gaţiunea prin revărsare în spinări. V. Irigaţiunea, cu apă din drenuri supranumite şi sistema lui Petersen după înventatorul ei. o - 

Cele mai simple sunt cele prin infiltrare şi sub- mersiune, iar relativ mai bune în efectele lor sunt cele „prin revărsare și mișcarea continuă a apei în radă nu 
prea grosă, unde i6rba este în contact direct de odată 
cu apa și cu aerul atmosferic, pe când la submer- 
siune ele sunt temporar escluse „dela aer. Costul lor 
îl decid circumstanțele locale. , 
„Î La ivrigațiunea prin înfiltvare -ridicăm apa în ca- 

nale pe cât este posibil umflându-o mai multe dile de a, 
rÂndul, ca de acolo prin capilaritate ea să se propage 

"şi în terenul vecin şi să ajungă pănă la rădăcinile plante- . lor provădându-le pe acestea cu umiditatea necesară pe . timp de secetă. La sistema acesta, stavilarele stau des- 
chise din Novembre și pănă în Aprile, iar de aci 
înainte le închidem și umfăm apa ori de câte ori se 
simte .necesitate. de umedslă în pământ. 

| Ea. este simplă, dar și cea mai incompletă . între 
tote. Fiind-că noi nu putem umfla apa nică odată așa 
de mult pănă la suprafaţă .ca să o reversăm peste 
maluri, nici nu putem fertilisa cu ea terenul ca Să-i 
restituim substanţele minerale luate cu recolta de fân, 
ci numai să-l udăm în strictul înţeles al cuvântului. 
„Apoi canalele - deschise ocupă mult loc din terenul 
fentil pe cani le sustrag producţiunei. Aa 
„Ea se pâte aplica numai acolo, unde terenul este “permeabil dela natura sa și înfoiat;: pe terenurile ni- sipose, prundâse și humâse, pentru ca apa să se pâtă 

propaga prin capilaritate și este cu totul nepotrivită pen-
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tru terenurile clis6se axgilâse și lutâse, cari nu lasă să se trecă, apa prin ele decât cu mare diffcultate. De multe 
ori însă prin 0 umflare îndelungată a a ei în canale . ră 

3 
, „și la timp nepotrivit, facem să se recâscă prea tare 

pământul, în urma, căreia, dispar multe din gramineele și plantele de valore. - . 
II. Dvigaţiunea prin sulmmersiune su înecare este 

des usitată în regiunile miuntâse şi la coline, şi acolo unde nu avem destulă apă, pentru a o putea revărsa. 
La sistema acesta oprim s6u abatem apa din cursul 
ei natural, revărsându-o peste livedi, unde cu ajutorul unor zăgaze și -stavilare 'o' aducem în linişte completă 
şi o ținem acolo mai multe dile de a rândul în liniște, 
pentru ca să-și depună tot nămolul și tulburela adusă 
cu sine în suspensiune și dissoluţiune. -: i 

Ea se pote întrebuința cu bun succes numai 
acolo, unde terenul este plan peste tot şi închis de 
tote părţile de dâluzi și coline, cai ne dispenseză, de construirea de prea multe zăgaze. Dacă din contră te- „renul este inclinat, ea este nepractică, căci chiar și 
numai o inclinaţiune de 0,6-—1%/, ar reclama pe de. 
o parte zăgaze prea mari și scumpe pentru a putea 
resista cu succes presiunei apei, iar de altă, în părţile 
jose ale terenului, apa ar stagna în colâna prea, înaltă, 
în cât sub ea s'ar asficsia și putredi cele mai multe 
din ierburi. | e 

In atari casuri divisăm terenul de supus submer- 
siunei în mai multe secțiuni "de câte 5 ha.. mărime, 
pentru a distribui mai bine apa fig. 192, ca pe nicăiri 

„ea să nu fie în col6nă mai mare de 30—40 em. În „ genere nică odată la sistema acesta unităţile de inri- 
„gat să nu fie prea estinse, ca să trâcă, peste..25 ha 
suprafâţă, din causă că atunci vânturile pun apa ia- 

„Yeşi în mișcare, formând valui puternice, cari de o 
parte amenință și ne rup zăgazurile, iar de alta iau nămolul. depus deja la, fund, și-l pun” iareși în mișcare 
și tulburâla nu se pote depune. | o 

Incolo ea este o sistemă, simplă și ușor de esecutat. 
Când pe margini terenul este încongiurat de deluri, 

(
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nu ne trebuesce decât un singur zăgaz perpendicular pe' riu; iar în locurile jâse rigolele și canalele de descărcare . pe-când pentru “conducerea și. distribuţiunea apei este de ajuns.un singur canal, cu câteva, stavilare, Spesele 
de instalare și întreţinere sunt; forte mici. și de multe- ori. nu reclamă nică 50—100 lei la ha. - 

  

      

  

i Fig, 192, Irrigaţiune pria submersiune, (Jos Secţiunea planului). . 
Apoi. apa tulbure este fârte potrivită pentru amen- 

darea și: însănătoșaiea terenurilnr turbâse și mare- " cagi6se, ca, și pentru terenurile petr6se și nisipose, a. căror valdre se urcă forte. mult, în urma, depunerei. 'de nămol: Prin . submârsiune alungăm din  fânaţe șo- 
recă, cărtiţe şi tot: felul .de. insecte: scărăbuși și- fur. nică, precum, facem să dispară și muschii şi ierba n6gră (Erica vulgaris) din fânaţe. Tomna și primăvara . prin submeisitne, putem. feri colțul ierbei de ger și în. gheţuri, de flucţuaţiunile şi s-himbările brusce ale tem- peraturei aerului, de Gre-ce temperatura apei nu. se 
schimbă așa, de repede ca a aerului, deși prin ea, facem : „plantele mai gingaşe şi mai -simţitâre decât fără ea. a “Totuşi şi .ea are nu neînsemnate defecte și ne- ajunsuri. Numai cu o apă tulbure și bogată în pot: 
m6le, putem obţine - efecte suficiente, iar.nu şi cu 

i
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„una limpede; apoi cu apa tulbure nu putem: ivriga 
vara când iarba este mare de. cOsă,- pentru a nu o! 
înnoroi și a deprecia valdrea ei. Pe terenurile compacte - 

- „Și reci ea nu se potrivesce de loc, -din causă .că re- 
""cescă şi mai tare pământul decât este dela natura sa, 
„prin care tâte gramineele fine și de 'valore dispar. şi . 
„apare rogoz în: locul lor. Şi aşa gramineele : de cali- 
tate superiră. nu suportă de loe submersiunea, și: per - 

z
i
 

tote fiind lipsite de aer: | 
“Fenul produs prin submersiurie este tot-d&una, in- 

ferior. în' calitate şi valâre față de cel produs prin re- 
vărsare, din causă că devine mai cocenos şi plantele lui 

„sunt mai -puţin substanţiose. Atari .irrigaţiuni prin 
submersiune se găsesc -pe domeniul statului ungar 
dela Făgăraş (Beclean). ... - ca St 

„Afară de ivrigaţiunea,. fânaţelor Submersiunea se 
„mai, pâte întrebuința: cu' deplizi - sucoes -la “porumb, la. 
cultura de. orez și diferite: legume, iar în “timpul din 
-urmă s'a dovedit de a fi un mijloc absolut. sigur pen- „tu esterminarea, filoeserei din vie, a cumplitului flagel, . 
care a distrus o mulţime 'de-vii în tote țările Europei -: şi a nenorocit atâta lume de cultivatori de vii. 
AI. Trrigaţiunea prin vevărsare. Irrigaţiunea prin 

revărsare şi scurgere: are avantagiul și superioritatea . 
față de. cele precedente prin aceia, că la ea, apa este. în 

" mișcare continuă şi în- rază nu prea mare,- ca să îm- 
pedice “aerul și oazurile de a, ătrunde 'şi. circulă gaz patru “în pământ. La ea nici unu suntem așa dependenţi de 

“timp. și temperatura, ca 'la cele precedente, căci ier- 
burile de valre nu per. Apoi ea, este de opotrivă, de 

„favorabilă atâţ pentru graminee cât și pentru pâpilio-: 
nacee, căci la ea nu per nici. unele, ci tâte devin de-" „plin de gustose. Este însă ceva mai scumpă. decât cea 
precedentă şi e posibilă nuniai acolo, unde: avem la 
disposiţie. volume însemnate de apă, şi anume la tim- 

„pul potrivit, mai cu semă. unde esistă cursuri de apă: „eu un debit constant, . - 
--.. Apa se pote revărsa, şi. curge uniform însă numai 
pe un plan inclinăt,-ca din un loc'ridicat să se scurgă 

a
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în altul mai jos, Aceste . planuri inclinate su .pante „pot fi cu o singură lature, succedându-se -mai . multe în aceiaşi direcţiune în formă de etage, su cu două laturi după analogia unui. acoperiș de casă, pe care noi le vom numi spinări. Pante inclinate dela natură, cu o cădere suficientă se găsesc fârte des în regiunile muntose și ale dâlurilor, cari cu mici modificări s6u fără de nică o schimbare a suprafeței terenului, pot fi supuse irrigaţiunei cu deplin succes prin, revărsare.. - Aceste se' numesc pante s6u etage naturale, în 0po- sițiune cu altele, la, a căror tormaţiune a contribuit în parte și omul. Pantele inclinate cu două. laturi nu se găsesce în natură, ci trebuesc formate .de om. 
„„„ Îrigațiunea în etage su pante inclinate este po- trivită acolo, unde terenul are o inclinaţiune de cel puțin 2%, iar pentru terenurile argil6se și compacte, se recere o cădere de 4—6%. În regiunile muntâse șI la, coline ea. este forte uşor de efectuat: fără de a avea lipsă de vre-o modificare esenţială a terenului umflăm numai s6u derivăm apa în diverse locuri pen. tru a 0 revărsa în radă subțire peste panta întrâgă, 

Suprafaţa terenului nu o schimbăm aprope de loc seu cel mult oblim ici colea terenul accidentat: rete- „Zăm comele şi dilmele şi cu pământul disponibil um-: plem: golurile, pentin a obţine -o suprafaţă uniformă ca pretutindeni terenul să potă fi udat de opotrivă,. Și nicăiră să nu stagneze. apa. La aceste. tăieni și um- “pleri de pământ să îngrijim ca terenul dela suprafață, din sol să: vină iareși dasupra și să nu scotem pă- mânt mort la suprafaţă. Când etagele "Și: primesc apa dela, o. margine a lor, atunci ele se fac de 15—16,94 m. lungi, iar când o capătă dela mijloc atunci pot f făcute și pănă la 380,12 m.. lungime.  Etagele mai scurte însă sunt tot-dâuna, preterabile, înaintea celor lungă. Căderea lor depinde de lăţime; cu cât sunt mai iînguște, cu atât li-se dă o pantă mai mare; la o. -Jățime de 3,76 m. li-se dă o cădere de 15—18 cm., (4,17—4,86%) la 5,64 m. lăţime 18—93 em. (3,2—4,19%,), iar la 7,53.m. lățime 20—296 em, (2,7—3,47%/). De
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altcum la pantele. naturale inclinaţiunea este dată ȘI noi. nu avem decât puțin de modificat la ea, şi numai la, cele artificiale avem tâtă libertatea la formarea lor. . 
Canalele de distribuţiune se fac la o distanță de 30 m. unul de altul și perpendicular pe canalul de derivaţiune, iar paralel cu el se fac rigolele de re. vărsare și cele .de scurgere. Înaintea fie-cărei rigole de revărsare se află rigola: de descăreare menită să recepă. apa spălăcită, a secţiunei și să o conducă pen- tru a o revărsa în altă parte pe o altă secţiune ceva mai îndepărtată. La revărsare în etage nu lăsăm apa să curgă pe distanțe mai mari peste 15—292 m. fără în- bverupere din causă, că peste acestă lăţime ea nu mai curge uniform, ci se adună în rade tot mai mari cătră mijloc, formând acolo mici rozorele ȘI: văgașe prin erosiune și spălarea pământului cu iârbă cu tot; deci este. mai practic de a, o întrerupe noi prin rigole orizontale cât mai des. -: ae 

“La irrigaţiunea în etage și pe. întinderi masi, de obiceiu divide terenul supus ivrigaţiunei în mai multe - secțiuni seu țable, pe cari-le ivrigăm alternativ și la, 
epoce diferite, udând pe unele, „când: pe celelalte le svântăm, eventual preparăm terenul pentru udare. Anoi pentru veimprospătarea apei spălăcite, nu revăr- „săm âpa direct din o secţiune pe alta vecină, ci'o „trecem peste una ori două secţiuni limitrofe, lăsând apei timpul necesar să-și redobăndescă gazurile per- „dute, curgând neîmpedecată în "contact direct cu ae- rul atmosferic, şi o revărsăm numai pe a IIl-a sâu a IV-a secţiune după împrejurări fig. 198, 194. În figura de față rigolar servesce la descărcarea, secțiunei I., și conduce apa în jurul secţiunei a Il-a pentru a'0 re- vărsa pe secţiunea, a III-a sub ș. Dacă însă terenul „nu ar avea cădere suficientă pentru a o putea revărsa pe secțiunea a IV-a, o revărsăm 'pe a V-a eventual a VI-a. Unde terenul este bogat în rugină de fer, cum sunt unele terenuri nisipâse şi mlăștinâse, şi apa ce ese din secţiunea primă și a, doua deja este încărcată cu rugină de fer, și prin urmare a devenit cu totul nepotrivită pentru re. - 

,
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vărsare mai depurte, acolo pe aceia o vărsăm direct - 
în canalul de scurgere, și în locul ei dăm  fie-cărei- 

„secțiuni numâi apa prâspătă. Alte-ori mai cu sâmă 
când apa este tulbure, putem să şi premenim apele, prin 
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| . Fig. 193, Irrigaţinnea prin revărsare în etape, 

amestecarea apei: prâspete cu apa spălăcită, pentru a-i 
“împrospăta -efectele și 'remedia insuficientă a celei din. 

„urmă, Pentru .egalisarea, ierbei pretutindeni, se usitâză 

  

E i “Fig. 194, Secţiunea lor. | 
ase da pe rend apa prâspătă ca și apa spălăcită tu- 
turor secţiunilor, celor dintâiu ca şi celor din -urmă. 

„.. Irrigaţiunea în spinări. Revărsarea în spinări este 
cea mai bună, dar şi cea mai scumpă între tâte. Ea 
se aplică: cu deosebire: acolo, unde. terenul nu are. 
nici 2%/, cădere. Ea 'reclamă o schimbare totală a su- - 
prâfeţei terenului, pentru :a forma: spinări şi rigole 
sistematice și ale da căderea necesară pentru Mi3= 

y
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carea continuă :a apei. “Prin săparea . și grămădirea 
păinântului facem ridicătură cu două laturi egal incli-. 
nate şi pe crâsta; lor. rigole, „pentru. distribuţiunea și. - revărsarea apei, iar între -spinări altele pentru scur-” 
gerea și înlăturarea ei: fig. 195, 196. Figura '195 re- “presintă un atare plan de irrigaţie în spinări din care 
EE. este canalul de distribuţie și: GH. de descărcare, * iar rigolele .eo, de revărsare. și du.. de scurgere. Din 

„Fig. 195. Irrigaţiunea în Spinări, | 

  

  

  

“Fig, 196. In sodțiune, E | 

vigolele co. apa se revaisă pe ambele „latiră ale. spi- nărei, iar: rigolele dn... primese apa de pe câte două 
pante vecine, fig. 196, aceiași în "perspectivă! . 

„_ Sistema acâsta 'este superi6ră tuturor celor -pre- 
cedente prin. aceia; că cu: ea, utilisăm mai: :bine apa, 
aerul. şi pământul. decât cu ori-care alta. Prin desele 
canale și rigole, de care este brăsdat terenul, se aeri- NE sesce pământul. și svântă mai uzor decât Ja ori-care alta. “Apoi. prin grămădirea, lui şi. formarea de 'spinări, te-: renul presintă o suprafaţă mai mare decât când su- -prafața lui ar fi plană; de aci producțiunea, de i&rbă . este tot-deuna mai mare, Dea i Sa
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„Dar şi desavantagele ei sunt destul de însemnate, fără ca să potă fi trecute cu vederea: mai întâiu o îmbu- căţire prea mare a terenului, care face dificilă circulaţiu- „nea pe el și în special căratul f6nului se îngreunâză. forte „mult; apoi mai pe sus de ele sunt spesele forte mari ce „ea, reclamă. Spesele unui hectar de livade, irrigată în spinări se urcă la 700—1100 lei și mai bine, după scumpetea braţelor și după împrejurări, dacă avem multă cărătură de pământ o nu; | 
„Și la acâstă sistemă facem canalul de derivaţiune și transportul. apei în aceleași condițiuni, ca şi la cea „precedentă, adecă în căderea principală a. terenului 

„şi pe cât este posibil ţinem apa la același nivel pen- | tru a o putea conduce pănă la limitele . estreme . ale i6naţului și a o putea distribui pretutindeni de o po- trivă. Vertical pe. ele se fac rigolele de revărsare aflate la mijlocul spinărilor și fără de muchi înalte pentru a putea revărsa apa pe ambe laturile de 0 potrivă. Lă- timea şi adâncimea. lor depinde de lungimea spinări- lor și la început li se dă 18—30 cm.: lăţime, iar că- tră fine mai puţină 12—20 em. Între spinări sunt ri- „golele de scurgere cu o cădere ceva mai mare la în- „ceput 15—185 em., iar mai încolo 20—30 cm. La irri.. gațiuni pe 'suprafeţe întinse şi divisate în mai multe secțiuni, apa, din rigolele şi canalele de scurgere dela, . divisiunile dintâiu se conduce pentru a o revărsa pe alte secţiuni mai jose, ca apă spălăcită. 
Pantele inclinate ale spinărilor se: tormeză prin săparea pământului din rigolele de: scurgere și gră- mădirea lui la: mijloc pentru a forma rigola de re- vărsare, și apoi netezirea, laturilor celor două puncte, ca să formeze planui inclinate. Forma spinărilor tot- d6una merită o attenţiune deosebită, ca ele să aibă anumite dimensiuni proporţionale . între sine: lungi- mea să. corăspundă cu lăţimea şi cu inclinarea,. | 
Spinările se fac înalte su Jose, late sâu înguste, lungă seu scurte. | 
Spinările înalte seu ridicate: sunt potrivite acolo, 

unde terenul este băltos dela natură, și scurgerea apei
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este dificilă, iar spinările j6se sunt proprii acolo, unde 
terenul este permeabil și se svântă ușor. Spinăzile în- | guste sunt preferabile celorlalte nu numai fiind-că 
sunt mai ușor de făcut, dar şi că apa se scurge mai ușor de pe ele. Spinările înguste se fac relativ forte ușor căcă pământul scos din rigolele de scurgere, se aruncă cu lopata de a dreptul la mijloc şi grămădesce acolo, pe când la formarea de spinări late, acesta nu mai . este „posibil, ci el trebuesce cărat cu rOba, telega cu vite etc. De asemenea, și la spinările prea lungi. 
| Apoi-cu privire 'la apă,de -Gre-ce apa revărsată, prin i6rbă se scurge tot-dâuna. mai anevoe decât cea în canalele deschise, în urma adesiunei plantelor, și a fricţiunei mai mari printre fivele de i6rbă, așa, în- cât la spinările late ea nu va curge în de ajuns şi vom trebui să recurgem la rigole intermediare, cari să o. adune și reverse din nou uniform. La! spinările prea late ai produce o icrbă bună numai pe mijloc, „iar cătră margini iba ar rămânea, rară şi sar ivi în curând muschi. Şi așa marginea de jos a spinărei vine mai tot-d6una, săpată în pământ inert, și deci nu pste să producă decât plante de puțină val6re intrinsecă. 

Ca lăţime trebue să avem în vedere Și lăţimea, „medie a brasdelor cosite, ca lucrătorul. să potă cu- prinde cu cosa întrâgă panta fără de a remânea; come și pilcură de iârbă neajunsă de câsă, ori de a mâna cu câsa firele de iârbă în rigolele şi canalele de scur- gere şi a le astupa pe acestea perqând și ierba. 
Spinările prea lungă în: partea finală a lor nu vor putea, căpăta, tot-dâuna apă suficientă; şi cele scurte deci sunt tot-dtuna de preferat, 
Din aceste consideraţiuni și esperienţă repeţită a . dovedit, că dimensiunile cele mai potrivite pentru spinără sunt următârele: | a 

Pentru terenurile argilăse 7,5m.lăţ. 11,3 m.lung. 15—18 cm. căd. , n ÎMtâse 113, „15,0, 18-93, pm hisip6s0 16,0 „ 1885 5 20-61 
| Spinări mai late ca de lăm. şi sub:7,5 m..nu se usiteză. Deja la spinările de 15 m. lăţime ne trebuesce
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"la mijlocul lor făcute rigole! regulatorie; pentru revăr- sarea din. nou a apei. Iar spinără sub 7,5 m. lăţime nu se usitâză decât acolo, unde apa este de tot săracă în gunoiu și materii fertilisante, căci ea nu este decât o risipă de apă și o îmbucăţire esagerată a, terenului. Nu fără Ore-care influință este și direcţiunea spi- . „nărilor, Acesta pe cât e posibil să fie îndreptată dela „sud. la nord, ca ambele lati ale spinărilor să ăibă lumina s6relui diua întregă de o potrivă, și zăpada să nu stea multă; vreme în rozore. Dar acestă direcţiune deși: ar fi de dorit nu este tot-d6una realisabilă fără; “de a. face spese esagerate, cară arare-oră se rentâză. „În privinţa formei spinărilor, forma cea mai po-. trivită este” paralelogramul dreptunghiular a cărei la- ture o formză rigola de rev&rsare. Unghiurile ascu- țite cum se găsese des la torma, rhâmboidă uda ne- egal, și cu atât mai puţin cu cât unghiul este mai: ascuțit. D'aci urmeză, că, direcţiunea, spinărilor tre. . buesce: făcută tot-duna perpendicular pe rigolele de revărsare Și scurgere. a - _ 
' În genere irrigaţiunea în spinări este forte dificilă Și scumpă, deși. spesele se amortisâză și rebonifică cu timpul în de ajuns, : produeţiunea lor" fiind tot-dâuna sigură și de mare valâre. Ea se pote face forte ușor și în bune. condițiuni acolo, unde sunt societăți de „bancă, publice. și particulare, cari avanseză proprie- tarilor particulari capitalurile necesari cu dobânda scădută; în vederea acestor amelioraţiuni menite să sporâscă avuția, și „producţiunea naţională. 
“Totuși. une-oui ea se pote realisa, şi cu mai puţine „mijlce, cu jumătate, 1/ din. preţul citat mai sus, când: terenul are 6re-care cădere, și profităm de tote inlesnirile, ce ni.le 'oferă el, pentru a nu schimba de. odată întrega suprafață a terenului. La aceste îrriga- [iuni naturale, 'conducem apa pe canale șerpuite urmând inclinarea, naturală a terenului, iar în locurile mai j6se facem rigolele: și canalele -de scurgere, și gliile tăiate din: ele le întrebuinţăm pentru a face rigolele de revăr- sare, iar clinurile între ele se formeză numai cu timpul. .



 
 

— 548 —   

     

              

    

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
 

 
 

  
 
   
 
 

  
 
 

  
 
   

 
 

      
 
 

      E
T
 

c
a
i
 

L
L
      

 
 

SUITE) 
 
 

ni IL 
 
 

Mtrprtop r
u
p
e
r
e
a
 

me 
aremeb 

e 
o
o
 

ame 
aramub 

2 
T
O
T
I
 

100 
7 
r
o
m
a
n
 
I
r
e
n
e
 

7
 

d
e
 7 
v
e
r
 
7
 

DI 
O
r
r
e
m
g
a
 

8 
r
e
p
u
n
e
r
e
a
 

"voSIfed 
jure 

op 
opezedy 

. 
: 

A 
. 

d
e
 

e: 
o, 

- 
0
.
 

, 
„
P
e
m
e
a
p
 

sp 
r
e
n
t
 

-
 

” 
P
r
o
,
 

| 
a 
m
 

m 
o
r
v
o
v
i
e
a
 

-ar- 
z
a
 
T
a
r
e
 

. 
” 

N27oey 
- 

| 
N
r
 

”
/
 

a 
gali 

S
T
 

za 
ă
i
 

me 
3 

[pt 
, 

a
 

ceea 
dp 

700 
Neagoe 

e
m
i
r
 

, 
ă
i
 

ÎI maest 
=
 

9 
t
h
 

p
i
p
e
 

DOPITE 
c
e
r
e
 p 

"
m
e
a
n
 a 

"Treia aia 
ra 
s
e
»
 

„
T
O
P
 

t
o
o
 

IP 
Praerelme 

«. eomurep 
pane 

S
n
c
»
 

id 
T
e
i
o
r
e
 

p 
m
o
p
o
r
e
 

se 
a
p
e
r
e
 
uree 

miine 
a
m
e
 

. 
ne 

w
m
 

       

  

      

 
 

    

 
 

  

    
  

 
 

 
 

  

vea 
mp 

dreeprre 
p
m
 

ya 
2 
P
e
e
n
e
 

bn. 
fain 

"me 
pda 

n
e
t
e
 

ot 
pn 

ara 
d
e
e
 

v
o
r
m
 

i 
e
a
r
 

e
r
o
r
i
 
rome 

r
a
i
 

meg 
„. 

      

 
 

 
 

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

- 
“
a
u
g
 

a
 
p
o
a
 
p
o
m
e
n
i
 

7
f
 

EOTD 
I
I
I
)
 

SITA] 
T
i
)
 

  

p
n
a
 

1 
a
m
a
 

1
9
 

p
r
o
r
o
n
e
 
S
p
n
p
o
n
l
e
a
)
 

|      m
g
,
 

Fig.: 197. Fânaţ artificial irrigat şi "drenat. 
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„„. Unde panta terenului este destul de pronunțată pentru ai asigura apei 0 scurgere constantă, acolo „Yecurgem des şi la revăvsarea în etage, variând între . „spinără şi etage, după împrejurări pentru a reduce posibil din spese, și efectele lor: vor fi tot-deuna, sa. tisfăcătore. i N 
V. Irrigaţiunea cu apa de drenagiu, scu a lui Pe- tersen. Petersen un agricultor practic german din Pomerania a făcut încercarea ca apa din tuburile de drenagiu să o împedice: din scurgerea ei pentru a-i: menţine terenului umiditatea, necesară, eventual! prin oprire să o umfle și ridice la suprafață pentru a o revărsa din nou după cum cere trebuinţa. 

În acest scop el determina. mai întâiu liniile ori- sontale s6u - inclinaţiunea precisă a terenului. Apoi contrar obiceiului usitat la drenagiul : ordinar, el nu pune tuburile sugătâre în căderea principală a tere- nului, ci perpendicular pe ea, iar în: direcțiunea ei vin 
„aşedate numai conductele collectâre și acumulatâre. “Tuburilor ei se dă numai o cădere mică de tot 1:1000 încât apa abia, să se mai pâtă mișca în drenuri. 
| Adâncimea tuburilor varieză după natura și ca- | litatea terenului, dar nici odată să nu fe mai mică 
de 1,3:m. și nici mai mare de 1,6 m.; distanţa între drenurile sugătâre e de I0—15 m., iar lungimea con- ductelor de .100—140 m. | 

„Pentru -astuparea lor Petersen întrebuința un dop de lut ars și potrivit cu calibrul tuburilor collectâre, „pe care îl vîra orisontal cu ajutorul unui tel gros, iar ucenicii lui în „special Raumer și alţii, cari au simplificat mult sistema, lui, le închid prin dopul pus vertical ce se închide prin propria lui greutate, iar la deschis îl deschidem cu mâna, ridicându-l cu aju- torul unui lănţuş. e 
„Prin îneiderea drenurilor, apa este împedicată din. scurgerea ei mai departe și rămâne în pământ; iar cea aflătâre în tuburi, pentu ca prin presiune să nu spargă aceste, este necesar ca îmbinarea tuburilor col-
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lectâre cu cele sugătâre să le facem în ciment. Pen- tru umflarea, și ridicarea apei, ei au aședat -d'asupra | __ Mi supapei un dulap de 
scânduri, care ese 
pănă la 30 cm. de 
asupra pământului, 

„și este provădut: 
cu nisce tăietuni. 
pentru  revărsărea 
apei, și cu un aco- 

„ peremânt de apă: 
. rare contra intem- |. 

periilor. Dulapu-. 
rile aceste comu- 
nică tote în nisce 

„rigole, menite de 
a recepe apa ridi-. 

-cată și a o revăi- 

  

  

- e. 

Set pase 

20 |||] 
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m. Să peste pante, ca 
) să între din nou 

Pa “în pământ. (Vedi 
Fig. 198. Iriigaţiunea lui Petersen, | figura 19$, 199). 

  

  

  

  

    

    
  

  

  

, Fig. 199.. Idem în perspectiva, | | 
„Sistema „lui Petersen “simplificată, are multe şi însemnate avantagii: o udare și 'svântare repede a te- „renului. În urma apej, pătrunde pretutindenea îndată . aerul atmosferic, prin care se taciliteză încăldirea pă- mântului, descompunerea silicatelor și formarea de noui principii alimentare pentru. plante, în urma, că- Dr. G. Maior. „Agricultura raţională“ II. | , „85 

!



o 546 — 

rora producţiunea de i6rbă sporesce foxte mult... Re- gularea umidității din pământ, tot-deuna este în mâna _Şi la disereţiunea; nostră, ca și aerisirea lui. Prin în- chiderea, supapei apa nu pote intra "mai! mult în dre- nui, ea rămâne în pământ; iar ceă intrată deja parte ese printre capetele lor, fiind tâte. orisontale; și intră iareşi în pământ, de udă terenul, și parte ajunge la tubu- rele collectâre, unde se umflă și -ese afară pentru a se revărsa din nou. Când supapa este deschisă apa din teren se scurge în drenuri fără nică o diticultate, iar terenul' se svântă, Variaţiunea continuă de apă și aer este cea mai favorabilă pentru. plante. 

Liveqeanul su măiestru de irrigaţiune. 
La, irrigaţiuni pe întinderi mai mari, cati întrec de 25—40 ha. este necesar, ca să. angajăm o persână anume plătită cu anul, care are Ore-care esperienţă în-vărsarea apei şi îngrijirea livedilor, pe care o în- sărcinăm ȘI ocupăm anul întreg numai cu ivrigaţiunea și “căutarea. livedilor. Livedeanul este absolut indispen- sabil și la proprietatea, mică ivrigată în V'avălmăşie, unde nu fie-care pâte fi stăpân la un moment dat pe apa de irigat, ci o pâte manua mult mai bine o singură _personă pentru obştea proprietarilor. Unde suprafaţa de 'irrigat este mai mică de 25 ha. încât nu. se- plă- tesce ţinerea unei persâne numai pentru irigat, acolo ne ajutăm cu Omenii de serviciu din cei mai intelli- genţi, detăşindu-i dela serviciile lor ordinare pe tim-: pul irrigatului. ae 

Dela persâna maiestrului de ivrigaţiune se cere ca înainte de tâte el să fie un om integru, deplin să- nătos, ca -să potă umbla fără sficlă prin apă pe timp de plâie.şi viscole și-să nu lipsâscă qiua și n6ptea dela postul său, şi să fie tot-dâuna trezviu. El 'să po- „ sedă, Gre-care esperienţă . în ale irrigaţiunei, să.mai & făcut irrigaţiuni, şi „să aibă un' bun ochiu: pentru a putea observa tâte fenomenele ivite în decursul iri. gaţiunei, ca să le pOtă curma şi combate la:moment,
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Pentru acesta se mai cere ca el să posedă şi Gre-care | „deprinderă 'în ale lemnăritului, ca să-și potă face sin- gur.și repare unele stricăciuni mai mici în. stavilare, diguri etc, pănă a nu se deteriora, aceste cu totul. 
Nici unul dintre lucrătoriy „moșiei și în agricul- tură nui este mai independent și mai puţin supus con- trolului din partea administrațiunei, decât tocmai ]i- vedeanul, care. ne pote face stricăciuni. imense, pe cană nu le putem constata, decât după un an și mai bine. Apoi -vieţa, lui retrasă și vecinic isolată de cea... laltă lume, încă nu este un lucru plăcut. De aceia pers6nu livegeanului trebuesce al6să cu multă îngri- jire dintre 6menii cei iai întegri și cu deosebire din- tre aceia, cari au servit mai mulți âni .ca ajutâre pe lângă alţi măieștri, unde ei şi-au câştigat Gre-care ru- tină în vărsări de ape, iai pentru ca să nu se descu- rageze, el. trebuesce înainte de tote bine plătit. î | Unde ivrigațiunile sunt în d'avalmășie, acolo se cere „ca el să fie integru ca să nu ia imită și dărui dela unul şi altul dintre proprietari, pentru ca în schimbul ei să favoriseze pe unii în detrimentul altora, ci să-şi îindeplinescă, tot-duna serviciul cu: credință egală că. - tră toţi. a e --  “ Ca serviciu la: o suprătaţă de 95 ha deja el are destulă, ocupaţiune anul întreg, și nu. mai trebuesce: însărcinat cu ale servicii; chiar şi iarna unde canalu- rile sunt înghețate oră svântate, el 'și găsesce ocupa- țiune, căci trebuesce să-și cioplescă. și repare parii și stavilarele ce s'au stricat în decursul anului. În timpul „inrigaţiunei el trebuesce să stea, ca o sentinelă neclin- “tit la postul seu diua și n6ptea, ca să p6tă uvmmnări de aprâpeși observa, ori-ce schimbare a. apei şi a vege- tațiunei. “Tot: așa el trebue să fie present la, postul s&u și la tăcutul și căratul: fânului, ca - lucrătorii să nu-i strice zagazurile. şi șanțurile “prin trecerea cu vitele și carele peste. ele. Ba de multe-ori mai cu s&mă pri- măvara, unde el este grămădit; cu lucru, cu “curăţitul rigolelor și şanţurilor și cu conducerea irrigațiunei, - trebuesce să-i dăm lui ajutore suficiente. de ori câte-
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ori ni le cere, căci 'lipsindu:] de ele perdam 2—3 dile 
din. cele mai favorabile, prin care ne causăm pagube 
simțitore și responsabilitatea- nu mai este a lui, ci a 
nâstră. Di si Sa 

- Ixrigatul şi timpul de irrigat. 

Trigatul este de două feluri: ivrigat de îngrășare 
„şi inrigat de udare. La irrigatul de îngrășare avem 
să restituim pământului substanţele organice şi mine- 
vale, luate prin recolta, de fân. Ea se face în mai multe 
feluri: pe cale mecanică, că apa, aduce .cu sine şi 
depune sub formă de nămol și gunoiu unele substanțe 
organice și minerale în sol, iar altele le estrage din 
pământ; pe cale chimică că apa săturată cu gazuri și 
diterite sărui disslvă unele substanțe aflătore în: pă- 
mânt și le transformă în principii alimentare pentru 
plante; pe altele deja dissolvate le conduce plantelor 
direct sâu pe cele vatămătore le neutraliseză și le face inofensive pentru 'plante. - 

Apa fiind tot-odată un.rău conducător de căldură, ea. se încăldesce mult mai anevoe decât aerul atmos- 
teric; când timpul este “nestatornic, diua, este cald și: 
n6ptea înghâță su cade. brumă atunci apa ţine o 
justă măsură și feresce colţu ierbii de înghețare; jar - „0 rază subțire” de-apă ajunsă între plantele îngheţate le face să se desgheţe numai cu încetul și fără de a le vătăma. De asemenea tâmna la depunerea unui strat subţire de nămol face ca ierburile să odrăslescă.. mai tare și.nămolul depus pe ele, le servesce ca un paravan și scut contra aspriinei gerului de i6rnă, Jerba acoperită su cuprinsă în apă şi în ghiaţă resistă forte bine ori cărui ger, fie cât de mare. 
 . 'Tâte aceste influinţe laolaltă contribuese la. fer- tilisarea și îngrășarea, terenului și sporirea producţiu- 

nei de iârbă. La irrigaţiunea de udare, căutăm să dăm: 
"pământului și plantelor umiditatea necesară, ori.de câte ori se simte trebuință.
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“Însă nu tot-dâuna, obținem aceleași efecte . favo- rabile, ci de multe și efecte. contrare celor așteptate. Când udăm cu o apă prea rece, sei pe un timp şi teren prea.rece recim și mai tare pământul decât este el dela natura lui, și în: urma, recirei lui ne per multe „din- ierburile. de-valâre. De asemenea cu o apă intoc- | sicată seu care conține osid de: ter hidratat — flore de „de fer rugină — dacă v întrebuințăm la irrigat înainte -de a, se precipita, și depune ferul la fund, încă vătă- măm plantele, pănă a le distruge -cu “totul. Dacă apa a îngheţat. fără a fi în cantitate suficientă ca, 'să stag- neze seu să curgă lin pe sub Shiaţă,. oii că plantele rămân închise în un vid sub ghiâţă, atunci ele tot- deuna per, și în: urma gheţei bulbucate rămâne tot- deuna pământul golaș, lipsit de. ori-ce vegetaţiune, . ".. Ca să-nu se întâmple acesta, depinde de rutina Şi iscusinţa, ivrigatorului. Prin o udare raţională și po- urivită, cu scopul urmărit obţinem tot-dâuna resultate - satistăcătâre, facem ca: să dispară muschi. şi: buruie-- nile din iârbă şi în locul lor se' resară iârbă -de va- lore — graminee — ȘI iârba să devină cu mult mai desă,. decât înainte, iar prin una. nepotrivită, pământul „se: recesce, gramineele dispar. și în locul. lor apar& muschiu, rogoz, papură şi pipirig. O irrigaţiune scurtă făcută la timpul potrivit direge pământul și ierba, una ne- potrivită însă strică, și vatămă pe ambele. Irrigaţiunea alungă 'și diferite animale vătămățâre din . fenaţuri: furnici, „sobolă, cârtițe ete. Le "deosebim după timpul „în care se pote sevârşi ivrigaţiunea, și avem irrigaţiuni de: tâmnă, de iâmă, de primăvară şi de vară;  prin- cipale. însă sunt două: de tomnă și de primăvară. 

Irrigatul de tâmnă. Basa tuturor. irrigaţiunilor _ "este -irrigaţiunea de tomnă,: care este tuturor supe-: „_Zi6ră. Cu ea 'se începe câmpania de. irigat, - :: 
Scopul irrigatului -de : tâmna,: este, îngrășarea pă. mântului și facerea ca i6rba, să încolţâscă şi înfrățâscă bine pentru anul viitor; Ea se,. face atunci. cu mult succes. Tâmna dela Septembre. sâu începutul. lui: Oc- tobre înainte, după ce s'a mai': calmat încât-va căl-. . ? 

- - ' ” .
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dura, și după ridicarea otavei de pe teren: su sista- rea pășunatului cu vitele, începem immediat cu inwi-. gațiunea,.. | - Sa Sa 
Atunci dilele sunt mai scurte, nopţile lungi şi din - „ce în ce mai recorâse, cade rouă și brumă abundentă, care face ca şi aerul să fie destul de: igroscopic, și .. la revărsare să nu se psrdă prea multă apă prin eva- „poraţiune. Mai târdiu prin Octobre seu Novembre vin. ploile cele dese şi lungi de tâmnă, ude cade multă apă meteorică, iar de evaporat se evaporeză puţină, în „urma câreia, tâte cursurile de apă au apa suficientă pentru revărsare și cele mai multe din ele aduc gu- n6ie și nămol gras dela munte de prin sate și orașe, prin care trec şi le spală, încât apa este mai tot-deuna, „opacă su chiar tulbure. Vegetaţiunea în urma scăderei temperaturi aerului a, sistat deja crescerea ei; plantele ierbâse nu mai otăvesc, nu mai crase în tije şi foi. Prin vărsarea apei peste ele, a cărei temperatuiă “este încă destul de caldă, le face să. producă mulţi . colți, embrioni vitală, iar seminţele aflate în pământ să germineze. a i 

"Deci îndată ce am ridicat otava de pe livade, în- cepem cu curăţiren iazurilor, șanţurilor şi rigolelor, "şi cu diregerea, stavilarelor și leșilor, punându-le pe. tote în stare. să funcţioneze şi apoi îndată ce s'a re- corit ceva timpul, immediat vărsăm seu stagnăm apa, întâiu pe suprafeţe mai mici apoi pe întrega în- tindere, iar la livedi mai manti, le împărţim în mai multe secțiuni din câi udăm numai o parte. | Prima, vărsâre este lungă, durâză câte 14 dile ne- . „întrerupt diua și noptea, iar celelălte sunt; -relative tot mai scurte, fie-care numai pe jumătate din cea , i 
precedentă. După, fie-care vărsare să urmeze O. svân- tare completă a, terenului. Pănă udăm pe unele srân-.. _tăm pe altele și curăţim canalele la a 3-a serie, 

Dacă am început-cu vărsarea, apei pe la mijlocul lui Septembre, la fânaţele mai' mari pănă ce am udat odată tote secţiunile, a trecut deja -Septembre și Oc- tobre și am svântat deja cele mai multe secţiuni, așa,
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ca.cu începutul lui Novembre incepem  ivrigatul 'pen- tu a 2-a ră d'a; capo, urmând în aceiași ordine. Pentru. a două ră, vărsăm apa numai câte 7—8 dile și un' îndoit -număr de dile întrebuinţăm -pen- tru svântare, care acum se face. mai anevoe. Dacă timpul permite în Novembre. și Decembre putem re-. vărsa apa și pentru a, 3-a- Gră,. însă numai pe. câte 5—4 dile și apoi să le 'svântăn pe tote. a 
În stare normală, livedile ivrigate - tâmna în de ajuns, trebuese să aibă tot-d6una un aspect cu. totul negru, adecă pe iârbă să se f depus un strat subțire de nămol, încât ierburile să dispară sub dânsul cu totul, sub care nămol ele resistă forte bine contra gerului de iârna. Din coritră, când sub influința apei - Și temperaturei! prea calde a aerului, pajiştea-ar fi în- verdit cu totul, încât se asemănă cu 0 holdă verde. de grâu, atunci trebuesce la moment întreruptă re- . „vărsarea și terenul svântat, și nu “i-se mai dă apă de loc pănă în primăvâra următore. 
La, "vărsare, apa, trebuesce să O. vărsăm în raQă cât se pote de subţire, “căci ori-ce . aglomerare - mai mare de apă s6u o. apă prea iute; ne distruge „mMumai pajiștea, și spală. țerină, - tormând revașe şi -vă- „găuni, de unde dispare iâba cu totul. Apoi după; fie. care vărsare sâu stagnaţiune a apei, să căutăm ca să, svân- tăm îndată pământul și să-l uscăm, pentru a nu-l reci prea tare și nici al face rovinos,. Dacă terenul este de na. tură argilos şi lutos, și apa nu are scurgere suficientă, atuncă terminul de vărsat tvebuesce. făcut mai scurt spinarile, ctagele făcute mai- înguste, şi. intervalele în-, tre iirigațiuni mai mari... Din “contră, pe un. teren. permeabil nisipos și : la, prundiș,. durata, ivrigaţiunilon pote - fi mai. lungă. -spinătile mai late, și . intervalele „mică, de 6re-ce periculul. de deteriorare nu este așa, mare. La” terenurile: marecagidse și: turbose -preferim tot-dâuna o apă mai. tulbure, densă și încărcată cu - potmole, care să depună, nămol şi ceva nisip .ca să în- 

dese și niveleze - terenul. - E



La, spinările artificiale însă, pe cât este posibil, „evităm tot-d€una întrebuințarea unei ape prea încăr- - „cate. cu potmâle, pentru a nu deteriora spinările și pan-. “tele prin depunerea de nămol. :La irrigaţiunea. prin submersiune, - întrebuințăm . cu. preferință o' apă tul- „bure. s6u opalisată şi o stagnăm la același epoce și intervale. Când apa oprită a început. să producă spu- ma și balâne de spumă. pe margini, ătunci- este sem- nul că apa trebuesce slobozită şi terenul sv6ntat în cel mai scurt timp posibil, căci dă loc la putrefacţiune. Irigaţiunea de tomnă dureză pănă pe la finea lui Novembre, iar dacă timpul permite chiar pănă pe . la mijlocul lui  Decembre; dacă une-ori nâptea se: „prinde în canale 0 mică, scOrță de ghiaţă, încă . tot putem irriga înainte, de Gre-ce tot-d6una diua ea se topesce iareși. Totuși când timpul s'a înăsprit cu to- tul, încât este de prevădut, căderea de “zăpadă și în- gheţarea definitivă a pământului, atunci irrigatul tre- buesce sistat cu totul, și terenul svântat înainte de a „îngheţa pământul, ca să nu se formeze. ghicţă gău- nosă pe păjiştă, care este tot-duna vătămătâre. Dacă ar îngheţa apa cu pământ cu tot de odată, așa ca plantele să fie cuprinse sâu în gheţă s6u să se afle. în-apa ce'-curge pe sub ghiață, atunci aceia nu le strică nimic, din contră le folosesce, căci le apără de ger întocmai: ca și un strat bun de zăpadă. 
Dar apa îngheţată în șanțuri și rigole, împedică pe aceste din funcţionarea lor p& timp de moină şi la topirea zăpedei, așa că nu le putem întrebuința de loc multă vreme, și ghiața împedică şi “apa . din scurgerea. ei naturală. Din contra, dacă. terenul a fost „Sventat, și canalele și rigolele fără apă când a cădnt zăpada, atunci la o eventuală moină ele încep- îndătă se funcţioneze. servesce la scurgerea apei de zăpadă, eventual ne putem servi de ele la:0 nouă irrigăţiune. De: aceia tot-d6una este mai preferabil și mai sigur „să svântăm terenul și canalele înainte de a da gerul. 

„Irrigațiunea de icrnă: Ea nu. se prea usiteză și la -noi nici. că este posibilă decât în casuri escepţio-
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nale, din causa asprimei iernei și a timpului nestator- - nic. Criveţul ar face să ne îngheţe apa în canale şi 
apa să recescă pământul 'cu totul, încât 'în urma ei să avem perderi considerabile în vegetaţiune mai mulți . ani de a rândul. De aceia mai bine 'renunțăm 'cu to-. tul la ea, și lăsăm ca şi f&naţele să aibă un timp de „repaos. De altcum în Lombardia se practică -pe o scară întinsă și nrigațiunea de. isrnă, și în iernile lungi și domâle ce se ivese și pe la noi adese-ori, sar putea irriga cu bun succes în Decembre ca şi în Fe- bruarie.. În Ianuarie de obiceiu totd&una, la noi este “ger şi apa e înghețată. -..  -. E 

_ Irrigațiunea de primăvară. Irigaţiunea, de primă. „Vară este cea mai variată şi mai dificilă întye tâte şi 
ea recere imultă, attenţiune din causa schimbărei brusce - a temperaturei. Scopul ei este diferit; aci serva la în- grășare, ca un compliment -al irigațiunei de tâmnă, “aci ca. preservativ- al plantelor contra. schimbărilor brusce' ale temperaturei și îngheţurilor, iar mai târdiu „pentru udarea plantelor. În consecință și rolul ei va fi diferit. « „ a N 
„Prima se începe primăvara de timpuriu prin Fe- bruarie s6u pe la începutul lunei lui. Martie, îndată „ce s'a topit; zăpada și ghisță, și pământul încă'a în- „ceput a se-desgheţa. Cu ea continuăm de. acolo. îna- inte, de unde am încetat tâmna, şi iareși pentru pri- ma-6ră dăm apă câte 14 dile. diua și nâptea, neîntre- | „rupt, Și dacă pământul — subsolul — nu este încă. „ desgheţat, în de ajuns putem să irrigăm, căcă prin un curent. ceva mai mare de apă, scotem gerul și ghiaţa . din pământ, iar plantele sunt la epoca acâsta tote încă în stare de amorţire. Numai apa să nu fie de tot rece,. seu :în urma, cursurilor umflate. să nu aducă 

“Şi, depună . nisip și. prund; de aceia mai bine lăsăm ca să trecă prima undă a apei. de zăpada, și. o . folosim numai atunci, când sa limpedit încâtva a; devenit „opalisată, căci atunci nu. mai sunt nici un fel de pe- ricule de. temut. a Sai a
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„Şi-dacă s'ar schimba iareși timpul în- rău cun se întemplă de multe-ori de vin unele viscole -și: vânturi "1eci, acelea nu face stricăciune, de 6re-ce apa nici odată, nu se recesce așade curând și: de tare ca aerul, și apa, feresce colții și rădăcinile plantelor de: Huctuaţiunile „brusce ale temperaturei. De irrigat ivrigăm aşa de mult, pănă ce a eșit tot gerul din pământ. și dacă, nu ar voi să i6să, îl constringem noi prin darea unui curent mai mare de apă. Pănă ce am irigat și svântat odată tâte secţiunile livedei, a, trecut deja luna “lui Martie şi parte din Aprile; diua s'a mărit și timpul încăldit, ierba atrasă de căldura dilei, începe “să germineze cu multă vigâre și resare pretutindenea, pajiștile înverdesc, cele irrigate cu 2—3 săptămâni “ înaintea. celor 'nesupuse ivrigațiunei, numai cât n6p- tea încă este tot rece, și temperatura adesea scade sub zero, cade brumă grosă prin o radiaţiune prea - mare a pământului, care vatămă şi ofelesce embrionii, cei crudi ai ierbei. Ceea-ce cresce diua n6ptea stă pe loe, și adese-ori se ofelesce și pere în urmă, îngheţu- lui. și desgheţului brusc. o Se 
„Deci pe la, începutul seu. la mijlocul lui. Aprilie trebue să începem o a doua serie de. udări, și fiind- că de astădată esistă multă apă în alvia riului, putem să punem de odată tote: secțiunile-sub apă, pentru a feri plantele cele ' crude de. schimbările și transițiile prea brusce ale temperaturei ; în special de oscillațiunile prea mari între i și nâpte, apoi dintr'o săptămână în alta, căci prea des se recesce iareși timpul, vine Crivăţul ghicţos; care amenință cu: înghețuri și zăpadă. În ur- ma, acestor schimbări ale temperaturei, aci aerul este mai cald decât apa, aci apa mai caldă decât aerul, 

N Atunci trebuesce totă attenţiunea, încordată și o esperiență, îndelungată din partea livedeanului. ca să să trecă cu bun sucoeş printre ele; o singură di. per- . „„dută scu un pas greșit și el a causat pagube simţi: tore, cari cu greu se pot repara în urmă su nu se „mai pot.repara de loc. i |
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Schimbările temperaturei între di. şi. nâpte 'le pu- tem paralisa. şi evita printr'o - irrigaţiune subțire -a apei numai n6ptea, iar celelalte schimbări ale tempera- turei prin darea unui curent „mai mare. de apă, fără întrerupere: diua și .nptea. Totuși, când în urma, Cri- văţului îndelungat și apa s'a recit forte, atunci recim. cu ea prea. tare pământul — și cu o “apă mai rece decât aerul se duc.— dispar şi plantele” de valâre. 
-- Dar udarea, iua în'nămedi, când este cald: Şi 86: „rele se oglindesce în luciul apei, atunci încă 'nu este. „bună, căci ea face ca se înverdâscă apa prin forma- rea; de alge conferve şi alte plante criptogame, cară „pe de o parte sustrag o parte din materiile nutritive ale apei, iar de alta; ele cădând jos pe ierbă resărită o sufocă și împedică să iesă alta, din germinaţie, așa încât - în urma lor și sub stratul de. alge, piere ori-ce ve: getaţiune și: pământul rămâne golaș.: De aceia iua, când. lucesce s6rele și temperatura aerului este ureată să nu irrigănr de los seu în radă subţire de tot, ca apa să nu se vadă din miriștea ierbei,. sâu mai bine să „ înrigăm numai dimincţa, sâra și n6ptea, iar diua, când! "cerul este noros. Mai târdiu, când isrba a-crescut mare putem irriga. în radă mai gtOsă și diua în'ameda-mare, căci sgrele nu se mai oglindesce în apă. 

Apoi tot așa de multă attențiune recere și svân- tarea și uscarea terenului, ca după fie-care udare să-l putem svânta în cel. mai scurt timp posibil. Cătră fi-. nea lui Aprile și în Maiu nu iirigăm - decât câte o di două pe săptămână, ori și numai câte o nopte la intervale mai rană, și. celalalt timp îl intrebuințăm pen- tru svântarea şi uscarea definitivă a, terenului. 
La ivrigaţiuni mai mici procederea este mai sim- „plă, căci noi suntem stăpâni pe apă și-teren, și putem dispune: de ele la ori-ce moment; nu tot așa însă la ivrigaţiunile pe întindezi ” mari, tinde '- de. obicein tre- buesce :să trecă mai. multe :0re, scu chiar dile întregi, pănă ce putem uda seu svânta terenul peste tot. Mai . mult decât ori-ce îndrumare; contribue la succes es- periența și iscusința, proprie a irrigatorului. -



i — 556 — 

La ivrigaţiunea de primăvară prin submersiune - procedeul este ceva mai simplu. Aci căutăm a mișea stavilarele îndată ce a început a. se topi zăpada “şi “ dăm drum apei încărcate cu tot felul de gundie și nămol, pe fânaţ, :pănă ce isrba este încă. în amorţire, pentru- | că ajungând ea, acolo în liniște în timp de 10—14dile, să-și depună tot nămolul şi gunoiul adus.. După acâsta - o slobodim, şi în alt asemenea, interval, căutăm a svânta, terenul cu desăvârșire, înainte de a-i da apă pentru a 2-a 6ră. La a doua submersiune, care. ține mai pu- țin 7—S dile, trebuesce, să fim .acum cu mai multă attenţiune, căci apa și aerul. sau mai încăldit și col- țul ierbii a început să resară, sub influinţa căldurei Și dacă nu are aer: suficient, el putredesce.. Balonele de spumă ce se ivesc pe suprâfață și la marginea apei, „Sunt semnele prevestitâre a, acestor reducţiuni şi des- „. compuneii de substanţe organice, ca şi semnul că a sosit timpul de a scurge. apa și a svânta din nou pă- - mântul. | 
Ea Ivrigatul pentru a 3-a şi a 4-a “Gră .dureză câte 3—4 dile eventual 1—2 dile. După ce-a început iârba să crâscă sistăm ivrigaţiunea cu apa tulbure cu totul, - şi: numai cu apă limpede stu opalisată putem irriga și la intervale mai rasă, pentru a nu înnoroi iârba. Şi aci dilele . norose, dimin&ţa, sera și nâptea sunt tim- pul cel mai potrivit pentru irrigat. Da 

-  Irrigatul de. vară pote avea, de scop numai de a da pământului și plantelor umiditatea, necesară pe timp de secetă, și mai rar contra recelilor. Deja une- ori prin Aprile se ivesce o secetă îndelungată, “care amenință să compromită cu totul recoltă de fân, şi deci atunci trebuesce irigat cu mare regularitate: Pe terenurile argilose și lutose tot la 8 'dile odată, iar „dacă seceta este mare şi la 5 gile odată, iar pe te- renurile nisipose chiar la 3 dile. Tocmai ierba de irri- gațiune este cu mult mai simţitore contra, secetei, decât celelalte plante, cari nu au fost udate. 
"--  Şi-aci irrigaţiunea se face. numai pe un timp în- norat și nptea, iar pe un timp rege şi ploios este
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mai bine ca să sistăm ori-ce vevărsare de apă, pentru a nu reci și mai tare pământul. Apa, ce putem între- 
buinţa la iârba mare. înainte de cosă este numai o 
apă limpede stu cel mult opalisată. Cu Ss dile înainte de -cosă, sistăm oră-ce inrigațiune pentru a svânta 
bine terenul, ca să putem umbla pe el vitele și ca- 
răle la făcutul și căratul fânului. Nu este însă r&u ca, ca în presera cosirei să-i dăm iareşi în decurs de câteva Gre o radă subţire de apă, pentru a face icba „turgescentă în scop de ao -putea tăia mai uşor, -.. După ridicarea, fânului iareși este de lipsă și utilă o revărsare de apă, timp de 2—3-dile neîntrerupt, 
fie cu apa limpede, su mai bună tulbure, pentru a tace să otăvescă din nou ierba. Vedem d6r pretutin- 
deni, că otăvirea. din nou Și. facerea otavei depinde 
unic, dacă la cosirea fânului sâu scurt după aceea 
pănă ce miriștea ierbei nu sa uscat încă, a. venit o ploie ori ba, sâu că terenul a avut umiditatea necesară 
seu nu. La fânaţele supuse ivrigaţiunei nu depindem 

“nică odată de mersul temperaturei, afară dacă un timp, “ploios nu ne dispenseză de irrigeţiune. Incolo conti- nuăm cu irrigaţiunea, și la otavă “ca și la fân tot la 8—5 dile pănă scurtă vreme înaintea, cosei S—14 qile 
când o sistăm iareși, pentru svântarea şi întărirea com- pletă a terenului. | d 

Irrigaţiunea la fânaţele artificiale făcute din nou să nu se facă. de loc, stu cu mare precauţiune pănă ce ierba nu a prins bine rădăcini, La cele semănate 
din nou prin o revărsare mai bruscă, apa, ar lua se- minţele mărunte și ţerina, fină; ȘI le-ar - aduna, și de- „ pune în câteva locui, iar încolo ar remăne pământul gol. La cele acoperite cu gli curentul de apă ar lua “numai, ţerina dintre glii seu ds sub ele şi plantele nu ar putea'-să prindă rădăcini în terenul. mobilisat. De aceia, la ele numai după 2—3 ani vom procede la o irrigaţiune sistematică. .. | | Pe 
IV, Ameliorarea și întreţinerea, fenaţelor naturale. In- „contestabil, că ivrigaţiunea este un mijloc de ame.- liorare' și sporirea, producțiunei la fânaţe. forte -în-



1 

semnat.. Totuşi ea nu 
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este pretutindenea posibilă din - causă că: marea majoritate a fânațelor o formâză cele: " naturale de veci, cari nu se pot irriga din causa lipsei „de apă, dar nică cel-puţin îngrăşa s6u gunoi, din lipsă de materii fertilisante potrivite şi a mijlocelor de trans- port și numai rar se amendâză cu bătătura. Majori- tatea, lor nu se gunoesce de loc, ci an de an li-se ia câte: o recoltă două de fen, fără de a le restiţui sub- stanțele luate. | 

“Și aceste merită deci attențiunea nostră, căci de multe-ori cu puţine sacrifitii, putem face niult pentru ameliorarea, lor. Unele 
de an, şi producţiunea 

din ele tinjesc de secetă, an 
lor este insuficientă; de nulte- ori nici nu avem ce cosi; altele suferă de prea multă umiditate, au apa stagr "antă la, suprafaţă su în subsol, . : în urma căreia, deși. producțiunea, lor de iârbă ar fi suficientă, totuși ea este de rea calitate — rogoz6să şi cu alte plante acuatice. Ba de multe-oră una și ace- iaşi livade, ne oferă ambele estremităţi:. ici dilme și graiuri, unde plantele sufer și tinjese de secetă, colo în nemijlocita apropiere de ele, este terenul rovinos” şi. băltos, cu rogoz şi papură. O-aplanare şi nivelare - a lor ar evită ambele 

În alte împtrejură 

estreme cu puţine sacrificii. 
ri producțiunea, fânațelor este „ insuficientă, s6u din causa vegetaţiunei, „care este rară şi de calitate inferi6 ră plină de. muschi si lante. ! ŞI D vătămătore, seu din causa terenului, care prin muşu- Y6iele numărâse de cărti ță, ori că prin pășunatul cu vitele mari pe timp de plâie şi primăvara, când pământul era m6le, terenul și-a 

tea încheiată; el presir 
perdut forma sa 'plană Și pajiş- 
tă tot ridicături și vetre g6le, unde nici cosa nu pote prinde și nici are ce tăia. 

- Tote aceste casuri şi altele de felul lor, merită "0 grabnică îndreptare, și cu puţin se pâte face mult, 
Fânaţele de pe coste, coline și dilme, cari tin-. . jesc..vecriie de secetă, 

ordinar este insuficient 
a le desfiinţa: a sparg 

şi .producţiunea lor ierba de 
ă, acelea sunt mai nimerit de 
e țelina cu totul, și a le pre-
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face. în ţerini, și ca locuri de arătură, on. plantate: cu pomi şi arbori de sigur vor da fol&se-mai mari. Peneţele cu terenul accidentat cu dilme, vadură și "prevalui resultate mai des din pământul scos, acelea, se pot obli şi nivela, “tăind dilmele .și ridicăturile şi cu pământul lor umplând virtâpele și găurile. În acest scop, dacă iarbă crescută. pe ele. este de: bună. - - calitate, care merită să fie „conservată, atunei. tăieni şi .ridicăm mai întâiu gliile cu pajiștea veche, și apoi. punem: pământul humos: deosebit pentru a-l putea pune iareși de asupra şi în urmă numai. procedem la plănarea lor cu pământul inert din “subsol. Trans- portul de pământ se: pote face prin aruncare „Cu cas- maua, şi:lopată a pământului săpat, - seu prin căratul cu r6ba, telâga-cu vite oră vagonete. Cu. râba și te.- lega putem umbla numai pe un teren solid și svântat „pe când cu vagonetele putem. circula. și pe un teren mlăștinos și mâle, ÎN e ae 

___ La aceste obliri de teren, pe cât este. posibil fa- cem pante inclinate ca, acolo, unde 'ni:se oferă oca- siunea să le putem ivriga, după ce obstaclul. principal . al irrigaţiunei, dilmele a fost înlăturate. După ce am “planat locul întindom pământul humos pe de. asupra și-l acoperim cu gliile vechi, seu că-l semănăm din nou cu semință. de ierburi. Atât gliile cât și itrba resăriţă “din semință numai atunci va prinde bine rădăcina și pământul se va inerba cum se cade,. când ele vor găsi un pământ humos și bine 'ventilat luat dela su. prafață, iar nică de cum. un pământ sărac în substanţe organice ori un Pământ inert, luat din subsol. 
Terenul care și-a perdut; suprafața sa omogenă - “prin mușurdiele vechi ȘI noui, scâse de cărtițe. s6u. „prin 'călcarea vitelor, când pământul era m6le,'se pâte : plana prin grăpare, prin împrăștierea mușurdielor sâu prin apăsarea cu un tăvălug greu. Totuși atât în -w- ma mușurdielor împrăștiate cât și a căleaturilor de vite rămâne mult loc gol, lipsit de 'oră-ce vegetaţiune mai mulţi ani de-arândul ; de- aceia ar fi mai bine ca muşurdiele vechi şi inerbate, în loc. de împrăştiere. să
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le erestăm cu. o. casma în „patru, să ridicăm; gliile 
pentru a-putea, scote țerina . de sub ele. şi să o îm- prăștiem, iar în urmă Să apăsăm gliile cu piciorul la pământ. . e | - 

În urma .călcăturei vitelor pe pământul mâle s'au 
tormat cocidce seu mășălii și urme; adecă terenul in- vescut cu: vetre de ierbă desă s'a ridicat .în sus, și pe lângă ele unde. a, ajuns copitele vitelor au călcat şi „apăsat i6rba în adâncime de au distrus'o -cu totul. Prin o îndesare cu 'tăvălugul sar nivela încât-va te- - „Yenul, der în locul urmelor de odini6ră, pământul re- mâne iareşi nud. Apoi mășăliile sunt de obiceiu for- „mate din ierburi aspre  lemnâse, rog6ze 's6u arbuști "aşa şi prin-0 apăsare. a lor, nu vom obține un resul- tat dorit. Aceste ar fi mai bine de a le tăia cu plu- gul s6u casmaua și apoi uscate le dăm foc, iar în cenușă, şi țerina lor să semănăm alte ierburi de valâre. Alte- ori un atare teren s'ar putea nivela şi prin cobnaţiune abătând: un curs de apă tulbure, încăreată de nămol și nisip în mlăștină şi rovină, unde oprihdu-o "ȘI va depune tot nămolul adus și în câţi-va “ani se astupă găurile şi terenul se nivelâză cu totul: cu schimbarea calităţilor fisice ale solului totodată, se schimbă suc- cesive și vegetaţiurea lui. | 

Fânaţele, cazi sunt rogozose şi conţin și alte plante acuatice: ca trestie, papură, cucuta de apă ete. au totdâuna lipsă de drenagiu, și după svântarea lor. „dispare rogozul' și plantele acuatice de sine. Une-oză le putem şi:noi veni înajutor, acoperind mlaştina, 

, 

scursă cu o pătură de nisip din pământ fertil, în care semânăm direct sămânță de ierburi de valdre. Pentru acoperirea marecagiului și. turbei putem întrebuința . “cu bun succes un pământ humos, nămol.și pulbere de pe strade, nămolul din șanțurile şoselelor și cel adus şi depus de ape ete., sâu margă, pe care o cărăm tomna, sâu iârna; și o întindem îndată pentru: ca pănă, „primăvara următore. ea să se mă&runțescă. Când tere- nul marecagios și turbos are lipsă. de substanţe mi- nerale, “i putem da chiar şi numai un nisip. curaţ ca
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„„ &coperemânt şi tot are bun etect, căci. el comprimeză marecagiul și dă gramineelor un teren svântat pentru desvoltare. Stratul de acoperire să, fie de 8S—10 cm. grosime. : A i - Numai când terenul marecagios și turbos conţine în sol și subsol: substanțe tocsice. bituminose:: osii „de ter și sulf, a căron presență se pote cunâsce după . colorile metalice ale apei și după creseerea, unei plante — lânăriţa, (Eriophorum) — nu se pote amenda alttel, decât dându-i pirjol, după ce lam uscat bine, iar peste cenușa lui dând un compost bun . și 'sem&nându-l- din .. nou cu plante de valâre. . Sa =. Fânaţele în cari s'au încuibat multe buruieni, și plante vătămătore,. aceste trebuese smulse sâu sc6se cu rădăcina cu tot: Numai. scoțându-le din . rădăcină „câți-va ani de-a rândul. se pot „€le stirpi. Pe. fenaţele „vechi neglijăte se pote întineri ierbă prin o grăpare . sistematică, 'cu -o grapă ascuţită, de fer stu cu o răqă- „t6re de lived şi prin gunoire ca plantele venind ' în „„ contact divect cu ţerina nouă Și. mai multe principii | alimentare, ele vor forma noui rădăcini şi odrăsli din nou. „.. Muschiul“ și e6da mânzului — Fguisehun — în i6rbă, sunt tot-dâuna semnalul ca terenul. este sărac și ave lipsă de îngrăşare, fie cu gunoiu, mărunt, fie cu un compost bun. După îngrășarea, terenului ele dispar de -sine și în locul lor sa ivesce. iârbă, Muschiul se mai pâte stirpi şi prin ivrigaţiune, prin grăpare sâu | Prin vitriol-sulfat de fei'" dissolvat -seu împrăștiat . în formă de pulbere înaintea, unei ploi. Afară de gunoiu mărunt putem întrebuința cenușă, urină diluată,. ete. 

mănându-le cu ierbă, eventual punând peste ele glii inerbate, câ rădăcinile plantelor să se întindă și îm- brace locul. gol după figurile alăturate. , 
LI „UD 00g Lp IOD 0 a | E "1O00a0B IT ILȚ aDauana Dr. G. Maior. năgricultura rațională“ II, 
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— 562 — 

"La fânaţe vechi şi negligiate de tot, unde i&rba 
este de tot rară s6u numai buruieni în loc de jerbă, 
acolo cel mai nimerit lucru pentru îndreptare este, 
de a sparge țelina cu totul și 4—5 ani de dile-a lu- 
cra şi gunoi bine pământul, cultivându-l cu meiu, ovăs, 
hrișcă şi cel puțin 2 ani consecutivi cu plante prăși- 
tre porumb, cartofi pentru a, fărima și mărunți bine: 

- ghile uscate, și în urma lor putem iareși semăna ier- 
buni de tf6naţ sub o plantă protectâre — ovăs. Si 
în alte condițiuni. se recomandă une-ori la fenaţele - 
mai vechi spargerea ţelinei şi cultivarea lor 3—4 ani 

„de dile cu plante agricole pentru a îngrășa şi mobi: 
lisa bine terenul şi apoi a le însemința din nou cu 
ierbă, s6u a le lăsa să se inerbeze singure. = 

Pe acesta se baseză culiura moinelor, unde: pă- 
m6ntul servesce alternativ ca arătură şi fenaţ. 
„Dintre: buruieni sunt: ciulinul seu scaiul muscă- 
lesc, -Xanthium spinosum., grâul prepeliței ÎMelampyrum 
arvense, cresta cocoșului Rhinanthus crista gali, ierba 
dintelui  Fuphrasia odonttes, i&rba, păduchilor Pedicularis 
palustris, se ivesc adese-oră prin pășunile și fânaţele 
umede etc., cari tâte trebuese scose . din rădăcină; 
apoi sunt şi unele ciuperci și plante parasite, cari. 
atacă une-ori ierburile: tăciunele Ustilago carbo atacă 
pe cele mai multe graminee, face stricăciune în se- 
mință cu deosebire la ovăscior Avena elatior apoi ru- 
gina . Puccinia graminis, P. straminis şi . P. coronata se 
ivesc” une-ori şi pe ierburi; cârna sâu pintenile Cla- 
viceps purpurea. se ivesce une-ori pe golomoţ, Dac- 
tylis glomerata, pe codină.: Alopecurus pralensis. şi pe 
ierba lui Thimotei Pyleuu pratense. Cea din urmă. mai 
este atacată une-oră și de cătră un mucigaiu Epichloe 
iyphina, care o năbușesce cu totul. Plantele din fami- 
lia papilionaceelor sunt atăcate de torţel sâu Cuscuta. 
Cuscuta tritoliorum şi de pălie s6u mâna Erysiphe le- 
guminosarum şi rugina; Uromyces appendiculatus ete 

Dintre insecte atacă, ierburile vermele de pămânv 
Melolontha vulgaris, care le râde rădăcinile în pământ, 
apoi omida dela Agriotes segetis şi A. obscurus, vermele
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1 , „sirmă încă le râde rădăcinile; - buha sem&năturilor “-Hadena 'polydon L., Hadena Vasilinea încă. sunt forte vă- tămătore. Omida dela, Chaveas  graminis fig. 200, este ci! deosebire fârte pericul6să în ţările nordice Rusia, Svedia,. Norvegia, căci rade. iârba ca 'cu briciul, şi lasă pământul nuq în. urma ei. Sa iviţ și la noi în 

   
Fig. 200, Chareas Braminis, 

anul 1895 în judeţele: Fălciu şi “Tutova, Ea pote fi distrusă prin căleare cu vitele, prin tăvălugire seu prin submersiune. | i Desvoltarea,. și crescerea ierbei depinde mult de - „teren,. umiditate climă şi mersul temperaturei, O pri- - măvară frumâsă și caldă pote să facă ca iârba să fie mare și aptă pentru câsă cu 3—4 săptămâni înaintea altor ani,. și vice Versa; o primăvară -rece și „Vara, se- „cetosă nu numai că întârdie. forte mult  vegetaţiu- mea, dar ierba este dară de nu avem ce „Cosi, adecă. „ce prinde cu câsa, În anii ploioși se fac multe. pa- pilionacee, iar în anii secetoși ele abia, se găsesc prin | . ierbă. În anii secetoși irba. este rară și se compune mai numai din un păiuş uscat, fiind-că; ierburile supe- ri6re s'au desvoltaţ ŞI inspicat înaintea celor mărunte Și ele au și depus deja semința, înainte de ce aceste ar fi putut cresce, - 
VI. Recolta fenaţelor. Recolta la fânaţe se numesce „eositul și făcutul t6nului, căci i&ba se cosesce. când este în flâre și se usucă în stare ' verde pentru a se face. fân. | | Aa .. În privinţa, cosirei ierbei deşi ea, este de timpu- riu înaltă ca să o putem tăia, totuşi trebue să o lă- -săm să ajungă re-care grad anumit de maturitate, pentru a: o putea cosi cu folos. Acel stadiu de matu- i a 86%



, 
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ritate potrivit pentru cosire este atunci, când majori- 
tatea ierburilor este în fl6re. Cosindu-o mai de tim-:? 
puriu, perdem din cantitate, căci. ierburile inferidre 
nu sunt încă suficient desvoltate, iar cele înalte sunt 

- încă prea crude şi fără putere — fără vlagă — în ele, 
deci perderea; este destul de simțită. Și iareși amânând 
multă vreme. cosirea, lor, încă avem perderi în cali- 
tate, de. 6re-ce prin aceia lăsăm ca; ierburile superidre ÎN 
inspicate și plantele cocenâse şi beţose să înlemnescă 
cu totul și să producă seminţă, încât atunci nu mai. 
dau fen,-ci numai un fel de paie, iar 'semința li. se 
scutură la uscatul fânului, dă multă rumegătură s6u 
aceia ce numim de obiceiă fisre de fen.. a 

"Apoi pentru cositul ierbei trebue să avem în ve-. 
dere şi. umbletul timpului, dacă ește statornice și cald, 
oră este schimbăcios,- căci f6nul se pâte 'usca numai | 
pe un timp senin și cald. Şi în fine şi recoltele, 'ce. 
sunt să luăm terenului în acel: an, dacă este să fa-': 
cem și .otavă oră numai fân;. când este să facem :nu- 
mai fân,. putem amâna cosirea şi pănă mai târdiu, 
iar dacă este să facem și otavă. trebuesce să co- 
sim f6nul de timpuriu, încât nu numai ca să se pâtă 

„tace otava, dar să avem și timp cald în de ajuns pen- 
„iu a o putea usca. De aceea i6naţele, cai sunţ me- 
nite să producă şi otavă tot-d6una se cosesce niai de 
timpuriu, adecă înaintea secerei grâului și nici odată 
nu se lasă pănă după secere. | ae 

„" Cositul fEnului -se face cu câsa simplă seu 
„cu -cositorea, mecanică.: Un cosacit espert cosesce 
0,36—05 ha pe di, pe când o cosit6re trasă de 2 cai. 
cosesce pe di 3,5—4,6 ha. La cosire lucrătorii. tre- 

"buesc ţinuţi ca ei să taie i&ba uniform să nu.lase 
come și muchi netăiate şi să nu radă ierba. prea de 
jos cu pământ cu tot ca să distrugă și embrionii 'la- 
tenți, dar nici să nu.o taie prea de sus ca să lase o 

-mirişte prea mare, care ar putea să împedice. cosirea, 
”otăvei,. 

La cosit depinde mult . de zelul şi iscusința; lu: 
„erătorului, și pentru. ca lucrul să mergă mai cu spor,



— 565 — 

“tot-dâuna punem pe cosacii esperimentaţi în frunte.. Și instrumentul decide mult, dacă. câsa este, de bună. - calitate și trebuesce rar ascuţită și bătută scu nu, o 1: De angajat şi plătit este mai bine să angajem lucră- „torii pentru câsă cu diua, nu “numai fiind-că atunci ei . cosesc cu mai multă îngrijire ierba, der dacă, cere tre. ““buință, “i putem lua, o parte s6u și toţi bărbaţii dela - COsă pe o ră două, când ne. amenință o plâie-cu | fenul aprope uscat şi întins, să-i punem la, - strîns fânul şi tăcut 'căpite, clăit, căci de ordinar bărbaţii au mai _ multă esperiență în adunatul f6nului decât femeile, și „ei sunt și mai robuştă la ridicatul lui. Un ajutor seu . “conducător espert într'o ră două, ne p6te aduce ser- vicii imense în faţa, periculului iminent ; pe când, dacă cosacii ar fi tocmiţi în acord, noi nu putem . dispune „de ei şi: nici ai lua dela c6să, E  I&rba, se taie mai bine dimineja şi sera pe rouă: 's6u-pe timp de ploie, pănă când plantele sunt turges- „cente, iar la. fânaţele artificiale după ce le-am. irrigat câteva re în sâra „precedentă. Plantele cocensse şi „beţâse, ca și ierbuiile mărunte. și „aspre — ca părul porcului și festică — se. lasă tot-dâuna “a, se tăia di- „„mineţa pe rouă, căcă după. ce. sau. ofelit încât-va, şi | „-pe'un timp cald, ele se taie forte: anevoe. De altfel “am putea cosi plantele. şi pe timp ploios, dacă am fi „siguri de îndreptarea „timpului, căci atunci, ele tote „se taie tot-duna bine. Ierba tăiată pănă ce n'a în- "ceput încă a se'ofeli Și dâcă o plouă, nu-i ştrică nimic, „Căci nu se spălăcesce nici înnegresce; însă ea. 'și perde „cul6rea, și .o parte din 'șubstânţe atunci, când .a înce- put deja :a se usca şi apoi. 0. ajunge rouă şi plâiă.... 
= Uscatul fenului. Useatul fânului. depinde în prima linie de: temperatură, şi apoi de braţe. De obiceiu „după fie-care cosaciu caleulăm trei persone pentru us- „catul: f&nului,: d6x aceste pot fi şi numai femei și -ti- „neră, băieță sâu fete. Când timpul este cald 'și -stator- nic, atunci: fânul : se. usucă 'aprâpe singur și ne tre- buesce relativ puţină muncă pentru a-l. aduna și pune. în puredie și capițe. Când însă timpul e nestatornie
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seu ploios, atunci. ne trebuesc multe braţe pentru a-l 
putea. mișca, întinde, întârce, scutura de repeţite-ori: 
pe di pentru a-l putea usca la vânt, Însă greșită este 
metoda, de a-l lăsa așa de mult întins pe brasde, pănă 
ce s'a uscat la. suprafață aprope suficient, pe când. 
dedesupt este încă iârba, verde, căci prin aceia, cel 
dela. suprafaţă 'și perde numai din colâre și aroma, 
sa:tără de a se putea usca cel de desupt.. NE 

Uscarea cea mai nimerită este de a-l. întârce în 
continuu pe o parte și altă, pentru ca, să nu-și perâă, 
din substanţele nutritive și culrea,; şi deci pe câte po- 
sibil- nici odată să nu rămână sera nestrins în purcgie- . 
și capițe' ca să-l bată voua și plâia și să-l spălăcâscă.: 
Căpiţele lui se fac consecutiv pe fie-care di ce trece, 
tot mai mari. Dacă timpul este: cald şi favorabil, în- 
2—3 dile îl putem usca. de ajuns, iar dacă este noros. 
şi cu ploi, atunci ne trebuesc braţe îndoită şi abia în 
10 dile îl putem usca, definitiv, căci după fie-care plâie 
şi rouă, el fiind tare igroscopic "Şi atrage umiditate 
din atmosferă şi se slobâde s6u se lasă, şi trebuesce- 
întins și uscat din nou. 
„Un fân bine tăcut, trebue să-şi păstreze. culd- 

rea, sa verde primitivă și aroma să şi să nu presinte 
nici un miros deosebit. Totuşi reducţiunile principiilor 
aromatice sunt însemnate la început — mirosul delicios 
de tân—care mai târdiu, după ce :fenul s'a aşezat, se 
perde. e 

" P6nul plouat și bătut de rouă, și perde nu numai 
culdrea sa verde naturală se spălăcesce şi înnegresce,; 
der cu culdrea, el perde, tot-odată șI o parte din sub- 
stanțele sale nutritive — azotâse — cani sunt solubile 
în apă rece, așa, că perderile sunt îndoite. Mult ne 
ajută la facerea fânului, d6că dispunem . sâu nu de 
braţe suficiente la un moment dat, ca să nu .ne su-. 

„prindă plâia cu el întins și nestrîns; ceea, ce prea des 
se întâmplă... e i 
„Lipsa de braţe o putem compensa în parte şi 

prin mașini: mașina de întors și scuturat fenul, şi 
prin grebla mecanică. Cu . deosebire grebla mecanică
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n'ar trebui să lipsescă. dela, curtea nici unui agricul- tor cu moșia comasată. Da | - Otava se cosesce mai. uşor decât fânul, der se . usucă mai anevoe din causă, că plantele fiind mai fragede, ele sunt suculente şi cătră tomnă, diua este - “mai scurtă şi s6rele nu are -așa mare putere ca în căldura” caniculară de vară.. Cu tote aceste și otava, trebuesce bine uscată, mai bine chiar decât fânul, fiind-că ea, se încăldesce, -se slobâde mai tare, și strică mai curând decât fânul,. | | îi 4 Încăreatul fenului se face cu furci de lemn Și de ter, cu câte 2-—3 Și 4 corne, şi se încarcă, cu prefe- . rință pe. cară lungi. Esistă însă Și mașini de încărcat fânul, atât pe dinainte câț și pe dinapoi — un fe] de elevatâre de fen. Mai practice sunt aşa numitele Harpune seu cance americane, un fel de cârlige pentru a prinde. mult fen, şi a-l ridica în car. eventual pe claie. E E Pentru -comereiul și transportul de fân pe calea ferată și șlepuri este însă indispensabil de a-l îndesa “și lega în pachete comprimate. Pentru acesta se În- 
trebuințeză mașini de com- „primat f6nul cu mânile fi. „gura -201,. cu virtej de vite 
și cu abur. Mașina lui In." 

    
  

     

  

Fig. 201. Presa de fân manuală, Rig. 202. Presa de tn cu abur, gersoll servită de 3 omeni legă pe oră 3—4 pachete. a -100 klga., și- dela un metru cub îl reduce la 0,36 m. Mașina lui Dederik cu. abur legă fânul aruncat din furcă cu ajutorul . unei pârghii Împingându-l întrun.
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coș, și "i reduce volumul dela 1 mA. la 0,18 m? Ma- 
șina servită de 5 Gmeni lesă: un pachet a 75—100;.. Ș i Să | AR -Klgr. în timp de 5 minute: 120 pachete sunt încărcă-. - 
tură, normală pentru un vagon. o e 

« Producţiunea fenaţelor. Producţiunea fânaţelor 
este forte variabilă și depinde de multe circumstanţe : 
de teren, climă, -mersul timpului, de floră, folâse ete. 
Apoi dâcă le cosim numai odată; de două sâu de 
trei-oră în decursul unui an. Ea se schimbă dela un 
teren la altul, dintr'un: an în ăltul: Chiar -pe unul și 
acelâși teren în aceiași localitate putem avea o pro- 
ducțiune diferită cantitativ. și calitativ după cum a : 
tost anul de favorabil seu nu-pentru unele seu altfel 
de plante. Sa - Mt 

» Fânaţele irrigate sunt tot-deuna cele mai sigure în 
producţiune între tote; ele stau în fruntea, tuturor f6. | 
națelor. Ele dau pe fie-care an câte două şi trei re- 
colte; în Lombardia fânațele irrigate se cosese de 
5—6 oră pe an.-Producţiunea lor se pote evalua fân 
cu otava la olaltă la 75—100 q la ha pe an. | 

După ele vin livedile de lunci, cari încă dau câte 
2—3 iecolte pe an, și a căror producțiune se pâte 
evalua la 35—50 d la ha; irigaţiunea și submersiu- 
nea regulată la 4-—5 ani odată le asigură productivi- | 
tatea lor, iar apropierea rîului le oferă umiditatea 
necesară prin capilaritate. Apoi urmeză : fânaţele si- 
tuate afară din raionul de inundaţiune; ele: dau câte 

„una şi două recolte pe an după mersul timpului, în 
termin mediu câte 30—40 q'la ha. Penaţele:. de pe 
locurile mai ridicate, dau câte o singură recoltă de 
fân şi ceva pășune :920—295 q; apoi fenaţele după li- . 
vedile de pomi, din crânguri, păduri, plaiură etc., dau 
câte 15—20 q la ha. Iar tânaţele rogozose dau mult 
nutreţ 40 —50 q la ha, numai cât el este insalubru şi: 
de calitate inferidră, rogoz, încât vitele âbia îl mă- 
nâncă. Un car de fân: de 800 klgr. recere un spaţiu 

+ de 6,5—12 m3; 1 metru cub de fân de livade cân-. 
tăresce la început 76 kler., după o lună 92 klgr.=—21/0,, 3 
după 6 luni 109 klgr. = 180).
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. Calitatea fânului. nu depinde numai de flora, care-l compune, ci și de uscatul Şi conservatul lui: adecă „de stadiul de desvoltare în care se găsesc plantele la cosit, decă celulosa din ele era înlemnită sâu nu „ca să-o pâtă digera ori ba, apoi decă este nutritiv ori „nu, adecă substanțele azotose sunt abundente oxy pu- ține. Tot-d&una plantele tinere sunt bogate în azot și acid fosforic, din' care o bună parte mai târdii se „perde și depune în- semință, iar celulosa se înlem- nesce. i a - ! | „Afară de fân şi -otavă f&naţele ne. mai dau şi o. pășune pentru vite, cele cari dau numai fân, mai. multă; cele cu. două recolte, mai puţină. Pășunatul „ f&naţelor se face primăvara pănă cătră St, George și . „vara s6u tâmna. după ridicatul fânului su a otăvei. Când pământul este mâle nu este bine ca să păşunăm pe livedi cu vitele masi, ci numai cu cele mărunte. Pe fânaţele ivrigate nu putem pășuna decât cu oile, căci tote eclelalte vite domestice cu _copita lor mai mare ne-ar distruge canalele şi rigolele.. o - Producţiunea de i&bă — ea pășune — este la. tEnaţele ce se. cosesc de două-ori pe an 10—15%/, din val6rea, f&nului şi otăvei; iar la cele cari se cosesc » numai odată de 20-—30%/, din val6rea fenului. NI „_- Afară de fân și pășune livedile une-oră sunt plantate Și cu plantaţiuni de arbori, în special cu pomi fructiteni : „Pruni, peri, meri, nuci, s6u și numai cu arbori oră ar buştă, cari încă da Gre-cari fol6se. În genere însă pe sub arbori, iârba este mai puțină și de calitate inte. Ti6ră- fiind crescută la umbră, dâr lipsa este compen- "sată prin venitul din fructe ori din lemne. Cână ar- borii şi plantaţiunile se găsesc numai pe marginile fânaţului atunci este mai bine, căci ele ;servese ca. “plantaţiuni de protecţiune, și nu diminusză producțiu. „nea de isrbă. îi Da



Cap. SII. - 

o „Despre pășuni. 

„Numim. pășune, islaz, suhat, munte. seu îmaş pentru 
vite acel teren inerbat cu pajiştea; încheiată, care ser- 
vesce numai pentru nutrițiunea directă a, vitelor do-. 

„ mestice. Afară de pascutul su Pășunatul cu vitele, 
terenul nu ne oferă nici un alt folos,. ssu cel mult 
nisce fol6se accesorii și cu totul neînsemnate, La ele 
terenul încă nu se ară și ţelină nu se sparge nici odată 
iar de înseminţat și semănat din nou pe cale artifi- 

cială, se întâmplă. forte rar. De cele mai multe:oză 
ele sunt înseminţate și produse de însași muma 'na- 
tură, și noi ne folosim de ele numai ca de un dar - 
gratuit al naturei. o: | 

Pentru pășuni terenul. pote fi. gros s6u subțire, - 
nisipos, lutos s6u argilos, numai tot-dsuna el. să fie 
fresce, pentru ca plantele să-și aibă umiditatea nece- 
sară. Vegetaţiunea lor se compune după cum am vă . 
dut mai sus numai din plante mărunte imferidre, 
cari suportă ușor :r6derea su ruperea repețită a vâr- 
turilor toilor, și se propagă mai mult prin rhizomi 
decât prin semință, și coprinde mai tot plante vi- 
vace s6u perenali și torte puţine anual. | 

„ „Din -causă că pășunile de obiceiu nu se semână 
șI: nici nu :se' recolteză direct: de om cu mașini 
s6u unelte, ci numai de cătră vite şi iârba lor se 
tolosesce tot-d6una la fața, locului, ele recer între tâte 
culturile și modul de folosire a pământului tot-d6una 
capitalul cel mai mic de esploatațiune, braţe și spese 
puține, și se pot esploata în mic ca ȘI în mare cu 

N
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deplin succes. Ele se potrivesc şi rentză atât sub ra- porturi economice estensive, cât și intensive. ae Țările puţin populate şi lipsite de capitaluri, fo- losese pământul lor productiv ca pășuni și păduri şi pastoria, su crescerea vitelor este ocupaţiunea prin- cipală a locuitorilor și esportâză produsele solului şi „în formă de produse animalice: carne, sărată, păstramă seu piei ete. Actualmente întinsele câmpii și stepe ale Rusiei meridionale preriile pampas. Americei de Nord şi sud și lanos: din Australia -ete., servesc cu deo- sebire crescerei vitelor ca suhaturi. de veci, și espor-. teză, produsele solului în formă, de produse animalice; aceiași sistemă se practică încă la noi în Dobrogea, și se practică cu câteva decenii în urmă în intrega câmpie a României și. Moldova, și pe pustele Ungariei. „La noi vasta stepă a 'Bărăganului,: întreg județul Ialomiţa cu o bună parte din judeţul Buzău-și Brăila era, înainte vreme 'numai un vast teren -de pășune, şi păs- toria forma singură ocupaţiune a locuitorilor de acolo, pe cari le îngrășau peste vară şi tâmna le tăiau în salhanale scu esportau: vii din țeră ; astădi numai Dobrogea. și Balta, adecă terenul de inundaţiune din Delta, şi ostro- vele Dunărei, .sevese încă ca, păşune nelimitată, iar Bărăganul este aprope întreg supus plugăriei. To așa 'şi în Ungaria, pe pustele din șesul Tisei și Dunărei înainte era numai! păstoria ocupaţiunea locuitorilor, astădi însă şi acolo resistă greutatea agriculturei un- gare pe Alfoldul proverbial de mănos. E "Dar pășunele de veei. și-'cele artificiale pot să ren- teze pământul şi sub raporturi! cu totul. opuse, în ju- rul orașelor masi și. în centrele. industaiale, unde pro- dusele animalice- se caută mult și plătesc forte bine; şi în ataui. condițiuni. ele „pot fi chiar superidre agri- culturei. Dovadă despre acestea sunt țările industriale din cele mai culte -ca Emglitera, Elveţia, - Danimarea, Ollanda, unde păstoria este mult “superidră : agricultu. -. rei. .În -Englitera. pe fie-care an deci “de mik de hectare de ţerihe -sunt transformate în fenaţe şi pă- uni naturale și artificiale, căci acolo unde agricultura,
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intensivă nu mai: renteză cu .tâte îngrășemintele .chi- 
mice, pote -să . se: renteze încă cu bun succes cres- 

„cerea raţională a vitelor. Și la .noi păşunile bune de 
luncă dau beneficiu sigur, și mai mare decâţ țârinele. 

* “Totuşi noi vom lăsa numai acele. terenuri ca să se - 
inerbeze pentru pășuni naturale de veci, cari din causa 

“solului şi a situaţiunei lor se preteză fârte bine la acesta, : - 
și ca atari pot să dea mai mari fol6se decât oră care 
alta. Astfel sunt terenurile jose, și cele situate în. apro: 

„pierea cursurilor de apă prea espuse inundaţiunei, apoi | 
anumite terenuri înalte și îndepărtate, ori prea pie- 
zișe; terenuri prea îndepărtate, unde din causa, depăr- 
tărei lor șia dificultăţilor de transport nu rentză agri- 
cultura etc., şi le lăsăm. pe tâte acestea ca să şe iner-: 
beze şi tolosim' cu vitele ca pășune de veci, a 

“Faţă de ţerine şi livedi, pășunile au avantagiul, 
că la'ruperea repeţită a ierbei, vitele consumă înta”o - 
porțiune anumită: de ierbă 'tinără de 2—3 oră atâtea 
principii nutritive, azot și acid fosforic ete., cât ar fi 

„mai târdiu în iârba uscată: fân, paie, după ce au “Pro- 
„dus semința, şi prin aceia silim plantele să înfrățescă 
şi odrăslâscă 'din nou; Abundenţa în “substanţe plas- 
tice — nutritive — și uşăra lor digestibilitate se pâte 
observa şi după esteriorul vitelor, căci după ce au 
fost scâse la ierbă verde vitele 'ş1 schimbă îndată as- 
pectul esterior, părul devine lins şi se spală, cele 'f&- 
tate dau lapte mai mult și mai substanţios. — mai. 
gras — vitele se îngrașă, sporesc în volum şi greutate. 

După localitate şi situaţiune păşunile :se împart 
iu păşuni de munte, de luncă, de: câmp de stepe şi 
de mlăștine: s6u baltă; iar după. folâse în pășuni grase 
și-slabe, după cum sunt menite să. îngrașe vitele, ori 
să le. dea numai hrana necesară de întreţinere pe 
timpul verei. După modul de formaţiune şi îngrijirea 
ce li-se dă, le împărțim în pășuni naturale de vecă, în 
pășuni artificiale și pășuni accesorii. | Ma aa 

In genere pășunilor li se dă cea mai puţină în- -: 
grijire între tâte terenurile, cel mult că Je facem scur- 
sori de apă şi curăţim de mărăcini și de buruienile, 

A



— 573 — 

„aflate în ele. De gunoit le gunoiin mai rar, iar ferti- litatea; li se conservă mai mult numai prin . gunoiul, ce: cade dela vitele dela: pășune; la. cele de luncă „une:oră și prin nămolul depus la, fie-care inundaţiune. Spese propriu dise avem la, ele numai . cu curățirea „lor, cu facerea 'de'scursori de apă, cu puţurile și.sghia. burile pentru adăpatul vitelor. şi cu eventuale planta- „-țiuni și țarcuri, menite să dea vitelor Gre-care adăpost şi protecţiune contra intemperiilor și asprimei climei. „ Lipsa de; păşuni naturale, omul caută să o com- penseze, prin pășuni artificiale și accesorii, Pășuni ar. tificiale sunt acelea, pe cai le facem noi înşine prin- : înseminţare - din nou și în vederea unui anumit scop. - Pășuni. accesorii sunt. acele terenuli, cari numai! ca, un. ce accesoriu și secundar servese de pășune, iar fo- losul principal îl oferă . pământul ca teren. arabil, f6- „naţ. seu pădure. - Între “pășunile accesorii se numără „Pășunatul : ogârelor, pășunea.. din miriște, păşunatul ţe- „rinilor în. cultura miestă, :păşunea, din. fenaţuri și is- „-lazuri, și. pășunatul crângutilor și pădurilor ete. Toţe „ „aceste se usitâză des: în tera n6stră! și pănă la: un | punct. Gre-care pot 'să compenseze pășunile naturale . - de veci; de aceia este necesar ca să ne dăm. bine „sema, de rolul și “val6rea reală a fie-căreia din ele, : întru cât. ele contribuese la 'esploataţiunea moşiei. -- Atară de aceste am -mai' putea, deosebi păşunile . după specia, , vitelor, Și categoria, lor in pășuni grase - pentru vitele puse: la îngrăşat: âpoi pășuni pentru vi- -- „tele trăgătore, şi “pentru cele: de rudă; deosebit de ele „aVem pășuni: pentru cai, vite cornute, 0i,. rimători şi gâsce. Acâstă diferință, consistă nu numai în deosebirea „de vegetaţiune după calitate, ci este basată pe.mo- dul de ruperea ierbei, usitat Ja fie-care specie de vite. Unde pășuneză calul, acolo pote pasce și boul şi vaca, ȘI bivolul;, iar după cal şi Gie, boul nu. are ce prinde; . pășunea, bună pentru bou și “bivol .pâte. să, fie .pericu- "16să pentru: 6ie, ca să-i producă călbâză, a „... Poreii sunţ periculoși ca și gâscele pe ori-ce pășuni - şi liveqi de val6re; aceia din causa rîmatului lor cău-
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tând rădăcini și larve de insecte, strică pajiştea, iar 
gâscele cu ciocul lor puternice rup i6rba prea 'de jos 
cu ochi şi rădăcină. cu -tot,- din. care causă ierburile 
de valdre tot-dâuna per după _ele.. „Unde ajunge picior 
de gâscă, de acolo iârba piere“. În fine vine: in conside- 
rare “şi mirosul mai. mult s6u mai puţin penetrant 
al fecaliilor, - care face. ierburile “inaccesibile vitelor. 
Din causa mirosului penetrant al gunoiului de die,. 
vitele bovine evită de a mai pasce pe unde a păscut 
odată Gia, chiar 'şi dâcă iârbă esistă. Băligile de vita 
cornută le suportă ușor calul, și mănâncă iârbă de 
pe lângă ele, iar nu şi dela ale sale. “Tot aşa şi vitele 
bovine: mănâncă binișor i&rba, crescută în băligile de. 

„cal, dar nu și pe cea din băligile proprii; Porcul ani- 
mal omnivor, cu baligile şi escretele sale „puţin: dige- 
rate.. aduce şi lasă în pășuni și livedi tot-d6una o 
mulţime de seminţe de buruieni, cari înainte nu erau 
acolo, și cu ele deterioreză pășunea.. 

, Păşunile accesorii, 
2. Păşunea din ogirele sterpe este cea mai des usitată la 

poporul nostru. Ea se practică cu deosebire la sistema bienală 
ŞI trienală supranumită şi ecoiomiu de două şi de trei câmpuri, în 
anul şi câmpul de ogor, unde pământul rămâne un an întreg 
ogor sterp, adecă fâră de a ne da vre-un folos Gre-care, cu 
scopul de a prepara terenul în mod corespundător pentru semă- 
năturile de tomnă. Acest an de ogor servesce des pentru pășu-. 
natul vitelor pe timp de vară, în lipsă de pășuni naturale de 

» Yecl şi în. multe localităţi: formeză, singura. pășune a locuitorilor. 
Acest păşunat este în sine tot-dcuna de puţină valdre, de 

„“6re-ce pe ţârinile arate plante de valdre și substanţidse nu se 
“găsesc nici odată, afară de pir Agropyrum vepens și câte-va. bu- 
ruieui, pe cari deși le mănâncă vitele însă nu sunt nutritive. | 
Cu atât mai puţine ierburi și plante nutritive se vor găsi însă 
în ogorele sterpe, sleite prin cultura rapace de cereale, şi în o 
climă arridă ca a, nâstră, unde vara, întregă pământul este pirlit 
d3 secetă. Deci în ogâre mai nici odată 'nu: se găsesce o pă- 
șune suficientă pentru vitele mari 'vara. Mai mult de 6—7
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E săptămâni nu putem conta. la o pășune satisfăcătâre în og6re șI numai pe un teren tare fertil, valrea ei se pote evalua la '/, din valdrea unei pășuni naturale. n Da Pirul eşit pe og&6re după arătură, deşi este dulce şi porcil și vitele cornute îl mănâncă cu mare poftă, “der trebuesce dis- | trus cu plugul, grapă și estirpatorul pentru a-l scâte și espune . la sore ca să se usucs și stirpescă, în decursul verei. Celelalte buruieni mai tâte rămân la păşunatul cu vitele de înfloresc şi produe semință, pe care împrăştiindu-o ele se înmulțesc şi propagă mai: departe; în loc de a le împuţina, și stirpi, din eon- tră noi le înmulţim fără să -voim, | Apoi prin' o pășunare îndelungată se paraliseză și face cu totul ilusoriu scopul primitiv al ogorului. Noi. lăsăm pământul ogor sterp și renunțăm la orl-ce. folos al lui un an întreg cu tendința, ca prin o lucrare sistematică - și repețită a lui: cu plugul. și grapa, estirpatorul. şi tăvălugul, mișcându-l şi întor- eendu-l necontenit, să-l punem când pe o parte când: pe alta în contactul direct cu aerul atmosferic și căldura,- ca seminţele de buruieni: și ierburi ce S'ar afla în el să germineze şi resara, şi apoi prin 0 nouă Imcrare să le- distrugem şi stirpim, în locul lor şi să silim altele să germineze; ca apoi să le distrugem încă și pe acelea, Tot așa procedem și față, de insecte și alte . animale, ce sar găsi în pământ, ca distrugând culcușurile şi cuiburile lor să le stirpim și alungăm și pe ele. Decr cu cât vom ara şi întârce. pământul ” mai des -pe o parte și alta, cu: atât se vor putea desvolta mai puţine plante și vitele -vor avea mai puţină pășune. . pa Din contră a amâna făcutul ogoiului pănă vara târdiu pe la secere stu pănă după secere, cum se face de multe-oră pentru a avea loc de imaș pentru: vite, este a, ne .frustra n0i înșine de folosul principal al ogorului adecă, de posibilitatea, de a'curăţi pă- | mentul de pir și buruieni şi al amenda, prin acţiunea sârelui şi căldurei de vară. Apoi prin o păşunare îndelungată nu numai că nu stirpim buruienile. şi seminţa de burnienr aflate în pământ, ci : le înmulţim prin seminţa ce am lăsat să o producă ele. Pășunea din ogore este ceva mai bună acolo, unde se practică cultura bienală și sistema moinelor; acea unde pămân- tul se folosesce numâi un an la plugărie, iar - celalalt rămâne islaz pentru vite; iar acesta unde. pământul se ară numai
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- câți-va! (4—5—6) ani şi servesce la producțiunea de cereale, și 

apoi îndoit numărul lor rămâne 'islaz, pășune pentru vite și f6-. 
„naţ, Și întrun cas şi în altul, „prin arătura intermitentă ochii 

de itrbă nici odată nu se distrug și gliile nu se perd, așa că: 

după un mic repaos, ierburile se pot desvolta şi încheia iareși, 

şi vitele găsesc în ogorele aceste mai multă hrană. 
În ork-ce cas în ogore este puţină pășune şi nu. este su-. 

Acientă decât. pentru vitele mărunte: oi, rimători și gâsce. 

| 2. Păşuneu din mirişti. "Tot aceleași consideraţiuni sunt: de 

invocat; şi contra pășunei din miriști : ca, și contra celei din 

"ogore, că nu este o pășune nutritivă și prin păscutul ei mai 
mult perdem. 'decât câştigăm. “Dâcă cerealele au reușit bine, 

atunci printre ele nu s'a putut face nici i6rbă nici buruieni, și . 

nu este decât miriștea sâcă, pe care vitele nu o pot râde; iar 

decă cerealele nu s'au făcut și semănăturile -au fost pline de 

buruieni '— palamidă, irbă roșie, osigă, neghină ete. —' atunci 

deși esistă ceva hrană pentru vite în mirişti, totuşi prin. pă- 

șunatul ei nu facem alta, decât să le lăsăm tote aceste buruieni 

să se cocă ca: şi mohorul ce ese mai târdiu și să producă, şi îm-. 

prăștie seminţa. Păşunea din miriști e bună și se. potrivesce 

propriu dis numai pentru porcă,. curci și gâsce, cari să adune 

spicele rămase pe loc și unele din buruieni ce se mai găsesc pe 

ici colo. Vitele mark şi mărunte de ordinar însă nu găsesc nici 

o hrană în ele. E 

Păşunea din miriști numai atunci vine în considerare și 

este de. 6re-care importanță :pentru vite, când sub cereale am 
semănat primăvara o plantă de -nutreţ: trifoiu, lucernă cu ierbă, 
căci atunci după ridicarea plantei protectore în: scurtă vreme 

cresce trifoiul şi lucernă de. acopere miriştea cu. totul, -şi pe 

lângă ore-care pază, vitele pot să pășuneze în „ea totă vara, 

pănă tomna târdiu și le dă o hrană substanţiosă. Altfel ele nu 

au ce găsi în ele, și prin illusia de pășune ne infectăm numai 

pământul mai tare cu buruieni și: seminţe” de buruieni de tot 

Afară de aceste prin. pășune pământul nud espus la arşița 

sârelui de vară se întăresce încât mai târdiu nu-l. putem ara 

decât cu multă greutate, pe când îndață după ridicarea recoltei. 
Pam putea: ara forte ușor cu 3—4 brăsdarul, ca miriștea, să se 

descompună pănă cătră tomnă şi prefacă în. humus.



3, Păşunarea lanurilor esterue. Lanurile esteme su „locurile prea îndepărtate şi unde nu avem comunicațiune directă ca să le putem căra gunoiu Și lucra sistematic, pe acelea de ordinar le folosim des prin pășunare cu gonitorele 'și vitele sterpe, cari păşuneză pe ele diua și nâptea şi cu bătătura, îngrășem în- câtva, şi pământul. După un repaos de mai. mulți ani, spargem ţelina și-i luăm 2—3 recolte de cereale și apoi le lăsăm iareşi să înțelinescă. - | 
Atât pășunea cât şi producţiunea, lor de cereale este mo- destă. Pământul fiind sărae ȘI negligiat din causa difticultăţilor de transport și comunicaţiune, nică. producțiunea de _icrbă nu pote fi însemnată, căcr pe ele cresc de obiceiu numai ierburi de „calitatea inferioră : paranghina Anthoranthum odloratum, iârba, câne-. lui păiuș Aira caespitosa, barbosa, „Androporgon Ischaemun şi Cyno- podon ductylon şi diferite feștici, cari decă sau ridicaţ ceva şi au dat în spic, vitele nu le ating mai mult; Ele ar da o pășune mai bună pentru oi și porer decât pentru vitele mau, 

4. Păşunatul crinilor în cultura; alternă. - Cu totul sub alt punct de vedere trebuesce privit pășunatul' din ţerine, când pă- "mântul se cultivă în mod sistematic în cultura, alternă seu schim- bătore, cu rotaţiuni lungă, de 6—8—10 aur. și mai bine, şi în lipsa de păşuni şi fenaţuri naturale, ţerinile au să ne dea atât - pășunea cât și fânul mecesar pentru vite, vâra și iernă. Atuner pământul fiind mai bine îngrijit şi mai bine lucrat, nu numai că este peste tot: mai productiv, dar înainte ds a lăsa pă- mântul de: islaz şi fânaţ, semănim rai întâiu sub planta, prece- dentă seminţa de ierburi și diferite specir de _trifoiu, —' Din aceste apoi nu numai că vom obţine în anul întâiu și âl doilea, un fân bun, ci și o pășune nutritivă pentru . vite pe alți 2—3 ani consecutivi. După 3-—4 anx dela semănat, ierburile se- semănate dispar și pământul pote fi.curăţit de ele cu multă în- lesnire. Amestecurile de ierburi, pentru diferite terenuri, vedi la capitulul despre fenaţele arțificiale pag. 435, o 
Tot așa se procede şi la sistema țercurilor, usitate în Hol- stein numai cât acolo tarlalele sunt împrejmuite cu. garduri vii înalte, cari apără vitele “la pășune contra intemperiilor şi le închid tot-odată, fără de a mai avea necesitate de păstor şi în arijire deosebiți. . i a 

Dr. G. Maior, „Agricultura rațională“ II... | 31:
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5. Păşunalul semenăturilor seu holdelor. Pășunatul holdelor este ceva întemplător şi se practică rar de tot tâmna și primă- vara așa încât nu putem conta cu siguranță nici odată pe el. Păşunarea semănăturilor tâmna scu primăvara -este supusă ]a multe eventualități, şi se usiteză numai atunci, când semănătu- rile sunt prea dese şi opulente, încât ne este temă că vor peri ierna, sub zăpadă, stu că vor cădea vara în urma îmbelșugărei. In schimb însă holda cea, fragedă și dulce este forte plăcută; vite. lor, și Ja vitele cu lapte le sporesce secrețiunea, laptelui în mod considerabil.: Sa - 
Pășunatul holdelor 'să se facă numai atunci, când holda “este prea înaintată seu prea mare față cu timpul, iar terenul este destul de solid ca, vitele să nu: se înglode şi lase urme în el. Semănăturile le pascem cu preferinţă cu vitele mărunte viţeii și oile, cari cu copita lor mică și ușăre pot să trecă peste ele fără a lăsa urme înapoia lor. La acesta nici odată să nu lăsăm oile să se împrăstie şi să păşuneze 'diua întregă pe un loe unde vor ele, ci în cârd compact, mânându-le dinapoi — de a olucul — ca. să reteze numai vârfurile plantelor, fără de a smulwe și. rădăcina seu de a le râde pănă la pământ. Cu -totul greşit este obiceiul de u învoi ciobani cu vite streine pe moșie, cari să pășuneze tâtă iera și primăvara pe semănături fără de a ținea cont de starea semenăturilor și de mersul timpului. 

6. Pişunatul fenațelor naturule și artificiule este între păşu- nile accesorii pâie cel mai important, dintre tote. EI este de mare importanță pentru ori-ce economie, primăvara pentru a. spori secreţiunea, laptelui la oile fătate, şi o nutrire mai abun- dentă a mieilor, ceea, ce la consumaţiunea mare de miei usitată la poporul nostru face forte mult, pentru ai putea desface de. timpuriu cu bun preț. Apoi vara și tâmna, prin păşunatul ca vitele mari și mărunte utilisăm încă pe deplin cmele și:mu- "chile de isrbă, rămase neatinse de cosă și mașină, sâu iârba pe care nu am putut cosi din causa scurțimei ei etc., că nu am avut ce prinde cu câsa, dar care pote da încă o bună pășune pentru vite. | | E 
Prin “pășunare fenaţelor nu le stricăm nimic, dâcă proce- dem cu îiiigrijire, şi pășunăm cu vitele mari. numai după ce s'a sventat terenul în de ajuns, ca, vitele să nu distrugă pajiştea cu copitele lor. Cu oile putem pășuna primăvara şi pe terenurile :
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Jilave acolo, unde vara ar căpăta, calbeză la sigur, și atunci nu 
li-se întâmplă nimic; ele cu corpul. lor uşor şi copita, mică tree 
cu multă ușurință peste pământul mâle. Prin ruperea, virfurilor 
tijelor primare nu causăm pajiştei şi plantelor nică o stricăciune 
ci le folosim, căci prin aceia, le silim numai ca să odrăslescă din 
«nou, ca să i6să alte tije adventive 'din ochil latenţ, și icrba să de 
„Vină mai desă, mai compactă. Numai cât pășunatul livedilor să nu 
se estindă prea mult pănă peste St. George, unde cele mai multe 
din gramineele timpurii au dat deja, în paiii şi spic. Spre tâmnă 
vitele găsesc iareşi în fânaţe o pășune bună şi substanţidsă în 
otavă ce “din nou începe să se ivâscă pretutindenea în urma 
ploilor din Septembre, și care ar rămânea nefolosită, dar pășu- 
nându-o, sporesce la vacile fătate iareși secreţiunea laptelui. 
-Feânaţele artificiale irrigate pot fi pășunate numai cu oile, şi 
ele le oferă .cea dintâiu icrbă verde. . - 

Cantitatea, de pășune și. durata pășunărei în fânațe stă în 
raport invers cu produațiunea, de fân. Dacă este să le cosim numai 

| odată pe an, atunci le pășuniim mai mult timp — primăvara pănă 
la Sr. George şi tmna pănă târdiu ; iar dacă este să le cosim de. 
două ori pe an, să producem fân şi otavă, atunci le păşunăm puţin, 

„pentru că plantele să aibă timpul necesar să se potă desvolta de 
douz-ori în de ajuns, ca să avem ce prinde cu câsa. Fenaţele din. 
regiunea subalpină şi a colinelor. servese de- pășune ciredilor şi 

„turmelor de vite primăvara şi tâmna, înainte de urcare a; vitelor 
la munte și după scoborîre, pănă ce dă zăpada şi turmele socie- 
tarilor'se dissolvă, eventual se „retrag la iernatio la câmpie, iar 
vara ele servesc pentru producțiunea de fen pentru icrnă. 

7. Păşunatul. din păduri, crânguri Şi. tufișuri, Păşunatul pă- 
durilor în genere deși este tare usitaţ la poporul nostru, încât 
țăranul crede a nu se putea priva de el sub nici un motiv; to- 
tuşi el este de puţin folos real, Și nici pe departe nu merită 
importanţa, ce îi se dă. Iârba din pădure. crescută pe sub co-. 

-paci și tufe este de puțină 'valore intrinsecă, ca ori şi ce plantă | 
în genere ce cresce la umbră, când e lipsită de lumina di-. 

„rectă a sârelui. - i 
Când pădurea este în bune condițiuni şi masivul ei înche- 

iat, atuner pe sub. arborix cei deşi, de obicein nu se găsesce nici 
un fel de vegetaţiune,. solul. fiind lipsit de lumina solară; iar 
unde masivul este mai rar, acolo deşi se găsesce ' ceva ierbă, Pi ” i - : 9
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din familia gramineelor mai cu semă festici, cari suportă -binizor umbrirea, totuși ea este apâsă și conține mai numai apă și pu- "ține materii solide. Ierba și” plantele crescute la umbră, nick- „odată nu este așa, de. aromatică şi nutritivă, cum! este cea, -cres-. 

ta 

cută în libertate deplină. | _ . Apoi şi felul și calitatea ierbei de:pe sub copaci, depinde «de intensitatea de umbrire, la care -a. fost espusă - după teren, climă, desvoltarea copacilor etc. Pe sub copacii mari și rari tot-deuna se găsesce ierba, care Vara nu se usucă mai nicr- „odată; apoi pe sub- cei cu frunza rară se găsesce isrbă destulă, d. es. pe sub stejari, frasini, mestecent etc., pe când pe sub cei cu frunza desă, nu se găsesce aprope de loc, d. es. pe sub fag; molid etc. Lipsa de hrană suficientă la Pășune, vitele o com- penseză prin râderea frundelor, mugurilor și mlădiţelor tinere dela copaci și arbuști, prin care fac mari stricăciuni pădurilor, După valdrea, ei întrinsecă, pășunea din "pădure. nici pe ju- mătate nu valoreză din dauna, ce o causăm copacilor și subar- „boretului pădurei, prin rujerea, şi r6derea; mugurilor, frundelor . și mlădițelor tinere dela, copaci, căci în urma . ruperei repeţite a lor, speciile și esențele de valâre, se pipernicese. cu totul. şi cu timpul se usucă şi pier. Câte „păduri“ astfel devastate, nu întâlnim ai pretutindenea, la poporul român, dincâce ca, și din- colo de munţi, cari în urma, pășunărei irraţionale cu -vitele, co-- dril seculari odinidră, populați tot cu esențe de valre: stejar, frasin, ulm, reșinose etc., au dispărut cu totul, rămănând nu- mai buturugile şi răd&cinile. lor; iar locul lor Pau ocupat aq specii de puţină valore comercială, de cazi nu se ating vitele: tute de arine, mesteacăn, păducel, porumbari ete., şi noi adi „ne plângem, că pădureaenu mai renteză pământul?! 
Pășunatul în pădure star. putea permite acolo, unde co- pacii au 'trecut peste înălțimea vitelor, ca ele-să nu le mai pâtă rupe virfurile și corâna, principală şi să fie cu totul apărate dela plantațiunile tinere Și pepiniere. La "copacii mari şi dâeă ar apleca și rup6 unele răimurele de Jos și ar frânge: alte. tul- îi pine mai-micl şi pipernicite seu rămase în urmă, prin aceiă! nu „le face nici o stricăciune, căci ?i curăță numai de ramurile bol- năvicidse și destinate peirei, Dacă avem lipsă neapărată de pă- şunatul pădurei, atunci cel mai potrivit lucru ar fi, de a islăzui pădurea cu totul într”o parte, unde terenul este plan și pâte fi
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pășunat fără pericul pentru desvoltarea și paza pădurei, iar res- „tul ei să fie cu atât mai bine apărat şi amenagiat, 
Nimie nu este mai „greșit decât conservarea unei păduri de tot- rară: cu copacii. bătrâni şi scorburoși cu tufe pipernicite” şi cu numerâse „poeni într'ânsa, pe motiv, . că ea pe lângă pro- ducțiunea de lemne are să servescă şi ca pășune pentru vite, şi în realitate pământul mu dă nici un folos mici ca pășune, „Rick ea pădure. E | Ă Sa | Tăierea ei din nou în tăietură rasă, pentru a o -putea re- "genera și întineri. peste tot, eventual repopularea, ei din nou cu esențe de valdre şi apoi escludarea: cu desăvârșire a ori-cărei soiu de vită dela, pășune, ar fi procedeul cel mai nimerit . și mijlocul de salvare pentru cele mai multe din. păduxile nostre actuale. Unde însă esenţele de valdre au perit deja d. e. stejarii, acolo, cel: mai - nimerit lucru ar fi islazuirea totală a pădurei și repo- pularea din nou a ei cu esențe de valdre stu prefacerea ei „- totală în islaz pentru arătură și păşune. . | - 

Dacă vitele mari, caii și vitele bovine trebuese oprite din păduri şi păşunatul lor acolc suprimat și desființat cu totul, în interesul amenagierei şi conservărei pădurilor, cu atât mai mulţ „trebuesc ţinute departe de ele vitele merunte oile şi în special: caprele, cari chiar și când este iârbă destulă, mănâncă cu prefe- rință numai frunza și mlădiţele tinere dela arbori și arbuşti, şi . causeză mari stricăciuni pădurei. 
Dă pășunatul pădurei.se ţine şi glandinaţiunea ghindăritul, adecă îngrășarea porcilor toma, cu &hinda de stejar şi jirul dela fagi în codri și pădurile bătrâne, care se pâţe face cu deplin „succes și forte lesne, Totuși nu în fie-care an se “face ghindă | și Ji egal de mult, ci după cantitatea ei o subdividăm în în. grăşare întregă %/, jumătate și 1/4. Porcil se adună în cârduri și bagă la ghindă pe la, St. Măria mică,. și îngrășatul lor. dureză câte 80—90 dile pănă la Sft. Nicolae. După poreir de îngrăşat urmeză porcii de rudă, sâu prăsilă, ca să adune ghinda și jirul "ce a mai rămas în urmă. e : NE 
8. Pişunea în Tăvălmăşie şi cu servitute, Pășunile în d'ăvăl- măşie cu streinir au fost pănă în timpul din urmă aspru cri- “ticate şi condamnate de a dispare ca atare, după ce folosele lor. ar fi inferire celor particulare. Deci va trebui să ne ocupăm și noi puțin cu ele, |
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Este adevărat, că şi la pășunea în indivisiune, ca la ori-. ce lucru de -d'avalma, fie-care dintre usufructuari caută să be-. neficieze cât mai mult și să-ȘI întindă drepturile şi competin- țele sale peste ce?i compete, în detrimentul celorlalți, iar la suportarea, cheltuelilor și sarcinilor să se. retragă, pe cât posibil lăsându-le acestea în sarcina altora.” Făcând acâsta, fie-care din punctul său de vedere, Ia, păşuni resultă de cele mai multe-ori, 0 supraîncărcare cu vite, o aglomeraţiune prea mare de vite în raprort cu întinderea, pe care- seu că nu le pote hrăni în mod suficient, s6u că ei abusând de pășune şi pe un timp nepo- trivit, aduc de mulie-ori o deteriorare simţitâre a substanţei, prin călcarea, ierbei şi. distrugerea pajiștei, vitele înglodându-se cu copitele pe pământul cel mâle ete. De aici resultă apoi: plân- gerile, că pășunile comune nu pot da folâse, ca cele parti- culare. a , | 
D'avălmășia pote fi de 2? feluri: a) ca o servitute, ca un drept de a beneficia de Gre-cart folose pe pământ strein, d. es. de a pășuna în ogore, miriști, păduri streine ete., pe basa unor pretențiuni vechi, drepturi câștigate, "obiceiuri stravechi, seu în basa, unor tacse și servicii stabilite din timpurile trecute, cari adi „nu mai au valâre; D) seu a ne- folosi de ea ca de un bun comun și proprietate a obștei, sub numirea de pășune şi piidure comuni, Prima, cu drept de servitute în adevăr nu mai este compatibilă „cu spiritul și progresul timpului, și în tâte statele și țările, ser- vituţile şi embaticurile de tot felul, se desființeză şi rescumpără prin legi speciale. | - o. 

„Nu tot astfel este însă, cu proprietatea, comună, în indivi- siune, ca proprietate comunală a obștei, și folosirea ei în de-a- valma, care este și rămâne pote pentru mult timp, utilă și ra- țională. Ea. se pote folosi în dăvălmășie scu fiind-că este în indi- visiune, și proprietarii ei participă la usufruct în diferite grade, . s6u că proprietatea este așa de divisată, încât prin o atomi- sare prea esagerată ea nu se pote folosi altfel, decât ca pășune de vite, unde fie-care are drept să ţină un numer de vite “proporţional "cu proprietatea sa, . : i 
Aceste pășuni comune sunt încă destul de avantagidse, căci chiar și “dacă prin folosirea d'avalma între diferiți pro- prietari, ar urma o supra-încărcare a lor cu vitele, şi pământul ar da mai puţine folâse decât altele particulare, și la libera.
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disposițiune a unui singur proprietar, totuşi acea scădere în fo- 
lose, este în de ajuns compensată prin înlesnirile de esploata- “ 
țiune, ce ea ne oferă, de a avea un singur. păstor şi ţin6 unul 
seu câți-va reproductori buni de rasă şi de-valâre mai mare, pen- 
tru satul întreg, pe care micul cultivator și ţăranul nu i-ar 
putea cumpăra și avea nici odată, Apoi contra abusului şi su- 
pra încărcărei ei cu vitele; ne-ar putea garanta, o reglementare - 
a ei după numărul vitelor și întinderea proprietăţii, ce fie-care 
pâte_ţins și eventuală contribuţiune și participare. analogă la 
sarcini și- spese, în raport cu proprietatea şi folosele. 

„ Fenomenele observate în streinătate nu se potriesce .la 
noi și nu pot fi tot-deuna.- aplicate sub - raporturile. nâstre 

- economice, ci trebue să ţinem cont și de raporturile specifice şi 
„vesultatele câștigate “deja la, noi. Acestea, conglăsuesc mai mult 

în favorul pășunilor comune, decât în contra, lor, 
Astfel în România legea rurală, dela 19864, făcută mai mult 

sub impresiunea descrierilor esagerate a. raporturilor esistente (?) 
în ţările apusene, a desființat păşunea comună în indivisiune cu 
totul, delimitând fie-cărui. clăcaş partea sa de pășune, care în 
realitate a, fost distrusă și desființată, atuner îndată cu totul, 
remânând ca păşune comună în indivisiune numai cea din vatra. 
satului. Numai .câteva orașe mari şi mici cari nu au 'cădut sub 
prevederile legei rurale din 1864, sunt cari şi-au conservat și se 

„bucură pănă adi de păşuni comunale pentru ţinerea vacilor de 
lapte, ale tîrgoveţilor: ca Iașii, B&rladul, Focşanii, Brăila, ete., - iar satele nu. Țăranul fără posibilitatea, de a ţinea, vite, însă nu mai este țărân!! - aa | 

Care a fost resultatul practic al acelei legi? 
O reducere colosală a numărului vitelor mari şi mici de 

tot-felul, și o degenerare enormă a raselor și speciilor de vite, 
unele pănă pe punctul de a dispare cn totul din țsră. Adi prin 
sate mari și. bine populate cu 420 —500 familil de contribuabili nu 
se mai găsesc de multe-ori decât 2 vaci cu lupte în satul întreg. Prin 
satele nâstre nu găsescl iarna, o picătură de lapte, nici pentru leac, 
iar primăvara vacile nu pot fi mulse pănă cătră Rusalii, din causa 
de slăbiciune, în care. es în” primăvară, și ele inţarcă curând. 
după secere, așa că în realitate, ferunul nostru furte putin lapte - 
de vacă. consumă, - o Pe 

Cultura, cailor este "pe punctul de a dispare cu totul din ţeră, | 
deşi odinidră era una din bogăţiile principale ale ţărei, iar vitele
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trăgătâre, ca forța musculară, sunt slabe și pipernicite, de unde “țăranul nostru trebue să înjuge la car și plug tot câte 4-6 boi, pentru a putea, mişca plugul pe brasdă, pe când alți țărani ară precumpănitor numai cu câte 8 vite, dar acelea sunt b'ne între ținute, - | a a Țăranul. nostru trebuesce să învotscă astăqi vitele la suhat în ogdrele sterpe, sleite, și acelea prin cultura rapace a cereale: lor, şi să plătescă pentru ierbărit tacse -de 3—4 ori mai mari, decât cele usitate în țările vecine, unde sau conservat încă pă- şunile naturale comunale, deși agricultnra n&stră “este mai îna- poiată decât a acelora. La noi în Bărăganul pustiu şi nelocuit, se “plătesce 7—10 lei de vita mare pentru păşunatul dela St, George la St. Dumitra, și de acolo înainte alte tacse, iar în restul ţerei 20—30 de lei de vita mare este tacsa inedie de cap, pe „când în Transilvania, Bucovina ete., pentru părechea de boi, - învoiţi la pășune bună naturală de veci, se plătesce pentru vara întregă 7--10 fl. (15—90 lei) dimpreună cu plată păstorului. Apoi în loc de u avea la, vite un om cu: 6re:care espe- rienţă şi rutină în căutarea și îngrijirea vitelor — un singur - păstor ori. doi pentru comuna, întregă — aq! fie care țăran dela * noi trebue să-și rețină copilul său 'dela șclă, pentru a face din el păstor, care săi pădescă vitele la pășune şi suhat. Și în fine, în lipsa de vite suficiente și bine întreţinute, nicr agricul- tura, nostră mare şi mică nu a făcut acel progres, care Par fi "putut să-l aibă, cu tetă distrugerea, păşunilor 'și fenaţelor, după „ce astădi la noi pretutindenea, pământul se cultivă după sistema bienală şi trienală; se practică numai o cultură estensivă rapace în era întregă, ruinătore pentru ţâră ca și pentru proprietari. __ Aceste şi alte multe efecte de felul lor, ce le vedem dilnie cu ochii, '6re nu ne dovedesce în de ajuns greşela comisă cu ocasiunea improprietărirei clăcaşilor spargerei păşunilor naturale de veci dela noi și necesitatea de a le reînfiinţa din nou?! În ţările ce se învecinesc noi: Bucovina, Transilvania, Ungaria din” contră, la: emanciparea şi im proprietarea clăcașilor dela 1848 pășunile au fost delimitate între proprietate și locuitori ca 1:4 şi partea, cuvenită clăcașilor (obștei) prin Patenta, împărătescă dela 1854 cap. V. att. 38 şi următorii au fost menţinută în indi- - visiune ca păşune și pădure comunală pentru. vecie. | Resultatele au fost satisfăcătore, din multe puncte de ve. dere de imitat chiar: căcr ț&ranul şi-a 'conservat și putut ţinea
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încă numărul mare de vite, pe care le-a avut şi'să le amelioreze cu 
timpul ca se progreseze pe urma, lor, nefiind - esploatat cu ele, 
iar comunele rurale razimă actualmente cu deosebire în păşu- 

„mile şi pădurile comunale, pentru acoperirea speselor lor la co- 
mună, biserică, şcâlă ete, fără de a mai recurge la im posite. “Proprietatea, colectivă constând: în munți, păduri și pășuni for- 

“meză actualmente bogăţia şi radimul cel “mai sigur de cultură: 
şi bunăstare pentru cele mai multe comune rurale românesci de 
peste munţi și ele sunt pârghia cea mai însemnată de bunăstare 
şi progres al lor. - a 

Unde sau sirimtat păşunile şi fenaţurile naturale şi acolo 
din causa sporirei populațiunei și a, întinderei agriculturei, acolo - țăranii prin libera învoslă între dânșii, au întrodus stabulaţiu-” 

„nea pentru vitele trăgătâre,. basată pe cultura trifoiului, lucernei | sfeclelor şi scot la pășune numai pe cele de prăsilă şi mânzările 
și tot natul pote ţină o vacă la pășune fără tacsă, - i 
"Prin legile mai noui de comasare şi segregarea pădurilor 

- munţilor. şi pășunilor însă, făcute și acolo mai mult în interesul 
proprietarilor mari și mijlocași decât a celor mici, se încerca și 
acolo dismembrarea și delimitarea pășunei și pădurei comune între usufructuară, în detrimentul populațiunei rurale pe motiv, că ele sunt ca“ pregătitore și indispensabile pentru întroducerea 
agriculturei: intensive, basate unic pe stabulaţiune. | 

Unde s'a efectuat; deja, comasarea, dimpreună” cu delimita- rea şi împărțirea pășunei și - pădurei” între proprietari și locui- 
tori, acolo mai pretutindenea, a perdut săteanul posibilitatea de 
a mai cresce vite în libertate, iar Pășunea și pădurea ca atare „au' dispărut fiind arate și prefăcute în țsrine şi cu ele a dispă- rut și numărul însemnat; de vite de prin comune; acesta atât la țăranul român de “peste munţi, cât şi la ungur, secuii, sas 

pi 

și șvab, fără deosebire. Substituirea vitelor nâstre cornute cu - alte de rase streine ce se pot ţin6 vara la grajd, cu greu va 
reuşi ca să, compenseze numărul “mare 'de: vite cornute, de rasa podolică și forte indigenă; pănă acuni încercările de aclimati- 

- sare încă nu au trecut peste stadiul începutului și.al esperi- 
mentelor. . E e 

Din aceste se vede, că pentru ţările nstre și trebuințele ță.- 
"ranului român în special, pășunea numai ca pășune coriunală « obștei 
și în indivisiune, “pote avea un viitor, și să dea resultate satisfă- 
către. Contra supraincercărei cu vitele și esploatărei irraționale
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a ei, precum și pentru o mai bună amenagiare, ni se-pare că ar fi cel mai nimerit; lucru, supunerea ei la un reglement rațional sub controlul direct & guvernului. 

- Păşunile naturale de veci. - 
Din cele espuse pănă aci s'a putut vedea impor- tanţa pășunilor naturale, precum și greșla comisă, că la noi s'a dat pănă acum prea puţină importanță fena- țelor și păşunilor, considerând numai pământul arabil ca singurul pământ de cultură. Fără păşune bună și fără nutreţ în cantitate și calitate suficientă, nu putem prăsi și cresce vite bune, și nică odată nu vom ajunge acolo „ca să avem și ținem vite de valGre. În special pentru vitele tinere o pășune bună și substanţi6să, fie ea naturală, ori artificială, este un ce indispensabil, pentru crescerea, și desvoltarea lor normală, pe care nu o putem com- pensa, şi înlocui prin nici un alt soiu de nutriment,. 

Lucerna, trifoiul, porumbul verde și alte furagiui şi surrogate ale f6nului, deși sunt și ele bune, dar nu- mai în parte. pot să compenseze .pășunea și fânul de livade, compuse din plante atât de variate cum sunt cele ale unei pajiști naturale, și atât de priinciose tu- turor animalelor, fâră deosebire de specie sees și etate, - şi tot-deuna, indispensabile celor tinere și de reproduc- țiune; Vitele adulte: cele de jug, „lapte și carne; le putem. țin vara şi la grajd, ca să le nutiim din mână, fie cu nutreţ, verde şi uscat sâu cu alte surrogate ale lui pe cele tinere însă nick-odată, sâu cel puţin ținându-le la grajd nici odată nu vom obține resultate așa de bune cu ele ca dela pășune. | 
-I6rba fiagedă şi substanţiosă, apa curată Şi miş- „carea, continuă în aerul curat și în natura liberă, sunt cei trei factonă principali, ai orl-cărei cresceri de vite, şi indispensabili pentru vitele de muncă. Apoi cu privire “ la specii, oile nici c'ar putea fi ţinute vara. în grajd, chiar dacă le-am -hrăni din mână, fără ca să le ofe-: „tim mișcarea. necesară, Mișcarea cea mai igienică o tac vitele tinere la pășune, și cu cât alergă mai mult 

2
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cu atât li-se întăresce musculatura, și ele se dedau cu 
asprimea climei, chestiune, care mai târdiu le este 
de mare folos și indispensabilă. „- | 

„ Valdrea, unei-păşiuni naturale depinde de multe 
circumstanțe: de teren. situațiune, climă, vegetațiune 
de ingrijirea ce îi se dă ete., de vitele cu care o pas- 
-cem și de durata, pășunatului, precum și de numărul vi- 
telor ce are să nutrâscă ete. După fol6se le deosebim 
în păşuni grase, și slabe s6u pășune pentru vitele puse 
la îngrășat, și pentru cele rudă. - 

Divisiunea păşunilor naturale. | 
d) Păşuni grase. i 

Pășunile grase de munte. În fruntea. tuturor pășu- 
-nilor naturale de veci, stau pășunile de munte, cari 
din causa vegetaţiunei lor delicidse şi aromatice, se 
consideră de superidre tuturor. Numim pășune de 
munte, s6u și numai munte, alp și pășuni alpine acele 
terenuri inerbate, cari se găsesc în situațiuni: de tot 
înalte, peste limita estremă a, arboretului, în regiunea, 

„alpină și nitală, cam dela 1800 în sus pănă unde 
cresce numai isrbă. Acolo, unde din causa, stratului 
de pământ mai tot-dâuna subțire, ce acopere stincile 
și sghiaburile de pâtră, a ploilor violente, a gerului 
iutensiv de iârnă şi a vânţurilor violente, nu: pâte 
cresce şi subsista altă, vegetaţiune, esistă şi cresce încă 
i6rbă destulă care ca pășune este neîntrecută pănă pe. colții și. pripârele cele mai prăpăstidse, unde nu esistă decât stânca golașă. E 

În acele regiuni înalte, arborii au dispărut deja 
cu totul şi au cedat locul lor numai unor arbuști pi- 
perniciţi și tufe ce se întind pe pămâut cajnepăn sâu 
jepi, (Pinus ]lughus), cetină seu archiș (Juniperus nana), 
bujor de. munte (Bhododendron myrthifolium), afin (Vacci- 
miam uliginosun),. cGcăzar, merișor de munte (V. Vitis 
idaea, steluțe. seu florea reginei Gnaphalium leontopodiuun 
și ierba. Aceşti. arbuști şi tufe lemnâse, dau ciobani- 
nilor dela stână, singurii locuitori acelor regiuni înalte, 

>



_— 588 — 

ande nu esistă lemn în apropiere, combustibilul nece- „Sar pentru trebuinţele lor, iar pajiştea frumosă le oferă pășunea de tâte dilele pentru vitele mari și mărunte. Irba însași, deși ceva mai săracă în specii și va. rietăți, decât cea dela câmpie și coline,. dar este Și ea destul de variată şi desă, 'ȘI are speciile și varie- tățile ei proprii: flora -alpină și siivală, cu ierburi scunde. subțiri și delicate, cari din causa, insolaţiunei îndelun- gate, și a ploilor abundente, 'sunt forte aromatice și delicidse, vedi flora alpina. ue . __ T&rba cea măruntă şi delicată de munte, cu apa cristalină și curată, aerul curat și locomoţiunea nece- sară, pentru a, ajunge la ele, lipsa totală de praf și insecte atât de nesuferite la câmpie, sunt tot ce le pote fi mai favorabil “pentru desvoltarea, și buna disposiţie, „A Ori cărei specii de vite, și le compenseză în de ajuns, contra unor eventuale suferințe din partea as- priinei climei și chiar a zăpedei, care une-onă- le sur-: prinde. Numai vitele: mană. şi grele .se urcă anevoe la, munte; bivolul nu suportă de loc climă aspră de munte ci se. preferă, tot-d&una vitele tinere și -rase .de o taliă mai mică; și îndesată, vite mici de. munte. Pășunatul dureză aci în termin 'mediu 93——100 dile în an. Pro- dusele lăptăriilor: cașcavalul, brânza, și lâna de munte „În urma. hranei delici6se se. vând. în comerciu tot. d6una cu 10%/, mai scump, decât cele. dela câmp. „Afară de pășunile de munte propriu dise, situate . în regiunea, alpină şi nivală, mai avem și așa numi- tele “pășuni din “vale, sub care. înțelegem terenul plan seu puţin accidentat acoperit cu i6rbă, din diferite vâi, Obirşii, poieni şi plaiuri ale muntelui, din. regiunea, arboretului, întru cât acesta nu este acoperit cu pă- duri s6u că petrişul nu sste pus în mișcare și măci- nat de ape şi ploi. Pajiştile aceste din regiunea, bră- detului și făgetului numite subalpină şi muntână, deşi, formeză pajiştă tot aşa de frumâse, ca și cele prece- dente din regiunea: alpină și: nivală, totuși ele sunt diferite după felul, ca și după forma lor esteridră. Ele formâză 6re-cum transiţia lentă dela vegetațiunea
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câmpenă şi a, delurilor, la ceia a muntelui, și pămân- 
tul servesce 'aci ca pășune, aci ca fenațe une-ori eliar 
și ca țârine — moine, a | 

„. Pie-care. zonă 's6u regiune muntână : 'Şi are vege- 
taţiunea ei particulară, „caracterisată. prin anumite 

„plante, cari apar şi dispau -pe nesimșite la trecerea 
din o zonă în alta. 'Pocmai în munți, putem vedea şi 
distinge măi bine diferitele regiuni și brâne' climate- 
rice. după vegetaţiunea spontanea, ce cresce pe ele: 
la arbori mai ușor, ]a plantele ierbâse; ceva, mai greu. 
Zona muntelui este caracteristică plin fag, care ocupă: 

“mari întinderi, și formeză masive încheiate tăget, iar. 
„cea sub. alpină este distinsă, prin esenţele. reșinose, nu- | 
“mite în de comun brădet, cari de departe se pot dis- 
tinge unul de altul, după culdrea. foilor Și GorGna co- 
pacilor. Nu tot aşa de ușor sunt de distins însă. între 
ele, şi terentrile -invescute cu i6rbă, plaiurile și poe- 
nile, situate între ele. Noi am arătat mai sus la pag. 
452 vegetațiunea ierbosă proprie fie-cărei regiuni şi. „zone climaterice. I&rba se pâte uşor distirige însă de 
cea, din regiunea alpină şi nivală, după ce i&rba din 
vale cresce. ceva -mai mare, mai volumin6să Şi dă, 
tot-d€una o .producțiune mai mure de pote fi şi cosită 
dar atât ierba, cât şi produsele ei nu sunt așa de 
aromatice și grase, ca a celei precedente. _. 

„__ Pajiştile din regiunea muntâsă șI subalpină ser- . 
vesc primăvara, ȘI tâmna, diept pășune, iar vara drept 
tenaţ. Modul lor de esploatare este forte. simplu: Pri- 
măvara pășuneză vitele în pășunile şi i6naţele din 
“vale, îndată -ce s'a .desprimăvărat și întărit ceva i&rba, 
„pănă pe la Rusalii și Sân-Petru 29 Iunie, când vitele 

se urcă la munte, iar tâmna după ce s'au scoboriţ 
dela munte de pe la S-ta Marie 8 Septembre pănă ce 

„dă zăpada. a 
| După. urcarea vitelor: la munte, pajiștile din vale 
între St. Petru și Sita Marie sunt oprite şi servesc - „de tenațui pentru producţiunea de. fân. necesar pe 
i6ina viitâre. Când pământul este prea sărac și in- 
văscut cu muschi, încât nu mai pote. produce ierbă,
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atunci se sparge ţelina şi pământul se ara și gunoesce cu. bălegarul dela vite, și 5—3-—4 ani consecutivi ser- vesce ca ţârine şi apoi se lasă iareși să înţelinâscă, Din causa climei celei umede dela munte, producţiu- „na lui de ierbă pe lângă Gre-care îngrijire este tot- d6una -satisfăcătore. Durata, pășunatului în aceste re- giuni, înalte subalpină și muntosă, este de 138 dile. în an. - Folosirea lor la noi se face păn' acum mai mult numai. cu oile și mai puțin cu vitele cormnute. Dacă ele nu dau pretutindenea, beneficii suficiente, nu nu- „mai ele sunt de vină, ci în parte. şi rasele nostre de vite, mare parte degenerate: Oia n6stră ţigaie, dacă „Sar bucura și iarna de Gre-care îngrijire, ca să nu ier- neze afară sub cerul liber, espusă tuturor viscolelor şi intemperiilor, ea ar putea, să satisfacă, tuturor aștep- tărilor, şi să susțină concurența cu ori și care rasă de oi. din țerile ctilte. Calul nostru petros de munte, cu copita lui solidă ca ferul, este un animal forte docil şi sobru; pe lângă Gre-care îngrijire și un tratament „mai bun vara şi ierna, ar putea să dea cu totul alte fol6se, decât cele de astăqi. - _ Vitele nâstre de rasa muntână mocănițele nu satisfac nică unei condițiuni, nici pentru munca și nici pentru came, din lipsa de forță şi talie. Pentru lapte ar fi cevaşi mai. bunicele. Dintre vitele cornute indigene numai rasa transilvană numită de Câmpie şi cea de Moldova satisfac păn' acum ca vite de muncă-şi de carne. -Pen- tru utilisarea cu succes acestor pășuni grase de munte va fi inevitabil întroducerea de rase de vaci proprii pentru lapte, din rasele de munte streine; elveţiene, .- de Allgău-Pinzgau etc., și înființarea de lăptării mari - sistematice, după metoda elvețiană, d'Allgiu etc. 
2. Pășunile grase de luncă. Ele sunt numite astfel, fiind. că sunt situate în apropierea și pe malurile riurilor, fluviilor și tuturor cursurilor de apă, cari lasă adesea un nămol bogat și subțire după fie-care „revărsare; tere- nul învăscut. cu ele, nu se preteză la alte folose, de- „cât la păşune şi păstorie, deși după calitate, pote fi un teren escellent și forte fertil. Ararea lui ar atrage
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după sine la o eventuală inundaţiune, spălarea, şi -du- 
cerea, brasdelor şi ţerinei . mobilisate cu totul, -și te- 
renul ar remânea incult și steril pentru multă vreme; 
și numai după mai mulţi ani d'abia, s'ar put inerba 
terenul iareși din nou. Ca t6naţ iareși el nu pâte fi fo- 
losit, și este nesigur, căci la o eventuală inundaţiune 

pe timpul verei ni-se înnoroesce iarba, de nu o mai 
putem cosi,. eventual curentul apei pote -să ne ducă 
tenul deja, cosit și uscat gata, din brasde și căpiţe. 

Numai ca, pășune este pământul acela în stare să 
dea tot-dâuna, fol6se sigure şi suficiente. Când terenul 
este .bine inerbat. el este sigur, atât contra. spălărei, 
cât și contra înnămolirei, căci şi dacă vine peste el o 
inundaţiune mai mare, care îl pune pe un timp 6re- 
care cu totul sub apă, submersiunea de câte-va. dile 
şi mai cu s6mă o apă lin curgătâre, nu strică plan- 
telor de loc, iar. după retragerea apei, şi -svântarea 
pământului, vitele pot să pășuneze îndată iareşi.. Un 

- strat subţire de nămol, îngrașă pământul, iar un strat 
ceva mai groscior depus pe isrbă, se spală la cea din- 
tâin plâie, de pe ierba cea măruntă; sân când el este 
ceva mai gros, atunci eresce iârba prin el şi în scurtă . 
vreme pajiștea se încheie din nou asupra lui. - 

“.. Pe timp' de inundaţiune și pe ploi îndelungate: 
însă, până pământul este mâle, trebue să ținem şi nu- 
trim vitele în alta parte, dacă voim să nu avem pagubă. 

Producţiunea de iârbă: şi fertilitatea pământului 
la aluvi6ne este asigurată prin desele inundaţiuni cu 
nămolul depus de ele; iar pământul "fiind stratificat, 
variând straturile de argilă cu cele de nisip și petriș, 

„aceste asigură pământului permeabilitatea şi umidita- 
tea necesară, alimentându-l cu apa din riu prin. capi- 

laritate. | A 
„ Daneile pot să fie situate atât la coline, cât Și la câm-- 

„pie; productivitatea lor este tot-dcună, însemnată, can- 
titativ și calitativ. Ele se consideră tot-dâuna, ca pă- 
şuni de calitatea I-a. Însă sunt mai bune pentru vitele 
cornute şi bivoli şi cai, decât pentru oi. Durata pă-. 
şunatului pe ele este variabilă dela, 140—160 dile în an. 

N
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| „ 0) Păşuni slabe. | 
5. Pășună de câmp. Aceste subt terenurile inerbate „dela câmp: din șesuzi, crânguri, păduri, baragane, stepe ete, cari din diferite cause, nu se pot ara, nici cosi, ci se. folosesc numai ca pășune. Terenul lor ne mai 

„fiind: sub influinţa unei ape curgătore ori stătătore din apropiere, şi. nici căpătând apă dela terenurile d'im- 
„prejur, “producţiunea. lor de 'i&bă este cantitativ și calitativ modestă, și inferidră celor precedente. Iârba - 
nu, mai pote îngrășa vitele, ci suntem satisfăcuţi, dacă „ele găsesc pășune suficientă ca să-și conserve viața și 
starea, să se ţină fără să slăbescă. , | 

“Totuşi de multe-ori nici acâsta nu o avem ȘI 
mai cu s6mă pe timp de secetă, itrba se usucă cu 
totul. Pe timp de: secetă îndelungată, la câmpie pa- 
jiştile sunt roșii de arse și pîrlite ce. sunt, încât vitele 
stau să piâră de fome, și trebue să le hrănim noi 
din mână. După o pldie ele însă inverdesc iareşi, şi 
tâmna otăvese din nou. Timpul de pășunat al lor varieză, - 
dela 120—140 dile în an. Păşunile. din câmpie nu mai 
pot să hrănâscă- vitele de muncă, ci numai pe cele de 
prăsilă, sterpele și gonitârele. Când ele nu sunt în stare 
să nutrescă vitele masi în de ajuns, le schimbăm cu cele 
mici, și vitele cornute le înlocuim prin cai, oră prin 
oi şi rîmătoni. Qia cu gura ei mică, pote .să se nu- 
trescă ca și porcul oră și unde, căci ea scâte i&ba 
din pământ. Pășunile de stepă nu au vara decât ceva. 
pir şi un păiș sec și -uscat andropogon fără nici o 

„vlagă înti'6nsul,- s6u să esiste Și ceva troscot printre el. 
4. Pășunile din Baltă sunt cu mult mai productive, 

decât cele precedente.. Sub numirea generică de Baltă. 
se ințelege în România terenul de inundaţiune, lun- 
cile și- prundurile încă neinerbate ale Dunărei de jos 
şi afluenților ei, dimpreună cu Delta-şi ostrovele Du-- 
nărei, cari. nu s'a putut inerba în 'de.ajuns,ca să for- 
meze o pajiște încheiată, din causa, deselor înecăciuni 

"şi depuneri: de potmâle grose,. cari le schimbă vegs- 
tațiunea ierbâsă, după fie-care inundațiune. Vegeta- 
țiunea lor spontanea provine din seminţele aduse de
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apă, și se compune mai mult numai din tufe și “pă: duri întregi de salcie, plop, anin, răchita etc., numite în. de comun răchiţi ȘI Zitvgie, apoi din, trestie, bălării și ceva ierbă, însă nu prea bună, mai mult numai păiuș, Festuca elatior arundinacea. - - | o Să | „- “Terenul.lor arare-oră este jilav, cu apă stătătâre, . pe el, ca să formeze Pălți și mocirle cu papură etc, ci: de cele mai multe-ori el este svântat şi de o ferti-! litate enormă; dar nesiguranța. inundaţiunei și pot- mâlele, ce se depun la fie-care revărsare, este causa, „că el nu pâte fi supus- plugăriei și -humai arare-ori „_servesce de. fânaţ, 
„Părţile ceva- mai ridicate ale terenului de alluvion resultate prin depunerea, de potmole. grase și grâse prin grămădirea, de petriș și: lemne și apoi tâte “acoperite pe de-asupra cu: pământ, la noi portă diferite numiri:  grinduri când ele sunt -rotunde sâu conice, grădişti când sunt lungăreţe, cohabuuni (IShalom) grămedi de pstră şi bolovani invescute cu arbori și tute de salcie și răchită ete., dar încă neacoperite cu nămol Și: ţă- vină. De asemenea şi locurile jăse şi errosiunile” apei au numilă diterite: vad şi vadă, patul unui: curs -de „apă seu un brat al lui, însă astădi svântat, prevaluri ȘI văgăună sunt locurile mai j6se, pe unde apa din rîu „Pote comunica cu un pat al ei părăsit; oltețe se nu- „mese paturi vechi părăsite, dar cani mai au.încă apă stagnantă, și în parte ele sunt acoperite cu stuf, pa- - pura şi alte plante acuatice. : | i ee Pentru locuitorii și proprietarii, riverani : este im- * portant de a cunâsce tâte aceste formaţiuni de :alu- : viâne nu numai după nurmirile lor locale, ci: şi după folsele ce le ofer ele cu privire. la pășunatul vitelor. | „. Pe timp de inundațiune și mai cu s&mă, ierna, și primăvara, când se topesce și duce zăpada și ghiaţa, și vin sloi pe apă, vitele din baltă: se retrag : dinain- tea undelor furidse . ale. Dunărei și afluenților ei, -pe grinduri și. grădiştile înalte, unde pășuneză, în liniște, pănă ce a trecut unda, și apa s'a retras “în alvia ei,. . . eventual la inundaţiuni și mai mană și periculose, cară „Dr. G, Maior. Agricultura rațională ÎI, “ 38
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le amenintă cu înecarea, pănă ce le pot scâte stăpânii 
lor din Baltă; vara pe timp de secetă, când totul este 
ars și-pirlit de arșița sârelui locurile mai Jose, vadu- : 
zile, prevalurile și virogile secate le oferă hrana ne- 
cesară și destul de imbelșugată; iar diua în amâză 

“mare vitele se refugieză de arșiţa sorelui și de mus- 
_cărie și -strechie la umbra copacilor și în zavoele de : 
salcie; tot așa, se-refugiâză în zavoe și de Crivăţ şi 
la un eventual viscol și poleiu.. . | 

_ În Baltă, vitele pășunâză de obiceiu vara, şi iarna 
cu pucine întreruperi în decursul ânului, cirea 250—300 
dile în an, și tot-dâuna ele găsesc acolo hrană suficientă. 

“ Porei —.porcă de baltă s6u băltăreţi — oi, capre, 
vite. cornute, bivoli și cai tote pășunză de opotrivă şi la 
olaltă fără să iesă anul întreg din Baltă, chiar nică după 
ce a căduto zăpadă mai mică. Stufăriile cele vaste și 
-zăvoele impenetrabile le oferă și iarna destulă hrană, 
„ba și adăpost contra asprimilor climei. Vitele cornute 

şi caii pasc cu preferință în stutarii și -zavâe, bivolii 
șI oile la ierbă, -poreii se nutresc “cu preferinţă cu ră- 
d&cini, ierbă şi pesci. 3 N 

„Tewmatul în Baltă. este terte ușor şi cel mai ief. 
tin între tâte. De aci nenumărate turme călătâre ale 
mocanilor și ciredi de vite întregi se trag tomna și ina 
cătră Baltă, cari vara o petrec în coline şi la munţi. - 
„Delta. Dunărei este populată iarna de deci și sute de 
mii de vite mană și mărunte, pe când vara ea este 
aprope o pustietate completă, cu păduri. impenetra- 
bile de stut şi salcie, iar din apele ei stătătâre — lacuri 
— Și curgătâre — șanale — abia, câţi-va pescari își 
pot 'agonisi pânea lor mizeră. Iarna însă oferă pâne 

şi hrană -cu profusiune Ja toţi și tote... | 
Tot așa, este casul și cu celelalte bălți și ostrâve, 

* din susul Dunărei şi afluenților: ei. Păşunatul în Baltă abia 
se curmă câteva dile în an între Crăciun și Boboteză şi 
pe timpuri de omături mari, poleiu şi geruri cumplite, 

„iar încolo continuă neîntrerupt -tâtă iarna. Vitele se 
- „scot din Baltă numai în casură escepţionale, şi atunci 

de obiceiu prin apă şi printre sloi cu înnotul sâu pe
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- ghiaţă, “mai rar. pe poduri -umblătore, caice şi alte-. vase etc-, când inundaţiunea, este de tot mare și ame- nință să le ia-și ducă torrentul. Alte-oră suferă “şi ele - mult din causa gerului, îogheţului și poleiului cână s'a uscat iârba şi ele nu mai au ce mânca și nici fân | nu esistă în Baltă, ceea ce de multe-ori se întâmplă Și îndură f&me indelungată. Dar mari sunt şi perderile în vite prin. înecuri, luarea de curent, de unde și pro- verbul riveranilor Balta le-aduce, Balta le duce. | De altfel pentru păşune luncile acele bogate și în - continuu fertilisate din Baltă se preteză. de minune pen- tiu pășune din tâte punctele de vedere. Pământul fiind stratificat şi forte bogat dela natură și gunoit din nou „la fie-care revărsare a apei, este de-o“ fertilitate estra- „ordinară; -apoi stratificarea lui și apropierea, rîului îl _Provede cu apa necesară, la care se mai adaogă igros- „ copicitatea atmosferei eu evaporaţiunea. enormă a pu- ternicului fluviu cun bălțile” lui și în parte și vaporii cu sare aduși dela, mare tote la olaltă *i asigură o opulenţă enormă a vegetațiunei şi verdeţa, pentru anul întreg, în-. cât vitele mană și mărunte pot găsi tot-dâina hrană sufi- cientă. Iarna, când a cădut o zăpadă, ceva, mai gr6să, vitele scot iarba de sub zăpadă dând zăpada, în laturi cu picidrele, eventual se nutresc și cu: mugurii și-mlă- diţele tinere dela "copaci. şi arbușţă. - | a „ Singurile” defecte ale acestor păşuni imbelşugate cari în parte paraliseză folssele lor proporţionale! sunt țințarii şi strechea, o muscărie enormă vara, apoi eri. vățul, poleiul şi inundațiunile, iarna Şi primăvara ce nu se.pot prevedea. -.. a | „Faţă cu întinderea și fertilitatea, lui estra-ordinară, acel -teren, : care ocupă la noi multe sute de mii de hectare și-l detrage folosinţei regulate a omului, dă în total -puţin folos. Producţiunea lui de: căpetenie: “pădurile de salcie, stuful puţin pot să renteze pămân- tul faţă de raporturile critice de adi ale agriculturei. „Pământul acela este apt de ori și ce -cultură! şi Yamură. de producţiune și numai apa. şi nesiguranța îl depreciază; el este tot așa de potrivit pentru agricul-
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tură ca și pentru, fenaţ, şi. pășune. Prin facerea de ca: 
nale. și zăgazuri, mare parte din acel teren astădi nepro- 
dutiv s'ar putea, câștiga culturei şi folosinţei directe a 
omului și ar putea servi cu succese escellente la cultura 
de porumb, plante olei6se, cereale etc. Pe alocurea cu 
puține scrificii sar putea instala ivrigâţiuni, fânaţuri 
artificiale etc., cari să renteze de o sută de ori mai 
bine pământul decât subregimul pastoral estensiv de aci. 

c) Păşuni de calitate inferioră şi insalubre. 

„5. Pășună sărace compuse numai din ierbuui de 
„puțină valdre intrinsecă, ca părul porcului Nardus stricta, 
parangina Anthozanthum odoratum şi i&rba vântului Agros- 
tis stolonifera şi câteva fâștici; Festuca ovina, durius- 
cula etc., Andropogon ischaeformis, cari după ce-au 
îmbătrânit ceva, vitele nu le mai mănâncă. De ase- 
menea vitele nu ating iârba nici diua în ameda. mare, 
„după ce s'a uscat ceva, căci nu o pot rupe decât nu- : 

- mai smulgându-o din rădăcină. E 
6. Pășuni acide rogoidse din mlăștine rovine şi bălți 

ete., cari conţin numai rogoz, pipirig, papură şi alte 
plante acuatice, insalubre-și de puţină valâre intrinsecă. 

Pe pământul: mâle, vitele masi se îngl6dă şi mai 
strică mult pământul cu picidrele lor decât folosesc prin 
puţinul rogoz ce-l pot aduna ele. Deosebit de aceste 
rogozul și plantele acuatice conțin principii vătămătore 
sănătăţii vitelor, ceea, ce se pote vedea și cunâsce și 
după aspectul esterior al acestora: ele sunt tot-deuna cu 
Părul sburlit, slabe, bolnăvici6se ete. Oile pășunână 
"vara pe un teren mlăștinos capătă dela pășunile umede 
călbâză sâu că per din causa diluărei sângelui. Vitele 
mari și gredie: boi, cai, bivoli, nică nu pot pătrunde 
şi circula pe atari terenuri, căci ele se îngl6dă încât 
nu le mai putem scâte. 

Atari pășnni acide și terenuri mocirlose chiar şi 
dacă au destul rogoz nu prea sunt de folos; de aceia, 
cel mai. nimerit lucru este de ale seca și svânta pe . 
tâte pentru a amelioia în urmă și vegetaţiunea lol...
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Buna-întreţinere a Păşunilor naturale. | „Deși pășunile recer în total puțină muncă și puţine | spese de întreţinere, totuși și ele au lipsă de Gre-care în- ” grijire pentru a nu se deteriora, cu timpul, și valorea lor să scadă. Între aceste, dacă ar fi și numai o împărțire şi  proporţionare esactă a, păşunei, după speciile Și mă- rimea vitelor, încă tot este ceva; deosebiţ de ele vine facerea de șanțuri Şi scursori de apă necesare pentru înlăturarea, apei stagnante pentru a nu reci prea tare pământul, și apărarea, vitelor de pe pământul msle ca, să nu distrugă i&rba prin multă umblare Și călcare cu copita; apoi. curățirea de mărăcini, buruieni și mușu- X6ie de cârtiţe Și împrăștierea băligilor etc., cară tâte contribuesc la mărirea. valârei și folbselor ei. Mi Împărţirea pășunei pe secțiuni și pășunarea lor în ordine cronologică este necesară, din mai mulţe -. puncte de vedere, Făcând din ea mai multe secțiuni. şi „proporționale cu numărul şi talia vitelor, fie-care vită. va găsi pe ea tot-deuna hrana suficientă, şi nu . va alerga diua întregă dint'un loc în altul, căutând i6rba, cea mai gustosă, iar pe altă lăsându-o să îmbă- trinâscă și să producă seminţa; nici vitele nu se vor împunge și isgoni. una pe 'alta, din causa lipsei de. hrană. Secţinnile făcute în raport cu numărul şi talia, - vitelor, ne asigură și contra unei Supra încărcări și „prea tare esploatări a ei cu vitele, -ca, și contra risi- » „pei şi călcărei ierbei de cătră vite. Astfel numai pu- - tem să-i dăm fie-cărei „specii de vite, i6rba și hrana _ ” potrivită cu etatea și esigenţele sale și cu modul ei “ deao rupe, urmând în ordine. cronologică după boii. de jug, vacile fătate, bivolițele cu lapte, în urmă go- nitorele și viţeii, oile şi rîmătorii, eventual împărţindu-o pe ciredi după folâsele ce ne dau ele: pentru vitele trăgătore una, “apoi. deosebite pentru cele cu lapte, pentru. sterpe, oi, şi în urmă rimătorii cu gâscele. Ruperea și râderea uniformă a, ierbei este măsura cea mai potrivită, pentru a forța, înfrăţirea şi otăvirea, ei din nou. Unde. r&ămân ierburile înalte, păiușul us-- cat şi îmbătrânit în urma lor, este necesar, ca pe acela,
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să-l retezăm în urmă cu o câsă ori cu maşina. de co-_ 
„sit, pentu -ca ierba să pâtă otăvi de-o potrivă peste 
tot.. Ruperea ei uniformă și pe jos este necesară pen- 
tu a ţinea iârbă tot-d6una scurtă și fuagedă, prin care 
creiăm tot-odată în mod natural o superioritate ier- 

„burilor mărunte și subţini — gramineelor — asupra 
plantelor herbacee cele -cu foi multe şi late, ce s'ar 
întinde pe pământ și ar lua totă lumina. Lumina Și 
căldura deplină le face pe tote 'epal de substanţiose . 
Și de gustâse... îi | .” 

„Apoi din cercetările lui E.. Weisske resultă, că 
prin pășunat vita pote să rupă. și adune mai multă | 
ierbă și hrană, decât ar aduna şi recolta omul cu ? 
cosa scu cu: secerea; deosebit de aceste firele de -iârbă,. 
adunate și păscute de vite fiind mai tinere sunt de 
obiceiu mai bogate în substanţe plastice în azot și acid -- 
fostorie decât cele culeşe sâu recoltate de om, de or- 
dinar întrun stadiu mai înaintat de desvoltare, ca să 
aibă ce prinde cu 'secerea și cu cosa. De aci se esplică 
efectul însemnat ce-l au pășunile asupra tuturor vite- 
lor. fără, deosebire de specie, gen și etate, și cu deo- 
sebire asupra vitelor tinere și cele- cari sunt încă în 
desvoltare când es întâiu la iârbă verde. Da 

Pășunatul pășunilor naturale și artificiale să se 
facă tot-d6una la anumite epoce intermittente, lăsând. | 
ierbei timpul. necesar pentru  desvoltare și întărire. 
După ce am pășunat cât-va timp o secţiune, lan ori 
tablă cu desăvârşire, pănă ce vitele numai au ce 
prinde și rupe pe ea, atunci ele se scot de acolo ŞI 
trec la altă secţiune și pe 'ca, urmeză alt soiu s6u ca-- 
tegorie. de vite; pănă ce au și- acele ce rupe, iar în 
urmă trebue să trecă .un interval la mijloc de cel 
puțin 3—6 săptămâni, nu numai pentru-că ierba . să 
potă cresce la loc, dar în acest interval să se spelă- 
de plâie şi vânt și pârdă mirosul penetrant al bale- 
gilor -lor, în -special al gunoiului de sie, care este ne- 
„suferit altor vite. a a Si 

i Primăvara putem să scâtem vile la pășune fie 
cât de timpuriu, fără nici o temă de calbeză, indată.



„ce păjiștile au început să înverdescă și să dea colțul - - - ierbei, căci păşunatul la iârba verde nu numai că face oilor forte bine, şi în special la cele fâtate le sporesce considerabil secreţiunea laptelui şi . favoriseză, desvol- tarea şi îngrăşarea meilor, dar nici ierbei nu strică „nimic, căci prin pășunare- rapându-se colţul ierbei dela, tija principală, prin aceia o' silim să desvâlte alte tije adventive din ochii latenţi și i&rba în total prin aceia odrăslesce din nou, se îndesesce şi încheie. „La acea, | „ epocă timpurie oile pot să păşuneze pănă ce: tempe- -. Yatura este încă scădută pretutindenea, pe unde esistă, ”  nuniai isrbă, chiar și prin bălți rovine şi mlăștine etc.. unde mai târdiu ele ar contracta tot-felul de bâle și „maladii și o morte sigură, calbâza. Vitele masi ȘI gredie nu pot pășuna pe acea vreme. încă pe pajişti - fiind-că pe pământul abia desghețat și „m6le, ele se îngl6dă și apoi nici nu este icrba suficientă: pentru | ele- Arare-ori să pOtă ele găsi icrbă suficientă pe pa- jiști înainte de începutul lui Aprile, dar mai. des le „scot țăranii la mugure în păduri, crânguri 's6u pe ţ6- rihe ca, să stringă pirul şi buruienile de pe. og6re, pe. - cati niai. târdiu le întorcem și arăm. - - La noi la câmpie. şi în coline, de obiceiu dela Sft. George înainte 23 Aprile se termină Pășunatul im- propriu în f6naţui şi între semănăturile de tomnă și primăvară, și începe văratul sâu 'vitele intră în pășu- nile de vară, propriu dise. Fânaţurile se opresc pentru cOsă și se interdice d'aci înainte păscutul lor cu orj- ce soiu de vite, pănă după c6sa fEnului,. eventual şi a otăvei, și vitele trebue să se mulţumâscă pănă după secere cu iârba din pășunile: naturalg, pe multe locuri "ŞI numai cu cea din Og6re, iar mai tâidiu „li se mai -adaogă cea din mirişti și fenaţuri, cătră tmnă după culesul porumbului și cea, din porumbiștă. și otăvuri. : “În luna lui Maiu și prima jumătate a, lui Iunie de obiceiu este pretutindenea, _multă i6rbă prin pășuni „încât -vitele abia.o pot covârși și pasce pest tot ]o- „cul, și în parte ea rămâne de îmbătrânesce și produce! semința.. Mai târdiu prin Iuliu şi prima jumătate a lui



August deși câmpul s'a lărgit deja pentru pășune, 
totuși vitele au în genere puţină hrană, iar spre tâmnă 

“prin Septembre în urma ploilor mai dese și pănă tim- 
“pul este încă cald, pajiștile otăvese pretutindenea, din 
„nou şi ierbă este iareși mai multă pe păjiștă.. 
„_„.. De aceste modificări ale vegetaţiunei trebue să ţi- 
nem esact cont la facerea, secţiunilor, pentru a le. putea 
potrivi bine cu numărul și specia vitelor. O supra în- 

"căreare a lor cu vitele împedecă ierburile să odrăs- 
lescă şi cu timpul pământul devine pleșuv, cu pajiștea . . 
întreruptă; iar un număr insuficient de vite nu pote. 
reteza şi mânca, ierba în de ajuns şi după ce ea a 
îmbătrânit, nici că o ating mai mult, și multe ier-. 
„bă după ce-au depus seminţa se usucă și per pen- 
tru multă vreme, dacă nu-pentru tot-dâuna. 

Apoi nici să nu abusăm de iârbă, păscându-o cu 
vitele întrun stadiu de desvoltare nepotrivit, când este 
prea crudă sâu prea bătrână; în casul dintâiu o stri- 

_căm numai, iar în al doilea vitele nu o pot rupe nică 
digera, de aceea, este mai bine ca să o lăsăm să se 
întărâscă incâtva fără însă de a îmbătrâni, și d'aci 
nainte să o ţinem în continuu măruntă, i 

- “Afară de împărţire și folosirea potrivită a secţiu- . 
nilor, mai este de lipsă şi curățirea ei de mărăeini, 
buruieni, petrii, lemne etc., şi tote. obiectele, cari îm- 
pedică, iârba direct s6u indirect din desvoltarea -ei sâu 
o face inaccesibilă vitelor. a 

„ Forte des întâlnim prin fânaţele și păşunile agri- 
cultorilor noştri tufe și -tot felul de mărăcini, cari 
prin ghimpii şi spinii lor, împedică vitele de a pute 
reteza i6rba de o potrivă şi ocupă mult spațiu care-l 
detrag culturei şi folosinţei omului. Mai. des se găsesc 
prin pășuni tufe de porumbar, Prunus spinosa, de mă-. 
ceş Josa canina, sudârea calului „Ononis -spinosa, pădu- 
cel Crataegus oxyacantha, mărăcini Onopordon. achunthium, 
ciulină s6u scaieți muscălesci Xanthiun spinosun,. turiţa, * 

” Gallium. apavine etc., de-cari se feresc vitele “şi lasă, 
ierba. din jurul lor neatinsă oilor se prind și pun în
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lână. Toţi aceștia trebuesc scoși și distruși în. fie-care"! - primăvară pănă ce disparși se perd 'cu totul. Apoi sunt buruienile, cau cu foile “lor late aco- pere pământul şi împedică isrba din crescere. pănă ce o suprimă cu totul și în locul ei își desvoltă ele foile lor cele mari, iar prin mirosul lor iute și penetrant fac şi i6rba din jurul lor neaccesibilă vitelor. Între acestea vom enumăra: bozii Sambucus ebalus apoi măselariţa, Haos - s, Y ciamus niger, laurul poreese Datura strămonivin, cucuta, comună Coniun maculatu, cucuta, de apă Cicuta virosa, brustur s6u lipan Lappa major, L. minor, L. tomentosa, - scalcelele s6u piciorul cocoșului Ranunculus acris, brăn= dușa Colchican autumale,, strigdia. Vertu albi, lap- tele cânelui Fuphorbia cyparissias, iârba, păduchilor Pe- dicularis palustris şi altele. Tot aceste trebuese distruse: cele anuale și bierale tăindu-le cu sapa și casmata de mai multe-ori pe an şi ale împedica de. ași pro- duce şi împrăștia semința; cele vivace 'trebuesc scâse ȘI stirpite cu rădăcină cu tot, și în locul: lor semă- nate ierburi de valore. - a 
Prin păscutul raţional al ierbei se îmbunătăţesce pajiștea: adecă ierburile mărunte se sporesc, iar plan- tele herbacee și papilionaceele se împuţineză ne mai putEndu-și desvolta, foile lor cele late. Multe buruieni- și plante de puţină valâre dispar și în urma gunoiului ce-cade dela vite. Astfel s'a, constatat ca prin gunoire și gunoiul dela vite dispar cu timpul — Orchideele — poranicii s6u brebeneii, apoi rogozul şi pipirigul, dispare . urechea șorecelui  Hieraciu pillosela, dispare - părul porcului Nardus- stricta, și altele. - 
Muschii 'sunţ tot-deuna semnul că terenul este - sărac -și are lipsă de gunoiu; după gunoire ei dispar; se-pot alunga însă și primăvara prin grăparea cu o.: grapă specială de muschi, prin gunoire' cu urină şi îngrășeminte lichide, cu un compost bun etc. În locul lor se ivesce apoi i&rba cu plante de valâre. Prin gu- noire escesivă în bătătura şi unde cad băligile vitelor, "gunoiul fiind prea concentrat se arde ierba, și se favori- seză desvoltarea unor buruieni și balarii fără de Nică o
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val6re intrinsecă._Numai treptat pe: margini și după cum se dilueză gunoiul începe a se ivi iciba cu gra- - minee de valâre. De aceia băligile vitelor: ar trebui - tot-d6una împrăștiete îndată ce cad pentru :a nu su- prima și face să dispară iârba, 
Mușurdele de cârtiţă furnicarele etc., trebuesc dis- truse: şi terenul planat din nou: cele noui prin îm- prăştiere sâu grăpare, iar cele vechi deja inerbate tăin- : dule în.4 cu casmaua, și apoi scoțând ţerina de sub ele şi în urmă călcăm apoi pajiștea cu piciorul. - 

„De gunoit direct nu est consult nici cu gunoiu mare și nică cu gunoiu prea concentrat. Gunoirea cu. . bătătura încă nu ne dă resultatele dorite, căci mirosul penetrant -al balegelor se ţine mult timp în i6rbă și este „nesuferit celor mai multe vite. Dacă gunoiul este prea „ concentrat se arde ierba și pajiştea, dispare pentru mulță ani, dând nascere la buruieni, iar dacă și cresce iârba, vitele nu o ating, ci mirosindu-o, trec mai de-' parte. Mirosul gunoiului de die este nesuferit ori cărui soiu de vite. De aceia este mai bună gunoirea lor cu un compost preparat din balegi și pământ, cu urina diluată, . cenușa, cenuşare cu suprafosfate și kainită ete. 
Afară de gunoire icrba rară sâu cu multe vetre gâle . 'se pote ameliora prin o grăpare strasnică în fie-care . “primăvară, eventual prin sem&nare de semințe de ier- buri și inocularea ei cu vetre noui, cu ierburi şi plante de valâre, cari încă contribuese mult la înde- sarea ierbei și regenerarea pajiştei. Unde acesta nu dă resultatul. dorit, acolo -eel mai nimerit lucru este, de a. sparge ţelina, și după câţi-va ani de plugărie și gunoire strașnică, să însemințăm terenul din nou cu ier- buri. de valâre. În cele mai multe casuri însă, acesta nu este de lipsă, căci prin o_gunoire bună se îndrep- teză, lucrurile și pășunea, se încheie în de ajuns. | 
Ca un. corrolar indispensabil al fie-cărei păşuni liaturale este ca să aibă pe dânsa, niscaiva copaci mană. ori plantaţiuni -pentru adăpostul vitelor şi apă bună "de beut în cantitate și calitate suficientă.
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- Copacii isolaţi şi plantaţiunile de protecţiune sunt de torte mare valâre și însemnătate pe ori şi care pă- . “ şune pentru adăpostirea, vitelor „de arșița s6relui, de “viscole și picuri reci, ca şi de vânturile . violente. La, “umbra, și “adăpostul lor, când ei nu sunt prea deși nu -se usucă ierba, nică. odată de secetă, :și vitele găsesc pe sub ei nu numai scut și adăpost, dar şi ceva mân.- care, când în altă parte iârba s'a uscat seu că ru pot - eși afară la câmp" deschis, din causa viscolului. 
. Unde v&nturile sunt dese și violente; acolo ne fac mai bune servicii decât copacii isolați plantaţiu- nile sistematice de protecţiune, garduri vii înalte, fașii_ Și limbi de “pădure etc., ridicate contra, vântului pre- dominânt a Crivăţului 'seu Austrului. În special ţa :. curile, tinărâgele de "Holstein, cu garduri. vii înalte și - plantaţiuni de copaci și arbori înalţi, fie Și numai sal- cani, în jurul fie-cărui secțiuni ne aduc. bune servicii. Cu cât sunt mai apropiate una de alta pădurile şi plantaţiunile şi copacii mai înalță, cu atât ele apără „mai bine, frîng vânturile cari trec peste: ele și vitele „pot să păşuneze în liniște la perimetrul lor, o 
Apa este indispensabilă și de cea mai mare im: portanță pentru ori-ce păşune. Apa, bună, este aprâpe - de aceiaşi însemnătate și valore ca și 0 irbă bună _ a pajiştei. a pl 

Pe lângă calitate, se recere ca ea să fie șiîn „cantitate suficientă pentru ca tote vitele să potă av6. apă limpede şi curată de beut, fără. de a o tulbura, cele dintâiu stu a se tolăni în ea, și cele din urmă să nu mai aibă decât apă tulbure scu - amestecată cu tecaliile şi mirosul celor dintâiu. Pentru bivolă ȘI porci, „-pe lângă apa de .beut trebuesce să îngrijim de altă - apă și bălți cu apă și noroiu pentru scăldat și tolonit iutrânsele, căci satisfacerea, tuturor: esigențelor speciei asigură “individului desvoltarea, sa normală. Oia-și ca. “lul au lipsă de mai puțină apă, dar tot-dâună, ea, să fie curată, vitele cornute au lipsă de multă ȘI ea, pote A tulbure ori stătută, o o Me |



„oua — aaa 

Apa pentru adăpat pâte fi de isvor, curgătăre oră stătătore: Cea din fântâni Și puțuri adânci deși este bună, dar ne face multe greutăți cu scosul ei şi la momen- tul potrivit nu o putem avea .în cantitate suficientă. Seâterea ei cu găleta și cu burdușele trase cu vite, cum se usitâză în Bărăgan, este cea mai dificilă, între tote. Mult mai practică, este' scosul ei cu ro0ta cu 2 găleți alterne, -puţurile cu smic, cu pompe; turbine, puse în mișcare prin. motori de vânt ete., cari au un 
debit constant, şi scosul. ne. vine mai uşor şi mai ief. tin. Și mai bune sunt șipotele, cari au un debit cons- tant, și escedentul 'de apă îl prindem în sghiaburi seu orepuri, unde apa se premenesce în continuu. Ca mM0- tor pentru scosul apei se potrivesc forte bine, motorii de vânt, pumpele cu abur, sâu vârtej de vite. 
„Apa scosă cu gălâta oi: pompa pentru adăpat trebuesce prinsă în sehiaburi de lemn ori de pâtră, în basenură ori elesteie făcute anume. Adăpătârele cele mai potrivite sunt cele făcute în apele curgătâre cu o întrare și eșire lesnici6să pentru vite. Unde aceste Ă nu sunt posibile acolo facem eleșteie anume, prin opri- rea, apelor curgătore -din cursul lor normal și aglome- area ei, :s6u prin adunarea, apei de plâie și din ză- . pat. din i6rnă pentru vară, în eleșteie și cisterne ca! să o avem vara şi pe timp de secetă, pentru adăpatul „vitelor și alte trebuinţe ale economiei. 

Facerea de eleşteie se usitâză'la noi forte des atât la câmpie cât și în coline (în Moldova) unde apa 
servesce de multe-ori la mișcarea morilor. de apă, ca. forță motrice, şi numai în a doua, linie pentru adăpa- tul vitelor și alte scopuri economice. Eleșteiele 'artifi- ciale se fac tot-dcuna prin grămădirea de pământ şi gun6i6, une-ori şi prin facerea de leşi şi garduă cu | pari, piloți împlântaţi în pământ peste cari se pun bolovani și mlăjet și acopere cu pământ și glii — tâte puse perpendicular pe cursul apei. Eleşteiele mai mici speciale numai pentru adăpatul vitelor se fac cam de 2—3 m. adâneime, iar de lungi după volumul ds apă ce au a cuprinde și numărul vitelor de adăpat; în. termin mediu li se dă o lungime de 20—30 m.
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„Ele au păreţii teșiţi pentru ca, vitele să se pâtă scobori ușor la „apă şi eși din ea fără de a seîngloda | ori supa malurile cu ele, și pe cât posibil basa lor să fie așternută cu nisip s6u petriș. Lăţimea, lor varică după teren și volumul: de apă ce au a cuprinde. De obiceiu pentru eleșteu se alege tot-dtuna un loc, unde malurile sunt înalte. şi apropiate. unul de altul, pentru a nu avea lipsă de alte digul și zagaze laterale de tăcut. Lâsa de astuparea, și oprirea apei se face de. ordinar prin căratul și grămădirea de pământ, gunoiu etc. El trebue să aibă o basă destul de largă și solidă pentru ca, tot-deuna, să potă suporta presiunea apei la “vânturi etc.; iar la cas de inundaţiune să. trecă cu 1-—11/, m. peste undele și valurile apei “celei mai | înalte. Pentru umplutura lui 'se. preferă un pământ clisos, lutos și argilos, care se bate Și- îndâsă bine. | Unde însă la suprafaţă, se.găsesce un strat de petriș - și nisip, care ar lăsa să se Strecdre apa prin el scu „pe sub -zăgaz, acolo este necesar ca stratul de petriş - ȘI nisip să-l ciruim și cimentăm mai întâiu cu un strat gros de lapte de var-ca de 2—8 em. grosime, “care se întăresce, și încheie nisipul ermetic, și apoi peste el: putem să punem pământ. a 
Umplerea digurilor cu gundie și în special cu bă- legar de vite este tot ce pote fi mai greşit și funest. pentru elesteie și cisterne, după ce el propagă epidemiile -diverse, coleră, tifus ete., căci gunoiul fermenteză şi se descompune și cu gazurile și sărurile sale infecteză „apa, tăcându-o inaccesibilă, Și perniciosă pentru om, cai și oi. Cele mai multe bâle și epidemii provin din * infectarea, apei şi necurăţeniile ajunse în apa de beut, "Vitele cornute însă de multe-ori preferă apa îu cart sunt dissolvate gundie înaintea apei limpede, și de.. multe-ori beu și din mustul gunoiului, fără nici un pe- ricul pentru ele. În stepa arridă și secetțâsă a Bără- gamului . şi Dobrogei, unde nu  esistă apă curgătâre nici stătătore de loc, și prin urmare acolo nici eles- „teie nu putem face, acolo în locul fântânilor cu bur- dușe trase cu cai Sar putea. face mai nimerit puțuri 
7



— 006 — 

sistematice cu motori de vânt, iar apa scâsă- de ele, să se conserve în padine și numărdsele găvane, în forma: cuiburilor de pasăre, ce se “găsesc mai la fie- care pas, și ar putea cuprinde volume considerabile de. apă, fără nici o altă pregătire scu spese de între- ținere. Acolo vânturi sunt tot-deuna şi destul de tari, ca :să, scotă apa, necesară, fără de nici un fel de spese decât, cele -ale primei instalațiuni, 
- Pentru adăpat este de preferat tot-dcuna-o apă lim- pede şi curată, mai mult mâle decât calcarâsă și dură. Ea să nu fie nici prea rece,. dar nici prea caldă, ori stătută, şi în cantitate suficientă: Apa clocită, este fârte pernici6să oilor și cailor, Oile pot să bea apa fie cât: de. rece, și în lipsa de apă ele ling la zăpadă și ghicţă.. 

* Contra eshalaţiunilor și miasmelor elesteielor și băl- ților, apelor stătătâre în genere, cari dau adesea nas-! cere la malaria — friguri de baltă ete. — între 6meni ne asigurăm prin facerea de plantațiuni în jurul lor fie și numai plantaţiuni de salcie și arini, şi prin pre- menirea apei, lăsând să trâcă un mie curent prin mij- locul ei care să:o ţină în mişcare continuă. Mişcarea continuă și curentul ei permanent nu numai că:o face „mai bună pentru Gmeni, dar și pentru vitele domestice mai sănătâsă şi gustosă. i 
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