
kj w

ď:xy.

i^^

c\ o

T\

 

■

 

-M



 

rSU^CAíDOAuncn:vis:D?J

 



S/cw. Aksc: '-.

o/- 34*93.



&
#

v
o

&

>**?

X.



FRANTIŠEK KOSINi

PRAHA

NEJHLAVNĚJŠÍ ZÁKLAD

*

ROLNICTVÍ:

L.UCBA ROLNICKÁ.

Podle J. A. Stockhardta

<• ' V

podal

F. S. Kodym.

 

Vil první.

V Praze 1852.

Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila.



-

 



I.

Luéba přítelkyně rolníka.

Dvě věci jsou to, kterýchž si člověk od

jakživa přál, i kterých si doposud přeje: on by

rád zůstal pořád mlád a zdráv, i k tomu by byl

rád hodně bohat. Mnozí věřili, že stává v pří

rodě jisté drahocenné látky, anebo že se praže

ním dá vydobýti, která má tu moc, by oběma

oněm přáním zadost učinila. Látku tu nazývá

no kámen mudrců. Pomocí jeho bylo by prý

lehko, proměniti olovo v zlato, i upraviti si ži

votní lík, klerýmž by mohl všecky nemoce za

puditi, ano i nejspíš nesmrtelným se učiniti. Ce

lých tisíc let hledali ten poklad, ale nenalezli

ho. Vynalezli však konečně, ne sice kámen mu

drců, ale na místo něho novou vědu, lučebnictvi.

Od toho vynálezu uplynulo sotva 80 let,

a nová ta věda dobyla si v životě takové plat

nosti a takového působení v blahobyt lidský, že

opravdu až k podivení. Ano, až k jistému stupni

obnáší v sobě lučba skutečně ony moci, jež při

pisováno kamenu moudrosti. Lučebnickou umě-

lostí obrátil už mnohý fabrikant celé hromady

sprostého kovu, ač ne přímou cestou, na drahé

zlato, a lučebnickými léky nabyl opět mnohý
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neduživec svého zdraví. Arciže, aby nemoce

zúplna odstranila, tak daleko to lučba nedovedla.

Že věda lučebnická tak rychle se ujala

i rozšířila, toho příčina byla mnohonásobný pro

spěch, jejž ona v živobytí poskytuje. Lučba učí

lékárníka připravovati Hky; ona učí lékaře, tě

mito lékami zaháněti nemoce; ona nejenom že

objevuje horníku kovy ukryté ve skalinách, ale

onat je pomáhá i dobývati a upravovati. Lučeb-

nictví ve spojení se živlovědou, to byly hlavně

ony prostředky, kterýmiž tolikero umění a ře

mesel zvelebeno, a jimiž nám poskytnuto tak

rozmanitých požitků a pohodlí, o kterýchž naši

předkové ani tušení neměli.

V nejnovějším čase oddal se lučbozpyt zvlá

ště na vyskoumání látek, skládajících těla živo-

čná, rostliny a živočichy, i na objevení pocho

dů, ježto se udávají za jejich života i po jejich

úmrtí. Jaké jsou tyto základní látky ? odkudž je

berou, či co jsou potravy živoků? A jakým změ

nám musejí tyto podlehnouti, by mohly rostlinám

neb zvířatům sloužiti k výživě a vzrůstu? Kte

rak je možná zrůst tento uspíšiti ? — Totot hlavně

jsou otázky, které lučbozpyt hledí zodpovědíti.

Jest ale takovéto skoumání s úžitkem pro

polní hospodářství? Lučebníkové i mnozí hospo

dáři, zvláště co v lučbě se znají, jsou o tom

zúplna přesvědčeni ; ačkoliv jiní o tom zase více

méně pochybují. Aby ale o věci spravedlivě

soudit se mohlo, třebat ji dříve znáti. Mnozí

z oněch pochybův ani dobře nevědí, co lučbo-

věda vlastně jest, co chce a co může. Proto

nebude od místa, dříve několik slov předeslati



o tom, co tato věda vlastně jest, jakýže účel

i jaké prostředky její jsou ?

Jak známo, rozžhavené železo dává okuje,

leží-li ve vlhku, rezovati ; vytlačená břečka (mest)

z vinných hroznů proměňuje se na víno a toto

zase na ocet; dříví v kamnech, olej v lampě spá

lením zmizí; pozůstatky zvířat i rostlin během

času se kazejí, rozpadají i posléze zcela mizejí.

Okuje a rez jsou změněné železo. Víno jest

změněný mest ; sladkost tohoto pominula, on se

stal opojivým a zahřívavým, čehož prvé při

mestu nebylo. Ocet jest změněné víno; on chutná

kysele, aniž více opojuje, nébrž zchlazuje. Spá

lené dříví neb olej třeba hledati v povětří ; sho

řením proměnilo se v plyny, při čemž dělalo

teplo i světlo, dohromady totiž oheň. Nápodobně

jest lo i s pozůstatky rostlin a živočichů, když

déle na povětří ležejí. Tlejíc neb hnijíc, promě-

ňujou se pomalu v plyny či vzdušiny, někdy dost

nepříjemně zavánějící.

Údaje takové, jimiž se netoliko zevnitřní

podoba, nébrž i celá vnitřní podstata těles ruší

a změňuje, nazývají se pochody neb postupy /w-

če&raé, což vlastně jest lučba. Kamkoli na zemi

patříme, všude pozorujeme takové rušení, to, jak

na zemi, tak i v povětří, v hloubi moře, v říši

kamenstva i živinstva, v rostlinách i zvířatech.

Nejtvrdší kámen poznenahlu pukří, měníc svou

barvu i rozpadajíc se pořád na menší a menší

drobty až konečně i na prach a zem. Zemák

(brambor) do země vložen, měkne, sládne, pak

i zahnívá, až i na konec docela zmizí. Co zde

vypadá jako zničení, jest jen pouhé rozrušení



6_

či lučebné proměnění. Z hnusné shniliny pučí

zas nová rostlina, obnášející v sobě opět ty sa

mé rozličné látky, na př. sladinu, škrob, oleje a j.

Zemáky jsou jedním z našich hlavních po

krmů. Obsažený v nich škrob nerozpouští se ve

vodě, v žaludku ale potká ho brzo taková změ

na, že se rozpustí čili stráví a takto v tekuté

způsobě do krve přejde. Krev zase stýká se

v plících se vdýchaným vzduchem, měníc při tom

svou barvu i povahu, následkem čehož plodí se

teplo i naše tělo se zahřívá. Vidno, že i v našem

těle, jakož i rostlinách děje se rušení lučebné.

Tím zajisté strojej se pokrmy nejenom rostlinám,

ale i zvířatům, tím se zažívají a v částky rost

linné neb zvířecí se proměňují. Ano, ustane-li

konečně život, tut jest to opět lučba, ježto činí,

by se splnilo: co ze země, musí zase do země.

Lučba zajistě jest tvorů nejenom roditelem ale

i hubitelern, hrobníkem.

Ano poohlídnem-li se jen pouze v oboru

našeho všedního života, tut se potkáváme s ve

likým množstvím vezdejších našich potřeb a za

městnání, které nás všecky na blahodějnost luč-

bovědy pamatují. Naše šatstvo, naše obuv po

vstaly lučbou ; ne sice jakoby krejčí nebo švec,

jenž je zhotovil, byl lučebníkem býval, ale lu

čebnými postupy byly tytéž bíleny, barveny, vy

dělávány atd. Mýdlo, kterýmž se umýváme, jest

výrobek lučebnický. Oheň, na němž se ohříváme,

světlo, kterýmž si své večery osvěcujeme, obě

postávají pochody lučebnými, a takových více.

Úkol vědy lučebnické jest tedy, by vypá

trala všeliké ty změny, ježto v přírodě se udá



vají, i kterak a proč se udávají? i podlé jakých

zákonů neb pravidel přitom se rídejí ? Aby to

ale mohla, musí prvé znáti původní látky, z nichžto

sestává těleso, jehožto proměny stopovati chce.

Proto rozbírá, rozrušuje ona tělesa i přichází tu

dy k vědomosti látkových jejich základů. Jedno

duché ty látky, které tudy nalezeno, a jež dále

na jednodušší ještě nebylo lze rozložiti, nazý

vají se látky živelní či prvotní aneb i také prvky.

Opak rozlučování neb rozboru jest zase

slučování či soubor. Lučebník pokusil se též o to,

by, co rozebral neb rozbořil, opět sestavil, on

hleděl nejenom slučovati, jako se to v přírodě

děje, ale nad to snažil se docíliti i sloučenin no

vých a takových, jakých v přírodě ani se nena

lezá. Z tohot povstala lučba souborná.

Dokavád v lučebnictví neptali se po míře

a váze, dotud nebylo to mnoho víc než pouhé

zkušařství. Vědou stalo se lučebnictví teprv ten

kráte, když si zvykli, konati lučební zkoušky

s vážkama v ruce. Co plavci kompas, to lučeb

níkovi jsou váhy. Konánot arci po moři plavby,

prv i než magnetická střelka byla známa ; ale

aby s jistotou k jistému cíli se plavil a cestu tu

vždy zase nalezl, to bylo námořníku možná teprv,

když dostal do ruky magnetickou střelku. Tak

jest to i v lučebnictví: s jistotou jednati a vý

padky zkoušek napřed určiti, je toliko od tuda

možná od kuda se váží. Vážkama na p. se na

lezlo, že všeliké slučování i rozlučování děje

se jen po jistých mírách a váhách. Tot základ

celé nynější Iučby, to zákon přírody.

A takových zákonů shledáno v lučbě ještě
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mnoho jiných. A nyní teprv bylo možné odpo-

vědíti na to kterak a proč? nebo odpovědi ty pod

píraly se na zákony, které se nedají tak libo

volně obejíti neb změniti, jako zákony lidské.

Nyní teprv bylo lze podati řádné výklady po

stupů lučebných i představiti si jasně, co vše

při tom se děje, i napřed všecko ustanoviti i před

vídati. Arciže všechno naše vědění je kusé.

K tomu i lučebník se přiznává ; zatím ale nebude

se mu pokládati za vypínavost, myslí-li, že i to

kusé stačí, aby prohlásili lučebnictví za jednu

z nejzajímavějších i nejužitečnějších věd, za vědu

pro každého.

Nyní uvedeme ještě některé příklady z lučby

řemeslnické, bychme ukázali, jak dalece i z této

může vyplývati prospěch polnímu hospodářství.

Ode dávna vědělo se, že víno neb smíchaná s vo

dou kořalka obrátí se v ocet, nechá-li se na po

větří státi, to při obyčejné teplotě za několik mě

síců, ve vytopené světnici za několik neděl. xTu

lučba vyskoumafa, jaké jest složení kořalky i ja

ké povstalého z ní octa, i ukázala, že kořalka

promění se daleko čerstvěji v ocet, jestliže jen

s hodně mnoha stran se vzduchem se dotýká.

Toho se chopilo výrobnictví, i netrvalo to

dlouho a byly vyskoumány případnosti, v kterých

se ta proměna nejlépe děje. Zoctění, které dří

ve týdně ano i měsíce trvalo, odbývá se tedka

a to daleko úplněji i jistěji, v toliku hodinách.

V kameninstvu nalezá se co veliká vzácnost

jistý kámen velmi krásné modré barvy (ultra

marín); malíři ho platili tolikem zlata, co vážil,

aby ho pak rozetřena použili za barvu. Jeden
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lučebník kámen ten lučebně rozebral, by pře-

skoumal látky, které jej skládají i v jakém po

měru, načež pak hleděl z těch samých, i odjinud

vzatých látek jej zase sloučiti — a hle ! zdařilo

se. Překrásná blankytná modř, co nyní u kupců

se prodává, není ani stý díl tak drahá co dříve.

Nedá-liž se mysliti, že takto i mnohá hnojiva dají

se lacino dobýti, až jen na jisto bude ukázáno,

jakýchže hnojebných látek každá rostlina ke své

mu zrůstu potřebuje ? Angličané vypátrali ve Spa-

nělích několik mil dlouhou žílu fosforitu, kamene

to, jenž skoro tu samou látku v sobě zavírá co

naše kosti: možná tedy, že cestou lučební na

leznou se i u nás horniny neb hmoty, kterých

možná co mrvy použiti.

• Jak dlouhých receptů i jak velkých láhvic

i škatulek léků bylo dříve od lékařů nařizováno

proti nynějšku. Tak i jak krátké a jednoduché

jsou ted předpisy, podlé nichž připravuje tiskař

své prudidla (pácy), barvíř své barvy, truhlář

své pokosty! Proč? Protože lučba ukázala pra

vou cenu i účinnost jedné každé látky v jeho

předpise, tak že bylo možná, ty neúčinné vy-

mísiti. Dříve to nebylo radné, tu platilo : nepo-

může-li jedno, pomůže druhé, a kdyby byl chtěl

některé vypustiti, bylo se obávati, aby právě to

nejlepší nevypustil.

Došlo-li už rolnictví k tak jasným náhledům ?

Nikoliv, čtěmež jen, ne ty rolnicko-lučebné,

ale ty prakticko-rolnické spisy, jsou-liž sjedno

ceni o účinnosti a používání jen těch nejjedno

dušších mrv, vápna, sadry, prsti, čpavku, soli

a j. Dokonce ne. A také jak by mohli s jisto—

X
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tou udati, kde jich potřebovati, ješto neznají

vlastní jejich účinek v zemi a na rostliny ?

Před 30—40 lety používalo se už kostíkových

(fosforových) zapalovátek, ale sešlo z nich zase,

protože nedělaly dobrotu. Přenáhlil by se ale

byl, kdo by byl soudil, že kostík na zapalovátka

se nehodí; nebot při nynějších našich sirkách

jest to právě kostík, kterýmž se zapalujou. Pří

čina, že se s nimi zpočátku nezdařilo, ležela jen

v chybném způsobu, v jakémž se kostíku po

užilo. Což podobného přihází se začasté s po

užitím neb skoumáním té neb oné hnojné látky.

Výsledek byl dobrý, upotřebilo-li se ji v pra

vém způsobu i v pravý čas, nedobrý však, sta-

lo-li se jinak. Podobných porovnání dalo by se

učiniti u velikém množství.

Ostatně není divu, že výkonný rolník lučbě

důvěřovati se zdrahá. Bez odporu a zápasu ne

vstoupila v život ještě žádná myšlénka, která

žádala proměnu dosavádního způsobu. K tomu

sami pěstitelé vědy nehleděli vždy pravé cesty,

by ji v život uvedli. Chyba na př. byla, že své

důmysly hned beze všeho zkoušení vystavovali

co neomylné pravdy, a z jednotlivých údajů, že

vyvodili všeplatná pravidla. Neslušné bylo žá

dati, aby rolník vědě hned na slovo uvěřil i sta

rých svých zkušeností se spustil. Nerozumné

bylo, že zkušeností těch věda si nevážila ba je

povrhovala, na místo co by jich byla užíti měla,

slovem že se chtěla státi výkonnou vědou beze

vší známosti konby samé.

Podobných chyb dopustila se i konba sa

ma, jakože jedna přemrštěnost provolává zas
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druhou. Přenáhlené bylo, že hospodáři beze všech

pokusů, aneb po několika a to chybných poku

sech hned všecko podáni vědy zamítali; neslu

šné bylo, že chtěli, aby tak mladounká věda

vykračovala si už tak jistě a rozšafně, jako u-

sedlý muž, že žádali, aby na místo povšechných

zásad a pouhých nárad podávala hotové hned

předpisy a zkušenosti; nerozumné vůbec bylo,

že na vědě požadovali víc, než ona v skutku

poskytnouti může.

K tomu zde právě potkává se lučba se zá

vadami, které výskumy a důkazy její činějí vel

mi nesnadnými. Nejsout to postupy čistě lu

čebné, zde působí i životní síla rostlin a živo

čichů, a lučebník musí se pracně domakávati

proměn, které tudy povstávají. Tak i případnosti

nejsou vždy ty samé a stálé, on ve svém skou-

mání obmezen je též půdou, podnebím i povětr-

ností tak jako rolník sám. K tomu on nemůže

své pokusy tak často i rychle před se bráti, jak

by rád, on musí kolikrát léta čekati, prvé než

z nich může co zavírati.

Jestliž to tedy spravedlivé, posuzovati luč-

bovědu podlé toho, co v kratounké té době, kde

opravdu rolnictví se věnovala, už všecko vy

konala? Slušněji jest snad vyčkati, až jakými

se prokážou ony mnohé pupence, které lučba

rolnická v posledních letech vyrazila, budou-li

opravdu všechny hluché? Té době hledí lučbo-

věda bez bázně vstříc. Byt i některé z prvních

jejich pupenců a květů odpadaly, druhé zajisté

nasadějí později ovoce, a není pochybnosti, o-

voce to užitečné, tuze užitečné.
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Kromě rolnictví a chovu dobytka jsou však

venkovskému hospodáři ludebnické vědomosti

zvlášt i tehda k užitku, když přitom provádí

i jiné promyslnictví, tak na př. pivovarství, vino-

palnictví, škrobarství, cukrovarství a j. Zde ne

bylo lučbovědě tak těžko, důvěru venkovana, si

získati, neboř užitky, jež přinášela, byly tak pa

trné, že se daly lehko na dvacetníky vyměniti.

A důvody takového způsobu přesvědčují nejlépe.

Poněvadž lučbověda tuto už požívá, čeho si na

poli a v stáji hospodáře teprv dobýti žádá, bylo

by zbytečné, uváděti ještě více důkazů a příkladů.

Příčina, proč se tuto lučbě tak brzo po

štěstilo, záleží zkrátka v tom, že jí zde nebylo

činiti s tělesy živými ustavičně se měnícími, jako

jsou rostliny a zvířata, ale že měla před sebou

hmoty neživotné, které je daleko snáz lučebně

vyskoumati daly, nežli onyno. Dokavád rostlina neb

zvíře je na živu, stojej lučebné její změny pod

poručnictvím jisté vyšší tajemné moci, již jme

nujeme silou životni. Životní ta síla jest jako

stavitelský mistr, ona činí rozvrh k budově i

dává jí tvářnost, mezi tím co činnost lučební

opatřuje potřebné stavivo i podle rozvrhu je

vzdělává. V tělesích bezživotných však odpadá

ono poručnictví, lučba může tu účinkovati svo

bodně, beze všech překážek, činnost lučební

může snadno lučebník provolati, nikoliv ale čin

nost životní. Proto kde vládne pouze činnost lu

čební, tu je mu snáze i rychleji dosíci jistých

výsledků, nežli tam, kde se potkává spolu s čin

ností životní, nad nížto žádné moci nemá.

Konečně má lučba i svou policejní stránku.



13

Ona totiž prospívá tím, že odkrývá i všeliké pod

vody a falšováni, kterých , jak známo, za našich

časů páchá se víc než kdy jindy. Dobré zboží!

spravedlivé zboží ! tak volá každý fabrikant, každý

kupec. A přece spravedlivé jeho plátno má v so

bě snad bavlnu, jeho spravedlivé mýdlo: vodu,

huspeninu neb hlínu; jeho syrop: škrobovou sla

dinu, jeho mouka z kostí : zem, vápno neb písek.

Proti takovýmto podvodům jest nejlepší prostře

dek lučba, tou se dají odkrýti i ty nejchytřeji

zosnované smíšeniny a podvrženiny, které by

jinak pouhým okem neb jinými prostředky ne

bylo možná rozeznati. Mnoho takovýchto lučeb

ních předzvídek je už tak usnadněno, že je každý

bez veliké práce i výlohy může sám před se

vzíti.

Ostatně kdoby ještě pochyboval, že lučba i

rolnictví může býti užitečná, ten necht se "na to

zeptá rolníků anglických, anebo at si povšimne,

co o tom v posledních 5 letech v anglických ča

sopisech povědíno ; anebo at rozváží jen veliké

ty sumy peněz, co rolníci v Anglicku sami vy

nakládají, aby lučební vědomosti rozšířili i v obe

cný užitek obrátili. Anglicko zajisté pro zvele

bení rolnické lučby velmi mnoho učinilo ; proto

také Anglicko už klídí, kdežto u nás se ještě po

chybuje ba z většího dílu ani neví, že by i lučba

k rolnictví se hodila. Bohdá ale že i u nás při

jde rolník k poznání, že i u nás stane se lučba

věrnou družkou rolníka.
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U.

Výživa rostlin.

Nevystihlá moudrost vložila v semeno tu moc,

by ve vlhké zemi klíčilo i vzrostlo na rostlinu.

Rostlina pučí listy, květ i semeno, a pak zase

hyne a pochází. Klíčeni, zrůst, květení, vydávání

semena a potom vadnutí, to jsou ty hlavní po

stupy, jež rostlině je proběhnouti. Dospěla-li rost

lina až ku zplození semene, tut svůj úkol dovr

šila i ubírá se zase dolů, odkudž byla vyšla. Jest

liže ten svůj život dokončí jedním letem anebo

teprv po stu letech, to v hlavním nedělá žádného

rozdílu.

Dech boží, jenž vyvodí všeliké tyto změny

i úkazy v životě rostlinném, on jest nám nevy

zpytatelný. Dánot mu sice jméno, jméno síly ži

votní ; avšak onot to jen pouhé jméno, podstata

jeho jest nám zcela neznáma. Působení jeho děje

se způsobem tak tajemným, že se zdá, jakoby tu

šení lidského duchu v té věci nikdy se nemělo

stát věděním. My cítíme sice proud života, blahá

útěcha nás procbvívá, když z jara pupeny otví

rá a zemi kvítím odívá, tak jako zase tichý žel

nás dojímá, když na podzim vadnutí lupenů ozna

muje nám, že se zas loučí. Odkudže však při

chází i kam odchází a kterakž všeliké ty divy

v rostlinstvu vyvodí, o tom zhola nevíme nic.

Jenom to, co vyvedl, je postižitelné našim smy

slům, jakož i to, z čeho to vyvedl.

Jsout pak dvě cesty, po nichž možná bada

teli proniknouti poněkud v tajemnou dílnu života
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rostlinného : 1. cesta pozorování zrakem, zvlá

ště pomocí zvětšovacího skla, kterýmž se v sku

tku docílilo velmi zevrubné známosti o vnitřní bu

dově rostlin, jakož i o všelikých změnách, s kte

rýmiž se mezi zrůstem potkávají rozličné částky

rostlin. 2. Cesta lučebních zkoušek ; na této ce

stě vypátraly látky, z nichžto rostliny se skládají,

vypátraly se jejich krmiva, jakož i všeliké změ

ny, které se za jejich zrůstu udávají v jejich

látkách

Z toho, co těmito proskumy se objevilo, utvo

řila se zvláštní věda, životozpyt rostlinný. Hlavní

jeho částí jest lučba rostlinná aneb rolnická.

Pro polní hospodářství jest nejdůležitější, aby

se seznalo, kterakže rostliny se vyživují. Nebo

to se rozumí, že musí hospodáři nejvíce záležeti

na tom, aby zvěděl, kteréže jsou nejlepší krmiva

pro jeho osení, v jaké způsobě, v jakém množ

ství i kterou dobou je třeba podati rostlinám, aby

nejlíp účinkovaly, i odkud že jich nejlaciněji do

stati? Bohužel, že věda ještě tak daleko nedo

spěla, by ve všech těchto kusech podala jistou

odpověd, mnoho zůstává ještě na pouhých toliko

domněnkách. A však i domněnky ty mohou být

prospěšné; nesmějí se však podávati rolníku za

jistou pravdu, nýbrž jen co jsou, za domněnky.

Že rostliny tak jako zvířata potřebujou po

travy, aby žily a rostly, o tom asi nikdo nepo

chybuje. Jakého ale způsobu potrava ta jest, to

při rostlinách je daleko tíž přezvěděti, nežli při

zvířatech. Nebot co rostliny požívají i jak to po

žívají, to nám nelze pozorovati, vyjmouc leda, že

do sebe ssajou vodu a ji pak zase výparem vy
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dávají. Znárnotě sice, že k rostení potřebujou rost

liny zemi, vláhu, povětří, teplo i světlo ; a však

to nestačí, v zemi, ve vodě i povětrí nachází se

množství rozličných látek: tut tedy záleží na tom,

by se vyzvědělo, které z jednotných těch látek

jsou krmivem rostlin a které ním nejsou ? V dří

vějších časech měli za to, že ani netřeba zvídati

jednotné ty látky, protože prý rostliny mají do

sebe tu moc, jednu látku na druhou přeměniti, tak

na př. že proměnějí vápno v křemen, anebo kře

men ve vápno, jak že jim totiž bud toho neb ono

ho potřeba. Důminka ta prokázala se však lichou.

Nyní se ví s úplnou jistotou, že rostliny té moci

nemají. Nad to se ví, že rostliny jen tenkráte do

bře rostou a úplně se vyvinují, když nalezají vše

cky látky, co na své tělo potřebují. Proto je ne

vyhnutelně třeba, aby se seznaly látky, z nichžto

se skládají rostliny, z nichžto se skládá země,

voda a povětří. Tot hlavní základ všeho dalšího

zkoumání.

První otázka, kterou v té věci rozřešit tře

ba, jest :

1. Z čeho skládají se rostliny?

Zkoumá-li lučebník složení nějakého tělesa,

tot je rozebere nejprv v hrubší jeho látky, a

tyto rozebere pak v látky jemnější. Onyno jme

nuje látky bližší, tyto pak látky zažší. Nelze-li

tyto rozvésti na jednodušší ještě, to jak už dříve

řečeno, slovou látky živelní či prvotní.

Tímto způsobem bylo nesčíslné množstvo

rostlin proskoumáno a v nich velmi rozmanitých
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bližších látek nalezeno. Látky ty rozeznávají se

na mnoze už svým pohledem, svou chutí i jiný

mi známkami. Vinné hrozny, mrkev a jiné ovoce

i kořeny chutnají sladce : v nich jest cukr. Větve

i listy vinné revy chutnají kysele, v nich jest ky

selá sůl; peluň chutná hořce: ona obsahuje v so

bě zvláštní horkou látku; peluň též silně zavá

ní : to pochodí z jistého prchavého olejíku, jenž

se v ní nachází. V zrní našeho obilí v zemákách

nalezáme jistou moučnatou látku, škrob ; v seme

nu řepky i lnu jest zase plzká štáva, olej; stro

my třešňové a švestkové vyprejštujou mízu lep

kavou, ve vodě se rozpouštějící; stromy chvojo

vé podobnou též mízu, která se však ve vodě

nerozpouští; první nazýváme klím či klovatinou,

druhou pak pryskyřicí. Co v rostlinách je takměř

jejich kostrou a žilami, zove se vlákno; je-li to

samé tuhé a nerozpustné neb nezažitelné, slove

dřevo. V míze mnohých rostlin nalezáme jistou

látku, která ve varu se sráží, tak jako bílek

z vejcete aneb z krve ; v hráchu a v jiných lu-

skovinách jest látka podobající se velice tvarohu ;

v zrní žita, pšenice, ovsa a jiného obilí zase látka,

která je právě tak složena jako zvířecí maso :

první jmenujeme bílkovinu, druhou sýrovinu, třetí

mazovinu. Spálíme-li posléze rostlinu, zbude zní

trochu zemnatého prachu (popel), který horkem

nemizí ; a to jsou zemnaté či kamovni její látky

a t. d.

Rozložíme-li bližší ty látky ještě dále, do

cházíme látek zažších či prvotních. Podjímá-li

člověka úžas i podivení, an zírá neskonalou tu

rozmanitost a rozličnost v rostlinstvu, nemenší je



18

však úžas i podivení, pováží-li, jak jednoduché

to jsou prostředky, z nichžto všemohoucnost tvůr

ce všechnu rozmanitost vytvorila. Co vlastní zá

klady rostlin ano co základy veškerého živinstva

na zemi lze hlavně považovati jenom čtvero

prvků. Prvkové ti slovou kyslík, vodík, uhlik a

dusík. Zahrnujou se tedy dohromady pode jme

nem prvků zivočních, poněvadž jsou hlavními zá

klady všech živoků (rostlin a zvířat). Nazývají

se též prvky spalebnými neb hořlavými, protože

zapáleny jsouce na povětří shořují i mizejí, t.

v jiné prchavé sloučeniny se obracejí; aneb i

prvky hntvé, ježto z nich složené látky živočné

podlehají hnití, tlení neb trouchnivění (což ovšem

je tolik jako sháraní ale jen pozvolné, nebot i tu

ve způsobu vzduchovitém odcházejí); konečně

se jim také říká prvky vzduchovité, protože v na

šem vzduchu či v povětří se nacházejí.

a) Kyslík sám v sobě jest vzdušina čili plyn

neviditelný, prázden vší chuti i všeho zápachu;

tak jej nacházíme v našem vzduchu, jejžto s pá

tým dílem skládá. Jak povědomo, beze vzduchu

nelze člověku ani zvířeti živu býti, nelze ohni

hořeti, nelze ani rostlinným neb živočišným část

kám hniti neb kysati. Co zde přičítáme vzduchu,

zachování života, podněcování ohně i hniloty, to

se vztahuje vlastně jen na kyslík, nebo tentot

jest to jediné, co našemu povělří oné podnětlivé

moci dodává. Sloučí-li se kyslík s vodíkem, sta

ne se tekutým, t. naší obyčejnou vodou. Slouči

li se s kovy neb s jinými kamovními hmoty, ztu

hne; a v takovém stavu jest jednou z hlavních

látek všelikého kamení i všech zemin.
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b) Vodík za svobodna jest takže plyn čili

vzdušina neviditelná, bezchutná, bezzápašná, jsouc

přitom tak lehká, že se jí potřebuje k plnění vě-

troplavných balounů. V přírodě nalezá se nejvíce

ve způsobě tekuté neb tuhé, ve vodě, sněhu, v le

du, kdežto, jak už podotknuto, druhým je složní-

kem vody.

c) Uhlík ve své pouhosti okazuje se co

hmota tuhá, černá neb šerá, jakož viděti na uhlí,

sazích, tuze (grafit) i na jiných hmotách, jejichžto

hlavní látkou je uhlík. On může však na sebe

přijmouti i podobu kamene lesklého průhledného ;

nejdražší našich kamenů (diamant) prokázal se

lučební zkouškou co samočistý uhlík. Zatím ale

měnit se barva uhlíku, sloučí-li se s kyslíkem, vo

díkem neb dusíkem. Dříví na př. cukr, škrob

nejsou černé, i skládají se přece od pola z uhlí

ku, jakož se o tom zapálením jejich snadno pře

svědčiti možná: kyslík s vodíkem tu uprchnou a

na místě ostane hmota uhlovitá. Pálíme-li tuto

ještě dále, potratí pomalu i svou barvu i tuhost,

nebot uhlík sloučí se tu s kyslíkem vzduchovým,

stanouc se tudy vzdušinou, jejíž jméno je uhel-

ka (kyselina uhlíková), a ta je bezbarevná i ne

viditelná tak jako naše povětří. To samé udává

se i při hnití neb trouchnivění látek rostlinných

i živočišných.

d) Dusik jest hlavní díl našeho povětří, 4/s

json ho dusík. V tomto stavu jest ovšem vzdu-

chovitý i neviditelný. Kromě toho nalezá se jen

pořídku v přírodě. V kameninstvu schází docela,

a v půdě zemské objevuje se jen tam, kde tato

v sobě chová shnilé neb zetlelé pozůstatky rost
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lin neb živočichů. V těchto nachází se ho hojnost.

Z částek rostlinných jsou naň zvláště semena bo

hata. S kyslíkem se sloučiv, dává kyslinu dusí

kovou (dusnovku, Salpetersáure), kterážto, slou-

čí-li se s některou žíravOu hmotou, na př. s dra-

slem (potaž), sodou, vápnem, povstane z toho

sanytr, t. sanytr bud draslový, sodový neb vá

penný. Sanytry tyto vytvořívají se, kde částky

rostlinné neb živočišné hnijou. Sloučí-li se s vo

díkem, udělá se z něho vzdušina, nazvaná čpavek,

která, jak už její jméno ukazuje, velmi ostře čpí.

Ona se plodí všude, kde rostlinné neb živočišné

látky hnijou.

Všeliké ty bližší částky rostlin dají se podle

základních prvků jejich rozděliti na látky takové,

jež v sobě obnášejí jen tré prvků (uhlík, vodík a

kyslík), a na takové, jež obnášejí čtvero prvků

(uhlík, vodík, kyslík a dusík). Rozdělení toto

jest velmi důležité. Podle toho řídí se rozdílná

cena všeliké píce, tak i rozdílná cena mrvy, po

vstalé z té neb oné píce. Jak viděti, jest to jen

dusík, na němž se celý rozdíl zakládá, je- li ho

totiž či není. Podle toho rozvrhujeme rostliny

na bezdusičné a na dusičnatě. Tyto druhé obsa

hují v sobě kromě dusíku vždy ještě něco málo

sýry a kostíku.

Ze známých bližších látek rostlinných ná

ležejí

k bezdusičným : vlákno, škrob, slíz, klí,

cukr, olej, pryskyřice, kyseliny rostlinné a j. v.;

k dmiěnatým: bílkovina, sejrovina, mazo-

vina, zeleň listová, sadna (Basen) rostlinná a j. v.
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e) Ve všech rostlinách nalezají se přes to

látky zemné, bud rozpuštěné v jejich mize, bud

v sklípkách osazené. Látky ty nazývají se též ka-

menovilé, protože od kamení z půdy pocházejí; ane

bo nehořavé, ježto horkem neshořují, aniž se roz-

ptýlají; aneb i látky popelné, poněvadž po spá

lení rostliny pozůstávají na místě ve způsobu po

pele. Onyt se rozeznávají od oněch živočných

prvků i tím, že nikdá nehnijou aniž trouchnivějí.

Dříve mněli za to, že na těchto látkách rost

lině nic nezáleží, že jen tak maně do ní přichá

zejí, jak že je totiž v zemi vláha nalezá a roz

pouští, i takto s sebou v rostlinu přivádí. Mnění

toto jest však mylné, což už z toho vysvítá, že

osení hned bujněji pučí, potrousí-li se sadrou,

vápnem, popelem, solí neb jinou takovou látkou.

A co zrůstu rostlin napomahá, to jim musí být

také důležité. Mimo to je na jisto dokázáno, že

k výživě a úplnému vyvinutí rostlin je nevyhnu

telně potřebno jistých zemných látek, tak i na

opak , nenalezá-li se těch látek s dostatek , že

krnějí, to bud už v nati, semenu anebo v koře

nu. Tím způsobem nelze jinak, než že popelné

částky rostlin jsou jim rovněž látkami podstatný

mi jako ony, jež jsme nazvali živočnými.

Jak rozdílně v rozdílných rostlinách jsou po

pelné ty částky , to svou kolikostí i jakostí, ba

jak rozdílné tytéž u té samé rostliny jsou v rozli

čných jejích částkách i v rozličných dobách, to

nám okáže nejlépe následující sestavení některých

rostlinných popelů.
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Vyschlá ve 100 librách dala

, z toho se rozpustilopopele: ,»r
r r ve vodě:

Pšenice ...... 2—3 lib. '/,

Pšeničná sláma ... 4—5 „ •/«

Zemáky 8—9 „ */,

VJ0

V,

V,

V..

'A -,

v,

v,

v„

,v.

V,

Ptáme-li se, které jsou to ty zemné látky

rostlin? tu nám lučba odpovídá, že hlavně to bý

vá draslo, soda, vápno, kyslen hořčíkový, kyslen

železný, křemenka a kosfovka (kyselina kostiková,

Phosphorsaure), sirnovku (olium, Schwefelsaure),

solovka (Salzsáure), nhelka (Kohlensáure). Lučba

počítá prvních patero k sadnům (Basen) čili ke

kyslenům, a druhých patero ke kyselinám, a vy

rozumívá pod prvními látky takové, které, když

ve vodě se rozpouštějí, mají chut louhovitou,

pročež je také jmenuje luhovci, jako na př. po

pel z dříví, hašené vápno ; pode druhými vyroz

umívá pak takové, které, rozpustily-li se, chut

nají kysele. Draslo a sodu jmenujou Mravce, ky

slen vápníkový a hořčíkový trupelce. Spojí-li se

kyslen neboli luhovec s kyselinou, pozbudou oba

svých vlastností, sloučenina z nich nechutná víc

Zemáková nať 12 -15

Dubové dříví .... 2--4

Dubové listí z jara . 5 -

„ „ na podzim . *V,

Ořechové dříví z jara 10

„ „ na podzim 3

Ořechová kůra z jara . 9

„ „ na podzim 6%

Ořechové tistí zjara ?7.

„ _ na podzim 7
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ani luhovitě ani kysele, nébrž slaně, sloučenina

taková jmenuje se sůl. Sloučí-li se žíravé draslo

s ostrou dusnovkou (Salpetersáure) , povstane

z toho chladivá sůl, známý sanytr ; ze žíravé so

dy a z prudké sirnovky udělá se hořká Glaube-

rová sůl, jížto se často užívá co počištivého léku

a t. v. Kde luhovci a kyseliny setkají se v hro

madu, tu se vždy sloučejí na soli; a tak jest to

také při oněch zemných látkách rostlin, nikdá je

v nich nenacházíme samy pro sebe, nébrž vždy

sloučené v soli.

Z těchto jsou zvláště

a) ve vodě rozpustné : soli žíravčí (soli dra-

slové i sodové);

b) v rozředěné solovce rozpustné : soli tru-

pelčí (soli vápnové, horčíkové) ;

c) ve vodě i v kyselině nerozpustné : křemen-

ka (Kieselsaure, Kieselerde).

Obnáší-li nějaká rostlina víc od té neb od

oné soli, to lze poněkud vyzvěděti tím, že její

popel vymočí se nejprv vodou a potom rozředě-

nou solovkou. 100 lotů popele ze zemáků zavírá

v sobě 80 lotů žíravčích solí; 100 lotů popele

ze zemákové nati ale zavírá jich pouze 4—5 lotů ;

100 lotů popele z mladého stromového listí ob

sahuje v sobě 50 lotů žíravčích solí, ze starého

vyspělého listí ale jen 15—20 lotů a t. d.

i. Odkud berou rostliny tyto své tělné látky ?

Otázka ta vyplývá z předešlého i vede nás

k tomu, bychom zkoumali, co že jsou potravy

rostlin. Každá zajisté věc, která může rostoucí
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rostlině poskytnouti nějakou jí potřebnou látku,

může slouti jejím krmidlem. Rostliny ssajou svůj

pokrm do sebe jenom skrze outlounké, pouhým

okem nespatřitelné dírčinky, nacházející se v ko-

ř-enním jejich vlášení" a po listí. Proto aby mohlo

rostlině sloužit něco za pokrm, musí to být bud

tekuté anebo vzdušné ; nebo něco tuhého, byt to

i sebe jemnější prášek byl, není s to, aby proni

klo do vnitř. Odkudže rostliny svůj pokrm berou,

o tom je posud následující vyskoumáno.

a) Kyslík a vodík dostává se rostlinám z vo

dy, bez nížto vůbec nelze, aby rostlina žila i se

dařila. Mimo to jest voda ke vzrůstu i proto ne

vyhnutelně potřebná, že je rozpouštidlem všech

oněch krmiv, které sami v sobě neumějí být ani

tekutými ani vzdušnými; ona jest základem mizy,

ona ji zachovává tekutou , by mohla probíhati

volně, i tuhé částky ze sebe osazovati.

b) Uhlík přichází rostlinám z uhelky (kyse

liny uhlíkové), kterážto se všude nalezá, v pově

tří i v pramenité vodě, tak i v každé zemi, jen

když v sobě něco trouchu chová. Uhelka jest plyn

či vzdušina, kteréž se co den náramné množství

zplozuje, to třemi z nejobyčejnějších lučebních

dějů, totiž oddýcháním lidí a zvířat, hořením dříví,

uhlí a j., hnitím a tronchněnim látek rostlinných

a zvířecích. Mimo to plodí se též při kysání \ a

kvašení; od ní pochází kynutí chleba, kypění a

pěnění piva a šampaňského vína. Konečně vy-

řinuje se na mnoha místech z hloubí zemské, to

nejspíše v krajinách, kde jsou sopky, anebo kde

v dávném věku asi bývaly.
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Všechna uhelka, co takto všelikými způso

by povstává , přichází do povětří. Kdyby v něm

měla zůstati, muselo by jí pořád přibývati a po

větří by se tedy čím dál tím více kazilo, až by

posléze k oddýchání zcela neschopným se stalo,

to tím spíše, ježto ustavičným oddýcháním, ho

řením a hnitím pořád se z povětří kyslíku ujímá.

Tomu však není tak. Kyslíku neubývá aniž uhel-

ky přibývá. Rostlinstvo jest tu vyrovnávatelem a

jako opatrovníkem života zvěřinského. Nejenom že

rostlinstvo zásobuje zvířata potravou, ale ono

nahražuje též vzduchu kyslík , co oněmi byl

ztráven. Rostliny totiž vlykají svým kořáním

a svým listím do sebe uhelku, jakožto nejhla

vnější svou potravu, vydychujou však zeleným

svým lupením za dne zase kyslík ze sebe. Uhlík

z uhelky podržují si ale pro sebe, z něho budujou

pak své listí, květ, semení a jiné své částky.

V prsti neboli v trouchnaté zemi plodí se

všude uhelka, kde jen rostou byliny. Listí jak

opadá, kořeny, co ostanou v zemi, a červy i

hmyz, jenž z toho se živí, vše to jak se životem

se rozloučí, hnije a trouchniví, při čemž obsa

žený v nich uhlík proměňuje se v uhelku. Trou-

chnící tyto žiVočné látky nazýváme trouch, kte

rýžto brzy černou barvu na se přijímá. Trouch

ten se znenáhla pořád víc a více rozrušuje, jak

jenom naň vláha a povětří účinkovati může ; a

tím způsobem poskytuje kořenům rostlin pořád

nové uhelky za potravu. Proto má hospodář do

cela pravdu , když si trouchu na svém poli tak

velmi váží i když všemožně hledí, aby svou

půdu na trouch co nejvíc obohatil. Tím zajisté

2
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stává se půda kypřejší i teplejší , tím je také

schopnější k přijímání i zadržování vláhy, jakož

i také k osvojování si z povětří jiných potravných

látek, o čemž však později na svém místě ještě

šíře jednati budeme. Proto ale nesmí rolník mysliti,

že se půda snad jediné tím obohatit dá, když se

na ni naveze hojnost trouchnících látek na př.

slamného hnoje. Toho se může docílit kolikrát i

tím, že se v úrodách náležitě střídá, anebo zvlá

ště když se použije nějaké hodně silné mrvy (na

př. guana, mouky z kostí), ačkoliv tyto gamy

o sobě dost málo trouchu poskytují. Za to ale

roste rostlinstvo tím bujněji, kořeny i lupeny

jsou tu větší, a z odpadků a pozůstatků jejich

udějá se třebas více trouchu, než kdyby se bylo

chudým slamným hnojem pomrvilo.

c) Dusíku nabývají rostliny hlavně ze čpav

ku (Ammoniak), povstávajícího z hnijících rost

lin , nejvíce ale z hnijících částek zvířecích.

Rostliny jsou obklíčeny povětřím, a povětří sklá

dá se větším dílem z dusíku. Mohlo by se tedy

mysliti, že se jim dusíku nemusí nikde nedo

stávati, že se ho dle líbosti nalykati mohou.

A přece se ho nedostává na mnohých , ba snad

na nejmnožších polích, tak že tyto nezplozují da

leko tolik a tak zdárných rostlin, jak by jinak

mohly. Z toho dlužno souditi, neberou-li si rost

liny potřebný svůj dusík z povětří, že jej z po

větří ani brát nemohou, že holý dusík není pro ně

žádná potrava , jakouž by zažíti mohly. A tak

tomu v skutku jest. Lučebník hledí si tuto neza-

žitelnost vzduchového dusíku vysvětliti z jeho

povahy. Dusík totiž vyznačuje se ve svých lu
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čebních vlastnostech tím, že dokonce žádné chuti

nemá, by s jinými látkami se sloučil ; má-li se to

státi, musí k tomu být přinucen, což jenom mo

žná s velikými okolky a chytrostmi. Nechut jeho,

by se vzdal své svobody, zdá se být tak mocná,

že rostlina není s to, aby ji zmohla a si ho

osvojila.

Kromě vzduchu nalezá se dusík jenom ještě

v těle zvířat a rostlin, to ve způsobu jistých du

síkových sloučenin. A tentot jedině jde rostli

nám k duhu, když totiž hnitím se byl proměnil.

Hnití je rostlinám k upravení jejich potravy tolik,

co nám vaření, pečení, strojení našich pokrmů.

Dusík převede se tu ze složitějšího svého sloučení,

v jakémž se prvé ve zvířeti neb rostlině nachá

zel, v sloučení prostější. Dvou prvků (kyslíku a

uhlíku) se zbaviv , s třetím : s vodíkem zůstane

spojen, představujíc takto čpavek, nejdůležitější

i nejplatnější to pokrm rostlinám. Samočist čpí

čpavek velmi ostře, on jest plyn, a je-li mu

volno, hledí do povětří se rozprchnouti. Sloučí-

me-li jej však s nějakou kyselinou, na př. se sir-

novkou, solovkou, anebo s trouchem, který rov

něž jako kyselina se chová, odejme se mu jeho

prchavost. Sloučeniny takové slovou soli čpav

kové.

čpavek ten může si hospodář představiti

jako shnilý dusík. Zápach jeho zná každý ; co

v chlevích a záchodech tak ošklivě čpí, to jest

čpavek. On se tu vyvinuje z hnijícího výkalu, i

rozchází se do povětří.

Stávát ale ještě jiné sloučeniny dusíkové,

kterou též dlužno považovati za potravu rostlin.

2*
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Ona se zplozuje, když látky dusičnaté hnijou ve

společnosti s luhovcemi (na př. vápnem, draslem).

Tyto činějí, že dusík na místo s vodíkem, slu

čuje se tu s kyslíkem , to na kyselinu dusí

kovou (dusnovku, Salpetersáure), kterážto pak

s oněmi luhovci sloučí se na soli dusíkokyslé.

Tím způsobem povstává v chlevích na vápenné

obmítce vápenný sanytr, tak i v rumu ze zbo

řených stavení a jinde. Dusík tu pochází hlavně

z moče.

V zemi a ve vodě nalezají se sice též malé

trochy dusíku, to v trouchu, bud co soli čpav

kové, bud co soli dusíkokyslé. Tyto pochodějí

vždy z látek živočních, shnilých v zemi. čím více

tedy takové hnilotiny do země se dostalo, tím

bohatší je na dusík, a voda ho tedy tím více

pojímá a kořenům poskytuje. Rosa, dešt, zvlá

ště nejprvnější jeho část, drží v sobě vždy

čpavek. Co ho hnitím do povětří vystoupilo, to

deštěm splachuje se opět k zemi. Že krátké

bouřkové deště bývají tak úrodné, toho zajisté

velká příčina vězí v tom , že na čpavek jsou

hojnější.

Konečně je velmi pravdě podobno, že hni

tím živočných látek v zemi proměňuje se i díl

vzduchového dusíku, an se jich dotýká, na čpa

vek. Tot tedy byl by druhý prospěch z trouchu

nalezajícího se v zemi.

d) Potřebné ke vzrůstu látky zemné dodává

rostlinám země a voda. Základem naši orné půdy

jsou rozdrobené, rozmělněné horniny a kamení. Na

větším díle obnáší v sobě půda všecky látky, jež

rostlina na svou potravu potřebuje, ač některých



29

jen po skrovnu. Dokud kámen je tvrd, nejsou

potravné částky jeho ve vodě rozpustné. Tomu

pomahá příroda tím, že rok od roka pořád ho

trochu porušuje a jako odmýká. Dějet se to pu-

křenítn. Tím se zemné pokrmy rostlin v ten sa

mý způsob upravujou jako hnitím jejich živočné

krmě. Lučební činnost, podporována vzduchem a

vodou, teplem a zimnem, rostlinstvem a živo-

čišstvem dělá, že pevné skaliny rozpadají se po

sléze v zemnatý prach, že z nerostpustných ka-

menovitých sloučenin stanou se rozpustné, tak

že je svými kořeny může rostlina ted pojímati.

Rušit se však kůra zemská i ve svém vnitř

ku, to všude, kde v její skaliny má přístupu vo

da a povětří. Látky, co tudy se rozpouštějí, pojí

má v sebe voda i vynáší je na povrch země. Zemné

látky, co naše studničná a poněkud i říčná voda

obsahuje, pocházejí odtud. Odtud tedy dostává se

též na mnoha místech rostlinám zemných látek.

Konečně obnáší v sobě i naše povětří vždy

něco zemných látek, které se do něho dostaly

bud výparem mořské vody anebo úsilím větrů,

kdežto pak po celé zemi roznešeny bývají. Dešt,

rosa, sníh svádí je zas na zem. Proto není divu,

že kolikrát potkáváme se v rostlině se zemnou

látkou, na př. se solí, kterou nikterak nenalezáme

ve skalinách, nad nimižto má rostlina své sta

noviště.

Tolik tedy o základních látkách rostlin a je

jich dodávačích. V následujícím sestavení má

me přehled rostlinných prvků, i jejich potravních

látek :
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křemenka, hlína, vápno, soli, troudí.

Jakže si příroda počíná, by z oněch třech

potravných látek: z uhelky, vody a čpavku, po

mocí několika zemných látek vytvořila nesčíslné

ty bližší látky rostlin, o tom dosud nevíme niče

ho. Co tvůrčí moc, vložena v živoucí rostlinu

v této vyvede , to svým uměním nejsme s to,

abychom dovedli , ačkoliv s jistotou víme , že

k jejím vytvorům slouží jí pouze činnost lučební.

Naproti tomu jsme v stavu padělati už mnohé

změny, ježto v rostlině za jejího zrůstu se udá

vají. Tak na př. umíme už proměniti škrob v klo-

vatinu (gummi), klovatinu v cukr, cukr v kyse

linu štovíkovou a t. d. Ano v některém ohledu

dovede umění víc nežli příroda sama ; uměním

zajisté vyvádějí se sloučeniny, které nikde v ži

voucích rostlinách nenalezají se hotové, jako na

př. líh, trest, dřevný ocet, střelná bavlna a na

tisíce jiných.

Že ale v jmenovaných potravách obsažené

prvky zúplna postačují, by se z nich váecky

rostlinné látky a částky vytvořily, o tom není
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žádné pochybnosti. Největší díl rostlin skládá se

z látek bezdusičných, třiprvkových. Tyto všecky

mohou povstati z uhelky a z vody, jestliže jen

prvkové vody sloučejí se s uhlíkem uhelky. Sta-

ne-li se to, tu( ovšem nelze jinak, než že se tím

kyslík uhelky vyloučí, jakož to v následujícím

představeno : 

uhelka !kyslík Se vyloučí'

/uhlík íz toho mohou povstati:

, I kyslík) vlákno, škrob, klí, cukr, tuk,

) vodík j olej, pryskyřice a j.

Možná ale také, že to není uhelka, co se tu

rozkžuje, nébrž voda, tak že se prvkové uhelky

slučujou s vodíkem vody, a kyslík tedy, jejž rost

liny za dne vydychujou, že pochodí od vody.

Postup ten byl by sice o něco jinačí, výsledek

ale nicméně ten samý, tak jako svrchu udáno.

Přidá-li se k oběma oněm potravním látkám

ještě třetí, čpavek, tut pak jsou pohromadě vše

cky prvky, jichž třeba k vytvoření látek dusi-

čnatých (čtyrprvkových) , jakož z následujícího

vysvítá :

utHka )kyslík Vyl0UČí se;

/uhlík \ z toho může povstati :

voda *kyslík( bílkovina, sejrovina (tvaroho-

vodík l vina), mazovina, zeleň listná,

čpavek jdusík ' rostlinná sadna atd.

Aby však nikdy nescházely rostlinám potravní

tyto látky, t. voda, uhelka a čpavek, o to se stará

příroda deštěm a rosou, hnitím a trouchněním, pů

sobením lučebním i sopečným; ba i sám člověk

ani nepomysle k tomu přispívá dýcháním a tope
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ním. Těchto látek je pořád v povětrí zásoba ne

přebraná, nebot postupy, jimižto se plodějí, ty

na zemi nikdy nepřestávají. Ano povětří samo

stačí, by vyživilo rostliny, jenom když tyto na

lezají v půdě co potřebujou zemných látek v způ

sobu rozpuštěném.

Jako ale stavba jde rychleji před se, jestliže

s více stran o ní se pracuje, tak i při rostlině je

vzrůst její tím spěšnější i bujnější, čím s více

stran se jí potravy dodává, nejenom skrze listí

nébrž také skrze její kořání; což ovšem jen tehda

lze, když půda všechny ty potravné látky v do

statečné hojnosti v sobě zavírá. Proto kde toho

není, tu třeba schválně pomahati. A to se děje

mrčením, o čemž pojednáme v následujícím.

III.

Rozmnožení vzrůstu rostlinného

mrvením.

Krmíme-li dobytče dobře, ono zesílí i ztlou

stne; krmíme-li ho špatně, ono zůstane slabé i

hubené. Právě tak je to i s rostlinstvem. Nale-

zají-li rostliny potřebných látek s dostatek i v ná

ležité způsobě, budou bujněji růsti i více větví,

listí, květu, ovoce nasazovati nežli tam, kde těch-

že látek s dostatek není. Dobrou hojnou potra

vou vykrmuje hospodář svůj dobytek, dobrou

hojnou potravou může vykrmovati i své osení.

Rostliny nalezají se v tom samém stavu jako do

bytek, když se krmí v chlévě, ony jsou vázány
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na své místo, nemohouce je opustiti, by si hle

dali jinde, čeho se jim tuto nedostává. Tím sa

mým musí se hospodář postarati, by rostlinám

dostala se jejich potrava tak na blízko, aby ji

svým kořáním dosáhnouti mohly. .

Krmí-li hospodář dobytek, stará se mu ne

toliko o dobrou píci, ale i o teplou stáj, o poho

dlné lože, hledí na čistotu i dobré ošetření, ne

bot ví, že to všecko slouží dobytku ke zdraví i

k duhu. Nejinak jest to i při krmení rostlin. Má-Ii

pole zploditi víc i bujnějších rostlin, než by si

samo od sebe zplodilo, musí se opatřiti nejenom

hojným krmivem, ale rostlinám musí se upraviti

i vhodné stanovisko. Půda totiž musí být hluboká,

kyprá, teplá i vlhká, by se v ní kořeny náležitě

rozprostraniti i krmivé látky rozpouštěti mohly.

Dvě cesty jsou to tedy, vzdělávání půdy i

mrveni, na něž musí hospodář uhoditi, by úrodu

svých rolí zvýšil, a ty jsou to, jichž hospodáři

od nepamětných už časů používají, a jimiž výnos

své půdy ,začasté na 10—20- i vícenásob roz

množili.

Oráním, vláčením, překopaváním stává se

půda kypřejší i prostupnější vzduchu a vodě,

čímž se napomahá jak k rozrušování zemných

částek tak i k trouchnivění živočných látek. Mimo

to zvlástě, orá-li se hloub neb překopává, promí

chávají se lépe rozdílné části země, tak že tu

pak rostliny nalezají nejenom hlubší stanovisko,

ale i více zemných látek na svou potravu. K to

mu se i vláha lépe v zemi rozchází.

Odváděním vody z mokřin stává se půda je

jich nejenom sušší a teplejší, nébrž i také učiir
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nější i zdravější ; účinnější proto , že na iníslo

pouhé vody ted i také povětří do země vniká,

a čilejší hnití a trouchnění zde vzbuzuje ; zdra

vější proto, že přístupem vzduchu zamezuje se

další plození kyselin v zemi, kteréžto, jak zná

mo, suchozemským rostlinám nesvědéejí.

Mrví-li se slinem (Mergel), vápnem, odjí

má se zemi kyselost i podněcuje se činnost její,

t. látky zemné i živočné rozrušují se v ní čileji ;

mimo to je-li půda vazká, kypří se tím. Půda

taková mohla by se sice i vypálením zkypřiti,

jen kdyby to v nejmnožších pádech nepřišlo tak

draho. Příliš sypká, hubená půda dá se zase

zlepšiti navěšením Miny neb jílu. Tak i postup

ným střidánim v oseních lepší se půda ; mnoho-

listné rostliny, jako na př. jetel, hrách, zastinu

jíce půdu, udržují v ní vláhu; hlubokokořenné

však, na př. řepka, zemáky a j. kypřeji půdu.

Konečně i podháněni a zapouštění vodou pro

spívá ku zlepšení půdy.

Hnojením dodává se přímo půdě, co k vý

živě rostlin potřeba. Jak už dříve vyloženo, k vý

živě rostlin slouží všecko to, co jim poskytuje

potřebné na jejich tělo látky. Tu ale jest ještě

třeba doložiti : rostlina může jen tenkráte bujně

růsti a dokonale se vyvinouti, jestliže se jí po-

skytujou látky ty všecky dohromady. Tak jako

život lidský přestane, jestliže se mu odejme jen

jedna část k jeho trvání potřebna, na př. vzduch

(kyslík) anebo voda ; jako i hodiny zůstanou státi,

uzme-li se z nich jen jedno kolečko : tak i rost

lina nemůže se dařiti, schází-li jí jen jedna z po

třebných látek. Z tohotě patrno, že všeplatné
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hnojivo muselo by v sobě zavírati všecky oné

látky. A podle toho dá se také vyložiti, proč

jedna a taž mrva mívá tak rozdílný účinek.

Vápno, sadra (gyps), umleté kosti účinkujou na

mnohých půdách výborně, na jiných nic. Obná-

ší-li půda v sobě dostatek vápna, tu bo rostliny

odjinud nepotřebujou. Kde však v půdě je jen ma-

lounko neb dokonce žádného vápna, tu mrvení

vápnem prospívá nad míru, protože se tím vy

hoví nedostatku této látky. Že sadry mohou se

rostliny opatřiti vápnem i sirou; ona tedy bude

prospívati v oněch půdách, kde obou těchto lá

tek anebo jedné z nich se nedostává. V roze

mletých kostích je hlavně obsažen: dusík, vápno

a kostík (fosfor); dají-li se tedy na půdu, kde

těchto látek je dostatečné množství, budou účin

kovati málo nebo nic, kdežto zatím v půdě chu

dé na tytéž látky výtečný účinek vydají.

Při tom je druhá věc, ne všecky rostliny,

jež sejeme neb sázíme, potřebujou ke své vý

živě jednotných těch látek, zvláště zemných

v stejné míře. Tak na př. je potřeba na

žíravců

(drasla

a sody)

trupelovců

(vápna a

hořčenu)

ko-

sťovky

kře

menky

1000 lib. žita, zrní i slámy

dobře vyschlých .

1 i b " y

5

10

10

3 4 13

2

2

» » řePky 13

16

10

„ „ hrachu „ 9

„ „ jetele, co dobře

vyschlé seno

„ „ cukrové řepy, ko

řenu i chrást! do

bře vyschlých

"27 ■
32

32

3 2

3

:

1
48 7
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Jak viděti, aby vyvedl jisté množství rost

lin, k tomu je u rozličných potřeba též rozličné

ho množství drasla, vápna a j. Následek toho

jest, že účinek jistého hnojiva řídí se podlé rost

liny, na nižto se potřebuje. Pomrvení vápnem

neprospěje snad pranic žitu, kdežto zatím na tom

samém poli výborně slouží hráchu neb jeteli.

V takové případností možná se domýšleti, že pů

da obnáší v sobě tolik vápna, co potřebuje žito,

ale ne tolik, by vystačilo na hojnou žeň hráchu

neb jetele. Hrách totiž potřebuje 5krát tolik a je

tel dokonce lOkrát tolik vápna co žito.

A však s podobnými rozdíly nepotkáváme

se pouze u rozličných rostlin ale i také u roz

ličných částí jedné a té samé rostliny. Z hnoji

vých těch látek dostávají se některé zvláště li

stům za podíl, jiné semenům a jiné kořenům.

Tak na př. bylo nalezeno (v rovných počtech) :

1000 lib. suchého žitného zrní ....

— suché žilné slámy

— suchého hrachu

— suché hrachoviny .....

— — cukrové řepy

— chrást! z cukrové řepy (za zelena

usušeného)

-
o >-> -a!

C
-a

a.

o
a

g
o Xm

je -*

libry

2 9

3 1 19

3 9 —

22 9 4

12 3 1

40 10 4

1

30

40

4".

20

20

4,r»

alePočty tyto nejsou arci zevrubné, přec

poněkud okazujou, kterak že listí a kořeny po
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třebujbu ke svému vyspění hlavně žíravců a tru-

pelců kromě dusíka; zrní pak nejvíce kyseliny

kostíkové a dusíku. Zdát se sice, jakoby chrástí

řepné bylo v té věci výjimkou, ale to tím, že

bylo vyšetřováno za zelena či polozralé, kdežto

arci v sobě obsahuje ještě látky, kteréž se na

utvoření kořene a později i na květ a semeno

vynaložiti mají. Docela vyspělé obnáší v sobě

méně kostovky i méně dusíku.

Tím způsobem dá se lehce vyložiti, proč

mnohé hnojivo žene více do nati neb stébla, jiné

zas více do semene.

Které látky obsahuje v sobě to neb ono

hnojivo ?

První tot i nejdůležitější otázka, kterou musí

lučebník rozřešiti, prvé než může odpovídati ho

spodářům, tázajícím se: jak účinkuje které hno

jivo? jak čerstvě? jak trvale? jaká cena jeho?

atd. Hnůj nebo-li mrva účinkuje jenom látkami,

v sobě obsaženými; látky ty tedy dlužno pře-

skoumati. Jestli ale dosti na tom? nikoliv. Lučba

jest ovšem s to, by to vyskoumala až i na tisí-

cátý dílek. Ale co je platno hospodáři, zví-li,

že v té a v té mrvě vězí tolik a tolik drasla,

dusíku, kostíku a d., nemůže-li mu lučebník spolu

pověděti, jak z nich které účinkuje i jak vysoko

přijde ?

Právě předůležité tyto věci nebyla lučbo-

věda ještě s to, by s ouplnou jistotou rozhodla;

ba ony jsou takové, že ve světnici nebo v lu

čebně vlastně se ani rozhodnouti nedají. To mo

hou jedině hospodáři ye své lučebně, na poli.
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čím více tedy hospodářů v té věci pomahá, tím

dříve nahradějí se všeliké ty nedostatky, tím

dříve nabudou domysly učenců platné jistoty.

Nicméně, co se v té věci už ví, může být

k velikému prospěchu, zvláště čerpá-li věda své

domysly ze zkušeností hospodářských , anebo

6 nimi srovnati je hledí. V následujícím se o to

pokusíme.

Nejdůležitější částky hnojiv jsou tyto:

1. Dusík. Není pochybnosti, že ze všech

hnojících látek jest dusík ten nejcennější; ont

jest to hlavně, jenž dodává vzrůstu bujnosti. On

jest rostlinám potřeben, zvláště za jejich mládí,

nebot v této době dělá se rozměr na celé jejich

další vyvinutí. Může-li tu rostlina učiniti silný

náskok, tot zakládá hned od počátku větší trs

a víc lupení, i žene tedy potom silněji do kvě

tu i do zrní. Nedostává-li se ale hned na po

čátku této látky, zůstává rostlina slabá, hubená,

na chudé jaro následuje chudý podzimek. Úči

nek dusíku vztahuje se tak dobře k nati, jakož

i k semenu ; k dokonalému vyvinutí jest oboum

potřeben. Co svrchu bylo udáno o látkách se

mena i nati při žitu a hrachu, z toho vysvítá

sice, že sláma žitná a hrachovina jest chudší na

dusík nežli zrní jejich, ale to je lehko si vylo

žiti: ve vyzralé slámě musí dusíku ubývati, proto

že se ho část táhne v semeno, na jehož vyvi

nutí se vynakládá. Z té příčiny je také dolejší

díl stébla vždy chudší na dusík, nežli hořejší

díl, a dobře by bylo, kdyby se prvního použilo

ke stláni a druhého za píci. S tím se také sro
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vnává, co onde položeno bylo o chřástí cukrové

řepy, jakže totiž nevyzralé je bohaté na dusík

i na zemné látky.

Aby se stal ale dusík rostlině zažitelným,

musí se dříve obrátiti na čpavek (nebo na du-

snovku) či pravdivěji na soli čpavkové (anebo

na soli dusíko-kyslé) ; v takové způsobě vnímá

jej rostlina velmi lehce i rychle, to bud svým

kořáním, nachází-li se čpavek v zemi, anebo

svým lupením, obnáší-li jej povětří, obklopující

rostliny. Mouka z čerstvých kostí, nevykysalý hnůj,

neuhnilý moč atd. účinkujou, dány na pole, mno

hem zdlouhavěji, než když se dříve nechaly u-

hniti neb prokysati. V tomto posledním stavu

podává se rostlinám už hotového čpavku (hnilé

ho dusíku) ; rostliny mohou po něm hned sáhnouti,

kdežto v prvním pádu utvořování jeho teprv v ze

mi nastává, a rostliny musejí tedy tak dlouho če

kati, až se udělá. Děje-li se takové přetvořo-

vání příliš zvolna, jakož se někdy příhází na př.

za tuze suchého povětří (z nedostatku vláhy)

anebo v příliš vazké půdě (z nepřístupu vzduchu),

tu se může státi, že hnojivo v prvním roce ani

k účinku nepřijde. Nebot mine-li jednou při rostlině

první nejpříznivější doba, doba to bujné mladosti,

tu jí pak už sebe hojnější potrava nic více ne

pomůže. Tím jedině dá se vyložili neobyčejně

rychlý účinek i bujná síla, již pozorujeme za po-

hnojením s guanem, sazemi, hnilou hnojnicí nebo

solmi čpavkovými. Všecky tyto obnášejí v sobě

hotový už čpavek.

Že v těchto látkách skutečně to jenom čpa

vek jest, jenž tak bují, o tom může se hospo
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dář lehko přesvědčiti. Jde-li po řepkovém poli,

tu vidí dost často jednotné rostliny s vyrudlým

listím, to v místech, kde se nedostává v půdě

síly, jako na př. po rozvorech a po krajích : necht

utrhne několik takových lístků, ďá je do sklenice

do vody i přileje k ní lžičku čpavkové vodky

(v líkárně prodává se pode jménem: Salmiak-

geist): tot i brzo uzří, jak barva lístků začne

se měniti, v několika minutách budou tmavě ze

lené. Co zde hladovou rudost proměňuje v sy

tou zelenost, to jest pouze čpavek, voda to sama

nedovede a jiného tu není. To samé by shledal

i na poli, kdyby takové zrudlé místo polil asi

pintou vody, k níž byl přidal na lžici čpavkové

vodky anebo 1/s lotu nějaké čpavkové soli (na

př. salmiaku) anebo také kdyby je polil hnilou

hnojnicí. Pokusy tyto dávají patrně na jevo, čeho

se půdě nedostává. Hospodář praví, že se jí ne

dostává síly, a lučebník by řekl, že síla ta jmenuje

se zde čpavek.

Anebo jiný pokus. Zaobalme cibulku hyacin

tovou do několika tenounkých ostrůžků z rohu

(od soustružníka nebo hřebenáře) i zasadme ji

do země, a vedle toho druhou takovou cibulku bez

ostrůžků; z první vyroste hyacinta snad ještě

jednou tak veliká jako druhá. V rohu není kromě

dusíku hrubě žádných jiných hnojících látek, by to

vyřídit mohly. Proto nelze to přičítati než jenom

čpavku, z rohu se vyvíjejícímu. Bujecí ta síla jeví

se zde ale mnohem později nežli při oněch řepko

vých lupenech, protože dusík rohových ostrůžků

uhnívá teprv v zemi na čpavek, a tím způsobem

později k účinku přichází. Podobného účinku do
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cílíme též, polijeme-li hyacintu neb jinou květinu

s řídkou klihovou vodou. V klihu není též jiné

silně hnojící látky než jenom dusíku; tento ale

musí teprv hnitím upraven býti, proto i zde na

stupuje účinek teprv později. Ač nechá-li se kli—

hová voda uhníti, pak je účinek její spěšnější.

Co se ostatně týká platnosti tohoto hnojiva

i prostředků, jimiž by se zachovati dal, o tom

bude řeč ještě později, při jednotlivých mrvách.

Něco musíme však ještě podotknouti, by jsme se

vyhnuli nedorozumění. Řeklo se, že dusík je

nejcennější látka ze všech hnojidel; a tomu je

v skutku tak. Tím ale není vyřknuto, žeby ostatní

látky na př. draslo, vápno, kostovka a t. d. byly

pro výživu rostlin méně důležité nežli dusík, vše

cky látky, jež rostlina ke svému zrůstu i úplné

mu vyvinutí potřebuje, jsou stejně důležité, necht

ostatně jsou už drahé neb laciné, hojně rozšířené

neb vzácné.

Jináč je však, vezmem-li za měřítko peně

žitou cenu každého, to jest, zeptáme-li se, jak

vysoko by asi přišla každá ta jednotlivá látka,

kdybychom si ji chtěli jinak co nejlaciněji opa

třiti. Z té strany vypadají pak na každou tu hno-

jební látku velmi rozdílné ceny a z nich přijde

dusík zajisté nejdráž. Kterak tyto ceny se usta

novují, o tom dovíme se v oddělení 7.

2) Látky trouchovité životné. Pod těmi vyroz

umíváme hnojivé látky, obsahující v sobě uhlík,

kyslík a vodik. Ty jsou hlavní podstata našeho

hnoje z chlévů. Mnoho nechybíme, udáme-li za

jediného původce trouchu vlákninu, nejhlavnější

to část rostlin. Nebot všeliké ty rostlinné látky,
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jichž upotřebujeme na dělání trouchli, na př. slá

ma, listí, mech, piliny, mour skládají se nejvíce

jen z vlákniva. Trouchní-li toto, černá i obrací

se v uhelku a vodu , kteréž rostliny do sebe

ssajou. Jakožto potrava jsou tyto látky rostlinám

méně důležité, protože v přírodě nikda neschází

ani uhelka ani voda ; obojí může si brát rostlina

ze země, z vláhy zemské, bez nížto by vůbec

ani růsti nemohla, a pak i z povětří, to na ko

lik jí líbo, jinak-li jen nalezá dostatek zemné

i dusičnaté potravy. Proto nemusí se rolník tak

přílišně starati, by schválně trouchu do země

nanášel; příroda stará se sama, aby v zemi ne

vyšel, jestliže jen hospodář o to se postará, aby

půda nesla hojnost bujných rostlin.- V Sasku je

více velkých hospodářství, kde svůj dobytek

vyprodali bud docela anebo z větší části ; a ač

koliv pole jejich nenáležejí právě mezi bohaté

na trouch, nehnojejí je však od 10—12 let než

pouze moukou z kostí a s guanem, látkami to,

ježto sami sebou nad míru málo trouchu posky-

tujou polím, a přece dávají tyže pole výnosy,

rok od roku rostoucí, výnosy to takové, že by

jich sotva bylo možná docíliti chlevním hnojem,

jak jej obyčejné hospodářství poskytuje.

Nicméně jsou trouchovité tyto látky k ve

liké platnosti, že se jimi povaha půdy opravuje,

těžká, studená půda že se jimi činí schopnější a

teplejší, sypká pak a hubená půda že se činí

vaznější i vlhčí, jakož o tom už dříve zmíněno.

3) Žíravct (draslo a soda). Na vzrůst rost

lin jsou zvláště užitečné soli draslové (draslen

spojený s kyselinami), a to nejvíce ke zdaru nati
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a slámy, jakož to mezi jiným viděti na dřevném

popeli, jenž je velmi bohat na soli draslové.

Svou povahou náleží draslo k látkám louhovi-

tým, podobajíc se v tom čpavku. Podobnost ta

jeví se i v účinku, jenž jako při čpavku jest ry

chlý i bujný. Mezi hnojidly, jež známe, je zvlá

ště moč od dobytka bohat na draslo ; co v píci

je obsaženo žíravců, to přichází z největší části

do moče.

"T-r Někteří vyslovili obávání, žeby půda mo

hla pozbýti své úrodnosti, kdyby se jí nedodá

valo solí draslových. Ale není se čeho stracho

vati, vyjmouc leda, kdyby kdo z jedné a též

půdy chtěl pořád těžiti rostliny draslovité, na

př. tabák, zelí, řepu a t. d. Popel a moč jsou

skoro ty jediné draslovité hnojiva, jež hospodáři

na snadě jsou ; a z těch pohříchu v nejmnožších

hospodářstvích přichází jen málo, na pole, a přece

úrodnosti neubývá, jestliže jen jinák dobře se

hnojí a v oseních moudře se střídá. Hojné po-

hnojení chlevským hnojem, jemuž se nějak zvlá

ště hnojnice nepřipojilo, donáší půdě na jitro

as 20—25 liber drasla ; jediná pak, dobrá žeň

na jetel, zemáky neb cukrovou řípu odjímá jí

drasla 40 až i 50 liber. Zde dosazuje tedy pů

da; a ona to může, nebot skoro všecky zeminy

a kameny obnášejí v sobě dost hodnou zásobu

drasla. Draslo to v nich je sice ve způsobě ne

rozpustné; rozrušováním se ho ale rok do roka

pořád něco rozpouští, kdežto se pak rostlinám

za podíl dostává. I pálené vápno, naveze-li se

ho na poie, pomahá k draslu, nebot vápno má

tu moc, že draslíkové kameniny jako odmýká, a
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potom i vápno samo obsahuje v sobě vždy skoro

něco málo drasla.

Méně nežli soli draslové prospívají ke vzrů

stu rostlin soli sodově, z nichžto jsou nejznámější

sůl domácí, soda uhlokyslá a soda sírokyslá

(nazvána obyčejně solí Glauberovou). Menší plat

nost sody vysvítá z toho, že rostliny si jí jen

v nepatrném množství osvojujou, kdežto přec pů

da na sodu je daleko bohatší nežli na dra slo. Ja

kožto hnojiva jsou tedy soli sodové menší ceny

nežli soli draslové. K tomu se jich bude asi sotva

kdy nedostávat, nebot.co působením vichrů roz

práší se mořské vody, to povětřím po zemi se

roznáší a s tím i obsažená v mořské vodě sůl.

Nalezá-li nicméně hospodář, žeby obyčejná sůl

jeho polím svědčila, tut udělá nejmoudřej, přidá

li ji k píci, z čehož pak povstane hnůj, bohatý

na sůl. Tím způsobem nabude užitku dvojnásob

ného.

4) Kostovka. Po dusíku jest kostovka ta

nejdůležitější hnojivá látka. Na ní záleží hlavně

dokonalé vyvinutí semene. Kostovka se nalezá

všude v zemi ale jen po skrovnu. Nenalezají-li

jí rostliny s dostatek v zemi, vydávají jen málo

zrní. Že na pohnojení rozemletými kostmi obilí

tak dobře sype, toho příčinu lze hlavně přičísti

této látce, obsažené v kostích. Kostovka sama o

sobě rozpouští se ve vodě ; setká-li se ale s váp

nem, sloučí se s ním na bílý prášek, který ve

vodě se nerozpouští. Sloučenina ta slove vápno

kostíkokyslé anebo kostan vápenný.. V této způ

sobě jest hlavní látkou kostí ; v způsobě té nalezá

se v lejnu hovězího dobytka, koní, ovec ; tak se
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také nalezá v semení rostlin. Jako vápno chová

se rovněž i hořčen (kyslen hořčíkový), jenžto se

vždy pospolu s vápnem v rostlinách nachází. Po

něvadž vápno i hořčen náležejí k trupelcům, slo

vou také sloučeniny jejich s kostovkou : kostany

trupelité. Kostany tyto samy pro sebe jsou ve

vodě nerozpustné, pročež také jen zdlouhavě účin-

kujou, to v té míře, jak že za pomocí jiných lá

tek rozpustnými se stávají. Zlouhavými takovými

pomocníky jsou látky, plodící se hnitím hnoje,

rychlými však pomocníky jsou silné kyseliny, na

př. sirnovka, solovka. Posledních těchto používá

se ted vůbec u Anglických hospodářů, hledících,

by kosti rychle k účinku přišly. Podlé tamějších

zkušeností prospívá také kostovka k bujnému

zdaru kořenu ; proto ji považujou za nejhlavnější

hnojivo k turínu, cukrové řípě, k mrkvi a t. d.

Jak vyskoumáno, přijde kostovka jen tenkrát

v plný účinek, jestliže mimo ni i dosti dusíkových

látek v půdě se nalezá.

Zavírá-li nějaká hornina neb kamenina ko-

stovku v značnějším množství, tu může být vý

bornou přísadou k jiným hnojivům, zvláště k hno

jivům bohatým na dusík. V Angličanech nalezli

už více takových hornin, ježto jim v rolnictví

výborně prospívají. Možná žeby se i u nás tako

vých nalezlo, kdyby se jen po nich hledalo.

5) Vápno a hořčen. Oba tyto trupelci jsou

sice nevyhnutelně potřebny k vzrůstu rostlin, ná

ležejí však k nejrozšířenějším hmotám na zemi;

hospodář může si je všude opatřiti, jen jak se

kde nalezá vápená skála, křída, slin, sadra nebo

škořepí z plžů a lastur. Prospěch jejich je rozma
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nitý, nejenom že jsou rostlinám potravou, ale jimi

napravuje se též půda i uschopňuje, jimi se na

pomahá k hnití a kyseliny se snímají , o čemž

však o všem při zemných mrvidlech promluveno

bude zevrubněji.

6) Křemenka. Všecky rostliny zavírají v sobě

křemenku, některé z nich v dosti velikém množství

na př. obilná sláma. Z toho soudíme, křemenka je

rostlinám k jejich výživě potřebna. Hospodářovi

však není třeba starati se o tuto látku ; křemenka

jest hlavní částí naší pevné zemi (ve způsobu kře

mene, písku) i neschází v žádné půdě, vyjmouc

jen leda čistou trouchovou prst nebo slatinu. Kře-.

jnenka vězí též v každé i pramenité i říčné vodě.

Jediné pak, k čemu hospodář ještě svůj zřetel

míti může, je to, aby křemenka stala se rozpust

nou, by v rostliny vnikati mohla. Toho poněkud

dosahuje, jestliže hluboko orá, jestli dobře hnojí

aneb vápno naváží, to jest podává-li křemence

rozpouštidel (čpavku, drasla, vápna a j.). Ale

i o to nepotřebuje se hospodář z většího dílu sta

rati; příroda pracuje tu sama, rok od roku roz

rušuje se pořád něco křemenky i činí ji rozpust

nou. Zvláště bohaté na křemenku jest lejno do

bytka.

To samé platí i o druhých dosud neuvedených

hnojivých látkách, zejmena o žele&enu (kyslenu

žolezitém), o sťrnovce a solovce. Tyto jsou tak

rozšířeny po zemi a ve vodě, že jich rostliny

snad v každé půdě nalezají tolik co potřebujou.

Tak na př. sádra (gyps) skládá se z vápna a ze

sirnovky, naše sůl ze sody a solovky ; a trochy
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sádry a soli nescházejí snad v žádné prsti i

v žádné vodě. '

Z jmenovaných hnojících látek jest to ale

především dusík, k němuž musí hospodář svůj

zřetel obrátiti; nebot on jest to, jehož se rolím

z největšího dílu nedostává ; při dosavádním způ

sobu, jak s chlevským hnojem se nakládá, nedo-

náší se ho rolím tolik, co potřeba, by vydaly

užitek co možná největší. K tomu jest dusíku

i proto tak potřeba, že jenom pospolu s ním do

cházejí ostatní hnojné látky plného svého účinku.

Mimo to je pak i to, dusík je vzácný i drahý,

on se též daleko lehčeji ztrácí nežli ostatní zemné

látky, on nejenom může uplavati ale i také odlé

tati, to při hnití ve způsobě čpavku.

Po dusíku zasluhujou největšího povšimnutí

kostovka a žíravci, nebot ty ze zemných látek

vyživujících rostlinu jsou nejvzácnější, potřebujou

se však k jejich vzrůstu u velikém množství.

Kdybychom chtěli cenu těchto látek vyznačiti

v penězích, mohli bychom počítati 1 libru dusíku

na 18 kr. stř.; 1 libru dusíku obráceného na

čpavek 24 kr. ; 1 libru kostovky jakož i žíravců

na 3 kr., kdežto zatím 1 libra látky trouchovité

anebo jedna libra vápna přišla by jen a6i na ví

denský šajnů.

Kdy začíná jistě hnojivo účinkovati i jak

dlouho trvá jeho účinnost?

Patrnot, že musí hospodářovi záležeti na tom,

dává-li na pole jisté hnojivo, aby znal, kdy má

hlavní účinek z něho očekávati, zdali v prvním,

druhém neb třetím roce, aneb ještě později?
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Zvyk je, že se veliká cena přikládá hnojivu , je

hož účinnost je trvalá — a v tom je pravda,

je-li to hnojivo, jako na př. vápno, jehož účinli-

vost je hned v prvním roce vydatná. Týká-li se

to ale hnojiva, které teprv tenkráte vydatně ú-

činkovati počíná, když už rok neb více jet v ze

mi poleželo, pak má zajisté nepravdu, kdo tako

vouto zdlouhavost pokládá za ctnost; nebot tu

vraženo do země náklad, z něhož se rok neb více

let ztrácejí úroky, ba více než úroky. Hospodář,

jenž na způsob obchodníka počítá, co ho hnojivo

stojí, mnoho-li mu vynese, v jakém to čase i na

jaké prostoře, ten jistotně s úplným přesvědče

ním podepíše sadu : nejrychlejší hnojiva jsou nej

užitečnější, nebot těmi se rozmnožuje kapital ho

spodářův.

Jistý anglický hospodář vypravuje, že před

40 lety, kde v Anglicku počato hnojiti kostmi,

potřeboval na anglické jitro (něco menší než na

še) kostí v hrubých kusech 10—12 centů, po

zději pak rozemletých na mouku 6 — 7 centů,

tedka ale, kde je rozpouští, jenom 1 — 2 centy,

a po těchto je účinek ten samý, jako zprvu, kde

jich vynaložil 8—lOkrát tolik. Hospodář tedy,

který hnojí kostmi rozpuštěnými (sirnovkou), je

nyní s to, že za ten samý náklad pohnojí 4—Škrát

víc půdy než prvé, anebo což to samé, on s ním

vyřídí tolik co dříve s nákladem 4 — 8krát tak

velkým.

Rychlé hnojivo není arci trvalé, nebot

ztrávějí-li rostliny prvky jeho hned v prvním

roku, tu neostane nic na roky následující. Ho

spodáři , jenž neznají počítati , pokládají tuto
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netrvalost rychlým hnojivům za chybu ; ačkoliv

jim jinak nepřichází divno, jestliže cválajícímu

koni dříve síla dojde, nežli když jen zvolna

kráčí; anebo že libra oleje dříve se ztráví ve

velké, silné světlo vydávající lampě nežli v ma

lém kahánku. Počítavý hospodář pochopí brzo,

že mu je s větším užitkem, vrátí-li se mu náklad

i s ourokami hned v roce, než když na to te-

prv léta čekati má.

Rychlost, s kterouž nějaké hnojivo, vložené

do země účinkuje, záleží na tom, jak snadno že

to samé zde hnije aneb se rozpouští. Cím zdlou-

havěji se toto děje, tím zdlouhavější je také úči

nek. Suché povětří, těžká půda, hrubost neb spe-

klitost hnojiva dělá, že toto jen zvolna se ruší a

rozpouští; jsou-li případnosti ty však opáčné, tu

rušení je rychlé a podlé toho i účinek. Proto

účinkuje hnojivo vždy bystřeji, je-li rozpuštěné

nežli za tuha. Je-li látka v zemi zcela neroz

pustná, neúčinkuje zhola nic, byt i jinak sebe

výdatnější látky v sobě obsahovala. Viděti je to

na kamenném uhlí, to je často velmi bphaté na

dusík, avšak ono neúčinkuje pranic, protože

v zemi se neruší ani rozpouští. Naproti tomu

může se zas také státi, že právě ty nejúčinější

hnojiva na místo co by prospět měly, uškoděj.

Stávát se to, když se jich užívá příliš silných

a v půdě přitom je málo vláhy. Hnojnice, vy

vežená na , pole za suchého povětří prudí, s vo

dou však smíchána, anebo na vlhké půdě ne-

prudí. Guano, mouka z řepkových pokrutin, na-

troušena na zaseté semeno je v stavu ho umo

řiti ; to se nestane, smíchala-li se dříve s prstí
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anebo před setím-li se zavláěila. Co se však

týká času, kdy že nejlépe hnojiti i v jakém

množství1} to může rozhodnouti jenom zkušenost.

Podnebí, půda, položení bývá velmi rozličné, tak

i jiné případnosti, podlé toho tedy dlužno se

spravovati. Z ohledu na čas třeba pamatovati,

že v době nejbujnějšího svého zrůstu potřebu-

J'ou rostliny nejhojnější potravy; ta tedy nesmí

Shyběti, zvláště až do početí jejich květu, při

obilí až do jeho vymetání.

Sestavení obyčejnějších hnojidel podlé

jejich látek a účinnosti.

Nalezá-li se v tomto sestavu jedno a to samé

hnojivo ve více třídách, ukazuje to, že je slo

ženo z více látek i na vícerý způsob účinkuje.

V každé třídě je pořádek ten, že s nejbohatším

hnojidlem se počíná a s nejchudším zavírá.

1. Hnojiva dnsičnatá (bujná).

a) Látky čpavkové (velmi bujně ženoucí).

Soli čpavkové všeho druhu,

dobré guano, močovina, saze z kamenného

uhlí,

hnilé zvířecí látky, na př. krev, maso, srst atd.,

plynová voda,

hnilý moč, kompost s hnojnicí,

hnilý chlevský hnůj, zvlášté ovčí a koňský.

b) Látky dusičnaté lehko rozrušné (dost

bujně ženoucí).

Ostružky rohové, klih, masná jícha,

kosti, rozpuštěné, dušené, na jemno umleté,

olejné pokrutiny všeho druhu, prejt sladový,



51

čerstvý moč, hnojnice, . .

nedohnilý chlevský hnůj.

c) Látky dusična té těžko rozrušené

(pomalu ženoucí).

Mouka z kostí, semletá na hrubo,

vlněné hadry,

čerstvý hnůj chlevský.

d) Látky obsahující dusnovku (rychle

ženoucí).

Sanytr (obyčejný),

sanytr sodový (či z .Chili),

sanytr vápenný (ze zdí),

rum ze starých hlíněných zdí,

stará prst z kompostu.

2. Hnojiva nhličnatá (na trouch).

Hnůj, sláma, listí, rákosí atd.,

stlaní lesní, piliny, zaorání zeleného osení,

rašelina, zemnaté hnědouhlí,

vůbec rostlinné látky všeho druhu.

3. Hnojiva draslovitá (bujně ženoucí).

Draslo, sanytr draslový (obyčejný), prejt sla

dový,

moč dobytčí, popel z dříví,

listí i nat všeho druhu, zaorané osení,

rum ze stavení, bláto z ulic, kompost,

pálená hl na neb jíl,

slín mnohých druhů.

4. Hnojiva sodovitá (méně účinná).

Sůl domácí, krušec, sanytr z Chili,

nefelin, a některé jiné kameniny,

mydliny, pomeje.

3*
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5. Hnojiva obnášející kosťovku (že

noucí do semena).

Pálené kosti, uhlí z kostí,

fosforit a některé jiné kameniny,

špatné guano,

syrové kosti, mouka z kostí,

dobré guano,

zvířecí částky všeho druhu,

olejné pokrutiny, prejt sladový,

lejno lidské i zvířecí, hnůj chlevský,

moč masožravých zvířat,

popel ze dříví, slámy, z listí a j.

6. Hnojiva obsahující sirnovku (je

dnak přímo hnojíc jednak hnojiva uchovávajíc).

Sadra, sirnovka,

skalice zelená (vitrolím), uhlí sírnaté,

některé druhy hnědouhlí,

popel z kamenného uhlí, z rašeliny, z hně-

' douhlí.

7. Hnojiva vápnatá.

Pálené vápno, křída, slin,

sadra, popel z hnědouhlí i z rašeliny,

rum ze stavení, bláto z rybníka, výhaz.

8. Hnojiva křemenatá.

Popel kamenouhelný, jakož i každý jiný popel,

písek, sláma, hnůj chlevský.

9. Hnojiva půdu narušující.

Sirnovka, solovka,

vápno, slín, trouch.

10. Lcpšidla půdy.

Vápno, slín, hlína, písek,

kal z rybníka, rašelina.
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IV.

Trus i moč.

Jsout sice země a kraje, kde půda vydává

úrody a to kolikrát úrody velmi hojné, aniž ji

kdy lidská ruka pohnojí. To však jsou krajiny,

kde bud obyvatelstva je tak po skrovnu, ,že ho

spodáře nic nenutí k vydatnějšímu hospodaření

a k použití své půdy, anebo jsou to krajiny od

přírody tak požehnané, že půda v sobě chová

takovou zásobu potravných látek, by vystačily

na mnoho žní. Nevyčerpatelna však ta zásoba

není. Příklad toho máme v Americe; tu bylo

krajů s tou nejúrodnější půdou; ve 100 letech

ale, co z ní jen pořád tabák a cukrovou třtinu

těženo, vysílila se tak, že ted bez hnojení žá

dnou úrodu víc nedává. Nad to pak u nás ;

naše půdy nenáležejí k těm nejbohatším, my,

chceme-li hojně klidit, musíme hojně hnojit.

Nejobyčejnějším hnojivem jest nám výkal

dobytka i lidí, o tomtě tedy slušno pojednati

napřed.

Nuže jak účinkuje výkal rozdílného doby

tka? Na které-li osení hodí se který nejlíp?

Mnoho-li ho dává do roka kůň, kráva, ovce ?

anebo mnoho-li se ho udělá z jistého množství

pice? Jaká jest cena každého hnoje, jednoho

proti druhému.' To všecko jsou otázky pro ho

spodáře velmi důležité, ba ve spisech hospodář

ských dost obšírně zodpovídané : bohužel ale, že

v odpovědích těch je tuze málo srovnalosti. Tut

třeba ještě nových pokusů, by se okázalo, co

je zkušená pravda a co jen pouhá domněnka.
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Že odchodky našeho dobytka pocházejí je

nom z píce, jemu podávané, to si každý pomy

slí; tak i to, že z této píce, co projde skrze

tělo zvířete, musí část ubýti, to jest ona část,

která se vynakládá na výživu zvířete, aneb přes

to k jeho vykrmení, totiž k utvoření masa a tu

ku, anebo také k utvoření mléka. Které látky

ale jsou to v píci, co se proměňují v maso a

tuk? které vydychuje a vypocuje zvíře? a které

konečně odcházejí z těla zvířecího ve způsobě

lejna a moče? Jak viděti, nám nelze nic jistého

souditi o výživě vůbec, o poměru krmiva ku

hnoji, o rozdílech hnoje, jakož i o rozdílných

účincích jeho v rozdílné rostliny prvé než jsme

seznali, z kterýchže látek i v jaké kolikosti sklá

dá se rozličné krmivo, skládá se pošlý z něh»

hnůj, a pak i půda, na níž hnůj ten přijíti má.

Všecky tyto otázky možná rozřešiti jenom luč-

bou. Co v tom ohledu dosavád vyskoumáno,

podává se v následujícím.

1. Původ zvířecích odchodů.

Zde jest zemák; z čeho skládá se, a jaká

změna potkává jeho látky, když se zkrmí? Ze

mák je už bezpočtukrát lučebně přeskoumán, je

ho látky znají se úplně. Nalezenot :

z bližších látek: škrob, vláknivo, bílkovinu,

látky zemné (popel)}

z prvotních látek: uhlík, vodík, kyslík, du

sík, draslo, vápno, křemenku, kostovku atd.

Tak jako zemák, jsou propátrány i nej-

množší jiné píce ; taktéž znají se zevrub i lá
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tky, skládající tělo zvířete. Srovnáváme-li lá

tky píce s látkami těla zvířecího, tu se přichází

k výsledku, že, co jsou v rostlinách látky bližší,

shodujou se velice, některé s krví a s masem, jiné

s tukem, a jiné s kostmi zvířete ; z toho soudíme,

že ony rostlinné látky obracejí se ve zvířecím

těle skutečně v krev, v maso, v tuk a kosti.

Z jmenovaných látek zemákových mají nej

větší shodnost a takměř stejné složenství :

vláknivo a škrob s tukem zvířete,

bílkovina s krví a masem zvířete,

zemné látky s kostmi zvířete.

Co podáváme zvířeti píce, z toho, jak po-

vědomo, ztrácí se veliká část za jejího průchodu

skrze tělo zvířete. Dáme-li trus a- moč vy

schnouti, váži takto jen 1/3 neb Ví touk c0 dří

ve vyschlé krmivo. Co se tu ztrácí, ztrácí se

jednak skrze kůži výparem a potem, jednak skrze

plíce a chřípě výdechem. Které látky jsou to

ale z krmiva, co se tudy ztrácejí ? Lučební vý-

skumy podávají o tom následující:

Ze 100 lib. uhlíku ztratilo se vý(lechem

V krmivu: a výparem

při ovci 44 lib. 56 lib.

„ koni 63 „ 37 „

„ dojné krávě ... W s *% r>

£13 lib. v mlíče.}

Ze 100 lib. vodíku

v krmivu:

při ovci 6 l'b- 94 lib.

„ koni 57 „ 43 „

„ dojné krávě ... 51 n 37 „

(46 lib. v mlíče.)
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Ze 100 lib. kyslíku zralilo !e výdechem

V krmivu : a výparem Vy

při ovci 48 lib. 52 lib.

„ koni ...... 56, 43 „

„ dojné krávě ... 51 '„ 41 „

(8 lib. v mlíče.)

Ze 100 lib. dusíku

v krmivu:

při ovci ...... 7 lib. 93 lib.

» koni 15 „ 85 „

„ dojné krávě . . ti 13 „ 65 „

(23 lib. v mlíče.)

Ze 100 lib. suchého

krmiva vůbec:

při ovci 40 lib. 60 lib.

„ praseti 64 „ 36 „

„ koni 60 „ 40 „

„ dojné krávě ... 40 „ 48 • „

(43 lib. v mlíče.)

Ze 100 látek zemných

v krmivu :

při ovci — lib., 114 lib.

„ praseti 5 „ 95 „

„ koni ...... 2 „ 98 „

„ dojné krávě ... .— „ 94 „

(6 lib. v mlíče.)

Jak z těchto počtů viděti, na výpar a od

dýchání vynakládá se hlavně prvních tré látek,

mezi tím co dusíku jen málo se zpotřebuje a

zemných látek dokonce v některých pádech při

bude, což ale jen prachu přičísti dlužno, osazu

jícímu se na krmivo. Při mladých však zvířa

tech, nacházejících se ještě ve zrůstu, tu zem

ných látek ubývá patrně, nebot se jich potře

buje na zvětšování kostí i jiných částí těla.
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Jaký jest ale způsob, kterýmž se ono tré

svrchu jmenovaných látek z těla ztrácí ? Bedlivé

zkoušky okázaly, že se to děje pomocí vdý-

chaného vzduchu, a to v ten samý způsob, jako

by ohněm se spalovaly. - Plyny a páry, co dý

cháním a pocením z těla vycházejí, jsou právě

tak složené i té samé povahy, jako plyny a pá

ry, ježto povstávají, ucházejíce komínem, když

se pálí dříví (vláknivo), škrob neb podobné věci.

Podlé toho není tedy změna, s kterouž se v těle

zvířecím potkává zkrmený uhlík, vodík, kyslík,

nic jiného, než jakési povlovné spalováni či shá-

ráni. A tím samým máme ted také vyloženo

původ tepla, plodícího se v těle, dokavad zvíře

je na živu. Tot přirozený následek každého spa

lování neb trávení. Množství tepla, co shořením

nějaké věci se zplodí, zůstává si vždy stejné,

at si ono spěšně anebo pomalu shoří. Hoří-li

pomalu, tut ovšem vydává na jednou méně tepla,

za to ale po delší čas. Kdybychom nechali li

bru škrobu shořeti v kamnech ve 1/4 hodině,

zplodilo by se tím snad asi 1000° tepla; tolik

by se ale v celku též zplodilo, kdyby táž libra

shořela za 12 hodin neb jinak se ztrávila. Ovšem

že, když to samé hoření protáhne se na 48krát

tak dlouho, okamžitý výnos jeho je též 48krát

slabší; tím samým by tedy libra škrobu, ztrá-

yena ve 12 hodinách, byla s to, by udržela na

ten čas tělo dobře v teplotě 20°.

Z té příčiny jmenují se také krmné látky,

skládající se z oněch tří prvků, z uhlíku, vodíku,

a kyslíku: krmidla dechová či dešiva. Při skro

vném krmení nezůstává z nich nic v těle; při

X
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hojném však, jako při vykrmování, obrací se

nadbytek v tuk a %', osazující se v těle. Vlastně

živnými jsou v píci látky ony, ježto kromě svr

chu jmenovaných prvků obsahují v sobě též du

sík (kostík i síru), protože jen takové mohou se

proměniti v maso, kůži a jiné části těla. Ty sa

mé nazývají se proto krmidla masodějná, masiva.

Dokavad zvíře žije, ponovujou se neustále ve

škeré částky těla jeho, poznenáhlu se rozpou

štějíce a trusem, zvlášt ale močeni se vyměšujíce.

Náhradu poskytujou tělu krmidla posledně jme

novaná. Dává-li se takovýchto krmidel v nad

bytku, utvořuje se víc masa nežli rozpouštěním

a ponovováním mizí ; zvíře tedy dužní, to jest

ono ho přibývá nejenom v tuku, ale i také

v mase.

Z látek obyčejných pící náležejí:

1. Ke krmidlům dechovým, látky bezdusičné:

Vláknina, škrob, klí, cukr, tuk, olej.

2. Ke krmidlům masivým, látky dusičnaté :

Bílkovina, tvarohovina a mazovina (Kleber).

3. Ke krmidlům kostitvorným, látky zemné :

Drasló, soda, vápno, hořčen, křemenka, sirnov-

ka, kostovka, solovka (Chlor).

Z obou prvních tříd látky nazývají se živo-

čnými nebo spalebnými, naproti tomu látky zemné

nespalnými či popelnými.

V rostlinstvu jsou vůbec nejhojnější látky

bezdusičné; však ale poměr jejich k dusičnatým

je v rozdílných částích rostlin velmi rozdílný.

Vůbec se nalezá, že kořeny, trsy, listí jsou da
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leko chudší na látky masotvorné, nežli semena.

Proto počítáme tyto mezi krmidla silná,, velmi

živná, onyno pak mezi krmidla slabá, málo ži

vná. Následující příklady okážou to jasněji:

- ?í!n, v • látek bezdusičných : látek dusičnatých :

100 lib 'vlakniny, skrobu, bílkoviny, mazoviny

cukru atd. ( atd.

Čerstvé cukrové řepy . 14 lib. 3 lib.

Čerstvých zemáků . 30 „ 2l/2 „

Čerstvého jetele 1 „ 3 „

Jeteloveho sena . . 66 „ 11 „

Hrachoviny * .,';, . 66 „ 13 „

Hrachového zrní ". 60 „ 34 „

Pšeničné slámy . ' . 70 „ 3 „

Pšenice, zrní . "v1 60 „ 30 „

Ovesné slámy . Si\ 68 „ 3 „

Ovesného zrní . . 70 „ 14 „

Olejuj ch pokrutin . 56 „ 36 „

Už pouhý pohled na tyto počty mohl by po

hnouti hospodáře, by k píci chudé na dusík, na

př. k řepě, k zemákům a j. přidával píce na du

sík bohaté, na př. obilného šrotu (tluči), zrní lu-

štinného, aneb co nejlaciněji přijde : olejních po

krutin (bochnic, zaboju). Beztoho se oněch ani

náležitě nevyužije, není-li k nim v slušné míře

posledních. Míra ta může se asi užíti, jak ji nale

záme, při jetelovém anebo dobrém lučním seně,

anebo v chlebě, to jest tak aby na 5 — 6 liber

látek bezdusičných přišla 1 libra dusičnatých. Kdo

by k sesílení slabé píce chtěl použiti pokrutin,

potřeboval by jich na 100 liber cukrové řepy asi 2

libry, a na 100 liber zemáků as 4 libry. Pak by

byl takový poměr.

Ted ale máme ještě jednu otázku. Trus ob

sahuje v sobě jiné látky a moč také jiné : které
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z nich obsahuje trus a které moc? anebo, což

to samé jest, které látky z píce anebo z těla pře

cházejí do trusu a které do moče ? Na to je hlavní

odpověd : co ze všelikých těch látek se rozpouští,

to jde do moče, a co se nerozpouští, to jde do

trusu. Látky, obnášející v sobě uhlík a dusík,

odcházejí společně trusem i močem ; uhličnaté však

více trusem, dusičnaté s polovic asi trusem s po

lovic močem. Jinak je ale s látkami zemnými.

Některé z nich, to žíravci neb jejich soli, jako

draslo, soda, sůl domácí a j., jsou snadno roz

pustné: tyt tedy třeba hledati v moči; nerozpustné

pak, k nimžto u zvířat masožravých náleží vápno,

horčen, křemenka a kostovka, odcházejí trusem.

Z píce, skrmené do roka jedné ovci vyšlo:

Žíravců a jejich solí

Soli domácí . .

Vápna a hořčenu .

Kosťovky . . .

Křemenky . . .

močem trusem

10 lib. Slib.

1 .
/to n

»v, , 13 »

sotva stopy
5 i

— 33 „

Obě ty třídy zemných látek, rozpustné i ne

rozpustné pocházejí ze skrmených rostlin. V rost

linách však nenacházely se jenom snad maně,

onyt jim byly k jejich vzrůstu a zdaru nevyhnu

telně potřebné. Mají—li tedy odpadky zvířat slou

žiti opět k výchovu nových rostlin, potřebatě,

aby se jim podávalo látek obojích, rozpustných i

nerozpustných.
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2. Látky i cena odpadku zvířecích.

Povaha i dobrota hnoje řídí se ovšem podlé

povahy a dobroty krmiva, i mění se tak jako i

krmivo se změní. Mimo to záleží povaha i množ

ství hnoje též na tom, jaké že zvíře, kterého stá

ří, jak ošetřované neb používané. I při stejném

krmení může být hnůj dosti rozdílný. Proto také

není divu, že výsledky lučebného skoumání pře-

devzatého na rozdílných místech jsou v tom ohle

du velmi rozdílné. Níže položené údaje možná te

dy považovati jen za jakés takés, ačkoliv jinak

velmi bedlivě určeny byly a ve svých pádech

zúplna pravdivé jsou.
 

V 1000 lib čerstvého trusu bylo obsaženo:

;= s
8

ss
'a. 2 5 w 6

& *c '—'
? a a a £ a

w a a

m -o t M P

Látek.
(přizii (přizii odovcí

krmení
as2lib.

odpras<

dobrém

krmě

od/,/

odk krmě

Tuhých suchých lá

krmě

1 i b e r

tek vůbec 160 240 420 200

v těch dusíku 3 5 »%
6

v těch zemných

látek .... 24 30 60 30

totiž: žíravců (drasla,

sody) . . 1 3 3 5

trupelců (vápna,

hořčenu) 4 3 15 3

kostovky 2'A *V« 6 4%

sirnovky V, V* 1% Ví
domácí soli Ví stopa % %
kremenky . 16 20 32 16

V peněžité ceně za

1000 lib. asi: . 1 li. 30 kr. 2 zl. 30 kr. 3zl. 50 kr. 2 zL 48 kr.
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V 1000 lib. čerstvého moče bylo obsaženo:

Látek

O ^ » /-s S ■-
£ ■* .2 -=
S-Hs a.— ^
w s w« 5

v~ re ■» co "O

£ -
J °

■H o = O s

■o £ *t3 cn ts s
O >Jj O O co.

 
1 i b

Tuhých suchých látek

v těch dusíku

v těch látek ze

mných .

totiž: žíravců (drasla

a sody) .

trupelců (vápna

a hořěenu) .

kosťovky

sirnovky . .

domácí soli

křemenky . ..

V peněžité ceně za

1000 lib. asi . . 3zl. 24 kr. 4 zl. 45 kr. 5 zl. 48 kr. 1*1, 15kr.

Při těchto udáních možná však jenom u

ovce spravedlivě srovnávati cenu jejího trusu

s cenou jejího moče, nebot oboje tu bylo shro

mážděno od jednoho zvířete i jedním časern ; což

u druhých zvířat se nestalo. Divný to rozdíl při

odpadcích prasete, že totiž moč jeho tak náramně

chudý je proti jeho trusu, což se dá ale vysvě

tliti tím, že krmení obou ke zkoušce té použitých

zvířat bylo též velmi rozdílné.

0 platnosti jednotlivých hnojných látek bylo

to nejdůležitější podáno už v předešlém oddílu;

protož doložíme zde jenom ještě následující:

1. Na dusík je moč(vyjmouc leda moč prase

te) bohatší nežli trus. 1 lib. moče požene do vzrůstu
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lebko 2—3krát silněji nežli 1 libra trusu. Roz

puštěné v moči látky dusičnaté (močovina) mají

pak i tu vlastnost, že mnohem spíše zahnívají

nežli podobné nerozpustné látky v trusu. Proto je

také snadno nahlídnouti, proč onyno daleko by

střeji účinkujou nežli tyto. čím kypřejší nějaký

hnůj, čím lehčeji dá se v zemi rozděliti^ tím kvap-

něji mohou dusičnaté látky jeho zahnívati ; a to je

příčina, pročže účinek jednoho hnoje je spěšnější

nebo palčivější nežli druhého, na př. hnoje koň-

. ského naproti kravskému.

2. Na látkách trouchnatýeh (uhličnatých) je

sice trus bohatší nežli moč; avšak na těch ho

spodáři nezáleží tolik, ty se stanou dobrým hnojem

teprv jen přísadou látek dusičnatých a zemných.

3. Žiravci a soli žíravců jsou po dusíku nej

platnější část moče. V trusu je jich poměrně jen

málo.

4. Kostovka přechází u zvířat rostlinožra-

vých z píce do trusu. Spojujíc se totiž s vápnem

stává se nerozpustnou. Po dusíku jest ona nejdů

ležitější látkou hnoje. Je-li potrava míchaná s ma

sem, přechází kostovka též z části do moče. Moč

člověčí a prasat obnáší v sobě kostovku ve způ

sobě solí rozpustných.

5) Ostatní nerozpustné látky zemné, jako :

vápno, hořcen, křemenka vcházejí největším dí

lem též do trusu. Jejich cena je však nejmenší.

Trus od rostlino-zravých zvírat je v poměru

tedy bohatý na látky trouchnaté i semenodějné

(kostovka, vápno, horčen), chudý ale na látky

bujné a ňatotvorné. Mimo to působí zdlouhavě,

poněvadž obsažený v něm dusík jen pomalu hnije
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t. ve čpavek se proměňuje. Vyjmouc tedy jen

tuze bohaté půdy, pouhý trus není s to, by způ

sobil bujný zrůst. Jej nelze též pokládati za „hno

jivo úplné", nebo jemu scházejí i lehkorušné lá

tky dusičnaté i rozpustné látky zemné.

Moč rostlino-zravých zvířatje v poměru bo-

hat na látky natě- i listitvorné (dusík, draslo, so

da), ale nedostává se mu látek zemných semeno-

dějných; on účinkuje velmi bystře (prudce), proto

že hojně v něm obsažené látky dusičnaté velmi

snadno hnijou i ve čpavek se proměňujou. Moč

tedy sám o sobě není s to, vyjmouc leda jen jisté

k tomu zvlášt vhodné půdy, by poskytl bohatou

úrodu na zrní. Taktéž nelze moč považovati za

„úplné hnojivo", nebot se mu nedostává neroz

pustných látek zemných.

Samo sebou tedy vyplívá, jak prospěšno je

pro hospodáře, spojuje-li obojí hnojivo do hro

mady, t. j. stará-li se, by pomocí steliva zadržela

se co největší část moče v hnoji. Co jednomu

schází, nahradí se druhým ; z obou udělá se hno

jivo úplné t. takové, v němžto jsou obsaženy vše

cky látky, co jich jen koliv potřeba ke vzrůstu

rychlému, bujnému, látky to rozpustné i neroz

pustné, živočné i zemné.

Rozličná pak účinnost hnoje, pocházejícího

od rozličného dobytka, záleží ovšem hlavně na je

ho látkách, mimo to ale také, jak už zmíněno,

na tom, jakže části jeho držejí pohromadě.

Ze všech dosud jmenovaných hnojů obnáší

v sobě trus kravský nejméně dusíku i nejvíce vo

dy. Proto také hnije jen zvolna, a jsa nahroma

děn, zahřeje se méně, nežli ostatní hnoje. Záhřev
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ten pochází ovšem jen z hnitby, která jakož i

trávení jest pouhé zdlouhavé hoření, čím zdlou-

havěji hnůj hnije, tím méně se zahřeje. Mimo to

nezkypří tento hnůj, když leží neb vyschne, ný

brž se srazí a speklí, tak že jen těžko v zemi se

rozděiuje, i těžko se ruší a rozpouští. Zdlouhavá

ale trvalá účinnost jeho vysvítá z toho sama.

Trus koňský je nadanější dusíkem i méně

vodnatý než předešlý, taktéž i kypřejší ; proto se

také lehčeji rozdělává, i spíše se ruší a více za

hřívá. Následkem této snadnější rušebnosti upra-

vujou se rychleji obsažené v něm krmivé látky,

a rostliny po něm hned v prvním čase ženou

bujně; arciže ale účinnost jeho pomíjí dříve nežli

u hnojů zdlouhavých či chladných.

Trus ovčí obnáší v sobě ještě více dusíku a

méně vody nežli trus koňský, a proto je dosti

lehkorušný, ačkoliv jinak je speklitější nežli pře

dešlý. Jemu ale pomahá, že při obyčejném způ

sobu zůstává dlouho pod ovcemi, jejichžto mo

dem se ustavičně napájí, tak že na větším díle

jeho rušení počíná už v stáji.

Trus vepřový různí se ve své povaze veli

ce; nebot čeho se ke krmení těchto zvířat po

užívá, je daleko různější nežli u koní, krav a

ovcí. U nás považujeme vepřový hnůj za nejšpat

nější, a to se vším právem, protože odbýváme

prase s nejšpatnějším krmivem, na př: se zemáky.

V Angličanech ale stavějí vepřový hnůj mezi ovčí

a koňský, i opět se vším právem, protože tam

používají ke krmení prasat bobů, hrachu, obilného

Šrotu a jiné silné píce. Při stejných množstvích

hnojiva obdrželi tam následující výnosy ječmene :
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nehnojeno 159 lib.

hnojeno kravským hnojem . 167 „

„ koňským „ . 226 „

„ vepřovým „ . 233 „

„ ovčím „ . 244 „

Účinnost moče řídí se ovšem též podlé množ

ství obsažených v něm látek dusičnatých a žirav-

čích. Podlé dobroty jdou po sobě takto: moč

ovčí, koňský, kravský, vepřový.

Jakáže peněžitá cena na rozdílné třídy tru

su a moče připadá, bylo už dříve uvedeno. Ná

sledující vypočtení necht ještě okáže, jak vysoká

je asi cena některých odpadků, jež ono čtvero

dobytčat do roka poskytuje :

28.000 57
a J)

12.000

3.000

30

15-•n

-1

15.000 45
n v

760

380

3

3
1>

1.140 5
n n

1.800

1.350

5

i*/,

hnoje v ceně

Kráva dala do roka trusu . 80.000 lib. 30 zí. stř.

moče . 8.000 „ 27 „

úhrukem .

Kůň dal do roka trusu

moče

, úhrnkem .

Ovce dala do roka trusu .

moče .

úhrnkem .

Prase dalo do roka trusu .

moče

• úhrnkem .
3.000 6%

Dále pošlo v jednom roce

u krávy ze 7500 lib. suché píce 3600 lib. suchého hnoje

u koně _ 7500 _ „ „ 3000 „

u ovce

u prasete » 1*00 „

370

500
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Uvedené tu počty nejsou arci všeplatné ani

prostřední; takové bude možná teprv mnohými

i všestrannými zkoužkami ustanoviti. Účel těchto

jest toliko ten, aby se ukázalo, v čemž že hlavně

platnost hnojů záleží i podlé čeho se řídí, a pak

také, aby věděl hospodář cenu rozličných hnojů

lépe posouditi i určitěji vyjádřiti, než se to posud

dálo. Prozatím než se nabude jistějších, necht

posloužejí tyto.

Jsout pak všeliké případnosti, na nichžto mno

host i dobrota dobytčího hnoje závisí. Nejdůleži

tější z nich jsou následující :

1) Hojnost píce. Každé zvíře potřebuje ji

stého množství potravy, aby jen vůbec na živu

se zachovalo. Potrava ta sluje zachovací. Má-li

zvíře však pracovati, na př. tažný dobytek, anebo

tloustnouti, krmný dobytek, musí se mu dávati píce

ještě nad onu zachovací část, aby z nadbytku toho

mohl vyvoditi sílu, maso, tuk nebo mléko. Tato

část píce slove těžící. První poskytuje daleko hu

benější odpadky nežli druhá, protože se onano

v těle víc vyžije, čím hojnější tedy píce, tím více

i lepšího hnoje poskytuje dobytek. Pravidlem bu

diž nedržeti nic více dobytka, než co hojně vyži

viti možná. Lépe tři krávy zcela syté, nežli čtyry

jen tři čtvrtě syté.

2) Povaha pice vzhledem na její látky. Píce

silná, dusičnatá, na př. zrní, dává sice méně hnoje,

hnoje to však výtečného, kdežto naproti tomu píce

chudá na dusík dává hnůj jen chatrný. Zkouškami

se dokázalo, byl—li dobytek krmen pící prvního

způsobu (zrním a senem), nalezlo se v jeho moči

o polovic více tuhých látek a skoro 21/akrát to
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lik dusíku nežli při píci na dusík chudé. Kdo si

tedy žádá vydatného hnoje, necht krmí svĎj do

bytek vydatnou pící.

3. Zdživnott pice. Nemálo záleží též na tom,

jestliže píce, 'podávána dobytku, zažívá se lehko

či těžko, to jest jestliže obsažených v ní látek

mnoho neb málo v žaludku a ve třevách se roz

pouští i vyssává. Na tom zakládá se živnost píce

a pak i mnohost povstávajícího z ní hnoje. Z rost

linných látek jest to přestárlé zdřevnatělé vlákno,

co vzdoruje záživě, jakož toho máme příklad na

slámě a trávě, když docela byly vyzrály. Mimo

to jsou takovéto krmiva obyčejně i chudé na du

sík. Proto výkaly z nich budou sice bohaté na

nezažitou vlákninu, ale chudé na dusík. Z píce

takové budou velké hromady hnoje, ale hnoje

špatného.

4) Vodnatost potrav. Cím více se v píci na

lezá vody, anebo čím více zvíře pije, tím vodna-

tější je arci i řidší jeho trus i moč. Ve 100 librách

moče od koně, málo napájeného, bylo 21 liber

látek tuhých, a mezi těmi 2*/s libry dusíku, me

zi tím co ve 100 librách moče od jiných koní

bylo obsaženo jenom 11 liber látek tuhých a l«/4

libry dusíku. V jiném pádu shledalo se v moči

od krávy, krmené senem a zemáky, desátý díl

látek tuhých, při krmení však jetelem bylo jich

jen třináctý díl. Vůz hnoje ze zelené píce může

snadno jen polovic té účinnosti býti co vůz hnoje

z píce suché. Byt tedy při krmení zeleném do

bylo se i víc hnoje, přec nebude tento tak vy

datný jako nabytý z píce suché.

5) Stáři dobytka. Mladá zvířata potřebujou
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látek živočných i zemných ke svému vzrůstu;

ty osvojují si z píce, i méně jich tedy odměšují.

Hnůj od mladého dobytka bude tím samým i při

stejném krmení vždy méně účinkovati nežli hnůj

od dobytka vyspělého. V moči telete, krmeného

mlékem, nalezlo se v 1000 librách jenom 1 libra

látek tuhých a dusíku sotva stopu; mezi tím co

v moči krávy dospělé v tom samém množství nale

zeno 80 liber látek tuhých a 8 liber dusíku.

Taktéž se shledalo v 1000 libr. moče od osmi-r

měsíčného dítěte 3 libry dusíku, od osmiletého 7

liber a od dospělého muže 18 liber.

6) Používáni dobytka. Cím více zvíře se

pohybuje a namáhá, tím více dýchá a se potí ;

čím víc ale potravných látek uchází skrze plíce

a kůži, tím méně z nich přichází do trusu a mo

če. Pracovní dobytek podá z té příčiny i ze stej

ného množství píce vždy méně i slabšího hnoje,

nežli dobytek pokojně stojící. Kde je pokoj a krme

ní hojné, jako u krmného dobytka, tu se dělá také

nejvydatnější hnůj. U dojného dobytka vychází na

mléko nemalá část silných látek z píce (as 1/s

neb y4 toho, co v celém výkalu); proto není

jinak, než že o to kravský hnůj musí být chudší.

7) Ošetřováni dobytka. Je-li zvířeti zima

anebo stojí-li v mokru, potřebuje většího množ

ství píce ; neb aby se tělo jeho zachovalo v ná

ležité teplotě, musí se v něm zplozovati více

tepla, a to možná jenom větší zpotřebou po

travných látek. Teplá, suchá stáj tedy vede, ne

sice k patrnému zlepšení hnoje, přec ale k še

trnějšímu použití píce.

8) Množství steliva a jeho povaha. V slá
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mě je mnohem méně hnojících látek nežli ve

výkalu zvírat. Mnohým stlaním se tento takořka

rozředuje, to jest nabude se hnoje mnoho, ale

méně účinného. Z druhé strany jest to ale zase

sláma, jež dodává hnoji účinnosti, to tím, že na-

sáknouc močem , jej v sobě zadržuje. K tomu

cíli nehodí se daleko tak dobře lesní stlaní, ne-

bot sestávajíc hlavně z částek celistvých dřev-

natých, zemnatých, nemůže močem se tak na

píti jako sláma. Z té příčiny je také lesního

stlaní mnohem více potřeba, aby způsobilo do

bytku suché lože. Mimo to neobsahuje lesní

stelivo ani tolik zemných látek co sláma. Proto

stojí hnůj z lesního stláni ve platnosti hluboko

pod hnojem slamným.

3. Trus a moč člověčí.

Látky, obsažené ve výmětech člověka, po

žívajícího střídmě dobrou stravu masitou a rost

linou, jsou následující :

Obsaženo je:
 

v 1000 lib.

| čerstvého

trusu

v 1000 lib.

Látek čerstvého-

moče

»
1 i b e r

250

7

16

3'/a

*V,

5'A

%

40

10

v tom zemných látek . .

totiž : žíravcú (drasla, sody)

trupelců (vápna, hoičen

11

2

u) ! V,

7

v peněžité ceně ve stříbře asi za 3 zl. 12 kr. 3 zl. 18 kr.
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Jak viděti, moč má tu větší cenu nežli

trus. A však cena ta okáže se ještě větší, ve-

zmeme-li to jinak, totiž vyzvíme-li množství hno

jících látek, co jich v roce vymísí člověk tru

cem a co jich vymísí močem. Zevrubnými opyty

shledalo se, že v moči je obsaženo

ještě jednou tolik kostovky,

4krát tolik dusičnatých látek,

6krát tolik žíravců

co v truse, z čehož vidno, že cena moče je da

leko větší nežli trusu, pročež by onen velmi be

dlivě měl býti shromážděn. Položíme-li cenu ve

škerých výmětů člověka ročně na 4 zl. stř\,

přijdou z toho dobře 3 zl. na moč, 1 zl. pak

na trus. Při hojné stravě, jako u zámožných lidí

je v obyčeji, zplodí se ovšem ještě vydatnějšího

hnoje, a v takovém pádu mohla by pak roční

cena jeho vystoupiti až na 5 i 6 zl. stř.

Z toho možná také posouditi, jak náramný

to kapitál přichází na zmar ve velkých městech,,

kde největší díl moče utíká do stoků a řeky.

Aby se ho však použilo, je těžko, předně shro

máždování jeho je nesnadné, a za druhé, aby jej

proměnil na suchou močovinu, kde tak jenom

na daleko rozvážeti se dá, k tomu je potřeba

velmi obšírných závodů a nástrojů.

Co se ve venkovských hospodářstvích udělá

hnoje v záchodech, ten nejlépe smíchává se se

zemí, kdežto brzy svůj nepříjemný zápach po-

trácí, proměňujíc se přitom ve hmotu kyprou,

která ve svém smíšení se zemí snadno na pole

vyvésti i stejně rozházeti se dá.
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H n o j n i c e.

Hospodár, který neshromáidí bedlivě i ne

uchovává domácí i dobytčí mot, jedná jako ha

víř, jenž zahazuje nepatrnou sice ale bohatou

rudu, protože se neblýští jako stříbro.

Hospodář, kupující guano, umletě kosti neb

jiná schvální mrvidla, nevšímající si ale své hnoj-

nice, jest marnotratník, nebot on přináší do

svého dvora věc, kterou by zde mohl míti zdarma,

kdyby ji nenechal tak na prázdno uplavati neb

u létati. .

Že hnojnice hnojí, který hospodář by nevě

děl už hned od dětinství ? Jak veliká že je hno

jivá její síla, i kolik že se s ní ztrácí při ne

dbalém opatřování, to ví dosud málo hospodářů;

jinak by sic v každém hospodářství bylo přede

vsím postaráno o pořádné jámy na hnojnici, ji

nak by v žádném dvoře nebylo rozsáhlých hnoj-

ných louží, do nichž bez překážky slunce, mě

síc svítí, a deštová voda do nich se sbíhá až i

přetéká ; jinak by nebylo takových vesnic, kde

z každého statku prejští se černý potůček sa

mého guana, by se ztratil ve stoku, nebo do

potoka.

Nevážení toto hnojnice pochází z neznání

její ceny , ač dílem snad i z toho , že pro její

tekutost je ji tížeji uchovávati i nepohodlněji u-

potřebovati nežli hnoje tuhého. Proto je očeká

vati, že nevážnost ta pomalu pomine, jak jen
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se hospodář poučí o veliké platnosti tohoto hno-

jidla, jokož i o způsobu, kterak ho ošetřovati i

upotřebovati.

Že libra moče v průměru je platnější nežli

libra trusu, o tom bylo v předešlém dost zevrubně

promluveno. Veliká platnost hnojnice pochodí

hlavně z veliké její bohatosti na dusík a draslo.

Kdyby shromáždil hnojnici, co kráva za celý

rok dává, i vysušil ji, obdržel by z ní as 6 centů

tuhé látky : a ta je té samé ceny, jako stejné

množství amerického guana, které hospodář v Sa

sku platí s 6 zl. 30 kr. — 6 zl. 45 kr. našich

stříbrných peněz. Ve vyschlině té vězí tolik du

síku, co v 5 centech nejlepšího guana, i tolik dra-

sla, že, kdyby se vypálila, nabylo by se z ní l1/*

centů drasla, jehož cena je v obchodu 30 zl. stř.

S tím se srovnávají úplně hospodářské zku

šenosti v oněch zemích, kde velikou platnost

hnojnice ode dávna uznávají i s největší pilností

ji shromáždují a používají. Tak na př. ve Flan-

derských hospodářstvích cení se celoroční moč

od krávy na 30 zl. stř. a tolik se také zaň sku

tečně platí. Jistý vyhlášený Anglický hospodář

uvádí, že pohnojením louky se 160 centy vody

ze stok Edinburgských, sestávající větším dílem

z moče, dosáhl mnohem většího výnosu nežli

s 300 centy hnoje chlevského anebo s 3 cnt. gua

na ; on totiž k tomu odhodlal 3 stejně velké ku

sy louky, každý s jedno anglické jitro, a z těch

každé jedním z těch hnojidel pohnojil.
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1. Změna v moři při delším jeho uschováváni.

Jak známo, trvá-li moč delší čas na místě,

zvláště za počasí teplého , počíná velmi ostře

čpěti i nabývá spolu povahy louhovité, tak že ta

kovéhoto hnilého moče možná používati jako mý

dla ku praní a očištování vlny a vlněného zboží

od mastnoty a potu, jakož se ho skutečně také

k tomu cíly používá, na př. v soukenických díl

nách, v prádelnách na vlnu. čpavá i luhovitá ta

látka, co hnitím moče z dusičnatých jeho částek

(močoviny) se plodí, jest ten často jmenovaný

čpavek.

Kdo by si tu práci vzal, by se čpavkem ně

kolik zkoušek předevzal, mohl by se o vlastno

stech jeho velmi dobře poučiti i tudy mnohých

dobrých pravidel nabýti, kteraktě nejlépe s hnoj-

nicí zacházeti. Zkoušky ty jsou Velmi snadné,

netřebat k nim nežli svíčku nebo líhový kahá-

nek, plechovou lžíci a několik skleniček.

Zkouška první. Především si zhotovíme lak

musový papír; k níže uvedeným zkouškám je ho

potřeba. Koupíme si u kupce lakmusu (asi za 1

kr. stř.), nalejeme naň do koflíčku horké vody i

necháme tak na teplém místě několik hodin státi.

Na to se tmavomodrá z toho tekutina sleje a

skrze ni protáhnou se nastříhané proužky po

štovského anebo tenkého tiskacího papíru, by

zmodřely. Jestliže po uschnutí modrost jejich je

jen slabá, protáhnou se ještě jednou. Takovýto

modrý papír jest velmi bystrý vyzvědač všeho,

co je kyselé. Přidejme do žejdlíka vody lžičku

octa anebo jedinou kapku sirnovky: smočíme-li

jej do ni, on hnedle zrudne neboli na rezovato
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zčervená. Lučebnici nazývají takovélo vyzve-

dače skoumatfla. Modrý lakmusový papír je to

nejlepší skoumadlo na kyseliny. Papír ten schová

se do škatulky, protože by jinak na světle pomalu

vybledl.

Jedna část oněch modrých proužků protá

hne se skrze vodu, trochu nakyslenou, a když

byly zrudly, dají se též uschnouti. K nakyslení

vezme se na žejdlík vody 1—2 kapky sirnovky

anebo ještě lépe 8—10 kapek citronové štávy.

Rudý tento papír je opět to nejbystřejší skou

madlo na látky louhovité, které jsou opak ky-

selích. Natrousíme-li na takovýto pomokřený

rudý papírek trochu popele neb páleného vápna,

anebo naň přitlačíme kousek mýdla: opláchne-

me-li ho potom, on se ukáže zas modrý. Důkaz

to, že v těch věcech jsou látky louhovité. Louho-

vitými obrací se rudá barva lakmusu zase v mo

drou. V čerstvém moči od zdravého člověka mo

drý ten papír zrudne, v takovém jest tedy ky

selosti ; rudý papír se v něm nic nezmění. Nechá-

me-li , však moč ten státi v nádobě na teplém

místě, i zkoumáme-li jej každého dne oněmi pa

pírky, tu po nějakém čase shledáme, že modrý

papír se v něm více nemění, za to však rudý.

Modráni toto okazuje, že v moči povstala látka

louhovitá, a to jest právě náš čpavek ; on ses té

strany rovná docela látkám jako jsou popel, vápno,

ačkoliv se jinak různí zase tím, že je prchavý,

což vápno a draslo nejsou.

Pokus druhý. Koupíme si z líkárny nebo od

materialisty trochu čpavkové vodky (Salmiakgeist).

Té nalejeme na plechovou lžíci i držíme ji nad

4*



76

hořící svíčkou. Jak se tatáž tolik zahřeje, že z ní

yystupujou páry, držíme nad ní sklenici dnem

vzhůru. Sklenice ta naplní se po nějaké chvíli

plynem velmi čpavým ač neviditelným; sklenice

ta zdá se docela prázdná, vstrčíme-li však do ní

proužek rudého papíru, jejž jsme dříve navlhčili,

zmodrá v ní za několik' okamžení. Tot tedy čpa

vek, pošlý z oné vodky. Vodka ta není ovšem

než jen pouhá voda, do nížto čpavek, jistým způ

sobem dobývaný se vede, až ona se jím nasytí,

čpavek ten ale hledí uprchnouti z vody, i může-li

uprchá, a to už za studena, tím více pak v teple ;

proto nemá-li čpavková vodka zeslábnouti, po

třeba ji chovati na místě chladném, v nádobě do

bře uzavřené. Hnilá hnojnice podobá se velice

takové čpavkové vodě ; ona ztrácí proto tím více

na sile, čím méně je postaráno, aby místo na

hnojnici bylo dobře uzavřité i v chladu.

Vezmeme-li dvě stejné trochy čpavkové vo

dy, jednu vylejeme na šálek a druhou do láhvi

čky, i nechajíce obě otevřené, postavíme je na

povětří nebo na výsluní: tut shledáme za den

nebo za dva, na šálku nečpí vodka už pranic

nebo malounko, z láhvičky čpí však ještě dost

silně. Že na šálku stála široko i nehluboko, čpa

vek se odtud spíše ztratil nežli z láhvičky. To

samé udává se, nachází-li se hnojnice v široké

mělké louži anebo v hluboké jak možná uza

vřité nádržce. K tomu je v louži vysazena též

slunci a teplému vzduchu v letě, tak že, stojí-H

tak po delší čas, snadno největší díl svého čpavku

potratí, kdežto zatím v dobré jámě ztráta ta je

toliko nepatrná.
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Třeti pokus. Necháme-1 £á1* se

na lžíci tak dlouho se vařiti,] S .

van, t. až výparem se ztratí, i ^ .«;

prázdná i čistá, čpavek uplací

dále nezbylo nic. Nalejme ny!

chu čpavkové vodky do koflíku, '_ r__r .^,„

tmě, pořád přitom dřívkem míchajíce, tak dlouho

sirnovky, až se vodkou rudý papírek více ne-

moďří. Tu ale dlužno míti pozor, aby se nepři

dalo sirnovky víc než ji právě potřeba. Abychom

toho byli jisti, použijeme i modrého papírku;

jestliže tento ve vodce zrudne, je znamení, že

se přidalo sirnovky přee potřebu; proto musí se

ted zase přikapovati čpavkové vody, to tak dlou

ho, až se touže tekutinou víc ani modrý ani rudý

papírek nemění. A tu se říká, že je vyrovnáno.

Vodka víc ani nečpí aniž je kyselá. Z obou ostrých

těch tekutin, které by byl dříve bez ublížení ne

směl na rty vzíti, povstala látka nová, solina; z té

můžeme beze všeho nebezpečí okusiti, ona ne

chutná víc ani kysele ani louhovitě nébrž slaně.

Kdekoli v přírodě setká se látka kyselá s látkou

louhovitou, vždy se vespoleki sloučejí, a to tak

vroucně, že jeden ve druhém jako zanikne a

prvějších svých vlastností pozbude. Tak naše milá

domácí sůl je složená z ostré solovky a z žíravé

sody a tak jiných více. A však obratme se k naší

vodce: dáme-li ji takto vyrovnanou na lžíci, i

necháme ji se vyvařiti, pozůstane konečně na lžíci

hezká trocha bílé soliny. Solina ta nazývá se sir-

úan čpavkorý ; v ní je prchavý čpavek tak silně

upoután, že se víc neztrácí, to ani při obyčejné

ani při něco vyšší teplotě.
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hořící *° samé stane se, přikapá-li se sirnovky

vy$\MOJnici ; svědectvím toho jest: čpění přestane,

y«1í mile se dosáhlo stupně vyrovnalosti. I zde

se čpavek upoutá, tak že pak možná takovou

hnojnici jak dlouho chce uchovávati, aniž se z ní

co ztratí.

Ano tím se též předejde ztrátě, s nížto se

potkává hnilá hnojnice na poli, a která je ovšem

dosti znamenitá, povážíme-li, jak to silně čpí na

takovém hnojnici politém poli. ,S librou sirnovky

utvoří se v hnojnici dobře lValib. sirňanu čpavko

vého, anebo vezmem-li to v penězích^ s jedním

grošem zadržíme si za 5—6 gr. hnojiva. Sirnovka

nepřekáží dokonce blahé účinnosti čpavku, spíše

ji ještě napomáhá, jakož to mnohou zkušeností

dokázáno. Anglický hospodář Harcourt, jenž v té

věci mnoho zkoušek učinil, udává, že nabyl nej

lepších výsledků, když přisadil k 1 libře sirnovky

na 150 liber hnojnice; výdajem pak 16 zl. za

sirnovku že sklidil za 100 zl. víc sena, nežli kde

použil sice toho samého množství hnojnice, ale

bez sirsovky. Výborného způsobu tohoto hnojiti

luka užívají od nepamětných už časů ve Svýca-

řích, a to s nejlepším prospěchem. Na místo sir

novky přidávají tam ale sirňanu železitěho (ska

lice zelená, vitrolim). Ten totiž je složen ze sir

novky a ze železa (vlastně z kyslenu železite

ho). Ke čpavku je však sirnovka družebnější ;

proto dostane-li se onen sirňan ke čpavku, sir

novka jeho opustí železo i sloučí se se čpavkem.

Podobného účinku jest i sadra ; sadra jest sirňan

vápnitý. Ve 100 lotech vitrolimu je obsaženo sir

novky 32 lotů, ve 100 lotech sadry 46 iotů.
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Kypění neb šumění, co povstává, když se

k hnojnici přimíchává sirnovky, pochází od uhel-

ky, uprchající přitom. Uhelka, jak povědomo, jest

vzdusina, ježto je původem, že pivo, zvláště plu-

ckové vyráží pěnu. Uhelka nachází se i v hnoj

nici; sloučena jest tu jednak s obsaženým tu

draslem a vodou, jednak i se čpavkem, zplozeným

hnitbou. Uhelka jest kyselina, ale slabší nežli sir—

novka; dostane-li se tato k jejím sloučeninám,

musí uhelka ustoupiti a na její místo nastoupí sir-

novka. A však tu by mohl snad mnohý namítnouti :

Je-li tu uhelky, proč se ní čpavek na tolik ne

upoutá, aby nemohl uprchati? Na to je odpověd:

Uhelka sama v sobě jest prchavá a k tomu kyse

lina tak slabá, že se ní čpavek ani zúplna neza-'

kryje; povstala-li z ní sloučenina (solina) čpavko

vá, jest prchavá i velmi čpavá, čpavek tu ještě

proráží.

Čtvrtý pokus. Za předešlého pokusu obdrželi

jsme přidáním sirnovky ku čpavkové vodce bílou

solinu, sirňan čpavkový: nyní se však přesvědčí

me,' že v soliné té skutečně čpavek je obsažen.

K tomu cíli vezmeme trochu páleného vápna a vo

dy i smícháme je s onou solinou dohromady na hu

stou kaši : i hned učíjeme ostré čpění, a držíme-li

navlhčený proužek rudého papíru nad onu kaši, on

zmodrá ; důkaz to, že zde se vyvinuje čpavek.

Vápno tedy účinkuje naopak sirnovky; vápno

jest luhovec a to luhovec silnější nežli čpavek;

ono odejme čpavku jeho sirnovku, a čpavek tedy

jsa vyloučen uprchá. Z té příčiny je také na bíle-

dni, že by nebylo radno přidati k uhnilé hnoj

nici nebo k uležatému hnoji páleného vápna, at si
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ostatně je hašené nebo nehašené. Arci že se

neztratí, co čpavku uprchne, onot se dostane ce

lému světu, on se rozptýlí v povětří, a odtud

se zase deštěm, sněhem, rosou splachuje na zem.

A však tuším že žádný rozumný hospodář ne

bude v té míře světobčanem, aby svého hnojiva

nechtěl použiti raději na své pole.

Jinač je však s páleným vápnem, přidá-li

se ho k moči čerstvému anebo k hnoji čerstvému,

neuležatému, kde ještě není žádného hotového

čpavku aneb čpavkových sloučenin, nébrž jenom

látky na čpavek. V takovém případu působí vápno

tak, že se hnitím neplodí čpavek alebrž dusnov-

fta, kterážto s částí vápna slučuje se na solinu, du-

sňan vápenný (sanytr vápenný). Dushovka skládá

se z dusíku a kyslíku, čpavek pak z dusíku a vo

díku. Rozdíl tedy při vápně jest ten, že při hnití

v jeho společnosti neslučuje se dusík, jak oby

čejně s vodíkem, nébrž s kyslíkem; kyslík se

nalezá jak v povětří tak i ve vodě i ve všech

rostlinných látkách. V sanitrárnách hledí se toho

samého způsobu, jen že se tu kromě vápna po

užívá také popele, aby se nabylo sanytru draslo-

vého (obyčejného).

V některých místech je obyčej, když z ná

držky hnojnici vypráznili, že naházejí na dno pá

leného vápna (několik korců), tak že moč jak do

nádržky stéká, pořád tam nalezá s potřebu vápna.

Podlé uvedeného není pochyby, že se tím hnojivé

částky hnojnice též dobře uchovají, neb sanytr

vápenný není prchavý, naproti tomu není ale je

ště na jisto rozhodnuto, zdali v takovém způ

sobu hnojnice také tak dobře účinkuje, jako se
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solmi čpavkovými. Zdát se sice, že tomu tak, ale

aby se dosáhlo úplné jistoty, k tomu je zapotře-

by ještě dalších zkoušek, jak lučebnických tak

hospodářských. Při zkouškách, učiněných s mo-

čem člověčím , shledalo se, když se k čerstvé

mu přimíchalo vápna, nečpěl po osmi nedělích

ani dost málo, kdežto bez vápna už za osm dní

velmi ostře čpěl.

2. Rozumné nakládání s hnojních

Jakýchže prostředků třeba se uchopiti, aby

se hnojnice co nejlíp použilo, to vysvítá větším

dílem už z předešlého. Zde uvedeme strany toho

jenom některá ještě pravidla.

1. První je, aby se založila na hnojnici řádná

jáma neb nádržka. Nebo to se rozumí, je-li mí

sto na hnojnici takové, že z něho může hnojnice

prosakovati, výpachem ucházeti anebo deštěm se

vyplachovati, tu se neztrácejí jednotlivé z jejích

hnojných látek, alebrž všechny. Potřeba tedy jest :

a) aby nádržka byla nesáklá. Toho se dosáhne,

když se nádržka vyzdí vodoporným vápnem, ane

bo dobře vypaží fošnami, při čemž se na dno a

okolo zdí neb okolo téhož pažení napěchuje as

na stopu (střevíc) jílu či mastné hlíny ; b) aby

nádržka byla více hluboká než široká, by se držela

chladně, a hnojnice v ní žádného velkého povrchu

neměla ; c) aby byla před venkovským povětřím

všemožně ochráněna, tedy dobře přikryta ; d) aby

deštová voda do ní žádného přístupu neměla.

2. Přidávati k hnojnici čas po čase sirnovky,

je na všechen způsob velmi dobré, at si už cho

váme hnojnici samu pro sebe, anebo ji čerpáme

X
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na hnojiště, bychom hnůj udrželi vlhký. Mnoho-

liž ale potřeba na jistý počet dobytka týhodně

sirnovky, to je těžko ustanoviti napřed ; rozdílné

je množství moče, co ho stéká do nádržky, tak

i povaha jeho ťbzdílná podlé toho, jaká je píce,

jaké stláni a t. d. Abychom ale přec jakési pra

vidlo měli, může se říci, na vědro moče že je

potřeba as půl libry sirnovky. Velmi pohodlné

by bylo, kdybychom pro každou takovou nádržku

měli své jisté měřitko, bychom každý týden pře

zvěděti mohli, mnoho-li v ni hnojnice přibylo

i mnoho-li tedy potřeba na přísad sirnovky. Na

místo sirnovky mohlo by se sice použiti i sádry,

vitrolímu, popele z kamenného uhlí; při těch

je ale to nevhod, že vyjmouc leda sadru, potře

buje se jich veliké množství, tak že se z nich pak

udělá v nádržce veliké bahno. Ostatně by se ho

dila i solovka, ale ta přijde daleko dráž nežli sir-

novka.

Při této příležitosti musíme však napome

nouti k opatrnosti. Sirnovka (olium) je, jak zná

mo, tekutina velmi ostrá, palčivá ; ona má též ta

vlastnost, že když se přimíchává k vodě, velmi

silně se zahřeje. Tut tedy může se přihoditi, že

člověku stříkne na ruku neb jinam na holé tělo:

v takovém pádu jen at ji nechce omýti málem

vody, to by ho jistě popálilo; co tu třeba uči

niti, to je, aby takovou kapku nejprv dobře se

třel něčím měkkým ale suchým, ostatek pak o-

pláchl ve vodě, ale hned ve mnohu vody.

3. Velmi dobře hodí se též hnojnice na kom

postové hromady, nebot tím se stává hnojnice

příručnější, aniž při tom ze své hnojivé síly co
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ztrácí. Na kompost může i má se použíti všech

odpadků v hospodářství, at si jsou už jakékoliv,

smeti, rumu, drtin, nati, popele, sazí, mouru,

splašků, mýdlové spiny od prádla, krve atd.,

k tomu pak země neb bláta, odkudž jich jen ko-

liv dostati můžeme. Polévá-li se taková hromada

častěji močem, voda z toho ztrácí se pomalu vý

parem, z dusíku pak povstávající tu čpavek poutá

se kyselinami trouchovými i zůstává tak v hro

madě, jakož i ostatní zemné látky moče. Část

moče slouží sice též na utvoření sanytrových

solí, avšak ty rovněž nejsou prchavé. Přeryje-li

se hromada čas po čase, rušení v ní se přispíší.

Pakli by však mezi tím bylo čouti zápach čpav

ku, poleje se hromada trochem sirnovky rozře-

dené vodou, anebo se přidá sádry. I zde ostatně

je záhodno k hnojnici přidati dříve sirnovky. Není

pochybnosti, zakládání takovýchto hromad je vel

mi užitečno, tím se držejí pohromadě i zužitkujou

věci, které by jinak přišly na zmar.

4. V mnohých krajinách (na př. v Belgicku)

je obyčej, že nechávají hnůj pod dobytkem ; a to

je s velikým užitkem, nebot se tím největší díl

hnojnice vtáhne do stlaní a tak zadrží, o čemž

však v následujícím oddělení promluvíme místněji.

To samé platí také, kde se používá hnojnice k na-

vlaéování hnoje na hnojišti.

Zdali je prospěšněji vyvážeti hnojnici za sy

rova anebo uhnilou? o tom si netroufám nic ur

čitého vyřknouti, úsudky zkušených hospodářů

odporujou si v tom velmi. Podlé domyslu mělo

by být arci prospěšnější vyvážení za syrova, tak

jako to i při hnoji je prospěšnější, protože uhni
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vání děje se pak v zemi a plodiny z toho zachy

cují se v zemi, kdežto chová-li se hnojivo déle

na dvoře, mnoho se z toho ztrácí do povětří. Ač

přidává-li se čas od času k hnojnici sirnovky,

tu hnití její odbývá se též beze ztráty, a hospo

dář nabývá tím hnojidla, účinkujícího jako starý

uhnilý hnůj, účinkujícího tak bystře jako rozpu

štěné guano, aniž tak snadno prudícího. Aby se

však předešlo pružení neb pálení hnojnice, je nej

jistější prostředek, by se nevyvážela na louku

neb na pole, leda jen když namoklo, anebo ne-

ní-li to možná, by se dříve rozředila vodou.

čerstvá hnojnice uhnívá ostatně velmi ry

chle, přichází-li, jakož to obyčejně bývá, do

hromady s uhnilou už hnojnici, anebo jestliže se

s ní čas po čase až ke dnu zamíchá.

VI.

Hnůj chlévský a stlaní.

1. Změna v hnoji za jeho ležení.

Obyčejný hnůj z chlévu je smíšenina z do

bytčího lejna, moče a slámy. On jest tím sil

nější, čím více nasákl močem, tím méně silný

však, čím méně v něm moče i čím více slámy.

S tím se shoduje snadnější neb těžší jeho ruše-

bnost. Mezi látkami hnoje ruší se či hnije nej

snáze moč, nejtíže sláma. Na moč tedy bo

hatý hnůj uhnije dříve neboli vyspěje nežli

hnůj na moč chudý. Hnůj za syrova není krmi-

dlem rostlin, tím se stane teprv shnitím. Změ

ny, s nimižto se hnůj za svého hnití potkává, tý
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kají se hlavně živočných nebo-Ii spalebných je

ho látek ; ty totiž proměňují se v hmotu černo

hnědou, kyprou, v frouch, mezi tím co jedna

část z nich obrací se v plyn a uprchá ; mimo to

nprchá také něco vody výparem. Z těchto ú-

prchů dá se snadno vyložiti, proč uhnilý hnůj

méně váží nežli syrový. Kdyby to, co uprchne,

bylo pouze voda, muselo by to hospodáři být jenom

milé, nebo tím by se mu uspořilo práce s vyvá

žením; jeden vůz takového vyschlejšího hnoje

zastal by mu to samé jako dva vozy syrového.

V skutečnosti jest to však docela jinačí.

V jednom z prvějších oddílů ,bylo už ukázá

no, že co jsou bližší látky rostlin, rozeznávají se

mezi nimi hlavně dvě třídy, totiž třída látek spa-

lebných (živočných) a třída látek nespalných

(zemných) ; z těchto jsou to zvláště jenom látky

první, co hnijou, nikoli však látky poslední.

Mimo to bylo také poukázáno, mezi živo-

čnými že se rozeznávají látky dusičnaté i bez-

dnsičné, z nichžto zvláště ty první jsou vzácnější

i platnější, to jak ke krmení zvířat tak i ke hnojení

rostlin. Ale právě dusičnaté tyto látky jsou ty,

ježto nejdříve podstupují změnu, ony jsou to,

co na nejprv počínají hniti a hnití své na osta

tní látky převádějí. Nuže nechá-li se hnůj při

svém hnití beze všeho opatření, to se rozumí, ,

že se z něho ztrácí to nejlepší, totiž čpavek,

a kromě čpavku též něco síry a kostíku, jejichžto

některé sloučeniny jsou" rovněž prchavé. Tyto

poslední označují se svým velmi ošklivým zá

pachem po smradlavých vejcích. Obyčejně se

říká : „co smrdí, to hnojí," pravda ; proto také,
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čím více takových smradů uchází do povětrí, tím

méně jich zůstává ve hnoji.

Rostlinné částky, v nichžto se jen málo

nebo nic dusíku nalezá, na př. sláma, dříví,

cukr, škrob, ty při svém hnití nedělají žádný

smrad; a hnití neb změna taková jmenuje se

zvláště kvašeni neb kysání. Nejbohatší na dusík

jsou látky zvířecí a z rostlin semena. Odtud ta

ké veliký rozdíl v zápachu, jejž vydávají ze

máky, drtiny, cukr atd., anebo jejž vydávají ma

so, sýr, hrách atd., když polity vodou nechají

se státi, až zahnívají, nebo-li až kysají.

Při všech skoro rušebných pochodech plodí

se teplo, nejvíce pak při takových, ježto se po

dobají k hoření. Zažívání a dýchání jsou takové

rušby; takovými jsou i hnití a trouchnění. Kde

koli látky živočišné neb rostlinné hnijou, vždy

nalézáme, zvláště je- li jich u větším množství,

že se zahřejou. Na takové látky tedy bohatá

role bude se držeti vždy tepleji, nežli na ně

chudá ; k čemuž ovšem i to přispívá, že při

své tmavější barvě sluneční paprsky pojímá

v sebe hojněji nežli půda barvy světlejší. Záhřev

chlévského hnoje vysvětluje se tudy sám, on

jest tím větší, čím více hnoje leží na hromadě

i čím bohatší tento je na látky dusičnaté. Tě

mito ovšem dělá se hnitba kvapnější, kdežto při

velké hromadě teplo se lépe zadržuje, ba i při—

množuje, protože rostoucím teplem i hnitba stá

vá se silnější.

Kromě tepla závisí též postup hnitby na po

větří a vláze. Látky, z nichžto jsme vysušením

vodu odstranili, nepodléhají takové rušbě. Usu
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šené ovoce, koření, semení atd. dá se uchovati

léta, kdežto za syrova zkazilo by se brzo. Při

prostřední vláze jde rušení nejlépe před se. Mno

hem vody stává se zdlouhavé, protože voda,

pokrývajíc látku zcela, nedá se jí tak zahřáti

i zabraňuje spolu přístup vzduchu.

Má-li povětří při hnití látek rostlinných a

živočných dostatečného přístupu či nemá, to dělá

veliký rozdíl. Nemá-li, jako je ten pád při vel

kých, silně udupaných hromadách hnoje, při moči

v nádržkách, při močení lnu, při uhnívání nalo

ženého sýra atd., tu se plodějí plyny velmi smr-

duté, jež možná považovati za látky nedohnilé,

polospálené. Ony se tvořejí z nedostatku vzdu

chu nebo-li z nedostatku kyslíka. Rušení toto

vlastně nazývá se hniti. Onotě podobno k zuhel-

ňování neboli ke truzení za sucha, jako se děje

v uhelných milířích , v plynárnách při dobývání

svítivého plynu, kdežto se rovněž zplozuje množ

ství nedohořalých , silně páchnoucích látek, jako

dehet (Theer), plynová voda, dřevný ocet a j.

Jinak je, kde povětří má volného přístupu. Pak

se čpavé ty plyny a páry slučují ještě s více ky

slíkem, to jest ony símívají neboli shořují zúplna.

Povstávající z toho sloučeniny jsou beze všeho zá

pachu. A rušení takové, ježto je roven úplnému

shoření, zove se tráveni.

Z toho dá sé ted lehko vyložiti, pročže hni

jící hnojnice a hnilý hnůj, vyvežen na pole, na

louku, z počátku silně čpí, v krátce však své

čpění potrácí. On je potrácí proto, že má ted

s dostatek kyslíku, že, na místo co dříve hnil,

tedka se tráví.
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Nalezají- li se syrové neb vlhké látky rost

linné či živočišné v nějakém uzavřitém místě, na

př. ve sklepě, jenž se neprovětrává, anebo v nějaké

bedně neb krabici, tu.se rušejí; rušení to jest ale

odpolu. hnití, odpolu trávení. Vůbec se říká, v ta

kovém případu že věc tuchne, týří, trouchniví,

prachniví. Spojeno bývá s plesnivěním. Přísadou

vody může se takové týření proměniti v hnití,

návanem pak vzduchu v trávení ; anebo se i do

cela zastaví, když totiž návanem vzduchu všechno

vlhko se odejme, když věc zcela vyschne.

Pokud věci toliko hnijou neb trouchnějí, tu

jsou rostlinám potravou jenom polohotovou, ne

dopravenou, onot to jako nedovařené jídlo v na

šich kuchyních. Rašelina se skládá z hnilých lá

tek rostlinných, tak i v bahně z rybníku je jich

hojnost. Všecky tyto hmoty musejí poležeti ně

jaký čas na povětří, by se tu ztrávily a ztrávené

by se staly ztravnymi, záživnými, potravou rostlin.

V zemi může se hnůj tráviti jenom ve svrchní

jeho vrstvě, jak dalece že totiž je zkypřena a

vzduchu prostupná. Proto chceme-li rychlý úči

nek z hnoje, nesmíme jej než jenom mělce zaorati,

zvláště je-íi půda těžká, čím hloub se zaorá a

čím méně přístupen je vzduchu, tím zdlouhavěji

se tráví i účinkuje.
i

2. Rozumné zacházení s hnojem.

Dvě cesty jsou to, jenž musí nastoupiti ho

spodář, chce-li, aby mu jeho hnůj vynesl užitek

co největší : on jej musí bud za syrova vyvézti na

pole a zaorati, anebo musí se postarati, aby mu
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r chlévě neb na dvoře s hnojných jeho látek nic

neucházelo.

1. Že hospodář svůj hnůj daleko lépe zu

žitkuje, když jej vyveze na pole čerstvý, nežli

když jej nechá na dvoře uhniti, o tom není ani té

nejmenší pochybnosti víc, zkušenost to na jisto

prokázala. A co ukazuje zkušenost, to ovšem ne

lze než že se shoduje s domyslem. Věda si tu

věc vysvětluje takto : Dostane-li se hnůj za čer

stva do země, tut on hnije, přikryt jsa vrst

vou země, kteráž jako každá kyprá hmota má

tu vlastnost, že plyny a všeliké prchavé látky

do sebe ssaje i v sobě zadržuje. Tím způsobem

•zachovávají i podávají se rostlinám látky, které

by jinak na hnojišti byly uprchly anebo mimo to

deštěm odplacbnuty byly. Jak velikáže tato ztráta,

vysvitá z toho : podlé zkušenosti ze 100 centů

čerstvého hnoje zbude asi

80 centů, leží-li tiž zkypří, nebo-li až do

stavu polohnilého,

60 „ ' „ „ zklihovatí,

40— 50 „ r> n docela shnije.

Podlé lučebních zkoumání možná přijmouti,

že při obyčejném zacházení s hnojem ztrácí se

z něho dusíku

v prvním pádu asi 5 lib. v. ceně as 1 zl. 30 kr. stř.

v druhém „ „ 10 „ „ 3 „

v třetím „ „ . 20 „ „ 6 „

to jest když bylo přijato, že v těchže 100 cen

tech čerstvého hnoje bylo obsaženo 40 liber du

síku. Počítáme-li vůz čerstvého hnoje na 3 zl., tu

by stál vůz klihovatého čili mastného 5 zl., nebot
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naň vyšlo IV3 vozu hnoje čerstvého, nepočítajíc

ani, co výparem se ztratilo, co ovšem muselo by

se k jeho ceně přiraziti.

Při čerstvém hnoji jest ostatně proti starému

i ten rozdíl, že se ním půda více kypří i tepleji

zachovává nežli starým. Kypří se proto, že slamné

částky nedají, by země se tolik srazila či spekla,

pak i že hnitím vyvinující se plyny ji zkypřují.

Teplejší se stává proto, že co hnitbou plodí

se tepla, dostává se zemi, kdežto by jinak na

dvoře jen do povětří ušlo. Z té příčiny hodí se

čerstvý hnůj obzvláště na půdy studené těžké ; tu

je výborným prostředkem k opravení půdy.

Naproti tomu je ale účinnost nehnilého hnoje

zase slabší nežli hnilého, to proto, že potřebuje

teprv času, aby shnil. Účinek jeho počíná teprv

tenkráte, když už rušba jeho je v plném běhu,

kdežto zatím uhnilý hnůj přípravu tu už přestál a

velká část jeho látek je v tom stavu, jak jich

rostlina na svou potravu potřebuje. Proto se hodí

nehnilý hnůj lépe rostlinám, jejichž zrůst a trvání

je dlouhé, nežli které jen několik měsíců ke své

mu vyspění potřebujou, k ozimi lépe nežli k jaří.

Přihodí-li se po zaorání takového hnoje, že uhodí

sucho, tu může býti, že v prvním tom roce ne

vydá pražádný účinek, to jest částky jeho stanou

se hnitím teprv tenkrát rozpustnými a záživnými

rostlině, kde jich tato už víc zažíti nemůže. U obilí

nastává ta doba po vymetání. Za to jest ale zas

účinnost čerstvého hnoje trvalá. čím více hnůj

je uhnilý, tím více padá hlavní jeho účinek na

první rok, kdežto účinnost čerstvého hnoje vzta

huje se víc na druhý rok, ba časem i na třetí.
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Slovem: Můžem-li, vyvážejme hnůj hned

a chléva na pole. Tak velí zkušenost, tak i věda.

2. Chceme- li však neb musíme-li hnůj něja

ký čas přechovati, prvé než jej vyvezeme na pole,

tu jest otázka, zdaliž je prospěšněji, nechati ho

až do vývozu v chlévě anebo má-li se uložiti na

bnojiště ?

Úsudky zkušených hospodářů neshodujou se

v tom dosavád, zdá se ale, že způsob nechávati

hnůj pod dobytkem, každým rokem se rozšiřuje

víc a víc. Důkaz to, že nemusejí být lak veliké

ty nehody, co prý s tímto způsobem spojeny jsou.

V Belgii alespoň je způsob ten všeobecně zaveden;

tak i v Horní Lužici je velmi rozšířen, a z ho

spodářů, kteří toho způsobu se chopili, nemyslí

žádný, aby se ho spustil. Zdá se tedy, že způsob

ten nalezne více následovatelů.

Tolik je jisto, hnůj nechávaný pod dobytkem

ukazuje se na poli platnějším nežli hnůj chovaný

na hnojišti. Příčina toho rozdílu záleží v tom : hnůj

tu pojímá i zadržuje v sobě více moče, on zvol-

něji nhnivá, i méně potrácí prchavých částek.

Že je od dobytka stlačován, povětří nemá

v jeho vnitřek tolik přístupu a povstávající zde

plyny nemohou tak snadno ucházeti; k tomu při

spívá pak i stejná skoro pořád teplota v chlívě,

pročež tu hnůj jen znenáhla i pokojně uhnívá. Při

počteme-li konečně, že v chlívě je zachráněn od

vysýchání sluncem, od vyplachování deštěm,. od

větrů, podporujících i unášejících jeho výpary :

tut ovšem není divno, že hnůj chovaný v chlévě je

účinnější nežli hnůj ukládaný na obyčejné hnojiště.

Někteří sice namítají , že nechá-li se hnůj
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pod dobytkem, povětří se tím v chlévě znečistí

i bude škoditi dobytku na zdraví. Zkušenost to

ale nikoliv nepotvrzuje. V žádném takovém chlé

vě nenašlo se, aby povětří bylo méně čisté, nežli

kde hnůj každodenně se kydá. Hnůj smrdí nejvíc

jen když se ním hýbá, při kydání. Ukázalo-li se

pak, že v chlévě víc smrdí, bylo to vždy jen tam,

kde chlév sloužil spolu za louž, to jest, kde ne

měla hnojnice žádného odtoku. Tu ale byla to

pouze hnijící hnojnice , co páchla, nikoliv hnůj.

Pomoc je zde : zřízení stoků a dobrého odpadu

moče. A dáno, žeby někdy při letním parnu plo

dilo se víc čpavku, tu je prostředek velmi snadný.

Libra sirnovky neb vitrolimu přimíchá se do džbe-

ru vody a kropenkou po stáji se rozleje : čpavek

se upoutá a zápach přestane. Jediné, nač bylo zde

onde stýskáno, je, že následkem teplého lože

krav mléko jejich se snadno svírá, tak že se ne

hodí na další zavážky. Co se ostatně dotýká zdraví

dobytka, tu bylo zpozorováno, že v Hollandských

hospodářstvích, kde se každodenně kydá, dobytek

daleko víc na paznehtici trpívá nežli v Belgii, kde

se hnůj nechává pod dobytkem.

3. Dává-li se hnůj na hnojiště, tu by mělo

být prvním a hlavním úkolem každého hospodáře,

at si už má pozemků mnoho neb málo, aby si zří

dil pořádné hnojiště a s hnojem aby náležitě na

kládal ; nebo zde může s malcru výlohou uspo

řiti si mnoho peněz i práce, které by jinak byly

daremně vyhozeny.

Jakže hnojiště zakládati i kterak s hnojem

zacházeti, k tomu jsou následující pravidla :

a) Postarejme se, aby hnojiště nesáklo ani
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na dně ani po stranách, by v hnoji obsaženy

moč ani do země se ztráceti, aniž deštová, sně

hová neb jiná voda v hnojiště pronikati mohla.

Nejsnadnější prostředek, aby se docílilo nesáklé-

ho hnojiště, jest jíl neb hlína. Toho se naveze as na

půl lokte zllouští a dobře upěchuje. Pakli by se

povrchu ještě vydláždilo, tím lépe, zvlástě pro

nakládání. To se rozumí, že se musí hnojiště há

jiti před vodou, stékající se střech neb jinou. Toho

se docílí žlábkem, udělaným okolo hnojiště, z hlou

bí as 6—8 palců a vydlážděným.

b) Hnojiště at má na dně malý schyl a na

nejnižším miste budiž nádržka na hnojnici , dost

velká , aby zvláště za deštivého počasí všecka

vláha se tam shromáždit mohla. Nebot není-li

toho, tu stojí pak hnůj v mokru, což mu neslou

ží, anebo vláha jeho dokonce přetéká.

c) Hnůj budiž držán pořád mirně vlhký, aby

stejně ubníval. K tomu cíli poslouží nejlépe pum

pa, kterouž se hnojnice čerpá na hnůj, když tento

začíná vysýchati. Nestává-li se to, vyprahne hnůj

na vrchu, zvláště za teplého větrného počasí;

hnití jeho se zarazí, což je se škodou, zvláště

při látkách těžkorušných, na př. při slámě, nej

více pak při stelivu z lesa, nebot tu ujde marně

čas, který by jinak měl posloužiti k přípravě

hnojných látek. Hnojnice pak usnadňuje jejich

rušení, to jednak tím, že jim poskytuje vláhu,

jednak i svými dušičnatými částkami. Druhý uži

tek jest i ten, že se hnůj stává v té míře vy

datnější, čím více se mu dostává hnojnice. Po-

staráme-li se, aby čpavek neuprchal, tu se ztrá

cejí výparem jenom vodné částky a práce se
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tím umenšuje, protože nepotřebujeme pak vyvá

žeti s hnojnicí i její vodu, nébrž jenom hnojivé

látky její.

d) Pečováno budiž, aby hnůj na hnojišh le

žel dobře stlačen, by ho povětří provívati a jemu

vláhu odjímati nemohlo, jakož se stává, když

leží načechrán. Toho se nejsnadněji dosáhne,

když se čas po čase pustí na hnůj dobytek, ten

ho dostatečně udupá.

e) Zameziti třeba , aby nevcházely z hnoje

platné látky, jmenovitě čpavek. Jak mile pozo

rujeme, že hnůj na hnojišti páchne čili čpí, tuf

znamení, že se z něho ztrácejí hnojné látky, a

moudrý hospodář bude se tedy ohlížeti, čím by

tu ztrátu zamezil. Kypré hmoty mají tu vlastnost,

že čpavek do sebe vlykají a jej v sobě zadržují.

Tu! tedy výborně zpomůže, naveze-li si země

a ní hnůj přikryje, země to nejraději takové,

která mnoho kyselosti v sobě má, náplavu, u-

schlého bahna, odpadků z rašeliny, uhelné země.

Posypání sádrou, neb sadrovitým popelem, t. po

pelem z rašeliny neb kamenného uhlí je též vel

mi užitečné, protože sádra v sobě obnáší sir-

novku, jížto se čpavek poutá. A však sádra ú-

činkuje takto, jenom když je s dostatek vláhy.

S tím se také shoduje, co zpozorováno bylo, kde

v ovčích stájích potrušovalo se sádrou ; sádra tu

málo neb nic nebyla platna, protože se jí nedo

stávalo k její účinnosti potřebné vláhy.

Zvláště užitečné i pohodlné jest, použije-li

se k tomu cíli sirnovky neb vitrolimu. Ty bez

toho prodávají se ted za levný peníz i nedělají

žádných výloh s přivážením a odvážením jako.



95

země, k tomu účinkujou vydatněji nežli sádra.

Několik liber sirnovky, přimíchané do vody neb

hnojnice a pak vylité na hnůj, upoutají v ně

kolika okamženích všechen čpavek i vyplatějí

se tak dvoj- i trojnásob čpavkem, jejž zadržejí.

Mimo to, má sirnovka i sama v sobě jakousi

hnojebnou platnost, čímž se tedy prospěch její

jenom ještě zvyšuje. Vitrolim, jenžto sestává ze

sirnovky, a železa i ve vodě lehko se rozpou

ští, účinkuje tak rychle jako sirnovka, ano v ji

stém ohledu ještě úplněji; při něm je totiž ta

vlastnost, že se ním ruší onen sirný plyn (siřen

vodíkový), jenž při hnití povstává, zapáchajíc

smradlavými vejcemi.

Jak už pověděno, ve Svýcařích užívá se

vitrolimu ode dávna za přísadu ke hnojnici, a po

dlé novějších zkušeností učiněných ve Francouz

sku shledalo se, že hnůj, jemuž se přidalo vitro

limu, vydal na vápnité půdě při obilí o třetinu

větší, při píci však pětkrát tak veliký účinek,

jako obyčejný hnůj při jinak stejné dobrotě, při

stejném množství a stáří.

f) Jak vysoko že však hnůj hromaditi, o tom

je těžko něco konečného ustanoviti; tu dělá ve

liký rozdíl, jaký je hnůj, jak se s ním nakládá,

v jakém se nachází místě, které počasí a j. Zku

šení hospodáři předpisují, aby se nekladl výše

4—5 stop (střevíců). Čím větší i vyšší je hro

mada hnoje, tím větší je též rozdíl mezi spodní

mi a svrchními vrstvami jeho vzhledem na uhní-

vání. Ve zpod je snad už klihovatý, kdežto ve

prostřed je toliko kyprý, a na vrchu snad dokonce

ještě slamnatý. Aby se hnůj na hnojišti promí
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chal, to nejde: hospodář musí tedy hledět, aby

to pokud možná dovedl na poli. Méně uhnilý

hodí se nejlépe na ozim a v půdy těžké ; uhnilejší

však na setby olejné, na jař, tak i v půdy leh-

čejší.

Zkrátka, hnojiště je nešvara, ale jak nejví

ce hospodářů za to má, nešvara nevyhnutelná,

čím kratčeji leží hnůj na hnojišti, tím méně jest

se obávati, že se z něho ztratí hnojných částek.

Uležatý hnůj má před čerstvým tu Velikou před

nost, že účinnost jeho jest bystřejší. A však před

nost ta koupí se obyčejně tuze draho i obrátí se

ve škodu, pakli se hnůj náležitě neošetří, nehle-

dí-li se, aby z účinných jeho látek nemohlo nic

ujíti, ani z neúčinných k němu nic přijíti. Nejlépe

hospodář udělá, nechá-li hnůj jenom nahniti,

to jest, nechá-li ho jen dotud ležeti, až sláma

jeho trochu zhnědne a na tolik zpukří; že se při

nakládání vidlema ne těžko přetrhati dá. Šest

vozů čerstvého hnoje dává pět vozů takového

nahnilého.

Ku konci ještě několik slov o zacházeni

s hnojem na poli. Aby se hnůj na povrchu roze

střel, anebo aby se nechal ležeti v malých hro

mádkách, to nelze dokonce schvalovati, vyjmouc

leda v zimě, kde vláha v hnoji zmrzne. Není-li

však zima, a hnůj je vlhký, tu se bude dále ru

šiti, ač slaběji nežli na hnojišti, ale úplněji, on

se bude tráviti. Povstávající však při tom plyny

(uhelka, čpavek), ty budou větším dílem uprchati,

nebo tu není nic, co by je zadržovalo; a vítr

bude to uprchání jenom usnadňovati. Vyschne-li

ale hnůj docela, rušba jeho zarazí se zcela, on



97

bude ležeti nečinně. Nejlepší jest, aby se hnůj

možná-li hned zaoral. Není-li to však možné, te

dy ař se složí na větší hromady, ale ne tuze vy

soké, a hromady ty at se pokryjou prstí. Pakli

by ale kdo chtěl vysoké hromady, necht je pro

loží vrstvami země, vždy od půldruhé stopy

k půldruhé.

Přidávati hašeného vápna k uležatému hnoji

je docela chybné. Vápno je té vlastnosti, že se ním

jinak už upoutaný čpavek zase vyproštuje, jakož

snadno poznati je ze silného čpění, co tudy hned

povstává. Zatím ale učí zkušenost, že účinek

hnoje, jemuž se přisadilo vápna, je daleko lepší,

nežli kde se ho nepřisadilo, to zvláště tehdá, kde

se žádá rychlého vzrůstu, jako při pozdních set

bách, při zimní řepce neb řepici a j. Věc ta dá

se ale vyložiti takto. Vápno ovšem vyhání ze

hnoje čpavek, a však to nejenom na hnojišti, ale

i později na poli ; vápno ho rostlinám jako nad-

hání, tak že se ho těmto za jistý čas dostává ví

ce, a *ony tedy mohou spíše prospívati. Tím způ

sobem stává se, že opožděné osení ještě před na

stoupením zimy tolik naskočí i tak se zesílí, že

může lépe odolávati nehodám zimním, třebas lé

pe nežli jiné annější osení.

Zatím ale není potřeba, aby se hospodář

odříkal blahodějné té účinnosti vápna, necht ale

jen vyvolí 'způsob, kde toho samého účinku mů

že dosící beze ztráty. A způsob ten záleží v tom,

aby přimícháni vápna ke hnoji dalo se teprv

c zemi. Takto se zadrží i poslouží rostlinám též

ona část čpavku, která by jinak byla na hnoji

šti marně vyčichla.

5
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3. O hnojné ceně stláni stanutého a lesního.

Kromě dobytčího trusu a moče jest při

hnoji ještě třetí věc, totiž stlaní. Nuže jaké plat

nosti jest toto hnojivo? Otázka to velmi důle

žitá, zvlástě nyní, kde hospodáři podává se kro

mě domácího hnoje ještě mnoho jiných mrvidel.

Musím se vyznati, posud jsem se schvalně

vyhýbal, abych o tuto otázku nezavadil, obávaje

se, aby výsledek, jejž lučba podává, nezdál se

hospodářům chybný. Vůbec panuje mezi hospo

dáři domnění, že sláma je nejhlavnější částí hnoje.

„Sláma je sláma!" slyšíme často od starých zku

šenou; a „přikupování slámy" považuje se sko

ro všude za nejjistější prostředek, aby se sešlé

mu hospodářství pomohlo na nohy. V takové

případnosti bylo arci s pomyšlenou, dotknouti se

hned na počátku věci tak choulostivé. Však ale

lučba nalézá mezi hospodáři pořád víc a více

účastenství, k tomu stávát už tolikerých zkuše

ností, kde se dokázalo, že i bez přikup'ování

slámy může se schudlému poli pomoci, ba že

se i beze vší slámy může pole při své síle udr

žeti. Proto myslím, že nebude hned pokládáno

za kacířství, jestliže pronesu, co se dosavádní

starodávné víře příčí, že hospodáři alespoň obá-

dají důvody prvé než je zamítnou.

Všeliké hnojivo působí jen látkami, v sobě

obsaženými. První otázka tedy jest: které jsou

to látky, jež v sobě obsahuje sláma? Odpověď

na to podlé výskumů lučebnických jest násle

dující.
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V 1000 lib. zcela vysušené slámy bylo ob

saženo : 

41 >0i

s'4S -o S -0)

L á t k š'3
— c

2,g
vslá oves

UM 'S

►

Živočných látek

mezi tím dusíku

Zemných látek

mezi tím drasla a sody .

kostovky

křemenky

Jakožto hnojiva v peněžité

ceně asi

1 i b e r

960 970 955

4 3 3

40 30 45

3 37, 5

2 1% 2

27

! 4 zl.

18 23

3z.42k. 4zl.

950

3

50

5

25

Ostatní méně platné i méně jislé látky ze

mné, jako domácí sůl, sirňany a j. byly pro snad

nější přehled vynechány.

Nechybíme asi hrubě, přijmem-li, že oněch

1000 lib. vysušené slámy je obsaženo v kopě

slámy;, jak obyčejně se váže. Podlé toho by

kopa stlané slámy podle své hnojivosti byla

v ceně 4 zl. stř. Počítáme-li nyní, že k jedné

krávě podestele se do roka 2 kopy (denně as

6 lib.), a že v sebe pojme všechno lejno i po

lovic moče, tu z toho vyjde následující poměr :

30.000 lib. trusu v ceně

4.000 „ moče „ „

30 zl.

13 30 kr.

2 kopy slámy ..... 8

51 zl. 30 kr.

Hnojní cena slámy obnáší tedy sotva šestý

díl toho co cena celého hnoje, ba kdybychom

5*
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i hojněji stlali, 8 lib. na den, zvýšila by se její

cena jenom na 1/5. Vůz* čerstvého hnoje (15

centů) měl by podlé toho počtu cenu 3 zl.y

z toho by přišlo na odpadky dobytčí 2 zl. 30 kr.

a na stlaní 30 kr.

Jakožto hnojivo účinkuje sláma méně svými

živočnými částkami trouchnatými anebo svým du

síkem jako spíše svými zemnými látkami (dra-

slem, kostovkou, vápnem). Tak alespoň měl jsem

příležitost seznati při lučebním proskoumání dvo

jích bahních rostlin, totiž orobince (paličaté třtiny)

a sítí (rokytí). Podlé mnoholeté zkušenosti ji

stého saského hospodáře hnojí první (orobinec)

velmi dobře, druhé pak (sítí) skoro pranic.

V 1000 lib. bylo obsaženo:

Látek v orobinci v sítí

950 lib. 980 lib.

' 5%.

20 „

mezi tím dusíku .... 6 ,

50 „

mezi tím drasla a sody

vápna a horčemi . , .

io3A,

16 „

2V

4 „

*V..i „■

ii ■■

Látek trouchnatých a dusíku je v obou těch

rostlinách skoro za rovno : na těch tedy nemů

že záležeti rozdíl v jejich účinnosti. Naproti

tomu obnáší ale orobinec žíravců 16krát, vápna

4krát a kostovky 3krát tolik co sítí. Tu nelze

souditi za jiné, než že právě větši tato bohatost

na zemné látky to jest, čímž orobinec stává se

platnějším, nežli sítina. A co zde platí při těchto
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dvou rostlinách, to platí i při slámě. Dusična-

tých látek je ve slámě tak málo a ty se záro

veň se slamou rozrušují tak zdlouhavě, že jejich

účinnost nemůže být patrná.

Zatím ale není náš úmysl, abychom staro-

vážené slámě odpírali snad všechnu platnost, ni

koliv, sláma je výborné stelivo, výborný pro

středek k zachycování a rozdělávání hnoje, vý

borné kypřidlo na těžké půdy. Co jsme chtěli

dokázati, to bylo jedině, že sláma jakožto hno-

jidlo nemá té vysoké platnosti, ježto se jí dle

starodávného zvyku přikládá ; že hospodář sešlý

statek laciněji i spíše pozvedne nakoupením sil

ných dělaných mrvidel, nežli přikoupením slámy;

a že nájemce svěřené mu pole nevyhubí, nébrž

spíše zlepší, jestliže odprodá za 100 zl. slámy

a na místo toho koupí za 50 zl. mouky z kostí,

pokrutin neb guana.

Ještě menší platnosti nežli sláma jest hra-

banka (strouhanka, lesní stlaní), za jedno proto,

že se v ní méně zachycuje moče, nežli v slá

mě, jejížto stébla jsou dutá; za druhé, že už sa

ma v sobě je chudší na hnojivé látky, a konečně

že se tížeji ještě i zdlouhavěji rozrušuje, nežli

sláma. Zkoušena byla v tom ohledu hrabanka

z bujného 201etého borového lesa, jako se zde

během těchže 20 let byla utvořila, a tu se shle-i

dalo na zemných látkách následující.
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Obsažíno bylo

Látek

v 1000 lib.

suché hrabanky

v 1000 lib.

suché žitné

slámy

Zemných látek ....

v tom drasla a sody

vápna a hoříenu

kosfovky

" křemenky . .

12 lib.

/$ »

1% -

30 lib.

iy, »

18 .

Hrabanka, jak viděti, je velmi chudá na lá

tky rozpustné, draslo a sodu ; proto nelze od ní

očekávati jaký bystrý účinek. Není sice po

chybnosti, že lesní ty odpadky za syrova zaví

raly v sobě více drasla a jiných rozpustných lá

tek : a však ty během času vypláchly se a do

země vtáhly. Štěstí to pro les ! jinak by sic od-

bírání hrabanky z lesa muselo být vzrůstu jeho

ještě daleko škodlivější, než jak nyní jest. Tak

to vymočená obnáší v sobě hrabanka skoro jen

ty samé rozpustné částky, jako jsou v kravském

lejnu, těch ale právě nemá, co tomuto scházejí

(draslo, látky dusičnaté) ; ba ona si jich nemůže

ani tolik přibrati z moče jako sláma, protože ho

jen málo do sebe pije. Patrno tedy, z lesní

hrabanky je hnůj velmi nedokonalý.

Není-li lesní půda dosti bohatá, tu jedná

hospodář opravdu zpozdile, bere-li stromům je

jich potravu i ochranu, aby z toho udělal pro

své obilí hubený pokrm. Škoda ta je obyčejně

daleko větší, a užitek z toho daleko menší, nežli

si sám pomyslí. Chudá písčitá půda potřebuje

50—60 let, nežli si utvoří vrstvu prsti z Hou

ští jen as na 1/4 neb 1 palec, a jakýs chránící
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pokrov : tu přijde hrabač a odejme ji jedním

dnem, co ona s tíží a nouzí za půl století si

byla nastřádala, i co mělo být základem budoucí

lepší úrody. Zavede-li si hospodář pořádné stří

dání v oseních, a ^řikupuje-li několik let děla

ných mrvidel, tu zajisté, jakož mnoho příkladů,

okazuje, dovede to v krátce tak daleko, že mu

nebude lesního stlaní ani potřeba. A jistě že si

bude při tom lépe státi, jak jeho les a pole, tak

i jeho měšec.

VII.

Důležitost i cena mrvidel pomocných.

Bude asi málo hospodářství, kde by dobývali

tolik hnoje, že by jím mohli všecky své půdy co

nejdokonaleji pohnojiti, totiž tak pohnojiti, že by

nebylo možná pomysliti si, aby vydali ještě větší

úrodu. Namítne se mi však : což není dost ta

kových hospodářství, ba nejsou-li hospodářství

nejvíc jen takové, ježto se obmezujou pouze na

domácí hnůj, a přece hojných, přehojných úrod

poskytují? Na to odpovídám: hojná, přehojná

úroda není ještě ta nejhojnější, není úroda vše

možná. Jděme k promyslnému hospodáři, který

sVé půdy po obyčejném způsobu uvedl v stav

co nejlepší, i dejme mu do moci ještě jednou

tolik hnoje, co on sám vyvodí: tuším, že bude

přec věděti, jak ho upotřebiti. A dejme tomu,

žeby pole jeho vydávali skutečně tu nejvyšší

úrodu, jaká jen je možná: však ale nejvyšší

úroda není ještě ten nejvyšší výnos ; má-li nad
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bytek hnoje, tut může ze svého postupu vypu

stiti satby, ježto jen málo hnoje potřebujou, a

které vůbec též méně platějí, a na místo nich

může vzíti satby jiné*, potřebnější silného hnoje

ní, a tudy zisknější. Peněžitý výnos by se tím

způsobem jistě velmi zvýšil.

Polní hospodářství dosáhne jen tehdáž vr

chole své dokonalosti, když půdy jeho budou

v takové síle, že nejenom při prvním a druhém

osení na př. při řepce a pšenici poskytnou co

největší úrodu, nébrž i při osení následujícím,

jako oves a j., ba vůbec, když hospodář bude

hnojit ku každému osení, které hnojení jen sne

se, a když bude hnojit tak silně, jak jen,po

třeba k dosažení co největší úrody.

Dokud hospodářství nejvyššího toho vrcho

le nedostoupilo, dotud musejí nám být vítány

všecky prostředky, přispívající, bychom mohli

pohnojiti naše role lépe, nežli při pouhém do

mácím hnoji dosavad bylo možná. Kdo onoho

vrchole brzo dostoupiti chce, ten musí hojně po

užiti mrvidel pomocných či dělaných, ježto se mu

ted v obchodu podávají.

Dokavád se mocných těchto prostředků ku

zvýšení úrodnosti neznalo, byl moudrý postup

v oseních tou jedinou cestou, by se statek při

vedl na vyšší výnos. Cesta ta byla arci jistá,

ale vedla zdlouhavě k cíli; nyní je v moci ho

spodářově, chce-li cíle toho dojíti rychle, to při

koupením mrvidel. Jistý saský hospodář, který

v té věci mnoho zkušeností si získal, vyjádřuje

se o tom následovně : „Rozsáhlejší používání po

mocných mrvidel jest pokrok v hospodářství,
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kterýmž se otvírá nová doba. My se blížíme

k hospodářství více promyslnickému. Bylo-li

nám dříve říditi se podlé hnoje, co se ho po

domácku dobylo, ted máme svobodnou ruku, my

můžeme, jak dalece to povaha půdy dopouští, seti

neb sázeti rostliny, které se nám zdají nejvý

nosnější; ba ještě více, my můžeme na sešlých,

chudých půdách jedním rázem docíliti krásných

úrod ; my můžeme v takovém pádu ve dvou, ve

třech létech tolik dovésti, k čemu jinda bylo

zapotřebí deset, dvanáct let." Hospodář necht

používá pomocných těchto mrvidel:

a) aby chudou novinu rychle zúrodnil ;

b) aby sešlé pole rychle pozvedl;

c) aby úrodné už pole přivedl k úrodnosti

co nejvyšší ;

d) aby beze překážky mohl si zaříditi ten

nejvýnosnější postup v oseních;

e) aby chatrnému, zakrnělému, zimou zpa-

řenému osení přispěl a je zesílil;

f) aby v čase co nejkratším pomohl si

k většímu množství domácího hnoje.

Poslední tento článek upokojí nejspíše ony

hospodáře, jenžto se snad domnívají, že kupo

vané tyto mrvidla mají domácí hnůj vytisknouti.

Na to ale nikdo nemyslí, ba naopak domácí

hnůj má ony vytisknouti a učiniti je zbytečnými,/

to ale tehdá, když už byly svou službu vyko

naly. Dodáme-li jimi našim polím větší úrodno

sti, tot se nám brzo přimnoží slámy i píce, že

budeme moci více dobytka držeti i více hnoje

nabývati, tak že pak nebude potřeba pomocných

mrvidel odjinud.

X
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Kdo se ted spokojí s výnosem, jejž mu po

dává půda vyžifá, nevyhnojená, ten se dobro

volně odříká plného výnosu jejího; a ten jedná

tak, jako kdyby kdo ve své vinopalně jen polovic

tolik kořalky páliti chtěl, aby polovici paliva ušetřil.

Ovšem k takovému vydatnějšímu hospodaření je

většího nákladu potřeba, nežli při obyčejném

způsobu : a však náklad ten je s velikým užitkem

uložen i vrací se brzy zpět. Ano vynaložené tu

peníze jsou jistější v zemi i nesou daleko vyšších

úroků, než kdyby se byli vypůjčily aneb do

konce v hrnci do země zakopaly. Kdo by osta

tně na své oči přesvědčiti se chtěl o přenára-

mném prospěchu, jejž pomocná ta mrvidla po-

skytujou, ten at se podívá do Sas, tam je na

tisíce takových hospodářů, co oněch mrvidel .po

užívají už asi od desíti let: i uvidí, jak si přitom

siojejí, jakých úrod nabývají. Sasští hospodáři

zpotřebujou ted do roka asi' 30.000 centů guana,

přes 100.000 centů mouky z kostí a v posledním

čase též velikou sílu pokrutin. Výsledek z toho

jakož i ze spojeného s tím lepšího vzdělávání,

půdy jest, že kolik dříve bylo potřeba přivážeti

obilí do země, z toho se teď přiváží už jen po

lovic; a pravdě podobno ba jisto jest, že při

stejných pokrocích dovážka ta v několika letech

přestane docela, že si země sama zplodí, co bu

de potřebovati. A přece jest Sasko země tak

lidnatá, že na jednu čtver. míli přijde 7000 oby

vatelů a půda z velké části velmi špatná. U nás

v Cechách počítá se na čtver. míli průměrem

4600 obyvatelstva, a půda není jistě nic špatnější

spíše lepší nežli v Sasku. Věru, máme ještě da-
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leko do toho, kde se bude moci říci, že u nás

je lidu přemnoženo.

Zvlášt rozsáhlé je používání takovýchto mr-

videl v Anglicku ; výsledky z toho jsou opravdu

ku podivu. Tam se používá ale kromě dosud

jmenovaných ještě mnoho jiných mrvidel, z vel

kého dílu schválně dělaných ve fabrikách, a ty

se prodávají u kupců jako každé jiné zboží. Zde

podáváme ceny takových mrvidel, jak jsou vza

ty z jednoho z Anglických hospodářských časo

pisů, kdežto se v každém čísle na novo ohlašují.

Prodajné jich ceny jsou. převedeny na naše pe

níze, všecko ve stříbře.

Ceny pomocných mrvidel v Anglicka :

Guano z Peru á cent 5 zl. 15 kr.

„ „ Bolivie „ 5 „ 15 „

„ » Afriky „ 3 „ 30 „

„ dělané, od Potteťa . . „ 4 „ 30 „

„ » „ Hnnťa . . „ 4 „ 30 „

» « n Boasťa . . „ 4 „ 54 „

„ „ „ Gregory'ho . „ 4 „ — s

Močovina (TTrať) z Londýnské

fabriky „ 3 „ 15 „

Močovina (prášek) od Hunťa . „ 3 „ 30 „

Mouka z kostí ..... „ 4 „ — „

Nadkosťan vápenný (kosti roz

puštěné sirnovkou) . . „ 3 ň 45 „

Tentýž, od Fothergill'a ... „ 4 „ 15 „

Trouch „ 3 „ — ,

Pokrutiny řepkové .... „ 3 „ 30 „

Vlněné hadry „ 3 „ 6 „

Sirňan čpavkový, surový . . „ 13 „ — „

Chloran čpavkový (salmiak)

surový „ 10 „ 30 „

Sanytr, surový „ 13 „ 30 „



108^

Sanytr z Chili á cent. 9 zl. 30 kr.

Zemní mrva od Boasťa .' . „ 3—6 „ — „

Žiravčí mrva ........ » 14—19 „ 30 „

Hnojná sůl ....... ' „ — n 45 „
Kamenná sůl „ s 1 „ — „

Sůl Glauberská „ 3„ — „

Soda „ 5 „ 30 „

Výhaz mydlářský .... „ — „ 15 „

Sádra • „ — „ 43 „

Sádra od Fothergill'a ... » — ,? 54 „

Chlorové vápno ....". „ 3 „ — „

Jak viděti, mrvidel je na výběr ; proto není

tak honem se obávati, aby mrvy se nedostávalo.

Což ale, až guano dojde a kosti a pokrutiny ne

budou více dostačovati? Pak budeme mrviti, jako

již v Angličanech, s dusíkem z kamenného uhlí,

který teď" u velikém množství uchází na prázdno.

A kdyby i kamenné uhlí docházelo? Inu, potom

budeme topiti vodou a hnojiti vzduchem. Ačko

liv to zní jako báchorka, přece je to pravdě po

dobné. Voda dá se rozrušiti, dobytý z ní plyn

(vodík) jest hořlavý, a hoříc vydává záhřev

osmkrát silnější nežli dříví. Posud se jen ještě

nedostává prostředku, kterýmž by se rozrušování

vody dálo rychle i lacino. A že by mělo také

dojíti k tomu, aby se hnojilo vzduchem, to se

snad někomu nebude zdát tak divné, pováží-li,

že náš vzduch se skládá 4/5 z dusíku. Přijde jen

na to, aby se dusík přinutil k sloučení se s vo

díkem (na čpavek) anebo k sloučení se s ky

slíkem (na dusnovkn), a pak bude tak hnojiti,

jako čpavek v guanu anebo v hnojnici. V ma

lém se sice už takové sloučení podařilo, jen že

poněkud nesnadně a po oklikách. Což by ale
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nebylo možná dovésti to způsobem snadnějším

i ve velku? Jak jednou toho nastane potřeba,

není pochyby, že věda vynalezne prostředků, kte

rýmiž by se potřebě té zadost učinilo.

U pomocných těchto mrvidel platějí ty sa

mé otázky, jako u hnoje domácího.

1. Jak působí které mrvidlo ? Na jakou

půdu hodí se nejlíp? a ku kterému osení? Od-

pověd na to poskytuje lučebný rozbor. Vypátrají

se látky, z nichžto mrvidlo je složeno, a ty se

porovnají s látkami rostlin, k jejichžto pohnojení

má ono posloužiti. Arci že by k tomu náleželo

proskoumati též půdu, na níž ono mrvidlo i ose

ní má přijíti: a však v nejvíce pádech postačí,

když se její povaha jen tak povrchně zná. V tru

su a moči dobytčím neboli v domácím hnoji má

hospodář obsaženy všecky látky, jichžto osení

ke svému vzrůstu potřebuje. On jej považuje

a to vším právem za mrvidlo povšechné. Jiné

je však s mrvidly dělanými, při těch nalézají se

jen zřídka všechny látky pohromadě, co jich ke

vzrůstu potřeba, obyčejně jsou tu jenom některé

z nich. Z té příčiny bylo by bludné mysliti si,

jakoby mrvidla ta měla snad nahraditi obyčejný

hnůj, neb jeho místo zastoupiti: nikoliv, ony jej

mají toliko doplniti, ony mají pouze sílu jeho

zvýšiti a rozmnožiti. Každý zkušený hospodář

ví, že vápnem, sádrou, popelem atd. nedá se

hnůj nahraditi, on ale též dobře ví, že jimi účin

nost hnoje může se zvýšiti. Nejinak jest to i s mr

vidly dělanými, t. j. s největším dílem jich. Proto

nechce-li hospodář jenom tak na bůhzdař zkou

šky dělati a přitom třebas hodnou škodu si utr
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íiti, je veliká potřeba, aby napred znal látky ob

sažené v mrvidje. jehož chce použíti, by účin

nost jeho už napřed mohl posouditi.

2. Jak čerstvě působí které mrvidlo? I o

tom poučuje nás ve mnoha pádech lučba. Látky

ve vodě se rozplývající anebo spěšně hnijící pro

spívají rostlinám hned za prvního roku; látky

rozpouštějící se pouze v kyselinách anebo těžko

hnijící prospívají jim hlavně druhého a třetího

roku; látky pak docela se nerozpouštějící, anebo

ještě tížeji a zdlouhavěji hnijící než předešlé, ty

se dostávají rostlinám v časech teprva pozdějších.

Proto zpytuje-li se které mrvidlo vzhledem na

jeho látky, tu jest nejzáhodněji, rozvrhovati ty

též na trojí třídu, totiž: a) na třídu rozpustných

ve vodě, b) na třídu rozpustných v kyselinách

a c) na třídu nerozpustných ani ve vodě ani v ky

selinách. Výminkou přitom jsou však mrvidla,

skládající se z látek rostlinných neb zvířecích,

ale ještě nehnilých, neporušených, jako na př.

pokrutiny, kosti, vlněné hadry. Ty v sobě ob

sahují jen málo a poslední dokonce žádných lá

tek, ježto by se rozpouštěly ve vodě. A přece

by bylo velmi mylné, považovati je za hnojidla

zdlouhavá. V takových případnostech musí roz

hodnouti zkušenost, a ta brzo ukáže, že mouka

z pokrutin zahnívá lebko, mouka z kostí tížeji,

ještě tížeji ale vlněné hadry. Vezme-li se však

na kosti kyselina, nebo na ony hadry luh, tu

se stanou lehkorozpustnými ; a tím se docílí,

použije-li se jich k pohnojení, hlavní účinek je

jich, že na místo do druhého neb třetího ro

ku padne hned do prvního.
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3. Kterak se použije nejlěp mrvidla ? v jaké

způsobe? v kterém čase? v kterém množství?

Rozhodnutí toho musí se zanechati zkušenosti.

Věda tu sice ve mnoha pádech může být do

brým, rádcem, ale ona se nemůže nikterak pou

štěti do toho, aby kladla předpisy pro všeliké

jednotlivé případy, kteréž přece jsou tak roz

dílné, povážíme-li rozdílnost podnebí, půdy, po

ložení a jiných okolností. Proto není než jen

na hospodáři, aby si vynašel pravou cestu, a

trvám že si ji rozumný hospodář brzy vynajde.

4. Zač stoji které mrvidlo? Otázka ta je

pro hospodáře velmi důležitá, aby totiž kupujíc

nějaké mrvidlo nezaplatil ho dva-, tři- i čtyrykrát

tak draho nežli zač skutečně stojí v porovnání

s jinými. Kterakž se ale ochrániti před ta

kovou škodou? Optáním se lučby. Oko nedosta

čuje, aby posoudilo dobrotu mrvy , k tomu je

potřeba lučebného rozebrání. Lučebný rozbor

může ale jen tehdáž posloužiti k témuž cíli, když

se ví, začže každá jednotlivá látka stojí, zač na

př. 1 libra ji. Lučebné rozbory dějou se vůbec

po 100 dílech. Známe-li tedy, kolikže dílů které

látky je v mrvě obsaženo, známe tím samým,

kolik je jí liber v centu ; a podlé toho možná

pak vypočísti cenu její i cenu druhých látek, a

ceny ty spočítati dohromady.

Nejtěžší při tom jest, aby se vynalezlo ji

sté měřitko, podlé něhož by se ceny všelikých

těch látek ustanoviti daly. Některé z těchže lá

tek, na př. předůležitý dusík ani nejsou na pro

dej ; u těch není žádné obchodní ceny. Jiné zase

na př. draslo, soda, sirnovka a j. prodávají se
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sice, ale to ve způsobě více méně čisté, jako

se jich potřebuje k řemeslům. A v takovéto vy-

šlechtěnější způsobě jest opět cena jejich vyšší:

tu tedy nelze též vzíti za měřítko.

V této nesnázi hleděl jsem si pomoci tím,

že jsem si položil otázku: Kterak by bylo mo

žná zaopatřiti si ty samé látky, z nichžto mrvi-

dlo se skládá, na jiný způsob a to co nejlad

něji? A tu jsem se ohlížel po věcech, jakých

je s dostatek na zemi, pomocí jichž by se ta

neb ona látka dala co nejlaciněji doložiti. A z ce

ny těchto věcí ustanovil jsem pak cenu hno-

jebních látek.

Jednotné ty látky, jejichž cena ustanovena

byla, jsou následující :

1. Dusík hnilý (jakožto čpavek') : 1 libra za

24 kr. Cena ta zdá se snad mnohému vysoká, ale

není vysoká, spíše myslím, že by se dala ještě

zvýsiti nežli snížiti. Nebot v nejlacinější čpav

kové soli, v sirňanu čpavkovém přijde dusík na

40 až 50 kr., a v nejlacinější dusňovčí soli,

v sanytru z Chili přijde na 30—33 kr.

2. Dusík nehnilý: 1 libra za 18 kr. Nižší

cena dusíku nehnilého zakládá se na váhavější

jeho účinnosti. V mouce z pokrutin počítá se

podlé nynější ceny jejich na 15—18 kr., a ve

vlněných hadrech na 9—12 kr. Tyto poslední

nemohou však být měřítkem, protože jich není

tolik, aby mohly obecné potřebě dostačiti ; k to

mu je dusík v nich tak silně upoután, že ne

může rostlinám brzo prospívati, leda jestliže

dříve dal se uhniti neb jinak se rozrušil, což

opět práci i peníze stojí.
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3. Látky žtvočné trouchnatě : 1 libra za 1/7

kr. Látky ty jsou takové, ježto docela shořují,

neohlížejíc se přitom na jejich dusík, který bez

toho zvláště se počítá. Jištěji by arcit bylo, vy

pátrati pro sebe nejhlavnější látku jejich, uhlík;

ale nejde to dobře, pátrání takové je příliš ob

šírné a nesnadné, než aby se hodilo pro oby

čejnou potřebu. Mimo to je chyba, co z toho mů

že pojíti, velmi nepatrná, při centu obnášela by

sotva několik troníků. €eny těchto látek jsou

ustanoveny podlé ceny stelné slámy a podlé

dříví. Při zemi kamennouhelné anebo rašelinné

přišly by ještě nížeji. Při ustanovení těchto slu

šelo by arci odpočísti dusík, ale pomine-li se

to, nebude z toho patrná chyba, je ho tu bez

toho jen malounko.

4. Soli draslové : 1 libra za 3 kr. Co se

u kupců prodávají soli draslové, ty jsou arci

téměř třikrát tak drahé, na těch visejí veliké

výlohy za jejich vyrobení a očistění; ty ale ne

chce a nemusí hospodář zaplatiti, pro něho je dost

dobrý—popel z dříví ; podlé toho byla také svr

chu položená cena určena. Velmi dobrá věc pro

hospodářství je, že se teď pořád míň a míň po

třebuje drasla (uhlanu draslového) v řemeslech, a

místo něho že nastupuje lacinější soda (uhlan

sodový). Tím způsobem stává se popel hospo

dářům přístupnější. Zatím ale zůstane to velikou

úlohou lučby, aby vypátrala ještě jiné prameny

na draslo. Nalezajít se horniny, ježto dost mno

ho drasla v sobě zavírají; přijde tedy na to, jak

by se jinak snadným způsobem učinily rozpust

nými a rostlinám požitečnými.
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5. Soli sodové. 1 libra za IVa kr. Cena tato

je ustanovena podlé ceny naší domácí soli. Kdy

by daň na sůl přestala, snížila by se ona cena

velice.

6. Kostan vápenný. 1 libra za lys kr.

7. Sirňan vápenný (sádra) ; 1 libra za 1 kr. ;

v té ceně prodává se sadra na pole v Praze.

8. Uhlan vápenný (umletý vápencový ká

men); 1 libra 1/s kr. Ještě něco laciněji přijde

vápno, nechá-li se pálené na povětří rozpadnouti

a v uhlan se proměniti. Při dělaných mrvidlech

nebere se však z větší části ani ohled na vápno,

t. j. když se jejich cena vypočítává. To samé

platí také o hořčenu.

Tot tedy jsou látky a ceny, ježto mohou

posloužiti k ustanovení ceny rozličných mrvidel.

Co v lučebních rozborech ještě dále se uvádějí

látky, jako hlinovka, křemenka, kyslen železitý,

ty jsou pominuty, ty se nepočítají. Také i sir-

novka a solovka není zvláště uvedena a oce

něna, protože by bylo velmi obšírné, aby je měl

lučebným rozborem vybaviti pro sebe ; mimo to

se počítají už bez toho v solích draslových, so

dových, v sádře, v nichžto se nalézají sloučeny.

Ostatně by se dalo ledacos ještě podati zevrub

něji, ale — to nejlepší mohlo by snadno být na

škodu dobrému.
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i I *

Způsob k ustanovení cl

mrvidel. j J5á

K tomu slouží následující

1. Dusíku počítá se libra na .

je—li ve způsobe čpavku neb dus ,,,

H. Dusíku počítá se libra na 18 ,.

je-li nehnilý, nerušfený.

3. Zivočných látek libra '/7 „

4. SoH draslových libra . 3 „

nebo drasla samoprostdho 4V2 „

5. Solí sodových libra I1/, „

6. Kosťanu vápenného libra 1*/ „

nebo kosťovky pro sebe 3 „

7. Sádry 1 „

8- Vápna V. »

Chce-li tedy rolník, aby mu lučebník pro-

skoumal nějaké prodajné mrvidlo, dobře udělá,

když mu hned položí následující otázky : a) Mno-

ho-li obnáší tož mrvidlo ve 100 dílech: 1. du

síku, 2. živočných látek, 3. draslových solí, 4.

sodových solí, 5. kostanu vápenného, 6. sádry,

7. úhlanu vápenného (i s hořčenem)? b) v jaké

způsobě jest tu dusík? či co sůl čpavková ? či co

sůl dusnovková? či co látka lehkohnilá nebo

těžkohnilá? Z odpovědí na to může si pak vy

počítati, zač asi mrvidlo to stojí ? jakož i také

se domysliti, jakáže as jeho účinnost, rychlá—li

či váhavá?

K objasnění téhož jakož i k srovnání takto

nabytých cen s cenou obchodní stůjtež zde ná

sledující příklady:
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vm.

G u a n o.

Mezi pomocnými mrvidly je guano zajisté

první i nejdůležitější, to nejenom že je nejsilnější,

ale zvláště proto, že se výborně hodí za přísadu

ku každému hnoji, ku každé jakékoliv mrvě, je

jížto účinnost ono zvyšuje i rychlejší a jistější ji

činí. U nás je ovšem guano tolik jako neznámé.

V Angličanech zaň vydávají do roka 6 až 8 mil-

lionů zlatých. A to jsou zkušení Angličané, kteří

svému prospěchu jistě rozumějí. Neřekneme mno

ho, tvrďíme-li, že to hlavně jen dvě věci byly,

ježto Anglickému hospodářství pomohly šťastně

přes onu rozhodnou dobu, kde clo na obilí bylo

sníženo, dvě ty věci byly: guano a trativody.

A však i v Němcích jsou krajiny, kde guana

umějí si vážiti. Mezi těmi vyniká zvláště Sasko :

to v minulém roce (1850) zpotřebovalo guana

víc než všecky ostatní země německé celní jedno

ty dohromady, t. 30.000 centů. Zde se ho užívá

už od desíti let, to v tisícerých hospodářstvích, a

počet těchto pořád roste. Úkazy takové jsou arcit

ty nejlepší svědectví o velikém prospěchu hnoj-

by s guanem. Arcit se namítá, guano že je dra

hé, účinnost jeho že rychle pomíjí. Ale vyřídím-

li s 1 centem guana tolik co se 3—4 vozy oby

čejného hnoje, tot se náklad za ně jistě dobře

vyplatí ; a není-li účinek jeho dost trvalý, inu

jen když je dost silný, tak že hned prvního ro

ku vytěžíme z půdy vydané zaň peníze i s bo

hatými úroky.
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Mimo to je též často slýchati od hospodářů,

že proto nechtějí použíti guana, protože se bojejí,

aby nekoupili zboží špatné, zfalšované. Obávání

to je arci důvodné, ale také tak důvodné jest,

že proti tomu poskytuje lučba prostředků, a že

vezme-li si hospodář tu práci , učiniti několik

snadničkých zkoušek, jakož ku konci udány bu

dou, lehko se může ochrániti před takovým kla

mem neb podvodem.

1. Naleziště i látky guana.

Guano sestává z trusu mořského ptactva,

nalezajícího se na ouskalích a neobydlených ostro

vech. Během času nahromadilo se ho tu tolik,

že skládá celá rozsáhlá ložiska. Dobré guano po

chází z končin takových, kde bud nikda neprší

anebo zřídka kdy; a to z ostrovů tak vysokých,

že je mořská voda nikdy nezatápí; jinak sice

vymočují i vyplakují se ty nejlepší částky guana.

Nechme jen hromadu hnoje ležeti několik let pod

šírým nebem, tak aby naň slunce páliti, dešt ho

proplachovati a vítr provívati mohl, mnoho-liž

z něho na konec pozůstane ? nic než trochu zem

ných látek, které se ani rozpustiti a rozprchnouti

nemohly. Takovéhoto vymočeného špatného gua

na prodává se dosti ; před takovým musí se ho

spodář chrániti. Mezi takové náležejí náklady

guana z Chili a z Patagonie, nebot v těchto ze

mích pršívá. Sem náležejí též sorty guana při

váženého pode jménem „guano africké". Co před

několika lety přiváželi z Afriky guano příjmím

Šabo či Išaboe, to byla dobrá prostřední sorta.
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Nejlepší guano přichází z Peru , to jmeno

vitě z oněch končin jeho ,' kde nikda neprší, le

žících mezi 5—20 stupněm jižního odpůlí. Zde

pokrývá povrch skalin a ostrovů ve způsobu

vrstev neb ložisk, tak jako u nás hlína. Tloušt

ka těchto vrstev bývá rozdílná, sáhající od je

dnoho neb několika loket až na 20 i 30 i více

loket v hloubí. V prvním roce, kde vrstva gua-

na se udělá, jest barvy bílé, a takové slove

guano blanco (bílé): to jest to nejlepší. Pe-

ruané platějí ho ještě jednou tak draze jako

guano hnědé. Ono se skládá asi z těch samých

látek i jest té samé účinnosti jako holubí trus,

jen že je ještě silHější, protože je bohatší na

látky dusičnaté, nežli tento. Příčina tohoto rozdílu

záleží v rozdílnosti jejich potravy. Mořské ptactvo

totiž žije od ryb, kdežto naše holubi požívají čá

stek rostlinných ; a potrava masitá je vždy bo

hatší na dusík nežli potrava rostlinná. Vrstvy na

cházející se hned pod bílým guanem jsou barvy

nahnědlé, ještě hloub temnější, a docela vespod

zerzavé. Spodnější vrstvy jsou ovšem tužší nežli

svrchní. Patrnot, že vrstvy nejspodnější jsou nej

starší ; ty jsou nejvíc prohnilé, a v těch nenalezá

se žádného peří, žádných škořápek z vajec, ani

jakých pozůstatků ptačích, kdežto ve svrchních

vrstvách dost často se nalezají.

Což ale, nebudou tato ložiska dobrého guana

při rostoucí pořád zpotřebě brzo přebrány ? Obá

vání to bylo už od mnohého hospodáře vyslove

no ; ale není tak zlé. Peruanská vláda dala ne

dávno vyměřiti ložiska guana, nalezající se vjiž-

ním a středním Peru, a tu se shledalo, že jich
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,je ještě více nežli 500 millionů centů. Zásoba ta

může ještě hodný čas vystačiti.

Právě ale obávání, že to s guanem jednou

přijde ku konci, mělo by být pohnůtkou hospo

dáři, aby vzal též podílu v prospěchu, jejž po

skytuje guano, prvé než bude pozdě. Jisto jest,

že země, ježto po něm nejdříve sáhnou, budou

z toho míti největší zisk, protože daleko dříve do

stanou se k vyššímu výnosu půdy, protože nej

dřív dostihnou onoho stupně, kde guana budou

nepotřebovati. Stupně toho dostihnou tehdá, když

větším množstvím vytěžené píce a slámy budou

nabývati tolik hnoje, co potřeba k hojnému po-

hnojení svých pozemků. V Sasku, jmenovitě

v Horní Lužici je už více takových hospodářství.

Co se tedka nalezá guana v obchodu, při

chází bud z Ameriky nebo z Afriky ; americké

pode jmeny : Guano z Peru, z Bolivie, z Chili a

Patagonie; africké bud pod tím samým jmenem

anebo pode jmenem guana Kapského a guana ze

Saldanhabay. Ze všech těchto sort lze jenom gu

ano Peruánské pokládati za dobré', ostatní jsou

špatné, více méně vymočené.

Jmena však jsou trpělivá, ta se dají dle lí

bosti přivěsiti na to neb ono zboží; na ty tedy

nelze se bezpečiti v obchodu. Dobrota jistého

guana dá se posouditi jenom z toho, když se ví,

z jakýchže látek to samé se skládá i v jakémže

množství důležitější ty látky se v něm nacházejí.

Jak velikýže rozdíl v tom ohledu panuje, okáže

se nejlépe z následujících rozborů guana, při

šlého v posledních letech do Saska.
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Také tak rozdílné ve svém složení jsou bí

lé bakulky (žvakle) a zrna, nalézající se tak do

bře v dobrém guanu, jako ve špatném.

Ve 100 lib. bakulek bylo obsaženo:

v guanu v guanu v guanu

Látek Peruanském Patagonském Africkém

č. 1. i. 5. č. 6.

liber

Látek spalebných . . 74 13 14

v těch dusíku

Kostanu vápenného

15% V.
68

1

16 30

3 41

Jak ostatně i s guanem podvod se děje, toho

máme nejeden příklad. Před několika lety přišel

z Angličan do Němec náklad guana : v tom bylo

spalebných látek ve 100 dílech 7 dílů, a mezi

těmi dusíku ve stu jenom a/s ; popele bylo 89 dí

lů a mezi tím 72 dílů křemenky, písku, hlíny,

kamení. Zde bylo k jednomu dílu peruanského

guana přidáno 6- až 7krát tolik hlíny a písku.

A letošního jara přivezeno též z Angličan náklad

guana do Hamburku, jenžto se skládal z 73 do

brého peruanského guana a s/s drobounkého pí

sku. Popel z něho byl zrzavý.

Z obsažených v guanu látek jest ovšem du

sík ten nejdůležitější. V čerstvém trusu ptačím

nachází se ve způsobu močovky tak jako i v moči

dobytka; v uhnilém však ptačím trusu, jakový

jest guano, tu je už proměněn ve čpavek neboli

ve čpavkové soli, kteréžto jsou rozpustné i rost

linám záživné. Podlé toho jest guano jako uhnilý
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hnůj neboliž uhnilý moč, ale ve způsobe tuhé.

A tomu dlužno připsati rychlý a takměř okamžitý

účinek jeho, když se dostane do vlhké půdy.

Dobré guano skládá se skoro od polovic ze sa

mých čpavkových solí, kdežto špatné guano ča

sto jen sledy jich ukazuje. Guano, ačkoliv tak

drahé, je dosaváde ten nejlacinější pramen čpavku

pro hospodáře; libra přijde ho tu na 20 kr., ne

boli libra dusíku na 24 kr. V těch nejlacinějších

čpavkových solích, jak je možná v obchodu do

stati, není pod 40—44 kr.

Co se v guanu nalezá čpavku, ten při oby

čejné teplotě se nerozprchá, on jest upoután ky

selinami, ježto se s ním zároveň byly zplodily

(kyselinou trouchovou, štávelovou a j.), ty za

držují jej tak dobře jako sirnovka. Proto není se

strachovati, žeby při delším uchovávání ze své

síly potratil. Rozpálením ztratí se však jeho čpa

vek docela.

Po dusíku neboli čpavku jest nejdůležitější

látkou guana kosfovka ; ona se nalezá v guanu

vždy sloučena s vápnem, proto se také při vy

šetřování uvádí pro snadnost vždy co kostan vá

penný. Jestliže se guano vypálí, kostan zůstane

v popeli, on není spalebný ani prchavý, čím více

v sobě guano obsahuje kostanu a čím méně čpav

ku, tím menší jest cena jeho. Dobré peruánské

guano obnáší v sobě kostanu asi V4 neb */3, vy

moklé však (africké , patagonské) 3/4 až i 4/5.

Někteří sice tvrdili, že výborný účinek guana

zakládá se hlavně na kostanu v něm obsaženém.

A však guano samo vyvrací tuto domněnku co

nejúplněji; nebot kdyby to bylo pravda, muselo

6*
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ty spalné guano lépe účinkovati nežli dobré;

v onom je dva- i třikrát tolik kostanu vápenné

ho obsaženo. A však ono neúčinkuje lépe, jakož

toho svědkem jsou mnohonásobné zkušenosti ho

spodářů, kteří, aby uspořili několik dvacetníků,

koupili guano patagonské neb africké.

Ostatních látek, jako soli draslových, sodo

vých, sádry nalezá se v dobrém guanu tak málo,

že se obyčejně ani nepočítají ; ač je—li jich u vět

ším množství, tu se přece počítají, to ale tak, že

se jimi cena guana zlehčuje. Jako takové sodo

vou solí zlehčené guano možná považovati z nad-

uvedených č. 4., a jako sádrou zlehčené č. 6.

2. Účinnost i upotřebení guana.

Pro velikou svou hojnost na lehkozáživný

dusík t. na čpavek jest guano, ale jen to dobré,

to nejbujnější i nejrychlejší hnojidlo, co jen zná

me. Z té příčiny hodí se především nejlépe za

přísadu k obyčejnému hnoji. Hnůj z chléva jest

chudý na dusík, jeden vůz obnáší ho sotva tolik,

co půl centu guana. K tomu není dusík ve hnoji

ani ještě záživný rostlinám, ont není bud docela

uhnilý anebo jen z malé části. Záživným stane se

teprv poznenáhlu, ležením v zemi. Leč malá pří

sada guana může tu prospěti náramně, tím po

dává se mladým rostlinám potravy, dokavád onano

z hnoje není ještě hotová. Tím způsobem docílí

hospodář hned od počátku bujného vzrůstu.

Druhý pak prospěch při tom jest ten, že ta

kovému osení špatná povětrnost tak snadno ne

uškodí ; nebo to se rozumí, že silná rostlina vy
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drží víc nežli slabá. Sasští i angličtí hospodáři

mimo to též zpozorovali, že takové osení méně

trpívá od hmyzu a červů nežli jiné. Do zemáků

pohnojených guanem dávají se zřídka kondraty,

tak i minulého podzimku guanem pohnojené řep

kové pole utrpěly jen málo od plžů, kdežto jiné

pole byly od nich velmi pohubeny.

Jestliže ostatně při tomto způsobu guano hned

s hojem anebo při setbě se zadělá, anebo teprv

na vzešlé osení se rozhodí, to je vše asi jedno,

jen když přijde dost ranně, aby z něho rostliny

mohly míti řádný požitek.

Guana necht dále používá hospodář, jako lé

kař chiny, co prostředku posilovacího , aby po

mohl osením, zimou spařeným aneb jinak zakrně

lým. Osení takové pohodí se časně z jara neb

alespoň před vymetáním podlé potřeby s 1 Vs neb

2 centy guana na jitro. Na všechen způsob možná

se pak nadíti hojné úrody, zejmena při ozimní

pšenici, protože tato z jara jen pomalu roste.

Úroda jest tu taková, že odrazíme-li výlohy za

guano, vybude tu ještě větší výnos než jak oby

čejně ; a výbytek ten jest čistý, nebot co tu vy

nakládáme na vzdělání půdy, ouroky a daně, ty

jsou pořád stejné, at si už hnojíme s guanem nebo

nic, at máme velký výnos nebo žádný. Potrou-

šení takové dá se též použiti, kde osení pouze

v jednotlivých místech zchudlo aneb zakrnělo :

tím způsobem docílí se. pak osení všude stejně

zdárného.

Takto může hospodář použiti guana, kdyby

i jinak dosti hnoje měl ; nebo mezi všemi domá

cími hnojidly není žádné , které by tak rychle
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účinkovalo i tak pohodlně na pole připraviti se dalo

jako guano. Co mu ještě nejblíže stojí, jest stará

kompostová země, močem hojně i často napájená.

Ovšem že se guano dá také potřebovati samo

pro sebe. Tu ale svědčí nadevšecko rostlinám olej-

ným všeho druhu, na př. řepce, řepici, lnici atd. ;

tak i zemákům; po těch pak se hodí k pšenici a

Mw, potom k ječmenu, vikvi, hrachu a konečně

i k ovsu.

Mimo to prokázalo se též hnojení guanem

nad míru prospěšné při zeli, řepě, na luka, k ze

leninám všeho druhu, na př. k celeru, kapustě,

jahodám atd.

Rostlinám olejným je guano proto tak uži

tečné, protože i na velmi silné pohnojení tak

snadno nelehnou ; k tomu pak zanechávají půdu

v takové síle,v že se po nich pšenice neb žito

daří výborně. Že setí oíejných rostlin v posled

ním desítiletí v Sasku se tolik rozmohlo, je hla

vně tomuto hnojidlu přičísti. Olejné rostliny sejou

se v Krušných Horách až do výšky 2000 stop

nad mořem. Jmenovitě seje se v saských těchto

hornatinách jarní olejka daleko více než prvé, to

jen za pomocí guana. Jařina tato potřebuje ke

svému uzrání jen krátkého času, i je po žních

hned prodajná; tím způsobem, co se vynaložilo

na pohnojení, navrátí se i se ziskem as ve třech

měsícíth zase zpátky, přitom je role v takovém

stavu, .že beze všeho nového pohnojení může se

do ni zaseti ozim, i vydá výbornou úrodu. V oněch

hornatých krajinách užívá se ostatně guana zvlášt

i při zasévání zimního žita do jedné brázdy, když

pole před tím jedno neb více let bylo leželo la
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dem : účinek je tu převýborný, není-li jinak pů

da tuze těžká neb vazká. Dříve museli se s ozi

mi říditi podlé množství hnoje, co bo právě měli

na dvoře ; tedka však, kde používají guana, mo

hou seti ozimi kolik jim líbo. . '

Slovem, hnojení guanem ukázalo se všude

prospěšným , ke všem osením , na všech půdách.

Rozličných o tom zkušeností mohli bychom hoj

nost uvésti, ale vedlo by nás příliš daleko. Co

jediné podotkneme, jest to: podlé mnohonásob

ných zkušeností obnášel pfi guaně větší výtěžek

na 1 cent guana v prvním roce 540 liber zrní

žitného anebo 600 až 800 liber zrní ječného, ane

bo 320 až 330 liber zemáků. Připočteme-li k to

mu i potomní ještě účinek, můžeme přijmouti,

že 1 cent guana je s\o, aby vynesl 6 korců

žita (při nejmenším 800 liber) s přislušícím k to

mu množstvím slámy (nejméně 1800 liber) ; z to

ho přišlo by na první rok 60 dílů, na druhý 25

a na třetí 15 dílů.

Oněch 30.000 centů guana, co saští hospo

dáři do roka zpotřebují, vynáší tedy 160.000

korců žita (á 150 liber), a půl millionu centu slá

my anebo odpovídající tomu množství jiných

plodin.

Co se pak dotýce hnojivé síly guana v po

rovnání s hnojem hovězím, tu saští hospodáři shle

dali, že v průměru vydá 1 cent guana tolik co

65 až 70 centů chlévského hnoje, t. co tři notné

vozy jeho. Umletých kostí je na ten samý účinek

potřeba 2 až 2*/a centů. Při guanu bude však

v prvním roce účinek výtečnější nežli při kostích,

které bez toho na všechny půdy ne tak dobře se
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hodějí, za to bude ale účinnost jejich trvalejší.

Promyslný ale hospodář dovtípí se tu snadno, že

musí být velmi výhodné, přidati k umletýtn ko

stím trochu guana, aby hned prvního roku výnos

byl co nejhojnější. To samé platí též o pokru-

tinách.

K úplnému pohnojení počítá se na jitro asi

4 centy guana, to však ale jen v průměru, v hor

natých krajích brává se víc, kde ale půda i pod

nebí je příznivější, brává se min.

Chceme-li guana použiti k hnojení , musíme

je dříve připraviti. Příprava ta je velmi jednodu

chá, záležejíc v tom, že se guano rozmělní v prach,

a s prstí pak smíchá. Rozmělnění to děje se na

mlatě mlácením a pak podsíváním. Nejdřív se

zpodsívá prach a pozůstalé drobty a větší kousky

přijdou na novo pod cep, načež se opět podsívají,

a tak až ze všeho je mouka či prach. Obyčejně

pozůstanou však ještě malé zbytky, které bývají

tak měkké a houževné, že sé pod cepem jen roz-

pleskují : ty je nejlepší smíchati s kouskami ci

hel a tak dohromady roztlouci, tím se lehko

obrátějí v prach. Anebo kdo by to nechtěl, necht

je přimíchá k hromadě kompostové, která bez

toho v žádném dobrém hospodářství neschází.

K prosátému tomu guanu přidá se na to 2krát,

3krát tolik země anebo popele a země, a to

všecko lopatou co nejdokonaleji se promíchá.

Použitá k tomu země musí být při své obyčej

né vláze, aby guano dobře přijímala, aniž se

žmolila neb hroudovatěla. Dobře jest, zhotoví-li se

smíšenina ta aspoň 4—6 dní dříve nežli se vy

veze. Ještě lepší ale jest, udělá-li se to napřed
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v kterémkoliv čase, kde právě v hospodářství

není na pilno ; nebo snadno se pak stane, když

v čas setí práce je plné ruce, že smíšení guana

odbude se jen spěšně a ledabylo aneb dokonce

ani se nesmísí, což zřídka zůstane bez škodných

následků. Škodě té se vyhneme, máme-li smíše-

ninu přichystanou. Rozhození děje se nejlépe

z necek pomocí shánečky anebo také jako při

sadře z rozsívky. Dobře jest, když se guano

přivede na pole 2—3 dni před zasetím, lehko

se zavláčí anebo na lehké půdě i žaválcuje, na

čež svým časem zaseté na novo se zavlekne.

Je—li při rozhazování guana povětrnost "vlhká,

zvláště má-li se jařina seti, je účinek jeho tím

výtečnější.

Přísada země ke guanu je užitku mnoho

násobného, čisté, dobré guano je tak bohaté na

soli čpavkové, že se jím outlé kořínky rostlin

snadno zprudějí, zvláště je-li počasí suché. Při

míchaná země ale zaobaluje částky guana či je

rozředuje, tak že pak škodného účinku není se

od nich obávati. Dále prospívá země i tím, že

se jí zamezuje možné snad uprchání hnojných

částek z guana, tak jako na př. i na hnojiště

navážívá se země. Země při své kyprosti ssaje

do sebe takové látky, i je zadržuje. Konečně

docílí se přísadou země i to, že se dá guano*

daleko stejněji na pole rozdělati i že se nepráší,

což jinak snadno se stává a dělníkovi zapálení

očí neb jiné obtíže způsobiti může.

U zemáků, zelí, řepy a j. může se při sá

zení na každou sazenici dáti s hrst oné smíše-

niny ; anebo se jí stejně natrousí do brázdy,

X
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kde chceme zemáky klásti ; anebo kdyby tu

guano nebylo hned po ruce, může se i později,

když už zemáky byly vyrazily, po vrchu roz

hoditi a na to zavláčeti. Zavláčení takové děje

se bez toho s velikým užitkem, když už zemá

ky byly as na 4 palce vyrazily a mají se brzo

okopávati. Toho neb onoho způsobu užívá se

též při zelenině, kdežto ale velmi dobré jest,

přidá-li se guana k vodě a s tou se polévá.

Na 1 díl guana vezme se tu 80—100 dílů vody.

Kdyby se vzalo guana více, snadno by se tím

rostliny zprudily. / , -

3. Zkoušení guana.

Jak zvýše uvedených rozborů bylo vi

děti , guano může být docela spravedlivé a přece

hodně špatné; k tomu přichází někdy i podvod,

takže z dobrého guana stane se špatné a ze špat

ného ještě špatnější. V takové případnosti není

jiné rady : Nechce-li hospodář vydati se v nebez

pečenství, aby své peníze vyhodil oknem, at neku

puje guano než jenom z ruky docela jisté, anebo

at se o jeho dobrotě dříve sám přesvědčí. Po

třebné k tomu zkoušky jsou tak snadné, že po

žadují sotva větší umělosti neb pozornosti nežli

' pražení neb vaření kávy.

a) Zkouška na výsech. Je—li guano veskrz

prachovité, jako nejvíce bývá při guanu, pochá

zejícím z Peru neb z Chili, odvážíme si ho 4

loty a necháme jej rozetřené ha papír někde

v mírně teplém místě několik dní ležeti, až by

docela proschlo. Co po té ztratilo na váze, musí
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se co výbytečná voda do počtu vzíti. Některé

sorty guana bývají tak vlhké, že mírným takovým

vysušením 3 až i 4 kvintlíky ze své tíže ztrácejí.

Pakliže však guano je chuchvalcovité, hrou-

dovité, musejí se hroudy dříve roztlouci neb roz-

strouhati a s ostatním prachem dobře promíchati ;

nacházejí-li se v guanu kamínky, peří, kousky

kůže neb jiné, i ty se prvé v celém stejně roz-

dělejí a promíchají : a z této smíšeniny vezme

se teprv ona část k vyschnutí určena.

b) Zkouška na výpal. 1 lot guana Vysype

se na plechovou lžíci i vsadí na žeřavé uhlí ;

zde se nechá tak dlouho, až z toho pozůstane

jen bílý neb šedý popel: ten když vystydnul, od

váží se. Čím měně popele pozůstane, tím lepší je

guano. Nejlepší sorty guana peruanského dávají

na 1 lot něco přes 1 kvintlík popele (30—33

stotin), kdežto špatné sorty, na př. patagonské,

africké a j. dávají popele 21/á i 3 kvintlíky (60

až 80 stotin) a zaumyslně zfalšované guano dává

popele ještě více. Od spravedlivého guana, at si

už je dobré neb špatné, je popel vždy bílý neb

šedý. Jestliže však popel je barvy žluté neb re

zavé, to ukazuje vždy, že je zfalšované t. že mu

přimícháno bud hlíny, písku, země neb jiného.

Zkouška tato je velmi jednoduchá a přitom

dosti bezpečná. Onat se zakládá na tom, že du-

sičnaté látky guana, v nichžto hlavně jeho cena

vězí, horkem uprchají čili se spalují. Zvláštního

povšimnutí zasluhuje též zápach, jejž guano při

svém spalování vydává : dobré guano čpí tu ostře

jako čpavkem anebo též od starého mazavého
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sýra; špatné guano zapáchá však, jako když se

pálejí vlasy nebo ostružky z rohu.

Pálení to dá se předevzíti na každém ohni

šti anebo i v pokoji v kamnech, aniž je se obá

vati, žeby z toho vzešel v pokoji jaký smrad.

K ohni přistrčí se cihla, a na tu se držadlem po

loží lžíce, tak aby sama přišla nad oheň. Na ko

nec držadla nastrčí se korková zátka (špunt),

tak aby se člověk nespálil, když chce lžíci do

ruky vzíti.

c) Zkouška s vápnem. Máme-li před sebou

několikero sort guana, jež bychom rádi vyšetřili,

vezmeme z každého asi na lžičku i vsypeme do

sklenky, a do každé též na lžičku hašeného vá

pna ; k tomu se pak přidá několik lžiček vody i

dobře se promíchává. Vápno má tu vlastnost, že

z guana vyhání jeho čpavek, jakož už dříve pří

hnilé hnojnici a hnoji podotknuto bylo (na str.

• 79). Čím lepši je guano, tím silněji zapáchá tu

čpavkem. Zkouška tato neposkytuje ovšem té

určitosti jako předešlá, za to je ale velmi snadná

i příhodná, aby člověk hned na místě mohl po

někud posouditi dobrotu rozdílného guana. V ny

nějších okolnostech je způsob ten proto tím vhod

nější, protože co ted na prodej přichází guano,

zřídka bývá dobroty prostřední, nébrž vždy skoro

. jen hodně dobré anebo hodně špatné. A tut tedy

ona zkouška s vápnem hodí se výborně", nebot

rozdíl ten jak jedno neb druhé čpí, je tak veliký,

že ho i docela nezběhlý nos musí zpozorovati.

Aby takovouto zkoušku mohl každého času

předsevzíti, je dobře, by hašeného vápna měl vždy

něco v záloze. Nemá-li ale takové vápno časem
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své účinnosti pozbýti, musí se chovati uzavřené ;;

ono se dá v suchou láhev, a korkovou zátkou

co nejlíp se uzavře.

d) Zkouška na výplav. Vezme se kus tiska

cího neb prosákavého papíru, složí v kornout a

ta se vloží v plechový .nalévak (trýchtýř) anebo

v drátěnou třinožku. Do toho papíru vsype se lot

proschlého guana, a naň se nalévá vřelé vody

dotud, dokavad se cedí voda ještě požloutlá. Na to

pak, když už žádná taková neprokapuje, vyndá se

papír s mokrým guanem a dá se na teplém místě

dokonale proschnouti. Převáží-li se potom guano,

tu z toho, oč nyní míň váží, je viděti, mnoho-li

z něho vodou se vyplavilo. Pravidlem jest : Čím

vice z guana vodou se rozpustí neboli vyplaví,

tím více obnáší v sobě solí čpavkových a tím lepší

jest. Proto i zde, jako i při oné zkoušce na vý

pal dáme přednost guanu onomu, z něhož po vy

plavení nejméně zbude. Při nejlepším peruanském

guanu obnáší nerozpustný pozůstatek jeho z lotu

asi 2 kvintlíky (50—55 stotin), při chatrnějších

sortách ale 3 až 3ya kvintlíků (80—90 stotin).

Však ale i toto pravidlo může mít svou vý

minku, to tehdá, když se v guanu nachází mno

ho rozpustných zemných solí. Tak se už prodá

valo falešné guano, jemuž bylo přimícháno po

lovic až i 3/4 soli mořské neb Glauberské. Ta

kové guano poskytovalo při vytažení vodou je

nom 1—2 kvintlíky ostatku nerozpustného, a přece

to bylo zboží špatné. V takovém pádu možná se

však úplně pojistiti, jestliže k tomu připojí se i

ona pod 6) udaná zkouška na výpal ; nebo tu so
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shledá, že takové guano podá 3 kvintlíky i třebas

více popele.

e) Zkouška s octem. Guano poleje se silným

octem anebo ještě lépe trochem solovky : sičí-li

přitom silně, tu lze souditi, že je pomíšeno s eó-

pnem, což ostatně i při první zkoušce znáti se

dává, protože vápno při spalbě pozůstává , roz

množujíc tudy popel.

Odkudže však nejlépe guano kupovati, to je

těžko udati; špatné guano může se tak dobře

všude dovážeti jako dobré, a pomíchati neb zfal

šovati dá se též na každém místě. Dobré peru

anské guano přichází do Evropy jenom skrze je-

de,n kupecký dům anglický (Gibbs, Bright & Comp.

v Londýně). Dům ten uzavřel s peruanskou vlá

dou smlouvu, tak že jenom výhradně jemu při

náleží obchod s tamnějším guanem.

Pro ■ saské hospodáře je veliká výhoda, že

se toho ujal hospodářský rada Geyer v Lošvicích

u Dráždan : on zarazil sklady na peruanské gua

no ve všech větších městech saských i v mnohých

jinoněmeckých. Hospodář je tu jist, že dostane

vždy spravedlivé peruanské guano dobroty stejné.

Jinde by se toho mohly ujmouti hospodářské spo

lečnosti aneb i vlády samy.

IX.

Kosti.

Casio je slyšeti stesk, že odkupováním an

glické příze vyživujeme našimi penězy na tisíce
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anglických dělníků. Ale není dost na tom, my

jim dávali skoro půl století i obilí, to našimi

kostmi i pokrutinami, které po Labi do Angličan

se vyvážely. Podlé jistých zpráv zvýšilse výnos

tamějších polí přívozem kostí a pokrutin na dvoj

násob. Co výnosem těchto hnojidel naší zemi

ušlo, byloby se jí jistě bylo zachovalo, kdyby

se látky i platnost jejich dobře znaly. Ale tak

jest to, znalec kořistí vždy z neznalosti druhého.

Ze české kosti i na české půdě mohou vý

borně účinkovati, o tom není víc ani té nejmenší

pochybnosti. Kdo se chce dát přesvědčiti, může

se o tom přesvědčiti. Příklad toho máme na Sa

sích. Jak bedlivě se v Sasích kostí ku hnojení

používá , možná posouditi z následujícího. Roku

1837 byl tam založen první mlýn na kosti, se^

mlelo se 600 centů. Roku 1848 semlelo se jich

ale už 15.000 centů, a k tomu v Horní Lužici

50.000 až 60.000 centů ; což se všecko rozpro

dalo, ba ani nedostačilo, tolik bylo poptávek.

Množství kostí, co v Sasku ročně z poražených zví

řat dostati možná , a co se semílá, obnáší , ted asi

100.000 centů, k tomn pak přichází ještě polovic

tolik, neb víc ještě, co se ze sousedstva zvláště

z Cech přiváží. Počteme-li výtěžek z 1 centu

kostí jenom na 2 saské korce (á 13A rakouské

měřice), vynáší celé to množství zpotřebovaných

ročně kostí 300.000 saských korců.

•

1. Látky i účinnost semletých kostí.

V kostích se nachází plno malounkých sklíp

ků a průlinek, a ty jsou vyplněny látkou živo
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čnou, huspeninou čili klihovinou. Klih obnáší

v sobě mnoho dusíku i hnije velmi snadno, jest

liže pomočen nechá se ležeti na povětří. Tím

způsobem upravuje se dost čerstvě jeho dusík

rostlinám, a ony po něm rostou velmi bujně ; ja

kož se o tom každý přesvědčiti může, polévá-li

některou květinu klihovou vodou nebo polévkou

z masa. Klih ten jest to, jenž dělá, že po mouce

z kosti osení tak bujně roste. Není- li však vláhy

a dostatek povětří, klih nehnije.

Co v kostích jsou sklípky, jejich stěny sklá

dají se hlavně z kostanu vápenného, a ten jest

rovněž velice prospěšný ke vzrůstu rostlin, jme

novitě ke vzrůstu a úplnému vyvinuti semen. Od

tud bohatý výtěžek pěkného zrni, když se po-

hnojilo kostmi. Mimo to obsahují v sobě kosti též

něco uhlanu vápenného a něco tuku; na obou

těchto věcech ale mnoho nezáleží, t. vzhledem

na jejich hnojebnost.

Kdo by chtěl v kostích látky blíže seznati,

ten at podnikne následující zkoušky:

a) Vezme se vyschlá hovězí kost, odváží

a vloží se do ohně. Zde ona nejprv zčerná a po

tom zase zbělá : a tu se vyndá z ohně. Kost

váží ted asi o třetinu méně nežli dříve. Co v ko

sti bylo klihoviny, to shořelo ; zbyly jen zemné

částky kosti čili kostnatina, a ty jsou kostan

vápenný as 9/10, a uhlan vápenný as i/i0. Poměr

tento mezi klihem (1/s) a mezi kostnatinou (s/3)

není však vždy stejný ; různit on se u rozličných

zvířat ba i u toho samého zvířete bývá rozličný,

podlé toho jak zvíře je staré i která to kost. Míra

ta jest jen jako prostřední.
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b) Dejme kost do sklenice i polejme ji rpz-

ředěnou solovkou: pomalu bude kosi měknouti i

promění se posléze v hmotu chrupavkovitou. So-

lovka rozpustila kostnatinu a klihovina zůstala,

nebot tato jest jak v solovce tak i ve vodě ne^

rozpustná. Vynďáme-li ji ze solovky a vypranou

dáme ji pak ve vodě nějaký čas povařiti, pro

mění se v klih ; rozvar její vychladnouc ztuhne.

Vezmem-li na to odlitou solovkn, i přidáme k ní

čpavkové vodky, osadí se z toho kostan vápen

ný ve způsobě bílého prášku. • .

c) Dáme kost do hrnku, poklopíme dobro

taškou i necháme pak několik hodin páliti, a kost

tu zčerná, stane se z ní kostěný uhel. Ze povětří

tu ke kosti nemělo dostatečného přístupu, kliho

vina její dokonale neshořela, ona jen zuhelněla ;

pozůstale tu pouze uhlík (uhel), pomíšen s kostnati-

nou, kterážto v ohni neshoří. Ve 4 lotech tako

vého kostěného uhlí je obsaženo jen asi V« neb

3/4 kvintlíku uhle. A poněvadž tento v celém je

tak outle rozdělen, má tu moc, že velmi dobře

čistí i barvu odjímá, pročež se ho v cukrovarech

užívá, aby se hnědému cukru odňala jeho barva,

aby zbělel. Uhlí toto, když už v cukrovaru bylo

vysloužilo, slouží pak za hnojidlo.

d) Za předešlého opytu proměnily se látky

klihové, až na trochu uhle, v plyny, které uprchly,

vyznačujíce se přitom velmi ošklivým zápachem.

Aby to tím lépe bylo pozorovati, naplníme hlavi

čku obyčejné hlíněné dýmky as na 3/t kouskami

kostí, ostatek pak zalepíme na tuho rozdělanou

hlinou ; dýmku tu vstavíme pak do žeřavého uhlí,

tak aby trubička ven čouhala. Páry neboli plyny,
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co touto trubičkou ucházejí, dají se zažehnouti,

v nichž je obsažen svítivý plyn ; mimo to čpějí

velmi ostře, a rudý lakmusový papír v nich ho

nem zmodrá, ony obnášejí velmi mnoho uhlanu

čpavkového. Pálení na uzavřeno má ten samý

následek jako hnití, tím se proměňuje dusík

klihoviny ve čpavek. Kdyby se postaralo, aby

páry ty zchlazením se srážely a povstávající z to

ho čpavková tekutina aby s pozůstalým uhlím se

mísila, nabylo by se smíšeniny, která by oučin-

kovala právě jako hnilý hnůj neb jako guano, to

jest ona by oučinkovala rychle, kdežto syrové

kosti oučinkujou jako hnůj nehnilý, a to tím zdlou-

havěji, čím hruběji jsou semleté. Je- li mouka

z kostí dokonce pomíšena s vápnem, pískem,

s kamennouhelným popelem, tot ovšem cena její

je v té míře menší, co se v ní nachází oněch ne

platných látek.

Jak už podotknuto, hnojivá platnost semle-

tých kostí záleží hlavně na množství obsažené

v nich klihoviny (dusíku) a na množství obsažené

v nich kostnatiny (kostovky, vápna). Kosti se svý

mi látkami rovnají se poněkud trusu dobytčímu

a slámě, jen že na onyno látky jsou daleko bohat

ší než tyto, jakož viděti z následujícího přehledu.

Obsaženot:

L á t c. k

v 1000 lib.

semletých

kostí

v 1000 lib.

čerstvého

hovězího a

koňského

trusu

v 1000 lib.

suché slámy

=

Dusíku . . .

Kosíovky . . .

Vápna ....

50 lib.

240 ,

330 -

4 lib.

3 n

4 „

' 4A; lib.
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Mouka z kostí obnáší tedy asi 12krát tolik

bujnorostných látek, a 80—lOOkrát tolik látek

semenodějných co sláma nebo trus dobytčí.

Porovnáme-li mouku z kostí s guanem, do

brým i špatným, tu se okazují následují rozdíly.

Obsaženo je :

Látek
v 1000 lib.

mouky z kostí

1000 lib.

dobrého

guana

v 1000 lib.

špatného

guana

Dusíku

Kostovky

"Vápna .

50 lib.

240 „

330 „

130 lib.

120 „

120 „

10—15 lib.

240—380 „

250—400 „

Jak viděti, mouka z kostí je 21/skrát chudší

v látkách bujecích, ale ještě jednou tak bohatá

v látkách semenodějných jako dobré guano ; na

proti tomu ale špatné guano obnáší v sobě 3 i

4krát méně dusíku nežli kosti, ač zase více ko-

stanu vápenného.

Podlé toho , co v Sasích mnoholetá zkuše

nost ukázala, vydá 1 cent jemné mouky z kostí

tolik co 25—30 centů dobytčího hnoje; naproti

tomu je ale téže mouky potřeba 2—21/., centu,

aby celou svou účinností vyrovnala se 1 centu

peruanského guana. 1 cent semletých kostí jest

tedy s to, aby vydal 2—21/* korce žita (320—

400 liber) s přináležejícím k tomu množstvím slá

my. Při jemně semletých kostích, v půdě .;e tuze

těžké, rozdělil by se jejich účinek as takto :

 

.

na první rok 25—30 stotin,

„ druhý „ 35-30 „

„ třetí « 20—25

čtvrtý „ 10—15 „



140

fři hrubé mouce vypadají arci podíly ty men

ší, neb účinnost kostí rozdělí se tu na delší řa

du let.

Co se dotyče polních úrod , ku kterýmžto

kosti nejlépe se hodějí, to jsou zvláště úrody

klasnaté, olejné, tak i zemáky a j.

Kromě toho jak se kosti bud hruběji bud

jemněj semelou, záleží též mnoho na tom, jaká

je půda, jaká povětrnost, o čemž však v násle

dujícím bude ještě promluveno.

2. Upotřebení kostí.

1. Mouka z kosti. Prvním pravidlem budiž:

aby se nebralo kostí než jenom na jemný prášek

utlučených, rozmačkaných, neb semletých. Ho

spodář vždy lépe pochodí, když za takovou jem

nou mouku vydá o několik grošů více, než kdyby

hrubou koupil za lacinější peníz. Dají-li se ta

kové na hrubo stlučené kosti do země, tu z je

jich klihoviny nemůže hniti než co se jí jen na

chází na povrchu, do vnitř nemá ani vláha ani

vzduch přístupu. Prodávát se ale na mnoze mou

ka, v nížto se nalezají kousky zvící hrachu neb

i lískových oříšků : prvé než tyto v zemi shnijou,

může ujíti 10—20 a třebas i více let.

Nalezeno už ledakdes v zemi, v čechách na

př. u Hloupětína, u Lise nad Labem, kosti od slo

nů neb nosorožců, to při kopání na hlínu. Kosti

ty musely tu ležeti od pradávna, nebot není pa

mětníků ani jakých písemních památek, aby se u

nás kdy byly slony neb nosorožci zdržovali, ba

jak zemězpytci za to mají, muselo minouti mnoho
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tisíc let, co zvířata ta do země se dostala. A přece

je v těchto kostech ještě klihoviny, tak že by

z nich mohl vařiti předpotopní polévky , anebo

pravěký klih táhnouti. Že v nich je klihovina,

jest pozorovati z toho, že při pálení černají a

přitom ten samý čpavkový, přismahlý zápach vy

dávají, jako čerstvé kosti. Při zkoušce, učiněné

s takovými kostmi shledalo se, že obsahují v so

bě dusíku 2 1/4 stotin, a tím samým tedy asi 14

stotin klihoviny. Byly—li kosti dávnověkých těchto

zvířat tak složeny, jako kosti zvířat nynějších,

tedy obsahují onyno nálezky ještě skoro polovic

prvotního svého klihu neb dusíku.

Z tohotě vidno, jak zponenáhla rušejí se ko

sti v zemi, zvláště je- li země hlínatá či jílovitá.

Proto není divu, že na hrubo roztlučené kosti ko

likrát žádný značný účinek nevydají, kdežto na

jemno semleté velmi dobře účinkujou.

Jak klih hnije, rušejí se přitom pomalu i ze

mné částky kostnatiny, stávajíce se tudy záživnými

rostlinám, čím rychleji tedy mouka z kostí v ze

mi hnije neboli se ruší, tím více bude se rostli

nám upravovati potravy a tím spíše padne tedy

hlavní účinek kostí v první a druhý rok, což

ovšem pro hospodáře je věcí žádanou.

Jak ostatně z mnohostranných zkušeností

v Sasku vypozorováno, mouka z kosti působi

daleko lépe i jistěji na půdách prostředni vazkosti

a k seti podzimnímu nežli na půdách buď tuze

těžkých aneb tuze lehkých anebo k setí jarnímu.

V půdách příliš těžkých a mokrých nedostává se

kostím snadno vzduchu, v půdách pak příliš syp

kých nedostává se jim vody. Obého však, vzduchu
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i vláhy je potřeba, aby rušení kostí mohlo před

se jíti. V Sasku je krajin, kde z kostí není skoro

pražádného účinku pozorovati, kde ale guano

výborně oučinkuje, ano kde i sirnovkou narušené

kosti teprva v druhém neb třetím roce účinku

docházejí. Přijdou-li kosti hned na podzim do

země, tu je zemní vláha už poněkud připravuje

neboli narušuje; dostanou-li se ale do země te

prva zjara, zvláště panuje-li sucho, tu se snadno

stane, že ležejí pak celé leto nerušeny v zemi.

Z té příčiny brává se na pohnojení kostí vždy

více, než jak nahoře udáno ; na těžkou půdu vždy

více nežli na lehkou. Tím samým není také radno

zadělati kosti tuze hluboko do země. K úplnému

pohnojení brávají sasští hospodáři 8 až i 20 centů

na jitro ; menší množství brává se jen na půdách

zvlášt dobrých, anebo jako přídavek k jinému

hnoji. K potroušení neboli k pomrvení vzešlého

už osení mleté kosti se nehodějí, vyjmouc leda

žeby byly rozpuštěné nebo už silně zahnilé.

i Nejužitečněji je zajisté, užívá-li se kostí

jako druhých pomocných mrvidel , jenom co pří

sady k obyčejnému hnoji, tak aby se jimi tento

na tolik zesílil, že ho pak půl vozu vydá tolik,

co jinak celý vůz. Způsob tento je jistě ten nej

moudřejší, tu se jedno druhým doplňuje, smíše-

nina jich je mnohem vyšší platnosti a účinku ji

stějšího, nežli by jinak každé pro sebe bylo mělo.

Aby zcela silně účinkoval, k tomu nemá domácí

hnůj dosti dusíku : toho však nabude přísadou

mletých kostí, guanem, pokrutinami. V mletých

kostích ale a v guanu nedostává se zase žirav-

čích solí : těch se jim opět dodá přimíšením chlév
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ského hnoje, hnojnice, popele a j. Aby mleté ko

sti a pokrutiny mohly být potravou rostlinám,

musejí ubnívati : proto se k nim přidává hnojnice

neb trochu guana, aby zatím poskytovaly rostli

nám potravy, až ji kosti neb pokrutiny budou moci

samy dodávati. Toho samého docílí se, nechají-li

se kosti dříve zahniti anebo pomíchají-li se s lát

kami už hnijícími, na př. s hnojem neb s hnojnicí;

tyto jsou oněm jako nákvasou, tak že pak onyno

rychleji uhnívají. i;!, .]

Někteří dávají mleté kosti dříve na hromadu a

polévají je vodou neb hnojnicí, aby zahnily. Způ

sob ten nedá se tak zhola zavrhovati jako mnozí

chtějí. Dejme tomu, žeby se opravdu něco z je

jich čpavkových látek ztratilo, tu je otázka, není-

li prospěch, jehož se rychlejším účinkem téhož

hnojidla dosáhne, větší, nežli utrpená přitom ztráta.

Mimo to dá se taková ztráta lehko předejíti. At

pokropí hospodář takovou hromadu, když začne

čpěti, trochem rozředené sirnovky. Libra sir-

novky přimíchaná k 10—15 librám vody vystačí

obyčejně na jeden neb několika centů mletých

kostí, aby vyvinující se z nich. čpavek upoutala.

2. Mleté kosti narušené sirnovkou. Způsob

tento je zvláště v Angličanech oblíbený i velmi

rozšířený.

Smíchají-li se na jemno umleté kosti se sir-

novkou i nechají tak několik dní státi, udělá se

z toho bílá kaše. Vápno v kostích, sloučivší se se

sirnovkou, proměnilo se v sadru, a tím způsobem

je klihovina jejich vybavena, tak že pak bez pře

kážky může v zemi uhnívati. Kosti takto připra

vené slovou strojené, narušené aneb i posirnéné.
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Narušení takové jest ouplné, když není mezi prsty

pozorovati více žádných tvrdých zrniček.

Tím způsobem stanou se obě nejhlavnější

látky v kostích, t. dusičnatá jejich klihovina a

kostovka snadno rozpustnými i snadno hnitebný-

mi ; účinnost jejich jeví se hned prvního roku co

nejsilněji. Takto se připravují kosti v Angličanech

ve velkém, ve zvláštních továrnách čili fabrikách

prodávají se pode jmenem nadkostanu vápenného.

Potřebují se tu nejvíce na hnojení k řípě.

Aby se ale tímto způsobem docílilo žádaného

prospěchu, je nevyhnutelně potřeba, aby kosti

byly co nejdrobněji rozmělněny, možnd-li na

prach; nebot jen tak se úplně rozpustějí, že

nezůstane žádných drobtů.

V hospodářství bylby k takovému strojeni asi

následující způsob ten nejsnadnější. Vezme se

prosývaného popele (dřevného neb kamennouhel-

ného), smíchaného se zemí, a z toho se na mlatě

udělá do kola hrobec, tak že v prostředku zů

stane dolík tak velký,' aby se do něho vešlo

asi cent mletých kostí. Hrobec ten musí se

zvenčí utlapati nebo upěchovati, aby vydržel,

když se budou kosti obdělávati. Kosti ty nejpr

ve se zpodsejou, a co z nich nabude se jem

ného prachu, to se dá stranou. Pozůstalá hrubší

část vysype se v onen dolík, a pokropí se

z kropenky vodou, asi 6 žejdlíky, při čemž se

lopatou pořád míchá, tak aby se hromada ve

skrz stejně promokřila. Na to přilévá se sir-

novky (bílé anglické), též asi 6 žejdlíků (10 li

ber). Míchanina tu začne kypěti, a jistě žeby

vykypěla přes hráz, kdyby se sirnovky hned
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najednou přidalo mnojio. Proto káže opatrnost,

aby se jí nepřidávalo než jenom po troškách.

Míchati se přitom musí ustavičně. Po té se nechá

věc státi až do druhého dne, kdežto se na novo

pokropí 6 žejdlíky vody a přileje 6 žejdlíků sir-

novky, to s tou samou opatrností i s tím samým mí

cháním. Na to se opět nechá 24 hodin státi. A tu

se pak přimíchá i ona prosátá jemnější mouka,

a to všecko promíchá se konečně i s popelem

a zemí okolního hrobce co nejlépe dohromady.

Tím způsobem nabude se kyprého prášku,

který se dá snadno po poli rozhoditi — to bud ru

kou neb lopatou, nechceme-li jinak raději přimí

chati ho ku hnoji.

V Angličanech sice přidávají větší množství

sirnovky: na 1 cent kostí brávají 30—40 liber

sirnovky; ale tuším, že v tom pádu je opatrnější,

raději nedodati než předati. Nejsou-li kosti dosti

umělněny, anebo je—li v nich třeba nějaké přísady,

snadno by mohlo něco sirnovky, kdyby ji u větší

míře bylo, nesloučené vybýti a svOu ostrotou tak

ke škodě býti. Necht vybývá raději něco nena-

rušených kostí.

3. Mouka z kosti dušených. V Sasku je tato

mouka velmi vážena, protože rychleji účinkuje,

nežli mouka z hostí syrových. Tam přichází z je

dné fabriky, kde se používá kostí k' dělání klihu.

Kosti dávají se tu do velikého uzavřeného

kotle a na ně se pak pouští silně horká pára.

Pára ta je pronikne a obsažený v nich klih z čá

sti rozpustí. Kosti tudy tak změknou, že se dají

ohýbati i smáčknouti; vystydnouc ale zase ztvr

dnou i stanou se přitom tak křehkými, že se pak

7
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mnohem lehčeji i dokonaleji rozmělniti dají, nežli

za syrova. Rozemílají se na prášek, a tak pro

dávají, cent za 2 zl. 30 kr. Cent syrových (mle

tých) kostí prodává se v Sasku za 2 zl. 30 kr.

až 3 zl. stř., to ovšem na místě, dovoz přijde

zvlášt. V Praze prodává se cent syrových nemle

tých kostí za 1. zl. 24 kr. stř.

V mouce z dušených kostí je obsaženo

Vody 10,0

Zivočných látek 80,3

Zemných látek (kosťanu 61,5 a uhlanu vá

penného 8,3) 69,8

100,0

Dusíku 3,3

Ted ale jaká je platnost dušených těchto

kostí? Kdo by jen tak z domyslu soudil, řekl by,

že platnost jejich je menší nežli u kostí syrových,

protože ony velkou část svých živočných látek

(skoro polovičku) ztratily. Zkušený hospodář na

proti tomu ale řekne, dušené kosti účinkujou spě

šněji i silněji, ačkoliv ne tak trvale, jako syro

vé, a proto mají j)ro hospodáře větší cenu, nežli

tyto. Málo a rychle vydá zde, jako často ve svě

tě, tolik ba víc ještě jako mnoho ale pomalu.

Proto kupují Sasští hospodáři mouku tuto radši,

nežli mouku z kostí syrových; a ona fabrika na

klih, kdyby měla, odbyla by jí daleko více.

Cím je to ale, že mouka z dušených kostí je

platnější nežli ze syrových? Věc ta dá se vy

světliti takto : V kostích syrových je každá částka

klihoviny obklopena těžko proniknutelným sklíp

kem kostnatiny, tak že ani voda ani vzduch nemá
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do vnitř prístupu; k tomu je kost prostoupena

tukem, který též vodě pronikati brání. Proto ne

lze jinak, než že tu hnití jen velmi zpovlovna se

děje, zvláště při větších drobtech, to ode vnějšku

do vnitř. Byly-li však kosti dříve dušeny, totiž

byly-li horkými párami hodně projaty, tak se jim

odňal tuk i část klihoviny : tím způsobem stala se

kost kyprá a vláze i vzduchu prostupná, tak že

pozůstalá v nich klihovina snadno pak může za

znívati. A zahnívá-li klihovina', ruší se tím sa

mým i kostnatina. Kromě toho bývají takovéto

kosti velmi jemně rozemlety, daleko jemněji nežli

to možná při kostích syrových.

4. Kosti na bílo pálené, uhlí z kostí, uhlí

od cukru. Kde tyto věci možná lacině koupiti,

hodějí se velmi dobře za hnojidla. Při nich však

nesmí se zapomenouti, že v sobě nemají žádného

klihu a tudiž i žádného dusíku. Protož chceme-li,

aby po nich bujně rostlo, musíme k nim připo

jiti hnojidel dusičnatých (guana, pokrutin, hnoj-

nice a j.). Hlavní jejich látky jsou kostovka a

vápno, látky to k vyvinutí semen velmi důležité.

Semenodějná tato moc dojde ale jen tehdy svého

účinku , když se rostlinám podá pospolu látek

zrůstných, totiž dusíku čili čpavku. Nebot rostlina

musí dříve bujně do nati a lupenů vyhnati, prvé

než může vytvořovati mnoho i bohatého semene.

Stávát sice příkladů, že i na bílo pálené kosti neb

uhlí z kostí samy o sobě způsobily velmi silný

vzrůst rostlin, ale v takových případech není po

chybnosti, že se v půdě nalezalo hojnost látek du

sičnatých, kostovky ale nebo vápna že se nedo

stávalo.

7*
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Uhli od cukru jest uhel z kostí, jehož se

v cukrovarech potřebovalo, by syrobu odňala se

jeho hnědá barva. Uhlí takové obnáší v sobě bud

jen málo látek dusičnatých anebo také hodně mno

ho, jestliže . se totiž k očištování cukru potřebo

valo spolu krve. Posledního tohoto způsobu uhlí

zavírá v sobě 8—10 stotin dusíku; ve Francou

zích je proto platili hospodáři dráž nežli uhlí

z pouhých kostí. V novějších však časech vyna

lezl se prostředek, že se opotřebované takové

uhlí může na novo oživiti neboli k očištování cu

kru schopným učiniti. Proto nebývá už tak sna

dno takové uhlí koupiti.

Při lučebních opytech, učiněných vzhledem

na složení takovýchto pálených kostí nalezlo se

následující.

V 100 librách bylo obsaženo;
 

Látek
v kostích na

bílo pálených

v kostích na

černo pále

ných (uhlí)

v uhlí od

cukru

■

liber

Vody 8

33Látek živočných .' . .

v tom dusíku .

Kostanu vápenného . 85

15

76

14

10

2

44

13

Uhlí

3. Zkoušení mletých kostí.

Zkoušení to je mnohem snadnější, nežli"při

guanu. Nebo při kostech dostačuje v nejvíce

pádech už pouhé oko, aby objevilo v nich jino
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jaké prísady, a to zvláště, jestliže, jak pohříchu

často bývá, mleté kosti skládají se větším dílem

z hrubých drobtů neb kousků. Přísadou bývá nej

více vápno. Kosti totiž roztloukají-li se za sy

rova, mažou se snadno, protože v sobě obsahu-

jou mnoho vody a tuku. Z té příčiny přidává se

k nim vápna, kteréžto onu vodu i tuk do sebe tá

hne, tak že se s ním dají pak na prach rozmělniti.

Takováto tluč je ale arcit menší ceny: v ní je

předně obsažena všechna voda, co dříve v syro

vých kostech se nalezala a která ted vápnem se

upoutala; a za druhé jest tu nadbytek vápna, které

samo pro sebe je též malé ceny. V čerstvých

dlouhých hnátech bývá obsaženo vody 3 až 7 sto-

tin, a v čerstvých plochých kostech 12 až i 20

stotin vody. A dejme tomu, že v takových ko

stech, co ve stoupách roztloukají se na mouku,

jedno k druhému je obsaženo 12 stotin vody, a

k jejímu upoutání že použito 8 stotin vápna, tut

v takové mouce je pak obsaženo 20 stotin látek

cizých, skoro neplatných, a mouka taková jest

tedy o 1/s menší ceny, nežli mouka z roztluče

ných suchých kostí, beze vší přísady vápna.

Chce-li se tedy hospodář zachrániti před

ošizením, není mu jiné rady, než aby se o do

brotě kupovaných mletých kostí dříve sám pře

svědčil. Zkoušky, k tomu sloužící, jsou násle

dující :

a) Zkouška na výsech a na výplav. Nasy

peme mletých kostí, jež vyšetřiti chceme, na

misku, a přilejeme k nim tolik vody, aby z toho

byla kaše ; tu pak mneme mezi prstami, vody po

malounku přidávajíce, až se částky prachovité

X
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oddělejí od hrubších kousků. To všecko nechá

se pak chvilčinku postáti a po té se svrchní kal

ná voda sleje do sklenice. Na to se opět přileje

vody i na novo se přemíná, osadit nechá i sleje.

A tak po třetí i vícekrát po sobě, až přilitá voda

více se nekalí. A ted je vyplaven všechen prach.

Co pozůstalo, to se rozestře na arch bílého ti

skacího papíru. Hledíme-li tu bystře, snadno

seznáme, jestli je tu jakých cizých látek, na př.

vápence, písku neb jiného, i v jakémže množ

ství. Necháme-li onu slitou kalnou vodu nějaký

čas státi, osadí se z ní kal (prachovité částky)

na dno, a ten pak se též rozestře na papír a

posoudí. Kdyby se na vyschlý ten prach nalilo

silného octa: co by se tu octem rozpustilo, bylo

by přimíchané vápno. Přísada hlíny neb jílu dá

vá se rozeznati už pouhým pohledem, tak i tím,

že se polouschlý kal dává hnísti jako hlína.

Co v sobě mleté kosti obnášejí vody, to se

nalezne, dá-li se jich jisté množství, co se dříve

odvážilo, na teplém místě vyschnouti, načež se

potom převáží.

b) Zkouška s kyselinami. Ctyry loty mle

tých kostí dají se do hlubokého hrnce a polejou

se žejdlíkem silného octa. Je-li při nich vápna,

bude to šuměti i kypěti. Polev ten nechá se as

půl hodiny státi na teplém místě, na to se pře-

cedí skrze tenké plátno, hrnek se vyplákne i plá

tno několikráte proplákne se vodou, a co na plá

tně ostane, dá se na teplé místo, aby vyschlo.

Vyschlé pak se zváží. Oč tu váha ted menší,

tolik bylo v kostích vápna a vody. Dobré, za
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sucha mleté kosti ztrácejí tím způsobem na nej

výš 1 kvintlík.

Pakli by ale kosti, když se byly odcedily,

novou přísadou octa ještě šuměly, přidá se jim

na novo octa i nechá se takže v teple státi, na

čež se učiní, jak už výše podotknuto. Že v pro-

cezeném tom octě skutečně rozpuštěné vápno se

nalézá, o tom se můžeme přesvědčiti trochem

sirnovky. Sirnovka totiž je ještě mnohem chti

vější vápna, nežli ocet, přidá-li se jí tedy k oné

zcezenině, ona ocet vystrčí, i sama s vápnem se

sloučí. Sloučenina ta jest sádra (sirňan vápenný),

ta ve vodě jest velmi těžko rozpustná, pročež se

z většího dílu ve způsobu bílého rmutu ke dnu

sráží.

c) Zkouška na výpal. Dame-li 1 lot mle

tých kostí na plechovou lžici i necháme je nad

žeravým uhlím tak dlouho, až všechna klihovina

se spálila a ostatek zase zbělel, tu převážením

zvíme, mnoho-li se ztratilo. Dobrá suchá mouka

z kostí ztrácí jen asi 1/é své tíže, z lotu tedy

asi kvintlík. Je-li však přimíšeno vápna neb ji

ných zemných látek, ztratí se méně. Zkouška

tato hodí se ostatně lépe ke guanu nežli ke ko-

stím, nebot tyto je potřeba několik hodin páliti

prvé než všechen klih se spálí, a potom neuka

zuje se tím přece tak patrný rozdíl mezi dobrým

a špatným zbožím jako při guanu.
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Pokrutiny a sladový prejt.

Do Angličan přiváží se nyní as lVs milionu

centu pokrutin (bochnic, zábojů), to ke krmení

jejich dobytka a k hnojení jejich polí. K tomu

přispívá Německo a poněkud i Cechy se čtvrtým

dílem a Francouzsko s polovičkou. 400.000 ctn.

ztrácí se tím způsobem látek krmných a hnoj-

ných ročně německému i českému hospodářství.

Ty, kdyby se jen pouze ku hnojení vynaložily,

vynesly by při nejmenším 700.000 korců žita,

s příslušícím k tomu množstvím slámy. Anebo kdy

by těchže pokrutin bylo se dříve ke krmení použi

lo, byly by vynesly dobře 80.000 centů masa

a k tomu, co odtud by bylo povstalo hnoje, dě

lalo by alespoň ještě 500.000 korců žita atd. Po-

čítáme-li tyto výnosy jen nízko (1 korec žita za

3 zl. stř., slámu čtvrtý díl toho co zrní, a 1 libru

masa na 9 kr. stř.), obnáší peněžitý jejich výnos

v prvním pádu přes 2 milliony a v druhém přes

tři milliony ve stříbře, kdežto se za ony pokru

tiny ztržilo pouze 450.000 zl. stř.

Počty tyto, vzaté ze zkušeností hospodář

ských, měly by každému českému rolníku být

důtklivou upomínkou : Podrš si co máš a nehnoj

cizí pole s tvou mrvou, nébrž své vlastni. V Sa

sku se to sice už děje; v posledních dvou letech

se tu hnojení s pokrutinami velmi rozšířilo, to

jednak za mnohonásobným poučením o látkách a

moci téže mrvy, jednak ale i proto, že tu na čas

nastala nouze o guano a kosti, tak že hospodáři

nuceni byly ohlížeti se po jiných nahradách. Po
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dobným způsobem rozmohlo se tu používání po-

krutin ke krmení. V Sasku nyní, co se v olej

nách dobude pokrutin, zpotřebuje se v zemi sa

mé ; a poněvadž zpotřeba ta velmi roste, nejspíš

že se jich bude ze sousedstva brzo přivážeti.

V některých krajinách panuje tam ten velmi chva

litebný způsob, že co hospodář ze své olejné ú-

rody ďo olejny odprodá, z toho si pokrutiny vy-

raíní nazpět.

1. Látky a účinnost pokrutin.

4

Následující počty necht především okážou,

kterak že svým látečním složením líšejí se olejná

semena od jejich nati čili slámy. Obsaženo je :

v 1000 lil). v 1000 lib.

. Látek zrní

j řepkového

slámy

liber

řepkové

960

360

960

36 5

40

10

18

40

v tom drasla a sody ....

„ vápna a hořčemi . . .

10

10

18 4

v. 4

Podlé toho je řepková sláma bohatší na látky

hnojivé nežli sláma obilná, jakož z toho viděti,

co na straně 99 bylo uvedeno. Kromě jmeno

vaných látek obnáší v sobě řepkovina začasté

i hezkou trochu soli domácí a sadry, čímž ovšem

její. cena jen se ještě zvýší. Poněvadž ale řepko

vina pro svou kostrbatost a dřevnatost těžko se
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dává do země zadělati i velmi zvolna v ní se ru

ší, protož je radno dáti ji bud na hnojiště anebo

na hromady, které se co nejlíp utlapou a čas od

času vodou neb hnojnicí polévají. Dobre je, když

se ke hnojnici přidalo trochu sirnovky. Hromada

ta nechá se ležeti, až dostatečně prohnila.

Řepkové zrní rovná se ostatnímu zrní v tom,

že je bohaté na dusík a kostovku ; různí se však

od zrní obilného a luštinného tím, že na místo

škrobu obsahuje v sobě jinou bezdusičnou látku

t. olej. Obděláváním olejného zrní v olejnách po

zbývá toto hlavně jen svůj olej, kromě něco málo

slizu a bílkoviny ; ostatní látky v něm zůstávají.

Olej sám v sobě však nehnojí. Proto musí v po

zůstalých pokrutinách daleko více hnojných látek

obsaženo býti nežli v zrní, z něhožto byly po

šly. To ukazují lučebné rozbory několikera druhů

pokrutin, jak se jich v Sasku ku hnojení používá.

Ve 100 liber docela proschlých pokrutin bylo

obsaženo :

 

5
jí

.5 "ří

•m ~

.=
-

.2 «

Látek = 'i, 5 Ó
a 'H.

a j|

J! '3 2 —
M >u

ifl

3 c o °- o o o

— iI
o. n a. n

> ► > ;>

1 i 1 e r

Zivocných látek 92 92 94 93

v těch oleje . 8% 6 9% 7*/2

„ dusíku 5 4V, «ví 4'A
Zemných látek . .

7'A 8
fil/2

7

zvláště kostanu a

solí draslových

V peněžité ceně za

100 lib. asi . . 2 zl. 1 zl. 57 kr. 1 zl. 45 kr. lzl. 50 kr.
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Počty tyto vztahují se však jen na pokrutiny

zcela vyschlé, jako' se neprodávají. Pokrutiny

jak v olejnách se dobudou, obnášejí v sobě vždy

něco vody, v průměru asi 12 stotin. Podlé toho

byloby tedy onyno ceny snížiti o 1/8, tak že by

chom mohli říci: 100 liber prodajných pokrutin že

stojí za 1 zl. 30 — 1 zl. 45 kr. stř. V Praze se pro

dávají cent za 1 zl. 36 kr. stř. Cena pokrutin ze

lnice je levnější , protože se nehodějí tak do

bře ke krmení, ty tedy necht sloužejí přede vším

za mrvu. V Angličanech platí se cent řepkových

pokrutin za 3 zl. 30 kr., tedy víc než dvakrát

tak draho co u nás. A vyplácí-li se to Angliča

nům, jakože vyplácí, muselo by se to jistě vy

pláceti i našemu rolníku, ješto je přec za polo

viční peníz koupiti může.

a. Pokrutiny jakožto inrvidlo.

Z pokrutinných látek jest nejhlavnější dusík

neboli vlastně látky dusičnaté (bílkovina* a j.).

Látek těchto nalezá se v pokrutinách asi polovic

tolik co v kostích a asi 73 tolik co v dobrém

guanu. Látky ty účinkujou jenom když zahnívají

neboli když se proměňují ve čpavek. Proměna

ta děje se v pokrutinách spíše nežli při koslícb,

protože pokrutiny vodě i vzduchu jsou prostup

nější. Z té příčiny mohou se hned dáti na pole,

aniž je potřeba, aby dříve zahnily. Též i zku

šenost nalezla, že pokrutiny účinkHJou rychleji

nežli kosti , ale váhavěji nežli guano ; takt i že

hlavní jejich účinek padá na první rok; vyjmouc

leda kdyby rok byl tuze suchý, tak žeby na je

jich hnití nebylo dostatečné vláhy.
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Po té účinkujou pokrutiny (v semeno) svou

itostovkou. Kostovky obsabujou v sobě pokrutiny

5krát méně nežli dobré guano, 1 Okrát méně nežli

kosti, a 12—14krát méně nežli chudé guano.

Mimo to prospívají též pokrutiny ostatními svými

látkami, jako draslem, sodou, vápnem, tak i svou

trouchovinou. Prospěch ten je ale nepatrný, po

něvadž oněch látekje vpokrutináchjenpo skrovnu,

nic více než jako ve slámě.

Jak dalece z dosavádních hospodářských

zkušeností souditi možná, vydá řepkových po-

krutin

í cent as tolik co 18—30 centů dobytčího hnoje,

- lV2 centu „ „ 1 cent mletých kosti,

3 centy „ „ 1 „ dobrého guana.

Za celé jejich účinnosti zplodí se 1 centem

pokrutin 250— 300 liber žitného zrní; z toho

připadne na první rok 50—60 stotin, na druhý

rok 20 až 25, a na třetí 10 až 15 stotin.

Co v sobě pokrutiny obnášejí oleje, to, jak

už podotknuto, k hnojebné jejich platnosti nic ne

pomahá, spíš ještě je jí na ujmu, protože olej tak

jako i v syrových kostech tuk, činí, že se jenom

ještě váhavěji rušejí. Ba stalot se už také, když

zároveň se semenem zadělal se i pokrutinný prach,

že semeno ani nevzešlo, což se přičítalo tomu,

že olejné ty částky semeno jako, obklopily, tak

že povětří nemělo k němu přístupu. Z té příčiny

používá-li hospodář pokrutin jenom ku hnojení,

dá přednost oněm pokrutinám, z nichžto olej je

co nejlépe vytlačen. Jak se pokrutiny obyčejně

prodávají, obnášejí v sobě vždy ještě as V* neb

Ve oleje, jenž dříve byl v semenu, ba někdy až
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i 73, to zvláště při pokrutinách lněných. Co se

do Angličan přiváží pokrutin, ty tam pomocí vel

mi silných lisů (presů) dříve vytlačují, a potom

je teprv potřebujou ku hnojení. Vytlačuje prý se

tudy 4 až i 5 stotin oleje.

b. ťoliriiliny jakožto krmivo.

Mají-li pokrutiny sloužiti ke krmení, tu za-

sluhujou olejnaté pokrutiny přednost před pokru-

tinami silně vytlačenými, na olej chudými ; neb

olej jakož i všeliké mastnoty jsou velmi důležité

při výživě zvířat, prospívajíce zvláště k jejich

vykrmení neboli ztučnění. V Anglicku dokonce

dělají to tak, že lněné semeno na hrubo semleté

hned celé zkrmují, a jak mnozí z tamějších ho

spodářů tvrdějí, je prý prospěch z toho větší, než

kdyby se byl olej vytlačil, zpeněžil, a jenom

pokrutiny pak ke zkrmení se použily. Nejplatnější

látkou jest ostatně i zde dusík, nebot on jest to,

jenž dělá pokrutiny krmivem silným, t krmivem

masorodným, kdežto zatím olej slouží jenom k vy

tvořování tuku, sádla neb loje.

Jak velikýže z toho je prospěch, když se po

užívá pokrutin za přísadu ke krmení, to lze po

souditi z následujícího. V- Angličanech bylo strany

krmení dobytka velmi mnoho zkoušek učiněno, a

tu se nalezlo, že 5 liber dusíku, obsaženého

v krmivu, as 1 libra promění se v maso, ostatní

pak 4 libry že z většího dílu přejdou ve hnůj;

z oné však jedné libry zažitého dusíku že se zplo

dí při nejmenším 25 liber masa. Ze 44/s liber

dusíku, co ve 100 liber pokrutin je obsaženo, při

šlo by tedy

8 .'
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výdechem a výparem k ztra

cení as 4/j lib. v ceně 9 kr.

v maso (80 lib.) by se pro

měnilo . ^ ..... „ ■♦/» r> » 3 zl-

do hnoje by přišlo . . . 3'/s „ „ 1 „

100 lib. pokrutin by se v ta

kovém pádu zužitkovalo na 4 „

A chceme-li docela nízko počítati, tu mů

žeme úžitek ze zkrmených pokrutin počísti nej

méně na 3 zl. stř., tedy skoro na dvakrát tolik co

stojejí a na 1/3 neb i/i výše, než kdyby se byly

hned ke hnojení vynaložily. Krmí-li se jimi dojný

dobytek, tu možná přijmouti, že ze 100 liber po

krutin zplodí se na nejmíň 120 liber mléka (něco

přes vědro).

Údaje tyto nejsou však u psacího stolku je

nom snad vymyšleny, ony jsou vzaty z mnoho

letých zkoušek promyslných hospodářů. Kdo tedy

svému prospěchu rozumí, ten at jich .používá,

jistě že dobře pochodí, to jak v chlévě tak i na

poli. Pokrutiny jsou u nás posud to nejlacinější

krmidlo i hnojidlo.

2. Používání pokrutin na pole.

V Sasku bere se k úplnému pohnojení na

jitro 12 — 16 centů mletých pokrutin; v těžké

půdě vždy více nežli v lehké, protože v oné

zdlouhavěji uhnívají nežli v této. Ovšemže v těž

ké zase déle dodržují. Na mnoha místech, v pů

dách příliš vazkých neviděli z pokrutin skoro

žádného účinku, to ale vlastně jen tehdá, když

za čas vzrůstu panovalo přílišné sucho. Nejméně
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se tato mrva hodí na pole neb louky tuze mokré

anebo tuze suché.

Proto kdo chce s jistou jíti, tenat udělá jako

při kostích, at k pokrutinám bud přidá trochu

guana, anebo at je přimíchá ke hnoji. Smíšenina

pokrutin s guanem a zemí hodí se mnohem lépe

na luka anebo vůbec k jarnímu hnojení nežli po-

krutiny samy o sobě. Na některých místech do

sáhli zvlášt dobrého výsledku tím, že zároveň

s pokrutinami navezli i vápna.

Ku kterýmže úrodám pokrutiny nejlépe se

hodějí, to možná posouditi z jejich látek. Pokru

tiny obsahujou v sobě všecky potravné látky rost

lin, a z těch nejdůležitějších (dusíku, kostovky a

drasla) nemalé množství : proto se hodějí pokru

tiny ke všem rostlinám. V Sasku se prokázaly

rovně prospěšnými jak k obilí a olejnému osení

tak i na luka, na zemáky a j. Zatím ale kdybychom

kterému osení chtěli přece jakousi přednost dáti,

bylo by to osení olejné, nebot to může pokrutin

nejlépe užíti, protože tu nalezá všech látek, jež

na své zrní potřebuje, ba tytéž i v míře takové, jak

jich potřebuje.

Jestliže se pokrutin potřebuje ke hnojení

samých pro sebe, tedy aby se nedotýkaly se se

menem, a jemu snad na škodu nebyly, zaorají se

dříve mělko neb se zavláčejí, a potom teprv se

seje.

V Belgii používá se pokrutin nejvíce jen na

lekuto : oni je tam házejí do nádržek na hnojnici,

a když se zde rozmočily a zahnily, vyvážejí je

pak s hnojnici na pole. Takovým způsobem účin-

kujou pokrutiny hned. Arci že účinek ten není

8*
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hrubě trvalý, ale na tom nezáleží belgickému ho

spodáři, jen když se mu jeho hnojba hned prvního

roku vyplatí, druhého roku hnojí zas a lak kaž

dého roku, přitom má každého roku svou plnou

úrodu. A věru je až ku podivu, co tito lidé se

svou hnojnicí umějí ze své půdy vytěžiti. Kdo to

neviděl, sotva by uvěřil.

Sladový prejt.

Klíčky neboli prejt sladový je podlé svých

látek velice podoben pokrutinám, jenže účinkuje

daleko rychleji než tyto ; při své outlosti rozru

šuje se v zemi velmi snadno. Pro hospodáře jest

však prejt ten jen málo důležitý, protože ho jen

po skrovnu dostati možná. V sladovnách dobývá

se ze 100 liber ječmene jenom 3 neb nanejvýš

4 libry suchého prejtu. Při vyšetření ječného zrní

a sladového prejtu od té samé sorty ječmene na

leznul se mezi nimi následující rozdíl :

V 1000 librách (docela vyschlých) bylo ob

saženo :

Látek v zrní jecnem
v prejtu sla

dovém

Látek živočných . . .

v tom dusíku

Látek zemných . . .

975

2 4

25

v tom drasla a sody

vápna a hořčenu

kostovky . .

křemenky . .

6

' 3

8

7

lib. 915

40

85

20

9

14

36

lil).
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Klíčky jsou kořínky mladé ječmenné rost

liny, ony se vytasejí nejdříve ze všech částek

rostliny, když činnost životní v semenu se byla

probudila. Povolání jejich jest, aby ostatním čá

stím přivodily potravu. Proto jsou také, jak onen

rozbor ukazuje, o tolik bohatší na dusík i na lá

tky zemné nežli zrní samo. Z tohotě na jevu, jak

právě za prvního svého mládí rostliny potřebujou

hojné potravy, i jak tedy důležité, aby ji tu hned

nalezly. /

Použije-li se sladového prejtu co hnojiva, tu

ovšem je účinek jeho velmi rychlý i vydatný.

Kdoby se o tom přesvědčiti chtěl, necht posype

prejtem někde kus trávníku, i brzy uvidí jeho úči

nek. Že účinek ten připadá hlavně na první rok

i že není trvalý, snadno se každý domyslí, tak i

to, že pohnojí-li se prejtem silně, obilí snadno le

hne. Cena sladového prejtu může se považovati

asi zároveň pokrutinám. V Sasku se ho prodává

cent za 48 kr. až i za 1 zl. 12 kr. siř., i používá

se ho tam ku hnojení luk anebo za přísadu k do

bytčímu hnoji. Ještě větší užitek však poskytuje,

zkrmí-li se.
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. I.

Soli čpavkové. Sanytr. Močovina. Hnojná

moučka. Mrva na strojení semena a jiná

dělaná mrvidla.

v

Cím více hospodářství se zdokonaluje, čím

více se hledí, by z hospodářství co nejvíce se

vytěžilo, tím větší činí se potřeba dusíku a ko-

stovky. Obého jest potřeba jak ke krmení, tak ke

hnojení. Jenom pící, v níž je dostatek dusíku a

kostovky, krmí se dobytek dobře; a jenom po

mrvě, v níž je dostatek dusíku a kostovky, roste

osení dobře. Úkol rolnické lučby jest tedy: ohlí

žeti se v přírodě, prohlédati její pokladnici, zdali

by v ní nenalezl věci, obsahující v sobě dusík a

kostovku. Nalezne-li pak, tut je další úkol: sta

rati se, by věc byla k potřebě přizpůsobena.

Možná, že věc v sobě obsahuje dusík neb ko-

stoYku, ale tak pevně zajaté nebo v způsobu tako

vém, že by se nerozpustily, že by jich rostlina

do sebe vsáti nemohla : úkol lučby tedy jest po

starati se i ukázati cesty a prostředky, jimiž by

látky ty se upravily, jimiž by učiněny byly roz

pustnými a rostlinám záživnymi. K tomu pak,

tak-li by věc byla na objem příliš holema, žeby

k odvážení na dálku se nehodila, třebatě postarati

se, by věc nějak se srazila, by z ní učiněn byl vý

1*



tah, tak aby potom třebas centem výtahu toho

pořídil tolik jako 10 — 20—30 centem věci surové.

Ve všech těchto třech směrech prokázala se

lučba účinnou. Objevenot mocná ložiska soli velmi

dusičnaté (sanytru sodového) v krajinách Chil

ských a Peruanských (v Americe); objevenot

mocná ložiska zkamenělých kostí a zkamenělého

trusu, bohatých na kostovku, to v jistých horni

nách anglických a severo-amerických. V kamen

ném uhlí nalezeno dusík ; leč dusík tak pevně za

jatý, že byt kamenné uhlí kdo ví jak dlouho v zemi

leželo, dusík jeho by se nevyrušil. Však pálí-li

se kamenné uhlí v uzavřité nádobě, vyruší se jeho

dusík, stana se rozpustným i rostlinstvu záživným.

Na tisíce centů solí čpavkových dobývá se ted

z vody plynové (t. z vody, skrze niž svítiplyn,

dobývaný z kamenného uhlí se vede, by se oči

stil) — voda ta druhdy vylévala se do řeky : nyní

dobyté z ní soli čpavkové, smíšené s rozpuštěnou

kostí zkamenělinou, poskytují mrvu, jejíž látky

jsou ty samé jako nejlepšího guana a účinek na

pole tentýž. V Angličanech se nyní dělané té

mrvy velmi mnoho potřebuje — s prospěchem pře-

výborným.

Podobně hledí se pořád víc a víc, by se po

užilo hnoje ze záchodů ve velkých městech, jehož

posud taková síla na zmar přicházela. Hledít se,

by hnůj ten, jakož i všeliké jiné odpadky, na př.

z řeznických jatek, srazily se v hmotu menší, pří—

ručnější (v hnojnou moučku). Ve Francouzích robí

se nyní tolik moučky, že ji až vyvážejí do Ame

riky, tamějším francouzským osadám na mrvení

cukrové třtiny a bavlněných sadů. Však i v Praze



robí se už táž moučka, robí se jí rok od roku po

řád víc a více.

Leč při všem že lučba to vsecko účinkuje

neb cestu k tomu ukazuje, je přece dost často

slyšeti otázku: A co prospívá lučba polnímu ho

spodářství nebo co mu prospěla? — Ba, pro-

spěla-liž? — myslím, kdyby byla lučba nic jiného

nebyla dovedla, než že ukázala, kterak kostnatá

zkamenělina a kamenné uhlí, pozůstatky to za

šlého předvěkého zvířetstva a rostlinstva mohou

posloužiti k výživě nynějšího rostlinstva a zvířet

stva, už to by bylo prospěchu dost. A pak což

to není žádný zisk, že lučba vede k poznání přírody,

že nás vede k poznání tajemného působení jejího ?

Tuším že duševní tento zisk je větší hmotného, ač

se hned tak na místě zpeněžiti nedá. Kdo poznal

přírodu, kdo poznal, čeho si žádá, ten dovede také

spíše si poraditi, dovede ve svém jednání moudře

se zaříditi.

Z uvedeních svrchu mrvidel vyznačujou se

největší díl velikou svou bohatostí na dusík, t. na

dusík záživný (čpavek nebo dusnovku): všecky

pomáhají tedy k bujnému vzr&stu, rovně jako Peru

anské guano ; ač od tohoto se nicméně různějí tím,

že do sebe nemají kostovky anebo ne tolik. Nedo

statek tento (nedostatek látky semeno-tvorné) činí,

že tytyž ne tak dobře hoděj se samotny na po-

hnojení, za to ale jsou výborná přísada, výborné

podněcovadlo k mrvám nejapným, zdlouhavě účin

kujícím, na př. k chlevskému hnoji, ke kostím atd.;

nebot těmto dodávají, čeho se jim nedostává:

lehkozáživného dusíku, bujecí síly.

Že však těchto mrvidel dosud jen málo se
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potřebuje, príčina toho vězí pouze ve vysoké jejich

ceně; s guanem se posud měrili nemohou. Vy

soká ta cena není však nic nutného, nenít proto

.tak vysoká, jakoby snad věcí těch nebyla v pří

rodě dost velká zásoba, nebo jakoby uměním

nedalo se jich dostatek dobýti : výška ceny záleží

více v tom, že poptávka na ně nebyla dost hojna,

že se dobývání jich nebo obchod s nimi neprovo

zoval posud ve velku. Však jak poptávka po nich

a zpotřeba se rozmnoží, rozmnožej se i prostředky

k zadosti učinění, a tím samým zmenšej se i vý

lohy spojené s dobýváním a přivážením.

Soli čpavkové.

čpavek, jak povědomo, jest sloučenina dusíku

s vodíkem, jest jako uhnilý dusík. Samočistý čpa

vek jest větřina, to větřina zápachu velmi ostrého,

štiplavého, povahy louhovité. S kyselinami slučuje

se čpavek velmi rád. Sloučí-li se čpavek s ně

jakou kyselinou, pozbývá tudy své větřitosti, po

zbývá i své louhovité povahy; ostrý jeho zápach

ztratí se. Čpavek sloučen s kyselinou nečpí více

a bývá povahy tuhé. Z kyselin činí však v tom

ohledu výmínku uhelka. Uhelka jak známo jest

kyselina, to kyselina větřitá: sloučí-li se čpavek

s uhelkou, zůstává zplodina jejich (uhlan čpav

kový) větřit a čpí přece, ač ne tak ostře jako

samopouhý čpavek. V způsobu tom (jako uhlan

čpavkový) vyvinuje se čpavek z hnijících věcí, po

cházejících od zvířat, na př. z moče a hnoje. Jinak

ale sloučen s některou jinou kyselinou ztužuje se



čpavek, poskytujíc tudy hmotu, která je jako sůl.

Sloučeniny takové slovou soli, soli čpavkové.

Z nejznámějších čpavkových solí jsou: sal-

miak (čpavek se solovkou), siran čpavkový (čpa

vek se sirnovkou), dusan čpavkový (čpavek s dus-

novkou). Všecky tyto soli, použije-li se jich na

pole, účinkujou velmi spěšně i mocně; zkoušek

o to učiněno bez počtu, i všemi se znamenitá

účinnost týchž soli dokázala.

Nenít však hnití jediná cesta, by z věcí, obsa

hujících v sobě dusík, čpavek se zplodil: čpavek

může se zploditi i jinou cestou — pálením — to

pálením na uzavřito nebo hořením nedokonalým.

Pálíme-li nějakou dusičnatou věc na uzavřito,

na př. v nádobě, kde by vzduch neměl přístupu,

plodí se z věci, kromě všelikých par a dymů,

též čpavek, t. uhlan čpavkový, čpavek ten, při

dá—li se k němu sirnovky, solovky neb jiné ky

seliny, upoutá se : uhelka se odsadí, a na místo

ní vstoupí přidaná kyselina, a je z toho pak tuhá

čpavková sůl. Tato cesta nastupuje se ted vůbec

v lučebnických dílnách, by se vydobylo salmiaku

neb jiných čpavkových solí.

Způsobem tím je možná i z věcí, které jinak

v zemi nehnij ou, na př. z kamenného uhlí, dobyti

výborné mrvy. Všecko kamenné uhlí obsahuje

v sobě něco dusíku ; leč dusík ten je tak pevně

v uhlí spoután, že kdyby drobným uhlím (uhelným

mourem) pohnojil, rostlinám by nic nepomohl —

uhlí neshnije, dusík jeho nevyruší, nerozpustí se.

Leč dostane-li se uhlí na výhřev, výhřev snímá

dusíku jeho pouta. Pálí-li se kamenné uhlí na uza
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vřito, kde vzduch nemá, přístupu, vyrušuje se z uhlí

dusík ve způsobě čpavku.

Tak na uzavřito pálí se kamenné uhlí v ply

nárnách (kde z kamenného uhlí dobývá se svíti

plyn na osvěcováni měst) ; uhlí pálí se tu v želez

ných uzavřitých troubách, z nichž z každé vychází

roura, po níž vyvinující se plyn dále se vede.

Plyn ten nese s sebou čpavek. Aby pak z čpavku

toho se očistil, vede se plyn do kádi s vodou:

svítiplyn skrze vodu prochází, čpavek pak se

v ní zachycuje. A voda ta, tot plynová voda,

kteráž druhdy se vylévala. Když voda čpavkem

se byla nasytila, stáhne se do jiných nádob a zde

se k ní přidá sirnovky neb solovky. Na to se voda

ta vleje na kotle a vyvaří: na dně pozůstane ku

konci suchá sůl — sůl čpavková. Přidalo-li se

sirnovky, jest sůl ta : siran čpavkový ; přidalo-li

se solovky (Salzsáure), jest sůl ta salmiak. Tím

způsobem dobývá se nyní v Dráždanské plynárně

za mnoho tisíc dolarů siranu čpavkového, a v Praž

ské plynárně (v Karlíně) za mnoho tisíc zlatých

salmiaku.

Však, jako už svrchu zmíněno, čpavek plodí

se z kamenného uhlí toliko když toto se pálí, anot

k němu povětří nemá přístupu: je-li však přístup,

tu je jináče. Pálí-li se uhlí, an k němu vzduch má

dokonalý přístup, tu se neplodí více žádný čpavek,

dusík vyrušuje se samoprost a s dýmem do po

větří uprchá.

Zatím ale, aby uhlí takto dokonale hořelo,

toho v našich kamnách a v jiných nístějích nikdá

není ; kdyby dokonale hořelo, nevydávalo by žá

dného smradu, žádných sazí : těch ale vydává —
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důkaz to, že dokonale nehoří. Z nedokonalého ho

ření toho pochází, že se plodí též něco čpavku,

čpavek ten zhustuje se z části v sazích a s nimi

v komíně se osazuje. Ze v sazích skutečně čpavek

vězí, o tom možná se velmi snadno přesvědčiti —

hašeným vápnem. Třebat jen hašeného vápna smí

siti dohromady se sazemi od kamenného uhlí, i

hned je čiti silné, ostré čpění. Hašené vápno jest

tak dobře luhovec jako čpavek, ale luhovec—uhel-

ky daleko chtivější: prijdou— li medle vápno a uhlan

čpavkový dohromady, vápno chopí se od čpavku

uhelky a čpavek tudy vyproštěn uprchá, ozna

čujíc svou přítomnost čpěním.

Odtud také pochodí, že saze, zvláště saze

z kamenného uhlí, jsou tak výborná mrva rostlinám.

ZáležíE to hlavně v bohatosti jejich na čpavek.

Zatím ale, co takto čpavku v sazích se za

chycuje, toho je jen malá část: daleko větší část

uchází ho s dýmem do povětří. A povážíme-li, co

tu komínů, pod nimiž se kamenným uhlím topí —

jest to jistě velká síla čpavku, kteráž tudy do po

větří se roztrácí. Zvláště mnoho čpavku plodí se

v milířích, kde kamenné uhlí vypalujou na koks,

by tohoto pak použili do železných hutí neb jinak.

Uhlí se tu pálí jen dušeně, jen za skrovného pří

stupu vzduchu : čpavku plodí se tu tedy velká

síla. Věru stálo by za to, polnímu hospodářství

prokázala by se tudy veliká služba, kdyby se vy

nalezl nějaký snadný prostředek, by čpavek ten

schytati se mohl. Počítáme-li, že cent kamenného

uhlí dá as 3/4 libry čpavku — a to je dost nízko

počítáno: dalo by 100.000 centů uhlí tolik čpavku,

jako je ho v 4000 centů nejlepšího guana. A to je

X
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mrva, jejíž peněžilou cenu můžeme při nejmenším

počítati na 20.000 zl. stř. No, a snad-li se takto

málo kamenného uhlí v Cechách vypálí? Vypálí

se ho víc. Milíře takové na dělání koksu jsou

v Radnicích a v Kladně; v Kladně na př. jest jich

as 10.

Podobně uchází síla čpavku do povětří v želez

ných hutích, kde kamenným uhlím se topí. Při zkou

škách, jež jeden lučebník v Angličanech o to učinil,

ukázalo se, že z jediné vysoké pece možná snadno,

bez hrubých výloh, tolik čpavku získati, že stačí

co den na urobení 2 centů salmiaku nebo 3 centů

siranu čpavkového

Salmiak. Čpavková tato sůl je ze všech nej

známější ; salmiaku potřebuje se mnoho jak v řeme

slech tak v lékárnách (lékaři ho předepisujou).

V centu salmiaku je obsaženo 26 liber dusíku,

neboli 31 Va lib- čpavku. A však salmiak přijde

posud draho; přečištěného, jak u kupců se pro

dává, stojí cent 35 zl. stř. i výše; k mrvení s ním

tedy není nic. Aby k mrvení se hodil, musel by být

víc než o polovic lacinější.

Stran čpavkový. Sůl tato dobývá se teď" nej

více z plynové vody. Čistý siran čpavkový jest

barvy bílé, vlastně jest bez barvy, tak jako ledek,

sanytr neb jiné soli. Prodávát se ho však také jedna

sorta barvy černé neb šeré — jest to čpavko-siran

surový, nepřečištěný. černá barva jeho pochodí

z trochy dehtu, uvázlého v plynové vodě, kte

rýžto dehet pražením vyschlé též soli byl zuhelněl.

Cpavko-siran ten, ač lacinější nežli salmiak,

přijde však přece dráže nežli guano. Při zkouškách,

učiněných s ním a s guanem na poli, ukázalo se,
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že v průměru vydá čpavko-siran as o 1/i větší

výnos nežli dobré guano — vyjmouc toliko řepu;

při řepě ukázalo se guano skoro vesměs yýnos-

nější; to nejspíše skrze jeho kostovku, na níž

guano je bohato, a kteréž řepa je zvláště žádostiva.

Přičiníme-li k hnojnici sirnovky nebo vitro-

límu (zeleného nickamínku) nebo ke hnoji gypsu,

chtíce vyvinující se z nich čpavek upoutati, zplodí

se tudy rovněž siran čpavkový. Hnojnice neb

hnůj jsou ovšem účinnější s touže přísadou ; a že

jsou účinnější, to záleží pouze v jejich čpavko-

siranu. Podobně i v sazích z kamenného uhlí vě

zící čpavek jest hlavním dílem čpavko-siran;

nebot kamenné uhlí drží v sobě něco síry, a síra

ta shárajíc proměňuje se z části v sirnovku, kte

rážto setkávajíc se s párou čpavkovou, s ní se

slučuje.

Na upoutání čpavku slouží též kyselina, nale

zající se v bahně z rybníků, močálů, v zemi slatin-

naté atd. Takto upoutaný nachází se pak v hroma

dách míšeného, sbíraného hnoje.

Dobré Peruanské guano záleží as od polovic

ze samých čpavkových solí. Čpavek jest tu sloučen

s kyselinami : s močovkou, se štavelkou, kostovkou

a něco též se solovkou.

■ . ■ ■ , i ■■ ■ . .. i

Sanytr.

Mnohý z hospodářův měl snad už příležitost

zkusiti na pole rum z chlévů, z chlevních zdí:

kdo zkusil, ten jistě se přesvědčil o znamenité

účinnosti rumu toho. Co jest, čím rum ten účin

kuje? Rum ten účinkuje hlavně svým sanytrem.
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Na chlévních zdích plodí se rád sanytr; sanytr

je, jak říkáme, rozežírá, jsouc příčinou jejich zkázy.

Sanytr ten sluje sanytr vápenný. Vápenný

proto, že v sobě obsahuje vápno, že se tvoří

z vápna, z vápenné malty neb obmítky. Kromě

vápna obsahuje v sobě týž sanytr spolu dusnovku—

on jest sloučenina vápna s dusnockou.

Oučinkující pak v sanytru jest vlastně jeho

dusnovka — oučinkující proto, že v sobě drží za-

loučený, jako přistrojený dusík, jehož rostliny ku

svému zdaru tak velice potřebujou.

Kdybychom si sloučenost sanytru po lučeb-

nicku představiti chtěli, vypadalo by as takto :

!. - . vápník
váPnen kyslík

, dusík
dusnovka j kyglík

Takové jest tedy sloučení sanytru. Jak viděti,

jest dosti složité, jest dvoupárkové, či jak lučeb

níci říkají: podvojné.

To však byl sanytr vápenný. Kromě vápen

ného máme však ještě kolikero jiných sanytrů,

máme sanytr draslový a sodový.

Sanytr draslový jest vůbec známý, jest to

ten samý, jejž u kupců prodávají, jehož se potře

buje na dělání prachu, k nakládání masa a k jinému.

Méně známý jest však sanytr sodový; ten

se přiváží z Ameriky a potřeboval se dosud u nás

toliko na robení dusnovky (Salpetersáure, Scheide-

wasser).

Sloučení sanytru draslového a sodového jest

následující:
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. i , , ( draslík
l draslen í , ,,,

Sanytr draslový ^

f dusnovka t , ,,.
> | kyslík.

t soděn J g*

Sanytr sodový 5J|ík

' dusn0vka I kyslík.

Jak viděti, sloučení obou těch sanytrů jest

to samé jako sloučení sanytru vápenného ; toliko

co při vápenném je vápník, je při oněch dvou

draslík neb sodík.

Každý sanytr dává se poznati tím, že nasypán

na žeřavé uhlí tznitná se a praská.

Každý sanytr rozpouští se lehko ve vodě —

zvláště lehko však sanytr sodový a vápenný ; tyto

jsou velmi chtivé vody — ve vlhku mokvají. Na

dělání prachu nehodí se proto leč jen sanytr dra-

slový (obyčejný) ; nebot prach, zhotovený ze sa

nytru sodového neb vápenného, nechytal by dobře,

vlhkem by mokval.

Každý sanytr jest výborná mrva na pole ; ne-

bot on poskytuje rostlinám, čehož se jim obyčejně

nejvíce nedostává: dusíku.

Nuž ale, odkud sanytr vzíti? který?

S vápenným není nic— není ho ; alespoň kou

piti ho nedostane. Draslový zase je drahý; ač i toho

by se nedostávalo, kdyby ho chtěl u větší míře

potřebovati — k hnojení. Nezbývá tedy než jen

sanytr sodový. A toho je dost a dost. V jižní Ame

rice, v zemích nazvaných Peru a Chili, jest sanytru

toho taková záloha, že kdyby v celé Evropě všichni
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hospodářové na mrvení ho potřebovali, nezpotře-

hovali by ho ani za sto let. Pouze v jedné krajině

v Chili jest sanytrové takové ložisko zdélí na 30

mil a mocné na 2—3, ba místy až na 8 střevíců.

Ale jsout to smutné krajiny, kde sanytr ten

kopají — ani travičky tam nespatří, nerci-li jaký

keř nebo strom — všecko pusté a zprahlé, jedna

holá poušt. Příčina pustoty té nezáleží arci v sa-

nytru, alebrž v nedostatku vláhy — v těch místech

celý rok ani nesprchne. Však kdyby pršelo, sanytr

by se neudržel, aniž by tam byl povstal. Kdyby

sanytrovité takové ložisko octlo se u nás, bylo by

v krátkém čase to tam : sanytr by se deštěm roz

pustil a vtáhl by se vodou do země, zde ovšem do

pramenů, odtud do potoků, až by řekou do moře

zanesen byl.

Sanytrovité ony kraje v Peru a Chili ležej

v sousedství ostrovů, na nichž kopají guano (guano

Peruanské). Položení jejich je to samé, bezdeštné.

Sanytrovitá ona ložiska v Americe jsou už

asi 100 let Evropanům známa; co sanytr z nich

však v Evropě se potřebuje, tomu je teprv ne

mnoho let. Vedlot se sanytru tak jako guanu.

O guanu vědělo se v Evropě ode 200 let: a přece

dávno-li tomu, co se ho v Evropě potřebuje? Není

tomu než asi 13 let. A co se ho ted zpotřebuje!

Vezměm na př. Sasko. První guano octlo se

v Sasích roku 1842, a tu ho potřebováno 5 centů.

A jak se od té doby zpotřeba jeho rozmnožila!

Podlé úředních výkazů koupilo a zpotřebovalo se

v Sasích guana:
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jku 1842 a • • • - %J

» 1843 .'.- . 606

v
1844 -k . . ■; 404

» 1845 .... 2215

»
1846 5568

»V: •1847 ,: . . . 20.403

y>
1848 ... . 18.645

»
1849 .... 20.804

7)
1850 .... 19.725

r>
1851 .... 38.284

n 1852 .... 60.483

centů

Do Angličan bylo posledně jmenovaného roku

1852 přiveženo guana 2,356.705 centů; začež

angličtí hospodáři zaplatili ke 12 milionům zlatých

na stříbře.

Podobný obrat udává se nyní se sanytrem.

Ještě roku 1830, kde náklad téhož sanytru (po

korábu) byl do Angličan zaslán, nenalezl tam

žádného kupce. A co se ho tam odbývá! Z jedi

ného přístavu Peruanského, nazvaného lquique,

vyvezlo se roku 1852 sanytru na půl pata mili

onů centů ; začež se stržilo k 50 milionům zlatých

stříbra.

Minulého roku platil v Praze cent ameri

ckého sanytru 12 zl. stř. (v bankovkách) ; později

však, kde stříbru přirazilo, vystoupila cena jeho;

na ten čas platí ho cent 18 zl. stř. Ve dvacetní

kách přišel by snad asi na 11 zl. stř.

Velká to dost drahota ! A nemusela by být —

sanytru je tolik a dobývání tak lehké 1 třebat jen

svrchní prst odhrábnouti, a sanytr se pak kope,

tak jako se kope písek neb oblátkové kamení.

A pak co je hlavní — sanytrová ta ložiska nejsou
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daleko od moře, dovoz po nápravě tedy krátký.

Ložisko, z něhož se na ten čas hlavně těží, nachá

zející se v poušti, nazvané Tamarugal, není od

moře přímou cestou než jen asi na 2 mile vzdálené.

Ano, daleko není, ale nedostává se pořádné

cesty. Pro mnohé okliky a neschůdnosti trvá cesta

až k přístavu celý den. Sanytr nakládá se v py

tlích na mezky, a tak na místo se dováží, vlastně

donáší — vozů potřebovati nelze.

Však není pochybnosti, jak odbyt na sanytr

se rozmnoží, že se tam vystaví řádná silnice, sa-

nytru pak spadne.

Jiná pak příčina drahoty sanytru záleží v tom,

že všechen sanytr, co posud do Evropy se přiváží,

přiváží se prečištěn. Dosavad se sanytru potřebo

valo hlavně jen k potřebám řemeslním, na robení

dusnovky: a na to arcitbylo potřeba přečištěného.

Jak sanytr na místě se vykope, je znečištěn tro

chou země a některými jinými solmi. Ze země té

a z ostatních přímětků očistí se sanytr, an se roz

pustí ve vodě — země a ostatní přímětky ustojej

se ke dnu. Na to se sanytrová voda sleje a na

kotli vyvaří : na dně ostane čistý sanytr ; alespoň

pokudsi čistý. Nyní třeba ale povážiti, jakého ná

kladu takové vyvaření v těch místech stojí! Na

místě není žádné vody ani jakého paliva — všecko

musej přivážeti z daleka ; zvláště z daleka palivo.

Palivo (kamenné uhlí) přiváží se až z Angličan.

Jaká to ohromná dálka! Popatří-li kdo na mapu,

tu vidí : země Peruanská a Chilská ležej na druhé,

na zadní straně Ameriky — chce-li tam z Evropy

dojeti, musí celou Ameriku obejeti. Kolik tu tisíc

mil?
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No, a tak-liž je hospodářům potřeba sanytru

přečištěného ? Není potřeba. Přečištěného je po

třeba toliko fabrikantům a lučebníkům; hospodářům

však na pole hodí se i nepřečištěný, surový. Že

se však surový posud do Evropy nepřivážel, pří

čina toho jest pouze ta, že surový nebyl posud

žádán, že hospodáři si sanytru málo nebo nic ne

všímali ; nebo těch několik, co sanytr posud v po

třebu vzali — na zkoušku, to nestojí hrubě za řeč.

Zkrátka záležít pouze na hospodářích, by o sa

nytr více se hlásili, by ho více v potřebu brali :

a přiveze se jim sanytru, co ho budou chtít, i jak

ho budou chtít, přiveze se jim laciného. Není po

chybnosti, že svým časem bude možná týž sanytr

dostati u nás proti nynějšku za poloviční peníze.

Jiné dobré při sanytru jest pak to, že není

tak snadno se obávati, by prodej jeho dostal se do

jedněch výhradních rukou, jako je při guanu. Ze

guano je tak drahé, to záleží v takovém samo-

prodeji, že prodej jeho vězí jenom v jedněch vý

hradních rukou. Peruanská vláda uzavřela smlouvu

s jedním obchodním domem anglickým, jmenem

Gibbs a synově v Londýně, pustivši jemu veškerý

vývoz a prodej guana. Obchodník ten dělá arci cenu

jak se mu zlíbí ; soupeře v obchodu nemá žádného.

K tomu táhne Peruanská vláda z každého centu

naloženého guana poplatku 4 stříbrné dvacetníky.

A to jsou příjmy z tolika milionů centů, co se do

roka vyveze ! To je poklad — těch několik ostrůvků

s ptačím trusem ! Peruanské vládě vynáší do roka

přes 40 milionů zl. stř.

Z té příčiny není také naděje, by guanu

spadlo; nemůže spadnouti — angličtí hospodáři
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namleli se o to až dosti hubou a nažádali své vlády,

by jim slevení na guanu vymohla: ale vše na zmar.

A přece může k tomu dojíti, že guanu spadne

— sanytr může to způsobiti. Jak mile sanytru jen

trochu spadne, musej s guanem též dolů; nebot

zkoušky učiněné se sanytrem ukázaly, že cent

sanytru vydá často více, na mnohých půdách i

dvakráte tolik co cent guana.

Aby však sanytr taktéž vzat byl u výhradní

samoprodej, toho není se obávati: sanytrovité

kraje jsou příliš rozlehlé, nenalezajíce se v zemi

pouze jedněch pánů, nébrž v zemích několikera

pánů ; nalezajít se kromě Peruánské země i v Chili

a pak i v státu, nazvaném Bolivia, sousedícím se

zemí Peruanskou. Zde v Bolivii jest rozsáhlá sany-

trovitá poušt, jménem Atakama.

Slovem, americkému sanytru nastává v Evro

pě veliká budoucnost; neuplyne mnoho let, a i u

nás v čechách bude se sanytru v hojnosti na pole

potřebovati.

Nuž ale, kde hodí se sanytr? jak účinkuje?

jaké poskytl výnosy ? — Udáme toho zde některé

příklady; udáme spolu i půdu, jaká byla? co na ni

zaseto neb nasázíno? čím pohnojíno i jaký výnos

z toho? Příklady ty jsou vzaty nejvíce z Angličan.

Pšenice

Pfida pohnojíno sklidilo se

po jitru po jitru

zrní slámy

suchá kame . , 1520, — lib.

nitá sanytru 180 lib. . . . 1820, — »

vlhká písčitá . , 1220, — »

sanytru 1 80 lib. . . . 1940, — .

2230, 2880 .

sanytru 120 lib. . . . 2860, 5890 .
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Půda pohnojíno

po jítru

Pšenice

Zimní

žito

dobrá hlíno

vitá

jílovitá

Oves

Jetel

Jetel

s travinou

Luční

tráva

nepohnojíno

sanytru 120 lib.

guana 240 lib.

nepobnojíno ,

sanytru 360 lib

hubená hlinka nepohnojíno .

sanytru 220 lib

guana 250 lib.

hnoje 530 centS

sanytru 120 lib.

mletých pokrut. 9 centů

nepohnojíno

sanytru 180 lib.

guana 240 lib

nepohnojíno .

sanytru 100 lib.

guano špat. 1 75

na seno úrodná nepohnojíno .

naplavenina sanytru 180 lib.

nepohnojíno

sanytru 200 lib.

nepohnojíno .

sanytru 240 lib

guana 120 lib.

Ječmen dobrá hlínov.

vápenitá

hlínovitá

naplavenina

hlínovitá

stará louka

lib

sklidilo se

po jitru

zrní slámy

1700,

2290,

2260,

2390,

2960,

768,

2121,

38801ib.

4620 .

5420 .

3340 •

4830 .

3350 .

4470 .

2120, '4730

2970, 3121

2760,

2620,

1850,

2650,

2750,

1570,

1930,

1860,

roku 1.

4000,

2940.

3480 .

2580 .

3200 .

3450 .

1750 .

2350 .

1960 .

3420 .

5980 .

4920 .

8600 .

4700 •

6900 .

5790 .

roku 2.

4490lib.

5890, 4390

5580, 4830

nepohnojíno .

sanytru 250 lib

guana 300 lib.

A takových pokusů dalo by se ještě veliké

množství uvésti, ukazujících vesměs velikou pro

spěšnost sanytru na pole.

Vůbec, co posud všelikými zkouškami se se

znalo, může se říci, že sanytr prospívá zvláště

k obilí, potom jeteli a trávě — u této prokázal se

sanytr větším dílem prospěšnější nežli guano. Menší
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prospěch ze sanytru byl však na zemácích ; ač i při

těchto docílilo se sanytrem nezrídka neobyčejných

výnosů. Ještě slaběji prospíval sanytr řepě (cukrové

i vodnici), kdež zatím guano výborne slouží.

Nejlepší prospěch ukázal se ze sanytru na

půdách chladných, těžkých — tak alespoň zkusili

hospodáři angličtí.

Ostatně, kdo by myslil, když sanytru koupil,

že nepotřebuje pak jiné mrvy, ten by se velice

mýlil. Sanytr jest arci výborná mrva, poskytujíc

rostlinám toho nejhlavnějšího (dusíku), ale to není

ještě všecko; rostliny potřebujou kromě dusíku

ještě jiných látek, jmenovitě nedostává se jim

často kostovky, potřebné k hojnému i dokonalému

vyvinutí semena: o tu tedy i o ostatní třeba se

též postarati. O kostovku bylo by arci nejlépe

postaráno přísadou mletých kosti. Však i obyčejný

dobytčí hnůj obnáší v sobě něco kostovky a mimo

tu i ostatní na vzrůst potřebné látky. Nejlépe tedy,

aby se pohnojilo jak obyčejně, a na to pak přidalo

se sanytru. ,

Nejlépe užije se sanytru, anot se ho použije

na vrch na potroušení, když už osení vzešlo. Sa

nytr není prchav ; leže na vrchu nevyvětrá tak jako

guano nebo obyčejný hnůj. K tomu, jsa lehko roz-

pustliv, rozpustí se prvním deštěm a do země se

vtáhne, kdežto arci kořínkům v potravu se dostane.

Sanytr hodí se zvlášt dobře na zimní osení,

když přes zimu silně vyhynulo — k potroušení na

vrch. Chorému, slabému osení může se tudy velmi

pomoci, a žeň tudy pojistiti.

Taktéž prospívá potroušení sanytrem ijarému

osení, když je chudé neb nějak utrpělo. Anglický



21

hospodář Fusey vypravuje, že roku 1852 zasil po

14 korců ječmene — zasil jej časně zjara; později

však uhodily silné mrazy a ječmen velmi utrpěl.

Umínil si zkusiti sanylr, zdali by ten nepomohl —

půda byla jinak v dobré síle. Dal tedy pole sanytrem

pohoditi, ale velmi skrovně : na korec nepřišlo než

jen asi 26 liber. K sanytru přimíchal morské

soli, as dvakrát tolik; to však ne proto, jakoby

snad ke vzrůstu sůl co prospívala — ta neprospívá

skoro nic —, ale aby tudy účinnost sanytru zmírnil,

kdyby snad za jeho působením ječmen příliš bujně

do výšky hnal. As po korec nechal nepotroušíno,

aby viděl, jaký bude rozdíl.

Ted jaký byl účinek ze sanytru? Účinek

byl výborný. Kde bylo potroušíno, zotavil se je

čmen v krátce a rostl velmi bujně ; ke žním byl o

Va střevíce vyšší než kde bylo nepotroušíno. Když

se mlátilo, vymlátilo se z nepotroušeného po korci

15 korců, z potroušeného pak 18 korců. Výloha

za sanytr a za sůl obnášela na korec něco přes

2 zl. stř. Zisk tedy hojný. K tomu byl z potrou

šeného pole ječmen v zrnu daleko pěknější a

slámy z něho mnohem více.

Kdo by sanytr na pole zkusiti chtěl — třebas

jen v malém, na libry, dostane jej koupiti vKar-

líně (na předměstí Pražském) u p. Šebka. P. Šebek

jest lučebník a potřebuje sanytr na dobývání

dusnovky. Libru sanytru chce na ten čas přepu

stiti každému po 11 kr. siř. Pakliby stříbru spadlo,

byl by lacinější. Byt jeho jest v Karlíně ve Sv.-

Annské ulici (kudy jde most od železnice) č. 172,

„u české koruny".
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Močovina, hnojná moučka a jiná dělaná

mrvidla.

Při těchto mrvidlech přijde velmi mnoho na

to, jak jsou dělána, co v sobě obsahujou; podlé

toho řídí se jejich účinnost. V Angličanech je velmi

mnoho fabrik na dělání takových mrvidel, a mnohé

z fabrik těch požívají veliké důvěry mezi hospo

dáři. Důvěru tu získaly si tím, že neslíbily víc

než čemu mohly dostáti, a co slíbily, že tomu také

dostávají. Bude-li tak také u nás, pak i naši

fabrikanti mrvidel budou moci být jisti dobrého

i stálého odbytu.

Močovina. Svaříme-li lidský moč, to s nále

žitou opatrností, by mezi svářením žádný dusík se

neztratil, nabudeme po svaření tuhého pozůstatku,

který byv dokonale vysušen, obsahuje v centu až

25 liber dusíku,

4 libry kostovky a

5 liber luhovců (hlavně drasla).

Na dusík jest tedy močovina ještě jednou

tak bohatá co dobré peruanské guano.

Však aby cent čisté, tuhé močoviny ob

držel, na to je potřeba as 25 centů čerstvého

dobrého moče, anebo což to samé jest: je na

to potřeba moče, co ho as 1000 lidí za den

pustí. Cenu močoviny té můžeme dobře na 10 zi.

stř. ceniti. V městě tedy, které má 100.000

obyvatelův (Praha má přes 140.000), kde moč

bez užitku uchází, můžeme ztrátu tu ceniti každo

denně na 1000 zl. stř. a do roka na 365.000 zl.

Ohromná to věru ztráta ! a to ztrácí se tak zbůh
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darma! člověk by takové plýtvání tou nejdraho

cennější mrvou sotva pochopil, kdyby zase ne

uvážil, jak těžko je mrvu tu shromážděti i jak

těžko ji vyvářeti. Aby člověk v městě, majícím

100.000 obyvatelův všechen moč na jedno místo

připravil, musel by ho co den 100 notných vozů

svézti a na vyvaření jeho potřeboval by denně

16—18 vozů kamenného uhlí. Jaký tu náklad,

jakých vozů, kotlů a staveb bylo by na to za

potřebí! Zatím ale, žeby nemožné bylo to vy

vésti, nemůže se říci; tím méně pak, žeby se

nevyplácelo. Vyplácelo by se jistotně, ale bylo by

na to potřeba notného kapitálu, a ten posud nikdo

neodvážil na takové opovržené zboží, jako je moč.

Jak vznesena pokládá se Evropa ve svém vzdě

lání nad čínou, ale věru, co se dotýče hledění

člověčích výkalů, tu by mohla Evropa k Číňanům

do školy jíti.

Mrva pak, ježto se mnohkdes pode jménem

močovina prodává, ta je zřídka kdy pouhá močo

vina — jako taková držela by se špatně ve způsobě

prachovité; vlhnouc slévala by se: nejvíce jest to

smíšenina s jinými zemnými, obyčejně méně plat

nými věcmi, často jen pouhý kompost, politý ně

kolikráte močem a pak vysušený; a takový nemá

pak arci té ceny jako pouhá močovina.

Hnojná moučka. Pod tím vyrozumívá se nej

více hnůj ze záchodů, který byv vysušen potom

na moučku se roztloukl. Mrva ta jest ovšem velmi

rozdílná podlé toho, jaký byl hnůj, a pak co všecko

se k němu dále přimíchalo.

P. Hoffmann, hotovitel hnojné moučky v Praze

(bytem v Karlíně č. 30), slíbil ve svém prohlášení,
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že moučka jeho bude obsahovati v centu 30 liber

látek dusičnatých (ne samého dusíku), 12—15 lib.

kostanu vápenného a horčenného: dostojí-li vždy

svému slovu, jako toho posud důkaz podal, bude

to mrva výborná, stojící za 1 zl. 30 kr. stř., za něž

jí cent prodává.

Ostatně je jistá věc, že hnojná moučka ne

účinkuje tak bystře jako guano, to proto, že, ač

v moučce vězí dosti dusíku, dusík ten není však

upraven, není uhnilý (čpavek), jako je v guanu.

Dobře by proto bylo, by fabrikanti o upravení

dusíku toho se postarali, alespoň z části; moučka

by tudy zbystřela a hned prvním rokem by zna

menitý účinek vydala.

Jiná dělaná mrvidla, jakých se v Angli

čanech všelikterých hotoví, těch u nás není ; pročež

o nich pomlčíme. Dobrota jejich jest též velmi roz

dílná ; řídit se podlé toho, jaké látky v sobě ob

sahuje.

Mrva na strojeni semena. Použíti na

strojení semena mrvnych látek jest zajisté velmi

užitečné ; pučící rostlina má tudy hned do začátku

něco, může brzo zesíleti a tak nehodám povětrnosti

lépe odolávati. Zatím ale mysliti, že by se tím ostatní

hnojení nahradilo nebo nepotřebným stalo, to by

byl veliký blud. Kdo by své semeno nastrojil a

nasil je v půdu nehnojenou neb jinak neúrodnou,

tu arci by mu semeno (při jinak pohodlné povětr

nosti) utěšené vzešlo: ale dlouho-li by útěcha ta

trvala ? jak by rostlina své kořínky dále vysadila,

tu by přišla na hubené — následek toho si každý

pomyslí. Jak zpočátku rostlina bujela, tak by po

zději krněla.
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♦

Ve Francouzích, v Angličanech a v Němcích

tropilo se před nedávnem se strojnou takovou

mrvou náramné šejdířství. Vyskytli! se spekulanti,

kteří vyhlašovali a prodávali jednak prášek, jednak

vodičku, kterouž když se obilí přistrojí, není pak

potřebí žádného hnojení. Nalezlot se skutečně

hospodářův, kteří uvěřili a koupili, a — napálili se.

Nejvíce však prospěla k odhalení šejdířstva toho

lučba; lučba ukázala, že co ti pánové prodávají za

zlatý, možná u kramáře dostati za groš.

Nejprospěšnější na strojení semena ukázala

se posud smíšenina z jemné moučky z kosti (též

dřevěného popele), gypsu a sanytru. Aby mí

šená ta moučka na semeno nalípla, pomokří se

semeno klihovou vodou. Každé semeno dostane

tudy obálku mrvy. Klih sám jest ovšem též mrva.

n.

Vápno a mrhcl.

Dosud uvažovaná mrvidla byla všecko taková,

jimiž půdě dodává se dusíku a trouchu bud samo

pro sebe anebo po spolu s látkami neživočnými,

kamovními. Hospodářská zkušenost však ukázala,

že mnohé věci, ač do sebe nic živočného ne

mají, přece ku vzrůstu rostlin prospívají a jej

rozmnožují. Věci ty počítají se proto též za mrvy.

Nejdůležitější z nich jsou : vápno, mrhel (mergl),

gyps, sůl a j. v.

2
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Žíravé čili pálené vápna.

Prvé než se jmeme uvažovati podrobně vlast

nosti vápna, bude záhodno, abychom dríve vytknuli

některé rozdíly, jimižto vápno ode všech výše po

jednaných mrvidel se líší; a to nejenom vágno,

ale i ostatní s vápnem spolu uvedené kamovnf

mrvidla. Rozdíly ty jsou as následující:

1) Vápno počítáme mezi mrvy, a to vším

právem, tak-li pode jménem mrva vyrozumíváme

věc, ježto rostlinám k bujnějšímu vzrůstu pomáhá.

Nesčíslný je počet hospodářských zkušeností, pra

vících, že vápno skutečně pomáhá. Naproti tomu

je ale také velmi četných zkušeností, dokláda

jících, ne sice že by vápno bylo škodilo, ale že

nic neúčinkovalo — to budsi použito samoprosté,

pálené, budsi sloučené s uhelkou ve způsobě mrhle

neb vápencového prachu, budsi sloučené se sir-

novkou ve způsobě gypsu. Tím tedy, že vápno

neúčinkuje vždy, že neúčinkuje na všech půdách ani

ke všemu osení, tím líší se vápno od hnoje. A roz

díl ten vedi právě k tomu, že vápno nepokládáno za

mrvu, sloužící rostlinám k výživě, jako je na př.

hnůj, nébrž jen za jakýsi prostředek, pobuzující

půdu a rostliny k větší činnosti, rovně jako na př.

lidský žaludek pobuzuje se k čilejšímu zaží

vání solí, pepřem atd. Slovem, vápno pokládáno

za pouhé budidlo neboli dráždidlo. A může se

říci, jméno to sluší vápnu v mnohém ohledu lépe

nežli jméno mrva; jméno to ukazuje alespoň

určitěji způsob, jakýmž vápno na mnoze účinkuj©.

Však na pouhém slovu nesmí věda, t. lučba, pře
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stati ; úkol lučby jest, by nám v tom ohledu světlo

podala, by vyskoumala, proč vápno jednou tak,

po druhé jinak účinkuje, by všeliké ty různé zkuše

nosti v srovnalost uvedla.

2. Vápno náleží mezi věci na zemi velmi

rozšířené ; větší menší trochy nalezají se ho skoro

v každé skále, skoro v každé zemi neb prsti. Těch

případů, žeby rostliny z nedostatku vápna se ne

vedly, těch bude asi málo. Jinak je arci s dusíkem

a s kostovkou, o těch může se naopak říci, že je

málo půd, které by jich s dostatek obsahovaly.

Tyto tedy hoděj se všude na všecky půdy, kdežto

zatím vápno jen tam slouží, kde ho skutečný je

nedostatek.

3. Guano, mouka z kostí, hnůj účinkujou vždy

jedním způsobem, účinkujou vždy přímo, poskytu

jíce rostlinám potravu. Vápno však účinkuje na

kolikerý způsob, větším dílem nepřímo : zde upra

vuje rostlinám stanoviště, kypříc těžkou půdu;

onde jim jedná zdravější stání, odjímajíc půdě její

kyselost anebo ji mírníc; v třetím případu strojí

rostlinám více potravy, pobádajíc trouch v zemi

k rychlejšímu hnití; v čtvrtém případu pomáhá

třebas tím, že působením jeho kamenité látky v zemi

rychleji se rušejí atd.

4. V mnohých hospodářských spisech nalezají

se uvedeny porovnávací zkoušky, kde účinky vápna

na poli jsou porovnávány s účinkami hnoje, guana

neb jiného. A však porovnávání takové má do sebe

tolik podstaty, jakoby chtěl porovnávati v jejich

živné platnosti na př. maso a sůl; t. jako kdyby

se kdo tázal: Co dá více výživy, maso či sůl?

2*
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Vápno nemůže nikterak hnůj nahraditi; ono jest

toliko užitečnou přísadou jemu — přísadou jej do

plňující neboli oživující.

Hospodářské zkušenosti vzhledem na používání

a účinnost páleného vápna.

V čechách máme více krajů, kde si hospo

dáři vápnem pomohli. V Sasích v okolí Tharandu

mrvěj své pole už od 70 let, a stojej si dobře při

tom ; kde před tím, zvláště na površích, stálo obilí

velmi chudě, tam stává ted, co vápnem mrvěj,

velmi pěkně. Vápenné pece mají pořád co dělati,

by jen za dost učinily, co ode všad vápna se žádá.

Jest arci v mnohých krajích přísloví: vápno

dělá bohaté rodiče, ale chudé děti. Ale v tamnější

krajině toho posud nic nepozorovali. Půdy jsou

tam nejvíce těžké.

Ústřední hospodářská jednota v Sasích vy

zvala všecky okresní hospodářské jednoty, v je

jichž okresu vápna na pole se potřebuje, by se

vyjádřily, jakým způsobem vápno u nich účinkuje,

jak prospívá? Vyjádření ta vypadla arci rozličně;

přec ale shodovaly se většinou v následujícím:

1. Vápno svědčí výborně půdám těžkým,

hlínatým ; lehkým však málo nebo nic neprospívá.

2. Vápno svědčí zvláště půdám, v nichž je

hojnost trouchu, kořínků neb jiných pozůstatků

rostlinných, to jmenovitě na novině, na zoraném

pastvišti, jetelišti atd.

3. Vápno vydává největší i nejjistější účinek

k řepce, jeteli, hrachu, bobu, vikvi a zemákům;,

posloužilo ale i též k obilí.
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4. Podlé toho jak půda je víc neb méně

těžka, je na ni potřeba víc neb méně vápna —

na korec pole 7—17 korců vápna; což třeba

každých 6—9 let opakovati.

5. Potřebuje-li se vápna tuze často, je účinek

•l něho slabší, zvláště vzhledem na obilí, které

pak míň sype. Špatnější' účinek je tím patrnější,

čím více se řádné pohnojení dobytčím hnojem

zanedbalo.

6. Není radno dáti vápno a hnůj dohromady

na pole.

7. Taktéž není dobře rozhazovati vápno na

poli, když prší, nebo nechati je dlouho na poli

nezaorané, nesmíšené se zemí.

8. Vápna na pole je tím méně zapotřebí,

čím hlouběj i dokonalej se pole vzdělává, i čím

více hnojením se zesílilo. Viděti z toho, že je

lépe poli hnojením pomáhati nežli vápnem; po

moc ona trvá dýl.

Takových zkušeností nabyli medle hospodáři

použivší na mrvení vápna ; leč takových zkuše

ností nabyli jen větší díl, ne všechni; v jedno

tlivých případech shledalo se i jináč, ba místy

zcela naopak. Ouplné srovnalosti v tom ohledu

mezi hospodáři není.

Nuž ale, což lučba — co ta tomu říká?

Lučba v tom ohledu arci mnoho vyskoumala,

přec ale nemůže říci, že byla všemu na dno přišla ;

v nejednom kuse je nám posud odpověd dlužna.

Však ale poslechněme, co prozatím praví, co

všecko o vápnu vyskoumala : snad nám to v mno

hém ohledu bude moci býti ředidlem, podle něhož

se spravovati možná.
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Vlastnosti a působnost páleného vápna.

0 páleném vápně vyskoumala lučba násle

dující :

1. Pálené vápno rozpouští se ve vodě; ne

pálené takměř nic. Ovšem i při páleném vápně

není rozpustnost jeho hrubě velká : v libře vody

nerozpustí se ho než jen V5 kvintlíku. Však ale

i ta slabá rozpustnost stačí zásobiti rostliny do

syta vápnem, toliko neschází-li na rozpuštění

vody. A poněvadž rozpuštěné snadno na vše

strany v zemi proniká, proto účinkuje také pá

lené vápno bystřeji nežli nepálené, nežli na př.

mrhel neb opuka. Tyto aneb vůbec nepálené vápno

rozpouštějí se toliko uhelkou, vyrušující se z hni

jícího trouchu.

čistý vápenný kámen drží v sobě ve 100

librách 56 liber vápna a

44 „ uhelky.

Uhelka ta vyžene se pálením, a pozůstane

pouhé vápno. Obyčejný vápenný kámen není však

nikdá zcela čist; bývát v něm vždy nějakých

přímětků, na př. hlíny, písku, železa a j. Tyto

přímětky zůstávají arcit ve vápně, i když se vy

pálilo. Pálené vápno je tudy tím chudší, čím ne

čistější byl kámen, z něhož se pálilo.

2. Pálené vápno je povahy Mravé, louho-

vité, podobně jako dřevěný popel neb soda; pá

lené vápno počítáme proto mezi luhovce. Louho-

vité věci jsou povahy zcela rozdílné od věcí ky

selých; právě ale, že jsou tak rozdílné, proto

se rády vespolek slučujou. Sloučí-li se luhovec
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s kyselinou, tu potratí jeden i druhý svých prvých,

jednak luhovitých, jednak kyselých vlastností,

jeden v druhém se jako ztratí. Kdybychom do

toho nejostřejšího mydlářského luhu nalili té nej

silnější solovky, to v jisté míře, nebude slouče

nina z toho ani žíravá více ani ostrá neb kyselá,

nébrž slaná, budet v ní naše obyčejná sůl. Když

luhovce a kyseliny je pravá míra, tak že v slou

čenině ani jedno ani druhé svou vlastností ne

proraží, říká se, že je vyrovnáno.

Dobrá zemská půda nesmí mít do sebe žádné

kyselosti. V kyselé půdě nesvědčí našim pěsto

vaným rostlinám, jako jim svědčí v půdě, která

je slabě louhovitá neb alespoň vyrovnaná, čím

půda má do sebe víc kyselosti, tím špatněji

roste na ní osení neb naše jakékoliv pěstované

rostliny. Kyselina plodí se však v každé půdě:

trouch sám, povstávající z hnijících v zemi pozů

statků rostlinných a z hnoje, náleží svou povahou

mezi kyseliny. Však ploděj-li se v zemi kyseliny,

tu jest také z většího dílu mezi kamovními jeho

látkami všelikých luhovců (vápna, hořčenu, drasla,

sody), tolikéž i plodícího se z hnoje čpavku, a těmi

zajímají se kyseliny, a kyselá půda proměňuje se

tudy v nekyselou, dobrou. Však ale nevšude je

luhovců postačitelná zásoba : kde tedy zásoba ne

stačí, tu jest s moudrým půdě v tom ohledu při—

spěti. Nejsnadnější pomoc jest vápno; vápno přijde

ze všech luhovců nejlaciněji.

Má-li půda dostatek luhovců, tu se trouch její

spíše ruší, poskytujíc tudy rostlinám k jejich vzrů

stu potřebných rozpustných látek.

3. Pálené vápno, rozdělané vodou, rozžírá
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kůži na rukou, t. rozpouští ji. Podobně účinkuje

také i na jiné věci zvířetské neb rostlinné. Však

mnohý hospodář zkusil už snad ke své nemalé

mrzutosti, když vápno dal do pytlů, jak mu pytle

zpukřely a dost brzo se rozpadly. Podobným způ

sobem ruší vápno i kořínky, listí, slámu a jiné

částky rostlinné ; tak i povstalý z nich trouch ruší

a tráví se vápnem rychleji. V půdách tedy, kde ru

šení to jde jen zdlouhavě před se, jmenovitě v pů

dách těžkých, studených, na trouch jinak bohatých,

tu prospívá vápno výborně, pobádajíc obsažený

v nich trouch k rychlejšímu rušení a hojnějšímu vy

dávání uhelky a čpavku ; vápno prospívá tu kolikrát

tolik, jako by byl hnojem, guanem neb jinou dobrou

mrvou byl pomrvil. A však mezi těmito a mezi

vápnem jest nicméně veliký rozdíl. Kde tyto

roděj a vydávají ze svého, rodí a vydává vápno

z cizého, vydává na útraty půdy, na útraty její

staré zachovalé síly. Odtud také pochodí, kdo

pilně vápnuje a taktéž pilně nehnojí, že své půdy

přivede konečně na mizinu; vápnem se z nich

jejich síla, jejich trouch pomalu vytráví. Tím

pošlo také ono pořekadlo o bohatých rodičích a

chudých dětech. V Belgii mají přísloví: „Vápnem

bez hnoje chudne hospodář i pole."

4. Pálené vápno pomáhá rozpouštěti i jiné

kamenitě látky, jmenovitě křemenku (křemel, pí

sek). Zkušenost učí, když vápnem se bylo po-

mrvilo, že rostlina pak silněji do vnati neboli

do stébla žene; obilí dostává tudy tužší stéblo,

tak že tak snadno nelehne. To se dá nyní snadno

vysvětliti: vápno přispělo k rozpuštění většího

množství kamenitých látek, ze jména křemenky,
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a tím arci dostalo se stéblu větší tuhosti ; nebot

kamenité ty látky a zvláště křemenka, ty jsou

rostlinám to, co lidskému tělu kosti.

Zatím ale komu na tom záleží, aby mu obilí

nelehlo, ten toho může též docíliti hlubším oráním.

Jak má povětří do větší hloubky přístupu, rozpouští

i větší část kamenitých látek zemských, kořínky

sahající do větší hloubky mohou si jich více nabrati.

5. Vápno jest potřebnou potravou všech rost

lin. Není rostliny, aby v sobě neměla, aby nepo

třebovala vápna. Není-li pak v půdě vápna s do

statek, rostlina krní, roste špatně. Nedostatek ten

nahražuje pomrvení vápnem. Však ale daleko

největší díl půd mají vápna s dostatek, mají ho

tolik, co ho rostliny ke svému vzrůstu a zdaru po-

třebujou, ba mají ho na mnoze nad to. Záležít tedy

hlavně na tom, by hojně, pravidelně se hnojilo.

Nebot hnojí-li se hojně, je tím méně obávati se

jakého nedostatku ve vápně, poněvadž hnojem

půdě vápno se donáší — donáší se ho víc, nežli

hojným sklízením se odjímá. Do hnoje přichází

totiž nejenom všechno vápno, které dobytek skr-

menou pící byl požil, ale do hnoje přichází též

vápno, které dobytek vodou byl vypil; každá voda,

zvláště studničná, a přede vším voda, již nazýváme

tvrdou, drží v sobě něco rozpuštěného vápna. Voda

jest jen proto tvrdá, nehodí se proto na prádlo

a na vaření hrachu, že v sobě má vápno. Kdo tedy

hodně hnojí, nemusí se nikdá obávati, že by v jeho

polích povstal nedostatek vápna, třebas z nich sebe

hojnější žně bral; pole se tudy spíše na vápno

obohacuje.

Zatím ale jsout přece půdy. ač po řídku, ježto

X
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nemají dost vápna. Nedostatek ten nelze však pře

zvěděti leč lučebním skoumáním.

Stockhardt skoumal jednou dvojí půdu — bylat

to půda hlínovitá: v jedné nalezl ve 100 dílech

země Va dílu vápna — půda ta nesla výborný jetel.

V druhé půdě nalezl ve 100 dílech toliko Vso

vápna — na půdě té nerostl žádný jetel, ale hoj

nost štovíku.

Viděti z toho, kde v půdě je ve 100 dílech

alespoň půl dílu vápna, je ho dost a dost, aby po

třebám jetelové rostliny vyhověl. Kde však ho není

než jen asi 7joi tu na potřebu a zdar jetele více

nestačí.

Ostatně se samo sebou rozumí, že sejou-li

se na to samé pole často po sobě rostliny, potře

bující mnoho vápna, půda se tudy z vápna dříve

vysílí, nežli kde se sejou neb sázejí rostliny potře

bující jen málo vápna.

Potřeba ta jest arci při rozdílných rostlinách

velmi rozdílná. Tak na příklad shledalo se, že za

prostřední žni vzalo se s korce pole neb louky

obilím 10—12 liber vápna (a hořčemi),

senem a Otavou dohromady .12— 16 „ „ „

řepou neb zemákami . . . 20— 25 „ „ „

hrachem, vikví neb řepkou . 35—40 „ „ „

jetelem nebo tabákem . . . 60—80 „ i pres to.

Tím se dá medle vysvětliti, proč pomrvení

vápnem prospívá hlavně jeteli, kulovatině a řepce.

Se zkušeností tou potkali se hospodáři všude.

6. Pálené vápno má tu moc do sebe, že

nalezá-li se pospolu s věcmi rostlinnými neb zvířet-

skými, z nichžto, když hnijou, dusík se vyrušuje,

tu vyrušující se ten dusík slučuje se za působením
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vápna v dusnovku — dusnovka pak s vápnem v sa-

nytr. A sanytr, jak známo, jest výborná mrva.

7. Pálené vápno jest velmi dychtivé uhelky,

ono touží státi se opět tím, čím bylo před vypá

lením; ono osvojuje si pomalu jak z povětři tak

ze země uhelkv, proměňujíc se tudy v uhlan vá

penný.

Z počátku tedy, pokud vápno ještě je žíravé,

rozpustné, účinkuje mocněji i všestranně; později

pak, když už uhelkou se nasytilo, neúčinkuje než

jen jako mrhel neb rozmělněný vápenný kámen —

účinek to arci slabší.

8. Posléze učí zkušenost, že rostliny, k nimž

bylo vápnem pomrveno, dozrávají o něco čerstvép.

Z té příčiny svědčilo by vápno zvláště v kraji

nách severních, v položeních vysokých, studených.

Z toho medie, co tuto o vlastnostech a pů

sobení vápna pověděno, z toho všeho musíme

nejvýše položiti působnost, uvedenou pod 2. a 3.,

působnost ťoftž, že vápno pomáhá k rozpouštěni

věci jak živočných, tak kamenitých. Působnost ta

jest zajisté ta nejdůležitější.

Co se však dotýče zacházení s vápnem na

poli, to hospodářové, kteří vápna potřebujou, dost

dobře znají. Jdet o to, aby se vápno uhasilo, a

pak stejně po poli rozdělalo. Při hašení slučuje

se voda s vápnem; 3 libry čistého vápna pojmou

do sebe i libru vody. Když se uhasilo a rozsypalo,

jsou ze 3 liber čerstvého 4 libry hašeného (ovšem

suchého), čím stejněji i dokonaleji se hasilo, tím

v outlejší prach rozsype se, a tím stejněji dá se pak

arci po poli rozdělati. Mnoho vody neb málo vody,

to obojí bývá příčinou, že vápno stejně se neuhasí.
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Dobře je, rozhozené po poli vápno jak možná

nejdrív zavláčeti a se zemí smísiti, nebot vápno

účinkuje tu bystřeji, a pak předejde se to, že

lijavcem vápno se nespláchne nebo se nesleje.

Že pak vápno nesmí zároveň s hnojem, zvláště

s uležatým, do země přijíti, bylo už pověděno.

Kdo chce hnojiti a též vápnovati, ten at vápnuje

alespoň několik neděl napřed; lépe ale, zvláště

na lehkých půdách, když dá vápno rok před tím

nebo potom.

Než o vápně skončíme, musíme promluviti

ještě slovíčko k milovníkům vápna. Vápno bylo

druhdy ta jediná mrva, již hospodář dostal kou

piti. Vápno působilo skoro všude a muselo při

jíti tím spíše do hlasu, ješto nemělo žádných

soupeřů, s nimiž by účinnost jeho bylo srovná

vati. Nyní ale stojí věc jináč; ted je tu soupeřů,

jež si hospodář také tak dobře opatřiti může jako

vápno. Bylo by tedy záhodno, aby milovníci

vápna zkusili to také s guanem, hnojnou moučkou,

s mletými kostmi, s pokrutinami nebo s ameri

ckým sanytrem, aby činili porovnávací zkoušky,

by přezvěděli, co vlastně je zištnější, zdali nové

ty mrvy či vápno ? Mám za to, že v mnohých

případech bude větší užitek na straně nových

těch mrv. Nejeden saský hospodář, druhdy hor

livý vápnař, vyjádřil se už: „Kdybych byl na

místě vápna od 20 let na pole guano a mouku

z pokrutin dával, ej, co by mně byl statek více

vynesl!"
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Působnost páleného vápna hořčenného.

Už dříve bylo řečeno, že obyčejný vápenný

kámen neni nikdá číst, že v sobě vždy má něja

kých přímětkův, jako písku, hlíny, železné rzi aj.

Přímětků těch je v některém vápně více, v ně

kterém méně ; nejméně jest jich ještě v mramoru,

v prvovápně atd., velmi mnoho však v mladším vá

penném kameně, blížícím se opuce: tu přímětků

těch bývá ve 100 dílech 10—20—30 i více dílů.

Nuže kromě jmenovaných přímětků mívá

vápno ještě jeden zvláštní, to velmi důležitý pří-

mětek — hořčen. Co hořká sůl je, jest snad ka

ždému známo — užívát se jí pro počištění. Hlavní

základ hořké soli jest hořčen; hořká sůl jest slou

čenina hořčenu se sirnovkou. Ploský prášek je též

mnohému znám — v lékárnách říkají mu magnesia ;

v ploském prášku vězí též hořčen: prášek ten jest

sloučenina hořčenu s uhelkou. Ploský prášek není

však hořký. Hořčen nalezá se medle i ve vápně.

Jsout vápencové skály, že mají do sebe ve 100

dílech 10 až 40 dílů hořčenu. Vápenci takovému

říkají učení: dolomit. Hořčenný takový vápenec

čili dolomit, když se vypálí a uhasí, dává řídkéT

nesporé vápno, a to tím nespořejší, čím více má

v sobě hořčenu.

V Sasích jsou dobrá třetina všech vápenných

lomů dolomitové. Též v Moravě je hojnost dolo

mitu, to v polední části Moravy k Mikulovu ; v Ce

chách však dolomitu není, t. v Cechách není vápenné

skály, která by hořčenu takové množství obsaho

vala jako dolomit ; něco ho však naše vápna přece



38

obsahujou, alespoň větší díl jich; nebot, aby vá

penná skála zcela všeho hořčenu prázdna byla, to

se tak snadno nenajde.

Nuže hořčenné to vápno, ač na stavbu špatné,

je však na pole výborné. Právě z lomů, kde takové

vápno se láme a pálí, z těch berou sasští hospodáři

své vápno nejraději, i daleko je rozvážejí; nebot

zkušenost poučila je, že takové vápno účinkuje

lépe, i účinnost jeho déle trvá.

Ted proč i kterak účinkuje hořčenné vápno

tak dobře? — Rostlinám je též hořčenu potřeba,

zvláště jejich semenu. Zkoušky, učiněné s roz

dílnými semeny, ukázaly vesměs, že v zralém

semenu je vlastně více hořčenu nežli vápna —

v některém semenu o hodně více. Tak bylo nale

zeno, že proti vápnu je hořčenu

2krát tolik v hrachu, vikvi,- pohance, v lně

ném semenu atd.

24/a—3krát tolik v pšenici, žitu, ovsu, ječmenu,

v kávě atd.

6—8krát tolik v turecké pšenici, v prosu,

v semeně borovém, jedlovém atd.

Leč tak je toliko v semenu; jinak je však

v listí a stonkách : tu je poměr ten zase opáčný,

tu v rozdílných rostlinách je nalezeno vápna 2—8-

krát tolik co hořčenu.

Viděti z toho, vápno stouží hlavně k hoj

nému vyvinuti vnati (listí a stonků) ; hořčen pak

slouží k hojnému vyvinuti semene. Nedostává-li

se v zemi hořčenu, obilí málo sype.

V tom ohledu shoduje se hořčen s kostovkou.

Též kostovka slouží hlavně k hojnému vyvinutí

semene. Leč kostovka je hospodáři ještě důle
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žitější nežli hořčen, proč? protože je vzácnější,

protože se jí v zemi na mnoze nedostává. O hoř

čen nebývá tak snadno nouze ; hořčen obsahujou

v sobě kromě vápenných skal přemnohé jiné

skály, zvláště skály složené ze slídy (Glimmer,

kočičí zlato), z jinorazu (Hornblende), augitu,

hadce (serpentinu) atd. V půdě nemůže se tedy

hořčenu tak snadno nedostávati. Nicméně ale my

slím, že nalezneme přec v čechách nejednu kra

jinu, kde příčina, proč obilí sice mnoho slámy

dává ale málo sype, záleží jenom v tom, že v půdě

je nedostatek hořčenu.

Mrhel.

člověk neví ani, jak tomu hostu v pravdě

říkati ; německy sluje Mergel, v okolí Litomyšl-

ském říkají mu sadra, někde opuka, jinde jíl;

ve Slezsku mrhel, na Slovensku marga, v kni

hách opět slín — aby ale kde lid slín říkal, není

nám známo. Co si z toho medie vybrati? které

jméno, t. jméno, které by pro všecky se hodilo,

ne toliko pro jeden kraj ? Sadru nemůžeme vzíti,

ta se plete s gypsem ; opuka to vlastně není,

pod tou vyrozumíváme něco jiného; jíl nehodí

se též, tak i slín — slín vlastně není nic jiného

než co jíl. Co se mne dotyce, já bych volil slez

ské jméno mrhel. Budiž, při tom zůstaneme. Má

me tedy jméno, věc pokřtěnou; ted jaká jest ta

věc? jaký její původ, co v sobě obnáší?

Mrhel jest stuhlé vápenné bahno. Bahno to

osadilo se za prvověké poslední potopy na mnoha

místech v nížinách, osadilo se jednak čistě, jednak
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pomíšené s hlínou, pískem, kamením, skořápkami

a j. V jednotlivých, ač řidších případech, má

mrhel svůj původ z vápenných skal, které pů

sobením povětrnosti, zvláště mrazu, byly zpu-

křely a se rozsypaly.

Podstatná látka v mrhlu jest vždy vápno.

Vápno to vězí v mrhlu sloučené s uhelkou, ve

způsobě uhlanu vápenného.

Množství vápna v rozdílných druhách mrhlu

jest velmi nestejné; v některém nevězí na 100

dílů než jen několik dílů vápna, kdežto v jiném

je ho třebas 70—80 dílů. Podlé přímětků, jež

v sobě rozliční druhové mrhlu obsahujou, do

stává také rozličná příjmení. Mrhel bohatý na

vápno sluje mrhel vápenatý neb opukovitý —

ten jest to vlastně, jemuž místy říkají opuka.

Mrhel chovající v sobě mnoho hlíny sluje mrhel

hlínatý neb jílovitý; a ten jest to opět, jemuž

místy říkají jíl čili slín. Konečně pak máme mrhel,

držící v sobě mnoho písku, a takový slove mrhel

písečnatý.

Mnohonásobné zkušenosti ukázaly, že z roz

dílných druhů mrhlových svědčí nejlépe ten, jenž

ve 100 librách neobsahuje než jen asi 8 až 10

liber vápna (uhlanu vápenného).

Cím chudší je půda ve vápně, tím lépe

prospěje jí pomrhlení. Však ale nezáležíc pouze

na vápně, i přímětky jeho mohou dobře poslou

žiti — k napravení půdy. Třeba t při tom zřetel

míti, jaká je půda i jaký mrhel? Na těžké půdy

hodí se písečnatý mrhel, ony tudy zlehčejí; na

lehké pak písečnaté půdy hodí se zas hlínatý,

půda tudy nabude větší vazkosti. Jinak arci,
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kdyby na těžkou půdu navážel mrhel hlínatý, nebo

na lebkou písečnatý, půdu by tudy jen ještě

pohoršil.

Co se však vápna dotýce, obsaženého v mrhlu,

vápno to, jsouc velmi outle rozčiněné, kypří

těžké vazké půdy, činíc je prostupnějšími; co

jsou však lehké, sypké půdy, ty spojuje a po

někud vaznějšími je činí.

Jinak prospívá mrhel též, že kyselým pů

dám odjímá jejich kyselost — svým vápnem. Leč

odkyslování to není tak bystré jako po páleném

vápnu.

Mnohý mrhel prospívá však i jinými svými

příměsky. Nalezajít se druhy mrhlů, a to ne

zřídka, jež v sobě obsahujou větší menší trochy

látek živočných, dusíku, kostovky, sirnovky a

drasla. Stockhardt na př. nalezl v jednom saském

mrhlu ve 100 dílech

uhlanu vápenného 14 dílů

„ horčenného 21/a »

kostanu vápenného Ví »

gypsu V* »

živočných látek 2 „

dusíku 7io„

hlíny, písku atd 78 Vs »

Dejme tomu, že mrhlu toho naveze se na

korec pole 1000 centů — což se as tak za pro

střední pomrhlení pokládá, tím způsobem dá se

tudy půdě kromě vápna a hořčenu:

živočných, trouchovitých látek . 2200 liber

dusíku 100 „

kostovky 336 „

sirnovky 406 „

drasla 315 „
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Porovnáme-li tyto čísla s číslami týchž látek,

jak jich poli dáme, když dobytčím hnojem po-

hnojíme, tut arci nelze se pak diviti, že takové

pomrhlení účinkuje kolikrát hned v prvním roku

tolik, jako by byl pohnojil. Ba neopomine-li se

přitom i hnojení, anebo prispěje-li se naveženému

mrhlu nad to mrvami na dusík bohatými, guanem,

sanytrem a j , tut není se obávati, žeby následek

mrhlení byl, jako se říká o vápnu : „ochuzení dětí."

Stóckhardt vypravuje, před šesti léty že

v Sasích měli ještě za to, že tam není nikde

žádného mrhlu. Nyní mají tam ale už mandel

mrhlových ložisk, to z části velmi rozsáhlých a

bohatých. Nalezli je, jak začali jen po nich se

píditi.

Podobně nalezlo by se i u nás as dosti

mrhlu — kdyby se jen hledalo. Jak mnohkde

leží ukryt v zemi u nás ještě takový poklad —

ukryt, nepoznán, neupotřeben, čekajíc až někdo

přijde, by jej zdvihl. Jak mnoho je vesnic, jak

mnoho celých krajin, kde hospodáři mrhlem si po

mohli, kde tudy zbohatli. I v Cechách máme toho

některé příklady, na př. u- Litomyšle.

Ano, kterak ale poklad ten zdvihnouti, když

o něm člověk neví? kterak vyzvěděti, kde leží?

To není těžké. Třebat jen trochu pozoro-

vého kořínku a k tomu láhvičku solovky, a po

klad se najde. Leckdes kopá se hloub do země:

tu kopá se studně, tu hluboký příkop; tamto se

vršek vyrovnává nebo k silnici se prokopává;

zde se otvírá lom, onde hliniště: tu všude jest

příležitost seznati hlubší vrstvu země ; nezřídka

bývá k tomu příležitost i při hlubším orání neb
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přerývání země. Nuže, shledáme-li při takové

příležitosti, že spodní hlína je jakés jiné povahy

nežli svrchní, vezměm jí hrstku, dejme do sklenky

a nalejme na ni několik kapek solovky: sičí-li,

je znamení, že v hlíně je vápno ; a je-li vápno,

je hlína ta nejspíš mrhel. Tak-li že mrhel ten

je však dobrý, to ukáže zkušenost, ještě krat-

čeji ale a jistěji lučebné skoumání; třebat jen

některému zběhlému lučebníkovi zaslati část té

hlíny a požádati jej, by ji přeskoumal: ten pak

poví, co v sobě obsahuje.

III.

Gyps. Kostěný kámen.

Gyps.

Je tomu as 80 let, co gypsu začalo se

potřebovati na pole, a potřeba ta rozšířila se

velmi; máme ted už zkušenosti ze všech dílů

světa, kde všude gyps na pole zkusili a o užiteč

nosti jeho se přesvědčili. Však při všem, že gyps,

jakožto mrva, je tak mnohonásob zkušen a plat

nost jeho uznána, přece doposavád nemůžeme

s úplnou jistotou udati, v čemže vlastně účinnost

jeho zaleží? čím a kterak vlastně účinkuje?

Mámef sice o tom více výkladův, vysvětlu

jících, kterak že gyps účinkuje, a výklady ty

jsou větším dílem dobré, hoděj se výborně, ale —

jen na svém místě, vjistých případnostech ; v jiných
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případnostech zase nestačej. Slovem, věda v tom

ohledu zůstala poněkud pozadu, posud tomu nále

žitě do kloubů netrefila: třebat o to činiti ještě

zvláštní zkoušky.

Zkušenosti hospodářské o účinnosti gypsu na

pole.

Všecky zkušenosti hospodářské shodujou se

v tom, že gyps není mrva všeplatná, že ne--

účinkuje ani na všech půdách, ani ke každému

osení, ani v každém podnebí. Co v tom ohledu

zkušenost prokázala, jsou as následující kusy :

1. Rostliny. Mezi rostlinami, jimžto gyps

zvlášt dobře svědčí, zaujímá první místo jetel a

rostliny jetelovité, jako vojtěška, ligrus a j. Jak

těm prospívá, je kolikrát podivu hodné. Po je

teli přichází pak hrách a ostatní kulovatina; po

dobně i pohanka. Na obilí, na tureckou pšenici

zůstává gyps obyčejně bez účinku. Při olejných

rostlinách bylo častěji pozorovati z gypsu jakýs

dobrý účinek; při zemákách a jiných kořenových

rostlinách jen po řídku. V Americe, jmenovitě

vMarylandu, potřebujou velmi zhusta gypsu k mr

vení sazby tabákové. Ze všeho je viděti, gyps

prospívá hlavně rostlinám, majícím hojnost outlého,

štávnatého listí; rostliny tudy ženou hojně do vnati,

a pak obyčejně i více semena dávají.

2. Povaha půdy. Z hospodářských zkušeností

vysvítá, že gyps prospívá hlavně na půdě, která je

á) kyprá, hluboká a suchá;

b) dobře vyhnojena neb jinak v dobré síle ;
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c) aniž už sama v sobě dostatek gypsu ob

sahuje.

Na těžkých půdách, zvláště jsou-li k tomu

mokré a studené, tu gyps málo prospívá, ba někdy

jest i se škodou. Půdám takovým lze pomoci arci

jen trativody : když půda taková se vysuší a zlehčí,

pak na ní bude i gyps účinkovati.

3. Podnebí a povětrnost. V krajinách, na

cházejících se na blízku moře nebo v sousedství

velkých lesův, v krajinách více vlhkých, kde často

prší, tu účinkuje gyps jistěji i silněji nežli v kraji

nách suchých. Aby gyps účinkoval, třeba jemu

vody, by se rozpustil.

4. Způsob i čas jeho upotřebení. Za nej

lepší čas ke gypsování jetele ukázalo se jaro, kde

jetel už je as na 3—4 palce vysoký, pokrývaje

celou půdu. Gypsuje-li se dříve neb později, nemá

toho dobrého účinku; ba gypsuje-li se po první

seči, nemá účinku žádného. Naproti tomu neschá

zejí též zkušenosti, kde gyps dobrý účinek vy

dal, rozhozen na pole v pozdním podzimku nebo

v zimě.

Hospodáři gypsujou nejradši časně ráno nebo

na večer — za rosy, jsouce toho mínění, že když

gyps na lístkách uvázne, nejlepší pak užitek vydá.

Jiní naproti tomu pravěj, že je jedno, necht si

gyps rfa lístkách uvázne či neuvázne, účinek že

je ten samý. Tomu nasvědčuje pak i ta zkušenost,

že gyps účinkuje velmi dobře, i když se ho na

strojení semena použilo.

5. Způsob i množství použitého gypsu na

pole. Gypsu se nejvíce potřebuje jak je, surového,,
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rozemletého na jemnou moučku. V tomto možná

pokládati, že ve 100 librách vězí as 20 liber vody.

Dostane-li se ke gypsu voda, ta jej rozpouští,

ale jen velmi slabě. V libře vody nerozpustí se

než jen asi V* kvintlíku gypsu. Pro tuto nesnadnou

rozpustlivost svou je radno, by gyps byl co nej

jemněji umletý, nebot ten rozpouští se spíše nežli

mletý na hrubo.

Pálený gyps různí se od nepáleného, surového

tím, že do sebe nemá žádné vody; pročež o V«

vydá víc než surový. Jinak pálením nenabude nové

vlastnosti, tak jako je na př. při vápnu, které tudy

žíravým se stane ; jak už řečeno, pálením pozbude

gyps pouze své vody. Z té příčiny je také pro

spěšněji používati pouze nepáleného, nebot ten

přijde laciněji.

Na korec pokládá se za dostatečné 2—4

centy gypsu.

Vlastnosti a účinnost gypsu.

1. Gyps, jsoucí docela čist všech zemních

přímětků, obsahuje v sobě ve 100 librách:

32'/a libry vápna,

46Vs » sirnovky,

21 liber vody.

Na rozpuštění 1 dílu gypsu je potřeba 460

dílů vody. V každé rostlině nalezneme něco vápna a

něco sirnovky: gyps tedy, poskytující rostlinám

obého, slouží jim za potravu. V které půdě není ani

vápna ani sirnovky, ta není úrodná, a takové půdě

pomůže se gypsem. Kde však v půdě je dostatek

gypsu, jakože takových nejvíce bývá, tu gyps nic
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nepomáhá, nebot on do sebe nemá, co by jinak

hnojilo.

2. Gyps může však účinkovati i tím, an do

dává půdě jen jednu ze svých látek, tak-li se ji

nedostává; on může účinkovati pouze svým váp

nem, donášeje ho rostlinám. A tomu, zďá se na

první pohled, dosvědčuje mnohá zkušenost. Rost

liny alespoň, jimžto gyps nejlépe slouží, jsou rost

liny zvlášt na vápno bohaté, vápna potřebné. Tak

na př. je obsažíno v 1000 librách vysušeného

za zelena sekaného jetele, vojtěšky atd. 18 — 20 lib. vápna,

vyzralého hrachu, vikvi atd 14— 16 , „

řepky a řepice 12 — 13 r „

obilí však toliko 4— 5 _ „

Arcit že není mnoho, co takto pogypsením

vápna na pole se přivede ; dá-li se ho na korec

3 centy, je tu jen 96 lib. vápna : však i toto skrovné

množství vápna stačí, by pole při prostřední žni

na 3—4 léta vápnem zásobilo.

Však ale, ač se podobá, jakoby účinnost gypsu

v jeho vápně záležela, přece naskytuje se nám

množství důvodů a zkušeností, které tomu na od

por svědčej.

Kdyby pouze na vápně žáleželo, muselo by

pálené vápno to samé zastati co gyps : tomu však

není tak. K tomu učí zkušenost, že gyps účinkuje

více na jetel a na hrách nežli na tabák, ačkoliv

tento skoro 3—4krát víc vápna požaduje. Mimo to

účinkuje gyps i na půdách vápennatých, opuko-

vitých, kdež jisté rostliny nemají žádný nedostatek

vápna.

3. Mohla by se tedy účinnost gypsu přičísti

jeho sirnovce; mohlo by se pokládati, že gyps

účinkuje jenom tam, kde v zemi sirnovky se nedo
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stává. Tomu nasvědčuje spolu zkušenost, že mnohé

jiné věci, které sice sirnovku v sobě obsahujou,

ale žádného vápna, účinkujou rovně jako gyps, jako

že se takových věcí na mnoha místech skutečně

s dobrým prospěchem potřebuje. Za příklad mů

žeme uvésti sirné ulili z Opelsdorfu v Saské Horní

Lužici, kteréhož se nemalé množství vyváží i do

Cech, to k mrvení na pole, na místo gypsu. Uhlí to

jest způsob hnědého uhlí, obsahující v sobě velikou

hojnost sirného kyzu, v uhlí velmi útle rozděleného.

Uhlí to, ležíc na povětří, rozpadá se na prach, při

čemž se ze sirného kyzu jeho tvoří vitrolím. Roz-

sypalé to uhlí dává se na pole. Stockhardt zkoušel

rozsypalé to uhlí a nalezl, že obsahuje ve 100

librách :

siranu železného (vitrolímu),

siranu hliněncového,

uhlanu vápenného a hořčenného,

siranu vápenného,

živočné, uhelné látky,

vláhy, písku, hlíny atd.

Na korec hrává se uhlí toho 2—3 centy, a

rozhazuje se na mladý jetel podobně jako gyps.

Na polích, které jsou v dobré síle a přitom ani

těžké ani lehké, účinkuje velmi dobře. Jfnak ale

žádá též, aby půda měla svůj díl vápna; což arci

je pak tolik, jako by na pole gyps byl dal. Nebof

vitrolím sejdouc, se s vápnem, přepouští tomuto po

malu svou sirnovku, kdežto železo se vyrušuje

a pomalu na povětří v hnědou rez se mění.

Podobného uhlí nalezá se i u nás v cechách,

16 liber

9 »

5
55

Ví V>

20
»

52
»

100 liber.
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na př. u Falkenova, kdežto z něho fabrikant Stark

vitrolím dobývá. . ,r>

Však i vitrolím, když ve vodě se rozpustí a

ním pak na poli se pokropí, pomáhá velmi ke

vzrůstu rostlin, jako na př. bobu, zemákům, žitu,

kukuřici, mrkvi atd. ; ba vitrolím pomáhá i tam,

kde kolikrát v zemi vápna se nedostává, jakož to

ve Francouzích mnohými zkouškami osvědčeno.

Podobný výborný účinek vydává i pouhá sirnovka,

když rozředěnou jeteliště se pokropí, — rozředí

se arci velikým množstvím vody.

Zkrátka všecko ukazuje k tomu, že v gypsu

záleží víc na sirnovce nežli na vápně, že sirnovka

jest to hlavní, co v gypsu účinkuje.

Pravda, sirnovka jest hlavní: však ale nezdá

se, že by účinnost její záležela pouze v živné její

platnosti, t. nezdá se, že by jen potud účinkovala,

pokud rostlinám slouží sama za pokrm — co rost

liny sirrtovky neb síry potřebujou, jest příliš

skrovné, tolik nalezají skoro v každé půdě. K tomu

bylo nalezeno, že jetel neb hrách, k nimž právě

gyps nejlépe účinkuje, neobsahuje v sobě nic více

síry než jako obilí neb jiné rostliny. Třebat tedy

ohlížeti se po jiném, čímž by se účinnost gypsu

a jmenovitě sirnovky vysvětliti dala. A to jiné jest

větším dílem objeveno. -, . '.,■■■•

4. Gyps účinkuje též přes zápoli tím :

a) že svou sirnovkou čpavek z povětří k sobě

do země přitahvje;

6) že Čpavek ten poutá ;

c) že k jeho zplození napomáhá, t. že pomáhá,

by z obsaženého v zemi trouchu čpavek se plodil.

Gyps tedy účinkuje více tím, že rostlinám

 

3
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čpavek obstarává, než abyje sirou opatřoval. Vápno,

co v gypsu se sirnovkou je spojeno, to tomu nic

nepřekáží, to má spíše to dobré, že ostrou povahu

sirnovky zakrývá, že ji schopnou činí, by beze

škody na rostliny přijíti mohla.

Přileje-li se sirnovky k uhnilé hnojnici nebo

k hnijícímu hnoji, sirnovka upoutá vyvinující se

zde čpavek, neďadouc mu uprchnouti. A to samé

činí i gyps. Arcit, aby gyps tím samým způsobem

účinkoval, k tomu jest mu potřeba vody; gyps

účinkuje jen tak dalece, pokud je rozpuštěn.

Kterak že gyps k upoutání čpavku slouží, co

při tom se děje, je lehko dokázati. Sirnovka jest

chtivější čpavku nežli vápna, sejde-li se tedy roz

puštěný gyps se čpavkem, sirnovka v gypsu opustí

své vápno a sloučí se se čpavkem. Však ale čpa

vek, s nimžto se tu sirnovka slučuje, není samo-

prost — kde z věci se vyrušuje, vyrušuje se vždy

pospolu s uhelkou, s nížto se hned slučuje ; on se

vyrušuje vždy ve způsobě uhlanu čpavkového.

Nuže setká-li se uhlan čpavkový se síranem vá

penným (s gypsem), pojme se sirnovka s holým

Čpavkem, a tím samým vybude z jedné strany uhelka

a s druhé strany vápno : leč tito jsou opět chtivi je

den druhého a sloučej se též. Tím způsobem stane

se mezi nimi výměna, a výsledek výměny té jsou

siran čpavkový a uhlan vápenný. Však ale abychom

děje toho lepší přehled měli, vizme následující:

Gyps
vápno

sirnovka-\^^> uhlan vápenný

tti i i , ., ^^^J> siran čpavkový.
Uhlan i uhelka^ ^^ r J

čpavkový / čpavek.
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Tak se stane, když na rozpuštění gypsu bylo

dostatek vody. Zplozeny tu uhlan vápenný jest

velmi útle rozčiněn a rozpustí se tudy ve vodě

snadno — to pomocí uhelky, která v zemi arci

nikdy neschází.

Ze ostatně gyps neúčinkuje než jen na půdách

dobrých, dobře vyhnojených neb jinak na trouch

bohatých, je známa věc. Vysvětliti možná si to tím,

že z trouchu plodí se čpavek, jejž gyps rostlinám

zachovává.

Ano čpavek svědčí ale všem rostlinám, ne

toliko jeteli neb hrachu, proč tedy neúčinkuje

gypsování též na ostatní, na př. na obilí; Tu arci

vězí uzel a tert posud není dostatečně rozvázán.

Tolik víme, že gyps svědčí hlavně rostlinám mnoho-

lupenným, půdu hustě zastiňujícím: zdá se tedy,

že s upoutaným čpavkem nějaká změna se stává,

že snad opět v uhlan čpavkový se mění, který

prchajíc v lupení se zachycuje; a tím způsobem

zachycoval by ho jetel nejvíce, po něm pak hrách

a jiné lupenaté, půdu hustě pokrývající rostliny.

Obilí arci, majíc jen skrovné lupení a stojíc proti

předešlým řídce, mělo by z čpavku toho nejmíň.

Kostěný kámen.

O této nové mrvě promluvíme zde, ne sice

proto, jakoby pro nás ted jaké důležitosti měla, ale

že pro nás časem, důležitou státi se tnMe. Promlu

víme o ní, bychom spolu ukázali, jaký neočekávaný

prospěch přineslo v Angličanech lučebné přeskou-

mávání půdy a hornin. Snad bude to mnohým po-

budkou, by podobné skoumání i u nás předse brali.

3*
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,' i Kostěné to kamení jsou kosti a trus a j. před-

věkých zvířat, ale zkamenělé nebo zkřemenělé.

Nalezajít se ve způsobě větších menších kusů barvy

šeré, hnědé anebo černo-zelené, tvrdosti zname

nité. Lučebné skoumání ukázalo, že v sobě ob-

sahujou ve 100 dílech as 50—60 dílů kostanu

vápenného — tedy tolik jako i kosti našeho dobytka.

Hornina, v níž se kostěné to kamení nalezá,

jest hořejší zelený pískovec. Hornina ta jest v An

gličanech velmi rozšířena, vztahující se až na 60

mil zdélí. Kde hornina až na morský břeh sahá,

nalezá se hojnost kamení toho, tak že je bez hrubé

práce sbírají a na koráby nakládají. Nedaleko

města nazvaného Cambridge (vysl. kembrič) na

lezli ložisko zeleného pískovce s koštěnými oblátky

sotva několik střevíců pod povrchem jednoho ma

lého pole : oblátkoví to brali na opravování silnice,

nebot je velmi tvrdé — nyní však zaplatili vlast

níku téhož pole 800 zl. stř., by oblátkoví to směli

mu s pole sbírati; ted ho arci používají na jiné

než na dělání silnic. Na jiných místech nalezá se

koštěné to kamenči, smíšené s mrhlovou zemí, to

v takovém množství, že mrhel ten má ve 100 dílech

6—20 dílů kostanu vápenného.

V jižních Angličanech v jedné straně jest

prouh země, táhnoucí se skrze pole mnohých obcí —

na prouhu tom sázejí chmel už od nepamětných

časů, a chmel roste při stejném hnojení převýborně ;

on sice zráje později, ale dává žeň daleko hoj

nější nežli v jiných místech v okolí. Na tom prouhu

zkusili též hnojiti kostmi, upravenými sirnovkou:

ale divná věc, na tom prouhu kosti nic neúčinko

valy, ba i tenkráte nic, když na zkoušku jednou
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jeden dal to náramné množství: po korci 12 centů.

Hospodáři nevěděli si to arci jak vysvětliti, až ko

nečně se vyskytl lučebník — ten ukázal, že půda

prouhu toho obsahuje v sobě velmi mnoho kostovky.

Když kopali, nalezli vespod slůj zeleného pískovce

a v něm velikou hojnost kostěného oblátku. Proč

tu kostí neúčinkovalo, bylo tudy vyjeveno.

Kostěného toho oblátkoví potřebuje se v An

glickém hospodářství jako kostí — ono se roze-

mele mezi žulovými kameny a pak sirnovkou upraví.

Upravené přimíchá se pak ku hnoji anebo smísí se

se solmi čpavkovými a dělá se z něho schvální

mrva, podobna guanu; jmenujou ji dělané guano

a pod tím jménem ji prodávají. Kostěné to oblátkoví

nepřijde jim arci ani polovic tak draho jako kosti.

Á což nebylo-liž možná kostěného oblátkoví

i u nás nalezti? kdo ví. V krajině od Semil k Vrch

labí nalézá se co podobného — síla zkamenělých

Tyb, to v černém tamnějším pískovci v břidličnatém

prouhu. A tak i jinde ukazujou se podobné stopy.

€ís. kr. hospodářská společnost česká vysadila na

vynalezení řádného takového ložiska odměnu 100

dukátů a veliký svůj zlatý čestný peníz.

IV.

Co všecko hospodáři za mrvn se hodí.

Aby bitý stříbrný šesták aneb jen šajnový

krejcar zbytečně vyhodil, nad tím by si dělal přec

každý hospodář svědomí: však ale jak mnoho jest

hospodářů", největší díl jest jich, jenž si z toho
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žádné svědomí neberou, ani nechávají přicházeti

na zmar nejenom krejcary a šestáky ale i dvacet

níky. Odpadky v domácnosti a na dvoře ■— to jsou

ty šestáky a dvacetníky, toliko ze nebité; kdo si

odpadků těch neváží a na zmar je přicházeti ne

chává, ten kdyby po těchdních i měsících počítati

chtěl, shledal by, že ztráta ta na zlaté vychází.

Divná věc je jistě: zdar a prospěch živ

nosti hospodářské záleží přec prvně i hlavně na

takových odpadcích — jmenovaných hnůj — proč

pak ale jen jedněch si všimá a pečlivě je shro

máždí, druhých pak a to začasté těch lepších si

nevšímá a je zahazuje? Jest se věru čemu podi

viti. Však s divením tu není zpomožíno, tut třeba

hleděti, aby se zjinačilo, t. aby se polepšilo.

První, co k tomu vesti může, jest, aby rol

ník naučil se rozeznávati své pravé přátele od

falešných a těmto aby výhost dal. Posledního

druhu jeden přítel uměl se rolníkům zvlášt dobře

připochlebiti a u nich zahnízditi, mnozí na něj

velmi mnoho dávají a milujou jej jako svého

bratra: no a kdo jest ten falešný přítel? jest to

milý starý N. Od mládí už největšímu dílu znám,

a u nich dobře náviděn, protože nikda neodpo
ruje, nebrž vždy po chuti notuje, jest starý pan AT.

v přemnohých hospodářstvích netoliko oblíbeným

domácím přítelem ale i neomylným rádcem, s nímž

se rada bere, kdykoliv se něco počíti má nebo

nějaká pochybnost se pozdvihne.

Však ale jak pokojný a mírumilovný je starý

JV. od přirození, tak umí se rozčertiti, opováží-li

se kdo z tichého jeho poklidu jej vyrušiti. Zvláště

hrozné jsou mu všeliké novoty; proti těm bojuje
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s takovou zarytostí, že je těžko jej přemoci;

nebot myslí-li kdo naň se zbraní, která je ta

nejostřejší, ta na něm hned ztupí — na důvody

nic nedá, ty po tlustém jeho kožichu jen se

smeknou. ..

Odtéká-li hnojnice, a člověk mu proti tomu

námitku činí, „É," odpoví, „to bylo jindá také.*

Mluví-li mu kdo o prospěchu střídavého postupu

v hospodářství, odvětí: „Ah, děd držel se také

třístranného a dobře přitom pochodil." Klade-K

mu člověk na srdce dobrotu hlubokého orání,

hned namítne: „Ano, to se snad hodí jinde, ale

na našich polích to nejde, to my musíme lépe

věděti, kteří sme zde zestárli." Počítá-li mu

člověk užitek, jehož by z přikoupení guana na

byl, odpoví: „A, to přikoupím raději slámu,

sláma je přec sláma; to drahé koření nehodí

se na naše pole." A takových výmluv více.

Ba, těžko je dostati se mu na kůži, tomu

milému starému N., anebo abychme jej celým

jeho rodným jménem jmenovali : starému Návyku,

-tomu nejapnému, línému zarputilci, jenž svou

povahu dědí i na mnohočetné své dítky, t. na

předsudky.

Odstup však ode mne, abych snad proti

všemu, co je staré, válku zdvihal. To by bylo

pošetilé! Kéž by Pánbůh dal, aby bylo ještě

mnohé po starém! a v mnohém bylo by lépe,

i v rolnických hospodářstvích. Z mého dětinského

věku tane mi ještě na paměti mnohý ctihodný obraz

selského pantáty: bylt to otec své čeládky, pra

coval s nimi společně, jedl s nimi i modlil se

společně. Jakých proměn způsobila tu krátká doba
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jednoho čtvrt století! Ted hospodář se svou rodinou

odstraní se po pansku do své světnice neb do

pokoje. Sednouti si s čeládkou ke stolu, promlu

viti s nimi upřímně — to to, aby se tak zahodil.

A následek toho? Jaká půjčka, taková oplátka;

cizí-li se hospodář od služebného, cizí se tento od

hospodáře. Příchylnost služebného k hospodářovi i

dbalost jeho o prospěch hospodářův hyne tudy ; při

tom hyne však i mravní i náboženský cit jeho.

Věru, kdyby staří hodní pantátové byli tak ne-

zeřídli, nebylo by, jakož se ted vůbec stýská,

hodných čeledínů tak po řídku. .•-:•. :■

Ba mát v hospodářství starý N. ještě těch

přátel, zjevných i tajných; ba mát jich i mezi

výtečnými hospodáři, alespoň v některých kusech.

Přec ale musím při této příležitosti veřejně vy

znati, že není snad v celém Německu země, kde

by mezi hospodáři bylo jich už tolik, jenž milému

starému N. výhost dali, jako v Sasích *). Násle

dující výklady, ač jednají jen o odpadcích, přál

bych si velice, aby byly pohnutkou hospodářům,

by připadli k pokroku hospodářskému a odpadli od

starého N. ,

Zkušenosti vzhledem na hnojnou platnost od-

<■ " padků. .

Jak velice si Belgičtí hospodáři umějí všeli

kých odpadků vážili, o tom bylo pověděno už v lon

ském Týdenníku na sir. 266. Nikdo neuvažuje tolik

*) Tak mluví Slockhardt o Saských' hospodářích. Kéž by

chom podobně mohli říci o našich Českých. Ale dá Pánbůh,

také to bude. ;._, ■; . , :.,{, -.
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jako pilný Belgický hospodář, jak mnoho záleží

na hnojení a dobrém vzdělávání pĎdy. Belgický

rolník hnojí každé pole každého roku; nebot při

tamejších, jednak prostředních jednak špatných

půdách, kdežto velmi mnoho obilí sejou, musela

by půda velmi brzo se vysíliti, kdyby hospodář

nehleděl s tou největší bedlivostí k hnoji, k jeho

rozmnožení a dobrému vyhledění. Belgický ho

spodář chová arci mnoho dobytka: při všem ale,

co takto hnoje nabývá, nestačilo by daleko k do

konalému pohnojení jeho polí. Z té příčiny obracejí

velikou píli k dělání odpadkového hnoje (kom

postu). Tím způsobem nabývají nejenom víc hnoje,

ale i jejich, z většího dílu lehkým, písčitým půdám

přiměřeného, méně palčivého, stejně i silně účin

kujícího hnoje.

Ve větších hospodářstvích držejí k tomu cíli

zvláštního čeledína, hnojaře, jehož úkol jest obsta

rávati hnůj a jej odkud může sháněti. A žádný

čeledín nevyplácí se tak dobře jako tento. On sváží

na hromadu hlínu, vyrytou ze struh a příkopů,

bahno z polních nádržek, z rybníků, z močálů,

bláto z ulic a silnic, jakož i prach, jejž tupým

koštětem se silnice smítá. Na hromady ty skládá

všelikou plevel, kusy drnu; prokládá je po vrst

vách vápnem, mydlářkým výhazem, popelem, sle

pičím a holubím trusem ; a to všecko čas od času

přerývá a hnojnicí polévá. A potom teprv, když

všecko pořádně prohnilo a promícháno bylo, vy

váží se míchanice ta na pole.

Y Belgických městech nalezá mnoho lidí svou

výživu tím, že po městě shromaždují všecko, co

by za mrvu hoditi se mohlo. Zametání ulic patří

X
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toliko domácím chudým. Lidičky tito zametají ně

kolikrát za den celé město, a sbírají pečlivě vše

cko, co by za mrvu sloužiti mohlo. Znečistí-li

se některé místo výkalem dobytka neb jinak, hned

je viděti, an několik takových chudých se svými

kolečkami pospíchají, aby nálezu toho se zmoc

nili, prvé než druzí přijdou. Zvláště zajímavé

bývá podívání v Belgických městech o trhu neboli

po trhu : sotva že prodávači se svým zbožím s místa

se uklidili, už je tu hned hejno oněch lidiček, by

místo poklídili a očistili. Tak čistých ulic nenalezne

také nikde jako v Belgických městěch.

Co shromáždili, to vyvážejí přede město na

zvláštní, k tomu cíli vykázané místo; každý má

svůj plácek. Zde si každý dělá hromadu, na níž

všecko sváží, co jen za mrvu hoditi se může, jako

smetí všeho způsobu, odpadky slámy, sena, ze

lenin, rum ze stavení, saze, výhoz z fabrik, z cukro-

váren, barvíren, staré tříslo, drn mezi dlažbou

vyrytý, bahno z příkopů a stok, vůbec všechno,

co jen poněkud se hodí. To všechno skládá na

hromadu a močeni polévá. Hromada počne se

po nějakém čase pařiti a vnitř zahřívati. A na to

dává se bedlivý pozor. Je-li zapaření neboli zá-

hřev tak silný, že nelze vstrčenou do vnitř ruku

vydržeti, hromada se hned přeryje. Takto se nechá

hromada třikrát zapařiti a třikrát se přehodí. A nyní

je mrva k prodeji hotova; o kupce není nouze.

Mrvy takové umějí si Belgičtí hospodáři vážiti.

V jediném městě Bruggu živí se takovýmto

způsobem as 600 chudých lidí. Počítá se, že denně

si vydělají dohromady ke 320 zl. a do roka 96.000

zl. stř. A k tomu nejsou počítány ani záchody, je
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jichž vyklízení obec sama si ponechala a které

do roka vynásejí čistého užitku na 14.000 zl. stř.

Jiná dobrota, co s tím spojena jest, je ta, že v těchto

městech není žádných íebráků.

Všechni Belgičtí hospodáři shodujou se jedno-

svorně v tom, že takto zapařená a několikráte

přerytá mrva, kteráž tudy na prach se rozpadne,

slouží nad míru dobře všemu osení i na všecky

půdy. Ano účinek mrvy té je tak znamenitý, že

mnozí jsou té pevné víry, že Pánbůh požehnává

proto tak osení mrvou tou pohnojenému, protože

byla koupena od chudých.

Účinnost mrvy té zvýšujou však Belgičtí ho

spodářové ještě tím, že ji promíchávají s dobytčím

hnojem a se zemí, a pak ji ještě zapařit nechávají.

K tomu konci svážejí koupenou tu smet na pole na

velké hromady a prokládají po vrstvách hnojem,

popelem, smetím atd. Smíšeními tu polévají pak

pilně hnojnicí a několikrát ji přeryjou; po čemž

ji po každé pokryjou zemí, kolikráte dost bídnou,

která není mnohdy nic lepší než holý písek.

Takto promíchanou mrvu pokládají za daleko

užitečnější, než kdyby byli pole pouhým hnojem

od dobytka pohnojili. Jak pravěj, je taková mrva

proto užitečnější, předně že rozpadnouc se na

prach, dá se po poli stejně rozdělati, aniž při

zaorávání překáží neb se shrnuje, jako bývá při

slamném hnoji; a za druhé, a to je to nejhlav

nější, že je docela čista vší plevele, t. všeho se

mena, z něhož by plevel opět povstati mohla,

čistoty té při obyčejném chlévském hnoji nelze

docíliti, leda by se hnůj nechal na dobro uhníti,

což ale, nepřihazuje-li se hnůj zemí nebo nepo
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třebuje-li se na upoutání čpavku nějakého lučeb-

nického poutadla, je hnoji velmi na ujmu.

Ze míchaný takový hnůj musí výborně účin

kovati, možná už z toho posouditi, že je smíšen

z tak rozdílných látek, to zemných, rostlinných i

zvířecích. Hnůj takový je rostlinám jako všeho

chut, jako povšechná potrava, z níž si každá může

vybrati i vybere si, co jí nejlépe svědčí. Hnůj

takový hodí se netoliko na pole, ale i výborně na

luka.

Takovým způsobem počínají si v Belgii s hno

jem. Zatím ale to všecko nestačí jim prec ještě.

Nad to přivážejí" ještě veliké množství mrvy z ji

ných zemí, z Hollandska, na př. smetí z měst, vý

kaly ze záchodů, popel z rašeliny; mimo to pak

i odjinud velké množství pokrutin, kostí, guana a j.

Při té příležitosti podotýkáme s potěšením,

podobný průmysl začíná se uchycovati už i u nás

v Cechách. Zde onde je slyšeti, že hospodáři za

čínají už takové mrvy si všímati a jmenovitě roz

troušenou po cestách od dobytka mrvu sbírati —

na sprosté smetí arci posud ještě málo kde došlo.

Zvláště pěkný toho příklad máme na Třeboňsku.

"Pan vrchní správce Hanuš vypravuje o tom násle

dující. Mělit tam v knížecí službě starého vyslou

žilce, kterému nepřišlo dáti výslužné. Kníže

Svareenberg ustanovil však dáti mu výslužné a

ustanovil jej spolu za hnojaře. Dalit mu dva osly,

aby jimi mrvu svážel ; za každý kubíkový střevíc

sehnané mrvy určili mu jistý příplatek. Nyní vy

chází každý den zrovna jako na lov; jedním ro

kem sehnal 562 vozů hnoje. Dané jemu výslužné

a příplatky vyplatily te výborně. Mělit tam blíže
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města po 24 korců knížecích polí, pole ty byly

předtím pronajaté, s korce platilo se nájemného

po 12 zl. stř. Po vypršení nájemné lhůty vzali pole

ty u vlastní správu "a sebranou onou mrvou je

pohnojili : a výsledek toho byl — že hned prvním

rokem vytěžili nad nájemnou summu ještě 266 zL

čistého užitku. K tomu ke všemu dosáhlo město

Třeboň i čistých ulic.

V následujícím podáváme přehled těch nej

známějších i nejobyčejnějších odpadků, podáváme

spolu, co o nich lučba praví i kterak je nejlépe

zužitkovati.

Za mrvu a k dělání kompostu hoděj se:

I. Odpadky zemné.

1. Popel z dříví, z kamenného uhlí, černého

i hnědého, z rašeliny atd. 2. Rum ze stavení, od

padky z hlíny, z vápna, roztlučené cihly a j.

3. Prach a bláto z ulic a cest. 4. Smetí ze světnic,

chlévů, sklepů, dvorů, měst atd. 5. Bahno z pří

kopů, rybníků, náhonů atd. 6. Zpukřelé trusky

z železných hutí, staré pozůstatky vápna z fabrik

na sodu, odpadky vápenné z bělidel, barvíren,

tiskáren, papíren, plynáren a od koželuhů. Výhaz

a vápno od mydlářů, popel z vápenných pecí a

cihelen atd.

II. Odpadky rostlinné.

1. Plevel všeho způsobu, pýřavka, kusy drnu

atd. 2. Odpadky z rašeliny, mour z dřevěného i

hnědého uhlí, země slatinnatá, mrt atd. 3. Piliny

(drtiny) a jiné odpadky dřevěné. 4. Prach, mech
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vřes (řasa), odpadky slámy, pazdeří atd. 5. Saze

z dříví, kamenného uhlí i z rašeliny. 6. Odpadky

z barvířských dřev atd. z barvíren, tiskáren ; vy-

potřebované tříslo od koželuhů atd. 7. Houby,

kvasnice z piva, vína, octa atd.

lil. Odpadky zvířecí.

1. Maso, šlachy, kůže, krev atd. 2. Chlupy,

štětiny, peří, vlna, klobouková plst, zbytky kůže

z obuvi. 3. Kostí, pazoury, paznehty, rohy.

4. Chrousti, šneky, plže, kundrati, housenky atd.

5. Odpadky z kosti v cukrovarech a lučebnických

dílnách, odpadky koží od koželuhů a klihařů, od

padky rohové od soustružníků a hřebenářů, vlněné

hadry z papíren, prach z vlny od soukeníků, pozů

statky zvířat všeho druhu z řeznických jatek a od

pohodných.

IV. Všeliké jiné odpadky tekuté.

V domácnosti : špína od prádla, mydliny, louh

od bílení plátna, příze, splašky z kuchyně, lák.

Z fabrik: kyselá voda z fabrik na olej,

z bělidel, tiskáren a škrobáren, louh z bělidel, prací

špína z fabrik na sukno a valchoven, spodní louh

od mydlářů a plynová voda z plynáren (v čechách

je plynárna u Prahy v Karlíně).

Hlavní látky a hnojná platnost dotčených od

padků.

Ačkoliv největší díl jmenovaných zde odpadků

není povahy vždy stejné, jedno od druhého liší
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se kolikrát velmi, přec ale myslím že bude hospo

dářům milé i užitečné, dovědí-li se alespoň po

někud, co který z těch odpadků v sobě obsahuje,

jaké látky i v jakém množství; budet mu to v mno

hých případnostech přec jakýms takýms pravítkem.

Určitě pověděti, co která z těch věcí v každém

jednotlivém případu v sobě obsahuje, to nelze, leč

dříve lučebně se přeskoumala.

I. Odpadky zemné.

Popel dřevěný. Nejdůležitější látky v popeli

dřevěném jsou draslo a koslovka (kostan vápenný

a hořčenný); kromě toho jest v něm též ublan

vápenný. Poměr látek těchto jest však velmi roz

dílný nejenom u rozdílných dřev, ale i u jednoho

a téhož dřeva v rozdílném ročním počasí.

Popel z dříví listnatého je vždy bohatší na

draslo a kostovku nežli z dříví jehličnatého, a tím

samým jest onen větší hnojné platnosti.

Popel, jak se ho ze spáleného dříví obyčejně

nabude, obsahuje v sobě ve 100 dílech (podlé

váhy) as

6-12 dílů drasla,

5—10 „ kostanu vápenného,

20—30 „ uhlanu vápenného,

Jeden korec dřevěného popele můžeme ce

niti v hnojné jeho platnosti na 30—40 kr. stř.

Popel z raietiny a hnědého uhlí. Popel tento

ukazuje ve svých látkách ještě daleko větší roz

dílnost nežli popel ze dříví. Hnojná platnost jeho

jest daleko menší nežli tohoto, protože je velmi

chůd na draslo a obyčejně chůd i na kosfočku.
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Popel tento mohli bychme považovati jako za vy-

loužený dřevěný popel (výhaz). jenž vyloužením

tím byl zbaven svých nejplatnějších látek. Ne

zřídka mívá v sobě přimíšeno nad to ještě něco

hlíny neb písku, čím takový popel prospívá, to

jest hlavně jeho sádra, uhlan i kostan vápenný.

čím více těchto látek má v sobě, tím většího jest

účinku.

Korec popele z rašeliny a z hnědého uhlí

nemůžeme v hnojné jeho platnosti výše ceniti než

jen na 5—8 kr. stř.

Popel z kamenného černého uhlí. Popel ten

není arci hrubě vážen, mnohkdes jej zahazují:

přec ale má i ten svou cenu, obsahujet v sobě

za jedno, kromě malounké trochy drasla, vápno

a sirnovku, obojí to potrava rostlin ; za druhé však,

an v sobě něco hlíny obsahuje, stává se tudy jakož

i svou sirnovkou schopným, by hnijícím věcem

jejich smrad odjímal, by vyvstávající z nich čpavek

zadržel. V krajinách, kde kamenným uhlím se topí,

jest popel z toho ten nejlacinější prostředek k upou

tání čpavku ve hnoji jakož i k zabránění smradu

v záchodech. Je-li výhřev tuze prudký, speče se

rád jeden díl téhož popele, sleje se v kamenitou

trusku, která na povětří velmi těžko se rozpa

dává. Proto kdo popele toho k výše zmíněnému

účeli použiti chce, necht jej dříve skrze řičici

prohodí a na hnůj at použije toliko prachovité jeho

části. Zbylé trusky a kamení, ty mohou dobře po

sloužiti na spravování cest.

Korec proházeného takového popele neceníme

výše než jen na 2—4 kr. stř.

Rum. Hnojné látky jsou v rumu : draslo, Aro
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stan vápenný, sloučeniny dusicnaté (čpavek a sa

nytr) a uhlan vápenný. Cím více je v rumu hlíny

a čím starší hlína ta jest, tím oučinnější jest rum.

nebot tím více má oněch tré zmíněných látek. Sy

rová hlína má v sobě kromě trojice svých hlavních

látek, t. kromě hlínky, křemenky a železné rzi též

vždy jakési větší menší množství drasla, vápna a

kostovky ; a však tyto jsou zde ve způsobě neroz

pustné ; rozpustnými stávají se jen pomalu, t. v té

míře, jak povětří, vláha a teplo má k nim přístupu.

Před nějakým časem zkoušel sem (Stóckhardt)

jistého druhu hlínu, zkoušel sem ji syrovou, jak

právě z jámy vykopána byla : ta měla v sobě ve

100 dílech jenom */9, co se rozpustilo ; ze stavení

50 let starého měla v sobě už 5krát tolik rozpust

ného, a stoletá ze stavení hlína měla látek roz

pustných 12krát tolik co syrova. K tomu je při

hlíně i to, hlína má v sobě drobounké dírčinky,

a má jich tím více, je-li ze stavení, promíchaná

slámou neb jiným : do dírčinek těch táhne se čpa

vek (připomínáme čtenáři, co o tom v čísle 22 loií. T.

v článku o uhlí pověděno bylo) a zde z části

v sanytr se mění. čpavek pak a sanytr, ty jak

známo, jsou ta nejúčinnější hnojidla na pole.

Málo vypálené cihly, ty snadno se rozpadá

vajíce, když v zemi se rozpadly, rovnají se svým

účinkem hlíněnému rumu. Ostře vypálená cihla

naproti tomu nic nepomáhá, ta jest v zemi jako

každý jiný kámen. á-j ;'.-*

Rum vápenný můžeme považovati jako za

pískovitý mrhel, který však z povětří něco hnoj

ivých částek do sebe natáhl. Je-li rum ten z mí

sta, kde bylo dusičnatého moku, na př. moče
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(obmítka z chlévů, ze záchodů atd.), má v sobě

hojnost sanytru. i' •

Prach a bláto a ulic a silnic. Při těch přijde

mnoho na to, jaký je kámen, jímž silnice je na

sypána nebo dlažděna. Je-li kámen ten křemen,

tu zetřením jeho způsobený prach není nic jiného

než co jemný písek, a ten hnojné platnosti nemá,

leda jen co se v něm nalezá přimíšeného trusu od

dobytka, jdoucího po silnici. Platnější však jest

prach ze žuly, porfyru, čediče a j., nebo v těchto

nalezá se vždy něco drasla, vápna a kostovky.

Kámen ten, rozetřen na prach, má-li k němu po

větří a vláha přístupu, ruší se mnohem spíše a

výše zmíněné jeho látky stávají se spíše rozpust

nými, než kde kámen leží jen v hrubších kusech

neb kouskách. Prach ze silnice, dělané z vápen

ného kamene, může posloužiti k hnojení na místo

mrhle neb vápna.

Smetí ze světnic, dvorů, ulic atd. Smetí to

možná pokládati jako za slabý kompostový hnůj,

neb smetí to jest míchanice všeličehos. Kromě

země, jež při něm je hlavní, obsahuje v sobě ještě

z povětří osazeného prachu, částek popelných a

sazí, a pak jak známo, přerozdílných věcí od

rostlin i od zvířat. Jak velice si Belgičtí hospodáři

opovrhovaného tohoto smetí vážejí, bylo už v pře

dešlém pověděno. . . .

Bahno z rybníků, příkopů, stok atd. I toto je

dle svých látek povahy velmi rozdílné ; přijdet na

to, jakáže byla voda, z niž bahno se osadilo, jaké

ostatní byly případnosti. Voda stékající přes úrodné,

výše položené pole, a stékající z vesnic a měst,

nese v sobě, běží-li s polí, vždy mnoho úrodných
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zemských částek, a běží-li z obývaných míst,

mnoho užitečných mrvných odpadků; taková osadí

tedy velmi užitečné bahno. Naproti tomu voda

přicházející z lesů a míst bahnitých anebo tekoucí

zvolna nížinou nebo písčitou rovinou, ta dá vět

ším dílem jen velmi chatrné bahno, jehož hnojná

platnost se zhusta příliš nadsazuje. Ve 100 dílech:

Va neb 1 díl uhlanu vápenného, '/10 kostanu vápen

ného a 6—10 dílů trouchovitých látek, to bylo

to celé, co hnojných látek ve více sortách takového

bahna nalezeno bylo. černá barva, již takové

bahno mívá, a kterouž mnozí za znamení jeho

dobroty pokládají, ta pochází nejvíce od černé

železné rzi nebo od kyselého zuhelnatělého trou-

chu. A jedno i druhé škodí rostlinám, a bývá pří

činou, že když se čerstvě bahno z rybníku na pole

neb na louku vyveze, pole neb louka ve své úrod

nosti ostaví. Takové bahno je třeba dříve pále

ným vápnem proložiti a na povětří nechat poležeti

i několikrát přehoditi: pak teprv, když kyselost

jeho vymizela a černá rez proměnila se v počer-

venalou, tak že hromada nabude barvy hnědé, pak

teprv hodí se bahno to na pole. Potřebuje-li ho

spodář podobného bahna na dělání kompostu, necht

ho potřebuje jenom jako za základ, by k němu

jiných platnějších hnojidel -přivtělil, to hnojidel

rostlinných a zvířecích. Jsout však i bahna, že

v sobě obsahujou něco utrejchu neb olova: a

takové bahno jest pak na prosto škodlivé; oučin-

kujet jako jed. Bahno takové osazuje se z vod,

přicházejících z míst, kde olověná neb utrejchová

ruda se obdělává.

Zpukřelé odpadky z fabrik na soda. Odpadky



68

ty jsou hlavním dílem sloučenina vápna se sirou ;

čerstvé jsou ostré a rostlinám škoděj ; když ale

na povětří ztýřely, účinkujou velmi dobře, nebot

působením vzduchu a vláhy proměnily se v siran

vápenný, t. v gyps.

Odpadky vápenné. Ve všech tovarnách, kde

na rychlo chlorovým vápnem bílej, jako na př. na

bělidlech, v tiskárnách, barvírnách, papírnách atd.

vybývá vápenný pozůstatek, který leže na povětří

mění se v Man vápenný ; a ten může posloužiti

na místo mrhlu. Platnější však jest vápno, jehož

koželuh na vydělávání koží potřeboval, nebot toto

má v sobě i něco dusičnatých, zvířecích látek

rozpuštěno. Sem náleží též připočísti vápennou

mléč z plynáren, potřebovanou k očištění plynu,

čerstvá, dána na pole, prudí, protože v sobě drží

něco rozpuštěné síry. Dá-li se však vyschnouti

a nějaký čas na povětří poleží, přibere si obsažená

v něm síra z povětří kyslíku, a proměnivši se tudy

v sirnovku, sloučí se s vápnem v siran vápenný

(gyps), t. sloučí se s jednou částí vápna, ostatní

pak vápno, přibravši si z povětří uhelku obrátí se

v uhlan vápenný. Vyschlé takové vápno z plynárny

možná tedy považovati i potřebovati jako výborný

mrhel, v němž je přísada gypsu.

Výhaz odmydlářů. Dokavád na dělání mydlář

ského louhu potřebovalo se dřevěného popele a

páleného vápna, býval výhaz (štelovina) lepší nežli

ted, kde na mnoze místo popele sody (uhlanu

soděnného) se potřebuje. V prvním případu jsou

ve výhazu kromě malé trochy drasla, ještě hezká

část kostovky (kostanu) a vápno ; v druhém pří

padu jest v něm však kromě malé trochy sody
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pouhé vápno, a to menším dílem jako vápno ží-

ravé, větším pak dílem jako uhlan vápenný. Podlé

toho hodí se výhaz ten nejlépe na dělání míšeného

hnoje, k snadnějšímu rozrušení jiných věcí, i pak

k odjímání kyselosti bahnu. — K věcem vápenna-

tým náleží též připočísti : skořápky z vajec, mušle,

škejble, skořápky ze šneků, a pak všeliké druhy

mrhle.

II. Odpadky rostlinné.

Plevel, pýřavka atd. Že rostliny, když se ze

lené zaoraly, jsou poli dobré pomrvení, je vůbec

známé. Taktéž účinkujou, jenže ještě čerstvěj, když

se nechaly dříve uhníti; nebo takto jsou rostlinám

potravou už hotovou, poskytujíce jim nejenom

uhelky a čpavku, ale látek zemných, jako drasla,

vápna, kostovky a j. Ty samé látky, ježto se dříve

nalezaly v rostlině docela bezcenné, mohou po

sloužiti ku zplození rostlin drahocenných, na př.

pšenice neb jiného obilí.

Mour z raéeliny, hnědého uhlí, mrt, slatina

atd. Jsout toto větším dílem pozůstatky rostlin, hni

tím pod vodou více méně změněné ; při všech jest

to, že v sobě obsahujou mnoho kyselého trouchu,

jenž, jak známo, naším pěstovaným rostlinám ne

svědčí. Přidá—li se však ke kyselé té hmotě jistých

(louhovitých) látek, jako vápna, popele dřevěného

neb z rašeliny, odejme se jí její kyselost a z hmoty

stane se pomalu úrodný trouch. Zúrodnění toho

docílí se tím spíše, dodá-li se k věci moků od zví

řat (na př. moče), tak aby zahniti mohla. Věci ty

obsahujou v sobě něco dusíku, a ten tudy přijde
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k užitku. Mimo to obsahujou v sobě trocha gypsu,

vápna a kosfovky ; drasla však příliš málo, neboC

bylo větším dílem vodou vymočeno ; slovem, věci

ty jsou výborný prostředek k rozmnožení úrodné

země — po hříchu ale posud málo všímaný. K čemu

se ty věci zvlášt dobře hoděj, to jest: na dělání

míšeného hnoje, za základ k němu, nebot ony jsou

s to, aby veliké množství nalitých na ně tekutin

pojaly, na př. hnojnice, špíny, mydlin atd.

Některé sorty hnědého uhlí mají do sebe tolik

sirného kyzu, že když nějaký čas na povětří pole

žely, jsou celé prostoupeny síranem železným

(vitrolimem). Sirný kyz totiž jest sloučenina síry se

železem : síra i železo, jsouce ve styku s povětřím,

přibírají si z něho kyslíku, čímž se proměňují v siran

železný. Siran ten ale, jak známo, slouží k upoutání

čpavku. Uhlí takové tedy, když na povětří poleželo

a se rozpadlo neboli mour z něho, může posloužiti

na potrušování knoje k zachováníjeho čpavku, toli

kéž i do záchodů, aby v nich nesmrdělo.

Mour z dřevěného uhlí. Uhlí toto samo v sobě

není arcit žádným hnojem ; nebot ono v zemi ne

hnije aniž se rozpouští; rostlinám tedy nemůže

sloužiti za potravu, vyjmouc leda že při sobě má

něco popele. Při všem jest ale rostlinám k velikému

užitku, protože hnojné látky (ze jména čpavek)

do sebe táhne a v sobě zadržuje — to nejenom ze

země ale i z povětří. Mimo to kde půdy jsou těžké,

studené, kypří je a teplejšími je činí.

Podobné jest i s uhlím z rašeliny nebo z hně

dého uhli; i tyto nejsou samy v sobě žádnou mrvou,

ale výbornou přísadou k jiným mrvám, by hnojné

jejich látky lépe se uchovaly i zužitkovaly. V ohledu
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tom prokáže se uhlí tím prospěšnějším, čím je ky

přejší, lehčí a jako houbovitější ; těžké uhlí pro

spěje méně, a to tím méně, čím je těžší a hmot-

natější.

Piliny (drtiny) a jiné odpadky od dřiví, paz-

deři atd. Povaha těchto jest jako slámy, ony slou-

žej toliko k rozmnožení trouchu. Ve své platnosti

jsou však ještě pod slamou, nebot při tužším svém

složení hnijou tižeji nežli sláma. Proto je třeba

přimíchávati k nim věcí lehkorušných, na př. moče

neb jiných výkalů, člověčích neb zvířecích. Z té

příčiny hoděj se dobře k podstýlání dobytka, jme

novitě hovězího a vepřového. Ovšem že mají

v sobě též něco dusičnatiny i látek zemných, ale

jest jich po skrovnu. Ještě méně dusičnatiny i

méně zemných látek má v sobě pazdeří, to tím,

že větší díl jich rušením neb močením byly z něho

vytaženy.

To samé jest také s odpadky z barvíren, t.

s odpadky vyvařených barevných kořínků, dřev,

listí, květu atd. Sem náleží připočísti též potřebo

vané koželužské tříslo, ježto je rozemletá ze stromů

kůra. Poněvadž tříslo je proniknuto kyselinami,

jež v jámě se byly zplodily a s ním spojily, proto

je třeba, by kyseliny jemu se odňaly, dáti mu

přísadu vápna.

Že listí a jehličí polím nehrubě prospívá, je

hospodářům známé. Příčina toho nezáleží však

v tom, jakoby snad listí a jehličí bylo chudé na

hnojné látky — naopak, sláma je na látky ty

chudší, ale ono záleží pouze v tom, že vyzrálé

listí a jehličí je jako kožené neboli jako dře>ip,

pročež velmi těžko uhnívá, a to tím tižeji, protože
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v sobě obyčejně i něco vosku a pryskyřice chová.

Opadalé bukové listí, kdyby na hromadu shrabal,

neshnije ani za dvě leta ; a opadalé jehličí ze sosen

a jedlí drží se v zemi ještě déle. Třebatě tedy,

má-li se jich na pole použiti, promíchati je dříve

zemí a bahnem, a přidati k nim vápna a popele,

by spíše se rozrušily ; na pole pak at se nedávají,

až když dokonale shnily. Že pak takto shnilé ke

vzrůstu rostlin mnoho prospívají, to vědí zahrad

níci dobře ; proto potřebujou velmi rádi hrabaného

listí na dělání míšeného hnoje.

Saze. Jak výborně saze na pole účinkuj ou,

je dosti známé; účinek ten záleží hlavně v obsa

ženém v nich čpavku (t. čpavkových sloučeninách),

čpavek ten pošel z jedné části dusíku, obsaženého

v palivu, shořením jehož v sazích se zachytil a

zde shustil. Saze z kamenného uhlí mají v sobě

spíš něco více čpavku nežli ze dříví, k tomu jest

v nich též něco zemných látek, ježto s popelem

podnešeny do sazí se byly doslaly. Saze jsou

proto už jako mrva hotova, jako uhnilý hnůj, jsou

podobny guanu, toliko že účinku slabšího; hoděj

se tím samým výborně k pohnojení na vrch, na

vzešlé osení. Korec sazí můžeme ceniti na 9—12

kr. stř.

Houby, kvasnice z vina, piva, octa atd.

Nižšího stupně tyto útvary rostlinné blížeji se svým

složením velice látkám zvířecím; jsout bohaty na

dusík a kostovku, a hnojná jejich platnost jest

tedy daleko vyšší nežli všech ostatních odpadků

rostlinných. V muehomůrce na př., když se dala

vyschnouti, nalezlo se, že v sobě obsahuje ve 100

dílech 6'/a dílů dusíku, tedy polovic tolik co dobré
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Peruanské guano ; k tomu 9 dílů užitečných zem

ných látek. A kvasnice jsou ještě bohatší na oboje.

Arcit že bohatost tato ve skutečnosti velmi se

sníží, totiž povážíme-li houby, jak v lese se sesbí

rají, nebo takto syrové mají v sobě as 9/io vody;

proto by ale mohlo vždy být s užitkem sbírat je

dáti a za cent as 18 kr. stř. platiti. Na dělání

míšeného hnoje hodily by se zvláště, nebot tudy

by uhnily a svým hnitím byly by též podnětem

k snadnějšímu uhnití jiných, lížeji zabnívajících věcí.

III. Odpadky zvířetské.

Ze všech jakýchkoliv odpadků jsou odpadky

od zvířat ty nejužitečnější; ty jsou zvláště bohaté

na dvé těch nejdůležitějších i nejdrahocennějších

hnojných látek, t. na dusík a kostík — zahní-

váním jich plodí se čpavek (nebo dusnovka) a ko-

stovka. Při dělání míšeného hnoje jest ze zvířet-

ských těch pozůstatků ještě i ten veliký prospěch,

že při veliké své náchylnosti k hnití i jiné věci,

s nimiž smíšeny jsou, k spěšnějšímu uhniti pobádaji.

Ve své působnosti podobají? se nátěstku neboli

kvasnicím (droždí), jimiž se rovněž větší nehybné

hmoty, jako těsto, zápařka, sladké pivo k čilej

šímu kvašení pobádaji.

Z látek zvířecího těla jest jen jedna, ježto

nemá žádného dusíku a k mrvení je zúplna ne

platná, ba spíše škodliva, protože vodě vnikati

nedopouštějíc ufanívání ostatního tudy zadržuje:

látka ta jest všeliký tuk nebo laj. Ostatní pak, at si

už tuhé nebo měkké částky zvířecího těla, jsou velmi

bohaté na dusík, obsahujíce ho, jsou-li dokonale

4
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vysušené, ve 100 dílech 15—17 dílů. Toliko

kosti mají ho méně, čisté totiž a dokonale vysu

sené mají ho v průměru as 5 dílů. Co se však

prvějších, na dusík bohatých dotýce, k těm třeba

počítati : suché maso, vyschlou krev, vyschlou

kůži, vlasy, chlupy, štětiny, vlnu, rohy, paznehty,

chrupavky atd. Za syrova však, jako se v oby

čejném životě naskytují, není arcit dusičnatost je

jich tak veliká — to proto, že v sobě obsahujou

mnoho vody, v některých je voda hlavní díl ; mimo

to mívají v sobě ještě jiných příměsků a nečistot.

. Odpadky takové jsou :

Maso, kuže, šlachy, vnitřnosti atd. Syrové

líbivé maso obnáší v sobě as 3/4 celé své tíže sa

mou vodu. Ve 100 librách jest v něm dusíku

3—4 libry, solí louhovitých Va lib., kostanů Vs lib.

100 liber líbivého syrového masa lze tudy v hnojné

jeho platnosti ceniti na 1 zl. 10 až 1 zl. 20 kr. stř.

Krev. Při zabíjení zvířat odpadající krev drží

v sobě dobře 4/5 vody a tuhého sotva Vs- Ve 100

librách krve jest obsaženo as: 2Vs—3 libry du

síku, soli V9 libry, kostanů V4 libry. Hnojná cena

jednoho centu syrové krve může se tedy ceniti

na 50 kr. až 1 zl. 5 kr. V skutečnosti lze však

hnojnou cenu krve položiti za roven s masem,

ha spíš ještě něco výše, to proto, že pro svou

tekutost dá se krev lehčeji upotřebiti nežli maso

a že účinkuje rychleji. Jak výborně že krev účin

kuje, možná nejlépe viděti na mladých štepích,

když tyto krví se zalily, krví to rozředěnou s 10-

neb 12násobným množstvím vody.

Rohové ostružky, paznehty, kopyta, srst, rybi

šupiny, kosti atd. Hnojná platnost těchto odpadků
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řídí se jednak dle množství obsaženého v nich

dusíku, jednak i podle větší neb menší jejich

rozdrobenosti. Co se prvního dotýce, o to bylo

učiněno mnoho zkoušek; zkouškami těmi shle

dalo se, že věci ty, jak se jich v hospodářství

a řemeslech nabývá, obsahujou v sobě, vyschlé

na povětří.

Dusíku ve 100 librách:

Odpadky rohové 10—12 liber.

Vlněné hadry, prach z vlny . 10—12 „

Kopyta, paznehty atd. . . . 9—10 „

Štětiny, peří, srst . . . . . 9—10 „

Stará kůže, podešve .... 6—7 „

Kosti 3—4 „

Uhlí z kostí 3A— 1 «

Co v těchto věcech je látek zemných, to

nestojí za řeč. Výminkou jsou jedině kosti, nebo

tyto jsou složeny dobrou polovicí ze samých

kostanů.

Všem těmto věcem je společné, že pro ve

likou svou tuhost a držemnost samy pro sebe

velmi těžko zahnívají, vyjmouc leda že by byly

co nejdrobněj roztlučeny neb rozstrouhány, jakož

to bývá při mouce z kostí, při koštěném uhlí,

při ostružkách od hřebenářů a soustružníků; tako

véto hoděj se proto hned za mrvu. Co se však

dotýče vlněných hadrů, peří, chlupů, staré kůže

atd., u těch nestačí ani drobné rozčinění, jakéž

by bez toho v hospodářství ani vyvesti se ne

dalo, tu třeba věci takové promísiti s věcmi po?-

rušlivými, na př. s vápnem a popelem, a nechat

je zde tak dlouho hniti a týřeti, až docela zpu-

křely, že se na prach rozetříti a se zemí dobře

4*
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smísiti dají. Takto mají pak pro hospodáře jistě

dvakrát tak velkou cenu, jakoby měly, kdyby

jich hned za syrova na pole použil.

Kostěné uhli, jako v cukrovarech prodávají,

má za hlavní látku v sobě ve 100 dílech as 60

dílů kostanu vápenného a 3/4 — 1 libru dusíku,

ale ztuha drženého. Hnojná cena uhlí toho byla

by tedy cent 1 zl. 30 kr. až 2 zl. str. Aby však

hned prvního roku byl z uhlí toho účinek jistý,

je třeba přimíchati k němu dusičnatého hnoje od

dobytka nebo guana. Jinak účinkuje uhlí to i

samo o sobě výborně na novinu.

Chrousti, plže, kundrati, housenky atd. Za

syrova, kde živočichové tito jsou ještě při své

vláze, může se počítati, že chrousti mají v sobě

dusičnatiny (ve 100 dílech) as 3 díly, ostatní pak

1 — l1/? dílu; všechny chovají pak nad io ještě

nemalé množství kostovky v sobě. Netřebat tedy

dokládati, že jsou výborná mrva, a to tím spíše,

protože se se zemi i v zemi stejně rozdělati dají.

Zde náleží též zmíniti se o výkalech člověčích.

Nejlepší místo na výkaly ty jest zajisté odpadková

hromada ; vtělej-li se zde s ostatním, nabudou tak

nejspíše i nejlehčeji způsoby příručné — beze vší

ztráty.: '■'■■■

■'■v ' '■ ' .: ': ■;!.■■■■.■•:■■-.". •! ■ ■' >

IV. Všeliké odpadky tekuté.

Mydliny, spina. Mnoho hnojného tyto teku

tiny v sobě arcit nemají, přec ale stojí vždy za to,

aby se nevážilo té malé práce, vyliti je na sběrnou

hromadu. Co v nich je účinného, to jsou především

kmhovité jejich látky, soda a sůl ; mimo to vězí
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v nich však i špína, pocházející od potu, prachu a j. :

a špína ta není bez účinku; čím špinavější taková

voda, tím platnější. Daleko platnější jest však

vypraná spina z továren na sukno^ zvláště kde

na praní potřebovalo se moče, a kde se jím vlna

po prvé prala. Taktéž užitečný jest i louh, jenž

sloužil k připravení příze neb plátna na bělidlo ;

nebo v tom je kromě látek louhových též něco

dusičnatiny, vytažené ze lnu. Podobně hodila by

se i voda od močení lnu, jen kdyby nebyla oby

čejně příliš roaředěna. .:■ ř

Splašky z kuchyně a lák. O těchto platí to

samé jako o tekutinách předešlých: v nich je sůl

a malé trochy látek zvířecích i rostlinných, přišlých

do nich z pozůstatků jídel nebo z jejich úpravy.

Ještě lepší přísada na sběrné hromady jsou tuhé

odpadky z kuchyně, nelze-li jinak dobytku je

skrmiti.

Kyselá voda z olejných fabrik atd. Aby olej

na svícení se očistil, přidá se k syrovému sirnovky :

sirnovka spálí (zuhelnatí), co v oleji je slizo-

vitých neb dusičnatých látek; přileje-li se na to

vody, osadí se voda i se sirnovkou na dno a stáhne

se. Stažená ta voda obnáší v sobě tedy sirnovku

a zuhelnělý, dusičnatý kal; hodí se proto za pří

sadu k hnojnici, k uhnívajícímu hnoji, by vyrušu

jící se z nich čpavek poutala. Přidalo-li by se

vody té k mrhlu neb k jiné vápenné věci, zplodilo

by se tudy, v poměru k sirnovce, jisté množství

gypsu. V kyselé vodě z bělidel a j. nalezá se

kromě sirnovky též něco hotového gypsu.

Spodní louh od mydlářů. Při vaření mýdla

přidá se ke zvařenému na posled soli, soli tolik,
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že z pozůstávající vody udělá se silně slaná voda :

v slané té vodě nemůže však mýdlo zůstati roz

puštěno; stydnouc vyjde mýdlo na vrch a slaná

voda neboli spodní louh usadí se ve spod. Spodní

louh tedy drží v sobě kromě trochy vybylého po

čátečního louhu veliké množství soli a sody ; hodí

se proto, rozředěn 3 neb 4 díly vody na sběrné

hromady — jako prostředek, hnití usnadňující a

kyselost odjímající. Ve ílusarnách dobývají z louhu

toho sodu a sůl, anebo hotovějí z něho sůl na hno

jení. Cent této soli mohl by se platiti as za 1 zl.

20 kr., leč by jinak byla pomíšena s jinými neplat

nými látkami.

Kterak se sběrným hnojem na hromadách na

kládati?

Věci, hodící se na dělání sbíraného hnoje,

jak v rozličných okolnostech se naskytujou, jsou

ovšem velmi rozmanité, různící se svou do

brotou, čistotou i svým složením na míru. Chtít

dáti tedy jistá určitá pravidla, jak se sbíranicí

tou nakládati, je takměř nemožné. Nicméně chceme

se přec o to pokusiti, udáme to nejhlavnější, na

čemž při dělání sbíraného hnoje nejvíce záleží.

Kdo pak udaná zde pravidla dobře pojal, ten si

bude v rozdílných případech snadno rady věděti,

a není pochybovati, že i na pravé uhodí.

1. Při sbíraném hnoji jest účel dvojí. Za

jedno má sběrná hromada býti pro hospodáře

jako spořitelnice na hnůj, kamž by všeliké i sebe

nepatrnější odpadky ukládal, odpadky to, které

by jinak přišly na zmar. čím přísnější je v tom



79

kuse hospodář na sebe i na svou čeládku, áby

všecko, co jen je jaký odpadek, se shromáždělo,

tím spíše vzrostou troníkové ty vklady na zla

tové kapitaly, a tím čistěj, pořádněj i zdravěj

bude to vypadati v jeho dvore. Druhý účel sběr

ných hromad jest však spolu, aby uložené sem

syrově věci dostaly zde svou úpravu, t. aby uhnily

a staly se rozpustnými, by přijdouce do země

byly rostlinám potravou už hotovou, by nepo

třebovaly teprv v zemi kdo ví jak dlouho ležeti,

než by v potravu se proměnily. Úpravy té do

cílí se při věcech rostlinných a zvířetských je

jich zapařením a uhnitím ; při věcech zemných

pak jejich zpukřením a rozpadnutím. Leč jiný

a to znamenitý prospěch při sběrných hroma

dách jest spolu ten, že mohou posloužiti k shu-

stěni mrvy příliš řidkě tekutě. Považme na př.

hnojnici! Jak důležita je mrva — hnojnice a moč,

je naším čtenářům známé. Však ale jak obtížné

jest, aby měl hospodář hnojnici na pole vyvá

žeti — ani to vždy nejde ; a dejme tomu, ho

spodář vyveze na pole 100 voznic hnojnice, co

tím vyvezl vlastní mrvy? sotva s 10 voznic;

ostatních 90 voznic byla pouhá voda. No a to

přece není hospodáři po úmyslu, aby na pole

vodu vyvážel, jemu záleží jen na mrvě. Co tedy

činiti? Prostředek tu snadný; třeba hnojnici lítí

na sběrné takové hromady : z nalité hnojnice ujde

voda výparem, a ujde jen pouhá čistá voda;

všecko ostatní pak, co ve vodě bylo rozpuštěno,

zadrží se v hromadě — t. všechno až na čpavek,

není-li tento upoután nebo nenalezne-li v hro

madě slušného poutadla. Způsobem tím použije
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se hnojnice nejlíp: mrva její zachová se a vyschlá

dá se pak lehko na pole připraviti.

2. Aby nahromaděné věd uhnily, k tomu je

potřeba, by při sobě měly látek, snadno kyšících

neb snadno hnijících ; dále pak je potřeba dosta

tečně vláhy i jistého tepla.

Hniti mohou látky zvířetské i rostlinné. Prvější

zahnívají však mnohem spíše nežli druhé ; nebot

jsou daleko složitější a chovají v sobě daleko víc

dusíku. Při všem jest i mezi těmito velikého roz

dílu: jedny zahnívají mnohem spíše nežli druhé.

Nejspíše zahnívají ze zvířetských věcí ony, ježto

jsou ve vodě rozpuštěny anebo vodou dokonale

napity (moč, krev, maso, syrové kože); nejtíže

však hnijou ze zvířetských věcí ty, ježto ve vodě

se nerozpouštějí anebo při své tuhosti ani nejsou

schopné, aby je voda pronikla (roh, chlupy, peří,

kosti atd.). S podobnými rozdíly potkáváme se i

při věcech rostlinných. Nejsnáze zahnívají odpadky

rostlinné, pokavád jsou mladé, prostoupené mizou

(zelené, polozralé rostliny, listí, kořeny atd.) ;

tížeji hnijou, když už vyspěly a zaschly (sláma,

opadalé listí, jehličí atd.) ; nejtížeji však, když už

mnoholetým vzrůstem ztuhly a zdřevěněly (klestí,

kůra, piliny, vřes atd.).

K hnití pomáhají zvláště odpadky lehkorušné

zvířecí, především tekuté, a potom věci louhovité

žíravé. Prvější, jako na př. moč, krev, klihová

voda, zahnívají, jak povědomo, samy sebou velmi

rychle, zvláště za počasí teplého ; k tomu pak mají

do sebe i tu moc (podobně jako kvasnice, když

k těstu, k sladkému pivu nebo k zápařce se při

dají), že i jiné věci k rychlejšímu uhnití přimívají.
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Moř od zdravého člověka, schytán v nádobu do

cela čistou, zahnívá jen zvolna ; ve 14 dnech

není ještě zúplna uhnilý. Však přidá— li se k čer

stvému trochu kvasnic, uhnije už v 7 dnech; ba

on uhnije už ve 3 dnech, přidalo—li se k němu

jiného, už silně zahnilého moče. Ještě čerstvěji

než tento účinkuje bílý kal, osazující se v ná

dobách, v nichž moč stojí. Dva díly kalu toho,

přimíšeny ke 100 dílům čerstvého moče, způ-

soběj, že tento v 24 hodinách dokona uhnije.

Podobným způsobem účinkuje prísada lehko-

rušných zvířecích odpadků k věcem rostlinným,

těžko se rozrušujícím, jako jsou na př. rašelina,

piliny, listí, jehličí atd. Na jevu jest tedy pro

spěch, vyplývající z přidávání odpadků zvířecích

ke sběrným hromadám a jmenovitě polévání hro

mad hnojovkou. Nebylo-li by však této a bylo

na místo ní krve, neb odpadků z masa neb kostí,

dobře se udělá, nechá-li se krev nebo namočené

do vody odpadky masa neb kostí tak dlouho státi,

až začíná smrděti, a potom přidá k vodě, jíž

se hromada polévá.

Hnijou-li věci od rostlin, plodí se z jejich

hnití mimo jiné vždy něco kyseliny. Kyselina

ta má tu moc, že hnití se tudy prodlužuje. Ze

naložené okurky nebo naložené zelí nabude chuti

kyselé, jest každému známé. Zplozená tu kyse

lina jest to hlavně, co brání, že okurky neb

zelí, když dosáhly prvního stupně svého rušení,

t. když zakysaly, nepřecházejí tak brzo v stupeň

druhý, t. že neshnívají. Podobný úkaz spatřu

jeme i na slatinách a na rašelině: zde možná i

po sto letech rozeznati ještě mechy a jiné rostliny,

X
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z nichž rašelina byla povstala. Těla těchto rostlin

zachovala se jen tím, že prvním zahnitím jejich

zplodilo se mnoho kyseliny, která dalšímu uhni-

vání bránila neb hnití alespoň velmi nenáhlým

činila.

Naopak toho působěj věci louhovité, žirné;

jimi se hnití usnadňuje i přispišuje. Však každý

ví, jak dobře působí vápno nebo dřevěný popel,

když se jich přidalo k hromadě pýřavky, mechu,

listí atd. Dobrý účinek jejich záleží v tom, že

plodící se v rostlinných těch věcech kyselinu

na sebe táhnou, s ní se slučujíce. Odnětím kyse

liny tím mohou pak věci ve svém hnití dále

pokračovati.

Jakkoliv však je přísada vápna neb dře

věného popele k sběrným hromadám k vůli snad

nějšímu uhnití věcí rostlinných i těžko-rušných

věcí zvířetských užitečna, ještě užitečnější, ba

nevyhnutelně potřebna jest přísada ta k hromadám,

v nichž se nalezá věcí, hned od prva silně ky

selých, na př. rašeliny, země slatinné, čerstvého

bahna z rybníku, koželužského třísla atd. V tako

vémto případu, jakož i v předešlém, může však

posloužiti i prach ze syrového vápenného ka

mene, mrhel nebo bohatý na vápno popel z raše

liny nebo hnědého uhlí; nebot i tyto odjímají

věcem kyselinu. Podobně hodí se dobře i spodní

louh od mydlářů, nebot tento chová v sobě kromě

soli vždy ještě něco látky louhovité. Louh ten

hodí se zvlášt dobře v prvním čase na polévání

hromad. Chceme-li louhem tím polévati, rozře

díme jej dříve s 3- neb 4krát tolikem vody.

Hnijou-li věci od zvířat, plodí se jejich
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hnitím též veledůležitý čpavek: čpavek pak jest

věc louhovitá, působící rovně jako vápno nebo

draslo (popel); snímát se totiž s kyselinami, čímž

ovšem i sám přichází k upoutání. Přísada od

padků zvířetských na sběrné hromady jest tedy

i z té strany s prospěchem.

K snadnějšímu uhnití prospívá konečně roz-

drobenost věcí. čím drobněji je věc rozčiněna,

tím lépe. Pazneht, rob, celá kost, kusy dřeva

atd. mohou celá desítiletí ležeti v zemi, na po

větří nebo ve sběrné hromadě, prvé než na tolik

zpukřej, aby se rozpadly nebo snadno rozetříti

se daly. Dají-li se však tyže věci na hromadu

rozdrobené, shijou mnohem spíše; nebot roz

pouštějící je tekutina má k nim lepšího přístupu.

Důkaz toho máme na rohových ostružkách, na

mletých kostích. Hospodář tedy necht nelituje

práce, hmotné takové věci at nedává na hromadu,

leč je dříve rozsekal, roztloukl, nebo jinak roz-

mělnil, a to jak možná nejdrobněji.

Věci od rostlin nebo od zvířat nemohou se

zapařiti a hniti, leč mají při sobě vláhu. Co činíme,

abychom ovoce, trávu, maso atd. uchovali? my

je vysušíme. Vysušené drží se pak dlouho. Kdy

bychom na vysušenou takovou věc nalili vody,

začne dost brzo plesnivěti, pařiti se a hniti. To

samé stane se, dáme-li je do sklepa neb do jiného

místa, kde je vlhko. Z toho vysvítá, že sběrné

hromady třeba držeti při vláze, chceme-li jinak

brzo aby prohnily.

Věci hnijou nejlépe při vláze prostředni, ani

velké ani malé. Třebat se tedy podlé toho říditi.

Jest to rovně jako s hnojem na haojišti. Nejlepší,
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zdá se, jest, nalíti na nově založenou hromadu

z počátku jednou neb dvakráte tolik, by dokonale

se napila a promočila; později ale nenalévati nic

více než co by se udržovala vlhká, nikoliv ale

mokrá. Dobře by bylo, k vůli lepšímu přesvědčení,

aby hospodáři o to porovnávací zkoušky činili.

Shledá—li se, že u vnitř hromady je plíseň nebo

bilý trouch, je znamení, že nebylo dost vláhy.

Jak mnoho že při kysání a hnití záleží na

teplotě, to nám ukazuje každý rok svými počasy.

Zchladí-li se v zimě hromada hnoje tolik, že až

promrzne, přestává všechno hnití a rušení; hnití

nastává teprv tenkráte, když hnůj zase roztál, a

hnití to jest tím silnější i spěšnější, čím teplota více

se zmohla. Důležitější však nežli tato zevnitřní

teplota, jest teplota vnitřní, plodící se vlastním

hnitím. Zvláště důležitý jest vlastní tento záhřev

v prvním počátku hnitby; záježít mnoho na tom,

aby, co v hromaděje od rostlin neb od zvířat tuhého,

jak nejdříve se rozrušilo a rozpadlo: a toho do

cílí se silným zahřátím neb zapařením hromady.

Proto mám za to, že by nejlépe bylo, v prvních

měsících pokaždé když hromada se polila, ji co

nejtužej utlapati a upěchovati, aby v ní teplo lépe

pohromadě se drželo. Teplo nedrží se tak dobře,

pakli hromada leží nakypřena a povětří může ji

prostupovati— povětří ji zchlazuje. Hromada ovšem

musí se čas od času zkoušet, jaké u vnitř je teplo?

Shledalo-H by se, že teplo je přílišné (že u vnitř

je tak horko, aby nemohl ruku vydržeti), učiní

se jako s hnojem na hnojišti — dodá se jí větší

vláhy, poleje se. Zahnila-li konečně hromada tak

daleko, že co v ní je vláknitého (dřevnatého a j.),
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dá se rozetříti, bude na čase, aby se přehodila,

a to vícekrát, kdežto se pak více neutlapává.

Tím je spolu ukázáno, co že povětří při

takovém zahnívání umí, i jak dalece mu třeba

přístupu dopřáti. Pravidlem jest: v první době,

kde věci v hromadě nahnívají, je přístup vzduchu

na škodu, v druhé době však, kde dokona uhní-

vají, je přístup ten užitečen. Nahnilý hnůj je

jako polohotová potrava rostlinám, uhnilý pak

jako zcela hotová.

Hnůj z chléva, jak s ním obyčejně zacházíme,

nechává se na hnojišti jen až nahnije, první

dobou: druhou dobu, t. úplné uhnití necháváme

jej však projíti na poli. Při sběrném hnoji hledíme

ale hned obě doby napřed odbýti. Prospěch

z toho je dvojnásobný. Předně získá se tfm bez

hrubě větší práce neb výlohy potrava rostlinám už

hotová, která ovšem tím, že účinkuje rychleji,

účinkuje i jistčji; prospěch to, jejž jistě žádný

rozumný hospodář lehko vážiti nebude. Za druhé,

sběrná taková hromada záleží z velké části z látek

zemných : těmto pak prospívá velmi, anyt za delší

čas jsou ve stýku s povětřím ; nebot tím se

spíše rozrušujou, a jmenovitě docílí se tudy, že

černá železná rez (nižší stupeň pokysleného že

leza), jež rostlinám je na škodu, promění se

v hnědou rez (vyšší stupeň pokysleného železa,

více kyslíku v sobě obsahujícího) — hnědá ta rez

více neškodí, černá ta sloučenina železa s ky

slíkem plodí se však vždy, jako už při bahnu

z rybníků zmíněno bylo, kde povětří nemá dosta

tečného přístupu, tím samým i zde, v době prvního

zahnívání.
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3. V jakém že poměru by rozdílné látky

na sběrné hromady bráti se měly, i kterak je

třeba míchati, aby míchanice z nich byla dobra,

o tom nelze než jen povšechně promluviti. Co

o tom pověděti můžeme, jest následující. Ho

spodář může mrvné látky, vzhledem na jejich

účinnost, rozděliti na mrvidla silná i mrvidla slabá.

Silná mrvidla, vzrůstu silně pomahající, jsou

pouze odpadky, obsahující v sobě mnoho dusíku.

a potom kostovku: a to jsou veškeré odpadky

od zvířat; od rostlin však jenom ty, ježto po

cházejí z* jejich zrní neb semene.

Za slabá mrvidla třeba považovati: a) vše

liké ostatní odpadky od rostlin, a b) látky zemné.

Z toho možná také posouditi, tak-li sběrný

hnůj je silný nebo slabý? Záležít přede vším na

tom, jak mnoho se k nesilným jeho látkám, ježto

jsou hlavní díl, přidalo látek silných. Nových

mrvných látek neutvoti se v hromadách; sběrné

hromady jsou jen na to, aby se vězící v od

padcích mrva shromážděla, aby se vzbudila a

oživila. Tak-li v nich ale mnoho není, co by

bylo vzbuditi, oživiti neb uchovati, nemůže vý

padek z nich býti také žádného zázračného účinku.

Mnohý je toho domnění, když naleje na

hromadu země ,bahna atd., krapet hnojnice, nebo

přidá trochu lejna ze záchodů, že se tím pro

mění hromada, takořka přečaruje v silnou mrvu.

A domnění to panuje i mezi mnohými, jinak

moudrými hospodáři. Dejme tomu, že máme vůz

země (á 14 centů) a že ji polejeme přes léto

5—6krát dobrou hnojnicí — tím samým budeme

snad s to, abychom jí vtělili tolik hnojnice, jako
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je sama těžka, t. 14 centů. Nuže mnoho-li bude

mít země v sobě., dusíku, když na tolik proschla,

že je jako byla zprvka? Ve 100 dílech bude

mít dusíku sostva 3/4 dílu; bude ho mít tedy

jen asi Vis tolik, co stejná váha Peruanského

guana. Jeden vůz silného tohoto hnoje nevydá

tedy na poli ani zcela tolik jako jeden cent gu

ana. Anebo zhotovme si míšený hnůj ze 4 vozů

země, jednoho vozu lejna ze záchodů a polej-

vejme jej posloupně hnojnicí, až jí s vůz vtě

líme. Když bylo uhnilo a vyschlo, nebude mí-

chanice ta v sobě obsahovati dusíku než jen */s

ve 100 dílech neboli 733 co Peruanské guano.

Účinek tedy z jednoho vozu téhož hnoje nebude

než jen jako asi z půl centu guana. Velmi bo

hatý sběrný hnůj, zhotovený od jistého Saského

hospodáře z trusu slepičího a holubího, z hnoje

ze záchodů s gypsem, popelem dřevěným a z ka

menného uhlí, polévaný častěji hnojnicí, neuka

zoval nicméně, když lučebně se přeskoumal, ve

100 dílech než jen lVio dusíku (k tomu 4V4 dílu

kostovky a 18 dílů látek rostlinných); 12—13

centů bylo ho tedy potřeba, aby svou hnojnou

platností vyrovnal se 1 centu guana.

Viděti z toho, není to tak lehké, aby sběrnému

bnoji jakés větší množství dusíku vtělil. Hospodář

může už být rád, když ho tolik vtělí a záživným

učiní, že vůz takového hnoje vyrovná se V4 neb Vt

centu guana.

Hospodář musí hleděti k tomu, by svůj sběrný

hnůj udělal tak silný jak jen možná, aby si práce

s vyvážením přispořil. Nemá-li odpadků od zví

řat s dostatek, udělá tuze dobře, přikoupí-li ta
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kových na dusík bohatých, na př. vlněných

hadrů, mletých kostí, rohových ostružků, mouky

z pokrutin atd. Cent mletých kostí nebo pokrutin,

vtělen sběrnému hnoji, je daleko větší hnojné plat

nosti než cent samých pro sebe, za syrova po

užitých. Že pak není radno používati na sběrné

hromady příliš mnoho země, to netřeba dokládati.

Hospodář nebude bloud, aby zem zbytečně pro

cházkou vozil ; to stojí času i peněz a neposkytuje

žádného zvláštního užitku, vyjmouc leda že by se

země té schválně ku zlepšení půdy potřebovati

chtělo.

Co se ostatních měně silných látek ve sběr

ném hnoji dotýce, ty třeba považovati jen jako za

stelivo. Úkol jejich hlavně jest: sloužiti k roz

děláni a zaobalení hnojidel silnějších ; potom k shro

máždění a shustění odpadků tekutých, a konečně

k zadržení látek^ rozpustných neb větřitých, zplo

zených hnitím, čím chatrnější jsou základní ty věci

samy v sobě, čím je jich hojněji v hromadě i čím

méně se jim dalo obohatiti se mrvidly silnějšími

(čpavkem, sanytrem, kostovkou, draslem), tím

chudší bude z nich arci hnůj.

Zde třeba ještě několika slovy zmíniti se o

používání páleného vápna. Jak pálené vápno, po

užito pravým časem, může mnoho prospěti, tak ne

pravým časem použito může mnoho uškoditi. Pra

vidlem jest, ke sběrné hromadě necht se vápno

nepřidává než jen na počátku ; nikdá později, když

nž hromada více méně zahnila. Hnitím ploděj se

sloučeniny čpavkové, a z těch by přísadou vápna

čpavek se vybavil a upláchl. Pokud hnůj ale ještě

nezahnil, může se mu směle přidati trochu vápna —



tím spíše uhnije. Třeba však hiiojnou hromadu,

zvláště má-li v sobě mnoho dusičnatých zvířet-

ských odpadků, pokrýti na několik palců číms

kyprým, na př. zemí, proschlým bahnem, pilinami,

sazemi atd. Máme-li věci těžko rozrušné, na př.

paznehty, rohy, starou kůži, chlupy, vlnu : ty bude

lépe uložiti na zvláštní hromadu, ovšem s přísadou

páleného vápna; nebot aby ty dokonale shnily,

k tomu potřeba delšího času. '■■.- \k oďn.r. i •■■'. -, i

Pakli by z hromady, když se přehazuje, bylo

čiti jakési čpění, necht se pohodí na několik palců

vlhkou zemí neb podobným, anebo se pokropí

rozředěnou sirnovkou neb rozpuštěným vitrolímem.

Podobně prospívá i sadra neb sadrovitý popel,

z rašeliny, z hnědého uhlí — toliko že tyto, mají- li

k upoutání čpavku posloužiti, musej býti rozmí

chány vodou, aby alespoň byly jako řídká kaše.

Že čpavek uchází, možná kromě jeho čpění velmi

dobře poznati pírkem, smočeným do solovky (Salz-

sáure) : drží-li se omočené takto pírko v místo,

kde je čpavek, hned se okolo něho dělá bílá mlha

(sloučenina to čpavku se solovkou). Jiné pak

skoumadlo jest červený lakmusový papír: ten

navlhčen, modrá v povětří, kde je čpavek,

Co se dotýče ručních prácí, jichž při .zaklá

dání a obdělávání hromad je zapotřebí, v těch ne

třeba žádného hospodáře poučovati: ty dovede

každý lépe nežli by mu pověděti mohl. Každý at

se drží své zkušenosti anebo at dělá podlé svého

dobrého náhledu. Něco však přec podotkneme.

Chce-li hospodář založiti sběrnou hromadu, je

první, aby pro ní upravil místo, jako se žádá na
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řádné hnojiště, t. míslo, kde by, co na hromadu se

nalije, nesáklo do země; kde by žádná cizí voda

neměla přístupu, leda jen co přímo deštěm na

padne. Dále rozumí se samo sebou, že, co na hro

madu se potřebuje, zem, popel, bahno, ty třeba

dříve prohoditi, aby zbytečně nepřidávalo se ka

mení, trusků a podobného. Taktéž je třeba věci

dávati jak možná rozdrobené a dobře je dohromady

míchati anebo klásti je v pravidelných vrstvách,

aby se z toho udělala veskrze stejná míchanice,

a hromada stejně se pařila.

Nejpřípadnější výška sběrné hromady byla

by tak asi na 4 střevíce. Objem její však budiž

při nejmenším tak veliký, aby v zimě nepromrzla.

K tomu cíli bude nad to ještě za hodné, přikrýti

ji v zimě chvojí, klestím, listím atd. Nejpřiměře

něji by snad bylo, udělati z počátku velikou hro

madu : tuto ale později, když po prvé neb po druhé

se přehazuje, rozděliti na menší. Jest to k vůli

povětří, aby snadnějšího nabylo přístupu; v druhé

době jest hojný jeho přístup žádoucí.

Sběrný ten hnůj můžeme pokládati za vyspělý,

když hlavní jeho věci tak ztýřely, že se dají

lehko rozdrobiti. Kdyže se však takového vy

spění docílí, tak-li po 1/s, po 1 nebo po 2 letech,

to bude záležeti na tom, jaké věci v hromadu se

vzaly i jak s hromadou se nakládalo. Nepochy-

buju, že bude možná takového vyspění mnohem

spíše dojíti, než jako posud bývalo, toliko učiní-li

se, jako udáno bylo, bude-li se hleděti, by vše

možně se vyplnilo, co každá z následujících po

sobě dob, t. zapařeni, hniti a prachnivěni požaduje.
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Hnojnou platnost sběrné své hromady bude

si pak moci hospodář vždy vypočísti, pakli si tak

poněkud zaznamenal, co všecko na hromadu dal

a nalil, jaké bylo dobroty i v jakém množství.

Půda. Orná země.

Aby rostlina silně a vesele rostla, musí

míti kromě dobré, hojné potravy též dobré zdravé

stání ; rostlině musí být nejenom dobře založtno,

ale i dobře ustláno.

„, . Co se dotýce krmení rostlin neboli mrvení,

o tom bylo už v předešlém pověděno, co v té

věci věda dosud vyskoumala; v následujícím po

dáme to nejdůležitější o stání rostlin, o půdě,

podáme rozdíly půdy, jak dalece z rozdílů těch

zase rozdílný vzrůst rostlin vyplývá.

Půda byla dosud mnohonásob v rozdílných

místech skoumána, ale ne hrubě s valným pro

spěchem pro hospodářství. Lučba z většího dílu

slibovala víc nežli byla s to aby splnila. Nezá

ležíc zajisté úrodnost půdy pouze na tom, jaké

látky v sobě obsahuje, ale i v jakém jsou stavu,

zdali jsou rozpustné čili nic. K tomu je pak ještě

všelikých jiných vlastností, na něž na všecky ohled

míti třeba. Prostá zkušenost ukázala se posud

jistějším vůdcem v ocenění dobroty půdy nežli

věda lučební. Vědě nezbývá proto, chce-li pro

spěti a jistějších výsledků dojíti, než aby to co
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v lučebnické dílně vyskoumala, srovnávala vždy

se zkušeností na poli. :.s

Slovem, půdoznalství jest věda posud málo

dospělá, malého užitku hospodářům poskytující.

Co o ní pověděti chceme, budou také více jen

vědecké domysly a výklady, nežli jaké podstatné

výskumy, které by v hospodářství k prospěchu

' býti mohly. Zatím ale kojíme se tou nadějí, že

i to co o věci proneseme, nebude laskavý čte

nář pokládati za nehodné své pozornosti, byt

jinak hned hmotného užitku neposkytovalo. Pře

mýšlející a po duchovním jasňu toužící člověk

nechce být jen jako housenka, milující toliko

rostliny, které může sežírati, a spokojena, nale-

zne-li jen pro své tělo potravu: přemyšlivý člo

věk chce též býti jako motýl, poletující po květu

a z jeho barvy a vůně se radující ; on chce kromě

užitku tělesného míti též užitek duchovní. Však

i zde bude bohda za květem následovati užitečné

ovoce, a bude následovati tím spíše, čím více

hospodářův rukou přiloží, by lučbě k další stavbě

potřebného staviva podávali.

, Půda původní a půda naplavená.

Co ted je zemí neb hlinou, to bylo původně

skalou. Skála během času rozdrobila se na kusy

pořád menší a menší, až konečně v prach se

obrátila. Příčina změny té bylo povětří a voda,

horko a studeno, tolikéž i rostliny a zvířata, živé

i neživé. Změna ta děje se bez přestání i posud —

zde naším očím viditelně, jako to na drobících se
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skalách a horách vidíme; onde však tise a ne-*

viditelně, jakož se v lůně naší orné půdy děje;

Stopujeme-li počátek a postup takového skal

rušení a země tvoření, kde našemu zraku co

nejprostěj i nejpatrněj se ukazuje, tu vidíme:

skála popíná se nejprv jistými, prachu podoba

nými lišejníky. Lišejníky ty požadujou na skále

jen jakési pevné místo, kde by se upnouti mohly'; „

ostatek pak berou si svou potravu pouze z po

větří. Co takto byly z povětří pojaly a u své

tělo obrátily, to, když uschnou, rozpadne se v látku

hnědou, prachovitou : a to je první počátek země,

prvni vrstva prstí. V této vrstvě je už druhému

pokolení snáze; zde rostou už noví lišejníci ve

seleji. Zesílela-li vrstva ta během desítiletí neb

století, tu se na ní vynajde mech, ale nejprve

mech nejdrobnějšího druhu. Mech pokračuje v tvo

ření země a pokračuje v tom čerstvěji; nebot

při něm jest větší moc ssáti do sebe vodu,

uhelku a jiné v povětří se nalezající potravně

látky; při mechu jest víc těla, on pozůstavuje

proto po sobě víc země. Na místo drobného

mechu nastoupí později většího druhu mech, mech

větevnatý, a s ním neb po něm pak, podlé toho

jak místo je více vlhké neb suché, nastoupí vřes,

kapradí, borůvčí, tráva, drobné křoví a jiné rost

liny. Z pozůstatků jejich přibývá ovšem zemné

vrstvy pořád, a přibude posléze tolik, že v ní i

větší keř a stromy naleznou místa, kde by své

kořeny pustiti a pevně státi mohly.

'• Mezi tím, co jemný tento trouch se tvoří, tvoří

se spolu i prst kamenitá a s oním se mísí. Pod

pokrovem rostlinným drží se vlhko : vlhkem vsak

.'0-.Í. o:;'- (,':> .\j í--í 1 !"'.*■ '''-'-i" .*«,; i.ú i.rM/
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ruší se skála, ruší se tím spíše, ježto hnitím rostlin

ných pozůstatků plodí se uhelka a jiné kyseliny,

které k rozrušení mnohých skal velikou moc mají.

Tím tedy skála po vrchu pukří a prachniví. Ďo

zpukřelé pouštějí pak rostliny své kořínky, a

tím nejenom že skálu ještě více rozdrobujou,

ale ony v rozdrobené zanechávají i své pozůstatky,

čímž tedy skalný prach a drobty rostlinným trou-

chem se mísejí.

Půda tímto způsobem povstalá nazývá se

původní čili samodějná; kde leží, tu se utvořila.

Půdu takovou možná rozeznati, že nacházející

se v ní kamínky neb hrubší kousky jsou té samé

povahy jako spodní skála. Kamínky ty vyzna-

čujou se obyčejně i tím, že jsou hranaté a ostré.

Mnohé půdy, ba největší díl jsou však půdy

naplavené. Viděti jest to na jejich položení, na

jejich kamínkách neb hrubším písku — písek a ka

mínky jsou zakulaceny. A ještě určitěji pozná se

to, když se skoumá jejich kamení a písek, a shledá

se, že povaha těchto je docela jinačí nežli vespod

ležící skály. K tomu bývají kameny a písek v té

samé půdě povahy velmi rozličné ; pocházejí ze skal

rozličných, často dosti vzdálených.

f. Naplavené takové půdy bývají kolikrát dosti

hluboké, mocné na mnoho střevíců. Souditi z toho,

jaké to musely být zátopy, jenž takové vrstvy

zplodily; nebot vrstvy ty povstaly všecko z kalu,

z vody osazeného. Co na jednom místě voda ubrala,

to na jiném osadila. Ostatně jak veliké i vysoké

musely bývat takové zátopy na naší zemi, je viděti

z tobo, že naplavené takové půdy nalezají se

nejenom v padolinách ale i na velikých vysočinách.

V Sasku na př. nalezají se až do výše 1000'.
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Příčiny, jimiž skály se rušejí.

Příčiny, jimiž skály se rušejí a v zem roz

padávají, ty účinkujou podnes i účinkujou pořád.

Příčiny ty jsou hlavně následující:

Střídáním tepla a zimy puká i ta nejpevnější

skála; do rozpuklin vniká vzduch i voda, a roz-

pukliny se tudy pořád víc a více otvírají a pro

hlubují, až z toho i jednotlivé kusy se odrtěj a

od ostatního se oddělej. Tím pak, že na zemi

teplo se mění, vniká do rozpuklin každodenně nový

vzduch; nebot jak nad zemí vzduch se ochladí,

musí ze země a z rozpuklin teplejší vzduch ven;

chladnější vstoupí na jeho místo. Teplo pak po

máhá, že věci tím spíše lučebně se rušej. Čím

teplejší která krajina neb místo neb půda, tím

úsilněji ruší se na povrchu a pukří.

Věci, ježto mají chut sloučiti se s kyslíkem

nebo s vodou, ty k tomu mají hojnou příležitost;

příležitost tu poskytuje jim vzduch a vodní pára,

an vnikají do průlin a rozpuklin. Příležitosti té

chápají se chutě částky železa (černé železné rzi),

nechybící skoro v žádné skalině. černá železná

rez jest pokyslené železo, ale v nižším stupni:

rez ta pokysluje se u vyšší stupeň v rez ryšavou

(obyčejnou), a tato pak už nemá té držemnosti

jako prvější rez černá; skála se tudy rozpadá na

menší kusy. Však to možná viděti na skalách a

kamenech : kde ve skále je zerzavá žíla, tu se skála

snadno trhá a odlamuje. Žíla ta zezerzavěla vzdu

chem; zpočátku taková nebyla.

Ještě větší chtivost sloučiti se s kyslíkem
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jest však při trouchu a věcech, pocházejících od

rostlin a zvířat. Věci ty hnijou, rozpadávají se a

pomalu mizejí: a hnití a mizení to záleží jenom

na vzduchu. Věci ty pojímají ze vzduchu kyslík,

slučujíce se s ním v látky nové, rozpustné i větříte.

Je-li půda hojně porostla, tu zplozené týž látky

vnikají z většího dílu v kořínky rostlin, sloužíce

rostlinám za pokrm. Není-li však na místě rostlin

nebo není-li jich s dostatek, ucházejí látky ty nej

větším dílem do povětří anebo deštěmi se vy-

plachují.

Pohnutý vzduch, vítr neb vichr působí též

ku změně půdy, jednak přímo, přenášením, jednak

i svým tlakem v listnatou korunu, čímž se kořeny

pozvedují a půda tudy se puká a kypří, kdežto

pak vzduch do vnitř nabývá více přístupu. Ze

však působením větru půdy se míchají, to vídáme

v malém na prachu, jejž vítr zdvihá, jejž z jednoho

místa bere a na jiné skládá. Ve větší, ba v hrozné

míře jest však působení jeho viděti na písčitých

vánicích v krajinách pobřežních, kdežto, jako na př.

ve Skotech, v Irech, v Africe a j. nesmírné kusy

úrodné půdy byly pískem zanešeny a proměněny

v mrtvé písčiny a holé pouště.

Ještě patrněji i mocněji účinkuje voda. Voda

účinkuje nejenom tím, že skály drobí a kypří, ale

ona půdu na zemi též všelijak mění a míchá. Co

voda umí, jak půdu splachuje a odnáší, to ukazujou

nejlépe následky lijáků; tak i na lukách a polích

bývá viděti, jakého tu zůstává kalu a nánosu,

když potok neb řeka se byla rozvodnila. A což

teprv na pobřeží morském — tu teprv bývají mnoh-

kdes spousty od mořské vody. V severním něme
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kém moři, na př. u Frislandu, je známo, že tam za

časŮY narození Kristova bylo 24 ostrovů : ted je

jich jen ještě 16. Ostatní moře podemlelo a do hlu

biny spláchlo. Jinde pak zase voda celé země

nanáší. Při ústí řeky Nilu (v Egyptě) nanesla voda

takový kus země (říkají mu Delta), že je bez mála

jako celá česká země. Tak je i při ústí řeky Gangesu

(v Indii). Podobně rozšířily se břehy na mnoha

místech v Italii a ve Francouzích. Známo je alespoň,

že nejedno město bylo zde za časův Římských

na břehu morském : ted je od něho na půl i na

míli vzdálené. To všecko nanesla voda.

Méně patrné, ač přece daleko obecnější i

velmi výdatné jest působení vody, když zmrzla.

Voda má tu vlastnost do sebe, že, když zmrzne

rozprostraní se. Ledu je větší kus nežli dříve

vody, z níž led byl povstal. Proto led na vodě

plyne ; on je lehčí než voda.

Nuže má-li skála jaké pukliny, tot zmrzne-li

v puklině voda, puklina se rozštipuje a dále trhá ;

povstávající v puklině led působí na způsob klínu,

vraženého do vnitř.

Voda působí též, že kameny rozpouští. Mnohý

kámen zdá se nám, že je nerozpustily: a přece

se ho voda pomalu jímá a jej rozpouští. Ovšem

že účinky rozpouštění toho nesmíme měřiti na

dni nebo na týdně, ty musíme měřiti na desíti—

i na století. Co v přírodě zdá se obmezenému

našemu zraku ničím, to může prodleným časem

nebo na velké prostoře být znamenité. Věc na př.,

která by tak málo se rozpouštěla, že by na roz

puštění jednoho lotu potřebovala 100.000 lotů

vody, tu pokládáme za nerozpustnou : a přece na

5
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lezá—li se věc ta v orné půdě, vynáší to co se jí

do roka rozpustí, na měrici pole, z hloubí as na

6 palců — skoro 10 liber!

Povíme zde jen jeden příklad, čedičový kámen

je as mnohým znám — čedičových vrchů a skal

nalezá se hojnost v kraji Litoměřickém, Boleslav

ském, Žateckém; hory Řip, Slaná hora, Bezděz,

Trosky a jiných více po čechách roztroušených

vrchů jsou čedič. Nuže čedič byl lučebně skoumán,

byl skoumán jak čerstvý tak zpukřelý, a tu se

nalezlo, že obsahoval

. . • v ,.. , . ,, , ... voda tedy rozpustila
čerstvý cedíc zpukrely cedíc , ,' r j a 0(Jnes a

hlínky . .

železné rzi

. 100 100

. 80 T8 2

křemenky

vápněnu .

hořčenu .

283

63

39

228

43

29

55

20

10

drasla . .

sody . . .

7

22

41/*

7V9

47.

147,

Viděti z toho, jak jednotlivé ty látky čedičové

jsou v rozdílném stupni rozpustný ; nebot zpukřením

vyrušilo se z čediče a ušlo z něho :

hlínky nic

železné rzi 7éo

křemenky 75

palužců (vápna a hořčenu) . . 7s

luhovců (drasla a sody) . . . V»

Podlé toho můžem medle posouditi rozpust-

livost jednotlivých těch látek. Nejrozpustlivějšími

ukázaly se luhovci, nebot ty vypouštěly se nej

dříve a nejhojněji ; po nich pak následujou v roz-

pustlivosti palužci, potom křemenka.
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Vezmem-li však podlé množství, co každého

celkem se rozpustilo, rozpustilo se křemenky as

třikrát tolik co luhovců, a palužců as 1 Vžkrát tolik.

A to samé, co sme při čediči seznali, děje se

i při jiných skalách a kamenech, děje se bez, přetr

žení i v orné půdě. Viděti, lučebním rušením roz

pouští se v orné prsti co rok pořád něco křemenky,

vápna, hořčenu, drasla a sody, rozpouští se z obsa

žených v ní kamenitých drobtů. Tímtéž dá se spolu

vysvětliti, kterak skoro bez výmiuky každá voda,

studničná jak říčná, tytéž látky v sobě obsahuje.

Rozpouštivá moc vody ztýšuje se pak velmi

příměskem látek, plodících se hnitím věcí živo-

čných, na př. příměskem uhelky, kyseliny zemské

a j. Uhelka jest ovšem větřina, a však ona zapijí

se ráda do vody. A uhelkou takto napitá voda

jest pak mnohem mocnější na rozpouštění vápna,

křemenky, drasla atd., nežli pouhá čistá voda.

Důkaz toho máme na minerálních vodách (na př.

z Františkových neb Marianských lázni): vody

ty jsou zvlášt bohaty na uhelku.

Že však ostatně i jisté tuhé, hnitím povstalé

látky, když ve vodě se byly rozpustily, opět k roz

puštění jiných kamenitých látek prospívají, toho

důkazem je každé lučební zkoušení orné půdy.

Kdykoliv se v příčině takové zkoušky orná země

vyváří, nabude se vždy rozpuštěných kamenitých

látek, které by se jinak samy pro sebe, bez pří

tomnosti látek živočných, byly nerozpustily. Které

to však z živočných látek jsou, jimž by rozpou-

štivou tu moc připsati bylo, to není dosud na jistě

vyskoumáno. Látek takových tvoří se hnitím mnoho,

a těžko je jednu ode druhé odmísiti a pro sebe

5*
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vydobyti. V novějším čase vynalezli sice fran

couzští lučebníkové v zemi látku, podobnou kleji

neb cukru, nalezli ji v každé úrodné zemi: a látce

té přičítají onu rozpouštivou moc. Při zkouškách

alespoň o to učiněných prokázala se látka ta jako

velmi přispívající k rozpouštění látek kamenitých.

Hlavní látky a vlastnosti rozličných půd.

Svrchní úrodná země je složena z látek dvo

jakých, podstatně od sebe rozdílných: předně

z látek kamenitých, více méně rozdrobených neb

rozmělených (vlastní základ půdy), a pak z látek

pošlých z pozůstatků rostlin a zvířat — těmto říkáme

trouch. Prvních je obyčejně silná převaha, ty jsou

hlavní podstata země — vyjmouc leda jen kde půda

utvořila se z pouhých vodních neb bahních rostlin

(rašelina neb slatina).

Co jsou látky kamenilé, ty se dají opět roz

vrhnouti na dvojí — podlé toho, jakže více neb

méně jsou rozsypalé a rozmělené. Mámet kame

nitou spras\ kterouž vlastně jen můžeme považovati

za zem ; a pak kamenité kousky, hrubší neb drob

nější. Schopna ku vzdělávání a k užitku jest toliko

první: kousky pak (kamení, štěrek, písek),- ty

sice též ornou zem rozmnožují, povahu její změ-

nujíce, ale aby co k výživě rostlin prospívaly,

toho při nich není. K výživě neprospějou, leč dříve

se rozrušily a na prach rozpadly. Tak v kusech

neb kouskách jsou rostlinám toliko mrtvým ka

mením.

Co v zemi je kamení rozrušeného a co ne-

rozrušeného, možná velmi dobře vyzvěděti — vy—
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plavením. Co je rozrušené, prachovité, udrží se

ve vodě plovouc a může se slíti; co však jest ne-

rozrušené, kamenité, usedne ke dnu.

Tážeme-li se pak na jména látek, obsažených

v orné půdě? máme za odpověd: nejhlavnější

látky v orné půdě jsou hlinka, písek, vápno a pak

trouch. Na těchto, v jakém množství v půdě obsa

ženy jsou, záleží hlavně povaha půdy. Vlastnosti

týchž látek i vlastnosti půdy, v niž která převládá,

jsou as následující:

a) Hlinka (sloučenina to hliněnce s kře-

menkou) jest bílá neb šedá, na omak jako mastna.

Ve vodě nerozpouští se, ale pije vodu do sebe i

může jí mnoho vpíti a dlouho v sobě zadržeti.

Napita obrací se v lepké potuhlé těsto, skrze něž

voda nejde.

Půda tedy, v níž je mnoho hlinky, mastné

hlíny, jílu, jest vazka, těžka a těžce se vzdělává.

Půda ta, nasákla-li vodou, zůstává dlouho mokra,

jsouc přitom chladna. Náhlými lijáky nepromočí

se; povrchu namokne a další vodu pak nepro

pustí. Nalezá-li se vespod, pod ornicí vrstva hlinky,

v místech takových nemůže pak deštová voda

sáknouti do hloubi; zde tedy tvořej se mokřiny,

temeniště aneb dokonce bahna.

Mokrá hlína vyschne-li, smrští se velmi a

ztvrdne. Z toho možná- si vysvětliti vlastnost

mnohých hlinatých půd, jenž vysýchajíce se trhají,

tvoříce hluboké rozsedliny. Tím též dá se vy

světliti, proč taková půda, když se vzdělává, dává

hrubé hroudy a lavice; a pak že v ní rostliny

jen těžko své kořínky rozhánějí i vůbec že na

nich vzrůst je jaksi mdlý a nejapný. Vzrůst je
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na nich proto nejapný, protože při své tuhosti a

slitosti nedává taková půda vzduchu do vnitř tak

dobře pronikati, pročež vnitřní trouch a hnůj jen

zvolna zahnívá, poskytujíc rostlinám jen po skrovnu

potravy. Na půdy takové svědčí proto zvlášt dobře

mrva uležatá nebo lehkorušná, jako na př. guano,

sanytr, saze, hnojnice atd.

Hlína chová v sobě vždy nemalé množství

drasla a též něco kostovky, vápna, hořčenu a j.

Hlína má pak také tu moc, že ssaje do sebe vodní

páry a čpavek, čpavek ssaje hlína do sebe jednak

z povětří, jednak i z hnoje zadělaného do země. Co

vssála, to drží pevně; kromě čpavku zadržuje též

draslo a kostovku; voda je tak snadno nevy

plácíme. Této vlastnosti třeba hlavně přičísti

chválu, již mnohý hospodář hlínatým svým půdám

vzdává — chválu totiž, že půdy ty jsou úrodné,

a v úrodnosti nadržující.

Hlína, když se mírně vypálila, zkypří tudy,

nedrží pak tolik dohromady jako dříve, syrová.

Zároveň se pak v ní vypálením převedou mnohé

užitečné látky, zejména draslo, ze stavu neroz

pustného v rozpustný. Způsob ten chtíti hlínu

zúrodniti jest arci velmi zdlouhavý i drahý: nic

méně ale bylo ho v Angličanech mnohonásob

použito, a mnohá těžká, kyselá i neúrodná hlíno-

vatina byla tudy proměněna v pole neb louku nad

míru úrodnou.

Ovšem že i mráz hlínu kypří, to tím, že

zmrzlá v hlíně voda částky její od sebe rozhání:

a však zkypření takové netrvá než jen na krátce.

Kamenina, z níž se hlína nejvíce tvoří, jest

hlinovec čili živec (Feldspat). Hlinovec neschází
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skoro v žádné hornině neb skalině; ba v mno

hých horninách jest hlavní díl, tak na př. v bři

dlici, porfyru, čediči, žule, rule a j. Horniny tyto

dávají proto také, když dokonale byly zpukřely,

půdy hlínaté, kdežto nezpukřely-li docela nebo

jsou-li na svahu, kde hlína, když se byla utvo

řila, vždy zase se spláchla, je z nich jen kamení

a stěrek.

V rostlinách, které dosud lučebně skoumány

byly, nenalezlo se, vyjmouc několik málo pří

padů, žádné hlinky. Za potravu rostlinám nelze

tedy hlínu považovati. Hlína jest vzhledem na

rostliny tak dalece důležitá, a to velmi důležitá

tím, že má tu moc, všeliké mrvné látky v sobě

zadržovati, a pak že sypké částky zemné spojuje

v celinu, kdežto rostliny svými kořeny nalezají

pecné i vlhké stanoviště.

bj Písek. Proti hlíně jest písek skoro opač

ných vlastností ; tak i půda písčitá neb křemenitá.

Písek záleží větším dílem z drobtů a zrnek kře-

memtých; však mívá ale dost často přimíšeno

v sobě též drobtů z jiného kamení, na př. tli—

novce, slídy, žuly, porfyru, čediče, vápenného

kamene atd. Dokud drobty ty jsou celistvé, cho

vají se v ten samý způsob jako drobty neb písek

křemenitý. Naproti tomu ale může výsledek z nich,

an během času se rušej, býti velmi rozdílný —

rozdílný podlé toho, co rozrušením jejich se

zplodí. Písek křemenitý, ten se neruší; při něm

zůstává půda tedy pořád ta sama. Hlinovec však

ruší se: rušením jeho stává se půda pomalu

těžší čili vazčejší. Slída rozpadá se v malé bly
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sknavé lupínky (kočičí stříbro), posléze v hlínu :

tou tedy vazkosti též přibývá, ale v menší míře

nežli po hlinovci.

Písek nerozpouští se ve vodě, a voda se

v něm též špatně zadržuje. Dostane-li se mu vody

u větší míře, ta se skrze něj cedí jako skrze

řešeto. S tím ve spojení jest také: písek pouští

svou vláhu snadno do povětří (výparem) a brzo

tudy vysýchá. Vlastnosti tyto ukazuj se arci tím

patrnější, čím písek je hrubší, i <jím méně má

v sobě jemných zemnatých částek. Půdy takové

nazýváme lehké, teplé, výhorovité či palčivé ; ne-

bot to se rozumí, že půda taková, jsouc vyschlá,

silněji se od slunce zahřívá. Odtud také pochodí,

že na písčitých půdách je vzrůst rychlejší a mrva

na nich rychleji účinkuje ; nebol" vzduch má k za

dělané mrvě volnějšího přístupu a tato uhnívá tedy

čerstvěji; za to ale uhnije a ztráví se též čerstvěji.

Půda taková vysílí se tedy snadno, a to tím spíše,

protože mrvné látky špatně v sobě zadržuje, protože

je snadno do povětří pouští i snadno vypláchnutím

ztrácí.

Patrno, že na takové půdy hodí se nejlépe

mrva, účinkující zvolna. Rychle účinkující mrvy

neboli lehko se rozpouštějící mělo by se použiti

na ni toliko po malých, vždy na jednu žeň vymě

řených částích ; část fa pak měla by se při zimním

osení rozděliti na dva díly, jeden díl k setí a druhý

k pomrvení na vrch, časně z jara.

c) Vápno, kde se nalezá povahy kypré, zemné,

jako v mrhlu neb křídě, jest zemina nejvíce bílá neb

pobělavá, na omak suchá, drsná, stojící ve svých

vlastnostech skoro u prostřed mezi hlinou a pískem.
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Vápenná země neb vápennatá půda má tu moc do

sebe, rovně jako hlína, že může veliké množství

vody pojmouti a v sobě zadržeti, aniž však tudy

vodě neprostupnou se stane ; naopak půda taková

propouští vodu velmi snadně. Půda vápennatá je

větší vazkosti nežli písečnatá, ale menší nežli

hlínatá; vysýchajíc smrštuje se méně nežli tato.

Pro tyto vlastnosti prospívá vápno zvláště na půdy

hlínaté, mírníc jejich mokrost a činíc je vzduchu

prostupnější a spolu teplejší.

Půdy s převahou vápna počítají se vůbec

mezi hubené a palčivé. A však přijde mnoho na

to, jaké jsou ostatní přímětky: malé množství hlíny

a trouchu, jako se jich vždy něco ve vápenatých

půdách nalezá, mohou půdě dodati velmi dobrých

vlastností. Je-li však v půdě vápno v celistvých

kouskách, tu pomáhá tolik jako písek nebo jako

jiné kamení.

d) Troudí, jako se nalezá v orné půdě, jest

smíšenina pozůstatků rostlinných, shnilých i nahni

lých v přerozličném stupni. Kořínky, listí, sláma,

dřevo, hnůj, ležíce na zemi nebo v zemi, táhnou

vlhko do sebe, hnědnou tudy a pukřej, posléze

zčernají a zpráchnivěj — úkaz toho poskytuje

lesní mrt. To samé děje se též pod vodou — úkaz

toho jsou rašelina a slatina.

Rostlinnéty pozůstatky, nalezajíce se v zemi,

jsou arci účinku rozdílného — rozdílného podlé toho,

jak dalece, v jakém stupni jsou uhnilé. Hrubší

takové věci a málo uhnilé ty kypřeji půdu, děla

jíce ji suchou a vodě prostupnou, rovně jako písek

neb křemení. Kde však tyž věci byly se rozpadly

X
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v zeni, tu je půda od nich hustší, vlhčí, podobno

jako při hlíně neb při bahnu.

Trouch je mnohem lekci a kypřejší nežli kame

nité částky půdy, nicméně drži ale přece trouch

dost hodně dohromady. Vody je v stavu ještě

daleko větší množství v sebe pojmouti nežli hlína.

Nasáknuv vodou změkne a nabubří, aniž tudy vodě

prostupu brání. Pojatou vodu pouští jen tuze zvolna

výparem. Trouch je jako houba. Houba má rovněž

tu vlastnost do sebe, že může mnoho vody po

jmouti, že ji stejně v sobě rozděluje i zdlouhavě

od sebe pouští. Vlastnosti tyto působěj, že trouchem

stávají se těžké půdy lehčími, kypřejšími; nepro

pustné propouštivými ; a naopak zase lehké, řídké

půdy stávají se tudy hustšími, suché vlhčími, nebot

za přítomnosti trouchu táhne se do nich a drží se

v nich lépe vláha.

Trouch jest černé barvy, a půda tedy bohatá

na trouch zahřívá se slunečními paprsky více než

pobělavá hlína nebo písek nebo vápno. K tomu

plodí trouch sám sebou teplo — uhníváním ; hnití

můžeme pokládati jako za ponenáhlé shárání. Obojí

tedy prospívá, že půdy bohaté na trouch jsou

teplejší.

Jak už podotknuto, trouch v zemi pomalu

uhnivá a se tráví: zplodiny trávení toho jsou

uhelka, voda, čpavek i všeliké rozpustné trouchové

kyseliny a soli. To všecko jsou potrava rostlinám

a spolu i prostředek k rozpouštění látek kame

nitých. Kde tedy je v zemi hojnost trouchu, tam

je rostlinám nejenom hojnost živočné potravy, ale

i hojnost rozpustných neb rozpuštěných látek ne-

živočných, kamenitých. Půda taková nedává pak
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ani čpavku tolik utíkati — čpavku plodícímu se

z trouchu samého neb z hnoje; nebot trouchové

kyseliny poutají jej.

Půdy na trouch bohaté a přitom úrodné jsou

půdy v starých lesích, povstalé z napadalého a

shnilého listí a jehličí (mrt), taktéž i role v níži

nách, povstalé z naneseného trouchovitého kalu.

A však i neúrodná může být taková též půda,

ale neúrodná jen tehdá, když povstala pod vodou

neb v mokru, jako na př. rašelina, slatina.

Skoumóní půdy.

O tom podotkneme jen něco v krátkosti;

nebot bude as málo hospodářův, kteří by byli s to,

aby své půdy zevrub zkoušeli; k tomu by vý

sledky z toho byly asi málo kde k platnému užitku.

Nejdůležitější otázky, jež bychom vzhledem

na povahu půdy položiti mohli, jsou asi následující:

Jaký je poměr v půdě částek sprašných

k hrubším?

Mnoho-li je půda s to, aby vody do sebe

vpila ?

Jak mnoho obsahuje v sobě půda látek živo-

čných (trouchu)?

Je-li povahy kyselé?

Mnoho-li obnáší v sobě vápna (uhlanu vá

penného) ?

Na otázky tyto může si hospodář odpověd"

zjednati způsobem následujícím, ne sice hrubě

zevrubným, ale za to snadným, jednoduchým.
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Vezme se "A libry vysušené rozmělené země,

naleje se na ni as půldruhého žejdlíku vody a dá

pak chvilku vařiti, až všecky hrudky se byly

rozešly a je z toho stejná ředina. Ředina ta vyleje

se na mísu. Nyní vezmu kousek modrého lakmuso

vého papíru a v ředinu omočím : zčervená-\i papír,

je znamení, že v pudě je kyselina, že půda je

kyselá. Takové půdě prospěje pomrvení vápnem.

Nyní se země plavi; k tomu cíli rozetře se

ona ředina paličkou a dobře promíchá; na to se

k ni přileje ještě víc vody. Když ředina chvilku

postála, sleje se z ní svrchní kalná voda — leč

opatrně, by s sebou neslil se písek, jenž pro větší

svou tíži nejprve na dno byl usedl. Co v nádobě

pozůstalo, na to naleje se opět čerstvé vody i

promíchá se: voda ta když písek se byl usadil,

sleje se na novo. A tak se činí víckrát po sobě,

čistá voda se nalévá a kalná se slévá ; a činí se

tak dotud, až voda více se nekalí. Ted ze země

vyplavilo se všechno, co v ní byla jemná spraš;

pozůstal pouhý čistý písek. Písek ten dá se pak

na misce na teplé místo, by vyschnul; vyschlý

se potom zváží. Co na váze jeho schází do i/4

libry, to byla jemná spraš, vlastní země.

Abychom se přesvědčili, jak že táž země

vodu drží, vezmeme opět 1/4 libry suché, utřené

té země a vsypeme do sklenice — sklenici sme

dřív zvážili. Na zem nalejeme vody, nalejeme jí

tolik, aby zem svrchu přikryla. Ted ji necháme

státi skrze 24 hodin, aby zem dokonale se pro

močila. Na to svrchní vodu pozorně slejeme; ne-

kape-li víc žádná voda, nádobu pak se zemí zvá

žíme. Co země váží ted více než suchá, to uka
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zuje, co v sobě vody zadržela. Podlé toho možná

pak posouditi činění půdy za mokré povětrnosti;

což obyčejně už hospodář i ze zkušenosti dobře

posuzuje. Ca jsou lehké půdy, ty při takové

zkoušce zadržujou v sobě ve V4 libře as 2—3

loty vody; těžké půdy 4—5 lotů, a na trouch

bohaté obyčejně ještě víc.

Mnoho-li půda v sobě trouchu obnáší, to

možná tak poněkud vyzvěděti tím, že se V4 libry

dokonale vysušené takové země dá na rendlíček

nebo na plechovou pánvici a pak nad uhlím as ho

dinu se pálí. Co vypálená země váží potom míň,

to byl v ní trouch. Trouch se spálil. Váži-li o 1 —2

kvintlíky méně, to ukazuje na prostřední troucho-

vatost země ; váží-li o 3—4 kvintlíky míň, uka

zuje na bohatost trouchu; 5—6 kvintlíků ztráty

ještě na větší bohatost; a je-li ztráta ješfě nad to,

jest to pak jenom slatina.

Chceme-li zvěděti, mnoho-li půda má v sobě

vápna, vezmeme jí trochu navlhčené vodou a při

činíme k ní něco solovky: zpozorujeme-li tu jakés

sičení, je znamení, že má v sobě ve 100 dílech

alespoň 1 díl vápna. Kdo by však věc ještě ze

vrubněji přeskoumati chtěl, vezme 2 loty vyschlé

země, naleje na ni 12 lotů vody a 1 lot solovky;

smíšeninu nechá pak státi as hodinu na teplém

místě. Po té k ní přidává, dobře míchajíc, čpav

kové vody, přidává tak dlouho, až z tekutiny silně

čpí, a čpění i když se zamíchalo, více se neztrácí.

Na to tekutinu procedí skrze bilý prožíravý papír.

V proteklé v čisté tekutině vězí vápno (i s hoř-

čenem). K tekutině přidáme pak trochu drasla :
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vápno se tudy srazí; srazí se na dno ve způsobe

bílého kalu. Kal ten se pak odmísí od tekutiny

procezením skrze papír. Z papíru sebere se, vy

pere, usuší a potom zváží. V nejvíce případech,

zvláště kde by půdy vzhledem na vápno jedna

s druhou se porovnávaly, tu postačí, když k teku

tině přičinilo se drasla, nechati tekutinu ve sklenici

ustáti: z toho co se ustojí, možná pak posouditi

bohatost půdy na vápno.

VI.

Půda a vzrůst rostlin.

Půda co stanoviště rostlin.

Každá půda je s to, by rostliny nesla. Sama

sobě zůstavena pokryje se země všude kobercem

rostlin, toliko neschází-li dvoje: teplo a vláha.

Jenom tam, kde schází jedno neb druhé- v le

dových krajinách točnových a na vysokých ho

rách, a pak v pouštích prázdných vody, zůstává

půda holá, prázdná pokrovu rostlinného,

Ba vzrůst nepřestává i tu, kde půda je vy

soko pokryta vodou, ač rostoucí pod vodou rost

liny jsou jiného zřízení nežli rostliny pozemní.

Řasy rostoucí na dně mořském vyrůstají nezřídka

v délku 300 stř. Tak nalezli v širém moři

končinu, prorostlou velmi hustě morskými rostli

nami, nazvanou Sargasso čili Travné moře; kon
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čina to víc než šestkrát tak veliká, jako je celé

mocnářství rakouské.

Co se úrodnosti půdy dotyce, ta ovšem při

rozdílných půdách je velmi rozdílná; a zvláště

člověk svým přičiněním dělá rozdíly ty tím větší.

Některá půda ukazuje se velmi úrodnou, odmě

ňujíc vynaloženou na ni práci hojně; kdežto za

tím jiná půda rodí jen skrovně, ba je snad do

cela neúrodná — alespoň neúrodná vzhledem na

rostliny, jichž si žádáme. Ze \šak ale při všem

naprosto neúrodná není, že přec své jisté rostli

ny rodí, to ukazuje tráva a všeliké nemilé bejlí,

jímž se nevzdělávaná taková půda popíná.

Půdy neúrodné.

Za hlavní příčinu, proč jistá půda špatně

rodí, můžeme položiti její přílišnost, t. že v ní

je čehos příliš mnoho neb příliš málo. Příliš

mnoho neb příliš málo vláhy; příliš mnoho neb

příliš málo tepla ; příliš mnoho neb příliš málo

přístupu vzduchového, to všecko je ve svém

účinku jedno; půda se tudy stává neúrodnou.

Záležej-li přílišnosti ty v položení celé ze

mě, v jejím podnebí, pak arci není žádná lidská

moc s to, by jim vyhověla. Jinak ale, kde pří

činy jsou pouze místní, tu může přičinlivost lid

ská velmi mnoho, tu je všelikých prostředků, by

přílišnosti ty se zmírnily neb dokonce odstranily.

Prostředky takové jsou na př. vysazování neb

vysekávání lesů, přivádění neb odvádění vody atd.

Nejvíce však může hospodář prospěti k polepšení
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půdy, kde příčina neúrodnosti záleží pouze v špa

tné povaze, v špatném namíšení půdy. Arcit,

aby ji docela přeměnil, aby ji zcela přiměřeně

namísil, to bude as málo kdy možná. Přec ale

zkušenost mnohonásob ukázala, jak velice může

hospodář své pole zlepšili, když s ním dobře

zachází a moudře je vzdělává.

Co se povahy půdy dotyče, půda může hla

vně z trojí příčiny být neúrodná:

a) Půda mů%e být neúrodná, že má přiliš

mnoho spojitosti, t. že je vazká, tuhá. Pouhý jíl

nebo mastná hlína, jak jí hrnčíři potřebujou, ne

hodí se rostlinám za stanoviště; nebot jak za

sucha tak za mokra je mastná hlína příliš husta,

tuha; mastná hlína pojímá mnoho vody a dlouho

ji v sobě zadržuje; ona vzduchu dopouští jen

málo, by ji prostupoval, a zahřívá se zvolna i má

lo. Podobně jest i s půdami, záležejícími z vá

penné spraši anebo z bahnitého trouchu, které

deštěm slévají se v hustou tuhou hmotu, anebo

vyschnuvše ztuha okorávají neb hroudy dělají.

Jsout pak i případnosti, jmenovitě při lehkých

půdách a mokrém položení, kde těžká půda může

být příčinou neúrodnosti, i když jen vespod se

nalezá — to tím, že brání vodě prosakovati, že

jest příčina zbahnění a zkyselení půdy.

b) Půda může být neúrodna, že má příliš

málo spojitosti, t. že je příliš sypka neb kame

nita. Půda, která je samý křemel neb písek, ne

svědčí též rostlinám, protože příliš málo vláhy

v sobě zadržuje, proto že je přílíš výhřevná

a vzduchu příliš volný přístup dovoluje.

c) Půda konečně může být též neúrodna,
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že má v sobě příliš mnoho neb příliš málo mr

vných rozpustných látek, zvláště pak jsou-li roz

pustné ty látky už samy v sobě škodlivé, neb

dokonce jedovaté. Tak na př. příliš mnoho soli,

ledku neb vitrolímu v půdě, neb dokonce pří

tomnost solí olovných, měděných atd. mohou

rostlinám velmi býti na ujmu ba dokonce i k zá

hubě. Zatím ale případů těch je po skrovnu,

kde by rozpustných látek bylo v půdě přes pří

liš, zvláště posledních ; a dokonce aby půda na

přílišnou hojnost mrvných látek trpěla, těch bu

de asi nejmíň. Spíše nalezneme a každodenně

se s nimi potkáváme, že půdy trpěj na nedosta

tek látek mrvných, rozpustných; a to arci bývá

nejdůležitější příčina jejich neúrodnosti.

Půda co živitelka rostlin.

Nejenom za stanoviště slouží rostlinám pů

da, ale půda jest rostlinám i matkou, poskytující

jim k jejich vzrůstu potřebnou výživu.

Látky sloužící rostlinám k výživě, jsou hla

vně : dusík, kostozka, draslo, vápno a hořčen.

Dusík je z nich nejhlavnější ; ten pochází z po

zůstatků rostlin a zvířat, zemi bud schválně neb

náhodou vtělených. Ostatních čtvero látek mají

svůj původ z kamení a skal, postupem času roz

rušených.

Látek těch je arci v rozličných půdách

množství velmi rozličné; některá půda jest bo

hata na ně, některá zas chuda. V Sasích bylo

o to as třicatero rozličných půd lučebně skou-

máno, a tu se nalezlo, že
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v polovici saského jitra *)

(ne zcela náš korec) je

obsaženo do hloubi na 6

palců:

 

prostředkem

v

úrodných půdách

dusíku ....

kostovky . .

drasla vůbec

drasla rozpustného

vápna a hořčenu

6.000 100

8.000 100

36.000 1000

10.000 500

100.000 600

1.600 lib.

1.700 „

15.000 „

2.400 „

20.000 „

Viděti, rozdílové jsou hrubě velicí. Z dů

ležitých těch látek nalezá se v průměru nej

skrovněji v zemi dusiku a kostovky.

Látky ty se arci rostlinami vyžívají — však

nestejně, jedněmi víc, druhými míň. Každá jiná

rostlina bere si látky ty v jiném poměru.

V novějším čase bylo o to učiněno mnoho

zkoušek; skoumánot rostliny všelikého druhu,

lesní, polní i luční, by se vyskoumalo, co které

v sobě obsahujou. V následujícím podáváme ně

které takové výskumy, podáváme, co mnohostran

ným lučebním skouraáním v průměru nalezeno

bylo. Podotknouti musíme, rostliny jsou tu skou-

mány v celosti; při lesních jest skoumáno do

hromady jak dříví polenové a pařezové, tak i kle

stí a listí. Při lučních jest skoumáno dohromady

seno i otava; při polních sláma, zrní i plevy.

Každého vzato na přeskum vždy tolik, co sluší

na celou rostlinu. Tím způsobem nalezlo se, že

v 1000 librách suché rostliny je obsažíno :

*) Saské jitro je o l/ts menší nežli naše.
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Rostliny.

-i es *< i

P

CA
P 5"|

"O O
■W ► •*

M «

Jí

s

Borového lesa, 801etého .

Bukového „ lOOIetého .

Luční trávy (sena i otavy)

Pšenice, zralé (zrní a slámy)

Žita, zral. (zrní a slámy)

Ječmena, zr. („ „ )

Ovsa zr. („ „ )

Řepky zr. („ „ )

Hrachu zr. („ „ )

Zemáků zr. (i s vnatí) .

Cukrovky zr. (i s vnatí)

Jetele, v květu

Tabáku, za zelena (i se stonkami)

i

6

4'A

4%

4%

4'A

8

BVj

6'A

4

5%

57.

IV:

17

5Va

6%

7

7

13

11

22

21

20

24

2

»Vi

8

3%

3'/,

5Y,

4'A

13

16

11

7

20

40—60

1 „

20 „

20 „

18 „

20 „

21 „

2 ,,

2 ,

3 „

2 ,,

2 „

8 i

Pohled na uvedené zde počty ukazuje patrně,

jak rozdílná je potřeba jmenovaných látek u roz

dílných rostlin. Nejmenší potřebu jich ukazuje stro

moví lesní, přede vším jehličnaté; z polních plodin

pak obilí; kdežto rostliny okopávané a picni, a

zvláště tabák, jich nejvíce potřebujou. Srovnáme-li

rostliny ty v pořadí, jak že která rostlina z jmeno

vaných čtvero látek' více neb méně potřebuje,

srovnáme-li je tak, že počnouce s přestávajícími

na mále skončíme s žádajícími mnoho, nabudeme

tudy následujících pořadí:
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Rostliny při?stávající na mále.

dusíku: kos f o vky drasla: váp na a hořčei

dříví jehličnaté dříví jchl. dříví jehl. dříví jehl.

dříví listnaté dříví list dříví list. obilí.

obilí cukrovka obilí dříví list.

řepka obilí hrách cukrovka

luční tráva tabák řepka luční tráva

zemáky hrách luční tráva zemáky

cukrovka jetel jetel řepka

jetel luční tráva cukrovka hrách

hrách zemáky zemáky jetel

tabák řepka tabák tabák

Rostliny žádající mnoho.

Z toho možná medie vypočísti, mnoho-li,

když vyrostlé s pole se sklidilo, vzalo se zemi

oněch látek. A z toho je spolu viděti, jak rozdílně

rozdílné rostliny půdu vyžívají.

A však jaké rozdíly nalézáme u rozdílných

rostlin vzhledem na jejich potřebu potravných oněch

látek, takové rozdíly nalezáme též u rozličných

dílů jedné a té samé rostliny. V kořenu na př. je

týchž látek jiná míra nežli v listí; v listi- zase jiná

míra nežli v semení atd. Abychom toho příklady

uvedli, obsaženo je :

ja >-, s

s
-a

elnýc

álek
lbec

>
O

s s
v 1000 lib. usušeného

(O

S.Í2es
C *C6 O

T3
n.— ■,

M

> J*

ee

luhového : polenového dříví . 4

o.

5 o,., o,. 2,s

5 8 o,s 1 4

6 11 ÍM U 5„

listí (opadalého) . . 9 70 3-7 5 22

25 36 7 8 12
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v 1000 lib. usušeného

popelných

látek
vůbec

>>

tg >

s
■a

o «

11 110

ta

O T3

10 40 2 5,r

24 20 7 4„

16 90 —

9 100  ..,

6 55 u 11

12 80 4 18

5 100 3 8

20 22 9 5

3 66 1,5 4

15 40 6-6 25

20 150 3,3 16

20 50 4 10

40 30 12 12

6 50 4 15

30 44 19 11

*CB O

> -es

pšenice uzralé :

kořínků

slámy

zrní

plev

ovsa uzralého :

kořínků

stébel

lístků

plev

zrní (bez slupek) .

ze zrní slupky . . .

zemáků vyzralých :

zemáků

vnati

hrachu vyzralého :

hrachoviny . . . .

zrní

řepky vyzralé:

slámy a prázd. lusek

zrní

3

2,5

5

11

6

4

2

3/5

60

24

4

15

11

Počty ty opět ukazujou zjevně, kterak semení

potřebuje zvlášt mnoho dusíku a kosfovky, aby se

vyvinouti mohlo ; potřebujet jich daleko víc, nežli

jich potřebuje stejná tíže listí neb kořenu. V listi

naproti tomu a ve stonkách vidíme převládati

vápno a draslo, v travinách a v obilí spolu kře

menku. Nejhojněji ukazuje se draslo v zemákách,

v řepě a v podobných dužných kořenech.

Konečně činí i věk rostliny veliký rozdíl;

v rozdílném jejím věku nalezáme v ní ony látky

v rozdílné míře. Tak na př. bylo dobyto :
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z íooo. dna

usušené :

pšenice, kořínků, v červnu 25

- „ červenci .... 15

stébel

jetele,

„ srpnu 11

„ červnu 35

„ „ červenci .... 18

„ „ srpnu 10

klasů mladounkých 35

„ v květu 25

„ zralých 24

plev 16

kořínků^ v červnu 56

»

„ červenci

„ srpnu

stonků a listí mladistvých .

„ „ „ v květu . . .

» » » zralých . . .

květných paliček mladých

„ „ zralých .

dusíku popele

120

160

110

70

45

40

40

60

20

90

90

70

70

110

80

90

70

80

25

15

40

30

20

30

40

míraCo se jednotlivých látek dotýče,

jejich postupem věku u téže rostliny se mění, o

tom bylo při ovsu následující shledáno :
 

V 1000 dílech usušeného

3 4 S >
O

«

3

nalezlo

« Q*^£

se:
3

a.®

—
> -a-a O

•a

V ovesné slámě v červnu

v červenci

vyzralé

■y ovesném zrní mladistvém

polozralém

li I 1 1 I LI
vyzralém v slupkách)

50 100 16 25 3

i

25 80 5 33 5

6 60 3 20 8

30 50 7 16 5

26 40 6 12 i «

20 30 8 5 3
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Viděti, pokud rostlina je mladá, je bohatší

na dusík a kostovku, nežli když o něco je starší,

a tato opět je bohatší nežli docela vyzrálá. Stejná

váha mladého ovsa má do sebe 8krát tolik dusíku

a skoro 7krát tolik kostovky co vyzrálá ovesná

sláma. Odtud také pochodí, že mladé rostliny jsou

daleko živnější nežli staré, což hospodářům bez

toho ode dávna je známé. V čas květu a když

rostlina dozrává, táhne se obojí látka do květu a

v semeno; kořínky tedy, stéblo a listí chudnou.

Když rostlina odkvetla, přibývá pak ještě

dost hodně v těle, potřebuje tedy hodně potravy

ještě prvé, než dozraje : potravu tu bere ale pak

hlavně, ba skoro jedině ze země; listí tu usýchá

neb dokonce opadá, a rostlina nemůže tedy více

z povětří se přiživovati, jako to činila za svého

mládí.

VIL

Zchuzení půdy.

Kdo pořád vydává a nic nepřijímá, přichází na

mizinu, a přichází na ni tím spíše, čím více vydává.

To samé jest také s půdou zemskou. Musí-li

půda pořád vydávati, aniž jaké náhrady dostává,

chudne pomalu a octne se posléze na mizině.

Kde půda je zůstavena sama sobě, nevidí

me, aby chudla, spíše bohatne. Ba my vidíme

bohatnouti lesní půdu, ač se jí čas od času ubí

rá, co na ni v 50 neb ve 100 letech bylo vy
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rostlo. A však kde přijde člověk se svýma hrá-

běma a hrabá lesní stláni; kde poráží aniž na no

vo osívá; kde na poli jen pořád seje a klidí

aniž co hnojí: tu všude vidíme půdu chudnouti,

tu všude úrodnost tratí se; nebot půda vydává

tu víc nežli přijímá.

Důtklivou výstrahou jest v tom ohledu ho

spodářství v severní Americe. Vláda spojených

států podala v tom ohledu nedávno úřední zprá

vu. Ze zprávy té vyjímáme následující:

Ve státu Novém Jorku počítá se as 20 mi

lionů korců vzdělávané půdy, potřebované za

pole, luka a pastviště. Počet polních hospodářův

a při hospodářství pracujících obnáší as 500.000

hlav; na 40 korců přijde tedy v průměru jeden

dělník. Nuže z těchto 500.000 hospodářů, je do

kázaná věc, že as 300.000 vedou hospodářství,

jen aby půdu vyžili, že, při nich půda rok od roku

chudne. Druhých 120.000 hospodařejí tak, že

půda ve své úrodnosti tak asi stejně se udržuje.

Zbývát pak ještě as 80.000 hospodářů, a ti jedi

ně hospodařejí, že z jejich hospodářství lze ja

kéhos obohacení půdy očekávali. Vezme-li se

podlé prostory, tedy z výše udaných 20 milionů

korců je Via, kde půdě úrodnosti ubývá, s/m

kde ve své váze zůstává, a jen Via, kde v úro

dnosti prospívá.

Tato poslední dvanáctá část půdy nalezá se

v rukou takových hospodářů, kteří čtou hospo

dářské časopisy a jsou oudy hospodářských je

dnot; ti hnojej své pole a v osení postoupně

střídají. Prostřední část zahrnuje v sobě hospo

dáře, kteří sice nic nečtou, aniž přemýšlejí a zkou
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sejí, ale kteří se přece chápají toho, co u pro-

myslnějších sousedů vidějí a za dobré seznají.

První pak, celé dvě třetiny půdy zahrnující část,

ta se nalezá v rukou hospodářských dobrodruhů

a větroplachů — ti zacházejí s panenskou půdou

v pravdě jako by to byla studně nevyvažitelná ;

ti nepomyslej, by půdě jakou náhradu mrvením

dávali; ti jen pořád osívají a z půdy užitky be

rou — dokud se vyplácí. Přtjde-li konečně do

ba, že přestane se vypláceti, že půda je vyžita,

tu ji nechají ležeti, a obrátěj se v jinou stranu,

by tamtéž své lupičství na novo začali.

Kterakže nemoudrým takovým hospodařením

výnos půdy vůbec se zmenšil, o tom podává

úřední onen výkaz následující zprávy. Ta sama

půda v dobrých krajích Novo-Jorkského státu,

která před 75—80 lety dávala po korci pšenice

8—10 korců, ta dává ted v kraji Renselaer 3—

3Ví korce; v Albany a Vestchestru 2—3 kor.,

v Kolumbii 2 kor. a v Dutchess County 1 Va korce.

Podobné zmenšení úrody je pozorovati i na lukách

a stepích: ty dávají rok od roku pořád míň a

míň sena.

Ne hrubě potěšitelněji vypadá to v ostatních

státech severní Ameriky. V třináctero starých

státech, zejména ve Virginii, Marylandu, Karo

líně a Georgii, kdežto půda z většího dílu jé lehka

písčita, tu ležej ted celé nesmírné prostory la

dem, jsou zcela neúrodné, opuštěné, kdežto přec

ještě před 40—50 lety výborné úrody poskyto

valy. A tím způsobem mluví ona zpráva dále.

Za příčiny ochuzení toho udává táž zpráva:

a) při lukách a stepích ustavičné sklizení sena,

6



122

kdežto se půdě ani mrvením ani zvlažováním jaké

náhrady dává ; b) při polích ustavičné osívání ta

bákem, bavlnou, cukrovou třtinou, tureckou pše

nicí a obilím beze všeho střídání a mrvení. V ně

kterých toliko krajinách nechávají pole úhorem

anebo nasejou za čas jednou zelenou píci, která

by půdu zastínila — to však rovněž beze všeho

mrvení. Při těchto posledních ztrácí se úrodnost

půdy sice něco zdfcuhavěj, ale ztrácí se přec;

a konec hospodaření toho bude, že i zde půda

se vysílí a užitek dávati přestane, ač se to stalo

třebas proběhem delšího času.

Prostředky, jichž by proti tomu zlému bylo

se chopiti, a jež ona zpráva navrhuje, ty zde

mlčením pomineme, ty se navrhujou samy. Jedi

né co zďe uvedeme, jest závirka oné zprávy.

Závirka ta ukazuje, jak v pravdě poznává vláda

Spojených států kořen onoho zlého. Závirka ta

zní: „A však než pomyslíme na zlepšení půdy,

musíme prvé pomysliti na zlepšení hospodáře sa

mého; a polepšiti můžeme hospodáře důkladně

i rychle tolikou vědou. Jen tenkráte je čáka, že

bídný stav našeho hospodářství důkladně se po

lepší, když hospodář nabude jasných náhledů

v dění a zákony přírodní, t. když k praktickému

jeho konání připojí se i poznání."
*

Zkušenosti lesních hospodárův o chudnutí

půdy.

Vzhledem na zchudnutí půdy jsou zkuše

nosti nabyté v lese mnohem důležitější nežli na

byté na poli. Hospodaření v lese je mnohem
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prostější nežli na poli; těch všelikých případno-

stí a příčin, jakých bývá na poli a jimiž konečné

výsledky všelijak se jinačejí, jako je na př. orání,

hnojení, setí rozličných rostlin i pořádkem roz

ličným, toho všeho není v lese. Výsledky tedy

nabyté v lese jsou prostější a k tomu i patrnější,

proto že se vztahujou na mnoho let ; i vůbec jsou

jistější nežli nabyté na poli. No a které jsou ty

výsledky či zkušenosti? Zkušenosti ty jsou as

následující.

1) Lesní půda zchudne a zpustne, když les

se byl do čista posekal a paseka se pak nechá

le&eti neposeta neb neposázena. Posekáním lesa

nabylo světlo, teplo a vzduch k půdě volnějšího

přístupu; půda popne se travou — silněji neb

slaběji, podlé toho jak je půda úrodnější neb

méně úrodná. Tráva ta trvá pak tak dlouho, do

kud v zemi je jaké síly; po té vyhyne, zvláště

na sušších půdách, a na místo ní rozhostí se vřes

a jiné špatné bejlí. Půda je vysílená, zchudlá;

a tu pak je velmi těžko i zdlouhavě do pořádku

přivésti.

2) Kde v lese jsou prázdná místa či ho

liny, tu chudne půda též — chudne jednak tím,

že na ni nepadá žádného listí neb jehličí, pak

ale, a to hlavně, že padajícím na ni sluncem vy

sýchá a se tráví.

3) Půda chudne též, kde mladý les se pro

sekána či probírá; t. když prosekávání to je pří

lišné, tak že slunce pak skrze stromy k zemi pro

niká. Z té příčiny jest také klestění, zvláště v mla

dém černém lese, obyčejně velmi ke škodě.

4) Půda chudne též pod stromovím, jen

6*
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řídce listnatým a milujícím světlé stání, jako na

př. pod břízami, osikami, modříny (kde dlouho

zůstávají státi).

5) Půda konečně chudne, ba je-li jinak už

sama v sobě nuzna, lehká, zhubeni docela, tak-li

se z ní hrabe stlání, t. listí, jehličí, mech a jiné

po zemi rostoucí rostliny. Odpadky svými hnojí

si les sám a jedná si tudy zásobu potravy na

svá stará léta i pro potomstvo. Odpadky těmi

polepšuje si i své stanoviště, jednajíc si tudy

ochranu proti přílišnostem tepla a zimy, mokra

a sucha atd. Hrabáním stláni je tedy les dva

kráte okrádán, předně že se okrádá ze své vý

živy, a za druhé, že se zbavuje své ochrany.

Zkušenosti polních hospodářův o chudnuti

půdy.

Zkušenosti polních hospodářův, učiněné v té

věci, jsou arci nesčíslné; a však aby výsledky

z toho a náhledy polních hospodářův byly tak

srovnalé a určité, jako se s nimi potkáváme

u hospodářův lesních, toho není. A také není di

vu, povážíme-Ii, jaká tu nesmírná rozmanitost

všelikých případů a okolností, ježto všecky pol

nímu osení jsou jednak ku prospěchu, jednak

ke škodě. Případné takové škody neb prospěchy

vyrovnávají se při rostlinách lesních, jejichž vzrůst

trvá 50 i 100 let: ne tak ale při jedno- neb

dvouletých rostlinách polních.

Zatím ale, ač zkušenosti polních hospodářův

jsou dosti nesrovnalé, přece z nich možná táhnouti
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jisté výsledky, jejichž pravdivost tak snadno

upříti nelze. Výsledky ty jsou as následující:

1. Každá půda, když se vzdělává, t. když

se nutí nésti více než by samochtíc nesla, ztrá

cí v síle; musí ztratiti, když se jí jen bere a nic

nenahražuje. Nastoupí-li vysílení takové při bo

hatých půdách po 50, po 100 letech nebo po

zději, to je vše jedno, konečně nastoupí přece.

2. Lehká půda vysílí se spíše nežli těžká

na trouch chudá spíše nežli na trouch bohatá

v suchém položení spíše nežli v položení vlhkém

v teplém kraji spíše nežli v studeném.

3. Kypřením půdy přispíší se vysílení její.

Z počátku se tudy arci vzrůst rostlin zesílí, po

zději ale tím spíše oslábne — nepomůže-li se

hnojením.

4. Holá neporostlá půda vysílí se spíše nežli

porostlá, zůstanou-li totiž rostliny půdě.

5. Podobně vysílí se půda více, nesouc rost

liny chudolisté (na'př. obilí) nebo řídko stojící

(na př. okopávané), nežli když nese rostliny list

naté, půdu dokonale zastinující (na př. hrách,

jetel). Ba posledně jmenovaná rostlina, jetel, obo

hacuje spíše půdu než aby ji chudila.

6. Taktéž přijde mnoho na to, jak mnoho

má rostlina kořenů. Rostliny se silnými, hluboko

jdoucími kořeny (ač zůstanou-li při sklízení v ze

mi) vyžívají půdu méně nežli rostliny s kořáním

skrovným.

7. S tím též srovnává se zkušenost, že rost

liny, zanechávající po sobě v zemi málo pozůstatků

(zemáky, řepa) půdu vyžívají více než které ta
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kových pozůstatků zanechávají více (jetel, voj-

těška).

8. Podlé toho, jak rozdílné rostliny půdu roz

dílně vyžívají, dají se rozvrhnouti v následu

jících tré tříd :

a) Nejvíce půdu vyžívají: obilí, řepka, ko-

nopí, len, tabák, zemáky i okopávané vůbec.

6) Méně půdu vyžívají: hrách, vikev, po

hanka, kolenec atd.

c) Nic půdu nevyžívají, spíš ji ještě oboha

cují: jetel, vojtěška, ligrus atd.

9. Konečně i v tom srovnávají se zkušeno

sti hospodářův, že půda vyžije se více, když

pole pořád jednou a tou samou rostlinou se osívá

(přesívá), než jako když v rostlinách posloupně

se střídá.

Příčiny, jimiž půda sily pozbývá.

Jak už svrchu zmíněno, lesní půda chudne,

kde je holá neporostlá, nebo kde je řídce po

rostlá. Ted proč chudne? Ona chudne, že k ní

slunce má většího přístupu, že více se zahřívá.

Však víme jak je v létě na př. s masem a s po

dobnými věcmi: věc se zkazí v létě nebo v mí

stě teplém mnohem spíše nežli v místě studeném.

Zkažení to není nic jiného nežli zahnívání; věc

se kazí, protože hnije. Kdyby se tak nechala hniti,

shnije posléz docela a ztráví se, že z ní nepo-

zůstane než jen malá trocha popele. To samé jest

také s trouchem v zemi. Zahřívá-li se země sil

něji, hnije a tráví se trouch silněji. Z hnití a frá-

vení toho povstávající uhelka a čpavek uprchají
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do povětrí ; t. uprchají do povětří, když země je

holá, když tu není rostlin, které by je svými ko

řínky do sebe ssály anebo svým lupením je za

chycovaly.

V horkých krajinách neplodí se nikde ra-

selina neb slatina; rašelinu nalézáme pouze v kra

jinách chladnějších.

Kde půda je neporostlá, tu také pomáhá

k rychlejšímu trávení trouchu častě střídání vláhy

se suchem. Každý ví, kde kůl zaražený do země

nejvíce hnije; on nehnije tak ani ve svrchním

díle, jenž je v suchu, ani ve spodním, jenž je

v hloubi a pořád ve vláze, ale on hnije nejvíce

na rozhrání obou dílů, kde vláha se suchem nej

více se střídá ; v přízemí prohnije kůl nejdříve.

Za teplého počasí dělá se v noci tosa. Kde

půda- je porostlá, osazuje se rosa na rostliny;

kde však je holá, osazuje se na zem. Holá, nepo

rostlá země pomokřuje se tedy v noci, ve dne

však osýchá — osýchá sluncem a větrem. Tut

strídání vlhka se suchem a kvapnější z toho hnití

a trouchu trávení. Ku kvapnějšímu tomu trávení

pomáhá pak i vzduch. Bez přítomnosti vzduchu

není arci žádného hnití ani trávení; věci hnijou

jenom kde k ním povětří může. Nuže k holé půdě

má ovšem povětří lepšího přístupu nežli k půdě

porostlé; vítr dotýká se tu půdy samé. Mimo to

obnovuje a střídá se povětří velmi často v půdě

samé — to střídavým jejím zahříváním a zchla-

zo váním. Kdykoliv půda v noci se zchladí, musí

obsažený v ní teplejší vzduch ven, a na místo

jeho vnikne chladnější. A poněvadž střídavé ta

kové vyhřívání a zchlazování při holé půdě je
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mnohem silnější, je tedy vnikání do ní nového

povětří a tudy trávení trouchu silnější.

Tot tedy příčiny, proč lesní půda, kde není

porostlá, tak snadno se tráví a chudne. Arci,

kde půda má zvlášt velikou zásobu úrodných čá

stek, aneb kde je i méně zásobena, ale má dost

vláhy, tu se popne travou anebo poroste křovím

neb stromovím, a zjedná si tudy ochranu sama;

však ale kde vláhy není nazbyt, nebo kde není

s to, by sobě dost hustý zeleny pokrov způso

bila, tu vyhubne jistě. Vřes neb jiná chudá, řidká

tráva, ta dává půdě jen málo odpadků a zacho

vává špatně uhelku a špavek, vyrušující se ze

země hnitím jejího trouchu.

Obilí vyžívá půdu víc nežli hrách neb jetel.

a přece ubírá .obilí půdě daleko míň potravných

látek nežli hrách neb jetel. V 1000 librách vy

zrálé pšenice neb ječmene nalezlo se jen asi po

lovic tolik dusíku a popelných látek, co v tom

samém množství jetele neb hrachu. Kterak si to

vyložiti? velmi snadno. Obilí stojí řidce; povětří

a slunce má k zemi více přístupu: trouch tedy

tráví se v zemi více a povstávající z něho

čpavek a uhelka uprchají — větším dílem na

zmar do povětří ; řídké obilné lupení pochytí z ně

ho jen málo. Jinak je arci při hustolistém jeteli:

trouch pod ním tráví se předně méně, a co se

ho ztráví, zplodiny z toho větším dílem jetel svým

lupením zachytí a zažije.

Odtud také pochodí, po pěkném jeteli že

bývá obyčejně "pěkné obilí. Kdyby to mělo jíti

podlé toho, že čím více potravy rostlina z půdy

vezme, tím více ji vyžije, muselo by obilí být

tím špatnější čím pěknější byl jetel; nebot pa
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trno, pěknější bujnější jetel zpotřebuje více po

travy než méně bujný.

Dle tobo je také lehko uhodnouti, jak by

bylo, kdyby půdu držel zcela holou. Jistý ně

mecký hospodář jménem Block učinil o to zvláštní

zkoušku. Odhodlal na to kus pole, veskrze stej

ného; pole to vzdělal a pohnojil; z toho jeden

díl pak osil a druhý nechal neosetý. Kde sil

letos, tam sil též druhý i třetí rok ; úpravu a vzdě

lání dal ale oběma dílcům stejnou. Ted jaký

shledal toho výsledek? Druhý dílec, jenž zů

stával holý, ukázal se po třech letech skoro stej

ně vyžitý jako první, jenž mezi tím byl trojí žeň

poskytl. Viděti, hnůj a trouch, jenž na prvním

dílci trojí žni byl vydal, ušel v druhém bez

užitku do povětří — ušel ve způsobě čpavku

a uhelky.

Co se uhelky dotýče, jak mnoho se jí v ze

mi plodí, o to učinili nedávno dva francouzští

lučebníci zvláštní zkoušky. Zkouškami těmi na

lezli, že v korci půdy v hloubce na 13—14 palců

bylo obsažíno uhelky:

v písčité spodní vrstvě lesní půdy 230 mázů

v hlínaté „ „ „ 660 „

v těžké lesní půdě 1200

v písčité polní půdě, rok před tím

pohnojené 2000

v hlínaté luční půdě 3300 „

v písčité nově hnojené půdě (9 dní

po hnojení) 6600

v tétéž půdě po třídenním dešti . 26000 „

v půdě zahradní na trouch velmi

bohaté 17500 „

)(

v
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Viděti z toho, jaký je rozdíl mezi půdou

lebkou a těžkou, mezi suchou a mokrou, mezi

pohnojenou a nepohnojenou ; viděti spolu, jak

půda pohnojením hned v uhelce získá i jak hnůj

dost rychle se ruší. Ostatně rušením hnoje vy

rušuje se nejenom uhejka ale i čpavek, a ten

ovšem je ještě důležitější.

Rušení to jest arci tím spěšnější, čím

kypřejší je půda, čím lépe ji povětří může prostupo

vati, čím více se v ní vláha se suchem střídá.

Kdo své pole pilně vzdělává, kdo je mělní a kypří,

ten arci úrodnost jeho velmi zvýšuje ; nebot by

střejším rušením trouchu dostává se rostlinám více

potravy: a však zvýšená ta úrodnost trvá jen na

čas, nepomáhá-li se hnojem, nehledí-li se nahra

diti, co půda takto utráví. Kde se jen vydává a

nic nepřijímá, anebo kde se vydává víc než se

přijímá, je konečný následek — mizina.

Jinak ale, kde hospodář hojně hnojí, tu at

svou půdu jen směle vzdělává, at ji kypří a hlu

boko oře, tu se nepotřebuje strachovati, že by se

mu půda vysílila, že by ve své úrodnosti ostavila —

neostaví, bude dávati rok od roku hojné žně —

toliko bude-li půdě dobře dávati. Důkaz toho jsou

zahrady zelenářské: tu se neúhoří nikdá, půda

nenechá se nikdá odpočívati, a přece vydává rok

co rok nejednu ale kolikerou žeň.

Chudá půda dává rostlině toliko byt, bohatá

dává jí však byt i stravu, čím méně může půda

sama v sobě dávati, tím více musí hospodář do ní

vložiti, by osení nehladovělo.
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vin.

Obohacení půdy.

Přijímá-li půda víc nežli vydává, bohatne.

Les bohatne, louka bohatne, tak-li se jim nic ne

bere. Však ale les bohatne, i byt se mu čas od

času dříví vzalo, toliko nechává-li se mu jeho stláni.

Kdyby lidé z čech se vystěhovali, nejspíš

žeby ve 100 letech byla celá česká země lesem

porostlá. Tak-li by ted nikdo nepřišel, kdo by lesů

potřeboval, lesy by se pořád zmáhaly, půda by

byla pořád úrodnější, lesy by ji hnojily. Na to

prišli—liž by zas lidé, začali—liž by zas z lesů

dříví bráti, stláni v nich hrabati a dobytek pásti,

lesů by opět nejenom ubývalo ale půda by i chudla.

Kterak že lesy samy si hnojej a úrodnou

půdu rozmnožujou, toho důkazem jsou pralesy.

Sklárník Maier, když zakládal před lety za Vim-

berkem svou hut — v knížecích Švarcenberských

lesích, tu mu bylo místo na hut dříve vyrovnati;

když les pokáceli, museli paseku místy až na

několik sáhů skopati — a co nalezli ? Když pařezy

vykopali, přišli pod nimi na nové pařezy, ještě

hloub zas na ngvé a pak na třetí. Pařezy ty stály

svým časem arci na povrchu: během věku octli

se však pod zemí, pořád hloub a hloub, půda se

nad starými výšila — to vlastními odpadky a po

zůstatky lesa. Ovšem že to as mnoho tisíc let

trvalo, než půda takto se zvýšila.

Viděti z toho, že lesní stromoví a ovšem

všeliké ostatní rostliny nemají svou potravu pouze

z půdy, ale že jest ještě jiný pramen, z něhož si
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potravu přibírají a tudy k obohacení půdy sloužej.

A který jest ten pramen? Pramen ten jest vzduch

a voda.

Dýcháním, topením, hnitím všelikých věcí

plodí se ustavičně uhelka a čpavek, které do po

větří se rozptylujou. Z povětří ssajou je rostliny

svým listím do sebe. Tytýž bývají však i deštěm,

rosou, sněhem atd. k zemi splachovány, kdežto je

opět rostliny svým kořáním do sebe vnímají.

Kterak že čpavek, nejenom kde v zemi se

nachází, ale i přimíchán k povětří, ke vzrůstu rostlin

prospívá, to ukázali nedávno zkoušky jednoho

francouzského lučebníka. Zasil do dvou nádob do

stejné země pšeničných zrnek, do každé stejný

počet. Jednu nádobu nechal na povětří, druhou

dal však do malého skleníku, kdežto ke vzduchu

přidal malounkou trochu větřiny čpavkové — a

jaký byl výsledek? Kde ve vzduchu bylo větřiny

čpavkové, sklidil 19 lotů zrní a 22 lotů slámy, a

kde vzduch byl jen prostý, sklidil 11 lotu zrní a

12 lotů slámy. To samé nalezl, když byl na místo

pšenice na zkoušku jiné rostliny vzal. Ve vzduchu

Čpavkovém rostly rostliny daleko bujněji, daly

větší výnos.

Co se uhelky týká, o tu arci jiení nouze: té

jest v povětří taková zásoba, že si jí může rostlina

vždy do syta nabrati. Hůř je ovšem o dusík; však

i toho nalezá se záživného něco v povětří, to ve

způsobě čpavku a dusnovky. Novější zkoušky,

činěné z toho ohledu v okolí města Paříže, ukázaly,

že co do roka deštěm zde záživného dusíku na

zem padne, obnáší na korec půdy 12—13 lib.

A to by arci se rovnalo dusíku, obsaženému v centu
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guana, a stačilo by zásobiti potřebným dusíkem

4000 lib. suchého smrkového dříví nebo 2300 lib.

suchého bukového dříví. \

Co se ostatně lesa dotyče, tu aby půda bohatla,

záleží ovšem na tom, nejenom jak les je hustý, ale

i jaké stromoví tu stojí. Pod březovím, borovím,

osikovím na př. prospívá půda špatně ; řídké lupení

týchž stromů dává půdě jen malého stínu i málo

odpadků.

Kde les se posekal, je proto radno jak možná

nejspíše jej zase oseti neb posázeti, by půda dlouho

bez stínu neostala. To samé platí též o lese říd

kém, o jeho holinách. Ba je-li les příliš řídký,

takový bude nejlépe zcela poraziti a na novo oseti,

jen aby se docílilo řádného hustého lesa; jinak

půda příliš vychudne.

LwAra, z nichž se tráva bere, ty mohou bohat

nouti jen tenkráte, když jsou položení vlhkého,

když se hnojej nebo podhánějí. Louky v položení

suchém, kterýmž ani hnoje se nedává, aniž se

podhánějí neb podháněti mohou, ty rok od roku

chudnou, jakož toho dost stesků je slyšeti ze se

verní Ameriky, z Angličan, Francouz i ze Svýcar.

Sklidí-li se s louky po korci do roka 12—15

centů sena a otavy, tu se jí tudy vezme při nej

menším 16—20 lib. dusíku. A to je arci více

nežli v témž čase louka deštěm neb z povětří na

bude ; co je přes to, to jde z její vlastní zásoby.

Má-li louka taková při síle zůstati, třeba s ní na

kládati jako s rolí, třeba ji hnojiti. Nejvíce tu

prospívá mrva bohatá V dusíku, jako na př. hnoj-

nice, rozředěné vodou guano, rozpuštěné soli

čpavkové atd.
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Však i při zvlazotáni zdá se že hlavně účin

kující jest dusík. Novější zkoušky (ve Francouzích)

alespoň ukázaly, že skoro každá, i pramenitá voda

má v sobě něco čpavku, jedna víc, druhá míň ; a

v té míře, jak v které vodě nalezlo se více čpavku,

ukázala se voda ta na louku účinku lepšího. Z té

příčiny jest také ke zvlažování nejužitečnější voda,

která z vesnic nebo s úrodných polí stéká. Méně

užitečná jest pramenitá nebo z rybníků přicházející;

o té se kolikrát může říci, že vedena na louku,

louku leda jen zmáčí, ale ji nezúrodňuje. Zatím

ale přijde mnoho na to, zejména při pramenité, co

v sobě obnáší, jaké látky? které ovšem v mnohých

případech bývají dost rozdílné, a podle toho i účinek

takové vody. Nejšpatněji však účinkuje voda při

cházející z bažin nebo z kyselých slatin; po té

leda jen kyselá tráva roste.

Co se rolí' dotýče, mezi těmi a mezi lesem a

lukami jest arci veliký rozdíl. Rozdíl ten záleží

v tom, že role se nutí vydávati více než by samo-

chtíc vydala. Tím, že role se vzdělává, že se od

krývá a kypří, tratí velmi mnoho svých úrodných

částek, jmenovitě dusíku, které jí povětří a deště

nikdá nejsou v stavu nahraditi — nepočítajíc ani

co vítr odnese nebo lijavci splavěj.

Role proto, nemá-li chudnouti, potřebuje ná

hrady, to bud hnojením, nebo setím takových rostlin,

které půdě více dávají nežli jí berou. K rostlinám

takovým náleží jetel a podobné, hojnost listí mající

rostliny.

Rostliny tyto mohou arci jen tudy ku zlepšení

půdy prospěti, že svým listím hlavně z povětří se

živěj. Pravda že i ze země svou potravu berou,

že mnoho kamovních látek zpotřebujou ; jetel na př.
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jich zpotřebuje daleko víc nežli obilí : a však na

kamovních těch látkách nezáleží přece tolik jako

na dusíku; byt oněch sebe větší hojnost byla,

není-li k nim dusíku, jsou málo platné nebo nic.

Co jetelovité rostliny z povětří byly získaly,

z toho zůstává velká část v zemi, přichází příštímu

osení vděk — jetelovité rostliny vyznačujou se

svým hojným kořáním. Kořání to obsahuje v sobě

v poměru velmi mnoho dusíku ; v zemi uhnívajíc

působí kořání to jako hnůj, spíš ještě silněji.

Stóckhardt činil skrze více let mnoho zkoušek,

by se přesvědčil, jak mnoho jetel proti jinému osení

kořenu má i jak mnoho v kořenech těch je dusíku,

a tu shledal, že v 1000 librách suché celé rostliny

je obsažíno :

Vjeteli, zcela mladém

„ za počínajícího květu .

„ skoro uzralém

Vjarním žit?, zcela mladém .

„ „ začátkem květu

„ „ vyzralém ....

V ovsu, zcela mladém

„ začátkem květu ....

„ vyzralém

V jarní řepce, zcela mladé . . .

„ „ začátkem květu .

„ „ vyzralé

kořenů
dusíku

I v týchž kořenech

470

265

195

120

65

38

190

80

33

110

72

50

261/, liber

5JA .

3

*Y« -
1

V, -

5 A »

iyi » ,

M »

3/j B

1

Z počtů těch viděti velikou bohatost jetele

v kořenech a velikou bohatost týchž kořenů v du

síku. Počty ty ale spolu ukazujou, kterak dusíku

v kořenech přibývajícím stářím ubývá; z čehož

arci vyplývá, že to samé množství kořenů z jetele,
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posečeného za zelena, je daleko větší hnojné plat

nosti následjícímu osení, nežli když jetel byl vyzrál.

Při uvedených zde zkouškách nejsou arci do

počty vzaty tenounké mrcousky, které při vyta

hování rostlin ze země snadno se utrhnou ; taktéž

jsou pominuty pozůstalé stonky, které jakožto

strniště též zemi zůstávají. V pravdě můžeme

tedy množství pozůstatků na poli přijmouti za větší

než jako svrchu udáno bylo.

Podle zkoušek E. Johna, jenž všecky pozů

statky kořenové pečlivě sbíral, pozůstaly v zemi

po korci:

Z jetele (posečeného v květu), jenž

usušený dal 1960 liber

Z ovsa (posečeného v květu), jenž

vyschlý dal 1500 liber

Z ovsa (zralého), jenž vyschlý dal

2400 liber

Z řepice (zralé), jež vyschlá dala

2370 liber

vyschlých

pozůstatků

kořenových

v nich

dusíku

1900

650

570

370

34 lib.

12 „

4 ,

2 n

Ve skutečnosti možná však pozůstatky z řepky

a řepice výše počítati, protože když řepka od

květla, lístky její opadávají a tudy půdě též v užitek

přicházejí. Přičteme-li ke kořenovým těm pozů

statkům spolu strniště, tak jako při sklízení oby

čejně na poli zůstává, rovnala by se hnojná cena

pozůstatků těch vzhledem na obsažený v nich dusík :

80 centům hnoje při jeteli za zelena posečeném,

36 „ „ • „ „ v květu „

12 „ „ „ „ po uzrání „

7 „ „ „ řepici po uzrání posečené.
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Počty ty nelze arci pokládati, že by vždy a

všude pravdivé byly : povaha půdy, její síla, po-

Lnojení, povětrnost, zadělání atd. dělá v tom dost

mnohých i velikých rozdílů; nicméně je ale přece

viděti, jak rozdílný bývá účinek z rozdílných rostlin

vzhledem na následující osení.

Hrách, viket! a ostatní kulovatina shodujou

.se s jetelem v tom, že hojným svým lupením půdu

též zastiňujou a z povětří, se přiživujou; líšejí

se však od jetele tím, že mají jen drobné jedno

duché, nerozvětvené kořínky. Z dusíku tedy,

jehož si z povětří osvojily, přijde skrovnými je

jich pozůstatky kořenovými jen málo zemi v užitek;

zemi zůstává tu méně nežli jí bylo vzato; po

luskovatých zůstává proto země méně úrodna

nežli po jeteli.

Ze zemáků, řepy a z ostatních okopávanin

nezůstává v zemi skoro pranic; jimi tedy, tak-li

se zemi alespoň vnat nenechá, vysílí se půda

více nežli luskovými, a vysílí se tím spíše, protože

při obvyklém způsobu vzdělávati je, jest stínu při

nich ještě méně nežli při luskovinách. Podobně

jest i se lnem a konopím.

Kromě,mnohosti a jakosti kořenů záleží však

také na způsobu, jakým v zemi rozšířeny jsou.

Několik příkladů to ukáže.

Řepka žene sice velmi silné i hluboké ko

řeny, ale na kořenech těch je v poměru jen

málo a to krátkých postranních mrcousků. Řepka

tedy, co ze země potravy potřebuje, bere si jen

z blízka; dále po ní nejde. V tom záleží medie

zvláštnost, že řepka jen tenkráte dobře se vede,

když se jí hodně pohnojilo, to hnojem na dusík
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bohatým ; řepce slouží jen to, co jí je takořka u

huby ; co dále leží, toho neužije. Tím samým zů

stává po řepce mnoho nepoužité hnojné síly v zemi,

kterážto síla pak následujícímu osení vděk přichází.

Odtud pochodí také, že právě po řepce pšenice

výborně se daří.

Oves vyznačuje se mezi ostatním obilím svou

velikou hojností postranních kořínků, vysílaných

na vše strany. Oves proto může na zchudlé vysí

lené půdě ještě s dostatek potravy sehnati, kdežto

by ječmen, jenž daleko méně postranních kořínků

má, hladověti musel. K tomu třeba ještě doložiti,

oves přiživuje se více z povětří nežli ječmen,

nebot lupení jeho zůstává déle čerstvé, zelené nežli

při ječmenu.

Však i na hloubce záleží, ku které až rost

lina své kořeny pouští. Jisté jest, že rostlina, ježto

své kořeny do hloubky žene, půdu v jejích ka-

movních částkách tak brzo nevysílí, jako rostlina

zůstávající svými kořeny ve svrchní vrstvě. Však

ale rozdíl ten není přece tak veliký, by z toho

chtěl vyvoditi, proč ta neb ona rostlina půdu víc

neb méně vysiluje; novější zkoušky alespoň uká

zaly, že obilí na př., ježto přec jen mělko se

koření, vysílá veď v příhodné půdě tenké své

kořínky až do hloubky 3—4 střevíců: a naproti

tomu kořeny „hluboko-ženoucího" jetele tratějí

se do hloubky tak kvapně, že nelze přijmouti, by

jimi spodní vrstva jaksi hrubě se vyžívala nebo

kypřila. Ano při vojtěšce, tu je jinač, při té nelze

upírati dvojí tu dobrou účinnost v hloubi země.

Jinak ale může se ku zlepšení půdy prospěti

též tím, že navážením lehká se ztuží, těžká pak

zkypří. Lehká půda je podobna marnotratníku,
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těžká lakomci: první utrácí víc nežli piv

její stačej, druhá utrácí však méně a se svýu.

Taktéž je s prospěchem půdu do hloubl _^-'

přiti. čím hlouběji půda se zkypří, tím hlubší

otevře se rostlinám žlab, by z něho svou potravu

bráti si mohly. Půda na 12 palců z hloubi otevřena,

poskytne rostlinám tolik potravy, jakoby poskytla

ještě jednou tak bohata ale jen na 6 palců zhlou-

bená. Jeden palec hlouběji zoráno, může rostlinám

zjednati takovou zásobu kamovní potravy, že vy

stačí na 50 i na 100 žní. Že ostatně, kdo půdu

svou zhloubiti chce, nemusí hned najednou mrtvou

zem na vrch přiváděti a hnůj do hloubky, to ne

třeba dokládati.

Jiný prostředek ku zlepšení půdy jest: je-li

mokrá, vodu z ní odváděti. Odvádění vody stalo

se zvláště důležitým v novějším čase, kdežto se

nalezl snadný způsob trativody klásti, to prostřed

kem pálených trub.

Prospěchy z trativodů jsou následující :

1. Trativody zbavujou půdu přílišné mokroty.

Všechny pěstované naše rostliny žádají sice vláhu

v zemi, ale ne mokro. V mokru svědčí toliko

rostlinám vodním či bahním, jako na př. mechu,

sítí, rákosí, bodláčí, kyselým travám atd. Kde tyto

se zmáhají, ustupujou onyno a zacházejí.

2. Trativody zbavujoupůdu kyselosti. V mokré

půdě nebo. v bahně plodí se kyselost — to tím;

že povětří nemá do vnitř přístupu. Jak mile však

z půdy mokro se stáhlo a povětří dostalo přístupu,

zmizí kyselost dost brzo. V půdě takto vysušené

daří se pak osení i jiné suchozemské rostliny.

3. Trativody odjímají půdě studenost. Všechna

voda, co výparem ze země odchází, plodí v ní
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studeno. Výparem pak odchází do povětří všechno

co nesteče nebo do země se nevtáhne a spodem

neodteče. Nejsilnější jest výpar z jara a v letě;

v zimě jest jen slabý nebo žádný. V zimě nejsou

proto mokré půdy nic studenější nežli v letě.

Jak brzo však nastane jaro, jak se oteplí, i hned

je znamenati rozdíl mezi půdou suchou a mokrou:

kde na oné všecko se zelená a bujně pučí, zů

stává tato dlouhý čas holá i smutná. Příčina toho

záleží hlavně v její studenosti. Studeno rostlinám

nesvědčí, to je hubí a růsti jim nedá. Studeno

to má svůj původ z přílišného výparu těchže půd.

čím výpar je silnější, čím déle to trvá, nežli půda

oschne, tím studenější jest půda ta a studenost

její tím trvalejší. Studeno to odjímají medle trati-

vody. Kolik vody stáhne se do trativodů a jimi

odvede, tolik studena přišetří se roli; nebot všechna

ta voda byla by jinak musela výparem ujíti, byla

by dělala studeno. Mokré pole, které trativody

se podehnalo, zteplí; na jaře probuzuje se na něm

vzrůst o 10—14 dní ranněji, a o tolik bývá ranější

i žeň, a ovšem i vydatnější. Podehnav své pole,

prodlouží si hospodář léto.

4. Trativody činěji půdu úrodnější. Byt pole

sebe víc úrodných částek v sobě mělo, nezahní-

vají-liž částky ty pořádně, jsou rostlinám málo

platné. V mokré půdě nemohou však pořádně za-

hnívati — povětří nemá dostatečného přístupu —

ony leda jen troudovatěj. A považme, jak bohata

na částky úrodné jest mnohá mokrá půda! zpo-

meňme si jen na slatiny neb jiné podobné černé

půdy — a jak málo přece vynášejí ! Tu není po

moci než jen z trativodů. Trativody způsoběj, že

povětří dostane do země, k jejímu trouchu přístupu.
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Jak voda táhne se do hloubi, táhne se povětří

za ní.

5. Trativody zmjšujou platnost mrvy. Každý

hospodář ví, na mokrém poli že mrva jen slabě

účinkuje, ba někdy dokonce nic; a to nejenom

obyčejný domácí hnůj, ale i vápno, gyps, kosti,

ba samo vyhlášené guano; vůbec každá mrva

odměňuje se na takovém poli špatně. Je-li pově-

trnost přízniva, obilí lehne ; je-li nepřízniva, urodí

se špatně. Příčina toho je, jak v předešlém udáno,

nedostatečný přístup vzduchu do země; pomoc

pak ta sama, t. trativody. Kde jsou trativody,

tam mohou kořínky hloub do země, obilí tedy

tak snadno nelehne. Avšak ono ani za suchého

léta tak snadno nevyschne, právě proto, že

má své kořínky hlouběji. Podotknouti musíme —

jest to arci maličkost, ale jest to přece něco:

deštěm a rosou sráží se na zem něco čpavku —

není-li napadlé tu vodě leč jen výparem se ztratiti,

ztratí se s sebou i čpavek; ztratí se ještě spíš,

protože je prchavější. Jsou-li však trativody, sákne

voda do země a s ní ovšem i čpavek — drahý

ten čpavek.

6. Trativody usnadňujou vzděláváni poli.

Je-li pole těžké a podehnalo se, zkypří tudy, aniž

za suchého léta tolik se rozsedá. V Angličanech

shledali, kde dříve na takových těžkých půdách

potřebovali 4 koně, stačili jim potom, když trati

vody položili, dva koně. A pak považme, na

takových polích může se 8—14 dní dříve do

země. Jak mnohem lépe dá se tu polní práce

rozděliti — neshrne se jí tolik najednou. Hospodář

vystačí tu s menším počtem tažného dobytka.
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7. Trativody činěj krajinu zdravější. Ne

jenom že se pak v místě nelíhne víc tolik hmyzu,

sužujícího dobytek i lidi, ale tím přestanou i

výpary, vyvstávající z mokrých půd, škodlivých

zdraví lidskému i zdraví dobytka. V Angličanech

alespoň zkusili, v kterém kraji mokré pozemky

mnoho podehnali, že se zdravota v kraji tom

velmi zlepšila. Zimnicím jmenovitě, dříve tam

zhusta panovavším, bylo skoro jakoby utal.

Ostatně i lesům, jejichž půda je mokrá,

ukazujou se trativody s prospěchem. Stóckhardt,

jenž v Angličanech cestoval, seznal toho patrný

důkaz na ostrově Vigtu na hospodářství prince

Alberta (manžela Anglické královny). Bylot totiž

podehnati mokré pole, ležící na vysočině — pode

hnali je, trúby vedli však po stráni dolů, kde

je les. A hle, kde lesem byly trúby vedeny,

směrem tím ukázalo se křoví a stromoví daleko

bujnější, nežli dále odsud, kam až účinek trati-

vodu se nevztahoval. A přece nebylo trativodům

těm než teprv dvě léta.

IX.

Voda, vzduch, teplo a světlo.

Staří uznávali čtvero živlů, z nichž, pravili,

že všeliké věci složeny jsou — t. zemi, vodu,

vzduch a oheň. Čtvera těch živlů jest arci třeba

ke vzrůstu rostlin. Aby země roditi mohla, k tomu

jest jí potřeba vody, vzduchu a ohně (tepla a

světla). Na tomto trojím zakládá se hlavně podnebí

a povětrnost, a na těch bujnější neb nuznější

%A*x rostlin.
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Aby v podnebí nebo v povětrnosti nějakou

změnu způsobil, to arci jednotlivému člověku

nelze : vsak ale dlouhotrvalým působením celých

národů bylo v ohledu mnoho změněno, tak že

nyní mnohé celé země mají povětrnost silně

jinačí než jaká bývala před dávnými časy. Působení

otcův stalo se tu jednak požehnáním, jednak kletbou

dětem i potomkům jejich.

Voda.

Voda co moře pokrývá tři čtvrtiny celého

povrchu zemského, pokrývá jej jednak ve způ

sobe tekuté, v krajinách teplejších, jednak ve

způsobě tuhé, v krajinách studených severních.

V řekách protéká voda zemi na vše strany. Ve

způsobě páry vystupuje voda do povětří, kdežto

tvoří oblaka, padajíc pak ve způsobě deště, sněhu

i rosy zase nazpět. Koloběh tento, kde voda ze

země do povětří a z povětří zase na zem při

chází, koloběh ten jest jako dech, provívající mrtvou

zem a k živobytí i blahobytu ji probuzující. Kde

je vláhy, tam i hubená poušti rodí ; kde však

vláhy se nedostává, tam byt v zemi poklady

úrodnosti byly, jsout přece jen mrtvý kapitál,

nevydávající užitku žádného. Bez vláhy zůstává

i ta nejúrodnější půda holým pustým suchopárem.

Služby, jimiž voda rostlinám se propůjčuje,

jsou způsobu velmi rozmanitého. Nejdůležitější

z nich jsou následující:

a) Voda jest potravou rostlinám, nebo ona

jim poskytuje dvé látek, t. vodíku a kyslíku,

jichž každé rostlině k utvoření jejího těla nevy

hnutelná je potřeba, čistá voda jest totiž složena
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ze dvou prvin, podlé tíže z 8/9 hysliku a 1/9

vodíku. Vodík i kyslík jsou původně povahy

větřité; větřiny ty jsou však moci lučební shu-

štěny v tekutinu. Rostlina pak má tu moc do

sebe, shustiti je za svého vzrůstu ještě s při

pojením jiných prvin v látky tuhé, jako v dřevo,

škrob, klej, mazek, bílek atd. Vodu tuto berou

si rostliny jednak ze země, jednak z povětří,

kdežto se vždy něco rozpuštěné vody t. vodní

páry nalezá.

Kromě toho, co rostliny zažijou a u své

tělo obrátěj, potřebujou ještě veliké množství

vody, která je proniká, jsouc základem jejich

mízy, přitom ale výparem pořád se ztrácí a novým

ssáním pořád se nahražuje, dokavad rostlina jen

je na živě. Vody této obsažené v míze jest tolik,

že dělá ve 100 dílech čerstvé rostliny (podlé

váhy) 70, 80 ba až i 90 dílů.

b) Voda pomáhá k úpravě a ku ztráveni

potrav rostlinných. Potravné látky, obsažené v zemi,

ty se zde nalezají ve způsobě tuhé: voda je

však rozpouští a tak rostlinám přivádí. K tomu

přivádí voda rostlinám látky obsažené i v povětří,

odkudž je dešt, sníh, rosa atd. dolů splachujou.

Rozpuštěné věci přijímá rostlina jen velmi řídko

rozpuštěné. Z rozpustliny té, když v rostlinu

se byla vtáhla, podržuje si rostlina to co potře

buje, výbytečnou vodu vypouští však výparem.

c) Voda upravuje rostlinám v půdě zdravé

stanovisko, to arci jen v tom případu, když jí

není přes příliš. Voda způsobuje, že v zemi po

větří se střídá; nebot namokne-li země, obsažené

v ní povětří vyžene se tudy ; načež zase, když
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yoda výparem ušla, vnikne na jeho místo jiné

povětří. Voda spolu prospívá, že půda kypří atd.

ď) Voda mírni teplo v zemi a v rostlinách.

Podobně jako člověk, byt v největším horku se

nalezal anebo co nejúsilněji pracoval, nezahřeje

se Výše než na obyčejných + 30 stupňů — nebot

tu se pak potí a pocením tím přílišné teplo utrácí,

podobně zchlazujou se i rostliny výparem obsa

žené v nich vody, tak že i za letního horka

teplo jejich nikdá příliš nevystoupí — totiž v tom

pádu, když mají dostatek vláhy. Toho samého

účinku jest výpar i při půdě i při celých zemích.

Kde je mnoho vod nebo mnoho lesů, tam není

v letě nikda tak horko jako v krajích, kde

vod a lesů se nedostává, ač v krajích to jinak

stejně položených. Nerozumným pokácením lesů,

zvláště na horách, proměnily se mnohé krajiny

v neúrodné suchopáry neb dokonce v pusté pouště.

Voda, jak ji v přírodě nelezáme, jest arci

rozdílná, různit se podlé toho, jak v sobě má

bud více bud méně cizých látek rozpuštěných.

Nejdůlejžitější rozdíly jsou následující:

á) Voda deétová. Tato pokládá se za nej

bližší čisté měkké vodě, jako ji umělým způ

sobem, přetažením nabýváme. Yoda ta vlastně

jest také přetažená, povstalá výparem vod a pak

sražená, čímž arci ze svých příměsků se oči

stila. Nebot co voda na zemi má v sobě zem

ných neb solných částek^ to při výparu zůstává

zpět; v páru proměňuje se toliko voda čistá.

Arcit že deštová není přec docela čistá: to po

chází ale jednak od kouře neb od prachu, který

větrem do povětří podnešen a pak deštěm dolů

7
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spláchnut byl; jednak má deštová voda v sobě

též něco čpavku a dusnovky a potom i uhelku,

jimiž arci k úrodnosti nemálo prospívá.

Množství vody, co deštěm do roka napadne,

jest v rozdílných zemích velmi rozdílné; záleží!

na tom, jakého je země podnebí neb položení,

jak mnoho vod neb lesů na blízku. V některých

krajinách horkého pásu, položených blíž moře,

padává do roka deštěm tolik vody, že kdyby

ta sama na místě ležeti ostala, pokrývala by zemi

na 100 ba místy až na 130 palců vysoko. U nás

pak v okolí Prahy počítá se, že napadne do roka

v průměru as na 18 palců vysoko vody, počí

tajíc v to ovšem i sníh a kroupy, uvedené na

vodu. / .

b) Voda pramenitá. Prýštící se ze země

voda obnáší v sobě arci látky velmi rozdílné,

řídící se podle toho, skrze jakou zem neb skrze

jaké skály byla prošla. Byla-li skála, skrze niž

bylo vodě projiti, pevná, nijak se nerozpouštějící,

tu arci prýštící se odtud voda je kolikrát tak

čistá, měkká jako deštová neb přetahovaná. Je-li

však skála taková, že se nějak ruší neb roz

pouští, neb běží-li pramen skrze zem, 1u obsa

huje voda jeho všelikých látek kamovných neb

živočných, jak jich jen byla v stavu cestou roz

pustiti. Látky, jak je v pramenité vodě nejvíce

nalezáme, bývají: uhlan vápenný, gyps, soli

draslové, sůl, sůl Glauberská, křemenka atd.

Nejčastěji nalezá se v studničné neb pramenité

vodě vápno, a taková voda sluje tvrdá. Přidá-

me-li k takové tvrdé, vápno v sobě obsahující

vodě trochu drasla, neb vaříme-li ji nebo nechá-
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me-li za delší čas na povětrí státi, vápno její

vyloučí se z ní a voda ukazuje se pak měkká.

c) Voda říčnú. Z pramenů teče arci voda do

potoků a do řeky: tvrdá ta voda měkne však po

malu ; anat teče, osazuje se z ní pomalu obsažené

v ní vápno na dno — však to možná pozorovati

na dně řeky neb potoku na kamení: kamení to

nalezáme oslizlé kalem; kal ten jest vypuštěné

ono vápno. Jinak mívá v sobě říčná voda též

všelikého zemného kalu přimíšeno.

ď) Voda bahni. Příměsky, nalezající se v této

vodě, jsou nejvíce rozpuštěné látky živočné (ky

selý trouch, tříslovka a j.) se železem. Nechá-li

se voda ta delší čas na povětří státi, ustojí se

z ní hnědý kal, a to jsou ony látky.

é) Morská voda. Soli obsahuje voda ta v libře

1 lot až IV4 lotu — to soli obyčejné domácí; kromě

té má v sobě morská ještě jiných solí rozpuštěných,

to soli hořké, něco vápna a jiných solnatin.

Hospodář by si kolikrát přál vyzvěděti, co

voda, jíž chce k napájení dobytka, k zvlažování

luk neb k jinému používati, v sobě obsahuje. Vy

zvěděti může to tak povrchně několika jedno

duchými zkouškami. Potřebné na takové zkoušky

tekutiny či skoumadla dostane v každé lékárně.

Vodu, kterou chce zkoušeti, naleje do několika

skleniček, a každou zkouší jiným skoumadlem, pu

stíc do ní několik kapek

1. Roztoku stříbřitého. Zakalí-li se tu voda

bíle, je znamení, že v ní je sůl (vlastně to ukazuje

solovku, ježto v soli zaloučena se nachází). Zbar-

ví-li se voda za několik hodin přičervenale, chová

v sobě mnoho živočných (trouchovitých) látek,
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2. Roztoku soli štavelové (Kleesalzlosung).

Zakalí-li se voda roztokem tím bíle, je znamení,

že v ní je vápno.

3. Roztoku chlorenu barytového (Chlorbari-

umlósung). Bílé zakalení zde prozrazruje sirnovku.

Zakalila-li se voda i předešlým, je ve vodě gyps.

4. Roztoku soli blavkové (Blutlaugensalz-

lósung). Zmodrá-li voda roztokem tím, je znamení,

že ve vodě je železo.

5. Mýdlového lihu (Seifenspiritus). Zakalení na

způsob mléka ukazuje, že voda je tvrdá. Učiní-li

se ta samá zkouška s vodou, když tato dříve se

byla odvařila, a voda zůstane ted čistá, je znamení,

že voda vařením neb delším stáním své tvrdosti

pozbude.

6. Je-li pozorovati, když tu samou vodou

dáme vařiti, že z ní mnoho bublin vyvstává, má

v sobě mnoho uhelky.

Těmito prostředky přeskoumá se voda arci

jen povrchně. Zevrubně ji přeskoumati, a zvláště

přeskoumati, mnoho-li každé látky v sobě obsa

huje, to lze jenom zběhlému lučebníkovi.

Vzduch.

Naše země je dokola obklopena vzduchem

čili povětřím ; počítá se, že vzduch ten sáhá as na

10 mil nad povrch země. Hlavní látky vzduchu

jsou kyslik (Vs) a dusík (4/5); ve vzduchu však

nalezá se vždy přimíšena uhelka, vodní pára a

prach, v množství to porozličném, proměnlivém.

Mimo ty nalezají se ve vzduchu též skrovné trochy

čpavku, dusnovky, soli a j. Že ostatně kromě těch

musí v sobě vzduch obsahovati ještě jiných pře

rozličných látek ovšem v míře nad míru skrovné,
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to není divu : vsecko co na zemi obrátí se v páru,

dým, nebo se rozpráší, přichází do povětří.

Zvláště veliké důležitosti pro rostliny jest

obsažená v povětří uhelka ; uhelka zajisté má zna

menitý podíl ve výživě a v zrůstu rostlin. Co na

sobě rostlina má zeleného štavnatého, jako jmeno

vitě své listí, tudy táhne rostlina ve dne uhelku

do sebe a kyslík ze sebe vypouští. V uhelce ob

sažený uhlík zadržuje rostlina v sobě a na vytvořo

vání svého těla, na svůj vzrůst jej vynakládá.

Tím způsobem nahražujou rostliny vzduchu kyslík,

jenž se mu dýcháním lidí a zvířat, hnitím a pálením

každodenně odjímá; odstraňujíce z něho uhelku,

která kdyby se měla rozmnožiti, životu lidskému

i zvířecímu stala by se záhubnou.

Kyslik vzduchový jest to, jenž po spolu

s vláhou působí v zemi zahnívání látek živočných

i pukření látek neživočných. Taktéž i rostliny po-

žadujou, aby ve zdraví a zdárně růsti mohly, pořád

nového čerstvého kyslíku. Kde půda ulehla a jako

se zavřela, tu vzrůst vázne ; však ale hned se zas

vzmůže, když půda byla se zkypřila. Patrný důkaz

toho máme při okopávání řepy, zemáků a j.

Že obsažené ve vzduchu sloučeniny dusíkové

(čpavek a dusnovka) rostlinám též k duhu jdou,

je známá věc. Rostliny je do sebe vlykají jednak

svým listím, jednak i svým kořáním, když totiž

deštěm k zemi sraženy byly.

Povětří zcela suché, prázdné vší vody, neho

dilo by se ani k zachování života lidského neb zvíře

cího ani ke vzrůstu rostlin. Tak suché povětří ne

nalezá se však nikde na zemi; všude má povětří

něco vody v sobě, ovšem ve způsobě větřité, ne

X
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viditelné; a právě povětrí, které se nám zdá nej

sušší, povětří horké, mívá v sobě mnohem více

vody (páry) nežli povětří studené. Cím povětří

je teplejší, tím žížnivější jest, tím více vody může

v sebe pojmouti, v sobě ji rozpustiti. Sto mázů

vzduchu může v sebe vodní páry pojmouti, aniž

se tudy zakalí neb pára ta viditelnou se stane :

při teplotě + 16° R 2V8 mázů páry

4- 8° IVa

-4- Oo V.

Dostane-li se však do povětří více páry, nežli

povětří na svou teplotu snésti může, anebo zchladí-li

se teplé povětří, tu, co páry vybývá, vyjeví se ve

způsobě viditelných bublinek (mlha neb oblak).

Bublinky ty, tak-li ještě silněji zhustnou, splynou

v krůpěje — a to dává pak dešt, rosu atd.

Teplo.

Paprsky sluneční dávají zemi teplo i světlo.

Paprsky ty jsou to, jež svým dechem probuzujou

zemi ze zimního spánku, jež z ledového ticha vy

vozujou veselé hnutí, ze zdánlivé smrti nový čilý

život.

Co se našich rolí dotýče, těm však jest kromě

paprsků slunečních ještě jiný pramen tepla. V roli

jest trouch, a kypří-li se role, trouch ten hnije a

tráví se ; taktéž i obsažené v ní kamenité látky

tyřejí pomalu a prachnivějí: nuže týření to a hnití,

tot jakési povlovné shárání, a následek toho: vyví

jení tepla. Tepla toho jest arci po skrovnu, na

pocit nebývá je znamenati: nicméně jest teplo to

přece velmi blahého účinku při vzrůstu rostlin,

zvláště v našich severních krajinách. Půda obsa
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hující v sobě více trouchu, jest rostlinám jistě

teplejší a ke vzrůstu jejich příhodnější, nežli půda

méně trouchnatá.

Větší neb menší záhřev půdy záleží však

mimo to v mnohých jiných případnostech. Nej

důležitější z případností těch jsou následující.

á) Barva a povrch půdy. Každá věc barvy

světlé a povrchu hladkého odráží sluneční paprsky

více, i méně jich vnímá nežli věc, jejíž barva je

tmavá a povrch nehladký, kostrbatý. Vnímání pa

prsků jest však zahřívání, čím lépe věc slunečních

paprsků se chápe a v sebe je Vnímá, tím lépe za

hřívá se. Všecko tedy, co půdě dodává barvy

temnější a činí ji kostrbatou, činí ji schopnější

k zahřátí. Viděti, že půda zoraná a obsahující

v sobě hojnost černého trouchu musí už tím samým

být teplejší nežli půda hladká, nezoraná a k tomu

ještě málo trouchu v sobě obsahující, tedy barvy

světlé. Co se barvy dotýče, o to byla učiněna

zvláštní zkouška. Zkoumánot totiž, jaké teploty

jest půda barvy rozličné, a tu shledáno, že při

stejném úpalu slunečním obnášela

v bělavé vápence teplota 17°

v tmavé trouchnaté půdě teplota . . . 22°

v půdě vápennaté, posypané sazemi teplota 25°

b) MnožsM obsažené v zemi vláhy. Dokavád

země je mokrá, zahřívá se špatně ; veliký díl

padajícího na ni slunečního tepla vynakládá se

pouze na osušení země, na proměnění vody v páru.

Kde však voda v páru se proměňuje, tu všude

plodí se chladno. Výparem chladne země. Při

zkouškách schválně o to učiněných nalezla se při

stejném úpale slunečním teplota v zemi
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v mokré v suché

. 10° 18°. .

: 120 19°naté

. 18° 22°. .

v půdě vápennaté

v „ písčité a hlínaté

v „ trouchnaté

Z tohotě arci patrno, mokrá půda, když se

z ní voda stáhne, že musí ztepleti; suchá pak

když vodou se podhání, že musí zchladnouti.

c) Pokrok půdy. Holá, neporostlá půda za

hřívá se arci silněji nežli porostlá, zastíněná. V pís

čitých pouštích Afriky zahrívá se půda za časté

až na 40 ba na 48o R.

d) Směr, jakým sluneční paprsky dopadávaji.

Každý ví, že na svahu poledním bývá vždy tepleji

nežli na svahu východním neb západním neb do

konce na svahu půlnočním. Příčina toho záleží

arci v tom, že na svahu poledním paprsky sluneční

mnohem přiměji a tudy plněji dopadají nežli na

svazích ostatních.

e) Vyvýšenost krajiny. Jaký v tom rozdíl, to

může každý seznati, kdo cestuje do hor. V kraji

roste a uzraje ledacos, co v horách neuzraje.

A jaký je rozdíl v času žní mezi horami a mezi

krajem, je každému známé.

Světlo.

Kterak rostliny slunečního světla jsou žá

dostivy i jak jim světla toho k jejich zdaru nevy

hnutelná je potřeba, o tom může se každý na

své oči přesvědčiti. Rostliny obracejí se a táhnou

po světle, mnohé svůj květ a své listí v noci

zavírají, a vyrostlé po tmě jsou bledé; zelenosti

nabývají pouze na světle. Uhelku zažívá rostlina

jenom za denního světla, jenom zelenými svými

částkami; v noci rostlina uhelky nezažije, ani
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svým květem jí nezažije, poněvadž květ není

zelený. V noci neb po tmě vydychaje rostlina

pouhou nezažitou uhelku a žádný kyslík.

čím déle trvá rostlina na světle, tím více

uhelky zažije a tím rychleji jde vzrůst její před

se. Z toho jedině možná si vysvětliti podivu

hodnou rychlost vzrůstu v dalekém severu. Jak

známo, čím dále na sever, tím delší jest tam

v letě den; slunce tam jen na několik málo

hodin zapadá: obilí uzraje tam proto v 6 ne

dělích, kdežto v teplé Italii potřebuje na své

uzrání 4—5 měsíců — ale arci v Italii je den

v letě málo delší nežli noc.

A však nejenom zdraví a dobrý zdar rostlin

zakládá se na slunečním světle, ale i mnohost

a dobrota obsažených v rozdílných rostlinách látek,

jako na př. cukru, oleje, pryskyřice, barviny atd. Ve

stínu vyrostlé vinné hrozny, jablka neb jiné ovoce

má méně sladkosti i není daleko tak chutné jako

ovoce vyzrálé na slunci. Podobně jsou vinné hrozny

kořennější chuti, vyrostlé při stěně bílé neb jinak

světlé nežli při stěně černé, ačkoliv tuto zas dříve

uzrávají, protože černá stěna více se zahřívá.

S podobnými rozdíly potkáváme se i v lesích.

Dříví vyrostlé v místech temnějších je řídké,

lehčí i méně trvanlivé a méně výhřevu dávající

nežli vyrostlé na místě slunečném. Na poledním

svahu vyrostlé dubové křoví mají koželuzi radši

nežli vyrostlé na svahu půlnočním. Též smrky

(sosny), stojící po kraji lesa, na slunci, dávají

víc pryskyřice nežli stojící u prostřed lesa.

V horkém pasu naší země jest kromě hojnosti

tepla též veliká hojnost čistého, silného světla —

nebe jest tam skoro pořád jasné, průhledné;
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v krajinách těch proto, je-li spolu dostatek vláhy,

je vzrůst rostlin nejbujnější ; zde se rodějí kromě

nejchutnějšího ovoce též ty nejlahodnější i nej

ohnivější balsamy a koření, jako na př. vanilka,

skořice, hřebíčky atd. Rostliny ty dovedem i u

nás pěstovati; v našich zahřevnách dovedem jim

dáti to samé teplo, jako mají ve své vlasti:

ano, to teplo dovedem jim dáti, ale ne to světlo ;

proto horkokrajné ty rostliny a ovoce zůstávají

u nás ve své velikosti, barevné nádheře a lahod-

nosti chuti a vůně daleko pozadu za těmi, které

ve své vlastní vlasti, v Asii, v Africe nebo v Ame

rice byly vyrostly.

Polní neb lesní hospodář, ten arci musí

světlo vzíti, jak mu je nebe dává, at si už je

ho mnoho neb málo, at je jasné nebo kalné ; aby

ho přidal nebo ubral, te není s to. Nejvýše co

ještě může, že chce-li lesu zjednati více světla,

probírá jej nebo cesty v něm prosekává; anebo

chce-li přístup světla zameziti, že oseje půdu rost

linami stínícími. Zahradníkovi však je poněkud

možno způsobiti, v pařeništích neb zahřevnách, by

slunce bud více svým teplem, bud více svým

světlem účinkovalo, to tím, že použije na okna

skel rozdílně barvených. Požloutlo-zelené sklo

propouští toliko paprsky světlé, účinkující lučebně

a ke vzrůstu hlavně prospívající. Skel takových

potřebuje se nyní v Angličanech s velikým pro

spěchem k záhřevnám pro palmy a některé jiné

rostliny, žádající hlavně světla, méně však sluneč

ního horka. Co se však pařeništ dotýče, kde

více na silném zahřátí záleží, tu se shledalo za

nejprospěšnější sklo zmodra přičervenalé.
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