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THEOPHRASTI DE CAUSIS PLANTARUM 
LIBRI VI. 

ΘΕΟΦΡΆΣΤΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΤΩ͂Ν ΑἸΤΙΩ͂Ν TO A 
E 

ΙΗ Car. 1. Τῶν φυτῶν αἱ γενέσεις ὅτι μέν εἶσι πλεί- 

ovg καὶ πόσαι καὶ τίνες ἐν ταῖς ἱστορέαις εἴρηται πρό- 
τερον. ἐπεὶ δὲ οὐ πᾶσαι πᾶσιν οἰκείως ἔχει διελεῖν τίνες 

- ἑἕχάστοις καὶ διὰ ποίας αἰτίας ἀρχαῖς “χφωμένους ταῖς 
* χατὰ τὰς ἰδίας οὐσίας" εὐϑὺ γὰρ X9) συμφωνεῖσϑαι 
τοὺς λόγους τοῖς εὑρημένοις. ἡ μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ σπέρ- 
ματος γένεσις xou πάντων ἐστὶ τῶν ἐχόντων σπέρμα" 

- z&vr& γὰρ δύναται γεννᾶν. τοῦτο δὲ καὶ τῇ αἰσϑήσει 
φανερὸν ὅτι συμβαίνει. κατὰ δὲ τὸν λόγον ἴσως ἀναγ- 
καῖον᾽ ἡ γὰρ' φύσις οὐδὲν ποιεῖ μάτην. ἥκιστα δὲ ἐν 
τοῖς πρώτοις καὶ κυριωτάτοις᾽ πρῶτον δὲ καὶ κυριῶώτα- 

᾿ τὸν τὸ σπέρμα, ὥςτε τὸ σπέρμα μάτην ἂν εἴη μὴ δυνά- 
μένον γεννᾶν. εἴπερ τούτου χάριν αἰεὶ τὸ σπέρμα καὶ 

᾿ πρὸς τοῦτο πέφυκεν. ὕπερ ἐκ τῶν ἄλλων πάντων λαμ-- 
βάνειν ἐστὺὴν ὁμολογούμενον. ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ χρῆσϑαι 
τοὺς γεωργοὺς ém ἐνίων, ὅτι ϑᾶττον ἀπ᾽ αὐτομάτων 

᾿ς παραγίνεται καὶ διὰ τὸ μὴ εἶναι ῥᾳδίως ἐπί τινῶν λαμ-- 
βάνειν μήτε τῶν δένδρων μήτε τῶν ποιωδῶν τὰ σπέρ- 
ματα, διὰ ταῦτ᾽ οὐκ οἴονταί τινες πάντ᾽ ἀπὸ σπέρματος 

 ἐνδέχεσϑαι. καίτοι. καϑάπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις εἴρηται, 
καὶ φανερώτατον ἐπὶ τῶν συκῶν. ἔτι δὲ xav. ἄλλον τρό- 
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πον ἡ βλάστησις αὐτῶν, εἴ τι τῶν αὐτομάτων ἐκ συρ- 
θοῆς : καὶ σήψεως μᾶλλον δὲ ἀλλοιώσεως γινομένης qeu E 
xijg. ὅτι μὲν οὖν κοινὴ πᾶσιν ἡ διὰ τοῦ σπέῤματος γένεσις E. 
φανερόν" εἰ δ᾽ ἀμφοτέρως ἔνια καὶ αὐτόματα καὶ ἐκ σπέρ- —.— 
peas οὐδὲν ἄτοπον᾽ ὥρπερ καὶ ξῶα τίνα καὶ ἐξ ἀλλήλων τῷ 

καὶ ἐκ τῆς γῆς. δι᾿ ὃ καὶ αἵ γενέσεις κατὰ τὰς ἰδίας 
ἑκάστων φύσεις" ὅσα μὲν γὰρ ξηρὰ καὶ μονοφυῆ καὶ 
ἀπαράβλαστα. ταῦτ᾽ οὐδεμίαν, ὡς εἰπεῖν. δέχεται φυ-- 
τείαν οὔτε ἀπὸ παρασπάδος οὔτε ἀπὸ ἀκρεμόνος᾽" τὴν . 
μὲν ἀπὸ παρασπάδος τῷ μὴ ἔχειν τὰ μονοφυῆ, τὴν δὲ 
ἀπὸ ἀκρεμόνος καὶ χλωνὸς διὰ τὴν ξηρότητα. ἀεὶ yàg . 
τὸ μέλλον βλαστάνειν ἔχειν τε δεῖ τὴν ἔμβιον ὑγρότητα, 
καὶ ταύτην δύνασϑαι τηρεῖν. τὰ δὲ φύσει ξηρὰ διὰ τὸ 
ὀλίγην ἔχειν, ὅταν ἀπὸ τοῦ δένδρου ἀφαιρεθῇ ταχὺ . 
διαπνεῖται καὶ ἐξατμέξεται. συνεξάγονϑ᾽ ἅμα καὶ τὸ 
σύμφυτον ϑερμόν. καὶ ταῦτα μὲν διὰ τὰς εἰρημένας 
αἰτίας. τὰ ἀπαφάβλαστα καὶ μονοφυῆ ἀσυμμετρίᾳ τινὶ 

τοῦ ϑερμοῦ καὶ ὑγροῦ. δέχεται δὲ τὰς ἄλλας ἃ δύναται 
τηρεῖν τὴν ὑγρότητα καὶ ϑερμότητα τὴν ξύμφυτον, ὥς- 
τε βλαστάνειν μὴ μόνον ἀπὸ παρασπάδος ἀλλ᾽ ἔνια καὶ 
ἀπὸ τῶν ἄκρων οἷον συκῆ καὶ ἄμπελος καὶ τῶν ἀκάρ- 
zov δὲ καὶ φιλύδρων ὥςπερ ἰτέα καὶ ἀκτὴ καὶ λεύκη 
καὶ αἴγειρος. καϑόλου μὲν οὖν καὶ τύπῳ τοῦτον Su & 
σϑῶὼ τὸν τρόπον. 

Car. Il... Οὐ μὴν ἀλλὰ μάλιστ᾽ ἢ μόνος τῶν ξηρῶν o 2H 
καὶ μονοφυῶν xal ἀπαραβλάστων 0 φοῖνιξ δέχεται καὶ 
ἑτέρας γενέσεις παρὰ τὴν σπερματικήν. τάς τε γὰρ ῥάβ- — 
δους φασὶ μοσχεύειν περὶ Βαβυλῶνα τὰς ἁπαλωτάτας. 
xol ὅταν ἐμβιώσωσι μεταφυτεύουσι᾽ καὶ ἐν τοῖς περὶ 
τὴν Ἑλλάδα τόποις ἐὰν ἀποκόψας τὶς τἄνω φυτεύσῃ δι-- 
ξοῦσϑαι. καὶ βλαστάνειν οὐκ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου μόνον 
ἀλλὰ καὶ κάτωϑεν αὔξειν τὰς ῥίζας. ἔτι δὲ ἂν πλάγιος 
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E03] xal ἔνικμος ἡ γῆ τυγχάνῃ πολλαχόϑεν ῥιξοφυεῖν 
καὶ ἐκβλαστάνειν, οὐ μέντου ὠέγεϑος τοῦτο λαμβάνειν. 
ἐπὶ δὲ πεύκης καὶ ἐλάτης καὶ εἴ τι παραπλήσιον τούτοις 

οὐδὲν συμβαίνει τοιοῦτον οὐδ᾽ ἐπὶ κυπαρίσσου, πλὴν 
εἴ τί που καὶ παραβλαστάνει καϑάπερ φασὶν ἐν Κρήτῃ 
περὶ τοὺς καλουμένους δρυΐτωξ " ἐνταῦϑα γὰρ οὐδὲν 
ἄλογον ὥςπερ καὶ τὰς ἄλλας παραφυάδας ὑπορρίζους 
οὔσας καὶ ἐνύγρους καὶ ταύτας βλαστάνειν" ἐπεὶ εἴ ye 

4 Ψ NP A 1 * 5 , - ^ * 
Jun ἤσαν υποόρριξοι χαλεπὸν ἡ ἀδυνατον. τοῦτο δὲν ουν 

ὡς πρὸς ὑπόϑεσιν λεγόμενόν: ὁ δὲ φοῖνιξ ὦ ἀπὸ μὲν τῶν 
ῥάβδων βλαστάνει χώρας δὐβοσίᾳ καὶ εὐφυΐᾳ πρὸς τὸ 
ϑᾶττον βλαστάνειν. τὸ δ᾽ ἀπὸ τῶν ἁπαλοτάτων εὔλογον 
εἰ ὑγρόταται. αὗται καὶ γεννητικώταται. ἀπὸ δὲ τοῦ 
ἐγκεφάλου διὰ τῶν ὑποκάτω μᾶλλον ἔτι τοῦτο εὔλογον᾽ 
ἐντεῦϑεν γὰρ καὶ ἡ τῶν ῥάβδων φύσις καὶ ὅλως οἷον 
, , e" , 9. κι LI , M 

ἀρχή τις αὕτη ξωτική. δι ὁ καὶ ἐξαιρουμένου καὶ πο- 

3H ' 
: $5 , 4 1 3514 , ^ 
καὶ ἐν αὐτοῖς διαφοράν. τὰ γὰρ ἀπὸ παρασπάδος καὶ 

ψήσαντος ϑνήσκει᾽ ἐπεὶ καὶ ἡ ἐκ τῶν πλαγίων ἔκφυσις 
ἔχοντός ἐστι τὸν ἐγκέφαλον" ἐξαιρουμένου γὰρ «vatvs- 
ὄϑαι κατὰ λόγον, εἴπερ καὶ πεφυκότος καὶ ἐρριξωμένου͵ 

bd ' , e , - e , Σ 

τοῦτο συμβαίνει. ἡ δὲ ἔκφυσις δῆλον otc πανταχοϑεν 

πανταχοῦ γὰρ διαμένει μέχρι τινὸς ἡ ὑγρότης καὶ ἡ 8969- 
μότης διὰ τὸ μὴ εὐξήραντον εἶναι τῇ πυκνότητι τῶν πό- 

» Π , ς LT 3 ὃ Y 

ρων. δι΄ 0. καὶ δυςδιάαπνευστον. ὁ μὲν ovv φοῖνιξ διὰ 
, - » , - P f " - 

ταῦτα πλεοναχῶς γίνεται. τῶν δὲ ἄλλων τῶν μονοφυῶν 

οὐδὲν διὰ τὸ μὴ τοιαύτην ἔχειν τὴν φύσιν. 
Car. III. Ὅσα δὲ πλείους γεννᾶται τρόπους ἔχει 

ῥίζης καὶ κλωνὸς οὐ πάντως δύναιντ᾽ ἂν καὶ ἀπὸ ξύλου 
καὶ ἀπὸ ἀκρεμόνος καϑάπερ ἄμπελος καὶ συκῆ, τὰ δὲ 

, , 3 A] - - "e 1 e , Ἁ Ἁ 

πάλιν [ovx] ἀπὸ τῶν βλαστῶν ὥςπερ καὶ ἡ ἐλᾶα. τὸ δὲ 

αἴτιον ἐν ἀμφοῖν ταὐτὸν καὶ παραπλήσιον. ἀμπέλου μὲν 
γὰρ καὶ συκῆς καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ξηρὰ καὶ 

PA t" 
3 οἵ 
"T"3 £8 
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ξυλώδη τὰ μέσα καὶ ἐνίων τραχέα. τὸ δὲ τραχὺ δυςβλα- 
στές᾽ τὰ δὲ ἄκρα καὶ ἁπαλὰ καὶ ἔνυγρα χαϑάπερ το 
κλῆμα καὶ ἡ κράδη᾽ καὶ ἐπὶ τῆς ἰτέας δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
ὁμοίως. ἐλάας δὲ τὰ μὲν τῶν ἀκρεμόνων ἔνικμα διὰ τὴν 
λιπαρύτητα καὶ πυκνότητα καὶ ἀμφοτέρως ovx εὐξήραν-. 
τα, τὰ δ᾽ ἄκρα διὰ λεπτότητα ξηρὰ καὶ οὐ δυνάμενα 
διαμένειν. ὡςαύτως καὶ ἀπίου καὶ ἀμυγδαλῆς καὶ μη- 
λέας καὶ δάφνης καὶ ἄλλων" ἀβλάστητα γὰρ τὰ τούτων 
διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν πλὴν εἴτι σπάνιον καὶ ὡς ἐν παρα- 
λόγῳ καὶ γὰρ τὸ ἀπ᾿ ἀκρεμόνων ἐνίων σπάνιον οἷον - 
ἀμυγδαλῆς δάφνην δὲ ἀδύνατον, ἐπεὶ οὐδὲ ἀπὸ παρα- (s 
σπάδος ϑέλει ῥᾳδίως. αἰτία δ᾽, ὥςπερ ἐλέγομεν. ἡ ξη- : 
ρύτης καὶ τούτου γ᾽ ἔτι ἡ μανύτης᾽ ἀσϑενέστερον. γὰρ 
καὶ πρὸς τὸ διατηρῆσαι ἐπὶ πλεῖον τὸ μανόν. ὅσα δὲ καὶ 
ἀπὸ ξύλων ἔμβια καὶ δύναται βλαστάνειν. οἷον ἐλάα 
μύρρινος κότινος. καὶ αὐτὰ τῇ πυκνότητι καϑάπερ ἐλε- 
jy99- τηρεῖ τὴν ξωτικὴν ἀρχὴν ἔχοντά τινα ὑγρότητα, 
τοιαύτην. οὐ γὰρ ἱκανὸν ἐὰν ἢ πυκνὸν yz, εἰ ξηρὸν καὶ 
ἀπαράβλαστον᾽ ἔτι δὲ καὶ ἡ παραβλάστησις τῶν τοιού-- 
τῶν διὰ τὸ πρεμνώδη καὶ συνεστραμμένην πὼς εἶναι τὴν 
ῥίζαν ὥςπερ καὶ τῆς δάφνης. ἰσχύει γὰρ μᾶλλον ἡ καὶ 
δυςώλεϑρα τὰ τοιαῦτα" τὸ γὰρ καταλειπόμενον ἀεὶ βλα-- 
στητικόν “ τῶν δὲ μαχρορρίξων διὰ τὴν τῶν ῥιξῶν ἰσχὺν 
ὥςπερ ἀπίου καὶ κοκκυμηλέας καὶ ἑτέρων. τάχα δὲ χαϑ- 
ὅλου. Περὶ πάντων ὧδε λεκτέον" ae μὲν ὅτι ue- 
τέρρα καὶ ov βαϑύρριξα. ἢ εἰ καί τινα εἰς βάϑος καϑιᾶ- 

3 ΄ " - , m". t. 

Giv ἀλλ᾽ ἐνίας καὶ ἐπιπολῆς. ἔπειϑ᾽ ὅτι πάντων. ὅταν 

συρροῆς γενομένης συνϑερμανϑῇ τοῦτο καὶ πεφϑὲν ὑπὸ 
-€ : - - 2 

τοῦ ἡλίου καϑάπερ κυῆσαν ἐκτέκῃ, καὶ ἐκ τῶν ἀκρεμό- 
e a , p" P4 Ll , , vov οὕτω καὶ ἐκ τῶν ἄλλων oí βλαστοί. τούτων δὲ 

e | LA ς ὑποχειμένων κατὰ λόγον ἤδη τὸ παραβλαστάνειν. ἡ γὰρ 
D 3 

ῥίζα μετέωρος οὐσα καὶ συρροὴν λαμβάνουσα ταύτην ἐχ- 
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ϑερμαίνουσα καὶ πέττουσα μεϑίησι τὸν βλαστὸν. τὰ μὲν ὃ 

οὖν πλεῖστα παρ᾿ αὐτὸ τὸ στέλεχος ἐκβλαστάνει" poe 

θόταται γὰρ αὑται" καὶ ἤ ye ἐλάα καὶ ἐκ τῶν πρέμνων. 
ἄπιος δὲ καὶ ῥόα καὶ ὅσα μὴ μόνον σύνεγγυς. ἀλλὰ διὰ 
“πολλοῦ, μακρόρριξα ὄντα, 1 ἂν ἡ δίξα μετέωρος ἡ 
ταύτῃ τὸν βλαστὸν ἀφίησιν" ἐνταῦϑα γὰρ ἡ συρροὴ καὶ 
πέψις ϑερμαινομένης. Ow ὃ καὶ ἄτακτος 0 τύπος ὅτι 

ἄτακτος ὁ μετεωρισμὸς καὶ ἡ συρροή. τὰ δ᾽ ἄκαρπα καὶ 
εὔξωα καϑάπερ αἴγειρος καὶ λεύκη καὶ συμπληροῦν δύ- 
ναται βλαστάνοντα. τὰ δ᾽ ἄλλα οὐχ ὁμοίως. ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τῶν ὑλημάτων καὶ ποιωδῶν ἐνίων τοῦτο συμβαίνει. 

᾿ πρὸς ἃ καὶ δεῖ μεταβῆναι τὸν λόγον. ὑπὲρ γὰρ τῶν δέν-- 
δρῶν ἱκανῶς εἴρηται. i 

4H Car. IV. Τούτων δὲ τὰς μὲν γενέσεις ἐκ τῶν αὐ-- 

τῶν ϑεωρητέον κοινοτάτην πᾶσι τὴν ἀπὸ σπέρματος τι- 
ϑέντας. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πλείους εἰσὶ καὶ τούτων. ἡ δὲ 
ἕχαστα τῶν προειρημένων ἐφάπτεται ταύτῃ διαιρετέον" 
οἷον καὶ ὑπὲρ ἧς νῦν λέγομεν τῆς ἀπὸ τῶν ῥιξῶν. ἔνια 
γὰρ καὶ αὐτόματα βλαστάνει καὶ φυτεύουσιν ἀπὸ τῶν 
ῥιξῶν, ὥςπερ τὰ κεφαλόρριξα καὶ ὅλως ὧν παχεῖα καὶ 
σαρκώδης ἐστὶν ἡ ῥίζα. δεῖ δὲ καὶ τὸ μὲν ὑδατῶδες μὴ 
πλεῖον ἔχειν ὥςπερ τῆς γογγυλίδος καὶ δαφανέδος" εὐ- 
ξήραντοι γὰρ αὗται καὶ ἀσϑενεῖς εἰς διαμονήν. ἀλλ᾽ ἤτοι 
χυτῶνας ἔχειν πλείους καὶ ἅμα γλισχρότητά τινα καϑά- 
πὲρ c6 τοῦ βολβοῦ καὶ. σχέλλης καὶ ὅλως εὔχυλόν τινα 

χαὶ εὔσαρκον εἶναι καϑάπερ αἱ τοῦ ἀμαράκου τοῦ χλω- 
ροῦ καὶ τοῦ λειρέου καὶ τῶν ὁμοειδῶν. αἷ γὰρ τοιαῦται 3 

φυτείαν μόνον δέχονται καὶ μέταρσιν. καὶ τούτων αἱ 
μὲν καὶ πλείω χρόνον διαμένουσιν. αἱ δὲ ἐλάττω κατὰ 
τὰς ἰδίας φύσεις ἑκάστων. ἄλλαι δ᾽ αὖ πάλιν εἰσί τινες 
ὃ μένουσαι μὲν ἐν ταῖς ἑαυτῶν χώραις ἀφιᾶσι βλαστὸν 

οἷον αἵ τῶν ἐπετειοκαύλων. μεταιρόμεναι δὲ οὐ δύναν-- 



T 

΄ 

6 THEOPHRASTI 

4 04 , 1 Dy 3.» is e 

ται διὰ τὴν ξηρότητα. τὴν γὰρ αὕτην, αἰτίαν ὑπολη- 

πτέον καὶ ἐπὶ τούτων ἥνπερ ἐπ᾽ ἐκείνων. ἔστι δέ τινων 
3 M - » , 

καὶ ἀπὸ παρασπάδος καὶ ἀπὸ τῶν ἄκρων φυτεία, καὶ γέ- 
νεξσις: ᾿ἀπὸ παρασπάδος μὲν καὶ ῥαφάνου καὶ πηγάνου, 

τῶν δὲ στεφαυωεικῶν οἷον ἀβροτόνου καὶ σισυμβρίου 
καὶ ἑρπύλλου᾽ καὶ ἀπὸ τῶν ἄκρων δ᾽ ἐνίων τῶν αὐτῶν 
πηγάνου τε καὶ ἀβροτόνου καὶ τῶν στεφανωτικῶν᾽ καὶ 

M 1] o , * , 3 ^ ^ , ^ 

γὰρ ἔχει ταῦτα γε καὶ καϑίησιν evOvg ῥίξας ἐκ τῶν βλα- 
- e c , e ^ Hi , 9 € " 

στῶν ὥςπερ 0 κιττος᾽ ovrog γὰρ δὴ μαλισϑ' ολῶς ἔμ- 
5 Ld - 

βιος καὶ εἰςδυόμενος εἰς αὐτὰ τὰ δένδρα καὶ ἐν τῇ γῇ 
κρυπτόμενος. τῶν δὲ λαχανωδῶν τὸ ὥκιμον᾽ καὶ γὰρ 
τὰς ἀποφυτείας ἐκ τῶν ἄνω δέχεται, καίπερ ξυλῶδες 0 0v, 
ἀλλ᾽ ὅτι δυςξήραντόν ἐστι ταύτῃ φύεται. δι᾿ ὃ καὶ πο- 
λὺν χρόνον διαμένει καὶ κολουόμενον πάλιν βλαστάνει. 
ξυλῶϑῳ δὲ καὶ τὸ ἀβρότονον.. ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ τῇ πυκνό- 
uu καὶ δριμύτητι φυλακὴν ὥςπερ ὁ κυττός᾽ καὶ γὰρ 
οὗτος φύεται καταπηγνύμενος. αὗται μὲν οὖν κοιναὶ 
πλειόνων. αἱ δὲ τοιαῦται καὶ σπάνιαι καὶ ἐλάττους 
e ^ e 

ὥςπερ τῆς κρινωνίας καὶ ῥοδωνίας καὶ ὁ καυλὸς ὁ Gqu- 
Ἢ , 1 , - Vw M 

σϑεὶς φυεται καὶ βλαστανει. ταῦτα δὲ ὁμοία καὶ παρα- 
, 4 ^ " $a ἢ Ἢ 7 » 1 3.4 

πλήσια καὶ τὰ τῆς ἑλαας καὶ εἴ τι ἀλλο βλαστητικὸν ἅπο. 
^ , PET h P. 4 ' $5 » , P siis 

τοῦ ξυλου. δι΄ ὁ καὶ ὑπὸ τὴν [αὐτὴν] αἰτίαν πίπτει" àv- 
* c ,ὕ , ψαται γὰρ διατηρεῖν τὴν ὑγρύτητα καὶ ϑερμότητα τὴν 

γόνιμον. καὶ τό τε κατακόπτειν καὶ κατασχίζειν εὖλο-- 
Α - , ? --— c 

yov: ἐκ γὰρ τοῦ ἐλάττονος xol ἀνεωγμένου ϑᾶττον ἢ 
2 A 

ἀρχὴ καὶ εὐκολωτέρα᾽ τὸ δὲ μέγα καὶ συμπεπτωκὸρ οὐχ 
ὁμοέως παϑητικὸν οὐδὲ βλαστητικόν. δι᾽ ὃ καὶ τὰ σκόρ- 
δα διαιροῦσιν εἰς τὰς γέλγεις καὶ τῶν χρομύων ἀφαι- 
ροῦσι τάς τε δίξας τὰς κάτω καὶ τὰ κελύφη. ταῦτα γὰρ 

| - 3 ᾽ E - - 

παρέχει πᾶν τὸ ἀλλότριον ἀλλότριον δὲ τῷ ζῶντι τὸ μὴ 
ξῶν" ὥςπερ καὶ τῶν δένδρων τὰ ἀφαυαινόμενα. τῆς μὲν 
οὖν ἐλάας χαὶ τῶν μυρρίνων οὐ δεῖ περιαιρεῖν τὸν 

1 
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- φλοιόν᾽ ἀποστέγει γὰρ καὶ τηρεῖ τὴν ξωήν᾽ τῶν δὲ 4Q0- 
μύων καὶ ̓ σκόρδων δεῖ, δεῖ δὲ μὴ τοὺς ξῶντας μηδὲ τοὺς 
κυρίους ἀφαιρεῖν" ἐπεὶ κἀκείνων εἴ τις ἀφαιροίη vov- 
τους [οὐ] βλαστάνει. ἰδιωτάτη δὲ βλάστησις ἡ ἐκ τῶν 
δακρύων οἷον τοῦ ϑ᾽ ἱπποσελίνου καὶ τοῦ κρίνου καὶ 
ἐνίων ἑτέρων" οὐκ ἄλογος δὲ ἀλλ᾽ ὁμολογουμένη τῇ ἐκ 
τῶν καυλῶν. οὐδὲν γὰρ ἕτερον ἀλλ᾽ ῇ ξυνηϑροισμένην 
δεῖ εἶναι καὶ ἐν ἐκείνοις. ἀρχὴν τὴν γόνιμον" οὐ γὰρ 
ἄνευ ϑερμότητος ἡ τοιαύτη καὶ ὑγρότητος. ὅτι δ᾽ οὐ 
πάντων οἵ ὀποὶ καὶ τὰ δάκρυα γεννητικὰ πρὸς τὰς 
ἐπάνω καὶ προτέρας αἰτίας ἀνακτέον. ὅτι δ᾽ οὐδ᾽ οἵ 
καυλοὶ οὐδ᾽ αἵ ῥίζαι, κατὰ λόγον δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶν ὃ 060 
ἐλέχϑη πρότερον, ὅτι πλείους αἵ γενέσεις καὶ τῶν ἀλ- 
λων ἢ τῶν ἄλλων ῥάδιον γεννῆσαι τὰ ἀτελέστερα καὶ 
ἀπ᾽ ἐλάττονος ἀρχῆς. αἱ μὲν οὖν ἐκ τῶν μορίων ὁποῖαι 
καὶ διὰ τένας αἰτέας ἐκ τούτων ϑεωρείσϑω. καὶ γὰρ εἴ 
τι παραλέλειπται προςϑεῖναι καὶ συνιδεῖν οὐ χαλεπόν᾽ 

5H Car. V. 41 δ᾽ αὐτόματοι γίνονται μὲν ὡς ἁπλῶς 
εἰπεῖν τῶν ἐλαττόνων καὶ μάλιστα τῶν ἐπετείων. καὶ 
ποιωδῶν᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν μειξόνων ἔστιν ὅτε 
συμβαίνουσιν ὅταν ἢ ἐπομβρίαι κατάσχωσιν ἢ ἄλλῃ 
ἰδιότης "ug γένηται περὶ τὸν ἀέρα καὶ τὴν γῆν" οὕτω 
γὰρ καὶ τὸ σίλφιον ἀνατεῖλαί φασιν ἐν Avr πιττώ- 
δους τινὸς ὕδατος γενομένου καὶ παχέος. καὶ τὴν ὕλην 
δὲ τὴν νῦν οὖσαν ἐξ. ἑτέρας τινὸς τοιαύτης αἰτίας" οὐ 
γὰρ ἦν πρότερον. αἵ δ᾽ ἐπομβρίαι καὶ σήψεις τινὰς ποι- 
οὔσι καὶ ἀλλοιώσεις ἐπὶ πολὺ διϊκνουμένου τοῦ ὑγροῦ 
καὶ τρέφειν καὶ ἐπαύξειν δύνανται τὰ συνιστάμενα ϑερ-- 
μαίνοντος τοῦ ἡλίου καὶ χαταξηραίνοντος, ὥςπερ καὶ 
τὴν᾽ τῶν ξώων γένεσιν of πολλοὶ ποιοῦσιν εἰ δὲ δὴ καὶ 
ὁ ἀὴρ σαέρματα δίδωσι συγκαταφέρων ὥςπερ φησὶν 
᾿ἀναξαγόρας καὶ πολλῷ μᾶλλον ἄλλας γὰρ ἂν ποιοῖεν 

E C 
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ἀρχὰς καὶ τροφάς" ἔτι δ᾽ of ποταμοὶ καὶ αἴ συρροαὶ 
χαὶ ἐκφήγματα τῶν ὑδάτων πόλλαχόϑεν ἐπάγουσι σπέρ-- 
ματα καὶ δένδρων καὶ ὑλημάτων, 0r ὃ καὶ αἵ μεταστά- - 

σεις τῶν ποταμῶν πολλοὺς τόπους ποιοῦσιν ὑλώδεις, 

τοὺς πρότερον ἀνύλους. ἀλλ᾽ αὗται μὲν οὐκ αὐτόματοι 
δόξαιεν ἂν, ἀλλ᾽ ὥςπερ σπειρόμεναί τινες; καὶ φυτευό-- 
μεναι. τὸ δὲ τῶν ἀκάρπων οἰηϑείη τις ἂν μᾶλλον αὖτο- - 
μάτους εἶναι, μήτε φυτευομένων μήτε ἀπὸ Md mie. 
γινομένων, ὅπερ ἀναγκαῖον [εἴ] μηδ᾽ ἕτερον τούτων" 
ἀλλὰ μὴ ποτ᾽ ovx ἢ τοῦτ᾽ ἀληϑὲς ἐπί γε τῶν μειζόνων, 
ἀλλὰ μᾶλλον λανθάνουσιν αἱ πᾶσαι τῶν σπερμάτων φύ- 
σεις ὅπερ καὶ ἐν ταῖς ἱστορίαις ἐλέχϑη περί ve τῆς ἰτέας 

καὶ τῆς πτελέας᾽ ἐπεὶ xal τῶν ἐλαττόνων πολλαὶ δια- 
λανϑάνουσι τῶν ποιωδῶν, ὥςπερ καὶ περὶ τοῦ ϑύμου 
καὶ ἑτέρων εἴπομεν ὡς κατὰ μὲν τὴν ὄψιν οὐ φανερᾶ, 
χατὰ δὲ τὴν δύναμιν φανερά᾽ vici ud γὰρ τῶν 
ἀνϑῶν γεννᾶται. καὶ δυςόρατα καὶ μικρὰ καὶ τῶν δέν-- 
δρῶν ἔνια σπέρματα τυγχάνει καϑάπερ καὶ τῆς xvii. 
σου" ταύτης γὰρ οὐχ ὅλος ὁ καρπὸς ὁ Toig ME ἐστὶν 
ἀλλὰ τὸ ἐγγινόμενον ἐν τούτῳ λεπτὸν καὶ ὥςπερ πιτυ- | 
ρῶδες καὶ ἀμενηνὸν ὅπερ ἐκπέταται διαχασκόντων τῶν . 
σφαιρίων, δι᾿ ὃ καὶ ἐμπείρου τινός ἐστὶ συλλέξαι, τὴν 
9 ὥραν θὰ ab οί αὐτό [τε] τὸ σπέρμα γνωρίζειν δυ-- 

ναμένου. ἐπὶ πολλῶν μὲν ovv καὶ τοῦτο doL RIP καὶ 

μάλιστα ὅσα συνεχῆ ἐν ταῖς ὕλαις tais ἀγρίαις καὶ τοῖξς, 

ὄρεσίν ἐστιν" οὐ γὰρ ῥάδιον αὐτομάτως συνισταμένων 
διαμένειν τὸ συνεχὲς, ἀλλὰ δυοῖν ϑάτερον ἢ ἀπὸ ῥίζης 

ἢ ἀπὸ σπέρματος βλαστάνει. ὀλίγα δ᾽ ἄκαρπα τῶν opo- 
γενῶν. ot ὑλοτόμοι φασὶν εἶναι" ταῦτα ἤτοι λανϑάνειν 
εἰκὸς ἢ διὰ τὸ καταναλίσκειν εἰς τὰ ἄλλα τὴν τροφὴν 
ἄκαρπα γίνεσϑαν καϑάπερ τὰς ἀμπέλους τὰς τραγώσας 
x«l ὅσοις ἄλλοις τοῦτο συμβαίνει" "γιγνόμενον δ᾽ ἐπὶ 
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τῶν καρπίμων καὶ ἀνθόφόρων Tí κωλύει͵ τοῦτο συμ-- 
βαίνειν ἐπὶ τῶν ἄλλων ὥςπερ πηρουμένων πρὸς ἕαρπο- 
γονίαν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὡς ἐπιδοξαξόμενον εἰρήσϑω, δεῖ 
i ἀκριβέστερον ὑπὲρ αὐτοῦ σκέψασϑαι καὶ ἀνιστορῆσαι 
τὰς αὐτομάτους γενέσεις. ὡς δὲ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀναγκαῖον 
γίνεσϑαι. διαϑερμαινομένης τῆς γῆς καὶ ἀλλοιουμένης 

- τῆς ἀϑροισϑείσης μίξεως ὑπὸ τοῦ ἡλίου d ὁρῶ-- 

μὲν καὶ τὰς τῶν ξώων. 
H Ca». VI. “Αοιπὸν δ᾽ εἰπεῖν ὑπὲρ τῶν ἐν ἄλλοις γε- 

νέσεων οἷον τῶν κατὰ τὰς ἐμφυτείας καὶ τοὺς ἐνοφϑαλ-- 

«μισμούς. ἁπλοῦς δέ τις λόγος καὶ σχεδὸν εἰρημένος 
πρότερον. ὥςπερ γὰρ γῇ χρῆται [ϑατέρῳ] τὰ ἐμφυτευό- 
μενα. καὶ φυτεία δέ τις ὁ ἐνοφθαλμισμὸς οὐ μόνον πα- 

ράταξις" ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα δῆλον ὅτι καὶ τὸ βλαστάνον καὶ 
τὸ γεννῶν ἡ ὑγρότης ἐστὶν ἡ γόνιμος᾽ ἥνπερ ὁ ὀφϑαλ- 

. pog ἔχων ἁρμόττεται ϑατέρῳ καὶ τὴν τροφὴν ἔχων ἀπο-: 
δίδωσι τὴν. οὐκείαν βλάστησιν. εὐαυξῆ δὲ πάντα τὰ TOL-. 
αὗτα διὰ τὸ κατειργάσϑαι τὰς τροφὰς καὶ τὰς διὰ τῶν 

ἐνοφϑαλμισμῶν ἔτι μᾶλλον᾽ καϑαρωτάτη γὰρ αὕτη 
ὥςπερ ἐν τοῖς στελέχεσιν. ἤδη τῶν καρπῶν. εὐπρόςφυ- 
rov δ᾽ ἀεὶ τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον" ὁ δὲ ὀφθαλμὸς ὥςπερ 
ὁμογενές. εὐλόγως δὲ καὶ ἡ ̓ἀντέληψις μάλιστα τῶν 

| ὁμοιοφλοέων ἐλαχίστη γὰρ ἡ ἐξαλλαγὴ τῶν ὁμογενῶν 
xal ὥςπερ μετάϑεσις γίνεται μόνον" ἅμα γὰρ συμβαίνει 
καὶ τοὺς καρποὺς ὀργᾶν καὶ τὰ ὅλα δένδρα πρὸς τὴν 
βλάστησιν, ὥσϑ'᾽ ὅταν ὅμοιόν τε ἢ καὶ ὁμοιοπαϑὲς τοῖς 

καρποῖς ἐξ ἀμφοτέρων εὔλογον τὸ τάχος τῆς αὐξήσεως" 
ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ὅσῳ ἂν ἥττων ἢ καὶ τοῖς γένεσι καὶ 
τοῖς τόποις καὶ τοῖς καιροῖς παραλλαγή. εὔλογοι δὲ καὶ 
αἵ ὧραι μᾶλλον δὲ ἴσως ἀναγκαῖαι καϑ᾿ ἃς καὶ ὅλως 
ἐπιβλαστήσεις γίνονται μετόπωρόν τε καὶ ἔαρ καὶ κυνὸς 
ἐπιτολή᾽ δεῖ γὰρ ὀργῶντα φέρειν. παραπλήσιοι δὲ καὶ 
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οὗ λογον καὶ meg δκαστης οἴπερ καὶ πέρι τῆς. qe 

τείας. οὗ μὲν γὰρ τὴν ἐαφινὴν ἐπαινοῦσιν ἐπ᾽ ἰσημε- 
φίαις ἔτι κυόντων" ἅμα. γὰρ τῇ ἐγκυήσει καὶ βλαστήσει 
ὁ φλοιὸς ἐπιφύεται καὶ περιλαμβάνει. οἵ δὲ περὶ τὴν 
ἐπ᾿ ἀρκτούρῳ᾽ παρὰ χρῆμα μὲν γὰρ οἷον ῥβιξοῦται καὶ 
οἷον .ἐπισυμμύει" προρφυὴς δὲ γενομένη πρὸς τὸ ἔαρ 
ἀϑρόον ἀποδίδωσι τὴν βλάστην ἀπὸ ἰσχυροτέρας ἀρχῆς. 

εὐλόγως δ᾽ ἔχει τὸ τὰς μαδόχάλας ἐνοφϑαλμίζειν τὰς λειο-- 
«rag καὶ νεωτάτας᾽ ἀντιλαμβάνεται γὰρ ἐντεῦϑεν μά- 

: M , , $e , » ee f bc: s 

λιστὰ διὰ τήν τε λειότητα xol ἡλικίαν" εὔξωα γὰρ καὶ 

εὐβλαστῆ ἐστι τὰ νέα. μάλιστα δ᾽ εὐφυῆ ὥς γ᾽ ἑνὶ λα- 
βεῖν ὅσων ἡ ὑγρότης ἔχει τι γλίσχρον, ἔτι δ᾽ ἃ μαλα- 
κόφλοια καὶ ὁμοιόφλοια καὶ ὁμοιοπαϑῆ" δι᾽ ὃ καὶ εἰς 
τὰ παραπλήσια φύσει καὶ ἡλικίᾳ κάλλιστος ὁ ἐνοφϑαλ-. 
μισμός᾽ 7 τε γὰρ γλισχρότης (καὶ) ἀντιληπτικὴ O τὲ 
φλοιὸς μαλακὸς ὧν καὶ ὁμοίως εὐμενὴς (καὶ) οὐ sous. 
μεγάλην τὴν μεταβολήν. ἔστι δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις βραχὺς 
ὃ καιρὸς διὰ τὸ ταχεῖαν εἶναι τὴν βλάστησιν, τῇ ἐλάᾳ δὲ 
πλείων χρόνος διὰ τὸ πλείω χρόνον ποιεῖν τοὺς. ὀφϑαλ- 
uos" ἔτι δεῖ ἁπαλὰ τὰ ἔρνη καὶ ἀϑρόα διὰ τέλους καὶ 
τὸν τόπον αὐτῆς ὑγρὸν εἶναι πᾶν τὸ ϑέρος καὶ ἀπὸ τού- 

- 

τῶν μάλιστα πάντων βλαστάνει" διὰ τοῦτο οἴονταί τινὲς 
καὶ τέτταρας καὶ πέντε μῆνας ἀρδεύεσϑαι τὴν ἐμφυ- 
τείαν. τὸ δ᾽ ὕδωρ τῷ μὲν ἐνοφϑαλμισμῷ πολέμιον" Éx- 
σήπει γὰρ καὶ ἀπόλλυσι παραρρέον διὰ τὴν ἀσϑένειαν᾽" 

$;-€ 2:9 EU ud 
δι᾿ ὃ χαὶ ἐπὶ κυνὶ δοκεῖ ἀσφαλέστατος εἶναι. καίτοι νῦν 
γέ τινες οὕτως περιδοῦσι τοῖς φλοιοῖς, ὥςτε μὴ παραρ- 
θεῖν. τῇ δ᾽ ἐμφυτείᾳ χρήσιμον ἂν μὴ ἡ ὑγρὸν τῇ φύσει: 
δι᾿ ὃ καὶ of μὲν αὐτῷ πηλὸν ἐπικολλαίνουσιν, οἱ δὲ χύ- 
τραν προςβάλλουσιν ὕδατος ὥρτε κατὰ μικρὸν ἐπιρρεῖν" 
ἀναξηραίνεται γὰρ ἂν τύχῃ μὴ ἔχον ὑγρότητα διὰ τὸ μέ- 
γεϑος τῆς ἑλκώσεως. ὀρϑῶς δὲ καὶ διατηρεῖν ἀρραγῆ 
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τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸν φλοιὸν καὶ τὸ ἔνϑεμα οὕτως ἀπο- 
ξύειν ὥςτε μὴ γυμνοῦν τὴν μήτραν" ῥαγέντος γὰρ ἢ 
γυμνωϑ εἰσης ἀναξηραίνεται καὶ διαφϑείρεται. διὰ τοῦτο 
γὰρ καὶ περιδοῦδι φιλύρας ἔξωϑεν, φλοιῷ καὶ ἐπὶ τού- 
rotg περιαλείφουσι, πηλῷ τετριχωμένῳ ὅπως ἔμμονος ἡ 
ὑγρότης ü καὶ μήϑ'᾽ ἥλιος μήϑ'᾽ ὕδωρ μήτε ψύχος παρα- 

λυπῇ. καὶ ὅταν σχίσαντες ἐντιϑῶσι τὸ ἔνϑεμα σφηνοει-- 8 
δὲς ποιήσαντες ἐν σφύρᾳ ἐλαύνουσιν ὅπως ὅτι μάλιστα 

| προραχϑῇ᾽" χρὴ δὲ καὶ τῆς ὑγφότητος τῆς αὐτῶν συμμε- 
τρίαν τινὰ ὑπάρχειν. δι᾿ ὃ καὶ τὴν μὲν ἄμπελον προα- | 
ποτέμνουσι ἡμέραις τρισὶ πρότερον ὅπως προαπορρυῇ 
τὸ δάκρυον καὶ μὴ σήπηται μηδ᾽ εὐρωτιᾷ" δόα δὲ καὶ 

Η συχῆ καὶ ὅσα τούτων ἐστὶ ξηρότερα παρὰ χρῆμα. δεῖ δὲ 9 
καὶ πρὸς τὰς χώρας λαμβάνειν τὰς οἰκείας ὥρας καὶ πρὸς 
τὰς τῶν δένδρων φύσεις" ἐπεὶ τὰ μὲν ἔνυδρα, τὰ δὲ 
ξηρά. καὶ λεπτογείῳ μὲν ἄμεινον τὸ &ag* οἰκεῖον γὰρ 
οὕτως διὰ τὸ ὀλίγον ἔχειν τὸ ὑγρὸν ἐν δὲ vij εὐγείῳ 
καὶ πηλώδει τὸ μετόπωρον τοῦ γὰρ ἦρος πολλὴ λίαν ἡ 
ὑγρότης πρὸς τὸ διατηρεῖν ξως ἔτι διαμένει τὸ δάκρυον. 
ὁρίζονται δέ τινὲς τοῦτο τριάκονθ᾽ ἡμέραις. εὔλογον 10 
0b xal τὸ καλλικαρπότερα ταῦτα. γίνεσϑαι καὶ μάλιστα 
ἐὰν τὰ ἥμερα εἰς τὰ ἄγρια τιυϑῆται τῶν φυτῶν εὐτρο- 
φία γὰρ συμβαίνει πλείων διὰ τὴν ἰσχὺν τῶν ὑποκειμέ- 
vov: δί' ὃ καὶ κελεύουσι κοτένους φυτεύσαντες ἐνοφϑαλ- 
μίξειν ἢ ἐμφυτεύειν ὕστερον. ἀντιλαμβάνονται γὰρ μᾶλ- 
Aov ἐσχυροτέρου καὶ τροφὴν ἐπισπώμενα πλείω καλλί- 
καρπον τὸ δένδρον ποιεῖ᾽ ἐπεὶ εἴ γέ vig ἀνάπαλιν τὸ 
ἄγριον. εἰς τὸ ἥμερον ἐμβάλλοι, διαφορὰν μέν. τινὰ ποιή- 
σει τὸ δὲ καλλικαρπεῖν οὐχ ἕξει. καὶ τὰ μὲν περὶ τὰς 

φυτείας καὶ τὰς ἐμφυτείας ἱχανῶς εἰρήσϑω. 

Car. VIL. Τὰ δὲ σπέρματα πάντων ἔχει τινὰ τρο- 
φὴν ἐν αὑτοῖς, 1] συναποτέχτεται τῇ ἀρχῇ καϑάπερ ἐν 

, 
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τοῖς ὠοῖς" ἡ καὶ οὐ κακῶς ᾿Εμπεδοκλῆς εἴρηκε φάσκων 

“ ὠοτοκεῖν μακρὰ δένδρεα. " παραπλήσια γὰρ τῶν σπερ--᾿ 
μάτων ἡ φύσις τοῖς ὠοῖρ᾽ πλὴν ἔδει περὶ πάντων εἰπεῖν 
καὶ μὴ μόνον τῶν δένδρο: ἅπαν γὰρ ἔχει τινὰ τροφὴν 

ἐν αὑτῷ. δι᾿ ὃ καὶ δύνανται διαμένειν εἰς χρόνον οὐχ 
ὥςπερ τὰ τῶν ξωων εὐϑὺς φϑείῤεται χωριξόμενα πλὴν 

τὰ τῶν ὠοτόκων. ταῦτα γὰρ ὥςπερ εἴρηται τροφὴν 
ἔχον δα καὶ φυλακὴν euo τῆς ἀρχῆς διωμένει: χρονιώτερα 
δὲ ἑτέρων ἕτερα καὶ μάλιστα τὰ πυκνὰ καὶ ξηρὰ καὶ ξυ- 
λώδη καϑάπερ τὰ τοῦ φοίνικος" οὐκ ἔχει γὰρ οὔτε ἔξω- 
ϑὲεν οὐδεμίαν παρείςδυσιν οὔτε ἐν αὐτοῖς ὑγρότητα τὴν 
διαφϑειρομένην. ὅϑεν καὶ οὔτε ϑηριοῦται καϑάπερ τὰ 

σιτηρὰ τῶν σπερμάτων ovre ἀναξηραίνεται καϑάπερ τὰ. 
τῶν λαχάνων, ἀλλ᾽ ἐν αὑτοῖς περιστέγοντα σώξει τὴν 
ἀρχήν. ὅτι 0' ἐν ἅπασι σπέρμασι [τροφὴ] κἀκεῖϑεν δῆ- 
wd ἃ γὰρ δοκεῖ ξηρὰ xol ὥςπερ κελυφανώδη πάμπαν 
οἷα. τὰ τῶν λαχάνων ταῦτα κινεῖται κατὰ τὰς οἰκείας 
ὥρας ἐὰν καὶ ὁτιοῦν ἰκμάδος λάβῃ" καὶ διὰ τοῦτο ἐν 
ὑπερώοις τιϑέασι καὶ κρεμάννυσιν ἐν ἀρρίχοις καὶ οὔτε 
ῥαίνουσιν ov9" ὕδωρ ὅλως εἰςφέρουσιν εἰς τὰ οἰκήματα. 
τῶν δὲ δὴ λοιπῶν καὶ τῇ αἰσϑήσει φανερὰ τὰ προρόντα: 
xxl τά γε δὴ τῶν σαρκωδῶν ὡςπερεὶ γαλακτοῦται δια-- 
βλαστανόντων. σχεδὸν δὲ ὁμολογούμενον. τοῦτο καὶ ἐπὶ 
τῶν ξώων ἐστίν" οὐδὲ γὰρ ἔν τούτοις ἅπαν τὸ κατὰ 
πρόεσιν σπέρμα καϑαρὸν καὶ εἰλικρινὲς ὑποληπτέον. 
ὅσα δὲ ξυλώδη καὶ πυρηνώδη περίκειταί τισι φυλακῆς : 
χάριν οἰητέον ὥςπερ καὶ τὰ δερματικὰ καὶ ὑμενώδη" 
πᾶντα γὰρ ταῦτα πρὸς τὴν σωτηρίαν ἐστίν" ὑγρὰ γὰρ ἡ 
ἀρχὴ δυνάμει πάντων. ἔχουσι δέ τινων τὰς ξωτικὰς ἀρ- 
χὰς ὥςπερ ἐλέχϑη καὶ δίξαι καὶ ἀκρεμόνες καὶ ξύλα καὶ 
καυλοὶ χωριξόμενοι τῶν φυτῶν ὥςτε κινεῖσϑαι μέχρι 
τοῦ βλαστάνειν οἷον αἵ τε σκίλλαι καὶ ὅσα σκιλλώδη καὶ 
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τὰ τῆς ἐλάας ξύλα καὶ oí τῶν χρένων χαυλοὶ καὶ of τῆς 
βλήχφρου κλῶνες" ἀνϑεῖ γὰρ καὶ αὕτη περὶ τροπᾶς, ὃ 
δὴ καὶ μάλιστα “ϑαυμαστόν᾽ ἐπεὶ τά γ᾽ ἄλλα φαίνεταί 
τινὰ ἔχειν ὑγρότητα κούφην καὶ γλίσχραν τὰ δὲ λιπα- 
ράν καὶ ἔτι περιέχεσϑαι τὰ μὲν χιτῶσι πλέοσι, τὰ δὲ 
πυκνότητι τῇ αὑτῶν ὥςτε μὴ εὐξήραντα. εἶναι" τοῦ δ᾽ 
ἀέρος μεταβάλλοντος καὶ τῆς οἰκείας ὥρας συμπαϑῆ τὲ 
γένεται καὶ βλαστάνει. ἡ δὲ βλῆχρος ξηρὰ φαίνεται παν- 

τελῶς. ἀλλὰ δῆλον ὡς ἔχει τινὰ τοιαύτην ἀρχὴν. ἢ κι- 
νεῖται τῇ τοῦ ἀέρος ἅμα μεταβολῇ καὶ ἀλλοιώσει. ϑαυ- 
μαστὸν δὲ καὶ τὸ τῆς ὥρας" οὐ γὰρ ἀνιεμένης, ἀλλὰ 
μᾶλλον ἐπιτεινούσης. εἰ μὴ ἄρα περὶ τὰς ἁλκυονίδας" 

ἱκανὸς γὰρ ὑποσοςοῦν χφόνος εἰς τὰς τῶν ἀσϑενῶν καὶ. 
μικρῶν. μεταβολάς. αἱ μὲν οὖν γενέσεις πόσαι τε καὶ 

ποσαχῶς καὶ τίνες ἑκάστοις οἰκεῖαι φανερὸν ἐκ τῶν εἰ- 
ρημένων. 

Car. VIII. Εὐβλαστῆ δὲ καὶ εὐαυξῆ τὰ ἐκ τῶν φυ- 
τευμάτων μᾶλλον ἢ ἐκ τῶν σπερμάτων εὐλόγως. ἄλλως 

ve καὶ ὑπόρριξζ᾽ ἂν ληφϑῇ᾽ προὔπάρχει γὰρ πολλὰ τῶν 
μορίων ἃ δεῖται μόνον τροφῆς τῶν δ᾽ ἐκ τῶν σπερμά- 
τῶν ἅπαντα ταῦτα ἀνάγκη γεννᾶσϑαν πρῶτον ἔπειϑ᾽ 
οὕτως αὐξηϑῆναι. τὸν αὐτὸν δὲ τρύπον καὶ ὅσα ῥιξοφυῆ 

τυγχάνει καϑάπερ τὰ κεφαλόρριξα. καὶ γὰρ. ἐν τούτοις f 
προΐσταται τῆς φύσεως ἐξ ὧν πλείων ἡ ὁρμὴ πρὸς τὴν 
βλάστησιν ἢ τῶν σπερμάτων ῥιξωϑῆναι γὰρ ἐκεῖνα δεῖ 
πρότερον. ὅσα δὲ κατὰ τὰς ἰδίας φύσεις ὡς ἂν γένος. 
πρὸς γένος (0) συγκρένων λάβοι τις; πότερα κατὰ τὰς 
εὐθύτητας τῶν πόρων ληπτέον. ὥςπερ “4ημόκριτος᾽ 
εὔρους γὰρ ὴ φορὰ καὶ  ἀνεμπόδιστος ὦ ὥς, φησιν: ἢ. ΡΣ. 

. Aov ὅσα μανότερα καὶ ὑγρότερα: τὰ μὸν γὰρ πυκνὰ καὶ 

ξηρὰ δυραύξητα. πᾶν γὰρ ἔμπυρον τὸ πυκνὸν καὶ ξη-- 
ρὸν καὶ πιχρὸν ὥςτε βραδεῖαν εἶναι τὴν ἐπίδοσιν" 9«- 
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τέρου δ᾽ ἐν ὀλίγῳ πολλὴ διὰ τὴν μανότητα καὶ ὅλως 
ἡ μανότης εὔβλαστόν τι καὶ εὔτροφον. σημεῖον δὲ καὶ 
τὸ κατὰ τοὺς τόπους καὶ τὰς φυτείας συμβαῖνον" év μὲν 
γὰρ τοῖς εὐδιεινοῖς καὶ ἀπνευμάτοις ἔτι δὲ ὅταν ἡ φυ- 
τεία πυχνὴ εὐαυξὴ μὲν τὰ δένδρα pavé δὲ καὶ ὑγρὰ 
ιἰἄλλοὸν. ἐν δὲ τοῖς πνευματώδεσι καὶ ψυχροῖς καὶ τῇ 

φυτείᾳ μανῇ ἀναυξέστερα μὲν. πυκχνότερα δὲ καὶ ξὴρό-- 
τὲρὰ. συνίστησι γὰρ τὰ πνεύματα καὶ τὰ ψύχη καὶ ὅλως 
ὁ προςπίπτων ἀήρ᾽ ἅμα δὲ καὶ συστέλλεται καὶ ov λαμ-- 
βάνει τὸν ἶσον ὄγκον. ὡςφαύτως δὲ ὅταν ἡ φυτεία μανὴ᾽ 
καὶ γὰρ ἐνταῦϑα πυκνότερα καὶ εἰς βάϑος αὐξανόμενα 
μᾶλλον, ἐν δὲ ταῖς πυκναῖς ἀνάπαλιν. φανερὸν δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων ξώων τοῦτο συμβαῖνον καὶ μάλιστα, ἐπὶ 
τῶν ἀνθρώπων" εὐαυξέστερα γὰρ τὰ ϑήλεα τῶν ἀρρέ- 
νῶν ὑγρότερα καὶ μανότερα τὴν φύσιν ὄντα. δῆλον δὲ 
καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν δένδρων" ῥόα μὲν γὰρ καὶ συκῆ καὶ 

ἄμπελος εὐαυξῆ, φοῖνιξ δὲ καὶ κυπάριττος καὶ δάφνη 
καὶ πεύκη καὶ ἐλάα δυςαυξῆ. καίτοι τό y εὐθυπορεῖν 
ὑπάρχει τισὶ τούτων, ἀλλ᾽ ἤτοι πυκνότης ἢ ξηρότης ἢ 
ἄμφω κωλύει" καὶ γὰρ ἡ ξηρότης ἀναυξής. ἔτι δὲ πρὸς 
τούτοις ἔνια [ὑπὸ] τῆς ἀσϑενείας" καὶ γὰρ τοιαῦτα δυς- 
cvES καὶ δύςτροφα. δεῖ γὰρ μὴ κρατεῖσϑαι μηδὲ κωζύε- 
σϑαι τὴν τροφὴν ὑπὸ τοῦ περιέχοντος ἐπεὶ καὶ τὸ &v- 
ϑυπορεῖν προρδεῖται δυνάμεως καὶ τῆς κατεργαστικῆς 
ed. τῆς ἀπαϑοῦς ἄλλως δ᾽ οὐδὲν ὄφελος. εὐαυξῆ μὲν 
οὖν καὶ δυςαυξῆ τοῖς τοιούτοις ἀφοριστέον. : 

Cap. IX. Ἵπαντα δὲ χείρω τὰ ἐκ σπέρματος ὡς ἐπὶ 
πᾶν ἔν γε τοῖς ἡμέροις οἷον ῥόα. συκῆ, ἄμπελος, ἀμυγ-- 
δαλῆ. καὶ γὰρ ὅλως [τὰ] γένη μεταβάλλει καὶ ἐξαγριυ- 
οὔται πολλάκις ἔνια καϑάπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις εἴρηται. 
τούτου δ᾽ αἴτιον ἡ ἀσϑένεια τῶν σπερμάτων. κρατεῖται. 
γὰρ ὑπὸ τῆς ἐπιρροῆς πλείονος οὔσης" καὶ ὥςπερ ἄκαρπα 
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γένεται διὰ πλῆϑος τροφῆς oU δυνάμενα πέττειν οὕτως 
καὶ χείρω γίνεται διὰ τὸ μὴ κρατεῖν. καὶ διὰ τοῦτο Θά- 
σιοι τὰς ἀμυγδαλᾶς ὅταν προφραυξηϑῶσιν ἐνοφϑαλμίέ- 

. fovaw: ἐκ γὰρ μαλακῶν σκληραὶ γένονται μετὰ τὴν 
φυτείαν᾽ εἴη δ᾽ ἂν τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ποιεῖν. 
ὅσα δὲ ἰσχυρὰ τῶν σπερμάτων ταῦτα διαμένει μᾶλλον 
ὥρπερ ὅ τὸ φοῖνιξ καὶ πεύκη ἡ κωνοφόρφος καλουμένη 
καὶ πίτυς ἡ φϑειροφόρος. ὡςαύτως δὲ καὶ τὰ τῶν ἀγρέων" 
ἴσως δ᾽ οὐκ ἔχει ταῦτά γε μετάβασιν εἰς τὸ χεῖρον" ἡ 
γὰρ ἀγριότης ἔσχατον. ἀλλ᾽ ἡ εὐχυλία καὶ ἡ εὐσαρκία 
τούτων πρὸς ἄλληλα γίνεται διὰ τὸν ἀέρα καὶ ἁπλῶς 
τοὺς τόπους. ἐπεὶ καὶ τὰ ἥμερα εἰς τοῦτο διαφέρει" δύ-- 
νανται γάρ τινὲς χῶραι διατηρεῖν τὰς φύσεις. αἱ μὲν 
μέχρι τινὸς. αἱ δ᾽ ἁπλῶς αἵ δὲ καὶ μεϑιστάναι πρὸς τὸ 
βέλτιον καϑάπερ δἴρηται περί τε τῶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν 
“Κιλικίᾳ ῥοῶν" αἵ μὲν γὰρ γλυκεῖαι καὶ οἰνώδεις, αἱ δ᾽ 
ἀπύρηνοι καὶ καλλίκοκκοι γένονται περὶ τὸν Πίναρον 
πόταμόν. ἁπλῶς δ᾽ ὅταν οἰκείαν χῶραν λάβωσιν οἵ καρ- 
ποὶ μᾶλλον δύνανται τὰ γένη διατηρεῖν ὅταν μάλιστ᾽ 
εὐσϑενῇ καὶ καλλικαρπῇ τὰ δένδρα. ἐν δὲ τοῖς ἐπετεί- 
oig σπέρμασι πανταχοῦ πρὸς τὴν χώραν ἡ μεταβολὴ yc- 
νεταὶ πλὴν οὐκ εὐθὺς σπαρέντων, ὀλίγος γὰρ ὁ ἐν τῇ 
γῇ χρόνος, ἀλλὰ τρίτῳ δὴ ἔτει" τότε γὰρ ἀλλοιοῦται πρὸς. 
τὴν ἐχτελείωσιν ὥςπερ καὶ τὰ ξῶα᾽ καὶ γὰρ ταῦτα τρι-- 
γονήσαντα συνεξομοιοῦται᾽ οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπίδηλον γέ τι 
'ποιεῖ καὶ ὃ πρῶτος ἐνιαυτός. καὶ τὰ μὲν ἐκ τῶν. Wein 
τῶν χείρω διὰ ταύτας τὰς αἰτέας. 

0H, Cie. X. Ἡ δ᾽ ἐπέτειος βλάστησις. αὕτη γὰρ οἷον 
δευτέρα γένεσίς ἐστιν, οὐχ ἅμα γίνεται πᾶσιν ἀλλὰ παρ- 
αλλάττει ταῖς ὥραις, ὥςτε σχεδὸν ἐν ταῖς ἐναντίαις 
ἐνίων εἶναι καὶ τὰ μὲν ϑέρους, τὰ δὲ χειμῶνος βλαστά- 
νειν. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ καρπογονέα᾽ καὶ γὰρ αὕτη διέ- 
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στηχε τοῖς χρόνοις". ὡς μὲν οὖν ἁπλῶς. εἰπεῖν τὰ προς 
ἑκάστην ὥραν σύμμετρον Sousa τὴν κρᾶσιν ταῦτα καὶ 
τὰς βλαστήσεις ἐν ἑκάστῃ καὶ τὰς τελειώσεις τῶν καρ- 
πῶν ἀποδίδωσιν᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ δεῖ καὶ τοῖς καϑέχαστα 
πειρᾶσϑαι διαιρεῖν" ἔνια μὲν γὰρ εὐβλαστῆ καὶ ἡ βλά- 
στησις δι᾽ ἰσχὺν καὶ πολυτροφίαν ὥςπερ ἀμυγδαλῆ óout 

40 νι» ἂν - ς , * » Y 48 ’ 

καὶ ὁλῶς τὰ ἄγρια μᾶλλον τῶν ἡμέρων. ἔνια δὲ δὲ ἀσϑε- 
VELUV. ὥςπερ τὰ ποιώδη καὶ ἐπέτεια" καὶ γὰρ ἀνϑεῖ πολ-- 
λὰ τούτων κατὰ χειμῶνα καϑάπερ καὶ ἡ ἀνεμώνη" φαί- 
νεται δὲ οὐδ᾽ ἡ μηλέα προανϑεῖν δι᾿ ἰσχὺν, ἀλλὰ δι᾽ 
» ,᾿» p.v 3 22 7 ὼ ὦ ΠΥ M 

ἄλλην. αἰτίαν." ἕκατερα ὃ εὐλόγως πρωϊβλαστεῖ. καὶ τὰ 
ἰσχυρὰ καὶ τὰ ἀσϑενῆ᾽ τὰ μὲν γὰρ τῇ δυνάμει καὶ τῷ 
πλήϑει MODA EE, τὰ δὲ ὑπὸ μικρῶν εὐχύνητα τῶν κατὰ 

τῶν ἀέρα. μέγα δὲ καὶ ὑγρότης. καὶ μαλακότης εἰς τὸ 
προϊέναι ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῆς πρώτης φύσεως ἐλέχϑη᾽ τὸ 
γὰρ ξηρὸν xol πυκνὸν ovv. εὐδίοδον ὁμοίως οὐϑ΄ ὕλης 
E] δ᾽ er i Ὁ ΣΤ , er 2 , 
ἔχει πλῆϑος. oce δὲ ἐν ταῖς ἐναντίαις ὥραις ἐκβλαστα- 

᾿ -- s " * 

νει τούτων αἰτιῶνταί τινὲς τὴν ψυχρότητα καὶ ϑερμό- 
τητα᾽ τὰ μὲν γὰρ ψυχρὰ τοῦ ϑέρους. τὰ δὲ ϑερμὰ τοῦ 
χειμῶνος βλαστάνειν, ὥςτε ἑκατέραν τὴν φύσιν σύμμε- 
τρον εἶναι πρὸς. ἑκατέραν τῶν ὡρῶν. οὕτω γὰρ οἴεται 
καὶ Κλείδημος" οὐ κακῶς μὲν οὖν ἴσως οὐδὲ τοῦτο λέ- 
γεται, δεῖ δὲ καὶ τὴν ὀλιγότητα καὶ τὴν ἀσϑένειαν καὶ 
εἴ τι ἄλλο συναίτιον προρτιϑέναι καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν 

λαχανωδῶν. ὁρῶμεν. ἡ μὲν γὰρ ἀνδράχνη καὶ ὁ σίκυος 
καὶ ὅλως τὰ τοιαῦτα κάϑυγρα καὶ ψυχρά" τὸ δ᾽ ὥκιμον 

. ξηρὸν xal ξυλῶδες" ἀλλ᾽ ὅμως οὐ δύναται πρὸ τῶν ϑὲρ-- 

^ 

μημξεριῶν βλαστάνειν sf; γε διαμονὴν καὶ τελέωσιν᾽" ai- 
τιον δ᾽ ἡ ἀσϑένεια καϑάπερ καὶ τῆς σικύας καλουμένης. 
αὕτη γὰρ δένδρου ὕψος λαμβάνουσα καὶ σχιζομένη τοῖς 
κλωσὶν ὥςπερ ἡ ἀναδενδρὰς ὅμως ἐπικηρόν τε καὶ οὐ 

, - - 3 a4 - 

'δύναται πρὸ τῶν ϑερινῶν ἀλλὰ δεῖται πορρωτέρω τῆς 
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ὧρας παρατείνειν πρὸς τὸ μετόπωρον. καὶ τὰ ἀκανϑώδη 
- «al ποιώδη καὶ ῥιξοκέφαλα καϑάπερ 0 τε σκορπίος κα- 
᾿λούμενος καὶ τὰ τέφυα καὶ ἡ ἄκανϑα βασιλικὴ καὶ τὸ 
λείριον ἔνια δὲ καὶ μετ᾽ ἀρκτοῦρον. εἴτε οὖν ὕστερα 
χρὴ καὶ ὀψιαίτερα ταῦτα λέγειν εἴτε καὶ πρωϊαίτερα γι-- 
νομένων τῶν πρώτών ὑδάτων, οὐδὲν γὰρ διαφέρει πρός 
γε τὸ νῦν, ἀλλ᾽ ἐκεῖνο φανερὸν ὡς οὔτε μεγέϑει καὶ μι-- 
κρότητι τὸ πρωϊβλαστὲς καὶ ὀψιβλαστὲς ἀφοριστέον οὔτ᾽ 
ἴσως ϑερμότητι [καὶ ψυχρότητι] καὶ ὑγφότητι καὶ ξηρό- 
τητι μόνον, ἀλλὰ δεῖ τινα συμμετρίαν ἕκαστον ἔχειν 
πρὸς τὴν ὥραν (γίνεται γὰρ ἁπαλωτάτη). φαένεται γὰρ 
ἅπαντα τὴν οἰκείαν ἀναμένειν τελείωσιν. ἀβλαστῇ τε 
τέως καὶ ἀκένητα ὄντα ὁμοίως δένδρα καὶ ὑλήματα καὶ 
ποιώδη" φανερώτατον γὰρ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς ἀγρίοις ἐν οἷς 
δὴ καὶ ἡ γένεσις αὐτοφυὴς καὶ ἄνευ παρασκευῆς. πάντα 
δ᾽ ὡς εἰπεῖν ἢ τά γε πλεῖστα τῶν μετοπωρινῶν ἐν τοῖς 
ὑλήμασι καὶ τοῖς φρυγανικοῖς καὶ ποιώδεσέν ἐστιν" ἐπεὶ 
δένδρον γε οὐδὲν πλὴν εἰ μή τι κατὰ τὴν ἐπιβλάστησιν᾽" 

πἐπιβλαστάνει γὰρ ἔνια μετ᾽ ἀρκτοῦρον. ὡς δ᾽ ἐπὶ πᾶν 
καὶ καϑόλου λαβεῖν τὰ ἀείφυλλα τῶν δένδρων καὶ ὀψι- 
βλαστότερα καὶ ὀψικαρπότερα διά τε πυκνότητα καὶ ξη- 
ρότητα, κατὰ μικρὸν γὰρ ἡ ἐπιρροὴ, καὶ διὰ τὸ συνεχὲς 
ἀεὶ τῆς εἰς τὰ φύλλα διδομένης τροφῆς οὐ γένεται γὰρ 
ἀϑροισμὸς ὥςτε πρόορμᾶν. ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ὥρας κινεῖται 
τῆς οἰχείας τὸ καϑῆκον. σπάνια γὰρ ἄν τις λάβοι τὰ 
πρωϊβλαστὴ καὶ πρωΐχαρπα τῶν ἀειφύλλων οἷον τόν τε 

οκυττὸν καὶ τὴν ῥάμνον. καὶ εἴ τι τοιοῦτον. ἡ δὲ ἰδιότης 
εἴτε διὰ ϑερμότητα τούτων eire καὶ μανότητα καὶ vygó- 
τητὰ εἴτε καὶ διὰ ταύτας πάσας συμβαίνει τὰς αἰτίας 

διχιρετέον αὐτὸ τοῦτο πρῶτον ἴσως εἰπόντας ποῖα ϑερ-- 
μὰ καὶ ποῖα ψυχρὰ καὶ τοῖς ποίοις ληπτέον. ἀλλὰ περὶ 
μὲν τούτων ἐν τοῖς ὕστερον πειρατέον εἰπεῖν" διὰ τί 

THEOPHR. Il. 2 
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δὲ τὰ μὲν tpfa Ld τὰ δὲ XA ταύτας ἄν τις 

ἀποδοίη τὰς αἰτίας. 
Car. ΧΙ. Ὅσα δὲ κατὰ πᾶσαν ὥραν βλαστάνει TÉ 

καὶ ἀνϑεῖ καὶ καρποτοκεῖ καϑάπερ ἡ περσικὴ μηλέα καὶ 
εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον ἀπορήσειεν ἂν τις οὐ μόνον ὅτι οὐ 

πρὸς πάσας ἁρμόττει τὰς ὥρας ἡ κρᾶσις, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδ᾽ 
αὐτὰ αὑτοῖς ὁμοβλαστάνει τὰ γένη καὶ ὁμοκαρπεῖ. τοῦτο 
γὰρ ἐν τοῖς κεχωρισμένοις. τῶν ὁμογενῶν ἀξιοῦμεν καὶ 
ὁρῶμεν συμβαῖνον. τὸ μὲν οὖν πάϑος ὅμοιον φαίΐένεται 
τοῖς ἐπικυϊσκομένοις ξώοις. πλήν y ἡ αἰτία τοῖς μὲν 

φανερὰ. τοῖς δὲ λόγου δεομένη. τὰ μὲν γὰρ οὐχ ἅμα 
λαμβάνουσι τὰς παρ᾽ ἑτέρων ἀρχὰς οὐδ᾽ ἴσως εἰς τὸν 
αὐτὸν τόπον οὐδ᾽ ἅμα κυΐσκεται; εἰ μὴ καϑάπαξ ἅμα | 
καταλάβοι. τῶν δὲ διὰ τί ἡ βλάστησις οὐχ ἅμα οὐ δά- 
διον εἰπεῖν" ἀνάγκη γὰρ διὰ τὸ τὰς ῥίζας μηδ᾽ ἅμα μηδ᾽ 
ὁμοίως ἔχειν ῇ τοὺς ἀκρεμόνας μὴ δέχεσθαι μηδ᾽ ἐκπέτ- 
τειν ἐξ ὧν ἡ πρώτη, βλάστησις" ταῦτα δὲ διὰ τί καὶ τί- 
vog ἕνεκα γένοιτ᾽ ἂν οὐκ εὔλογον εἰπεῖν. ἡ μὲν γὰρ 
ἄμπελος 1 μαυνομένῃ τάχ᾽ ἂν δόξειεν οὐκ ἀλόγως 'δέχε- 
σϑαι" τῷ μὲν γὰρ μὴ ἐκπέττειν τὸν καρπὸν ὑπολείμ-- 
ματα πολλὰ ποιεῖται ὑγρότητος yovíuov, ταῦτα δ᾽ ὅταν 

- ἀ[ρ ἐπιλάβῃ μαλακὸς ἐκτίκτει » καϑάπερ καὶ ἄλλοις τῶν 
δένδρων cí πορρώτεραι βλαστήσεις ἐπεγίνον δα: ἡ δὲ 
μηλέα καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα τελεσγονεῖ καὶ ἐκπέττει" δ᾽ 
ὃ τὸ μερίξεσϑαι [καὶ] ἄλλοτ᾽ ἄλλο βλαστάνειν ἄτοπον 
καὶ ταῦτ᾽ ἀπὸ μιᾶς ὁρμῆς. αἵ μὲν οὖν ἀπορίαι σχεδὸν 
αὗται καὶ τοιαῦται εἴρηνται περὶ τούτων. πρὸς δὲ τὸϊ 
τὴν αἰτίαν τοῖς ἀπορουμένοις λέγειν πρῶτον ληπτέον. 
ὅπερ εἴρηται καὶ πρύτερον ὅτι πᾶν δένδρον ἀρχὰς πολ- 
λὰς ἔχει πρὸς τὴν βλάστησιν καὶ τὴν καρποτοκίαν" τοῦτο 

δ᾽ ὥσπερ ἐλέχϑη τῆς οὐσίας ὅτι καὶ πολλαχόϑεν ξῇ ov 
ὃ καὶ βλαστητικόν. εἰσὶ δ᾽ οἵ πρῶτοι τούτων ἀναγκαιό- 
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τέροι. ἐκ τῶν ἀρχῶν δὲ τούτων οὐϑ᾽ ὅμοιοι πάντες ov 
ἴσοι 009" ἅμα βλαστάνουσιν οἱ βλαστοὶ. ἀλλ᾽ ὅταν ἢ 
πλείων συρροὴ καὶ ἰσχυροτέρα κατὰ ταῦτα ϑᾶττον καὶ 
πλεῖον" ἕκαστος γὰρ αὐτῶν ὥςπερ φυτόν ἐστιν ἐν τῷ 
δένδρῳ καϑάπερ ἐν τῇ yf μὴ ἅμα δὲ τῆς βλαστήσεως 
οὔσης μηδ᾽ ἴσης τῆς ἰσχύος εὐλόγως οὐδὲ τῶν καρπῶν 
ἡ πέψις ἅμα γίνεται πάντων" ἐπεὶ καὶ ἡ ϑέσις διαφορὰν 
ποιήσει τῶν μερῶν οἷον ἢ πρὸς ἀνατολὰς ἢ δύσεις ἢ 
πρὸς ἄρκτον ἢ μεσημβρίαν" ὥςπερ γοῦν καὶ ὅλων τῶν 
δένδρων εἰ ἐν εὐδιεινῷ τόπῳ" πρωϊβλαστὴ γὰρ ταῦτα 
καὶ πρωΐκαρπα. τοιαύτης δὲ τῆς φύσεως οὔσης τῆς κοι- 
νῆς ὅπου μὲν ὁ ἀὴρ μαλακὸς καὶ εὐδιεινὸς ὀλίγον χρό- 
νον [οὐ] βλαστητικὰ τὰ δένδρα vais καϑάπερ καὶ 
περὶ Αἴγυπτον, ὅπου δὲ χείμέριος καὶ σκληρὸς πλείω" 

| τὸ γὰρ ὅλον βραχεῖα τις ἂν γένοιτο διάλειψις δὲ d ἐκ τῆς 
γῆς τροφὴ δαψιλὴς εἴη καὶ ὁ ἀήρ εὐκραής. ἐπεὶ καὶ τὰ 

μὴ φυλλορροοῦντα παρά τισιν οἷον συκῆ καὶ ἄμπελος 
διὰ τόῦτο οὐ φυλλορφοεῖ καϑάπερ εἴρηται δι᾽ ὅτι διὰῤ- 
κὴς ἡ τροφή᾽ τουτὲ μὲν οὖν κοινὸν ἐπὶ πλειόνων ἐστί" 
τὰ μὲν γὰρ διὰ τὴν φύσιν. τὰ δὲ διὰ τὸν τόπον ἔχει τοι-- 
αὕτην. διῃρημένων δὲ τῶν μὲν φυλλοβόλων, τῶν δὲ 
ἀειφύλλων αἰτίας δ᾽ οὔσης τοῖς ἀειφύλλοις τῆς διαρ- 
κίας τῆς τροφῆς av τὰ μὲν διὰ τὴν ἰδίὰν φύσιν, τὰ δὲ 
διὰ τὸν τύπον τοιαῦτα, τρίτον δὴ καὶ ὥςπερ ἐφεξῆς τού-- 
τον τὴν ἀειβλάστησιν͵ ϑετέον, ὅτι τὸ ἀείφυλλον οὐκ 

ἀειβλαστὲς, ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν ὦ ὥςπερ foren μόνον δύ- 
νανται τὰ προὐπάρχοντα ταῦτα δὲ καὶ προςεπιγεννᾶν 
ἕτερα διὰ τὴν ἰδίαν δῆλον ὅτε φύσιν" τοῦτο δὲ καὶ ἐν 
ἄλλοις, μέχρι τινός ἐπιβλαστάνει μὲν γὰρ τὰ μὲν ἅμα, 
τοῖς ἄστροις. τὰ δὲ καὶ ἀορίστως ὥςπερ καὶ ἄμπελος. ὃ 
δὴ τούτοις μέχρι τινὸς [ἐχείνοις] δι᾿ ὅλου δέδωκεν ἡ φύ- 
σις ὥςτε καὶ βλαστοφύεῦν καὶ καρπογονεῖν. οὔσης δὲ 

9* 

οι 
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τοιαύτης τῆς οὐσίας οὐδὲν ἄτοπον ἤδη τὰ μὲν τελεοῦν, 
τὰ δ᾽ ἀνϑεῖν. τὰ δὲ βλαστάνειν, “τὰ δὲ μέλλειν" ἐπείπερ 
οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις δένδρεσιν ἅπανθ᾽ ἅμα τὰ μέρη δια-- 
φέρει δὲ τοῖς χρόνοις ὅτι τὰ μὲν ἄλλα παρ᾽ ὀλίγον. τὰ 

δ᾽ ἐφεξῆς. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο μᾶλλον ξητητέον τίς ἢ πόϑεν ἡ 
κρᾶσις καὶ ἡ σύστασις τῶν τοιούτων "ἔοικε δὲ παραπλή-- 
σιον πλὴν χαλεπώτερον καὶ τίς ἡ τῶν ἀειφύλλων᾽ προς- 
ἐπειπεῖν γὰρ δεῖ καὶ διὰ τί τοσαύτην λαμβάνει καὶ δύνα- 
ται πέττειν ὥςτε γεννᾶν ἡ γὰρ ἐπιβλάστησις καρποτο-- 
κίας ἕνεκα ἐπεὶ τό γε πλείους ἅμα καρποὺς ἔχειν τὸν 
μὲν τέλειον. τὸν δ᾽ ἀτελῆ, τὸν δ᾽ ὑποφυόμενον συμβαΐί- 
νει καὶ τῇ ἀρκεύϑῳ. καὶ ἄλλοις ὧν βραδεῖά ve ἡ ἐχπέψις 
καὶ δυφαπόπτωτος ὁ καρπός. ἡ μὲν οὖν τούτων αἰτία 
μέχρι τούτων εἰρήσϑω τὰ νῦν. 

Car. XII. Πότερα δ᾽ ἡ βλάστησις καὶ αὔξησις ἅμαιϑ 
τῶν ἄνω τε γίνεται, καὶ τῶν ὑπὸ γῆς ἢ διῃρημέναι τοῖς 
χφόνοις; ; ὥςπερ τινές φασι τὰς μὲν δίζας αὐξάνεσϑαι nec 

τοπώρου xal χειμῶνος, τὰ δὲ στελέχη καὶ τοὺς ἀκρεμό- 
νας ἔαρος καὶ ϑέρους καὶ μάλιστα δ᾽ ὑπὸ τὸ ἄστρον. 
τοῦτο δὲ κατὰ λόγον οὕτω συμβαίνειν, τῇ γὰρ πρώτῃ 
γενέσει, κατακολουϑεῖν ἐν ἐκξίνῃ γὰρ τὴν ῥίζαν πρό- 
πόρον ἢ τὸν βλαστὸν ἀφιέναι zi vr προὐπάρχειν γὰρ 
ἀναγκαῖον. ᾧ τὴν τροφὴν ἐπάξεται. φανερὸν δὲ καὶ ἐν 
ταῖς μετοπωριναῖς φυτείαις" τότε γὰρ ῥιξοῦται οὐ βλα- 

στᾶνει δὲ τὰ φυτευόμενα ἢ ἐπὶ βραχῦ τι πρὸ τοῦ ἔαρος" 
εἰ γὰρ ἦν ἄρριξα. ἐσήπετ᾽ ἄν ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἐπαινοῦσι 
ταύτην τὴν φυτείαν. ὅτι μᾶλλον τὰς ἀρχὰς ἰσχυροτέρας. 
ποιεῖ δι᾿ ὧν ἡ τοῦ στελέχους καὶ ἡ τῶν ἄλλων γένεσις" 
ὡς τά y. εὐϑὺς ἀνατρέχοντα πρὸς τὴν βλάστησιν ἀσϑενῆ 
καὶ ἄκαρπα γένεται καϑάπερ ἐπὶ τῶν σπερμάτων οὗ ̓Ζδώ- 
νεδὸς κῆποι" πιϑανὸς δὲ καὶ ταύτῃ δόξειεν. [ὧν] ὃ λόγος 
ὅτι τὰ μὲν ἄνω κωλύεται διὰ τὸν ν πέριξ ἀέρα ψυχρὸν 
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ὄντα, τὰ δὲ κάτω στεγαξόμενα τῇ γῇ καὶ ἅμα συγκατα- 
κλειόμενα ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν τῇ 
τε ὑγρότητι καὶ τροφῇ προφαύξεται. πάντα γὰρ αὐτοῖς 
ὑπάρχει δι᾽ ὧν ἡ αὔξησις καὶ ἡ γένεσις. σημεῖον δὲ καὶ 
τὸ ἐπὶ τοῦ σίτου συμβαῖνον; ὃς ὑπὸ τοῦ χειμῶνος πιλού- 
μενος διξοῦται μᾶλλον, ὃ δὴ καρκινοῦσϑαι λέγουσιν. 
ὡς τὴν ἀπὸ τῶν ἄνω δύναμιν καὶ τροφὴν εἰς τὰ κάτω 
τρεπομένην. ταύτῃ μὲν οὖν δόξειεν ἂν μερίξεσϑαι τὸ 
τῆς αὐξήσεως" τῇδε δὲ πάλιν οὐκ ἂν δόξειεν" ἔν τὲ γὰρ 
τῇ πρώτῃ γενέσει προτερεῖ μὲν ἡ δίξα τῶν "βλαστῶν οὐ 
μὴν τοσοῦτον ὥςτε χρόνου γίνεσϑαι πλῆϑος, ἀλλὰ βραχύ 
τι πάντως ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῶν ξώων ἡ καρδία καὶ τὰ περὶ 
τὴν καρδίαν" ἁπλῶς γὰρ ὡς εἰπεῖν ἡ φύσις οὐϑὲν καϑά- 
περ ἡ τέχνη ποιεῖ κατὰ μέρος. ἀλλὰ πάντ᾽ ἀϑρόα κατα- 
βάλλεται. συντελεῖ δὲ ἑτέρων ἕτερα πρότερον. εἰ δὲ καὶ 
ἐν τῇ πρώτῃ γενέσει τρῦτ᾽ ἐπί τινων ἀναγκαῖόν ἐστιν. 
"ἀλλ᾽ οὔτι γε ἐν τῇ τροφῇ καὶ αὐξήσει. τὰ μὲν πρότεῤον 
,τρέφεσϑαι, τὰ δ᾽ ὕστερον, ὥςπερ οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ξώων. 
ἀλλ᾽ ἅμα πὼς μάλιστα πάντα καὶ ὁ ὅλος ὄγκος’ ὥςπερ 
κατὰ συνέχειαν καὶ τρέφεται καὶ ἐπιδίδωσιν. ὃ καὶ κατὰ 
τὴν αὔξησίν ἐστι φανερόν. ἐπεὶ καὶ ἄτοπον εἰ τὸ ϑρε- - 
πτικὸν, ὃ δὴ διαπλάττει καὶ δίδωσι τροφὰς. διαιρεῖται 
κατὰ μέρη τὴν ἐνέργειαν " ἢ πάλιν εἴ τι τῶν σωματικῶν 
τὸ ἐνεργοῦν οἷον πνεῦμα ἢ πῦρ᾽ οὐδὲ γὰρ ταῦτα εἰχός. 
ἀλλ᾽ ὅταν ἅμα ταῖς ὥραις πινηϑῶσιν ὁμοέως δι᾽ ὅλων 

διήκειν τῶν φυτῶν" fv γάρ τι τὸ γεννῶν. οὐχ ὥςπερ 
᾿Εμπεδοκλῆς διαιρεῖ καὶ μερέξει τὴν μὲν γῆν εἰς τὰς δέ- 
fec, τὸν δ᾽ αἰϑέρα εἰς τοὺς βλαστοὺς ὡς ἑκάτερον éxa- 
τέρου χωριξόμενον, ἀλλ᾽ ἐκ μιᾶς ὕλης καὶ ὑφ᾽ ἑνὸς αὐ- 
τίου γεννῶντος. ὡς ἡ τῶν ὅλων σύστασις μικρὰν ἀεί 
τίνα λαμβάνει ἔφεξιν καὶ κατὰ τὰς τροφὰς καὶ κατὰ τὰς 
αὐξήσεις. ὥςτε δ᾽ ὅλαις ὥραις χωρίξειν μέγα κομιδῆ τὸ 
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διάστημα τῶν χρόνων. ἡ δ᾽ ὑπὸ τοῦ ψύχους κώλυσις 
τῆς βλαστήσεως ἀληϑὴς μὲν οὐκ ἔτι δὲ ποιεῖ μερισμὸν 
φυσικόν. ἀλλ᾽ ὥςπερ ἐν συμβαίνοντι τὸ προραύξεσϑαι 
τὰς ῥίξας" ὃ καὶ καϑηκούσης ἐνίοτέ γε γένεται τῆς ὥρας 
ὅταν ἀντικόψῃ ὁ χειμών ἡ. μὲν γὰρ βλάστησις κατέχε- 
ται. τὸ δὲ τῶν ῥιξῶν οὐ κωλύεται διὰ τὴν ἀλέαν ὅταν 
ἤδη. προορμώμεναι τύχωσιν εἰς ἔκφυσιν καὶ αὔξησιν ἔρ-- 

οχεσϑαι. ἀλλὰ τοῦτο οὐ τῆς φύσεως ϑετέον ὁ διακωλύειν 
ποτὲ συμβαίνει TL τῶν ἐκτὸς ἀλλ᾽ ὅσα τῇ ὁρμῇ γένεται 
τῇ αὐτῆς. ὡραίων δὲ χειμώνων 'καὶ εὐδιεινῶν γενομέ- 
vov. ἅμα τά τε ἄνω καὶ τὰ κάτω λαμβάνει τὰς αὐξήσεις. 
ἐπεὶ ὕπου ὁ ἀὴρ εὐβλαστὴς καὶ μαλακὸς βραχύν τινὰ 
χρόνον ὥςπερ εἴρηται. διαλείπουσιν αἱ βλαστήσεις οὐ 
μεριξομένων τοὺς χρόνους. τοὺς δὲ χειμῶνας. οὐ μόνον 
τὰς βλάστας. ἀλλὰ καὶ τὰς ῥέξας. εὔλογον κατέχξιν εἴπερ 
ἀπὸ τῆς τοῦ ἡλίου ϑερμότητος καὶ αἵ τούτων αὐξήσεις, 
καὶ “γενέσεις ovx εἰς πλεῖον καταλαμβάνουσαι βάϑους 
οὗ ὁ ἥλιος ἐφικνεῖται" πλὴν ἐάν που τόπος εὐδίοδος 1j 

χαὶ μανὸς καὶ κενός. μὴ γὰρ τούτου συμβαίνοντος ἀπο- 
θήσειεν: ἄν τις εὐλόγως, διὰ τί ποτ᾽ οὐκ αὐξάνονται τοῦ 

| χειμῶνος. τροφήν τὲ λαμβάνοντα καὶ ἀποστέγοντος τοῦ 
ψύχους. τάχα δὲ καὶ τοῦτο κοινὸν ἀπόρημα καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων μερῶν. ἅπαν μὲν γὰρ τὸ ξῶν τρέφεται. τὸ δ᾽ ἐν 
ὁρμῇ τῆς αὐξήσεως € ὃν (οὐκ) αὔξεται" τὰ δὲ φυτὰ. πανταχῆ 
καὶ τὰ νέα καὶ τὰ παλαιὰ προορμᾷ πρὸς αὔξησιν. εἰμὴ ἄρα 
συμβαίνει τότε μὲν αὐξάνεσϑαι τοὺς ὅλους OyxOvg ἅμα 
δὲ τῇ ὥρᾳ διαγελώσῃ τὰς ἐκβλαστήσεις y ee gone: τοῦτο 

"δὲ οἷον γένεσίς τις ἤδη δι᾽ ὃ καὶ οὐκ ἄλογον" ἐν αὑτοῖς 
ὥςπερ κύοντα κατέχειν v] συναϑροίζοντα καὶ λαμβάνοντα᾽ 
πρὸς τὴν. κύησιν ἐν οἷς ὄγκος γένεται καὶ αὔξησις. εἶϑ'᾽ 
ἅμα ταῖς ὥραις ἀποτίκτουσιν. ἔχουσι γὰρ δή τινας ot 
κλάδοι καὶ οὗ ἀκρεμόνες ἐν ἑαυτοῖς ἀρχὰς ξωτικὰς. αἵ 
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διωϑερμαινόμεναι τῇ ὥρᾳ προΐενται τοὺς β οὺς καὶ 
μὴ ῥιξουμένων. τῶν κάτω" τοῦτο δὲ μάλιστα φανερὸν 
ἐν τοῖς ἀφαιρουμένοις φυτοῖς τῶν ἀμπέλων ve καὶ ἕτέ- 
gov καὶ συντιϑεμένοις ἐν πέϑοις" προβλαστάνουσι γὰρ 
οἱ βλαστοὶ τῆς ὥρας καϑηκούσης᾽ ὁτὲ δὲ καὶ τὰ πηγνύ- 
μενα κλήματα καὶ κράδαι καὶ χάρακες ἐκ τῶν ἄνωϑεν 
ἐβλάστησαν ὅσον εἰς ἀρχὴν, κάτωϑεν δὲ οὐκ ἐρριξώϑη- 
σαν. ὡς ἔχοντα μὲν ἐν ἑαυτοῖς ἤδη. τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς 
δυνάμεις ,.τροφῆς δὲ δεόμενα μετὰ τὸν τόκον ἧς μὴ γι- 
vouévqs καταξηφαένεται. δι᾿ 0 καὶ οὐκ ἐοίκασιν κακῶς 10 

λέγειν. οἵ φάσκοντες εὐϑὺς ἀνϑεῖν τοὺς νέους καρποὺς 

ἔτι τῶν ἑτέρων ἐπόντων" τοῦτο γὰρ δῆλον ὡς δυνάμει 
λέγουσιν. τὰς μὲν οὖν αὐξήσεις ein. μὲν ἂν ἀμφοτέρως 

| συμβαίνειν, οὐ μὴν ἀλλὰ διὰ ταῦτά γε μᾶλλον ἂν τις. 

ὅλων τῶν epe: [ἢ] μεριξομένας ὑπολαμβάνοι γέ- 
Ψνεσϑαι. 

ig Car. XIII. Ζητήσει: δ᾽ ἄν τις ἐκ τῶν μικρῷ πρό- 
τερον εἰρημένων πότερον τὰ δένδρα κατὰ jme κύει 
πρὸς καρπογονίαν, τοῦ δ᾽ ἦρος ἀποτέκτει καὶ τοῦϑ᾽ οἷον 
περίοδός ἐστι χρόνοις ὡρισμένοις κοϑάπερ τοῖς ξώοις ἢ 
διὰ τὴν ἔνδειαν τῆς τροφῆς συμβαίνει καὶ διὰ τὴν ψυ- 
χρότητα τοῦ ἀέρος. εἰ γὰρ ἐν τοῖς εὐδιξινοῖρ χαὺ μαλα- 
κοῖς αἰξὶ βλαστάνουσιν οὐκ ἂν gi τεταγμένη (ἐν) τοῖς 
χφόνοις ἡ κύησις. εἰ δὲ μὴ οὔτι ys ταύταις ταῖς ὥραις 
ὡς ὅλον ἅμα βλαστάνειν πάλιν καὶ ei τι τὸ ὀργῶν ἀπο- 

τίχτειν. εἰ δὲ xal συνεχῶς ὃ ἀὴρ ἀκολουϑοέη τούτοις 
ἴσως οὐδὲ τὰ παρὰ τῶν ποιητῶν λεγόμενα δόξειεν ἂν 9 
ἀλόγως ἔχειν οὐδ᾽ ὡς Ἐμπεδοκλῆς ἀείφυλλα καὶ ἐμπε- 
δόκαρπά φησι ϑάλλειν «καρπῶν ἀφϑονίῃσι κατ᾽ ἠέρα 
πάντ᾽ ἐνιαυτόν.““ ὑποτιϑέμενός τινα τοῦ ἀέρος κρᾶσιν 
τὴν ἠρινὴν κοινήν" ἐκεῖνο δ᾽ ἄν τις ἴσως ἐν τούτοις 
ἀπορήσεϊε πότερα καὶ πεπάνσεις ὅμοιαι τῶν καρπῶν ἢ 

Li 



.- * 
24 i THEO PHRASTI 

ἐνδεέστεθαι γίνονται ἀσϑενεστέρου ὄντος τοῦ ϑερμοῦ 
καὶ τῆς ὥρας ὑγφοτέρας" τοῦτο μὲν οὖν ὡς x«9' ὑπό- 

3 ϑέσιν ϑεωρείσϑω᾽ ἐν δὲ τῇ νῦν περιόδῳ τῶν ὡρῶν ἔοικε 
τὰ δένδρα κενωϑέντα τοῦ ϑέρους ἐκ τῆς βλαστήσεως 

. καὶ τῆς καρπογονίας ἀντιπληροῦσϑαι πάλιν εἶτ ἐκ ταύ-- 
της τῆς ἀντιπεριστάσεως ἀποτίχτειν καὶ βλαστάνειν 
κατὰ τοὺς ἱχνουμένους καιροὺς. ἔχοντά πὼς τὴν κύησιν 
καὶ ἐν τοῖς μέρεσι καὶ ἐν τοῖς ὅλοις. εὐλόγως δὲ καὶ αὖ 
φυτεῖαι καὶ αἱ ἐπιβλαστήσεις γένονται κατὰ πλείους 
ὥρας δοκοῦσι δ᾽ ἐναντία πως εἶναι μετόπωρόν τε καὶ 
ἔαρ καὶ κυνὸς ἐπιτολή" ἡ γὰρ περὶ τροπὰς βραχεῖα, ἀλλὰ 

4 μετ᾽ ἀρκτοῦρον ἐπιβλαστάνει πλείω καὶ ὑπὸ κύνα. τὸ 
- μὲν ovv ἔαρ οὐδὲ ϑαυμάξεται. ξωτικωτάτη γὰρ ἡ ὥρα. 

x«l μάλιστα γόνιμος ὑγρά τις οὖσα καὶ ϑερμή. τὸ δὲ ϑέ- 
Qog ὥςπερ ἐναντίον" ξηρά τὲ γὰρ καὶ ἐμπυφοτάτη καὶ 
μάλιστα ὑπὸ τὸ ἄστρον. ἔτι δὲ τὸ μετόπωρον οὗ μόνον 
ξηρὸν, ἀλλὰ καὶ ψυχρὸν ἤδη μεταβάλλον ἐπιλαμβανού- 
σης τῆς ὥρας" ἐναντιωτάτη δὲ βλαστήσει ψυχρότης καὶ 
ξηφότης. ἀλογία μὲν γὰρ δή τις φαίνεται διὰ τούτων: 
οὐ μὴν. οὔτε πρὸς τὰς βλαστήσεις ἐναντέα ταῦτά ἐστιν 

οὔτε GU ἀσύμφωνα κατὰ τὰς δυνάμεις ἀλλ᾽ ἔχοντά τινα 
5 ὁμοιότητα. δεῖ γὰρ δὴ τὴν ὥραν ὑγρότητά τινα καὶ ϑερ-- 

μότητα ἔχειν ὥςπερ καὶ τὸ ἔαρ. αὕτη μὲν ὁμολογου-- 
μένη μάλιστα πρὸς βλάστησιν. ἐν ἀμφοῖν δὲ τοῦτο Gvp-is 

βαίνει καὶ ἐν τῇ τοῦ κυνὸς ἐπιτολῇ καὶ μετ᾽ ἀρκτοῦρον" 
ὑπὸ γὰρ αὐτὸ τὸ ἄστρον καίπερ ὄντος ἐμπύρου τοῦ 
ἀέρος ὅμως καὶ νότια πνεῖ καὶ νέφη συνίσταται καὶ αὖ-- 
τὰ τὰ δένδρα διυγραένεται φανερῶς καὶ ὑπὸ τὸν φλοιὸν 
αὐτῶν διαδίδοταί τις ὑγρότης. ὅϑεν καὶ δοαί τισι κατὰ 
τοῦτον τὸν καιρὸν εἴτ᾽ οὖν συνελαυνομένου τοῦ ὑγροῦ 
καὶ ἀντιπεριστάσεως γινομένης εἴτε δι᾽ ἄλλην αἰτέαν" 

6 πλὴν συμβαίνει γε τοῦτο καὶ τοῖς ἀνθρώποις, δι᾽ ὃ καὶ 
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αἱ κοιλίαι μάλιστα λύονται καὶ πυρετοὶ πολλοὶ γένονται 
χαϑυγραινομένων τῶν σωμάτων. δοκεῖ δὲ καὶ ἡ γῆ τότε 
-καϑυγράνϑαι μᾶλλον ὅϑεν καὶ ὑδάτων ἀναδύσεις καὶ 
ἕτεραι μεταβολαὶ γένονται πλείους. ἀλλὰ δι᾿ ἣν μὲν αἰ- 
τίαν ἕκαστα συμβαίνειν τούτων ἕτερος λόγος᾽ ὅτι δὲ ἐξυ-- 
γραινομένων τῶν φυτῶν καὶ τοῦ ἔξωϑεν ἀέρος ovx &v- 
τιπίπτοντος ἡ ἐπιβλάστησις οὐκ ἄλογος φανερὸν ἐκ τῶν 
εἰρημένων. τὸ δὲ μετόπωρον οὐχ ὥσπερ ἐλέχϑὴ ξηρὸν 
καὶ ψυχρόν ἐστιν. ἀλλὰ μᾶλλον ϑερμόν" ἅμα yàg ἐν τῇ 
τοῦ ἄστρου μεταβολὴ ἐν τῷ ἀέρι γένεται, δι᾿ ὃ καὶ ὥςπερ 
μίξιν τινὰ συμβαίνει γίγνεσϑαι τοῦ ὑγροῦ καὶ τοῦ ϑερ- 
μοῦ καϑάπερ καὶ ἐν τῷ ἦρι προςγίνεται τὸ ϑερμὸν ἀπὸ 

- τῆς ὥρας" ἐνταῦϑα δὲ τοῦ ϑερμοῦ προύπάρχοντος ὑγρό-- 
τῆς ἐπιγίνεται διὰ τὴν πύκνωσιν καὶ κατάψυξιν τοῦ 
ἀέρος. εὔλογον δὲ καὶ τὰ μὴ κάρπιμα καὶ ὅλως τὰ νέα 
τῶν πρεςβυτέρων ἐπιβλαστικώτερα, καὶ τὰ ἐν ταῖς ὑγραῖς 
καὶ χειμερέοις χώραις. τὰ μὲν γὰρ κάρπιμα καὶ πρεςβύ- 
rego ξηρότερα. τὰ μὲν εἰς τοὺς καρποὺς καταναλωκότα; 
τὰ δὲ καὶ τῇ φύσει. τοιαῦτα. τὰ δὲ ἄκαρπα καὶ νέα καὶ 
ὑγρότητα ἔχει καὶ θερμότητα πλείω. πάλιν δὲ ὅπου μὲν 
οὗ τόποι χειμέριοι καὶ ὑγροὶ τυγχάνουσι καὶ ὁ ἀὴρ sv- 
πνους ἐνταῦϑα καὶ τὰ μετοπωρινὰ γένεται μακρὰ καὶ 

. ὑγρὰ καὶ καλὰ" πολλάκις δὲ καὶ ὕδατα ϑερινὰ κατά γε 
τὰς πλείστας, ὥσϑ᾽ ὑγροῦ τοῦ ἀέρος ὄντος ἐπιγινομέ- 
νῆς ϑέρμης εὐβλαστότερα γίνεται καὶ ever) μᾶλλον" 

. ἐπεὶ καὶ τὰ δοκοῦντα δικαρπεῖν μηλεῶν τέ τινα γένη 
καὶ ἀπίων ἐν τούτοις μάλιστα. γίνεται τοῖς τόποις ἅτε 
παρεχτεινούσης ἐπὶ πολὺ τῆς ὥρας. καὶ ταχὺ τῶν προ- 
τέρων ἀφαιρουμένων ἃ μὴ πρωϊκαρπεῖ ὅμως διφορεῖ: 
ϑᾶττον γὰρ πάλιν ἀναπληροῦνται καὶ κυΐσκονται, δί ὃ 
καὶ χρῶνταί τινὲς αὐτῷ τῶν πρὸς τὴν ἀγορὰν βλεπόν--: 
τῶν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ οὐδέν γε ὡς εἰπεῖν τῶν δικαρπούντων 
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ὅμοιον γένεται τοῖς ἐξ ἀρχῆς ἀλλ᾿ ὡς δρμὴν μόνον rot 
φυτοῦ λαμβάνοντος, οὐ συνεχτελέσαντος δὲ τοῦ ἡλίου 

10χαὶ τοῦ ἀέρος. καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων ἔτι uide συμβαίνει" 

. προφαίνει γὰρ καρπὸν. καὶ ἡ ῥόα καὶ ἡ μύρφρινος ἀλλὰ 

μέχρι τοῦ προδεῖξαι μόνον. ἐπιβλαστικώτατα δ᾽ οὖν ὡς | 
εἰπεῖν τὰ μάλιστα εὐβλαστῆ τῇ φύσει. πλὴν εἴ τι διὰ 
ξηρότητα κατακωλύεται καϑάπερ ἡ ἀμυγδαλῆ καὶ εἴ τι- 
νῶν ὑπόγυιος ἡ ἀφαίφεσις. τῶν καρπῶν πρὸς τὴν τῆς 

1 ὥρας ἐπιβλάστησιν. ἐὰν ovv μακρὸν γένηκαι τὸ μετό- 
ἜΘΟΥ οὐκ ἄλογον καὶ ῥόδα γίνεσϑαι καὶ ἄλλ᾽ ἄττα τῶν 

τοιούτων ὥςπερ καὶ περὶ Ζέον φασὶ τῆς "Μακεδονίας. 
οὐκ ἰσχυρᾶς yt δεόμενα τῆς πέψεως χρόνον δὲ λαβόντα 
ἱκανὸν. ἐξέφηνε τὸ. ἄνϑος. ὅλως δὲ ὃ πλεονάκις εἴρηται 
pai καὶ ὑγροῦ τοῦ ἀέρος καὶ τὸ σύνολον εὐχράτου 
ἀεὶ δύνατον βλαστάνειν οὐ πάντα, ἀλλ᾽ ἔνια τῶν δέν- 
δρῶν τὰ δ᾽ ἐλάττω τούτων ἔτι nádáov. ὃ καὶ νῦν ἐπί τι- 
νῶν στεφανωμάτων συμβαίνει τόπους ἐχόντων εὐσκε- 

12 πεῖς καὶ προβείλουξ" διατελεῖν γὰρ, ἀνθοῦντα δοκχεῖ καὶ 
ἡ οἰνάνϑη καὶ τὸ ἴον τὸ μέλαν καὶ ἄλλ᾽ ἄττα, ϑεραπείας 
δέ τινος προςγενομένης ἔτι μᾶλλον. ὅτι δὲ μεγάλην Qo- 
πὴν ὁ τόπος παρέχεται πρόςειλος ὧν καὶ εὐσκεπὴς καὶ 
αὐτὰ τὰ δένδρα μαρτυρεῖ" φύεται γὰρ ἐν τούτοις ἔνια 
κατὰ τὴν ἄλλην χώραν οὐ φυόμενα καὶ καρποφορεῖ τῶν 

ἄλλων οὐ φερόντων καὶ ronds καὶ προβλαστᾶνει 

πρότερον τῶν λοιπῶν. ὑπὲρ μὲν οὖν τούτων ἱκανῶς εἰ- 
φήσϑοω. sx YE 

Car. XIV. Τὸ δ᾽ ἐπὶ τῶν ^p. δένδρων!ο 
ὅμοιόν TUVO τρόπον ἐστὶ τῷ ἐπὶ τῶν πφοβάτων γινομένῳ" 
ἐχεῖνα “γὰρ εὐτοκήσαντα καὶ εὐγονοῦντα πάλιν ὁρμᾷ 
πρὸς τὴν κύησιν ἐχποιούσης ἔτι τῆς. ὥρας. καὶ τὰ δέν-- 
δρα παραιρεϑέντων τῶν πρώτων καρπῶν γονεύει πάλιν 
ἑτέρους. δεῖται δ᾽ ἴσως χώρας vs εὐτρόφου τὰ τοιαῦτα 
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τῆς τε ϑεραπείας πλείονος (ἢ) ἀμφοῖν καὶ μάλισϑ᾽ ὡς 
εἰπεῖν τῆς τοῦ ἀέφος κράσεως ὅπως λάβῃ τὸν χρόνον 

ἱκανὸν εἰς τὴν κύησιν. διὰ τοῦτο γὰρ οὐδ᾽ ἐάν τις ἀφέ- 
ED τὸν καρπὸν ἢ ἄνϑος, δύναται πάλιν ἕτερα γεννᾶν 
διὰ τὸ μὴ λαμβάνειν τὸν τῆς κυήσεως χρόνον" οὐ γὰρ 
οἷόν τὲ ἄνευ τοῦ κυῆσαι γεννᾶν ἐξανηλωμένου τοῦ 
προὐπάρχοντορ. ἅμα δὲ ὥςπερ πηροῦσϑαι συμβαίνει 
τὴν ἀρχὴν διὰ τὴν ἕλκωσιν, ὥςτε βλαστάνειν ἀπὸ τού- 
TOU μὴ καινῆς ἄλλης γινομένης οὐκ ἐχποιεῖ τὸ τῆς ὥρας" 
τούτων μὲν οὖν οὕτως ταύτας ὑποληπτέον τὰς αἰτίας. 
αἱ δὲ πεπάνσεις τῶν. καρπῶν. οὐ κατὰ τὰς βλαστήσεις 
γίνονται" βλαστάνει γὰρ τὰ γε πολλὰ σύνεγγυς. αὐτοῖς 

κατὰ μίαν ὡς εἰπεῖν ὥραν" τοῦ δὲ πεπαίνειν τοὺς καρ- 

ποὺς πολλοῖς χρόνοις ὕστερον ἐκείνην τὴν αἰτίαν ὑπο- 

ληπτέον, ὅτι [τὰ] μὲν τῶν φύλλων καὶ βλαστῶν εὐκινη- 
τότερα καὶ Ócove σωματικωτέραν ἔχοντα καὶ περιττω- 
ματικὴν τὴν ὕλην. οἵ δὲ καρποὶ καϑαρωτέραν καὶ μάλι-- 
στα δὴ τῶν χυλῶν αὐτῶν αὕτη δ᾽. ἡ τῶν καρπῶν πέ- 
παῦσις εἰς ἣν πλείονος δεῖται καὶ δυνάμεως καὶ κατερ-- 

γασίας" ἔτι δὲ μεγάλας εὐϑὺς διαφορὰς ἔχουσιν οἵ καρ- 
ποὶ τῷ ξυλώδεις ἢ γεώδεις ἢ | ξηροὶ ἡ ἢ λιπαροὶ τὴν φῦσιν : 
εἶναι" δυρκατεργαστότεροι γὰρ οἷ τοιοῦτοι, δι᾿ ὃ καὶ 
προανϑοῦντα ἔνια τὸν καρπὸν ἔχει πολὺν χρόνον ὥςπερ 
ἀμυγδαλῆ" δυῤκατάπεπτος γὰρ 0 ξυλώδης᾽ τὸ δ᾽ ἄνϑος 
ὠϑεῖ διὰ τὴν πρότερον λεχϑεῖσαν αἰτίαν, ee βούλον-- 
ται πάντα ταῦτα συμμετρίαν τινὰ ἔχειν καὶ τάξιν. ἀλλὰ 
καὶ αὐτῶν τῶν ἀνθῶν ὅσα μετὰ ὀωματικῶν ὄγκων, ὀψι- 

᾿αἰτερόν τι γίνεται καϑάπερ τὸ τῆς δόας" n γὰρ τῷ κυ- 
τίνῳ τῷ &v9og. - 

IH Cip. XV... Τὰ δ᾽ ἀργὰ τῶν COHRENR προωῖβλα- 
στότερα καϑάπερ ἄμπελος, μηλέα, Ado , συκῆ, τὰ ἄλλα, 
διὰ τὸ κατέχειν ἔνια τὴν ϑερμότητα μᾶλλον μὴ ἀνασκα- 

-" 
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πτομένης τῆς γῆς μηδὲ γυμνουμένων τῶν (fiv: αὕτη 
γὰρ ἡ κινοῦσα" καὶ διὰ τὸ μηδεμίαν ἐν τοῖς ἄνω yíve- 
σϑαι πληγὴν κλωμένων ἢ καρπολογουμένων᾽ ἀφελκού- 
μενα γὰρ πόνον τε παρέχει καὶ καταψύχει καὶ εἰς ὀλίγον 
συστέλλει. τοῖς δὲ πολλοῖς διαδίδοται κατὰ μικρὰ, δι᾽ ὃ 
ταῦτα ταῖς ὥραις ὑπακούει. καὶ ἔτι δὴ καὶ μάλισϑ᾽ ὡς 
εἰπεῖν διὰ τὸ ἀκλάστων ὄντων καὶ ἀκαϑάρτων ἐν πολ-- 
λοῖς εἶναι καὶ κατὰ μικρὰ τὰς γονίμους ἀρχὰς. ὧν Éxu- 
στον διὰ τὴν ὀλιγότητα καὶ σμικρᾶς δεῖται κινήσεως καὶ 
εὐϑὺς ποιεῖται τὰς ἐκβλαστήσεις" ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ἀπίων 
ξυμβαίνει᾽ καὶ γὰρ ἐκεῖνα εὐβλαστότερα τῶν ἡμέρων 
ἐστὶ διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας εἰς πλείω γὰρ καὶ κατὰ μικρὰ 
μεμερισμένων τῶν ἀρχῶν εὐκένητα γένεται τῷ περιέχον- 
τι πρὸς βλάστησιν. ἔτι δὲ καὶ ἡ ξηρότης συμβάλλεται. 
καὶ γὰρ διὰ τοῦτ᾽ ἐλάττων ἡ ὑγρότης, τὸ δὲ ἔλαττον εὖ- 
κινητότερον. καλλίων μὲν οὖν καὶ ἀϑροωτέρα τῶν εἰρ-- 
γασμένων ἡ βλάστησις καὶ ἡ καρπογονία, προτέρα δ᾽ 
ἐκείνη. αὐτὸ δὲ τοῦτ᾽ ἄν τις ἀπορήσειε διὰ τί τὰ ἄγρια 
τῶν. ἡμέρων ἰσχυρότερα ὦ ὄντα τοὺς καρποὺς οὐ πεπαΐί- 
νει" κατὰ γὰρ τὰς δυνάμεις ἐχρῆν καὶ τὰς més. εἶναι. 
μέα μὲν δή τις αἰτία τὸ πλῆϑος τῶν καρπῶν. οὐ γὰρ 
τοσοῦτον ὑπερίσχουσι τῷ ἰσχύειν ὅσῳ πλείω τοῦ σὺμ-- 
μέτρου τὸν καρπὸν ἴσχουσιν" ἂν δὲ πλῆϑος πολὺ κἀκεί- 
νῶν OUXÉTL γένεται πέψις. δι᾽ ὃ καὶ οἱ γεωργοὶ παραι- 
ροῦσιν, ὅταν ὦσι πλείω. ἕτέρα δ᾽ ὅτι πυχνότερα καὶ 
ξηρότερα καὶ εἰς ἑαυτὰ μᾶλλον ἕλκοντα τὸ ὑργὸν, ἡ δὲ - 
τροφὴ καὶ ἡ πέψις ἐνδόσει τῆς ὑγρότητος ἣν οὐ ῥάδιον 
ἀντισπωμένην λαμβάνειν. ἁπλῶς δ᾽ οὐ τὰ ἰσχυρότερα 
καὶ τροφιμώτερα καϑάπερ οὐδ᾽ ἐπὶ τῶν ξώων, ἀλλ᾽ 
ἑτέρα τις καϑ' ἑαυτὴν πρὸς καρπογονίαν ἰσχὺς καὶ δύ- 
ναμις. μανὸν γὰρ καὶ εὐδίοδον καὶ ὑγρὸν εἶναι δεῖ τὸ 
καρποτοκῆσον. ἡ δὲ πυκνότης ἐναντίον ὥςπερ καὶ ἐπὶ 
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τῶν γυναικῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ξώων᾽" 0 καὶ ἡ γεωρ- 
. γία βούλεται ποιεῖν ἀφαιροῦσά τὲ τὰ περιττὰ καὶ τρο- 
φὴν παρέχουσα καὶ εὔειλα καὶ εὔπνοα ποιοῦσα. προφαί- 
νει μὲν οὖν πλείω καρπὸν διὰ τὸ πρότερον εἰρημένον. 
τοῦτον δὲ οὐκ ἐχπέττει διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. 

SH Car. XVI. Ἡ δὲ πέψις ἐστὶν ἐν τῷ περικαρπίῳ" 
τοῦτο δὲ δεῖ γίνεσϑαι καὶ λαβεῖν χυλὸν ἁρμόττοντα πρὸς 

τὴν ἡμετέραν φύσιν. ἴσως δὲ αὐτὸ τοῦτο πρότερον εὖ 
ἔχει διελεῖν ὅτι πέψις ἐστὶν ἡ Ἶ μὲν οὖν τῶν περικαρπέων, 

ἡ δ᾽ αὐτῶν τῶν καρπῶν. καὶ ἡ μὲν πρὸς τὰς ἡμετέρας 
τροφὰς, ἡ δὲ πρὸς γέννησιν καὶ διαμονὴν τῶν δένδρων" 
οὗ γὰρ καρποὶ καὶ τὰ σπέρματα τούτων χάριν. ἑκατέρα 
δέ πὼς ἐναντιοῦται πρὸς τὴν ἑτέραν. ἅμα γὰρ τὸ περι- 
κάρπιον ὑγρότερον καὶ πλεῖον καὶ ὁ καρπὸς ἐλάττων καὶ 
ἅμα μείξων οὗτος καὶ τὸ περικάρπιον ἔλαττον καὶ σκλη- 
ρότερον καὶ δυοχυλότερον. πρὸς ὃ δὴ καὶ ἡ γεωργία 
μεμηχάνηται κωλύουσα τὴν τούτων αὔξησιν καὶ τροφήν. 
ἅπαν γὰρ ὡς εἰπεῖν καὶ ἥμερον ἀγρίου καὶ γεωργούμε-- 

| vov ἀγεωργήτου καὶ κάλλιον εἰργασμένον τοῦ χεῖρον 
μικροπυρηνότερον ἀνυγραινόμενόν v6 μᾶλλον καὶ τὴν 
τροφὴν περισπῶν εἰς τὸ περικάρπιον, ἔτι δὲ τοὺς χυ- 
λοὺς ἐχπεπαῖνον εἰς συμμετρίαν τῆς ἡμετέρας χρείας. 
αἱ μὲν οὖν πέψεις τοσοῦτον διεστᾶσιν εἴπερ δεῖ καὶ τὴν 

μὴ εἰωϑυῖαν πέψιν λέγειν. τάχα δ᾽ ἄν τις ἀπορήσειεν 
ἐκεῖνο καὶ ἀξιώσειεν ὃ τὰ ἰσχυρότερα καταχρατεῖ τοῦτο 
καὶ τὰ ἀσθενέστερα κατακρατεῖν. τὸ δὲ σπέρμα πάντων 
ἰσχυρότατον, κοινὸν γὰρ τέλος πάντων τῶν φυτῶν ἐστιν 
ἐπείπερ ἡ τοῦ ὁμοίου γένεσις τέλος" ἅμα δὲ καὶ ἐν τοῖς 
ξώοις δοκεῖ τελειουμένης ἐπιγίνεσϑαι τῆς φύσεως, ὅταν 
δὲ ἐλλείπῃ διὰ τὴν ἡλικέαν. ῇ παρακμάσῃ διὰ τὸ “γῆρας 
ἐξαδυνατεῖ τὸ γεννᾶν. οὐκ ἀλόγως δ᾽ ἂν οὔτε ἀπορή- 
σειὲν οὔτε. ἀξιώσειεν" ἐν τελειότητι μὲν γάρ τινι τὸ 
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σπερμοφυεῖν καὶ τῶν ξώων ὅσων ἡλικίαν λάβοι *ig Gv. 

᾿οὐ μήν ye οὐδὲ τὰ ἰσχυρώτατα σπερματικώτατα ἀλλὰ 
σχεδὸν ἐναντίως ἕἑκατέρωϑεν μεριξομένης τῆς τροφῆς. 
καὶ δυνάμεως" ὅ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν συμβαένει κατὰ 
λόγον συμβαῖνον. οὕτω δὲ δεῖ τὴν ἀναλογίαν λαμβάνειν 
ὡς [εἰς] ὁπότερον ἂν τούτων ὁρμήσῃ ϑάτεφον ἐλλιπέστε-- 

gov ἔσται" διαρκεῖν γὰρ οὐ δύνᾶταν πρὸς ἄμφω" τοῦτο 
γὰρ σχεδὸν ἐν ἅπασιν ὁμολογούμενον. ἐν δὲ τοῖς φυτοῖς 
τρεῖς τινές εἰσιν οἵ μερισμοὶ , πρὸς αὐτὸ τὸ δένδρον καὶ 
τὴν βλάστησιν ὅπερ ἐναντίον τοῖς καρποῖς ἐὰν πλεῖον 

γένηται τοῦ ξυμμέτρου, διὰ τοῦτο “γὰρ ἀκαρπία" καὶ πά-- 
λιν ἐν αὐτοῖς καὶ τοῖς περικαρπίοιρ᾽ ἡ γὰρ εἰς τὸ ἕτερον 

ὁρμὴ κωλύει, τὴν ἑτέραν. ὥςπερ οὖν ἐπ᾽ ἐκείνων οὐκ 
ἄλογον οὐδ᾽ ἐπὶ τούτων, ἀλλ᾽ ἔχει τὸ ἀνάλογον" τὰ γὰρ 
ἄγρια καὶ eig τὸν καρπὸν καὶ εἰς ἑαυτὰ τὴν ὑγρότητα 
ἄγοντα παραιρεῖται τῶν περικαρπίων ὥςτε μείξω yíve- 
σϑαι τὸν καρπόν τάχα δ᾽ οὐδ᾽ Gv που δόξειεν ὅλως 
ἄτοπον εἶναι τὸ μᾶλλον ἐφικνεῖσϑαι τὰ ἄγρια τῶν σπερ- 

μάτων ὥςπερ ἄρρενὰ ὄντα πυκνότερἄ. τε καὶ ξηρότερα 
τὴν φύσιν διαϑηλύνουσι γὰρ αἵ κατεργασίαι καὶ et 
τροφαί" τοῦτο μὲν οὖν ὡς xc9' ὁμοιότητά τινα λεγέσϑω 
πορρωτέρω κείμενον" τῶν δὲ πεπάνσεων εἰς μὲν τὴν 

᾿ γένεσιν αὕτη κυριωτέρα; πρὸς δὲ τὴν ἡμετέραν χρείαν 
ἡ τῶν περικαρπίων. ἐν ποτέρα ὃὲ δεῖ ϑέσϑαι τὸ τελειό- - 
τερον ἄλλος λόγος᾽" ἐπεὶ οὕτω γε καὶ ὧν τοῖρ᾽ φύλλοις 

μόνον χφώμεϑα καὶ ὧν ταῖς ῥίζαις ὥςπερ τῶν λαχάνων. 

αὕτη κυριωτέρα πέψις Sara. καέτοι γε τούτων τὸ τέλος 

ἐν τοῖς σπέρμασιν οἷς ἡμεῖς οὐδὲν χφρώμεϑα πρὸς τὴν 

τροφήν. ἔστι. δέ τις καὶ οὗτος ὃ λόγορ᾽ ὡς διὰ τὴν ψυ- 

χρότητα τῶν ἀγρίων οὐ δυναμένων πέττειν. τοὺς δὲ πυ- 
ρῆνας ἐκ τῆς ξυλώδους καὶ περιττωματικῆς γένεσϑαι 

τροφῆς ὥςπερ τὰ [ὀστὰ] ἐν τοῖς ξώοις" αὐτὸ μὲν τοῦτ᾽ 

4! 
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ἴσως οὐ κακῶς εἰ 0 πυρὴν ἐκ τοῦ γεώδους καὶ ξυλώ- 
δους, ἀλλὰ τὸ σπέρμα ovx ἔϑ᾽ ὁμοίως. ἀλλ᾽ ἐκ τῆς κα- 
ϑαρωτάτης περιττώσεως. πέφυκε δὲ τὰ ϑερμὰ μάλιστα 
σπερμοφυεῖν 7 ϑερμότερα ἂν εἴη. καίτοι γε τῆς τῶν 
ἡμέρων ϑερμότητος ἐκεῖνο φέῤεται σημεῖον ἡ τῶν ὀπῶν 
δύναμις" ὁ μὲν. γὰρ τῆς συκῆς τὸ γάλα πήγνυσιν, ὁ δὲ 
τοῦ ἐρινεοῦ οὐ πήγνυσιν ἢ κακῶς. πρὸς αὐτὸ δὲ τοῦτο 8 
πάλιν ἀντικεῖταί τις ἑτέρα καϑόλου πίστις ὑπὲρ τῆς ϑερ- 

μότητος, ὅτι τὰ ἄγρια μᾶλλον ἐν τοῖς ψυχροῖς δύνανται 

διαμένειν καὶ ὅλως δὲ διὰ ϑερμύτητα ἡ ἰσχύς. ἀλλ ὑπὲρ 
| μὲν τούτων τάχα ἂν ὕστερον εἴη λεκτέον. πλείων γὰρ ὁ 

λόγος καὶ ἔχων τινὰ ἀπορίαν, ποῖα ϑερμὰ καὶ ψυχρὰ καὶ 
ποίοις διοριστέον καὶ αρορέτι τὸ ποῖον τὸ αἴτιον εἴτε μό-- 

νον εἴτε μεϑ' ved tt καὶ ἡχυλῶν δὲ ἡ πέψις δόξειεν ἂν ἔχειν 9 

διαίρεσιν καὶ ἁπλῶς καὶ πρὸς ἡμᾶς οἷον ὅσα ταῖς δριμύτησι 
καὶ ὅσα τοῖς φαρμακώδεσι καὶ ὀπώδεσι χυλοῖς, ἃ δὴ καὶ 
ἐπαινοῦσι καὶ μάλιστα χφῶνται τοῖς τοιούτοις. ταῦτα μὲν 
οὖν ὥρπερ ἰδιότης τις φύσεως πρὸς ἣν δῆλον ὅτι καὶ 
ef τροφαὶ καὶ at κατεργασίαι τείνουσιν ἢ τοὐναντίον αὖ 
ἀγρίαι καϑάπερ τῷ σιλφίῳ. καὶ τῇ καππάρει καὶ εἴ τι 

ἄλλο φεύγει τὴν ἐργασίαν. ἢ εἴ τι πάλιν αὖ διώκει τὴν 
| ξηρὰν καὶ ὑ ὑγρὰν καὶ χειμερινήν: αὐτοῦ δὲ τούτου τάχ᾽ 10 
ἂν τις πάλιν ἀπορήσειε κοινήν τινὰ ἀπορίαν καὶ καϑό- 
λου πότερα τὴν φύσιν ἐκ τῶν αὐτομάτων μᾶλλον ϑεω- 
ρητέον ἢ ἐκ τῶν κατὰ τὰς ἐργασίας καὶ ἐν ποτέροις τὸ 
κατὰ φύσιν. σχεδὸν δὲ τούτῳ ταὐτὸ, μᾶλλον δὲ μέρος 
τούτου καὶ πότερον ἐκ τῶν ἀγρίων ἢ καὶ ἐκ τῶν ἡμέρων. 
ἡ μὲν γὰρ φύσις ἐν αὑτῇ τὰς ἀρχὰς ἔχει καὶ λέγομεν τὸ 
[μὲν] κατὰ φύσιν, τὸ δ᾽ ἐκ τῶν αὐτομάτῶν τοιοῦτον" τὸ 
9 ̓ἔξωϑεν ἄλλως τε καὶ κατὰ τέχνην" ἀφ᾽ ἑτέρας γὰρ 
ἀρχῆς. οὐδ᾽ ἐν τοῖς ξώοις ὅσα πλάττεται ἢ καταναγκά- 1 
Cero πρὸς μικρότητα καὶ μέγεϑος καί τιν᾽ ἄλλον τύπον 
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τῆς μορφῆς οὐ ϑετέα ταῦτα κατὰ φύσιν. ἡ δ᾽ ἀεὶ πρὸς 
τὸ βέλτιστον ὁρμᾷ καὶ τοῦϑ᾽ ὥσπερ ὁμολογούμενόν ἐστι, 

ταύτῃ δὲ καὶ τὰ τῆς ϑεραπείας" ἅμα γὰρ καὶ τελείωσις 
γένεται τῆς φύσεως ὅταν ὧν ἐλλιπὴς τυγχάνῃ ταῦτα 

: προρλάβῃ διὰ τέχνης οἷον τροφῆς τε ποιότητα καὶ ἀφϑο- 
νίαν καὶ τῶν ἐμποδιξόντων καὶ τῶν κωλυόντων ἀφαέρε- 
σιν᾽ ἃ παρέχουσι δῆλον ὅτι καὶ οἱ οἰχεῖοι τόποί πρὸς 
ἕκαστον, ἐν οἷς δή gapev. δεῖν ϑεωρεῖν τὰς φύσεις αὐὖ- 

12 τῶν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ἀπὸ τῶν ἐἔξωϑεν μόνον παφέχου-. 

σιν οἷον ἀέρος καὶ πνεύματος καὶ ἐδάφους καὶ τροφῆς, 
ἡ δὲ γεωργία καὶ ἐν αὐτοῖς μετακινεῖ καὶ μετατέϑησιν" 
ὥςτ᾽ εἴπερ καὶ ἐκεῖνά γε προραπαιτεῖ πρὸς τὸ βέλτιον 
καὶ ταῦτα προςδέχοιτ᾽ ἂν ὡςὰν οἰχεῖα᾽ προςαπαιτεῖν δ᾽ 
αὐτὴν καὶ ξητεῖν εὔλογον ἄλλως τε καὶ ἐκ τούτων ἦρτης 
μένην καὶ ἐν τούτοις ἔχουσαν τὰς ἀρχάς" ἐπεὶ κἀκεῖνο 
τοῖς αὐτομάτοις ἄτοπον συμβαίνει καὶ ὥςπερ παρὰ φύ- 
σιν τὸ ἐκ τῶν σπερμάτων χείρω γέίνεσϑαι καὶ ὅλως μὲν 
ἐξίστασϑαι τοῦ yévovg: οὐδὲ γὰρ δὴ τοῦτο κατὰ φύσιν, 

18 ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ ὅμοίον ἀπογεννᾶν. αἱ μὲν οὖν ἀπορίαι gj 6-2 

δὸν αὗταί τε καὶ τοιαῦται; φαίνεται δὲ καὶ ἐκ τῶν πρό- 
τερον εἶναι δῆλον ὅτι διαιρετέον τὰς φύσεις ὥςπερ καὶ 
τὰς πέψεις λέγομεν. τοῖς μὲν γὰρ ἡ αὐτόματος ἡ οἰὐκειο-- 

: τέρα, τοῖς δὲ ] τῆς 'ϑεραπείας καὶ γεωργίας, ἔνια δ᾽ ἀμ-- 
φοτέρως. ἐξ ὧν καὶ διαιρετέον ὥρπερ καὶ ἡ φύσις διή- 
ρηται ἡμέροις καὶ ἀγρίοις ὁμοίως ἔν ve ξωοις καὶ φυ- 
τοῖς. ἑκατέροις γάρ ἐστι πολλὰ φυσικὰ καὶ οἰκεῖα καὶ 

πρὸς σωτηρίαν καὶ πρὸς διαμονὴν καὶ πρὸς αὔξησιν καὶ 
βλάστησιν καὶ τῶν καρπῶν γέννησιν. ἴσως δὲ καὶ ἐν 
αὐτοῖς τοῖς καρπίμοις πάλιν ἂν τις. διέλοι τὰ μὲν εἷς τὸ 
αὐτόματον ἀφιεὶς, τὰ δ᾽ εἰς ἐπιμέλειαν καὶ κατεργασίαν 
μόνον. ἀλλὰ γὰρ τούτων μὲν ἐνταῦϑ'᾽ ὁ διορισμός. 

Cap; XVII. Περὶ δὲ τῆς πέψεως ὅϑεν ὁ λόγος ἐξέβη. 

-- 
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πάλιν τὰ ἐπίλοιπα Jahn ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πᾶν ὧν μὲν 
ὁ καρπὸς ὑγρὸς καὶ γυμνὸς ἢ λεπτὸν ἔχων περὶ αὑτὸν 
κέλυφος ταῦτα μὲν πρωΐκαρπα καϑάπερ ἄμπελος καὶ 
συκῆ. μάλιστα δὲ συκάμινος αὕτη γὰρ γυμνὸν ἔχει τὸν 
καρπὸν ὥςϑ᾽ ὅσον ἂν ὁ ἥλιος ἐπέλϑῃ, ταχὺ προηλλοίωσε 
βραχείας δέομενον ϑερμότητος" ἅμα δὲ καὶ ἐν αὐτῷ Gvv- 

εργάζεται δύναμις ἰσχυρὰ καὶ ἀϑρόως ἐπιοῦσα καϑάπερ 
καὶ πρὸς τὴν βλάστησιν᾽ ἡ γὰρ ὀψιότης ἐποίησεν ἀϑροι- 
σμὸν, ὅϑεν αἵ τε βλαστήσεις ἀϑρόαι καὶ μετὰ φορᾶς γέ- 
ψονται νεανικῆς ὥςτε καὶ ψόφον ποιεῖν καϑάπερ τινές 
φασι καὶ at πέψεις ταχεῖαι παρόμοιον γὰρ τὸ συμβαῖ- 
vov ὥςπερ καὶ τοῖς σίτοις ὑπὸ τῶν χειμώνων κατεχομέ- 
votg* ἀνεϑέντες γὰρ οὕτω ταχείας ποιοῦνται τὰς αὐξή- 
σεις ὥςτε μὴ πολὺ καϑυστερεῖν ἢ μὴ κατὰ λόγον τοῖς 

ΙΗ εὐδιξινοῖς. ἡ μὲν οὖν τῆς συκαμένου διὰ τοῦτο πρώϊος. : 
ὡς δὲ Μενέστωρ φησὶν, ἡ μὲν βλάστησις αὐτῆς ὀψία διὰ 
τὴν ψυχρότητα τοῦ τόπου, ἡ δὲ πέψις ταχεῖα διὰ τὴν 
ἀσϑένειαν᾽ οἱ δὲ τῆς ἀμπέλου καὶ τῆς συκῆς ὀψιαίτεροι, 

ὅτι xal τὰ κελύφη περίκειται καὶ ὑγρότης πλείων καὶ 
παχυτέρα. καὶ τὸ μὲν σῦκον μεῖξον τῷ ὄγκῳ καὶ ἀϑροω- 
τέρα πως ἡ πέψις αὐτῶν, οἵ δὲ βότρυες καὶ τῷ πλήϑει 
πλείους ὡς πρὸς τὴν δύναμιν καὶ ἐν τούτοις ἀϑρόος ὃ 
καρπὸς καὶ οὐ διειλημμένος, ἔτι δὲ ὑπόσκιὸς καὶ οὐχ 
ὁμοέως ὑπαέϑριος καὶ ἡ ὑγρότης πολλὴ. φύσει γὰρ τὸ 
δένδρον φίλυδρόν ἐστιν. ἔτι δὲ καὶ ταύτῃ συμβαίνει τὸ 
μὴ ἀϑρόον ἀλλὰ κατὰ μέρος πέττειν Ov ὃ καὶ πολὺν δια- 
μένει χρόνον καὶ ἐπὶ πλεῖον δὴ τούτοις ἡ ὑγρότης λεπτὴ 
καὶ ὑδατώδης. ἅπαντα γὰρ τὰ γλυκέα βραχυτέρας ποιεῖ 
τὰς πεπάνσεις, ἐὰν δὲ δή τις καὶ πρὸς τὰς ἡμετέρας χρείας 
ποιῇ τὰς ἀφαιφέσεις ἔτι μᾶλλον. αὐτῶν μὲν οὖν τού- 
τῶν σχεδὸν ἐν τούτοις αἷ αἰτίαι τοῦ πρότερον καὶ ὕστε- 
ρον. οὐ μὴν καϑόλου τῶν δένδρων ἐστὶ τὸ πρώϊον. πολ- 

THEOPHR. Il. 9 
'] 



94 . . THEOPHRASTI 
- 

Ael γὰρ διαφοραὶ καὶ ἀμπέλων καὶ συκῶν ὥςτ᾽ ἐνίων 
πόρρω πάνυ πεπαίνεσϑαι, δι᾿ ὅπερ ἴσως τὰς καϑόλου. 
λεκτέον αἰτίας. πρωΐκαρπα μὲν ὅσα μήτε κάϑυγρα μήτε 
ψυχρὰ τοῖς ὀποῖς, ἔτι δὲ γυμνὰ ἢ λεπτοῖς ὑμέσι περιεχό-- 
μενα καὶ τὴν πέψιν ἔχοντα τῶν χυλῶν ὑδαρῆ καὶ μὴ 
παχεῖαν" ὀψίχαρπα δὲ τὰ ἐναντία τούτων ὅσα κάϑυγρα. 
καὶ ψυχρὰ καὶ τοῖς καρποῖο D τοῖς περικορπέοιβ ξυλώδη 
καὶ σκληρὰ καὶ ὧν αἵ περιοχαὶ τοιαῦται καὶ ἅμα πλείους, 

ἔτι δὲ ὧν οἱ χυλοὶ καὶ πρὸς τὰς πέψεις λιπαροὶ ἢ ἄλλην 
τινὰ ἔχοντες παραπλησίαν δύναμιν. (ἐὰν ξηροί τε καὶ 
ὀλέγην ἔχοντες ἅμα καὶ τοιαύτην ὑγρότητα πρὸς τὴν 
πέψιν) ἅπαντα γὰρ ταῦτα κωλυτικὰ τῶν πέψεων. ἐκ δὲ 
τῶν καϑ᾽ ἕκαστα ϑεωροῦσι σύμφωνος 0 λόγος τῶν γι- 
γνομένων. τῶν γὰρ ἀειφύλλων ἅπανϑ'᾽ ὡς εἰπεῖν ὀψί- 
καρπα. ξυλώδεις δὲ οἵ καρποὶ καὶ τὰ περικάρπια καϑά- 

περ πεύκης, πίτυος, κυπαρίττου, τῶν δ᾽ αὖ ξηροὶ ἢ 
λιπαροὶ ἢ γλισχρότητά τινα ἔχοντες, ὥςπερ ὃ τῆς κέδρου 
καὶ τῆς ἰξύας, δι᾿ ὃ καὶ οὐκ ὄντες μεγάλοι δυςκατέργα- 
στοι τῷ εἶναι τοιοῦτοι καὶ ἅμα διὰ τὴν πυκνότητα μικρὰ 
καὶ ἡ ἐπιρροὴ καὶ ἡ ἐπίσπασις ὅλη. τῶν δὲ μὴ ἀειφύλ- 
λων ὅσα κάϑυγρά τε καὶ ψυχρὰ καὶ ὅσα γεώδη καὶ γὰρ 
ἡ ψυχρότης καὶ τὸ πλῆϑος δυβέργαστον καὶ τὸ γεῶδες 
“καὶ ἡ ξηρότης ὥςπερ τῶν ἀχφάδων καὶ τῶν βαλάνων. 
ὅσα δὲ κέκφαται πρὸς τούτοις καὶ ἐν ϑερμασίᾳ τυγχάνει 
καὶ μανὰ ταῦτα καὶ πρωϊβλαστῆ καὶ πρωΐχαρπα συμμε- 
τρίαν ἔχοντα τῆς μίξεως καὶ ἐν αὑτοῖς καὶ πρὸς τὸ πε- 
ριέχον. χφὴ ὃὲ λαμβάνειν ἕκαστα ὥςπερ τῶν εἰρημένων : 
ἐὰν μή τις E κώλυσις. οὐδὲ γὰρ ἕν τούτων κύριον ἐπε- 
νεγκεῖν οὔτε πρωϊκαρπίαν οὔτε ὀψικαρπίαν οὐδέ γε 
πλείω [ἢ] πάντα, ἐὰν ἕτερ᾽ ἄττα ἐναντιώτατα. λέγω δ᾽ 
οἷον ἔνια γυμνόκαρπα μὲν, ὄψια 02, καϑάπερ μέλαξ καὶ 
ἄλλ᾽ ἄττα βοτρυώδη. τὰ δὲ πρὸς τῷ ὀψέῳ καὶ κατὰ μέρος 
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πεπαίνεται καϑάπερ ὁ βάτος. τούτων γὰρ τὰ uiv, ὅτι 
Ψυχρὰ τῇ φύσει, ὀψέκαρπα καὶ ὀψιβλαστῆ, ὅσα δὲ 
γυμνὰ καὶ ἀκέλυφα οὐχ (xav περιλαμβανόμενα τῇ ὥρα" 
τὰ δ᾽ ὅτι ξηρὰ τῇ φύσει" πᾶν δὲ τὸ ξηρὸν ἰκμάδος δεῖ- 
ται καὶ πρὸς τροφὴν καὶ πρὸς πέψιν" ὡς δὲ ὁ βλαστὸς 9 
ἀμφοτέρων μετέχει τῶν ὡρῶν ἐπὶ πολὺν χρόνον παρεκ--᾿ 
τείνων" ἀλλ᾽ ὥστε. τύπῳ εἰπεῖν ταύτας ὑποληπτέον 
εἶναι τὰς αἰτίας. ἐπεὶ καϑ᾽ ἡλικίαν ὀψικαρπότερα καὶ 
(ἡ κατὰ τὰς ἐνιαυσίους ὥρας οἷον τὰ νέα τῶν φυτῶν. 
διὰ πλῆϑος ὑγρότητος καὶ τὸ ὅλον τροφῆς ὀψέκαρπα. τὰ 
δ᾽ αὖ πάλιν ὡς ὀψέφορα πόρρω τῆς ἡλικίας ὄντα καϑά- 
περ τὸ ἐν Αἰγύπτῳ λεγόμενον δένδρον ὃ ἑκατόστῳ ἔτει 
μυϑολογοῦσι φέρειν καρπόν. ἡ δ᾽ αὖ συκάμινος οὐδὲ 
πέττειν δύναται δι᾽ εὐτροφέίαν καὶ πλῆϑος ὑγρότητος 
μὴ ἐπικνισϑέντων καὶ ἐπαλειφϑέντων ἐλαίῳ τῶν 'καρ- 
πῶν. οὐ μόνον δὲ τὸ πλῆϑος ὀψικαρπεῖν ποιεῖ τῆς τρο- 
φῆς. ἀλλὰ καὶ ἀκαρπεῖν ἔνια, καϑάπερ ἐπί τε τῶν ἀμ- 
πέλων εἴρηται καὶ ἐπὶ τῶν ἀμυγδαλῶν καὶ ὅλως τῶν 
διατιτραινομένων καὶ τοῖς παττάλοις κολαξομένων. ἅπαν-- 10 

τὰ γὰρ ὅταν τοῦτο πάϑωσι, τῆς ὑγρότητος ἀπελαϑείσης. 
τὰ μὲν ἐξ ἀκάρπων κάρπιμα,. τὰ δὲ καλλικαρπότερα καὶ 
ἐγχυλότερα γένεται. τῆς δὲ ἀμυγδαλῆς ἐάν τις ἐγκύψας 
τὸν πάτταλον ἀποκαϑάρῃ τὴν ἐπιρροὴν τῆς ὑγρότητος. 
ἐπὶ ἔτη δύο ἢ τρία καὶ γλυκεῖαν ἐκ πικρᾶς γίγνεσθαί 
φασι. δοκεῖ δὲ καὶ ἡ συκῆ ῥιξζοτομηϑεῖσα καὶ κατασχα- 
σϑεῖσα εὔφορός τε ἐξ ἀφόρου γίνεσϑαι καὶ πολυκαρπεῖν 
μᾶλλον. σχεδὸν δὲ καὶ [τὸ] περὶ τὰς ἀμπέλους τὰς τρα- 
γώσας ὅμοιόν ἐστιν. καὶ γὰρ τούτων ἀφελεῖν δεῖ καὶ. 
ἀντισπάσαι τὴν εἰς τὴν ιανιὸ ὁρμὴν ὅπως καρποτο--: 

κῶσιν. 
!ü Car. XVIIL. Ἐν τῷ αὐτῷ δέ πως γένει τῆς αἰτέας 
ἐστὶ καὶ τὸ μὴ τὴν ἀρίστην καὶ πίειραν καὶ βαϑύγειον 

3* 
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ἀρίστην εἶναι τοῖς δένδροις ἀλλὰ τὴν δευτέραν, τῷ δὲ 
σίτῳ ἐκείνην. ἐν μὲν γὰρ τῇ [ἀρίστῃ] κατὰ βάϑους ἰού- 
σῆς τῆς ῥίζης καὶ τῆς χώρας εὐτραφοῦς πλείω τῆς συμ- 
μέτρου τροφὴν ἐπισπῶνται, ἐν δὲ τῇ λεπτογείῳ καὶ μὴ 
βαϑείᾳ τὰς ῥίζας ἀναγκαῖον ἐπιπολαιοτέρας εἶναι καὶ 

' τροφὴν ἐλάττω καὶ σύμμετρον᾽ ἐπεὶ καὶ ἐν ταῖς ψαφα-- 
ραῖς καὶ ταῖς πετρώδεσι δύνανται λαμβάνειν ἵχανὴν 
καϑιέντα καὶ βιαξόμενα ταῖς δέζαις. ἔτι δὲ καὶ κατα-- 

, A δ». er , - D ? 

Vvuysw τὰς ῥίζας ἡ ye πετρώδης δοκεῖ μᾶλλον ὁπερ ἐπι-- 
» λιτὸν ς A - 2 Y - ὡἰ ? ΄ ζητεῖ τὰ δενδρα. ὁ δὲ Givog ἐν μὲν ταῖς ἀγαθαῖς συλ-- 

λαμβάνει μὲν πλείω διὰ τὸ μὴ κατὰ βάϑους εἶναι τὰς 
óífag ....-. év δὲ ταῖς μοχϑηραῖς καὶ καταξηραίνεται 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν πολλάς" καταψύξεως δὲ δεῖται διὰ τὸ μὴ 
κατὰ βάϑους sive, ὅταν δὲ ἐπομβρέαι γένωνται οὐ πο-- 
λὺς ὁ διασωξόμενος καὶ χείρων ἐστίν. ἐπεὶ καὶ οἱ τῶν 
δένδρων καρποὶ διὰ τὸ κρατεῖσϑαι τῷ πλήϑει τῆς τρο-- 
φῆς ἐξίστανται τῶν γενῶν ὥςπερ ἐλέχϑη πρότερον. ἄτο-- 

zov δ᾽ ἂν δόξειεν τὸ τῶν ὁμογενῶν ἔνια τὰ μὲν εἶναι 
"7 * sg? x , μὲν τὸ » 

πρῶϊα. τὰ δ΄ ὄψια καϑάπερ συκαῖ τέ τινὲς καὶ ἄμπελοι 
M , ν 5 3 i - 1 , , xal μηλέαι καὶ ἄπιοι καὶ ταλλα᾿ τῶν γὰρ ξώων οὐδὲν 

τοιοῦτον πλὴν κυνὸς, ἀλλὰ παρισόχρονα κατὰ τὰς κυή-. 
σεις καὶ τὰς ἐκτροφὰς, ἀλλὰ μόνον παραλλάττει ταῖς 
ὥραις κατὰ τοὺς τόπους καὶ μάλιστά γε ξυνανϑρωπευό- 
μενα. τάχα μὲν οὖν καὶ αἱ βλαστήσεις ἐνέων ὕστεραι 

, N93 ὧν 3 ᾿ 2 32953 Ὁ - 
καὶ παραδιδόασι τὸ ἀνάλογον. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ὧν τοῦτο 
μέν ἐστιν ἔοικεν ὥςπερ ἐν ὁμωνυμίᾳ γένεσϑαι τὸ ἀπό- 
Qqua* ἔστι γὰρ εὐϑὺ τῇ φύσει καὶ τοῖς ξώοις καὶ τοῖς 
φυτοῖς ὥςπερ τὰ ἥμερα καὶ τὰ ἄγρια καὶ τὰ πολύκαρπα, 
τὰ δὲ ὀλιγόκαρπα, τὰ δ᾽ ὅλως ἄκαρπα. τὸ γὰρ τῶν ég- 
νεῶν ἕτερον γένος οὐ δυνάμενον πέττειν οὐδὲ διϊκνεῖ- 
σϑαι πρὸς τὴν τελείωσιν. ἕτερον δὲ καὶ τὸ τῶν ἀμπέ- 
λῶν τῶν μαινομένων καλουμένων, αἵ οὐ μόνον βλαστά-- 
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νουσιν,, ἀλλὰ καὶ πέττουσι καὶ ἀνθοῦσι καὶ βοτρυοῦνται 
'χαὶ οὐ δύνανται τελειοῦν. ὡφαύτως δὲ καὶ τῶν ῥοῶν 
καὶ εἴ τι ἄλλο μέχρι τοῦ ἄνϑους ἀφικνεῖται μόνον. ἐν 
γὰρ τῇ ἰδίᾳ φύσει τὰς διαφορὰς ἕκαστα τούτων ἔχοντα 
δικαίως ἕτερ᾽ ἂν λέγοιντο κατὰ τὸ εἶδος. ὅσα δὲ δύναν- 
ται βλαστάνειν καὶ ἀνθεῖν καὶ πεπαίνειν κατ᾽ ἄλλα καὶ 
ἄλλα μέρη καϑάπερ ἡ μηδικὴ μηλέα ταῦτα μείζω τινὰ 
ἔχει καὶ ἰδιωτέραν δύναμιν ἐν ἑαυτοῖς εἴπερ αἰεὶ διὰ τέ- 
λους τοῦτο δρᾷ᾽ παρόμοιον γὰρ τὸ συμβαῖνον ὥςπερ ἐν 
τῷ ἀέρι πρότερον ἐλέχϑη τῷ μαλακῷ καὶ εὐχράτῳ xe 
ὃν ἡ καρποφορία καὶ ἡ βλάστησις" πλὴν ἐκείνων μὲν ὁ 
ἀὴρ αἴτιος δι᾿ ὃ καὶ πᾶσι κοινὸν, ἐνταῦϑα δὲ ἡ τοῦ 
δένδρου φύσις καὶ δύναμις εὔκρατος οὖσα πρὸς ἁπάσας 
τὰς ὥρας. 

iH Car. XIX. Ἐπεὶ δ᾽ ἕτερον τὸ περικάρπιον, τοῦτο 
γὰρ πρὸς τὴν χρῆσιν ἡμῶν, ἀνάγκη μὲν τούτων ὅρον 
τινὰ καὶ (τὸν) χρόνον εἶναι. τὸν δὲ ὑπερβάλλοντα λυ- 
μαΐνεσϑαι χειμώνων τε καὶ ὑδάτων καταλαμβανόντων᾽" 
τῶν δὲ καρπῶν μὴ εἶναι" συγκχαταρθφέουσι γὰρ τούτοις 
προεχπηδῶσιν ὥςπερ οἱ τῆς πιττώδους πεύκης καὶ ὅλως 
τῶν κωνοφόρων" προρηρτημένων γὰρ ἔτι τῶν κώνων 
ἐκπηδᾷ τὰ κάρυα καὶ καταλείπονται κενοί. ταὐτὸ δὲ 
συμβαίνει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν κυπαρίττων, ἀλλ᾽ ἔνϑα 
μὲν τὸ σπέρμα καρυῶδες. ἔνϑα δὲ ὑμενῶδες καὶ ἀμενη- 
νόν. ὅσα μὲν οὖν ξυλώδεσιν ἢ δερματικοῖς τισι περιέχε- 
ται χαϑάπερ τά τε κάρυα καὶ βάλανοι ταῦτα μὲν περι- 
στεγόμενα διατηρεῖται πρὸς τὴν τῆς βλαστήσεως ὥραν, 
ὧν δὲ σαρκώδη τὰ περικάρπια ταῦτα δὴ σηπομένων καὶ 
περιρρεόντων αὐτὰ καϑ᾽ αὑτὰ σώξεται. τὰ μὲν ὄντα 
ξυλώδη καϑάπερ τὸ γίγαρτον καὶ ὁ τοῦ φοίνικος καὶ ó 
τῆς ἐλάας πυρὴν, τὰ δὲ ἐν ὑμέσι καὶ χιτῶσι περιεχό-- 
μενα πλείοσι. τὰ δὲ καὶ ἀλλήλοις πως συνημμένα καὶ 
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κοινὴν περιοχὴν ἔχοντα καϑάπερ καὶ τὰ τῶν ἀπίων καὶ 
μήλων" ἅπαντα γὰρ ταῦϑ᾽ ὡς εἰπεῖν ἐν μείξοσι περι- 
καρπίους ἵνα πλείω διαμένῇ; Xoóvov. “τῶν uiv οὖν καρ-- 
πῶν αὕτη φυλακὴ καὶ σωτηρία πρὸς τὴν γένεσιν. ἡ δὲ 
τῶν περικαρπίων παραμονὴ ὅρον τινὰ ἔχει καϑάπερ ἐλέ-. 
χϑη πρὸς τὴν χρείαν. ἐπεὶ καὶ οἵ χυλοὶ χρονιξόμενοι καὶ 
ἀνυγραινόμενοι χείρους γίνονται. τῶν δὲ οὐδὲ πλείους 
(οὐδὲ) ἀπό τινος ὥρας ὥςπερ οὐδὲ τῶν ἐλαῶν ἀπ᾿ ἀρ- 
κτούρου" μέχρι τούτου γὰρ τὸ ἔλαιον ἐγγένεσϑαι δοκεῖ, 
ἀπὸ δὲ τούτου τῆς σαρκὸς ἡ αὔξησις, καὶ ἐάν ys δὴ 
πλείω ποιῇ ὕδατα καὶ χεῖρον γένεσϑαι τὸ ἔλαιον ἀμύρ- 
γην λαμβάνον πλείω, πολλάκις δὲ καὶ σηπομένου τοῦ 

καρποῦ. περιμένουσι, δὲ [τὴν] πέπανσιν καὶ οὐκ εὐθὺς 
ἀφαιροῦσιν ὅτι καὶ ἡ κατεργασία καὶ ἡ ἀφαέρεσις χα- 
λεπωτέρα καὶ ἔτι τὰ δένδρα λυμαίνοιτ᾽ ἂν βαβδιξόμενα. 

φαίνεται δ᾽ οὖν εἴπερ τοῦτ᾽ ἀληϑὲς ἡ τοῦ ϑερμοῦ φύ-- 
σις δημιουργεῖν τὸ ἔλαιον καὶ τὴν λιπαρότητα τοῦ χυ- 

᾿λοῦ συμμετρίαν ἔχουσα πρὸς τὸ ὑποκείμενον. ἡ δὲ 
πλείων ὥςπερ ἀλλοτρία καὶ ἐπέϑετος πρὸς περιττώμα- 
τος χώραν... .. οἷον ἀντισπῶσα μᾶλλον εἰς τὴν σάρχα 
τὴν τοῦ χυλοῦ δύυναμιν᾽ ὃ καὶ τοῦ ϑέρους καὶ τοῦ χει- 
μῶνος συμβαίνει γιγνομένων ὑδάτων ἐκ Διὸς καὶ Bosxo- 
μένων τοῖς ναματιαίοις ἐν ὁρμῇ τῆς αὐξήσεως οὔσης. 
ἐκσαρκοῦνται γὰρ καὶ ἀπολλύασι τὸ ἔλαιον διὰ τὴν πο- 
λυτροφέαν ἂν μὴ μετὰ ταῦτα αἰϑρίαι γινόμεναι κατα- 
ξηράνωσιν, οὕτω δὲ σώξεται καὶ πληϑύει μᾶλλον. ὅπερ 
ἤδη καὶ πρότερον πολλάκις γέγονε καὶ τὸ τελευταῖον 
ἤδη ἐπ᾽ ἄρχοντος Νικοδώρου, δι᾽ ὃ καὶ ἡ 0 ῥύσις ἐγένετο 
καλλίων ; ἐκ γὰρ τῶν ἡμίσεων ἡ αὐτή. τὰς μὲν πέψεις ; 
ὅτι πρὸς τὴν χρείαν τὴν ἡμετέραν εὑρίσκομεν ἐκ τού- - 
τῶν καὶ ἐκ τῶν πρότερον UAE ἐν οἷς ὑπὲρ τῶν ἀγρίων 
εἴπομεν. - 
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i Car. XX. Φέρει δὲ τοὺς χαρποὺς τὰ μὲν ἐκ τῶν 
ἔνων, τὰ δὲ ἐκ τῶν νέων βλαστῶν διεστῶτα ταῖς φύσε- 
σιν &U9 Ug κατὰ τὰς κράσεις. ὅσα μὲν ξηρὰ καὶ πυκνὰ 
καὶ ξυλώδη ταῦτα μὲν ἐκ τῶν ἔνων, ἅτε μικρᾶς καὶ βρα- 
χείας οὔσης τῆς ἐπιρροῆς. ἅμα δὲ καὶ ὁ βλαστὸς ἀσϑε- 
νὴς dre μήτε μετενεγκεῖν δύνασϑαι μήτε κατασχεῖν, 
ὥρπερ ὁ τῆς ἐλάας. ὅσα δὲ ὑγρὰ καὶ μανὰ καὶ τὸ ὅλον 
εὐτραφῆ, ταῦτα ἐκ τῶν [véov]* ἀϑρόα γὰρ ἡ ὁρμὴ καὶ 
πολλὴ, δι᾿ ὃ ἄμφω. δύναται ποιεῖν ἅμα τόν τὲ βλαστὸν 
καὶ τὸν καρπόν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τῶν ἔνων φέ- 
φοντ᾽ ἀποβλάστημά τι ποιεῖται μικρὸν καὶ οὐκ εὐθὺς ἐκ 
τοῦ ξυλώδους 0 καρπός οὐδὲ γὰρ οὐδὲ πέφυκεν ἂν μή 
τὶ παράλογον. ἰδιωτάτη δὲ καὶ πρὸς τὰ ἄλλα καὶ πρὸς 
αὐτὰ τὰ ξυλώδη τῶν καρπῶν ἡ γένεσις τοῦ φοίνικος, οὐ 
τῷ φέρειν ἀπό τινων ἔνων ἢ νέων. ἀλλὰ τῷ κυούμενον 
'πρότερον ὥςπερ, τὰ σταχυηρὰ τῶν σπερμάτων ἐκφαί- 
v&v. ἐκ γὰρ τῶν ὁμογενῶν, ἃ καλοῦσί τινες πλοῖα. 

περιρρηγνυμένων. ἐκφαίνεται καϑάπερ στάχυς ἡ ῥάβδος 
ἔχουσα πρὸς ἑαυτῇ τὸν καρπόν. αἰτιάσαιτο δ᾽ ἂν τις τὴν 
ξηρότητα τοῦ δένδρου καὶ τὴν ὅλην μορφήν᾽ ἐπεὶ γὰρ 
φυλακῆς ot καρποὶ δέονται καὶ ἔξω συνιστάμενοι καὶ ἐξ 
αὐτῶν προφαινόμενοι τοῖς μὲν ἄλλοις τὰ φύλλα ταῦτα 
ποιεῖ καϑάπερ εἴρηται" τούτον δὲ ἐπείπερ, οὐ παρὰ τὸ 
φύλλον ὁ καρπὸς ἀναγκαῖον ἐν αὐτῷ πὼς τὴν σύστασιν 
γενέσϑαι ὅπως ἰσχύων ἤδη καὶ μεμορφωμένος ἀποδοϑῇ 
τῷ ἀέρι. διόπερ ἐν τῷ συγγενεῖ καὶ οἰκείῳ τὴν κύησιν 
ἐξέτεκεν. ἴσως δὲ εἴπερ ὅμοιον τὸ σταχυοβολεῖν τοῦτο 
καὶ πλειόνων ἐστὶ καὶ τὴν αἰτίαν κοινήν τινα λεκτέον" 
ἀλλ᾽ εἰ ἄρα μόνῳ τῶν δένδρων τῷ φοίνικι τοῦτο συμ- 
βαίνει" τὸ γὰρ ἴδιον ἐν τοῖς ὁμογενέσι ϑαυμάξεται" 
περὶ μὲν οὖν τούτου σκεπτέον. παρενιαυτοφόρα δὲ καὶ 
οὐχ ἐπετειοφόρα τῶν δένδρων ὡς τύπῳ λαβεῖν τὰ ξηρὰ 
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καὶ ξυλώδη καὶ ὅσα μὴ ἐκ τῶν νέων, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν évov. 
φέρει τοὺς καρπούς. οἷον γὰρ προσυλλέξαι δεῖ καὶ προ- 
γεννῆσαι τὸ γεννῶν" οὐ δύναται δ᾽ ἅμα ταῦτα διὰ τὴν 
πρότερον λεχϑεῖσαν αἰτίαν. ὥςπερ τὰ εὔχυλα καὶ sU— 
τροφα᾽ μάλιστα δ᾽ ἐπιδήλως ἡ ἐλάα τοιοῦτο, καὶ γὰρ 
ἀσϑενέστατον xol ἐπικηρότατον καὶ ἅμα ῥαβδιζομένη 
πονεῖ καὶ κατακοπτομένη τὰς ϑαλείας" ἐπεὶ ὅσοι γε μὴ 
οὕτω συλλέγουσιν, ἀλλὰ αὐτομάτως ἀεὶ τὴν ἀπορρέου-- 
σαν καὶ ἀποσείοντες ἐπετειοφορεῖν φασι μᾶλλον. μέγα 
δὲ καὶ αἱ χῶραι διαφέρουσιν. ἐν γοῦν τῇ Ὀλυνϑίᾳ ga- 
σὶν ὡς ἀεί τι καρποφορεῖ. παραλλαγὴν δὲ ποιοῦνται 
κατὰ τριετίαν. ὅσα δὲ ἰσχυρότερα τῶν ἐκ τῶν ἔνων φε-- 
ρόντων οἵας ἂν 0 ϑεὸς ἄγῃ τὰς ὥρας οὕτως καὶ τὰ τῶν 
καρπῶν ἀποδιδόασιν, ὥςπερ καὶ τὰ ἐκ τῶν νέων καρ- 
ποφοροῦντα᾽ καὶ γὰρ ταῦτα ξυνακολουϑεῖ ταῖς ὥραις 

καὶ τῇ κράσει τοῦ ἀέρος. συμβαίνει δὲ, ὅταν εὐβλαστῶσι 
ἄγαν, ἀκαρπεῖν μᾶλλον, ὅταν δ᾽ εὐκαρπῶσιν, ἀβλαστεῖν 
ὡς οὐ δυναμένης εἰς ἄμφω διήκειν τῆς φύσεως, ἀλλὰ 
καὶ καταναλισκούσης ϑάτερον πρὸς ϑάτερον. ἔδιον δὲ 
τὸ ἐπὶ τῆς συκῆς καὶ τῶν λευκῶν ἀμπέλων συμβαῖνον, 
ὥς τινές φασι ταῦτα γὰρ ὅταν εὐβλαστῶσι τότε μά- 
λιστα εὐκαρπεῖ. εἰ δὲ τοῦτό ἐστι καὶ τὸ πρότερον εἰρη--. 
μένον ἀληϑές" ἡ γὰρ εὐβλάστεια ἀφαιρεῖται τοὺς χαρ- 
πούς" γίένετᾶι δὲ τοῦτο μάλιστα χώρας ἀρετῇ καὶ ἐσχύξ 
τῶν δένδρων ἐν γῇ μὲν γὰρ ἀφϑόνῳ τάδε ἑλκῦσαι δεινὰ 
διὰ τὴν ἰσχὺν, ὥςπερ ἡ ἀμυγδαλῆ καὶ ἡ δόα. δῆλον δὲ 
Gg, ὅσα τὴν φύσιν ἀσϑενῆ. ταῦϑ'᾽ ἥκιστα ὑπερβλαστά- 
νει. ἀλλὰ σύμμετρος αὐτῶν ἡ εὐβλαστία γίνεται πρὸς 
τὴν καρπογονίαν" δεῖ γὰρ μήϑ᾽ ὑπερβλαστὲς μήτε κα-᾿ 
κοβλαστὲς εἶναι τὸ καρποτοκχῆσον. 7 δὲ συκῆ καὶ ἡ &u- 
πελος ἡ τοιαύτη μάλιστα λαμβάνει τὸ ξύμμετρον διὰ τὴν 
ἀσϑένειαν᾽" δεῖ δὲ joo: καὶ χώραν εἶναι μὴ ἀγαϑὴν, t ἵνα 
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μηδ᾽ ἐκ ταύτης ἡ ὑπερβολὴ. διόπερ εἰς τὰς νήσους τὰ 
τοιαῦτα μᾶλλον ξυμβαίνει. κοινὸς δὲ ὁ λόγος περὶ πάν- 
TOv τῶν ἀσϑενῶν. τούτου μὲν οὖν ἐντεῦϑεν τὸ αἴτιον 
ὑποληπτέον. ' : 

Car. XXI. Ἐν ἅπασι δὲ τοῖς καρποῖς τὸ περικάρ- 
πιον πρότερον μᾶλλον ἢ αὐτός γε ὁ καρπὸς καὶ τὸ σπέρμα 
γένεται" τοῦτο δ᾽ οὐ μόνον ὅτε ξυλώδη καὶ πυρηνώδη 
γένεται τὰ πολλὰ τῶν σπερμάτων. τὰ δὲ τοιαῦτα συνί- 
σταται βραδύτερον, ἀλλὰ καὶ ὅτι τέλος ὥςπερ ἐλέχϑη τὸ 
σπέρμα, δεῖ δὲ τὸ ἕνεκα ἄλλου πρότερον ἢ ἐκεῖνό γε εἷ-- 
ναι" ἐν προὐπάρχοντι γὰρ ἡ τῶν τοιούτων γένεσις. δι᾽ 
ὃ οὐχ ἅπαντα ἐνίων τὰ περικάρπια σπερμοφόρα καϑά- 
περ τῶν βοτρύων αἱ μικραὶ ῥάγες ὡς οὐκέτι δυναμένης 
τελειῶσαι τῆς φύσεως ταύτας᾽ γλυκεῖαι δ᾽ οὐδὲν ἧττον 
τῶν μεγάλων. 7 καὶ δῆλον ὡς ἄρα ῥᾷον ἐχπέψαι τὸ πε- 
ρικάρπιον" ἔοικε γὰρ ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἀέρος καὶ 
τῆς ὥρας συνέψεσϑαι τὸ δὲ σπέρμα τῆς φύσεως ἰδιώτε-- 
ρον εἶναι. πρὸς ἡμᾶς δὲ τὰ μὲν [ἐν] οὐδενὶ, τὰ δὲ ἐν 
ἐλάττονι λόγῳ. ἐλάττων γὰρ ἡ χρεία, δι᾿ ὃ καὶ τὰ ἀπύ- 
ρηνα καὶ τὰ μαλακοπύρηνα μάλιστα ξητοῦμεν καὶ ἐφ᾽ 
ὅσον δυνάμεϑα τοῦτο σπεύδομεν ὥςπερ οἱ τοὺς βότρυς 
τοὺς ᾿ἀγιγάρτους ποιοῦντες. ἡ δὲ φύσις δῆλον ὡς ἀμ- 
φοῖν ἀποδιδόναι βούλεται τὸ σύμμετρον. ὁπότερον δ᾽ 
ἂν πλεονάξῃ ϑάτερον ἔλαττον᾽ τοῦτο δὲ τῶν μὲν δι᾽ 
ὑγρότητα καὶ ἁπλῶς εὐτροφίαν γίνεται" δι᾿ ὃ καὶ τὴν 
γεωργίαν ἔφαμεν ξυμπονεῖν. τῶν δὲ διὰ ξηρότητα καὶ 
πυκνότητα καὶ τὸ ὅλον ἀτροφίαν. καὶ πρὸς μὲν τὴν éxa- 
τέρου τελείωσιν καὶ πέψιν. τάχα δὲ καὶ τῶν φυτῶν γέ- 
νεσιν ὅλως καὶ πρωϊβλαστίαν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τήν τε 
τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ ἡλίου δύναμιν αἰτιατέον καὶ τὰς ἰδέας, 
ἑχάστων φύσεις εἴτ᾽ οὖν ὑγρότητι καὶ ξηρύτητι [καὶ 
πυκνότητι] καὶ μανότητι καὶ τοῖς τοιούτοις διαφερούσας 
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sive ϑερμότητι καὶ ψυχρότητι xol γὰρ ταῦτα τῆς φύ- 
σεῶς᾽ τούτων δὲ τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν τῇ αἰσϑήσει φα- 
νερά᾽ τὸ δὲ ϑερμὸν. καὶ ψυχρὸν ἐπείπερ οὐκ εἰς αἴσϑη- 
σιν, ἀλλ᾽ εἰς λόγον ἀνήκει; διαμφιςβητεῖται καὶ ἀντιλέ- 
pese καϑάπερ τὰ ἄλλα τὰ TQ λόγῳ κρινόμενα" περὶ 
ὧν καλῶς ἔχει διωρέσϑαι πῶς, ἄλλως τ᾽ ἐπεὶ καὶ πολλὰ 
πρὸς ταύτας ἀνάγεται τὰς ἀρχάς. ἀνάγκη δὲ ἐκ τῶν 
συμβεβηκότων ἅπαντα τὰ τοιαῦτα σκοπεῖν" éx τούτων 
γὰρ κρένομεν καὶ ϑεωροῦμεν τὰς δυνάμεις. μία μὲν οὖν: 
αἰτέα λέγεται τῶν ϑερμῶν καὶ ψυχρῶν ἡ εἰς τὸ κάρπιυ- 
μον ἀνάγουσα καὶ ἄκαρπον ὡς τῶν μὲν ϑερμῶν καρπί- 
μῶν ὄντων, καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ξώων τῶν γονίμων 
καὶ ἀγόνων καὶ τῶν ξωοτόκων καὶ ὠοτόκων. ἑτέρα δ᾽ ἡ 
κατὰ τὰς χώρας ϑερμὰς ἢ ψυχράς" τὰ γὰρ ἐναντία ἐν 
ταῖς ἐναντίαις δύνασϑαι διαμένειν, τὰ μὲν ϑερμὰ ἐν 
ταῖς ψυχραῖς. τὰ δὲ ψυχρὰ ἐν ταῖς ϑερμαῖς. οὕτω γὰρ 
εὐθὺς καὶ τὴν φύσιν γεννᾶν ὡς ὑπὸ μὲν τοῦ ὁμοίου 
φϑειρομένων. διὰ τὴν ὑπερβολὴν, ὑπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου | 
σωζομένων otov εὐκρασίας τινὸς γινομένης. ὥρπερ aa 
Ἐμπεδοκλῆς λέγει περὶ τῶν foov' τὰ γὰρ ὑπέρπυρα 
τὴν φύσιν ἄγειν εἰς τὸ ὑγρόν. συνηκολούϑηκε δὲ ταύτῃ 
τῇ δόξῃ καὶ Μενέστωρ οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ξωώων, ἀλλὰ καὶ 
ἐπὶ τῶν. φυτῶν" ϑερμότατα γὰρ εἶναι φησὶ τὰ Mt 
ἔνυγρα οἷον σχοῖνον κάλαμον κύπειρον, 0v ὃ καὶ ὑπὸ 
τῶν χειμώνων οὐκ ἐκπήγνυσθϑαι" καὶ τῶν ἄλλων ὅσα. 
μάλιστα ἐν τοῖς ψυχροῖς δύνασϑαι διαμένειν οἷον ἐλά-- 

την πεύκην κέδρον ἄρκευϑον κιττόν᾽ ἐπὶ τούτου γὰρ 
οὐδὲ τὴν χιόνα τῇ ϑερμότητι ἐπιμένειν" ἔτι δὲ σκο- 
λιὸν εἶναι διὰ τὴν ἐντεριώνην ϑερμὴν οὖσαν καὶ δια-- 
στρέφειν. velie δ᾽ αἰτίαν ipsis TOU πρωϊβλαστῆ καὶ 
πρωΐχαρπα εἶναι" φύσει γὰρ καὶ o ὀπὸς αὐτὸς ὧν ϑερ- 
μὸς καὶ βλαστάνειν πρωὶ ποιεῖ καὶ πέττειν τοὺς καρ- 
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πούς σημεῖον δὲ ποιεῖ καὶ τούτον τὸν κιττὸν καὶ ἕτερ᾽ 
ἄττα. τετάρτη δὲ ἡ τῶν ἀειφύλλων᾽ διὰ γὰρ ϑερμότητα 
καὶ ταῦτα οἴεται διατηρεῖν, τὰ δὲ ἐνδείᾳ τούτου φυλλο- 
βολεῖν. προβεπελέγει δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ τὰ τοιαῦτα 
σημειούμενος ὅτι τὰ πυρεῖα. ἄριστα καὶ κάλλιστα ἐχπυ- 
φοῦται τὰ ἐκ τῶν ἐνύδρων ὦ ὡς. τὰ μάλιστα τοῦ πυρὸς ὄῦντα 
τάχιστα ἐχπυρούμενα.. καὶ τὰ μὲν ὑπὲρ τῆς ϑερμότητος 
λεγόμενα σχεδὸν ταῦτ᾽ ἐστιν. 

Ἢ  ὔ». XXII. Ἔχει δ᾽ ἀπορίαν εὐθὺς ἐπὶ τοῦ πρώ- 
. TOU λεχϑέντος ὡς οὔκ ἐστι và καρπιμώτερα ϑερμότερα. 
τὰ γὰρ ϑήλεα τῶν δένδρων πολὺ καρπιμώτερα μὲν, ἧτ- 
vov δὲ ϑερμὰ τῶν ἀρρένων ὅπερ ἐκ τῆς τῶν ξώων ὁμοι- 
ὅτητος ληπτέον καὶ μὴ ὁμωνύμως. ἔτι δὲ οὐδὲ τὰ ξῶα 
τὰ πολυγονώτερα ϑερμότερα οὐδὲ ἀνάπαλιν ψυχρότερα 
τὰ ὀλιγογονώτερα καϑάπερ τὰ σαρκοφάγα. καὶ λαίμαρ- 

γα. μόνα γὰρ τῶν ϑερμῶν δοκεῖ κύων καὶ vg πολυτο- 
κεῖν. αὐτῶν δὲ τῶν ὁμογενῶν τὰ ὁμοειδέστερα πολυ- 
γονώτερα, καϑάπερ ἐπὶ τῶν ὀρνίϑων. ἡ γὰρ ϑερμότης 
ἐξαύξειν φαίνεται καὶ διαρϑροῦν τὰ μέλη καὶ σκληρύ- 
νειν. ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ξωογονέαν καὶ εἰς τὴν. καρποτο- 
κέαν καὶ πέπανσιν συμμετρίας τινὸς δεῖ τοῦ ϑερμοῦ καὶ 
οὐχ ὑπερβολῆς. εἴπερ αὕτη μὲν ξηραίνει καὶ πυκνοῖ 
μᾶλλον. ὥςτε ταῦτα μὲν ἐν ἀμφιδόξῳ. προςφδεόμενα δέ 
τινος διορισμοῦ. περὶ [δὲ] τῶν ἐνύδρων ῥῴων ἡ 1 ἄμφις- 
βήτησις" οὐ γὰρ οὔτε γεννᾶν οὔτε εὖ τρέφειν οὔτε σώ- 
ξειν πέφυκε τὸ ἐναντίον. ἀλλὰ τὸ ὅμοιον. ἐπεὶ καὶ Ἐμ- 
πεδοκλεῖ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦτ᾽ ἄτοπον. ὅπερ καὶ. 
ἐν ἑτέροις εἴρηται. τὸ γεννήσασαν ἐν τῷ ξηρῷ τὴν φυ- 
σιν μεταίρειν εἰς τὸ ὑγρόν" πῶς γὰρ ἂν διέμενεν ἢ πῶς 
οἷόν τε καὶ διαμένειν ὁντιναοῦν χρόνον εἴπερ ἦν ὅμοια 
τοῖς νῦν ἔτι δ᾽ αὐτὸ τὸ συμβαῖνον κατὰ τὴν νῦν yév- 
νησιν ἀποσημαίνει. ἅπαντα γὰρ φαίνεται và ξῶα καὶ τὰ 
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φυτὰ καὶ διαμένοντα καὶ γεννώμενα ἐν τοῖς οἰχείοις τό-- 
ποις ὁμοίως ἔνυδρα καὶ χερσαῖα καὶ εἶ τις ἄλλη τοιαύτη 
διαφορά. δι᾽ ὃ καὶ ἀπαϑῆ μὲν ὑπὸ τούτων. παϑητικὰ 
δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐναντίων ἅτε μεγάλης τῆς μεταβολῆς γινο-- 
μένης. ἀσύμφωνοι δὲ καὶ αἵ δόξαι πρὸς αὑτὰς ὅταν ἅμα 
τε τὰ ἔνυδρα ϑερμότερα ἡ καὶ τὰ καρπιμώτερα. πολλὰ 
γὰρ ἄκαρπα τῶν ἐνύδρων καὶ πάλιν ὅταν τά τε ztgoi- 
βλαστῇῆ καὶ πρωΐχαρπα καὶ τὰ ἀείκαρπα καὶ ἀείφυλλα 
ϑερμὰ λέγωσιν" ὀψικαρπότατα γὰρ ὡς εἰπεῖν τὰ ἀεί- 
φυλλα. καὶ τὸ ὅλον ὥςπερ πρότερον εἴρηται, [τὰ] πρωΐ-- 
βλαστῆ καὶ πρωΐκαρπα δι᾿ ἀσϑένειαν. ἔνια δὲ παρα- 

κολουϑεῖ βλαστάνοντα καὶ ἀνθοῦντα πλείω χρόνον ὥς-- 
περ καὶ ἐν τοῖς ἐπετείοις ὁ ἠριγέρων ἔχων δῆλον ὅτι 
συμμετρίαν τινὰ κατὰ τὴν ἐπιρροὴν τῆς τροφῆς. ὃ δὲ 
προςεπιλέγει περὶ τῶν πυρείων οὐκ ἂν τις ἴσως φαίη 
ϑερμότητος. ἀλλὰ ξηρότητος εἶναν σημεῖον" ἡ γὰρ τρέ-- 
ψις ἐστὶν ἡ ποιοῦσα τὸ πῦρ᾽ σφοδροτέρα δὲ ἐν τούτοις. 
ἡ καὶ μᾶλλον ἐξαεροῦν δυναμένη τὸ ὑγρόν. ἀλλὰ δὴ u&-- 
λιστα ἐκεῖνα φαίνεται καὶ κατὰ τὴν αἴσϑησιν ϑερμὰ 
καὶ κατὰ λόγον τὰ λιπαρά τε καὶ τὰ δριμέα καὶ εὔοσμα 
οὕτως ἔχει" πάντα γὰρ ταῦτα δοκοῦσι ϑερμότατα εἶναι. 
διὸ καὶ ξηρά τε ὄντα καὶ ὡς ἐπὶ πᾶν πυκνὰ καὶ ἀσαπῆ 
καὶ τοὺς χυλοὺς ἔχοντα λιπαροὺς καὶ δριμεῖς" ὅϑεν τέ 
ἐστι καὶ ἄφρων" καὶ ἡ πεύκη ϑερμὴ καὶ εὐπύρωτός 
ἐστιν οὐ μὴν μόνα γε ταῦτα, ἀλλὰ καὶ ἄλλα δοκεῖ 
ϑερμὰ εἶναι καϑάπερ καὶ ἡ φίλυρα καὶ ὅλως ὅσα τὴν 
τοῦ σιδήρου βαφὴν ἀνίησι. χρὴ δὲ χαὶ ταῖς τοιαύταιρ 
δυνάμεσιν ἀϑρεῖν. τὰ ϑερμὰ καὶ ἐπικρίνειν, οἷον ὅσα 

κατὰ τὰς προςφορὰς τοῖς σώμασι ϑερμότητάς τινας ἐμ-- 
ποιεῖ καὶ πέψεις ἢ συντήξεις ἢ καὶ τὸ ὅλον κατὰ τὴν 
ἁφὴν καὶ τὴν γεῦσιν διαδίδωσι τὴν αἴσθησιν" οὐ γὰρ 
ἔτι ταῦτα λόγου δεῖται πρὸς τὴν πίστιν. ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν 
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ἰατρῶν χρεία μαρτυρεῖ καὶ ἡ αἴσϑησις" ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ 
πᾶν πλείω ταῦτα ἐν τοῖς ϑερμοῖς ἢ ψυχροῖς ἢ ovx ἐλάτ- 
τῷ γίνεται" δι᾽ ὃ καὶ πρὸς τὴν ἐν τοῖς ἐναντίοις γένεσιν 
καὶ τοῦτ᾽ ἀμφιςβητεῖται. τὸ μέντοι παρέπεσϑαί τινα 
τροφὴν εἰς τὸ διαμένειν ἐν τοῖς ψυχροῖς ἔνια τῶν ϑὲρ- 
μῶν τάχ᾽ ἄν τις συγχωρήσειεν" ἀλλὰ τὰ ποῖα καὶ πῶς 
τοῦτο πειρατέον διορίζειν, εἰ μὴ ἄρα ἁπλῶς ἰσχύϊ τινὶ 
μᾶλλον ἢ διξῶν ἢ τῶν ὅλων σωμάτων ἡ διαμονὴ, καϑά- 
περ καὶ τῆς ἀπίου καὶ τῆς ἀχράδος καὶ τῆς ἀμυγδαλῆς, 
ἃ δὴ καὶ ἥκιστα ἐκπήγνυται. καὶ περὶ μὲν ϑερμότητος 
ἐκ τούτων ληπτέος ὁ διορισμός. 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΦΥΤΩΝ AITION TO B 

Cap 1. Περὶ δὲ τὰς βλαστήσεις καὶ καρποτοκίας 
“τῶν δένδρων καὶ ἁπλῶς τῶν φυτῶν ὅσα μὴ πρότερον 
εἴρηται πειρατέον ὁμοίως ἀποδοῦναι διαιροῦντες χώρις 
ἕχαστα τά τε κατὰ τὰς ἐνιαυσίους ὥρας γινόμενα καὶ ὅσα 
κατὰ τὰς γεωργικὰς ϑεραπείας. δύο γὰρ δὴ μέρη ταῦτ᾽ 
ἐστὶ, τὸ μὲν ὥςπερ φυσικὸν καὶ αὐτόματον τὸ δὲ τέχνης 
καὶ παρασκευῆς δεόμενον εἰς τὸ εἶναι" ὁ λόγος δ᾽ ἀμ- 
φοῖν ἐστιν οὐχ ὃ αὐτὸς ἀλλ᾽ ὁ μὲν οἷον φυσικὸς ὃ δὲ 
ἐπινοητικός οὔτε γὰρ ἡ φύσις οὐϑὲν [ποιεῖ] μάτην 1j 
τε διάνοια βοηϑεῖν ϑέλει τῇ φύσει. ἐπεὶ δὲ πρότερα τὰ 
τῆς φύσεως ὑπὲρ τούτων καὶ ῥητέον πρότερον. μέγιστον : 
μὲν οὖν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν παντὶ δένδρῳ καὶ ἡμέρῳ καὶ 
ἀγρέῳ καὶ ὅλως δὲ φυτῷ παντὶ πρὸς εὐβλάστειαν καὶ 
εὐκαρπίαν τὸ χειμασϑῆναι χειμῶσιν ὡραίοις καὶ καλοῖς" 
οὕτω γὰρ «6 βλαστήσεις κάλλισται καὶ αἵ καρποτοκίαι 
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γένονται. καλὸς δὲ χειμὼν ἐὰν πολυύδρέαν τε ἔχῃ βό- 
φειον καὶ χιόνος πλῆϑος καὶ τὸ ὅλον ψύχη χώρις πάγου" 
δεῖ γὰρ κεκενωμένα τὰ δένδρα. μετὰ τοὺς καρποὺς ἀν- 
τιπληρωϑῆναι πάλιν τῆς τροφῆς καὶ ταύτην πέψαι καὶ 
κατασχεῖν εἴπερ εὐβλαστῆ καὶ εὔκαρπα μέλλει γενήσε- 
σϑαι. τροφῆς μὲν οὖν πλῆϑος ἐν ὄμβρου πλήϑει, τὸ δὲ 

κατασχεῖν καὶ πέψαι ταύτην ἐὰν ὃ χειμὼν πιέσῃ καὶ μὴ 
εὐθὺς ἡ ἐκδρομὴ γένηται. τὰς γὰρ ῥίξας ὀρεγομένας 
ἀφϑόνου τροφῆς διαδιδόναι δεῖ παντὶ τῷ δένδρῳ καὶ 
ταύτην ὥςπερ κυουμένην καὶ πεττομένην χρόνον λαμ- 
βάνειν σύμμετρον. οὐκ ἔσται δὲ τοῦτο ἐὰν μὴ κατάσχῃ 
τὰ ψύχη" τάχυ γὰρ ἢ μαλακότης. τοῦ ἀέρος ἐκκαλεῖται 
τὴν βλάστησιν" δι᾿ ὃ τούς τὲ ὄμβρους συμφέρει βορεί- 
ους μὴ νοτίους εἶναι καὶ πλῆϑος χιόνος ὅπως τηκομένη, 

κατὰ μικρὸν διαδύηται πρὸς τὸ ἔδαφος καὶ μὴ ἀϑρόον 
τὸ ὑγρὸν ἀπορρυῇ προςπεσὸν ἅμα τε καὶ τὴν γῆν &va- 
ξυμοῖ συγκατακλείουσα καὶ ἐναπολαμβάνουσα τὸ ϑερ-- 

μόν. ὃ καὶ τοῖς σπέρμασι συμφέρει" ῥιξωϑέντα γὰρ καὶ 
ἐπισχύσαντα τῇ πιλήσει καὶ τῇ καταπιέσει τοῦ ψύχους 

᾿ἅμα τῇ ὥρᾳ διαγελώσῃ ταχείας ποιεῖ καὶ ἀϑρόας τὰς 
ἀναδόσεις.. ἀλλὰ τὰ μὲν σπέρματα προςεπιξητεῖ καὶ τοὺς 

, ἠρινοὺς ὑετοὺς μᾶλλον κατὰ μικρά τε καὶ πλείους yuvo- 
μένους διὰ τὴν ἀσϑένειαν καὶ τὸ ἐπιπόλαιον τῶν ῥιξῶν" 
ταχὺ γὰρ ἀναξηραίνονται καὶ ταχὺ πάλιν δέονται" τὰ 
δὲ δένδρα καὶ ἰσχυρότερα καὶ βαϑυρριζότερα καὶ ἅμα 
διάπλεα τροφῆς ἐν ἑαυτοῖς ὥστε τρόπον τινὰ μᾶλλον 
τοῦ συνεργήσοντος δεῖσϑαι πρὸς τὴν πέψιν καὶ τὴν 
βλάστησιν᾽ σημεῖον δὲ τὸ μὴ βλαστάνειν πρὸ τοῦ ἦρος. 

ὅτι δὲ ἡ πολυύδρία συμφέρει τοῖς δένδροις κἀκεῖϑεν ἡ 
φανερόν ἐν γὰρ ταῖς ἐπομβρίαις ἅπανϑ᾽ ὡς εἰπεῖν εὖ-- 
σϑενεῖ μᾶλλον. ἀλλ᾽ ὅταν μὲν ὦσι νότιαι διυγραένον- 
ται καὶ ἀσθενέστερα γίνονται βορείων δ᾽ οὐσῶν ἐσχυρά 
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τε καὶ ἐχπέττει μᾶλλον ἅτε τῆς μὲν γῆς διακόρου οὔσης 
αὐτά τε ξυνεστῶτα μᾶλλον καὶ ἐναπειληφότα τὸ οἰκεῖον 
ϑερμόν. ὅπου γὰρ ἀεὶ μάλιστα μαλακὸς ὁ ἀὴρ ἐνταῦϑ' 
ἡ εὐβλαστία καὶ εὐκαρπία γένεται τῶν δένδρων ὥςπερ 
ἐν Αἰγύπτῳ διά ve τὴν εὐτροφίαν καὶ διὰ τὸ μηδὲν ἀν- 
τικόπτειν τῶν ἔξωϑεν᾽ ἀφϑόνου γὰρ τῆς τροφῆς οὔσης 
καὶ τοῦ ἀέρος εὐτρόφου εὐλόγως ἡ εὐβλαστία καὶ εὐ- 
καρπία. πρὸς δὲ τὸ ποιοῦν αὐτῶν ἢ πάντων ἤ τινῶν 
δεῖταί τινος ἴσως ἑτέρας κράσεως. ἐνταῦϑα δὲ ἐὰν μὴ 
καϑ᾽ ὥραν ἔτους αἱ βλαστήσεις ὦσιν ἀλλὰ προεκδρα- 
μῶσιν δι᾿ εὐτροφίαν καὶ ἄνεσιν τοῦ ἀέρος ἐπιγινόμενα 
ψύχη διελυμήνατο καὶ ἀπέκαυσεν δι᾽ 0 καὶ ὀπισϑοχει-- 
μῶνες χαλεποὶ τοῖς δένδροις" ὅταν γὰρ ἅπαξ ἐκτέκωσιν 

εὐθὺς οἱ καρποὶ μαλακοῦ τινος ἀέρος δέονται καὶ εὐὖ- 
μενοῦς εἰς τὴν ἐκτροφὴν καὶ μάλιστ᾽ ἐν ταῖς ἀρχαῖς" 
τότε γὰρ ἀσϑενέστατοι, τὸ δὲ ἀσϑενὲς οἷον τιϑηνήσεως 
δεῖται" καὶ γὰρ ὅλως πᾶσα μεταβολὴ καὶ γένεσις δεῖται 
τῆς τοιαύτης εὐκρασίας. μεταβολαὶ δὲ ἅμα καὶ ὥςπερ 
γενέσεις τινὲς x τε βλάστησις καὶ ἡ ἄνϑησις καὶ εἴ τι 
τοιοῦτον ἕτερον ἐν αἷς καὶ πλεῖσταν φϑοραὶ γένονται 
τῶν καρπῶν ἐρυσιβουμένων τε καὶ ἀποκαομένων καὶ 
ἀποπιπτόντων καὶ τὸ ὅλον χειμαξομένων. ἐπεὶ καὶ τὰ 
ἄγρια μάλιστα συμβαίνει πονεῖν ὅταν μάλιστα ἀρτιβλα- 
στῶν ὄντων ἐπιγίνηταί τι πνεῦμα ψυχρὸν ἄγαν ἢ ϑερ- 
μόν ἀποχάει γὰρ. ἄμφω καὶ ἀπόλλυσιν. ἀλλὰ ταῦτα 
μὲν ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα δεῖ ϑεωρεῖν. ἡ δὲ ὅλη διάϑεσις 
καὶ κατάστασις τοῦ ἀέρος εἰς τὴν τῶν ᾿δένδρων εὐσϑέ- 
νείαν ὅτι ταύτῃ ξυμφέρει φανερόν ἐστι διὰ τῶν εἰρη-- 
μένων. : 

3. Car. ἢ. Ἑπόμενον δέ zog τούτοις ἐστὶ περὶ τῶν 
ὡραίων ὑδάτων εἰπεῖν. ὡραιότατα μὲν γὰρ τὰ χειμε- 
Quvà διὰ τὰς λεχϑείσας αἰτίας. δεύτερα δὲ τὰ πρὸ τῆς 
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᾿βλαστήσεως" οὕτω γὰρ ἀϑροωτέρα τε καὶ καλλέων ἡ 
᾿βλάστησις ἐκπληρωϑέντων πάντων ταῖς τροφαῖς" εἰ δὲ 
μὴ ἀβλαστεῖς καὶ ἄμπελοι γένονται καὶ τάλλα τῶν μὲν 
ἐχόντων τῶν δὲ λειπομένων. τρίτα δὲ [τὰ] μετὰ τὴν 
ἀπάνϑησιν ἃ πρὸς τὴν ἐκτροφὴν ἤδη καὶ τελείωσέν ἐστι, 
ταῦτα δὲ μὴ εὐθὺς ἀλλ᾽ ὅταν 0 καρπὸς ἰσχύσῃ" εἰ δὲ μὴ 
συμβαίνει τὰ μὲν ἄλλα καὶ ἀπορρεῖν κἂν μὴ τοῦτο πάϑῃ 
διυγραινόμενα χείρω καὶ ἀσϑενέστερα γίνεσϑαν τὴν δ᾽ 
ἐλάαν καὶ ἐπιβλαστοῦσαν ἀποβάλλειν ἅ ατὲε τῆς τροφῆς 
ἰούσης εἰς τὸν βλαστόν. ἀώρια μὲν οὖν ταῦτα. χείριστα 
δὲ καὶ παρακαιρότατα [τὰ] περὶ τὰς ἀνθήσεις ἑκάστων. 
ἅπαντα γὰρ ἀσϑενῆ καὶ πάνϑ᾽ ὡς εἰπεῖν v] τά γε πλεῖ- 
στα ἀπόλλυται καὶ ἀποπίπτει τὰ μὲν ἐρυσιβούμενα τὰ 
δὲ ὑγραινόμενα τὰ δὲ ἐπιμένοντα χεῖρον ἀνθεῖ. καὶ 
τοῦτ᾽ οὐχ ἧττόν ἐστιν ἐν τοῖς φρυγανικοῖς καὶ roig ποιώ- 
δεσι πλὴν εἴ τινων ὀλίψων οἷον τὰ στεφανωτικὰ καὶ ὅλως 

τὰ ἄγρια καὶ αὐτόματα τῶν ἀνϑῶν ἔτι δὲ τῶν ποιωδῶν 
ἔνια καὶ τῶν ἡμέρων σπερμάτων τὰ χεδροπά᾽ ταῦτα δὲ 
διαμένει δυοῖν ϑάτερον ἢ δι᾽ ἰσχὺν ἑαυτῶν τε καὶ τῶν 
προςφύσεων καϑάπερ καὶ τὸ ῥόδον καὶ τὸ κρένον καὶ 
τὰ ἄλλα ὅσα τούτοις ὅμοια ἢ διὰ ξηρότητα τῆς ὅλης φύ- 
σεως ἀναλαμβανόντων τὸ ὑγρόν" ἐπικρατεῖ γὰρ. οὕτω 
τὸ δ᾽ ἐπικρατοῦν ἀπαϑές. ὧν δὲ οἵ καρποὶ χρονιώτεροι 
καὶ πλείονος δεόμενοι τροφῆς καὶ πέψεως τούτοις ὡραῖα 
καὶ τὰ ὀψιαίτερα καϑάπερ ἀμπέλῳ δόᾳ ἐλάᾳ τοῖς ἄλλοις, 
ἁπλῶς δὲ ἑκάστοις πρὸς τὴν « αὐτοῦ τελείωσιν. δι’ ὃ καὶ 
οὐχ ὁ αὐτὸς ἅπασι καιρὸς ὥςπερ ὁ τοῦ χειμῶνος πρὸς 
τὴν βλάστησιν ἀλλ᾽ ἕτερος τοῖς ὀψικάρποις καὶ πρωΐ- 
κάρποις, ὥρπερ καὶ τῶν σπερμάτων τοῖς τριμήνοις καὶ 
ἁπλῶς τοῖς ὀψίοις καὶ πφωΐοις. ἁπλῶς δ᾽ αἰεὶ τὰ βόρεια 
βελτίω τῶν νοτέων " καὶ γὰρ ψυχρότερα καὶ τὴν ἀπόλαυ-- 
σιν ποιεῖ πλείω ξυνεστηκότων καὶ ἰσχυόντων καὶ τῶν 
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καρπῶν καὶ τῶν δένδρων. δι᾽ ὃ καὶ τὰ ἐπιγινόμενα 4 
πνεύματα ὠφελεῖ καὶ μάλιστ᾽ ἐὰν ἡ βόρεια" περιαιρεῖ 
y&o ταῦτα καὶ ἀπόλαυσιν ποιεῖ πλείω. ἔτι δὲ ἀφαιρεῖ 
τὸ περιττὸν καὶ ἀποξηραίνει καὶ οὐκ ἐᾷ προςκαϑήμενον 
διυγραίνειν οὐδ᾽ ὑπὸ τοῦ ἡλίου συνεψόμενον λυμαίνε- 
σϑαι. διὰ ταῦτα γὰρ καὶ τὰ παραπλήσια. καὶ τὰ νυκτε- 
ρινὰ βελτίω τῶν ἡμερινῶν" ἀπόλαυσίς τε γὰρ γένεται 
πλείων μὴ εὐθὺς ἀφαιρουμένου τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄλ--: 

λων ἀκινδυνότερα. 
IH Car. III. Τὸν αὐτὸν δὲ πρόμον καὶ τῶν πνευμά- 

τῶν τὰ βόρεια τῶν νοτέων βελτίω καὶ τὰ πόντια τῶν 
ἀπογείων ὅτι ψυχρότερα καὶ τὰ ἀπὸ δύσεως τῶν ἀφ᾽ 
ἑῴων. καϑόλου γὰρ ὡς εἰπεῖν τὰ ψυχρὰ τῶν ϑερμῶν 
ἐὰν μὴ ἀρτιβλαστῆ ἢ ἢ καὶ ἐν ἀνθήσεν λαμβάνῃ τότε 
γὰρ ἀποκάει τὰ ψυχρὰ καϑάπερ εἔμηβαες βελτέω δὲ καὶ 
τὰ ξεφύρια καὶ αἴ τροπαὶ καὶ ὅλως αἵ αὖραι τῶν σκλη- 
ρῶν καὶ διατόνων" τὰ μὲν γὰρ τρέφει ϑάτερον δὲ πιλοῖ 
καὶ κωλύει τὰς αὐξήσεις. ἰσχύι δ᾽ ἕκαστον κατὰ τὴν 
ϑέσιν τῆς χώρας" ἄλλα γὰφ ἄλλοις τοιαῦτα καϑάπερ 
ἐλέχϑη καὶ πρότερον δι᾽ 0 καὶ ὡς μὲν ἐπίπαν εἰπεῖν 
βελτέω τὰ βόρεια τῶν νοτέων. οὐ-μὴν ἀλλ᾽ ἐπείπερ αἴ 3 

παραλλαγαὶ καὶ τῆς χώρας ποιοῦσι τὰς δυνάμεις καὶ δεῖ 
τοῦ μὲν χειμῶνος εἶναι ϑερμὰ τοῦ δὲ ϑέρους ψυχρά" 
βοηϑεῖ γὰρ οὕτως ἑκάτερα πρὸς τὰς ὥρως ὥςπερ εἴπο- 
μεν, ἐὰν δὲ ὅμοια βλάπτει, ποιεῖ γὰρ ὑπερβολήν. εὔλο-- 
γον δὴ μὴ τὰ αὐτὰ πᾶσιν εὔτροφα καὶ ὠφέλιμα καὶ βλα- 
βερὰ γέίνεσϑαι" δι ὃ τοῖς μὲν ὁ νότος ἐπισινὴς τοῖς δ᾽ 
ὠφέλιμος. ὡφαύτως δὲ καὶ ὁ ξέφυρος καὶ τῶν ἄλλων 
ἕκαστος. ἅπασι δὲ χαλεπὰ καϑάπερ εἴρηται τὰ κατὰ τὴν 
βλάστησιν εὐθὺς ἢ ϑερμὰ λίαν ἢ ψυχρὰ πνέοντα᾽ δια- 
φϑείρει γὰρ ἄμφω διὰ τὴν ἀσϑένειαν. ὡς δὲ τὸ σύνο-- 3 
Aov εἰπεῖν εὔπνουν εἶναι χρὴ τὸν τόπον ἕτερος δ᾽ ὁ 
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εὔπνους xol ὅλως ὁ προφρήνεμος ἀναυξής. σχεδὸν δ᾽ 
ὁμολογουμένη τις καὶ ἡ τοῦ ἀέρος διάϑ'εσίς ἐστι τούτοις" 
ὁ γὰρ εὐκραὴς ἀὴρ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν ἄριστος τοῖς δέν-- 
δροίς εὐβλαστὴς ὧν καὶ δὔκαρπος, οὗ δὲ περισκελεῖς ἐφ᾽ 

ἑκάτερα διαφϑείρουσιν οἵ μὲν τοὺς καρποὺς οἵ δ᾽ ὅλως 

καὶ τὰ δένδρα. πλὴν ὅσα πέφυκεν οἰκεῖα τούτοις ἔνια 
γὰρ δὴ ταῖς ὑπερβολαῖς χαέρει καὶ τὰ μέν ἐστι φιλόϑερ- 
uc καϑάπερ φοῖνιξ τὰ δὲ φιλόψυχρα μᾶλλον ὥςπερ ὃ 
κιττὸς καὶ ἡ ἐλάτη" ταῦτα γὰρ ὅλως ἐν τοῖς ἐμπύροις οὐ 
φύεται. χαλεπῶς δὲ καὶ πύξος καὶ φιλύρα καϑάπερ ἐν 
ταῖς ἱστορίαις εἴπομεν. αἴτιον δὲ ἡ “ϑερμότης καὶ ἡ ξη- 
ούτης ᾿ οἷον γὰρ πῦρ γένεται. συμμετρίας δέ τινος δεῖ-- 
ται καὶ τὸ ὅμοιον. ὡφαύτως δὲ οὐδ᾽ ἐν τοῖς ψυχροῖς ἔνια 
φύεται τῶν ψυχρῶν διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν. ἔστι δὲ καὶ 
τῶν ἐναντίων δῆλον ὅτι συμμετρία τις πρὸς ἄλληλα 
ὥστε τὰ μὲν δύνασϑαι βλαστάνειν [τὰ δὲ μή] ἀεὶ yap 
δεῖ λόγον τινὰ ἔχειν τὴν κρᾶσιν τῆς φύσεως πρὸς τὸ 
περιέχον. ἔοικε δὲ κοινὸν εἶναι τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ξώων᾽ 
καὶ γὰρ τὰ ξῶα xo9' ἑκάτερον τῶν τόπων ἴδια τυγχάνει 
τὰ μὲν δεχόμενα τὰ δ᾽ οὐ δεχόμενα τὴν τοῦ ἀέρος διά- 
ϑεσιν, ὁτὲ δὲ καὶ τροφὰς οὐκ ἔχοντα τὰς οἰκείας. ἐνδέ- 
χεται γὰρ καὶ τοῦτο κωλύειν ὁμοίως καὶ τὰ ξῶα καὶ τὰ 
φυτὰ τάχα δὲ καὶ ἑτέρας πλείους αἰτέας «V πρὸς τὰς 
ἰδέας φύσεις εἰσὶν ἐναντίαι. μεγίστη δ᾽ οὖν διαφορὰ 
κατὰ τὰ ἔνυδρα καὶ χερσαῖα ξῶα καὶ φυτὰ περὶ ὧν οὐδὲ 
ξητοῦμεν λόγον ὡς εἰπεῖν πλὴν ὑπὲρ τοῦ πότερα ϑερ-: 
μότερα καὶ ψυχρότερα, τοῦτο γὰρ ἀμφιςβητεῖται. τὰ δ᾽ 
ἄλλα ὡς συγκεχωρημένα τῇ φύσει τέϑεται. καίτοι τὰ 

καϑόλου καὶ κοινὰ πρῶτα ἐδει ξητεῖν. εὑρεϑέντων γὰρ 
τούτων καὶ τὰ κατὰ μέρος φανερά. τοῦτο μὲν οὖν ἴσως 
κωλύοιτ᾽ ἂν διὰ τὸ χαλεπὸν εἴτε πλείους αἰτίαι τυγχά-- 

νουσιν zirs.uía* περὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς u«9' ἕκαστα μᾶλ- 
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λον εὐποροὔῦμεν᾽ ἡ γὰρ αἴσϑησις δίδωσιν ἀρχὰς ἐπ᾽ &u- 
φῶ καὶ ἔτι μᾶλλον καὶ πλείους ἐπὶ τῶν φυτῶν" ἐμφα- 
νέστατα γὰρ τὰ συμβαένοντα περὶ αὐτά. μεγίστη δὲ δὶ-- 

^ c T αέρεσις κατά ye τὸν αὐτὸν τόπον τοῖς ἡμέροις καὶ ἀγρί- 
oig" ἀεὶ γὰρ τὰ [ἥμερα] μαλακωτέρους καὶ ὑγροτέρους 
ξητεῖ τοὺς ἀέρας. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔνιά γε καὶ τῶν ἡμέρων 
ἀδυνατεῖ βλαστάνειν ἐν τοῖς ϑερμοῖς καὶ ψυχροῖς οὐ 
μόνον διὰ τὴν ἀσϑένειαν ἢ τὴν κρᾶσιν ἀλλὰ δι᾿ ἕτερ᾽ 

ἅττα καϑάπερ ἡ ἐλάα καὶ ϑερμὸν καὶ πυκνὸν ἐν τοῖς 
ψυχροῖς διὰ τὸ μετέωρον τῶν ῥιζῶν" ἐμπήγνυται ydg: 

ἡ δὲ ἄχρας ἐν τοῖς σφόδρα ϑερμοῖς ὥςπερ περὶ Alyv- 
zrov' μοχϑηραὶ δὲ καὶ at ἄπιοι καὶ μηλέαι καὶ σπάνιαι. 

τὴν δ᾽ αἰτίαν σκεπτέον ἐπεὶ οὐκ ἂν ϑερμὰ δόξειεν εἶναι. 
τὰ μὲν οὖν ὅλως οὐδὲ βλαστάνειν ἐνιαχοῦ δύναται τὰ δὲ 
βλαστάνει μὲν ἄκαρπα δὲ γένεται καϑάπερ ἡ περσέα ἡ 
αἰγυπτία περὶ Ῥόδον. προϊόντι δὲ οὕτω φέρει μὲν ὀλέ- 
yov δὲ καὶ καλλικαρπεῖ καὶ γλυκυκαρπεῖ ἐκεῖ μόνον. 
ὁμοέως δὲ καὶ ὁ φοῖνιξ καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν τοῖς περὶ Βα- 
βυλῶνα καὶ Συρίαν καλλίκαρπος. ὁ γὰρ ἀὴρ διὰ ψυ- 
χρότητα τὰ μὲν ὅλως οὐ δέχεται τὰ δὲ ὅσον εἰς βλάστη-. 
σιν ἔνια δὲ εἰς καρπὸν ὁ δὲ οἰκεῖος ἤδη διατελειοῖ τὰ 
τῆς φύσεως. διὰ τὴν αὐτὴν δ᾽ αἰτίαν οὐδὲ αἱ συκαῖ 
περὶ Αἴγυπτον οὐδ᾽ ὅλως ἐν ἐκείνοις τοῖς τύποις χρη- 
σταί" ϑερμὸς γὰρ ὧν ἄγαν ὁ ἀὴρ πὲρικάει καὶ οὐ ποιεῖ 
πέψιν ἀλλ᾽ ἡ ἐκ τῆς γῆς εὐτροφία διυγραένει μόνον ἀπέ- 
παντος οὖσα. δι᾿ ὃ καὶ τοῖς μεγέϑεσι γίνεται μικρά. 
τοὐναντίον δὲ ὁ ὁ ψυχρός ἐξαιρεῖ γὰρ τὴν ὑγρότητα, τὴν 
δ᾽ [οὖσαν] οὐ δύναται πρὸς τὴν οἰκείαν πέψιν ἀγαγεῖν 
ὥςπερ ἐν ταῖς ἐλάαις, δι᾽ ὃ καὶ αἱ μὲν ἄσαρκοι πάμπαν 
ἐλαιηρότεραι δὲ τῶν ἐν τοῖς ψυχροῖς, αἵ δὲ σαρκώδεις 
μὲν ἀνέλαιοι δέ" πλείονος γὰρ τοῦτο ϑερμότητος δεῖται 
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πρὸς τὴν πέψιν. αἱ μὲν οὖν τοῦ ἀέρος κράσεις καὶ δια- 
«ϑέσεις τοιαύτας τινὰς παρέχονται δυνάμεις. 

Car. IV. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ ἐδάφη μεγάλας ἔχει ips Ἢ 
φορὰς λεκτέον καὶ περὶ τούτων, καὶ γὰρ αὐτὰ τῆς φύ- 
σεῶς ἐστιν. ἀβλαστὴ δὲ δι᾽ ἄμφω eese καὶ διὰ τὸν 
ἀέρα καὶ διὰ τὴν γὴν πολλάκις" ὁτὲ μὲν γὰρ τὰ κάτω. 
χρηστότατα τὰ δ᾽ ὑπὲρ γῆς φαῦλα [ὁτὲ δὲ ὁ μὲν ἀὴρ εὕ- 
τροφος τὰ δὲ τῆς γῆς φαῦλα] καϑάπερ ὅταν ἀμμώδης 1]. 
κεραμὶς ἢ κατακεκαυμένη Tug τυγχάνῃ᾽ ῥίξωσιν γὰρ καὶ 
τροφὴν οὐδεμία τῶν τοιούτων ἔχει. καὶ σχεδὸν αἱ μὲν 
ἀβλαστεῖς εἰσιν αὗται καὶ εἴ τις ἄρα δίέυγρος ὅλως ἢ ἢ φὴς 

λώδης. [τῶν] δὲ βλαστητικῶν καὶ ἐγκάρπων. οὐ καχῶς ἡ * 
διαίρεσις ἡ πρὸς τὰ σπέρματα καὶ τὰ δένδρα λέγεται τῷ 
τὴν μὲν πέξιραν ἀμείνω σιτοφόρον τὴν. δὲ λεπτοτέραν 
δενδροφόρον εἶναι. λαμβάνει γὰρ ὥςπερ καὶ πρότερον 

: εἴπομεν ὁ σῖτος καὶ ἁπλῶς τὰ ἐπέτεια. τὴν ἐπιπολῆς τρο- 
φὴν ἣν δεῖ μὴ ὀλίγην μηδ᾽ εὐξήραντον εἶναι καϑάπερ 
ἐν ταῖς λεπταῖς, τὰ [δὲ] δένδρα διὰ τὸ μεγάλας. καὶ ἔσχες 
ρὰς ἔχειν τὰς ῥέξας καὶ τὴν éx βάϑους. αὕτη δὲ ἐν μὲν. 
τῇ ditus: δαψιλὴς λίαν οὖσα βλάστην μὲν ποιξῖ καλὴν 

καὶ μέγεϑος τοῖς δένδροις καρπὸν δ᾽ οὐ ποιεῖ διὰ τὸ 
ιὴ ἐχπέττειν. ἐν δὲ τῇ λεπτοτέρα ξύμμετρος γένεται 
πρὸς ἄμφω καὶ κρατοῦντα τὰ δένδρα δύναται καρποτο-- 
κεῖν. ἡ δὲ πίειρα πάμπαν οὐδενὶ ξυμφέρει φυτῷ" ξη- 

| ραΐένει γὰρ μᾶλλον τοῦ δέοντος ὥςπερ καὶ Μενέστωρ 
φησί" τοιαύτην δ᾽ εὗναι τὴν. πλυντρίδα χρῶμα δ᾽ ὑπό- 
λευκον. ἀρίστη δὲ δῆλον ὡς ἡ ἄριστα χεχραμένη καὶ 
ὅλως μανή τις οὖσα καὶ μὴ ψυχρὰ καὶ ἔνικμορ" “καὶ &U- 
δίοδος γὰρ οὕτω ταῖς ῥίζαις ἐστὶ καὶ εὔτροφος ὅπερ βού- 

λονται καὶ ἡ ἡμερώσεις καὶ αἱ κατεργασίαι καὶ xomoí-- 
σεις ποιεῖν. ἄλλη δὲ πρὸς ἄλλα τῶν δένδρων ἁρμόττει 
μᾶλλον ὥςπερ καὶ διαιροῦσιν, ὥςπερ ἡ σπιλὰς καὶ ἔτι 
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μᾶλλον ἡ λευκόγειος ἐλαιοφόρος" ἰχμάδα τὲ γὰρ ἔχει 
᾿ καὶ πνεῦμα πολὺ δεῖται δὲ καὶ ἀμφοῖν. ἡ δὲ “λειμωνία ' 
καὶ ἔφαμμος ἀμπελοφόρος ἀγαϑὴ καὶ ὅλως ἥτις ἂν ἢ 
μανὴ καὶ κούφη καὶ λεπτὴ καὶ ἔφυδρος οὕτως ὥστε τὸ 
οὐράνιον ὕδωρ μὴ διϊκνεῖσϑαι πρὸς τὸ ἐν αὐτῇ" τροφῆς 
γὰρ πολλῆς ἡ ἄμπελος δεῖται διὰ τὸ ϑερμὴ καὶ μανὴ 
καὶ ὑγρὰ καὶ πολύκαρπος εἶναι" τάχα δὲ καὶ δι᾿ αὐτὰ 
ταῦτα χαὶ πολύκαρπος" ἔτι δὲ οὐκ εὔσηπτοι τῶν 
ὑγρῶν at ῥίζαι καϑάπερ αἵ τῶν ξηρῶν ὥστε δύνασϑαι 
καὶ ἐπισπᾶσϑαι καὶ ἀντέχειν καὶ διαδιδόναι. τὸν αὐτὸν ὅ 
δὲ τρόπον καὶ τῶν ἄλλων ἑκάστοις ἐστί τις οἰκεία πρὸς 

6HTQv φύσιν καὶ ἡ αὐτὴ τοῖς μὲν μᾶλλον τοῖς δ᾽ ἧττον. ὡς 
δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν τοῖς μὲν πλείοσιν οὐ συμφέρει ἡ πέξιρα" 
δοκεῖ γὰρ καταξηραένειν μᾶλλον τοῦ μετρίου δι᾽ ὃ καὶ 
πημαένεσϑαι καὶ νοσεῖν" ὅσα δὲ λυπρὰ τούτοις ξυμφέ- 
pev" σημεῖον δὲ ὅτι τὰ λάχανα καὶ ὁ δημήτριος καρπὸς 
ἐν ταῖς τοιαύταις εὐθϑενεῖ. πάντα δὲ ταῦτα λυπρὰ τῇ 
φύσει" τὰ γὰρ φύσει λυπρὰ πιοτέρας τροφῆς δέονται. 
δηλοῦν δὲ οἴονται καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων τοιαύτην qu- 6 
σιν" τοὺς γὰρ ἐκλίμους καὶ χαέρειν μάλιστα ταύτῃ καὶ 
ἐπιδιδόναι πρὸς εὔχροιαν καὶ ἰσχύν" ἰσχνὰ γὰρ ὄντα τὰ 
σώματα δεῖσϑαι τροφῆς πολλῆς καὶ πιείρας " ὑπὸ δὲ τῶν 
ξηρῶν καὶ λυπρῶν οὐϑὲν ὠφελεῖσϑαι διὰ τὸ μὴ ἀπο- 
᾿'λαύειν ἀλλὰ καὶ ἐπικένδυνα εἶναι πρὸς νόσους ἄλλας τε 
καὶ μάλιστα δὴ τὰς τῆς κοιλίας. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
δένδρων ἔχει τοῦτο, πλὴν ταῦτα μὲν ὅμοια διατελεῖ τὸ 
δὲ σώμα! ὅταν ἀνακομισϑῇ μεταβαίνει εἷς τὴν τετριμμέ- 
νὴν καὶ ἄκνισον. οὗτος μὲν οὖν καϑόλου τις διορισμός. 1 
διαφοραὶ δὲ πολλαὶ καὶ τῆς γῆς καὶ τῶν δένδρων, ὥςπερ, 
καὶ τῶν ἀμπέλων ταῖς μὲν ἡ πεδεινὴ ταῖς δ᾽ ἡ ὀρεένη 
μᾶλλον ἁρμόττει καὶ ἐν αὐταῖς ταύταις αἷ τοιαέδε ταῖς 
τοιαῖςδε᾽ μικραὶ δὲ παραλλαγαὶ φαινόμεναι μεγάλας 
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ποιοῦσι ῥοπὰς εἰς τὴν φύσιν. τὸ δ᾽ ἁπλοῦν ῥάδιον εἰ- 
πεῖν ὥςπερ καὶ κελεύουσι τὰ μὲν στερεὰ καὶ πυκνὰ ἐν 
τοῖς ξηροῖς [καὶ πυκνοῖς] φυτεύειν, τὰ δ᾽ ἀραιὰ καὶ 
ὑγρὰ ἐν τοῖς μαλακωτέροις καὶ ἐφυγροτέροις᾽" ἑκατέροις 
γὰρ οὕτως αἱ τροφαὶ (δὲ) δῆλον ὅτι σύμμετροι; τοῖς μὲν 

E πολλῆς δεομένοις τοῖς δ᾽ ὀλίγης. καὶ τὸ καϑόλου λεχϑὲν 
ὑπὲρ πάντων ἴσως. τῶν δένδρων ἀληϑὲς ὅτι καϑ᾽ ἕχα- 
τέρας τὰς χώρας ἑκάτερα δεῖ καὶ τῶν δένδρων φυτεύξιν, 
ἀλλ᾽ ἐν τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα τὸ ἀκριβὲς μᾶλλον ἴσως αἰσϑη- 
τικῆς δεῖται συνέσεως λόγῳ δὲ οὐκ εὐμαρὲς ἀφορίσαι" 
ἐπεὶ καὶ ταῖς πρὸς τὸν ἥλιον διαφοραῖς οἷον ἀνιόντα ἢ 
δυόμενον ἢ μεσοῦντα 1| πὼς ἄλλως ἔχοντα δεῖ μὴ ἀγνο-- 
εἴν ποῖα τῶν φυτῶν τὰ οἰχεῖα καὶ oAog καὶ τῶν ὅμογε-. 
νῶν᾽ ὅπερ οἵ γ᾽ ἀμπελουργοὶ πειρῶνται “διαιρεῖν ὅταν 
συνάγκειάν τινα λαβόντες φυτεύσωσιν᾽ οὐ γὰρ ταὐτὰ 
τιϑέασιν εἰς ἑκάτερον τὸ μέρος ἀλλὰ διαιροῦσιν καὶ ποιεῖ 
μεγάλην διαφορὰν οὕτω τὲ φυτευϑέντα καὶ ἀνάπαλιν. 

9 ὁμοίως δὲ τοῦτ᾽ ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. ἀλλ᾽ ὥςπερ 
ἐλέχϑη πρότερον αἰσϑητικῆς δεῖται ταῦτα συνέσεως. ὡς 
δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν ἡ μέσην ἔχουσα τῶν ἐναντίων κρᾶσιν 
πυκνοῦ καὶ ἀραιοῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ κούφου xal - 
βαρέος ἔτι δὲ τὰ ἄνω πρὸς τὰ κάτω σύμμετρα τούτοις 
πασῶν ἀρίστη πρὸς ἅπαντα ὡς εἰπεῖν δένδρα vs καὶ 
σπέρματα. φαίνεται γὰρ ὁμοιότητα ἔχειν τῷ ἀέρι πρὸς 
τὰς ἄλλας χώρας. óv μὴν ἀλλ᾽ αὐτῶν ys τούτων ἡ πρὸς 
ϑάτερον μέρος ἀποκλίνουσα τῆς ἐναντιώσεως κρείττων 
ἣν δὴ καὶ ἁπλῶς τίϑενταί τινες ἀρίστην οἷον τὴν κού- 
φην καὶ μανὴν καὶ ἔνικμον ἔχει τε γὰρ τροφὴν ἐν ἑαυ-- 
τῇ καὶ εὐδίοδός ἐστι ταῖς ῥίζαις" ἡ δὲ πυκνὴ καὶ βαρεῖα 

10 καὶ ξηρὰ δῆλον ὡς ἐναντία. κατὰ δὲ τὰς παραλλαγὰς 
τῶν ἀντιϑέσεων καὶ τὰς πρὸς ἕκαστον ἕξουσιν ἤδη διῶ- 
φοράς" οἷον ἐὰν ἦ μανὴ μὲν καὶ λεπτὴ βαϑύγεως δὲ 
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καὶ ξηρὰ καὶ ἄὔδρος δενδροφόρος μὲν ἀγαϑὴ σιτοφόρος 
δὲ κακή" διὰ γὰρ τὴν μανότητα δέεισιν εἰς βάϑος τὸ 
χειμερινὸν ὕδωρ ὥστε τὸν μὲν σέτον μὴ ἐφικνεῖσϑαι διὰ 
τὸ ἐπιπολῆς εἶναι τὰ δένδρα δ᾽ εἰς βάϑος καϑιέντα τὰς 
Qí£ag ἐφικνεῖσθαι καὶ ἕλκειν. ὡφςαύτως δὲ καὶ εἴ τις ἄλ- 
Ay τοιαύτη διαφορά" τὸ γὰρ πρόρφορον ἀποδώσει τινὶ 
γένει διὰ τὴν παραλλαγήν. οὐκ ἀλόγως δὲ οὐδ᾽ ὅσοι 
ταύτην ἀρίστην ὑπολαμβάνουσιν ἥτις ἂν ἢ ϑερμή τε καὶ 
ἔνικμος᾽" ἄμφω γὰρ ἔοικεν ἔχειν ἃ δεῖ τροφήν τε καὶ τὸ 
κατεργαξόμενον ..... εὐλόγως δὲ καὶ μετὰ τὸ πρῶτον 
ὕδωρ ἀτμίξειν" ἀλλὰ τὴν μὲν ἔνικμον αὐτῆς εἶναι τὴν 
δὲ ξηράν. τὴν μὲν οὖν ἔνικμον σιτοφόρον ἀγαϑήν᾽ (xa- 
νὸν γὰρ ἔχειν πρὸς τὴν ἐχτροφὴν ὑγρὸν τῷ σέτῳ τοῖς 
δὲ δένδροις ἔλαττον. τὴν δὲ ξηρὰν σιτοφόρον φαύλην 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν μηδὲ τούτῳ τροφὴν ἀρκοῦσαν. ἐπὶ ταὐ-τ 
τὸ δέ πως φέρονται καὶ ὅφοι φασὶ δεῖν πίειράν τε εἶναι 
καὶ μὴ παγώδη μηδὲ πυκνὴν μηδ᾽ ἁλμυρὰν ἀλλὰ τρό- 
φιμον καὶ ψαϑυράν" τροφήν vs γὰρ οἴονται δεῖν ἔχειν 
καὶ ϑερμότητα καὶ ἔτι ταῖς ῥίζαις εὐδίοδον εἶναι πάντα 
δὲ ταῦτα οἰκεῖα πρὸς αὔξησιν καὶ καρποτοκίαν. ὁμοέως 
δὲ καὶ οἵ τὴν μελάγγεων ἐπαινοῦντες ὥςπερ “εωφάνης" 
εὐϑὺς γὰρ ἀποδιδόναι πειρᾶται τὰς αἰτέας ὅτι δύναται 
καὶ ὄμβρον. καὶ αὐχμὸν φέρειν δοχὸς οὖσα καὶ τοῦ ϑὲρ- 
μοῦ καὶ τοῦ ὑγροῦ. τὴν μὲν οὖν ἀρετὴν τῆς χώρας σχε- 
δὸν ὥςπερ εἴρηται διὰ τῶν αὐτῶν πως καὶ ἐν τοῖς αὐ- 
τοῖς ἐστι λαβεῖν ἐν οἷς καὶ ἀποδιδόασι πάντες. αἵ δια- 
φοραὶ δ᾽ ἐπεὶ πλείους εἰσὶ καὶ ταύτης καὶ τῶν φυτῶν 
πειρατέον πρὸς ἕκαστον λαμβάνειν καὶ ϑεωρεῖν. 

Car. V.. Τὰς δὲ τῶν ὑδάτων διαφορὰς τῶν ἐπι- 
γεέίων, καὶ γὰρ ταῦτα οὐ μικρὰν ἔχει μερίδα πρὸς αὔξη- 
σιν καὶ τροφὴν, ὁμοίως τούτοις ληπτέον. ὅσα μὲν οὖν 
ἁλμυρὰ καὶ νιτρώδη καὶ στυπτηριώδη καὶ εἴ τις ἄλλος 
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τοιοῦτος χυλὸς ἄτροφα καὶ ἄγονα φυτῶν ὡς ἁπλῶς ἐστιν 
εἰπεῖν" πλὴν εἴ τι συγγενὲς αὐτοῖς ἐκτρέφειν δύναται 
χαϑάπερ καὶ ἡ ϑάλαττα᾽ βραχὺ δέ τι τοῦτο ἢ οὐδὲν ὡς 
εἰπεῖν ἐστιν ἐνιαχοῦ δὲ ποτίμων παραμιγέντων ἡ ἐκ-- 
τροφὴ καϑάπερ τοῖς ἐν Θράκῃ ϑέρμοις, καϑ᾽ αὑτὰ δὲ 

ὥςπερ καὶ ξώων καὶ φυτῶν ἄγονα. ἡ δὲ ϑάλαττα πολλὰ 
καὶ παντοῖα φύει καί ἐστιν ὥςπερ ξώων τι γένος ἐν αὐτῇ 
καὶ φυτῶν. ὅσα δ᾽ ἐν τῇ ἀμπώτει δένδρα μέγεϑος Éyov- 
τὰ καὶ καρπὸν τυγχάνει περὶ τούτων οὐκ ἂν τις ἴσως 
ἀποδοίη τῇ ϑαλάττῃ τὴν τροφὴν ἀλλ᾽ ἐνδέχεσθαι πότι- 
μον ἕλκειν ἐν τῇ γῇ τὰς ῥίξας τὴν δὲ ϑάλατταν ἀβλαβῆ 
περιέχουσαν εἶναι καϑάπερ καὶ τὸ ὕδωρ τοῖς ἐνύδροις" 
ἀλλὰ τούτων μὲν πέρι λόγος ἕτερος. καὶ ὅσα δὴ πρὸς 
αὐτῇ τῇ ϑαλάττῃ φύεται χρῆταί πῶς τῇ ἁλμυρέδι πρὸς 
εὐσϑένειαν Xal τροφήν ἔοικε γὰρ τοῦτο ἴδιόν τι γένος, 
εἶναι παρὰ τὰ εἰρημένα καϑάπερ ἀνὰ μέσον ὄντα. τὰ δ᾽ 
ἁλυκὰ τῶν ὑδάτων τρέφει μὲν καὶ τὰ ἔγγεια χεῖρον δὲ 
τῶν γλυκέων" ἀναυξῆ γὰρ ποιεῖ καὶ ἐπικᾶει. τὸ δ᾽ ἀλυ- 
πότερα τοῖς δένδροις ἢ τοῖς λαχανώδεσιν ἢ ὅλως [rois] 
ἐπετείοις εἶναι καϑάπερ τινές φασιν οὐκ ἄλογον ὅσῳπερ 
ἰσχυρότερα᾽ τάχα γὰρ ἄν τισι πρόφφορον τὸ ὅλον ὥςπερ 
τοῖς φοένιξιν. εἶ [iid καὶ ot ἅλες παραβαλλόμενοι". παρα- 

πλήσιος γὰρ ἢ ὁ αὐτὸς. χυλός. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν λα- 
᾿ χανωδῶν ἐστί τισι τὰ ἁλυκὰ πρόσφορα χκαϑάπερ ῥδαφά- 
νῷ τευτλίῳ πηγάνῳ εὐξώμῳ᾽ βελτέω γὰρ γένεται τοῖς 
ἁλυκοῖς ἀρδόμενα ταῦτα, δι᾿ ὃ πρός γε τὴν ῥάφανον 
νίτρον τινὲς παραμιγνύουσιν ἐν τῷ βρέχειν ὥςπερ οἵ ἐν 
“Αἰγύπτῳ καὶ γένεται πολλῷ γλυκυτέρα καὶ ἁπαλωτέθα 
καϑάπερ καὶ ἡ ἑψομένη. τοῦτο δὲ συμβαίνει καὶ ὅλως 
ἡ ἁλυκότης πρόςφορος ὅτι πικρότητά a τινὰ ἔχουσιν ἐν τῇ 
φύσει ταύτην δὲ διαδυόμενον καὶ ὥςπερ ἀναστομοῦν 
τὸ ἁλυκὸν ἐξάγει, δι᾿ ὃ καὶ ἐν ταῖς ἁλμυρίσιν ἡ ódqa- 
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vog liptoen: τὸ δὲ πικρὸν ἄτροφόν τε καὶ δύσχυλον ὥςτε 
ἐξαγομένου τούτου καὶ γλυκυτέρα καὶ ἁπαλωτέρα καὶ 
εὐαυξεστέρα γίνεται" τὰ δ᾽ ἄλλα χείρω διὰ τὸ μὴ ἐξ- 
ἄγειν τὸ ἀλλότριον ἀλλὰ τὸ οἰχεῖον ἐπικάουσαν. δῆλον 
δ᾽ ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν πικρῶν ὁμοέως ἂν ἔχοι κα- 
ϑάπερ᾽ καὶ ὁ κορωνόπους καὶ τὰ κιχόρια. τοῖς [δὲ] δρι-- 
μέσι οἷον κφομύῳ σχορόδῳ τοῖς ἄλλοις οὐκέτι πρόςφο- 

θον" οὐ γὰρ ἀφαιρεῖ τὴν δριμύτητα διὰ τὴν ὁμοιότητα 
τῶν χυλῶν. τὸ γὰρ ὅμοιον ἐπὶ τὸ ὅμοιον φέρεται καὶ εἰς 
τοὺς πόρους ἐνδύεται καϑάπερ ἐπὶ τῶν καϑαιρόντων 
καὶ ἐξαγόντων τὰς ἐπιχροΐσεις. καὶ τὰ μὲν ἁλυκὰ τοῖς 
τοιούτοις πρόξφξφορα διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. εἰ δ᾽ 
ἀληϑὲς 0 ἔλεγεν ᾿ἀνδροσϑένης ὑπὲρ τῶν ἐν Τύλῳ τῇ 
νήσῳ τῇ περὶ τὴν ἐρυϑρὰν ϑάλατταν ὅτι τὰ ναματιαῖα 
μᾶλλον συμφέρει τῶν οὐρανίων ἁλυκὰ ὄντα [καὶ] τοῖς 
δένδροις καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις, δι᾿ ὃ καὶ ὅταν ὕσῃ τού-΄ 
τοῖς ἀποβρέχειν, αἰτιάσαιτ᾽ ἄν τις τὴν συνήϑειαν" τὸ 
γὰρ ἔϑος ὥςπερ φύσις γέγονε. συμβαίνει δὲ τὰ μὲν ov- 
᾿ράνια σπάνια γένεσϑαι τούτοις δ᾽ ἐχτρέφεσϑαι καὶ τὰ 
δένδρα καὶ τὸν σῖτον καὶ τἄλλα δι᾿ ὃ καὶ πᾶσαν ὥραν 
σπείρουσι. ταῦτα μὲν οὖν ὡς ἐξ ὑποϑέσεως εἰρήσθω. 

t Car. ΥἹ. Τῶν δὲ ποτίμων τὰ ψυχρὰ βέλτιστα᾽ καὶ 
γὰρ πέψιν ποιεῖ μάλιστα διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν τοῦ 
ϑερμοῦ καὶ κατάψυξιν ταῖς ῥδίξαις᾽" δεῖται δὲ τὰ δένδρα 
ταύτης. ὅτι δὲ βελτίω σημεῖον τὸ γλυκύτερα καὶ εὐχυ-- 

- Aótega 1 τοῖς ψυχροῖς. ἀρδευόμενα καὶ λάχανα καὶ ῥίξας 
καὶ καρποὺς καὶ τἄλλα ὁμοίως. ἔοικε δὲ κατὰ λόγον 
ἔχειν ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἐκ διὸς ὑδάτων τὰ νυκχτερινὰ 
καὶ τὰ βόρεια καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν πνευμάτων ὅταν ἢ 
Boost καὶ μὴ νότια καὶ ὅλως ὅταν ψυχρὰ καὶ μὴ ϑερμά" 
τὴν γὰρ αὐτὴν ὄνησιν πάντα ἔχει καὶ διὰ τὰς αὐτὰς 
ἀνάγκας" τὰ [γὰρ] ϑερμὰ διαχεῖ καὶ ἀνυγραένει καὶ 
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ἀσϑενὲς ποιεῖ τὸ σύμφυτον ϑερμόν. ὑπερβολὴ δέ τίς 
ἐστιν. ἴσως καὶ τοῦ ψυχροῦ καὶ πρὸς τροφὴν καὶ πρὸς 
γένεσιν ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῶν ξώων εἴπερ ἀφαιρεῖται τὴν 
τοῦ ϑερμοῦ δύναμιν" ἀφαιρεῖται γὰρ τὴν Conv: οὐ μὴν 
πολλή γε οὐδ᾽ ἐν πολλοῖς ἐὰν μή τινα καὶ ἄλλον ἔχῃ χυ- 
μὸν ἀλλότριον᾽ οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ὅμοια τὰ ἐπὶ τῶν ξώων 
ἐστὶ τῶν ἐν φυτοῖς" ἐκεῖνα μὲν γὰρ ὅλως ὑπὸ τοῦ. ὑγροῦ 
περιέχεται καὶ ἐν τούτῳ ξυνίσταται ταῦτα δ᾽ ἐν τῇ γῇ 
καὶ ἐν τῷ ἀέρι" μιγνυμένου δὲ τοῦ ὕδατος τούτοις οὔτε 
τὴν ἐκ τῆς γῆς οὔτε τὴν οἰκείαν ἀφαιρεῖται ϑερμότητα 
πλήν γ᾽ si που καὶ ὁ ἀὴρ ὅλος τοιοῦτος" οὕτως γὰρ 
ἀβλαστὴς καὶ ἄγονος ἡ γῆ τὸ ὅλον. τὰ μὲν οὖν ψυχρὰ 
διὰ ταῦτα BeAvío , τὰ δὲ πότιμα τῶν ἀπότων ὅτι τροφι-- 
μώτερα. μιγνυμένη γὰρ ἡ ἁλμυρὶς καὶ πᾶς ὃ τοιοῦτος 
χυλὸς οὐ μόνον ἀτροφίας ἀλλὰ καὶ ἄλλας βλάβας ἐμποιεῖ 
καϑάπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων. ἡ" δὲ μίξις τῶν ὑδάτων ἡ 
τοιαύτη χρήσιμος ὅταν τὸ μὲν ἄγαν σκληρὸν ἢ καὶ ὥςπερ 
ἄπεπτον καὶ ὠμὸν τὸ δὲ ϑῆλυ καὶ μαλακὸν ἡ καὶ ἐάν 
τινα γεώδη συνεπιφέρῃ χυλὸν ὅπερ ἔχει τὰ ϑολερὰ καὶ 
κοπριώδη καὶ γὰρ τῆς τοιαύτης δέονται τροφῆς. δι᾽ ὃ 
πολλάκις ἂν ἁρμόσειε λεπτὸν καὶ καϑαρὸν μὴ καϑαρῷ 
καὶ παχεῖ καὶ φρεατιαῖον ναματιαέῳ καὶ ῥυτὸν καὶ ou- 
βριον λιμναίῳ καὶ ἁπλῶς στασίμῳ. ϑαυμασιώτερον δ᾽ 
ἂν δόξειεν εἴ τι γλυκὺ καὶ πότιμον ἢ. ὅλως ἄτροφον ἢ 
μὴ τελερςφόρον ἐστὶν ὥςπερ καὶ τὸ περὶ τὴν Πυρραίαν ὃ 
καὶ ἐν ταῖς ἱστορίαις εἴρηται. τὴν δ᾽ αἰτίαν ἐν δυσὶν 
ἄν τις λάβοι τούτων, ἢ ὅτι πάντως ἀσϑενὲς ὅπερ οὐκ 
ἔοικεν. ἐπεὶ καὶ ὁ ἀὴρ δοκεῖ τρέφειν. ἢ ὅτι χυλὸν τινα 
ἔχει κακοποιὸν ὃς λανϑάνει τὴν γεῦσιν ὅπερ ἐκδηλού- 
μενον φαένεται καὶ ἐπὶ τούτου τοῦ ὕδατος" καὶ γὰρ &v- 
ϑρῶώποι λουόμενον λεπροὶ γίνονται καὶ τὰ φυτὰ παρα- 

| πλησίαν τινὰ λαμβάνει διάϑεσιν" οὐ γὰρ δὴ τό γε ἄγαν 
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τρόφιμον Aexréov ὡς διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι κρατεῖν ἀτραφῆ 

καὶ χείρω γίνξται. περὶ μὲν οὖν τούτων ἱκανῶς εἰρήσϑω. 
Car. VII. Τοὺς δὲ τόπους ξητεῖ τοὺς οἰκείους οὐ 

μόνον τὰ περιττὰ καὶ ἴδια τῶν δένδρων ἀλλὰ καὶ τὰ κους 

νότερα γινόμενα" τὰ μὲν γὰρ φιλεῖ ξηροὺς τὰ δὲ εὐύ- 

δρους τὰ δὲ χειμερινοὺς τὰ δὲ προρείλους τὰ δὲ παλισκί-- 
ovg καὶ ὅλως τὰ μὲν ὀρεινοὺς τὰ δὲ ἑλώδεις ὥςπερ καὶ 

διαιφοῦσιν. οὐκ ἀεὶ δὲ πάντα τοὺς αὐτοὺς ἴσως οὐδὲ 
διὰ μέαν αἰτίαν ἀλλὰ διὰ πλείους ὥρπερ καὶ ἐν τοῖς πρό- 

τέρον ἐλέχϑη. καὶ γὰφ τὸ συγγενὲς τῆς φύσεως ἕκαστον 

ἄγει πρὸς τὸν οἰκεῖον ἐν ᾧπερ καὶ τὰ αὐτόματα φύεται" 

τὸ δ᾽ αὐτόματον μηνύει τὴν φύσιν εἴπερ ἐκ τῶν αὐτῶν 
a τροφαὶ. καὶ αἵ γενέσειβ: καὶ αἱ καϑ' ἕκαστον διαιρέ- 

σειβ οἷον ἡ ϑερμότης καὶ ἡ ψυχρότης καὶ ὴ ξηρότης καὶ 
ἡ ὑγρότης᾽ ξητεῖ γὰρ τὰ πρόςφορα κατὰ τὴν κρᾶσιν. ἔτι 
δὲ ἀσϑενῆ καὶ ἰσχυρὰ καὶ βαϑύρριξα καὶ ἐπιπολαιόφριξα 
καὶ εἴ τις ἄλλη διαφορὰ κατὰ τὰ μέρη. πολλάκις δὲ καὶ 
διὰ πλείω τούτων᾽ καὶ ἐνίοτε τὰ μὲν ἔχοντα τὰ δὲ οὐκ 

ἔχοντα" πάντα γὰρ [οὐ] ταὐτά. ἔτι δὲ καὶ τὰ ὅμοια ξητεῖ 
τὸ ὅμοιον χαὶ τὰ ἀνόμοια μὴ τὸν αὐτὸν ὅτὰν [μὴ] ἢ τις 
παραλλαγὴ τῆς φύσεως. ἐν οἷς καὶ τὰ περὶ τὴν ἐλάτην 
καὶ πεύκην ἐστίν. ἡ μὲν γὰρ χαίρει παλισκίοις ἡ δὲ 
πεύκη τοῖς προρείλοις ἐν ἐκείνοις δὲ οὐ φύεται παράπαν 

ἢ κακῶς. ϑερμὰ μὲν ἴσως ἄμφω καϑάπερ φασὶν ἀλλ᾽ ἡ 
μὲν ἐλάτη ξηρὸν ἡ δὲ πεύκη ὑγρόν" σημεῖον δὲ καὶ ἡ 
τῆς πίττης γένεσις" ἅμα δ᾽ ὑγρότητος πλῆϑος καὶ ὁ πρός- 
&tÀog τόπος οἰκεῖορ᾽" πέψις γὰρ οὕτω μᾶλλον" ἀεὶ δὲ 

κατὰ τὸ ὑπεραῖρον ἡ ὄρεξις. ἧ καὶ δῆλον ὡς ἐν τοῖς δο-- 
κοῦσι παραλλάττειν τῶν ὁμογενῶν ἀεί τινα ξητητέον 

τοιαύτην διαφοράν. ἐπεὶ ὅσα μὴ ὁμογενῆ τὸν αὐτὸν ξη- 
τεῖ καϑάπερ ὁ κιττὸς καὶ τὰ πάρυδρα καὶ ἀλσώδη ῥά- 
διον εἰπεῖν" ὃ μὲν γὰρ ϑερμὸς καὶ ξηρὸς τῶν δὲ ἡ φύσις 
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ὕλως συγγενής. ἔνια δὲ καὶ τούτων ἐν ταῖς xo^ ἔχαστον 
διαφοραῖς. ἔδειξε τὴν αἰτίαν. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσα φιλό- | 
σχεπα τυγχάνει καὶ τῶν ἀγρίων καὶ τῶν ἡμέρων ὥςπερ, 
ἡ δόα καὶ ὃ μύρρινος καὶ ὁ μὲν πὐκνὸς ὧν καὶ ξηρὸς ἡ 
δὲ μανὴ καὶ οὐ ξηρά" τὸν μὲν γὰρ καρπὸν ἀμφότερα 
πυρηνώδη καὶ οὐχ ὑγρὸν ἔχει. τῷ μὲν ovv ἡλίῳ παρα- 
διδόμενος ταχὺ καταξηραένεται σκιατροφούμενος. δὲ καὶ 
μετρέως εἰςλάμποντος σώξει τε τὴν οἰκείαν ὑγρότητα καὶ 
πεπαίνει δι᾽ ὃ καὶ τὰς δόας πυκνὰς φυτεύουσι καὶ τοὺς 
μυρρένους ἵνα συσκεπαάξζωσιν ἄλληλα καὶ προβολὴν ἔχωσι | 
τοῦ ἡλίου" ἅμα δὲ καὶ τῷ μὴ πολύρριξα τυγχάνειν οὐκ 

ἐνοχλοῦνται κατὰ τὰς τροφάς. εἰ γὰρ αὖ τἀναντία τίς 
οὕτω φυτεύοι καϑάπερ ἄμπελον καὶ συκῆν οὐκ ἂν Opot- 
ὡς εὐκαρποῖ᾽ ἔνυγρα γὰρ ὄντα καὶ πέψεως δεῖται πλεί- 

' 9vog. at μὲν ovv τῶν τόπων παραλλαγαὶ διὰ τοιαύτας 
τινάς εἰσιν αἰτέας ὅπου μὴ καὶ ἄλλο τι συμβαίνει κώλυμα. 
καὶ σένος πρὸς εὐκαρπίαν ὥςπερ περὶ Τάραντα ταῖς 
ἐλάαις" ἢ γὰρ ἀπνοίᾳ κατὰ τὴν ἄνϑησιν ἀποκάξται τὰ 

. πολλὰ ἢ ὅταν πνέῃ τοιοῦτόν τι πνεῖ πόντιον ὃ τῇ ἅλμῃ 

τῇ ἐπιφεφομένῃ κατεσϑίέει καὶ λυμαίνεται τὰ ἄνϑη. δοκεῖ 
05 καὶ ὁμίχλη τις ἄνευ πνοῆς ἐκβαίνειν 1) ὅταν ἅψηται 
τῶν ἀνθῶν ἀποχάει δι᾽ ὃ καὶ μάντεις ϑύουσιν ὥστε μὴ 
ἐκβῆναι καί φασι κωλύειν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ εἴ 
τι πάλιν σωτήριον ἢ καὶ πρόςφορόν ἐστι τοῦ ἀέρος" 
ἐνίοτε γὰρ τῶν ἐδαφῶν ὄντων φαύλῶὼν 0 ἀὴρ ἐκτρέφει 
τῇ εὐκρασίᾳ καϑάπερ ἐλέχϑη καὶ τοῖς οἰχείοις πνεύ-. 
μασιν. 

Car. VIII. Εἰ δὲ ἥ γε πέψις τῶν καρπῶν τοῖς μὲνιο 
ὑπὸ ϑερμοῦ δοκεῖ τοῖς δ᾽ ὑπὸ ψυχροῦ γίνεσϑαι κατὰ 
συμβεβηκὸς ἥ γε ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ γινομένη. τὸ γὰρ ϑερ- 
μὸν ἐν ἀμφοῖν πέττει καὶ μία τις ἡ αἰτία φανερὸν δὲ οὐχ 
ὁμοίως διὰ τὴν ἀντιπερίστασιν. ὅλως γὰρ πάντων τῶν 
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TOLOUTOV τὰς ᾿αὐτὰς δυνάμεις ὑποληπτέον αἰτίας εἶναι. 
ξυμβαίνει δὲ δὴ τοῖς ὀψικάρποις ὑπὸ τοῦ χειμῶνος πε-- 

παίνεσθαι περικαταλαμβανομένοις τῇ ὥρᾳ. ὀψίκαρπα δ᾽ 
ὥςπερ ἐλέχϑη διὰ πλείους αἰτέας. ὅσα μὲν οὖν ὑγρὰ τῇ 
φύσει συντονωτέρων δεῖται τῶν ψυχρῶν ὥςπερ ἡ ἄμ- 
/z&Àog' οὕτω γὰρ μᾶλλον ἡ πέπανσις. ὅσα δὲ ξηροκαρ- 

β 

πότερα καϑάπερ 0 μύρρινος, καὶ γὰρ τοῦτο τῶν ὀψικάρ-- 
zv, ἐλαφροτέρων" ἀποξηραίνει γὰρ καὶ ἀποστύφει τὸ 
ἄγαν. ἡ δ᾽ εὐκρασία καὶ ὃ ὑγρότερος καὶ ὁ ὑπὸ νότου 
ἀὴρ εὐτροφώτατος. ἐπεὶ οὐδὲ τὰ ὑγῤῥότερα τῇ φύσει 
πέττουσιν αἱ ὑπερβολαὶ τῶν χειμώνων ἀλλὰ τὰ μὲν 

ὅλως ἀποξηραίνουσι τῶν δ᾽ ἐξαιροῦνται τὸν οἰκεῖον χυ-- 
λὸν ὥςπερ τῶν συκῶν. ἀντέχειν δὲ μάλιστα δύναται τά 
τὲ ἐν ὑγρότητι λιπαρόν τι ἔχοντα καϑάπερ τῶν ἀγρίων 
τὰ ond καὶ ἔνια γεώδη καὶ στρυφνὰ καὶ ἰσχυρὰ 
τὴν φύσιν οἷον βάλανος ἀχρὰς οὖον" ὀψὲ γὰρ ταῦτά γε 

᾿λαμβᾶνει τὴν οἰκξίαν ὑγρότητα. τοιαῦτα δὲ xol τὰ ué- 
σπιλα καὶ τὰ μῆλα τὰ ἄγρια καὶ πάνϑ᾽ ὅλως [ἃ δύναται 
᾿ἀφαιρεϑέντα)] πεπαίνεσθαι καϑάπερ ἡ ἀχρὰς καὶ τὸ 

| 

3 3 M 4.1. 1 er - 
0v0V, οὐ τὴν αὐτὴν μὲν πέπανσιν ἤνπερ καὶ ἐπὶ τῷ 

δένδρῳ τὴν φυσικὴν ἔχουσαν δέ τινα γλυκύτητα τὴν 
ποιοῦσαν ἐδώδιμα, εἴτ᾽ οὖν σῆψιν αὐτὴν χρὴ λέγειν 
ὥςπερ ἐπὶ τῶν δρυπεπῶν ἐλαῶν φασιν εἴτε καὶ ἄλλην 
τινὰ διάϑεσιν ἡνπεροῦν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἴσως οὐϑὲν ἂν 
κωλύοι καὶ τῇ ἔσωϑεν ϑερμότητι πέττεσϑαι χαϑάπερ τὰ 
οὗα πεπαυμένης ἤδη τῆς ἐπιρροῆς ἐκ τῶν δένδρων. 
τότε μὲν γὰρ ἀεί τινος ἐπιούσης οὐκ ἐκράτει κωλυόμενα 

ἅμα διὰ τὰ ψύχη, μὴ προςγινομένης δ᾽ ἑτέρας ἅμα δὲ 
καὶ τοῦ ϑερμοῦ συγκατακλειομένου δι᾿ ἄμφω πέττεται 
καὶ λαμβάνει τὴν μεταβολήν᾽ ἐπεὶ καὶ οἵ ἐπὶ τῶν δέν-- 
ὅρων καρποὶ πεπαινόμενοι καϑάπερ οἱ βότρυες ἀφαιρε- 
ϑέντες γλυκύτεροι γίνονται τοῦ ὑδατώδους ὑπὸ τοῦ 
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ἡλίου καταξηραινομένου, ἐπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν ἀμπέλων 
ὅταν ἐπιστρέφωσι ἢ καὶ γηράσαντες ἀποσταφιδωϑῶσει. 
σχεδὸν δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις γένεται τις τοιαύτη μεταβο-. 
λὴ τῶν μὲν ἐπ᾽ ἔλαττον τῶν δ᾽ ἐπὶ πλεῖον. ἔνια δ᾽ évav- 
τίως. καὶ γὰρ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν δένδρων ἐν τόποις 9t9- 
μοῖς καὶ οἰκείοις ἀπέπαντα [μὴ] ἐπικνισϑέντα καὶ ἐπα- 

,ὔ , , ἃ [4 , , * Α 

Ἀξεφϑέωτα ἐλαίῳ καϑάπερ a πρότερον ἐλέχϑὴ διὰ τὴν 

εὐτροφίαν, ὥςπερ καὶ τὰ ἐν Αἰγύπτῳ συκάμινα, τοῦτο 

δὲ παϑόντα καὶ ἀπέρασίν τινα ἔλαβεν ὑγροῦ καὶ πνεύ- 
ματος καὶ τὸ ϑερμὸν εἰςδέχεται. τῶν δὲ λαχανωδῶν ἔνια 

* κα Δ 3 , αι ἃ , , ς 

καὶ TO, ολον ἄπεπαντα καὶ ἀμετάβλητα xaO weg 1 κολο- 
κύνϑη. πέψεως μὲν οὖν καὶ ἀπεψίας καὶ ἁπλῶς τῶν γι" 
νομένων μεταβολῶν ἐν τούτοις αἱ αἰτίαι. 

Car. ΙΧ. Τῶν δὲ δένδρων αὐτῶν ἀεὶ τὰ ἐν τοῖς; 
3 , ^ , 3 1 B2 - ' , 
ἀπνοοῖς καὶ παλισκίοις ὀρϑα καὶ ἀστραβὴ καὶ λειοτερα 

ὰ ᾿ ET 
καὶ εὐμηκέστερα γένεται τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον κἂν πυ- 
κνὰ τυγχάνῃ πεφυκότα, τὰ δ᾽ ἐν τοῖς εὐπνόοις καὶ προς- 

2 , e ηνέμοις καὶ εὐξίλοις ἔτι δὲ μανὰ πεφυκότα ἧττον. 1] τὲ 
γὰρ εἰς βάϑος αὔξησις κωλύει τὸ μῆκος καὶ τὰ πνεύματα 
τραχύνει καὶ ὄζους ἐμποιεῖ καϑάπερ ἐλέχϑη διὰ τὴν ἐπί- 
στασιν" ἐκείνοις δὲ ἀφῃρημένων τούτων ἡ εἰς τὸ μῆχος 
αὔξησις μόνη γένεται" δι᾽ ὃ καὶ τὰ μὴ ὁμοίως ὀρθοφυῆ 

ν 24385. τ ; $* , , rr 
μηδ εὐμήκη τὴν αὕτην διαϑεσιν λαμβᾶνει τοῖς 0p9o- 

φυέσι καὶ μακροῖς ὅταν ἐν τόποις γένηται τοιούτοις 
ὥςπερ αἱ δοῦς" λεῖαι γὰρ xol εὐϑεῖαι καὶ σχεδὸν ἰσο-- 
μήκεις γίνονται ταῖς ἐλάταις. καϑάπερ φασὶ καὶ περὶ τὸν 
Aiuov. ἅμα δὲ καὶ μανότερα καὶ ἀσϑενέστερα τὰ του- 
αὔτα γένεται διὰ τὸ μήτε ὑπὸ τοῦ ἡλίου μήτε ὑπὸ vOv 
πνευμάτων καὶ τοῦ ψύχους λαμβάνειν πύκνωσιν. ἀπο- 

Ἢ » - - ET i 

βλητικὰ δὲ μάλιστα τῶν καρπῶν πρὶν πεπᾶναι συκῆ καὶ 
ὦ $37 » M 1 :] , e , γ᾿ 

φοῖνιξ καὶ ἀμυγδαλῆ καὶ διὰ τὴν ἐναπόληψιν ὑγρότητος. 
τέ τινος καὶ πνεύματος ὥςπερ συκαῖ τὰ δὲ τῷ τὴν προς- 
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άρτησιν ἔχειν ἀσϑενῆ τοὺς δ᾽ ὄγκους μείζους ὥςπερ ἡ 
ἀμυγδαλῆ καὶ μηλέα καὶ ἄπιος" ἱκανὸν γὰρ καὶ ὁτιοῦν 
διυγρᾶναι καὶ ἀσϑενὲς ποιῆσαι" καὶ ἅμα τούτοις ye καὶ 
πνευμάτων ἐπιγένεται μέγεϑος. 3 δὲ όα τοῖς μὲν κυτί- 
νοις εὐαπόπτωτος. ἀσϑενὴς γὰρ αὐτῶν ἡ πρόςφυσις 
ὥστε ὅταν ψακάδια καὶ δρόσοι πέσωσιν εἰςδυόμενα κατὰ 
τὸ ἄνϑος ἀνυγραίνει καὶ ποιεῖ τὴν βολήν᾽ δι᾿ ὃ καὶ κατ- 
ἄγουσι τὰ δένδρα καὶ οὐκ ἀφιᾶσιν εἰς ὕψος ὅπως οἱ 

κύτινοι μὴ ὀρϑοὶ γινόμενοι δέχωνται τὸ ὑγρόν" οἱ δὲ 
καὶ ἀνάπαλιν κελεύουσι φυτεύειν τὰς ῥάβδους τούτου 
χάριν ὅπως εὐθὺ κατανεύσωσιν. ὅτι δ᾽ ἡ ὑγρότης αἰτία 
τῆς ἀποβολῆς κἀκεῖϑεν δῆλον αἵ γὰρ ἄπιοι καὶ ἀμυγ- 
δαλαῖ κἂν μὴ βρέχῃ νότιος δ᾽ ὁ ἀὴρ ἢ καὶ ἐπινεφὴς ἀπο- 
βάλλουσι καὶ τὰ ἄνϑη καὶ τοὺς πρώτους καρποὺς ἐὰν 
εὐϑὺς μετὰ τὴν ἀπάνϑησιν q. καὶ τούτων μὲν καὶ τῶν 
τοιούτων ἐν τῇ προςαρτήσει τε καὶ τοῖς ὄγκοις ἡ αἰτία. 

τῶν δὲ συκῶν καὶ τῶν φοινίκων ovx ἐν τούτοις ἐστὶ μό-- 
νον ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ αὐτῶν διαστάσει" δι᾿ ὃ καὶ ἐρινά-. 
ξουσι τὰς συκᾶς" τοῦτο δὲ ποιοῦσιν ὅπως οἵ ψῆνες οἱ ἐκ 
τῶν ἐρινῶν τῶν ἐπικρεμαννυμένων γινόμενοι διοίγωσι 

τὰ ἐπὶ τῆς συκῆς ἡ μὲν γὰρ γένεσις ἐξ ἐκείνων ζη- 
τοῦντες δὲ τὴν ὁμοίαν τροφὴν ἐκπέτονται καὶ προς- 
ἕπτανταῖι τοῖς ἐπὶ τῆς συκῆς ἐρινοῖς. συμβαίνει δὲ τοῦτο 
καὶ ἐπὶ τῶν [μὴ] ἐριναξομένων ὅταν πλησίον τῶν συ- 
κῶν ἐρινεοὶ ὦσιν. δι᾿ ὃ καὶ παραφυτεύουσι ταῖς συκαῖς 
ἐρινεοὺς ἐπὶ τῶν ἄκρων ὅπως κατ᾽ ἄνεμον ἡ πτῆσις οὐ- 
oia γένηται. ταῖς μὲν πρωΐαις πρωΐους ταῖς δ᾽ ὀψέαις 
ὀψέους ταῖς δὲ μέσαις μέσους ἵνα xarà τὴν οἰκείαν ὥραν 
ἑκάστοις ὁ ἐρινασμὸς ἧ. διοιχϑέντος δὲ τοῦ μέσου τὴν 
ὑγρότητα ἐκβόσκονται τὴν πλείω καὶ τῷ ἔξωϑεν ἀέρι 
δίοδον διδόασι καὶ τὸ ὅλον εὐπνούστερα ποιοῦσι" συμ- 
βαίνει γὰρ ἅμα τῇ ϑερμότητι τῇ κατεργαξομένῃ συγκα- 

Q 
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τακλείεσϑαί τι πνεῦμα καϑᾶπερ τοῖς ἑψομένοις ov χωρι- 
σϑέντος ἅμα τῇ ὑγρότητι καὶ διεχπνεύσαντος ἐπιμένει" 
τὰ γὰρ αἴτια τοῦ ἀποβάλλειν ταῦτ᾽ ἐστέν. εὐλόγως δὲ 
καὶ γένονται καὶ εἰρδύονται πάλιν οἷ ψῆνες εἰς τὰ ἐρινά" 
γένονται μὲν γὰρ διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι πεπαένειν μηδὲ 
τελειουργεῖν τοὺς ἐρινεούς᾽ ὥςπερ γὰρ καὶ τῶν ἄλλων 
σηπομένων καὶ ἐν τούτοις ξωοποιὸς ἡ φύσις" οὐκ ἔχον-- 
τὲς δὲ τροφὴν ξητοῦντες δὲ τὴν οἰκείαν φέρονται πρὸς 
τὸ OuoLov* ἡ γὰρ ἐπιϑυμία πᾶσι τοῦ συγγενοῦς ὥςπερ 
τοῖς φϑειρσὶν αἵματος ἐξ οὗ διαφϑαρέντος [ἡ] γένεσις. 
εὐλόγως δὲ καὶ ἐν τοῖς λεπτογείοις καὶ καταβόρροις οὐκ 
ἐπιξητοῦσι τὸν ἐρινασμόν ξηρὰ γὰρ γίνονταν τῇ φύσει 
δι᾿ ὀλιγότητα τῆς τροφῆς, οὐδὲ δὴ εἴτις ἑτέρα χώρα 
τοιαύτην ἔχει τὴν κρᾶσιν ὥστε σύμμετρον ἐκδιδόναι τὴν 
τροφήν᾽ 3| γὰρ ἀποβολὴ δι᾽ ἀπεψίαν καὶ τὸ μὴ κρατεῖν. 
ὡςαύτως δὲ καὶ ὅπου κονιορτὸς πολὺς, ἀποξηραίνει γὰρ 
καὶ οὗτος. ἄτοπον δ᾽ ἂν δόξειεν ὅτι βορείοις ἀποβάλ-. 
λουσι μᾶλλον ῇ νοτίοις ξηροτέρων ὄντων᾽ αἴτιον δ᾽ ὅτι, 
πυχνούμενα μᾶλλον τὰ ἐρινὰ κωλύεται διεκπνεῖν᾽ ἅμα, 
δ᾽ ἴσως καὶ πῆξίς τις γένεται τοῦ ὁποῦ" ταύτην γὰρ καὶ 
τῆς φυλλοβολίας αἰτέαν φέφουσί τὰνδς ὥςπερ εἴπομεν. 

ὅσα δ᾽ ὄὕψια πάμπαν τῶν γενῶν οὐκ ἀποβάλλει διὰ τὴν 
ὀψιότητα τῆς βλαστήσεως οὐ γὰρ ἔτι συμβαένει κατα- 
κλείεσϑαι καὶ ἐναπολαμβάνεσϑαι τὸ πνεῦμα διὰ τὴν. 
ὥραν ἀλλ ἐπικρατεῖ ἀντιπεριϊστάμενον τὸ ϑερμόν᾽ ἅμα. 
δὲ καὶ φύσει ξηρά πὼς ἐστὶ καὶ ὀψὲ διυγραένεται, δι᾽ ὃ 
καὶ τὴν ἄρδευσιν αἵ τοιαῦται ξητοῦσι καὶ δέχονται μᾶλ-- 
λον. ἔοικε δ᾽ εἴπερ ἡ ἄνοιξις ποιεῖ τὴν ἐπιμονὴν εὔπνονάν 
τε καὶ ἀπέρασιν ποιοῦσα παραπλήσιον τρόπον τινὰ [τὸ] 
συμβαῖνον καὶ ἐπὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ συκαμίνων" AA 
τοῦτο διαμφιςβητοῦσί τινες ὡς ἄρ᾽ οὐκ ἀνοίγουσιν οἵ 
ψῆνες ἀλλὰ συμμύειν ποιοῦσιν ὅταν εἰρδύωσιν ὅϑεν καὶ 
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τὴν αἰτίαν ἐστὶν ἐκ τοῦ ἐναντίου φέρειν ὡς τούτου χαά- 
φιν ἐριναξομένων᾽ ἐὰν γὰρ συμμύωσιν ovo" ἡ δρόσος 
οὔτε τὰ ψακάδια δύναται διωφθείῥ εν, ὑφ᾽ ὧν ἀποπί- 
πτουσι διυγραινόμενοι ὥςπερ καὶ οἵ κύτινοι τῶν ῥοῶν. 
ὅτι δὲ ταῦτα αἴτια μηνύει τὸ συμβαῖνον ὃ δὴ καὶ λέ- 

, , ἢ i ^ 2 
γουσί vuvsg* ἀποβάλλουσι γὰρ μᾶλλον υδατέων ἐπιγινο-- 
μένων. σημεῖον δ᾽ ὅτι κἀκεῖνό ἐστι τοῦ συμμύσαι χάριν᾽ 
ἐὰν γὰρ μὴ ἔχωσι περιάπτειν τῇ ἄμμῳ ἐπιπάττουσιν ἵνα 
συμμύσῃ᾽ καὶ ὁ κονιορτὸς δὲ ποιεῖ διὰ τοῦτο ἐπιμένειν 
ὅτι συμμύει κονιορτούμενα" τὰ δὲ τῶν ὀψίων οὐ διοέγε- 
ταὺ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἀλλὰ συμμύει, δι᾿ ὃ καὶ 
ἐπιμένει καὶ οὐδὲ ὅλως ἐρινασμοῦ δέονται" μετὰ ταῦτα 
δ᾽ ἰσχύοντ᾽ ἤδη καὶ ἅμα τῆς ὥρας μεταβεβληκυίας ὦ ἀνοί- 
ψεκαί τε καὶ οὐκ ἀποπίπτει. τὴν μὲν οὖν αἰτίαν ἀμφο- 
τέρως λαβεῖν ἐνδέχεται. τάχα δ᾽ ἄν τις φαέη ταῦτά γε 10 

οὐδὲν ὑπεναντιοῦσϑαι᾽" καὶ γὰρ ὑδάτων ἐπιγινομένων 
ἀσϑενέστερα τὰ ἐρινὰ καὶ πλείων ὑγρότης γίνεται δι᾿ ἣν 
ἐχπνευματουμένην ἡ ἀποβολή" καὶ τῇ ἄμμῳ πάττειν 
ἀποξηραένειν βουλομένους δι᾽ 0 καὶ τὸν κονιορτὸν ὦφε-- 
λεῖν ἐξαιρεῖν γὰρ τὸ ὑγρὸν ὃ τῆς ἀποβολῆς αἴτιον. & 11 
μὲν οὖν μηϑὲν ἀντιλέγει δῆλον ὡς ἐν ἐκείνῳ τὸ αἴτιον. 
εἰ δὲ ἐναντιοῦται συμβαίνοι &v ἐκείνως μὲν ἀπὸ τῶν 
ἐντὸς εἶναι τὴν ἀρχὴν καὶ εἴ τι προςεπιγένεται τῶν ἐκτὸς, 
οὕτως δ᾽ ἀπὸ τῆς ἔξωϑεν ὑγρότητος ὑφ᾽ ἧς μάλιστ᾽ ἂν 

᾿ ἀποπέίπτον τὰ ὀρϑὰ πεφυκότα καὶ μὴ κατακλινῆ καϑά- 
περ οἵ κύτινοι᾽ πιϑανὸν δὲ καὶ ἐξ αὐτῶν τινας αἰτίας 
“εἶναι τῆς ἀποβολῆς ὥςπερ νοσησάντων πλὴν ἡ μὲν νόσος 
ἴσως κοινὴ πάντων τῶν καρπῶν. τοῦ δὲ συμμύειν ὅταν 12 
εἰρδύωσιν οἵ ψῆνες ἀνάγκη τινὰ λέγειν αἰτίαν" ἐπεὶ τό 
y ἐκβόσκεσϑαι τὴν ὑγρότητα τὴν ἐνυπάρχουσαν οἰκείαν 
οὖσαν ἀληϑὲς, Óv ὅπερ πρὸς τὴν ἐπιμονὴν χρήσιμον, 
τὰ μέντοι σῦκα χείρω ποιεῖ" κενωϑέντα γὰρ τὰ ἐριναστὰ 
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μᾶλλον ἐπισπᾶται καὶ πλείω τὸν OmOv: ὅϑεν ἔνιοί y 
οὐδ᾽ ἐρινάξουσιν ἀλλὰ καὶ πωλοῦντες κηρύττουσιν ὡς 
ἀνερίναστα καὶ δοκεῖ πολὺ διαφέρειν. ἔτι δ᾽ ἐχρῆν τοῖς 
βορείοις ἧττον ἀποπέπτειν, συμμύει γὰρ μᾶλλον, εἰ μὴ 

18 ἄρα τῷ ξηραίνεσθαι διαχάσκει. φαίνεται δ, οὖν σ«λεί-- 
ους ἀντιλογίας ἔχειν τῶν πρότερον, εἰ μὴ ἄρα ἀμφοτέ- 
ρῶς συμβαίνει καὶ ἐνδέχεται. τὸ δ᾽ ἐνίους τόπους μὴ 
δεῖσϑαι τῶν ἐρινασμῶν οὐκ ἄτοπον ὥςπερ ἐλέχϑη, συμ- 
μετρίαν ἔχοντας τῆς ve τροφῆς [καὶ] τοῦ ἀέρος ἐπεὶ ὅτι 
y& ἡ ὑγρότης πολλὴ xc9' ὅλον τὸ γένος καὶ ἐξ αὐτῶν 
τῶν ἀγρίων δῆλον. καὶ γὰρ ἡ ἀπεψία διὰ τοῦτο γένεται 
xal ἐρινάξουσι κἀκείνους ὅπως ἐπιμείνωσι᾽ διὰ τὰς αὖ-- 
τὰς δ᾽ αἰτίας καὶ διφοροῦσιν ἔνιοι ὃὲ χαὶ τριφοροῦσιν 
αὐτῶν διὰ πλῆθος τροφῆς᾽ ἀφαιρουμένων γὰρ. τῶν 
πρώτων ῥᾳδίως ἕτερα φύουσι καὶ πάλιν τούτων ἕτερα 
πληϑύυοντές ve τῇ ὑγρότητι καὶ μέχρι τούτου κρατοῦντες 

14 ἐπὶ πλεῖον δ᾽ οὐ δυνάμενοι διὰ τὴν ὑπερβολήν" μόνον 
γὰρ δὴ τοῦτο τῶν ἀγρίων ἢ μετ᾽ ὀλίγων ἀτελῆ φέρει τὸν 
καρπόν" εἰμὴ ἄρα ἐνταῦϑα αὐτῶν ἦν τὸ τέλος. φύεται 
γοῦν καὶ αὐτόματος᾽ (ἡ. δὲ τῶν αὐτομάτων γένεσις ἐκ 
σπέρματος καὶ ὅσα δὴ διὰ σῆψέν τινα μᾶλλον δ᾽ ἀλλοί- 
ὥσιν γένεται τῆς γῆς) ὥστε καὶ τοῦτο ὠλεσίκαρπον ἄν 
τις φαέη καϑάπερ ὁ ποιητής φησι τὴν ivéav: ἐπεὶ τά ye 
ἄλλα κἂν ἀβρώτους ἔχῃ πᾶσι τοὺς καρποὺς ὅμως ἐχτελεῖ. 

1o x«l πεπαίνει κατὰ τὴν τῆς φύσεως ὁρμήν. ἀλλὰ γὰρ 
αὕτη μὲν ἰδιότης &v τις εἴη πρὸς τὰ ἄλλα. τὸ δὲ ἐπὶ τῶν 
φοινίκων συμβαῖνον οὐ ταὐτὸν μὲν ἔχει δέ τινα ὁμοιό- 
cure τούτῳ δι᾿ ὃ καλοῦσιν ὀλυνϑάξειν αὐτούς" τὸ γὰρ 
ἀπὸ τῆς ἄρρενος ἄνϑος καὶ ὁ κονιορτὸς καὶ χνοῦς συγ- 
καταπαττόμενος ποιοῦσί τινα τῇ ϑερμότητι καὶ τῇ ἄλλῃ 
δυνάμει ξηρότητα καὶ εὔπνοιαν᾽ διὰ τούτων δὲ ἡ ἐπι- 
uova φαίνεται δὲ τρόπον τινὰ ὅμοιον τούτῳ καὶ τὸ ἐπὶ 
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τῶν ἰχϑύων συμβαῖνον ὅταν 0 ἄρρην émigoetvy τοῖς 
ὠοῖς ἀποτικτομένοις τὸν ϑορόν. ἀλλὰ τὰς μὲν ὁμοιότη-- 

| φας καὶ ἐκ τῶν ἀπηρτημένων ἐστὶ λαμβάνειν. 
am "- Car. X. Τῶν δὲ ὁμογενῶν ἐν οἷς τὰ μὲν ἄκαρπα 
| τὰ δὲ κάρπιμα τῶν ἀγρίων, ἃ δὴ ϑήλεα τὰ δ᾽ ἄρρενα 

καλοῦσιν. ἐν ἐκείνῃ τῇ αἰτίᾳ περιλαμβάνεται τῇ καὶ 
πρότερον εἰρημένῃ περὶ τῶν ἀκάρπων ὅτι διὰ πυκνό- 
τηταὰ καὶ ἰσχὺν καὶ εὐτροφίαν ἄκαρπα γίνεται" συμβαί- 
v&t γὰρ ἅπαντα εἰς ἑαυτὰ καταναλίσκειν. ἡ δὲ καρποτο-- 
κία δεῖται μὲν τῆς φυσικῆς περιττώσεως ἐκ ταύτης γὰρ 
ὃ καρπὸς ὥςπερ καὶ τοῖς ξώοις τὸ σπέρμα" τρεπομένης 
δ᾽ εἰς ἕτερον ἀξὶ καὶ ἀναλισκομένης ἀφαιρεῖται τὴν γέ- 
veg" ἡ γὰρ φύσις οὐ διαρκὴς εἰς ἄμφω μὴ λαμβάνουσα 
τὸ σύμμετρον. οἷς μὲν οὖν ἐνίοτε τοῦτο συμβαίνει τότε : 

|» ἄκαρπα γένεται, οἷς δ᾽ εὐϑὺς ἐνταῦϑα ἡ ὁρμὴ τῆς φύ- 

σεῶς ὅλως ἄκαρπα. δι᾽ ὃ δὴ καὶ τῶν ἀγρίων ἔνια τοι-- 
αὔτ᾽ ἐν τοῖς ὁμογενέσιν ἅπερ ἰσχυρότερα καὶ πυκνότερα 
καὶ ὡς ἐπὶ πᾶν μείζω γένεται διὰ τὴν εὐτροφίαν. ἐπεὶ 
καὶ τὰ μικρόκαρπα πάνϑ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μείξω καὶ τὰ 
εἰς μέγεϑος ὡρμημένα μικροχαρπότερα καϑάπερ καὶ ἢ 
ἰνδικὴ συκῆ καλουμένη. ϑαυμαστὴ γὰρ ovoc τῷ μεγέ- 
ϑει μικρόν τὲ ἔχει φύσει σφόδρα τὸν καρπὸν καὶ ὀλίγον 
ὡς εἰς τὴν βλάστησιν ἐξαναλίσκουσα πᾶσαν τὴν τροφήν" 
καὶ γὰρ σφόδρα μεγαλόφυλλος ἀφ᾽ ὧν ἔοικε διὰ τὴν εὐ-- 
βοσίαν καὶ ἡ τῶν ῥιζῶν τῶν καϑιεμένων εἶναι γένεσις. 
ἴσως δ᾽ ἀνάπαλιν ὅτι καὶ εἰς ταῦτα καταμερίξεται, διὰ 
τοῦτο οὖν ἀσϑενέστερός ἐστι καὶ ἐλάττων ὁ καρπός" 
ὑπὲρ δὲ τῶν ῥιξῶν ἐν ἑτέροις εἴρηται. μόνα δὲ ἢ μά- 
λιστα τῶν πολυκάρπων αὔξησιν λαμβάνει μεγέϑους ἄμ-- 
πελος καὶ συκῆ" δύναται γὰρ ἡ μὲν ἐφ᾽ ὁσονοῦν ἐφι- 
κνεῖσϑαι κληματουμένη καὶ ἔδαφος εὔγειον ἔχουσα καὶ 

5* 
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εὔτροφον. ἡ δὲ καὶ εἰς ὕψος αἴρεσϑαι καὶ πολύκλαδος 
γινομένη πολὺν καταλαμβάνειν τόπον. 

Car. XI. Εὐλόγως δὲ καὶ μακροβιώτερα τὰ ἄκαρπα! 
τῶν καρπίμων καὶ τὰ ὀλιγόκαρπα τῶν πολυκάρπων ὅσα 
μὴ δι᾿ ἀσϑένειαν ἢ ὑγρότητα ἢ δι᾽ ἄλλην τινὰ αἰτίων 
ἄκαρπα ἢ ὀλιγόκαρπα καϑάπερ τά τε πάρυδρα καὶ ἀλ- 
σώδη καὶ ὅσα μανὰ καὶ εὔσηπτα καϑάπερ ἡ δάφνη; 
ταῦτα μὲν γὰρ καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἄλλο διὰ τὰς εἰρημέ-- 
vag αἰτίας. ] ὃὲ καρποτοκέα πολὺ τῆς φύσεως ἀφαιρεῖ 
καὶ τὸ κυριώτατον ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ξώων συμβαένεια 
τὰ γὰρ πολυτοκώτατα καὶ γηράσκει τάχιστα καὶ ἀπόλ- 
λυται. φανερὸν δὲ ἀμέλει καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν ἐστι τῶν δέν-- 
δρων᾽ ὅσα γὰρ πολυφόρα καὶ πολύκαρπα ταῦτα καὶ 
ὅλως καταγηρᾷ ϑᾶττον καὶ ἐν τοῖς ὁμογενέσιν οἷον ἀμ-- 
πέλοις συκαῖς τοῖς v ἄλλοις, τὰ δὲ στέριφα καὶ ὀλιγό- 
καρπὰ χρονιώτερα ὡς εἰπεῖν. καί ποτε μᾶλλον δὲ πολ-- 
λάκις ὑπερκαρπήσαντα τὰ δένδρα δι᾿ ἀσϑένειαν ἀφαυ- 
ἄνϑη καὶ μάλιστα TODO" αἵ ἄμπελοι πάσχουσι καὶ τἄλλα 
ὃὲ τὰ πολύκαρπα διὰ τὸ ἐξανηλῶσϑαι τὴν φύσιν εἰς 
τοὺς καρποὺς [0] καὶ τοῖς σιτηροῖς σπέρμασι καὶ ὅλως 

τοῖς ἐπετείοις συμβαίνει. δι᾿ ὃ καὶ ἐπέτεια" συνεξαυαί- 

γνονται γὰρ εὐϑὺς αἵ ῥίζαι τελειουμένων τῶν καρπῶν 
διὰ τὰς αὐτὰς ἀνάγκας ἐκδιδομένης πάσης τῆς φύσεως. 
τὰ δὲ δένδρα παραχρῆμα μὲν ἢ οὐ πάσχει τοῦτο ἢ οὐ 
φανερὰ γένεται περιϊσταμένης δὲ τῆς ὥρας ἐξεδήλωσεν. 
ἐὰν δέ τι καὶ ἐπιγένηται τοιοῦτον ἐκ τοῦ ἀέρος ὥστε πιέ- 
σαι καὶ κακῶσαι καὶ ϑᾶττον. οὐ μόνον [δ᾽ οὕτω τὰ ὑπερ-- 
καρπήσαντα ἀλλὰ καὶ τὰ πολυκαρπήσαντα πονεῖ πολλά-- 
xig δὲ καὶ φϑείρεται᾽ κενωθϑὲν γὰρ ἅπαν ἀσϑενὲς ἐν 
ἀσϑενεῖ δὲ καὶ τὸ μὴ ἰσχυρόν διὰ τοῦτο καὶ τὰ γεωρ-- 
γούμενα τῶν ἀγεωργήτων ϑᾶττον γηράσκει καὶ τὰ βελ-- 
τίω τῶν χειρόνων καὶ τὰ ἥμερα ὅλως τῶν ἀγρίων" καί-, 
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toL τάχ᾽ ἂν δόξειεν ἄτοπον εἰ và μᾶλλον τυγχάνοντα 
ϑεραπείας᾽ ἀλλ᾽ ἡ ϑεραπεία πρὸς καρπογονίαν οὐ πρὸς 
ἰσχύν" αὕτη δὲ ἀναιρεῖ. τὸ δὲ μακρόβιον ἐν τῷ ἰσχύειν. 
ἰσχυρὸν δὲ τὸ πυχνὸν καὶ στέριφον. ὅϑεν καὶ Θάσιοι 
τὰς γεωργίας ἀπομισϑοῦντες οὐ φροντίζουσι τῶν ἄλλων 
ἐτῶν ἀλλὰ καὶ βούλονται κακουργεῖν ὑπὲρ δὲ τοῦ τελευ-- 
ταΐίου συγγράφονται πρὸς τὴν αὐτῶν κατάληψιν. συμ- 
βαένει δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ξώων᾽" καὶ γὰρ τὰ ὅλως sv- 
τοχα βραχύβια καὶ τὰ ὑπερτοκήσαντα πολλάκις ἀπόλλυ-- 
ται καὶ μάλιστα εἴ τι ἀεὶ ὡς τῶν γε συνανθρωπευομέ- 
vov αἵ ὄρνιϑερ᾽ αὕτη τε δὴ βραχυβιότητος αἰτία καὶ ἡ 
ἐναντία δῆλον ὅτι μακροβιότητος ὥςπερ εἴρηται. καὶ ὅσα 
δι᾿ ἀσϑένειαν εὔφϑαρτα. μὴ πάντως ὄντα πολύχαρπα 
ἀλλ᾽ ἔνια καὶ ἄκαρπα καϑάπερ ἐν τοῖς ἐπετείοις (ὡς) ἡ 
σικύα περὶ ἧς καὶ πρότερον ἐλέχϑη᾽" ταῦτα γὰρ οὐδ᾽ εἰς 
τελείωσιν ἀφικνεῖσϑαι δύνανται τῆς φύσεως. ἔνια δὲ 
καὶ τῶν δένδρων εὔφϑαρτα διὰ μανότητα καὶ ἀσϑένειαν 
οὐκ ὄντα πολύκαρπα χαϑάπερ ἡ δάφνη" ταύτης γάρ 

'8HéGvtv ἣ καὶ ἄκαρπος ὅλως ἡ βρυοφόρος. πλὴν οὐχ ἁπλῶς 

ταύτῃ γε ἀλλὰ κατὰ μέρος καὶ ἡ φϑορὰ καὶ τὸ γῆρας" 
ἀεὶ γὰρ τὸ μάλιστα παχυνόμενον ὡς εἰπεῖν σήπεται καὶ 
φϑεύρεται. παφαβλαστήσεις δὲ ἔχει πολλὰς ὡς ὅμοιον 
εἶναι τρόπον τινὰ τοῖς ἀφαυαινομένοις ἀκρεμόσιν ἐπὶ 
τῶν δένδρων" ἀλλ᾽ ἡ διαφορὰ τοῖς μὲν ὅτι τὸ κυριώτα- 

. τὸν τοῖς δὲ τῶν ἀπηρτημένων τι μορέων, ἀλλ᾽ ὅτι ἡ πα- 
-ραβλάστησις ἀπὸ τῶν αὐτῶν διὰ τοῦτο καὶ ταὐτὸ δοκεῖ 
(καὶ) τὸ δένδρον εἶναι περὶ οὗ καὶ διηπορήϑη πρό- 
τερον. ἀρχαὶ δὲ φϑορᾶς τοῖς ἀσϑενέσι καὶ ἀπὸ πλη- 
γῆς καὶ ἀπὸ πνευμάτων μεγέϑους καὶ ἀφ᾽ ἑτέρων τι-- 
νῶν τοιούτων" ἐκ πολλῶν γὰρ εὐκίνητον τὸ ἀσϑενές. 
ἐὰν δὲ πρὸς τούτῳ καὶ πολύκαρπον ἡ καϑάπερ ἡ δόα καὶ 
μηλέα ἡ ἐαρινὴ καὶ μᾶλλον" ἐξ ἀμφοτέρων γὰρ τάχα δ᾽ 
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ἐκ πολλῶν αἱ ἀρχαί. καὶ αἵ ye μηλέαι καὶ σκωληκοῦνταν 
τάχιστα ϑᾶττον δὲ αἱ γλυκεῖαι. καὶ τοῦτο πάσχουσι καὶ 
e , 2 " , , , ^ , 
ολῶς γηράσκουσιν ovy at μηλέαι μόναι ἀλλὰ xal et δόαι" 

τὸ γὰρ ποτιμώτατον ἀφαιρεῖται τῆς φύσεως. ἅμα δὲ καὶ 
αἱ μὲν ὥςπερ ἄγριαί τινες αἱ δ᾽ ἥμεροι τυγχάνουσιν. 
ἀνὰ λόγον δὲ καὶ αἵ ἀπύρηνοι τῶν πυρηνωδῶν καὶ αἱ 
μαλακοπύρηνοι τῶν σκληρῶν. καὶ ἐπὶ μυρρίνων δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων ὡςαύτως᾽ καὶ γὰρ πλεῖον ἀφαιρεῖται τῆς φύ- 
σεως καὶ τὸ ὅλον ἀσϑενέστερα καὶ μανότερα ταῦτα δι᾽ 
ὃ καὶ πρωϊκαρπότερα᾽ ϑᾶττον yàg καὶ μᾶλλον ὑπακούει 
τῷ ἀέρι τὸ ἀσϑενές" ὡς δὲ Δημόκριτος αἰτιᾶται τὰ εὐθέα 

Y 9 5 S Tene s , DT: 
τῶν 6xoA(av βραχυβιῶώτερα καὶ πρωϊβλαστότερα διὰ τὰς 
αὐτὰς ἀνάγκας εἶναι. --- τοῖς μὲν γὰρ ταχὺ διαπέμπε-- 
σϑαι τὴν τροφὴν ἀφ᾽ ἧς ἡ βλάστησις καὶ οἱ καρποὶ, τοῖς 
δὲ βραδέως διὰ τὸ μὴ εὕρουν εἷναι τὸ ὑπὲρ γῆς ἀλλ᾽ αὐ- 
τὰς τὰς ῥίζας ἀπολαύειν. καὶ γὰρ μακρόρριξα ταῦτα εἶναι 
καὶ παχύρριξα --- δόξειεν ἂν οὐ καλῶς λέγειν. καὶ γὰρ 
τὰς ῥίξας ἀσϑενεῖς φησιν εἶναι τῶν εὐϑέων ἐξ ὧν ἀμ-- 
φοτέρων γίνεσϑαι τὴν φϑοράν᾽ ταχὺ γὰρ ἐκ τοῦ ἄνω 
διϊέναι καὶ τὸ ψύχος καὶ τὴν ἀλέαν ἐπὶ τὰς ῥίζας διὰ 
τὴν εὐθυπορίαν. ἀσϑενεῖς δ᾽ οὔσας οὐχ ὑπομένειν. 
e x 1 1 - , , » 
0Àcg δὲ τὰ πολλὰ τῶν τοιουτῶν κάατωϑὲεν ἀρχεσϑαι γη-: 

, A κ 9 , L7 [d - E i1 γ.“ ὃ 

ράσκειν διὰ τὴν ἀσϑένειαν τῶν ῥιξῶν. ἔτι δὲ τὰ ὑπὲρ 
γῆς διὰ τὴν λεπτότητα καμπτόμενα ὑπὸ τῶν πνευμάτων 
κινεῖν τὰς ῥίζας. τούτου δὲ συμβαίνοντος ἀπορρήγνυ- 

- A? A , - (e , 

σϑαι καὶ πηροῦσϑαι καὶ ἀπὸ τούτων τῷ 049 δένδρῳ γέ- 
, 3 M : 

γνεσϑαι τὴν φϑοράν. ἃ μὲν ovv λέγει ταῦτά ἐστιν. οὐ 
1 , , » ^" er " - , » A^ 

μὴν δόξειέ y ἂν ὥςπερ εἴρηται καλῶς λέγειν. ovre yag 
^ - n - 2 b! er , 34 

τὸ τῶν ῥιζῶν ἐστιν ἁληϑὲς ὥςπερ καὶ πρότερον ἐλέχϑη 
τὸ τῶν μαχροβέων εἶναι μακρὰς καὶ παχείας" οὐ γὰρ 

, N 3 ς » P d 3 δ w , 

μακρόβιον ov9' ἡ συκῆ ov) ἕτερα τῶν μακρορρίζων 
M / » M 3 J ᾿ Ἀ 1 , 

καὶ παχυρρίξζων οὔτε τὰ εὐϑέα καὶ τὰ 0g9c βραχύβια 
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olov ἐλάτη φοῖνιξ κυπάριττος" οὐδ᾽ εὐαυξῆ δὲ ταῦτα 
οὐδὲ πρωΐκαρπα᾽ καίτοι καὶ ταῦτα ἐχρῆν εὐϑὺς roLoU- 
τῶν γὲ τῶν πόρων ὄντων καὶ τῶν ῥιζῶν μὴ μακρῶν᾽ 
ὅσα γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῆς αἰτίας ἅπαντα δεῖ συνακολου- 
ϑεῖν τοῖς αὐτοῖς. ἀλλὰ μή ποτε οὐ τοῦτο ἢ τὸ αἴτιον 10 

ἀλλὰ τὰ προειρημένα πρότερον, ἐν οἷς καὶ τὸ δυςφυὲς 
ὅλως καὶ τὸ μικρόκαρπον καὶ ὀλιγόκαρπον καὶ ὅλως τὸ 
ἰσχυρόν ἐστιν" ἡ γὰρ πυκνότης καὶ ἡ ξηρότης καὶ ἡ στε-. 
ρεότης καὶ ἡ λιπαρύτης ἐν οἷς ὑπάρχει καὶ μακροβιότη- 
vog καὶ πάντων τῶν τοιούτων αἴτια τὰ δ᾽ ἐναντία τῶν 
ἐναντίων. ὅσα δὲ πολυκαρποῦντα μὴ βραχύβια μηδὲ 
ταχὺ γηράσκει καϑάπερ (zog ἀμυγδαλῆ δρῦς καὶ πρεσ- 
βύτερα γιγνόμενα καρπιμώτερα καϑάπερ ἐλέχϑη" παραι-- 
ρουμένης γὰρ τῆς ἰσχύος παραιρεῖται τὸ πλῆϑος τῆς τρο- 
φῆς ὥστε ῥάδιον καταπέττειν τὴν λοιπήν᾽ ἅμα δ᾽ ἴσως 11 
συμβάλλεται καὶ τὸ μὴ ἐνδελεχὲς ἢ πᾶσιν 3j τισιν" ἡ γὰρ 
ἄπιος καὶ ἔτι μᾶλλον ἡ ἀμυγδαλὴῆ προφαίνουσι πολὺν 
ἐχτρέφουσι δ᾽ οὐ πολλάκις τοῦτον" ἔστι δ᾽ ἐν τῇ τε- 
λειώσει ὃ πόνος καὶ ἡ ἀπέρασις. ἡ δὲ συκάμινος ἐλα- 
φρόν τινα καὶ ὑδατώδη καὶ μικρὸν ὡς πρὸς τὸ μέγεϑος 
ἔχει τοῦ δένδρου τὸν καρπόν. ἀλλὰ γὰρ περὶ μὲν μα- 
κροβιότητος ἐν τούτοις ἔστωσαν αἵ αἰτέαι" περὶ δὲ πο-- 
λυκαρπίας τῶν δένδρων εἴρηται πρότερον ὅτι τὰ ϑερμὰ 
καὶ μανὰ καὶ ὑγρά. 

7H Car. ΧΗ. Tov δὲ σπερμάτων ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ 
ἐλάττω πολυχούστερα᾽ καὶ γὰρ τὰ ἐλάχιστα μάλιστα κα- 
ϑιάπερ κέγχρος σήσαμον ἐρύσιμον μήκων κύμινον. «i- 
τιον δὲ δοκεῖ χαϑόλου μὲν καὶ κοινῶς εἰπεῖν ὅτι τὰ 
ἐλάττω ῥᾷον ἐπιτελεῖν" ἐν δὲ τῷ ῥαδίῳ τὸ πλῆϑος. ὡς 
δ᾽ ἐγγυτέρω ὅτι πάντα τὰ τοιαῦτα εὐβλαστότερα καὶ 
ϑᾶττον ὑπακούει τῷ ἀέρι. σημεῖον δὲ καὶ ἡ ὀλιγοχρο- 
νιότης τῆς τελειώσεως ἐπεὶ καὶ τὰ σπέρματα διὰ T0007 
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ὡς ἁπλὼς εἰπεῖν πολυκαρπότερα τῶν δένδρων καὶ αὖ- 
τῶν τούτων τὰ χεδροπὰ τῶν σιτωδῶν᾽ ϑᾶττον γὰρ ἡ 
τελείωσις καὶ ἡ ἄδρυνσις" ἔτι δ᾽ oí καυλοὶ τῶν πλεί- 
στῶν ἰσχυροὶ καὶ οὐ ξυλώδεις καὶ οὐ μονοφυεῖς ἀλλὰ 
πλείους καὶ ἀκρεμονικοί" πολλῶν δὲ καὶ ἰσχυρῶν ὄντων 
εὔλογον ἤδη καὶ τὸ τοῦ καρποῦ πλῆϑος ἄλλως τε κἂν αἴ 
δίξαι μὴ ἀντισπῶσιν ὥςπερ τῶν ναρϑηκωδῶν καὶ κεφα-- 
λορρίξων ἀλλ᾽ αἰεὶ διαδιδῶσιν ὃ ἄν λαμβάνωσιν. ὅπερ 
καὶ ἐπὶ τῶν χεδροπῶν ἐστι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν πλεί- 
Grov' μονόρριξα γὰρ καὶ οὐ παχύρριξα ἀλλ᾽ εἰς τἄνω 
φερόμενα τῇ ὁρμῇ καὶ μάλιστα ὡς εἰπεῖν τὸ κύμινον" 
μικρὰ γάρ τις ἡ ῥίξα τούτου πάμπαν. ὅσα δὲ ἰσχυρόρ-- 
ριξα τούτων, ἔνια γὰρ. τοιαῦτα καϑάπερ 0 κέγχρος καὶ 
ὁ μέλινος, ταῦτα δὲ κατὰ λόγον ἀποδίδωσι τοὺς καυλοὺς 
ἀπ᾽ ἰσχυρῶν ἰσχυροὺς καὶ πολυσχιδεῖς ὥσϑ᾽ ὅταν ἀπὸ 
μιᾶς ἀρχῆς πολλοὶ γένωνται κατὰ λόγον ἤδη καὶ τὸν καρ-- 
πὸν εἶναι πολὺν ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῶν πυρῶν καὶ κριϑῶν 
ὅταν ἐξ ἑνὸς πλείονες ἐκβλαστῶσι κάλαμοι. πλείους γὰρ 
of στάχυς. ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν λαχανηρῶν ἐστιν 
ὅτι πολύσπερμα καὶ ἰσχυρόρριξα τυγχάνει" τὰ μὲν γὰρ 
πλείστους καυλοὺς ἀφιᾶσι τὰ δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἑνὸς ἀκρεμό-- 
νας πλείους" ἅπαντα γὰρ ἀποδενδροῦται τῇ ὄψει δια- 
καυλήσαντα; πανταχόϑεν δὲ καὶ ἐκ πολλῶν πολὺς ὃ καρ- 
πός. ὅταν δ᾽ οὖν καὶ τὰ τοῦ ἀέρος εὐμενῆ τυγχάνῃ, 
πραῦς γὰρ ἤδη καὶ ἀχείμαντος τοῖς ὀψισπόροις, χαὶ d 
φύσις εἰς τὰ ἄνω μᾶλλον ὁρμᾷ καὶ μὴ ἀντισπᾷ τὰ τῶν 
διξῶν ἀλλὰ συνεργῇ καὶ προςέτι μανὰ σπείρηται. κατὰιϑ 
λόγον ἤδη ταῦτα πολυκαρπότερα γίνεται τῶν ἄλλων. ὃ 
δὲ κύαμος καὶ εἴ τι τῶν χεδροπῶν ἄλλο μὴ πολύκαρπον 
δι᾿ ἀσϑένειαν ὀλιγόκαρπον᾽ δι᾽ ὃ δὴ καὶ πρωϊσπορεῖται 
προλαμβανόντων τοὺς χειμῶνας εἰς τὴν δίξωσιν" ἔστε 
δὲ ἐπέχηρον ἐν πολλοῖς καὶ πολλάκις ὥστε ἂν καὶ προ- 
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φανῇ μὴ δύνασϑαι τελειοῦν. ἡ δὲ ἀσϑένεια καὶ τῇ αἰ- 
σϑήσει φανερά" μανὸν γὰρ καὶ κενὸν καὶ οὐ πολύρρι- 
ξον ὥστε εὐδίοδον εἶναι τῷ κακοποιοῦντι. τοῦ μὲν οὖν 
πολυκαρπεῖν ἐν τούτοις αἷ αἰτίαι καὶ τοῖς ἐπετείοις καὶ 
τοῖς χρονιωτέροις᾽" ἐπεὶ καὶ αἵ διακαϑάρσεις τῶν δέν- 
δρων καὶ αἱ κατακοπαὶ ποιοῦσι πολυκαρπεῖν᾽ ὅτι τὰ 
μὲν ἄλλα κωλύει τὰ δ᾽ αὐτὰ λαμβάνει τὰς τροφάς" τού- 
τῶν οὖν ἀφαιρεϑέντων εἰς τὸν καρπὸν ἡ ὁρμή. καὶ διὰ 
τοῦτο τὰς ἡρακλεωτικὰς καρύας ϑαμνώδεις ποιοῦσι κα-- 
τακόπτοντες " ἐξαναλίσκουσι γὰρ ἀποδενδρούμενα πᾶ- 
σαν τὴν τροφήν. 

Car. XII Ἅ41 δὲ μεταβολαὶ τῶν καρπῶν κατὰ 
τὰς χώρας δῆλον ὅτι κατὰ τὸν ἀέρα καὶ τὰ ἐδάφη γένον-- 
ται. διὰ τούτων γὰρ καὶ ἐκ τούτῶν αἵ τροφαὶ πᾶσιν. 
ἰσχυρὸν δ᾽ ἡ τροφὴ πρὸς ὁμοίωσιν εἴ γε καὶ ἐν τοῖς 
ξώοις οὕτως γένεται ὁμοιότης. φαίνεται δ᾽ οὐ μόνον τὰ 
σπέρματα καὶ τὰ φυτὰ καὶ τὰ δένδρα μεταβάλλειν ἀλλὰ 
καὶ τὰ £o καὶ τρόπον τινὰ μᾶλλον ταῦτα καὶ γὰρ τὰς 
μορφὰς ἐξομοιοῦνται κατὰ τοὺς τόπους ἐν δὲ τοῖς καρ-- 
ποῖς οὐχ ὁμοίως τοῦτο ἐπίδηλον, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ iv- 
ταῦϑα γένεται καὶ μάλιστα ἐκδήλως κατὰ τὰ χρώματα 
καὶ τὰ μεγέϑη καὶ τοὺς χυλούς" χρώματα μὲν οἷον τὰ 
σπέρματα᾽ λευκὰ γὰρ ἐκ μελάνων καὶ μέλανα ἐκ λευ- 
κῶν μεταβάλλει" χυλοὺς δὲ καὶ οἵ καρποὶ, τὸ δὲ ἐκ τῶν 
χρωμάτων ἢ οὐκ ἐμφανὲς ἢ οὐχ ὁμοίως συμβαίνει πλὴν 
ἐὰν ὅλον μεταστῇ τὸ δένδρον ὥστε ἐκ μέλανος γενέσϑαι 
λευκὸν ὅπερ ἐνίοτε συμβαίνει τοῖς ἐξ σπέρματος qvo- 
μένοις. κοινοῦ δὲ τοῦ πάϑους ὄντος ὁμοίως ξώων τὲ 
καὶ φυτῶν χοινήν τινα δεῖ καὶ τὴν αἰτέαν ξητεῖν᾽ ἐπεὶ 
κἀκεῖνο ὅμοιον ἔν vs τοῖς σπέρμασι καὶ ἐν τοῖς ξώοις 
ὥστε μὴ εὐθὺς ἀλλὰ τριγονήσαντα μεταβάλλειν" ὅπαντα 
γὰρ κατὰ μικρὸν ἐξαλλοιοῦται καὶ μεϑίσταται. τὸ δ᾽ ἐπὶ 

ὃ 
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τῶν δένδρων ἀνάπαλιν εὐλόγως  ἀσϑενέστατα yàg ἐν 
ἀρχῇ καὶ μάλιστα ὅταν ἐκ σπέρματος. ἀτοπώτατον δὲ καὶ 
ϑαυμάξετα μάλιστα ἐπὶ τῶν δένδρων ἡ εἰς τὸ βέλτιον 
μεταβολὴ καϑάπερ ἐν Αἰγύπτῳ τε καὶ ἔτι μᾶλλον ἐν 
Κιλικίᾳ τῶν ῥοῶν ἔτι δ᾽ ἡ τῆς μυρρίνης περὶ «4ἴγυπτον 
εὐωδία᾽ τὰς γὰρ ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ πολλὰς ὁρῶμεν καὶ 
πανταχοῦ δι᾽ ὃ καὶ [οὐ] ϑαυμάξομεν. ἔστιν οὖν δῆλον 
ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν σπερμάτων συμβαῖνον ὅταν εἰς τὸ βέλ- 
τιον ἢ σχεδὸν ὅμοιον᾽ ἐν τούτῳ γὰρ ἡ διαφορὰ τῷ τὸ 
μὲν ἀεὶ τοιοῦτο μένειν ὅταν φυτευϑῇ τὸ δ΄ ἄλλο καὶ 
ἄλλο μεταβάλλειν" ἐπεὶ τό γὲ γινόμενον ταὐτό" παρ: 
ρθεῖται γὰρ ἀεί [vx] τῆς φύσεως: ἐπικρατοῦν ὡςαύτως ἀμ- 
φοῖν. ξυμβαίνει γὰρ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ξώων᾽ ἐκ μελά- 
νῶν γὰρ λευκὰ γένεται καὶ ἐκ τραχέων μαλακὰ καὶ ἄλ-- 

x: 

λας τοιαύτας ἔχοντα μεταβολᾶς. αἴτιον δὲ ἐνταῦϑα δοκεῖ 
τῶν μὲν φανερῶν εἶναι τὸ ὕδωρ τῶν δὲ καὶ ὅλως αἵ 
τροφαὶ καὶ ὁ ἀήρ᾽ ὥστε κἀκεῖ χρὴ νομίξειν καὶ εἴπου 
ἄλλοϑιε τοιοῦτόν τι συμβαίνει τὰς αὐτὰς εἶναι καὶ παρα- 
πλησίας ἀνάγκας. τὰ δὲ καϑ' ἕκαστα μᾶλλον ἴσως δὲ καὶ 
μόνῶς ἄν τις ἀποδοίη τὴν ἐμπειρίαν προῤλαβῶμ χώρας 
καὶ τόπου διὰ τῆς ἱστορίας. 

, 4 , | 
Car. XIV. Ὅμοιον γοῦν τούτῳ καὶ παραπλήσιον!9 

e - - D 

φαένεται καὶ ὅσα διὰ τῆς ϑεραπείας ἀλλοιοῦται πρῶτον 
μὲν καὶ καϑόλου πᾶσιν εἰπεῖν ἡμερούμενα δεύτερον δὲ 

9 " »" , , Ἁ i] , , ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ. βελτίω δὲ καὶ χαίρει γεωργούμενα.... 
καὶ γὰρ τοὺς πυρῆνας ὥςπερ εἴπομεν ἐλάττους ἔχει αὖ-- 
τὰ δὲ βελτίονά ἐστι. ἡ δὲ πολυύδρία γλυκαένει τε τὰς 
δόας καὶ μαλακωτέρας ποιεῖ" δεῖται γὰρ ἡ στρυφνότης 
τοιαύτης καὶ ἡ σκληρότης ἐπικουρίας" καὶ γὰρ τὸ ἐνδεὲς 
δεῖται βοηϑείας. ἄμεινον γὰρ δὴ τοῦτο διχῶς ἢ πρόςϑε- 
σίν τινα λαμβάνον ἢ ἀφαιρέσεως ϑατέρου γενομένης" 
καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀμυγδαλῶν ἐλέχϑη τῶν xoAotoué- 
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νῶν καὶ περιαιρουμένων τὰς ῥίξας καὶ ἐπὶ τῶν συκῶν 
τῶν κατασχαξομένων᾽ ἀφαιρεϑέντος γὰρ τοῦ πλήϑους 
τῆς τροφῆς ἰσχύει μᾶλλον τὸ σύμφυτον ϑερμὸν εἰς τὸ 
κατάλοιπον. ἰδιωτάτη δ᾽ ἂν δόξειεν ἡ ἀπὸ τῆς τῶν ῥι- 
£v εἶναι ϑεραπείας τῆς τὲ κόπρου τῆς ὑείας ταῖς δόαις 
παραβαλλομένης καὶ εἴ τις ἄλλη τοιαύτη τινὶ δίδοται 
τροφὴ δι᾽ ἧς γλυκαίνει τὸν χυλόν. λέγεται δὲ καὶ ὡς ἡ 
πολυύδρέα καὶ ἡ ψυχρούδρέα ποιεῖ τινα μεταβολὴν καὶ 
ἐμφανέστατα δὴ καὶ μάλιστα ἡ τῶν ἐδαφῶν ἐνίων καὶ 
τοῦ ἀέρος φύσις ὥςπερ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἐν Κιλικέᾳ" 
ἐν τούτοις γὰρ καὶ ξητεῖν ὅλως δεῖ τὰς ἀλλοιώσεις καὶ 
μεταβολὰς ἐδάφει καὶ ὕδατι καὶ ἀέρι καὶ ἐργασίᾳ. καὶ 
γὰρ ἁπλῶς ἡ γεωργία μεϑέστησιν ἐξημεροῦσα τὰ δένδρα 
καὶ τοὺς καρπούς. ὑπὲρ μὲν ovv τῶν λοιπῶν ἕτεραί τι- 
veg αἰτίαι ὑπὲρ δὲ τῆς ἀπὸ τῶν ῥιζῶν μεταβολῆς ὑπὲρ 
ἧς τὰ νῦν ὁ λόγος ἐκεῖνο δεῖ λαβεῖν ὅτι καϑάπερ ἀρχαί 
τινὲς αἱ ῥίζαι τῶν δένδρων" ἀκολουθεῖν δὲ φιλεῖ ταῖς 

ἀρχαῖς τὰ ἄλλα. δι᾿ ὃ καὶ ἐπὶ τῶν σικύων ἐλέχϑη πρό- 
τερον ὅτι βρεχομένων ἐν γάλακτι τῶν σπερμάτων ἢ ἐν 
μελικράτῳ γλυκύτεροι γένονται. καὶ ἐπ᾽ ἄλλων. αὗται 

δὲ καὶ τὴν τροφὴν πεπεμμένην μᾶλλον λαμβάνουσαι καὶ 
αὐταὶ μεταβάλλουσαι συμμεταβάλλειν ποιοῦσι καὶ τὸ 
δένδρον" ἀπὸ γὰρ τυύτων ἡ διάδοσις. ἐπεὶ καὶ «( πο- 
λυύδρίαι καὶ τὰ ἐδάφη καὶ αἱ κατεργασίαι περὶ ταῦτας 
πρῶτον καὶ ἀπὸ τούτων ἀρχόμεναι τὰ ἄλλα συναλλοιοῦσι. 

. πρὸς ἕτερα δ᾽ ἴσως καὶ ἕτεραι βοήϑειαι συνεργοῦσιν οἷον 1 
αἷ σχάσεις συκῶν καὶ κλάσεις τῶν ἀμπέλων καὶ at xoAd- 
σεις τῶν ἀμυγδαλῶν ἢ πληγαῖς ἢ διειρόντων τοὺς πατ- 
τάλους᾽" ἀπορρεούσης γὰρ τῆς ὑγρότητος ἡ καταλειπο- 
μένη ῥᾷον ἐκπέττεται γλυκύτης. τὰ δ᾽ [ἐν]οφϑαλμιξό-- 
μενα ἢ ἐγχεντριξόμενα οὐ πέφυκε μεταβάλλειν ὅτι κα- 
ϑάπερ ἀρχή τις ἑτέρα τούτων ἐστὶν ἧς οὐκέτι δύναται 
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κατακρατεῖν᾽ ὥςπερ γὰρ γῇ χρῆται τῷ ὑποκειμένῳ τὸ 
ἐμφυτευόμενον ἢ [ἐν]οφϑαλμιξόμενον ὥςπερ ἐλέχϑη. 
καί εἰσιν αὗται δύο μεταβολαὶ καὶ ἀπὸ δυοῖν, ἥ τε ἀπὸ 
τῶν ῥιξῶν καὶ ἡ ἀπὸ τῶν [ἐν]οφϑαλμιξομένων ἢ ἐμφυ-- 
τευομένων,. ἡ μὲν αὐτῶν τῶν ὑποκειμένων ἀλλοιουμέ-. 
νῶν. ἡ δὲ ἑτέρων τινῶν ἐμβαλλομένων δι᾿ 0 καὶ ἧττον 
ἐπὶ ταύτης τὸ ϑαυμαστόν. διὰ τί δ᾽ ἡ ῥόα μάλιστα μὲν 
μεταβάλλει τὴν μανότητα καὶ τὴν ἀσϑένειαν αἰτιάσαιτ᾽ 
ἄν Tig" εὐηκοώτατα γὰρ τὰ τοιαῦτα πρὸς μεταβολήν. 
ἐπισκεπτέον δὲ καὶ εἴ τις ἄλλη τῆς φύσεως ἰδιότης. 

Car. XV. [Τῆς] δ᾽ εἰς τὸ χεῖρον μεταβολῆς δῆλον! 
ὡς ἐναντίαι [αἱ αἰτίαι] καὶ ἐμφανεστάτη γε [καὶ] κοινο-- 
τάτη πᾶσιν ἀγεωργησία᾽ πάντα γὰρ ὡς εἰπεῖν ἀπαγριοῦ- 
ται. ἐνίοτε δὲ καὶ οἱονεὶ πηρώσει τινὶ μεταβάλλουσιν 
εἰς τὸ χεῖρον κολουόμενα κατὰ τὴν πρώτην γένεσιν τὰ 
φυτὰ καϑάπερ ἡ ἀμυγδαλῆ᾽" πικρὰ γὰρ ἐκ γλυκείας γέ- 
νεται καὶ ἐκ μαλακῆς σκληρά" τὰ δ᾽ ἄλλα οὐκ ἔστιν ἐπί-- 
δηλα μεταβάλλοντα. καίτοι τά γε τῆς ἀμπέλου φυτὰ καὶ 
ἀπόλλυται πονοῦντα᾽ τὰ δὲ μᾶλλον καὶ μεταβάλλειν εἰ-- 
κὸς μᾶλλον ἦν. τῇ γὰρ ἀμυγδαλῇ καὶ τὸ ὅλον φαένεται 
παράλογον ἰσχυρότερον γὰρ τὸ δένδρον. ἔνια δὲ καὶ. 
βελτέω κολουόμενά φασι γίνεσϑαι καϑάπερ οἱ Χῖοι τὴν 
ἄπιον τὴν φωκίδα. τὸ μὲν οὖν ἰσχυρὸν τῆς ἀμυγδαλῆς 
οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ λαμβάνεται. δενδρωϑεῖσα μὲν γὰρ 
ἰσχυρὰ φυομένη δὲ ἀσϑενὴς ἄλλως τε καὶ ἀπὸ σπέρμα- 
τος. ἐπεὶ καὶ μὴ κολουσϑεῖσαι᾽ πικραὶ γένονται καὶ σκλη- 
ραὶ καϑάπερ ἐν τοῖς πρότερον ἐλέχϑη. πᾶν γὰρ ὅλως 
ἀπὸ σπέρματος ἐξαλλοιοῦται πρὸς τὸ χεῖρον" κινηϑεί- 
σης δὲ τῆς φυσικῆς ὁρμῆς εἰκὸς ἔτι μᾶλλον, οἷον γὰρ 
ἄλλη καὶ ἀσϑενεστέρα γέγονεν. ἐπεὶ καὶ τὰ ἑψόμενα κω-- 
λύεται μὴ ἐν καιρῷ κινούμενα καὶ ἡ γῆ δυςδιάτηκτος ἡ 

᾿ βρεχομένη᾽ ὃ δὲ ἐν ἀρχῇ μέγα καὶ διατενὲς πρὸς τὴν τε- 
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λείωσιν. ἐπὶ μόνης δὲ ταύτης μάλιστ᾽ ἔνδηλον εἶναι τὴν 
μεταβολὴν οὐκ ἄτοπον καὶ διὰ τὰς προειρημένας αἰτίας 

καὶ διότι τῆς μὲν ἀμπέλου καὶ τῶν ἄλλων οὐϑενὸς ὁ 
καρπὸς τελεούμενος πιχρὸς ἢ ὀξὺς ἀλλ᾽ ἤτοι γλυκὺς ἢ 

οὐκ ἐπέφϑη ταύτης δὲ οὐχ ὑπάρχει τοιοῦτος εὐθὺς ἐν 
τοῖς τελείοις καὶ εὐκαρποῦσι. τάχα δὲ καὶ τῶν ἄλλων 

ἐστί τις καὶ εἰς τὸ στρυφνότερον ῇ ὑδαρέστερον ἢ μὴ 
ὁμοέως γλυκὺ λανϑάνει δὲ τὴν ἡμετέραν αἴσϑησιν: καὶ 
γὰρ αὐτῶν τῶν ὁμογενῶν αἵ μὲν μᾶλλον αἱ δ᾽ ἧττον τοι-- 
αὕται. συμβαίνει δὲ ταῖς κολουσϑείσαις ἂν πρεσβύτεραι 
γενόμεναι πάλιν ἐπικόπτωνται καὶ διακαϑαίρωνται γλυ- 
κυτέραις γίνεσϑαι καὶ τέλος ἀποκαϑέστασϑαι πρὸς τὴν 
φύσιν. αἴτιον δὲ ἔτι πρὸς τῷ εἰρημένῳ δι᾽ ὅτι ἡ μὲν κό- 
λουσις κωλύσασα τὴν εἰς τὸν ὄγκον βλάστην κατέμιξε 
καὶ χείρω τὴν ὑγρότητα τὴν εἰς τὸν καρπὸν ἐποίησε" 
πλείονος δ᾽ οὔσης ἄπεπτος ὥστε μικρός. καὶ κατακοπτο- 
μένη δὲ λαμβάνει τινα ἀποπνοὴν καὶ ἀφαίρεσιν ὥςπερ 
καὶ ὅταν οἵ σφῆνες διακρουσθῶσιν᾽ ἐλάττονος δὲ γινο- 
μένης καὶ αὐτὸ μᾶλλον ἰσχύον διὰ τὴν εὐσϑένειαν ἐκ- 
πέττει τε μᾶλλον καὶ ἀποκαϑίσταται. ταύτης μὲν οὖν 
ὥςπερ ἀνασώξεται πάλιν ἡ φύσις. ἔνια δὲ ἐὰν μὴ κο- 
λουσϑῇ τὸν καρπὸν οὐ πέττει καϑάπερ ἡ ἄμπελος ἡ καν-- 
ϑάρεως καλουμένη δι᾽ ὃ καὶ κολούουσιν ἄκρον τὸν βό- 
TOvv, εἰ δὲ μὴ σήπει καὶ διαφϑείρει. δῆλον οὖν ὡς 
ἁπλῶς εἰπεῖν ὅτι ἀφαιρέσεως δεῖται τῆς ὑγρότητος. ἡ 
δ᾽ [ἅπιος ἢ] φωκὶς κολουομένη βελτέων πρὸς δένδρωσιν 
οὐ πρὸς εὐκαρπίαν᾽ ἐκτρέχει γὰρ ἄγαν μὴ κολουσϑεῖσα 
καὶ γένεται μονόκωλος καὶ ἀσϑενὴς, εἰ δὲ μὴ παραβλα-- 
στάνουσα δενδροῦται. τάχα δ᾽ ἂν τι συμβάλλοιτο τοῦτο 
καὶ πρὸς εὐκαρπίαν᾽ ἰσχυροτέρας γὰρ γινομένης ἡ πέψις 
καλλέων. τῶν δὲ λαχανωδῶν ἢ ποιωδῶν ὅσα κολουό-- 
μενα ἢ κειρόμενα βελτέω καϑάπερ τά τε πράσα καὶ ἡ 
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δάφανος qv παλιμβλαστὴς ἢ καὶ ἡ μηδικὴ καὶ ἡ ϑρίδαξ 
καὶ τὸ ὥκιμον ἅπαντα ταῦτα τῇ ἁπαλότητι καὶ εὐτρο- 
φέᾳ βελτίω καὶ εὐχυλότερα γένεται. παραιρεῖται γὰρ ἡ 
δριμύτης καὶ ἡ ξηρότης καὶ εἰ ἔν τινι τὸ ὀπῶδες τούτων" 
ἁπαλὰ δὲ καὶ εὐτραφῆ γένεται διὰ τὸ τὰς ῥίζας ἰσχυρο-- 
τέρας εἶναι καὶ ὅλως αὐξανομένης ἔτι μᾶλλον κολουομέ- 
νῶν τῆς ἰσχύος. «t δὲ καὶ ἐπισπῶνται πλείω καὶ κατα- 
πέττουσι μᾶλλον. ἔτι δὲ ἀφαιρουμένων τῶν ξυλωδῶν 
καὶ σκληρῶν ἡ ἐπίδοσις πλείων μηϑενὸς ἐμποδίζοντος. 
ἡ δὲ πρώτη βλάστησις ἐξ ἀσϑενοῦς ὡρμημένη μᾶλλον 
χείρων. αὗται μὲν οὖν ἐν τοῖς χυλοῖς αἷ μεταβολαί. 

Car. XVI. Γίνονται δὲ καὶ κατὰ τὰς ὀσμὰς μαλι- 
στα μὲν αὐτομάτως διὰ τὸν ἀέρα καὶ τὴν χώραν. εὐοσμό- 
τϑρα γὰρ ὡς ἐπὶ πᾶσιν αἱ ξηραὶ ποιοῦσι καὶ ὃ ἀὴρ ὃ του- 
οὔτος δι᾽ 0 xal τὰ ἄγρια εὐοσμότερα. τάχα δὲ οὐ πάντως 
οὐδ᾽ ὀδμωδέστερα. δριμύτερα γάρ᾽ ἀρίστη δὲ ἡ μέση 
καὶ 0 μέσος. ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ ὑδαρῆ καὶ ἄοσμα. καὶ 
περὶ μὲν ὀσμῶν καὶ χυλῶν αὐτὰ καϑ᾽ αὑτὰ δεῖ ϑεωρεῖν 
ἐπὶ πλέον ἐν τοῖς ὕστερον. αἵ δὲ μεταβολαὶ διότι καὶ ἐν 
τούτοις γίνονται καὶ φυσικῶς καὶ ἐκ θεραπείας φανερὸν 
ἐκ τῶν εἰρημένων. ἔνιαι δὲ δοκοῦσιν ὅλων τῶν δένδρων 
καὶ φυτῶν αὐτόματαί τινὲς εἶναι μεταβολαὶ καϑάπερ 
τὴν λεύκην ἐξαιγειροῦσϑαίξ φασι καὶ φύλλοις καὶ τῇ 041 
προςόψει καὶ τὸ σισύμβριον εἰς μένϑαν μεταβάλλειν μὴ 
κατεχόμενον ταῖς ἐργασίαις καὶ μεταφυτευόμενον πολ’ 
Adxig, ἔτι δὲ καὶ τὸν πυρὸν ἐξαιροῦσϑαι καὶ τὸ Aívov. 
αὕτη μὲν οὖν εἴπερ ἀληϑὴς ὥςπερ φϑορά τις ἔοικεν εἷ- 
ναι διὰ πλῆϑος ὑγροῦ" γένεται γὰρ δι᾿ ἐπομβρίαν. ἀλ- 
λοιωϑείσης δὲ τῆς ἀρχῆς ἀλλοῖον τὸ ἀναβλαστάνον᾽ ἡ δὲ 
αἶἷρα φέλυδρον. ἢ τε τῆς λεύκης εἰ ἄρα ἐστὶ μεταβολὴ 
γινομένη τις ἂν εἴη παχυνομένου τοῦ δένδρου μᾶλλον ὃ 
συμβαίνει διὰ τὴν ἡλικίαν εἰς βάϑος yàg ἡ αὔξησις 
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ἀπογηρασκόντων. ἐν ᾧπερ οἵ τὲ φλοιοὶ παχύτεροι καὶ 
lof ἀκρεμόνες μείζους καὶ πλείους. ὁ δὲ τῶν φύλλων με- 
τασχηματισμὸς καὶ ἑτέρων κοινός" ἐπεὶ καὶ τὰ τοῦ κρό- 
τῶνος ἔνια περιφερῆ φυόμενα τὴν ἀρχὴν ὕστερον ἀπο- 
γωνιοῦται καϑαπερανεὶ διαρϑρούμενα" τοῦτο δ᾽ ὅτι 
δᾷον τὸ ἁπλοῦν ἢ τὸ πολυειδὲς. ἀσθενὴς δ᾽ ἡ ἀρχή. τὸ 
ὃὲ σισύμβριον εἰς μένϑαν κατὰ τὴν ὀσμὴν εἴπερ ἄρα με- 
ταβάλλει μόνον ἀπόλλυον τὴν οἰκείαν ἐξαμαυρούμενον 
διὰ τὴν ἀργίαν, ἐκείνην δ᾽ οὐ λαμβάνον ἀλλ᾽ ὥςπερ 
ὅμοιον ταῖς καλαμίνϑαις γινόμενον. ἡ γὰρ μεταβολὴ 
πᾶσιν εἰς ὅμοιόν τι καὶ οὐ πόρρω τελέως φϑειρομένων. 
ἡ δὲ ϑεραπεία καὶ ἡ μεταφυτεία κατέχει καὶ σώξει τὴν 
φύσιν᾽ σημεῖον δὲ ὅτι καὶ τὸ ἄγριον τοιοῦτον τῇ ὀσμῇ" 
καὶ γὰρ δὴ κἀκείνῳ τὸ τῆς φύσεως ἐναντίον" ἡ μὲν γὰρ 
μένϑα βαϑύρριξον τὸ δὲ σισύμβριον ἐπιπολῆς καὶ οὐχ 
ὁμοίως πολύρριξον. ὥστε μᾶλλον ἔοικεν ἐπί γε τῶν τοι-- 
οὕτων κατὰ φαντασίαν ἡ μεταβολὴ γίνεσθαι καὶ ὡςπε- 
ρδὲ τοῦ ἡμέρου εἰς τὸ ἄγριον. οὐδ᾽ ἑτέρως δ᾽ ἄτοπον 
ἐπεί γε καὶ οἵ τόποι μεταβάλλουσιν. εἰ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
ξώων τοῦτο συμβαίνει καϑάπερ φασὶν ἐπὶ τῶν ὀρνέϑων 
καὶ χρώμασι καὶ σχήμασι καὶ δυνάμεσι καὶ τοῦτο καϑ' 
ἕκαστον ἐνιαυτὸν οὐκ ἐν πλήϑει χρόνου πλείονι κἂν 
ϑαυμάσειεν ἄν τις μᾶλλον εἰ μή τι συμβαίνει καὶ ἐν-- 
ταῦϑα τοιοῦτον" ἀτακτοτέραν γὰρ καὶ μᾶλλον ξυγκεχυ-- 
μένην εἰκὸς ταύτην εἶναι τὴν φύσιν. τάχα δ᾽ ἰσχυροτέ- 
ραν δι᾽ ὃ καὶ μεταβάλλειν οὔτε χρώμασιν οὔτε ἐν τοῖς 
ἄλλοις φϑειρομένην᾽" καὶ τοῦτο ἐν ὀλίγοις ὥστε εἰς ἄλλο 
γε μεταλλάττεσϑαι φυτόν. οὐδὲ γὰρ κατὰ τὴν γένεσιν 
οὐδὲν μεταβάλλει τὰς μορφὰς ὥςπερ ἔνια τῶν ξώων 
ἀλλ᾽ ἁπλῆ τις ἡ φύσις πάντων. ἀλλ᾽ αἱ μεταβολαὶ γί- 
νονται καϑάπερ πολλάκις λέγεται τοῖς τε χυλοῖς μάλιστα 
καὶ ταῖς ὀσμαῖς καὶ τοῖς μεγέϑεσιν αὐτῶν τε τῶν καρ- 
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πῶν καὶ τῶν φύλλων, καὶ γὰρ τὰ στενόφυλλα πλατυ- 
φυλλότερα γίνεται, καὶ ὅλως τῶν μερῶν τούτων. διὰ 
τοῦτο καὶ ξητεῖ τόπον ἕχαστον οἰκεῖον, οἰκεῖος δ᾽ ἐν 
ᾧπερ εὐϑενεῖ. δι’ ὅπερ καὶ οὐ πᾶσιν ὃ ἄριστος ἀλλ᾽ 
ἔνια λεπτὴν καὶ λυπρὰν χώραν φιλεῖ τὰ δὲ ὕφαμμον 
ἔνια δὲ καὶ ἁλμώδη τινὰ καϑάπερ ἡ ῥάφανος. διττῶς δὲ 
καὶ τὸ τῆς χώρας πρόςφορον᾽ ἢ γὰρ τὸ οἰκεῖον τῆς φύ-- 
σεως ἢ τὸ πρὸς ἰσχὺν καὶ δύναμιν ἁρμόττον, οἷον ταῖς 
ἀμυγδαλαῖς ἡ λεπτή βαϑείας γὰρ οὔσης καὶ πιείρας 
ἐξυβρίσασαι διὰ τὴν εὐτροφίαν ἀκαρποῦσι. καὶ καϑόλου 
περὶ τῶν δένδρων εἴρηται πρότερον ἀλλὰ δὴ τὰ μὲν 
περὶ τὰς ἀλλοιώσεις καὶ μεταβολὰς ἀχρὶ τούτων διω-- 
ροέσϑω. 

Car. XVII. Θαυμασιώτατον δ᾽ ἂν δόξειε χαὶ ὅλων 

ἄτοπόν τι καὶ παράδοξον εἶναι τὸ ἔνια μὴ δύνασϑαι βλα-- 
στάνειν ἐν τῇ γῇ καὶ σπέρματα καὶ φυτὰ καϑάπερ ἡ 
ἐξέα καὶ ἡ στελὶς καὶ τὸ ὑφέαρ, ὧν τὴν μὲν καλοῦσιν 
Εὐβοεῖς τὸ δὲ ὑφέαρ ᾿ρκάδες. ἡ δὲ ἰξία κοινή φασὶν 
[οὖν] o£ μὲν εἶναι πάντα μίαν τινὰ φύσιν τῷ δὲ ἐν ἕτέ- 
ροις φύεσϑαι διαφέρειν (καὶ) δοκεῖν. τὸ γὰρ ὑφέαρ ἐν 
ταῖς ἐλάταις καὶ πεύκαις γένεται καὶ ἡ στελὶς ἡ δ᾽ ἰξία 
καὶ ἐν δρυΐ καὶ ἐν τερμένϑῳ καὶ ἐν ἑτέροις πλείοσιν. οἵ 
δὲ διαφέρειν καὶ σημεῖον λέγουσιν οὐ μικρὸν εἰ γὰρ ἀλη-- 
ϑὲς ὡς οὐ μόνον ἐν τοῖς ὁμογενέσιν ἕκαστον ἐμφύεται 
τούτων οἷον ἐλάταις καὶ πεύκαις ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
πλείω xu9' ἑκάτερον τῶν μερῶν ἔνϑεν μὲν στελὶς ἢ 
ἰξία ἔνϑεν δὲ ὑφέαρφ᾽ ἔτι δὲ οὐ μόνον τὰς μορφὰς [ἀλλ᾽ 
οὐδὲ [τοὺς] καρποὺς ὁμοίους ἔχειν φασὶ καὶ τοῦτο γε 
πανταχόϑεν διατηρεῖσθαι καὶ ἐν ταῖς πλεῖστον διαφε-- 
ρούσαις χώραις. ἐπεὶ τό ys τὴν μὲν ἀεέφυλλον εἶναι 
τῶν ἰξιῶν [τὴν δὲ φυλλοβόλον] οὐϑὲν ἄτοπον, κἂν ἡ μὲν 
[ἐν] ἀειφύλλοις ἡ δὲ ἐν φυλλοβόλοις ἐμβιῴη" συμβαένει 
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γὰρ ἔνϑα μὲν ἔχειν ἔνϑα δὲ μὴ ἔχειν διαρκῆ τὴν τρο- 
φήν᾽" αἰτία δὲ αὕτη τῆς ἀειφυλλίας καὶ μὴ καϑάπερ εἴ-. 
πομὲν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὁποτέρως ποτ᾽ ἔχει πρὸς τὸ νῦν 
ἀπορούμενον οὐϑὲν διαφέρει. τὸ δὲ μὴ φύεσϑαι χαμαὶ 
μηδαμῶς ἄτοπον ἄλλως τὲ καὶ οὕτω πολὺν καὶ ἰσχυρὸν 
ἔχουσαν καρπόν. εἰ δὲ καὶ σπέρματα (τὰ) τοιαῦτα ἐστιν 
οἷον τὸ περὶ Βαβυλῶνα τῇ ἀκάνϑῃ περὶ τὸ ἄστρον ἐπι- 
σπειρόμενόν φασιν αὐϑημερὸν ἀναβλαστάνειν καὶ ταχὺ 
περιλαμβάνειν καὶ τὴν ἄκανϑαν. ἔτι δὲ τὸ συριακὸν βο- 
τάνιον ὁ καλούμενος καδύτας καὶ δένδροις καὶ ἀκάνϑαις 
ἐμφύεται καὶ ἄλλοις τισὶ, τῇ μὲν ἔλαττον [ἀν] εἴη τῇ δὲ 
πλεῖον τὸ ϑαυμαστόν " ἀμφότερα γὰρ ποιεῖ τὸ πλῆϑος ἐν 
τοῖς παραδόξοις ὁτὲ μὲν ὡς πεφυκὸς οὕτω μὴ ϑαυμάξειν 
ὁτὲ δὲ μᾶλλον ϑαυμάξειν διὰ τὸ πλῆϑος. ἐπεὶ τό γε ἐμ- 
φύεσϑαι καὶ ἐν δένδροις καὶ ἐν φυτοῖς ἑτέροις τὸ καὶ ἐν 
τῇ γῇ φυόμενον οὐκ ἄτοπον ἄλλως [rs] καὶ γινόμενον 

ὥρπερ ὁ κιττὸς ἐν πολλοῖς. ἔτι “γὰρ τοῦτο παραδοξότε- 

ρον ὅτι καὶ ἐν ἐλάφου κέρασιν ὥπται καὶ ἡ τέρμινϑος δὲ 
ἐν ἐλάᾳ καὶ τὸ πολυπόδιον καλούμενον ἐπί τισι Ó£v- 
ὅροις καὶ ὅσα δὴ σπανιώτερα καὶ τερατωδέστερα qatve- 
ται. καϑάπερ ἡ δάφνη ποτὲ ἐν πλατάνῳ καὶ ἐν δρυὶ καὶ 
τὰ ἄλλα ὅσα ὡς τέρατα προφαίνουσιν. ὅταν γὰρ εἰς 
γεῶδες γεγενημένον διὰ σῆψιν ἐμπέσῃ τὸ σπέρμα διε- 
βλάστησεν εἶτα ξῇ τὴν τροφὴν τὴν ἐκ τοῦ δένδρου λαμ- 
βάνον. ὃ καὶ ἐπὶ τοῦ κιττοῦ τοῦ περὶ τὰ κέρατα βλα- 
στοῦντος εἴπερ ἦν οὐκ ἄλογον. ἀλλὰ τὸ ἐν ἑτέρῳ μόνον 
φύεσϑαι χαμαὶ δὲ μὴ τοῦτ᾽ ἄτοπον" προςφιλῆ γὰρ δὴ 
ἀλλήλοις καϑάπερ καὶ τὰ ξῶα καὶ τὰ φυτὰ τάχ᾽ ἂν εἴη" 
τὸ δ᾽ ὅλως ἐπὶ τῆς γῆς μὴ φύεσϑαι ϑαυμαστὸν ἄλλως τε 
καὶ καρπὸν ἔχον καὶ ὁπέρμα καὶ ἀπὸ τούτου βλαστάνον. 
εἰ γὰρ ἦν ἐκ διαφϑορᾶς τινος τῶν ἐν τοῖς δένδροις ἡ γέ- 
νξσις ὥςπερ ἐν τοῖς ξώοις ἐγγίνεται τοιαῦτα ξῶα λόγον 
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τινὰ εἶχεν" ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδὲ γένεται πλὴν ἀπὸ σπέρ-- 
ματος ὅταν οἵ ὀρνίϑες ἐσθίοντες τὸν. καρπὸν προΐωνται 
τὴν περίττωσιν ἐπὶ τῶν δένδρων" τότε γὰρ αὐτὸς ὁ καρ- 
πὸς σωξόμενος καὶ ape qug διεβλάστησε. τὸ μὲν ovv 
ϑαυμαστὸν πολὺ καὶ ἐκ πολλῶν. ἔοικεν οὖν ὅμοιόν τι 
συμβαίνειν ταῖς ἐμφυτείαις καὶ τοῖς ἐνοφϑαλμισμοῖς" 
ἑτοιμοτέραν γὰρ λαμβάνει τροφὴν καὶ ὥςπερ κατειργα- 
σμένην καὶ πεπεμμένην σχεδὸν ὃ καὶ ἡ ἰξία ξητεῖν φαί- 
νεται. τὸ δὲ τοιαύτης δεόμενον ἀσϑενὲς ἂν εἴη τῇ φύ-- 
σειν τοῦτο δὲ πάλιν οὐκ. ἔοικεν ἀλλ᾽ ἰσχυρὸν εἶναι καὶ 

τρόφιμον καὶ ἡ. ἐξία καὶ ἡ στελὶς καὶ τὸ ὑφέαρ᾽ τούτοις 
γὰρ δὴ καὶ τοὺς βοῦς καὶ τὰ ὑποξύγια χιλδύουσι καὶ 

᾿ἀνατρέφουσι μετὰ τοὺς. ϑερισμούς. ἔτι δὲ καὶ αὐτὸς ὁ 
καρπὸς τῆς ἰξίας μηνύει τὴν ἰσχύν. ἀλλὰ μὴν εἴ γε ἰσχυρὰ 
καὶ μὴ ἀσϑενῆ διὰ τί ποτ᾽ οὐ βλαστάνει καϑ' αὑτὰ καὶ 
φύεται" διαβιάσασϑαι γὰρ τὴν γῆν τῶν ἰσχυόντων. ἐστὶ 
ὅπερ ποιεῖ καὶ 0 ϑέρμος. εἰ δ᾽ αὖ ψυχρὸν ἔχει τὸ σπέρμα 
καὶ δύρπεπτον ἀλλὰ χφονιωτέραν, ἐχρῆν εἶναι τὴν ἔχφυ- 
συν ὥςπερ κἀὶ ἑτέρων. ἐπεὶ καὶ τῶν τευτλίων. ἔνια φασι 

τῷ ὕστερον ἔτει διαφύεσϑαι. καὶ διαβλαστάνειν᾽ οὐδὲ 

γὰρ οὐδὲ ταύτῃ κίνδυνος ὥστε. σαπῆναι᾽ διαμένον γὰρ 
καὶ τοῦτο φαίνεται καὶ ἕτερα πολλῷ τούτων ἀσϑενέ- 
στερα. ταῦτα μὲν οὖν οὐ λύει τὴν ἀπορίαν ἀλλ᾽ ἐπιξυν- 
δεῖ μᾶλλον. ἡ δ᾽ ἀρχὴ ληπτέα pueiame ἀκολουϑοῦσι κατὰ: 

τὸ γινόμενον ὅτι πέφυκεν ἐν ἑτέρῳ μόνον ταῦτα yÜve- 
σϑαι, καϑάπερ καὶ ξῶα ἐν ξώοις οἷον τά τε ἐν ταῖς σπίν-- 

ναις ἐστὶ καὶ ὅσα ἄλλα ξωοτροφεῖ. πλὴν τῶν μὲν. οὐκ 
ἔχομεν. τὴν γένεσιν τῶν δ᾽ ἔχομεν λέγειν.. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς 

τῶν ὀρνίϑων προρφορᾶς εἶναι τὴν ἀρχὴν ὥςπερ συμβε- 
βηκός ἐστι πρὸς τὴν γένεσιν ὅπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων γένεται. 
κατορύττει γὰρ ἡ κίττα ϑησαυριξομένη τὰς βαλάνους 
καὶ ἄλλα τῶν ὀῤνέων᾽ περιαιρεϑέντος δὲ τοῦ ἰξοῦ καὶ 
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κατεργασϑέντος ἐν ταῖς κοιλίαις ὅπερ ἐστὲ ψυχρότατον 
σὺν τῷ περιττώματι καταπέπτον τὸ σπέρμα καϑαρὸν καὶ 
τοῦ δένδρου λαμβανοντός τινα μεταβολὴν ὑπὸ τῆς κό- 
πρου διαβλαστάνει καὶ φύεται. τὴν δ᾽ ἰσχὺν εὐλόγως 9 
ἔχει καὶ διὰ τὴν εὐτροφίαν καὶ μάλιστ᾽ ἴσως διὰ τὴν 
αὐτοῦ φύσιν. ἰσχυρότερα δὲ εἰχὸς τὰ ἐν ταῖς ἐλάταις καὶ 
πεύκαις εἶναι" πλείων γὰρ ἡ τροφὴ καὶ λιπαρωτέρα. 
πολλὰ δ᾽ ἡ φύσις φαΐένεται καὶ ἐν τοῖς ξώοις τοιαῦτα 
ποιεῖν ὥσϑ'᾽ ἕτερον ἑτέρῳ χρήσιμον εἶναι πρὸς σωτηρίαν 
καὶ γένεσιν ἅπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις ταῖς περὶ τούτων εἴ- 
ρηται" δι᾿ ὃ καὶ ἐνταῦϑα ἴσως οὐ ϑαυμαστέον τὸ τῶν 
ὀρνίϑων εἴτε ἐπίτηδες εἴτε κατὰ συμβεβηκὸς γέγονεν 
οὐδὲ λεκτέον ὅτι οὐκ ἂν ἦν ἡ γένεσις εἰ μὴ διὰ τούτους. 
οὔτε γὰρ ἴσως ταῖς πένναις βίος εἰ μὴ διὰ τὸν κάρκινον. 
οὐδ᾽ ἡ τῶν μελιττῶν φύσις εἰ μὴ διὰ τὸν γόνον ὥς φασί 
τινες. οὐδ᾽ ἡ τοῦ κόχκυγος εἰ μὴ ἦν ἡ ὑπολαὶς 1] εἰς τὴν 
νεοττίαν τὰ ὠὰ τίϑησιν. ἀλλ᾽ ὥςπερ καὶ φϑοραὶ καὶ 
σωτηρίαι τινὲς γένονται δι᾿ ἀλλήλων καὶ εἰς τοὺς βίους 
καὶ εἰς τὰς γενέσεις οὕτω καὶ πρὸς τὰ φυτὰ διήκειν οὐ- 
ϑὲν κωλύει παρὰ τῶν ξώων. ὥστε ταύτην ἢ τοιαύτην 
αἰτέαν ὑποληπτέον εἶναι τῶν ἀπορηϑέντων. ἐν δὲ τοῖς 10 
ἐπισπειρομένοις ἀφήρηται καὶ τὸ ξυμβεβηκὸς , προαιρέ- 
G&L γὰρ δρῶσιν. ἀλλὰ τὸν καιρὸν δῆλον ὅτι λαμβάνουσι 
τῆς ἐπισπορᾶς ὅταν ὀργᾷ τὸ ὑποκείμενον ὥςπερ ἡ ἄκανϑα 
φαένεται περὶ τὸ ἄστρον" ἔνικμον γὰρ δεῖ καὶ εὐαφὲς 
εἶναι πρὸς τὴν διαβλάστησιν᾽ τὸ δὲ ταχὺ τῆς ἐκφύσεως 
οὐ μόνον διὰ τοῦτο καὶ τὴν ὥραν ἀλλὰ δῆλον ὅτι καὶ 
διὰ τὴν ἰδίαν γίνεται φύσιν. καὶ περὶ μὲν τούτων 
ἅλις. 

jH Car. XVIIL. Ὅτι δὲ καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς ἔνια συνερ-- 

γεῖ πρὸς τὴν ἀλλήλων σωτηρίαν καὶ γένεσιν καὶ ἐκ τῶνδε 
φανερόν" ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀγρίοις τὰ φυλλοβόλα τοῖς 

6* 
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ἀειφύλλοις ὅτι σηπομένων ξυμβαίνειν καϑάπερ κυπρίζε- 
ϑαι τὴν γῆν ὃ καὶ πρὸς εὐτροφίαν καὶ πρὸς τὴν βλά- 
στησιν τῶν σπερμάτων χρήσιμον. ἐν δὲ τοῖς ἡμέροις ὅσα, 
τοῖς φυτοῖς ἐπισπείρουσι τῶν ἀμπέλων ἀφαιρεῖν βουλό- 
μενοι τὸ πλῆϑος τῆς ὑγρότητος καὶ τοῖς λαχάνοις ἢ τού-- 
του χάριν ἢ τῶν γινομένων ϑηρίων οἷον ταῖς δϑαφανέσι 
τοὺς ὀρόβους πρὸς τὰς ψύλλας καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον 
ἑτέροις. οἴεσθαι γὰρ χρὴ τοιαῦτα καὶ ἐν τοῖς αὐτομᾶτοις 
τῆς φύσεως ὑπάρχειν ἄλλως τε καὶ εἰ ἡ τέχνη μιμεῖται 
τὴν φύσιν. ἔτι δὲ ὅσα πρόςδενδρα καὶ περιαλλόκαυλα 
τυγχάνει" ταῦτα γὰρ τὸ πρὸς ἑτέρῳ διώκει καϑάπερ ὅ 
τε κέττος καὶ ἡ σμίλαξ καὶ ἡ σικύα καὶ ἄλλ᾽ ἄττα καὶ τῶν 
ἐλαττόνων ἕρπυλλος ἰασιώνη" πάντα γὰρ ταῦτα ξῇ πρὸς 
ἑτέρῳ. μὴ ἔχοντα δὲ χαμαίκαυλα γίνεται πλὴν ὅσα καὶ 
δενδροῦσϑαι πέφυκε καϑάπερ 0 κιττός. ἔστι δὴ καὶ [ἡ] 
ἄμπελος τοιοῦτον᾽ οὐ γὰρ ἂν δύναιτο φέρειν τὰ κλήματα 
καὶ τὴν βλάστησιν ἢ οὐχ ὁμοίως καλὰ μὴ ἔχουσα τὸ ὑπε- 
ρεῖσον., ἀλλὰ καὶ τὴν ἕλικα δοκεῖ τούτου χάριν ἔχειν 
ὅπως εὐϑὺς ἀντίληψις γένηται καὶ οἷον δεσμὸς ὥςπερ ὁ 
κιττὸς τὰ ῥιξία τὰ ἐκ τῶν βλαστῶν. ὅσα δὲ κοῦφα καὶ 
λεπτὰ ῥαδίως ἀναβαίνει καὶ ἐπιμένει καϑάπερ ἡ ἰασιώνη 
καὶ ὃ ϑέρμος καὶ ὁ δόλιχος. πάντα δὲ ταῦτα βλάπτει τὰ 
δένδρα καταπνίγοντάα τε καὶ ἐπισκιάξοντα καὶ τὴν τρο- 
φὴν ἀφαιρούμενα τὰ μὲν τῷ κωλύειν ὃ δὲ κιττὸς καὶ τῷ 
ἐμφυόμενος ἐξαιρεῖσϑαι δι᾽ ὃ χαλεπώτατος τοῖς δέγδροις 
οὗτος πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀείφυλλος ὧν καὶ ἰσχυρὸς 
ἀεὶ δεῖται τροφῆς καὶ πολλῆς. ἀφαυαένεν δὲ τελέως 
ὅταν ἐπὶ τὰ ἄκρα συναυξηϑῇ᾽ τότε γὰρ καρπὸν πέττει 
καὶ ἐξαιρεῖται πανταχόϑεν τὴν τροφήν. οὐ χαλεπὸν δ᾽ 
ἴσως οὐδὲ ἐν ἄλλοις καὶ πλείοσι λαβεῖν τὰς βλάβας᾽ πολ- 
AQ γὰρ πλείους εἰσὶ τῶν ὠφελίμων ὥςπερ καὶ τοῖς ξώοις" 
ἐπεὶ καὶ ταῖς ὀσμαῖς ἔνια βλάπτεται καϑάπερ ἡ ἄμπελος 
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τῇ τῆς δάφνης καὶ τῇ τῆς ῥαφάνου καὶ τοῦτο εὐθὺς &x- 
δηλοῖ κατὰ τὴν βλάστησιν. ὅταν γὰρ πλησίον ἡ τῆς ῥα- 

q&vov καὶ τῆς δάφνης ὁ βλαστὸς ἀποστρέφεται τὸ ἄκρον 
αὐτοῦ καὶ ὥςπερ ἀνακάμπτει διὰ δριμύτητα τῆς ὀσμῆς" 
ὀσφραντικὸν γὰρ ἡ ἄμπελος ὥςπερ καὶ ὃ οἶνος δεινὸς 
ἑλκύσαι τὰς ἐκ τῶν προκειμένων ὀσμὰς καὶ μᾶλλον καὶ 
ϑᾶττον ὁ κατεσταμνισμένος διὰ τὴν ὀλιγότητα καὶ τὸ 
γυμνόν. ἀλλὰ τὸ μὲν τοιοῦτον γένος ῥάδιον £v πολλοῖς 
ὥςπερ ἐλέχϑη συνιδεῖν. 

Ἢ Car. ΧΙΧ. Ὅσα δὲ κοινὰ γένους τινὸς ἢ καὶ πλει- 
ὄνων μὴ ὁμογενῶν οἷον τὸ στρέφειν τὰ φύλλα τὴν φέ- 
λυραν καὶ τὴν ἐλάαν καὶ τὴν πτελέαν ταῖς τροπαῖς ταῖς 
ϑεριναῖς καὶ ὡς ἔνια τῶν ἀνθῶν νύκτωρ μὲν συμμύει 
us0" ἡμέραν δὲ ἐκπετάννυται xol ὡς ἐν τῷ Εὐφράτῃ 
λέγουσιν οὐ μόνον τοῦ λωτοῦ τὸ ἄνϑος ἀνοίγεσϑαι καὶ 
συμμύειν ἀλλὰ καὶ τὸν καυλὸν ὁτὲ μὲν ἀναβαίνειν ὁτὲ 
δὲ δύεσϑαι καὶ καταβαίνειν ἀπὸ δυσμῶν μέχρι μέσων 
νυκτῶν. ὥὡςαύτως δὲ καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον. ἐν ἅπασι 

καὶ πανταχοῦ κοινήν τινα αἰτίαν ὑποληπτέον εἶναι. ῥά- 
'διον δὲ ἴσως ἐν τοῖς ὁμογενέσιν ἰδεῖν. ἐπὶ δ᾽ οὖν τῶν » 
εἰρημένων ἡ μὲν τῶν φύλλων στροφὴ γίνεται διὰ τὸ 
περὶ τοῦτον τὸν καιρὸν μάλιστα πὼς [τὰ] ἀεί[φυλλα)] 
φυλλορροεῖν. ἡ δ᾽ αἰτία πρότερον εἴρηται περὶ πάντων 
τούτων. γινομένης οὖν τῆς φυλλορροίας ἀνάγκη μάλιστα 

πάσχειν τι τὰ φύλλά καὶ τὰ μὲν ἀσϑενῆ καὶ ὥςπερ γεγη- 
φακότα καταξηρανϑέντα πίπτειν τὰ δ᾽ ἄλλα τὴν ἐπι- 
στροφὴν μόνον λαμβάνειν. ἅπασι μὲν οὖν τοῦτο συμ- 
βαίνει ἢ ἢ μᾶλλον ἢ ἧττον ἔνδηλον δὲ μάλιστα ἐπὶ τούτων 

ὅτι μεγίστη διαφορὰ τῶν χρωμάτων τοῖς πρανέσι πρὸς 
τὰ ὕπτια᾽ τὰ μὲν [γὰρ] χλωρὰ τὰ δὲ ὑγρὰ καὶ ὑδατώδη" 
μᾶλλον δ᾽ ἐπὶ τῆς φιλύρας" μείζω γὰρ καὶ κάτω Atvxó- 
τέρα δι᾽ ὃ ἀνόμοια ὡς καὶ ἐπὶ τῆς λεύκης. τῶν δ᾽ ἀει- 8 
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φύλλ ev οἷς μὴ συμβαίνει τοῦτο διὰ τὸ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 
καιρὸν ἀκμήν τινὰ καὶ ὥςπερ ἰσχύν τινα εἶναι τῆς βλα- 
στήσεως διὰ τοῦτο οὐκ ἂν συμβαίνοι" τῶν γὰρ ἰσχυόν-: 
τῶν οὐϑὲν εὐπαϑές. ἡ δὲ τῶν ἀνθῶν σύμμυσις καὶ δέ 
ot&ig ἐλαφροτέρα καὶ ῥάων᾽ ἰδεῖν" ὑπὸ γὰρ τοῦ ψύχους 
καὶ τῆς ἀλέας γίνεται ψυχρῶν ὄντων καὶ ἀσθενῶν" συμ-- 
αὔει μὲν γὰρ ξυνιόντος καὶ οἷον πηγνυμένου τοῦ ὑγροῦ, 
συναπολείπει γὰρ καὶ τὸ ϑερμὸν, ἀνοίγεται δὲ πάλιν 
διὰχεομένου καὶ ἀνιέντος ὅπερ ὃ ἥλιος. ποιεῖ. τὰ δὲ πλέον. 
καταδυόμενα καὶ ὑπερίσχοντα δῆλον ὅτι ψυχρότερα καὶ 
ἀσϑενέστερα δι᾽ ὃ μᾶλλον συμπάσχει ταῖς μεταβολαῖς. 

ἡ δὲ αἴσϑησις οὕτως ὀξεῖα γινομένη τοῖς x9" ὕδατος, 
οὐκ ἄλογος ἄλλως τε καὶ ἐν τόποις ϑερμοῖς καὶ duzmv- 

3 ' αν " A - , δ , : i i 

ροις. ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς μὴ τοιούτοις el διαδόσεις ταχεῖαν 
πάντων ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἄστρων. φαίνεται γοῦν 
συμπάσχειν οὐ μόνον τὰ ἐπὶ γῆς ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπὸ γῆς 
ὕδατα τροπαῖς τε καὶ ἐπιτολαῖς" ἐπ᾽ ἐνίων δὲ ἄστρων 

1 “ἐὰν τῷ » &- “ ,. v p j ΓΟ 
καὶ αὐτὴ ἡ γῆ καὶ ἡ ϑάλαττα μεταβάλλει. πάσχει δὲ τι 
παραπλήσιον τούτῳ καὶ τῶν ἀνθῶν πολλὰ καϑ' ἡμέραν᾽ 
ἀεὶ γὰρ συμπεριφέρεται τῷ ἡλίῳ νεύοντα καὶ ἐγκλίνοντα 
πρὸς αὐτόν. μᾶλλον δ᾽ ἐστὶ τοῦτο καταμαϑεῖν ἐν τοῖς 
ἐλάττοσιν. ἐνίων δὲ καὶ τὰ φύλλα πάσχει ταὐτὸ καϑά- 
περ τῆς μαλάχης καὶ τῶν rOLOUTOV' αἴτιον δὲ τοῦ ὑγροῦ 
ἡ ἀφαίφεσις" ἡ γὰρ ἂν ἐξάγῃ ϑερμαίνων ὁ ἥλιος ἐν τού- 
τῷ ἡ £yxAwtg. ἐξάγει δὲ καϑ' αὑτὸν ὥστε τοῦτο ποῖ- 
οὔντος ἐπιστρέφεται (γὰρ) καὶ περιάγεται. τοῦτο μὲν 
ovv ὡς πίστεως χάριν εἰρήσϑω πρὸς τὸ πρότερον ῥηϑέν. 
ἐ τῷ TUM TENE) er , af P dis 9N ὑπὲρ δὲ τῶν «AAcv oca συμβαΐένει τοῖς pid dt ἡ 9v- 
τοῖς πειρατέον ἐκ τῶν δένδρων μετιέναι καὶ ϑεωρεῖν 
τὴν ἰδίαν οὐσίαν ἑκάστου λαμβάνοντας καὶ τὴν τῆς χώ- 

Qus φύσιν. ἐκ τούτων γὰρ τὰ κοινὰ πάϑη καὶ αἷ κατὰ 

γένη παραλλαγαὶ καὶ τὸ ἁρμόττον καὶ τὸ οἰκεῖον ἑκάστοις 
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γένεται φανερόν" δεῖ δὲ καὶ τὸ ὅμοιον καὶ τὸ αὐτὸ δυ- 

νασϑαι ϑεωρεῖν" πολλὰ γὰρ δοκεῖ διαφέροντα οὐ δια- 
φέρειν ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. καὶ ταῦτα μὲν ἐνταῦϑα 
ἐχέτω τὸ πέρας. ὅσα δὲ κατὰ τὰς γεωργίας συμβαένει 
καὶ ὧν χάρις ἕκαστα ποιοῦσιν λεκτέον ὁμοίως. 

ΘΕΟΦΡΆΣΤΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΤΩ͂Ν ΑἹΤΙΩΝ TO I* 

Car. 1. Ἡ περὶ τῶν φυτῶν ϑεωρία διττας ἔχει τὰς 
σκέψεις καὶ ἐν δυσὶ, μίαν μὲν τὴν ἐν τοῖς αὐτομάτοις γι-- 
vouévqv ἥπερ ἀρχὴ τῆς φύσεως, ἑτέραν δὲ τῶν ἐκ τῆς 
ἐπινοίας καὶ παρασκευῆς ἣν δή φαμεν συνεργεῖν τῇ φύ- 
GEL πρὸς τὸ τέλος. ἐπεὶ δὲ περὶ τῆς πρότερον εἴρηται 
λεκτέον ὁμοίως καὶ περὶ ταύτης ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου πρώ- 
του εἰπόντας ὅτι καὶ τῶν δένδρων ἔνια καὶ τῶν ἐλαττό- 
νῶν ὑλημάτων οὐ δέχεται γεωργίαν. τοῦτο γὰρ ἂν εἴη 
τῶν μὲν οἷον πέρας τῶν δὲ ἀρχὴ μεταβαίνουσιν ἐκ τῶν 
αὐτοφυῶν εἰς τὰ διὰ τέχνης. ἄτοπον δ᾽ ἂν ἴσως δόξειξ 2 
τὸ νῦν λεχϑὲν εἰ τὸ προςλαμβάνον ϑεραπείαν ὥςπερ 
χώραν οἰχείαν μὴ μᾶλλον εὐσϑενεῖ καὶ καλλικαρπεῖ συν-- 
ἐργούσης. τῇ φύσει τῆς τέχνης" ἀλλ᾽ οὐκ ἔστιν ἄτοπον 
οὐδ᾽ ἀλλότριον, 6 ἀρχὴν δὲ αὐτοῦ “ληπτέον τήνδε; τὴν φύ- 
σιν ἑκάστου μὴ ἐχ τῶν αὐτῶν εἶναι μηδὲ ἐκ μιᾶς τινος 
ὕλης μηδ᾽ αὖ πᾶσι ταὐτὸ τέλος τῆς πέψεως καὶ δυνά- 
εῶς τῶν καρπῶν ἀλλ᾽ ἕκαστο πρὸς ὃ πέφυκε καὶ χυλοῖς 
καὶ ὀσμαῖς καὶ τοῖς ἄλλοις. μάλιστα δέ πως ἐν δυοῖν 
τούτοιν ὁρίζομεν τὴν πέψιν ὀσμαῖς καὶ χυλοῖς ἀναφέ- 
ροντὲς καὶ ταῦτα πρὸς τὴν ἡμετέραν χρείαν ὥςπερ διω-- 
ρέσϑη καὶ πρότερον. ἐπεὶ δ᾽ ἐξ ὧν συνέστηκεν ἕκαστον 3 



88 THEOPHRASTI 

καὶ τῥέφεται καὶ τὸ πρόςφορον οὐ κατὰ TO ποιὸν μόνον 
ἐστὴν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ ποσὸν ἐν ἀμφοτέροις ἂν εἴη τού-- 
τοις τὸ οἰχεῖον. ἡ δὲ γεωργία πλῆϑός vs τροφῆς καὶ 
ποιότητα κατασκευάζει. χατεργαξζομένη γὰρ ἡ γῆ καὶ 
ἀπόλαυσιν πλεέω δέδωσι καὶ μεταβάλλει τοὺς χυλοὺς 
ὥστ᾽ εὐλόγως οὐκ ἂν εἴη πρόςφορον ἐνίοις οἷον ὅσα ξηρά 
τε καὶ δριμέα καὶ πικρὰ καὶ ἁπλῶς ὅσα φαρμακώδη καὶ 
ἐν τούτοις παρέχεται τὴν χρείαν ἡμῖν" ἐκϑηλύνεται γὰρ 
ἀφαιρουμένων τῶν δυνάμεων καὶ τὰ μὲν ὅλως οὐκ ἐκ- 
φέρει καρποὺς τὰ δ᾽ ὑγροτέρους καὶ χείρους. τὰ δὲ καὶ 
αὐτὰ ὑδαρέστερα γίνεται καϑάπερ τὸ ἀψένϑιον καὶ τὸ 
κενταύριον καὶ ὅλως δὲ πᾶσα φαρμακώδης δύναμις ἢ 
κατὰ ῥίζαν ἢ κατὰ καυλὸν ἢ κατὰ καρπὸν ἢ κατὰ κλῶ-- 
v&g' ἀνὰ λόγον δὲ τούτοις καὶ ὅσα δριμύτητά τινα ἔχει 
δήλην κατὰ τὴν γεῦσιν. ὧν καὶ ἡ κάππαρις ἔοικεν εἶναι. 
καὶ τὸ σίλφιον καὶ τὸ λάπαϑον καὶ ἡ ϑύμβρα καὶ τὸ 
ϑύμον" τὰ μὲν γὰρ ὅλως οὐδὲ φύεται τούτων ἐν τοῖς 
ἡμέροις ἢ κακῶς τὰ δὲ χείρω πολλῷ καϑάπερ τὸ λάπα-- 
Sov καὶ ἡ ϑύμβρα καὶ ἡ κάππαρις ἔνια δὲ καὶ τὰς γλυ- 
κύτητας αὐτῶν ἀποβάλλει καϑυγραινόμενα καὶ πλη- 
ϑυνόμενα ταῖς τροφαῖς ὥςπερ τὸ κράνον. καὶ γὰρ τοῦτο 
χεῖρον ἡμερούμενον γένεται καὶ ἁπλῶς δὲ αὐτὸ τὸ δέν-- 
δρον ὑδαρές vs καὶ μανὸν καὶ ἀσϑενές. τῆς δ᾽ οἵἴης γλυ- 
κύτερος μὲν ὁ καρπὸς ἧττον δ᾽ εὐώδης ἀφαιρεῖται γὰρ 
τὴν εὐτροφίαν καὶ τὸ εὔοσμον. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος καὶ 
περὶ σιλφίου καὶ ϑέρμου καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον. τὸ 
μὲν γὰρ οὐχ ὁμοίως ἔχει τὴν δριμύτητα διὰ τὸ πλεέω καὶ 
ὑδαρεστέραν εἶναι τὴν τροφὴν. ὁ δὲ ϑέρμος ἄκαρπος 
γένεται καϑάπερ ὑλομανῶν καὶ ἐξυβρίξων" ποιεῖ γὰρ 
καὶ ταύτην τὴν ἐναντίωσιν [ἡ] χατεργασέα καϑάπερ εἴ- 
ρηται πλῆϑος παρέχουσα τροφῆς ἐκ δὲ τῆς ἀρχῆς τα- 
μιεύεται τὸ σύμμετρον ἕκαστον ἑαυτῷ καὶ λαμβάνει τὴν 
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οἰκείαν χώραν ἡ γὰρ αὐτοφυὴς γένεσις ἐν ταύταις. 
ἁπλῶς γὰρ τὸ μέγιστον ὥςπερ πολλάκις εἴρηται τὸ λα- 
βεὶν οἰκεῖον ἀέρα καὶ τόπον " ἐκ τούτων γὰρ ἡ εὐϑένεια 
χαὶ εὐκαρπία. ταῦτα δ᾽ ἐναντία φαίνεται τοῖς παρὰ φύ- 

σιν ἡμερουμένοις᾽ εἴς τὲ γὰρ ἀέρα μαλακώτερον μετα- 
τεϑέντα καὶ τροφὴν ἀλλοιοτέραν λαμβάνοντα ἐξ ἀμφο-- 
τέρων τούτων ἡ μεταβολὴ καὶ οἷον ἔκστασις τῆς φύ- 
σεως. ἐπιμαρτυρεῖ δέ πως καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς γεωργου-- 
μένοις τὸ μὴ φιλεῖν ἔνια τὴν ἀκριβῆ καὶ τὴν πολλὴν ἄγαν 
ἐξεργασέαν ὥστε καὶ ταύτην ξητεῖν τινα 0gov' καὶ τρό- 
πον τινὰ οὐδὲν κωλύει κατὰ τὴν μετάβασιν οὕτως ἔνια 
μηδὲ ξητεῖν ὅλως. ὅτι μὲν οὖν οὐ πάντα προςδέχεται 
τὰς γεωργίας φανερὸν ἔστω διὰ τούτων ἴσως γὰρ τὰ 
μὲν ὅλως οὐ δεῖται τῶν δ᾽ οὐκ ἐξευρίσκομεν τὰς αἰτίας. 

τ Car. IL. Ἡ δὲ γεωργία. δυοῖν ὄντων ἐξ ὧν αἴ τρο- 
«pel καὶ εὐσϑένειαι τῆς τε γῆς [καὶ τοῦ ἀέρος, τὴν ἀπὸ 
τῆς γῆς] παρασκευάζει βοήϑειαν" τὸν ἀέρα γὰρ οὐκ ἐπ᾽ 
αὐτῇ ποιόν τινα ποιεῖν ἀλλὰ δεῖ πρὸς τὰς μεταβολὰς τὰς 
κατὰ τὰς ὥρας γινομένας αὐτὰ τὰ δένδρα καὶ τὴν χῶραν 
διακεῖσϑαί πως ἵνα τε ἀπολαύῃ τῆς πρὸς αὔξησιν τρο- 
φῆς καὶ μὴ πάσχῃ μηδὲν ὑπὸ τῶν ἐναντίων᾽ δεῖ γὰρ καὶ 
πρὸς ταῦτα φυλακῆς. λέγω δ᾽ οἷον τομάς τε καὶ διακα- 
ϑάρσεις καὶ βλαστολογίας καὶ κοπρίσεις καὶ σκαπάνην 

καὶ ὅσα ἄλλα πραγματεύονται. καὶ περὶ τῆς ἀροσέμου 
δὲ καὶ σπερματουμένης ὁμοίως. τοῖς μὲν γὰρ οὐ ταὐτὰ 
τοῖς δ᾽ οὐκ ἴσα τοῖς δ᾽͵ οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ τὴν 
αὐτὴν ὥραν ἀποδιδόναι δεῖ τοῖς δὲ ἴσως οὐδὲ ποιεῖν 
ἔνια τὸ ὅλον. ἃ δὴ καὶ φαίνονται διαιροῦντες οἵ γεωρ- 
γοὶ καϑάπερ καὶ ἐν τῇ διακαϑάρσει τὰ μὲν σιδήροις τὰ 
δὲ ταῖς χερσὶ τὰ δ᾽ ἀγκύραις τισὶ κελεύοντες ἀφαιρεῖν, 
οἷον τῆς τε ἐλάας καὶ τῆς ἀπίου καὶ τῆς μηλέας ὅπως μὴ 

ἑλκούμενα πονῇ διὰ τὴν λεπτότητα καὶ ξηρότητα τῶν 
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κλάδων. καὶ γὰρ ἀφαιρεῖν δεῖ τούτων τὰ aud τε καὶ τὰ 
τρώξανα μόνον. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἀμπέλων διαιρετέον, 
τάς τε πρωτοτόμους καὶ τὰς ὀψιτόμους καὶ τὰς βραχυ-- 
τόμους καὶ τὰς μακροτόμους καὶ τοῖς ἄλλοις ὡραύτως, 

ἀναφέφοντας ἀεὶ πρὸς τὸ τέλος. ὁ μὲν οὖν σκοπὸς οὗτος, 
καὶ x«9' ἕκαστα διαίρεσις. ὑπὲρ ἕχάστου δέ ἐστιν ὁ 
λόγος ὁ τὴν αἰτίαν ἔχων ἣν δεῖ μὴ λανθάνειν" ὃ γὰρ, 
ἄνευ ταύτης ποιῶν καὶ τῷ ἔϑει καὶ τοῖς συμβαίνουσι κατ-- 
αχολουϑῶν κατορϑοῖ μὲν ἴσως οὐκ οἷδε δὲ καϑάπερ ἐν 
ἰατρικῇ [τὸ διὰ τί] τὸ δὲ τέλειον ἐξ ἀμφοῖν. ὅσοι δὲ καὶ. 

* i - t) - - 5." T ATP) 
to ϑεωρεῖν μᾶλλον ἀγαπῶσιν αὑτὸ τοῦτο ἴδιον τοῦ A0- 
yov καὶ τῆς αἰτίας. ἀντιλέγεται δὲ περὶ πολλῶν καὶ τὰ 

4. - τ » 1 2 ἐστι , PK. Lx code ΜᾺ 
μὲν ἁπλῶς τὰ δ᾽ εἰς τὸ βέλτιον καὶ χεῖρον ὥςπερ κατὰ 

τὰς ἄλλας τέχνας. ἐνταῦϑα δὲ καὶ ἐδιώτερόν τί συμβαί- 
νει. πρὸς γὰρ τὴν ἑαυτῶν ἔνιοι χώραν τετραμμένοι τὰ 

, , "7 , δ. τὰ E 15i: ον 
παδοφορα πολλακις καϑόλου Aepoudis. OTé. δὲ piden καὶ 
φοτέρως γινομένων ἄκριτόν ἐστι τὸ βέλτιον" ὁποῖα γὰῤ 
ἂν ἡ τὰ ἀπὸ τοῦ ἀέρος συμβαίνοντα τοιαῦτα ἀποβαένεν 
καὶ κατὰ τὰς ἐργασίας. οὐδὲ γὰρ δεῖ μᾶλλον ἀκολουϑεῖν - 
τῇ τοῦ ὅλου καταστάσει καὶ περιφορᾷ [ἢ τῇ φύσει] τῶν 
δένδρων καὶ φυτῶν καὶ σπερμάτων ὡς πολλάκις τὰ 
ἁμαρτανόμενα τῇ ἀπὸ τούτου ἀκρασίᾳ τῇ αὐτῶν δυνά- 
ua τὰ μὲν ὑπομένει τὰ δέ τινὰ ἀναμάχεται καϑάπερ καὶ 
τῶν ἀνϑρώπων ἡ φύσις τὰ ὑπὸ ἰατρικῆς. ὥστε αἵ μὲν 

ἀντιλογίαι πρὸς ταῖς κοιναῖς τῶν τεχνῶν καὶ διὰ ταύτας 
γένονται τὰς αἰτίας. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ συνομολογεῖταν, 
πολλὰ καὶ παρὰ πάντων ὥςπερ ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμά-. 
τῶν εἰληφότα πίστιν τὰ μὲν καϑόλου τὰ δὲ διαιρούμενα 
γένεσι. καὶ χώραις οἷον εὐθὺς τὰ περὶ γενέσεις καὶ φυ- 
τείας ὑπὲρ ὧν οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν τὰς αὐτίας. ἀεὶ. “γὰρ δεῖ 31 

φυτεύειν καὶ σπείρειν εἰς ὀργῶσαν τὴν γῆν" οὕτω γὰρ 
καὶ ἡ βλάστησις. καλλίστη καϑάπερ τοῖς ξώοις ὅταν t 
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βουλομένην πέσῃ τὸ σπέρμα τὴν ὑστέραν. ὀργᾷ δ᾽ ὅταν 
ἔνικμος ἡ "καὶ ϑερμὴ καὶ τὰ τοῦ ἀέρος ἔχῃ σύμμετρα" 
τότε γὰρ εὐδιάχυτός τε καὶ εὐβλαστὴς καὶ ὅλως εὐτρα- 
φής ἐστι. τοῦτο δ᾽ ἐν δυοῖν ὥραιν γένεται μάλιστα τοῖς 
γε δένδροις ἔαρι καὶ μετοπώρῳ καϑ' ἃς καὶ φυτεύουσι 
μᾶλλον. καὶ κοινοτέρως ἐν τῷ ἦρι" τότε γὰρ ἥ τὸ γῆ 
δέυγρος καὶ ὁ ἥλιος ϑερμαίνων ἄγει καὶ 0: ἀὴρ μαλακός 
ἐστι καὶ ἐρσώδης ὥστε ἐξ ἁπάντων εἶναι τὴν ἐκτροφὴν 
καὶ τὴν εὐβλαστίαν. ἔχει δέ τινα καὶ τὸ μετόπωρον τοι-- 
αὐτὴν κρᾶσιν δι᾿ ὃ καὶ τὰς ἐπιβλαστήσεις ἔφαμεν γίνε- 
σϑαι τῶν δένδρων. οἱ δὲ ἐπαινοῦντες αὐτὴν μᾶλλον τοῦ 

ἔαρος τοιαῦτα λέγουσιν ὅτι τὰ φυτὰ ϑερμῆς οὔσης ἔτι 
τῆς γῆς ῥιξοῦται κάλλιον" δεῖν δ᾽ ἀεὶ τὴν ἀρχὴν ἰσχυ- 
ροτέραν ποιεῖν ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ τῶν ἄλλων γένεσις καὶ ὅλως 
ἡ ξωὴ δι᾿ ὃ καὶ τὴν βλάστησιν ἅμα τῷ ἦρι καλὴν γένε- 
σϑαι καὶ ἀϑρόαν ἐκβεβηκυίας ἤδη χαὶ κυούσης τῆς ῥί- 
ens, τοῦ δὲ ἦρος εἰς ψυχρὰν τιϑεμένων᾽ τὴν γῆν, ψυχρὰν 
γὰρ ἔτι διαμένειν ἐκ τοῦ χειμῶνος. ῥιγοῦν καὶ κακο-- 
βλαστεῖς γίνεσϑαι τὰς ῥίζας. καὶ διὰ τοῦτο πάντα κε- 
λεύουσι τοῦ μετοπώρου μᾶλλον φυτεύειν ὅσα δύναται 
βλαστάνειν" ἔνια γὰρ οὐ δύναται καϑάπερ ἄπιος καὶ 
μηλέα καὶ ὅλως τὰ λεπτὰ καὶ ξυλώδη᾽" καὶ γὰρ ξηρὰ φύ- 
σεν καὶ διὰ τὴν ἀσθένειαν οὐχ ὑπομένει τοὺς χειμῶνας. 
ἔτι τὸ μὲν μετοπωρινὸν ἔγκυμον εἶναι καὶ ἐπέφορον τὸ 
δὲ ἐαρινὸν ἄρτι κυΐσκεσθαι" τὸ δὲ τίκτειν ἀμφοτέροις 
τὴν αὐτὴν ὥραν ὥστε συμβαίνειν τῷ μὲν ὥρτι xvioxo- 
μένῳ πολλὰ τυφλὰ τίχτειν τῶν βλαστημάτων τῷ δὲ πά- 
Aet κύοντι καὶ ἐπιφόρῳ τὰ πλεῖστα τέλεα καὶ καλά. σχε-- 
δὸν γὰρ ταύτας καὶ τοιαύτας λέγουσι τὰς αἰτίας. 
(00 Cur. HIE. Οὐ μὴν ἀλλὰ καϑάπερ εἴρηται κοινοτέρα 
πᾶσιν ἢ τοῖς πλείστοις καὶ δένδροις καὶ φυτοῖς ἡ τοῦ 
&ugog ἐστιν" αὐτά τε γὰρ τὰ φυτὰ προωρμημένα καὶ ὁ 
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ἀὴρ μαλακὸς καὶ εὐβλαστὴς καὶ ὅλως ἡ ὥρα γονιμωτάτη, 
καὶ αἵ ἡμέραι ϑερμότεραι καὶ μῆκος ἔχουσᾶι ταχείας. 
ποιοῦσι τὰς βλαστήσεις. ἡ δὲ ῥίζωσις ἰσχυρὰ καὶ ovra. 

. διά τε τὴν τῶν φυτευτηρίέων ὁρμὴν, εἰς ἄμφω γὰρ ὁμοέ-- 
ὡς ἐστὶ, καὶ διὰ τὸ τὴν γῆν ὀργᾶν καὶ ἔτι τὸν ἀέρα συν-- 
ἐκτρέφειν. ὁ γὰρ ἥλιος οὐ μόνον δοκεῖ τὰ ὑπὲρ γῆς 
ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπὰ γῆς εὐτραφέστερα καὶ καλλίω ποιεῖν. 
σημεῖον δ᾽ ὅτι τῶν ῥιζῶν ἡ βλάστησις ἢ οὐ γένεται πορ-- 
ρωτέρω τῆς τοῦ ἡλίου δυνάμεως ἢ χείρων. ὁ δὲ χειμὼν, 
ἐπιλαμβάνων τὴν φυτείαν ἔνιά γε δοκεῖ φϑείρειν οἷον 
τῆς μὲν ἐλάας ἀφιστὰς τὸν φλοιὸν τῆς δὲ συκῆς παχύ- 
νῶν καὶ πηγνὺς τὸν ὀπὸν τὸν ἐν τῇ κράδῃ καὶ τῶν ἄλ- 
λων σχεδὸν τῶν πλείστων τοιοῦτον τι πονούντων. ἀλλὰ 
γὰρ ταῦτα μὲν ἴσως ἀφορίζοιτ᾽ ἂν 0 φάσκων τὴν μετο-- 
πωρινὴν εἶναι τὴν βελτέω τοῖς δεχομένοις λέγων. εἰ δὲ 
πλείω ταῦτα τῆς φύσεως αὐτῆς ἐστι σημεῖα τῶν πρὸς τὴν 
φυτείαν ὡρῶν τό τε παρορμᾷν αὐτὰ τὰ δένδρα τοῦ ἦρος 
καὶ τὸ κοινοτέραν εἶναι πᾶσι ταύτην. δῆλον ὡς qQvot- 
κωτέραν ἄν τις ϑείη ταύτην. ἐπεὶ καὶ ὅπου περὶ κύνα 
καὶ τοὺς ἐτησίας εὐϑενεῖ καὶ ἐπιβλαστάνει τὰ δένδρα 
τηνικαῦτα καὶ τὰς φυτείας ποιοῦνται, πολλῷ δέον ἀκο- 
λουϑεῖν τῇ τοῦ ἀέρος κράσει καὶ τῇ τῶν φυτῶν ὁρμῇ. 
τάχα δὲ καὶ ἡ ὁρμὴ γένεται διὰ τὸ περιέχον" ὅπου δ᾽ αὖ 
ϑερινὸς ὄμβρος πολὺς ὥςπερ ἐν 4ἰϑιοπέᾳ καὶ ἐν Ἰνδοῖς 
ἢ περὶ Αἴγυπτον ὁ Νεῖλος ἐνταῦϑα δὴ πρὸ τούτων ἢ 
μετὰ τούτους εἰκὸς τὴν φυτείαν ἁρμόττειν" τηνικαῦτα 
γὰρ ἡ τοῦ ἀέρος κρᾶσις σύμμετρος. εἴη δ᾽ ἂν διελεῖν καὶ 
τοῖς κατὰ φύσιν τόποις πρὸς τὰς ὥρας. οἷον τοὺς μὲν 
εὐκράτους τῷ ἀέρι τοῦ jos τοὺς δὲ ῥούδεις καὶ ἐπόμε 
βρους καὶ ἑλείους ϑέρους ὑπὸ τὸ ἄστρον ὥςπερ καὶ ἐν 

“ακωνικῇ πολλὰ φυτεύουσι,. τοὺς δ᾽ αὐχμώδεις μετο-- 
πώρου. συμβήσεται γὰρ οὕτω ϑερμῆς οὔσης ἐν βάϑει 
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| τῆς γῆς κατὰ χειμῶνα ψυχροῦ δὲ τοῦ πέριξ τὴν αὔξησιν 
κατακλειομένην εἰς τὰς ῥίξας ἰέναι. πλείονος δ᾽ ὄντος 

καὶ ἰσχυροτέρου τοῦ ῥιξώματος πλείων ἡ βλάστησις ἔσται 

| καὶ καλλέων. καὶ περὶ μὲν ὡρῶν τῶν εἰς τὰς φυτείας 
ἱκανῶς εἰρήσϑω. 

Car. 1Κ. Ἐπεὶ δὲ ὑπόκειται τὴν γῆν ἔνικμόν τὲ 
δεῖν καὶ εὐδίοδον εἶναι ταῖς δίξαις ὅπως εὐμήκεις καὶ 

παχεῖαι καὶ ἰσχυραὶ γένωνται διὰ ταῦτα δεῖ τοὺς γύρους 
προορύττειν ἐκ πολλῶν μάλιστα δὲ ἐνιαυτῷ πρότερον 
ὅπως ἡ γῆ καὶ ἡλιωϑῇ καὶ χειμασϑῇ καϑ' ἑκατέραν τὴν 
ὥραν. ἄμφω γὰρ ταῦτα ποιεῖ μανὴν καὶ χαύνην. ἔνιοι 
δὲ x«l διορίζουσι τοὺς χρόνους ἀπὸ γὰρ τροπῶν ϑερι- 
νῶν μέχρι ἀρχτούρου᾽ τότε γὰρ τήν τε γῆν διαχεῖσϑαι 
μάλιστα καὶ τὴν ἔξω καὶ τὴν ἐν τοῖς γύροις καὶ βλαστά- 
viv ὅλως οὐδὲν. φυτεύουσι δὲ τὴν μετοπωρινὴν φυ- 
τείαν μετὰ πλειάδος δύσιν δεξάμενοι τὸ ἐπὶ τῷ ἄστρῳ 
ὕδωρ ὕπως ἔνικμος ἡ γῆ γενομένη παρέχῃ τροφήν. καὶ 
τοὺς γύρους οὐκ εὐθὺς συμπληροῦσιν ὅπως ῥιξωϑῇ τὰ 
κάτω πρότερον, εἰ δὲ μὴ φέρονται πρὸς τὸ ἄνω" τρέφει 
γὰρ καὶ αὔξει πάνϑ᾽ ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀήρ. ὄντων δὲ τῶν 
μὲν βαϑυρρίξων τῶν δ᾽ ἐπιπολαιορρέξων διὰ τοῦτο τοὺς 
γύρους ovx ἰσοβαϑεῖς ὀρύττουσιν [ἀλλὰ βαϑυτέρους] 
τοῖς ἐπιπολαιορρίζοις οἷον ἐλάᾳ καὶ συκῇ βουλόμενοι 
πιέξεσϑαι καὶ ὥςπερ ἀντιταττύμενοι πρὸς τὰς φύσεις. 
ὅπως δὲ καὶ τῶν ὑδάτων τοῦ χειμῶνος ἀπολαύωσι καὶ 
τοῦ ϑέρους καταψύχωνται. δεῖ γὰρ δὴ πρὸς ἀμφοτέρας 
τὰς ὥρας παρεσχευάσϑαι, διὰ τοῦτ᾽ ὑποβάλλουσι κάτω 
λίϑους c ὅπως συρροὴ γένηται τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ϑέρους 

οὗτοι καταψύχωσι τὰς ῥίξας. οἵ δὲ κληματίδας ὑποτι-- 
ϑέασιν οἵ δὲ κέραμον παρακατορύττουσιν ὕδατος oí δὲ 
ξύλον κνημοπαχὲς εἶτ᾽ ἐξαιροῦσιν ὅπως ἔχῃ τροφὴν ἀεὶ 
τὰ φυτὰ διϊκμαξομένης τῆς γῆς καὶ συρρεόντων τῶν ὑδά- 
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τῶν. ἁπλῶς γὰρ τοῦτο δεῖ τηρεῖν ὅπως καὶ πρὸς τοὺς 
ὄμβρους τοὺς γινομένους καὶ πρὸς τὸν ἀέρα καὶ τὸν 
ἥλιον ἕξει συμμέτρωθ᾽ αἷ γὰρ τροφαὶ καὶ αἵ αὐξήσεις 
διὰ τούτων. ἐπεὶ δὲ L γῆ βθφδίοιβ καὶ πεπηγυῖα καὶ 
ξηρὰ νοτίοις δὲ κεχυμένη καὶ évixuog ὡφαύτως δὲ καὶ τὸ 
φυτὸν ὑγρότερον. [καὶ ξηρότερον] αὐτὸ ἑαυτοῦ μᾶλλον 
διὰ ταῦτα βελέων ἡ τοῖς νοτίοις φυτεία" ταχεῖα. γὰρ ἡ 

ῥέξησιρ καὶ n βλάστησις ὅ οταν ὀργῶν εἰς ὀργῶσαν τεϑῇ 

καὶ τὰ τοῦ ἀέρος ἡ μαλακὰ καὶ εὐμενῆ" δεῖ γὰρ δὴ. τὸ 
μέλλον ἔσεσϑαι καλὸν ἅμα κάτωϑεν καὶ ἄνωϑεν βλα- 

στάνειν. τοῖς δὲ βορξίοις ἅπαντα τἀναντία γένεται, δι-- 
γοῦν τε καὶ κακοπαϑεῖν τὰ φυτά" ἔτι δὲ τῆς γῆς πεπη- 
γυΐας οὔτε ῥιξούσϑαι. δύναιντ᾽ ἂν ὁμοίως οὔτε βλαστά- 
νειν. ἡ μὲν οὖν τοιαύτη παφατήφησις τοῦ ἀέρος ἂν εἴη. 

Car. V. Τὰ δὲ φυτευτήρια δεῖ λαμβάνειν ἀπὸ: 
νέων ye τῶν δένδρων ἡ ῇ ἀχμαξόντων καὶ ὅλως λειότατα 

καὶ εὐϑύτατα καὶ ὡς κάλλιστα᾽ καὶ γὰρ ἀντιλαμβάνεται. 

καὶ ἰσχύει τὰ τοιαῦτα μάλιστα καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ 
τὸ πάχος εὐβλαστότερα τυγχάνει" τὸ γὰρ λεῖον ὥςπερ 
ὑγιὲς καὶ ἀπήρωτον τὸ δὲ τραχὺ καὶ ὠξωμένον. ἄλλως τε 
τυφλοῖς oto ὥρπερ πεπηρωμένον, ἐάν τε δῶσι τὸ ἐκ- 
βεβλαστηκὸς ἐκ τούτων ἀσϑενέστερον ὅσων μὴ καὶ ἡ 1 

φύσις τοιαύτῃ. καϑάπερ τῶν κλημάτων". διὰ τοῦτο γὰρ 
καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων ἔνιοι μοσχεύουσιν oí δὲ περιαιροῦσι 

τὴν ϑάλειαν τῶν κλάδων C ὅπως μὴ ἐξαναλώσῃ τὴν δύ- 
vov εἰς τὴν βλάστησιν. ἔτι δ᾽ εὐθύτης λειότης τε £U- 
θουν͵ καὶ εὐδίοδον ποιεῖ τὴν ῥοὴν ὥστε vuela εἶναι 
τὰς αὐξήσεις. ὀρϑῶς δὲ καὶ τὸ μᾶλλον ἐξ ὁμοίας. γῆς οἱ 

δὲ μὴ ἐκ χείρονος λαμβάνειν" ἡ μὲν γὰρ οὐδεμίαν ποιή- 
σει μεταβολὴν ἡ δ᾽. ἐπὶ τὸ βέλτιον συντροφοῦντος᾽ μέγα, 
δὲ of μεταβολαὶ ταῖς ἀσϑενέσιν, ἀσϑενὲς δὲ τὸ φυτόν. 
διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰς ϑέσεις τῶν φυτευμόάτων τὰς. αὐ- 
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“τὰς ἀποδιδόασι κατὰ τὰ πρόςβορρα καὶ νότια καὶ πρὸς 
ἕω καὶ δυσμὰς ὡς ἐπὶ τῶν δένδρων εἶχε βουλόμενοι τη- 
θεῖν μάλιστα καὶ μηϑὲν τῆς φύσεως καὶ τῶν εἰωϑότων 

᾿μεταχινεῖν ὡς οὐκ ἂν “ῥᾳδίως ἐνεγκόντων uezooAqv: 
ἐπεὶ καὶ τοὺς τόπους ὅτι μάλιστα ὁμοίους ξητοῦσι διὰ 
τὰς αὐτὰς αἰτίας καὶ προμοσχεύοντες φυτεύουσιν ἰσχυ-- 
ρότερα γὰρ καὶ ὥςπερ ἤδη βεβιωκότα. καὶ τὰ φυτὰ uc 
λιστα μὲν ὑπόρριξα λαμβάνουσιν, ἔχει γὰρ εὐϑὺς χαὶ 
ἀρχάς" εἰ δὲ μὴ μᾶλλον ἀπὸ τῶν κάτω ἢ τῶν ἄνω καὶ 

γὰρ ταῦτα ἐμβιώτερά ἐστι πλὴν ἀμπέλου καὶ συκῆς καὶ 
εἴ τι ἄλλο ὑγρὸν ὥςπερ εἴρηται. τὰ γὰρ ὑγρὰ κάλλιον 

ἀπὸ τῶν ἄνω βλαστάνει τὰ δ᾽ ἄλλα διὰ τὴν ξηρότητα καὶ 
τὴν λεπτοδερμίαν τὰ μὲν ὅλως οὐ βλαστάνει τὰ δὲ χεῖ--: 
ρον τὸ δ᾽ ὑπόρριξον ὡς προπεπονημένον τι τῆς φύσεως 
ἔχει καϑάπερ τὸ μεμοσχευμένον c ᾧ δεῖ χρῆσϑαι. καὶ διὰ 
τοῦτο βέλτιον λέγουσιν ὀρϑὰ κελεύοντεβ τὰ τοιαῦτα τι-- 
ϑέναι καὶ μὴ ὑποβάλλοντές τι μέρος ὥςπερ τοῖς ἀρρίζοις 
ὅπως 1) δίξα βλαστάνῃ. συμβαίνειν γὰρ δοκεῖ πλαγίων 
τιϑεμένων ἀφαναίνεσϑαι τὰς πρότερον. ἄτοπον δὲ ξη- 
τεῖν ἑτέρας ἀποβάλλοντα τὰς ὑπαρχούσας. ὀρϑῶς δὲ καὶ 
τὸ μὴ πολὺ τῆς γῆς. ὑπερέχειν τὸ φυτὸν, εἰ δὲ μὴ γίνε- 
ται δυςαυξὲς ὅταν ἢ πλέον τοῦ τρεφομένου τὸ πονοῦν. 
ἔνια δὲ καὶ ἀφαυαίνεται καϑάπερ ἡ συκῆ καὶ εἴ τι ἄλλο 
μανόν" ἅμα δὲ καὶ ἀϑροωτέρα φέρεται μᾶλλον ἡ τροφὴ 
πρὸς τὴν βλάστησιν. ὃ καὶ ἐπὶ τῶν κατακοπτομένων 
συμβαίνει. τὰ γὰρ παρὰ τὴν γῆν ὅτι μάλιστα κοπέντα 
ϑᾶττον παραγίνεται τῶν ἐν ὕψει. φανερὸν δὲ καὶ ἐπὶ 
τῶν τῆς ἀμπέλου φυτῶν καὶ εἴ vt ἄλλο τομὴν ξητεῖ κατὰ 
τὴν. φυτείαν. τῶν δὲ τῆς ἐλάας καὶ τῶν μυρρίνων καὶ 
ὅλως. ὅσα φύεται μδίξω πάντων ἀποστέγουσι τὰς τομὰς 
ὅπως μήϑ᾽ ἥλιος μήϑ᾽ ὕδωρ λάβῃ κίνδυνος γὰρ νοσῆ- 
σαι δαγέν. περιαλείφουσι δὲ οἵ μὲν πηλὸν μόνον o( δὲ 

οι 
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σκίλλαν ὑποτιϑέντες εἶτ᾽ ἄνωϑεν τὸν πηλὸν ἐπὶ τούτῳ 
δὲ τὸ ὑστφακον᾽ δοκεῖ γὰρ ἡ μὲν σκίλλα χλωρὸν παρέχειν, 
ὁ δὲ πηλὸς ἐκείνην τηρεῖν τὸ δ᾽ ὄστρακον τὸν πηλόν. 

Car. VI. Ἡ δὲ κόπρος ὅτι μὲν καὶ μανοῖ τὴν γὴν 
καὶ διαϑερμαίνει 0i ὧν ἀμφοτέρων ἡ εὐβλάστεια gave- 
góv. ὑπὲρ δὲ τῆς χρήσεως διαμφιββητοῦσι καὶ οὐχ ὡφαύ- 
τῶβ χρῶνται πάντες ἀλλ᾽ οἵ μὲν εὐθὺς ἀναμέξαντες. τῇ 
γῇ πρὸς τὸ φυτὸν προςβάλλουσιν οἱ δ᾽ ἀνὰ μέσον ποι-- 
οὖσι τῆς τε πρώτης γῆς καὶ τῆς ἐπ᾿ ἄνω" κάτωϑεν yàg 
παραβαλλομένην εἰς τὸ ἄνω φέρεσϑαί φασιν ὅταν van: 
βέλτιστον γὰρ εἶναι τὸν χυλὸν, ἄνωϑεν δ᾽ ἐξικμάξεσϑαι 
ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ ὕοντος οὐ διϊχνεῖσθϑαι τὰ κάτω. πάν-- 
τὲς δὲ τό γε τοσοῦτον συμφωνοῦσιν ὥστε «μὴ δριμεῖαν. 
καὶ ἰσχυρὰν ἀλλὰ κούφην δι᾽ ὃ καὶ μάλιστα χρῶνται τῇ 
τῶν λοφούρων" ἡ γὰρ δριμεῖα καὶ ἰσχυρὰ διαϑερμαύνει. 
μᾶλλον ἢ καὶ ξηραίνει: χρὴ δὲ χαὶ πρὸς τὴν χώραν ἑχά- 
στην ποιεῖν τὸ ἁρμόττον" οἷον ἐὰν μέν τις ἐν ἐμπύρῳ 
τόπῳ φυτεύῃ τοὺς γύρους ὕδατος ἐμπιπλάναι πρότριτα 
καὶ ἐπειδὰν ἀναπέωσι καταβάλλειν ὅπως ἔνικμος ἡ γῆ 
γενομένη μᾶλλον δέχηται καὶ καλλίω ποιῇ τὴν ῥέξωσιν. 
ἐὰν δὲ ἐν ἁλμώδει ἢ ἐφάμμῳ λέϑους περιτιϑέναι περὶ 
τὸ πρέμνον τοῦ φυτευτηρίου καὶ περιχωννύναι γῆν 
ὅπως ἀποστέγωσι τὴν ἁλμυρέδα. συμφέρει δὲ καὶ ἄμ- 
uov ποτάμιον παραβάλλειν καὶ ψήφους ἐκ ποταμοῦ ἢ 
χαράδρας" ἀποστέγει γὰρ καὶ ταῦτα καὶ ἅμα OU αὐτῶν 
παρέχεταί τινα δύναμιν. ἐὰν δ᾽ ἐν ἐρύδρῳ καὶ ναματώ- 
δει τάφρους ὀρύσσοντα τὰς μὲν πλαγίους ἵνα τὸ ὕδωρ 
δέχωνται τὰς δὲ ὀρϑίας καὶ λέϑων πληροῦντα χαὶ γῆς 
ὥστε μὴ ἄπτεσϑαι τῆς σκαπαάνης εἶτα ἄμμον ἐμβάλλοντα 
καὶ χοῦν" ἅπαντα γὰρ ταῦτα ὠφελεῖ πρὸς τὴν. ὑπερβο-- 
λήν. αἵ τὲ γὰρ πλάγιοι τάφροι δεχόμενοι τὸ ὕδωρ ξήρο- 
τέραν ποιοῦσι αἱ τ᾽ ὄρϑιαι κάτω λέϑους ἔχουσαι Ó£yov- - 
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ται τὴν συρροὴν. ἔτι δ᾽ ἡ ἄμμος καὶ ὁ χοῦς ἀναξηραί- 
ψουσι" διὰ τοῦτ᾽ οὐδ᾽ ἐάν που ἐνῶσι λέϑοι ταῖς τοιαύ-- 

παῖς οὐχ ἐκλεκτέοι, ὑπάρχει γὰρ φύσει τὸ βοηϑοῦν᾽ 
— ὅλως ἐν ὁ ὁποιᾳοῦν. ἐὰν ὀρύττων τις λίϑους εὕρῃ ἢ τρόχ- 
| βαλον ἢ ἄμμον ἢ γῆν μοχϑηρὰν οὐκ ἄκος τὸ μὴ συμ- 
μιγνύναι μηδὲ σκεδαννύναι ταύτην ἀλλὰ τοσούτῳ βαϑύ- 
τερον τὸν γύρον ἢ τὴν τάφρον ὀρύξαντα τόν τὲ τρόχ- 
uaAov ὑποστρωννύναι καὶ τὴν ἄμμον. ὁ μὲν γὰρ λέϑος 
0 μὲν πλατὺς καὶ συμφυὴς βλάπτει τὰ δένδρα ὁ δὲ τρόχ- 
μαλος ὑποκάτω τεϑεὶς ψύχος τὲ παρέχεται τό 9^. ὕδωρ 
δέχεται καὶ ταῖς ῥίζαις εὐδέοδον ποιεῖ τὸν τόπον. ἁπλῶς 

δὲ τούς ys λίϑους ἐκλέγειν οὐδ᾽ ἐκ γῆς ψιλῆς οἴονταί 
τινὲς συμφέρειν" καὶ γὰρ ἀλέαν παρέχειν τοῦ χειμῶνος 
καὶ ψύχος τοῦ ϑέρους. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας 
διαφορὰς τῆς χώρας τὰ πρόφρφορα ληπτέον. ὡς γὰρ ὅλως 
εἰπεῖν οὐδενὸς ἔλαττον ἀλλὰ πάντων πρῶτον καὶ μέγι- 
στον τὸ δύνασϑαι ϑεωρῆσαι ποῖον ἐν ποίᾳ χώρᾳ φυτευ- 
τέον οὐ μόνον ἁπλῶς ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς συνεχοῦς ὅταν 

ἀνωμαλὴς ἡ κατὰ τοὺς τόπους ἑκάστους. ὥςπερ yàg λέ- 
γεται πολλάκις ἡ οἰκεία μεγίστην ἔχει δοπὴν καὶ πρὸς 
ἀντίληψιν καὶ πρὸς εὐκαρπίαν ὃ καὶ «o9 ὅλων τῶν γε- 
νῶν ἐστιν καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ὁμοειδέσιν. οἷον ὡς μὲν 
ἁπλῶς εἰπεῖν ἡ. συκῆ φιλεῖ τοὺς ξηροὺς τόπους οἵ γὰρ 
ὑγροὶ σήπουσιν ἢ οὐ καλῶς πεπαίνουσι διὰ τὸ καὶ αὐ-- 
τὸν εἶναι τὸν καρπὸν ὑγρόν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὅσαι γε ὑδρεύε-- 
σϑαι ξητοῦσι καϑάπερ ἡ λακωνικὴ τὰ ὕφυδρα ξητοῦσιν. 
ὡραύτως δὲ καὶ τῶν ἀμπέλων αἱ μὲν στερεαὶ καὶ πυ- 
κναὶ καϑάπερ καὶ πρότερον ἐλέχϑη τὴν ὀρεινὴν μᾶλλον 
φιλοῦσιν αἱ δὲ μαναὶ καὶ ὑγραὶ τὴν. πεδεινήν᾽ ἑκατέ- 
ραις γὰρ ἡ τροφὴ πρὸς τὴν φύσιν σύμμετρος ταῖς μὲν 
ἐλάττων οὖσα ταῖς δὲ πλείων. ὅλως δὲ τὰ ἀκρόδρυα 
καλὰ δοκεῖ περὶ τὰς ὑπωρείας γίνεσθαι" σημεῖα δὲ ποι- 
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obvraL τὴν αὐτομάτην γένεσιν" ὅπου γὰρ ἡ φύσις αὐτὴ 
γεννᾷ τοῦτον οἰκειότατον εἶναι τόπον. αἵ δὲ xo9' ἕχα- 
στα διαφοραὶ δῆλον ὅτι κυριώταται" καὶ γὰρ ὑπώρειαι 
πολλαὶ καὶ παντοῖαι. καὶ τὸ ὅλον ὥςπερ. μία τις αὕτη 
διαφορὰ xo ὕψος καὶ ταπεινότητα πολλῶν οὐσῶν ἐτέ- 
ρῶν καὶ μειξόνων ὥςπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις εἴπομεν, ὧν 

οὐδεμίαν ἀϑεώρητον εἶναι χρή. τὴν γοῦν λειμωνέαν καὶ 
ἔφυδρον σχεδὸν οἵ πλείους ὁμολογοῦσιν ἀγαϑὴν εἶναι 
ταῖς ἀμπέλοις ὥςπερ καὶ τὴν εὔγειον ἐλάαις καὶ συκαῖς᾽ 
αἷ μὲν γὰρ vygorégag δέονται καὶ μαλακωτέρας τροφῆς 

αἱ δὲ ξηροτέρας καὶ σωματωδεστέρας. ὅλως δ᾽ «isl τὰ μὲν 
ξηρὰ ξηρὰν ξητεῖ χώραν τὰ δὲ ὑγρὰ ὑγράν. ὡς δ᾽ ἁπλῶς 
εἰπεῖν ἀρίστη πᾶσιν ἡ μανὴ καὶ κούφη καὶ ἔνιχμος, £0- 
τραφὴς. γὰρ μάλιστα καὶ εὐαυξὴς. εἰ μὴ ὅσα διὰ τὴν 
ἰσχὺν λαμβάνοντα πλῆϑος τροφῆς ἐξυβρέξει καϑάπερ᾽ ἡ 
ἀμυγδαλῆ. ταύτῃ γὰρ ἡ λεπτόγειος οἰκδιοτέρα καὶ τό- 
πος δὐδυεινὸς καὶ δὔειλος ἐναντέως δὲ τῇ εὐβοϊχῇ πολέ- 
ὅκιος καὶ δροσερός. οὐ μικρὸν δὲ οὐδὲ τὸ πρὸς τὰ ππνεύ- 
ματα καλῶς κεῖσθαι τοὺς τόπους ὥστε καὶ τοῦτο ϑεω- 
ρητέον. εὔπνουν μὲν γὰρ ἅπαντα ξητεῖ" τροφαί τὲ γὰρ 
ἐν τοῖς τοιούτοις βελτέους καὶ of. καρποὶ πεπειρότεροι. 

πνευματώδη δὲ καὶ προςήνεμον οὐδὲν ὡς εἰπεῖν τῶν γε 
ἡμέρων" ἀναυξῆ γὰρ καὶ μικρὰ καὶ καυλώδη γένεται 
διὰ τὰς πληγὰς τὰς ὑπὸ τῶν πνευμάτων. ἔνια δὲ οὐδὲ 
τῶν ἀγρίων᾽ οὐ γὰρ τελειοκαρπεῖ καϑάπερ. οὐδὲ τὴν εὖ- 
βουκήν φασιν ἀλλὰ μέχρι τοῦ ἄνϑους ἀφικνεῖσϑαι τὰς 
δ᾽ ἐν τοῖς ὑπηνέμοις δὐαυξεῖς τε καὶ πολυκάρπους γί- 
νεῦσϑαι. T0 γὰρ ὅλον ὥςπερ πολλάκις εἴρηται συμμε- 
τρίας τινὸς ἔοικεν ἕκαστα δεῖσϑαι πρὸς τὴν φύσιν ὁμοί- 
ὡς ἔν ve ταῖς ἄλλαις τροφαῖς καὶ ταῖς τοῦ ἀέρος μετα- 
βολαῖς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἂν εἴη καϑόλου καὶ κοινόν. — 

Car. VIL. Τὰς δὲ μανότητας καὶ πυκνότητας τῶν! 
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φυτευομένων οὐχ οὕτω πρὸς τὸν τόπον ὡς πρὸς αὐτὰ 
πὰ φυτευόμενα σχεπτέον ὅσα τὲ φιλόσχια καὶ μὴ καὶ 

ὅσα μακρόρριξα καὶ βραχύρριξα' τὰ μὲν γὰρ δῆλον ὅτι 
| μανὰ τὰ δὲ πυκνὰ φυτευτέον» φιλόσκια δὲ ὧν οἵ καρποὶ 
νοι ve καὶ πυρηνώδεις ὥςπερ ῥόας καὶ μυρρίνου καὶ 

ὅσα φύσει μανά τε καὶ ξηρὰ καὶ μὴ μακρόρριξα καϑάπερ 
ἡ δάφνη. τῶν μὲν γὰρ ὁ καρπὸς ἡλιούμενος στρυφνὸς 
γένεται τὰ δὲ ὥςπερ προβολῆς δεῖται καὶ πρὸς τοὺς χει- 
μῶνας καὶ πρὸς τὰ καύματα διὰ τὴν ἀσϑένειαν" οὐκ évo- 
χλεῖ γὰρ τῷ ταρρῷ διὰ τὴν βραχυρριξίαν" καίτοι τινὲς 
ἅπαντα κελεύουσι διὰ πολλοῦ φυτεύειν ὅπως μὴ σύν- 
ταρρα γίνηται μηδ᾽ ἀναυξῆ τροφήν v^ ἐλάττω λαμβά- 
γνονταὰ καὶ τοῦ πνεύματος ἀποκλειόμενα. οὐ μὴν ὀρϑῶς 
γε λέγουσιν ἀλλ᾽ ἑκάτερα διαιρετέον ὥςπερ εἴρηται. χρὴ 
ὃὲ καὶ πρὸς τὸν τόπον ὁρῶντα ποιεῖσϑαι τὰς ἀποστάσεις" 
ἐν γὰρ τοῖς ὀρεινοῖς ἐλάττους ἢ ἐν τοῖς πεδεινοῖς" ἐπ᾽ 

ἢ ἔλαττον γὰρ αἵ τε δίξαι προςαύξονται καὶ ἡ κόμη. ἅπαν 
δὲ φυτὸν ὅταν ἐκβλάστῃ τὸ πρῶτον ἐᾷν ῥιξωϑῆναι μη- 
δὲν κινοῦντα τῶν ἄνω καϑάπερ ἐπὶ τῶν ἀμπέλων ποι-- 
οὔσιν ἀφιέντες τὰς ῥάχους, εἶϑ᾽ ὅταν ἰσχύωσιν τότε πε- 
ριαιρεῖν τὰ ἄνω καταλιπόντα τὰ κάλλιστα καὶ τὰ ἐπιτη-- 
δειότατα πεφυκότα. (xarà γὰρ τὰ δένδρα τοῦτ᾽ ἀναγ- 
καῖον οὐδ᾽ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀφαιρεῖν ἐνδέχεται 
πάντα καὶ τέμνειν ἰσόγεων ) ἀρριξώτου γὰρ ὄντος ἐὰν 
περιαιρῇ καὶ κινῇ τις ἀσϑενὲς ὃν κινδυνεύσει μᾶλλον. 
ἐὰν δ᾽ ἐροριξζωμένου καὶ (Gyvovrog αὐτό τε ἀπαϑὲς ἔσται 
καὶ τὴν τροφὴν ἀποδώσει πλείονα τοῖς καταλοίποις. ἡ 
δὲ ἀναγωγὴ καὶ ἣν καλοῦσιν οἵ πολλοὶ τῶν φυτῶν παι- 
δείαν οἷον σχηματισμός ἐστι καὶ μόρφωσις τῶν δένδρων 

ὕψει τε καὶ ταπεινότητι καὶ πλάτει καὶ τοῖς ἄλλοις. ὡς 
δ᾽ ἐπὶ πᾶν ἐπιτέμνουσι τὰ ὑψηλὰ πλὴν ὅσα φύσει τοι- 
«Ove καὶ ἔστι καὶ βούλεται καϑάπερ φοῖνιξ πεύχη κυ- 

7Ὲ 
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πάριττος. ἀκαρπότερα γὰρ γένεται διὰ πολλοῦ τῆς TQO-. 
φῆς ἰούσης καὶ ἐνταῦϑα καταναλισκομένης ἀλλὰ δεῖ πο-- 
λύκλαδα καὶ πολυβλαστῆ ποιεῖν ἅμα γὰρ τῇ πολυκαρ-- 
πίᾳ καὶ εὐτρυγητότερα καὶ τὸ ὅλον εὐϑεραπευτότερα, 
γίνεται. δι᾿ ὃ καὶ περιαιρετέον τὰς μὴ κατὰ καιρὸν βλα- 
στήσεις. σχεδὸν δ᾽ ἡ τοιαύτη ϑεραπεία καὶ κατάστασις 
ὁμοία τῇ διακαϑάρσει τυγχάνει τελείων ὄντων τῶν δέν-- 
δρῶν ὶ ὑπὲρ ἧς καὶ δεικτέον πρῶτον τῶν κατὰ τὰς ἅερα- 

πείας εἶϑ᾽ οὕτω περὶ τῶν ἄλλων. ὥςπερ γὰρ ἐφεξῆς 
ταῦτα τῶν περὶ τὴν φυτουργίαν ἐστί. κοινοτάτη μὲν οὖν 
καὶ μάλιστα ἔνδηλος ἐπὶ τῶν ἀμπέλων τυγχάνει" πάντες 
γὰρ χρῶνται xcl πάντες ἀμπελουργοῦσιν ὑπ᾽ αὐτῆς 
ἀναγκαζόμενοι τῆς φύσεως διὰ τὴν εὐβλάστειαν καὶ πο-- 
λυβλαστίαν" ὑπὲρ ἧς ἐπειδὴ καὶ ἐν τῇ κλάσει καὶ ἐν τοῖς 
ἄλλοις διηκρίβωται μάλισϑ᾽ ἡ ϑεραπεία πειρατέον αὐτὰ 
καϑ' αὑτὰ ϑεωρεῖν ὕστερον" νῦν δ᾽ ὑπὲρ τῶν ἄλλων λέ- 
γωμεν. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ τούτων μικρόν ἐστι τὸ κατα- 
στήσασϑαί πὼς τὰ δένδρα καὶ τὰ κακῶς πεφυκότα καὶ 
τὰ ἐμποδίξοντα τοὺς καρποὺς ἀφαιρεῖν. ἐμποδέξει γὰρ 
οὐ ταῦτα μόνον ἀλλὰ καὶ τὰ ἀπηρτημένα ααὶ «va ὅλως 

τὰ παραχαίρως πεφυκότα. δι᾿ ὃ δεῖ ταῦτ᾽ ἐξαιροῦντα 
μετατιϑέναι τὴν βλάστησιν εἰς τὸ δέον ἔοικε γὰρ ὥςτε- 

περ ὀχετεία τις εἶναι τῆς τροφῆς τῶν δένδρων ὅπως ἂν 
ἄγῃ tig" εἰς γὰρ τὰ καταλειπόμενα ῥεῖ καὶ ταῦτ᾽ αὔξει. 
τοῦτο δὲ ξυμβαένει δι᾽ ὅτι τοῖς μέρεσιν ἄριστα πέφυκε 
καὶ ἔτι προςεπιβλαστᾶνει κατ᾽ ἐνιαυτόν ἐπεὶ καὶ εἴ τις 

ἀεὶ βούλεται κολούειν τὰ ἄνω πρὸς τὰς óífag ἡ τροφὴ 
πᾶσα φέρεται κἀκεῖναι λαμβάνουσιν αὔξησιν ὥστε συν- 
ταρροῦσϑαι τὰ χωρία, καὶ τέλος ἀναυξῆ γένεται τὰ ἄνω 
πάσης ἐνταῦϑ᾽ ὡρμηκυίας τῆς τροφῆς οἷον γὰρ ἤδη 
φύσις γέγονε χρονισϑέντων. ἡ μὲν οὖν ἄμπελος ἀεὶ τὴν 
τομὴν ἐπιζητεῖ κατ᾽ ἐνιαυτὸν διὰ τὸ εὐαυξὲς τὰ δὲ ἄλλα 
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τὰ μὲν παρ᾽ ἔτος τὰ δὲ διὰ τετραετίας. οὐδὲν γὰρ οὕτως 

εὐαυξές " ἐπεὶ εἴ γέ τι τοιοῦτον el δέοιτ᾽ ἄν. ἀφαιρεῖν 

ἀπὸ τῶν ὑγρῶν περέξργον ἅμα δ᾽ 3 ἕλκωσις πόνον παρ- 
ἔχει καὶ κακοῖ τὰ δένδρα, δι᾿ ὃ καὶ μετὰ τὴν διακά- 
ϑαρσιν εὐθὺς οἴονται δεῖν κοπρίξειν καὶ τὴν ἄλλην ἀπο- 
διδόναι ϑεραπείαν ὅπως ἐπαναλάβωσι τῇ τροφῇ τὴν κα- 
χοπάϑειαν ἀλλὰ μόνον τό γε συνεχὲς ἐν τῇ τῶν «vov 
ἀφαιρέσει ποιεῖσϑαι᾽ ταῦτα γὰρ οὔτε πόνον ποιεῖ τῇ &À- 
κώσει κωλύει rt προρηρτημένα τὰς τροφάς. ἐν δὲ τῇ 
διακαϑάρσει τά τὲ μὴ κάρπιμα διαιρετέον καὶ ὅσα τῶν 
ἑτέρων αὔξησιν ἀφαιρεῖται καὶ ὅσα διαπέφυκεν,, ἐν τοῖς 
ἔξω γὰρ δεῖ τὴν βλάστησιν εἶναι, καὶ ἔτι τὰ πυκνὰ καὶ 
ἀλλήλοις ἐπιβάλλοντα καὶ ὅσα τὴν ἔκφυσιν ἐκ τῶν μέ- 
σῶν ἔχει" πάντα γὰρ ταῦτα καὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὸν ἥλιον 
ἀφαιρεῖται. δεῖ δὲ καὶ εὔπνουν εἶναι καὶ πρόξςειλον τὸ 
δένδρον δι᾽ ὃ καὶ οὐ κακῶς οἵ οὕτω ῥυϑμίξοντες ὥστε 
πρὸς μεσημβρίαν βλέπειν. καϑάπερ οἱ τὰς συκᾶς καὶ τὰ 
ἄλλα καὶ μάλιστα τὴν ἐλάαν. ἐπεὶ δ᾽ ἐπέπονος ἡ διακά- 
ϑαρσις διὰ τὰς πληγὰς διὰ τοῦτ᾽ οὐ τὴν τυχοῦσαν ὥραν 
ἀλλὰ [τὴν] μετὰ πλειάδα ληπτέον ἰσχυρότατα γὰρ τότε 
καὶ μάλιστα αὑτῶν τὰ δένδρα καταναλωκχότα τὸ ὑγρὸν 
εἰς τοὺς χαρποὺς ἕτερον δὲ οὐδέπω δεδεγμένα. τὰ δ᾽ 
ὀψικαρπότερα δῆλον ὅτι κατὰ λόγον μετὰ τὴν τῶν καρ- 
πῶν ἀφαίρεσιν. ἴδιον δ᾽ ἐπὶ τῆς συκῆς" μόνη γὰρ δια- 
καϑαίρεται μικρὸν πρὸ τῆς βλαστήσεως" αἴτιον δ᾽ ὅτι 
τότε μάλιστα εὐσύμφυτος᾽ δεῖ δὲ τοῦτο σπεύδειν, ἀσϑε- 
vig γὰρ ὃν καὶ μανὸν πονεῖ μάλιστα διὰ τοῦ μετοπώρου 
καὶ περὶ πλειάδα ξηροτέρας οὔσης τῆς ὥρας οὐ δυνα- 
μένη συμφῦναι σήπεταί τε παραρρέοντος τοῦ ὕδατος καὶ 

ὑπὸ τῶν χειμώνων κακοπαϑεῖ καὶ τὸ ὅλον διαφϑείρεται. 
τοῦτο μὲν οὖν ἴδιον τῶν ἀσθενῶν καὶ μανῶν. οὐκ ἴση 
δὲ πάντων ἡ ἀφαίρεσις ἀλλὰ πλείων τῶν μᾶλλον δεομέ- 

di 

1i 
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νῶν. δεῖται δὲ τὰ εὐβλαστοῦντα πολλῆς γινομένης otov. 
5 " de A πρὶ LI , $240 ' N , I 

ἐλάα δοκεῖ καὶ ῥδόα καὶ μύρρινος ὁσῷ γὰρ ἂν τις ἐλάττω 
, , » 

τούτοις καταλίπῃ βέλτιον βλαστάνει καὶ τοὺς καρποὺς 
- rer , : 

φέρει βέλτιον" τοῦτο δ᾽ ὅτι πυκνόβλαστα καὶ AexvofAa- 
στά ἐστι καὶ ταχὺ παραυαινόμενα δι᾽ ὃ καὶ φρυγανικώ-: 

1Ι3τατα πάντων τῇ προφόψει. χρὴ δ᾽ ἐλάττονος ὅσα πρὸς 

t2 

τὰς τομὰς ἀσθενῆ καϑάπερ ἄπιος καὶ μηλέα καὶ εἴ τι 
ἄλλο ξηρὸν. καὶ λεπτόφλοιον, καὶ γὰρ ταῦτα πονεῖ" δι᾿ 
0 χαὶ τὰ αὐα τούτων ἢ ταῖς χερσὶν ἀφαιρεῖν ὥςπερ ἐλέ- 
49x τινὲς κελεύουσιν j τοῖς σιδήροις ὡς ἐλαφφότατα" 
κίνδυνος γὰρ ἅμα τῷ πόνῳ διὰ τὴν ἕλκωσιν. ὥρπερ γὰρ 
καὶ τῶν ῥιζῶν ἐν τῇ exami τιτρωσκομένων χείρω 
γίνεται πολλάκις δὲ καὶ νοσεῖ καὶ ἀφαυαίνεται, τὸν αὖ- 
τὸν τρόπον οἴεσϑαι χρὴ καὶ ἀπὸ τῶν ἄνωϑεν ἐν τοῖς μὴ 
δυναμένοις φέρειν. καὶ περὶ μὲν καϑάρσεως ἀρχεέτω τὰ 
εἰρημένα. 

^0 Car. ΥΠΠ|. Ῥιζοτομεῖταν δὲ μετὰ τὴν φυτείαν «alu 
ὅταν ἡ νέα zt&v9^ ὡς εἰπεῖν ὅπως ve κατὰ βάϑους ὠϑῶν-. 
ται καὶ πλέίω λαμβάνωσιν αὔξησιν. μάλιστα δ᾽ ὧν ἐπι-- 
πολῆς αἵ ῥίξαι καϑάπερ ἐλάα καὶ ἄμπελος. ὅταν δὲ 
πρεσβύτερα γένηται τὰς μὲν ἐπετείους καὶ ὅλως τὰς éx- 
πολῆς ἀφαιρετέον ὕπως αἱ κάτω πλείους καὶ ἰσχυρότε-- 
ραν γίγνωνται" φϑεέρουσι γὰρ ἐκεῖναι ταύτας καὶ ἐμ-- 
ποδίξουσιν αὐταὶ δ᾽ οὐ δύνανται παρέχειν τροφὴν ἀλλὰ 
καὶ πονοῦσι καὶ ὑπὸ τοῦ ἡλέου καὶ ὑπὸ τοῦ ψύχους. 
ἀφαιρετέον δὲ καὶ τὰς αὔας προςηρτημέναι γὰρ καὶ 
ἄλλως λυμαένονται καὶ σκώληκας ἐμποιοῦσι τοῖς δέν-- 
δροις. τὰς δὲ ἄλλας οὐ κινητέον᾽" οὐδὲ γὰρ τὴν διακά- 
ϑαρσιν ἔστιν ὥςπερ τῶν ἄνω ποιεῖσθαι" καὶ γὰρ τὸ 
γυμνοῦν ἐπὶ πλέον χαλεπὸν καὶ ὅλως οὐκ εὔσημον ὅϑεν 
ἀφαιρετέον. ἅμα δὲ καὶ ὁποϑενοῦν φυομένη μόνον δὲ 
ἰσχύουσα τὴν τροφὴν ἀποδώσει. κάλλιον δ᾽ ἐὰν παντα- 
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᾿ χόϑεν᾽ τὸ δὲ δὴ μῆκος καὶ πλάτος ὅσῳ ἂν ἢ πλέον ὦφε- 
᾿λιμώτεφον ὥστε τὰ πρὸς τὴν βλάστησιν καὶ τὴν εὐτρο- 
| v μόνον δεῖ παφασκχευάξειν. περὶ δὲ ἀρδεύσεως καὶ ὃ 

ὑδάτων σχεδὸν εἴρηται πρότερον. ὅσα γὰρ ἐν τοῖς ov- 
| Qavíoug ὠφέλιμα κατὰ ποέας ὥρας ἢ ἔτους ἢ νύχτωρ ἢ 
μεϑ᾽ ἡμέραν δῆλον ὅτι καὶ ἐν τοῖς ἐπιρρύτοις καὶ ὀχε- 
τευομένοις ὁμοίως ἔσται. τοῦ δὲ ϑέρους εὐλόγως μά- 
λιστὰα χρῶνται διὰ τὴν σπάνιν τῶν ἐκ διὸς καὶ ἅμα πρὸς 
τὴν ἐκτροφὴν τῶν καρπῶν ἀναγκαῖον. οἵ δὲ καὶ olov- 
ται τότε μάλιστα δεῖσϑαι πλείστης ἀφαιρέσεως καὶ κυ- 
ριωτάτης γινομένης. ἰσχυρὸν δ᾽ ὥςπερ ἐν τοῖς ἄλλοις 4 
καὶ ἐν τούτοις τὸ ἔϑος, οἷον γὰρ φύσις γένεται. δι᾽ ὃ 
καὶ τὰ ἐν τοῖς ξηροῖς καὶ ἀνύδροις οὐδὲν ξητεῖ πλὴν τὸ 
ἀναγκαῖον καὶ χείρω γένεται βρεχόμενα καϑάπερ τὰ 
εἰωϑότα μὴ βρέχεσϑαι: καὶ κίνδυνος δὲ ἐὰν μὴ συνεχῶς 
ἀποδιδῷ βρέχειν ἀρξάμενος. ἐκείνην ve γὰρ ἀφαιρεῖται 
τὴν ἰσχὺν zal τὴν τροφὴν καὶ ἑτέραν οὐ διδοὺς ἀμφο- 
τέρων ἀφαιρέσει ἁμαρτάνει. ὥστε πολλάκις ὑπὸ τῶν 
καυμάτων αὐαίνεται. σχεδὸν δὲ οἵ καρποὶ χείρους τῶν 
y& πλεῖστον βρεχομένων, ἐὰν δὲ σύμμετρον λάβῃ πλεί- 
ovg καὶ πολλῷ καλλίους. 

| Cap. IX. Περὶ δὲ κοπρίδσεως ἀκολούϑως δῆλον ὅτι 
τῇ διακαϑάρσει λεκτέον τοὺς χρόνους ἄλλως τε εἰ καὶ 

μετ᾽ ἐκείνην εὐθὺς χοπρίζξειν δεῖ᾽ ἅμα δὲ καὶ οὐδ᾽ ἂν 
δύναιντο δέχεσθαι συνεχῶς ἀλλ᾽ ἀφαυαίνονται διὰ τὴν 
ϑερμότητα. τὸ γὰρ τὴν ψιλὴν κοπρίξειν οὐχ ὅμοιον ἐν 
éx&ív μὲν γὰρ εἰς πολλὰ μερίζεται καὶ ἐξαναλίσκεται τὰ 
δεχόμενα τῶν σπερμάτων ἐνταῦϑα δὲ εἰς αὐτὰς τὰς ῥέ- 
ξας δύεται καὶ οὐ δύναται πᾶν διαδιδόναι τοῖς καρποῖς 
οὐχ ὁμοίως εὔτροφον [ὃν] οὐδὲ πολύχουν ὥστε πάλιν 
ἄλλης καὶ ἄλλης ἐπιγινομένης ὡς ἐκϑερμαινόμενον αὐ- 
αένεται. ἐπεὶ καὶ ὁ σῖτος. ἄν τις κατακόρως χρῆται καὶ 2 
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[μὴ] ἐπιγένηται πλῆϑος ὕδατος δι᾽ ὃ καὶ ταῖς ἐπομ- 
βρίαις. χρησιμώτερος ὅ γὲ συνεχὴς καὶ πλείων κοπριυ- 
σμὸς ἐν δὲ ταῖς αὐχμώδεσι καὶ λεπταῖς ὃ σύμμετρος. 

διὰ ταῦτα δὲ ἴσως οὐδὲ ἡ δριμυτάτη τοῖς δένδροις àg— 
μόττει. καίτοι δόξειεν ἂν ἄτοπον εἶναι τὸ μὴ τοῖς (oyv- 
ροτάτοις τὴν ἰσχυροτάτην ἀλλ᾽ ἐν τῷ προειρημένῳ τὸ 
αἴτιον ληπτέον. ἐπεὶ καὶ τοῖς λαχάνοις διὰ vo09^ ἁρμότ-- 
TEL μεϑ' ὑδρείας ἡ χύλωσις καὶ ὅλως ὅτι πολλῷ τῷ ὑγρῷ 
χρῶνται καὶ καϑ᾽ ἡμέραν καὶ αὐτὰ φύσει ὑγρά" φυλ- 
λοφορεῖν γὰρ ἐθέλουσι οὐ καρπογονεῖν αὐτά. οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ ἐνίαις γε χρῶνται καὶ πρὸς τὰ δένδρα τῶν ἐσχυρο-- 
τέρων καὶ μάλιστα εἰς μαλακότητα καὶ μεταβολὴν τῶν 
καρπῶν οἷον ὑείᾳ πρὸς τὸ γλυκαίνειν καὶ ἀπυρήνους 
ποιεῖν τὰς ῥόας καὶ τὰς ἀμυγδαλᾶς ἐκ πικρῶν γλυκείας 

καὶ ὡς παρὰ τοὺς μυρρένους κελεύουσιν ἰσχυροτέραν 
ἔτι παραβάλλειν οἷον τὴν βυρσοδεψικὴν καὶ οὖρον πα- 
ραχεῖν ὅταν ἐκβλαστήσωσιν ὡς ἂν ἀπυρήνων γινομέ- 
νων᾽ of δὲ καὶ ἐλάᾳ συμφέρειν οἴονται πρὸς εὐκαρπίαν. 
ἔοικε δὲ καὶ τὸ ἐν τῇ ἀρχῇ μέγα διαφέρειν, εἴ ys 
καὶ τὰ τῶν σικύων σπέρματα γάλακτι βρεχόμενα καὶ 
μελικράτῳ γλυκυτέρους ποιεῖ. νομίσειε δ᾽ ἄν τις ταῦτα 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων γένεσϑαι λαχάνων, ἀλλ᾽ ἴσως τὸ δριμὺ 
χρησιμώτερον. ἡ δὲ ῥίζα τῶν δένδρων ἀρχή τις οὖσα 
καὶ τὰ περικάρπια συνεξομοιοῖ τὰ ἐφ᾽ ἑαυτῆς. περὶ μὲν 
οὖν τούτων καὶ πρότερον εἴρηται. τὴν δὲ χρησίμην ἀεὶ 
πρὸς τὰς δυνάμεις ἀποδοτέον τῆς μὲν δριμυτέρας ἐλάτ-- 
τονὰ τῆς δὲ μαλακωτέρας πλείονα. δεῖ δὲ καὶ τὴν πρός-ι": 
φορον ἕχάστοις τῶν δένδρων μὴ ἀγνοεῖν" οὐ γὰρ ὥςπερ 
ὕδωρ τὸ αὐτὸ πᾶσιν οὕτω καὶ κόπρος ἀλλ᾽ ὥςπερ τὰ 
ἐδάφη πρὸς ἕκαστον οἰκεῖα οὕτω καὶ ἡ κόπρος. ἐπεὶ καὶ 
κατὰ τὰς ἡλικίας τῶν δένδρων ἐστί τις διαφορά᾽ δι᾽ ὃ 
καὶ φυτεύοντες ὑποβάλλουσιν εὐθὺς ὥςπερ ἐλέχϑη τὴν 
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τῶν λοφούρων ὅτι κουφοτάτη, τὸ δ᾽ ἀσϑενὲς xovgora- 
τῆς δεῖται. τὸ δ᾽ ὅλον ἐν ταῖς ϑεραπείαις τῶν δένδρων 
ὅσα μὲν κοινὰ πᾶσέν ἐστι ταῦτα τῷ ποσῷ καὶ τῷ ποιῷ 

| διοίσει καὶ τοῖς καιροῖς οἷον τομὴ διακάϑαρσις σκαπάνη 

κόπρισις. ταῖς δ᾽ οὖν ἀμπέλοις ἢ διὰ τεττάρων ἢ πλει- 
ὄνων ἐτῶν παραβάλλουσι κόπρον" οὐ γὰρ δύνανται φέ-. 
ρεὺν δι᾿ ἐλαττόνων οὐδ᾽ ἔστι βοήϑεια καϑάπερ τοῖς δέν-- 

- 8gotg ἡ ὕδρευσις ἀλλ᾽ ἐκκαίονται. δι᾽ 0 καϑάπερ ἐλέχϑη 
ταῖς ἐπομβρίαις χώραις συμφέρει μᾶλλον" ἄλλως γὰρ 
κίνδυνος μὴ ἐπιγινομένων τῶν ἐκ διός. 

ΗΠ Qar X. Σκχαπάνη δὲ πᾶσι συμφέρει" τά τε γὰρ 
ἐμποδίζοντα καὶ τὰ παραιρούμενα τὰς τροφὰς ἐξαιρεῖ 
καὶ αὐτὴν τὴν γῆν ἐνικμοτέραν ποιεῖ καὶ κουφοτέραν᾽ 

ἔτι δ᾽ ὁ ἀὴρ ἐγκαταμιγνύμενος. ἀνάγκη γὰρ ἐγκαταμίγ-- 
νυσϑαι κινουμένης, ἰκμάδα τέ τινα δίδωσι καὶ παρέχει 
τροφήν. δι᾽ ὃ καὶ τὴν αὐχμώδη καὶ ἄνυδρον σχάπτειν 
δεῖ καὶ μεταβάλλειν πολλάκις ὥςπερ καὶ πρότερον εἴρη- 
ται. συμφέρει δ᾽ ἡ σκαπάνη καὶ τοῖς ἑλώδεσι καὶ τοῖς 
ἐφύδροις. καίτοι δόξειεν ἂν ἄτοπον εἰ τοῖς ἐναντίοις" 

ἀλλ᾽ οὐδὲν ἄτοπον, τὴν μὲν γὰρ ξηραίνει τὴν δ᾽ ὑγραί- 
νϑῦ, δεῖται δ᾽ ἑχάτερα τοῦ ἐναντίου. τροφῆς δὲ πλείο-- 
vog καὶ βελτίονος γινομένης αὐτὸ τὸ δένδρον εὐϑενεῖ 
καὶ of καρποὶ καλλίους" ποιεῖ γὰρ καὶ τοὺς πυρῆνας 

ἐλάττους καὶ ὅσων ξυλώδη καὶ δερματικὰ τὰ ἐχτὸς οἷον 
ἀμυγδαλῆς καρύας εὐβοϊκῆς τούτων λεπτότερα ταῦτα 
τὰ δ᾽ ἐντὸς μείξω. τὸ γὰρ ὅλον ἡ εὐτροφία διύγραένει 
καὶ τὸ σαρκῶδες αὔξει. διὰ ταῦτα καὶ κατὰ λόγον ἀμ- 
φοῖν τὸ συμβαῖνον. ποιεῖ δὲ καὶ εὐχυλότερα καὶ μείξω 
καὶ ἡδέω μετὰ τῆς ἄλλης ϑεραπείας ὅτι καὶ τροφὴ πλεί- 
ὧν καὶ πέψις γένεται μᾶλλον. ἐπὶ δὲ τοῦ κράνου, περὶ 
τούτου γὰρ μάλιστα ἀντιλέγεται. δῆλον εἴπερ ὡς ἀλη- 
ϑῶς πλεῖον ἀναλαμβάνει τῆς συμμέτρου τροφῆς, ὡς ἧτ- 
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TOV ποιεῖ εὔχυλον. ὅπερ καὶ ἐπ᾽ ἄλλων συμβαίνει περι- 
καρπίων ἐν ταῖς πιείραις λίαν χώραις καὶ εὐτρόφοις. ἡ 

3 - á 
uiv ovv σκαπάνη πάντα ταῦτα συναπεργάξεται καὶ vo. 
e 2 P 1 * " * , 
ολον ὠφελεῖ διὰ vo ἐξαιρεῖν τὰ παραιρουμενα᾿ ἐπεὶ καὶ 
τὰ παραφυτευόμενα καὶ τὰ παρασπειρόμενα διὰ τοῦτο, 

, βλάπτει πᾶντα τὰ δὲ καὶ ὅλως ἀναιρεῖ πλὴν ὅσα γ᾽ ἐν 
φαρμάκου μέρει" λέγω δ᾽ ὡς οἵ τὰς κριϑὰς ἐπισπείρον-- 
τὲς τοῖς τῶν ἀμπέλων φυτοῖς ἢ εἴ τι ἄλλο ξηρὸν ὅπως 
τῆς ὑγρότητος [τὸ πλῆϑος] ἀφαιρεθῇ, καὶ ὡς ταῖς δα- 
φανίσι τοὺς ὀρόβους πρὸς τὸ μὴ κατεσϑέεσϑαι καὶ εἰ δή 
τι ἄλλο τοιοῦτον" καὶ ὅσα προςφιλῆ τυγχάνει καϑάπερ. 
δοκεῖ τῶν δένδρων ἐλάα καὶ μύρρινος᾽" τάς τε γὰρ ῥίξας. 
συμπλέκεσϑαί φησι τῶν δένδρων Avügotíav καὶ τὰς 
τοῦ μυρρίνου ῥάβδους φύεσϑαι διὰ τῶν ἀκρεμόνων τῆς 
ἐλάας, τόν τε καρπὸν ἔχοντα τοῦ ἡλίου καὶ τῶν ἀνέμων 

προβολὴν τὴν ἐλάαν ἁπαλὸν γένεσϑαι καὶ γλυκὺν ἐλάτ-. 
τῶ δὲ τοῦ ἐν τοῖς προρείλοις. ἄλλο δ᾽ οὐδὲν ἐϑέλει φυ-- 
τεύεσϑαι πρὸς ταῖς ἐλάαις. εὐμενὲς δὲ καὶ ἡ πεύκη δο- 
κεῖ πᾶσιν εἶναι διά τε τὸ μονόρριζος εἶναι καὶ βαϑύρρι- 
fog" ὑποφυτεύεται γὰρ ὑπ᾽ αὐτῇ καὶ μύρρινος καὶ δά- 
φνη καὶ ἕτερα πλείω καὶ αὔξησιν λαμβάνει. καὶ φανερὸν 
ὅτι μᾶλλον παροχλοῦσιν αἵ ῥίξαι τῆς σκιᾶς" σκιὰν γὰρ 
'πολλὴν ποιεῖ ἡ πεύκη. κατὰ λόγον δὲ καὶ τὰ ἄλλα τὰ 
ὀλιγόρριξα καὶ βαϑύρριξα καὶ πρὸς τούτοις ὧν μὴ κατὰ 
τὴν αὐτὴν ὥραν ἡ βλάστησις καὶ καρποτοκία᾽ τροφήν 
τὲ γὰρ ἐλαχίστην παραιρεῖται ταῦτα καὶ παραλλάττον- 
τες οἵ φόνοι τῇ τε βλαστήσει καὶ τῇ τελειώσει τῶν καρ- 

πῶν ἧττον λυποῦσι. χαλεπώτατα δὲ χαὶ ἀμπέλῳ καὶ 

τοῖς ἄλλοις συκῆ καὶ ἐλάα" καὶ γὰρ τροφὴν πολλὴν ἀμ- 
φότερα λαμβάνει καὶ σκιὰν παρέχει πλείστην" χαλεπὸν 
δὲ καὶ ἡ ἀμυγδαλῆ διά τε τὴν ἰσχὺν καὶ διὰ τῆν πολυρ-- 
ριξίαν. καίτοι φυτεύουσί τινὲς ἐν ταῖς ἀμπέλοις ὡς ἀσι-- 
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'νέστατον τροφῆς τε ἐλαφρᾶς δεομένην καὶ ἅμα διὰ τὸ 
'πρωΐκαρπον καὶ μὴ παλέσκιον ἥκιστα ἐνοχλοῦσαν᾽ οὐ 
μὴν ὀρθῶς κελεύουσιν. οὐ γὰρ οὕτως ἡ σκιὰ λυπεῖ κα- 
᾿ϑάπερ εἴρηταν καὶ τὸ ὄψιον ὡς ἡ ἰσχὺς τῶν ῥιξῶν" ἀφαι-- 

᾿φεῖται γὰρ τὴν τροφὴν συντάρρων γινομένων. ἀλλὰ 
κουφότατον καὶ ἀσινέστατον πάντων ἐστὶ μηλέα καὶ 
ϑύα᾽ καὶ γὰρ οὐ πολύρριξα καὶ τροφῆς ἐλαφρᾶς δεῖται 
καὶ ταχὺ γηράσκουσιν ὥστε μὴ πολὺν χρόνον ἐνοχλεῖν. 
“ἁπλῶς δ᾽ ἅπαντα ἐπισινῆ καὶ βλάπτει τῇ παραφύσει. 
καίτοι συμβαίνει γ᾽ ἐνίοτε τῶν παραφύτων παραιρου-- 
μένου ϑατέρου καὶ ϑάτερον αὐαένεσϑαι" τοῦτο γὰρ ἤδη 
τινὶ συνέπεσεν ἅμα πεφυκυιῶν ἀναδενδράδων καὶ συ- 
καν ὡς αἵ συκαῖ παρῃρέϑησαν᾽" αἴτιον δ᾽ ὅτι μεγάλην 
ἐποίησε μεταβολὴν συνηυξημένων ἤδη καὶ συντεϑραμ- 
μένων ὥςπερ γὰρ μία φύσις ἐγεγένητο διὰ τὸν χρόνον. 
ἐπεὶ νέων ὕντων εἴ τις inp οὐχ ὅτι ἂν ἀφαύανεν 

ἀλλὰ καὶ εὐαυξεστέρας καὶ καλλίους ἐποίησε. καὶ περὶ 
μὲν τῶν ἄλλων δένδρων ἐκ τούτων ϑεωρείσϑω. 
1 Car. ΧΙ. Περὶ δὲ ἀμπέλων ὅσα μὴ κοινὰ καὶ ἐν 
τοῖς πρότερον εἴρηται λεκτέον ὁμοίως. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ 
γένη διαφέρει καὶ αἱ χῶραι τοῦτο χρὴ πειρᾶσϑαι διαι-- 
ρεῖν τὰ ποῖα ταῖς ποίαις οἰκεῖα. κατὰ φύσιν μὲν γὰρ 
ἐὰν φυτεύῃ τις ἀγαϑὰ, παρὰ φύσιν δὲ ἄκαρπα γίνεται. 
τὸ δὲ κατὰ φύσιν σχεδὸν xo9' ὁμοιότητά τινα λαμβά- 
νουσιν ὥςπερ εἴπομεν, ἐν μὲν τῇ στερεᾷ καὶ αὐχμώδει 
τὰ στερεὰ καὶ τὰ τῶν λευκῶν καὶ τῶν μελάνων, ὡς δ᾽ 
ἐπὶ τὸ πᾶν τὰ μέλανα στερεώτερα, ἐν δὲ τῇ ἐπόμβρῳ τὰ 
μανά. διάδηλα δὲ τὰ πυκνὰ καὶ τὰ μανὰ ταῖς μήτραις 
ἃς δεῖ ϑεωρεῖν ἀποτέμνοντας τὰ νέα τῶν κλημάτων᾽ ἔχει 
γὰρ ἡ μὲν μανὴ πολλὴν τὸ δὲ ξύλον λεπτὸν ἡ δὲ πυκνὴ 
μικρὰν τὸ δὲ ξύλον παχύ. ὅτι δὲ ἑκάτερον ἑκατέρᾳ τῇ 
χώρᾳ συμφέρει διὰ τῶνδε φανερόν " ὧν μὲν γὰρ ἡ μήτρα 
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μεγάλη τούτων καὶ of πόροι πολλοὶ καὶ εὐρέἕες, ὧν δὲ 
μικρὰ στενοί τε καὶ ὀλέγοι" δι᾽ ὃ καὶ διὰ τοῦ ἔαρος τρο- 
φῆς ἐλάττονος δεῖται τὰ πυκνὰ καὶ ἅμα διατηρεῖν δύ- 
ναται τὸ ὑγρὸν εἰς τὸ ϑέρος" ὁ γὰρ ἥλιος οὐχ ὁμοίως ἐξά- 
γει διὰ τὴν πυκνότητα. δι΄ ὃ μικρᾶς τῆς ἀφαιρέσεως 
οὔσης ὀλίγης δὲ τῆς ἐπιρροῆς διὰ τὴν ξηρότητα τῆς γῆς 
τά τε κλήματα ἀσϑενῆ καὶ τοὺς καρποὺς ἀτελεῖς φέρουσι. 

ὃ τῇ δὲ ἐπόμβρῳ προρφορώτατον τὸ γένος ἅτε πολλῆς τρο- 

φῆς δεόμενον. καὶ μεγάλης ἀφαιρέσεως γινομένης. ὃ 
ἥλιος ἐξάγει γὰρ, τοσούτῳ μᾶλλον ἐπιδίδωσι καὶ εἰς μέ-- 
γεϑος καὶ εἰς εὐκαρπίαν ἄφϑονον μὲν τροφὴν ἔχουσα 
ταύτης τε κατακρατοῦσα καὶ πέττουσα ῥαδίως. διὰ τοῦτο 
γὰρ καὶ ἡ λειμωνία δοκεῖ ταῖς ἀμπέλοις εἶναι (καὶ) κρα-- 
τίστη δι᾿ ὅτι πρὸς τῷ κούφη καὶ μὴ πέειρα εἶναι καὶ 
ἔφυδρός ἐστιν ὥστε μὴ δύνασϑαι τὸ οὐράνιον ὕδωρ διῖ- 

4 χνεῖσϑαι πρὸς τὸ ἐκ τῆς γῆς, ἡ δὲ ἄμπελος ὕδατος πλεί-- 
στου δεῖται διὰ τὸ καὶ ἐν τῷ καρπῷ πλεῖστον ἔχευν τὸ 
ὑγρόν" ἔτι δὲ μάλιστ᾽ ἀντέχειν δύναται ἐν ταῖς ἐπομ-- 
βρίαις. ἐὰν δὲ 7 χώρα μήτε αὐχμηρὰ μήτε ἔπομβρος 
ἀλλὰ μέση τυγχάνῃ τὰ ἀνὰ μέσον φυτεύειν ὅσα μήτε 
πυκνὰ μήτε μανά. γένη μὲν οὖν πρὸς ἑκάστην ταῦτα 

5 οἰκεῖα διαιρεῖται. περὶ δὲ τῶν σπερμάτων ἐπείπερ (Gyv-i 
οότατα δεῖ διὰ τοῦτό τινες κελεύουσιν ὡς ἐκ ψυχροτά- 
της χώρας λαμβάνειν" πυκνότατα γὰρ ὕντα μᾶλλον ἀντ- 
ἔχειν ὥστε καὶ ἐν ταῖς λεπταῖς ἀντιλαμβάνεσϑαι καὶ ἐν 
ταῖς ἐπομβρίαις μὴ ἐκσήπεσϑαι. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰ 
μοσχεύματα δεῖν ἐς τὰς ἐπομβρίους μᾶλλον ἐμβάλλειν ἢ 
τὰ φυτεύματα πάντων τῶν δένδρων ὅτι τὰς δίξας τὰς 
καϑιεμένας τῶν φυτευμάτων ἀσϑενεῖς οὔσας ἐχσήπει 
τὰ δὲ τῶν μεμοσχευμένων ἰσχυρότερα καὶ εὐθὺς ἀντι- 

6 λαμβάνεται. τὰ δὲ πάχη τῶν φυτῶν εἰς μὲν τὴν ἔπομ-- 
βρον οἰκεῖα" δεῖ γὰρ ὅτι μάλιστα ἰσχυρὰ καϑάπερ Aéyo- 
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μεν" εἰς δὲ τὴν αὐχμηρὰν μήτε παχέα μήτε ἄγαν λεπτά" 
τὰ μὲν γὰρ οὐκ ἂν δύναιντο σῆψαι τὰ δὲ ἀσϑενῆ κίνδυ- 

. vog μὴ πρὸ τῆς βλαστήσεως ἀποξηρανϑῇ. παραλλάττουσι 
| δὲ χαὶ o( χρόνοι τῆς φυτείας x«9' ἑκάτερον" τὴν μὲν 
γὰρ ἔπομβρον καὶ ψυχρὰν ὀλίγον πρὸ ἰσημερίας δεῖ, 
τότε γὰρ ξηροτάτη καὶ ϑερμοτάτη᾽ τὴν δ᾽ αὐχμηρὰν καὶ 
ϑερμὴν teg" ἡλίου τροπάς" ὅσῳ γὰρ ἂν μᾶλλον βφέχη- 
ται τοσούτῳ βελτίων ἡ βλάστησις᾽ τὴν δ᾽ ἄλλην ἅπασαν 

τεχμαιρόμενον πρὸς τοῦτο τὸν χρόνον. 
apo Car. ΧΗ. Χρὴ δὲ καὶ τὴν ἐργασίαν ποιεῖσϑαι πρὸς 
τὴν χώραν εὐθὺς ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν γύρων ἀρξαμένους" 
οἷον ἐν τῇ ἐπόμβρω μήτε μεγάλους ὀρύττοντας μήτε βα- 
ϑεῖς ὕπως μὴ πολὺ συνιστάμενον ἐχσήπῃ τὸ ὕδωρ᾽ διὰ 
τοῦτο γὰρ ἐὰν σφόδρα κάτομβρος ῃ τοῖς παττάλοις τοῖς 

σιδηροῖς φυτεύουσι. μηδὲ δὴ συσκάπτειν αὐτοετεὶ μηδὲ 
τῷ ὕστερον ὅπως μάλισϑ'᾽ ὁ ἥλιος ξηραίνῃ τὴν κατὰ τὸ 
φυτὸν γῆν" ἐὰν δὲ αὐχμηρὰ καὶ ξηρὰ δῆλον ὡς ἐναν- 
τίως. οὐ γὰρ γύρους ἀλλὰ πᾶσαν εἰ δύνατον ὀρυκτέον 
ἵν᾽ ὡς μάλιστα συνεργασϑεῖσα δέχηται τὸ ὕδωρ. εἰ δὲ 
μὴ τάφρους ὡς βαϑυτάτας καὶ μεγίστας ποιοῦντα συ- 
σκάπτειν ὅτι μάλιστα πρὸς αὐτὸ τὸ φυτὸν ὅπως ἥκιστα 
διαϑερμαίνηται τοῦ ϑέρους. ὁμοίως δὲ καὶ τάλλα τὰ 
τούτοις ἀκόλουϑα ποιεῖν. ὡς γὰρ ἁπλῶς εἰπεῖν ἀληϑὲς 
τὸ καὶ πρότερον λεχϑὲν ὅτι δεῖ ταῖς ἐργασίαις τὴν μὲν 
ὑγρὰν ξηραίνειν τὴν δὲ ξηρὰν ὑγραίνειν᾽ δι᾿ ὃ καὶ τοῦ 
ἔαρος κελεύουσιν ὡς βαϑύτατα σχάπτειν ὅπως ὅτι πλεῖ- 
στον ἐγκαταμιχϑὲν πνεῦμα παράσχῃ τροφήν. ὥςπερ γὰρ 
εἴρηται πολλάκις οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς μόνον ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τοῦ ἡλίου καὶ ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἡ τροφή. λαμβάνουσι δὲ : 
χαὶ κατὰ τὰς ὀρεινὰς καὶ ἀνεμώδεις τὰ πρόφφορα ταῖς 
φυτείαις οἷον τούς τεγύρους ὀρύττοντες τοῖς καϑεστῶσι 
πνεύμασι καὶ τὸ φυτὸν τιϑέντες τὸν αὐτὸν τρόπον ὅπως 
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ἡ βλάστησις μὴ ἐναντία γίνηται τῷ πνεύματι; ϑραύε- 
σθαι γὰρ ἐχείνως ἀνάγκη, μηδ᾽ ἔμπαλιν ὑπερπεσοῦσα 
παρὰ φύσιν αὔξηται" τούτων γάρ τι πάσχουσα χείρων, 
ἡ ἄμπελος. ὡραύτως δὲ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀκόλουϑα πρὸς 
τὴν χώραν. τὰς μὲν οὖν φυτείας οὕτω καὶ διὰ ταῦτα 
ποιοῦνται. | ἐς 

Car. XIIL Τὰς δὲ τομὰς πανταχοῦ τῶν φυτῶν 
βραχείας ὡς ἂν ῥιξωϑῶσι καὶ αὐξηϑῶσι" ἅμα δὲ ἡ γῆ 
αὐχμηρὰ καὶ τρέφειν ἀδύνατος τὰ πολλά. κατὰ δὲ τὴν 
ὀρεινὴν καὶ ψυχρὰν ἢ καὶ ὅλως ἔναυρον κατὰ τὸ ἔαρ τέ-- 
uvew εὐλαβοῦνται. τὸ γὰρ ψύχος ἀποξηραίνει. ὥραν δὲ 
τῆς τομῆς σχεδὸν τὴν αὐτὴν πᾶσιν ἀποδιδόασιν ὑπ᾽ αὖ- 
τὴν τὴν βλάστησιν ὅπως τὸ φυτὸν πλῆρες ὃν τοῦ ὑγροῦ 
πρὸς τὴν ἀφαίρεσιν ὁρμήσῃ καὶ ὁ βλαστὸς € ὅτι κάλλιστος 
γένηται" τὴν γὰρ τομὴν ταύτην οὐ καρποῦ χάριν ἀλλὰ 

βλαστοῦ γίνεσϑαι᾽ τὴν δὲ μετοπωρινὴν καρποῦ δι᾽ ὅπερ' 
ἐκείνην ποιητέον £090 μετὰ πλειάδος δύσιν᾽ τότε y&Q 
εἶναι συνεστηκότα τε μάλιστα καὶ ἥκιστα τεμνόμενα δα-- 
κρυρροεῖν καὶ ῥήγνυσθαι. μεϑ' ἡλίου δὲ τροπὰς καὶ 
μετὰ ξεφύρου πνοὰς ἀμφότερα πάσχειν ταῦτα τεμνόμενα 
καὶ τό τε φυτὸν πονεῖν καὶ τὸν βλαστὸν ἐξ ἄκρου φύε- 
σϑαι πρὸς τῇ τομῇ διὰ τὸ τὴν τροφὴν τὴν μὲν ἐξερρυή- 
κέναι τὴν δ᾽ ἐν τοῖς ἄκροις καταλελεῖφϑαι. τέμγευν δὲ 
τὰ μὲν ἐν τῇ χέρσῳ φυτευόμενα τῷ τρίτῳ ἔτει" ϑᾶττον. 
γὰρ παραγίνεσϑαι διὰ τὸ νεοργοτάτην εἶναι τὴν γῆν καὶ 
ἀκάρπωτον. τὰ δ᾽ ἐν τῇ γεωργουμένῃ ὀψιαίτερον. τὴν 
δ᾽ ἄμπελον ἄγειν δεῖ κύκλῳ περὶ τὸν πυϑμένα᾽ παντα- 
409ev γὰρ ὁμαλοῦς οὔσης καλλίων καὶ εὐκαρποτέρα" 
τοῦτο δ᾽ οὐ χαλεπὸν ἐάν τις καταλέπῃ μὴ τὰ κάλλισϑ᾽ 
ὡρμηκότα τῶν κλημάτων ἀλλὰ τὰ ἄριστα πεφυκότα πρὸς 
τὴν ἀγωγήν" ἀρκεῖ γὰρ εἷς ὀφθαλμὸς λειφϑεὶς εἰς τὸ 

4 δέον. ἐὰν δέ τις ἀπορῇ καὶ τοῦτο διὰ τὸ τὴν ἄμπελον un 
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ὡρμηκέναι κατὰ τὸ αὐτὸ τῶν λειφϑέντων κλημάτων 
ἀφελεῖν τοὺς ἐντὸς ὀφθαλμοὺς ὅπως εἰς τοὺς ἔξω ῥέουσα 

ἡ τροφὴ σχίσῃ τὴν ἄμπελον" ἀεὶ γὰρ πρὸς τὸ ξῶν καὶ 
᾿ τὸ δεχόμενον ἡ ἐπιρφοὴ, 0i ὃ καϑάπερ ἐλέχϑη ῥάδιον 
ποιεῖν τὰς ἀγωγάς. τοῦτο δ᾽ ἐν ταῖς ἐνίχμοις καὶ ἀγα- 
ϑαῖς" ἐν δὲ ταῖς αὐχμώδεσι καὶ ξηραῖς ἀνάγκη τὰ βέλ- 
τιστὰ λείπειν" ξηρὰ γὰρ οὖσα καὶ ὀλιγοτρόφος οὐ ῥᾳ- 
δίως ἕτερα προήσεται, δι᾽ ὃ συνακολουϑητέον τῇ ὁρμῇ" 
χρὴ δὲ καὶ πρὸς τὰ πνεύματα τῇ αὐτῇ τομῇ χρῆσϑαι καὶ 
μὴ βιάξεσϑαι παρὰ φύσιν. τῶν μὲν οὖν φυτῶν τοιαύτας 
καὶ διὰ ταῦτα ποιοῦνται τὰς ϑεραπείας. 

n Car. XIV. Τῶν δ᾽ ἀμπέλων τῶν τελέων ἤδη πρῶ- 
τον καὶ μέγιστόν ἐστιν ἡ κλάσις" καλῶς γὰρ ἀμπελουρ- 
γουμένη καὶ εὐβλαστοτέρα καὶ εὐκαρποτέρα καὶ πολυ- 
χρονιωτέρα γένεται. δεύτερον δὲ καὶ τρόπον τινὰ τούτῳ 
παραπλήσιον ἡ βλαστολογία᾽ καὶ γὰρ ἐνταῦϑα εἰδέναι 
δεῖ τὰ ποῖα συμφέρει καταλιπεῖν καὶ τὰ ποῖα ἀφαιρεῖν 
χαὶ πρὸς τοὺς ἐτείους καρποὺς καὶ πρὸς τὴν ὕλην φύ- 

σιν. τὰ δ᾽ ἄλλα ἤδη κοινότερα καὶ oco πάντα δ᾽ ἔχοντα 
διαφορὰν ὥστε [καὶ] χαιρὸν ξητεῖν καὶ τρόπον. αἱ δὲ 
διαφοραὶ κατὰ τὰς ὥρας τῶν ἔργων αἵ μὲν καὶ ἐν τοῖς 

i ἄλλοις εἰσὶν οὐ μὴν ἀλλὰ πλείστη γὲ κατὰ τὴν κλάσιν 
καὶ τὴν ἀμπελουργίαν ὑπὲρ ἧς καὶ πειρῶνταίξ ye διαι-- 
ρεῖν ἅμα τοῖς τὲ γένεσι ποιούμενοι καὶ ταῖς χώραις τὸν 
ἀφορισμόν. ὁ δ᾽ ἀφορισμὸς ἐν δυοῖν ἐν ποίαις ἕκαστα 
ὥραις δεῖ καὶ ἐν τῷ βραχυτομεῖν ἢ μακροτομεῖν" ἐπεὶ 
τό γ᾽ εἰς τὴν ἀγωγὴν καὶ τὴν ὅλην τομὴν τῶν ἀμπέλων 
πανταχοῦ τὰ αὐτά. σχεδὸν δ᾽ ἔνιοί γε τὸν αὐτὸν ἀπο- 
διδόασιν ἐπί τε τῶν γενῶν καὶ τῆς ὁμοίας χώρας ἀφο- 
ρισμόν᾽ οἷον τὸ βραχυτομεῖν ἔν τε ταῖς καυσώδεσι καὶ 
ξηραῖς καὶ τῶν ἀμπέλων ὅσαι τοιαῦται τυγχάνουσιν. 
ἐγκαρπότεραι γὰρ γένονται διὰ τὸ μᾶλλον δύνασϑαι τρέ- 



112 THEOPHRASTI 

φειν᾽ μακροτομεῖν δ᾽ ἐν ταῖς ἐναντίαις καὶ τὰς &vav- 

τίας οἷον ἐν ταῖς ἐφύγροις καὶ εὐτραφέσι καὶ ὅσαι τῶν 
ἀμπέλων τοιαῦται" φύσει τὲ γὰρ καρπιμωτέρας. εἶναι 
καὶ τὸν γινόμενον καρπὸν ἐν ἄκροις μᾶλλον φύεσϑαι 
τοῖς κλήμασιν. ἔνιοι δὲ καϑόλου περὶ πασῶν διαιροῦσιν 
οὐκ εἰς τὰς χώρας ἀποβλέποντες ἀλλ᾽ εἰς αὐτὰ τὰ γένη 
καὶ τὰς διαϑέσεις κελεύοντες σκοπεῖν πρὸς τὴν μήτραν 
ὥςπερ ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἴπομεν ἐν τοῖς ἀποτεμνομένοις 
τῶν νέων κλημάτων. ἐὰν μὲν γὰρ ἔχῃ πολλὴν πολλὰ 
καὶ βραχέα καταλιπεῖν, ὅπως βραχέων μὲν ὄντων δύυνη- 
ται τρέφειν ἀπὸ πολλῶν δὲ πολὺς ὁ καρπὸς γένηται, ἐὰν 
δ᾽ ὀλίγην καὶ πολὺ τοῦ ἔνου κλήματος ἔχωσιν, ἐλάττω 
μὲν τὸ πλῆϑος μείξω δὲ τὸ μέγεϑος" ἀεὶ δὲ ὅσῳ ἐλάττω 
τὴν μήτραν τοσούτῳ μακρότερα λείπειν ἐν ἁπάσαις. καϑ-- 
ὅλου μὲν οὖν οὕτω τὸ μέγεϑος καὶ τὴν βραχύτητα τῶν 
χλημάτων καϑ' ὁκάστην ποιεῖσϑαι πρὸς τὴν μήτραν τὴν 
&v τοῖς ἀποτόμοις ὅπως ἴση τὸ πλάτος 1j τῷ περιξιληφότι 

κλήματι. τῆς γὰρ ἀμπέλου τεμνομένης ἐξ ἴσου πρός τε 
τὴν ἕξιν τὴν ἑαυτῆς καὶ πρὸς τὴν τοῦ καρποῦ φορὰν 
πολυχρόνιον ἔσεσϑαι καὶ ἀγαϑὴν διὰ τέλους. ἐὰν δὲ ἡ 
μήτρα πλέον μέρος κατέχῃ τῆς τομῆς καρπὸν μὲν γένε- 
σϑαι πολὺν τὰ δὲ κλήματα ἀμενηνὰ διὰ τὴν τῆς τροφῆς 
ἀσϑένειαν. ἐὰν δὲ αὖ τὸ κλῆμα τὸ ἐν τῇ τομῇ δυνατὸν 
ἢ καὶ νεανικὸν καρπὸν ὀλέγον ἀπὸ μικρᾶς τῆς μήτρας" 
γίνεσθαι γὰρ τὸν μὲν βότρυν ἀπὸ τῆς μήτρας τὸ δὲ 
κλῆμα ἀπὸ τοῦ περιειληφότος κλήματος᾽ δηλοῦν δὲ τὴν 
ἄμπελον αὐτήν. τὰ γὰρ ἐκ τῶν ἔνων νέα βλαστήματα 
πάντα ἄκαρπα γίνεσϑαι διὰ τὴν μικρότητα τῆς μήτρας, 
καὶ τὰς νέας τῶν παλαιῶν ἀφορωτέρας διὰ τὴν αὐτὴν 
αἰτίαν ὡς ἀπὸ τῆς μήτρας τῆς τε σαρκὸς καὶ τοῦ γιγάρ-- 
του γινομένου" ὅπερ οὐδ᾽ ὑπολαμβάνουσιν οὐδ᾽ ἔοικεν 
δἴπερ ἐξαιρεϑείσης ἡ μὲν σάρξ γένεται τὸ δὲ. γίγαρτον 



DE CAUSIS PLANT. III. 15. 113 

οὐ γίνεται. πλὴν εἰ ἄρα τοῦ ἐνδοτάτω τῆς μήτρας ἐξαι-- 
φουμένης. τοῦτο μὲν οὖν ἐπισκεπτέον. εἰ δ᾽ ὅλως αἵ 

| μείζους ἔχουσαι τὰς μήτρας εὐκαρπότεραι καὶ πολυκαρ-- 

| φότεραι τυγχάνουσιν οὐδὲν ἂν διαφέροι πρὸς τὰ νῦν. 
χοινοτάτην μὲν δὴ ταύτην εἶναι πάσαις. ὅσαι δὲ κλή- 
ματα μὲν πολλὰ φύουσι καρπὸν δ᾽ ὀλίγον τούτων τὰ μὲν 
ἐξ ἄκρας τὰ πρῶτα ὡς μακρότατα λείπειν τὰ δὲ πρὸς 
αὐτὸ τὸ στέλεχος βραχέα. ὅπως ἀπὸ μὲν τῆς βραχείας 
τομῆς ἡ ἄμπελος αὔξηται ἀπὸ δὲ τῶν ἐξ ἄκρου κλημά- 
τῶν ὃ καρπὸς ἀπὸ μεγάλης τῆς μήτρας πολὺς [1]. ὅταν 
δὲ βλαστάνῃ περιαιρεῖν τὰ ἄλλα πάντα πλὴν ὅσα xag- 
πὸν ἔχει. τούτων [δ᾽] ἐπικνίξειν τὰς κορυφὰς ἐν αὐταῖς 
ταῖς οἰνάνϑαις ἵνα μήϑ᾽ ἡ ἄμπελος εἰς τοῦτο τὸ κλῆμα 
ἀφέῃ τὴν αὔξησιν ὅπερ ἀποτέμνεται ἢ τε περιοῦσα τρο-- 
φὴ συνειληϑεῖσα ἐπὶ ταῖς οἰνάνθϑαις αὔξῃ τὸν βότρυν. 
ἀεὶ γὰρ δεῖ τοῦτο ξητεῖν ἐκ τῆς τομῆς ὅπως ἥ τε ἄμπε- 
Aog ἰσχύσει καὶ ὁ καρπὸς ἔσται πολύς. αὕτη μὲν δὴ καϑ- 
ὅλου τίς ἐστι κοινὴ πάσαις. 

H Car. XV. ραν δὲ τῆς ἀμπελουργίας oi μὲν ταῖς 
χώραις μόνον διαιροῦσιν οἵ δὲ καὶ τῶν γενῶν ἐφάπτον-- 
ται. κελεύουσι δὲ τὰς μὲν ἐν τῇ ξηρᾷ καὶ ϑερμῇ πρωΐας 
ἀμπελουργεῖν ὅταν τάχιστα παύσωνται φυλλοβολοῦσαι, 
τὰς δ᾽ ἐν τῇ ψυχρᾷ καὶ ἐπόμβρῳ μικρὸν πρὸ τῆς βλα- 
στήσεως. αἵ μὲν γὰρ ἐν τῇ ξηρᾷ διασώξουσαι͵ τὸ ὑγρὸν 
αὐταί τε βελτίους γίγνονται καὶ 0 καρπὸς ἡδυοινότερος, 
αἱ δὲ ἐν τῇ ψυχρᾷ μεϑεῖσαι τὸ ὕδωρ αὐταὶ μὲν οὐδὲν 
χεέρους ὁ δὲ καρπὸς ἀσηπτότερος καὶ ἡδυοινότερος. τὰς 
δ᾽ ἐν τῇ μέσῃ καὶ εὐκράτῳ κατὰ τὸ μέσον τῶν ὡρῶν. 

ἔνιοι δὲ ὅλως πρωὶ πάσας κελεύουσιν ὥςπερ εἴπομεν 
ὅτι παχύτερόν τε τὸ κλῆμα γίνεται καὶ ἀμβλωπεῖς οὐκ 
ἔσονται καὶ ἐν εὐδίᾳ συμβήσεται τὰς τομὰς ἐπιξηραίνε--: 
σϑαι" πάντα δὲ ταῦτα συμφέρει. χειμῶνος μὲν γὰρ οἵ 

ΤΗΡΌΡΗΠ. Il. ὃ 

b2 
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πολλοὶ τῶν ὀρθαλμῶν ἀπόλλυνται ῥέγει καὶ ἡ τομὴ βέᾳ 
ξηραινομένη ῥήγνυται, τοῦ δὲ ἔαρος δεῖ τό τε δάκρυον, 
καὶ ἀμβλωπεῖς ἐπιγίνονται πολλαί. καέτοι τινὲς οὐ διὰ 
τοῦϑ᾽ ὑπολαμβάνουσιν ἀλλ᾽ ὡς τίκτουσαν τὴν ἄμπελον 
εὐϑὺς ὅταν τρυγηϑῇ καὶ τότε γινόμενον τὸν καρπόν" 
οὐ γὰρ οἷόν ϑ᾽ ἅμα δύο γόνους ἔχειν" οὐκ ὀρϑῶς λέ- 
yovtsg* γίνεσϑαι γὰρ ϑέρους τὸν καρπὸν ὅταν 9 πολὺ 
τὸ ὑγρόν᾽ ἐκ τούτου γὰρ τὴν γένεσιν εἶναι" τεκμήριον 
δὲ ἐὰν γάρ τις ἐργάσηται τὰς διὰ χειμῶνος ἀργὰς ἀρ- 
χομένου τοῦ ϑέρους εὐϑὺ τὰ κλήματα πυχνόφϑαλμα γέ- 
νεῦϑαι διὰ τὸ πλῆϑος τοῦ ὑγροῦ᾽ τοῦτο δὲ τὴν ἐργα- 
σίαν ποιεῖν ὅτι πληροῖ. τὸν δ᾽ ἥλιον ϑερμαίνοντα πη- 
γνύναι καὶ πυκνοτέρους τοὺς ὀφθαλμοὺς γένεσϑαι καὶ 

βότρυς πλείους. oí δὲ ταῦτα κελεύοντες ἄλλως πῶς τὰς 
᾿αἰτέας λέγουσι" φασὶ γὰρ τοῦτο δεῖν ἐν τῇ ϑερμῇ καὶ 
λεπτῇ καὶ διὰ τοῦτο πρωὶ ποιεῖν ὅπως τὸ ὕδωρ εἰς τὰ 
καιριώτατα τῶν κλημάτων ἔλθῃ καὶ ἔχῃ τροφὴν ἐν τῷ 
Ops," τὰς δ᾽ ἐν τοῖς ἐφύδροις ἢ ὅσα τῶν γενῶν ὑὕβρι- 
στικὰ τοῦ ἦρος ὅπως διεσκεδασμένου τοῦ ὑγροῦ καὶ 
τμηϑείσης ἐν ὥρᾳ τοῦτ᾽ ἀπορφυῇ. διὰ γὰρ τὸ πλῆϑος 
οὐ. πεττούσας τοῦϑ'᾽ ὑβρίξειν ἄλλως καὶ ἐκκληματοῦ--: 
σϑαι. φυτοῖς δ᾽ οὖσι τοῖς τοιούτοις καὶ ἐπισπεέρειν ἐπὶ 

τὰ ἄνδηρα δεῖ κριϑὰς καὶ κυάμους ἐπειδὴ ταῦτα ξηραν-- 
τικώτατα πάντων. αἱ μὲν οὖν αἰτίαι σχεδὸν αὗται παρ᾽ 
ἑκάστων. ἀκριβεστάτη δὲ ἡ ἐν ἀμφοῖν διαέρεσις. ἔν τὲ 
ταῖς χώραις καὶ τοῖς γένεσι καὶ πρὸς τὰς ὥρας καὶ πρὸς 
τὸ βραχυτομεῖν ῇ μακροτομεῖν. ἔνια γὰρ οὐ φέρουσι 

κἂν βραχὺ τμηϑῶσιν ἀλλ᾽ εἰς τὴν βλάστησιν τρέπονται 
καϑάπερ ὴ ἀφυταῖος καλουμένη. καὶ ἐν ᾿ἀκάνϑῳ δὲ ἐπὶ 
τέτταρας ὀφθαλμοὺς ἐλαχίστους τέμνουσιν. αἱ δὲ μα- 
χροτομούμεναι ταχὺ καταγηράσκουσι διὰ τὴν πολυχαρ-. 
πίαν. νέας δ᾽ οὖν οὔσας ἀναγκαῖον βραχυτομεῖν ὅπως 
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καὶ ῥιξωϑῶσι καὶ αὐξηϑῶσι. καὶ περὶ μὲν ἀμπελουργέας 
| ἐκ τούτων ἂν τις ϑεωρήσειεν. 
i ade Car. XVI. Ἐπεὶ δ᾽ ὅμοιον tQ τοιούτῳ καὶ ὥςπερ 

δεύτερον ἡ βλαστολογία δεῖ καὶ ταύτην εὐθὺς ποιεῖσϑαι 
καὶ βλαστολογεῖν ὅταν διαφαίνωσι τὸν καρπόν. μετὰ δὲ 
ταῦτα εὐϑὺς τὸ δεύτερον σχάπτειν ὅπως O τε καρπὸς 
καὶ ὃ βλαστὸς νέος ὧν καὶ ἐν ὁρμῇ τοῦ βλαστάνειν ὡραίαν 
λάβῃ τὴν σκαπάνην, ἔπειτα πάλιν βλαστολογεῖν πρὸ τοῦ 
ἀνϑεῖν. συμβαίνει γὰρ ἐν τούτῳ τὸ βοστρύχιον αὔξεσϑαι 
διὰ τὸ μήπω συνεστᾶναι τὰς δάγας. ὅταν δὲ ἀπανϑήσῃ 
τὸ μὲν συνέστηκεν αἱ δὲ συνίστανται καὶ αὔξονται. τὸ : 
δ᾽ ὅλον ἀκμαῖα μάλιστ᾽ ἀποδίδοσϑαι ξητεῖ τῶν ἔργων Ti 
τὲ βλαστολογία καὶ ὁ σκαφητὸς ὁ μέσος" τῇ γὰρ ἀμπέλῳ 
τότε συμβαίνει πρὸς αὔξησιν ὁρμᾷν τῶν τε παρόντων 
καρπῶν καὶ τῶν βλαστῶν ἐν οἷς ἄρχεται γονεύειν τὸν 
εἰς νέωτα καρπόν. ἐὰν οὖν ὁ καιρὸς μὴ παρεϑῇ καλῶς 
γονεύσει" βλαστάνει δὲ μεχρὶ τοῦ κυνὸς ἐπιτολῆς, ὅταν 
ὃὲ ἐπιτεέλῃ παύεται τὰ μέλλοντα καλῶς ἐγκύμονα γένε-- 
σϑαι. ϑερμαίνοντος γὰρ τοῦ ἡλίου τὸ προηγούμενον τῶν 
βλαστῶν ἁπαλὸν ἀποσκληρύνεται καὶ παύεται" πεπαυ- 
μένης δὲ τῆς αὐξήσεως φύσιν ἔχει τὸ συνίστασϑαι τὴν 
ὑγρότητα τοῦ βλαστοῦ καὶ ἐκ ταύτης φύεσϑαι τὸν καρ- 
πόν. ὅσα δ᾽ ἐν παλινσκίοις ἢ ἐφύδροις ἐστὶ κρατεῖ τοῦ 
ἡλίου καὶ πλείω χρόνον αὔξεται. καιρὸν δέ τινα ξητεῖ 
καὶ ἡ διαστολὴ καὶ ἡ πόλουσις, οὐ μὴν ἄσημόν γ᾽ ὁμοί- 

aeg οὐδὲ χαλεπὸν καταμαϑεῖν. τὴν δ᾽ ὑποκχόνισιν τὸ μὲν 
ἐν τοῖς πρώτοις καιροῖς ὅταν ἄρχωνται περκάξειν ot βό- 
τρυὲς μὴ ἐᾷν ἄχρι οὗ πεπανϑῶσιν ὀρϑῶς ἔχει" xoAv- 

οὔσι γὰρ τὴν ὁρμὴν τῆς πέψεως ἀντισπῶντες ἑτέρα κι- 
νήσει" δι᾽ ὃ οὐδὲ τὴν πόαν οἴονται δεῖν ἐκτίλλειν. ὡς 
δ᾽ ὅλως ἀχρεῖον καὶ βλάπτον ovx ὀρϑῶς᾽ 1j ve γὰρ χρεία 
μαρτυρεῖ καὶ τὸ ἐφ᾽ ἑτέρων γινόμενον oí γὰρ σέκυοι 

g* 
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δοκοῦσι τρέφεσϑαι τούτῳ καὶ ἁπαλώτεροι γίνεσϑαι κατ 
τακρυπτόμενοι τῷ κονιορτῷ δι᾽ ὃ καὶ Μεγαρεῖς κρύ- 
πτουσι. ϑαυμάζξεται δ᾽ εἰ ξηρὸς ὧν τρέφει" τὸ δ᾽ αἴτιον 
ἴσως ἐκ πλειόνων ἂν εἴη καὶ τῷ κινουμένης τῆς γῆς ἀνα- 
δίδοσϑαι τροφὴν ἐνέκμου τινὸς ἀέρος ὥςπερ ἐπὶ τῶν 
ἀτμωδῶν ἐλέχϑη καὶ τῷ προβολὴν ἅμα πρὸς. τὸν ἥλιον. 
εἶναι" καὶ ἔτι καταξηραινόμενος ἁπαλῇ ξηρότητι καὶ μα- 
λακῇ μᾶλλον ἐπισπᾶται τὴν τροφὴν ἐκ τοῦ ἀέρος πάντα 
γὰρ ταῦτα συνεργεῖ καὶ πρὸς εὐτροφίαν καὶ πέψιν. ἡ 
ὁὲ τῶν σικύων κατάκρυψις οὐκ ἄλογος ἀναξηφαίνων. 
γὰρ ὁ ἥλιος σκληρύνει δι᾽ ὃ καὶ ὑπὸ τὰ φύλλα κρύπτου-- 
σιν ὥστε ἐπιβολὴν ἔχοντες καὶ βφεχόμενοι “ἀμφοτέρως 
εὐτραφεῖς γίνονται καὶ ἁπαλοί. καὶ περὶ μὲν ἀμπέλων 
ἱκανῶς εἰρήσϑω. | | 3 

Car. XVI... Πάντων δὲ ΡΩΝ εἶναι δοκεῖ τῶν. 

κατὰ τὰς qegemeleg: οἵ ἅλες οἱ τοῖς pofiit παφαβαλλό- 
μενοι; καὶ γὰρ πρὸς εὐβλαστίαν καὶ πρὸς δὐκαρπίαν. 
χρήσιμοι" ἐπεὶ ὅσα ve πρὸς ἰατρείαν τινὰ τῶν τοιούτων 
ἢ φυλακὴν οὐδὲν ἄτοπον oiov ἡ τέφρα ταῖς τς Gvxelg 
καὶ τῷ πηγάνῳ (ξηρὰ γὰρ) πρὸς τὸ μὴ σκωληκοῦσϑαι 
μηδὲ σήπεσϑαι τὰς δίξας" βοηϑεῖ γὰρ χαταξηραίνουσα. 
περὶ δὲ τῶν ἁλῶν ἢ τῆς ἅλμης ἣν παρέχουσιν, οἱ μὲν 
γὰρ οὕτως ποιοῦσιν of δ᾽ ἐκείνως, ἁπλῆ μέν τις αὐτέα 
δι᾿ ὅτι φιλεῖ χωρία ἁλμυρώδη. σημεῖον δ᾽ ὅτι παρ᾽ οἷς 

πλῆϑος φοινίκων ἐν τούτοις )&Ac] ἐστιν, οἷον Διβύῃ Xv- 
οέᾳ ταῖς ἄλλαις ὥστε καϑάπερ οἰχείαν τινὰ βοήϑειαν 

βοηϑοῦσι διὰ τῶν ἁλῶν. ὅτι μὲν γὰρ ὁ φοῖνιξ χαέρει, 
τῷ ἁλμώδει κοινή τις ἂν αἰτία λέγοιτο περὶ πάντων ὅσα 
ξητεῖ τόπους διαφόρους ἀπὸ τῶν πρώτων “καὶ μεγίστων 
ἀρχομένοις οἷον ἐνύδρων χερσαίων καὶ ὅσαι δὴ καϑ' 
ἑκάτερα τούτων διαφοραί. δῆλον γὰρ ὡς τῇ κράσει πῶς 
σύμμετροί τε καὶ οἰκεῖοι καϑ' ἕκαστα τυγχάνουσιν ὥςπερ, 
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ἐπὶ τῶν ξώων᾽ 0 γὰρ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τούτων καὶ 
ἡ αὐτὴ ξήτησις. οὔ μὴν ἀλλ᾽ εἴ γέ τι καὶ περὶ τούτου 
ἴδιον χρὴ εἰπεῖν ἐν ἀμφοῖν τὴν αἰτίαν ξητητέον. ἔν τὲ 
τῷ τὴν γῆν ποιάν wa ποιεῖν καὶ ἐν τῷ τὰς δίξας ἅπερ 
ἄμφω συμβαίνει διὰ τῶν ἁλῶν" τὴν μὲν γὰρ ποιοῦσι 
κούφην καὶ χαύνην τὰς δὲ δίξας εὐτραφεστέρας καὶ πα-- 
χυτέρας ἑλκτικωτέρας ποιοῦντες τῷ πόρους τινὰς ἀνοί- 
dfi καὶ ἔτι τῷ καταψύχειν, ὅπερ ἡ κόπρος οὐ ποιεῖ διὰ 

τὸ ἔμπυρον. ὁ δὲ φοῖνιξ τὸν μὲν ἀέρα τὸν περιέχοντα 
ζητεῖ ϑερμὸν, οὕτω γὰρ ἡ πέπανσις τοῦ καρποῦ. τὰς δὲ 
fag καταψύχεσϑαι διὰ τὴν ξηρότητα. τοῦτο δὲ ποιοῦ-- 
'σιν of ἅλες. ὅϑεν καὶ τοῖς μὲν χρῶνται Βαβυλώνιοι τῇ 
κόπρῳ δὲ οὐ χρῶνται. τοῦ δὲ μόνῳ τούτῳ συμφέρειν 
τὴν ἰδιότητα τῆς φύσεως αἰτιατέον" ὥςπερ γὰρ τὸ ξύλον 
καὶ αἵ δέξαι διάφοροι τῶν ἄλλων δι᾽ ὅπερ ἀναδηχϑεῖσαι 
μᾶλλον ἐπισπῶνται τὴν τροφὴν καὶ αὐταὶ αὔξονται καὶ 

i38 τὸ ὅλον δένδρον αὔξουσι. ποιεῖ δὲ καὶ ὡς ἡ γεωργία τὰς 
δίξας πάντων ἑλκτικωτέρας" οὕτω γὰρ καὶ ἐξημεροῦνται 
τῶν ἀγρίων ἔνια" καὶ ἡ κόπρος δ᾽ ἡ ἰσχυροτάτη τὸ αὐτὸ 
τοῦτο δρᾷ. καϑάπερ ἡ σκυτοδεψικὴ τὰς τῶν μυρρίνων 
καὶ οὖρον παραχεόμενον" ἄμφω γὰρ διαδύνεται μᾶλλον᾽ 
αἱ δὲ ῥίζαι δέονται τῆς ἀναδήξεως καί τινων ἄλλων τοι- 
οὕτων καὶ τῶν QotQv* καὶ γὰρ ταύταις παρέχουσιν καὶ 
τὴν σκυτοδεψικὴν παραβάλλουσι πλὴν οὐχ ὁμοίως καὶ 
τῆς μυρρίνης ἀλλ᾽ ἧττον" αἱ δ᾽ ὑγραὶ καὶ σαρκώδεις οὐ 
δέονται τῆς ἀναστομώσεως καὶ δήξεως. ὅλως δ᾽ αἵ μετα- 
βολαὶ τῶν δένδρων διὰ τὰς ϑεραπείας ὥστε ἐξ ὀξέων 
καὶ πικρῶν γλυκέα γίγνεσϑαι καϑάπερ αἵ τε ῥοαὶ καὶ 
αἵ ἀμυγδαλαῖ καὶ εἴ τι ἄλλο τῷ τὰς ῥίξας ἀλλοιοῦσϑαι 
[μεταβάλλει] μεταβάλλουσι δὲ κατὰ τὴν γῆν καὶ τὴν 
τροφὴν. γλυκέα μὲν οὖν μετὰ τρία 1] τέτταρα ἔτη γίνον-- 
ται" τοσοῦτον γὰρ ἡ θεραπεία ῥόαι δὲ πικραὶ διαμέ- 

οι 
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νουσι καί τινα πλείω χρόνον. μεταβολὴ δ᾽ εὐλόγως τῶν 
καρπῶν ἐκπεττομένης μᾶλλον τῆς ἐροφῆς, ἐκπέττεται 
δὲ τῷ τοιούτῳ ποιάν τινα τὴν ῥίζαν εἶναι. τὸ δ᾽ ὅλον 
ὥςπερ καὶ πρότερον ἐλέχϑη περὶ τῶν σπερμάτων κινου- 
μένης καὶ μεταβαλλούσης τῆς ἀρχῆς συμμεταβάλλει καὶ 
τάλλα καὶ ] ὅλη φύσις. αἱ τροφαὶ δὲ χινοῦσιν καὶ ἐξαλ-- 
λοιοῦσιν ἐὰν πλεέω γίνωνται χρόνον. ἐπεὶ καὶ ὅσα τοῖς 
ϑερμοῖς ἀρδευόμενα βελτίω καϑάπερ 7) v& μηλέα ἡ ἠρινὴ 
καὶ ὁ μύρρινος᾽ καὶ γὰρ οὕτως ἀπύρηνος ὥςπερ φασὶ 
γένεται. καὶ ἐξ ἀρχῆς οὕτω συνώφϑη κατὰ σύμπτωμα 
πρὸς λούτρῳ ὄντος μυρφφένον καὶ ἐξημελημένου" τούτου 
γὰρ ἀπυρήνου γενομένου λαμβάνοντες ἐφύτευον ὅϑεν 

τὸ γένος ᾿ϑήνῃσι γέγονεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔχοντά 
τινα ὁμοιότητα πρὸς πίστιν εἴρηται τῶν ἐξ ἀρχῆς. ἡ δ᾽ 
ἁλυκότης τῶν ὑδάτων ὅτι καὶ τῶν λαχανωδῶν τισὶν ἀρ- 
μόττει καὶ δι᾽ ὅτι τῷ λίτρῳ χρῶνται πρὸς ἔνια πρότερον 
εἴρηται, δι᾿ ὃ καὶ τοῦϑ᾽ ὡς (ἐοικὸς) οἰκεῖον παραλη-. 
πτέον" ἀπὸ γὰρ τούτων δῆλον ὅτι καὶ τῆς τροφῆς καὶ 
τούτων ἡ γλυκύτης. ἀλλὰ τοῖς μὲν πικρότης vig ἐν τοῖς 
χυλοῖς σύμφυτος τῷ δὲ φοίνικι στρυφνύτης ἣν ἐξαιροῦ- 
σιν εὐθὺς οἱ ἅλες ἐκ τῆς πρώτης ἀρχῆς. περὶ μὲν οὖν 
τῶν ἁλῶν ἱκανῶς εἰρήσϑω. 

Car. XVIII. Τὸ δὲ μὴ ἐπιμένειν ἐπὶ τῷ ϑήλει. "s 
νικι τὸν καρπὸν ἂν μὴ τὸ τοῦ ἄρρενος ἄνϑος κατασείωσι 
ἅμα τῷ κονιορτῷ κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ γὰρ τοῦτο λέγουσέ 
τινὲς. ἴδιον μὲν παρὰ τὰ ἄλλα παρόμοιον δὲ τῷ ἐρινα-- 
σμῷ τῶν συκῶν. ἐξ ὧν πρὸς τὸ τελειογονεῖν μὴ αὕταρ-- 
κες εἶναι τὸ ϑῆλυ καὶ μάλιστα ἂν τις ἐπαγάγοι, πλὴν 
ἐχρῆν τοῦτο μὴ ἐφ᾽ ἑνὸς ἢ δυοῖν ἀλλ᾽ ἐπὶ πάντων ἢ τῶν 
πλείστων εἶναι" τὴν γὰρ φύσιν οὕτω κρένομεν τοῦ γέ- 
νους. ἀτοπώτατον δὲ καὶ ἐπ᾽ αὐτῶν τούτων τὸ τοῦ φοί- 
vixog , 0 γὰρ ἐρινασμὸς δοκεῖ φανερὰν ἔχειν τὴν αἰτέαν. 
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ἀλλὰ περὶ uiv τούτων ἅλις. ἡ δὲ τῶν ἄλλων ἰδιότης 
ὅσων ἐστὶν συμφανεστέρας ἔχει τὰς αἰτίας. οἷον ὡς τῆν 
᾿ἀμυγδαλῆν ὅταν ἄρχηται καρποφορεῖν οὔτε ὑδρεύουσιν 
οὔτε κοπρίζουσιν οὔτε διακαϑαίρουσιν εἰ μὴ τὰ αὖα μό- 
vov, οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδὲν δρῶσι" πάντα γὰρ 
ἀφαιροῦσιν ὅπως μὴ ὑπερισχύσασα ἀποβάλλῃ τοὺς καρ- 
ποὺς ἐν τῷ ἀνϑεῖν. δι᾿ ὃ καὶ χώραν οὐκ ἀγαϑὴν ξητοῦ- 
σιν. ἐὰν δὲ μετὰ ταῦτα ἀκαρπῇ vg τε ῥίξας γυμνώσαν-- 
τες παραδιδόασι τῷ χειμῶνι καὶ τὰς ἄλλας κολάσεις προς- 
φέρουσι τὰς εἰρημένας. ὁμοίως δὲ ὅσων oí φλοιοὶ πε- 
φιαιροῦνται καϑάπερ ἀμπέλου κέδρου φιλύρας καὶ ὅλως 
τῶν φλοιορραγῶν. αὐτὴ γὰρ ἡ φύσις ἐνταῦϑα ἔοικεν 
ἐπιδεικνύναι τὸ συμφέρον ἀφισταμένη καὶ ἀλλότριον 
ποιοῦσα᾽ τὸ δ᾽ ἀλλότριον ἅπαν βλαβερὸν ὥςπερ καὶ τὸ 
αὖον. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅπου τις 
ἐδιότης οἰκεία πρὸς τὴν φύσιν. καὶ περὶ μὲν δένδρων ἐκ 
τούτων ϑεωρητέον. 

“ΗΜ ^ Car. XIX. Ἔχει δὲ ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν στεφανω-- 
ματικῶν καὶ ὅλως τῶν φρυγανικῶν σχεδὸν δὲ καὶ τῶν 
λαχανηρῶν. τὰ μὲν γάρ ἐστι κοινὰ πᾶσιν οἷον ὕδρευσις 
κόπρισις ἡ τοῦ ἐδάφους ἐργασία τὰ δὲ ἴδια xaO ἕκα- 
στον γένος οἷον ἡ διακάϑαρσις" (τοῖς φρυγανικοῖς ὁμοί- 
ὡς ἐν στεφανώμασι καὶ λαχάνοις) καὶ γὰρ ὁ ἕρπυλλος 
αὐαίνεται μὴ διακαϑαιρόμενος καὶ τὸ σισύμβριον καὶ 
τἄλλα. τὰς δὲ δὴ δοδωνίας οὐ κατακόπτουσι μόνον 
ἀλλὰ καὶ ἐπικάουσιν᾽ ἀνανϑεῖς γὰρ γίνονται καὶ ἐκλοχ- 
μοῦνται μὴ τοῦτο πάσχουσαι δι᾽ εὐτροφίαν. καὶ ὁ βῥά- 
φανος δὲ καὶ τὸ πήγανον ἀποσκληρύνονται καὶ ἀποξη- 
ραίνονται. κολουσϑέντα δὲ καὶ παλιμβλαστῆ γενόμενα 

μείξω καὶ καλλίω καὶ εὐχυλότερα᾽ δεῖ γὰρ καὶ τῶν χυ- 
λῶν καὶ τῶν ὀσμῶν ἀφαιρεῖσϑαι τὸ ἄγαν δριμὺ, τῇ γὰρ 
μεσότητι τὸ ἡδὺ καὶ τὸ σύμμετρον. ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις 
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ἀφαίρεσις μὲν οὐκ ἔστι πλὴν ὅσα κειρόμενα καλλίω κατ 
ϑάπερ τὸ πράσον ἢ εἴ τι τῶν πολυβλασεῶν! ὴ δὲ τῶν. ' 
παραφυομένων ἐξαίρεσις καὶ ἡ αὐτῶν τῶν ὁμογενῶν. Ξ 
ὅταν ἢ πυκνὰ καϑαπερεὶ διακάϑαρσις γένεται τροφὴν 

πλείω ποιοῦσα καὶ αὔξησιν τοῖς λοιποῖς. ἔχει δὲ καὶ ἐδὲ-- 
ὅτητας. ἔνια καϑάπερ ἐπὶ τοῦ πηγάνου πρότερον ἐλέχϑη 
καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ἐστέν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐλάττω ΚΕΝ σχεδὸν 
φανερά. τῷ, Ὁ 

Car. XX. Δοιπὰ δὲ καὶ ὥςπερ ἀντικείμενα τοῖς 2: 
περὶ τὰ δένδρα τὰ περὶ τὴν ψιλὴν γεωργίαν éovív: ἐν-- 
ταῦϑα δὲ ἥ τε τῆς γῆς κατεργασία καὶ ἡ τῶν σπόρων 
ὥρα καὶ μετὰ ταῦτα σπαρέντων κατεργασία.. πρότερον 
δ᾽ ἔτι τούτων ἢ καὶ ἅμα τὴν οἰκείαν ἑκάστῳ: σπέρματι 
ἰδεῖν ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων. ἔστι δὲ καὶ κατὰ τὰς 
ἐργασίας τὸ οἰκεῖον. olovsl τὴν μὲν ϑέρους τὴν δὲ χει- 
μῶνος νεᾷν ἢ σχάπτειν ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον. ἅπερ ἐπι: 
χειροῦσί τινες διαιρεῖν. δεῖ γὰρ ὥς φασι τὴν μὲν ἔπομ-- 
Boov καὶ στερεὰν καὶ βαρεῖαν καὶ τὴν πέειραν θέρους, 

ἐργάξεσϑαι καὶ τοῖς ἀρότροις καὶ τῇ σκαπάνῃ, τὴν δὲ 
ξηρὰν καὶ μανὴν καὶ τὴν λεπτὴν καὶ κούφην τοῦ χει- 
μῶνος. δύναται γὰρ ἡ μὲν ξηραίνειν καὶ λεπτύνειν. ἡ 
δὲ χειμερινὴ παχύνειν καὶ ὑγραένειν. ἑκατέρα δὲ τού- 
τῶν δεῖται πρὸς τὸ ἐνδεὲς τῆς φυσὲως. καὶ κοπρέξειν 
πλεῖον μὲν τὴν λυπρὰν ἔλαττον δὲ τὴν ἀγαϑὴν καὶ διὰ 
τὴν ἀρετὴν τῆς γῆς καὶ διὰ τὸ ἐκ τῆς κόπρου πλείω 
λαμβάνειν τροφὴν ἢ ὥστε πέττειν. μίσγειν δὲ καὶ τὴν 
γῆν τὴν ἐναντίαν οἷον τῇ βαρείᾳ τὴν κούφην καὶ τῇ 
xovg τὴν βαρεῖαν καὶ τὴν λεπτὴν τῇ πιείρᾳ ὡςαύτως 
δὲ καὶ τὴν ἐρυϑρὰν καὶ τὴν λευκὴν καὶ εἴ τις ἄλλη évav- 
τιότης. οὐ γὰρ μόνον ἡ μίξις ἀποδίδωσι τὸ ἐλλεῖπον 
ἀλλὰ καὶ ὅλως σφοδροτέρας ποιεῖ καὶ ἐὰν ἡ τυχοῦσα ἢ 

μίξις" οἷον ἐὰν τὴν ἀπειρηκυῖαν καὶ μὴ δυναμένην φέ- 
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| etr ἑτέρᾳ μέξῃς πάλιν φέρει καϑαπερανεὶ καινὴ γεγε- 
uri καὶ ἡ xo" αὑτὴν οὐ φέρουσα καϑάπερ 1 ἄργι- 

ὅταν μιχϑῇ ποιεῖ φορόν᾽ ὥςπερ γὰρ κόπρος ἡ ἑτέρα 
ls ἑτέρᾳ γένεται. δι᾿ ὃ ταῦτα ποιοῦσι Μεγαρεῖς καὶ δι᾽ 

ἐτῶν πέντε ἢ $6 σκάπτοντες βαϑεῖαν ἀναβάλλουσι τὴν 

κάτωϑεν ἐφ᾽ ὅσον διϊχνεῖται τὸ ὕδωρ ἵνα καινὴν ποιῶ- 
σιν" ἡ γὰρ τρόφιμος ἀεὶ καταρρεῖ ὑπὸ τοῦ ὕδατος. σπεί- 
ρειν δὲ κελεύουσι τὴν ξηρὰν καὶ τὴν ϑερμὴν πρὸ τῶν 
ὑδάτων ὅπως λαμβάνουσα πλῆϑος ὕδατος ἐκτρέφειν δύ- 
νηται. καὶ τὴν δ᾽ ἐπομβρίαν ὡςαύτως ἵνα τὰ σπέρματα 
λαμβάνωσι καὶ βλαστόντα καὶ αὐξηϑέντα 'ϑερμῇ τῇ γῇ 
δυνατώτερα δέχηται τὸν ὄμβρον" ἐὰν δὲ μὴ ἐν ξηρᾷ 
προεργασάμενον τὴν γῆν ὀψὲ ποιεῖσϑαι τὸν σπόρον. 
σπείρειν δὲ δεῖ τὸν μὲν πρωϊνὸν μανὸν τὸν δὲ ὄψιον 
πυκνόν" ὃ μὲν γὰρ οὐκ ἔχει ῥίξωσιν ὁ δὲ ἔχει καὶ γένεται 
πολυσχιδής. ταῦτα μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα, πλείω γάρ 

ἐστι. διακριβοῦν εἴ τις ϑέλει τὰς ἐργασίας μᾶλλον, Éxa- 
στα δεῖ σκοπεῖν πρὸς τὴν χώραν ἔνιαι γὰρ οὐ δέχονται 
τὰς ἀκριβείας ἀλλὰ διαμάρτοι ἂν 0 ποιῶν. ὅπερ ἔπαϑέ 
τις ἀνελθὼν εἰς Συρακούσας ἐκ Κορένϑου τὴν ἐργασίαν 
τὴν ἐντεῦϑεν μεταφέρων καὶ γὰρ τὸ χωρίον τὸ δοκοῦν 
ἀγαϑὸν ἐκλιϑολογήσας διέφϑειρεν" ἐξεπήγνυτο γοῦν ὃ 
σῖτος οὐκ ἔχων οὐδεμίαν προβολὴν ἐξαιρεϑέντων τῶν 
λέϑων. καί τις ἐν Συρίᾳ κατὰ βάϑος ἀρόσας ἀνεξήρα- 
νεν" ὑπὸ γὰρ τοῦ ϑέρους διακαιομένη [ἡ vu) ἐπὶ πλεῖον 
ὑπόπετρος οὖσα διέκαιε [δι᾿ 0] αὶ μιδιροῖς ἀρότροις οἵ 
Σύροι χρῶνται. ταῦτα μὲν οὖν πειρατέον inier. 
ὡς δὲ κοινῇ καὶ καϑόλου πᾶσιν εἰπεῖν μέγιστον μὲν καὶ 

πρῶτόν ἐστι τὴν σπορευτὴν χώραν κατειργάσϑαι καλῶς" 
εἰς διειργασμένην γὰρ καλῶς πεσὸν τὸ σπέρμα καλῶς 

β ἐχφύεται διημερωϑείσης τῆς γῆς. εἶθ᾽ ἡ κόπρισις, καὶ 
ἡ ἄλλη ϑεραπεία μετὰ ταῦτα διαβεβλαστηκότων ἤδη, 
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οἷον σκάλσις καὶ ποασμός. ἡ δὲ κατεργασία ἐν τῷ νεᾷν. 
κατ᾽ ἀμφοτέρας τὰς ὥρας καὶ ϑέρους καὶ χειμῶνος Oxo 
χειμασϑῇ καὶ ἡλιωϑῇ ἡ γῆ καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῆς φυτείας, 
ἐλέχϑη. πολλάκις γὰρ μεταβληϑεῖσα μανὴ καὶ κούφη. 
καὶ καϑαρὰ γένεται τῆς ὕλης ὥστε ῥᾳδίως ἐκτρέφειν. 
καὶ διὰ τοῦτο κελεύουσιν οὐδὲ τὰ χεδροπὰ συμβάλλειν. 
εἰς. τὰς νέας ἐὰν μή τι σφόδρα πρώϊον ὅπως μὴ κωλύ-" : 
σωσι τὴν ϑερινὴν νέανσιν" ἀγαϑὴν “γὰρ οἴονται τὴν 
χιόνα ταῖς χειμεριναῖς νέαις καὶ οὐχ ἧττον τὴν πάχνην. 
εἶναι" διεσϑέειν γὰρ καὶ μανοῦν τὴν γῆν. καὶ ὅταν μετὰ 
τοὺς πρώτους ἀρότους νεάσωσι πάλιν τοῦ ἦρος μετα-᾿ 
βάλλουσιν ὅπως τὴν ἀναφυομένην πόαν ἀπολέσωσιν, 
εἶτα ϑέρει ἀροῦσι καὶ πάλιν ὅταν μέλλωσι σπείρειψ᾽ 
ὑπήροσαν ὡς δέον καϑάπερ ἐλέχϑη προκατεργάσασϑαι, 
καὶ περὶ τοῦτο μάλιστα σπουδάσαι. δι᾿ ὃ καὶ τὴν ἀπὸ 
τῆς δικέλλης ἐργασίαν μᾶλλον ἐπαινοῦσιν. ἡ δ᾽ ἀπὸ τοῦ 
ἀρότρου δοκεῖ πολλὰ παραλείπειν. Θέτταλοι δ᾽ ἐσχυρό- 
τερον ἔτι τῆς δικέλλης 0 ὄργανον ἔχουσι ὃ καλοῦσι uíGyov - 
ὃ μᾶλλον εἰς βάϑος κατιὸν πλείω γῆν περιτρέπει καὶ 
κατωτέρωϑεν. αὕτη μὲν οὖν τῆς χώρας ἡ κατεργασία. 
συμβαίνει δὲ τοῖς εἰς ταῦτα πονήσασιν ἧττον ἐν τοῖς ἄλ- 
λοις κακοπαϑεῖν" ὅσοι δ᾽ ἂν μαλακωτέρως., ἀναγκάξον-- 
ται πολλάκις καὶ σκάλλειν καὶ βοτανίξειν ἅτε πολλῆς 
πόας ἐκφυομένης. οὕτω γὰρ ἀπόλλυται τὰ σπέρματα, 
προτερεῖ δὲ τοῦ σίτου διά τε τὴν ἰσχὺν καὶ τὸ προῦπ-- 
ἄρχειν" ἐπεὶ πρότερον αὐξηϑέντος τοῦ σίτου πολλὰ 
καταπνίγεται καὶ ἀπόλλυται καὶ τὸ ὅλον οὐχ purs 
βλάπτει τὰ σπέρματα. 

Car. XXL. Τὰ δ᾽ οἰκεῖα τῇ μὲν ἐπόμβρῳ καὶ φυροῦα 
τὰ ἀνοστιμώτατα πρὸς τὴν σιτοποιΐαν ὁμοίως καὶ πυρῶν. 

| καὶ κριϑῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀραιὰ γὰρ ταῦτα. τὰ δ᾽ ἄλλα 
πλείονος ὄμβρου δεῖται" καὶ τὰ μέλανα τῶν λευκῶν. ἐν 
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| δὲ ξηρᾷ καὶ ἐρυϑρᾷ xal ἐν ψυχροῖς τόποις πολύνοστα᾽ 
καὶ τὰ λευκὰ μᾶλλον τῶν μελάνων ὅπως ἁδρύνηται πρὸ 

τῆς ἀπολήψεως τῶν ὑδάτων" αὔξεται γὰρ καὶ φϑάνει 
τὰ λευκὰ μᾶλλον τῶν μελάνων. ἐν δὲ ταῖς εὐκρασίαις 
τὰ ἀνὰ μέσον. οἱ μὲν οὖν οὕτω διαιροῦσιν οἱ δ᾽ ἄλλως. 
ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν ἡ μὲν λεπτὴ κριϑοφόρος ἀμείνων ἡ : 
δὲ πίειρα πυροφόρος" αἷ μὲν γὰρ ἐλάττους καὶ κουφο- 
τέρας δέονται τροφῆς οἱ δὲ πλείονος καὶ σωματωδεστέ- 
ρας. τῶν δὲ πυρῶν ὁ μὲν τρίμηνος ἐν τοῖς λεπτογείοις 

χαλλέων᾽ σύμμετρος γὰρ ἡ τροφὴ κούφη κούφοις ὁ δὲ 
᾿λυβικὸς καὶ ὁ δρακοντίας καὶ ὁ στραγγίας καὶ ὁ σελιν-- 
οὔσιος ἐν ἀγαϑῇ. πολύτροφοι γάρ᾽ σημεῖον δ᾽ ὅτι κά- 
λαμον ἔχουσι παχύν᾽ ἁπλῶς δὲ καὶ εἴ τις ἄλλος τοιοῦ- 
τος. εἰ δέ τις πολυχίτων ὥςπερ ὁ ϑράᾷκιος ἐν τοῖς χει-- 
μερινοῖς * ἀπαϑὴς γὰρ ὑπὸ τοῦ ψύχους" ὁ δὲ χαῦνος καὶ 
μανὸς ὥςπερ ὁ καγχρυδίας ἐν τοῖς ἐπόμβροις" τροφῆς 
γὰρ πολλῆς καὶ οὗτος δεῖται, δι᾿ ὃ καὶ παχυκάλαμος. 
ὡςαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν χεδροπῶν. ἡ μὲν γὰρ γλίσχρα 
καὶ μελάγγεως ἐρέβινϑον ἡ δὲ κούφη κύαμον φέρει καλ-- 
λέω, σύμμετρα γὰρ ἑκατέρῳ τὰ τῆς τροφῆς. καὶ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀεὶ πρὸς τὰ τῆς τροφῆς 
ἀνακτέον συμπαραλαμβάνοντα καὶ τὰ τοῦ ἀέρος. ἡ γὰρ 
εὔειλος καὶ ἁπλῶς ἡ εὐδιείνη τὰ ἀσϑενέστερα ἐκφέρει 
μᾶλλον ἡ δ᾽ ἐναντία τὰ ἰσχυρά. καὶ ἡ ἀνύφαμμος δὲ καὶ 
πηλώδης τὰ ὀλιγότροφα καὶ ξηρὰ καϑάπερ τὴν ἀχιλληΐδα; 
καὶ γὰρ λευκαένει μᾶλλον ἐκπέττουσα τὰς τροφάς" καὶ 
φέρεν δὲ καὶ τεράμονα τὰ ξηρὰ καὶ τὰ πρόρςειλα, πέττει 
γὰρ ὁ ἥλιος μᾶλλον, ἐν δὲ τοῖς εὐγείοις καὶ πέοσιν οὐχ 
ὁμοίως. πυρὸς δὲ κριϑῆς ἐν τοῖς ὀμβρώδεσιν εὐϑενεῖ 
μᾶλλον καὶ τὸ ὅλον δὲ πρὸς τὰς ἐπομβρίας ἰσχυρότατος. 

φέρει δὲ καὶ ἐν τοῖς ἀκόπροις μᾶλλον " αἴτιον δὲ ὅτι 96g- 
μὸς ὧν ἐχπέττειν δύναται μᾶλλον καὶ κόπρον ovx ἐπι-- 

eU 
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ddl lab εὐ μι, 
ξητεῖ διὰ τὸ ἔχειν ἐν ἑαυτῷ ὃ ἔδει ἐκ τῆς κόπρου γᾷ: 
σϑαι καὶ τὸ ὅλον ἰσχυρότατός ἐστι καὶ πρωϊσπορεῖται. 
καὶ ἐν τοῖς ψυχροῖς καταβάλλεται μᾶλλον. ἡ δὲ ἰσχὲ 
ϑερμότητι καὶ τῷ μᾶλλον πολυχίτωνα εἶναι" δι᾽ ὃ c 
διὰ χρόνου γεωργουμένη γῆ πυροὺς φέρει μᾶλλον ἢ 3 xg: : 
Oug* κατακρατεῖ γὰρ τῆς τροφῆς ἰσχυροτέρας οὔσης n 
πυρὸς μᾶλλον. ἐνιαχοῦ δ᾽ οὐχ ὁμοίως ἐθέλει φέρειν μὴ 
ἐμπρησϑείσης τῆς ὕλης" οὕτως δ᾽ ὥςπερ μανοῦται καὶ 

5 κοπρίζεται. ὡς δὲ ἁπλῶς εἰπεῖν πάντα ἐν ταύταις μεγέ- 
σταις καὶ κοινοτάταις ἐστὶν διαφοραῖς, ἐν τῇ τῆς χώρας, 
φύσει τῇ τῶν σπερμάτων ἰσχυὶ καὶ ἀσϑενείᾳ καὶ ἐν τῇ 
τοῦ ἀέρος κράσει. δι᾿ ὃ σκεπτέον ταῦτα. χειμῶνες δὲ 
ἐπιγινόμενοι πανταχοῦ μὲν χρήσιμοι" ῥιξοῦται γὰρ καὶ 
καρκινοῦται μᾶλλον ὥστ᾽ εἰς τὸ ἔαρ σύμμετρον ἀποδέ-᾽ 
δοται μέγεϑος. μάλιστα δ᾽ ἐν ταῖς ἀγαϑαῖς χώραις" τὰ 
γὰρ νότια καὶ ὅταν εὐδία ταχὺ ἀναδιδόασι καὶ ποιοῦσι 
λοχαίαν καὶ καρπὸν ἐρυσιβώδη. τὰ δὲ πυκνόσπορα πρό- 
τερον ἀποχεῖται τῶν μανοσπόρων ὅτι τὰ μὲν ῥιξοῦται καὶ 
εἰς τὰ κάτω σχίζεται διὰ τὸ ἔχειν τόπον τὰ δ᾽ εὐθὺς εἰς, 
τὸ ἄνω τρέχει. . : 

Car. XXII. Χρὴ δὲ xal τὰ οἰκεῖα σπέρματα πρὸς 
εὐφορίαν καὶ τὰ νοσήματα τὰ συμβαίνοντα λαμβάνειν 
οἷον ἐρυσίβας᾽" ἐπεὶ ἐν τοῖς κοίλοις καὶ ἀπνόοις γέμε-- 
ται... τὰ μὴ ἐρυσιβούμενα" τοιαῦτα δὲ τὰ ἐπικλινῆ 
τῷ στάχυϊ καὶ μὴ ὀρϑά. διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὸ ἐπικύπτειν 
συμφέρει τὸν στάχυν ὅπως ἀπορρέῃ καὶ μὴ ἐμμένῃ τὸ 
ὕδωρ καὶ 3 δρόσος. ἐπικλίνουσι δὲ οἵ μακροὶ στάχυες, 
μᾶλλον οἱ δὲ πλατεῖς καὶ βραχεῖς ὀρϑότεροι δι᾽ ὃ καὶ 
ἐρυσιβοῦνται. ταῦτα διυγραινόμενα.. καὶ ὧν ὁ στάχυς 
ἀπήρτηται πολὺ τῶν φύλλων᾽ ἐν γὰρ τοῖς φύλλοις éu-. 

μένει μᾶλλον ἡ ὑγρύτης ὥστε πλησίον μὲν ὄντος εὐθὺς 
2 ἅπτεται πόρρω δὲ οὐχ ὁμοίως. δι᾽ ὃ καὶ ἡ μὲν ἀχιλληΐς 
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qui καὶ λευκὴ καὶ μέλαινα ἐρυσιβώδης, ὀρϑοὶ γὰρ ot 
| Gr vec, ἡ δ᾽ ἐτεόκρεϑος ἀσφαλὴς, ἀπονεύει γάρ. τὰ δὲ 
προρήνεμα τῶν χωρίων ἧττον ἐρυσιβοῦνται᾽" διὰ γὰρ τὴν 
κίνησιν ἀποσείεται καὶ ἀποπίπτει τὸ ὑγρόν. ἐπεὶ καὶ 
ὅταν ὕσαντος πνεῦμα ἐπιγένηται καὶ πάλιν ἐπιλαμβάνῃ 

ψὺξ ἥἧττον᾽ τὸ μὲν γὰρ διέσεισεν ὁ δ᾽ ἥλιος [ovx] εὐϑὺς 
ἐπιγενόμενος οὐκ ἐποίησε σῆψιν ἀλλ᾽ ἀνεξηράνϑη πρό- 
τερον. ἡ δ᾽ ἐρυσίβη σαπρότης τις οὐδὲν δὲ σαπρὸν ἄνευ 
ϑερμότητος ἀλλοτρίας. μάλιστα δὲ ἐρυσιβοῦται σῖτος 
ταῖς πανσελήνοις διὰ τὸ καὶ τὴν σελήνην τῇ ϑερμότητι 
σήπειν τῇ ἑαυτῆς. ἀσϑενέστερα δὲ καὶ ἐπικηρότερα πάνϑ' 
ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ λευκὰ τῶν μελάνων καὶ ἐπὶ τῶν φυ- 
τῶν ἐστι καὶ ἐπὶ τῶν ξώων. ὅτι μὲν οὖν οἰκεῖα τὰ σπέρ-- 
ματα ταῖς χώραις ληπτέον φανερὸν ἐκ πολλῶν. νοσή-- : 

ματα δὲ γένεται πᾶσι τοῖς σπέρμασιν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 

διὰ τὴν ἀσυμμετρίαν τῆς τροφῆς τε καὶ τοῦ περιέχοντος 
ἀέρος ὅταν ἡ μὲν πλείων ἡ δὲ ἐλάττων ὁ δὲ κάτομβρος ἢ 
κατάξηρος ἄγαν ἢ μὴ κατὰ καιρὸν ἀνυγραινόμενος τύχῃ; 
τότε γὰρ καὶ οἵ σκώληκες ἐγγίνονται τοῖς ὥχροις καὶ 
τοῖς λαϑύροις καὶ τοῖς πισοῖς καὶ αἷ κάμπαι τοῖς ἐρεβίν-- 

ϑοις ὅταν oí μὲν ἀνυγρανϑῶσι καὶ μεταξὺ ἐγγίνωνται 

ϑερμημερίαι" τῶν δὲ ἐρεβίνϑων ὅταν ἡ ἄλμη κατακλυσϑῇῃ 
καὶ ἀναγλυκανϑῶσι" “πανταχοῦ γαρ ἡ φύσις ξωογονεῖ 
μιξαμένη πῶς τῇ ὑγρότητι τὸ ϑερμὸν καϑάπερ ὕλην οὖ- 

σαν τὴν ὑγρότητα τῷ ϑερμῷ πρὸς τὴν σῆψιν. ὃ καὶ ἐπὶ 
τῶν πυρῶν συμβαίνει κατὰ τοὺς σκώληκας γένονται 
γὰρ ἐν ταῖς ῥίζαις ὅταν νότια πλείω μετὰ τοὺς σπόρους 
ἐπιγένηται᾽ τότε γὰρ ἀνυγραινομένης τῆς ῥίζης καὶ τοῦ 
ἀέρος ὄντος ϑερμοῦ ξωοποιεῖ πὼς ἡ ϑερμύτης συςσή-- 
πουσα τὴν δίξαν. ὁ δὲ γενόμενος εὐθὺς κατεσϑίει. πέ- 
qvae γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν ἑκάστοις ἡ γένεσις καὶ ἡ τροφή. 
ἕτερος δ᾽ ὅταν ἀποχυϑῆναι διὰ τὸν αὐχμὸν μὴ δύνηται 

er 
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τὸ ἐγκατακλειόμενον ὑγρὸν ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ σήψεως γι- 
νομένης ἐξωοποίησεν. εἶϑ᾽ ὁμοίως ἡ τροφὴ διὰ τοῦ αὖ- 
τοῦ. ταὐτὸ δ᾽ ἔοικε τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν μηλέων καὶ ὅλως. 
ἐπὶ τῶν δένδρων συμβαίνειν ὅσα σκωληκοῦται διψή- 
σαντα᾽ διὰ γὰρ τὸ ὀλίγον εἶναι τὸ ὑγρὸν καὶ μένειν ἐν. 
τῷ δένδρῳ ϑερμαινόμενον CUT ἐποίησεν ἐξ ὧν ὃ σκώ- 
ληξ. σηβδῖου 0b ὅταν ἄφϑονος ἡ τροφὴ prom τότε. 

γὰρ καὶ ἡ ἐπιρροὴ πρὸς τὰ ἄνω διαδίδοται καὶ πλείων, 
οὖσα κατακρατεῖ καὶ οὐ σήπεται. παραπλήσιον δὲ τὸ 
συμβαῖνόν ἐστι καὶ τῇ ἀμπέλῳ καὶ γὰρ ἐν ταύτῃ τοῖς 
νοτίοις οἵ ἷἵπες γίνονται μᾶλλον ἅτε διυγραινομένης καὶ 
τοῦ ἀέρος γονεύοντος᾽" εἶτ᾽ εὐθὺς ἐξεσϑίουσι τὸ Ópo- 
γενές. ὡςαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαῶν αἱ κάμπαι καὶ 
ἐφ᾽ ὧν ἄλλα ἐγγένεται ξῶα περὶ τὴν βλάστησιν ἢ τὴν 
ἄνϑησιν ἢ καὶ ὕστερον" πάντα γὰρ ἐκ παραπλησίας ei- 
τίας ἐστὶ συνιστάμενα. τῇ δ᾽ ἀμπέλῳ μάλιστα τοῦτυ 
συμβαίνει δι᾽ ὅτι φύσει ὑγρόν ἐστι καὶ ἡ ὑγρότης αὐτῆς 
ἄχυλος καὶ ὑδατώδης" εὐπαϑεστάτη γὰρ ἡ τοιαύτη. 
ἐνιαχοῦ δὲ οὐ γίνονται τὸ ὅλον ἷπες ὅταν εὔπνους Tt 
καὶ μὴ ἔνυγοος μηδ᾽ εὔτροφος ὃ τόπος ὑπάρχῃ. καὶ περὶ 
μὲν νοσημάτων ἐν τοῖς ὕστερον ἐπὶ πλέον ῥητέον. 

Car. XXIII. Σπεέίρειν δὲ κελεύουσιν οὗ μὲν πρὸ 
πλειάδος ᾿ ξηρὰν γὰρ ἄνικμόν vs οὖσαν διαφυλάττειν τὸ 
σπέρμα τὴν γῆν. οἵ δ᾽ ἅμα πλειάσι δυομέναις ὥςπερ 
καὶ Κλείδημος" ἐπιγίνεσθαι γὰρ ὕδατα τὰ πολλὰ τῇ 
ἑβδόμῃ μετὰ τὴν δύσιν. ἄριστον δὲ ἴσως καὶ ἀσφαλέ- 
στατον εἰς ὀργῶσαν τὴν γῆν ἐμβληϑῆναι εὐλαβούμενον. 

ὅπως μήτ᾽ ἐμβληϑῇ πηλῷ μήϑ᾽ [εἰς] ἡμιβρεχῆ καὶ ἡμέ-, 
eLAov ἣν δὴ καλοῦσί τινες ἀμφίεργον. ἡ μὲν γὰρ ὑγρὰ 
καὶ πηλώδης διαχεῖ καὶ ἐκγαλακτοῖ καὶ ἐὰν ξηρανϑῇ συν- 
αλεέίφει καὶ οὐ διαδίδωσιν, ἡ δὲ ἡμιβρεχὴς κατασήπει" 
τοσοῦτον γὰρ ἔχει τὸ ϑερμὸν καὶ τὸ ὑγρὸν ὥστε κινῆσαι, 
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uiv μὴ. ἐκβιάσασϑαι. δὲ μηδ᾽ ἐκβλαστεῖν. καὶ χείριστος : 
τῶν σπόρων. ὁ γὰρ ἐν ξηρᾷ σπόρος γινόμενος καϑ' 

ὥραν ἔτους οὐκ ἀπόλλυσι τὸ σπέρμα" τοὺς δὲ περὶ τρο- 
πὰς σπόρους Κλεέδημός φησιν ἐπισφαλεῖς εἶναι" διερὰν 

“γὰρ οὖσαν καὶ βαρεῖαν τὴν γῆν ἀτμιδώδη γίνεσϑαι καὶ 
ἐοικέναι ἐρίοις κακῶς ἐξαμμένοις᾽ ἔτι δ᾽ οὐ δύνασϑαι 

τὰς ἀτμίδας ἕλκειν οὐδὲ διαπέμπειν ἅτε ϑερμὸν οὐκ 
ἔχουσαν ἱκανὸν καὶ ἐπαλείφειν ἔλαττον. ἀλλὰ τὰ ὄψια 
δεῖ σπείρειν ὑπὸ τροπάς. συμφέρει δὲ σπειφομένοις καὶ ὃ 
σπαρεῖσιν εὐδίας ἐπιγένεσϑαι πλείους ἡμέρας ὅπως δια-- 

βλαστῶσι. μετὰ δὲ ταῦτα ψύχη βόρεια καὶ μέτρια λεπτὰ 

χειμῶνος ἰσχυρῶς ἐρριξζωμένων ἤδη καὶ ταρρουμένων᾽ 

ἀνθϑέξουσι γὰρ μᾶλλον ἐπεὶ πιλούμενά ys βελτίω καὶ 
ἐγκαρπότερα. τῆς γὰρ ῥίζας ἰσχυούσης ἥ τὲ τροφὴ πλείων 
καὶ ἡ αὔξησις μετὰ ταῦτα ϑᾶττον᾽ τὰ γὰρ εὐϑὺς ἀνα- 
τρέχοντα λεπτά καὶ ἀσϑενῆ γένεται καὶ ἅμα πρὸ τῆς 
ὥρας κυϊσκόμενα καὶ ἀποχεόμενα φϑεέρεται. τὸ γὰρ 
ὅλον ἡ πάρωρος εὐτροφία σφαλερὰ δι᾽ ὃ καὶ ἐπιτέμνου--: 
σιν οἱ δὲ κείρουσιν. ἀγαϑὸν δὲ καὶ ἡ χιὼν ὅτι ἀναξυ- : 
μοῖ καὶ μανοῖ τὴν γῆν καὶ τροφήν τε παρέχει καὶ ἐγκα-- 

τακλείουσα τὸ ϑερμὸν αὔξει τε καὶ ἰσχύειν ποιεῖ τὴν 
ρίξαν. ἡ καὶ τὸ ἀπορούμενον οὐκ ἀφανὲς διὰ τί αἵ ψυ- 
χειναὶ χῶραι καὶ αἱ ϑερμαὶ σιτοφόρον καϑάπερ ἡ Θράκη 
καὶ ὁ Πόντος καὶ ἡ Afin καὶ ἡ Αἴγυπτος. πρὸς γὰρ τοῖς 
ἄλλοις ποιεῖ τι ὁ χειμὼν καὶ τὰ καύματα καϑάπερ ἐν 
ταῖς ἐργασίαις ἐλέχϑη τῆς γῆς. οὐδὲν δὲ ἔλαττον ἀλλὰ 
πάντων μέγιστον ὁ περιέχων ἀὴρ πρὸς εὐκαιρίας ὑδά- 
τῶν καὶ βίας χειμώνων καὶ πνευμάτων. ὁποῖα γὰρ ἂν 
ἡ ταῦτα καὶ τὰ σπέρματα οὕτως ἐχτελεῖται ὃ καὶ ἡ πα- 
φοιμία καλῶς »»κῃἔτος φέρει οὔτι 'ἄρουρα. e μέγα 0b καὶ ἡ 5 
ϑέσις τῆς χώρας ἡ πρὸς τὰ πνεύματα καὶ τὸν ἥλιον ὥςπερ 
καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων ἐλέχϑη" πολλαὶ γὰρ οὖσαι λεπταὶ 
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καὶ φαῦλαι τελέσφοροι γένονται διὰ τὸ πρὸς ταῦτα κεῖτ 
σϑαι καλῶς. ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν ἡ ἀγαθὴ χῶρα καὶ χει- 
μώνων δεῖται πολλῶν ἂν γὰρ εὐδίαι καὶ τὰ νότια Évi- - 
σχύωσι λοχαίους ποιοῦσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐρυσιβώ- 
δεις. ὁ δὲ χειμὼν πιλώσας καὶ καρκινώσας τὰς. ῥίζας, 
σύμμετρον εἰς τὸ ἔαρ ποιεῖ τὸ μέγεϑος ὅλως δὲ καὶ τὴν 
χώραν ἂν εἰργασμένην λάβῃ μανοῖ. διὰ ταύτην δὲ. τὴν 
αἰτίαν καὶ εἰς τὸ ἔαρ αἵ αὐξήσεις ταχεῖαι γένονται καὶ 
ἐχφύσεις καὶ τελειώσεις ὥστε δοκεῖν μὴ κατὰ λόγον ἀπο- 
λείπεσϑαι τῶν ἐν ταῖς ἀλεειναῖς ἀλλὰ καὶ προτερεῖν 
ὥςπερ καὶ τὰ περὶ ἙῬλλήςποντον. ἰσχυρᾶς γὰρ τῆς. ὁρ- 
μῆς γενομένης διὰ τὸν ἀϑρφοισμὸν καὶ τοῦ ἀέρος ὑπηρε- 
τοῦντος ταχεῖαι καὶ αἱ ἐπιδόσεις καὶ αἱ τελειώσεις γέ; 
νονται. ταῦτα μὲν οὖν ἐν ταῖς τῆς χώρας διαφοραῖς, 
ἐστι. | | à 

Car. XXIV. Τὰ δὲ σπέρματα καϑάπερ ini τῶν δέν-- 
δρων ἐκ τῶν ὁμοίων ἢ τῶν χειρόνων ληπτέον ὅπως δὴ 
μηδεμία μεταβολὴ ἢ ἐπὶ τὸ βέλτιον γένηται. καίτοι qao 

σὶν ἐκ τῆς ἀγαϑῆς ἰσχυρότερα εἶναι δι᾿ ὃ καὶ ἐπὶ δύο 
ἕτη διαμένειν τὴν δύναμιν. εἰ δὲ τοῦτο ἀληϑὲς ὅμοιον. 
ἂν εἴη. καὶ τὸ ἐπὶ τῶν φυτευμάτων τὸ τὰ κάλλιστα καὶ 
ἰσχυρότατα λαμβάνειν ὥστ᾽ ἀμφοτέρως ἂν ἔχοι λόγον. 

χρὴ δὲ καὶ ταῖς τοῦ ἀέρος ἀνωμαλίαις προςέχειν. οὔτε, 

γὰρ τὰ ἐκ τῶν εὐείλων καὶ πρωΐνων εἰς τοὺς ὀψέους καὶ 
διαχειμέρους οὔτε τὰ ἐκ τούτων εἰς ἐκείνους ἁρμόττει. 
τὰ μὲν γὰρ προτερεῖν δοκεῖ τὰ δ᾽ ὑστερεῖν ὥστε τὰ μὲν 
ὑπὸ χειμῶνος τὰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐχμῶν ἀπόλλυται καὶ Gvv- 
δρίας" ὄψια γὰρ ὄντα βραδέως τε κυΐσκεται καὶ ἀποτέ- 
κτει δι᾿ ὃ καὶ ὑστερεῖ. ταὐτὸ δὲ τοῦτο: συμβαίνει χκαὶ 
ἐπὶ τῶν σπερμάτων ὅσαπερ εὐβλαστεῖ καὶ ταχὺ παραγέ-- 
νεται καϑάπερ τὰ τριμηνιαῖα. σπαρέντα γὰρ πρώϊα προ- 
τερεῖ καιρῶν εἶ μή τι τοιοῦτον ὥστε προλαβεῖν τοὺς χει-- 

Ὧν 

ἃς 



DE CAUSIS PLANT. III. 24. 129 

| μῶνας πρὸς τὴν ῥίξωσιν ὥςπερ xal τὸν κύαμον διὰ τοῦτο 
ἀὐϑωιϊσποροῦσι καὶ ἅμα διὰ τὸ φιλεῖν ἀνθοῦντα βρέχε- 

| σϑαι καὶ ἀπανϑεῖν πολὺν χρόνον" ὀψὲ γὰρ σπειρόμενος 
οὐκ ἂν βφέχοιτο. τὸ δὲ ὕδωρ ἐν τῷ ἀνϑεῖν τούτῳ μὲν 
συμφέρει διὰ τὴν μανότητα, τῷ σίτῳ δὲ ἀ ἀσύμφορον διὰ 
τὴν λεχϑεῖσαν πρότερον αὐκίαν- τοῖς δὲ ἄλλοις χεδρο- 
ποῖς ἀβλαβὲς πλὴν ἐρεβίνϑῳ, Viixdn δὲ ἀπολλύει" κατα- 
πλυϑείσης γὰρ τῆς ἅλμης ὥςπερ συμφύτδυ τινὸς στερό- 
uevog σφακελίξει τε καὶ ὑπὸ καμπῶν κατεσϑέεται" ξωο- 
noise: yao ὥςπερ εἴρηται. βφαχέντος δὲ οἴνῳ τοῦ 

σπέρματος ἧττον δοκεῖ νοσεῖν. ὅπερ οὐκ ἄλογον ἔχοντά 
τινα δριμύτητα" διατηροῦσι γὰρ αὗται. τὸ γὰρ ὅλον ἐάν 

τις ἀλλοιώσας μεταβάλῃ τὸ σπέρμα καϑάπερ πρότερον 
ἐλέχϑη μεταβάλλειν καὶ τὰ φυτὰ καὶ τοὺς καρποὺς οὐκ 
ἄλογον οἵα γὰρ ἡ ἀρχὴ τοιαῦτα καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. 
ἔτι δ᾽ ὁρῶμεν ὅτι καὶ ταῖς τροφαῖς ἀλλοιούμενα μετα- 
βάλλει καὶ ὅλα γένη τῶν δένδρων ὥςπερ ἐξ ἀγρέων ἥμερα 
γινόμενα καὶ ἐκ μελάνων λευκά" καὶ κατὰ τοὺς καρποὺς 
ὁμοίως ὥστε καὶ πρὶν πεσεῖν αὐτὸ ποιόν τι γινόμενον 
οὐκ ἄτοπον ἀλλοιοῦν καὶ τὴν ῥίζαν εὐϑὺς καὶ τὸν καυ- 
λὸν καὶ τὸν καρπόν. ἀπηνθηκότος δ᾽ οὐ συμφέρει κατὰ 
μιχρὸν ἐφύειν οὐδ᾽ ἥλιον ἐπιλαμβάνειν ἀλλὰ ψύχη γέ- 
νεσϑαι χαὶ ἐπινεφεῖν ὅπως μὴ ἐπικαϑήμενον τὸ ὕδωρ 
ἐπιλαβὼν ὁ ἥλιος ἐρυσιβώσῃ σῆψιν ποιήσας. δι᾽ ὃ καὶ αἱ 
δροσοβόλοι χῶραι καὶ ἔγκοιλοι καὶ ἀπνεύματοι μάλιστα 
ἐρυσιβώδεις. 

THEOPHR. ll. 9 
T 

ERA 
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| ipei pu , TE 
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΤΩ͂Ν AITISN TOA 

Car. 1. Ἐπειδὴ πλείους αἱ γενέσεις τῶν φυτῶν, 
τούτων δὲ κοινοτάτη πᾶσιν ἡ ἀπὸ σπέρματός ἐστιν ὅσα, 
ἔχει σπέρμα καὶ καρπὸν ἀπορήσειεν ἂν τις διὰ τέ ποτε 
οὐκ ἀνὰ λόγον ἡ ἰσχὺς ἑκάστῳ ἐστὶ τῶν σπερμάτων ἀλλ᾽ | 

ἀσθενεστέρα τῶν ἰσχυροτέρων οἷον τὰ τῶν δένδρων τῶν 
ἐπετείων. ἀμφοτέρως γὰρ φαίνεται τὸ ὁμολογούμενον" 
καὶ εἰ ἀπὸ τῶν ἀσϑενεστέρων ἰσχυρότερα [τὰ] γινόμενα ἢ 
τὰ γὰρ σπέρματα γεννᾷ τὰ δένδρα" τῆς δὲ ἀσϑενείας, 
καὶ τῆς ἰσχύος ἐκεῖνα σημεῖα" τὰ μὲν γὰρ ἐπέτεια ὅταν 
σπαρῇ διαμένει τὰ αὐτὰ καὶ ἐξομοιοῖ τοὺς καρποὺς τὰ 
0$ τῶν δένδρων μεταβάλλει καὶ χείρω ποιεῖ, καὶ τὰ μὲν 
ταχεῖαν ἀποδίδωσι τὴν τελείωσιν τὰ δὲ χρόνιον καὶ βρα- 
δεῖαν. καὶ ἀνάπαλιν δὲ λαμβανομένων". ἰσχυφότερα. γὰρ 
ὄντα τὰ δένδρα βραδύτερον ἐκπέττει τοὺς καρπούς. ἔτι 

ὃὲ τὰ μὲν ἐν κελύφεσι δερματικοῖς καὶ ξυλώδεσιν" τὰ 

δ᾽ αὐτὰ πάλιν ἐν περικαρπίοις σαρκώδεσιν οἷον τὸ τῆς 
ἐλάας καὶ τὸ τῆς κοκκυμηλέας καὶ τὰ τῆς ἀπίου καὶ ἀμ-- 
πέλου καὶ puhtes ἔνια δ᾽ ἐν ξυλώδεσιν ἅμα καὶ ́ σαρ-- 
κώδεσιν καὶ ὅλως ὅσα κάρυον ἐντὸς ἔχει τῆς σαρκός. τὰ. 
ὃὲ τοῦ σίτου γυμνὰ καὶ μάλιστα τοῦ πυροῦ καὶ πῆς κρι-- 
ies εἰ δὲ μὴ χιτῶσί ye περιέχεται λεπτοῖς. ἀεὶ δὲ τὸ 
ἀσϑενέστερον ἡ φύσις εἰς πλείω τίϑεται φυλακήν. αἱ 

μὲν οὖν. ἀπορίαι σχεδὸν. τοιαῦται. δεῖ δὲ λαβεῖν πρὸς. 
αὐτὰς ἀρχὴν τήνδε. τὸ σπέρμα μὴ μόνον ἔχειν δύναμιν 
τοῦ ποιεῖν ἀλλὰ καὶ τοῦ πάσχειν; ὅπερ: καὶ κατὰ πάντων 
τῶν τῆς φύσεως ἀληϑὲς, καὶ κατ᾽ αὐτὴν δὲ τὴν γένεσιν : 
ἀμφοῖν εἶναι 1 τὴν ἐνέργειαν καὶ τρόπον τινὰ οὐχ ἧττον 
τοῦ πάσχειν" τότε γὰρ καὶ ἡ ἐν τοῖς βπέρμοδε κινεῖται 

δύναμις οἷον διαϑερμαινομένων. δι᾽ ὃ χαὶ οὐ πάντα 
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βλαστάνει κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτέαν ἀλλ᾽ ὅταν ἡ οἰκεία 

τοῦ ἀέρος κατάσχῃ κράσις. ὑποκειμένου 0i τούτου φα- 
νερὸν ὡς οὐκ ἰσχύος ἀλλ᾽ ἀσϑενείας μᾶλλον. ἡ ταχὺ 
᾿βλαστία" τὸ γὰρ ἀσϑενὲς εὐπαϑέστερον. δι᾽ ὃ καὶ τὰ 
εὐπαϑέστερα ἐπέτει ταχυβλαστότερα καὶ ἅ ἅμα τὸ κοινὸν 
αὐτοῖς ὥςπερ ἕτερον εἰς τὸ παϑεῖν. ὁ δ᾽ αὐτὸς λόγος 4 
καὶ περὶ τῆς τελειώσεως τὰ ἀσθενέστερα ῥᾷον ἐκτελεώ-- 
σασϑαι καὶ τῷ περιέχοντι καὶ ταῖς ἐν αὐτοῖς ἀρχαῖς. ὃ 
καὶ περὶ ξώων ἐστίν" αἰεὶ γὰρ τὰ ἰσχυρότερα χρονιωτέ- 
ρας ὡς ἐπὶ πᾶν ποιεῖται καὶ τὰς κυήσεις καὶ τὰς τροφάς. 

ἅμα δ᾽ (ὥςπερ ἐὰν) τὰ μὲν αὐτοῦ τοῦ (χειμῶνος) σπέρ-- 
ματος γεννητικὰ σώματα (οὐ δὲ) μικρὰ ὑπόκειται. τὰ δὲ 
ἐν 0 ὀγκοις μείξοσιν ot καταναλίσκουσι καὶ ἀντισπῶσιν 
εἰς ἑαυτοὺς τὰς τροφὰς ὥστε τὰ μὲν ὀλιγόκαρπα τὰ δὲ 
ὅλως & ἄκαρπα ποιεῖν ὡς ἐπὶ τῶν. ξώων συμβαίνει τῶν ἐκ-- 
παχυνομένων καὶ εὐτροφουμένων. τοῦ μὲν οὖν ϑᾶττον 5 
ἐχτελεοῦν οὐχ ἡ ἰσχὺς ἀλλὰ ταῦτα τὰ αἴτια, δι᾿ ὃ καὶ 
πολυγονώτερα. καίτοι τάχ᾽ (v τις ἀντείποι περὶ τοῦ 
'πλήϑους φάσκων πλεέω τὰ ἀπὸ τῶν δένδρων εἶναι. 
πολλὰ γὰρ ἕκαστον ἔχειν τῶν περικαρπέίων τὸ δὲ δέν-- 
ὃρον ἀφ᾽ ἑνὸς γεγενῆσϑαι σπέρματος. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
ἐλαφρότερα καὶ οἷον ἀπηρτημένα ἂν φανείη. τὸ δὲ μὴ δύ- 
νασϑαι τηρεῖν τὰ γένη μηδ᾽ ἐξομοιοῦν ἐν ἀμφοῖν ἂν ἔχοι 
τὸ αἴτιον, καὶ τῷ πλείω χρόνον τὰ κατὰ γῆς μᾶλλον κα- 
τακρατεῖσϑαι καὶ τῷ τοὺς σωματικοὺς ὄγκους ἀντισπᾷν. 
ὃ γοῦν xal τῆς ἀκαρπίας αἴτιον καὶ τῆς κακοχαρπίας 6 
εὐλόγως, φανερὸν δὲ μάλιστα ἐκ τῶν ἀμυγδαλῶν εἴπερ 
᾿ἀφαιρουμένης τῆς ὑγρότητος καὶ τῆς εὐτροφίας μετα-- 
βάλλουσι. τὰ δ᾽ ἐπέτεια βφαχύν. τινα χρόνον ἐν τῇ γῇ 
γένεται καὶ ὀλίγην ἕλκει τροφὴν δι᾽ ὃ καὶ οὐκ ἐξίσταται 
“μιᾷ σπορᾷ τῶν γενῶν, ἀλλ᾽ εἰ τῇ τρίτῃ, τότε γὰρ ποιεῖ-- 
ται τὴν μεταβολήν᾽ ὥστ᾽ ὅπερ ἐκείνοις διὰ τὸ πλῆϑος 

9 * 
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τῆς τροφῆς εὐϑὺς τοῦτο τοῖς σπέρμάσι χρονισϑεῖσι κατὰ 
λόγον" πλὴν ὃ ὅτι τὰ μὲν εἰς τὸ χεῖρον ἀεὶ μεταβάλλει τὰ 
δὲ καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐὰν ἡ χώρα τοιάδε καὶ ὃ ἀήρ᾽ ἀλλὰ 
δὴ τοῦτο μὲν ἕτερον. εἰς ἄλλο δ᾽ ἐξίσταται γένος μά- Ὁ 
λιστα τῶν σπερμάτων τὰ ἰσχυρότερα καϑάπερ ὃ πυρὸς - 
καὶ ἡ κριϑή" μόνα γὰρ ἐξαιροῦνται" μᾶλλον δ᾽ 0 πυρὸς - 
ἰσχυρότερον 0v. ὥστε καὶ τοῦτο ὁμολογούμενον τῷ 
πλείω τροφὴν ἕλκειν. ὁ γὰρ ϑέρμος ὥςπερ ἄπεπτόν το 
τὸ ὅλον. ΤΕ 

Car. II. Τὰ uiv ovv κατὰ τὴν βλάστησιν ἐν vov- 
τοις ἂν εἴη. πρὸς δὲ τὴν ἔξω διαμονὴν φυλαττομένων | 

ἄλλοις μὲν ἄλλως συμβαίνει κατὰ τοὺς χρόνους. οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἄλογον ἔνια προτερεῖν τῶν δενδρικῶν sig 
τὴν φϑορὰν οἷον ὅσα ἐν περικαρπίοις ἐστὶ σαρκώδεσιν 
(οἷον) ὅταν χωρισϑῇ καὶ σαπῇ" γυμνούμενα γὰρ ἀναξη- 
ραΐίνεται καὶ ϑνήσκει" τὰ δὲ ἐν δερματικοῖς καὶ μὴ χω-- 
οιἰξόμενα᾽" καὶ γὰρ ὑγρότερα καὶ παρειςδέχεται τὸν ἀέρα. 
μάλιστα δὲ διαμένει τὰ ἐν ξυλώδεσι καὶ τούτων ὅσα πυτ 
κνὸν τὲ τὸ κέλυφος ἔχει καὶ αὐτὰ λιπαρὰ καϑάπερ τὰ 
κάρυα τὰ ἡρακλεωτικὰ, πλὴν ἐκπικροῦται" τὰ δ᾽ ἀμύγ- 
δαλα ἐλάττω χρόνον᾽ ἐλάχιστον δὲ τὰ βασιλικὰ μένει, 
μανότατον γὰρ τὸ πέριξ καὶ ἥκιστα συμφυές. διαμένει 

δὲ καὶ τὸ τῆς ἐλάας καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον" τῶν δ᾽ ἐν 
σαρκώδεσι περικαρπίοις χρονιώτατον τὸ τοῦ  φοένικος 
ἅτε ξηρότατον ὃν καὶ πυκνόν. τὰ μὲν οὖν τῶν δένδρων 
διὰ ταύτας τὰς αἰτίας τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ᾽ ἧττον διαμέ- 
νει. σχεδὸν δὲ καὶ τὰ τῶν σιτωδῶν διὰ παραπλησίας 
αἰτίας. ἢ γὰρ τῷ περιέχεσϑαι πλείοσι χιτῶσιν ἡ δια-- 
μονὴ καϑάπερ ὁ κέγχρος, ἢ τῷ λέπος ἔχειν ὥςπερ τὸ 
σήσαμον ἢ τῷ δριμύτητά τινα καὶ πικρότητα χυλοῦ κα-- 
ϑάπερ 0 ϑέρμος καὶ ὁ ἐρέβινϑος καὶ ὁ ὄροβος" μόνα γὰρ 
δὴ καὶ οὐ ξωοῦται τῶν χεδροπῶν ὁ ϑέρμος καὶ ὁ ἐρέβιν-- 
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9og* ἀλλ᾽ 0 γε ἐρέβινϑος μέλας γένεται διαφϑειρόμενος. 

ὁ δὲ πυρὸς ΚΑΚῸΝ τῆς κριϑῆς καὶ τῶν χεδροπῶν. διὰ τὸ 
ϑερμότερον εἶναι καὶ χιτῶνας ἔχειν πλείους" 5 γὰρ (αὖ) 
χριϑὴ καϑάπερ γυμνόν. τὰ δὲ χεδροπὰ παχέα μὲν τοῖς 

χελύφεσιν ἀλλὰ μανὰ καὶ γλυκύτητά τινὰ ἔχοντα φαί- 
νεται" οὐχ ἧττον δ᾽ αἴτια ταῦτα τῆς φϑορᾶς. δι᾿ ὃ καὶ 
ὃ κύαμος καὶ ὁ ὦχρος τάχιστα κόπτεται. τάχα δ᾽ ἀλη- 
ϑέστερον εἰπεῖν ὡς κατὰ τὰς χώρας" ἐν ᾿4πολλωνίᾳ γοῦν 
τῇ περὶ τὸν Ἰόνιον πολλά φασιν ἔτη διαμένειν τοὺς κυά- 
μους; πολλὰ δὲ καὶ περὶ Κυξικον. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς 
τούτων διαμονῆς καὶ τὸ ὅλον τῆς φύσεως τάχ᾽ ἂν ἐν 
τοῖς ὕστερον ἐπὶ πλέον δηϑείη" πρὸς δὲ τὰ τῶν δένδρων 
συγκρινόμενα ταύτας ἔχει τὰς διαφορᾶς. 

m Car. IIl. Ἐν δὲ τοῖς τῶν λαχανωδῶν τὰ uiv ἄλλα 
τὴν ἐξομοίωσιν ἀποδίδωσι, δάφανος δὲ καὶ μαλάχη δοχεῖ 
παραλλάττειν καὶ δενδρικώτερα᾽ τὰς δ᾽ ἐχφύσεις πλέον 
ἀλλήλων ἔτι ταῦτα παραλλάττει τῶν σιτηρῶν. τὰ μὲν 
γὰρ τριταῖα διαβλαστάνει καϑάπερ ὥκιμον σίκυος κολο- 
κύντη, τὰ δὲ πεμπταῖα ἢ ἕκταῖα, τὰ δὲ πεντεκαιδεκαταῖα 
καϑάπερ πράσον. τὸ δὲ σέλινον τεσσαρακοσταῖον évi- 
αχοῦ δὲ πεντηκοσταῖον, δυςφυέστατον γὰρ τοῦτο πάν- 
τῶν. δυςφυὲς δὲ καὶ τὸ κορίαννον, οὐ γὰρ βλαστάνει μὴ 
βρεχϑὲν, αἰτία δ᾽ ἡ σκληρότης. ὥςπερ γὰρ ξυλῶδές ἐστι 
τὸ περιέχον. ἡ δὲ τῶν τευτλίων ἀνωμαλία τῷ τὰ μὲν 
ὕστερον μηνὶ ἐκβλαστάνειν τὰ δὲ δυοῖν τὰ δὲ πλείοσι 
τὰ δὲ καὶ ἐνιαυτῷ σημαίνειν ἔοικε τῶν σπερμάτων αὖ- 
τῶν ἀτεραμνότητά τινὰ πρὸς τὴν βλάστησιν. τὰ δὲ 9e- 
ρινὰ σπειρόμενα δῆλον ὡς δι᾿ ἀσϑένειαν᾽" δι᾿ ὃ ταχύ τε 
παραγίνεται καὶ ταύτην τὴν ὥραν φύεται φέρειν οὐ δυ- 
ψάμενα τὸν χειμῶνα, τὰ μὲν ὄντα ξηρὰ καϑάπερ καὶ τὸ 
ὥκιμον τὰ δ᾽ ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ καϑάπερ ὁ σίκυος καὶ ἡ 
ἀνδράχνη. ϑαυμαστὸν δ᾽ ἂν δόξειε τὸ τοῦ ἀβροτόνου 
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μάλιστα δι᾿ ὅτι ϑερμὸν ὃν τὴν ἀλέαν διώκει" αἰτία δὲ ἡ Ξ 
ἀσϑένεια᾽ πρὸς ἄμφω γὰρ ἀσϑενεῖ καὶ πρὸς τοὺς qua 
μῶνας καὶ πρὸς τὰ καύματα. τὸ δ᾽ ὅλον οὐ ποιεῖ ἡ ϑέρξ, 
μότης μάλιστα εὐβλαστεῖν εἴπερ ϑερμὰ τὰ δριμέα" καὶ 
γὰρ τὸ ̓πράσον᾽ καὶ τὸ γήτειον καὶ ἔτι μᾶλλον ἡ " ϑύμβρα | 
καὶ ἡ ὀρέγανος δυςβλαστῆ" δεῖ γὰρ ἔχειν τινὰ ὑγρότητα 
καὶ οὐχ ἧττον ἀλλὰ μᾶλλον ἴσως εὐκρασίαν τὸ εὐβλαστὲς 
πρὸς τὸ ποὶϊεῦν καὶ πάσχειν. ὅλως δ᾽ ὡς ἐν γένει λαβεῖν 
ξηρότατα τῶν dein Loin τὰ στεφανωματικὰ καὶ τὰ τῶν 
λαχάνων ὅϑεν καὶ τάχιστα τὰς ἐκμάδας ἕλκει" δι᾽ ὃ καὶ 
κρεμαννύουσιν αὐτὰ καὶ οὐ ῥαίνουσι τὰ οἰκήματα οὐδ᾽ 
ὕδωρ εἰξφέρουσιν ὅλως. ἡ δὲ διαμονὴ ϑησαυριξομένων 
πρὸς τε τοὺς σπόρους καὶ πρὸς τὰς ἄλλας χρείας παρα- 

πλησία καὶ rotg σιτηροῖς. γόνιμα μὲν εἰς. τετραἑτίαν μά-. 
λιστα. χρήσιμα δὲ: πρὸς τάλλα πλείω χρόνον ὥςπερ 0 σῖτος 
εἷς τροφήν. καὶ τοῦτο δὲ καὶ κατὰ λόγον ὥςπερ καὶ τοῖς 
ξώοις πρῶτον ἀπολιπεῖν τὴν τῆς γονῆς [δύναμιν]. καὶ 
γὰρ ἐν τούτοις ἡ ἀρχὴ τοῦ γεννᾷν ὅπερ ἄν τις ὡς σπέρμα, 
ϑείη τὸ δὲ λοιπὸν ὡς τροφὴν καὶ ὕλην προρηρτημένην" 
ἀλλὰ τὸ ὅλον καλεῖται σπέρμὰ δι᾿ ὃ καὶ ξῆν αὐτά φασι 
καὶ μὴ ξῆν ὅταν διαμένῃ ταύτῃ ῇ φϑαρῇ χαϑάπερ καὶ 

τὰ Qu συμβαίνει δὲ (καὶ) τοῦτο καὶ τοῖς βαλανώδεσι, 
καὶ τοῖς ἄλλοις. etg βλάστησιν δὲ τὰ ἔνα ἘΝ νέων οὐκ 

| ἄλογον. εἶναὶ βελτίω, ξυνεστηκότα τε καὶ οἷον ἀὐτὰ αὖ- 

τῶν ὄντα μᾶλλον. πρόξεστι γάρ τις καὶ τούτων πέψις 

ἀποπνεύσαντος τοῦ ἀλλοτρίου" χρονιξομένου δὲ πάλιν 
γῆρας. καὶ φϑίσις. περὶ. δὲ τοῦ ἐκκαυλεῖν τάχιστα μὲν 
τὰ ἀπὸ τῶν ἀκμαξόντων᾽ ὡς ἰσχυροτάτων, τελέωσις γάρ | 
τὶς ἡ ἐκκαυλῆσις εἴπερ ὁ καρπὸς ὡς τέλος. οὐκ ἄλογον. 
δευτέρα; δὲ ἡ ἐκ τῶν παλαιοτέρων," xol γὰρ ἐκ τούτων͵ 
οἷον καϑαρωτέρα τις καὶ πλείων ἡ δύναμις. ἐν δὲ τοῖς 
véoig ἀναμεμιγμένη καὶ τὸ πλέον εἰς τὴν τροφὴν ἄγουσα 
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καϑάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις αἰεὶ γὰρ ὀψιαίτερα τὰ πολύ- 
τροφα᾽ δι᾽ ὃ καὶ εἰ μὴ τὰ ἀπὸ τῶν ἀκμαξόντων ἐκκαυλεῖ 

πρῶτα ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τῶν παλαιοτέρων οὐκ ἄλογον. περὶ 

οὗ δὴ καὶ ἀντιλέγουσί τινες. ἐκκαυλεῖν γάρ φασι τὰ 
ἀσϑενέστερα μᾶλλον ὥςπερ ἐπὶ τῶν. λαχάνων. αἴτιον δὲ 
ὅτι εὐπαϑέστερά τε καὶ ἐλάττω τροφὴν ἔχοντα τελειοῖ 
τὸ δὲ ἐκκαυλεῖν ὥςπερ τελέωσις, δι᾿ ὃ καὶ τῶν δένδρων 
τὰ πρεσβύτερα ϑᾶττον πέττει καὶ μᾶλλον τοὺς καρποὺς, 
τὰ δὲ ἐν ἀκμῇ πλείους, μὲν καὶ καλλίους ἔχει βραδύτε- 
pov δέ. φαίνεται δ᾽ οὖν εἰ τοῦτο ἀληϑὲς ὅτι ταχυγονώ- 

τερὰ τὰ παλαιότερα. μεμέίχϑαι γάρ τις ἐν τοῖς σπέρμασι 
δοκεῖ οἷον ὕλη καὶ τροφὴ ταῖς ἀρχαῖς ἣν δεῖ προκατειρ-- 
γάσϑαι πρότερον ἢ εἰς τὴν βλάστησιν ἐλϑεῖν. εἴη δ᾽ ἂν 
κἀκεῖνο λέγειν πρός γε τὸ ἐκκαυλεῖν ὡς ἧττον ῥιξουμέ- 
νῶν τῶν παλαιῶν εἰς δὲ τὸ ἄνω μᾶλλον φερομένων τα- 
χεῖαν ποιεῖ τὴν τελείωσιν ὥςπερ σχεδὸν καὶ ἐπὶ τῶν 
ὀλιγοχρονίων πάντων ἐστὶ καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν τριμή-- 
vov λέγεται. τοὺς δὲ χρόνους δῆλον ὅτι καὶ τὰς ἀκμὰς 
κατὰ τὰς φύσεις ἑκάστων ληπτέον. ἀλλὰ γὰρ ταῦτα μὲν 
ὁμοιότητά τινα ἔχει. τὰ δ᾽ ἴδια καϑ' ἕκαστον γένος αὐτὰ 
xao ἑαυτὰ λέγουσιν ἐπὶ πλέον. ̓ ῥητέον δὲ τοῖς τῶν δέν-- 
pov καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ϑεωροῦσιν. 

doc Car. IV. "Avozov δ᾽ ἂν δόξειε καὶ ἅμα ϑαυμαστὸν 
si. ἀπὸ τῶν ἀτελῶν ἔνια γεννᾷ καὶ ταῦτα δένδρων φύ- 
σεις μεγάλας οὕτως οἷον ἰτέας καὶ πτελέας" ἀτελὲς γὰρ 
τὸ ὦμόν. ἀρ᾽ οὖν εἴπερ τοῦτ᾽ ἀληϑὲς διαιρετέον τὴν τε- 
λειότητα τήν τε πρὸς ἡμᾶς καὶ τὴν πρὸς γένεσιν. ἡ μὲν 
γὰρ πρὸς τροφὴν ἡ δὲ πρὸς δύναμιν τοῦ γεννᾷν" ἔνια 
δὲ ἄτροφα γεννητικὰ δὲ, τὰ δ᾽ ἴδως ἀνάπαλιν. τάχα δ᾽ 
ἐκείνη πρός γε τὰ νῦν ἡ διαίρεσις ὅτι τὴν πέψιν τιϑέ- 
μεϑα χρώμασι καὶ χυλοῖς καὶ πυκνότητι καὶ τοῖς τοιού-- 
τοις" ἐπεὶ τό γ᾽ ἐδώδιμον ὑπάρχει καὶ τοῖς τῆς πτελέας 
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καὶ ἄλλοις" ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο κύριον ἀλλὰ τὸ perpe Éxa 

στον γὰρ τῷ ἔργῳ κρένδται: xci ταῦτα μὲν ὡς moss 

ὑπόϑεσιν. ἐκεῖνο δὲ ἀτοπώτατον εἰ τελεούμενα γένο vas. 
τινὸς ἄγονα γένεται τὸ ὅλον καίτοι ἀπὸ σπέρματος. pues 
μένου τοῦ δένδρου καϑάπερ ἐπὶ τῆς κυπαρίττου. τὸ γὰρ — 

TE TRma STA 
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ἄρρεν γένος ὅλως ἄγονον πολλὰ δὲ καὶ τῶν ϑηλειῶψε, | 
ἐπεὶ τό ys μὴ καρποφορεῖν ἔνια τῶν ὁμογενῶν ἧττον 
ἄτοπον. καὶ πάλιν ἐπὶ τῶν σπερμάτων αὖ τὸ πηρωϑὲν 
ἄγονον, ἀλλ᾽ ἴσως τοῦτό γε καὶ ἀναγκαῖον. τὸ δὲ μηδὲν — 
ei , e $4 ! 1 , ei i , 

ολῶς yOviuov ὥςπερ ἕλεγχει τὴν φύσιν oct. ποιεῖ μάτην, 
ὃ καὶ ἡμῖν ὑπεναντίον πρὸς τὰ πρότερον. καὶ τὰ μὲν 
τῆς πτελέας ἀμφιςβητούμενα καὶ τῆς ἐτέας. 0 δ᾽ ἐρινεὸς 
ὁμολογουμένως γεννᾷ καὶ ἄπεπτον εἰς τὴν ἡμετέραν τρο- 
φήν. γεννᾷ δὲ καὶ τὸ ϑύμου ἄνϑος καὶ ἄλλων ἃ πρὸς 
τὴν ἡμετέραν αἴσϑησιν ἀφανῆ τὸ δ᾽ ἄνϑος μόνον φανε- 
ρόν. ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν δένδρων τινῶν ἔτι καὶ ἄλλας ἴσως 
ἀπορίας ἔχει. καὶ γὰρ τὸ περὶ τοὺς φοινέχας ἄτοπον καὶ 

, * H 

λόγου δεόμενον. καὶ τὸ οὕτως ἀμενηνά τινῶν εἶναι τὰ — ει 

σπέρματα καϑόάπερ καὶ τῆς κυπαρίττου. τὰ γὰρ τοιαῦτα 
δίδωσί τινα ἔννοιαν καὶ ὑπὲρ τοῦ μὴ ἔχειν ἔνια τροφὴν 
πρὸς ἑαυτοῖς πλὴν ἴσως ἄλλοις ἄλλη καὶ ὕλη καὶ τροφὴ 
καὶ ἵχανόν τισιν ἂν ἔχῃ τὸ διατηρῆσον. ὑπὲρ δὲ τῶν 
σιτηρῶν καὶ ὅλως τῶν ἐπετείων αἱ μὲν τοιαῦται διαφο-, 
oc ῥάους οἷον αἵ κατὰ τὰς βλαστήσεις καὶ τελειώσεις καὶ 
τὰ λοιπὰ πάϑη τὰ συμβαένοντα τοῖς τοιούτοις. περὶ δὲδ 
τῆς ἐξαλλαγῆς εἰς ἕτερον γένος ὥςπερ ἐκ πυρῶν εἰς «i- 

ρας καὶ εἰ δὴ πάλιν τῶν αἰρῶν εἰς πυροὺς καὶ τῶν ξειῶν 
els βφόμον ἄτοπον αὐτῷ τε τῷ συμβαίνοντι καὶ τῷ (ior 
uova γὰρ δὴ ταῦτα μεταβάλλει τῶν σπερμάτων quos i 
κῶς" ὃ γὰρ ἐχ. τῆς τέφης καὶ τῆς ξειᾶς πυρὸς παρασκεύῃ 

πῶς καὶ τέχνῃ καϑάπερ οἱ τὰ σπέρματα προβρέχοντες 
* , M * - , δ... 

εἰς τὴν γλύκανσιν. ἄτοπον δὲ πρὸς τῷ μόνα καὶ Oti 
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ἰσχυρότερα δοκοῦντα τῶν χεδροπῶν εἶναι" τὸ γὰρ 
ἀσϑενὲς εὐφϑαρτότερον, φϑορὰ δέ τις ἡ ἔκστασις" καὶ 

μᾶλλον πυρὸς εἰ κριϑῆς ἰσχυρότερον. ἔτι δὲ τὰ μὲν 
ἰσχυρότερα εἰς τὸ ἀσϑενέστερον μεταβάλλειν: ἡ δὲ 
αἷρα καὶ πυροῦ καὶ κριϑῆς ἰσχυρότερον ὥσϑ᾽ ἅμα συμ- 
βαίνει καὶ τὸ παρὰ φύσιν τοῦ κατὰ φύσιν ἰσχυρότερον. 
ἡ δὲ διαφϑορὰ καὶ ἡ μεταβολὴ δυοῖν ϑάτερον ἢ ἐν τοῖς 
σπέρμασιν ἢ ἐν τῇ χλόῃ. σπέρματος μὲν οὖν γαλάκτω-- 
σις. σῆψις. ὅλως διάχυσις ὧν οὐδὲν φύσιμον. ἡ δὲ χλόη 
διξωϑέντων ἤδη. τὰς δὲ ῥίζας μεταβάλλειν ἄτοπον. ὅϑεν 
δὴ τοῖς τοιούτοις παραπεπεισμένοι τινὲς ὡς ἀλόγοις 
ὅλως οὐδὲ γέίνεσϑαί φασιν τὴν ἔκστασιν ἀλλ᾽ ἐπομβρίαις 
φύεσϑαι καὶ συνίστασθαι τὴν αἷραν ὃ καὶ καϑ' αὑτὴν 
φαένεται ποιοῦσα μὴ σπαρέντων πυρῶν ἢ κριϑῶν ἐν 
ταῖς ἐπομβροτάταις χώραις. αἴ μὲν οὖν ἐναντιώσεις αὗτ 
ται δοκοῦσιν ἐλέγχεσϑαι τοῖς ἔργοις" πολλοὶ γὰρ ὥς 

φασι Nblpi sts πυροὺς ἢ κριϑὰς ἐθέρισαν aloes. τὴν 

δὲ ἔχστασιν καὶ τὴν μεταβολὴν ϑείη τις ἂν ἀμφοτέρως 
γέίνεσϑαι καὶ τοῦ σπέρματος ἀλλοιουμένου καὶ τῶν Qt- 
ξῶν᾽ ἡ γὰρ ἐν τῇ χλόῃ μεταβολὴ δι᾽ ἐκείνας" συμφυεῖς 
δ᾽ οὔσας οὐκ ἄλογον συμπάσχειν. ἐπεὶ τό ys σπέρμα 
διαφϑαρὲν οὐ φύσιμον ὅλως ἦν᾽ (τοῦτο μὲν κοινόν ") 
οὐδὲ γὰρ ῥίζαι φϑαρεῖσαι τρέφοιεν ἄν. τὴν δὲ τοῦ σπέρ- 
ματος φϑορὰν οὐδεμίαν τῶν εἰρημένων ὑποληπτέον, 
σῆψιν ἢ γαλάκτωσιν, ἀλλ᾽ ἑτέραν 1] γένεται διὰ πλῆ- 
ἅδος τῆς τροφῆς ἐκτηκομένων" αὕτη δὲ τὸ μὲν ὅλον 
οὐχ ἀπόλλυσι μεϑίστησι δὲ εἰς ἕτερον ἐπικρατοῦσα 
'πῶς τῆς ἀρχῆς. τὸ δὲ συμβαῖνον ὅμοιον τρόπον τινὰ 
καὶ ἐπὶ τῶν ξώων ὡς κατ᾽ ἀναλογίαν ἂν τὸ ϑῆλυ κρα- 
τήσῃ τοῦ ἄρρενος ἢ καὶ ἔτι μείξων ἐναλλαγὴ γένη- 
ται πρὸς τὸ παρὰ φύσιν. δεῖ γὰρ δὴ τὴν γῆν ὥςπερ τὸ 10 
ϑῆλυ νοῆσαι καὶ τὸ ἀνάλογον οὕτω λαμβάνειν. ὅταν οὖν 
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ἐκ ταύτης ἡ τροφὴ πλείων γένηται διὰ τὰς ἐπομβρίας, 
τότε τὴν ἔχστασιν συμβαίνειν οὐ φϑείρουσαν μὲν. ὅλως. 
τὴν γεννητικὴν δύναμιν. ἐξαλλοιοῦσαν. δ᾽ εἰς ἑτέραν. 
εὐξώου δὲ τῆς φύσεως οὔσης, εὐξωότερα γὰρ. πολὺ τῆς 
τῶν ξώων, εὔλογον καὶ διαμένειν μᾶλλον ταύτην. ἐπεὶ 
καὶ ἄνευ σπερματικῆς ἀρχῆς αὐτόματα πολλὰ συνίστα- : 
ται καὶ τῶν. ἐλαττόνων καὶ τῶν μειξόνων φυτῶν. ὅϑεν. 3 

11 καὶ τοῦτο ἂν εἴη φανερὸν εἴ τις ἀκολουϑήσει τῇ ἄνα- : 

Aoyíg δι’ ὅτι τῇ τῶν σπερμάτων ἀλλοιώσει καὶ οὐ τῇ 
τῆς χλόης μεταβολῇ᾽ καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ξώων οὕτω γένε- 
ται. καὶ ἅμα δὴ τότε ἀσϑενέστατον ὅταν ἐν μεταβολῇ 
τυγχάνῃ τῇ κατὰ τὴν βλάστησιν, ἤδη δ᾽ ἐκβεβλαστηκὸς 
καὶ ἐρριξωμένον ὥςπερ γέγονε. τούτου δὲ καὶ μεέωσις, 
εἰς αὔξησιν καὶ τροφὴν ἢ καὶ τὴν ὅλην φϑορὰν οὐκ eig 
μεταβολήν. ἔτι δὲ καί φασιν οἵ ἔμπειροι φανερὸν εὐθὺς : 
εἶναι τὸ φύλλον ἀνατέλλον τῆς αἴρας λιπαρώτερον ὃν 
καὶ ποιωδέστερον καὶ στενότερον καὶ οὐχ ὕστερον. του- 

12 οὔτον γινόμενον. ἐκ μὲν οὖν τούτων δόξειεν ἂν τοῖς 

σπέρμασιν. οὐ μὴν οὐδὲ ϑάτερον ἀδύνατον οὐδ᾽ ἄλο- 
γον ὥστε ἐν τῇ χλόῃ μεταβάλλειν ἀλλοιουμένων τῶν ῥι- 
ξῶν᾽ τοῦτο γὰρ ἀνάγκη συμβαίνειν εἴπερ ἅπαν ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς ἑτέρας ἕτερον. φαίνεται δὲ τοῦτο καὶ ἐφ᾽ ἑτέρων. 
συμβαίνειν ὥςπερ τῶν δένδρων ὅσα μεταβάλλει ταῖς 
ϑεραπείαις τοὺς καρποὺς. ἐξ ὀξέων καὶ πικρῶν εἰς. γλυ- 

18 κεῖς καὶ ποτίμους ἢ ἐκ πολυπυρήνων. εἰς. ἀπυρήνους. d. 
δ᾽ αἰτία τῆς μεταβολῆς ὁμοίως καὶ ταύτης πλήϑει TQ0- 
φῆς ὅταν ἐπομβφίαι γίνωνται καὶ ὥς ys δή τινές quoi 

μάλιστα τοῦ ἦρος ἐὰν ἥλιοι συνεπιλάμψωσιν ὡς ἐξ ἀμ- 
φοῖν᾽ γινομένης τῆς μεταστάσεως. ἐνιαχοῦ γὰρ ἔν τισι 
τόποις ἑλώδεσιν ὅλως. τοῦτο. “συμβαίθδε καὶ τό τε φύλ- 
λον μεταβάλλει. ὥστε πᾶσιν εἶναι φανερόν. ἐὰν δὲ ὕδατα 
ἐαρινὰ μὴ γίνηται πολὺ γίνεσθαι πυρῶν πλῆϑος. ὥστε, 

υ του 
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“τοῦτο μὲν οὐδ᾽ ἑτέρως ἄλογον. εἰ δὲ καὶ ἀμφοτέρως 
συμβαίνει τάχ᾽ ἂν οὐδ᾽ ἄτοπον εἴη διαφοράν τινα συν-- 
αἰτίαν εἶναι καὶ τῶν ἐδαφῶν καὶ τοῦ ἀέρος" ἐπεὶ καὶ 
᾿σπαρέντων εὐθὺ μεγάλη βλάβη πολυύδρίαν ἐπιγένε-- 

οσϑαι. συμβαίνει γὰρ ἀσϑενεστέρας εἶναι τὰς ῥίξας. τὸ 
δ᾽ ἀσϑενὲς εὐπαϑέστερον. 1 μὲν ovv ἐξαλλαγὴ διὰ τοῦτ᾽ 

ἂν εἴη. 
Car. V. qu δὲ μόνα ταῦτα xdowsty ἔτι δ᾽ Mrités 

τατα δοκοῦντ᾽ εἶναι. καὶ γὰρ ἡ ξειὰ ἰσχυρὸν, μιᾷ τινι 
λύοιτ᾽ ἂν αἰτίᾳ iadiég ἀὐτῇ᾽ διὰ γὰρ τὸ ἰσχυρότατα xal 
πολυρριξότατα εἶναι πλείστην ἔχοντα τροφὴν καὶ μάλι-- 
στα πάσχοντα ὑπομένει τὰ δ᾽ ἄλλα φϑείρεται τελέως. 
ἔτι δ᾽ ἡ ὥρα καϑ' ἣν ὁ σπόρος ἐπομβρφοτέρα καὶ πλεέω 
χρόνον ἐν τῇ γῇ yineeós; τὰ δὲ πρὸς τὸ ἔαρ καὶ διαγε- 
λῶντος ἤδη τοῦ ἀέῤος ἐν εὐκρασίᾳ μᾶλλον καὶ εὐϑὺς εἰς 
τὴν βλάστησιν ἡ ἀναδρομή᾽ δι᾽ ὃ καὶ οὐδ᾽ ἕτερον οὐδὲν 2 
ἐκ τῆς διαφϑορᾶς αὐτῶν ἄν ποτε διαφϑαρῇ γένεται. τὸ 
μὲν γὰρ εἰς αἷραν ἀξιοῦν ἄτοπον εἰς γὰρ τὸ σύνεγγυς 
'καὶ ὁμογενές πῶς αἵ μεταβολαί" τὸ δὲ μηδὲ εἰς ἕτερον 
μηδὲν εἰς ἀσϑένειαν ἀνακτέον ὡς ὅλως φϑειρομένων" 
ἀλλὰ τοῖς ὁμοιοπύροις ἂν εἴη καὶ ὁμοιοκρέϑοις μᾶλλον 
εἰς αἷραν. τούτων δὲ τὰ μὲν ὅλως οὐχ ὑπομένει διὰ τὴν 
ἀσϑένειαν ὥςπερ ἡ τίφη τὰ δὲ εἰς τὸ σύνεγγυς μᾶλλον 
μεταβάλλει καϑάπερ ἡ ξειὰ πρὸς τὸν βρόμον. ὁ δὲ πυρὸς 3 
εἰς τίφην οὐ μεταβάλλει καὶ ξειὰν ἐξαμβλούμενος ὅτι 
πλείων ἡ τροφὴ καὶ ἰσχυροτέρα δι᾿ ἣν συμμένει. τοι-- 
αὕτη δ᾽ οὖσα οὐκ ἂν ἐκϑηλύνειεν ἀλλ᾽ εἰς τὸ σφοδρότε-- 
ρον ἀγάγοι καὶ ὅλως ἐκστήσειε τοῦ γένους. ἐπεὶ μᾶλλον 
ἄν τις εὐλόγως ϑαυμάσειεν ὅτι οὐκ εἰς τὸν ἄγριον πυ- 
ρὸν ὥςπερ καὶ ἄλλα. τυγχάνει δὲ καὶ τούτου παραπλη- 
σία τις ἡ αἰτία " μετακινεῖ γὰρ ἁπλῶς ἡ φύσις. ἄτοπον 4 
δὲ χαὶ λόγου δεόμενυν εἰ καὶ τὸ λένον ἐξαιροῦται" με-- 
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γάλη γὰρ ἡ διάστασις" εἰ μὴ ἄρα καὶ τοῦτο τῆς τροφῆς. 
ὄγχῳ᾽ φιλεῖ γοῦν χώραν ἀγαϑὴν ὥστ᾽ ἐκ τῆς ὑπερβολ - 
ἡ ἔκστασις. 0 δὲ ϑέρμος ἰσχυρὸς ὧν καὶ πρώϊος σπει- 
ρύμενος οὐδὲ εἰς fv μεταβάλλει διὰ τὴν ἄγαν ἰσχύν" 
ἐπικρατεῖ γάρ" δεῖ δὲ τὸ μέλλον μεταβάλλειν μὴ ἀπαϑὲς. 
εἶναι μήτ᾽ ἄγαν εὐπαϑές᾽ τὸ μὲν γὰρ οὐ μετακινεῖται. : 
τὸ δ᾽ ὅλως ἀσϑενὲς ὃν φϑείρεται καϑάπερ ἐλέχϑη. σκέ-᾿ 3 
πτέον δὲ καὶ εἴ τι τῶν ἄλλων σπερμάτων ἢ τῶν ἀγρίων. 
ἢ τῶν ἡμέρων δέχεται τὴν τοιαύτην ἀλλοίωσιν. καὶ περὶ 

μὲν αἰρῶν ἀρκείτω τὰ εἰρημέναι τὰς γὰρ ἐν αὐτοῖς τοῖς 

γένεσι τῶν Mie μεταβολὰς, οἷον εἰ ἐκ τοιῶνδε τοιοέδε, 
γίνονται. καὶ κριϑαὶ καὶ τἄλλα ὡραύτως οὐκέτι ξητοῦ- 

μὲν οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔχει τι ϑαυμαστόν. ἡ γὰρ ὥρα καὶ eb 
τροφαὶ καὶ ὁ ἀὴρ καϑάπερ εἴρηται ποιοῦσι τὰς GÀÀOLG- 

σεις ὁμοίως ξώων καὶ φυτῶν" ὃ καὶ πρὸς τὴν ἔκστασιν 
ὅλως τοῦ γένους χρῆναί φαμεν μετενεγκεῖν. ποιάν τινὰ 

καὶ ποσὴν ποιήσαντες τὴν τροφήν᾽ ἐπεὶ καὶ τῶν δέν-- 
δρῶν καὶ ὅλως τῶν φυτῶν a ἐν ταῖς ἱστορίαις εἰρημέ- 

ναι μεταβολαὶ διὰ ταύτας γένονται τὰς αἰτίας ὥςπερ ἐν 
τοῖς πρότερον ἐλέχϑη᾽ τῶν μὲν ἀτροφούντων ἐν μὴ oi- 
κείαϊς τροφαῖς καὶ ϑεραπείαις" ὥςπερ τὸ σισύμβριον. 
ὅταν εἰς μίνϑαν᾽ ἀπόλλυται γὰρ τὸ δριμὺ τῆς ὀσμῆς καὶ 
οἷον ἀποϑηλύνεται. διὰ τὴν τροφὴν δὲ καὶ ἀργίαν ἢ, 
ἀπαγρίέωσις᾽ ἔνια δ᾽ ὅλως καὶ ἀπόλλυσιν ὥςπερ τὴν μέν-- 
ϑαν καταπνιγομένων τῶν ῥιξῶν ὑφ᾽ αὑτῶν. ἡ δὲ λεύχη 
τὸ μὲν ὅλον οὐ πόρρω τῆς αἰγείρου καὶ τῇ ὅλῃ μορφῇ. 

καὶ τοῖς φύλλοις" ἀπογηφάσκουσαν δὲ ἐξομοιοῦσϑαι τῷ 

καταξηραίνεσϑαι καὶ Mensa ἀτροφεῖν οὐκ ἄλογον. 
ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοις διὰ πλειόνων Nem 

καὶ ὅτι δὲ καὶ περὶ τὰ ξῶα κατὰ μὲν τὰς γενέσεις τοιοῦ-- — 
τόν τι συμβαίνει, τελεσϑεισῶν δὲ τῶν νἑοσσιῶν. οὐκέτι, ἷ 
πλὴν εἴ τις τὰς κατὰ τὰς ὀρνίϑας ἀλλοιώσεις ἅμα ταῖς, , 

* 
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ὥραις γινομένας λέγοι. φαίνονται δὲ αὑταί γε πάϑεσι 
| ὅμοιαι σωματικοῖς ἢ μεταβολαῖς. 

| z Car. VI. Τῶν δὲ ἄλλων τῶν περὶ τὰ σπέρματα μά- 
ducta ὦ ἄπορον εἴπερ ἀληϑὲς τὸ παρὰ μέρος καὶ μὴ ἅμα 
'γεννᾷν ἔνια καϑάπερ ἐπί ve τοῦ αἰγίλωπος λέγεται καὶ 

'τοῦ λωτοῦ καὶ τοῦ βολβοῦ. τοῦτο δ᾽ οἵ μέν φασιν εἶναι 

ψεῦδος ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ῥίζης βλαστάνειν τῷ ὕστερον ἔτει 
"ἢ ἀπὸ τοῦ σπέρματος ὑπολαμβάνουσιν᾽ οἵ δ᾽ ὡς ἀληϑὲς 
'διατείνονται σημεῖα φέροντες ἄλλα τε καὶ ὅτι ἀπολλύν- 
τὲς τὸν αἰγέλωπα διετῆ τὸν ἀργὸν ποιοῦσι ὅπως ἀμφό-- 
τέρα τὰ σπέρματα ἐκβλαστήσῃ καὶ ἐπινεμηϑῇ τε καὶ ἐκ-- 

ϑερισϑῇ τὸ ὅλον ὁ καρπός. ἔχει δέ τινα καὶ ἄλλως ἀπο-- 
ρίαν ἡ παρ᾽ ἔτος βλάστησις καὶ εἴπερ συνεχὲς ὃν καὶ 
δέκρουν ὥςπερ φαίνεται καὶ ἅμα πίπτον τὸ μὲν ἀλλοι- 
οὔται καὶ διαβλαστάνει τὸ δ᾽ ἀπαϑὲς διαμένει πάντα 
τὸν ἐνιαυτόν" ὅσῳ γὰρ ἀσϑενέστερον τὸ ἔλαττον ὃ δή 
φασι διαμένειν τοσούτῳ καὶ εὐπαϑέστερον ἐχρῆν εἶναι 
καὶ εἰς τὴν διαβλάστησιν καὶ εἰς τὴν ὅλην φϑοράν. ἀνάγ-- 
xn δὲ δῆλον ὅτι καὶ ὅταν ἐκβλαστήσῃ ϑάτερον χωρίζε- 
σϑαι᾿ μὴ γὰρ. χωρισϑὲν καὶ εἰ μὴ γένεται συμπαϑὲς. 
ἀλλ᾽ ἐξαιρουμένων γε τῶν ῥιξῶν συναίροιτ᾽ ἂν, πολλά- 
κις δὲ τοῦτο δρῶσιν οἵ γεωργοὶ καὶ οὔ φασι φϑείρειν. 
τὸ δὲ διαρκεῖν ἀπαϑὲς ἐν τῇ γῇ μέχρι μὲν τῆς οἰκείας 
ὥρας εἰς τὴν ἔκφυσιν εὔλογον τε καὶ ἐπὶ πολλῶν γινό- 
μενον" τὸ δ᾽ ὅλον ἐνιαυτὸν ἐπισχεῖν ἤδη ϑαυμασιώτε- 
gov. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ μὲν τέλεον τὸ δὲ ἀτελὲς αὐτῶν si- 
vet τελεοῦσϑαι δὲ παρ᾽ ἐνιαυτὸν ἄλογον" οὔτε γὰρ 
ἀσϑενὲς ἀλλ᾽ ἰσχυρὸν ὁ αἰγέλωψ ὥστε ἐκτελεοῦν Óvva- 
σϑαι πλείω καὶ ἔνια δὴ καὶ τῶν ἀσϑενεστέρων τοῦτο 
δρᾷ" dj τε αὖ τελέωσις ἡ κατὰ φύσιν οἰχειοτάτη τάχα δὲ 
καὶ μόνη τροφὴν γὰρ τότε λαμβάνει τὴν αὑτοῦ διὰ δὲ 
τῆς τροφῆς ἡ αὔξη καὶ τὸ τέλεον, χωρισϑὲν δὲ ἤτοι φϑεί- 
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φεται πάμπαν ἢ ἀναυξὲς καὶ ἀνεπίδοτον ἔσται. idi 
χίτωνι δ᾽ εἶναι καὶ τῷ βρόμῳ καὶ τῇ fed συμβέβηκεν. 
ὥστ᾽ ἐχρῆν καὶ ταῦτα διαμένειν ἀπαϑῆ. τὰ μὲν ovv 

ἀντιβαίνοντα σχεδὸν ταῦτ᾽ ἐστίν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ δεῖ 

λέγειν τὴν αἰτίαν ἐκείνην ἄν τις ἴσως μάλιστα εἴποι τὴν 
φάσκουσαν μὴ τελεοῦσϑαι ἄμφω πρὸς τὸ φύσιμα ποιεῖν», 
ἀλλ᾽ ὅμοιόν τι ξυμβαίνειν καὶ τῶν ὠοτόκων. καὶ τῶν᾽ 
σκωληκοτόκων τισί" τὰ γὰρ ὠὰ ἀποτικτόμενα τρέφεται, 
καὶ ἐκτελεοῦται τὰ uiv ἐν τῷ ὕδατι καὶ τῇ ϑαλάττῃ τὰ 
δὲ ἐν τῇ. γῇ καὶ τῷ ἀέρι χαὶ ταῦτα δεχόμενα. ξωοποιεῖ,, 
τὰ δὲ φύσαντα χαὶ ἐκτεκόντα ἐξαδυνατεῖ. φαίνεται δὲ 
τοῦτό γε καὶ ἄλλως ἀληϑὲς ὡς οὐκ εὐθὺς ἀλοηϑέντα τὰ | 
σπέρματα βελτέω τῶν χρονισϑέντων οὐδὲ τὰ νέα. τῶν 
ἔνων ὥρπερ εἴπομεν ἀλλὰ δεῖ τίνα λαβεῖν ἐν ἑαυτοῖς οἷον 
πέψιν καὶ. «δύναμιν. &zozxvevGavrog τοῦ ἀλλοτρέου. “τέ 
οὖν ἴσως ἄν τις φαίη κῶλύει καὶ ἐπὶ τῶν ἀπορουμένων 
τοιοῦτόν τι. συμβαίνειν ὥστε καὶ τελέωσιν λαμβάνειν xal 
δύναμιν. ἐκπεττόμενά πῶς τῇ ϑερμότητι τῇ τε ἐν ἑαυτοῖς 
καὶ τῇ περιεχούσῃ. ἢ τοῦτὸ παράλογον. ὡς μᾶλλον ἐν τῇ 
γῇ κατακλειομένη ἡ ϑερμότης ἐκπέττει. τὴν τροφὴν. τὴν 
ἐν τῷ σπέρματι καὶ τελεοῖ τῆς ἐν τῷ ἀέρι. καὶ ταῦτα πε-- 
φυκότων ἐν τούτῳ τελεοῦσϑαι καὶ ἅμα λαμβανόντων 
τροφὴν οὐκ ὠμὴν ἀλλὰ προπεπονημένην ὑπὸ τοῦ καυ- 
λοῦ καὶ τῶν ῥιξῶν; ἔτι δὲ τῶν μὲν Gv uc τις ἡ πέψις 

καὶ τελέωσις ἁπάντων, εἶθ᾽ ὑπὸ τῶν ἔξω" συμβαίνει, 
γὰρ ὥςπερ τὸ μὲν κατὰ φύσιν τὸ δὲ παρὰ φύσιν" καὶ 
ταῦτ᾽ ἰσχύοντος ἔτι τοῦ φυτοῦ καὶ οὐ περιλαμβανομέ- 
vov τῇ ὥρᾳ πρὸς τὴν πέψιν: πλὴν εἴ τις λέγοι ὃ ὅτι πρφοεκ--. 
πηδᾷ τὰ σπέρματα πρὶν τελειωϑῆναι « διὰ τὸ τὴν φύσιν. 
ἔχειν ἀσϑενῆ. συμβαίνει μὲν δὴ τοῦτο καὶ πολὺ προτε- 
θεῖ τῶν κριϑῶν ὥστε κενὸν ἑστάναι τὸν κάλαμὸν" τοῦτό 
τε οὖν εἰς. τὴν οὐσίαν ἀνακτέον καὶ τὸ συνεκτῳἔφεσθηε 
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0b xol τελειοῦσϑαι τοῖς περιέχουσιν οὐκ ἄλογον. ἐπεὶ 
Tó ye διαμένειν ἀπαϑὲς ἄλλως τε καὶ ἐν χιτῶσι τοσού-- 
τοις ἧττον ϑαυμαστόν. πολλὰ γοῦν φαίνεται καϑάπερ 
ἐλέχϑη καὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον δὲ πάντα διατηρούμενα᾽ 
πρὸς τὴν οἰκείαν ὥραν. ἐκεῖνο γὰρ ἔτι ϑαυμασιώτεφον 
ὕπερ εἴρηται περὶ τῶν τευτλίων ὅτι οὐ μόνον évl μηνὶ 

καὶ δυοῖν καὶ τρισὶν ὕστερον. ἀλλ᾽ ἐνιαυτῷ. διαβλαστά- 
v&L τινὰ καὶ ταῦτα βφεχομένου καὶ κηπευομένου. τοῦ 
τόπου. ἔστι δὲ καὶ τὸ τοῦ λωτοῦ σπέρμα τοιοῦτον ἢ TÓ- 
γὲ περιέχον τὸν καρπὸν διὰ τὸ μὴ εὐχώριστον εἶναι 
μηδ᾽ ὁμοίως ἀφαδρύνεσθϑαι.. τὸ δὲ τοῦ βολβοῦ καὶ τῷ 
μεγέϑει διάφορον, σκεπτέον δὲ ὑπὲρ. αὐτοῦ. εἰ δ᾽ οὖν 
οὕτως ἔνια δυςφυῆ τῶν σπερμάτων ὥστε πολλοῖς vors- 
ρον χρόνοις ἀνατέλλειν δῆλον ὅτι ταῦτα πέττεται καὶ τε- 

λειοῦται πρὸς τὴν βλάστησιν ἐν τῇ γῇ δι᾽ ὃ καὶ αὕτη τις 
ἂν εἴη συνεργοῦσα πίστις. ἀντιβαίνει δ᾽ αὐτῇ τὸ καὶ 
πρότερον λεχϑὲν ὅτι καὶ τελειοῦταί τινα κατὰ τὴν πρός-- 
φυσιν ἃ καὶ σπειρόμενα διαβλαστάνει παραχρῆμα. μεῖ- 
ξον δ᾽ ἔτι καὶ τῶν περὶ τὰ σπέρματα καὶ τοὺς καρποὺς 
ἀπορημάτων οὐχ ὑποπίπτον δὲ ὑπὸ τὴν αἰτίαν ταύτην 
τὸ περὶ τὸν λωτὸν συμβαῖνον τοῦτο δέ ἐστι δένδρον 
παρόμοιον ἔχον τὸν καρπὸν τῷ λωτῷ᾽ καὶ τὸ περὶ τὸν 
τιϑύμαλλον τὸν μυρτίτην καλούμενον" τοῦτο δ᾽ οὐ δέν-- 
δρον ἀλλὰ ϑάμνος ἐπιγειόκαυλος" ἀμφότερα γὰρ. ταῦτά 
φασι παρὰ μέρος φέρειν ἐξ ἑκατέρων τῶν βλαστῶν ὥστ᾽ 
ἀνάγκη τὸν μερισμὸν τῶν δυνάμεων ἐν ταῖς ῥίξαις που- 
εἴν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐπισκεπτέον. | 

n Ca». VIL. Τῶν δὲ σιτηρῶν. σπερμάτων εἴ τυνξρ δα 

φοραὶ χατὰ τὴν ἔκφυσιν ἢ τοὺς καρποὺς ἢ τὴν ἄλλην 

οὐσίαν δεῖ πειρᾶσϑαι λέγειν. οἷον ὅτι πυρὸς μὲν καὶ 
χριϑὴ καὶ τὰ ὅμοια πρωϊσπορεῖται. χεδροπὰ δὲ πρὸς τὸ 
ἔαρ πλὴν κυάμου καὶ ϑέρμου. τοῦτο γὰρ ποιοῦσιν ὅτι 
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τὰ μὲν σιτώδη ῥιξωϑῆναι δεῖ πρὸς τὸ μὴ μονόκαυλα 
ψεσϑαι τῆς ἀναφορᾶς εὐϑὺ ἄνω γινομένης. , ῥιξοῦται δὲ. 
κατεχόμενα καὶ πιλούμενα τοῖς χειμῶσιν ὥστε πολλὰς 
᾿ἀρχὰς λαμβάνειν τῆς βλάστης. τὰ δὲ χεδροπὰ μονόρριξά. | 
τε καὶ ἰσχυρόφριξα καὶ εὐϑὺς τὴν ὁρμὴν ἄνω ποιούμενα, 
προρφόρως ἔχει τῇ ὥρα" τὸ γὰρ πολὺ τῆς φύσεως ἐν τῷ 
ἀέρι. τὸν δὲ κύαμον πρωϊσποροῦδιν ὥςπερ δἴρηταῖ διὰ 
τὴν ἀσϑένειαν ὕπως ῥιξζωϑεὶς ἐν ταῖς εὐδίαις ἀ ἀντέχῃ τοῖς, 

χειμῶσι, τὸν δ᾽ αὖ ϑέρμον εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἅλω δι᾽ ὅτι, 
ἡ καταβληϑεὶς ἔτι ϑερμῆς οὔσης τῆς γῆς κακοβλαστὴς 
γένεται. τούτου δ᾽ αἴτιον ὅτι ἀτέραμον φύσει καὶ ὥςπερ 
ἄπεπτον" δηλοῖ δ᾽ ἡ πικρότης δι ὅτι πολλῆς δεῖται ϑερ-. 
μότητος. ἐὰν μὲν ovv προβλάβῃ τὴν ἐκ τῆς χώρας δύνα- 

ται κατεργασϑῆναι καὶ εὐβλαστεῖν, εἰ δὲ μὴ κακοβλα- 
στεῖ καὶ παρόμοιον τὸ ξυμβαῖνον ὥςπερ εἴ τις ὀλέγῳ 
πυρὶ τὸ ἰσχυρότατον κρέας ὀπτᾷν ἐπιχειροέη. διὰ τοῦτο, 
δ᾽ ἔοικεν οὐδὲ τὴν ἀγαϑὴν χώραν φιλεῖν ἀλλὰ τὴν 
voouuov: εὐθερμαντοτέρα γὰρ αὕτη. καὶ οἷον εὐχατερ- — 
γαστοτέρα. καὶ κρύπτεσϑαι οὐκ ἐθέλει κατὰ βάϑους 
ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς ὅπως μᾶλλον ἀπολάβῃ τῆς ϑερμότητος 
τῆς ἀπὸ τοῦ ἀέρος καὶ μετέωρος ὧν ἐκβλαστάνῃ xul 
x09 6n τὴν ῥίζαν. καὶ τὰ μὲν τομίρα σχεδὸν ὥςπερ yé-. 
ὠργικά᾽ τὰ δὲ αὖ τῆς φύσεως οἷον ὅτι τῶν μὲν χεδρο- — 
πῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ μέρους 1j ve ῥίξα καὶ ὁ καυλὸς ἐκβλα- ἢ 
στάνει καὶ τὸ μὲν εὐθὺς ἄνω τὸ δὲ κάτω νεύει καὶ ὁρμᾷ,, 
πυροῦ δὲ καὶ Ἀριϑῆς καὶ ὅλως τῶν σιτωδῶν ἐξ ἑκατέ- 

ρῶν τῶν ἄχρων, ἀπὸ μὲν τοῦ παχέος ἡ πρὸς τῷ στάχυξ, | 
προςπέφυκεν d ῥίζα ἀπὸ δὲ τοῦ λεπτοῦ ὅϑεν ὁ eoo. y 

καυλὸς ὡς ὃν ἑκάτερον ἀνὰ λόγον τὸ μὲν: ἀπὸ τοῦ ἄνω, 
τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ κάτω; καὶ γὰρ ἡ Gio καὶ ὁ καυλὸς οὕτω. 
τὴν δ᾽ αἰτίαν εὐθὺς ἐν τῇ φύσει ληπτέον ὅτι τὰ μὲν aes A 
δροπὰ δέϑυρα ὄντα μέαν τινὰ καὶ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν au- — 
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goiv ἔχει κατὰ τὺ ἄκρον ὃ καὶ φαίνεται. προςπεφυκὸς 
ὥςπερ ἔξωϑεν ἡ καὶ συνάπτουσι πρὸς τὸν λόβον. ἅτε 
γὰρ ἐναγγειόσπερμα ὦ ὄντα ταύτην μὲν ἐξ ἀνάγκης ἔχει; 

τρέφεσϑαι γὰρ ἄλλως οὐκ qv, τὴν δ᾽ ἐκ τοῦ ἑτέρου ué- 
govg ἀδύνατον συνεχῆ v. ἀλλήλοις ὄντα xal περιεχόμενα 

τῷ λοβῷ᾽ τὸ δ᾽ εἶναι τοιαῦτα τῆς οὐσίας. ὥστε τούτων 6 
μὲν εἰκότως ἡ φύσις εἰς ταὐτὸ τὰς ἀρχὰς ἔϑηκε, τῶν δὲ 
σιτωδῶν καϑ'᾽ αὑτά τὲ πεφυκότων καὶ περιεχομένων ἔτι 
δ᾽ ὥςπερ εὐϑέων zog ὄντων τὴν μορφὴν ἐχώρισε τὴν 
ἔκφυσιν ἀπὸ μιᾶς μὲν ἀρχῆς ἀμφοτέρας ποιήσασα συν- 
ἐχοῦς͵ δέ τενος οὔσης καὶ διηκούσης ἐφ᾽ ἑκάτερον τῶν 
ἄκρων ὥςπερ, καὶ κατὰ τὴν βλάστησιν φανερὰ διατεί-- 
ψουσα κατὰ τὴν ἐντομήν. τοῦ μὲν οὖν μὴ ὁμοίως ἔχειν 

ταύτην ὑποληπτέον τὴν αἰτέαν᾽ ἐκεῖνο δ᾽ ὁμοίως ἐν ἀμ- 1 
φοῖν ἐστιν ὥστε τὴν τῆς ῥίζης φύσιν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ 
κατὰ τὴν ἐν τῷ στάχυν καὶ τῷ λοβῷ vivedoq πρόφφυσιν 
ἀφ᾽ ov ἀμφοτέρων αἵ τροφαὶ, τοῦ μὲν καλάμου καὶ τῆς 
πρώτης βλάστης ἡ ῥίζα τῶν δὲ καρπῶν ἡ πρόςφυσις 1j 

- t6 πρὸς τὸν λοβὸν καὶ πρὸς τὸν στάχυν...... . πίπτοι δὲ 
τῶν καρυωδῶν καὶ βαλανωδῶν. καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν ἔκ- 
φυσιν οὕτως ἂν τις διέλοι. 

E CA». VII. Τὴν δὲ ταχυβλαστίαν. τοῖς χεδροποῖο 

ἀποδοίη τις ἂν διὰ τὴν ὥραν ὅτι μαλακωτέρα καὶ γονι-- 
μωτέρα τῆς χειμερινῆς᾽ ἀλλὰ μᾶλλον τούτου αἰτιάσαιτ᾽ 
ἄν τις τὴν ἀσϑένειαν δι᾽ ἣν καὶ σπείρονται πρὸς τὸ ἔαρ 
καὶ διαβλαστάνουσι ϑᾶττον᾽ τὸ γὰρ ἀσϑενέστερον ὥςπερ 

πολλάκις ἐλέγομεν εὐπαϑέστερον. τάχα δὲ καὶ τῆς πο- 
λυκαρπίας, πολυχούστερα γὰρ δὴ τὰ χεδροπὰ, τὴν ev- 

τὴν ῇ παραπλησίαν; καὶ τοῦ ϑᾶττον δὲ ἐκτελεοῦν καὶ 
μὴ καρπέξεσϑαι τὴν γῆν ἀλλὰ νειὸν ποιεῖν" ἅπαντα γὰρ 
ταῦτα ἢ τὰ τοιαῦτα συμβαίνει σχεδὸν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 
διὰ τὴν ἀσϑένειαν. καὶ γὰρ ἐκθρέψαι καὶ τελειῶσαι ῥᾷον 2 
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τὸ ἀσϑενέστερον ὥστε xol πολυκαρπεῖν καὶ τὴν γῆν ἧτ- 
rov χαρπίζεσϑαι καὶ τὴν ἔκφυσιν δὲ τὴν πρώτην óc 
καὶ ϑάττω ποιεῖσϑαι. πλὴν εἴ vt κωλύεται διὰ τὴν ἰσχὺν 
τοῦ περιέχοντος ὥςπερ ὃ κύαμος" αἰτία γὰρ τούτῳ τῆς 
δυςφυΐας ἡ τοῦ κελύφους παχύτης᾽ ἐὰν δὲ καὶ ἐφύσῃ, Ξ 
σπαρέντι δυςφυέστερον ἔτι καϑάπερ ἐδαφιξομένης τῆς 
γῆς. ἐν δὲ τοῖς σιτηροῖς καὶ ταῦϑ'᾽ ὁμολογούμενα πρός 
τὲ τὴν χρονιότητα τῆς πέψεως καὶ πρὸς τὸν καρπισμὸν 
τῆς γῆς οἷον ἥ ve πολυρριξία καὶ ἡ γλισχρότης τῶν καρ- Ὁ 
πῶν᾽ βραδέως γὰρ τὰ γλέσχρα καὶ χαϑαρὰ καὶ ἐν τοῖς 
δένδροις πεπαίνεται. δι᾿ ὃ καὶ πυροὶ κριϑῶν ὀψιαίτε- ὦ 
QoL καὶ ὀλιγοχούστεροι" καὶ αἱ ῥίξαι δὲ τῶν σιτηφῶν ΐ 
πολλαὶ καὶ κατὰ βάϑους οὖσαι καρπίζονται. μᾶλλον τὸ 
ἔδαφος, τῶν δὲ χεδροπῶν 0 τὲ καρπὸς γεωδέστερος xol 
ἡ ῥίζα μία καὶ ἐπιπολῆς καὶ ἡ σπορὰ μανή. πάντα δὲ ἢ 
ταῦτα συνεργεῖ καὶ πρὸς πλῆϑος καρποῦ καὶ πρὸς κου- ᾿ 
φότητα τῆς γῆς καὶ τὸ [μὴ] ὁμοίως καρπίξεσϑαι πρὸς $ 
ταχύτητα πέψεως. ἅπασα γὰρ ἡ δύναμις ἄνω φερομένη 
καὶ ovx ἀντισπώσης τῆς ῥίζης πλῆϑος ἀποδίδωσι καὶ ᾿ 
συνεργοῦντος τοῦ ἀέρος ἐκπέττει ῥᾳδίως. ἐπεὶ ὧν τε 
πλείων ἡ ῥίζα καὶ κατὰ βάϑους καὶ οἵ καρποὶ ξυλώδεις | 
τάχιστα ἐκκαρπίξεται τὰ ἐδάφη καϑάπερ, ὁ ἐρέβυνϑος δι᾽ 1 
ὃ χαὶ μόνος οὐ ποιεῖ νειὸν οὐδ᾽ ἐστὶ τῆς τυχούσης χώ- 
ρας ἀλλ᾽ ἀγαϑῆς. ἄλογον δὲ ἐπὶ τούτου qafeng τὸ 

ταχὺ τελειοῦσϑαι εἴπερ ἐν τετταράκοντα ἡμέραις ἢ odi ᾿ 

κρῷ πλείοσι τέλειος. αἰτίαν δ᾽ ἄν τις ὑπολάβοι τὴν 

ἰσχὺν ἣ δύναται τῶν τε ἄλλων κρατεῖν καὶ πρὸς τοῦτο 
διαρκεῖν εἴπερ καὶ ὕδατος ἐλαχίστου δεῖται πρὸς τὸ δια- 
βλαστεῖν μόνον εἶτα αὐτὸς αὑτὸν ἐχτρέφει, εἰ μὴ ἄρα τ 

καὶ ἡ ἄλμη πρὸς τὴν τελείωσιν συμβάλλεται καταξηραί- — 
vovGe καὶ ἐξικμάξουσα τὴν ὑγρότητα τὴν πλεέω τῆς συμ 
μέτρου. φαένεται δὲ συνεργεῖν πὼς τῇ γενέσει καὶ οἶς 

T 
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κεῖον εἷναι" σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ οἱ πρὸς τῇ ϑαλάττῃ βελ- 
τίους γίνονται καὶ ὅτι καταπλυϑείσης τῆς ἅλμης ἀπόλ-- 
λυται καὶ ἐκξωοῦται᾽" δι᾿ ἣν δ᾽ αἰτέαν μόνον τοῦτο σκε- 
πτέον εἰ μὴ ἄρα τῆς οὐσίας. μόνα δ᾽ ἀπὸ τῶν ῥιξῶν 
ἀποφύεται τῷ ὕστερον ἔτει πυρὸς καὶ κριϑὴ καὶ αὐτοε- 
τεῖς δὲ καὶ ἀπὸ τῶν εἰς κράστιν σπαρέντων ἑτέρου κα- 

λάμου παραβλαστάνοντος᾽ αἴτιον δ᾽ ὅτι μόνοις ὕπεστι 
πλῆϑος ῥιξῶν καὶ δύναμις, τὰ χεδροπὰ δὲ μονόρριξα 
καὶ ξυλώδη καὶ ἐπιπολῆς. ὡςαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν xa- 
ταπατουμένων ὑπὸ τῶν στρατοπέδων ὥστε μηδὲν εἶναι 
δῆλον. ἐξ ἁπάντων δὲ οἱ στάχυες μικροὶ καὶ ἀτελεῖς ἅτε 
παλιμβλαστεῖς ὄντες. 

ΙΗ Car. IX. Περὶ δὲ τοῦ εἶναι βαρύτερα τὰ χεδροπὰ 
πρὸς τὰς τροφὰς ἢ τὸν σῖτον ἡμῖν. καίπερ ἐλάττω χρόνον 
ἐν τῇ γῇ γινόμενα — δοκεῖ δὲ καὶ πρὸς κουφότητα δια-- 

φέρειν τοῦτο, δι᾽ ὃ καὶ τῶν πυρῶν of τρέμηνοι κουφό- 
τατοι καὶ τῶν κριϑῶν ὁμοίως ὡς ἐλάττονος ἐνυπάρχον-- 
τος τοῦ γεώδους διὰ τὴν βραχύτητα τοῦ χρόνου —, τοῖς. 
δὲ ἄλλοις ξώοις καὶ προςφιλῆ καὶ ἄλυπα ταῦτ᾽ εἶναι ἃ 
χαλεπώτατα ἡμῖν καὶ πάλιν ἃ ἡμῖν εὐκατέργαστα ταῦτ᾽ 
ἐκείνοις χαλεπώτατα καίπερ ἐἰσχυροτέροις οὖσι. πολλὰ 
γοῦν ἀπόλλυται χορτασϑέντα πυρῶν καίτοι τὸ γεῶ- 
δὲς ἐλάχιστον ἔχουσι. πρὸς δὴ ταύτας τὰς ἀπορίας καὶ 
εἴ τις ἄλλη παραπλησία ταύταις καϑόλου μὲν καὶ κοινὴν 
τήνδε λαβεῖν χρὴ τὴν ἀρχὴν ὡς οὐ πᾶσι ταὐτὰ πρόςφορα 
κατὰ τὰς τροφὰς ἀλλ᾽ ἑκάστοις κατὰ τὰς ἰδίας φύσεις. 
ὅπερ ἐν πολλοῖς μὲν φανερὸν ἐκ πλείστης δ᾽ ἀποφάν-- 
Gt ὡς εἰπεῖν τῶν γε γνωρίμων τὸ περὶ τὰς ἐλάφους 
αἵ τοὺς ἔχεις ἐσθίουσιν ὑφ᾽ ὧν τὰ ἄλλα ϑνήσκουσι πολὺ 
μείζω καὶ ἰσχυρότερα τὴν φύσιν ὄντα" καὶ ἐπ᾿ ἄλλων δὲ 
τό ys τοιοῦτόν ἐστι ὥστ᾽ ἀναιρεῖσϑαι ταῖς πληγαῖς ὑφ᾽ 
ὧν οὐδὲν ἄνθρωποι πάσχουσι καϑάπερ οἱ ὄφεις ὑπὸ 

10* 
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τῶν σκορπίων. ὑποκειμένου δ᾽ ovv τούτου καὶ τῶν ἄλ- 
λῶν γεωδεστέρᾳ τροφῇ χρωμένων οὐκ ἄλογον ἐκείνην 
μᾶλλον αὐτοῖς ἁρμόττειν, ταύτην δ᾽ ἀλλοτριωτέραν εἶ-- 
ναι καὶ ἀπρόςφορον καὶ διὰ τὴν γλυκύτητα καὶ τὴν ἣδο-- 
viv πλείω προρενεγκαμένων ῥήγνυσϑαι. τοῦτο μὲν οὖν 
καϑόλου καὶ κοινόν. ἴδιον δ᾽ ὅτι καὶ συμβαίνει τὰς κου- 
λίας ἐκπυευματοῦσϑαι ἢ πᾶσιν ἢ τοῖς ἔχουσιν ἐχῖνον" 
φυσῶδες γὰρ καὶ οὐκ εὐκατέργαστον ὁ πυρὸς ὠμὸς ὧν 
ἔτι δ᾽ ἧττον τὸ ἄχυρον" μέγα δὲ καὶ τὸ ἀσύνηθες εἶναι" 
τὰ γὰρ ξένα κἂν ῃ κοῦφα διαταράττει πλῆϑος λαμβά- 
νοντα. διὰ δὴ ταύτας τὰς αἰτίας ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν οὐκ 

ἀλόγως μὲν ἔχει δοκεῖ δὲ τῇ παραλλαγῇ᾽ ὡς δὲ (ἁπλῶς). 
εἰπεῖν τύπῳ πρὸς βαρύτητα καὶ κουφότητα τροφῆς καὶ 
ἡμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις τῆς κατὰ φύσιν ἑκάστοις οἰκείας 
αἱ χῶραι καὶ ὁ ἀὴρ ποιεῖ τὰς διαφοράς" τὰ μὲν γὰρ ἐκ 
τῶν εὐείλων καὶ εὔπνων καὶ λεπτογείων κουφότατα" τὰ 
δ᾽ ἐκ τῶν ψυχρῶς καὶ ἐπόμβρων βαρύτερα διὰ τὸ πλείω 

τροφὴν καὶ ἰσχυροτέραν ἔχειν. καὶ διὰ τοῦτο τοῦ μὲν 
ἄλλου πυροῦ δοκεῖ τοῦ AO vate καταπλέοντος ὁ σικε-- 
λικὸς ἰσχυρότατος εἶναι, τούτου δ᾽ ἔτι βαρύτερος μᾶλ-- 
λον ὃ βοιώτιος ὥςπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις εἴρηται" καὶ γὰρ 
ἡ χώρα πίειρα καὶ ὃ ἀὴρ ψυχρός. καὶ τὰ ἄλλα γένη τῶν 
καρπῶν παφαπλησίως ἔχει τῇ βαρύτητι. ἐν δὲ ταῖς Πιε- 
σάγγαις ὁ διαρρηγνύων ὃν εἴπαμεν ὑπερβάλλων δῆλον 

ὅτι τῇ βαρύτητι. ὁ δὲ ποντικὸς κουφότατος καὶ σκληρό- 
τατος καίπερ ψυχροῦ τοῦ ἀέρος ὄντος ὅτι καὶ τὰ σπέρ-- 
ματα καὶ τὰ ἐδάφη κουφότερα καὶ ἡ χιὼν συνεκπέττει 
μᾶλλον. ὅτι δὲ καὶ τὰ σπέρματα ῥοπὴν οὐ μικρὰν ἔχει 
φανερὸν ἐκ τῶν τριμήνων καὶ εἴ τινες ἐν ἐλάττονι χρόνῳ 

- , x 3 A Mi -" , e 

τελειοῦνται τουτου᾽ OU πολὺ γὰρ TOU γεώδους ἕλκοντες 
ἀλλὰ κουφοτέρᾳ τῇ τροφῇ χρώμενοι κουφοτέραν ποιοῦσι 
καὶ τὴν προςφορᾶν. ἔοικε δὲ καὶ ἡ ὥρα τι συμβάλλεσϑαι 

XA 
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πρὸς τὸ μὴ χρονίξειν. otov γὰρ εἰς ὀργῶσαν πίπτει τὴν 
γῆν καὶ παραπλήσιον τὸ συμβαῖνον ὥςπερ τὰ ἐπὶ τὸ 

, , - δ , 3 , ' 5." 

ξέον ἐμβαλλομενὰ τῶν ἑψομένων" οὐδεμίαν γὰρ οὐδὲ 
κἀκεῖνα λαμβάνει μόλυνσιν. εἰ δέ τινες τῶν ὀλιγοχρο- 
viov τούτων βαρεῖς ὥςπερ φασὶ τοὺς περὶ “ῆμνον ἐν- 
ταῦϑα τοῦ σπέρματος τὴν φύσιν αὐτοῦ κατάλοιπον αἰ- 
τιᾶσϑαι. καὶ περὶ μὲν τούτων ἀρκεῖ τὰ εἰρημένα. 

ΠΗ Car. Χ. Τὴν δὲ ἄνϑησιν πολυχρονιωτέραν ποιοῦν-- 

ται τὰ χεδροπὰ τῶν σιτωδῶν ὅτι τῶν μὲν ἀσϑενὲς τὸ 
P d e EP. , - - 

&v90g* εἴρηται δὲ ὅτι τὰ ἀσϑενέστερα πανταχοῦ ϑᾶττον 
" » ^ , 4 H , , N * 

τελεοῦται. δι΄ ὁ καὶ βρέχεσϑαι τὰ μὲν ov δύναται τὰ δὲ 
καὶ ξητεῖ καὶ ὀνίναται" τάχα δὲ τοῦτό γε κατὰ συμβεβη- 
κὸς ὅτι τὸ ὅλον φυτὸν εὐτραφεῖ βρεχόμενον. ὁ δὲ καρ- 
πὸς δεῖται βοηϑείας πρὸς τὴν τελέωσιν. μάλιστα δ᾽. ὃ 
κύαμος Ort μανότατον xai πολυανϑέστατον καὶ πολυ- 

, e , , , , ^ * , , 

χαρπότατον. ὁ δὲ ἐρέβινϑος ἀπόλλυται διὰ τὴν εἰρημέ- 

vqv αἰτίαν. ἀλλὰ πὲρὶ μὲν τοῦ σίτου τῆς διαφϑορᾶς Ac- 
xvéov. αἰτιάσαιτο δ᾽ ἄν τις μάλιστα τὴν ἀσϑένειαν" οὐχ 
ὑποφέρει γὰρ ἀλλὰ φϑείρεται καὶ ἀποπίπτει χαϑάπερ 
καὶ τῶν δένδρων ἐνίων ὁτὲ μὲν οἷον ἐρυσιβούμενα ὁτὲ 
δὲ ἐξυγραινόμενα λίαν. εὐλόγως δὲ καὶ ἡ ἄνϑησις οὐχ 
ἅμα πᾶσι τοῖς μέρεσι" κεχώρισται γὰρ ἐκτὸς τῶν λοβῶν 
καὶ διὰ τὴν εὐτροφίαν᾽" τὰ μὲν γὰρ ἤδη κύει καὶ ἀνϑεῖ 

* ,»»» , » κι 1 ^ ^ 3 , 
τὰ δ᾽ ἄνὼῶ προφαύξεται" δι᾽ ὁ καὶ τὰ μὲν eva καὶ τέλεια 
καίπερ ἐγγυτάτω τῆς τροφῆς ὄντα τὰ δ᾽ ἐπὶ τῶν ἄκρων 
χλωρά" τοῦτο δ᾽ οὐκ ἴδιον ἀλλὰ καὶ ἑτέρων καὶ πλειό-- 
vov κοινόν" πολλὰ γὰρ ἀνϑεῖ καὶ γονεύει κατὰ μέρος 

e ^ , ΓΌΟΝ .» » ἃ " * 
καὶ ἄμα τὴν βλάστην ἀφίησι εἰς τὸ ἄνω. δι᾿ ὃ καὶ τὰ 

μὲν τέλεα τὰ δ᾽ ἀτελῆ τὰ δὲ μέλλοντα. καὶ οὐκ ἐμποδί- 
ξεται τὰ κάτω διὰ τὴν ἐπιρροὴν καὶ τὴν ἀναφορὰν τὴν 
εἰς τὸ ἄνω. καϑάπερ γὰρ ὑποκείμενόν τι πᾶσιν ὁ καυ- 

* - 
A0g ἐξ ov τὴν τροφὴν ἔχουσιν ὥςπερ ὀχετοῦ τινος. ἡ μὲν 
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ovv ἄνϑησις εὐλόγως χρόνιός τε καὶ ἀβλαβὴς αὐτοῖς ὑπὸ 
τῶν ὑδάτων" ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ὅταν ἀπανϑήσῃ σχεδὸν 
ἐπισινέστερα τοῦ σίτου διὰ τὴν ἀσϑένειαν καὶ μάλισϑ᾽ 
ὁ κύαμος, ἀσϑενέστερον γάρ. καὶ περὶ μὲν τῶν πρὸς ἄλ- 
ληλὰα διαφορῶν τοσαῦτα εἰρήσϑω. 

Car. ΧΙ. Περὶ δὲ τῶν ὁμογενῶν τάχα ἄν τις &zto-12u 
, , 3 “᾿ , δ » 

ρήσειε τίποτ᾽ οὐκ ἐν ἴσοις χρόνοις ἅπαντα τελειοῦται 
ἀλλ᾽ οἱ μὲν τρέμηνοι τῶν πυρῶν οἱ δὲ δίμηνοι καὶ τῶν 
κριϑῶν ὡςαύτως. εἰ δὲ x«l ἐν ἐλάττονέ τινες χρόνῳ 
πλείων ἡ διαφορὰ πρὸς τοὺς χειμοσπόρους. ὁμοίως δὲ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν εἰρημένων τάχα 
δὲ καὶ μόνων αἵ διαφοραί. καὶ τοῦτ᾽ εὐλόγως" τὰ μὲν 
γὰρ ὄσπρια σπαφέντα χειμῶνος οὐχ ἂν ὑπομείνειε διὰ 
τὴν ἀσϑένειαν πλὴν εἴ τινῶν ὀλίγων. ogofov γὰρ σπείέ- 

ρουσι καὶ πρώϊον ὥστε μὴ ὥρα καταλείπεται" ἡ κριϑὴ 
δὲ καὶ ὁ πυρὸς ἀμφοτέρως καὶ ὅσα μήτρην ἁπλῆν ἐλάτ-- 
τους καὶ ἀσϑενεστέρους φέρει τοὺς στάχυς. τοῦτο μὲν 
οὖν ὡς χαϑόλου τῷ γένει πρὸς τὸ γένος. τὸ δὲ μὴ ἐἰσο-- 
χρονέους εἶναι κοινὸν καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων᾽ ἔστι γὰρ ἐν 
ἑκάστοις τὰ μὲν πρώϊα τὰ δ᾽ ὄψια καϑάπερ ἄμπελος 
συκῆ μηλέα ἄπιος. αἴτιον δ᾽ ἐν ἀμφοῖν ὅτι τῆς ἰδέας φύ- 
σεῶς ἡ διαφορὰ τὸ δ᾽ ὄνομα κοινὸν ὥςπερ καὶ ἐν τοῖς 
ξώοις ἐπὶ τῶν κυνῶν, οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνο τὸ γένος ἕν. ἡ δ᾽ 
αἰτία παραπλησία καὶ διὰ τί τὰ μὲν πρώϊα τὰ δ᾽ ὄψια. 
εἴτε γὰρ ϑερμότης εἴτε ψυχρότης εἴϑ᾽ ὅτι ποτὲ καὶ ἐν-- 
ταῦϑ'᾽ ὁμοίως τὸ αἴτιον. καὶ καϑόλον μὲν οὕτω. τοῖς δὲ 
σπέρμασι καὶ ἐμφανέστερον x τῶν συμβαινόντων τὸ 
αἴτιον. ὁ μὲν γὰρ χειμοσπορούμενος. πυρὸς πολύρριξος 
ὧν καὶ ἐνταῦϑα πρῶτον ἀποδοὺς τὴν δύναμιν ἀποδί- 
δωσι πλῆϑος καλάμου, καὶ γὰρ πολυκάλαμορ. ὁ δὲ τρί- 
μήνος καὶ δίμηνος ὀλιγόρφιξος καὶ ὀλιγοκάλαμος δι᾿ ὅτι 
τήν τε ἀναφορὰν eU9Ug ἄνω ποιεῖται καὶ τὴν τελείωσιν 
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ταχεῖαν, δᾷον γὰρ τὸ ἔλαττον ἀποτελεῖσθαι" δι᾽ ὃ καὶ ὁ 
μὲν πολύχους ὁ δ᾽ ὀλιγόχους καὶ κοῦφος. ὁ δὲ βαρὺς 
ὥςπερ ἐλέχϑη πλείω τὴν τροφὴν ἕλκων καὶ ϑολερωτέ- 
ραν ἡ δ᾽ ἀναδρομὴ ταχεῖα κατὰ λόγον ἅτε καὶ μὴ χρονί- 
ξοντος ἐν ταῖς ῥέξαις δι΄ ὀλιγότητα. μέγα δὲ καὶ ἡ ὥρα 
συνεργεῖ" καὶ γὰρ ὁ πολύρριξος σπαρεὶς ἐν ταύτῃ ϑᾶτ- 
τον ἀναβλαστάνει καὶ ὀλιγοκαλαμώτερος καὶ ὁ στάχυς 
μικρὸς καὶ ὀλιγόπυρος. ὁ δὲ τρέμηνος πρωϊσπορηϑ εὶς 

οὐκ ἂν ὑπομείνειξε διὰ τὴν ἀσϑένειαν. ἄτοπον δὲ καὶ 
ὑπεναντίον τὸ συμβαῖνον εἰ βαρεῖς οἵ ὀλιγοχρόνιοι κα- 
ϑάπερ οἱ περὶ ἀἷνόν φασι τοὺς ἰσημερίνους. λοιπὸν γὰρ 
αἰτιᾶσϑαι τὴν ἰδίαν φύσιν ἣν ὁρῶμεν ἐν πλείοσι μεγά- 
λας ἔχουσαν διαφορὰς καὶ κατὰ τὴν ἔκφυσιν καὶ τελεί-- 
Qv καὶ κατὰ τὰς ἰδίας μορφὰς οἷον μεγέϑους καὶ μι- 
κρότητος καὶ σχήματος" καὶ τὸ πολυάχυρον εἶναι καὶ μὴ 
κατωφελῆ τὸ πρὸς ἡμᾶς κατὰ τροφὴν καὶ σίτησιν. τάχα 
δὲ καὶ τὰ γένη ποιοῦσιν αἵ χῶραι ἥτοι πάντα ἢ ἔνια" 
συνεξομοιοῦσι γάρ πως ἑαυταῖς ἢ διαφορὰν γενῶν ἐμ-- 
ποιοῦσιν καὶ πρὸς τὸ χρήσιμον, ὥςπερ τῷ ϑρᾳκίῳ πυρῷ 
τὸ πολύλοπον εἶναι καὶ ὀψιβλαστῆ᾽ διὰ τοὺς γὰρ χει- 
μῶνας ἄμφω συμβαίνει. καὶ διὰ ταῦτα καὶ ἐν ταῖς ἀλ-- 
λαις πρωϊσπορούμενος ὁ ϑρῴκιος ὀψὲ διαβλαδτάνει καὶ 
ἐξαύξεται καὶ πάλιν ὁ παρὰ τῶν ἄλλων ἐκεῖ σπειρόμενος 

ὀψὲ βλαστάνει" γέγονε γὰρ οἷον φύσις ἤδη τὸ ἔϑος. οἷον 
ἐν τοῖς Ἐπισυνάγγαις καλουμέναις τῆς AGíag οἱ διαρρη- 
γνύναι λεγόμενοι “καὶ οἵ τὰ μεγέϑη τοῖς πυρῆσιν ἴσοι 
χώρας ἐδιύτητι καὶ φύσει τὰς δυνάμεις ἔχουσι ταύτας 
καὶ οὐκ ἂν τηροῖεν μετενεχϑέντες. ὃ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀμ- 
πέλων λέγουσιν ὡς ὅσα χώρας εἴδη τοσαῦτα καὶ ἀμπέ- 
λων τοῦτ᾽ ἀληϑὲς καϑόλου. καὶ οὐχ ἧττον ἐφ᾽ ἑτέρων 
ἐὰν ἅμα τῇ χώρᾳ καὶ τὸν ἀέρα τις προςϑῇ. διὰ τοῦτο 
γὰρ αἵ vs ἀνωμαλίαι τῶν καρπῶν ἀπὸ τῶν αὐτῶν φυ- 
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τευομένων. αἵ ϑ᾽ ὅλως ἀκαρπίαι μὴ φερούσης τῆς χώρας. 
7 ἐκ δυοῖν γὰρ ἢ καὶ πλειόνων ὅταν γένηταί τι δύναμιν. 
ἐχόντων ἀνάγκη κατὰ τὰς τούτων διαφορὰς καὶ τὸ ὅλον 
διαφέρειν, ὃ καὶ ἐπὶ τῶν ξώων συμβαίνει" καὶ γὰρ καὶ 
τῷ ἄρρενι καὶ τῷ ϑήλει καὶ τῇ χώρᾳ καὶ τῷ ἀέρι καὶ 
ἁπλῶς ταῖς τροφαῖς λαμβάνουσι διαφορὰς ὅϑεν καὶ γε- 
νῶν ἰδιότητες γίγνονται καὶ πολλάκις τὸ παρὰ φύσιν 
ἐγένετο κατὰ φύσιν ὅταν χρονισϑῇ καὶ λάβῃ πλῆϑος. 

8 ἀλλὰ γὰρ τοῦτο καϑόλον μὲν καὶ κοινόν. αἱ δὲ τῶν 
σπερμάτων διαφοραὶ γένονται διὰ τὰς εἰρημένας αἰτέας" 
ἐπεὶ καὶ τοῦ ϑᾶττον τελειοῦσϑαι παρά τισιν, ὥςπερ. ἐν 
“Αἰγύπτῳ φασὶ μηνὶ πρότερον ἢ ἐν τῇ Ἑλλάδι, τὸν ἀέρα 
τις ἂν αἰτιάσαιτο μαλακὸν ὄντα καὶ εὐτραφῆ᾽ τὸ δ᾽ ὅλον 
ἐν δυοῖν τούτοιν ϑετέον τὰς αἰτίας ὥςπερ εἴρηται ἀέρι 
καὶ ἐδάφει. τὸ γὰρ αὖ περὶ Μῆλον συμβαῖνον τῆς τελε-- 
σεως ὥστε τὸν ὕστατον σπείροντα ϑερίξειν ἅμα τοῖς 
πρώτοις ἐπὶ τὴν χώραν ἀνοιστέον ὡς εὔτροφον, ὁ γὰρ 

9 ἀὴρ παραπλήσιος. τὸ γὰρ μὴ ἰσοχρονεῖν τὰ σπέρματα 
καϑάπερ καὶ và ξῶα παρὰ πᾶσιν ὁποιαςοῦν οὔσης τῆς 
χώρας οὐδὲν ἄτοπον. ἐκεῖνα μὲν γὰρ ἐν ἑαυτοῖς ἔχει 
τὰς ἀρχὰς τὰς κυριωτάτας τὸ δὲ σπέρμα καὶ ὅλως τὸ φυ- 
τὸν ἐν τῷ ἀέρι μᾶλλον. εἰ δὲ μὴ τήν ye πρὸς βλάστησιν 
καὶ ὅλως γένεσιν καὶ διαφϑοράν. διόπερ οἷον ἂν ἢ τὸ 
ἔτος ἀκολουϑεῖ καὶ τὰ τῶν καρπῶν ἔν τὸ τοῖς ἄλλοις καὶ 

10 ἐν τῇ πρωϊότητι καὶ ὀψιότητι. σύμφωνον δὲ τρόπον τινὰ 
καὶ οὐ πόρρω τούτων καὶ τὸ μὴ κινεῖσϑαι πρότερον μήτε 
σπέρμα μηδὲν μήτε φυτὸν ἀλλὰ κατὰ τὴν οἰκείαν ὥραν. 
ὃ καὶ ϑαυμάξεται περὶ τῶν σπερμάτων ὅτι διαμένει πρὸς 
τὸ ϑέρος ἔνια καὶ οὐ διαφϑεέρεται πολλῶν ὑδάτων καὶ 
εὐδιῶν γενομένων. ἐπεὶ τό γε μὴ διαβλαστάνειν ἧττον 
ἄλογον μὴ ἔχοντα τὴν οἰκείαν κρᾶσιν. αἴτιον δὲ τούτου 
πως ὑποληπτέον, ἐς ἀσφαλὲς τῆς φύσεως πρὸς ἄμφω τι-- 



4 

DE CAUSIS PLANT. IV. 19. 153 

ϑεμένης ἐν τῇ τῶν περιεχόντων ἰσχύϊ" φαίνεται γὰρ τὰ 
μὲν ξυλώδη καϑάπερ τὰ ἀνϑικὰ τὰ δὲ πολυχέτωνα τὰ δ᾽ 
ἄλλας τοιαύτας ἔχοντα φυλακάς. καὶ ταῦτα μὲν δὴ κοινά 
πῶς τῆς φύσεως. 

Η Cae. XII. Ὑπὲρ δὲ τῶν σπερμάτων πῶς ποτε τὰ 
τεράμονα ἢ ἀτεράμονα γένεται πότερα διὰ τὴν χώραν ἢ 
διὰ τὸν ἀέρα καὶ τὰς ἰδίας διαϑέσεις ἢ δι᾿ ἄλλο τι πάϑος 
καὶ πάντα ἢ ἔνια. δοκεῖ γὰρ δὴ καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν 
κυάμων καὶ φακῶν συμβαίνειν, πολλάκις δὲ καὶ τὸ χω- 
oiov ὁτὲ μὲν τεράμονα φέρειν ὁτὲ δὲ ἀτεράμονα τῆς αὐὖ- 
τῆς ἐργασίας τυγχάνον καὶ τῶν συνεχῶν αὔλακος μόνον 
διειργούσης τὸ μὲν ἀτεράμονα τὸ δὲ τεράμονα᾽ καὶ τῶν 
σπερμάτων ὁτὲ μὲν ἐκ τῶν ἀτεραμόνων τεράμονα γένε--: 
σϑαι ὁτὲ δ᾽ ἐκ τῶν τεραμόνων ἀτεράμονα. κατὰ δὲ τὴν 
ἔκφυσιν καὶ βλάστησιν καὶ τὴν ἁδρότητα καὶ εὐκαρπίαν 
οὐδὲν διαφέρει τὸ ἀτέραμον ὡςάν τι νενοσηκὸς ἢ πεπο- 
νηκός. ὑπὲρ δὴ τούτων ἢ εἰ ἄλλο τι συνάπτει πρὸς τὴν 
ἀπορίαν ταύτην πρῶτον ἐκεῖνο λεκτέον ὅτι τὸ τεράμον 
καὶ ἀτεράμον πρὸς τὴν πύρωσιν λέγεται καὶ διάχυσιν 
καὶ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν πρὸς τὴν τροφὴν τὴν ἡμετέραν. τὸ 
μὲν γὰρ εὐδιάχυτον καὶ τῇ ἑψήσει ταχὺ ἀλλοιούμενον 
τεράμον τὸ δ᾽ ἀδιάχυτον ἢ ἀναλλοίωτον ἢ βραδέως ἀλ- 
λοιούμενον ἀτεράμον. τοιοῦτον δ᾽ ἑκάτερον εἰ τὸ μὲν 
μανὸν εἴη καὶ μαλακὸν τὸ δὲ πυκνὸν καὶ σκληρόν" οὕτω 
[γὰρ] ἂν τὸ μὲν δέχοιτο τὴν ϑερμότητα καὶ ὑγρότητα δὲ 
ὧν ἡ διάχυσις τὸ δ᾽ οὐ δέχοιτο ἀλλ᾽ ἀποστέγοι τῇ πυκ- 
ψότητι καὶ σκληρότητι. διῃρημένου δ᾽ οὕτω τοῦ τερά- 
μόνος καὶ ἀτεράμονος σχεπτέον παρὰ τίνας καὶ ποίας 
τινὰς αἰτίας ταῦτα συμβαίνει. τὸ μὲν οὖν ἁπλοῦν ἐκεῖνο 
καὶ [νῦν] ἀληϑὲς ὃ καὶ ἐπὶ τῶν πρότερον εἴρηται δι᾽ ὅτι 
παρὰ τὴν τροφὴν τὰ τοιαῦτα γίνεται πάντα τῷ ποιάν τὲ 
καὶ ποσὴν εἶναι. μεϑίστησι γὰρ αὕτη" συμβαίνει γὰρ τὰ 
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μὲν ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς καὶ διακόπροις καὶ λεπτογείοις καὶ 
ἡλιοβόλοις κούφην τε τὴν τροφὴν καὶ εὐκατέργαστον 
ἔχειν ὥστε καὶ τὰ ξυνιστάμενα μανὰ καὶ μαλακὰ γένε- 
σϑαι. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰ λήμνια τεράμονα. δι᾿ ὅτι 
τοιαῦτα τὰ ἐδάφη. τὸ γὰρ ὅλον τὴν γῆν τεράμονά τινες 
καλοῦσι τὴν τοιαύτην, ἐν δὲ τῇ τεράμονί φασι γίνεσθαι 

[τεράμονα]. τεράμονα δὲ καὶ τὰ ἐν Αἰγύπτῳ διά τε τὸ 
ἔδαφος καὶ διὰ τὸν ἀέρα΄ τὸ γὰρ ϑερμὸν οἰκεῖον τῇ τε- 
ραμότητι καὶ ὅλως τῇ πέψει" δι᾿ ὃ καὶ và κοπριξόμενα 
προτερεῖν φασι τῶν ἀκοπρίστων σχεδὸν εἴκοσιν ἡμέραις. 
τὰ μὲν οὖν ἐν τῇ ἀλεεινῇ καὶ κούφῃ διὰ ταῦτας τὰς αἰ- 
τίας τεράμονα τὰ δ᾽ ἐν τῇ ψυχρᾷ καὶ πιεέρᾳ καὶ γλέσχρᾳ 
καὶ ὥςπερ Ἀεραμέᾳ. καὶ ἔτι δὲ τῇ λειμωνίᾳ καὶ ἐφύδρῳ 
καὶ ἑλώδει πάντ᾽ ἀτεράμονα διά ve τὸ πλῆϑος καὶ τὴν 
ἰσχὺν τῆς τροφῆς πυκνά τε καὶ βαρέα καὶ σκληρὰ τοῦ 
γεώδους τε πολλοῦ καὶ τοῦ ψυχροῦ καταμιγνυμένων᾽" ἡ 
γὰρ δὴ πῆξις καὶ ἡ πύκνωσις ἐκ τούτων ἐξ ὧνπερ καὶ ἡ 

σκληρότης. ἐν δὲ τοῖς ἑλώδεσι καὶ ἐφύδροις ἀχρεῖα τὸ 
ὅλον" οὐ γὰρ ἐνδιδοῖ βφεχόμενα δι᾿ ὃ καὶ καταχρῶνται 
πρὸς τὰς ὗς. αἵ μὲν οὖν ἐκ τῶν ἐδαφῶν αἰτίαι σχεδὸν 
αὗται. ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ ὕδατα τὰ οὐράνια καὶ ὁ ἀὴρ συν- 
εργεῖ ταῖς τροφαῖς διὰ τοῦτο ταῖς γε ἐπομβρίαις ἀτε- 
ράμονα μᾶλλον γένεται πλέονος οὔσης καὶ ἀπεπτοτέρας 
τῆς τροφῆς. σχεδὸν γὰρ τοῦτο συμβαΐίνει καὶ εἰ ἐκ τῆς 
τοιαύτης γῆς καὶ εἰ τοιαύτη τοῦ ἀέρος ἡ ψυχρότης ὥστε 
ἔνυδρός τις εἶναι καὶ μὴ πνευματική᾽ πῆξιν γὰρ οὕτω 
ποιήσει καὶ πύκνωσιν. διῃρημένων δ᾽ εἰς ταῦτα τῶν 
αἰτίων οὐδὲν κωλύει καὶ τὸ αὐτὸ χωρίον ὁτὲ μὲν τερά- 
μονα φέρειν ὁτὲ δὲ ἀτεράμονα μὴ ὁμοίων ἀλλ᾽ ἐναντίων. 
γινομένων τῶν ἐκ διὸς καὶ τῶν διειργομένων αὔλακε, 
τὰ μὲν τεράμονα τὰ δὲ ἀτεράμονα γίνεσϑαι εἴπερ TOU. 

^ * s ' 
μὲν τοιόνδε τοῦ δὲ τοιόνδε τὸ ἔδαφος. ὥςπερ γὰρ ἐν τοῖς, 
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“μετάλλοις ῥάβδους οὕτως κἂν τοῖς ἐργασέμοις υπολα- 

Bev χρὴ διατετάσϑαι τὴν μὲν τοιάνδε τὴν δὲ τοιάνδε 
παρ᾿ ἀλλήλας ὥστε τῶν αὐτῶν ἐκ τοῦ ἀέρος γινομένων 
ταῖς ἰδίαις δυνάμεσι ποιεῖν τὰς διαφορὰς, ὁτὲ δὲ καὶ 
τοῦ αὐτοῦ χωρίου μικρόν τι μέρος εἶναι τοιοῦτον" ὡς- 
᾿αὐτως δὲ καὶ εἴ Us ἀέρος ἢ πνεύματος προςπέσοι τοι- 
"αὐτὴ Ψυχρύτης ὥστε ποιῆσαι πῆξιν ἢ καϑ' ὅλον ἢ κατὰ 
μόριον. ὃ καὶ κατὰ τὴν φϑορὰν συμβαίνει τῷ τὰ μὲν 
παραλλάττειν τὰ δ᾽ ἐπιβαίνειν. καὶ εἴ id ἐν αὐτοῖς τοῖς 

σπέρμασιν ἀνόμοια διάϑεσις ὑπάρχει᾽ τὰ γὰρ ἀσϑενέ- 
᾿στερα δῆλον ὡς εὐπαϑέστερα, τὸ δ᾽ ἀσϑενὲς κἂν ΠΣ 
! 'γένοιτο τῷ λαμβάνειν τινὰ μεταβολὴν ἐν ἑαυτῷ. δι᾽ 
«καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ καυλοῦ κυάμῶν οὐδὲν ku 

: 'τῶν μὲν & ἀτεράμονα τὸν λοβὸν εἶναι καὶ ἐν τῷ αὐτῷ λοβῷ 
τκαϑάπερ τινές φασι εἴπερ λέγουσιν ἀληϑῆ᾽ τὸν μὲν γὰρ 

,ἀσϑενέστερον εἶναι τὸν δὲ ἰσχυρότερον ἐνδέχεται. τῆς 
18^ ἀσϑενείας τοῦ κυάμου κἀκεῖνο σημεῖον ἂν τις λάβοι", 
“μόνος γὰρ δοκεῖ μεταβάλλειν τὴν χρόαν ἐκ λευκοῦ μέ- 
"λας. ὅτι δὲ πῆξίς τις καὶ πύκνωσίς ἐστιν ὑπὸ τοῦ ψυ- 
χροῦ δι᾽ ἣν ἀτεράμονα γένεται μαρτυρεῖ καὶ τὸ περὶ Φι- 
ολέππους συμβαῖνον περὶ τοὺς κυάμους" ἐκεῖ γὰρ σφόδρα 
Ψυχροὶ ἄνεμοί τινες γίνονται" ἐὰν οὖν ἐν τοῖς ἀχύροις 
| ux) ἠλοημένοι ἐν τῇ ἅλῳ κατατεϑῶσιν οὐ μεταβάλλουσιν 
ἀλλὰ τεράμονες" ὁτὲ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν ἀχύρων ὁτὲ δ᾽ 
ὑπὸ τῆς πρὸς ἀλλήλους συναφῆς σκεπάξονται καὶ ἅμα 
| td) τῆς γῆς ϑερμότητι" ὅταν δὲ μετέωροι ληφϑῶσι τό τε 
πνεῦμα μᾶλλον ἰσχύει καὶ οὐδαμόϑεν ἐχόντων σκέπην 
εὐρδύεται καὶ πήγνυσιν" ἅμα δὲ καὶ ἀσϑενέστατοι τότε 

“ψέγνονται γυμνούμενοι πρῶτον τῶν ἀχύρων καὶ τῆς 
ϑερμότητος τῆς περιεχούσης. αἷ δὲ μεγάλαι μεταβολαὶ 
μάλιστα κινοῦσιν. ἐπιγενομένου δὲ χρόνου καὶ ὥςπερ 
ἤδη συνεστηκότων ἐὰν διϊκμῶνται πάλιν μηδὲν πάσχειν 
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ὑπὸ TOU πνεύματορ᾽ ἰσχυρότερόν τε γὰρ ἤδη καὶ τὸ κέ- 
λύφος τὸ περιέχον. τὸ ὃὲ πλείω Xoóvov ἐᾷν ἠλοημένους, 
ὑπαιϑρίους ποιεῖν ἀτεράμονα ὥςπερ τινές φασιν οὐκ 
ἄλογον" ἀποψύχονται γὰρ δῆλον ὅτι μᾶλλον τοῦ συμμέ-- 

τρου xal ἅμα κατασκληρύνονται. ἀκόλουϑον δέ zog 
τούτῳ καὶ ὅτι τὸ μετὰ τὴν σπορὰν εὐϑὺς ἐπιγινόμενον, 
ὕδωρ ἀτεράμονας ποιεῖ" ἀσϑενῆ γὰρ αὐτὸν λαβὸν ἐν τῷ 
διαβλαστάνειν ὄντα κατέψυξεν ὃ πρὸς μὲν τὴν φύσιν 

10 οὐκ ἔβλαπτε πρὸς δὲ τὴν ἕψησιν. ἐν ἑτέροις δὲ καὶ δι᾿ 
ἄλλα τῆς δυνάμεως οὔσης οὐκ ἄλογον τὸ μὲν ὑπάρχειν 
τὸ δὲ μή. τό τε γὰρ ἀβλαστὲς καὶ ἄγονον ἢ καὶ δυςαυξὲς 
ὅταν χακωϑῇ πρὸς τὴν γέννησιν οὐκ ἄλογον. οὐδ᾽ ἐξ 
ἀτεραμόνων τεράμονα γένεσϑαι σπαρέντα πάλιν" ὑπὸ 
γὰρ τῶν αὐτῶν ἐναντέως διατιϑεμένων ὥςπερ εἴπομεν 
οὐκ ἄλογος ἡ τεραμότης. ὥστ᾽ εἰ ὁ ἀὴρ καὶ τὰ ὕδατα 
καὶ τὰ ἐδάφη τοιαῦτα τί κωλύει καὶ τὰ σπέρματα μετα- 

11 βάλλειν. εἰ δὲ συμβαίνει τὰ μὲν τεράώμονα μᾶλλον ἐν- 
δεδωκέναι τὰ δὲ ἀτεράμονα περιτετάσϑαι τῷ κελύφει 
καϑάπερ τινές φασι καὶ καταχασμωμένων τὰ μὲν μετας- 
βάλλειν τὴν χρόαν τὰ δὲ μὴ καὶ τὰ ἐγχυλότερα ϑεριξό- 
μενα τεραμονέστερα γίνεσϑαι, καὶ γὰρ τοῦτο λέγουσιν, 
οὐϑὲν ἄτοπον᾽ T τὲ γὰρ περίτασις σκληρότητος καὶ πή- 
ξεως καὶ ἁδρύνσεως οὐϑὲν δὲ τούτων ἀλλότριον τοῖς 

ἀτεράμοσιν. τό τε μὴ ἀλλοιοῦσϑαι καταπνεόμενα σημαΐ- 
γνει σχληρότητά τινα καὶ ἀπάϑειαν, ϑάτερον δὲ τούὐναν- 
τίον᾽ καὶ τὸ μὴ ἔγχυλα ϑερίξεσϑαι σκληρότητα πλέω καὶ 

12 πῆξιν τὸ δὲ ἄγαν σκληρὸν οὐκ εὐδιάχυτον. ὃ ὃ χαὶ ἐπὶ 
τῆς ἅλω φασί τινὲς ἂν συμβῇγίνεσϑαι ἀτεράμονα οὐκ 
ἄγαν τοῦτό γὲ λέγοντες πιϑανόν. ὴ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἡλίου 
ξηρότης ἀχυλότερα μὲν ποιεῖ καὶ ἧττον ἡδέα εὐεψητό- 
τερα δὲ οὐδὲν ἧττον ἀλλὰ μᾶλλον. τὰ γοῦν ἐρέγματα 
διηλιωϑέντα ϑᾶττον διαχεῖται. εἰ δ᾽ ἄρα καὶ τοῦτ᾽ ἀλη: 
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᾿ϑὲς οὐκ ἐναντιοῦται τοῖς πρότερον. οὐδ᾽ εἰ παλαιού- 
i ueve γίνεται μᾶλλον ἀτεράμονα᾽ καὶ γὰρ οὕτω ξηρό- 

“τέρα συμβαίνει γίνεσϑαι διά Té TOU περιέχοντος καὶ d ὑπὸ 
τῆς δεεκενοῆς, τοῦ ϑερμοῦ ὃ συνεξάγει καὶ τὸ ὑγρόν. 

εὔλογον δὲ καὶ ϑᾶττον καὶ μᾶλλον κόπτεσϑαι τὰ τερά- 

jpova: καὶ γὰρ γλυκύτερα, ταῦτα δὲ μᾶλλον ξωοποιεῖ; 
“καὶ πεπεμμένα; μεταβολὴ ὃὲ xol τούτων ϑᾶττον. καὶ 

“ταῦτα μὲν ἃ ἂν ἔχοι. τὰς εἰρημέναβ αἰτίας. τὸ δὲ μόνα τῶν 13 
"ὀσπρίων ἢ ἢ καὶ τοῦ παντὸς σίτου κύαμον καὶ φακὸν ἄτε- 

| '᾿θάμονα γίνεσϑαι ψεῦδος ὑποληπτέον ἀλλὰ μάλιστα δια- 
| “πειρώμενοι τούτων διὰ τὴν χρείαν ταῦτα μόνα φαμὲν 
ὅτι τοῖς μὲν ἀλήϑοντες χρώμεϑα τοῖς δ᾽ ὅλοις" αὕτη δ᾽ 
οὐ μικρὰ διαφορά" καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνων εἰ λεπτύνοντες 
τοὐκ ἂν ὁμοίως ἔνδηλον ἦν. ἐκφαίνεται γοῦν καὶ ἐπὶ τῶν 
"ἐρεβίνϑων. καὶ τῶν ἄλλων ἑψομένων ὅλων τὸ ἀτεράμον. 
εἰ δ᾽ ἀτεράμονα uova ταῦτα οὐδὲ τοῦτ᾽ GAoyov' ἀσϑε- 
Ἱνέστερα γὰρ ὡς εἰπεῖν. τὸ δ᾽ ἀσϑενὲς παϑητικώτερον. 

ID δὲ λέγουσιν οἱ πολλοὶ OTL τὸ κερασβόλον ἀτεράμον yt- 
Ἵψγεται μή ποτ᾽ ἄγαν εὐηϑὲς ἡ ῃ" σχληρότερος γὰρ ὁ λέϑος 

πρὸς ὃν πολλάκις πρφορπέπτει τὰ σπέρματα. κἂν μὴ προς- 
τκόψῃ μηδὲ βουσὶν & ἀροτριᾷ τις οὐδὲν ἧττον ἀτεράμον γί- 
νεται. περὶ μὲν οὖν τούτων ἱκανῶς εἰρήσϑω. 

Car. XIII. Ὅσα δὲ τῶν ὁμογενῶν μὴ ἅμα διαβλα- 
τάνει τοῖς ἄλλοις ἀλλ᾽ ὕστερον πολλῷ καϑάπερ ἐλέχϑη 
«τερὶ τοῦ τευτλίου παραπλησία τις ἡ αἰτία ταύτῃ καϑά- 
«veo εἴπομέν ἐστιν ὥςπερ γὰρ πρὸς ἕψησιν καὶ ὅλως 
-τύρωσιν ἀτεράμονα, καὶ πρὸς ἔκφυσιν οὕτω καὶ πρὸς 
βλάστησιν᾽ ἡ γὰρ τοιαύτη ἀτέλειά τις τῶν σπερμάτων. 
ιὐμοέως δὲ ἐπὶ πάντων ὧν τοῦτο συμβαίνει. περὶ μὲν οὖν 
"tovtov ἐπισκεπτέον. περὶ δὲ τοῦ ἰσχυρότερα καὶ εὐχυ-- 9 
"Λότερα γένεσϑαι καὶ νοστιμώτερα ἢ ἀνοστότερα καὶ πρὸς 
'πὴν σίτησιν βελτέω ἢ χείρω τὰ μὲν τοῖς τύποις διαφέρει 
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καϑάπερ εἴρηται τῷ ξηρότερα ποιεῖν καὶ πυχνότερα καὶ 

ξυνεστηκότα μᾶλλον οἷον τὰ ὀρεινὰ τῶν πεδεινῶν καὶ 

ἔτι μᾶλλον τῶν ἐπόμβρων". εὐπνούστερά τε γὰρ καὶ ἐν. 
τροφῇ συμμετρότερα. νοστιμώτερα δ᾽ ἐκ τῆς αὐτῆς παρὰ 
τὴν τοῦ ἀέρος κρᾶσιν" οὐ γὰρ πάντως ὅταν πλεῖστος καὶ 
ἁδρότατος γένηται καὶ νοστιμώτατος ἀλλ᾽ ἑτέραν δεῖ 
διάϑεσιν ἔχειν. δοκεῖ δὲ μεγάλα συμβάλλεσϑαι καὶ ἡ 
σχκάλσις πρὸς τὸ νοστιμώτερον ποιεῖν καὶ τὸ ἐγχυλότερα 
ϑερίξειν" ἐξαναλωϑέντος γὰρ παντὸς τοῦ ὑγροῦ καὶ 
χείρω πρὸς τὴν σίτησιν καὶ ἐλάττω. τὰ δ᾽ ὕσπρια ϑερί- 
ξουσιν ἐγχυλότερα καὶ πρὸς τὸ δύνασϑαι συλλέγειν, ξη- 
ρανϑέντα γὰρ καταρρεῖ. τὸν δὲ ̓ ϑέρμον ἤδη λήγοντος. 

τοῦ ϑέρους ἀνυγραινομένου τοῦ ἀέρος κατὰ τὸ ἑωϑυνόν" 
ἂν γὰρ πρότερον ϑέγῃ τις ἐκπέπτει καὶ οὐκ ἔστε λαβεῖν. 

καὶ ταῦτα μὲν ὡς γεωργικά: τὰ δὲ τῆς φύσεως οἷον τὸ 
ἁδρύνειν τὰ πνεύματα, καὶ τὸ βόρεια μᾶλλον καὶ ὅλως ἃ 
ἑχάστοις ψυχρὰ καὶ τἀναντία δὴ φϑείρειν καὶ oca δὴ 
τοῖς ὕδασιν ἢ τοῖς πνεύμασιν ἀπόλλυνται τοῖς. maga 

Qot6, ὥςπερ ἐλέχϑη περὶ ἐρεβίνϑων τῶν ἀνϑούντων. ὃ ὁ δὲ 
κύαμος ἐὰν πνεῦμα ἐπιγένηται λαμπρὸν. καὶ ὁ πυρὸς καὶ 
ἡ κριϑὴ καὶ ἀπηνϑηκότα ὑγρὰ δ᾽ ἔτι &v ληφϑῇ᾽ δια- 
σνεῖται γὰρ καὶ κοπτόμενα πρὸς ἄλληλα κενοῦται. T&— 

λεουμένων δὲ ἐ ἐπιγινόμενον ὕδωρ ἐ ἐναντίως τὴν μὲν xQu- 
9v βλάπτει τὸν δὲ πυρὸν ὠφελεῖ nisiopup καὶ γὰρ 

γυμνὴ καὶ τὸ ὅλον ἀσϑενὴς, ὁ δὲ καὶ ἐν χιτῶσι καὶ πυχΞ 

νότερον χαὶ ἰσχυρότερον. ὥστε “τὴν μὲν ὀλίγης lias 
τροφῆς x«i σχεδὸν τῆς ἀπὸ τοῦ ἀέρος μόνης τὸν δὲ πλεί 

νος" ἔτι δὲ ἰσχυρότερος ὧν καὶ κατακρατεῖ καὶ συμπέτ- 

TEL μᾶλλον καὶ τὸ ὅλον οὐδὲ πολλὴν δέχεται διὰ τὴν 
πυκνότητα καὶ τοὺς χιτῶνας; ἢ δὲ πλείω τε ἕλκει wot 
τὴν φύσιν οὖσα καὶ ταύτην οὐ καταπέττει δι᾿ ἀσϑένεια 

καὶ ὑγρᾶς γενομένης ὃ ἥλιος ἅμα τῇ ἐπιγενομένῃ ol 

b 

; 
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ἄγει. τὴν οἰκείαν ὑγρότητα συνεφελκομένην. καὶ τὰ 
πνεύματα δὲ κόπτοντα φϑεέρει μᾶλλον. διὰ τὴν ἀσϑέ- 

Ἡνειαν. ἀπορεῖται δὲ καὶ διὰ τί ἁδροῦ ὄντος τοῦ σίτου 
καὶ σχεδὸν ὥςπερ ξηροῦ ἐφυσϑεὶς οὐχ ὅτι βελτίων ἀλλὰ 

᾿ φαὶ χείρων γίνεται, ἐὰν δὲ ϑερισϑεὶς εἰς ϑωμοὺς Gvr- 
. φτεϑῇ adoóregog. καὶ βελείων" ἔνιοι δὲ καὶ ῥαίνουσιν. 

᾿ς αἴτιον δὲ ὅτι τότε μὲν ἀνυγραίνεται καὶ 0 ἥλιος ὅταν 
ἀναλάμψῃ συνεξάγει τὴν οἰκείαν ὑγρότητα καὶ ἰσχάνει" 
ὅταν δὲ εἰς ϑωμοὺς συντεϑῇ συνικμάξεταί τε καὶ ἡ ἀνα- 
γομένη ἀτμὶς λεπτὴ καὶ πνευματώδης οὖσα παρειςδύε- 
ται καὶ ἁδρύνει τοὺς ὄγκους. τἀυτὸ δὲ τοῦτο συμβαίνει 
καὶ ὅταν εἰς τὰ οἰκία τεϑῇ χύδην, δι᾿ ὃ καὶ τὸ ἐπέμετρον 
ποιεῖ" τὸν γὰρ ἀτμὸν τὸν ἀνιόντα λεπτὸν ὄντα δέχεται 
καὶ διὰ τοῦτο εἰς βάϑος καταβάλλουσιν ὅπως πλέον ἀνίῃ; 
πάντα δὲ ταῦτα διασημαίνει καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ἡ ἐμ-- 
βαλλομένη γῆ καὶ ἄκοπον παρέχουσα καὶ ἀνοιδίσκουσα 

|| ὅτι δύναταί τινὰ δι᾿ αὑτῶν ἕλκειν τροφὴν ἄνευ τῶν ῥι- 
ξῶν. ὅϑεν καὶ ἡ ὑπὸ τῶν Pipe καὶ τοῦ ἀέρος οὐκ 
ἄλογος. 

Car. XIV. Τὸ δὲ τῆς ἐρυσίβης κοινὸν ovy ἧττον 
ἀλλὰ μᾶλλον ἅπτεται τῶν σιτωδῶν. κριϑῆς δὲ μᾶλλον 
ἢ πυροῦ διά τε τὸ γυμνοτέραν εἶναι τὸν δ᾽ ἐν χιτῶσι 
πλείοσι καὶ διὰ τὸ ἐγγυτέρω τοῦ στάχυος ἔχειν τὸ φύλ- 
λον ὅϑεν ἡ ἀπόχυσις ἐν ᾧ μένει καὶ ἡ ὑγρότης ὥστε σα- 
πεῖσα μᾶλλον ἅπτεται" καὶ ἔτι τὸν στάχυν ὀρϑὸν εἶναι 
καὶ πυκνότερον" ἀπορρεῖ γὰρ ἧττον δι᾽ ὃ καὶ ἐπικύπτειν 
ξυμφέρει" καὶ ἀπολλύει τὸ συνεχὲς ϑᾶττον, ἐν δὲ τῷ 
μανῷ πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ διεκπίπτει ἡ ὑγρότης. ἡ δ᾽ 
αὐτὴ αἰτία καὶ τῇ λευκῇ πρὸς τὰς ἄλλας, ἅπαντα γὰρ 
μάλιστα ἔχει τῶν ἄλλων. τῶν δ᾽ ὀσπρίων μάλιστα ἐρυ- 
σιβᾷ κύαμος καὶ διὰ τὸ πολύφυλλος εἶναι πολλαχόϑεν 
καὶ διὰ τὸ πυχνοσπορεῖσϑαι καὶ διὰ τὸ τὴν ὑγρότητα 

᾿ 
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μάλισϑ᾽ ἕλκειν εἰς ἑαυτὸν διὰ τὴν μάνωσιν καὶ ἔτι διὰ τὸ 
πρὸς τῇ γῇ μάλιστα τὸν καρπὸν ἔχειν" σήπεται γὰρ μά-- 
λιστα τὰ κάτω διὰ τὴν ἄπνοιαν. καὶ ὅλως δὲ τῶν χε- 
δροπῶν τὰ τοιαῦτα. ἐρυσίβη δὲ σῆψίς τίς ἐστι τοῦ ἐφι- 
σταμένου ὑγροῦ, δι᾿ ὃ πολὺ μὲν ὕσαντος οὐ γίνεται, 
χκαταπλύνεται γάρ᾽ ἐὰν δὲ ψεκάδερ ἡ ἢ καὶ δρόσοι πλείους 
γένωνται καὶ ὁ ἥλιος ἐπιλάβῃ καὶ ἄπνοια τότε σήπεται" 
δι᾽ ὃ καὶ ἐν τοῖς εὔπνοις καὶ μετεώροις ἧττον ἐν δὲ τοῖς 
κοίλοις καὶ δροσοβόλοις μᾶλλον. καὶ πανσελήνοις δὲ 
μᾶλλον ὅτι συνεργεῖ καὶ ἡ τῆς σελήνης ϑερμότης καὶ 
ὅλως ὁ ἀὴρ ὑγρότερος. πάντων δ᾽ ἐπικηρότατον ὁ πί- 
σος᾽ πρὸς μὲν τὰς ἐρυσίβας ὅτι πολύφυλλον καὶ χαμαι-- 
σχιδὲς καὶ εὐαυξές᾽ συμπληροῖ γὰρ τὸν τόπον κἂν ἀραιὸς 
ἢ πρὸς δὲ τὰ ψύχη καὶ τοὺς πάγους ὅτι ἀσϑενόρριξζον. 
σκωληχοῦται δὲ μάλιστ᾽ ἢ μόνα πυρὸς καὶ égéfuv9og, 
ovx ἐν τοῖς αὐτοῖς δὲ ἑκάτερος, ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν τῷ καρ- 
πῷ ὁ δὲ ἐν ταῖς ῥίζαις. ἄμφω δὲ διὰ γλυκύτητα. ὁ μὲν 
ἐρέβινϑος ὅταν ἡ ἅλμη περιπλυϑῇ καϑάπερ εἴρηται. ὁ 
δὲ πυρὸς ὅταν ἡ ῥίζα ὑγρανϑῇ. ξωοποιεῖ δὲ σηπόμενα — 
τὰ γλυκέα γλυκύτερον γὰρ ὁ πυρὸς κριϑῆς δι᾿ ὃ καὶ 
τὸ ἄχυρον ἤδιον. ὁ δὲ σκώληξ γινόμενος ὅταν ἐξαναλώδῃ 
τὴν ἐν τῷ καλάμῳ τροφὴν αὐτὸς ἢ ὥστε ὅλον ἐξαπολλύ-- 
vaL τὸν στάχυν ἢ κατὰ ϑάτερον μέρος. ταῦτα μὲν οὖν 
καὶ τὰ τοιαῦτα καϑάπερ νοσήματος ἔχει χώραν ὧν οὐ 
χαλεπὸν τὰς αἰτίας ἰδεῖν. ed 

Car. XV. Περὶ δὲ τῶν Segen, σπερμάτων οἷον ti 
σησάμου ἐρυσέμου κέγχρου ἐλύμων ἐπὶ τοσοῦτον μὲν εἰ- 
πεῖν ἐστι παντὶ πρόχειρον ὅτι δι᾽ ἀσϑένειαν ταύτην τὴν — 
ὥραν σπείρεται. καὶ διὰ τὸ ταχὺ τελεοῦν᾽ ἡ δὲ φύσις. εἰ 
αὐτῶν ποία τις ἂν ein σκεπτέον οὐδὲ γὰρ γεώδης ὦ ὥςπερ jj 
τῶν ὀσπρίων οὔτε πάντη κούφη" τὸ γὰρ σήσαμον. λιπα-. 
ρὸν καὶ δεόμενον πέψεως. καὶ τοῦτο μὲν μονόρριξον ὁ ] 

ἘΦ 

“ 
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| ὃΣ κέγχρος : καὶ πολύρριξον καὶ βαϑύρριξον καὶ πολυχά- 
| Aauov ὥστ᾽ εἰς ἀμφότερα μεριξομένης τῆς τροφῆς καὶ 
τῆς δυνάμεως χρονιώτερον ἐχρῆν εἶναι. τὸ γὰρ σήσα- 
μὸν ἐπεὶ μονόρριξον καὶ βαϑύρριξον ἄνω πᾶσαν ἀφίησι 

: τὴν δύναμιν" ἀλλ᾽ ἀντίκειται τούτῳ τὸ λιπαρόν" τὰ γὰρ 
αὖ γλέσχρα πλείονος πέψεως δεῖδαι. ταῦτα δ᾽ ὥςπερ 

εἴρηται πάντα πολύχκαρπα. περὶ μὲν οὖν τούτων σκε- 
- τέον. ᾿ἐπεὶ δ᾽ ὅλως εἰπεῖν τὰ μικρόκαρπα πολυκαρπό- 

- *EQX καϑάπερ τά τὲ νῦν εἰρημένα καὶ οἵ φακοὶ δὴ καὶ 
ὅσα τοιαῦτα καὶ ἐπὶ πᾶσι τὰ πολυχούστατα λεγόμενα 
κύμινόν τε καὶ μήκων καὶ ὅλως δὴ τὰ λαχανώδη πάντα 
καὶ τὰ ἐναγγειόσπερμα πολύχοα τίς ἂν οὖν αἰτέα τούτων 
εἴη ; πότερον ὅτι τὰ μικρὰ ῥᾷον ποιῆσαι" καὶ γὰρ Các 
φαμεν ἔνια τοιαῦτα καὶ μάλιστα δὴ τὰ ὠοτόκα καὶ σκω- 

| Aqxoróxe ἢ αὕτη μὲν ἔξωϑεν ἄλλην δέ τινα οἰκειοτέραν 
- ξητητέον;; ἐπεὶ καὶ τῇδε διαφέρει τῶν περὶ τὰ ξῶα᾽ τῶν 

μὲν γὰρ ἐκτρέφει τὰ ὠὰ καὶ τελειοῖ καὶ ὅλως ξωογονεῖ 
τὸ περιέχον ὥςπερ καὶ ἐν τοῖς πρότερον εἴρηται. τῶν δὲ 
καρπῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς φυτοῖς ἡ ἐχτροφὴ καὶ τελείωσις 

ὥστε πλείονος δεῖ δυνάμεως. πρὸς δὲ ϑησαυρισμὸν ἄρι-- 
στα μὲν κέγχρος καὶ ἔλυμος καὶ σήσαμον καὶ ϑέρμος καὶ 
᾿ ἐρέβινϑος. τὰ μὲν ὅτι πολυχίτωνα καὶ ξηρὰ, τὸ δ᾽ ὅτι 
λιπαρὰ, 0 δὲ ϑέρμος καὶ ὁ ἐρέβινϑος ὅτι πικφότητά τινα 
ἔχουσι καὶ δριμύτητα. διατηροῦσι δ᾽ αὗται τὸ ἀπαϑὲς 
ὥςπερ εἴρηται ὅϑεν καὶ διαφϑειρόμενα [μόνα] τῶν σι- 
τωδῶν οὐ ξωοῦται χαϑάπερ οὐδὲ τὰ τῶν λαχάνων" 

καὶ γὰρ ταῦτα ἄξωα καὶ ὅσα δὴ τῇ ξηρότητι ἢ τῇ δριμύ-- 
τητι. συμβαίνειν γὰρ ὥςπερ ἀνάμιξίν τινα γένεσϑαι τοῦ 
ἔξωϑεν. σηπόμενον δὲ ἕχαστον ἴδιον γεννᾷ ἐκ τῆς oi- 
κείας ὑγρότητος οἷον οἵ μὲν πυροὶ καὶ αἵ κριϑαὶ τοὺς 
κίας ὁ δὲ κύαμος τὸν ὑπό τινῶν καλούμενον μέδαν᾽ ὡς-- 
αὕτως δὲ καὶ οἱ φακοὶ καὶ αἵ ἀφάκαι καὶ πέσοι καὶ ἄλλα. 

THEOPHR. II. 11 
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τὸ δὲ αἴτιον κοινὸν πλειόνων" οὐ yàp μόνον. ἐν. Toig : 
καρποῖς ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς δένδροις. καὶ μετὰ ταῦτα τοῖς, : 
ξύλοις: καὶ ὅλως ὅσα τῶν ἀψύχων ξωογονεῖται ud 
ρους ποιεῖ πάσας τὰς μορφὰς ὡς ἂν ἐξ ἑτέρας ὕλης. : 

Car. XVI. Ὁ δὲ κονιορτώδης σῖτορ᾽ ϑᾶττον σήπει. 

ται καὶ ὃ ἐν τοῖς κονιατοῖς ἢ ἀκονιάτοις οἰκήμασι. διὰ τὸ 
πλείω ϑερμότητα ἔχειν. καὶ γὰρ ὁ κονιορτὸς ϑερμὸς. ἅτε, | 

ξηρὸς ὧν καὶ τὸ κονίαμὰ Ὅταν ἀναδέξηται τηρεῖ τὴν ϑερ-. : 

μότητα᾽ ἐπεὶ καὶ ἀϑρόος καὶ κατὰ βάϑους QV , πλείων. 

γὰρ ἡ ϑερμύότης. ϑᾶττον δὲ πολὺ κόπτεται χριϑὴ πυροῦ 

διὰ τὸ μανότερον εἶναι καὶ γυμνότερον. τάχιστα δ᾽ ὃ 
κύαμος" ϑερισϑεὶς γὰρ εὐθὺς καὶ συντεϑεὶς ἐνιαχοῦ 
καϑάπερ ἐν Θετταλίᾳ. φαίνεται δὲ κατὰ τοὺς τόπους. 
παρ᾽ ἐνίοις yao ἀσηπτότατος ὥρπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις má 
οήται περὶ ᾿Ζ“πολλωνίαν xal περὶ. Τάραντα. καὶ ἀνὰ- 

πληφοῦσϑαι δέ φασι χοπέντα. τοῦτο μὲν οὖν σκεπτέον. 
ἀχόπῶς δὲ ἔχει τάδε" ϑέρμος κέγχρος αἰγίλωψ cioe σή- - 
σαμον ἐρέβινϑος, καὶ ὅλως τὰ δριμέα. ὁ μὲν οὖν αἰγέ: d 
λὼψ πολυχίτων ἡ δ᾽ cioe γυμνὴ δι᾿ ὃ xal ἄλλῃ τινὶ δυ- El 
νάμει. 'τὸ δ᾽ ὅλον ἄκοπα τὰ uiv ξηφότητι δι’ ὃ xal ἡ 
κάχρυς χρονιώτερον : τὰ δὲ ἀμιξίᾳ καὶ καϑαρότητι κα-- — 
ϑάπερ 0 χόνδρος. τὰ δὲ χυμῶν φύσει “καὶ δυνάμει φυ- à 
σικῇ καϑάπερ ἐρέβινϑος ϑέρμος σήσαμον. τὰ δὲ τῷ πολὺ 
τὸ ἀποστέγον ἔχειν ὥςπερ ὁ ὥχφορ: ἅμα δὲ τοῦτό γε καὶ - 
ξηρὸν καὶ ϑερμόν. τῷ δὲ σέτῳ κοπέντι βοήϑεια ταχίστη. 3 
τὸ εἰς τὴν ἅλω φέροντας ἀπικμῆσαι. καὶ τούτῶν μὲν — 

σχεδὸν ἐνταῦϑά που τὸ αἴτιον. ὃ δὲ. παρά τινῶν ξητεῖ- 
ται διὰ τί ποτε ὃ κεχομμένος σῖτος καὶ παλαιὸς ὕδατος. 1 
μὲν ἐπιχεομένου ϑερμοῦ. διαβλαστάνει.. -- ταύτην γὰρ 

δὴ διάπειραν λαμβάνουσιν εἶ φύσιμος ὅταν ἐμβάλλον-. T 
τὲς εἰς σκαφίον ἐπιχέωσι, --- σηπόμενος δ᾽ οὐ διαβλα- 
στάνει, — καίτοι ἡ σῆψις ὑπὸ ϑερμοῦ καὶ ἐν ὑγρῷ ἐστι 

ΟΣ ὩΣ 
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| το κομιδῆ δόξειεν ἂν παρ᾽ ὁμωνυμίαν. εἶναι. διαφέρει 
| γὰρ ἥ τε | φϑαρτικὴ καὶ ἡ γόνιμος ϑερμότης καὶ ἡ ὑγρό- 

- vig δὲ ὡξαύτως. ἔστι δ᾽ ἡ uiv σήπουσα ἀλλοτρία καὶ 
᾿φϑαρτικὴ ἡ δὲ τοῦ ὕδατος τοῦ ϑερμοῦ συμμετρίαν τινὰ 
| Éyovoa^ δεῖται γὰρ τοιαύτης πρὸς τὴν βλάστησιν. ἐπεὶ 
τρόπον τινὰ παρόμοιον καὶ εἴ τίς ἀποροίη διὰ τέ ἡ ϑερ- 
μότης καὶ ἡ ὑγρότης καὶ ὑγείαν ἐν τοῖς σώμασι ποιοῦσι 
"καὶ νόσον᾽ δῆλον δ᾽ ὡς οὐχ at αὐταὶ ἀλλ᾽ ὡς ἕτεραι καὶ 
ἐναντίαι. ϑερμὸν δ᾽ ἐπιχέουσι διὰ τὴν ἀσϑένειαν τῶν 
σπερμάτων ὅπως μὴ καϑάπερ ἐκπαγῇ διά τε τὸ ϑᾶττον 

᾿ἀποδηλοῦν᾽ ἐπεὶ οἵ γε μὴ παντελῶς διεφϑαρμένοι καὶ 
ἐν ψυχρῷ διαβλαστάνουσι. συμβαένει δὲ καὶ κόπτεσϑαι 

] 
jt 

| 
Σ 

xol σήπεσϑαι δι᾿ ἀλλοτρίας ϑερμότητος. 

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΦΥΤΩ͂Ν AITISN ΤΟ E. 

Car. 1. Τῶν δ᾽ ἐν roig δένδροις καὶ φυτοῖς τὰ μὲν 

αὐτόματα γίγνεται; τὰ δὲ ἐκ παρασκευῆς, καὶ ϑεραπείας, 
ἑκάτερα δὲ αὐτῶν ἔχει διαίρεσιν" τῶν γὰρ αὐτομάτων 
τὰ μέν ἐστι φύσει. τὰ δὲ παρὰ φύσιν" καὶ γὰρ ἐν τοῖς 
φυτοῖς ὑπάρχει τι τοιοῦτον ὥςπερ καὶ ἐν τοῖς ξώοις" 
οἷον ἐάν τι μὴ τὸν οἰχεῖον “ἐνέγκῃ βλαστὸν ἢ καρπὸν ἢ 
μὴ κατὰ τὴν τεταγμένην. ὥραν. 7 μὴ ἐκ τῶν εἰωϑότων 
μερῶν ij] τι τοιοῦτον ἕτερον" ἅπαντα γὰρ ταῦτα παρὰ 
φύσιν" τῶν δὲ ἐκ τέχνης καὶ ϑεραπείας τὸ μέν ἐστι Gvv- 
εργοῦν τῇ φύσει πρὸς εὐκαρπίαν καὶ πλῆϑος, τὸ δὲ εἰς 
ἰδιότητα καὶ τὸ περιττὸν τῶν καρπῶν. οἷον τὸ ποιῆσαι 
βότρυν ἀγίγαρτον ἢ ἐκ τοῦ αὐτοῦ κλήματος μέλανα καὶ 
λευκὸν φέρειν ἢ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ βότρυϊ καὶ ὅσα δὴ τοι- 

17 
* 
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c9 ἕτερα ποιοῦσι, πλείω γάρ ἐστιν" περὶ μὲν οὖν τῶν 
κατὰ φύσιν καὶ τῶν συνεργούντων τῇ φύσει πρότερον : 
εἴρηται" περὶ δὲ τῶν παρὰ φύσιν καὶ ὅσα πρὸς τὸ πε- 
φιττὸν ἥκει νῦν λεκτέον καὶ πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῶν παρὰ 
φύσιν ἢ ὕντων 1 δοκούντων" καὶ γὰρ τούτων ἐστί Tig - 
αἰτία καϑάπερ ἐν τοῖς ξώοις᾽ οἷον ὅσαι πάρωφοι καρ- 
ποτοκίαι καὶ μὴ ἐκ τῶν αὐτῶν μερῶν γίνονται" λέγω δ΄ 
οἷον εἴ ποτε συκῆ κατὰ χειμῶνα τοῦ ἦρος ὑποφαίνοντος 
ἤνεγκε καρπὸν καὶ δόα καὶ ἄμπελος ἐκ τῶν ἀκρεμόνων. 
καὶ ἐκ τοῦ στελέχους καὶ εἰ δή τι παραπλήσιον vovrouot 
πρὸς δὴ ταῦτα λαβεῖν δεῖ πρῶτον ὅτι συμβαΐνει τὰ τοι-- 
αὗτα τοῖς πολυκάρποις καὶ ὑγροῖς οἷον ἀμπέλῳ καὶ τοῖς 
εἰρημένοις" ἅπαντα γὰρ ταῦτα ὑγρὰ, καὶ moÀUxcQmu 
ξηρῷ δ᾽ οὐδενὶ καὶ ὀλιγοχάρπῳ. δεύτερον δὲ πρός τε 
τὰς βλαστήσεις καὶ καρποτοκίας τὰς παρώρους ὅτι πάν- 
τῶν ἔχουσί, τινας ἀρχὰς ἐν αὑτοῖς βλαστητικὰς ἢ κλῶνες 
ἢ πτύρϑοι ἢ ἀκρεμόνες ἢ ὅτι χρὴ καλεῖν τὰ ἐσχατεύοντα ι 
τῶν δένδρων οὐδὲν γὰρ ἐπὶ πᾶσι κοινὸν. ἀλλ᾽ ἔνια 
προςηγορίας τινὰς ἔχει καϑάπερ QuALa, κράδη, κλῆμα" 
καλοῦσι δέ τινες καὶ κλῶνας. ὅτι δὲ ἔχουσιν ἀρχάς τίνας. 
τοῦ βλαστάνειν φανερὸν ἐκ τῶν καταπηγνυμένων ἃ πολ- 

λάκις ἀρριξώτων ὄντων τῶν κάτω μεϑίησι βλαστὸν. [oiov 
κλήματα καὶ κράδαι καὶ ἐλάας χάρακες] ἐνίοτε δὲ καὶ μὴ 
καταπαγέντα. ἀλλ᾽ ἀφῃρημένα καϑάπερ τά ve κλήματα 
καὶ τὰ τῆς ἐλάας ξύλα. τρίτον δ᾽ ὅτι συμβαένει τὴν aen P 
oov βλάστησιν γίνεσϑαι χειμώνων μαλακῶν ἢ νοτέων 
γενομένων" ἐκ τούτων γὰρ οὐκ ἂν δόξειεν ἄλογον εἶνάι i 

τὸ συμβαῖνον ἠϑροισμένης τῆς yoví(uov δυνάμεως καὶ 
ὑγρότητος ὁτὲ μὲν καϑ' αὑτὴν, ὁτὲ δὲ | λειπομένης τῆς 
ἔμπροσϑεν, ἀφ᾽ ἧς ὁ καρπὸς. ἦλθεν. ὥςπερ συμβαίνει, 
καὶ ἐπὶ τῆς συκῆς. ὑπολειπομένης γὰρ πλείονος τῆς TOL- 
αὕτης ὑγρότητος ὅταν ἀὴρ ἐπιγένηται μαλακὸς καὶ ὑγρὸς 
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| xul ϑερμὸς. ἐξεκαλέσατο τὴν βλάστησιν. ὅτι δὲ τοῦτο 5 
συμβαίνει φανερὸν εἰ ἐκ τούτου τοῦ μέρους ὁ καρπὸς 

- ἀνίεται ὅϑεν καὶ οἵ πρόδρομοι. τάχα δὲ καὶ οἱ πρόδρο- 
μοι διὰ τὴν μαλακότητα τοῦ ἀέρος προτεροῦσί τε καὶ 

- πέττονται μᾶλλον εἰ δ᾽ ἄρα μὴ τοῦτο, ἀλλὰ τἀλλά γε 
πάντα διὰ τὰς αὐτὰς καὶ παραπλησίας αἰτίας ἐστὶν ἤτοι 
γενομένων τινῶν ὑπολειμμάτων ἢ x«9' αὑτὰ συνιστά- 
μένων ἀμφοῖν" οὐκ ἄλογον δὲ, οὐδ᾽ ἕτερον" προὐπάρχει 6 
γὰρ ἡ τοῦ δένδρου πρὸς ἄμφω φύσις ὑγρά τις οὖσα καὶ 
πρόβλαστος gr. ἂν εὐδέαι πλείω χρόνον ἐπιγένωνται 
καὶ τοῦ χρώματος ποιεῖν τὴν μεταβολήν᾽ ἐπεὶ vOv ye 
χυλὸν οὐ δύναται πέττειν οὐδαμῶς. ἀλλ᾽ ἡ φαντασία 
σχεδὸν γίνεται κατὰ τὴν χρόαν. οἱ δ᾽ ὕλυνϑοι συνερ- 
γούσης ἤδη τῆς ὥρας πεπαίνονται μέχρι τινός ἔτι δ᾽ 
οὗτοί γε κατὰ φύσιν πώς εἰσιν. ἀεὶ γὰρ γένονται τὴν 
αὐτὴν καὶ τεταγμένην ὥραν ὥςπερ καὶ ὁ τῶν διφόρων 
συκῶν λεγομένων καρπός" ἀλλ᾽ ἐπὶ τοσοῦτον τὸ ὅμοιον 7 

ληπτέον ὅτι παραπλησία τις ἡ αἰτία πάντων ἐκ τοῦ συν-- 
ἔστασϑαι τὴν τοιαύτην ὑγρότητα καὶ δύναμιν δι᾽ ὃ καὶ 
ὕπισϑεν τοῦ φύλλου πάντα ταῦτα γίνεται καὶ οὐχ ὥσπερ 
τὸ σῦκον ἔμπροσϑεν᾽" ἀλλ᾽ «i μὲν φύουσαι τοὺς προδρό- 
μοὺς ἀσϑενέστεραι τυγχάνουσιν ὥςτε οὐδ᾽ ἐπιμένειν 
δύνανται τῆς βλαστήσεως γινομένης ἐκεῖσε" ὅλως δὲ πο- 8 
λυειδές τι τὸ τῶν συκῶν iow ai μὲν yag ὀλυνϑοφόροι 
μόνον σῦκα δ᾽ οὐ φέρουσιν οἷον αἱ τοὺς λευκοὺς ὀλύν- 
ϑους φέρουσαι τοὺς ἐδωδίμους. ἕτεραι δὲ φέρουσι καὶ 

σῦκα καὶ ὀλύνϑους μέλανας. ἀβρώτους δὲ τούτους ἢ 
καὶ ἐδωδίμους φέρουσαι δὲ τὸν ὄλυνθον ὄπισϑεν τοῦ 
ϑρίου" γένονται δ᾽ ἐν αὐτοῖς καὶ ψῆνες" αἵ δ᾽ ὅλως οὐ 
φέρουσιν ὀλύνϑους. πάλιν δὲ τοὺς προδρόμους αἱ μὲν 
φέρουσιν οἷον 1j τε λακωνικὴ καὶ λευκομφάλιος καὶ ἕτε- 
θαν πλείους, αἵ δ᾽ οὐ φέρουσιν" τῶν δὲ φερουσῶν. οὐ 

MCN Pw 
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συνεχὴς. ἀλλὰ παραλλάττουσα ἡ φορὰ κατὰ τὴν διάϑε-. 
σιν. ὁτὲ μὲν γὰρ ἤνεγκαν, ὁτὲ δ᾽ οὐκ ἤνεγκαν, ἐὰν δὲ 

9 κακῶς οὐκ ἤνεγκαν. «φέρουσι δὲ οὐ παρ᾽ αὐτὸ τὸ ϑρίον. 
uóvov, ἀλλὰ καὶ κατωτέρω πολὺ xci ἔνιαί ys ἐκ τῶν 

παχέων σφόδρα᾽ συμβαίνει δὲ ἐνέους καὶ ἐκπέττειν τί 
νὰς τῶν ὕστερον" οὐ γὰρ ἅμα πάντας, ἀλλὰ τοὺς μὲν 
πρότερον φέρουσι, τοὺς δὲ μικρῷ πρὸ τῶν ἐρινῶν᾽ éy- . 
γύτεροι δὲ οὗτοι τοῦ. βλαστοῦ: καὶ τῶν σύκων" ̓ ἀποπί- : 
πτουσι δ᾽ ἐκεῖνοι πρότερον καὶ ἧττον ἐκπέττονται" τὰ uev. 

10 οὖν συμβαίνοντα ταῦτ᾽ ἐστὶν, οὐκ ἀλόγως δ᾽ ἂν δόξειεν. 
οὐδὲν. τὸ yàg μὴ πάσας φέρειν, ἀλλ᾽ ὅσαν ὑγρότεραι, 
καὶ ἰσχὺν ἔχουσαι εἰς τὴν ἐπίσπασιν εὔλογον" ἐκ γὰρ 
τῆς ὑπολοίπου τροφῆς ἐβλάστησεν ἡ σύστασις" ἐφελκυξ 
σαμένη δὲ πλέον οὐκ ἄλογον τὸ μὴ πᾶσαν καταπέψαν 
τότε᾽ τό τε μὴ ἐνδελεχὲς αὐτῶν τούτων διὰ τὸ μὴ ὁμοίας 
εἶναι τὰς διαϑέσεις. ἀσϑενεστέρως γὰρ ἔχουσα καὶ χεῖ- 
gov ϑεραπευϑεῖσα δῆλον ὡς ἐλάττω λήψεται τὴν vygo- 
τητα,, μὴ λαβοῦσα δὲ πλῆϑος, οὐδ᾽ ὑπόλειμμα ποιήδει" 
ἐπεὶ γεωργηϑεῖσα ὁμοίως καὶ τῶν ἐκ τοῦ ἀέρος συνερ- 

11 γησάντων ἀποδώσει καὶ τὸ ὕστερον. ἐνίοτε δὲ κἀκεῖνο, 
συμβαίνει μὴ τυχούσης ϑεραπείας ὥςτε τοὺς μὲν zgo- | 
δρόμους ἐνεγκεῖν. τὸν ὃὲδ καρπὸν μὴ δύνασθαι. τοῦτο. 
δ᾽ ὅτι τὸ μὲν ὑπῆρχε προκατειργασμένον , ϑάτερον δ᾽. 
ὥςπερ ἐκ Acus ἔδει ποιεῖν ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τὸ μὴ ἐκπέτ-. 
τειν τοὺς ἐκ τῶν παχέων. ἀλλὰ. τοὺς ἄνω μένοι ὴ γὰρ, | 

τροφὴ ἅμα. καὶ 9 ϑερμότης ἄνω φέρεται. καὶ ὅλως ἡ τοῦ 
δένδρου ὁ ὁρμὴ “πρὺξ. τὴν βλάστησιν" ὥςϑ᾽ ἅμα συνανα- — 
φερομένου καὶ τοῦ ϑερμοῦ δι’ ἀμφοτέρων. ἡ ὑπόλειψις 
δι᾿ ὃ καὶ et: :βλαστήσεις καὶ at κατὰ μέρος ἀνθήσεις καὶ : 
et xepsoros Pak τῶν αὐτῶν vGrtQov: ἀλλὰ περὶ μὲν τού- | 

120v ἱκανῶς εἰρήσϑω.. παραπλήσιον δὲ καὶ τὸ συμβαῖνον! [ 
καὶ ἐπὶ τῶν ἀμπέλων ἐστίν" καὶ γὰρ ἀὗται προβλαστά-. 
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νουσιν i ἐνίοτε συνηϑφοισμένης τῆς γονίμου καὶ βλαστη- 
τικῆς ἀρχῆς" ὁ δὲ τύπος ὡρισμένος αὐταῖς, ἐκ τῶν 
ὀφθαλμῶν γὰρ ἡ βλάστησις᾽ ὁποῖα δ᾽ ἂν καὶ τὰ τοῦ 
ἀέρος ἐπιγένηται καὶ ἐπὶ πόσον χρόνον. οὕτω καὶ τὰ τῆς 
αὐξήσεως ἀκολουϑεῖ. σχεδὸν δὲ καὶ ὅσα πρωϊβλαστὴ 
«ul πρωϊανθῆ φύσει ταὐτὸ τοῦτο πάσχει" κυϊσκόμενα 
γὰρ ἐν ὥρᾳ. προκαλουμένων τῶν εὐδιῶν πολλάκις ἀπο-- 
τίκτει πρὸ τῶν καιρῶν καὶ προάγει μέχρι οὗ ἂν ὁ ἀὴρ 
ὁμαλίξῃ" τὰς μὲν οὐν παρώφους βλαστήσεις ἐν ταύταις 

ὑποληπτέον ταῖς αἰτίαις εἶναι... 
ο Ὅμρν, IL Τὰς δὲ μὴ ἐκ τῶν οἰκείων μερῶν, ἀλλ᾽ 

οἷον ἀκρεμόνων καὶ 'στελέχους οὐ πόρφω ταύτης ὅταν 
ἀϑροισμὸς εἰς ταῦτα γένηται τῆς γονίμου δυνάμεως" 
ἀρχῆς γὰρ ἐπισυστάσης ἡ ἐπιρροὴ τῆς τροφῆς ἐξομοιοῦ- 
ται τῷ ὑποκειμένῳ καϑάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις. ἡ δὲ σύστα-- 
σις οὐκ ἄλογος εἰ τοιαύτην τινὰ κατὰ μόριον ξλαβε κρᾶ- 
σιν, ἀλλ᾽ εὐλογωτέρα πολὺ τῆς ἐν ξώοις γινομένης οἷον 
“εἰ κέρας ἐκ τοῦ στήϑους ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον ' αὕτη γὰρ 
μείζων 1 παφαλλαγὴ τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς ὅσῳ μᾶλλον 
ὁμοιομερῆ τὰ φυτὰ τῶν toov: ἐὰν “δὲ δὴ καὶ πρόβλά- 
στημά τι γένηται τῷ καρπῷ ἔλαττον ἔτι τὸ ἄτοπον ̓  ἐνί- 
Ore γὰρ. καὶ φύεται κλῆμα ἐκ τοῦ στελέχους ἰσχύσαντα 
᾿δὲ καρποτοκῆσαι ταῦτ᾽ οὐκ ἄλογον. ἀλλ᾽ ὅταν αὐτὸς ὁ 
καρπὸς ἐκ τοῦ ἀκρεμόνος ἢ τοῦ στελέχους ἀτοπώτερον 
ὥςπερ ἐπὶ τῶν ῥοῶν αἰτίαν δὲ τὴν εἰρημένην ὑπολη-- 

᾿πτέον. αἵ δὲ τοιαῦται παραλλαγαὶ τῶν τόπων ἐλάττους 
εἰσὶν οἷον εἴ ποτε συκῆ τις ἤνεγκεν ἐκ τοῦ ὄπισϑεν τοῦ 

ϑρίου τὸν καρπόν" μικρὰ γὰρ ἡ μεταβολὴ καὶ ὃ τόπος 
ὅλως οὐκ ἀλλότριος τοῦ συμβαένοντος. αἴτιον δὲ ὅτι τὴν 
μὲν ἐπιβλάστησιν ἀσϑενῆ, τὴν δ᾽ ἐνταῦϑα συρροὴν (Gyv- 

| gorégav ἔσχεν ὥςτ᾽ ὀψιαιτέρας γενομένης τῶν προδρό- 
uov ἐπένξιμέ ve καὶ ἐξέπεψεν. φαίνεται δὲ καὶ τῇδε 
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ἧττον ἄτοπον ὅτι γένος ví φασιν εἶναι τοιοῦτον ὃ δή 
καλοῦσιν ὀπισϑοκάρπιον * ei γὰρ ὅλως τι πέφυκεν οὕτω, 
καρποτοχεῖν τῶν ὁμογενῶν οὐκ ἄτοπον συμβῆναί ποτε, 
καὶ τοῖς μὴ πεφυκόσι τῆς ὁμοίας διαϑέσεως γενομένης. 
ἐπεὶ καὶ τὸ ἐκ τῶν ἀκρεμόνων ἐνεγκεῖν τινα ὁμοιότητα 
ἔχει τῇ ἐν Αἰγύπτῳ συκαμίνῳ φέρει γὰρ δὴ κἀκείνη 
τὸν καρπὸν ἐκ τοῦ στελέχους, οὐκ ἐκ τῶν ἀκρεμόνων 
εὐβλαστής τις οὖσα καὶ εὔτονος ὡς ἔοικε πρὸς καρποτο-- 
κίαν σημαίνει δὲ τὸ πλεονάκις ἀπὸ τῶν αὐτῶν φέρειν 
ἀφαιρουμένων. οὐ πεπαίνει δὲ καλῶς μὴ ἐπικνισϑέντων 
καὶ περιαλειφϑέντων ἐλαίῳ καϑάπερ ἐλέχϑη διὰ τὴν 
εὐτροφίαν καὶ τὸ πλῆϑος τῆς ἐπιφροῆς" ἀφαίρεσές τε 
γὰρ pines τῇ ἐπικνίσει καὶ τὸ ἔλαιον ἅμα. διαϑερμαῖς- 
νον καὶ ὁ ἥλιος ἀνεῳγμένων ταχεῖαν ποιεῖται τὴν πέψιν. 
ἔοικε δὲ παραπλήσιον τρόπον τινὰ τὸ συμβαῖνον τοῖς 
κατὰ μέρος ἀνθϑοῦσιν ἀπὸ τῶν καάτωϑὲεν ἀρχομένοις. 
ἐκείνων τε γὰρ τὰ μὲν ἰσχύοντα καὶ οἷον τετελεωμένα 
καὶ ἀνϑεῖ καὶ καρπογονεῖ. τὰ δ᾽ ἀσϑενέστερα καὶ ἐπάνω 
προςαύξεται καὶ βλαστάνει καὶ ἀεὶ τὸ τελεούμενον ἀν-- 
Ost, τὴν δὲ τῆς τροφῆς ἐπιρροὴν ἕκαστον εἰς τὴν ἑαυτοῦ 
φύσιν καταμερίξεται καὶ δύναμιν" καὶ τούτων ὁμοίως 
μὲν εἰς τὴν βλάστησιν φέρεταί τι τῆς τροφῆς. ἡ δ᾽ εἰς 
τὸ ἰσχυρὸν ἤδη καὶ καρπογονοῦν᾽ ἐχεῖνο δ᾽ οὔπω δύ- 
ναται διὰ τὴν ὑγρότητα καὶ τὴν ἀτέλειαν" καὶ περὶ pie 
τούτων ἀρκείτω τὰ εἰρημένα. 

Car. IIL. Τὰς δὲ μεταβολὰς τῶν καρπῶν εἶ τινες 81 
ἢ ἐκ λευκῶν μέλανες ἢ ἐκ γλυκέων ὀξεῖς ἢ ἀνάπαλιν 
καϑάπερ φασὶν ἐπί τε συκῆς καὶ ἀμπέλου καὶ ῥόας τοῦτο 
συμβαίνειν ἐνιαχοῦ μὲν οὐδὲ ϑαυμαστὸν οὐδ᾽ ὅλως ἄτο-- 
πον φαΐένεται τὸ τὴν φύσιν. ὁτὲ μὲν οὕτως, ὁτὲ δὲ ἐκεί-- 
vog καὶ τοῖς μέρεσιν ἀνομοίως φέρειν οἷον τὴν κάπνεον 
ἄμπελον καλουμένην" αὕτη γὰρ δοκεῖ τοὺς μὲν λευκοὺς 
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ἐνίοτε, τοὺς δὲ μέλανας xal ὁτὲ μὲν πάντας τοιούτους, 
᾿δτὲ δὲ τοιούτους φέρειν. δι᾽ ὃ καὶ οὐδ᾽ οἵ μάντεις εἰώ-- 
ϑασι τοῦτο κρίνειν ὡς τέρας" τὸ γὰρ εἰωϑὸς οὐ τέρας. 
αἴτιον δὲ τῆς παραλλαγῆς ὃ ὅτι τὸ χρῶμα τούτων τῶν βο- 
τρύων οὔτε μέλαν οὔτε λευκόν ἔστιν ἀλλὰ καπνῶδες, ὅϑεν 
καὶ τὴν προςηγορέαν ἔσχεν. ἐὰν οὖν μικρά τις ἐναλλαγὴ 
γένηται δοκεῖ μεταβεβληκέναι τὴν χρόαν᾽ οὐδ᾽ ἔξδρον δ᾽ 

εἰλικρινὲς οὔτε τὸ μέλαν οὔτετὸ λευκὸν ἔχει δι ὃ καὶ ἐνίοτε 
τῶν βοτρύων ἑτερόχροοί τινες. οἵ μὲν εἰς τὸ λευκὸν, οὗ 
δ᾽ εἰς τὸ μέλαν μᾶλλον ἀποκλένοντες. αἰτία δ᾽ ἡ τροφὴ 
καὶ ἡ διάϑεσις αὐτῆς τῆς ἀμπέλου. τοῦτο μὲν οὖν ὥςπερ 
ἐλέχϑη συγχωρεῖται τῷ μὴ ϑαυμαστῷ. τὸ δ᾽ ἐπὶ τῶν 
δοῶν εἰ μὲν ὅλων τῶν δένδρων γένονται μεταβολαὶ παρ- 
ὅμοιον ἄν τι τὸ συμβαῖνον εἴη τοῖς περὶ Κιλικίαν καὶ 
“ἴγυπτον εἴπερ αὐτόματος ἡ μεταβολή. τῆς γὰρ χώρας 
τὸ πάϑος καὶ ἡ δύναμις. εἰ δὲ μὴ ὅλων ἀλλά ποτε τοῦτο 
συνέβη τῇ τροφῇ καὶ τῇ διαϑέσει τὴν αἰτίαν ἀποδοτέον 
ὡς ἐκ τοιαύτης γεγενημένης καὶ κρατηϑείσης ἐν τῇ &v- 
ϑήσει. εἰ δ᾽ ἀνωμάλους ἤνεγκεν ἐν ταῖς ῥίζαις ἡ αἰτία 
καὶ εἴ τι μέρος ἄλλο κύριον τῷ τὰ μὲν τοιαύτην; τὰ δὲ 
τοιαύτην λαβεῖν ἢ " καὶ ποιῆσαι καὶ ἀναδοῦναι τὴν τρο- 
gv ἅμα δὲ καὶ τὸν ἀέρα συνεργεῖν τι; καὶ γὰρ ὑπὸ 
τούτων γίγνονται διαφοραί. δόξειε δ᾽ ἂν ἀτοπώτατον 
ἐνταῦϑα εἶναι τὸ μερίξεσϑαι τὰς ῥίζας" ἐνίοτε γὰρ ἐκ 
ϑατέρου μέρους οὐκ ἔχει τὸ δένδρον ἢ ἐλάττους. ὁ δὲ 
καρπὸς ὁμοίως πανταχόϑεν ὡς ἀναμιγνυμένης δῆλον 
ὅτι πανταχοῦ τῆς τροφῆς. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἴσως ἐὰν μὲν ἐκ-- 
λείπωσί τινες ἀπὸ τῶν ἑτέρων ἡ τροφὴ πᾶσιν. ἐὰν δὲ 
πανταχόϑεν ἔχῃ τῷ καϑ' αὑτὴν ἑκάστην οὐ κατὰ λόγον 
ὡς ἂν τις φράσειεν εὐθϑυπορούντων πως τῶν πόρων" 

ἔνια γὰρ συμβαίνει καὶ ξῆν τῶν φυτῶν ἐκ ϑατέρου ué- 
ρους" αὐξανόμενα γὰρ συμπληροῦν zog τὸ ὅλον τὰ μὲν 
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ἐμπεριλαμβάνοντα, τῶν 0b xal ἀποπιπτόντων διὰ τὸ 
-&vov: εἰ δέ τις καὶ αὕτη πέστις᾽ ἐστὶν ἐκ τῶν συντιϑεμέ-. 
vov κλημάτων μὴ ὁμογενῶν ὅτι μία μὲν ἡ ἄμπελος, 

φέρει δ᾽ ἑχάτερον TOV μερῶν. τὸν οἰχεῖον καρπὸν ὡς οὐ 
μιγνυμένης ἀλλ᾽ εὐθυπορούσης. τῆς τροφῆθ' εἴη δ᾽ ἂν 

al ταύτῃ χρῆσϑαι" τοῦτο. μέντοι ἥκιστα γινόμενον ads | 
ἥκιστα πίστιν ἔχον ἐστίν" αἵ δ᾽ ἄλλαι μεταβολαὶ. μάλιστα 
τὰς εἰρημένας ἂν ἔχοιεν αἰτίας ὁμοίως ἐπὶ πάντων εἴτε, 
χρώμασιν εἴτε χυλοῖς εἴτε ἄλλῳ τινὶ μεταβάλλουσιν. αἵ 
γὰρ τροφαὶ τὰς διαϑέσεις ἀλλοιοῦσι καὶ μεϑέστασιν ὁτὲ 
ὑὲν κρατούμεναι. ὁτὲ δὲ κρατοῦσαι καϑάπερ καὶ ἐν τοῖς 
ἀπὸ τῶν σπερμάτων φυομένοις. πλὴν ἐνταῦϑα ἡ ἔκστα- 
eus ἀεὶ πρὸς τὸ χεῖρον: ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἐξειργασμένων. καὶ 
ἡμερωμένων ἔχει τὴν ὁμοίωσιν. ἁπλῶς δ᾽ ὥςπερ ἐλέχϑη 
μικρᾶν τιν χρὴ νομίξειν ἐν τούτοις εἶναι τὴν μεταβολὴν. s 
ὅπου μὴ ἡ χώρα μεταβάλλει" τὰ δὲ τοιαῦτα χρόνῳ yéy- 
vetat καὶ οὐκ ἐπέτεια καϑάπερ οὐδὲ τὰ ἡμερούμενα καὶ, 
ἀγριούμενα.. μέγα δ΄ οὖν πρὸς πίστιν τῆς μεταβολῆς 
τῆς, παρὰ τὰς χώρας καὶ ὅτι ϑεραπεῖαί τινξρ τῶν ῥιξῶν 
καὶ τῆς τροφῆς ποιοῦσι μεταβολὰς. ἀλλὰ τὸ οὕτως ἐν 
βραχεῖ χρόνῳ καὶ ταχέως ἄπιστον εἰ μή "ug ἄμφω ταῦτα 
συνϑήσει καὶ τὸν χρόνον λανϑάνειν καὶ τὴν μεταβολὴν. : 
εἶναι. βραχεῖαν" ἐπεὶ ἔν ys τοῖς ἐπετείοις οὐκ ἄλογον. 

οὐδ᾽ ὁμοίως ἐφ᾽ ὧν συμβαίνει ϑαυμαστὸν εἴπερ ἄρα 
συμβαίνει καϑάπερ ὅταν £x πυρῶν αἶρα γένηται διά τὲ , 

τὸ πολλάκις γίνεσϑαι καὶ διὰ τὸ τὴν αἰτίαν οἴεσϑαί πῶς 

αἵ. γὰρ. ὑπερομβφίαι ποιοῦσιν" εἰ δὲ καὶ ἐκ τῶν αἰρῶν᾽ 
εἰς πυροὺς πάλιν ἀποκαϑίσταται τοῦτο ϑαυμασιώτε-. 
ρον" εἴη δ᾽ ἂν ὥςπερ ἀσϑένειά τις ἢ νόσος γεγενημένη, 
τοῦ σπέρματος ἥτις, ἀπολύεται μεϑισταμένων ἄρα τῶν 
οὐκνὰ τὸν ga καὶ τὴν τροφήν. ἀλλὰ γὰρ ταῦτα dio we 

TE τ 
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᾿ πλέον, εἴρηται vupitiiuido D πρὸς "m τῆς — 
᾿ πίστιν τὰ ὁμολογούμενα. 
140 (ar. IV. Τὸ δ᾽ ἐνεγκεῖν ἄμπελόν ποτὲ καρπὸν 

I φύλλων ὡς μὲν ὅλως εἰπεῖν οὐ πιϑανὸν, ὡς δὲ gu 

 WQüg τινος γενομένης βλαστήσεως καὶ ταύτης διὰ τὴν 

β ᾿ἀσϑένειαν. ἀπορρύείσης μᾶλλον πιϑανὸν ὡς ἐνταῦϑα 

πλείονος καὶ σφοδροτέρας τῆς ὁρμῆς γινομένης" ὅπερ 
ἐπί. γέ τινῶν δένδρων καὶ συμβαίνει σχεδὸν ὅταν εὐκαρ- 
πήσωσιν ὥςπερ ἐπὶ τῆς ἀμυγδαλῆς᾽ διὰ γὰρ τὸ πλῆϑος 
οὐδὲ. φαίνεταν τὰ φύλλα καὶ ἄλλα μικρὰ καὶ ἀσϑενῆ yt- 
vetat τῆς φύσεως ἐνταῦϑα ὡρμηκυέας. ὥςπερ καὶ ἐν τῷ 
ἀνϑεῖν ἡ ἄμπελος ὅταν oven. καὶ διατηρῇ τὸν καρπὸν 

ἄνευ τῶν οἰνάρων ὥςπερ καὶ ἡ συκῆ τῶν ϑρίων" ἰσχυ-- 

ρότεροι γὰρ ὅταν ἅπαξ συστῶσι γένονται τῶν. φύλλων, 
οἵ μὲν διὰ τὸν μίσχον καὶ τὴν προφςάρτησιν, οἱ δὲ διὰ τὸ 
πιλοῦσϑαι τῷ ψύχει. τῶν μὲν γὰρ φύλλων ἐξαιρεῖται 
τὴν ὑγρότητα χαὶ τὸν ὀπὸν, τῶν δὲ καρπῶν διὰ τὸ πλῆ- 
ϑος καὶ τὸ μᾶλλον ἔχειν ϑερμότητα τοῦτο μόνον δύνα- 
ται συμπυκνῶσαι καὶ πιλῶσαι. παραπλήσιον δὲ τούτῳ 
καὶ εἴ ποτέ τις ἐλάα τὰ μὲν φύλλα ἀπέβαλε, τὸν δὲ καρ- 
πὸν ἐξήνεγκεν. ἀσϑενέστερον γὰρ ὃν μᾶλλον ὑπήκουσε 
τοῦ ψύχους 3 ei τι πάϑος εἴη ἕτερον" πεπανϑεὶς μὲν γὰρ 

ὁ καρπὸς αὐτόματος ἀπορρεῖ; πρὸ δὲ τοῦ πεπανϑῆναι 
μᾶλλον ἰσχύει. καὶ : πφοβήρτηται. δι᾽ ὃ καὶ ῥαβδίξουσι τὰς 
ἐλάας. ταῦτα μὲν. οὖν καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα φυσικάς 

τινας ἀρχὰς τὰ μὲν ἐξ αὐτῶν. τὰ δ᾽ ἐκ τοῦ περιέχοντος 
ἔχει" ἐπεὶ καὶ τὰ αὐτόματα dhájflashübuso ξύλα, καϑά- 
περ τὰ ἐλάϊνα καὶ εἶ τι ἄλλο τοιοῦτον ἅπερ εἰς τέρατα 
καὶ σημεῖα ἀνάγουσιν οὐκ ἔστιν ἄλογον" φύσει τε γὰρ 
εὔξωα καὶ βλαστητικὰ διὰ πυκνότητα καὶ τὸ ἔγχυμον. 
καὶ C ὅταν. ἔξωϑεν ἐκμάδα τινὰ λάβῃ. ταχὺ ἀναδίδωσιν, 

ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πολὺ κατορυττόμενα καὶ ἐν ὑγρῷ τόπῳ βλα- 
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στάνει πλὴν εἴ τι κοπὲν ὕστερον μικρῷ. διεβλάστησεν. 
ἔχον ἐν ἑαυτῷ συνηϑροισμένην τὴν γόνιμον ὑγρότητα | 
ἅμα δὲ xal τῆς ὥρας ὑπογυίου. τῆς βλαστητικῆς οὔσης. 

τούτῳ δὲ ὅμοιον τρόπον τινὰ τὸ ἐπὶ τῆς σκίλλης καὶ émio 
τῶν aos τῶν ἔξω βλαστανόντων᾽ ὡςαύτως δὲ καὶ τὰ 

ἐκ τῶν ξύλων ἐκφυόμενα καὶ μάλιστα ἐκ τῶν ἐλατένων. 
ἃ καλοῦσιν οἵ μάντεις εἰλειϑυίας" ἀνειμένου γὰρ ὄντος 
καὶ μαλακοῦ τοῦ ἀέρος ἐκφύεται μάλιστα ὁπότε ἡ ἐνυπ-- 
ἄρχουσα ὑγρότης συρρυεῖσα καὶ ἡ ἔξωϑεν προςπέπτουσα 
συνεπάγη καὶ ἐποίησεν οἷον σφαιροειδές. ὁμοέως δὲ καὶ. 
er , - , 3 ^ M - , £6 " 
οσα (Oícu τῶν ξυλων᾽ καὶ γὰρ ταῦτα νοτίου καὶ ὑγροῦ 

- 9 » 1 , 4 3 , , S. τὰ j 
τοῦ ἀέρος ovrog τουτὶ πάσχει καὶ οὐ πάντα, ἀλλ᾽ ἐν oig. 
2 , T , » , M! M 

ἐστι λιπαρότης otov κέδρου κυπαρίττου ἐλάας, & δὴ xal. 
σημεῖα καὶ τέρατα νομίξουσιν. ὅσα δὲ ἄλλα συμβαίνει 

- T e 

καὶ προφέρεται τῶν τοιούτων οἷον ὡς ποτέ φασιν ἐν. 
πλατάνῳ φῦναι δάφνην ἢ ἁπλῶς περὶ τὰς ἐμβλαστήσεις 
τὰς ἐν ἀλλήλοις ἐκ λανθανούσης ἀρχῆς ὑποληπτέον γέ- 
νεσϑαι καϑάπερ ἐλέχϑη᾽ τὸ γὰρ αὐτοῦ τοῦ δένδρου του- 
αὕτην τινὰ γίνεσϑαι σῆψιν ἢ ἀλλοίωσιν ἄλλως v& καὶ 

1 , 9 » “ον L - ὦ 
πολυ διεστῶσης οὐκ svAOoyov* οἱ δὲ τρόποι τοιοῦτοι" 

λέγω δὲ λανϑανούσης εἰ ἐπιπέσοι σπέρμα καὶ ἔμβιον γέ- 
voto σῆψιν ἔχοντος γεώδη τινὰ τοῦ δένδρου" βλαστοέη 
γὰρ ἂν οὕτως ἕτερον ἐν ἑτέρῳ ἀλλ᾽ ἡ τοιαύτη βλάστη- 
σις ὁμοία τῇ τῶν ἰξιῶν" ἢ ὡς διὰ πλείονος ἐπὶ τῇ πλα- 
τάνῳ ἐκ τοῦ χαλκοῦ τρίποδος μᾶλλον δ᾽ ἀμφότεραι τῇ 
ἐκ τῆς γῆς οὐ γὰρ οἷόν τε φῦναι μὴ γεώδους τινὸς 
ἐνυπάρχοντος ὥςπερ οὐδ᾽ ἐκ τῶν τοίχων τῶν λιϑένων, 
ἐὰν μὴ τοιαύτη τις συρροὴ γένηται καὶ σῆψις ἐξ ἧς πέ- 
φυκε βλαστάνειν ἔτι δ᾽ ὕστερον ἐπιρροήν τινα λαμβάνῃ 

τῆς τροφῆς" οὕτω γὰρ αὐτῶν ἡ αὔξησις. ἀλλὰ τὰ μὲν 
- Α 3 , ^ , ki , À , 

τοιαῦτα καὶ αὐτομάτως ἢ πάντα ἢ ἔνια γίνεται, τάχα δὲ 
- e E 

καὶ σπερμάτων τινῶν καταρρυέντων ἅμα τῇ σήψει xal 
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συστάσει" δάφνη δὲ καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον ἀπὸ τῶν 
"καρπῶν᾽ εἰ δ᾽ ἄρα καὶ τοῦτο ἀπὸ σήψεώς τινος οὐδὲν - 
διαφέρει πρὸς τὴν αἰτίαν. εἰ δέ ποτε δένδρον ἐκπεσὸν 

| Φπὸ χειμῶνος ἀνέστη πάλιν αὐτόματον ὥςπερ ἐν Φιλίπ- 
. zig μὲν ἐτέα, ἐν δὲ ᾿άντάνδρῳ πλάτανος καὶ τῆς μὲν 
οὐδὲν ἀφῃρέϑη πλὴν ὅσοι τῶν ἀκρεμόνων κατεκλάσϑη- 
σὰν ἐν τῇ πτώσει, τῆς πλατάνου δὲ ἀφῃρέϑη καί τι παρ-- 

| δπελεχήϑη τὴν δ᾽ αἰτίαν ὑπελάμβανον ὅτι πεσοῦσα ἐπὶ 
ὁγάτερον μέρος ἀνέσπασε πολλὴν γῆν, ἐπιγενομένου δὲ 
εἰς νύχτα τότε πνεύματος ἐναντέου καὶ μεγάλου κινή- 

σαντος αὐτὸ διὰ τὸ ἐμπίπτειν τοῖς ἀκρεμόσι ῥοπὴν ἐποί-- 
ησὲν ἐγχείμενον τὸ μέρος καὶ κατασπάσαν ὥρϑωσεν" 

οὕτω γὰρ συνέβη τῷ ἐν Φιλίπποις" τὸ δ᾽ ἕτερον ἐκινήϑη 
μὲν ὁμοίως καὶ τὴν ἀνάσπασιν εἶχε τῆς γῆς. διὰ δὲ τὴν 
περιχοπὴν ἀνέστη ῥᾷον" ἀλλὰ γὰρ ταῦτα μὲν ἴσως ἔξω 
φυσικῆς αἰτίας ἐστίν" ὑπὲρ δὲ τῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς φυτοῖς 

ἐκ τῶν εἰρημένων πειρατέον μετιέναι καὶ ϑεωρεῖν. 

H ΟΟρ».Υ͂. Ἑπόμενα δέ πώς ἐστι τούτοις εἰπεῖν ὅσα 
δὴ διὰ τέχνης καὶ παρασκευῆς γένεται τῶν περιττῶν 
ὑπὲρ ὧν φανερωτέρας ἄν τις ὑπολάβοι τὰς αἰτίας εἶναι 
καϑάπερ καὶ εἰσίν. ἀγιγάρτους μὲν γὰρ ποιοῦσι τοὺς 
βότρυς ἐξαιροῦντες τὴν μήτραν, ἀφ᾽ ἧς γένεται τὸ γί- 
γαρτον. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ κλήματος φέρειν λευκὸν καὶ 
μέλανα βότρυν ἢ ἐν αὐτῷ τῷ βότρυϊ τὰς ῥᾶγας τὰς μὲν 
τοιαύτας. τὰς δὲ τοιαύτας, ὅταν διελόντες συνθῶσι ἕκα- 
τέρου τὸ ἥμισυ πλὴν τοῦ κάτω μέρους καὶ συνδήσαντες 
καταπήξωσι" συμφύεται γὰρ ἀλλήλοις" σύμφυτον μὲν 
γὰρ ἅπαν τὸ ξῶν τῷ ξῶντι καὶ μάλιστα τὸ ὁμογενὲς, 
ὅταν ἀφελκωϑῇ καὶ γένηται μία τις φύσις. ἕκάτερον δὲ 
χαϑ᾽ ἑαυτὸ τὴν τροφὴν διΐησιν ὥςτε μὴ ἐπιμιγνυμένης 
ἀποδιδόναι τὸν οἰκεῖον καρπόν ὅπερ καὶ οἵ ποταμοὶ ποι-- 
οὖσιν οἵ συμβάλλοντες ἀλλήλοις ὥςπερ 0 τε Κηφισὸς ἐν 
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τῇ iBoiiwedg καὶ ὃ Μέλας" ἑκάτερος γὰρ, jii αὑτοῦ 
πόρον. ἐνταῦϑα δ᾽ οὐδὲ συμβάλλουσιν, ἀλλὰ παρ᾽ ἀλ- 
λήλας. ὀχετεύονται. p ῥέουσιν. αἵ τροφαί. ταὐτὸ δὲ καὶ 
παραπλήσιον τούτῳ καὶ ὅταν TO. αὐτὸ. δένδρον παντο- 

δαπὰς φέρῃ ῥόας ἢ μῆλα" τῇ σφυρᾷ γὰρ. οἷον μαλάξαν-- 

τὲς τὰς ῥάβδους ἵνα συμφύωσιν (ἢ) διὰ τὴν ἀφέλκωσιν. 
συνδήσαντες ἐφύτευσαν; εἶτα γένεται τὸ μὲν δένδρον ἕν. 
τῇ συμφύσει: διατηρεῖ δὲ ἕκαστον τὸ γένος. ἕλκον. «cor 
αὑτὸ καὶ πέττον τὴν τρυφὴν. οὐδὲν δὲ ἄλλο. ἥ "je συμ- 

φυδεώς κοινωνοῦν. σχεδὸν δὲ καὶ παρόμοιον τούτῳ καὶ 
ἐπὶ τῶν μειξονῶν. γένεται. καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀγρίων. 
τῇ φύσει" περιπλακεῖσα γὰρ. συκῆ καὶ εἴ τι ἄλλο. τοιοῦ- - 

τόν ἐστι συμφύεταν τε καὶ ἕν ποιξῖ τὸ στέλεχος" καὶ τού- 

τῶν τὰ μὲν ἐξεπίτηδες ποιοῦσιν, ἔνια δὲ καὶ αὐτομάτως. 
λαμβάνει τοιαύτην σύμφυσιν, ὅσα προςφιλῆ τὲ χαὶ μὴ. 

ἐναντία ἀλλήλοις" ὅταν γὰρ ἅπαξ συμπλακῇ καὶ δέξηται,, ̓ 
καϑάπερ φύσις τις αὕτη. uía γένεται, δι᾿ δ᾽ Ay ἀφαιρῇ. 

κἀν: λύῃ ttg αὐαίψονταὶ, » καϑάπερ᾽ καὶ τῶν μὴ ὁμογενῶν, 1 

τὰ ὁμοβλαστῆ καὶ σύντροφα. γενόμενα, ἀλλήλοις. ὥρπερ, 

ἐπὶ τῆς ἀναδενδράδος ἐλέχϑη καὶ τῆς συκῆς. ἐπεὶ ὅσα, 
yt: βλάπτει περιφυόμενα καὶ ἐμφυόμενα, καϑάπερ. ὃ | 

κιττὸς, ἐκ τουτῶν yt οὐ γένεται μία qois" αὐαίνεται. 
γὰρ ϑάτερον. πολυφορεῖν μὲν οὖν ταὐτὸ διὰ: ταύτας. 
ὑποληπτέον τὰς “αἰτίας OuoLov: γὰρ τρόπον. τινὰ καὶ 
ὥρπερ: el τις ἐνοφϑαλμίσειε δένδρον ἕν ἀπὸ πλειόνων. 1 
καὶ διαφύφων᾽ ἀρχὰς γὰρ. πεποίηκε καὶ φύσεις. πλείους. 
ἀπὸ μιᾶς οὐσίας, ἐχεῖνο dbi e ἀρχῶν πλειόνων. Meet oU-. | 
σίαν τῇ φύσει. : 

Car. VI. Τὰ δὲ τῶν. καρπῶν μογέθὴ « τῶν. κατο- 
φυττομένων ἐν ταῖς χύτραις ὅταν κατάγωσι᾽ τοὺς. ἀκρε-. 

| μόνας , οἷον ῥοῶν καὶ μήλων: εὐλόγως. γίνεται: τὸ TE γὰρ, 

MPCMPR RENE 

ὑπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἀέρος ἀφαιρούμενον T] χύτρα κῶ-- d 
| 
I 
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λύει; ἀποστέγουσα καὶ ἃ ἅμα τὴν ἐκ τῆς γῆς ἕλκει νοτίδα 
δι᾿ ἧς τρέφεται" τὴν γὰρ ἀπὸ τοῦ δένδρου ἐπιρροὴν οὐκ 
δὔλογον γίνεσϑαι πάρωρον οὖσαν ἢ βραχεῖάν ᾿ τινα πάμ-- 

παν, δι᾿ ὃ καὶ ὁ μὲν κόκκος οὐδὲν μείζων τῆς δόας γί- 
. Ψεται.. τὸ δὲ σίδιον. παχύτερον ὡς οὐ διυκνουμένης. εἰς 

ἐκεῖνον. τῆς τροφῆς" ἔοικε, yao ὁ οἰκεῖος χυλὸς τῇ φμᾶν- 

πῇ δυνάμει πάντων γίνεσϑαι καὶ πεπαίνεσϑαι;. δι᾿ ὃ xol 

"τὰ μῆλα χείρω καὶ ἀχυλότερα γένεται" τὸ δὲ σίδιον καὶ 
dx τῶν. ἔξωϑεν λαμβάνει τὴν αὔξησιν ὡς ἀλλοτριώτερον 
τῆς φύσεως. ἡ δ᾽ ὁλκὴ τῆς νοτίδος. ἐξ ἧς ὴ τροφὴ καὶ 2 

οἰ ἐπέδοσις οὐκ ἄλογος ὥςπερ. τοῦ ἄρον καὶ ἑτέρων ὥςπερ i 
πρότερον εἴπομεν. ὁμοίως δὲ τοῦτο. ισυμβαένει καὶ ἐν 
τοῖς λαχάνοις; ἐφ᾽ Qv. παχύνουσι. τὰς ῥίζας τῶν᾽ μὲν. 
ἀφαιροῦντες τὰ φύλλα, καϑάπερ, τῆρ᾽ ῥαφανίδος, ὃ ὅταν ̓ 
μάλιστα ἀκμάξωσι. τοῦ χειμῶνος, καὶ κατασάττοντες τὴν 
“γῆν ὥςτε καὶ τὸ ὕδωρ ἀποστέγειν. ἐν γὰρ τῷ. ϑέρει δῦ: 

τ ψονται ϑαυμασταὶ τῷ πάχει. τοῦ δὲ. σελένου περιορύ-. 

dives: κάτω μέχρι τῶν ῥιξῶν. καχφύδιον περιβάλλοντες. 
| καὶ ἄνωϑεν τὴν γῆν. αἴτιὸν δὲ ὅτι. τὴν τροφὴν ἅπασαν 
αὗται λαμβάνουσιν καὶ οὐ διδόασιν. ets τοὺς βλαστούξ᾽ ! 
μὴ βεριξομένης δὲ πλείων ἡ αὔξησις. ὅσα μὲν οὖν παθα-. 
βλαστικὰ οἷον Ἀρόμυα. δίξας ἕ ἑτέρας. ἀφέησι καὶ ἄλλα. δὲ 
τῶν ἀγρίων" ἡ δὲ ῥαφανὶς μὴ οὖσα. παραβλαστικὴ. τρο-- 
φὴν δὲ λαμβάνουσα καὶ οὐ διαπέμπουσα εἰς τὸ ἄνω zt&— 

| χύνεται xal μείζων γίνεται. τοῦ δὲ μὴ συμβαίνειν φϑο- 
ρὰν καὶ σῆψιν ἡ ἐπίσαξις αἰτέα τῆς γῆς ἀποστέγουσα τὸ 
ὕδωρ καὶ ὅλως πᾶν τὸ ἀλλότριον᾽ τοῖς δὲ σελίνοις τὸ. 

καχρύδιον ϑερμὸν καὶ πυκνὸν ὃν συνανέλκει, μὲν τῇ 

πυκνότητι τὴν τροφὴν, κατέχει. δὲ xol ov. διαδίδωσιν 
εἰς τὸ ἄνω καὶ ἅμα uu ϑερμότητι. πέττει" "todas οὖν 

τροφῆς γινομένης. καὶ set egere: πολλὴ καὶ αὔξησις... 
παραπλήσια δὲ τούτοις καὶ τὰ περὶ τοὺς δσικύους καὶ τὰς 4 
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κολοκύντας γινόμενα κατά τε τὴν ἁπαλότητα καὶ τὴν 
αὔξησιν οἷον ἐάν τις μικρὰς οὔσας κρύψῃ κατὰ τῆς yug 
οὐδὲν γὰρ ἀφαιρεῖται τῆς τροφῆς. ὁ δ᾽ ἥλιος καὶ τὰ 
πνεύματα ἀναξηραένοντα τοὺς ὄγκους ἐλάττους ποιοῦ-- 
σιν ὥςπερ καὶ τῶν δένδρων τῶν ἐν τοῖς προςηνέμοις καὶ 
εὐείλοις. ὡςαύτως δὲ καὶ οἱ ἐν τοῖς ἀγγείοις τυϑέμενοι, 
καϑάπερ ἐν νάφϑηκι καὶ καλυπτῆρσιν. ἡ μὲν γὰρ τροφὴ 
πλείων διὰ τὸ μήτ᾽ ἀποπνεῖσϑαι μήτ᾽ ἀποξηφαίνεσϑαν 
μηδὲν. ἡ δ᾽ αὔξησις εἰς μῆκος καὶ διὰ τὸ εὐροεῖν τὴν 
τροφὴν εὐθυποροῦσαν καὶ διὰ τὸ μηδὲν ἀντισπᾷν μηδ᾽ 
ἀντιπίπτειν. ὁμοία δ᾽ αἰτία καὶ τοῦ διαμένειν χλωροὺς 
ἐᾶν τις φυτεύσας περὶ φρέαρ ὅταν ὦσιν ὡφαῖοι καϑεὶφ, 
ἀποστεγάσῃ: ἡ μὲν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ πνεύμα-- 

τος οὐ γίνεται ξηρότης, ἅμα δὲ καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος. 
ἀτμὶς οἷον ϑάλλοντάς τε παρέχει καὶ κωλύει ξηραένε-, 
σϑαι. τροφὴν δὲ λαμβάνοντες διαμένουσι σωζομένων. 
τῶν ῥιξῶν᾽ ἔμβιοι δὲ γίνονται καὶ ϑεραπευόμεναι πλείω, 
χρόνον δι᾽ ὃ καὶ ἄν τις περιτεμὼν τὴν βλάστησιν ὅταν 
κχρποτοκήσωσι περισάξῃ γένονται πάλιν ἐκ τῶν ῥιζῶν, 
σίκυοι καὶ πρωΐτεροι πολὺ τῶν σπειρομένων ὅτι ztQOUZ- 

ἄρχει τὸ τῶν ῥιζῶν. ἔτι δὲ ἡ περίσαξις ἀλέαν παρέχουσα, 
ϑᾶττον ἀνιέναι ποιεῖ βλαστόν" μέγα γὰρ καὶ ἡ ἀλέα πρὸς 
τὸ πρωϊβλαστεῖν. σημεῖον δὲ καὶ τοῦτο φανερόν" ἐὰν. 
γάρ τίς χειμῶνος ἐν ταλάροις φυτεύσῃ σικύου σπέρματα 
καὶ ἄρδῃ τε ϑερμῷ καὶ πρὸς τὸν ἥλιον ἐκφέρῃ καὶ πρὸς 
τὸ πῦρ τιϑῇ καὶ ὅταν ἡ ὥρα τοῦ σπείρειν καϑήκῃ σὺν 
αὐτοῖς ταλάροις φυτεύσῃ πρώϊοι σφόδρα γένονται ταῦτα 
μὲν οὖν διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας συμβαίνει. τῷ δὲ σχήτ 
uou καὶ τῇ μορφῇ μεταβάλλει τὸ σέλινον ἐὰν σπαρὲν | 
καταπατηϑῇ καὶ ἐπικυλινδρωϑῇ᾽ γένεται γὰρ οὖλον διὰ 
τὸ μὴ διϊέναι τὴν βλάστησιν, ἀλλὰ ........ ἐξομοιοῦται 
γὰρ ἐν à ἂν τεϑῇ ἀγγείῳ" τοῦτο δ᾽ ὅτι ἡ τροφὴ κωλυο- 
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ἡ καὶ ἀποστεγομένη τῷ πέριξ φέρεται πρὸς τὸ ἐφελ- 

 πόμενον καὶ εὐοδοῦν. οἷον γὰρ ὀχετεία τίς ἐστιν, ὥςτε 
λαμβάνειν τὴν ὁμοιότητα τῷ περιέχοντι. συμβαίνει δὲ 

χρόπον τινὰ καὶ ἐπὶ τῶν ξώων τοῦτο κατὰ μικρότητα 
χαὶ μέγεϑος καὶ βραχύτητα x«l μῆκος" μεμορφωμένα 
γὰρ εὐϑὺς ἐκεῖνα ταῦτα δ᾽ ἅμα τῇ γενέσει μορφοῦται" 
δι᾽ ὃ xal τὸ σέλινον ὅταν μεταφυτεύηται κελεύουσιν 
ὕποσον ἄν τις βούληται ποιῆσαι τηλικοῦτον πάτταλον 

καταχρούειν ὥςτ᾽ ἐχπληροῦν πάντα τὸν τόπον τὴν δίξαν. 
ὅμοιον δὲ τρόπον τινὰ τούτῳ καὶ ἡ τῶν ῥιξῶν αὔξησις 8 
ἐν τοῖς ἡμερώμασιν " εὐοδοῦσαι γὰρ καὶ ἔχουσαι τροφὴν 
αὔξονται μᾶλλον καὶ εἰς μῆκος καὶ εἰς πάχος. ποιεῖ δὲ 9 
᾿μεγάλας καὶ τὰς ῥίξας καὶ τὰς βλάστας καὶ ἐὰν πλείω τις 
εἰς ταὐτὸ σπέρματα ξυνδήσας εἰς ὀϑόνιον φυτεύσῃ. δι᾿ 
ὃ καὶ ἐπί τινων τοῦτο ποιοῦσι, καϑάπερ ἐπὶ τοῦ πρά- 
Gov καὶ σελίνου καὶ ἑτέρων" ἰσχύει γὰρ τὰ πλείω δῆλον 
ὅτι μᾶλλον καὶ ἐξ ἁπάντων γένεται μία τις φύσις. ἔνια. 
δὲ χατὰ τὴν τῆς σπορᾶς ὥραν λαμβάνει μορφὴν ἀλλοίαν, 

| oiov ἡ γογγυλὶς ἂν εὐϑύς τις ἐπὶ τῆς ἅλω φυτεύσῃ πλα- 
vela γένεται" οὕτω δ᾽ ἧττον ῥθιξοῦται καὶ διευρύνεται 

| μάλλον. ὅσα δ᾽ ἐν σχίνῳ φυτεύουσιν " σκέλλῃ πάντα τῆς 10 
εὐβλαστίας &vexa καὶ εὐτροφίας φυτεύουσιν" ἔχει γάρ 
τινα ἄμφω ϑερμότητα καὶ ὑγρότητα καὶ γένεται καϑά- 
περ ἐμφυτεία "ug. ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τι ἕτερον ἐν ἑτέρῳ 
καϑάπερ τὸ πήγανον ἐν συκῇ; δοκεῖ γὰρ δὴ κάλλιστον 

γίνεσθαι. φυτεύεται δὲ παρὰ τὸν φλοιὸν παραπηγνύ- 

μενον καὶ τῇ γῇ κατακρύπτεται" καὶ ξυμβαίνει δὲ τὸν 
ὀπὸν ἅμα τῇ τροφῇ καὶ ϑερμότητι καὶ βοήϑειάν τινὰ 
ἔχειν εὔκαιρον ὥςπερ καὶ τὴν τέφραν παραπαττομένην 

εἶτ᾽ οὖν πρὸς τὸ μὴ σκωληκοῦσϑαι τὰς ῥίζας εἴτε καὶ 
πρὸς τὸ τρέφεσϑαι ἅλμῃ" ἔχει γάρ τινὰ ὁμοίαν ϑερμό- 
τητα. μέγεϑος δὲ γίνεται φακῶν καὶ ἐρεβίνϑων τῶν μὲν {1 
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ἂν ἐν βολίτῳ φυτεύηται τὸ σπέρμα" συντρέχει γὰρ τῇ 
ϑερμότητι καὶ ξηρότητι" τῶν δ᾽ ἐρεβίνϑων ἐὰν μετὰ : 
TOV κελύφων βρεχϑέντερ᾽ ἔλαττον γὰρ τὸ ἀποσηπόμε-. | 

vov καὶ ἡ τροφὴ πλείων ἡ πρώτη πρώϊοι δὲ ἂν ἅμα τοῖς 
ἄλλοις σπαρῶσι" καὶ ταῦτα μὲν δή τι ϑαυμαστὸν ἔχει 
καὶ ἔνια δοκεῖ καὶ παρὰ φύσιν. et δὲ τοιαῦται μεταβο- 

12 Aa καὶ αὐτόματοι γένονται καὶ τέχνῃ καὶ κατὰ φύσιν" 
οἷον ἐπὶ τίφης καὶ ξειᾶς περιπλατχτομένοις πυροῖς. ὥςπερ 
καὶ ὅσα τῶν σπερμάτων 3 ἐν λίτρῳ προβρεχόμενα τερα- 
μονέστερα ἢ ἐν μέλιτι καὶ γάλακτι γλυκύτερα γίνεται" 

πέφυκε γὰρ οἷον ἂν Ma τοιοῦτον καὶ γεννᾷψ᾽" σπεί- 
ρξται δὲ διηλλοιωμένον καὶ μεταβεβηκός᾽ ἐν ἀμφοῖν δέ 

πῶς ἢ ἐν ἅπασι συμβαίνει μετακινεῖσθϑαε τὴν ἀρχὴν, 
ἔνϑα μὲν κατὰ τὸ ποιὸν, ἔνϑα δὲ καϑάπερ ταῖς vígeug . 
καὶ ξειαῖς καὶ τῷ μορέον τι μὴ ἔχειν ὅπερ ἐξ ἀρχῆς μὲν. 
περιαιρεϑὲν οὐκ ἀδυνατεῖ γεννᾷν" πλεονάκις δὲ τοῦτο 
παϑοῦσα xal ὥςπερ τελέως γυμνωϑεῖσα καὶ παϑητικω- 

τέρα γινομένη τῷ τὲ ποιῷ μεταβάλλει καὶ τὸ πλῆϑος οὐκ 
18 ἴσχει τοῦ ἀχύρου" συμβαίνει δὲ καὶ ἐν ἄλλοις μορέων. 

τινῶν ἀφαιρουμένων ποιεῖν τινα διαφορὰν ὥςπερ ταῖς 
ἀμπέλοις ὃ ὅταν ἡ μήτρα τοῦ κλήματος ξυσϑῇ τοὺς βότρυς f 
ἀγιγάρτους εἶναι" καὶ πέστιν ταῦτα παράσχοιτ᾽ ἂν ἴσως 

τοῖς ἀφ᾽ ἑκάστου τῶν deas λέγουσιν ἀπιέναι σπέρμα" E 
λύσις δ᾽ ἥπερ εἴρηται καὶ ἐπὶ τῶν ξώων. πὶ 

Car. VII. 4i uiv ovv τούτων μεταβολαὶ διὰ τὰς s 

εἰρημένας αἰτίας. ἡ δὲ τοῦ σισυμβρίου εἰς μένϑαν ὥςπερ, ) 
ἐναντία δι᾽ ἀργίαν γινομένη" συμβαίνει γὰρ ὅταν μή τις, 
ἐξεργάξηται μηδ᾽ ἀποδιδῷ τὴν οἰκείαν ϑεραπείαν ῥιξοῦ- 
σϑαι μᾶλλον εἰς τὸ κάτω, διξούμενον δὲ καὶ τὴν δύνα- 
pn ἐκεῖσε τρέπον πᾶσαν ἀσϑενέστερον ἄνωϑεν γίνεσϑαι, 
“αὶ τὴν δριμύτητα ἀποβάλλειν τῆς ὀσμῆς ὥρτε ἐξ ἀμφο- 
τέρων ἡ ὁμοιότης τῆς τε βλάστης καὶ τῆς ὀσμῆς" τῆς y69 
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᾿ δριμύτητος ἀφαιρουμένης ἡ κατάλοιπος: ὀσμὴ μαλακή 
τις οὖσα καὶ ἀνειμένη προςεμφερὴς τῇ tv γίνεται 
. QU ὃ μεταφυτεύειν κελεύουσι πολλάκις ὅπως τοῦτο μὴ 
| συμβαίνῃ" καὶ τοῦ μὲν σισυμβρίου τοιαύτην τὴν αἰτίαν 
ὑποληπτέον. τὸ δ᾽ ὥκιμον τὸ ἐν ἡλίῳ πολλάκις κείμε-- 
| vov ἀφερπυλλοῦται διὰ τὸ καταξηραένεσϑαι μᾶλλον καὶ 
γὰρ τὸ φύλλον ἔλαττον γένεται καὶ ἡ ὀσμὴ δριμυτέρα 
τῶν ξηρῶν" ἐλάττων γὰρ καὶ ἡ τροφή᾽ δεῖ δὲ τὰς μετα- 
βολὰς τοιαύτας ὑπολαμβάνειν ὡς ἂν ὁμοιότητά τινα ἐχού- 
σας οὐχ ὡς τελέας [ὥςπερ καὶ ἡ ἐξαιγειρουμένη λεύκη]. 
ἡ δὲ λεύκη πλατυφυλλότερόν τε τῆς αἰγείρου καὶ λειο-- 
φλοιότερον καὶ τὸ ὅλον εὐτροφώτερον" ἀπογηράσκουσαν 
ὃὲ xoà ἐλάττονι τροφῇ χρωμένην οὐκ ἄλογον καὶ τὸ 
φύλλον στενότερον καὶ τὸν φλοιὸν τραχύτερον ἔχειν καὶ 
εἴ τι ἄλλο συνακολουϑεῖ τοῖς μὴ ὁμοίως εὐτρύφοις. τὸ 
δ᾽ ὅλον οὐκ ἄγαν ἴσως τὸ συμβαῖνον ϑαυμαστὸν τῷ τε 

εἰς τὸ σύνεγγυς καὶ τὸ ὅμοιόν πως μεταβάλλειν καὶ ἔτι 
τῷ ὁρᾷν καὶ ἐπί γε τῶν ξώων γινομένας τοιαύτας τινὰς 
μεταβολὰς τὰς μὲν κατὰ τὴν γέννησιν οἷον ἐπ᾽ ἄλλων 
καὶ ἐπὶ τῶν καλουμένων ψυχῶν" ἐκ κάμπης γὰρ yov- 
σαλλὶς, εἶτα ἐκ ταύτης ἡ ψυχή" τοῦτο δὲ πλὴν τῶν ψυχῶν 
ἐπ᾿ οὐδενὸς συμβαίνει. τῶν δὲ καὶ τετελειωμένων ἤδη 
κατὰ τὰ πάϑη καὶ τὰς διαϑέσεις τοῦ σώματος. αἵ γένον-- 
ται διὰ τὰς ἐπετείους ὥρας ὥςπερ ταῖς ὄρνισιν ἐπὶ τού-- 
τῶν γὰρ μάλιστα καὶ λέγεται καὶ ἔνδηλος τῶν χρωμάτων 
μεταβολὴ καὶ τῶν ὅλων σωμάτων ὥςτε δοκεῖν ἑτέρους 
εἶναι. ταῦτα μὲν οὖν ὥςπερ εἴρηται φυσικῶς ὑπολη- 
πτέον᾽ τὰ δ᾽ ἐξ ἀρχῆς λελεγμένα μᾶλλον κατὰ φύσιν. 

d Car. VIII. ᾿“κόλουθϑα δέ πὼς roig εἰρημένοις καὶ 

ὥςπερ ἐσχάτης ϑεωρίας περὶ νοσημάτων καὶ φϑορᾶς εἰ- 
πεῖν ἀμφοτέρων μετέχοντα καὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ τῶν 
παρὰ φύσιν. φϑοραὶ μὲν γὰρ εὐθὺς αἵ μὲν οὕτως. αἱ 

12* 
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δ᾽ ἐκείνως λέγονται, νόσοι δὲ τῇ μὲν ὅλως δόξαιεν dv. 
εἶναι παρὰ φύσιν; ἔκβασις y& τις αἰεὶ καὶ σύγχυσις τοῦ 
κατὰ φύσιν L νόσορ, τῷ δ᾽ εἰωϑέναι καὶ πολλάκις συμ- | 
βαίνειν. κατὰ φύσιν λέμομαν ἡ ὁμοίως ἔν vs ξώοις καὶ φυ- 

τοῖς. αὐτὰ ταῦτα διαιροῦντες τὰ βίαια πάϑη καὶ quve-. 
ρῶς ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν αἰτιῶν. οἷον τραυμάτων καὶ πλγᾷ 
γῶν: τὰ γὰρ ὑπὸ ψύχους ἢ καύματος ἤ τίνος ἑτέρου. 
συμβαίνοντα τῶν ἐν τῷ ἀέρι παϑημάτων οὐ λέγομεν. 
παρὰ φύσιν" καίτοι βίαιά γέ πως καὶ ταῦτα καὶ ἀπὸ 
τῶν ἔξωϑέν ἐστιν" ἀλλὰ γὰρ τοῦτο μὲν οὔτ᾽ ἴδιόν ἐστιν 
ἐπὶ τῶν φυτῶν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ξώων οὔτε διάφορον 
πρὸς ὃ νῦν ξητοῦμεν᾽ τῶν δὲ νόσων ἀρχαὶ καϑάπερ τοῖς 
ξώοις ἢ ἀπ᾽ αὐτῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν καὶ ἡ φϑορὰ ἢ 
ὅλως ἢ εἰς καρπογονίαν. ἀπ᾽ αὐτῶν μὲν ὅταν ἢ πλῆϑος, 
ἢ ἔνδεια τῆς τροφῆς ἢ ποιότης, ἀπὸ δὲ τῶν ἔξωϑεν ὅταν 
ἢ χειμῶνες ὑπερβάλλοντες ἢ καύματα ἢ ἐπομβρίαι ἢ ἄλ-- 
λη τις δυρκρασία τοῦ ἀέρος" ἔτι δὲ ὅσα διὰ πληγὴν ἤ 
ἕλκωσιν ἐκ σχαπάνης ἢ ἐκτομῆς Ἢ διακαϑάρσεως 5d 
ἄλλης τοιαύτης αἰτίας" ὧν y ἔνιαι καὶ ἀπὸ τοῦ δαίμο-. 

vog συμβαίνουσι καϑάπερ ἡ χαλαζοκοπία᾽ εἰ δὲ καὶ ἡ 
ἔνδεια καὶ ἡ ὑπερβολὴ τῆς τροφῆς τῶν ἔξωϑεν ὥς τινές 
φασιν οὐδὲν ἂν διαφέροι. πάντα δὲ ἰσχύει μᾶλλον τὰ 

ἀπὸ τοῦ ἀέρος ἐν τοῖς ἀσθενῶς διακειμένοις" τὰς yàg. 
ὑπερβολὰς ἧττον δύνανται φέρειν. ἀσϑενεστάτη δὲ Oud-. 
ϑεσις μελλόντων τε καὶ ἀρχομένων βλαστάνειν καὶ πά- 
λιν μετὰ τὴν καρποτοκίαν ὥςπερ ἐξηραμμένων᾽ τότε γὰρ 
ἐν μεγίστῃ μεταβολῇ᾽ δι᾽ ὃ καὶ τὰ ἄγρια μάλιστα πονεῖ 
πρὸ τῆς βλαστήσεως ἢ ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν βλάστησιν ὅταν. 
χαλαξοκοπηϑῇ ἢ πνεύματα ἐπιγένηται ψυχρὰ σφόδρα ἢ, 
ϑερμά. κρατεῖται γὰρ ταῖς ὑπερβολαῖς. οἱ δ᾽ ὡραῖοι yet- 
μῶνες ὠφελοῦσι καὶ τὰ ἄγρια καὶ τὰ ἥμερα᾽ καὶ γὰρ ἰσχὺν 
, 9 L7 , , Ξ 

ἐμποιοῦσι καὶ τῇ πιλήσει καὶ πυκνώσει. καὶ εὐβλαστίαν. 
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u ^ Car. ΙΧ. Ταῦτα μὲν οὖν ἀμφοῖν κοινά. νοσήματα 
δὲ τῶν ἀγρίων οὐ λέγεται, τῶν δ᾽ ἡμέρων λέγεται πλείω. 
τάχα δὲ καὶ ἔστι διὰ τὴν ἀσϑένειαν ὧν τὰ μὲν ἀνώνυμα, 
τὰ δὲ ὠνομασμένα, καϑάπερ ἡ ψώρα καὶ ὃ σφαλελισμὸς 
καὶ ἀστρόβλητα καὶ σκωληκόβροτα γέίνεσϑαι. ἀστρό- 
βλητα μὲν οὖν μάλιστα γίνεται τὰ φυτὰ καὶ οἱ μόσχοι 
διὰ τὴν ἀσϑένειαν. συμβαίνει δὲ τὸ πάϑος ὅταν ἡ γῆ 
ξηρανϑῇ καὶ μὴ ἔχωσιν ἕλκειν ὑγρότητα, δι᾿ ὃ καὶ ὑπὸ 
τὸ ἄστρον πλεῖστα" τὰ δὲ πρεςβύτερα διὰ τὴν ἰσχὺν 
'ἀντέχει τε μᾶλλον καὶ ἕλκει πόρρωϑεν. ἔτι δ᾽ ὑγρότης 
ἡ οἰχεία πιοτέρα καὶ λιπαρωτέρα καὶ πρωϊκαρπότερα τῶν 
ψέων καὶ ὅσα ἂν προδείξωσιν πάντ᾽ ἐκφέρουσιν" 0Àog 
δὲ πᾶσαν μεταβολὴν ἧττον δύναται τὰ ἀσϑενέστερα φέ- 
θεῖν, ὑπὸ δὲ τὸ ἄστρον καὶ διυγραίνεταί πὼς μᾶλλον 
τὰ δένδρα, καϑάπερ πρότερον ἐλέχϑη, δι᾿ ὃ καὶ ἡ ἐπι- 
βλάστησις" ἡ μὲν οὖν ἀστροβολία διὰ ταῦτα συμβαίνει 
χαὶ ἔτι διὰ τὰς πληγὰς τὰς ἔξωϑεν καὶ τὰς ἑλκώσεις" 
ἀσϑενέστερα γὰρ διὰ ταῦτα γίνεται καὶ ἐπὶ πλέον αὐ- 
τῶν αἱ δυνάμεις διϊκνοῦνται" σκωληκοῦται δὲ μᾶλλον 
τὰ πρεςβύτερα. συμβαίνειν δὲ δοκεῖ καὶ τοῦτο τὸ πάϑος . : 
ἢ διὰ τὰς ἑλκώσεις τῶν περισκαπτομένων ἢ ὅταν ἐκδι- 
φήσῃ διὰ τοὺς αὐχμούς" ἐκ μὲν γὰρ τῆς πληγῆς σήπεται, 
᾿ἀλλοιούμενα δὲ τῇ σήψει ξωογονεῖ καϑάπερ καὶ τὰ ἄλλα' 
ἐκ δὲ τοῦ διψῆσαι διὰ τὸ ἔλαττον ἔχειν τοῦ συμμέτρου 
τὸ ὑγρόν" οἷον γὰρ ἔκστασις γίνεταί τις ἐκ φύσεως. ἐν 
δὲ τῇ ἐκστάσει μεταβολὴ καὶ ἀλλοίωσις. ἐν δὲ τῇ μετα- 
βολῇ διὰ τὴν σῆψιν ἡ ξωογονία. συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ 
ἐν ταῖς ἀφαυαινομέναις" ἐνισχύει γὰρ τότε τὸ ϑερμόν. 
σκωληκοῦνται δὲ μάλισϑ᾽ αἵ μηλέαι δι᾽ δ᾽ κἀν τοῖς ἐμ-- 

ε πύροις φαῦλαι" ταχὺ γὰρ at δίξαι ξηραίνονται. κοινό-: - 
τατα δὲ φαίνεται τῶν νοσημάτων εἶναι τοῦτό τε καὶ ἡ 
ἀστροβολησία. πάντα γὰρ ὡς εἰπεῖν σκώληκα ἴσχει πλὴν 
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τὰ μὲν πλείους καὶ ϑᾶττον ἀπόλλυται. καϑάπερ μηλέα 

συκῆ ἄπιος. τὰ δ᾽ ἐλάττους καὶ βραδύτερον. ἥκιστα δὲ. 
σκωληκοῦται τὰ δριμέα οὐχ ὅτι ἄσηπτα μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι 
καὶ ἡ δριμύτης κωλύει ξωογονεῖν" σημεῖον δὲ τὸ τῆς 
δάφνης" αὕτη μὲν γὰρ σήπεται ταχέως, σκωληκοῦται δ᾽ 
οὐχ ὁμοίως ἐπεὶ διὰ τοῦτο οὐδ᾽ ἐρίνεος ὁμοίως τῇ συ- 
κῇ᾽ δριμύτερος γὰρ ὁ ὀπός. ὅλως γὰρ τὰ γλυκέα σήπε- 
ται ϑᾶττον, εὐμετάβλητος γὰρ 0 χυλὸς ἀσϑενέστερος ὧν, 
δι᾿ 0 καὶ αἴ μηλέαι καὶ αἵ δόαι μᾶλλον a6 γλυκεῖαι τῶν 
ὀξειῶν᾽ πάντων δὲ αἵ joue μᾶλλον διὰ τὴν ἀσϑένειαν 
τοῦ τὲ χυλοῦ. καὶ τῆς ὅλης φύσεως. ἐν σχένῳ δὲ φυτευό-- 

eve πάνϑ᾽ ἧττον σκωληκόβφωτα, διά τε τὴν ϑερμότητα 

καὶ τὴν ὀσμήν. ταῦτα μὲν οὐν τὰ νοσήματα συμβαίνει, 
6 διὰ τὰς δηϑείσας αἰτέας. οἴονται δέ τινες καὶ τὸν σφα- 

κελισμὸν ἀπὸ τῶν πληγῶν καὶ τῶν ἔξωϑεν γένεσϑαι 
τραυμάτων καϑάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ξώων᾽ μετενεχϑῆναν, 
γὰρ τοὔνομα κατὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ πάϑους. οὐ μὴν 
ἔοικεν ἀληϑὲς οὐδὲ τοῦτ᾽ ἐπὶ πάντων εἴπερ ὁ ἐρέβινϑος. 
ἀπόλλυται σφακελίσας ὅταν ἀνθοῦσιν ὕδωρ ἐπιγινόμε-- 

vov ἀποκλύσῃ τὴν ἅλμην" τὸ γὰρ ἔφαῖμαι οἷον σφακε-. 
λέξειν ἐστίν" φαίνεται δὲ καὶ ἄλλα χωρὶς πληγῆς πάσχειν. 

7 τοῦτο τὸ πάϑος. ἔνιοι δὲ καὶ τὸ ἀστροβολεῖσϑαι spese. 
λίξειν καλοῦσι" τοῦτο uiv ovv τάχ᾽ ἂν ὀνόματος E 
διαφορά" δι᾽ ὑπερβολὴν γὰρ καὶ ἔνδειαν τροφῆς καὶ 
οὕτως ἀπόλλυται τὰ δένδρα, τάχα δὲ μᾶλλον δι’ ἀπε-᾿ 
ψέαν καὶ τὴν ἔξωϑεν δύναμιν οἷον ὅταν μετὰ τὴν καρ-᾿ 
ποτοκίαν λεπτῆς οὔσης ἔτι τῆς. ὑγρότητος διὰ τὴν ἀσϑέ- 

ψνείαν ἐπιγένηται, πάγος ἰσχυρός" ἀποϑνήσκει γὰρ XOTQ- 
ψυχόμενα" τὸ γὰρ ὀρρῶδες καὶ λεπτὸν ψυχρὸν, τὸ δὲ 
παχὺ καὶ ὥςπερ πῖον ϑερμόν. αὕτη μὲν ovv εἴτε, διὰ, 
πλῆϑος εἴτε δι᾿ ἀπεψέαν eive δι᾽ ἄμφω καὶ ἔτι ἀσθένειαν, 

8 ἡ φϑορά. δι᾽ ἔνδειαν δὲ κατ᾽ ἄλλον ve τρόπον καὶ ὅταν! 

Qt 
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αἱ ῥίξαι μετέωροι γένωνται καὶ ἐπιφανεῖς" ov γὰρ δύ- 
νανται παρέχειν ἰχμάδα διὰ τὸν ἥλιον ὥςτε συγκάεται 
καὶ παχύνεται μᾶλλον τοῦ δέοντος ὁ ὀπὸς, ἐκ τούτου δὲ 
νόσος καὶ φϑορά. παραπλήσιον δὲ τὸ συμβαῖνον καὶ 

ὅταν ἐξαυχμῶσι δι᾿ ἀνυδρίαν. οὐδὲ γὰρ τότε διαδιδόα- 
σιν. βοήϑεια δὲ καὶ φυλακὴ πρὸς τὰς ἐνδείας τὸ κινεῖν 
ἀεὶ καὶ ὁμαλίξειν τὴν γῆν" οὕτω γὰρ τοῦ ϑέρους ἕλξει 
τινὰ ἰχμάδα καὶ τοῦ χειμῶνος ἐνυπάρξει μᾶλλον τὸ ϑερ- 
μὸν, ὃ διαδίδωσι τὴν τροφήν. ἐξ ὑπερβολῆς δὲ διὰ τὴν 
ἐπομβρίαν. τότε γὰρ διὰ τὴν ἀτροφίαν --- ἀτροφεῖ γὰρ 
τὸ μὴ κρατοῦν μηδὲ πέττον — ἐκλευκαίνεταί vs καὶ 
ἀπόλλυται τὰ δένδρα, καϑάπερ ὁ σῖτος" ἐνίοτε δὲ οὐκ 
ἀπόλλυται μὲν, εἰς δὲ τὴν καρπογονίαν νοσοῦσιν" ἀχαρ- 
πεῖ γὰρ τὸ μὴ πέττον μηδὲ κρατοῦν. τῇ δὲ συκῇ καὶ νό- 
σημά τι συμβαίνει περὶ τὰς ῥίζας, ὃ καλοῦσι λοπᾷν᾽ τοῦτο 
δ᾽ οἷον μάδισίς τίς ἐστι τῶν ῥιξῶν καὶ [τῶν] μικρὸν ἐπά- 

vo διὰ τὴν πολυύδρέαν. ἐξ ὑπερβολῆς δὲ καὶ τὸ τραγᾷν 10 
τῆς ἀμπέλου καὶ ὅσοις ἄλλοις ἀκαρπεῖν συμβαένει διὰ 

, 3 - 

“τὴν εὐβλάστειαν᾽" οὐ δύνανται γὰρ οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐκπέττειν,. 
ἀλλ᾽ εἰς τὴν βλάστησιν ἡ ὁρμὴ τρέπεται. καϑάπερ ἐπι- 

᾿σπωμένη διὰ τὸ πλῆϑος. ὡς ἐπὶ πολὺ δὲ ἐκ τῶν τοιού- 

-— ^v6 

vov συμβαίνει συκῇ μὲν ψωριᾷν, ἐλάᾳ δὲ λειχηνιᾷν, ἀμ-- 
᾿ φπέλῳ δὲ ῥεῖν ὥςπερ καὶ Κλείδημός φησιν" λεπτὸς γὰρ 

ὁ καρπὸς ἄπεπτος ὧν καὶ ῥοώδης. ἡ βοήϑεια δ᾽ ἐν δυεῖν 11 
ἔν τετῷ παραιρεῖσϑαιτὴν εὐτροφίαν ὥςπερ καὶ τὰς ἄμυγ- 
δαλᾶς καὶ τὰς ῥόας τινὲς κολάξουσι καὶ ἐν τῷ Óvvautv 

τινά προςτιϑέναι τῷ δένδρῳ καὶ ἰσχύν. τοῦτο γὰρ αἵ τε 
διακόψεις ποιοῦσι τῆς συκῆς. ὅταν ἄρχηται βλαστάνειν, 
ὅπως μὴ παλίσκιος οὖσα παχύνῃ τὸν ὀπὸν καὶ αἵ ἀποψι-- 
λώσεις τῶν ἀμπέλων καὶ ἀποκνίσεις τῶν οἰνάρων τῶν 
μεγέστων παρ᾽ ὅλον τὸ ϑέρος ὥς τινὲς κελεύουσιν" καὶ 
αἱ περικαϑάρσεις δὲ τῶν ἀνωτάτων ῥιξῶν καὶ τὰ κλή- 

T 
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ματα ἐπιβαλλόμενα καὶ ἀποκατώρυγες καϑιέμεναι" καὶ - 
ap σκαπάνη βοηϑεῖ γενομένη καιρέα γυμνοῦσα τὰς ῥέξας, 
ὅπως ἐθισϑῶσι πνεύματι καὶ ψύχει. καϑάπερ ἔνιοι xe. 
λεύουσι πάγον εὐλαβουμένους καὶ μετὰ ταῦτα δὲ τὴν 
κατεργασίαν ἀποδιδόναι. πάντα γὰρ ταῦτα τῆς τροφῆς 
ἀφαιρεῖ καὶ συναύξει τὴν δύναμιν. ἐναντέως δὲ τοῖς 
ἐξησϑενηκόσι διὰ τὴν ἔνδειαν ἡ κατεργασία καὶ ἡ ἄλλη. 
ϑεράπεια τήν τε δύναμιν ἅμα καὶ τὴν εὐτροφέαν ἀπο-. 

12 δίδωσιν. τὴν δὲ ψώραν οἴονταί τινες γίνεσϑαι καὶ &A-1: 
Ace οἷον ὅταν ὕδωρ ἐπὶ Πλειάδι γένηται μὴ πολὺ" τότε 
γὰρ ἀναζυμοῦται τὰ ἀναϑερμαινόμενα καὶ δέεισιν ἔξω 
καϑάπερ τὰ ἐξανθήματα" ἐὰν δὲ πολὺ γένηται, ἀπο- 
κλύξεται τὰ αἴτια. τάχα δὲ καὶ διαδέδωσιν εἰς τὰ ἐντὸς 
καὶ παύει" συμβαένει δὲ τότε καὶ τὰ ἐρινὰ καὶ vovg ὀλῦν-- 
ϑους ἀπορρεῖν" διϊκνεῖται γὰρ εἰς ταῦτα ἡ ὑγρύτης᾽ τῆς 

13 μὲν οὖν ψώρας ταῦτ᾽ αἴτια τῇ συκῇ λέγουσιν" τῇ δὲ ἀμ- 
πέλῳ τοῦ τραγᾷν, ὅταν ἢ ὑπὸ πνεύματος βλαστοκοπηϑῇ;. 
5 ὅταν τῇ ἐργασίᾳ συμπάϑῃ. ἢ τρίτον ὅταν ὑπτέα τμη-- 
ϑῇ συμβαίνει γὰρ πλείω τὸν ἀϑροισμὸν γινόμενον 
μᾶλλον εἰς τὴν βλάστησιν σφοδροτέρως ὁρμᾷν, ὥςτε μὴ 
δύνασϑαι καρπογονεῖν. τοῦ δὲ δυάδα γένεσϑαι Óvo-ai- 
τια ἢ ὅταν ἐπινιφϑῇ κατὰ τὴν ἀπάνϑησιν ἢ ὅταν χρεύτ- 

τωϑῇ᾽ τοῦτο δ᾽ εἰ ἀληϑὲς ἔοικε κατὰ μὲν τὴν ἀπάνϑη- 
σιν ὑγρότερος ὧν 0 ἀὴρ ὥςπερ ἀπερυσιβοῦν, ἡ δὲ xoelv- — 
TOig οἷον ἀντισπᾷν καὶ μεϑιστάναι τὴν τροφὴν, ὥςτε, 
ἐξ ἀμφοτέρων εὔλογον ἀπορρεῖν τὰς ῥάγας καὶ τὰς émi- 
μενούσας μικρὰς εἶναι. ἡ δ᾽ ἄμβλωσις τῶν ὀφθαλμῶν 
ὅταν ῥιγῶσι ταὐτὸν καὶ παραπλήσιόν ἐστιν, ὅπερ ἐπὶ 
τῶν ἀγρίων προβλαστάνειν ἀρχομένων ἐὰν ἐπιγένηται 
χειμών. πάσχει δὲ τοῦτο καὶ ἡ πρὸ ὥρας ἄνϑησις᾽" ἐπ᾿ 
ἀσϑενεῖ γὰρ πνεύσας ἄνεμος ψυχρὸς ἀπέκαυσεν. ταῦτα 
μὲν οὖν τῶν δένδρων αὐτῶν ἐστι νοσήματα καὶ πάϑη. Ὁ 
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— Que. Χ. Τὰ δὲ τῶν καρπῶν olov τῶν μὲν βοτρύων. 
| ἡ καλούμενος κράμβος᾽ τοῦτο δ᾽ ὅμοιον τῇ ἐρυσίβῃ᾽ γί- 
- ψεται γὰρ ὅταν ἐπούσης ὑγρότητος μετὰ τὰς ψεχάδας 
| ἐπικαύσῃ σφοδροτέρως ὁ ἥλιος. ὅπερ συμβαίνει καὶ ἐπὶ 
. φῶν οἰνάρων. μηλέας δὲ καὶ ἐλάας καὶ συκῆς καὶ σκω- 

| ληχοῦνται οἵ καρποί. καὶ τὰς μὲν μηλέας καὶ συκᾶς ἀεὶ 
διαφϑείρουσιν οἷ σκώληκες" τὰς δὲ ἐλάας. ἐὰν μὲν ὑπὸ 
τὸ δέρμα γένωνται. διαφϑείρουσιν" ἐξεσϑίουσι γάρ" 
ἐὰν δ᾽ ἐν τῷ ἔσω τὸν πυρῆνα διαφάγωσιν, ὠφελοῦσιν" 
ἐντὸς γὰρ ὄντες οὐχ ἅπτονται τῆς σαρκός. κωλύονται 
δ᾽ ὑπὸ τῷ δέρματι εἶναι ὕδατος ἐπ᾿ ἀρκτούρῳ γενομέ- 
ψου" καταψυχόμενοι γὰρ φεύγουσιν. νοσεῖ δὲ πολλάκις 

καὶ τὰ σῦκα καὶ ob ἄλλοι καρποί. τὸ δ᾽ αἴτιον, ὡς ἁπλῶς 
εἰπεῖν, ἐν δυοῖν" ἢ γὰρ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ δένδρου καὶ τῆς 
τούτου διαϑέσεως ὥςπερ ὅταν ἐν ταῖς ἀμυγδαλαῖς ἡ 
ὑγρότης κομμιδώδης ὑπογένηται, ἢ ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν 
ἀέρα ξυμβαινόντων" τῇ δ᾽ ovv ἐλάᾳ καὶ τὸ ἀράχνιον ἐμ- 
φύεται δι᾿ ὑγρασίαν τινὰ τοῦ ἀέρος τοῦ περὶ αὐτὰς, ὃ 
καὶ διαφϑείρει τὸν καρπόν. ἡ δὲ ἐκ τοῦ ἔνου βλάστησις 
ὑδάτων ἐπιγινομένων γένεται, δι᾿ ἣν ἀποβάλλει τὸν καρ-- 
zv ἐνταῦϑα τῆς τροφῆς ῥεούσης. ἅτε μὴ ἰσχύοντος τοῦ 

καρποῦ, τῆς δ᾽ ὑγρύτητὸς ἠϑροισμένης .... τῆς βλα- 
"στήσεως. χείριστον δ᾽ ἐὰν ἀνθούσαις ἐφύσῃ καὶ ἐλάαις 

zal ἀμπέλοις καὶ τοῖς ἄλλοις" ἀπορρεῖ γὰρ τὰ ἄνϑη καὶ 
oí χαρποὶ δι᾽ ἀσϑένειαν. ἐνιαχοῦ δὲ ἴδια πάϑη συμ- 
βαίνει, καϑάπερ ἐν Μιλήτῳ καὶ Τάραντι περὶ τὰς ἐλάας. 
ἐν Μιλήτῳ μὲν yàg, ὅταν περὶ τὸ ἀνθεῖν ὦσι. νοτίου 
ἀέρος ὄντος καὶ εὐδιεινοῦ κάμπαι γενόμεναι κατεσϑίέου-- 
σιν αἷ μὲν τὰ φύλλα, αἱ δὲ. τὰ ἄνϑη ἕτεραι οὖσαι τῷ 
γένει. βοηϑεῖ δὲ πρὸς ταῦτα, ἐὰν ἐπιγένηται καῦμα" 
διαρρήγνυνται γάρ. ἐν Τάραντι δὲ περὶ τὴν ἄνϑησιν 
ὁτὲ μὲν ἀπερυσιβοῦνται διὰ τὴν ἄπνοιαν, ὁτὲ δὲ πνεῦμά 
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τι πνέον ἐκ τῆς ϑαλάττης ὁμιχλῶδες καὶ παχὺ προρςίξον 

ἐν τοῖς ἄνϑεσιν ἀπόλλυται τὰ ἄνϑη τῇ ἅλμῃ" διὰ τοῦτο 

καλλίστων ὄντων καὶ μεγίστων τῶν δένδρων ἐλάχιστος 

παρ᾽ αὐτοῖς ὁ καρπός. ὅλως δὲ ἕκαστοι τῶν τόπων ἰδίας 
ἔχουσι κῆρας. o£ μὲν ἐκ τοῦ ἐδάφους, οἵ δ᾽ ἐκ τοῦ ἀέρος. 
οἱ δ᾽ ἐξ ἀμφοῖν. ἐκείνη δὲ αἰτία κοινὴ πᾶσιν ἡ ἀπὸ τῶν᾽ 
πνευμάτων κατὰ τὰς χώρας ἑκάστας, ὅσα «oua τοῦ 
ϑέρους πνεῖ καὶ τοῦ ἤφος ψυχρὰ σφόδρα τῶν δένδρων 
ἄρτι βλαστανόντων καὶ ὑπὸ τὴν ἄνϑησιν᾽ τὸ γὰρ ὅλον 
ἀληϑὲς καὶ ἐπὶ τούτων, ὅτι δι᾿ ὑπερβολὴν καὶ ἔνδειαν 
τροφῆς καὶ καύματος καὶ ψύχους νοσοῦσιν᾽ ἔτι δ᾽ ἂν μὴ 
κατὰ καιρὸν τὰ πνεύματα καὶ τὰ ὕδατα οὐράνια γένηται. 
συμβαίνει γὰρ ὁτὲ μὲν ἀποβάλλειν γενομένων ἢ μὴ γε- 
νομένων ὑδάτων, ὥςπερ τὰς συχᾶς. ὁτὲ δὲ χείρους γέ- 
νεῦϑαι σηπομένους καὶ καταπνιγομένους ἢ πάλιν ἀπο- 
ξηραινομένους παρὰ τὸ δέον. ἐπεὶ καὶ καύματα ἔνια καὶ 
βότρυν καὶ ἐλάαν ἀποκάει καὶ ἄλλους καρπούς" τῶν δὲ 
σκωλήκων πολλοὶ διαφέρουσι μὲν ταῖς μορφαῖς οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ ἐκείνη μείξων ἡ διαφορὰ τὸ μὴ δύνασϑαι τὰ ἐξ 
ἑτέρου δένδρου καὶ καρποῦ μετατεϑέντα ἐν ἑτέρῳ γένει 
σώξεσϑαι" τοῦτο δ᾽ εὔλογον ἑκάστῳ γὰρ ἐκ τῆς οἰκείας, 
ὕλης ἡ τροφή᾽ πλὴν ἴδιον τὸ περὶ τὸν κεράστην καλού- 
ἱξνον ξυμβαῖνον τοῦτον γάρ φασι καὶ ἐν τῇ ἐλάᾳ γένε-- 
ὅϑαι καὶ εἰς τὴν συκῆν ἐντίκτειν" ἔχει δὲ ἡ συκῆ καὶ ἐξ 
ἑαυτῆς σκώληκας, καὶ τοὺς ἐντικτομένους τρέφει. πάντα 
δ᾽ εἰς κεράστην ἀποκαϑίστανται" φϑέγγονται οἷον τριγ- 
μόν" περὶ μὲν οὖν νοσημάτων ἱκανῶς εἰρήσϑω. 

Car. ΧΙ. Περὶ δὲ φϑορᾶς ἁπλῶς τῶν δένδρων! 
ἐχεῖνο πρῶτον δεῖ διελεῖν ὅτι εἰσὶν αἱ μὲν κατὰ φύσιν, 
[αἱ δὲ παρὰ φύσιν]. κατὰ φύσιν μὲν αἱ γήρᾳ καὶ δι᾽ 
ἀσϑένειαν αὐάνσεις ὥςπερ ἀποπνεόντων καὶ ἀπομαραι- — 
νομένων αὐτομάτων᾽ παρὰ φύσιν δὲ αἱ ἀπὸ τῶν ἔξωϑεν, 
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τούτων δὲ αἵ μὲν βιαιότεραι φαένονται καϑάπερ ἐὰν 
T - ΑΪ , 

κοπὲν ἢ πληγὲν. αἱ δ᾽ ἧττον αἱ διὰ χειμῶνας ἢ zvev- 
ματα. πασῶν δ᾽ ἥκιστ᾽ αἱ διὰ νόσον ὥςπερ ἐπὶ τῶν 

, ^ ' τ , 5. € , 

ξωώων᾽ ἐγχρονίξζουσι γὰρ αὑται μάλιστα δι᾽ 0 καὶ οὐδὲ 

φαίνονται παρὰ φύσιν ὁμοίως ἔν τε ξώοις καὶ φυτοῖς 
᾽ , - , ς , Ü , 

εἴπερ ἐκείνη τῆς φύσεως ἡ ἔκλειψις. ἔστι δέ vig καὶ 

ἑτέρα ἡ διὰ τὴν εὐκαρπίαν καὶ πολυκαρπίαν᾽ ταῦτα μὲν 
3 e 34 ^ , , ; , 

OUv, ὥςπερ ἐλέχϑη, φύσει βραχύβια ἐξαναλισκομένης 
ἐνταῦϑα τῆς οὐσίας. ὅσα πολυκαρπήσαντα ἀφαυαένεται 
καϑάπερ ἐλέχϑη" συμβαίνει γὰρ τοῦτὸ πλείοσιν ἐπεὶ 

, ^ , - , ᾽ 3 , er 

καὶ ἐλάαι e νέαν δοκοῦσι φϑείρεσϑαι δι΄ εὐκαρπίαν ovt 
οὔπω τετελεσμέναι τὴν τῆς αὐξήσεως τροφὴν ἐξαναλί- 
σκουσιν εἰς τοὺς καρπούς" ταύτην δ᾽ οὐ τῶν κατὰ φύ- 

MN , Ἁ M ?,? e? e 3 A] -9- Ü 

σιν ἂν τις ϑείη τὴν φϑορὰν οὐδ᾽ ὡς «xo τῶν ἔξωϑεν 
, 3 Φυ,. € ? 2? 9 - ' * , , e * 

καὶ βιαίως. ἀλλ᾽ ὡς ἀπ᾽ αὐτῶν διὰ τὴν ἐπὶ πλέον ὁρμὴν 
-" , e , 

τοῦ συμμέτρου πρὸς τὸν καρπόν ἡ συναίτιος πὼς καὶ 
ὁ ἀὴρ καὶ ἡ τοῦ ὅλου κατάστασις" εὐκαρπία γὰρ γένεται 

, * - , , 37 
τοιαύτη διὰ τὴν τοῦ ἀέρος εὐκρασίαν" ταύτην μὲν ovv 
εἴτε κατὰ φύσιν εἴτε παρὰ φύσιν εἴτε καὶ μέσην τινὰ 
χρὴ λέγειν οὐδὲν διαφέρει. τάχα δὲ καὶ γένει τινὶ δέν-- 
δρῶν ἔνιαι κατὰ φύσιν αὐτομάτως τε γινόμεναι καὶ οὐ 
κακουμένοις. ἀλλ᾽ εὐθενοῦσι, οἷον τῆς πεύχης ὅταν αἱ 
ῥίζαι δαδωϑῶσι" πάσχουσι μὲν γὰρ τοῦτο δι᾿ εὐτροφίαν 

e ν e " , $13 ^ , » 
καὶ ὑπερβολὴν. «ue δὲ τῇ δαδώσει τὴν τροφὴν ov διεῖ- 
σαι φϑείρονται. καὶ ἔοικε παραπλήσιον τὸ συμβαῖνον 
καὶ ἐπὶ τῶν fov, ὅταν ὑπερπαχυνϑῶσιν᾽ οὐ δυνά- 
μενα γὰρ ἕλκειν τὴν πνοὴν οὐδ᾽ ὅλως τῷ πνεύματι χρῆ- 
σϑαι διὰ τὴν σύμφραξιν καὶ τὴν πύκνωσιν ἐκεῖνά τὲ 
ἀποπνίγονται καὶ αἱ πεῦκαι δι᾽ ὃ καὶ οὐ κακῶς οἱ ὀρεί- 

τυποι τοὔνομα τέϑεινται" “φασὶ γὰρ ἀποπνίγεσϑαι τὴν 
πεύκην διὰ τὴν πιότητα᾽ πάντα γὰρ ὡς ἔοικε δεῖται 

, , , 3 
πνεύματός τινος ἢ μανώσεως T] πόρων. τὰς μὲν οὖν τοι- 
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αὐτας μᾶλλον ἂν τις ϑείη φυσικὰς ἐκείνας δὲ ὁπονέρῶξι 
δεῖ προφαγορεύειν μηδὲν διαφερέτω καϑάπερ ἐλέχϑη. | 

ila. ul dis 

Car. XII. Περὶ δὲ τῶν κατὰ φύσιν λεκτέον ἐπείπερ κι 
αἱ κατὰ φύσιν ἁπλαῖ τινές εἰσι καὶ φανεραί. τούτῶν δὲ ̓ 
σχεδὸν ἐν δυοῖν a αἰτέαι τῶν κατὰ τὸν ἀέρα γινομένων Ξ 
ὑπερβολῇ ψύχους TE καὶ καύματορ᾽ αἷ γὰρ δι᾽ ἔνδεϊαν 
τροφῆς οἷον ἢ ΔΉΜΟΥ "u χώρας κακίαν ἕτερον εἶδος : | 

ἔχουσι καὶ φανεραὶ ἐκ τῶν εἰρημένων. αἵ μὲν ovv ὑπὸ 
καύματος ἐλάττους ἂν μή τις αὐχμὸς ὑπερβάλλων γένη- 
ται, καὶ οὗτος δὲ μᾶλλον τἀλλ᾽ ἀπόλλυσιν 1] τὰ δένδρα, 

ταῦτα δ᾽ ἂν συνεχὴς γένηται καὶ πλείω χρόνον ἀλλ᾽ 
T Ἁ ^ 3 , , , Ἃ ^ " -— 

οἷα δὴ τὰ ἐπέτεια καύματα γένεται κατὰ τὸν οἰκεῖον και, 
᾿ e 2. cosi. 

ρὸν oiov ὑπὸ κύνα ἀπόλλυται τὰ φυτὰ ἀστροβολούμεγα 
καὶ ἐὰν ἄρα τι τύχῃ πεπηρωμένον ἢ ἀσϑενές" οὐδὲ γὰρ 

xw. , e Ἃ * -A. - , ua 
ταῦτ πυποβμεξνξι. Uto δὲ του χειμῶνος πλείω καὶ κατα 

, , ela A M δ ΄ ' , πλείους τρόπους. ὁτὲ μὲν yàg αἱ αἰϑρίαι χαὶ πάγων 
σφοδρότητες ἐχπηγνύουσιν, ὃτὲ δ᾽ ἄνεμοι ψυχροὶ zvsv- 

3 eid. a ut N NE , A ^ ; 
σαντὲς ἀπέχαυσαν᾽ éviore δὲ καὶ ἁπνοίας οὔσης ἢ ue- 

, - 3 - A E ?, 3 ^ ᾿φ ἃν 

τρίας πνοῆς. οὐ καθαροῦ δὲ τοῦ ἀέρος. ἀλλὰ ϑολεροῦ - 
ὙΓ ΠῚ » ^ M e e - , 

καὶ ἐπινεφοῦς. καὶ σχεδὸν ovrog ἡ ye τῶν δένδρων γέ- 
" , 4 , z ER 

νεται πῆξις ἐάν τε αἴϑριος ἐάν τε μὴ ὁ οὐρανὸς ἢ. γένε- 
ται δὲ περὶ μὲν ᾿ἀρκαδέαν καὶ Εὔβοιαν αἰϑρίας καὶ 
πνεύματος. περὶ δὲ Θετταλίαν καὶ τούτους τοὺς τόπους 
3 fias A. » 3 LS MD M , » ἀπνοίας καὶ ἐπινεφοῦς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πνευμάτων ὃν- 
vov συμβαίνει τὸ πάϑος., ὅτανπερ τὰ opu λάβῃ χιόνα 
τὰ περικείμενα καϑ' ἑκάστους τόπους" ἀφ᾽ ἑκάστου yàg. 
αἱ ἀπόπνοιαι καὶ τὸ ψύχος τὸ ἀποκάον. ὁτὲ δὲ νηνεμίας 
οὔσης εἰςδυόμενος ὁ ἀήρ. ὃ δὲ λέγουσιν. ὡς ἧττον γές- 
νεται περὶ Εὔβοιαν καὶ τὴν Βοιωτίαν. ὅταν ἡ 0pyous- 
νέα λίμνη πληρωϑῇ. τάχ᾽ ἄν τις ἀμφοτέρως λάβοι καὶ 
ὡς κατὰ συμβεβηκὸς. ὅτι ἔπομβρα συμβαένει τότε μᾶλ- 
λον εἶναι τὰ ἔτη καὶ χιόνα μὴ πέπτειν καὶ ὡς ὑδρωδε- 
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στέραν τὴν ἀναϑυμίασιν γινομένην διὰ τὸ ἀπὸ πλέονος 
ἡ τοιαύτη δ᾽ ἧττον ψυχρὰ καὶ κακοποιός᾽ καὶ φανερὸν 
ἔν τισι τόποις γέγονεν" ἀλεξινόπεφοι. γὰρ γεγένηνται λι- 
μνωϑέντων τῶν πλησίον" πνεῖ δὲ τὰ πνεύματα τὰ ἀπο- 
χαίοντα περί γὲ τοὺς κατὰ τὴν Ἑλλάδα τόπους ἀπὸ δυ- 
σμῶὼν ὥςπερ ὁ Ὀλυμπίας 0 ποιῶν ἄλλοϑέ τε καὶ ἐν Χαλ- 
κίδι τὸν καλούμενον καυϑμόν᾽" ἐν Θετταλίᾳ γὰρ ἀμφο- 
τέρωϑεν πνέοντες ἐχπηγνύουσιν" ἡ δ᾽ ὥρα τῆς. πνοῆς 
μάλιστά πὼς περὶ τροπὰς ὑπὸ τὰς τετταράκοντα᾽ τότε 
γὰρ καὶ ὁ ἀὴρ ὅλως ψυχρότατος. τὰ μὲν οὖν γινόμενα 
ταῦτ᾽ ἐστὶν. ἡ δ᾽ αἰτία σχεδὸν ὡς καϑόλου ys εἰπεῖν 
φανερά" τὸ γὰρ ϑερμὸν ἐξελαυνόμενον ὑπὸ τοῦ ψύχους 
συνεξάγει καὶ τὸ ὑγρὸν ὥςτε διαπνεῖσϑαι. συμβαίνει δὲ 
τοῦϑ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πλέον ἐν τοῖς ὑπὲρ γῆν. τὰ δὲ κατώ-- 
τατα περὶ τὰς ῥίζας ἀπαϑῆ., πολλάκις δὲ καὶ αὐτοῦ τι 
τοῦ στελέχους᾽ οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐνίοτε διϊκνεῖται καὶ πρὸς 
τὰς ῥίζας ὥσϑ᾽ ὅλως ἐξαυαίνειν τὸ δένδρον" ἁπλῶς γὰρ 
ἄνωϑεν ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ παρείςδυσις τοῦ ψύχους εἶτ᾽ ἀπὸ 
τούτων ὥςπερ ὀχετῶν τινῶν καταβαίνει πρὸς τὰ κάτω 
δι᾿ ὃ χαὶ παρ᾽ οἷς συμβαίνει τὸ πάϑος κατακρύπτουσι 
τὰς ἀμπέλους καὶ τὰς συκᾶς ϑαμνώδεις ποιοῦσιν οὐδὲν 

δὲ δεῖ πολλῆς γῆς, ἀλλὰ μετρία τις ἐποῦσα δύναται δια- 
τηρεῖν ἔνιοι δὲ μόνον παρὰ τὰ ἄκρα τῶν κλημάτων καὶ 
τὰς κράδας αὐτὰς καϑάπερ ἔν τε τῷ Πόντῳ καὶ περὶ 
“Μήδειαν οἷον ἐμφράττοντες τὰς ἀρχάς ἐὰν γὰρ ταῦτα 
συγκλεισϑῇ καίπερ τἄλλα ὄντα γυμνὰ οὐδὲν πάσχουσι 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν εἴςοδον. διϊκνεῖται γὰρ ἀπὸ τῶν ἄνω 
πρὸς τὰ κάτω καὶ τὰς ῥίζας" ἡ δ᾽ ἰδιότης ἰσχυρὰ καϑά- 
περ ὑφ᾽ ἡλίου καὶ χρύνου πολλοῦ διὰ τὴν σφοδρότητα 
καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ ψύχους ἐξάγει γὰρ μᾶλλον καὶ ἀϑρο- 
ὥτερον τὸ ὑγρὸν ἅμα τῷ ϑερμῶ. τὸ δὲ πονεῖν μάλιστα 
τῶν τόπων ὕσοι κοῖλοι καὶ αὐλῶνές εἰσι καὶ ὅσοι περὶ 
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τοὺς ποταμοὺς καὶ ὅλως τοὺς ἀπνευστοτάτους οὐκ (ÀAO- 
yov. ἵσταται γὰρ μάλιστα ἐνταῦϑα φερόμενον τὸ πνεῦμα, E 
καὶ πλεῖστον διατρίβει χρόνον ὥστε καὶ μάλιστα ἀπερ-- | 

γάξεται. καὶ γὰρ ὅπου μὴ διὰ πνεύματα τὸ πάϑος. ἀλλὰ 
διὰ παρούσίαν καὶ στάσιν τινὰ τοῦ ἀέρος γένεται καϑά- 
περ ἐν Μακεδονίᾳ τὲ καὶ Θετταλίᾳ ἐνιαχοῦ καὶ περὶ Φι- 
λίππους ἐνταῦϑ' of κοῖλοι τόποι μάλιστα πονοῦσιν" ἔφε- 

στηκὼς γὰρ ὁ ἀὴρ πήγνυται καὶ πήγνυσιν καὶ τὸ ὅλον 
πλείω χρόνον ἐργάξεται. κατὰ δὲ τοὺς ὑπτίους οὐδὲ γί- 
νεται πῆξις ὅλως ὥςπερ ἡ τοῦ ὕδατος ἢ πνεύματος" κω- 
λύει γὰρ ἡ κίνησις. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ϑαυμαστὸν καὶ λόγου 
δεόμενον ὅτι οὐ τὰ ἀσϑενέστατα μάλιστα πονεῖν εἴωϑεν, 
ἀλλ᾽ ἐνίοτε τὰ ἰσχυρὰ μᾶλλον" ἐλάαν γὰρ καὶ συκῆν οὐ- 
δὲν ἄλογον ἀποκαυϑῆναι" τῆς μὲν γὰρ μετέωροι, τῆς δὲ, 
μαναὶ at ῥίξαι. ὥςτε καὶ ἄνωϑεν τὸ ψύχος διϊκνεῖσθαι" 
καὶ ἡ ἄμπελος δὲ ἔχει τινὰ αἰτίαν ἐκ τῆς φύσεως καὶ ἔκ 
τῆς ἑλκώσεως τῆς περὶ τὴν τομήν" ἀλλὰ τὸ τὸν κότινον 
μᾶλλον πονῆσαι τῆς ἐλάας ὁ ἄτοπον καὶ τὸ τὴν ῥόαν μηδὲν E 

παϑεῖν ἀσϑενῆ πρὸς τοὺς reta ovGuv* éxito 

AA oSv eR 
σϑαι γὰρ τάχιστα δοκεῖ. καὶ γὰρ εἰ Ovepégovoiv at éx- 
πήξεις αἱ ὑπὸ τῶν πάγων καὶ τῶν πνευμάτων ὅλως οὐκ 
ἄλογον ἀμφοτέρων τὰ ἀσϑενέστατα μάλιστα DIOXOUELV, - 
εἰ μὴ ἄρα τὸ αὐτὸ γένεται καὶ ἐνταῦϑα τῷ πρότερον εἰ- 
θημένῳ" μᾶλλον.γὰρ ἐφίσταται καὶ ἐμμένεϊ τοῖς zvxvolig. 
ἢ τοῖς μανοῖς, τὰ δὲ μανὰ διζησιν ὦ ὃ καὶ τοῦ μὴ ἐκπήγνυ-- [ 
σϑαι τὰς μηλέας αἴτιον ἢ ἧττον γ᾽ ἑτέρων ἀσϑενεῖς. οὔ- 

σας ὥςπερ καὶ περὶ Θετταλίαν" τῇ γὰρ μανότητι διΐησιν 
καὶ οὐκ ἀποστέγει" τὸ δὲ μὴ χρονιξόμενον μηδὲ ἀϑρόον 
οὐδ᾽ ἐργατικὸν, ὥσπερ οὐδ᾽ ἐν τοῖς κεραυνοῖς. δεῖ δὲ 
δυοῖν ϑάτερον ἢ μὴ δέχεσϑαι; καϑάπερ τὰ πυκνὰ καὶ 

ἰσχυρὰ, τοιοῦτον γὰρ ἡ ἄπιος x«l τὰ ἄγρια δὲ xol τὰ 
ἄκαρπα ἔτι μᾶλλον otov πτελέα ὀστρύη. ἢ δεξάμενον, 

ais sad 

— 
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διιέναι καὶ μὴ κατέχειν. ὑπὲρ μὲν ovv τούτων ἐνταῦϑά 
ποῦ τὸ αἴτιον. ἡ δὲ τοῦ πνεύματος φορὰ. καϑ' ὃν ἂν 10 
γένηται τόπον, ἐπέκλυσεν οἷον ποταμός τις vele, ὥςπερ 
ἐν τοῖς λοιμοῖς δι᾽ ὃ καὶ τὰ ἁπτόμενα καὶ τὰ σύνεγγυς 
ἀπαϑῆ πολλάκις; ἐνίοτε δ᾽ οὕτως εἰς ἀκριβὲς διῆλϑεν, 
Qgts τῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κλήματος ὀφϑαλμῶν οἱ μὲν 
ὑγιεῖς, o£ δὲ πεπηγότες εἰσίν " πολλάκις δὲ κεκρυμμένης 
ὑπὸ χιόνος ὅλης τῆς ἀμπέλου. γίνεται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς 
ψυχροῖς τόποις. ἐὰν λάβῃ γυμνὰ τὰ ἄκρα κλήματα, ταῦτα 
ἀπέκαυσε καὶ ἀπὸ τούτων διαδέδωσι πρὸς τὰς ῥίζας ..... 
ὥςτ᾽ ἐνίοτε fiv: περὶ δὲ τὸν Πόντον ὑπὸ τῶν πνευμά-] 
τῶν ἔκπηξις γίνεται, ὅταν αἰϑρίας οὔσης [λεπίδες] κατα- 
φέρωνται" ταῦτα δέ ἐστι πλατέα ἅττα φερόμενα μὲν 
φανερὰ. πεσόντα δ᾽ οὐ διαμένει" δῆλον δὲ ὅτι πῆξές τις 
τῆς ὑγρότητος ἐν τῷ ἀέρι. καϑάπερ τῆς πάχνης" ὅταν 
οὖν τοιοῦτος ὁ ἀὴρ προςπίπτων ὑπὸ τοῦ πνεύματος T] 
καὶ ταῦτα συγχαταφέρηται. κατὰ λόγον ἡ ἔκπηξις γίνε- 
ται. τὰ δὲ πνεύματα τοῖς μὲν ψυχροῖς φύσει τῶν τόπων. 
ὥςπερ ἐγχώρι᾽ ἄττ᾽ ἂν εἴη, καϑάπερ ἐν τῷ Πόντῳ καὶ 
Tij Θράχῃ. τοῖς δ᾽ ἀλεεινοτέροις ἐκ τῶν ἔξωϑεν ἡ ἐπι-- 
φορὰ, καϑάπερ ἐν Εὐβοίᾳ" δηλοῖ δὲ καὶ ἡ φύσις. ὡς 
οὐκ αὐτόϑεν καὶ οὐκ ἐκ στασέμου τινὸς καὶ ϑλου πνεύ- 
ματορ. ἀλλ᾽ ἣ ἂν τοῦτο τύχῃ, ῥυέν" οὐδὲ γὰρ ἂν ἦν 
ἀκέραια τὰ πλησίον" τῶν μὲν οὖν πνευμάτων καὶ αὕτη 
τις ἰδιότης. 

T Car. XIII. Ὁ δὲ τῆς γῆς πάγος χαλεπώτατος. ὅταν 

περιβεβοϑρωμένα καὶ γυμνὰ λάβῃ τὰ δένδρα. μάλιστα 
δὲ ἐὰν καὶ ὕδωρ ἐνεστηκός " ἐὰν γὰρ διαμένῃ πλείω χρό-- 
νον. ἐξέπηξεν εἰς ἀσϑενεῖς τε καὶ γυμνὰς τὰς ῥίζας εἰς-- 
δυόμενος ἐπεὶ καὶ ὅλως ἂν διειργασμένην λάβῃ τὴν 
γῆν. χαλεπώτερος" μανῆς γὰρ οὔσης. ἐφικνεῖται μᾶλ--: 
λον᾽ ἀπαϑέστέραι δὲ, ἐὰν κεχοπρισμένη τύχῃ" ϑερμὴ 
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yao ἡ κόπρος οὖσα βοηϑεῖ" εὐλόγως. δὲ καὶ χιόνος ME : 
σδύσης καὶ ἐὰν ἀναξυμωμένης τῆς γῆς ἐπιγένηται. ψύχη 
καὶ πάχνη καὶ πάγος ἐχπήγνυσιν" xal διαδύεται. δι 
τὴν μανότητα καὶ αὐτὴν τὴν γὴν πήγνυσιν. ὁ δὴ TÜS — 
γῆς πάγος ὀλεϑριώτερος τοῖς δένδροις" ἅπτεται γὰρ T-— | 

λον τῶν ῥιξῶν" ὁ δὲ τοῦ ὕδατος καὶ ἥττον᾽ χαλεπώτε: 
gos δὲ καὶ ovrog κἀκεῖνος. ὅταν ἀνίῃ καὶ πάλιν ἐπιπη-- [ 
γνύηται καὶ τοῦτο ποιῇ πολλάκις" ἐξαιρεῖται γὰρ 
δύναμιν" ὁ δὲ συνεχὴς ἐγκατακλείσας τὸ ϑερμὸν. 
ὁμοίως πλὴν ἐὰν ὑπερβάλλῃ τῷ χρόνῳ᾽ καὶ χαλεπώτε- 
ρος δ᾽ ὅλως ὁ χάτωϑεν πάγος ταῖς μὴ εὐγείοις μηδὲ πυ-- 
κναῖς μηδ᾽ ἐνέκμοις " οὐδὲ γὰρ ὁμοίως ϑερμαένει. καὶ 
διαδύεται δὲ πορρωτέρω καὶ ἅπτεται τῆς ῥίζης. συμβαί - 
νει δὲ τὰς μὲν τῶν βλαστῶν ἐχπήξεις καὶ ἁπλῶς τῶ 
ἄνω πολλάκις γίνεσϑαι., τὰς δὲ τῶν ῥιξῶν καὶ ὅλων τῶν 

δένδρων ὀλιγάκις καὶ παρ᾽ ὀλίγοις" αἴτιον δὲ τὸ ἔχειν 
προβολὴν καὶ οἷον ἀποστέγασμα τοῦ ψύχους τὴν γῆν: 
εἰς ἣν καὶ συνελαύνεται τὸ ϑερμόν᾽ ἐνίοτε δ᾽ οὐκ ἀπόλε, 
λυται οὐδὲ τὰ ἄνω, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπικάεται. καὶ ταῦτ᾽. 
οὐκ εὐθὺς ἀφαιρεῖν δεῖ᾽ πολλάκις γὰρ ἅμα τῇ ὥρᾳ διε- 

ὑγράνϑη καὶ à ἐγένετο χλωρά. 0i ὃ καὶ οὐκ ἄτοπον, εἴ τι 
συνέβη τοιοῦτον. ὥστε ἐλάας αὐανϑείσης καὶ αὐτῆς καὶ 
τῶν φύλλων πάλιν ἀναβλαστῆσαι᾽ οὐ γὰρ ἦν αὔανσις: 
ἀλλὰ φαινομένη τις ξηρότητι καὶ τῇ ἄλλῃ χρόᾳ, πρὸς δὲ 
τὴν ἀρχὴν οὔτε τὴν τῶν φύλλων διῆκεν, ἔτι δὲν ἧττον. 
τῶν βλαστῶν καὶ τῶν ἀκρεμόνων. . ὁμοέως δὲ καὶ ém^ | 
ἄλλων τινῶν τοῦτο ξυμβαίνει. μάλιστα δ᾽ εἰχὸς ὧν τὸ 
φύλλον σαρκῶδες καὶ αὐτὰ τῇ φύσει ϑερμά᾽ τὰ γὰρ 
ἀσϑενῆ καὶ λεπτὰ τοῦτ᾽ οὐ πάσχει, καϑάπερ τὰ τῶν 
μυρρίνων. ἀλλὰ καὶ τάχιστα ἀποκάεται" λεπτὰ γὰρ καὶ 
αὐτὰ τὰ κλωνία καὶ ἁπαλὰ τῇ φύσει καὶ ὅλον τὸ δένδρον. ' 
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οὐ ϑερμὸν, δι᾽ ὃ καὶ ἐχπήγνυται τάχιστα" ἡ γὰρ αὖ 
ϑάφνη, καίπερ οὖσα μανὴ, καὶ διαμένει διὰ τὸ ϑερμὸν, 
ἡ δὲ ῥόα καὶ ἡ συκῇ μαναΐί τε καὶ ὑγραὶ καὶ οὐχ ὁμοέως 

Ῥηϑερμαί" ταχεῖα δὲ ἡ ἢ ἐκ τῶν ἐκπηγνυμένων ἀναβλαάστη- 
σις, ὅτι συμβαίνει τὴν ῥίζαν ἰσχυρὰν γίνεσθαι καὶ πλήρη 
συνηϑροισμένης τῆς ἔνης τροφῆς ἣν οὐ διέδωκεν, ἔτι δὲ 
τὴν πρότερον οὐ πολλὴν καὶ ἰσχυρὰν διανεμομένην τότ᾽ 
εὔλογον ἀναλίσκεσθαι, ὥστ᾽ εὐλόγως καὶ ἡ αὔξησις τα- 
χεῖα καὶ ἡ καρποτοκία. τοῦτο μὲν οὖν ὁμολογουμένως 
γένεται παρὰ πᾶσιν. ὃ δέ τινες ϑαυμάζουσιν, ὅτι ἡ μὲν 
χιὼν οὐκ ἐκπήγνυσιν, ἡ δὲ πάχνη μετριωτέρα τῆς χιό- 
νος οὖσα, οὐδὲν ἄτοπον᾽ πρῶτον μὲν ὅτι ἡ μὲν οὐκ 
ἐπιμένει, ἀλλ᾽ ἀποτήκεται. ἀπὸ τῶν κλημάτων. καὶ τῶν 
βλαστῶν, ἡ δὲ πάχνη ταῦτ᾽ ἀποκάει᾿ ἔπειτα καὶ ἡ διά- 
ϑεσις αὐτὴ τοῦ κλήματος" ἡ μὲν γὰρ ἀβλαστοῦς, ἡ δὲ 
βεβλαστηκότος ἄρτι πέπτει ὅτε ἀσϑενέστατον ἐνίοτε δὲ 
ἀνοιδοῦντος πρὸς τὴν βλάστησιν ὅτε οὐχ ἧττον ὡς cl- 
πεῖν ἐπίκηρον ἐπὶ πᾶσι διὑγραινομένου ἤδη καὶ μανου- 
μένου ἔτι καὶ λεπτοτέρα τῆς χιόνος, ὥστε ÜL ἄμφω 
σφοδροτέραν τὴν πῆξιν εἶναι. ἡ δὲ χιὼν ὅλως οὐδ᾽ ἂν 
ἐπιμείνειεν ἐπὶ τοῖς κλήμασι μὴ κατακρυπτομένης ὅλης. 
ὅταν δὲ τοῦτο πάϑῃ, σκεπάζει τῷ ἐπιμένειν ἐγκατακλεί- 
ουσα τὴν ϑερμότητα καὶ ἀποστέγουσα τὴν ἔξω, καϑάπερ 
καὶ τὴν γῆν᾽ τὸ δ᾽ ὅλον καὶ τμητικωτέρα δοκεῖ ἡ πάχνη 
τῆς χιόνος εἶναι, δι᾿ ὃ καὶ τὰς νεοὺς οἴονταί τινες βελ-- 

 tíovg ταύτην ποιεῖν" διαχεῖν γὰρ. τὰς βώλους διαδυο- 
μένην καὶ δάκνουσαν τῷ συνεστάναι μᾶλλον λεπτοτέρα 
δ᾽ ἐστὶ τῆς χιόνος ὅτι ἡ μὲν ἐκ νέφους καὶ οἷον ἀφρός 
τις ἐμπεριειληφυῖα πνεῦμα, ἡ δ᾽ αὐτὴ καϑ᾽ αὑτὴν συνε- 
στηκυῖα καὶ ἐκ λεπτοτέρου τινὸς ἀέρος καὶ ὑγροῦ᾽ τού- 
τῶν μὲν οὖν ταύτας ὑποληπτέον τὰς αἰτίας. 

20H Car. XIV. A46 δ᾽ ἐκπήξεις ὅλως πότερον διὰ τὴν 
THEOPHR. IJ. 13 
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παχύτητα τοῦ ἀέρος v διὰ τὴν λεπτότητα γίνονται καὶ 
εἰ δι᾿ ἄμφω, διὰ πότερον μᾶλλον. ἀπορήσειεν ἄν τις εἰ 
μὲν γὰρ οὐδὲ τοῦ ἀέρος γίνεται πῆξις, ὅταν μὴ αἴϑριος 
ὁ ἀὴρ, μηδ᾽ ἂν τοῦ παχέος δόξειεν" 0 γὰρ αἴϑριος λε- 
πτότερος, ἅμα δὲ καὶ διαδυτικώτερος ὁ λεπτὸς, ἡ δ᾽ ἔκ- 
πηξις εἰςδυομένου τοῦ τέμνοντος. ἔτι δ᾽ εὐψυχότερος 
καὶ εὐπαϑέστερος ὅλως ὃ λεπτός" διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τὰ 
ὕδατα προϑερμανϑέντα ψύχεται καὶ πήγνυται ϑᾶττον 
ὅτι λεπτύνεται τῇ ̓ϑερμότητι. συνεπιμαρτυρεῖν δὲ καὶ of. 

τόποι δοχοῦσιν οἱ ἐναίϑριοι λεγόμενοι" πλείω γὰρ ἐχ-- 
πήγνυται καὶ πλεονάκις ἐν τούτοις ἐνιαχοῦ μὲν καὶ pu- 
κρὸν πάνυ διεχόντων., ὥςπερ ἐν Κορίνϑῳ τὸ Kgcviov | 
καὶ τὸ θλύμπιον. σκληραὶ γὰρ αἱ αἰϑρίαι σφόδρα περὶ 
τὸ Κράνιον, ὥστε καὶ τοῖς φυτοῖς καὶ τῇ αἰσϑήσει δῆλον 

Γ 

^ 

* ^ , . |. M qua 

εἶναι. ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ἐπὶ πλείονι διαστήματι. καὶ ὁλὸς 
ot πρότερον οὐκ ἐχπήγνυντες τόποι παχέος ὄντος τοῦ 
ἀέρος νῦν ἐκπηγνύουσι, καϑάπερ ot πὲρὶ “άρισσαν τὴν 
ἐν Θετταλίᾳ" τότε μὲν γὰρ ἐνεστηκότος" ὕδατος πολλοῦ 

καὶ λελιμνώμένου τοῦ πεδίου παχὺς ὁ ἀὴρ ἦν καὶ ἡ 
χώρα ϑερμοτέρα" τούτου δ᾽ ἐξαχϑέντος καὶ ἐνέστασϑαι 

, rer , , , 

κωλυϑέντος ἡ τὲ χώρα ψυχροτέρα γέγονε καὶ [αἴ ἐκπή- 
, ᾽ - ^ s. 

Esug πλείους" σημεῖον δὲ λέγουσιν. ὅτι τότε μὲν ἡδαν 
9 , P ^ , 9 ἀπ aurca ; , 

| ἐλάαν καὶ ἄλλοϑι καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἄστει μέγάλαι καὶ 
A - M 3 LI "o , - ? 

καλαὶ νῦν δὲ οὐδαμοῦ, καὶ αἴ ἄμπελοι τότε μὲν οὐκ 
3 , b HI , 1 e TERM PAS 32 "x 

ἐξεπήγνυντο vov δὲ πολλάκις. ὁτι δὲ TO υδὼρ οὐκ ἀεὶ 
ψυχφοτέρας s ἀλλ᾽ ὅπερ καὶ τὸ πρότερον ἐλέχϑη. 
dap TO περὶ Aivov ysvóusvov: αὕτη γὰρ ἀλεεινο--: 
τέρα δοκεῖ νῦν γεγονέναι πλησιαίτερον ὄντος τοῦ "Efoov 
ταύτῃ μὲν οὖν δόξειεν ἄν ὃ λεπτὸς ἀὴρ πηκτικώτερος 
εἶναι" τῇ δὲ πάλιν ὃ παχύτερος᾽ ἀκινητότερος γὰρ, ὁ δ᾽ 
εὐκίνητος εὐπηκτότερορ᾽ ἔτι δὲ αἱ στύγες ἐν τοῖς τοιού--. 
τοις γίνονται τύποις, αἵπερ μάλιστα εἰφξδύονται εἰς τὰ 
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σώματα φυλάξασϑαι γὰρ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ἐν τοῖς στρώ- 
μασι κατακείμενον" ἐπιβεβαιοῖ δὲ καὶ τὸ ἐν τοῖς ὄρεσιν 

᾿ς ἧττον, ἢ ἐν τοῖς πεδέοις ἔχπηξιν γένεσϑαι" λεπτότερος 
᾿ γὰρ ὃ ἀὴρ καὶ εὐκινητότερος. οἵ δὲ καϑ' ἕκαστα τόποι 
καὶ ἐπὶ τούτων πίστιν ἔχουσι" τῆς v6 γὰρ Θετταλίας 

περὶ Κίϑρον μάλισϑ'᾽ ὡς εἰπεῖν ἔκπηξίς ἐστιν" ὁ δὲ τόπος 
κοῖλος καὶ ἔφυδρος " ἔν τε Φιλίπποις πρότερον μὲν μᾶλ- 
λον ἐξεπήγνυντο, νῦν δ᾽ ἐπεὶ καταποϑεὶς ἐξήρανται τὸ 
πλεῖστον Ij τε χώρα πᾶσα κάτεργος γέγονεν ἧττον zoAv- 
καίτοι λεπτότερος ὃ ἀὴρ δι᾿ ἄμφω καὶ διὰ τὸ ἀνεξηραν-- 
ϑαι τὸ ὕδωρ καὶ διὰ τὸ κατειργάσϑαι τὴν χώραν" ἡ γὰρ 
ἀργὸς ψυχροτέρα καὶ παχύτερον ἔχει τὸν ἀέρα διὰ τὸ 
ὑλώδης εἶναι καὶ μήτε τὸν ἥλιον ὁμοέως διϊχνεῖσϑαι 
μῆτε τὰ πνεύματα διαπνεῖν ἅμα δὲ καὶ αὐτὴν ἔχειν ὑδά- 
τῶν συρροὰς καὶ συστάσεις πλείους" ὃ καὶ περὶ τὰς 
Κρηνέδας ἦν τῶν Θρᾳκῶν κατοικούντων. ἅπαν γὰρ τὸ 
πεδίον δένδρων πλῆρες ἦν καὶ ὑδάτων" ὑπότε νῦν 
μᾶλλον πρότερον ἐχκπήγνυσιν ἐξηραμμένων τῶν ὑδάτων 
οὐ τὴν λεπτότητα τοῦ ἀέρος αἰτιατέον ὥς τινές φασιν. 
αἵ μὲν οὖν αἰτίαι ὑπὲρ ἕχατέρου καὶ τοιαῦταί τινὲς. 
ἴσως δ᾽ ἀμφοτέρων γινομένων ἐχπήξεων, τοῦτο γὰρ 
φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων, διαφέρει καὶ τόπος τόπου 
[καὶ ἀὴρ ἀέρος] τῷ μᾶλλον παχύνεσθαι xel λεπτύνεσϑαι" 
ὁ γὰρ ὑδατώδης καὶ ϑολερὸς οὐχ ὁμοέως ἐργατικός" οὐδ᾽ 
αὖ πάλιν 0 λεπτὸς. καὶ γὰρ εὐκένητος καὶ οὐκ ἔμμονος᾽ 

Q' 

ἡ πῆξις δὲ δεῖται χρόνου. ἔτι δὲ χαὶ τὰ ἐπιγινόμενα δεῖ 7 
ποῖ᾽ ἄττα εἶναι καὶ τὴν ὅλην κατάστασιν καὶ εἴ τι ἄλλο 
τῶν ἔξωϑεν᾽ εἰ γὰρ αἱ μεταβολαὶ ταχεῖαι πρὸς τὰς ἀνέ- 
σεις. κωλύοιντ᾽ ἂν αἵ πήξεις. ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν εὐ-- 
᾿παϑέστερος μὲν εἰς τὸ πάσχειν ὃ λεπτός" ὅταν μέντοι 
καταψυχϑῇ ὁ παχύτερος ψυχρότερος. ὥςπερ καὶ ϑερμό- 
τερος" ἔμμονος γὰρ μᾶλλον ἡ ϑερμότης καὶ ἡ ψυχρότης 

13* 
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ὥςπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς σωματωδεστέροις. δι᾽ 

ὃ καὶ εἴ που μὴ ὑδατώδης, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ πάχει ξη- 
ρὸς οὐκ ἄλογον εἰ μᾶλλον ἐκπηκτικός. ἀλλὰ γὰρ περὶ 
μὲν τούτων ἱκανῶς εἰρήσϑω. ἡ δὲ τοῦ καύματος vztQ-2 
βολὴ τὰ μὲν φυτὰ καὶ τὰ παντελῶς νέα φϑείρει 
διὰ τὴν ἀσϑένειαν, ὥςπερ καὶ τὰ ἐπέτεια, τὰ δ᾽ ἐρριξω-- 
μένα καὶ ἔχοντα μέγεϑος οὐ φϑεέρει διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι 
διαδύεσϑαι μηδὲ ὁμοίως ϑιγγάνειν τῆς ἀρχῆς, ἀλλ᾽ εἴπερ 
τοὺς βλαστοὺς καὶ τοὺς καρποὺς ἐπικάει. καὶ τὸ ὅλον 
ἴσως ἀλλοτριώτερον τῇ φύσει τὸ Ψυχρόν" ἐπεὶ ὥς γ᾽ 
ἁπλῶς εἰπεῖν ἐπὶ πάντων γίνεται ἡ φϑορὰ ταῖς ὑπερβο- 
λαῖς ὅσα συνεργεῖ πρὸς τὸ ξῆν:" καὶ γὰρ χώρα τις ἄφο- 
ρος ἡ μὲν διὰ λιπαρότητα, ἡ δὲ διὰ λεπτότητα καὶ ἀὴρ 
κωλύει περισκελὴς ὧν ἐφ᾽ ἑκάτερα καὶ ὕδατος ἔνδεια 

καὶ πλῆϑος φϑεέρει γὰρ καὶ τὸ στάσιμον, ἐὰν ὑπεραίρῃ. 
τὸ μέγεϑος τοῦ δένδρου. καϑάπερ ἐν ταῖς ἐπομβρίαις 
καὶ τοῖς λιμνουμένοις τόποις. ὃ καὶ περὶ Φενεὸν Évvé- 
βαινεν᾽ ὅπου δ᾽ ἀπορροὴ γίνεται κἂν ἔχῃ βάϑος διαφέ- 
ρουσι μᾶλλον βοηϑεῖ γὰρ ἡ κίνησις καὶ τῷ ἱκανὸν ἀεὶ 
τὸ προςπέπτον εἶναι" τούτων μὲν οὖν ταύτας ὑποληπτέον 
τὰς αἰτίας. 

Car. XV. Δοιπὸν δ᾽ ἐστὶν εἰπεῖν περί τε τῶν βι- 
eov παϑῶν καὶ εἴ τις ἄλλη μὴ ὑπὸ τοῦ ἀέρος καὶ τῶν 
τῆς φύσεως ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν γένεται καϑάπερ ἥ τε διὰ 
τὸν περιφλοϊσμὸν καὶ διὰ τὴν ἕλκωσιν τῶν φυτῶν καὶ 
ὅσα παραβαλλόμενα παρὰ τὰς ῥίζας αὐαίνει, καϑάπερ 
τὰ τῶν κυάμων κελύφη καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον ἕτερον. 
καὶ πρῶτον ὑπὲρ τῶν κυάμων λέγωμεν" φϑεέρει γὰρ 
τὰ τῶν κυάμων κελύφη περιβαλλόμενα ταῖς ῥέξαις καὶ 
τοῖς βλαστοῖς οὐ πάντα, ἀλλὰ τὰ ἄρτι ἀναφυόμενα, ταῦτα 
γὰρ ἀσϑενέστερα᾽ φϑείρει δὲ ὅτι τῇ σκληρότητι καὶ τῇ 
ξηρότητι ἀφαιρεῖται τὴν τροφὴν τὴν μὲν ἕλκοντα αὐτὼ, 
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τὴν δ᾽ ἀποστέγοντα᾽ μὴ τρεφύμενα γὰρ φϑείρεται. καὶ 
ταῦτα καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον ὥςπερ ἐναντέα πρὸς τὴν 
βλάστησιν ὄντα φϑείρει᾽ ἔνια δὲ καὶ τῶν οἰκείων καὶ 
συνεργούντων. ἐὰν πλείω συνενεχϑῇ τῶν συμμέτρων 
ἢ ἰσχυρότερα ἢ μὴ κατὰ καιρὸν οἷον ἡ κόπρος ἢ συνεχῶς 
ἢ πλείων ἢ ἐσχυροτέρα παραβαλλομένη καϑάπερ ἡ 6xv- 

τοδεψική᾽ πάντα γὰρ ὡς εἰπεῖν αὕτη δοκεῖ φϑείρειν 
ἄκρατος οὖσα ἢ μὴ καλῶς κραϑεῖσα᾽ καὶ ὅσαι δὲ ϑερμαὶ 
καὶ ξηραὶ καὶ ἰσχυραὶ τὸ ὅλον καὶ μὴ οἰκεῖαι πρὸς &xa- 
στον. εἰσὶ γὰρ ὥςπερ εἴπομεν αἵ πρὸς τὰς φυτείας ἀρ- 
μόττουσαι καὶ οὐχ ὥςπερ τὸ ὕδωρ πᾶσι κοινόν" ἀλλὰ 
τοῦτο ἐνίοτε τῷ πλήϑει διαφϑείρει σῆπον τὰς ῥίζας καὶ 
λίαν ἐκμεϑύσκον᾽ ἐὰν δὲ δὴ νέα τύχῃ καὶ μὴ ἄγαν ὄντα 
φίλυδρα καϑάπερ ἡ κυπάριττος καὶ τάλλα τὰ ξηρὰ καὶ 
μᾶλλον. καὶ ἐὰν δή τις μὴ κατὰ καιρὸν ἢ τούτοις ἢ τῇ 
διακαϑάρσει ἢ τῇ σκαπάνῃ χρήσηται" πάντα γὰρ συναί- 
vix γένεται φϑορᾶς" ὁ δὲ καιρὸς καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς 
τὰ ἐπιγινόμενα παρὰ τοῦ ϑεοῦ κατὰ τὰς ὥρας. αὗται 

᾿ μὲν ἐν τοῖς οἰκείοις αἵ φϑοραὶ δι᾽ ὑπερβολὴν ἢ δι᾿ ἔλ- 
mnástiuv τροφῆς ἢ ἀκαιρίαν ἔργων. αἵ δ᾽ ἀπὸ τῶν παρα- 

φυτευομένων ἢ παραβλαστανόντων αὐτομάτων τῷ ἀφ- 
αιρεῖσϑαι τὰς τροφὰς ϑᾶττον δ᾽ ἐὰν ἰσχυρότερα καὶ 
πλείω. καϑάπερ τὰ ἄγρια καὶ ὅσα δὴ πολύρριξα καὶ πο- 
λύτροφα καὶ ἐπισχίξζοντα καὶ περιπλεκόμενα καὶ κατα- 
πνίγοντα καὶ ἐμφυόμενα, καϑάπερ 0 κιττός. ἐπεὶ καὶ ἡ 
ἰξία δοκεῖ καὶ ὅλως τὰ ἐμβλαστάνοντα φϑείρειν" ὁ δὲ 

᾿κύτισος καὶ τὸ ἅλιμον τῇ τε πολυτροφίᾳ καὶ τῇ ἁλμυ- 
ρέδι τῇ περὶ αὐτά" ἰσχυρότερον δὲ τὸ ἅλιμον διὰ τὸ 
πλείω ἔχειν. φϑοραὶ δὲ καὶ ἄλλοις ὑπ᾽ ἄλλων εἰσὶν ἴδιαι 
καϑάπερ ἐν τοῖς ἐλάττοσιν᾽ καὶ γὰρ ἡ ὀροβάγχη καλου-- 
μένη φϑείρει τὸν ὄροβον τῷ περιπλέκεσϑαι καὶ κατα- 
λαμβάνειν. καὶ τὸ λειμόδωρον τὸ βούκερας εὐϑὺς τῇ 

- 
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δίξῃ παραφυόμενον καὶ ἄλλα δ᾽ ἄλλων. καὶ ὅσα δὴ συγ- 
γεννᾶναι καϑ' ἕκαστον σπέρμα οἷον αἷρα καὶ αἰγέλωψ 

καὶ πυροῖς καὶ κριϑαῖς καὶ a ἀπαρίνη φακοῖς καὶ ἕ ἕτερα δ᾽ 
évégoig* ἅπαντα δὲ τῷ τὰς τροφὰς ἀφαιρεῖσϑαι τάς τε 
x τῆς γῆς καὶ τὰς ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ τοῦ ἀέρος. καὶ τού- 
TOV μὲν σχεδὸν φανεραί τινες ai αἰτέαι; ἡ δ᾽ ὑπὸ. τοῦ 
ἐλαίου καὶ τῆς πίττης καὶ τοῦ στέατος — καὶ γὰρ ταῦτα 
φϑείρει καὶ μάλιστα τὰ φυτὰ τὰ νέα᾽ καὶ οὐκ ἐῶσιν 
ἄπτεσϑαι καὶ περιπλέκουσιν — ἐν ἐκείναις ἐστὶ ταῖς αἰ-- 
τίαις. ὅτι ϑερμὰ καὶ λεπτὰ τὴν φύσιν ὄντα διαδύεταί τε 
πόρρω καὶ πυκνοῖ καὶ ἐπικάει τὸν φλοιόν" σημεῖον δ᾽ 

ὅτι σκληρύνεται καὶ ἀφίσταται" πονήσαντος δὲ καὶ ἀπο-- 
σκληρυνϑέντος καὶ τούτου καὶ τοῦ ἐντὸς οὐ δύναται διῖ- 
ἕναι ἡ τροφή᾽ τοῦ δ᾽ ἐπικάειν καὶ διαδύεσθαι πόρρω 
κἀκεῖνο σημεῖον" οἱ γὰρ ἡμεροῦντες τοῦ ϑέρούς ἐπὶ τὰ 
ὑπολείμματα τῶν ῥιξῶν ἔλαιον ἢ πέτταν ἐπιχέουσυν 7 
τῷ στέατι ἀλείφουσιν, ἅπερ ὅλως ξηραίνουσι καὶ μάλισϑ' 
ἡ πέττα διὰ τὸ ἰσχυροτάτη εἶναι. 

Car. XVI. “οιπαὶ δὲ τῶν φϑορῶν αἵ ue leyé-um 
μεναι" αὗται δὲ γένονται πληγῇ ἢ περιαιρέσει τινῶν ἢ — 
κολούσει ἢ τὸ ὅλον ἀφαιρέσει. ἔνια μὲν γὰρ ἑλκούμενα. 

βαϑύτερον ἀπόλλυται διὰ τὴν ξηρότητα καὶ ἀσϑένειαν" 
ὁ΄ δὲ φοῖνιξ καὶ τιτρωσκόμενος εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ἐν 
τούτῳ γὰρ ἡ ξωὴ καὶ ἡ βλάστησις᾽ ὅταν οὖν ἀναξηρανθῇ 

ἢ τὸ ὅλον ἀλλοιωϑῇ., παρειςπεσόντος ἀέρος τε καὶ ἀλλο- 
τρίου ϑερμοῦ διαφϑείρεται καὶ διαφϑειρόμενος διΐησιν 
elg τὰ κάτω" τούτου μὲν οὖν καὶ ἰδέα τις ἡ φύσις ὥστε 
καὶ ἐμφανὲς εἶναι τὸ κύριον τοῦ ξῆν. ἔνια δ᾽ οὐ πρὸς 
πληγὴν ἀπαϑῆ μόνον, ἀλλὰ καὶ ξύλων. ἐξαιρουμένων ἔκ 
τοῦ στελέχους οἷον ὅσα φύσει καὶ εὐβλαστῆ καὶ ὑγρὰ, 
καϑάπερ πτελέα πλάτανος. τὰ πολλὰ τῶν παρύδρων" 
ἡ δὲ πεύκη καὶ δαδοχοπουμένη σωώξεται" μέγα δὲ ταύτῃ 
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καὶ ἡ λιπαρύτης. ἅπαντα δὲ ταῦτα καὶ τἄλλα μέγεϑος 
ἔχοντα ὑπομένει δι᾿ ὃ καὶ ἐχσηπόμενα σώξεται καὶ ξῇ. 
ἐπεὶ καὶ τὴν πεύκην γ᾽ οὐ νέαν δαδουργοῦσι; ἀλλ᾽ ὅταν 
ἐν ἀκμῇ καὶ πορρωτέρω γένηται" νέα γὰρ οὐκ ἔχει διὰ 

τὸ μὴ πέττειν μηδὲ συναϑροίξειν τὸ ὑγρὸν ἀλλ᾽ εἰς τὴν 
βλάστησιν καὶ τὸ μῆκος καταναλέίσκειν" ἅμα γὰρ τῇ εἰς 
βάϑος αὔξῃ καὶ ἡ τοιαύτη διάϑεσις καὶ δύναμις ἔοικεν 
ἀκολουϑεῖν. ὅσα δὲ καὶ τετρωμένα καὶ κολαξόμενα βέλ- 
τίω γένεται, καὶ καρπιμώτερα δῆλον καὶ ταῦϑ᾽ ὑπομέ- 
νειν. πληγὴν μὲν οὖν καὶ διαίρεσιν τὰ τοιαῦτα δέχεται" 
σχίσιν δὲ τοῦ στελέχους πρὸς τούτοις ἄμπελος καὶ συκῆ 
καὶ ῥόα καὶ μηλέα, τὰ δὲ ἄλλα ἀπόλλυται" ὅσα γὰρ αὖ 
πληγέντα καὶ σχισϑέντα συμμύει πάλιν καὶ συμφύεται 
ταῦϑ'᾽ ὥςπερ ὑγιασϑέντα ξῇ καὶ οὐχ ὥςπερ ἐκεῖνα διε-- 
σχισμένα" τῆς δ᾽ ὑπομονῆς αἴτιον ἡ ὑγρότης καὶ ἡ φύσει 
μανότης᾽" τροφήν τὲ γὰρ ἱκανὴν. λαμβάνουσι καὶ. οὐκ 
ἀναξηφαίνεται διὰ τὴν σχίσιν. ὑπὸ δὲ τοῦ ψύχους οὐδὲν 

πάσχουσιν. εἰ δ᾽ οὕτω δεῖ λαβεῖν τὴν σχίσιν ὥστε ἀνέ- : 
χεσϑαι μὲν ἃ μόνα δοκεῖ τῶν ἡμέρων τοῦτο δύνασϑαι 
συκῆ. ἄμπελος, ἐλάα. ἀμυγδαλῆ. διὰ τὸ συμμύειν τά- 
quove .... 0v ὃ καὶ Paid τῷ κολλώδη τὴν ὑπό- 
'στασιν ἔχειν" καὶ γὰρ ὁ ὀπὸς καὶ τὸ τῆς ἐλάας τοιοῦτο 
καὶ πᾶν τὸ λιπαρὸν, τὸ δὲ τῆς ἀμπέλου ξύλον αὐτὸ τοι- 
οὔτον" σημεῖον δὲ ὅτι καὶ σχιξόμενα τὰ κλήματα καὶ τῆς 
ἐντεριώνης ἐξαιρουμένης τάχα συμφύεται" χαὶ τούτου 
y& μᾶλλον ὁ κάλαμος, καὶ γὰρ συνέρχεται αὐτόματος. 
φασὶ δὲ καὶ τὴν ἄπιον σχίξεσϑαι" περὶ μὲν οὖν τούτων 
σκεπτέον. | 

ΜΗ Car. XVII. Ἡ δὲ τοῦ φλοιοῦ περιαίρεσις. κοινὴ 
πάντων ἢ τῶν πλείστων ἐστὶ φϑορὰ. περὶ ἧς εἴρηται 
πρότερον. εἶτε γὰρ ἐν τοῖς κυρίοις ἐστὶ τοῦ ξῆν εἴτε καὶ 

ἀπὸ τούτων πυχνουμένων διϊκνεῖται πρὸς τὸ ὅλον &U- 
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Aoyov καὶ οὕτως. ἡ δὲ μήτρα μέχρν μέν τινος ἐξαίρου- 
μένη οὐ φϑείρει,. δι᾿ ὅλου δὲ φϑείρει καϑάπερ οἵ περὶ 
᾿ἀρκαδίαν φασὶ καὶ πεύκην καὶ ἐλάτην καὶ ἀλλ᾽ ὅτι ἄν" 
οὐκ ἄλογος δ᾽ οὐδὲ ταύτης ἡ αἰτία" καὶ ταῦτ᾽ εἴη τῶν 
εἰρημένων" ὑγρότατον γὰρ δοκεῖ καὶ ὥςπεῤ μάλιστα &- 
ναι ξωτικόν. σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ τὰ ξύλα τὰ ἔμμητρα 
διαστρέφεται κατειργασμένα ἤδη μέχρι οὗ ἂν τελέως 
ἀναξηρανϑῇ, δι᾽ 0 καὶ ἔνσχιστα καὶ οὐκ ἔμμητρα ποι- 
οὔσι τὰ τῆς his καὶ τῆς πεύχης. ταύτης δ᾽ ovv μέχρι 
μέν τινὸς ἐξαιρουμένης οὐκ ἄτοπον διαμένειν τὸ δένδρον 
ὥςπερ καὶ τοῦ φλοιοῦ μέχρι τινὸς ἀφαιρουμένου, τελέως 
δ᾽ ἐξαιρεϑείσης αὐαίνεσϑαι καϑάπερ ἀρχῆς τινος ἢ καὶ 
οἰκείας ὑγρότητος συμφύτου στερούμενον. περὶ δὲ τῆς 
ἐπικοπῆς καὶ τῆς κολούσεως ἐν ὀλίγοις ἡ σκέψις" ὀλίγα, 
γὰρ τὰ φϑειρόμενα κατὰ μὲν τὴν ἐπικοπὴν. ἐλάτη, 
πεύκη, πέτυς, φοῖνιξ, ἔνιοι δὲ καὶ κέδρον καὶ κυπάριτ- 
τόν φασιν" καλοῦσι δ᾽ ἐπικοπὴν., ὅταν ἀφαιρεϑείσης 
τῆς κόμης ἐπικόψῃ τις τὸ ἄκρον᾽ οὐχ ἀλόγως δ᾽ ἂν δό- 
Ese φϑείρεσθϑαι ξηρά τε τῇ φύσει καὶ εὐθυπορώτατα 
μὲν, μονόρριξα δ᾽ ὄντα. καὶ γὰρ αἵ ἑλκώσεις πόνον παρ- 
ἔχουσι καὶ εὐπαϑέστερα ποιοῦσιν εἰς τὸ διϊκνεῖσθαι 
καὶ τὸ καῦμα καὶ τὸ ψύχος ἄλλως τε καὶ πανταχόϑεν οὖ- 
σαι καὶ διὰ τὴν ὀρθότητα καὶ διὰ τὴν εὐθυπορίαν ταχὺ 
διϊκνεῖται καὶ πρὸς τὰς ῥίζας, ὥστέ πολλαχόϑεν ἡ 99ogd 
φύσει δὲ ἀπαράβλαστα πᾶντα καὶ διὰ τὴν ξηρότητα τῶν 
διξῶν καὶ διὰ τὴν εἰς τὸ ἄνω φορὰν καὶ ἔτι τῷ μονόρ- — 
ριξα εἶναι καὶ τῷ βαϑυτέρας ἔχειν. οὐδαμοῦ γὰρ οὐδὲν — 
περιττὸν οὐδὲ παροχετευόμενον ἐκπίπτει τῆς τροφῆς 
ὥςτε μὴ εἶναι βλαστήσεως ἀρχήν᾽ ὅταν οὖν πάντα ταῦϑ᾽ 
ὑπάρχῃ πᾶσι σχεδὸν ἀναγκαῖον τὴν φϑορὰν εἶναι τε- 
λείαν" mi δὲ κολούσεις φϑείρουσιν ὅλῶς ὀλίγα" μόνον 
γὰρ μάλιστα τὸ τῆς ἀμπέλου φυτὸν ἀπόλλυται καὶ εἴ τι 
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ἕτερον roiv καὶ ἀσ' T καὶ εὐθύπορον᾽ ταῦτα γὰρ 
αἴτια τοῖς τοιούτοις τῆς φϑορᾶς" χείρω δὲ ποιοῦσι πλείω" - 
καὶ γὰρ ἡ ἀμυγδαλῆ πικρὰ γένεται καὶ ἡ ῥόα σκληρο- 

β τέρα καὶ ἕτερ᾽ ἄττα μεταβάλλει" τὸ δ᾽ αἴτιον εἴρηται 
πρότερον ὅτι τῆς ἀρχῆς ἀλλοιουμένης συναλλοιοῦται καὶ 

ττὸ τέλος" ̓ χαλεπαὶ 0$ καὶ αἵ ἐπιβοσκήσεις ὅ OTL συνεπι- 

'κάουσιν ἅμα τῇ τομῇ καὶ ἀφαιφέσει δι᾿ ὃ καὶ ὁ πόνος 
πλείων. ἴδιον δὲ τὸ περὶ τὸν φοίνικα καὶ τὴν πίτυν" 
ὅταν γάρ τι κολουσϑῇ ταῦτ᾽ οὐκ ἀπόλλυται μὲν, ἄκαρπα 
δὲ γένεται" τὴν δ᾽ αἰτίαν παραπλησίαν ὑποληπτέον εἶναι 
τοῖς πρότερον ὅτι τῆς ἀρχῆς ἀλλοιουμένης καὶ ἀσϑενε- 
στέρας γινομένης ἀφαιρεῖταί [τι] τῆς δυνάμεως καὶ μά- 
λίστα τὸ ἔσχατον καὶ τελεώτατον ὁ Χαρπός. ἅμα δὲ καὶ 
ἡ μὲν βλάστησις ὑπάρχει καὶ ὥςπερ ἤδη γέγονεν, &xei- 
vov δὲ δεῖ γίνεσθαι" τὸ δ᾽ ἐν γενέσει καὶ μέλλον εἶναι 
τοῦ ὄντος ἀσθενέστερον" ἐπὶ τούτων δὲ μάλιστ᾽ ἢ μό- 
vov ὅτι ὀλιγόκαρπα καὶ βραδύκαρπα κατά γε τὴν παρ᾽ 

ἡμῖν φυτείαν" ἐν δὲ ταῖς οἰκείαις χώραις ἴσως οὐκ ἀκαρ- 
πεῖ οὐδὲ ϑαυμαστὸν εἰ μὴ ἀκαρπεῖ ταῦϑ᾽ ἐκεῖ κολουό-- 
μενα. τὰ δὲ τῆς ἀρχῆς ὅτι μεγάλα πολλαχόϑεν μὲν φα- 
νερόν᾽ εἰ δὲ μὴ καὶ ἐκ τῶν βλαστήσεων ὅταν κακωϑὦῶσιν 

ἐν ἄλλοις τὲ καὶ οὐχ ἥκιστα ἐν τῇ ἀμπέλῳ" κατεδεσϑεῖσα 
γὰρ ὑπὸ τῶν κτηνῶν οὐκέτι δύναται βλαστάνειν, ἀλλ᾽ 
αὐτὴ ἡ τῆς βλαστήσεως ἐπιῤροὴ παύεται καὶ ἀποσβέννυ-- 
ται, €) φαίνεται ὥςπερ τυφλουμένη καὶ πηρουμένη πως" 
ἰσχυρὸν δὲ ἐν ἅπασιν ἡ ἀρχὴ καὶ ἀσϑενὲς οὐ τὸν αὐτὸν 
δὲ τρόπον᾽ ἐπεὶ ὅτι γε βλαστητικὸν ἄμπελος καὶ ab εἰς 
τὸν ὕστερον χρόνον ἐπιβλαστήσεις μηνυουσιν. 

Car. XVIII. Φϑοραὶ δὲ καὶ τῶν σπερμάτων εἰσί 
τινὲς τῶν μὴ κατὰ φύσιν σπειρομένων ὁμοίως τῶν τὲ 
δενδρικῶν καὶ τῶν σιτηρῶν καὶ τῶν ἄλλων ὧν καὶ χρό- 
νοὶ τινές εἰσιν ὡρισμένοι" πάντα γὰρ ξῇ μέχρι τινὸς εἶτ᾽ 

- 
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ἀπόλλυται" ξῆν δὲ λέγω δυνάμει" φϑείρονται δὲ φυσι- 
κῶς ἀποξηραινόμενα καὶ ὥρπερ διαπνεούσης. ἅμα τῆς. 
ϑερμότητος καὶ ὑγρότητος" αἱ δὲ ἄλλαι πᾶσαι. παρὰ 
φύσιν οἷον ὅσα ϑηριοῦται καὶ &vvygaívevat καὶ ἄλλως. 
πῶς ἐξίσταται" δι᾽ ὃ καὶ τὰ μὲν πολύλοπα καὶ πολυχέ-- 
τωνα καὶ λιπαρὰ καὶ δριμέα καὶ πικρὰ καὶ ὀστώδη καὶ 
ξηρὰ πᾶντα πολυχρόνια᾽ τὰ δ᾽ ἄλλα ταχὺ ἐξίσταται" τὰ 
μὲν γὰρ vx ἀλλήλων ϑερμαινόμενα καϑάπερ 0 σῖτος, 
καὶ τὰ χεδροπὰ, τὰ δ᾽ ὑπὸ τοῦ ἀέρος καὶ τῶν ἔξωϑεν. 
ὑγραινόμενα καϑάπερ τὰ τῶν λαχάνων καὶ τῶν στεφα- 
νωμάτων᾽ οἷον γὰρ μαδᾷ καὶ εἰς διαβλάστησιν ὁ ὁρμᾶται" 
ξωοῦται δὲ ϑᾶττον καὶ φϑείρεται τῶν χεδροπῶν τὰ τε- 

oápova- γλυκύτερα γὰρ ἐν. τούτῳ δὲ ἡ ξωοποιΐα καὶ 
| ἅμα ϑᾶττον ἐξίφεφται δι᾽ ἀσϑένειάν τε καὶ διὰ τὸ ὥςπερ, 
ἐν πέρατι εἶναι" καὶ τοῦ σίτου δὲ ὡςαύτως ὁ γλυκύτερος. 
μέγα δ᾽ ot τόποι διαφέρουσιν εἰς φυλαχὴν ἐὰν ὦσι ξη- 
gol καὶ ψυχροί. διαμένουσι γὰρ πλείω χρόνον ὥςπερ ἔν 
τε Μηδείᾳ καὶ Παφλαγονίᾳ καὶ τούτων ἐν τοῖς ὑψηλο- 
τάτοις χωρίοις. ὡςαύτως δὲ καὶ εἴπου ἀλλοϑι τοιοῦτον" 
ἀμφότερα γὰρ ἐξεέργονται τὰ “διαφϑείροντα τό τὲ ϑερτ 
μὸν καὶ τὸ ὑγρόν ἐπεὶ καὶ ἡ διαπαττομένὴη γῆ τοῦτο 
ποιεῖ, ξηραέμει τε xol ψύχει. τῶν δὲ δενδρικῶν ὅσα μὲν 
μαλακὰ καὶ σαρκώδη καϑάπερ ἡ ἀμυγδαλῆ καὶ τὸ κά- 

Qvov καὶ ἡ βάλανος τοῖς. περιέχουσι Mai i τὰ δὲ ξη- 

φὰ καὶ ξυλώδη καϑάπερ τὸ γίγαρτον καὶ τὰ τοιαῦτα 

καὶ ἑαυτοῖς. ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν πᾶντα πολυχρονιώ- 

τερα διὰ τὸ περιέχον" ἐπεὶ καὶ τὸ γίγαρτον καὶ ἡ κεγ- 
χραμὶς καὶ τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα πολλῷ μᾶλλον ἀπο- 
ξηραίνεται γυμνούμενα. μάλιστα δὲ διαμένει τῶν τοι- 
ovrQv ὅσα πυρῆνι περιέχεται, καϑάπερ τὸ τῆς ἐλά 
καὶ εἴ τι ξυλῶδες ἢ ὀστῶδες τυγχάνει. καϑάπερ τὸ τοῦ 
φοίνικος καὶ ὁ κνήκος καὶ τάλλα τὰ κνηκώδη" πυκ 
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yàg πάντα καὶ προβολὴν ἔχοντα᾽ 10.0 σπέρμα τὸ ἔντος 
ὁτὲ μὲν κεχωρισμένον τι καὶ φανερὸν, ὁτὲ δὲ ἀχώριστον 
καὶ ἀφανὲς, ὥςπερ τὸ τῶν φοινίκων. 
iet 

ΘΕΟΦΡΆΣΤΟΥ ΠΕΡῚ ΦΥΤΩ͂Ν ΑἸΤΊΩΝ TO Z. 

Car. 1. Περὶ δὲ χυλῶν καὶ ὀσμῶν. ἐπειδὴ καὶ ταῦτα 
τῶν φυτῶν οἰκεῖα, πειρατέον ὁ ὁμοίως ἀποδοῦναι τοῖς πρό- 
τερον τά τε συμβαίνοντα περὶ ἕκαστον εἶδος καὶ διὰ τένας 
αἰτέας. ἡ μὲν οὖν φύσις ποία τις ἑκατέρου τοῦ γένους 
ἐν ἄλλοις ἀφώρισται καὶ ὅτι μικτά πως ἄμφω κατὰ A0- 
γον ἐστί. χυμὸς μὲν ἡ τοῦ ξηροῦ καὶ γεώδους τῷ ὑγρῷ 
ἐναπόμιξις ἢ ἡ τοῦ ξηροῦ διὰ τοῦ ὑγροῦ διήϑησις ὑπὸ 
Ἰλερμοῦ" διαφέρει δ᾽ ἴσως οὐδὲν. ὀσμὴ δὲ τοῦ ἐν χυμῷ 
moo ἐν τῷ διαφανεῖ" τοῦτο γὰρ κοινὸν ἀέρος καὶ ὕδα- 

" oc. καὶ σχεδὸν τὸ αὐτὸ πάϑος ἐστὶ χυμοῦ τε καὶ ὀσμῆς 
εὐὖκ ἐν τοῖς αὐτοῖς δὲ ἑκάτερον. ταῦτα μὲν οὖν οὕτω 
εἰδέσϑω κατὰ τὸν εἰρημένον ἀφορισμόν. τὰ δ᾽ εἴδη τῶν 3 
T vuv ὡς μὲν εἰς ἀριϑμὸν ἀποδοῦναι ῥάδιον οἷον γλυ- 
^ vg λιπαφὸς αὐστηρὸς στρυφνὸς δριμὺς ἁλμυρὸς πικρὸς 
"ξύς. ὡς 0b χατὰ τὴν οὐσίαν ἕκάστου χαλεπώτερον. 
οὐτὸ γὰρ τοῦτο πρῶτον ἔχει τινὰ σκέψιν πότερον (γὰρ) 
-οἷς πάϑεσι τοῖς κατὰ τὰς αἰσϑήσεις ἀποδοτέον ἢ ὥςπερ 

Ιημόκριτος τοῖς σχήμασιν ἐξ ὧν ἕκαστοι" εἰ μὴ ἄρα καὶ 
χῦτα συνάπτει πὼς εἰς τὰς δυνάμεις κἀκείνων λέγεται 

ἄρυν᾽" ἢ καὶ εἴ τις ἄλλος τρόπος ἐστὶ παρὰ τούτους. λέ- 8 
/9 δὲ τοῖς πάϑεσι τοῖς κατὰ τὰς αἰσϑήσεις οἷον εἴ τις 
Ἰποδοίη γλυκὺν μὲν τὸν διακριτικὸν τῆς ἐν τῇ γλώττῃ 
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συμφύτου ὑγρότητος ἢ χυμὸν λεαντικὸν ἢ λεπτὸν ἢ, 
λεῖον" στρυφνὸν δὲ τὸν ξηφαντικὸν ἢ πηκτικὸν ἠφέμο: 
ταύτης" δριμὺν δὲ τὸν πηκτικὸν 7 δηκτικὸν ἢ ἐκκρέτι. 
κὸν τῆς: ἐν τῇ συμφύτῳ ὑγρότητι ϑερμότητος εἰς τὸν ἄνα" 
τόπον ἢ ἁπλῶς χυμὸν καυτικὸν ἢ ϑερμαντικόν᾽ ἁλμυρὸν. 
δὲ τὸν δηκτικὸν : καὶ ξηφαντικόν" πικρὸν. δὲ τὸν queri. 
τῆς ὑγρότητος ἢ τηκτικὸν ἢ δηκτικὸν ἢ ἁπλῶς τραχὺν ἢ 
μάλιστα τραχὺν" αὐστηρὸν δὲ τὸν ῥυπτικὸν τῆς αἰσϑή- 
σεως ἢ τῆς ὑγρότητος τῆς ἐν αὐτῇ ἢ τῆς ἐπιπολῆς vygó-- 
τητος δηκτικὸν ἡπηκτικὸν ἢ ξηραντικὸν ἢ ἁπλῶς στρυφ-᾿ 
νότητά τινα ἠρεμαίαν καὶ μαλακήν. ἢ πάλιν ὡς Πλά-. 
τῶν καϑόλου τὰς διαφορὰς τῶν δυνάμεων ἀποδέδωσι, 
τῷ συγκρίνειν καὶ διακρένειν κεχρημένος τραχύτητι καὶ 
λειότητι καϑ᾽ ἕχάστας δὲ διαιρεῖ τοῖς εἴδεσιν. ὅσα μὲν; 
οὖν κάει τὰ φλέβια καὶ ἀποξηραίνει τραχύνοντα ctougis 
va αὐστηρὰ 0b τὰ tovtov ῥυπτικώτερα καὶ πᾶν τὸ 
περὶ τὴν γλῶτταν ἀποπλύνοντα᾽ ὅσα δὲ ῥύπτει πέρα 
μὲν τοῦ μετρίου ὥστε καὶ ἀποτήκειν αὐτῆς τι τῆς φύ- 
σεὼς οἷον ἡ τῶν sícgan δύναμις πικρά" τὰ δὲ ὑποδεέ- 

στερὰ τούτων καὶ ἐπὶ τὸ μέτριον τῇ ῥύψει χρώμενα: 
ἁλυκὰ ἄνευ πικρότητος τραχείας καὶ φίλα μᾶλλον ἡμῖν. 
τὰ δὲ τῇ τοῦ στόματος ϑερμότητι κοινωνήσαντα καὶ 
λεαινόμενα καὶ συνεκπυρούμενα καὶ πάλιν ἀντικάοντο 

φερόμενα δ᾽ ὑπὸ κουφότητος ἄνω πρὸς τὰς τῆς κεφαλῆς 
αἰσϑήσεις καὶ τέμνοντα δριμέα᾽ τὰ δὲ προλελεπτυσμέ 
ὑπὸ σηπεδόνος εἰς δὲ τὰς στενὰς φλέβας εἰρδυόμενα. 
ἀνακυκῶντα καὶ ἀναξυμοῦντα καὶ ἀφρίζειν ποιοῦν 
καὶ ἕλκειν ὀξέα. τὸ δὲ σύμπασι τοῖς περὶ ταῦτα πάϑ 
ἐναντίον οἰκεῖόν ἐστι τῆς γλυκύτητος" ὅταν γὰρ Ae 
ἐπαλεῖφον τὰ τραχυνϑέντα καϑιστᾷ ὃς καὶ συνάγῃ τ 
παρὰ φύσιν κεχυμένα τὰ δ᾽ αὖ συνεστῶτα διαχαλᾷ᾽ 
ἅπανθ᾽ ὅτι μάλιστα ἱδρύῃ κατὰ φύσιν, γλυκύ. οὗ 
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τμὲν οὖν ὁ τρόπος ταῖς δυνάμεσι ἀφορίζει. Δημόκριτος 
' δὲ σχῆμα περιτιϑεὶς ἑκάστῳ γλυκὺν μὲν τὸν στρογγύλον 
καὶ εὐμεγέϑη ποιεῖ᾽ στρυφνὸν δὲ τὸν μεγαλόσχημον 
τραχύν τε καὶ πρλύψηόινον καὶ ἀπεριφερῆ᾽ ὀξὺν δὲ κατὰ 

| τοὔνομα τὸν ὀξὺν τῷ ὄγκῳ καὶ γωνοειδῆ καὶ κάμπυλον 
x«l λεπτὸν καὶ ἀπεριφερῆ᾽ δριμὺν δὲ τὸν περιφερῆ καὶ 
λεπτὸν καὶ γωνοειδῆ καὶ χάμπυλον᾽ ἁλμυρὸν δὲ τὸν 
γωνοειδῇ καὶ εὐμεγέϑη καὶ σκολιὸν καὶ ἰσοσκελῆ᾽ πι- 
κρὸν δὲ τὸν περιφερῆ καὶ λεῖον ἔχοντα σκολιότητα μέ- 
γεϑὸος δὲ μικρόν" λιπαρὸν δὲ τὸν λεπτὸν καὶ στρογγύ- 
λον καὶ μικρόν. οἱ μὲν οὖν τρόποι τοσοῦτον διαφέ- 
ιθουσι. ; 

Car. Π. Τάχα δ᾽ ἂν δόξειεν ὥςπερ ἐλέχϑη καὶ 
οὗτος ἐκείνων εἶναι χάριν᾽ αὐτῶν γὰρ τῶν δυνάμεων 
6] οὕτως ἀποδιδοὺς οἴεται τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι. δι᾿ ἃς 
ιἢὁ μὲν στύφει καὶ ξηραένει καὶ πήγνυσιν ὁ δὲ λεαίνει καὶ 
'ὁμαλύνει καὶ χκαϑίστησιν ὁ δὲ ἐκκρίνει. xol διαχεῖ καὶ 
"Κλλο τι τοιοῦτο δρᾷ. πλὴν ἴσως ἐκεῖνα ἄν τις ἐπιξητή-- 
ιδειξ παρὰ τούτων ὥστε καὶ τὸ ὑποκείμενον ἀποδιδύ-- 
vL. ποιόν τι" δεῖ γὰρ εἰδέναι μὴ μόνον τὸ ποιοῦν 
ιἀλλὰ καὶ τὸ πάσχον ἄλλως T εἰ καὶ μὴ πᾶσιν ὃ αὖὐ- 
"τὸς ὁμοίως φαίνεται καϑάπερ φησίν. οὐϑὲν γὰρ κω- 

"λύει τὸν ἡμῖν γλυκὺν ἑτέροις τισὶ. τῶν ξώων εἶναι 
"πικρὸν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοίως. δῆλον γὰρ ὡς ἐν 
"τῷ αἰσϑητηρίῳ τίς ἐστιν ἑτέρα διάϑεσις. ἐπεὶ TO. y& τοῦ 

| qvo? σχῆμα ταὐτὸ xal ἐν ἄλλῳ ἔοικεν οὐ ταὐτὸ δύνα- 
εῦϑαι πανταχοῦ ποιεῖν. εἰ δὲ τοῦτο ἀληϑὲς δεῖ τι &vo- 
ἐψοιότητος εἶναι. τῶν ὑποκειμένων δι᾿ ὃ δὴ καὶ λεκτέον 
εὑπὲρ αὐτῶν. ἅμα δὲ κἀκεῖνο φανερὸν ὡς οὐ μία τις 
δύναμις τοῦ αὐτοῦ σχήματος εἴ ye τἀναντία πέφυκε ποι- 
idv ἐν ἄλλῳ xal ἄλλῳ" τὸ μὲν γὰρ μὴ πάντα πρὸς τὴν 
αὑτοῦ δύναμιν & ἄγειν οὐχ ὁμοίως ἄτοπον ὥςπερ οὐδὲ τὺ 
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πῦρ κάειν. εἰ δὲ καὶ ἐναντίως. ἔνια διατίϑεται τοῦτο, 
πλείονος λόγου δεῖται. καίτοι κἀκείνου δεῖ τινα λέγειν. 

αἰτίαν. ἐπὶ γοῦν τοῦ πυρὸς ὅσα μὴ δύναται χάειν ἢ τὸ 
ὕδωρ ὑγραίνειν ἔστι τις αἰτία καὶ λόγος" εἰ δὲ καὶ τοὐ-- 
ναντίον ἕκάτερον ἐποίει μᾶλλον ἂν ἐδεῖτο καὶ πλειόνων". 
τούτοις μὲν οὖν ὑπὲρ ἁπάντων τούτων λεχτέον᾽ τοῖς δὲ 
κατὰ τὰς δυνάμεις ἐκεῖνο μόνον ἀναγκαῖον ποῖόν τι vOv. 
᾿αἰσϑητηρέων ἕκαστον. δεῖ γὰρ εἰδέναι καὶ τὴν τούτων, 
φύσιν καὶ διάϑεσιν ἐπείπερ οὐχ ὁτιοῦν μόριον αἰσϑητι-: 
κὸν, ἴσως δὲ καὶ ὅταν ἐκ πλειόνων ἕν vt γένηται τὴν dx 
ϑατέῤου δύναμιν καὶ οὐσίαν οὐ δεῖ λανϑάνειν.. ἄτοπον. 
δὲ κἀκεῖνο τοῖς τὰ σχήματα λέγουσιν ἡ τῶν ὁμοίων δια- 
φορὰ κατὰ μικρότητα καὶ μέγεϑος εἰς τὸ μὴ τὴν αὐτὴν. 
- δύναμιν. οὐ γὰρ ἐπὶ τῆς ἐορφῆς ἀλλὰ τῶν ὄγκων. 

αἱ δυνάμεις Ma ovs εἰς μὲν τὸ διαβιάσασϑαι καὶ ἁπλῶς. 

τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον τάχ᾽ ἂν tig ἀπὸόδοίη εἰς δὲ τὸ μὴ 
ταὐτὸ δύνασϑαι μηδὲ ποιεῖν οὐκ εὔλογον" ἐπεὶ ἐν τοῖς, 
σχήμασιν αἱ δυνάμειρ᾽ εἶ γὰρ ὁμοιοσχήματα᾽ ταὐτὸν ἂν 
εἴη τὸ ὑπάρχον ὥςπερ καὶ àv. τοῖς ἄλλοις. τὸ γὰρ vot- 
γωνον τὸ ποδιαῖον καὶ τὸ μυριόπουν ὁμοίως δυσὶν ὁρ- 
ϑαῖς καὶ τὸ τετράγωνον τέτταρσιν ὀρϑαῖς. καὶ ταῦτα 
μὲν καὶ κατὰ τὸ ποσὸν διάφορα" τὰ δὲ λόγῳ μὲν ὄντα 
τὰ αὐτὰ οἷον ἡ ἀσυμμετρία τῆς διαμέτρου τὸ δὲ ποσὸν 
διάφορον ὥστ᾽ εἰ ἐκ τούτων ἢ ἀπὸ τούτων ἐγένετο τὸ 
μὲν ποσὸν διάφορον ἂν ἣν τῷ δ᾽ εἴδει ἀδιάφορον. ἀλλὰ 
γὰρ αἱ μὲν κατὰ τὰ σχήματα καὶ τὰς μορφὰς δυνάμεις, 
πλείω καὶ περὶ πλειόνων ἔχουσιν ἀπορίαν. d 

Cip. HI. Ὅτι δ᾽ ᾿ἐναπομίξει πῶς ὁ χυμὸς καὶ ἡ 

ὀδμὴ καὶ ἐκ τῶνδε φανερόν" οὐδὲν γὰρ φαίνεται τῶν. 
ἁπλῶν ἔχειν χυμὸν οὐδ᾽ ὀδμὴν ἐὰν μὴ λάβῃ μίξιν. οἷον 
ὁ dno ἢ πῦρ ῆ ὕδωρ᾽ ἄχυμον γὰρ καὶ τὸ ὕδωρ ies | 
αὑτό, δι᾽ ὃ καὶ ot παλαιοί φασι δι᾽ οἵας ἂν γῆς δέῃ τ 
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oUrov καὶ εἶναι. καὶ ἡ ϑάλαττα δὲ καὶ τὰ νιτρώδη καὶ 
σαπρὰ καὶ ὀξέα τῶν ὑδάτων ἔχει τινὰ μίξιν ὧν ἐνίοις 

καὶ ἡ ὀσμὴ μάλιστα δὲ τῇ ϑαλάττῃ συνακολουϑεῖ. γῆ δὲ 
x«l λέϑος ἄχυμα πλὴν ἐάν τινα τοιαύτην λάβῃ μίξιν. 
καίτοι φαίνεταί yt ταῦτα μᾶλλον ἔχειν οἷον ὅσαι ὃ᾽ ἁλ- 
μώδεις καὶ ὅσαι καὶ ὡς D τέφρα πικραὶ καὶ ἔνιαι γλυ- 
κεῖαι δοκοῦσιν εἶναι ὥςπερ καὶ ἡ ἄργιλος. ἅμα δὲ καὶ 
οὐκ ἄλογον εἴπερ τῇ τοῦ γεώδους ἐναπομίέξει γένεται 
χυμός. τὰ δὲ δὴ μεταλλευόμενα καὶ λέϑων ἔνια γένη καὶ 
ὀσμὰς ἔχει πρὸς τοῖς χυμοῖς. ἅπαντα δ᾽ οὖν ταῦτα μίξει 
τινὶ καὶ ἀλλοιώσει. ἔγχυμα φαένεται καὶ ὀσμώδη. καὶ γὰρ 
ἡ τέφρα διὰ τὴν κατάκαυσιν ἐξαλλοιουμένη καὶ ὅσα πυ-. 
ροῦται λαμβάνει τινὰ χυμὸν τὰ μὲν ἁπλᾶ τὰ δὲ μιγνύ- 
μενα τοῖς ὑγροῖς. ἡ μὲν οὖν φύσις ὅτι τοιαύτη καὶ πρό- 
τερον εἴρηται καὶ νῦν. ἐπεὶ δ᾽ ἐν τρισὶν οἵ χυμοὶ --- φυ- 
τοῖς τε γὰρ καὶ ξώοις εἰσί τινες καὶ ὀσμαὶ καὶ χυμοὶ κατὰ 
τὰς χράσεις. ἔτι δ᾽ ἐν τοῖς κατὰ τέχνης παρασκευήν τινα 

] μιγνυμένοις ἢ καὶ αὐτομάτως ἀλλοιουμένοις ὁτὲ μὲν ἐπὶ 
τὸ βέλτιον ὁτὲ δ᾽ ἐπὶ τὸ χεῖρον ὥρπερ τῶν σηπομένων — 

τὸ μὲν ὑπὲρ ἁπάντων τοὐτῶν εἰπεῖν κοινότερόν τε καὶ 
| χαϑόλου μᾶλλόν ἐστιν ὑπὲρ δὲ τῶν φυσικῶν πρῶτον 
“λεχτέον, ἀρχὴ γὰρ ἐν ἅπασιν ἡ φύσις. καὶ τούτων ὅσοι 
κατά τε τὰ ἁπλᾶ φαίνονται καὶ ὅλως τὰ ἄψυχα καὶ ὅσοι 
κατὰ τὰ φυτὰ καὶ τοὺς καρπούς. καὶ γὰρ ταῦτα πρύτερ᾽ 
ἄν Tug ΤΙΝ τῶν ξώων ἅ epo δὲ καὶ ἡμῖν ἡ σκέψις ὑπὲρ 

τούτων οἷον συνεχὴς οὖσα τοῖς πρότερον. οἵ μὲν οὖν ἐν 
τῇ γῇ ξυνιστάμενοι χυμοὶ τῶν ὑγρῶν, οὗτοι γὰρ ἐμφα- 
ψέστατοι. λέγω δ᾽ οἷον ὀξεῖς καὶ [ἁλμυροὶ] γινόμενοι 
μὲν δῆλον ὅτι διὰ τὰς αὐτάς πὼς ἢ παραπλησίας ἀνάγ-- 
κας δι᾿ ἃς καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς. οὐ μὴν οὔτε ἴσοι τὸ πλῆ- 
ϑὸς οὐδ᾽ ὅμοιοι τοῦτοις ἀλλὰ ϑολερώτεροι διὰ τὸ μὴ τὴν 
αὐτὴν πέψιν μηδ᾽ ὁμοίαν ἔχειν. τὸ δὲ πλῆϑος οὐ Gvu- 
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βλητοί. πολλοὶ γὰρ οἵ τῶν καρπῶν καὶ ἀ ἀνόμοιοι χυμοὶ 
| καὶ οὐδαμῶς ἔνιοί γε ἐμφαινόμενοι τοῖς ἐκ τῆς γῆς olov. 
5 0 αὐστηρὸς καὶ δριμὺς καὶ ἄλλοι δὲ πλείους. εἰ μή τι : 

λέγοι τῇ μέξει καὶ τῇ κράσει τῶν ἄλλων γίνεσϑαι τού- 
τους roig δὲ γένεσιν εἶναι τοὺς αὐτούς" οὕτω δ᾽ ἂν εἴησα ᾿ 

ἄπειροι, ἄπειροι γὰρ οἷ λόγοι τῶν μέξεων. καὶ ἔτι δὲ κατὰ 
τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον af διαφοραὶ δι᾽ ὃ καὶ οἵ ὁμογεν | 
πλείους oiov αὐστηροὶ λιπαροὶ πικροὶ γλυκεῖς ὅϑεν καὶ 
ot παλαιοὶ τῶν φυσιολόγων ἀπείρους ἐτέϑεντο τοὺς χυ- 
μοὺς ὥρπερ καὶ Μενέστωρ᾽ ὁποία γὰρ ἂν τις ἡ μίξις καὶ 
] πέψις γένηται τοῦ ὑγροῦ ἐμφύτου τοιοῦτον εἶναι καὶ 
τὸν χυμόν. οὐ μὴν ἀλλὰ βέλτιόν γε οἵ ὡρισμένους λέ: 
γοντες ἐκ τούτων δ᾽ ἤδη κατὰ τὰς μέξεις ποιοῦντες τὰ 
διαφοράς. ἴδιος γοῦν τῶν ἐκ τῆς γῆς 0 ἁλμυρός" er E 

ἑνὸς γὰρ καρποῦ τοιοῦτος ἀλλ᾽ εἴπερ φύλλου καὶ καυ- - 
λοῦ καὶ κελύφους. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτου τὴν Ms | 
ὕστερον λεκτέον. : 

Cap IV. 41 δὲ ἰδέαι τῶν χυμῶν ἑπτὰ δαμοιεδα "m 
vat καϑάπερ καὶ τῶν ὀσμῶν καὶ τῶν χρωμάτων, τοῦτο - 
δὲ ἂν τις τὸν ἁλμυρὸν οὐχ ἕτερον τιϑῇ τοῦ πικροῦ χα- 
ϑάπερ καὶ τὸ φαιὸν τοῦ μέλανος" ἐὰν δὲ χωφίξῃ συμ- 
βαίνει τοῦτον ὄγδοον εἶναι. γλυκὺρ γὰρ καὶ λιπαρὸς καὶ 
πικφὸς καὶ αὐστηρὸς καὶ δριμὺς καὶ ὀξὺς καὶ στρυφνὸς 
ἀριϑμοῦνται" Feost idera δὲ καὶ ὁ ἁλμυρὸς ὔγδοος. οἷ-- 

ονται δέ τινες καὶ τὸν οἰνώδη. δεῖν. ἔν vs γὰρ τοῖς xad 
ποῖς ὑπάρχει πλείοσι καὶ ἐκ τῆς γῆς ἀναπιδύει τις ἐνι- 
αχοῦ τοιοῦτος χυμός᾽ ἔτι δ᾽ οὐδ᾽ ὥςπερ ὃ γαλακτώδης 
εἰς τὸν γλυκὺν ἂν τεϑείη — καὶ γὰρ οὗτος ἐν ἐνέοις ὧφ᾽ 
εἶδος &v τι τιϑοῖτο τοῦ γλυκέος ----οὕτω τὸν οἰνώδη τῶν 
ἄλλων τινὶ προονεῖμαι ῥάδιον ἀλλ᾽ ἰδία τις ἡ φύσις xa 
αὑτὴν ἐπιδεχομένη καὶ τὸ γλυκὺ καὶ τὸ στρυφνὸν xol). 

4 αὐστηρόν. ἀλλὰ γὰρ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν ἴσως διαφέρον, 
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πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ϑεωρίαν. ὁ δὲ ἀριϑμὸς ὁ τῶν ἑπτὰ 
“καιριώτατος καὶ φυσικώτατος. πότερον δὲ τοὺς μὲν 
ὥςπερ ἀρχὰς τοὺς δὲ ὡς στερήσεις. δεῖ λέγειν οἷον τὸν, 

μὲν γλυκὺν καὶ λιπαρὸν καὶ ὅσοι σύστοιχοι τούτοις ἀρ- 
χὰς, ἐκ τούτων γὰρ αἵ γενέσεις καὶ αἵ τροφαὶ, τοὺς δ᾽ 
ἄλλους στερήσεις, ἢ πάντας φυσικούς; ἔοικε γὰρ εἰ μὲν 

els TÓ ἄριστον δεῖ τάττειν τὴν φύσιν ἐν τούτοις εἶναι 
μόνον, ἅμα δὲ καὶ τὸ τῆς τροφῆς καὶ γενέσεως ἀληϑι-. 
νόν. οὐδὲν γὰρ ὡς εἰπεῖν οὔτε τρέφεσϑαι δοκεῖ διὰ τῶν 
ἑτέρων οὔτε γένεσϑαι. εἰ δ᾽ εἰς τὸ πλείονα εἴδη εἶναι 
ἐκεῖνοί γε μᾶλλον ἢ οὐχ ἧττον κατὰ φύσιν, ὀλίγοι γὰρ 
ἐν τούτῳ τῷ μέρει. σχεδὸν δέ τι παρόμοιόν ἐστι τὸ ξη- 
τούμενον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ξώων πρὸς τὸν ἄνϑρωπον 
πότερα κατὰ φύσιν ἢ' κατὰ στέρησιν τἄλλα. καϑάπερ 
γὰρ καὶ τούτων ἴδιαί τινες αἱ οὐσίαι καὶ τῶν φυτῶν 
ὁμοίως. εἰ οὖν ἡ μὲν στέρησις ἐν ἀτελείᾳ τινὶ καὶ ἐνδείᾳ 
ταῦτα δὲ καὶ γεννᾷ καὶ ἐκτρέφει τὰ ὅμοια καὶ ἰσχυρότερα 
πολὺ τῶν ἑτέρων οὐκ ἂν εἴησαν κατὰ στέρησιν. ἔτι δὲ 
ἔν γὲ τοῖν φυτοῖς ἅμα συμβαίνει μὴ VOrmpaut qan καὶ 
ἧττον εἶναι πικρὰ τὰ ἐν τούτῳ τῷ γένει. καϑάπερ ἐπὶ 
τοῦ κενταυρίου καὶ ἀψινϑίου did TOV τοιούτων, ὡς ἐκεῖσε 

τῆς φύσεως φερομένης καὶ τὴν γλυκύτητα καϑάπερ ἀπε- 
ψίαν τινὰ οὖσαν ἢ ἔλλειψιν πέψεως. ἀεὶ γὰρ ἡ φύσις 

ἐξομοιοῦν ἐθέλει τῷ ὑποκειμένῳ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ξώοις 

καὶ ἐν τοῖς φυτοῖς. ποιεῖται γὰρ καὶ τροφὴ γένεται πᾶ- 
σιν ὅταν χρατηϑῇ τὸ λαμβανόμενον. εἰ ὃὲ δὴ καὶ ἔνια 
τρέφεται διεφϑαρμένοις τισὶν ὥςπερ καὶ τῶν ξώων ὧν 
καὶ ἡ γένεσις ἐκ τούτων οὐδ᾽ ἂν ἡ τῆς τροφῆς ἱκανὴ πέ- 
στις εἴη πρὸς τὸ κατὰ φύσιν οὐδ᾽ ἂν ἡ πρώτη σύστασις 
ἀλλ᾽ ἑκάστοις μεμερισμέναι κατὰ τὰς μίξεις. ἐπεὶ οὐδ᾽ 
of γλυκεῖς χυμοὶ τρόφιμοι πάντες ἡμῖν ἀλλ᾽ οἱ μὲν éx- 
στατιχκοὶ καϑάπερ ἡ ὁμοία τῷ σχολύμῳ ῥίξα καὶ ἄλλαι 

ΤΠΕΟΡΗΒ, Il. 14 
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τινὲς, o£ δ᾽ ὑπνωτικοὶ πλείους δὲ διδόμενον καὶ ϑανα- 
τηφόροι καϑάπερ ὁ μανδραγόρας ἔνιοι δὲ ὁμολογουμέ- 
vog ἐπιϑάνατοι" πολλοὶ γὰρ ἤδη. καὶ πολλαχοῦ ῥίζας 
φαγόντες ἃς ἠγνόουν γλυκείας τὲ τῇ γεύσει καὶ ἡδείαρ 
ἀπέϑανον καὶ ἄλλα τοιαῦτα πλείω τυγχάνει τὰ μὲν βλά- 
πτοντα τὰ δὲ καὶ ὅλως ἀναιροῦντα τῶν κατὰ τὴν προς- 
φορὰν ἡδέων ἢ ἀλύπων. ἔνια δὲ πάλιν ὠφελοῦντα τῶν 

- 

yd mt 

2 - - (T7 7 ἀηδῶν καὶ πικρῶν οἷον καὶ τὰ ἄρτι λεχϑέντα κενταύ- — 
οίον καὶ ἀψένϑιον καὶ ὅσα δὴ φαρμακωδεστέρους ἔτι 
τοὺς χυμοὺς ἔχει᾽ πολλὰ γὰρ καὶ τούτων ὀνένησι. τῶν 
δὲ καὶ ὅλως ὁ χυμὸς ἄτροφος ὧν ὡσπερεὶ ἥδυσμα τῆς 
τροφῆς ἐστιν οἷον ὁ ἁλμυρὸς καὶ ὀξύς" οὐδὲ γὰρ δυνά- 
μεϑα κρατεῖν ἀκράτου καϑάπερ οὐδὲ τῶν ἁλῶν ἔνια 
ξώων δι᾽ ὃ καὶ τούτοις παρέχομεν τοὺς ἅλας. ἔνια δὲ 
καὶ αὐτὰ ἑαυτοῖς ,δὑρίσκει τὰ πρόξφορα πρὸς τὴν τοιαύ- 
τὴν ἐπικουρίαν ὥςπερ καὶ οἱ ὀρνέϑες ἤδη. καὶ φανερὸν 
ἂν δόξειεν ὡς οὐκ ἔστιν ἁπλῶς μεμερισμένα τὸ μὲν 
ὥςπερ φυσικὸν τὸ δ᾽ ὡς ἐν στερήσει καὶ παρὰ φύσιν. 
ἀλλὰ καὶ τὸ ἡμῖν ἄτροφον ἑτέροις τρόφιμον καὶ τὸ ἄλ- 
λους τρόφιμον ἄλλοις ἄτροφον. ὡς γὰρ ἂν αἵ φύσεις 

ἔχωσι κατὰ τὰς κράσεις οὕτως καὶ αἱ τροφαὶ καϑ᾽ ἕκα- — 
στον ἁρμόσουσιν. ὁμοίως δὲ καὶ αἵ ἡδοναὶ καὶ ei λύπαι 
καὶ ἡ βοήϑειαι πρὸς τὰ πάϑη καὶ τὰς διαϑέσεις ὃ καὶ 
φανερὰ ποιοῦντα πολλὰ τῶν ξώων ἐστὶν οὐ πρὸς τὰ 
συμβαίνοντα πάϑη μόνον αὐτομάτως ἀλλὰ καὶ κατ᾽ αὖ- 

τὰς τὰς ἐδωδὰς ὅταν ἄλλο φάγωσιν ἕτερον ἐπεσϑίοντα 

καϑάπερ οἵ ἔχεις τὸ πήγανον ὅταν τὸ σκόρδον. 
Car. V. Ἔχει δὲ καὶ κατὰ τὰς ὀσμὰς ὁμοίωρ᾽ ἄλλαι | 

γὰρ ἄλλοις ἐναντίαι καὶ οὐ πρόφφοροι καὶ ov μόνον sig 
τὸ μὴ δεῖσϑαν μηδὲ ξητεῖν ἀλλ᾽ ὑπὸ τῶν ἡδίστων. ἡμῖν 
ἀναιφεῖσϑαι καϑάπερ oí γύπες ὑπὸ τῶν μύρων καὶ oL. 
κάνϑαροι ὑπὸ τῶν ῥόδων. πολεμοῦσι δὲ δὴ σφόδρα καὶ 
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παΐ μέλιτται τοῖς μεμυρισμένοις. ὅλως uiv γὰρ ἢ οὐδὲν 
ἢ βραχύ τι πάμπαν ἐστὶν ἐν τοῖς ἄλλοις ξώοις τὸ τὴν 
εὐωδίαν δίωκον αὐτῆς χάριν, ἀλλ᾽ εἴπερ κατὰ συμβε- 

᾿ βηκὸς ὧν ἡ τροφὴ τοιαύτη" πρὸς ταύτην γὰρ ἦν ἡ ἐπι- 
ϑυμία καὶ ταύτης. εἰ δ᾽ ἄρα καὶ τοιοῦτόν ἐστι ἡμῖν γε 
οὐ σαφές. ἐπεὶ καὶ τὴν πάρδαλιν τοῖς μὲν ἄλλοις ἡδύ 
φασιν ὄξειν δι᾿ ὃ καὶ ϑηρεύειν αὐτὴν κατακειμένην καὶ 
ταύτῃ προφαγομένην. ἡμῖν δ᾽ οὐδεμίαν εὐωδέαν éugat- 
νει" εἰ μὴ κἀκεῖνο ἀληϑὲς ὥςπερ ἐστὶν ἀληϑὲς ὅτι χει- 
ροέστην ἔχομεν πάντων τὴν ὄσφρησιν. καὶ διὰ τοῦτο ὡς 
εἰπεῖν πολλαὶ λανϑάνοιεν ἂν ἡμᾶς ὀσμαὶ καὶ τὰ ἡδέα 
καὶ τά λυπηρὰ τὰ κατὰ ταύτας. ὃ δ᾽ ἄν τῳ δόξειεν &ro- 
πον εἶναι τὸ τὰ ἄλλα ξῶα σαφεστέραν ἔχοντα μηδ᾽ ai- 
σϑάνεσϑαι μηδὲ κρίνειν τὰς εὐωδίας οὐκ ἔστιν ἄτοπον. 
τάχα μὲν γὰρ καὶ αἰσϑάνονται πρὸς δὲ τὴν φύσιν αὐτῶν 
οὐχ ἁρμόττουσιν᾽ ἀλλὰ καὶ ἐναντίαι καϑάπερ ἐπὶ τῶν 
γυπῶν ἐλέχϑη καὶ ὡς τὰ ἔντομα πάντα ὑπὸ τοῦ ἐλαίου 
βαρύνεται" φεύγει γὰρ αὐτὰ τὴν ὀσμήν. ἕτερα δ᾽ ὑφ᾽ 
ἑτέρας τινὸς ἴσως. ἄλογον δ᾽ ἐνταῦϑα δόξειεν ἂν συμ- 
βαίνειν πρὸς ἐκείνην τὴν ὑπόϑεσιν εἰ ὁ λιπαρὸς τοῦ 
γλυκέος εἶδος ἔνια δὲ προςφιλέστατα τῷ γλυκεῖ καϑάπερ 
οἱ χνῖπες .. . οὐδὲν γὰρ τῶν οἰκείων φϑαρτικὸν εἰ μὴ 
ταῖς ὑπερβολαῖς. ἀλλὰ τούτου μὲν τὴν αἰτίαν ἐν τῇ δρι- 
υὐτητι ληπτέον ὥςπερ καὶ τῆς ὀριγάνου καὶ τῶν TOLOU- 
vOV' ἅπαντα γὰρ φεύγει. τὸ δὲ μὴ αἰσϑάνεσθϑαι καϑά- 
περ λέγουσιν οὐ σαφὲς ἡμῖν" εἰ μὴ ἄρα καὶ τοὺς πό- 
ρους ἐνταῦϑα ἂν τις αἰτιάσαιτο καϑάπερ ἔνιοι τῶν φυ- 
σικῶν τῷ ἢ ἁρμόττειν ἢ μή" δι᾿ ὃ καὶ διαιροῦσι τοῖς 
μεγέϑεσι τὰ μὲν μικρὰ φάσκοντες τῶν τοιῶνδε αἰσϑά-- 
νεσϑαι τὰ δὲ μείξω τῶν τοιῶνδε μᾶλλον οὐχ ἱκανὴν οὐδ᾽ 
οἰκείαν ἴσως διαίρεσιν διαιροῦντες. οὐδ᾽ ἐν τοῖς πόροις 

ἡ αἴσϑησις ἀλλὰ μᾶλλον πρὸς τὴν διάϑεσιν καὶ τὴν κρᾶ- 
| 14* 

-- 
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σιν τό τὲ πάϑος ἀποδοίη καὶ τὴν ἀπάϑειαν ἐν οἷς τὸ 
5 ἡδὺ καὶ τὸ λυπηρόν. ὅπερ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἀν- 

ϑρώπων᾽ οὐ γὰρ πᾶσιν αἱ αὐταὶ προςφιλεῖς ἀλλὰ μᾶλ-- 
λον ἐν ταῖς κακώδεσι καὶ βαρείαις ὧν ἔνιαί γε κοιναὶ 
πᾶσιν οἷον αἵ ἔκ τινων ἐκπνέουσαι χασμάτων καὶ ἄν- 
τρῶν ϑανατηφόροι τοῖς πφοςπελάξουσιν. εἰ δ᾽ ἄρα καὶ 
αὗται τοῖς ἀναπνευστικοῖς μόνον ἀλλὰ τοῦτό yb φανδα 
ρὸν ὥςπερ ἐπὶ τῶν χυμῶν ὅτι καὶ ὀσμαί τινες ἑκάστοις 
εἰσὶν οἰκεῖαι καὶ ὅτι τὸ εὐῶδες τὸ μὴ κατὰ τὴν τροφὴν 
ὀλέγοις ἢ οὐδενὶ προςφιλές᾽ εἰ δὲ δή τινι καὶ συμφέρον 
ἀδηλότερόν ἐστιν.. ἀλλὰ γὰρ ταῦτα μὲν ἐπὶ πλέον εἴρη 

ται τῶν ὑποκειμένων, ὅϑεν δὲ ὁ λόγος ἐκεῖσε ἐπανιτέον. 

καὶ τῶν ζώων ἣ πρὸς ἑχάστην διάϑεσιν ἁρμόττει καὶ 
κρᾶσιν. οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὥστε καϑόλου καὶ κοινῶς εἰπεῖν 
οἱ γλυκεῖς καὶ oí κατὰ ταύτην τὴν συστοιχίαν τροφιμώ- 
τέροι. καὶ μᾶλλόν εἰδι κατὰ φύσιν" ἐναντίωμα δέ τι τάχα 
δ᾽ οὐκ ἀκόλουϑον ἔσται τὸ ἀνάλογον, ὅτι χυμὸς μὲν 
ἅπασι προρφιλὴς ὁ γλυκὺς ὀσμὴν δὲ οὐκ ἔστιν οὕτω λα- 

“βεῖν. οὕτω ye τῷ γένει λαμβάνοντας & μή τις ἄρα λαν- 
ϑάνει διὰ τὴν ἡμετέραν ἀσϑένειαν τῆς αἰσϑήσεως. ἴσως 

δ᾽ οὐδὲ τὸ περὶ τοῦ γλυκέος εἰρημένον ἁπλῶς ἀληϑές. 
ὑπὲρ μὲν οὖν τούτων ἀρκείτω τὰ εἰρημένα. 

Car. VI. Τῶν δὲ φυτῶν μᾶλλον δὲ πάντων ἐν οἷς 
οἱ χυμοὶ διὰ τί μὲν ἕκαστα τούτους ἔχει λέγω δ᾽ οἷον 
γλυκεῖς ἢ πικροὺς ἢ λιπαροὺς τὴν πρώτην αἰτιατέον 
σύστασιν ὑπὲρ ἧς οἱ μὲν τοῖς σχήμασι διορίζοντες ὥςπερ, 
“Ζημόκριτος οἴονται λέγειν τινὰς αἰτέας ὁμοίως δὲ καὶ 

6 ἑκάστου τῶν χυμῶν καὶ τῶν ὀσμῶν ἐστί τις φύσις ὥςπερ 6. 

3 SN E] Mi " ᾽ € ^ , 1 

εἴ τις κατ᾽ αὐτὴν ἔχει τὸν ἴδιον ἀποδοῦναι περὶ ἕκά- — 
ὅτου λόγον οἱ δὲ κατὰ πέψιν καὶ ἀπεψέαν διαιροῦντες 

^ , L1 ^ ^ H ' ,» "^ , 

τὰ γλυκέα καὶ τὰ πικρὰ καὶ τὰ ἄλλα ταχ ἂν δόξειαν κῶ- —Ü "—" 

λύειν τὰ μικρῷ πρότερον ἡμῖν εἰρημένα" πέψει yàg 
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πρότερόν τινι φαίνεται πάντ᾽ ἐξομοιοῦσϑαι καὶ τοῖς φυ- 
τοῖς καὶ τοῖς ξώοις. ἀλλὰ τούτοις ὁμοίως λεκτέον ὅτι 

καὶ οἵ γλυκεῖς καὶ οἵ ἁπλῶς τρόφιμοι χυμοὶ καὶ at ὀσμαὶ 

αἵ εὐώδεις πέψει τινὶ γένονται καὶ κατεργασίᾳ καὶ ὅτι 
μᾶλλον ὡς τῷ γένει λαβεῖν πεπεμμένα τῶν ἀπέπτων 
ἑκατέρων πεττομένων κατὰ τὴν οἰκείαν πέψιν. ὑπὲρ μὲν 

ἢ οὖν τούτων ἐν τοῖς ἑπομένοις ἔσται φανερώτερον. τῶν 
δ᾽ ἄλλων ἐκεῖνο δεῖ λαβεῖν πρῶτον ὃ κοινόν ἐστι τῆς 
τῶν φυτῶν οὐσίας. πάντα γὰρ ἐν τῇ γενέσει τῶν χυμῶν 
μεταβάλλει κατὰ τὴν πέψιν ἐξ ἄλλων εἰς ἄλλους χυμοὺς 

ὡς μὲν ἁπλῶς εἰπεῖν ἐκ τῶν στερητικῶν εἰς τοὺς κατ᾽ 
εἶδος οἷον ἐκ πικρῶν καὶ στρυφνῶν εἰς γλυκεῖς καὶ λι- 
παφοὺς καὶ εἴ τις ἄλλος ὁμόστοιχος᾽ ὡς δὲ καϑ᾽ ἕκαστον 

ὡς ἂν ἡ διάκρισις ἔχῃ τῆς, φύσεως, καὶ τὰ μὲν εἰς πλεί-- 
ovg τὰ δ᾽ εἰς ἐλάττους" τὰ μὲν γὰρ ἐκ τοῦ πικροῦ κα- 
ϑάπερ ἐλάα συνεκβαίνουσα πρὸς τὸ στρυφνόν. τὰ δ᾽ ἐκ 
τοῦ στρυφνοῦ καϑάπερ ἄπιοι καὶ τἄλλα" καὶ γὰρ τὰ 
ὀξέὰ πρότερον στρυφνά" τὰ δ᾽ ἐκ τοῦ -στρυφνοῦ πρῶ- 
τον εἰς τὸν ὀξὺν εἶτ᾽ ἐκ τοῦ ὀξέος εἰς τὸν γλυκὺν ὥςπερ 

βότρυς. ὡς γὰρ ὕλως εἰπεῖν πλείστας ἀλλοιώσεις οὗτος 

λαμβάνει καὶ ὅλως οἵ οἰνώδεις χυλοί. τὸ μὲν γὰρ πρῶ- 
τον ὥςπερ ὑδατώδης γίνεται μετὰ δὲ ταῦτα στρυφνὸς 

εἶτ᾽ ὀξὺς εἶτ᾽ ἔσχατον γλυκύς. ὡςαύτως δὲ καὶ τὸ συκά- 
μινον" ἐκ στρυφνοῦ γὰρ ὀξὺ καὶ ἐξ ὀξέος yAvxv καὶ ἐπ᾽ 
ἄλλων δὲ τοῦτο συμβαίνει" τῆς γὰρ οἰνώδους γλυκύυτη- 
τος ἐγγυτάτω κεῖται τὸ ὀξύ. δι᾽ ὃ καὶ of ἀποροῦντες δι᾽ 
ὅτι τὸ συχάμινον ἐρυϑρὸν ὃν ὀξύτερόν ἐστιν ἢ λευκὸν 
ἐγγυτέρω τῆς πέψεως ὃν οὐκ ὀρθῶς ἀποροῦσι᾽ τότε γὰρ 
οἷον γένεσίς ἐστιν αὐτοῦ τοῦ οἰκείου χυμοῦ. λευκοῦ δ᾽ 
ὄντος ἡ στρυφνύτης πλέον ἀπηρτημένη καὶ κοινοτέρα. 
διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐνταῦϑα ὅταν ἡ ξηρότερόν ἐστιν ἐρυ- 
ϑραινόμενον δὲ ἐξυγραίνεται καϑάπερ ἔγχυλον γινόμε- 
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vov. ὅλως γὰρ πᾶν τὸ περικάρπιον ξηρὸν [ὃν] τὸ πρῶ- 
τον ᾿ἀνυγραίνεται καὶ ἔστι γένεσις αὕτη τῶν χυλῶν mu- ' 
θέοντος καὶ ὥςπερ διηϑουμένου πλείονος ἀεὶ τοῦ ὑγροῦ, 
καὶ ἀεὶ συναύξοντος ἡ ῃ καὶ στρυφνὰ τὰ πολλὰ κατ᾽ ἀρχὰς 

| οὐκ ἀλόγως ἅτε καὶ ξηρὰ ( ὄντα. ξηρότατα δὲ δοκεῖ τῶν 
ὑγρῶν ὧν ὀπώδ᾽ ης ἡ ὑγρότης ὥςπερ τῆς συκῆς κατὰ τὸ 
πάχος. τούτοις μὲν οὖν ὦ ὥςπερ ὑλικοί τινές εἰσι οἵ κατὰ, 
τὰς στερήσεις ἐξ ὧν ἡ μετάβασις εἰς τὴν πέψιν: τοῖς δ᾽ 
οἷον ovaía ταῦτα καὶ τέλη πολλοὶ γὰρ καὶ «πικροὶ καὶ 
στρυφνοὺ κατὰ φύσιν καὶ ὀξεῖς ὧν ἐξ ἀρχῆς ἧττον ἔγχυ- 
pog ἡ ὑγρότης. ἅπαντες δέ πως ἐμφαίνουσιν of καρποὶ s 
καὶ TOV τοῦ φυτοῦ χυλὸν. ὅπερ ἴσως ἀναγκαῖον ἐξ ἐκεί- — 
νου πγθνοβεμούᾳ: ὠμοὶ μὲν ὄντερ Meiqer πεπαινόμενοι 
δ᾽ ἧττον ἅτε καὶ τῆς ἐχκρίσεως ἀεὶ καϑαρωτέρας γινο-- 
μένης. καὶ τῶν μὲν τοιαύτη τις σύστασις. ἐνίων δ᾽ 
ὥςπερ ἄχυμος ἡ πρώτη καὶ ὑδατώδης οἷον τῶν σιτωδῶν 
ὥςπερ πυροῦ καὶ κριϑῆς καὶ τῶν ὁμοίων. ὧν δὴ καὶ ἡ 
τελέωσις εὐϑὺς ἐκ ταύτης λαμβάνουσα πλείους uerafo- 
λάς. οὐ γὰρ οὐδ᾽ ἡ γλυκύτης πόρρω ταύτης ὥστε UT) 
δεῖσθαι πλειόνων. δι᾽ ὃ καὶ φαένεται διττή τις ἡ γένε- 
σις εἶναι τῶν χυμῶν ἑχατέρα κατὰ τὰς ὑποκειμένας φύ- — 
σεις" ἡ μὲν γὰρ ἐξ ἀπέπτων καὶ πλειόνων μεταβάλλουσα 
πρὸς τὴν τελέωσιν ἡ δὲ ὥςπερ ἄχυμος καὶ ἀειδὴς ἐν ἁπλῇ 
tél γενέσει καὶ ἀλλοιώσει διὰ τὴν ὑποχειμένην φύσιν" 

ὧν ἑκάτερον ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν τὸ μὲν ἐν τοῖς ἐπετείοις 
μᾶλλον τὸ δ᾽ ἐν τοῖς δένδροις ἐστὶν ὡς πλείονος δεομέ-- 
vov πέψεως. τάχα δ᾽ ἀληϑέστερον ἐκείνως ἀποδοῦναι 
καὶ μὴ ἐπετείοις καὶ δένδροις ἀλλ᾽ ὅλως τῇ κράσει διο- 
Qífovrag* ὁποία γὰρ &v τις αὕτη τυγχάνῃ et. μεταβολαὶ 
συνακολουϑήσουσι κατὰ λόγον ἐπεὶ καὶ ἡ ἀμυγδάλη τὸ 
πρῶτον ὑδατώδης ἕως ἂν ἢ χλωρὰ ξηραινομένη δὲ λῖπος 
λαμβάνει" καὶ ἄλλα δέ τινα τῶν καρυωδῶν" ὧν καὶ τὰ 
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κελύφὴ στρυφνὰ τῶν δὲ καὶ ὀξέα καϑάπερ τῶν ἀμυγδα- 
λῶν ὡς ἐνταῦϑα παντὸς ἐκκρινομένου τοῦ περιττωμα- 
τικοῦ καὶ γεώδους. ἡ δ᾽ οὖν φύσις ἔοικεν ὥςπερ ἐκ 9 

— μεμιγμένων τινῶν χυμῶν ἐκκρένειν τῇ πέψει τὸν ἁπλοῦν 
| ἡ καὶ δόξειεν ἂν ἐναντίως ἢ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ἐν μὲν γὰρ 

τοῖς ἄλλοις ἐκ μίξεως ἡ γένεσις ἐνταῦϑα δ᾽ ὥςπερ ἐξ 
ἀφαιρέσεως καὶ χωρισμοῦ, καὶ ἔνϑα μὲν ἐκ τῶν ἀρχῶν 
ἔνϑα δ᾽ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς ἀρχὴ γὰρ τὸ γλυκὺ, τούτου δ᾽ 
ἡ πέψις ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἴσως ἄλλην 10 
τινὰ ἔχει ϑεωρίαν. ἔπειτα κἀκεῖνο ἄτοπον εἰ of χυμοὶ 
πάντες ἐκ τοῦ πικροῦ καὶ γλυκέος μιγνυμένων ὥςπερ ἐκ 
τῶν στοιχείων τὰ σώματα. πάλιν δ᾽ αὖϑ'᾽ ἕτερον εἰ ἐκ 
μὲν τούτων μηδὲν ταῦτα δὲ ἐκ τῶν ἄλλων᾽ οὐ γὰρ ἀρ- 
χῶν ἡ τοιαύτη φύσις εἰ μὴ ἄρα πλεοναχῶς αἱ ἀρχαὶ καὶ 
κατὰ πλείους τρόπους ὕπερ ἔοικεν ὥςπερ κατὰ συστοι- 

χίαν ἐνίων λεγομένων. ἀλλ᾽ οὖν δὴ RV μὲν πέρι 
λόγος ἕτερος. 

9 H Car. VII. At δὲ γενέσεις τῶν χυμῶν ἂν τοῖς εἰρη- 
μένοις τρόποις ἢ ἐκ τοῦ εἴδους εἰς εἶδος ἢ ἐκ τῶν ἐναν-- 

τίων εἰς τοὺς ἐναντίους ἀλλοιουμένων. κοινὴ δ᾽ ἡ ὕλη 
πάντων τὸ vygov: ἀλλοιοῖ δὲ καὶ ποιεῖ τὸ ϑερμὸν τὸ ἐν 
αὐτῷ καὶ τὸ τοῦ ἡλέου. τοῦτο γὰρ ὥςπερ εἴρηται μά- 
λιστα τῶν φυτῶν οἰκεῖον οὐχ ὥςπερ τῶν ξώων τὸ ἐν αὐὖ- 
τοῖς ἐπεὶ μεταβολαί γε καὶ ἀλλοιώσεις καὶ ἐν ἐκείνοις 
εἰσὶ τῶν χυλῶν. Ζημοκρέτῳ μέν γε πῶς ποτε ἐξ ἀλλή- 3 
λὼν ἡ γένεσις ἀπορήσειεν ἄν τις. ἀνάγκη γὰρ ἢ τὰ 

᾿ σχήματα μεταρρυϑμίξεσϑαι καὶ ἐκ σκαληνῶν καὶ ὀξυ- 
γωνίων περιφερῆ γίνεσϑαι, ἢ πάντων ἐνυπαρχόντων 
τῶν τε τοῦ στρυφνοῦ καὶ ὀξέος καὶ γλυκέος τὰ μὲν ἐκ-- 
κρίνεσϑαι τὰ τῶν πρότερον ἀεὶ ϑάτερα δὲ ὑπομένειν v« 
οἰκεῖα x09 ἕκαστον, ἢ τρίτον τὰ μὲν ἐξιέναι τὰ δ᾽ ἐπεις- 
Lévot. ἐπεὶ δ᾽ ἀδύνατον μετασχηματίζεσϑαι, τὸ γὰρ ἄτο- 
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9 NE! μον ἀπαϑὲς, λοιπὸν và μὲν εἰριέναι τὰ δ᾽ ἐξιέναι ἢ τὰ 
ς - μὲν ὑπομένειν τὰ δ᾽ ἐξιέναι. ἄμφω δὲ καὶ ταῦτα ἄλογα" 

προςαποδοῦναι γὰρ δεῖ καὶ τέ τὸ ἐργαζόμενον ταῦτα καὶ 
ποιοῦν. ἀλλὰ γὰρ τούτου μὲν ὑπὲρ πλειόνων ἴσως δ᾽ 
λόγος᾽ ἁπάντων γὰρ οὕτω πϑιεῖ τὰς γενέσεις οἷον οὐ- 

» , - 393 Ν e € bl — ^ 

σίας ποσοῦ ποιότητος. τῶν δ᾽ ἄλλῶν ἡ ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ 

πέψις γινομένη τὰ μὲν ἐκκρένει καὶ διατμίξει τὰ δὲ πα- 
, 4 p $- «A , 4 2. € e miu d 

χύνει καὶ συνίστησι τὰ δὲ λεπτύνει τὰ δ΄ ὡς ἁπλῶς si— 
πεῖν ἀλλοιοῖ καϑάπερ καὶ ἐν τοῖς πυρουμένοις. ὅλως δὲ 
τοῦτο ληπτέον ὅτι πάντες ἐνυπάρχουσιν οἱ χυμοὶ δυνά- 
μὲν προςιούσης δὲ μεταβολῆς τότε γένεσϑαι καὶ εἶναι 
κατ᾽ ἐνέργειαν᾽" πεφϑέντων δ᾽ of μὲν εὐθὺς φανεροὶ τῇ 
αἰσϑήσει καϑάπερ ὁ γλυκὺς καὶ ὁ λιπαρόρ" καὶ γὰρ ἀπο-- 

πιεξόμενος οὗτός γε ἐξ ἐνέων ῥεῖ καὶ χωρισμὸς ἔκ γετῶν 
πλείστων οὕτως αὐτοῦ. οἵ δ᾽ οὐχ ὁμοίως ἔνδηλοι κα- 
ϑάπερ 0 οἰνώδης ἐν τῷ μύῤτῳ᾽ ἔτι δ᾽ ἧττον ὁ λιπαρός᾽ 9 ὁ οἰνώδης ἐν τῷ μύρτε ἧ ρός 
ἔχει γὰρ καὶ τοιοῦτον ὃς ἐφίσταται τῷ οἴνῳ σακκιξομένῳ 

καὶ ἀφαιροῦσιν αὐτὸν καὶ κάουσιν ἐπὶ τῶν λύχνων. 
3 Li ^ , , , - : 

ἀκρατέστεροι δὲ πάντες γένονται χωρισϑέντες τῶν πε- 
ρικαρπέων καὶ ὅσοι δὲ χρονέζονται μᾶλλον. τότε γὰρ 1] 
τε τοῦ ὑδατώδους ἀποπνοὴ καὶ ἡ τοῦ γεώδους ὑπόστα- 
σις καὶ τὸ ὅλον ἡ τοῦ ϑερμοῦ τοῦ ἐν αὐτῷ δύναμις" ἐπεὶ 

καὶ ἀφαιρεϑέντων τῶν καρπῶν ἐν αὐτοῖς τούτοις ἀλλοι- 
οὔνται καὶ τά ys κάρυα καὶ ὅσα ys τοῦτον τὸν τρόπον 
ἐλαιώδη χρονιξόμενα μᾶλλον ἐξελαιοῦται διὰ τὰς εἶρη- 
μένας αἰτίας. ῃ καὶ φανερὸν ὥςπερ ἐλέχϑη δι᾿ ὅτι δυ- 
νάμει πάντες ἐνυπάρχουσι τὰς δ᾽ ἐνεργείας αἱ ἀλλοιώ- | 

σεις ποιοῦσιν. εἰσὶ δ᾽ ὥςπερ ἐν αὐτοῖς τοῖς περικαρπίέοις 
ὡρισμέναι μετωβολαὶ χωρισϑέντων ὁμοίως εἴς τε τοὺς 
κατὰ τὰς πέψεις καὶ εἰς τοὺς κατὰ τὰς φϑοράς. μάλιστα 10H 

δὲ τοῦτ᾽ ἔνδηλον ἐπὶ τοῦ oivov* καὶ γὰρ παριστάμενος 
καὶ ἐξιστάμενος καὶ οἷον γηράσκων ἐν ὡρισμένοις τισὶ 
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μεταβάλλει χυμοῖς" ἀλλοιωϑεὶς γὰρ ὁ μὲν ὥςπερ κατὰ 
φύσιν ὁ παλαιούμενος ἐχπεπίκρωται. τοῦτο δὲ συμ- 
βαίνει δι᾽ ὅτι τὸ πότιμον ὁ ἀὴρ ἐξάγει καὶ τὸ περιέχον" 
ἀπιόντος γὰρ τούτου καταλείπεται τὸ γεῶδες καὶ πι- 
κρὸν. ὁ δ᾽ ὥςπερ βίᾳ καὶ παρὰ φύσιν εἰς τὸ ὀξὺ, τοῦτο 
γὰρ ἐναντίον. ἔχει δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων παραπλησίως. 
συμβαίνει δὲ τῷ οἴνῳ τὴν. ἐκστατικὴν ταύτην ποιεῖσϑαι 
φϑορὰν ἐξ οὗπερ καὶ ἡ φυσικὴ γένεσις" ἐκ γὰρ τοῦ ὀξέος 
καὶ εἰς τὸ ὀξὺ καϑάπερ εἰς τὴν ὕλην ἀναλυόμενον μετα-- 
βάλλει. καὶ ἀποκαϑίστασϑαι πάλιν συμβαίνει μὲν ὡς- 
αὕτως σπανίως δὲ καὶ μάλισϑ᾽ ὅταν ἢ ϑαλαττωϑῇ ἢ ἐπὶ 
τῆς τοῦ ἄστρου ἐπιτολῆς παρακινήσῃ᾽ καὶ γὰρ τότε πα- 
ραπλήσιον τὸ πάϑος ἂν μὴ γένηται σφοδρόν ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
μὲν τῶν τοιούτων ἐν τοῖς ἑπομένοις οἰκειότερον ἐπελ- 
ϑεῖν. ἡ δὲ φϑορὰ καὶ ἡ ἀλλοίωσις ἐν τεταγμένοις πά-- 
Scu ἐπεὶ καὶ τὸ μὲν διαφϑειρόμενον ἐξυγραίνεται 
πολλάκις δὲ ἐξοξύνεται γηράσκον δὲ καὶ χρονιξόμενον 
ἀποξηραίνεται καταλειπομένου καὶ ἐνταῦϑα τοῦ γεώ-. 
δους. ὅλως δ᾽ αἱ φϑοραὶ πάντων ἢ καταμίξει τοῦ ἀλ- 
λοτρέου ἢ ἐκλείψει τοῦ οἰκείου διὰ χρόνον. αἱ δὲ κατα- 
μέξεις ὁτὲ μὲν τῶν ἔξω τινῶν μιχϑέντων ὁτὲ δὲ τῶν av- 
τοῦ νοσήσαντός τινος καὶ πλεονάσαντος. τάχα δ᾽ ἀλη- 
ϑέστερον εἰπεῖν ὅτι κινηϑέντος τινὸς καὶ διαφϑαρέντος 
ὑπὸ τῶν ἐχτός. οὕτως γὰρ καὶ ἡ τῶν περικαρπέων φϑορὰ 
καὶ αὐτῶν τῶν ὑγρῶν οἷον οἴνου γάλακτος. οὐδὲν δ᾽ 
ἧττον τεταγμένη καὶ ἐπὶ τούτων ἡ μετάβασις" ἐναντία 
γὰρ πᾶσιν. αἱ δὲ ἐναντιότητες πλείους ὥστε τοῦτο μὲν 
φανερόν. ἡ δὲ πέψις πάντων τῶν καρπῶν γένεται μὲν 
ὑπὸ τοῦ ϑερμοῦ καϑάπερ εἴρηται δοκεῖ δὲ τῶν ὀψικάρ-- 
zv ὑπὸ τοῦ ψύχους διὰ τὴν ὥραν. πέττει γὰρ ὥςπερ 
ἀεὶ λέγομεν τὸ ϑερμὸν ἀντιπεριϊστάμενον. 

Ca». VIII Ἴδιον δ᾽ ἐπὶ τῆς ἐλάας τὸ συμβαῖνον 
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εἴπερ ἀληϑές᾽ λέγουσι γὰρ ὡς οὐδὲν πλεῖον ἴσχει voU- 
λαιον “μετ᾽ ᾿Δἀρκτοῦρον ἢ ὅσον λαμβάνει τοῦ ϑέρους" 
ἅμα δὲ καὶ ὁ πυρὴν τότε γένεται σκληρὸς μεϑ᾽ ὃν οὐ- 
κέτι δύνανται τὸ ὑγρὸν ἐξελαιοῦν. ὥστ᾽ εἰ μὲν τῷ φυ- 
σικῷ δεῖ πάϑει καὶ συμπτώματι τὸν ὅρον λαμβάνειν τῷ 
πυρῆνι ληπτέον, εἰ δὲ τῇ ὥρᾳ τῇ τοῦ ἄστρου δύσει. 
τάχα δ᾽ ἄμφω συμβαίνει διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοῦ μὲν 
οἷον πεττομένου .... διαμφιςβητοῦσι δέ τινες τῷ εἰ- 
κότι προφράγοντες ὡς ἄτοπον τὸ μηδὲν πληϑύεσϑαι τῆς 
τροφῆς καὶ ὑδάτων ἐπιγινομένων καὶ τῇ αἰσϑήσει" qu-. 
ψερὸν γὰρ εἶναι καὶ τῇ πιεέρᾳ" λευκὰς γὰρ τριβομένας 
ἔλαττον ἀφιέναι" πασῶν γὰρ ἄριστα ῥεῖν τὰς ἐσχάτας 
συλλεγομένας καὶ κεχειμασμένας τε μάλιστα καὶ τετε-- 
λεωμένας᾽ διὰ γὰρ τὴν τελέωσιν καὶ διὰ τὸ κεχειμάσϑαι 
τοῦ ὑδατώδους ἀφῃρημένου τὸ λοιπὸν ἐκπέττεσϑαι μᾶλ-- 
λον ὁ μὲν οὖν λόγος ὁ ἀντιλεγόμενος οὗτος. ἐνδέχεσθαι 
ὃὲ δοκεῖ καὶ φαίνεσϑαι πλεῖον διὰ τὸ ὑδατῶδες καὶ τὴν 
ἀμόργην᾽ ἐπεὶ ὅτι γε ἔχουσι τὸ ἔλαιον. πρὸ τοῦ μὲλαν- 
ϑῆναι φανερὸν καὶ ὅτι καϑαρώτερον καὶ λευκότερον" ἐκ 
γὰρ τῶν φαυλίων ὠμῶν τὸ λευκόν᾽ τὸ δ᾽ ἐμφαένειν τυνὰ 
πικρότητα τῶν λευκῶν ϑλιβομένων οὐδὲν ἄτοπον εἰ 
ὕστερον ἐχκπεφϑεῖσα παύεται. τοῦτο γὰρ οὐκ ὀλιγότητος 
καὶ πλήϑους σημεῖον ἀλλ᾽ ὅτι συναπολαύει τι τοῦ πέριξ 
ὃ χυλὸς ὥςπερ καὶ τῶν ἀγγείων. ὅτι δὲ οὐκ ἀναμένει 
τὴν τοῦ περικαρπίου πέψιν φανερόν" δεῖ γὰρ ἐκ τῶν 
λευκῶν. ὥστε οὐδὲ δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ διαιρεῖν ἐστιν 
ὅτι τὴν ὕλην ἐξ ἧς μέλλει πρότερον ἔχει. τίς οὖν at ai- 
τία καὶ τές 0 τρόπος εἴπερ ἀληϑὲς ἢ ἁπλῶς ἢ ὡς βραχεῖ 

τινι πλέον; ἀμφότερα γὰρ ἄλογα μεῖξον δὲ ϑάτερον. ἢ 
πρῶτον μὲν οὐχ ἡ αὐτὴ πέψις τοῦ τε χυλοῦ καὶ τοῦ πε- 
ρικαρπίου πρὸς ἐδωδήν τὸ μὲν γὰρ δεῖ προςφιλὲς εἶναι 
τῇ γεύσει τοῦτο δ᾽ ἐν ἀλλοιώσει τοῦ γεώδους, ὡς δ᾽ 
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ἔνιοί φασι σήψει, καὶ γὰρ ἡ δρυπεπὴς ἐν σήψει᾽" τὸ δ᾽ 
ἔλαιον αὐτῇ τῇ τοῦ χυλοῦ μεταβολῇ" τοῦτο δ᾽ 000 χα- 

λεπώτερον οὐκ ἄλογον. ὑπὸ τοῦ πλείονος ϑερμοῦ δημι- 
ουργεῖσϑαι καὶ εὐϑὺς ἀναπομέκτῳ χυλῷ τῷ γεώδει καὶ 

ὑδατώδει. πρὸς ̓ Δρκτοῦρον μὲν οὖν ἄμφω ταῦτ᾽ ἐστίν" 
καὶ γὰρ ἡ ὥρα ϑερμοτέρα καὶ ὁ χυλὸς ἀμιγέστερος. μετ᾽ 
᾿Δἀρκχτοῦρον δ᾽ ἐναντίως" αὔξεται γὰρ ἡ σάρξ τότε καὶ 
τελεοῦται. ὅτι δ᾽ οὐκ ἐν πλήϑει τροφῆς οὐδ᾽ ἐν εὐσαρ- 
κέᾳ τῶν ἐλαῶν τὸ τοῦ ἐλαίου πλῆϑος ἐκ πολλῶν φανε- 
ρόν" αἵ τὲ γὰρ ἐπομβρίοι ποιοῦσιν ἔλαττον αἴ T ἀρδό- 
μεναι χεῖρον ῥέουσιν" ὧν δὲ ἡ σάρξ πολλὴ ὁ δὲ πυρὴν 
μικρὸς ὀλιγοέλαιοι καϑάπερ ἡ φαυλίαι ὡς ἐνταῦϑα τῆς 
φύσεως κεχμηκυίας. οὐδὲ δὴ ἐν τοῖς ψυχροῖς σχουσιν 

au ἀλλὰ σάρκα πολλήν. ὃ καὶ ἀποροῦσιν διὰ τί ἡ μὲν ἄμ- 
οπελος ἕν' τοῖς χειμεριωτάτοις [ἔχει] χυλὸν ἡ ἐλάα δ᾽ οὔ. 
αἴτιον δὲ τό ve νῦν εἰρημένον ὅτι εἰς τὴν σάρκα ἡ δύνα-. 
uig τοῦ βότρυος δ᾽ ὃ χυλὸς ἐν αὐτῇ τῇ σαρκὶ καὶ ἔτι 
πρότερον ἴσως καὶ κυριώτερον ὅτι ἡ ϑεδμότης ἡ ποι- 
οὖσα τοὔλαιον ἀσϑενής" ἦρι μὲν γὰρ οὐ γίνεται, τὸ δὲ 
ϑέρος oU 'χαλὸν ἀλλὰ τὸ μετόπωρον, οὐκέτι [δὲ] δύναται 
ἐν τούτῳ κατακρατεῖν ὃ ἥλιος, ὃ καὶ σημεῖον ἄν τις λά- 
βοι διὰ τί τοῦ ϑέρους γίνεται" τὸν μὲν γὰρ οἰνώδη καὶ 
ὑδατώδη χυλὸν δύναται τὸ ψύχος ἐκπέττειν τὸν ἐλαιώδη 
δ᾽ ἀδύνατον. τὰ ὕδατα δὲ τὰ ἐκ διὸς γινόμενα καὶ τὰ 
ἐκ τῶν ὀχετῶν ἄρδοντα τὴν σάρκα πληϑύει καϑάπερ 
εἴρηται τὸ δ᾽ ἔλαιον ἄμιλτον ὥςπερ καὶ ὅταν τοῦ περι-- 
καρπίου χωρισϑῇ. ἐν Αἰγύπτῳ δὲ τὸ μὲν τῶν αἰγυπτίέων 
καλουμένων ἐλαῶν γένος τῶν πολυσάρκων τε καὶ μεγά- 

λῶν ἀνέλαιόν ἐστι ϑάτερον δ᾽ ἐλαιῶδες " πολλὰ γὰρ εἴδη 
ὥςπερ ἐν ταῖς ἱστορίαις εἴρηται. περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ 
ἐλαίου γενέσεως τοιαύτην τιν᾽ ὑποληπτέον τὴν αἰτίαν. 
περὶ δὲ τῶν ἄλλων τῶν λιπαρῶν περὶ τούτου συμφωνεῖ-- 
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ται ἐκ πάντων. εἰ δ᾽ ἔνια κατ᾽ ἄλλην ὥραν διαιρετέον 
ἢ τὰς φύσεις ἑκάστων ἢ ποῖόν τι τὸ λιπαρὸν ἢ τὸν τρό- 
πον τῆς γενέσεως" πλὴν [εὖ χρονιξόμενα καϑάπερ τὰ 
κοαρυώδη" ταῦτα γὰρ δύναμιν μὲν ἔχει καϑάπερ ἐλέχϑη 
τὴν δ᾽ ἐνέργειαν ὁ χρόνος ἀποδίδωσι τοῦ μὲν ὑδατώ-- 
δους ἀπογινομένου τοῦ λιπαροῦ δὲ ξυνισταμένου καὶ 
πεττομένου. τῶν δὲ καὶ κομιδῆ ξηρά τις ἡ λιπαρότης 
εἶ μὴ ἄρα καὶ ἀντιπεριϊστάμενον τὸ ϑερμὸν ἔν τισιν ἐν-- 
δέχεται ταὐτὸ τοῦτο ποιεῖν. 

Car. ΙΧ. ᾿“πάντων δ᾽ ὅσα χυμὸν ἔχει τὰ μὲν εὐθὺ 
καὶ ὀσμώδη τυγχάνει τὰ δὲ πολλὰ συνεμφαίνει τινὰ γευ-- 
ομένοις ὀσμὴν ἔνια δὲ καὶ ϑλιβόμενα μόνον καὶ κινού-- 
μενα. καὶ πάλιν τὰ ὀσμώδη διαμασωμένοις καὶ ysvo- 
μένοις χυμὸν σύνεγγυς τῶν αἰσϑήσεων κειμένων. ἀλλὰ 
τρόπον τινὰ καὶ τῶν αἰσϑητῶν, 1 καὶ οὐ κακῶς ἂν δό-- 
ξειε λέγεσθαι τὸ κατὰ τοὺς χυλοὺς τελεῖν τὰς ὀσμάς" 
αὕτη γὰρ εἰς ἐκεῖνον φέρει τὴν δόξαν ὡς ἐχόντων τινὰ 
συγγένειαν κἂὶ ἀπὸ ταὐτοῦ πῶς γινομένων. ἃ δὴ καὶ 
δεῖ διελεῖν εἴ τι ἑκάτερον ἢ πως ταὐτὸ διαφερόν.- οὐ" 
μὴν ἴσως κατά γε τὰς προρηγορίας ἀποδοϑήσυνται πᾶ- 
δαι᾿ πικρὰν γὰρ ὀδμὴν καὶ ἁλμυρὰν καὶ λιπαρὰν καὶ 
στρυφνὴν οὐκ ἂν ἐϑέλοις λέγειν" οὐδὲ γὰρ οἵ χυμοὶ 
πάντες κατὰ τὰς ὀσμάς. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττόν ἐστέ πὼς κα- 
τάλληλα καὶ συνακολουϑεῖ καὶ ϑατέρῳ ϑάτερον. ἕκά- 
στου δὲ τῶν χυμῶν ἰδέαι πλείους οἷον γλυκέος πικροῦ 
τῶν ἄλλων᾽ καὶ γὰρ μελιτώδης καὶ οἰνώδης καὶ γαλα- 
κτώδης καὶ ὑδατώδης ἐστὶν, τάχα δὲ καὶ τῷ μᾶλλὸν καὶ 
ἥττον. διαφέρουσαι κυριωτάτως δὲ τῇ καταμέξει τῶν 
ὑποκειμένων" ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. ταῦτα μὲν 
οὖν σχεδὸν συμφωνοῦσι πάντες. ἡ δὲ τῇ γεύσει τῶν 
ὀσμῶν αἴσϑησις οὐκ ἄλογος ἥπερ μάλιστα ἔνδηλος ἐπὶ 
τῶν εὐστόμων λεγομένων τῶν vs λαχανηρῶν ὥςπερ ἀνή- 
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ϑου μαράϑου μύριδος. ἐνίων δ᾽ οὐδ᾽ ἐχόντων ὅλως 
ὀσμὴν καὶ ἔτι μᾶλλον ἐπὶ τῶν ξηρῶν ἀόσμων δὲ τελέως 
οἷον φακοῦ κνίχου τῶν τοιούτων" διαϑραυόμενα γὰρ 
ἅμα τῇ μασήσει καὶ διαϑερμαινόμενα ποιεῖ τινα ἀτμὸν 
ὃς ἀναπέμπεται λεπτὸς ὧν διὰ τῶν πόρων εἰς τὴν ὄσφρη-- 
σιν ἐμφαίνεται δὲ καί τινων διαμασωμένων χυμός. ὡς 
ἐπὶ πᾶν δὲ τά γ᾽ εὔοσμα πάντα πικρά" τούτου μὲν οὖν 
τὴν αἰτίαν ὕστερον λεκτέον. ἔοικε δὲ δυοῖν ὄντοιν ἐναν-- 
τίων οἷον τοῦ ve γλυκέος καὶ πικροῦ τὸ μὲν οἷον εὐχυ-- 

λέας ἀρχὴ τὸ δ᾽ εὐοσμίας εἶναι καὶ τρόπον τινὰ μᾶλλον 
τὸ πικρὸν τῆς εὐοσμίας. εὔοσμον γὰρ ἔργον λαβεῖν μὴ 
πικρὸν εὔχυμα δὲ πολλὰ καὶ μὴ γλυκέα. σχεδὸν δὲ 
ταῦτα καὶ ὀσμώδη κατὰ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν πρόςφοραν 
ἡ δὲ γλυκύτης σπανίως καὶ ἥκιστα εὔοσμον ὡς οὐ μι- 
γνυμένων ἅμα τοῦ γλυκέος καὶ εὐόσμου" καέτοι ἄμφω γε 
διὰ πέψεως. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ὕστερον. 

Ἢ'͵. “ Car. X. Ἐπεὶ δ᾽ oí χυμοὶ πλείους ἀπορήσειεν &v 
τις διὰ τί ποτ᾽ οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἐν τοῖς φυτοῖς καὶ 

καρποῖς γένονται, καὶ γὰρ πικρὸς καὶ δριμὺς καὶ ὀξὺς, 
ὁ δ᾽ ἁλμυρὸς οὐκέτι" οὐδὲν γὰρ τῶν φυομένων ἁλυκὸν 
ὥστε καὶ ἐν ἑαυτῷ τοιοῦτον ἔχειν τὸν χυλὸν ἀλλ᾽ ἐν τοῖς 
περὶ τὰ ἔξω γένεταί τις ἁλμυρὶς οἷον καὶ τοῖς ἐρεβίν-- 
ϑοις, αὐτοὶ δὲ γλυκεῖς. αἴτιον δ᾽ ὅτι ἄτροφον καὶ ὥςπερ 
ἀγέννητον τὸ ἁλμυρόν. σημεῖον δ᾽ ὅτι οὐδὲ φύεται ov- 
δὲν ὡς εἰπεῖν ἐν ταῖς τοιαύταις χώραις" διεσϑίει γὰρ καὶ 
ἐξαιρεῖται τὰς δυνάμεις ὥστε"κωλύειν τὴν σύστασιν. ὃ 
δὲ χαὶ τοῖς ἄλλοις τούτου αἴτιον εὔλογον μηδὲ καϑ᾽ cv- 
τὸ γεννᾷν" ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν τῇ ϑαλάττῃ φυόμενα γλυκύ- 
τητί τινι καὶ ἑτέροις χυμοῖς φύεται καὶ συνίσταται κα- 

ϑάπερ ἰχϑῦς καὶ τάλλα ξῶα τὰ ἐν αὐτῇ. καϑόλου μὲν 
οὖν τοιαύτη τις ἡ αἰτία" δεῖ γὰρ ἐξ οὗ τι μέλλει γένε-- 
σϑαι μεταβλητικὸν εἶναι" τὸ δ᾽ ἁλμυρὸν ἀσαπὲς καὶ 
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F 9 δ "Ὁ 

ἀμετάβλητον δι᾽ ὅπερ οὔτε φύεται οὐδὲν ἐξ αὐτοῦ οὔτε, 
9 - ", T 

3 αὐτοτελὲς οὐδέν. ὅλως δὲ ἐν τοῖς καϑ᾽ ξἕχαστα καὶ ἐν 
"Ὁ v A ' ^ , ^ 

τοῖς παρακολουϑοῦσι καὶ τὰ τοιαῦτα δόξειδν ἂν συμφω-- 
hc x e e m Rd 47). REN TUM UA S. n 

νεῖν " οἷον or. 0 ἥλιος καὶ τὸ ἐν ξκαστῷ ϑερμον ἕλκει tO 
κουφότατον καὶ τὸ τροφιμώτατον᾽ τὸ δ᾽ ἁλμυρὸν βαρὺ 

, 3 , 
φύσει καὶ ἄτροφον ἔπειτα ἀσαπὲς καὶ ἀναλλοίωτον" κα- 

, 3 9 ἮΝ “ - 

ταλειπόμενον OUV καὶ OU συνελκόμενον ὑπὸ τῶν ῥιξῶν 
9 3 ^ ^" y 3 

οὐκ ἀναμίγνυται τοῖς φυτοῖς" ἔτι δ᾽ ἐπείπερ ἀπερέττω 
^ MI ?e? 5» ^ Α σ᾽, M ' 0» 

TOV TO φυτὸν οὐδ᾽ ἐπισπᾶσϑαι καὶ ἕλκειν εἶκος τὸ ἄτρο-- 
gov: ἔδει γὰρ καὶ ἔκκρισίν τινα γίνεσθαι... καὶ διὰ 

- rr - 

τοῦτο ἥκιστά τε ὑπὸ TOU ἡλίου ἀνάγεσϑαι καὶ ἐπιπολά- 
ξειν. πανταχοῦ γὰρ πλατέα καὶ μεγάλα τοῖς ὑγροῖς ἐπι-- 
φέρεσϑαι ἀσύμπλεκτα δὲ καὶ ἄκολλα διὰ τὸ μηδὲν ἔχειν 
σκαληνὲς ἀλλὰ γωνοειδῆ ve εἶναι καὶ πολυκαμπῆ. ταῦτα 
μὲν εἰ κωλύει πρὸς τὴν τῶν φυτῶν κατάμιξιν ἔξεστι 
σκοπεῖν. πρὸς δὲ τὰ πρότερον εἰρημένα ξητήσειεν ἄν » 

τις περὶ τὰ καϑόλου λεχϑέντα διὰ τέ ποτε ἐνίοις ἐγγί-᾿ 
νεταί y& καὶ πόϑεν ἡ ἁλμυρίς. εἰ μὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς 
ὑπάρχει δῆλον ὡς οἰκεῖον &v τι τῆς τροφῆς εἴη καὶ τῆς 

μ 2 - v & 
φύσεως᾽ εἰ δ᾽ ἔξωϑεν ἐπιγίνεται (xol) τοῦτο μὲν ἧττον 
ἐκεῖνο δ᾽ ἄν τις ὁμοίως ἀπορήσειε πόϑεν καὶ ὑπό τινος " 
ἀνάγκῃ γὰρ ἐκ τοῦ ἀέρος ἢ ἐκ τῆς ἀτμέδος τῆς ἀναφερο-: 
μένης ἢ κατὰ τὰς ῥίζας ἑλκυσϑὲν ἐξανϑεῖν οἷον περίτ- 

TOU τι. φαένεται δ᾽ ἡ ἅλμη καὶ ὅλως τὸ ἁλμῶδες ἐπι- 
πολάξειν. εἰ μὲν οὖν οὕτω φανερὸν ὅτι ἕλκοιεν ἂν εἰ δ᾽. 
ἐχείνως ἄτοπον διὰ τί μόνον ἐπικαϑέξει τούτοις οἵόνπερ. 

ἐρεβίνϑῳ καὶ ἁλέμῳ καὶ τοῖς τοιούτοις. ὅσα γὰρ, ἁλμᾷ 
νοσηματικῶς ὥςπερ ἡ ῥοδωνία καὶ ἄλλ᾽ ἄττα περὶ τού-- 
τῶν ἕτερος λόγος. τῷ δ᾽ ἐρεβίνϑῳ καὶ οἰκεῖον φαίνεται 
καὶ χρήσιμον" ἀποπλυϑέντων γοῦν ὅταν ἀνθοῦσιν ἐφύσῃ 

καὶ ἄρτι συνισταμένοις ἀπόλλυνται καὶ διαφϑείρονται 
σφακελίσαντες ὥστε πρὸς σωτηρίαν ἡ φύσις ἐπάγοιτ᾽ ἂν. 
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τὰ τοιαῦτα [ὡς] συγγενῆ. φαίνεται δὲ καὶ ὅλως τινὰ 6 
ἔχειν τοιοῦτον χυλὸν ἔν τε τοῖς φύλλοις καὶ τοῖς κλωσὶν 
ὃς καὶ ἀποπλυϑέντων ὅλως ἔνδηλος ἐστι κατὰ τὴν γεῦ-- 
σιν οὐ μόνον ἐν τούτοις ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ καρπῷ. 

δῆλον δὲ τοῦτο ἐν τῇ γεύσει γίνεται ἐάν τις ἐπὶ τὴν 
γλῶτταν ἐπιϑῇ μὴ διαμασησάμενος ὅλως" ἐν τῷ κελύ- 
ge γὰρ ἡ ἁλμυρὶς οὐκ ἐν τῷ ἐντὸς ἣ καὶ συνδιατηρεῖ 
πρὸς τὸ ἄκοπον εἶναι. καὶ φαίνεται τὴν αὐτὴν ἔχειν 
τάξιν ἥ ἥπερ καὶ πεφυκότος᾽ καὶ γὰρ ἐν ἀμφοῖν ἔξω καὶ 1 
ὥςπερ φυλακῆς χάριν᾽ χλωροῦ μὲν οὖν ὄντος ἐν τῷ 
καυλῷ καὶ λοβῷ καϑάπερ εἴρηται. ξηραινομένου δὲ καὶ 
τὸ κέλυφος λαμβάνει τοιοῦτον χυλὸν ὥςπερ ἐχκρινόμε-- 
vov ἀπὸ τοῦ ἐντός" ἔξω γὰρ ἀφίστασϑαι τὰ τοιαῦτα εὖὔ-- 
λογον ὡς ἂν ἀλλότρια καϑάπερ καὶ ἐν τοῖς σικύοις ἡ ἐν 
τῷ χνοὶ πικρότης, καὶ ὡς ἐν Καρίᾳ φασὶν ἄπιόν τιν᾽ 
ἔχειν χνοῦν ἁλμώδη ϑαυμαστῶς ὥστε ἐὰν μὴ ἀποπλύνῃ 
τις μὴ δύνασϑαι ἐσϑίειν. οὐδὲν δὲ ἄτοπον οὐδ᾽ εἰ πλείω 
τοιαῦτ᾽ ἐστέν. ἐπεὶ οὐδὲ τοῦτο πόρρω τῶν εἰρημένων 
οἷον τὸ ταῖς βαλᾶάνοις ἐπὶ τῶν ἄκρων τὴν πικρίαν εἶναι 
[καὶ] τοῖς βολβοῖς ἐν τῇ καλουμένῃ κορυφῇ καὶ τοῖς 
σκόρδοις τὴν δριμύτητα ἐν τῷ διήκοντι τῆς γελγέδος" 
πλὴν ταῦτα μὲν ὡς καϑ' ὁμοιότητά τινὰ εἰρήσθω. ὅτι 8 
0i φαίνεται φυσικόν τι καὶ συγγενὲς ἐκεῖϑεν δῆλον" 
ὕπου γὰρ ἂν σπαρῇ καὶ φυῇ πανταχοῦ λαμβάνει τὴν 
ἁλμυρέδα κἂν μὴ τὸ ἔδαφος ἡ τοιοῦτον᾽ ἐπεὶ καὶ τά γ᾽ 
ἐν τοῖς ἁλμώδεσι φυόμενα (τὸ) ἔχειν ἁλμυρέδα τινὰ οὐκ 
ἄλογον ὥςπερ ἄλλα τε καὶ τὸ ἅλιμον. ἔνια δὲ καὶ εὐχυ-- 
λότερα καὶ βελτέω γίνεσϑαι καϑάπερ τὴν ῥάφανον᾽ ἐξε-- 
σϑίει γὰρ αὕτη τὴν δριμύτητα καὶ τὴν πικρότητα τὴν 
ἐνυπάρχουσαν ἅμα δὲ καὶ εὐμέριστόν τινα ποιεῖ παραι-- 
ρουμένη τὴν ὑγρότητα τὴν πλείω" δεινοὶ γὰρ οἵ ἅλες 
ἀφελεῖν" ἐμφανὲς δὲ τοῦτο καὶ ὠμῆς οὔσης πίπτουσαν. 9 
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γὰρ ἐπὶ τὴν γῆν ἔνια ϑραύεσϑαί φασιν. ὅταν οὖν τοι- 
αὔτη καὶ οὕτως ἔχουσα παραδοϑῇ τῷ πυρὶ κατὰ λόγον. 

ἤδη τοῦ χυλοῦ εἶναι γλυκεῖαν καὶ ἁπαλήν. ἐπεὶ καὶ οἵ 
τὸ λίτρον ἐμβάλλοντες τοῦτο βούλονται ποιεῖν ἀλλ᾽ dE. 
ὀλίγου ποιοῦσιν, ἡ δὲ φύσις ἐκ πολλοῦ καὶ κατὰ μικρὸν 
ποιήσασα τοιαύτην ἀπέδωκεν. ὅϑεν οὐδὲ τοῦτο ἄλογον. 
τὸ περὶ τροπὰς καὶ περὶ τὸ ἄστρον ἐνιαχοῦ καὶ ὅλως τοῦ 
ϑέρους εἶναι βελτίω καϑάπερ ἐν 'Egevoío* τότε γὰρ μᾶλ-: 
λον ἡ ἁλμυρὶς ἐργάξεται καὶ κρατεῖ αὐτὴ μὲν οὖσα πλξί- 
ὧν τῆς δ᾽ ὑγρότητος ἐλάττονος γινομένης ἐν ἐκείνῃ" 

10 χατὰ λόγον δὲ καὶ τὸ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τὸ ἐν ἅπασι τοῖς 
τοιούτοις τόποις εἶναι χρηστήν. ἀλλὰ γὰρ ταῦτα μὲν ἴσως 
ἐπὶ πλέον εἴρηται. ἡ δ᾽ ἁλμυρὶς εἴϑ᾽ ὑπὸ τῶν ῥιξῶν ξλ-- 
κέεται εἴϑ᾽ ὑπὸ τῆς τοῦ ἡλίου ϑερμότητος ἀναφέρεται 
κατ᾽ ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους οὐκ ἂν ἀκένητον ἀπὸ τῆς 
γῆς εἴη περὶ οὗπερ ἦν ὁ ἐξ ἀρχῆς λόγος. ἀλλὰ περὶ μὲν 
τούτων ἅλις. 

Car. ΧΙ. Ἐχεῖνο δ᾽ ὡς οἰκεῖον τῶν χυλῶν πειρᾶ-ι 
σϑαι δεῖ διαιρεῖν" οἷον ποῖον μᾶλλον καϑ΄ ἕκαστον y£vog 
ἢ τὸ ξηρὸν ἢ τὸ ὑγρὸν, ὥςπερ ὁ ὀξὺς ὑγροῦ δοκεῖ μᾶλ- 
λον καὶ ὃ αὐστηρὸς ὁ δὲ δριμὺς ξηροῦ καὶ 0 γλυκύς" 
παχυνόμενα δ᾽ οὖν τὰ ὑγρὰ γλυκύτερα. ὁ δὲ πικρός... 
τάχα δὲ οὐϑὲν ἂν ταῦτα διαφέροι γινομένων γε πάντων 

2 ἐξ ἀμφοῖν εἰ μὴ αὐτῶν τούτων ϑάτερον μᾶλλον ὑλικόν. 
οὕτω δὲ πάντες ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ καί εἰσιν ὥςπερ ἐλέχϑη 
πάντες ἐν ξηροῖς. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀποχωρίξζομεν αὐτῶν 
καϑάπερ τοῦ βύτρυος καὶ τῆς ἐλάας" τοῦτο δὲ (οὐ) πρὸς 
τὴν χρείαν ὁρῶντες. ἐνίους δὲ καὶ ὕδωρ ἐπιχέοντες λαμ- 
βάνουσιν ὥςπερ τοὺς ἀπὸ τῶν ἀκροδρύων καὶ σύκων" 
τοὺς δὲ καὶ ἐξίσταντες τῆς φύσεως καὶ ὑποσήποντες eig - 

χυλοὺς ἄγουσι ποτέμους οἷον ὡς οἵ τοὺς οἴνους ποιοῦν-- | 
veg ἐκ τῶν κριϑῶν xol τῶν πυρῶν καὶ τὸ ἐν Αἰγύπτῳ. | 
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καλούμενον (090g. ἁπάντων δὲ τούτων αἱ μὲν ἀρχαὶ 
καὶ [ef] δυνάμεις φυσικαὶ τὰ δὲ γινόμενα τέχνης μᾶλ-- 
λον xal συνέσεως. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἀπὸ διανοίας καὶ 
τέχνης γινομένων αὐτὰ καϑ' αὑτὰ δεῖ ϑεωρεῖν, τῶν δὲ 
φυσικῶν χυλῶν τὰ πάϑη καὶ τὰς γενέσεις ἐκ τῶν εἰρη-- 
μένων ϑεωρητέον. ὑποκειμένων δ᾽ οὖν καὶ δεδειγμέ- 

νῶν τούτων ἀπορήσειεν Qv τιρ διὰ τί ποτ᾽ οὐκ ἐν τοῖς 
αὐτοῖς μέρεσιν ἡ εὐχυμία καὶ 4) εὐοσμία γίνεται πᾶσιν 
ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐν τοῖς ἄνω τοῖς δὲ ἐν τοῖς κάτω καὶ περὶ 

τὰς ῥίζας. καὶ οὐδὲ τῶν ἄνω πάντων ἐν τοῖς αὐτοῖς 
ἀλλὰ τῶν μὲν ἐν τοῖς περικαρπίοις τῶν δὲ ἐν τοῖς φύλ- 
λοῖς τῶν δὲ ἐν τοῖς ἄνϑεσι καὶ τοῖς κλωσὶν. καὶ μᾶλλον 
αἱ ὀσμαὶ τῶν χυμῶν" ἐπεὶ καὶ ἐν τοῖς φλοιοῖς ἐνίων" 
ἐπὶ δὲ τῶν εὐόσμων ὅλως ἥκισϑ᾽ ὡς εἰπεῖν εὔοσμα τὰ 

ἄνθη καϑάπερ ἕρπύλλου σισυμβρίου ἑλενίου" καέτοι 
«κατὰ λόγον ἦν ὃ καὶ τοῖς ἄλλοις εὐοσμότατον ἀόσμοις 
οὖσι τοῦτο καὶ ἐν τοῖς εὐόσμοις εὐωδέστατον εἶναι. ϑαυ-- 
μαστὸν δὲ καὶ τὸ évíov τὸ μὲν ἄνϑος ἥδιστον ὄξειν 
τῶν δ᾽ ἄλλων μορίων ὅλως μηδὲν ὥςπερ ἐπὶ τῶν ἴων 
x«l τῶν ῥόδων. ἔχει δὲ καὶ τὸ πρῶτον λεχϑὲν ἀπορίαν 
ὅσων ἐν ταῖς ῥίζαις ἡ εὐχυμία καὶ ἡ εὐοσμία τυγχάνει" 
ἄμφω μὲν γὰρ ταῦτα πέψει γένεται., τὸ δὲ πλείστην ἔχον 
καὶ ἀεὶ καινὴν τροφὴν ἀφ᾽ οὗ τοῖς ἄλλοις ἡ διάδοσις 
ἥκιστ᾽ εὔλογον εἰς πέψιν ἥκειν ἢ εὐχυλίας ἡ εὐοσμίας 
ὡς οὐδὲ τῶν ξώων αἵ κοιλίαι. περὶ δὴ τούτων καὶ τῶν 
τοιούτων ἀρχῇ χρωμένους τῇ πολλάκις εἰρημένῃ δι᾽ ὅτι 
πέψει τινὶ ταῦτα γένεται τὸ μετὰ τοῦτο δεῖ λαβεῖν ἐπὶ 
τοῦ τευτλίου λεχϑὲν τὸ πρῶτον ὅτι a0 δίξαι ὡς κοιλίαι 
τοῖς φυτοῖς εἰσι πάντως διὰ τὸ τὴν τροφὴν ἀλλοιοῦσϑαξ 
πὼς ἐν αὐταῖς. εἰ δὲ μὴ τοῦτό vig ϑείη ἀλλ᾽ ἐκεῖνό ye 
φανερὸν ὡς οὐκ ἔχουσιν οὐδὲν περίττωμα δύναμιν δὲ 
ἔχουσιν εἰς τὸ πέττειν. τοιαύτας δ᾽ οὔσας οὐδὲν κωλύει 

THEOPHR, Il. 15 
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εὐχυμίαν καὶ εὐοσμίαν ἔχειν ὅσαι κρᾶσιν εἰλήφασι tov- 
αὕτην. ἐπεὶ καὶ ἐν ταῖς τῶν ξώων κοιλίαις περιττώματα 
ἔχουσιν ὅμως ὕπεστιν ὑγρότης εὐχυλία τις οὖσα καὶ πέ- 
Vig ὡς μάλιστα τῆς τοιαύτης ἀλλοιώσεως ἐνταῦϑα γινο- 
μένης. καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων ὅσα πίονα τυγχάνει καϑά- 
ἥερ ἡ πεύκη: πᾶσα γὰρ ἔνδαδος ταῖς ῥίξαις ὥςπερ ἐλέχϑη 
καὶ πρότερον αἴτιον δ᾽ ὅπερ ἐπὶ τῶν ξώων ὅτιτὸ διαϑερ-- 
μαυνόμενον ἀεὶ καὶ πεττόμενον καϑαρώτατον ὃν προς- 
(£e, καὶ ἀϑροιξζόμενον καὶ πυκνωϑὲν ἐποίησέ τινα πιό-- 
τητα. τὸ δὲ ἰὸν εἰς τὰ ἄνω μέρη τροφὴ γίνεται τοῖς ὑπὲρ 
γῆς οὐ διὰ τῆς πιότητος ταύτης ἀλλ᾽ ἔχον τινὰς ἑτέρους 
πόρους᾽ ἐπεὶ πάντων ye δαδωϑέντων ἀπόλλυται τὰ δέν-- 
δρα καϑάπερ ἐλέχϑη συμπνιγόμενα καὶ οὐδεμίαν ἔχοντα 

δίοδον τῷ πνεύματι. τοῦτο δὲ συμβαένειν καὶ ἐπὶ τῶν 
ξώων ὅσα διαπιαίνεται" ξυμφράττονται γὰρ οἱ πόροι διὰ 
τὴν πυκνότητα τῆς πιμελῆς ὥστε μὴ διϊέναι εἰς τέλος τὴν 
πνοήν᾽ οἷς μὲν οὖν μὴ ἔνεστιν ὅλως λιπαρότης καὶ πιό- 
τῆς ἢ αὕτη μὴ πολλὴ μηδὲ σωματώδης τούτοις οὐ. γίνε- 
ται τοιαύτη πάχυνσις" οἷς δ᾽ ἔνεστι γίνεται κατισχυού- | 
σης τῆς. ϑερμότητος. παρόμοιον δὲ τούτῳ καὶ τὸ περὲι 
τὴν οὐλότητα τῶν ξύλων ἐστέν᾽ οὐλότερα γὰρ ἀεὶ τὰ 
μὲν ἐν τοῖς στελέχεσιν τῶν ἄνω, τούτων δὲ αὐτῶν τὰ 
κάτω καϑάπερ καὶ πυκνότατα καὶ παχύτατα. συμβαΐένει 
δὲ τοῦτο διὰ τὸ μᾶλλον καταλύειν καὶ ξυνίστασϑαι τὴν 
τροφὴν ὥςπερ ὅλως καὶ ἡ εἰς βάϑος αὔξησις “ἡ δ᾽ εἰς τὸ 
ἄνω διϊοῦσα πρὸς τὴν βλάστην καὶ τὸ μῆκος ἐστιν. .egu- 
σταμένης οὖν καὶ ὥςπερ εἰλουμένης ἐνταῦϑα καὶ ἡ πυ- 

κνότης καὶ ἡ οὐλότης γίνεται τῶν ξύλων, ἐκδίνη δὲ ἀεὶ 
διΐεται πρὸς τὸ πόρρω. δι᾽ ὃ καὶ οὐκ ἐν τοῖς νέοις ἐστὶν 

οὐλότης ἅτε καὶ ἐπ᾿ αὔξησιν ὡρμηκότων ἀλλ᾽ ὅταν στῇ 
τὰ τοῦ μήκους ὥςπερ ἐπὶ τῶν ξώων. ἡ αὐτὴ δὲ καὶ σύν-- 
eyyvg αἰτία καὶ διὰ τί δᾷδα καὶ πίτταν καὶ ῥητένην ὅλως 
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οὐκ ἔχει τὰ νέα" καταναλίσκεται γὰρ ἡ τροφὴ πᾶσα πρὸς 
᾿ τὴν αὔξησιν καὶ καρπογονέαν" ὕστερον γὰρ ἐκδαδοῦνται 
χαὶ ὅλως τὴν τοιαύτην ὑγρότητα [μετὰ] τὴν καρπογο- 
᾿ψίαν λαμβάνουσιν ὥστε γε καὶ πλῆϑος εἰπεῖν" τότε γὰρ 
οἷον περίττωμα γίνεται τοῦτο φυσικὸν ἀφῃρημένης μὲν 
τῆς εἰς τὸ μῆκος ὁρμῆς, ἰσχυόντων δὲ μᾶλλον τῶν ῥιξῶν 
x«l τοῦ ὅλου δένδρου. τοῦτο μὲν οὖν διὰ τὸ συγγενὲς 
τῆς αἰτέας ἔλαβε τὴν χώραν ταύτην. ἡ δ᾽ εὐχυμία καὶ ἣ 10 
γλυκύτης καὶ ἡ εὐοσμέα ivíov ῥιξῶν ἄνευ τῶν ἄλλων 
μερῶν διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν γίνεται. φανερὸν δὲ καὶ 
ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων ἐστὶν οἷον ποιωδῶν καὶ λαχανωδῶν 
καὶ ἐνίων ὑληματικῶν ὧν αἱ μὲν δίξαι γλυκεῖαι τὰ δὲ 
ὑπὲρ γῆς οὐχ ὅμοια, λέγω δ᾽ οἷον ἀγρωστίδος κυπείρου 
τευτλίου σελίνου ἱπποσελίνου τῶν ἐν ταῖς λίμναις καὶ 
τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς τούτων φυομένων ἐδωδίμων at 
μὲν γὰρ ῥίξαι γλυκεῖαι πολλῶν καὶ ἐδώδιμοι καὶ οἵ καυ-- 
λοὶ τὰ φύλλα δ᾽ ov. τὸ δ᾽ αἴτιον ἐπὶ πάντων τῶν τοι- 
οὕτων ἐν δυσίν. ἢ γὰρ ὑγρότερα καὶ ὑδατωδέστερα xa- 11 

ϑάπερ ἐπὶ τοῦ τευτλίου καὶ τῶν λιμναέων᾽ ἅμα γὰρ 
᾿ὁδατώδη καὶ λεπτὰ καὶ οὐκ ἔχει πέψιν μὴ ἔχοντα δ᾽ 
οὐδὲ χυλὸν ἔνδηλον εἰς ἡδονὴν, ἡ δὲ ῥίξα καὶ ὁ καυλὸς 

ἔχουσιν. ἢ πάλιν διὰ ξηρότητα τῶν ἄνω καϑάπερ ἡ 
ἄγρωστις καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ καλαμώδη᾽ ξηρὰ γὰρ τὰ 
ἐπάνω τὰ κάτω δ᾽ ἔνυγρα᾽ χυλὸς δὲ οὔτε ἐν ξηρότητι 
οὔτε ἐν ὑγρότητος πλήϑει δι᾽ ὃ καὶ τῆς ἀγρωστίδος καὶ 
τοῦ σισυριγχίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων αἱ μὲν 
δίξαι γλυκεῖαι τὰ δ᾽ ἄνω ξηρὰ καὶ οὐχ ἡδέα καϑάπερ 
ἄχυλα. ταὐτὸ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν σελίνων καὶ ἱπποσελίνων" 
αἱ μὲν γὰρ ῥίζαι σαρκώδεις καὶ εὔστομοι τὰ δὲ φύλλα 
ξηρότερα καὶ ὥςπερ δριμύτερα᾽ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοί- 
ὡς: ἅπαντα δ᾽ ὡς εἰπεῖν ἐν ταύταις ταῖς αἰτίαις ἐστὶ, δι᾿ 12 
ὃ καὶ ὅπου πλείων εὐτροφία xal τὰ ἄνω τῶν φύσεν ξη- 

15} 
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ρῶν ἐδώδιμα καϑάπερ ἐν Αἰγύπτῳ τοῦ καλάμου τοῦ £v. 

τοῖς ἕλεσιν" ἔχει μὲν γάρ τινα γλυκύτητα καὶ ἄλλος ἐπὶ 
τῶν ἄκρων ἀλλ᾽ ἐπὶ βραχὺ πάντως ἐκεῖνος δὲ διὰ τὴν 
εὐτροφίαν ἁπαλός τε ἐπὶ πλεῖόν ἐστι καὶ γλυκύς. ἔχουσι 
δὲ καὶ αἱ ῥίζαι τὴν γλυκύτητα μέχρι οὗ ἂν ξηρανϑῶσι 
ἀναξηρανϑεῖσαι δὲ οὐκέτι" τὸ γὰρ ξηρὸν οὔτε ἐδώδιμον 

18 οὔτ᾽ ἔγχυμον δι᾽ ὃ καὶ τῶν καυλῶν ἀκμή τις. ἡ δ᾽ ὀσμὴ 
ὀχεδὸν ἀνάπαλιν ἐπί γε τούτων" χλωραὶ μὲν γὰρ οὐκ 
ὕξουσιν ἢ οὐχ ὁμοίως ἀποξηρανϑεῖσαι δ᾽ ὄξουσιν ὥςπερ 
καὶ τῆς ἴριδος καὶ ἡ τῶν καλάμων δὲ καὶ σχοίνων καὶ 
ἁπλῶς τῶν ἐνύγρων. ἐπεὶ καὶ τὸ κύπειρον καίπερ ὀσμῶ-- 
δὲς ὃν καὶ μὴ ξηρὸν ὃν ἧττον ὄξει πρόςφατον. ἀκμὴ δέ 
τις καὶ τούτων ὥστ᾽ ἀπομαφαινόμενα μᾶλλον ἀοσμότεραι 

14 γένεσϑοι. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὥςπερ σύμφωνον οἱ δὲ χυμοὶ 
καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ὁμοίως ἔχουσι τὰς δυνάμεις. ἐνέων 
γὰρ ἐν ταῖς δίξαις μάλιστά εἰσι καϑάπερ τῶν δριμέων 
οἷον σκόρδων κρομύων ῥδαφανίδων ὡξαύτως δὲ καὶ τῶν 
φαρμακωδῶν᾽ ἅπασαι δὲ καὶ αὗται σαρκώδεις οὐ μὴν 
ἀλλὰ διαμένουσιν αἱ δυνάμεις τῶν φαρμακωδῶν. ἀπο-- 
ξηραινομένων μέχρι τινὸς, εἶτ᾽ ἀκμάξουσιν᾽ ἐπεὶ τὸ ὅλον 
γ᾽ ἰσχυρότεραι aoa stans διὰ τὸ ἀφῃρῆσϑαι τὸ ὑδα- 
τώδε: οὕτω γὰρ καὶ οἵ γ᾽ ὀποὶ πάντες χρήσιμοι καὶ σω- 
ματωϑέντες" ἡ δὲ σωμάτωσις ἐχκρινομένου τοῦ ὑδατώ- 
δους. δι᾽ ὃ καὶ παρασκευάξουσιν αὐτοὺς τὰ μὲν ἐγχυλέ- 
ξοντες καὶ ξηραίνοντες τὰ δ᾽ ἐντέμνοντες ὅπως ὃ ἥλιος 
καὶ o ἀὴρ πήξῃ καϑάπερ τὰς ῥητένας καὶ ὅσα ἄλλα TOL- 
αὕτα καὶ τὸν λιβανωτὸν καὶ τὴν σμύρναν καὶ τὸν ὀπὸν 

16 τοῦ σιλφίου. ἔστι δὲ (καὶ) τῶν μὲν καὶ ἄνω καὶ ἐν ταῖς 
ῥίξαις ἡ ἐντομὴ καϑάπερ φαρμακωδῶν τέ τινων καὶ τοῦ 
σιλφέου᾽ καὶ γὰρ ἡ ῥίζα καὶ ὃ καυλὸς ἐντέμνεται καὶ 
ἑκατέρωϑεν ὃ ὀπός᾽ τῶν δὲ μεμερισμένη τῶν μὲν ἐν ταῖς 
ῥίζαις τῶν δὲ ἐν τοῖς καυλοῖς ὡς ἂν ἔχωσιν ἑκάτερα τῆς 
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φύσεως" ἐὰν μὲν τὰς ῥίζας εὐχυλοτέρας ταῦτας ἐὰν δὲ 

τὰ ἄνω τοὺς καυλούς" ἐπεὶ ὧν γε ξηραὶ καὶ ξυλώδεις 
οὐκ ὀπίζουσιν. ὁμοίως δὲ καὶ τῶν αὐτομάτως ἐπιπηγνυ-- 
μένων δακρύων οἷον ἐπέ τε τῆς σχένου κἀν ἀκάνϑαις 
τισὶ καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων διαδίδωσι ὥςπερ ἀμυγδαλῆ 
χαὶ ἡ ἄρρην ἐλάτη καὶ τέρμινϑος " τούτων δὲ καὶ τὰ μὲν 
καὶ εὔστομα, καὶ εὐώδη τὰ δ᾽ ἄχυμα καὶ ἄοσμα καϑάπερ 
τὸ κόμμι τὸ τῆς ἀκάνϑης τῆς ἐν Αἰγύπτῳ. καλοῦσι δὲ 16 
τὰ μὲν ὀποὺς τὰ δὲ δάκρυα. κοινότερον δὲ ὀπὸς, δια- 
φέρει δὲ ἴσως οὐδέν" ἐπεὶ τό γε κοινότατον ἀνωνύμως 
λεγόμενον ἡ ὑγρότης ἡ οἰκεία καϑ' ἕκαστον πέψιν ἔχουσα. 
διὰ δὲ τὸ σωματωδεστέρας εἶναι καὶ γλίσχρας τὰς δ᾽ 
ὑδατώδεις ἀγλέσχφους τῶν μὲν γίνεται πῆξις τῶν δ᾽ 
οὔ." πρὸς ἐνίας δὲ καὶ παρεμβάλλουσί τὶ τοῦ πῆξαι καὶ 
συλλέγειν. 

T Car. XII. Ὅτι δὲ τὰ μὲν ἐν ταῖς ῥίζαις τὰ δ᾽ ἐν 
toig καυλοῖς τὰς δυνάμεις ἔχει ταύτας ἐκείνην χρὴ τὴν 
αἰτίαν ὑπολαβεῖν τὴν μικρῷ πρότερον λεχϑεῖσαν ὡς ἡ 
φύσις ἑκατέρων σύμμετρος εἰς τὴν δύναμιν ἔνϑα μὲν 
ὑγρὸν ἱκανὸν ἔνϑα δὲ ἔλαττον ἔχουσα καὶ ξηρὸν ὡςαύ- 

τῶς, ἔτι δ᾽ ὡς ἡ οὐσία μᾶλλον ἐφ᾽ ἕκάτερα ῥέπει. καὶ 
γὰρ ἐπὶ τῆς αὐξήσεως καὶ τοῦ μεγέϑους τοῦτ᾽ ἐστί" τὰ 
μὲν ἐν τοῖς ἄνω τὰ δ᾽ ἐν ταῖς ῥίζαις ἔχει μᾶλλον. οἱ μὲν 
γὰρ σίκυοι καὶ κολοχύνται καὶ ἄλλ᾽ ἄττα πλείω τὰ ἄνω 
μείζω Qítav δὲ μικρὰν ἔχουσι. σκέλλα δὲ καὶ βολβὸς καὶ 
ἁπλῶς τὰ κεφαλόρριξα τὰ μὲν ἄνω λεπτὰ καὶ ἀσϑενὴ 
τὰς δὲ ῥίζας μεγάλας καὶ σαρκώδεις. οἷς δ᾽ ἐνυπάρχει 3 
δριμύτης ἢ καὶ ἄλλη τις τοιαύτη δύναμις ἐν ταῖς ῥίζαις 
γένεται μᾶλλον ὥςπερ τοῖς κρομύοις καὶ τοῖς σκόρδοις 

καὶ ταῖς σκίλλαις᾽" τοῦτο δ᾽ εὐλόγως ἐνταῦϑα τῆς φύ- 
σεως ὡρμηκυίας μᾶλλον" ἀκολουϑοῦσι γὰρ ταύτῃ καὶ at 
δυνάμεις ὃ καὶ ἐπὶ τῶν φαρμακωδῶν ἐστὶ σχεδὸν τῶν 
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πλείστων. αἱ γὰρ δίξαι φαρμαχκωδέστεραι καὶ μᾶλλον 
ἔχουσι τὴν δύναμιν" ἡ δ᾽ αἰτία ἐν δυοῖν ἐκεένοιν ἅπερ 
εἴρηται τῷ τε μὴ κάϑυγρα καὶ τῷ μὴ κατάξηρα γένεσϑαι. 
τὰ μὲν γὰρ οὐκ ἔχει πέψιν διὰ τὸ πλῆϑος τὰ δ᾽ (οἷον) 
ὕλην εἰς τὴν πέψιν διὰ ξηρότητα. πέψις δὲ ἑκάστων ἐστὶν 

3 ὥςπερ. εἴρηται πρὸς τὴν οἰκείαν φύσιν καὶ δυναμιν. ὅτι 
μὲν οὖν ὥςπερ ἐναντίως τῶν μὲν ἄνω τῶν d$ κάτω συμ- 
βαίνει τοὺς χυμοὺς καὶ τὰς ὀσμὰς καὶ ἁπλῶς τὰς τοιαύ- 
τας δυνάμεις ἐκ τῶν εἰρημένων δεῖ θεωρεῖν. ὅτι δ᾽ οὐκ 
ἐν τοῖς αὐτοῖς μέρεσι τοῖς ἄνω πᾶσιν οὔϑ'᾽ οἱ χυμοὶ τυγ- 
χάνουσιν ov9" αἱ ὀσμαὶ σχεδὸν οὐ πόρρω τῶν εἰρημέ- 
vov αἰτιῶν ἐστέν᾽" ὡς μὲν γὰρ ἁπλῶς εἰπεῖν ἔχει τιν᾽ 
ὁμοιότητα καὶ κατὰ τοὺς χυμοὺς καὶ κατὰ τὰς ὀσμὰς ἕχα- 

4 στον τῶν μερῶν διαφέρει δὲ τῷ μᾶλλον καὶ ἧττον." ἐμ-- 
φανὲς δὲ τοῦτο μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀκρατεστέρων ταῖς 
ὀσμαῖς καὶ τοῖς χυμοῖς οἷον ἐλάτης πεύυκῆς κυπαρίττου 

πίτυος ἔτι δὲ τῶν ἡμέρων συκῆς. ἐν δὲ τοῖς ὑδαρεστέ- 
gotg οὐχ ὁμοίως ἀλλ᾽ ἐν τούτοις διαφέρουσιν ὥστε τὰ 
μὲν ἔγχυμα τὰ δὲ ἄχυμα καὶ δύςχυμα καὶ εὔοσμα τὰ δ᾽ 
ἄοσμα γένονται. καὶ διαφέροντα δὲ ταῖς ὀσμαῖς καὶ τοῖς 
χυμοῖς ὥςπερ τῆς ἀμπέλου τό v& οἴναρον xol 0 βότρυς. 
καὶ ἁπλῶς δὲ πάντων καὶ τῶν φύλλων καὶ τῶν καρπῶν. 

5 αἴτιον δ᾽ ὅτι τὸ μὲν ἄπεπτον τὸ δὲ πεπεμμένον, τάχα δὲ 
μᾶλλον ὅτι οὐδ᾽ ἐκ τῆς αὐτῆς ὕλης ἑκάτερον ἀλλὰ τὸ μὲν 
ὥςπερ ἐκ καϑαρᾶς τινος καὶ εἰλικρινοῦς τὰ δ᾽ ἐκ περιτ- 
τωματικῆς: εἰσὶ δ᾽ ἐκ βλοσυρωτέρας καὶ σωματωδεστέ- 
θας οἵ βλαστοὶ καὶ ἀκφεμόνες καὶ ὃ ὅλος ὄγκος, ὥστ᾽ 
ἀνομοίων. οὐσῶν ἀνόμοιον καὶ τὸ τέλος ἑκάστου πρὸς 

τὴν ἰδίαν φύσιν ὥςπερ ἐν τοῖς ξώοις" ἴσως δ᾽ ἀνάπαλιν, 
ἐπεὶ καὶ τὸ τέλος ἑκάστου ἴδιον καὶ ἡ ὕλη διάφορος, ὧξ 
δὲ ἁπλῶς εἰπεῖν πάντων πρὸς τὴν ὑποκειμένην QUGOU. 

6 ἐπεὶ δ᾽ αὗται διάφοροι καὶ κατὰ χυμοὺς καὶ ἀχυμέας i 
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ὀσμὰς καὶ ἀοσμίας ἡ δ᾽ ἀναφορὰ πρὸς τὴν ἡμετέραν αἴ- 
σϑῆσιν ἐν ταύτῃ παραλλαγὴ γένεται τῶν μερῶν" οὐδὲν 
γὰρ κωλύει τὴν μὲν ἐν τοῖς φύλλοις κρᾶσιν ἐνίοτε σύμ- 
μδτρον εἶναι τῇ γεύσει τὴν δ᾽ ἐν τοῖς καρποῖς ἀσύμμε- 
τρον καὶ σφοδροτέραν ἢ κατὰ στρυφνότητα καὶ αὐστη- 
Qíav ἢ κατὰ πικρότητα καὶ ἄλλην τινὰ διάϑεσιν. ὅπερ 
φανερὸν καὶ ἐπὶ τῶν λαχάνων ἐστί" τὰ μὲν γὰρ φύλλα 
σύμμετρα καὶ προςφιλῆ τὰ δὲ σπέρματα δριμέα καὶ πι- 
κρότερα καὶ ὅλον ἰσχυρότερα πρὸς τὴν αἴσϑησιν ὥστε 
σχεδὸν ἀνάπαλιν ἔχειν καὶ ἐπὶ τῶν δένδρων καὶ ἐπὶ τοῦ 
σίτου" τῶν μὲν γὰρ οἵ καρποὶ χρήσιμον τὰ δὲ φύλλα 
ἀχρεῖα τῶν δὲ ταῦτα μόνον χρήσιμα τὰ δὲ ἄλλα ὡς ἂν 
ἐν φαρμάκου λόγῳ. ὅπερ οὖν ἐπὶ τούτων οὐδὲν κωλύει 
[εἶ] καὶ ἐπὶ τῆς φιλύρας καὶ ἐπ᾽ ἄλλων δένδρων τινῶν 
ὁ μὲν καρπὸς ἄβρωτος τὸ δὲ φύλλον γλυκὺ καὶ βῥωτόν; 
ἐχεῖνος μὲν γὰρ τὸ ἄκρατον ἔχων καὶ καϑαρὸν τῆς φύ- 
σεως. εἴτε ξηρὸς ὧν ἄγαν καὶ ξυλώδης εἴτ᾽ αὐστηρὸς 
καὶ πικρὸς ἢ κακώδης ἢ καὶ ἄλλην τινὰ ἔχων δυςχέρειαν 
ἄβρωτος γίνεται, τὸ δὲ φύλλον ὑγρότερον ὃν καὶ ἅμα 
κεκραμένον ἔχει τινὰ συμμετρίαν. 0 καὶ ἐπὶ τοῦ σιλ- 
φίου καὶ ἄλλων δριμέων ἐστίν" ἡδὺ γὰρ τὸ φύλλον αὐ- 
τοῦ καὶ ὁ καρπὸς ἁπαλὸς ὧν διὰ τὴν ὑπάρχουσαν ὑγρό- 
Tute σύμμετρος γὰρ ἡ δφιμύτης γένεται κραϑεῖσα τῷ 
ὑδατώδει καὶ ποιεῖ τινα χυμόν, ἀποξηραινομένου à 

ἡῃ σφοδροτέρα, καὶ ἡ τοῦ σπέρματος δ᾽ ἔτι μᾶλλον. ὅλως 
δ᾽ ἐν πολλοῖς τοῦτ᾽ ἔστιν ὥστε χλωρὰ μὲν ὄντα βρωτὰ 
γίνεσϑαι καὶ ἔχειν τινὰ χυμὸν διὰ τὸ ἀναμεμέχϑαι τῷ 
ὑδατωῶδει. καταξηραινόμενα δὲ καὶ λυόμενης τῆς κρά- 
σεως ἄβρωτα᾽ καὶ γὰρ οἵ τῶν ἀμπέλων βλαστοὶ τοιοῦτον 
καὶ οἱ τῶν ἀσφαράγων ἔτι δὲ ἄλλων τινῶν ἀκανϑωδῶν 
ὄντων καὶ τῶν χεδροπῶν ἐνίων οἷον ὄχρων κυάμων καὶ 
ἁπλῶς ὅσα γλυκύτητά τινα ἔχει. σχεδὸν δ᾽ ἐστὶ κοινὸν 
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τοῦτο ἐπὶ πάντων ὧν στρυφνότεροι καὶ δριμύτεροι καὶ 
πικρότερον καϑ' αὑτοὺς οἵ χυλοί" κεραννύμενοι γὰρ ὑπὸ 
τῆς φύσεως τῷ ὑδατώδει βελτίους καὶ γλυκυτέρους που-- 
οὔσι τοὺς χυλοὺς, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν μύρτων γένεται καὶ 

τὸ τῶν ῥοῶν. εἰ δέ τις τῶν δένδρων καὶ ὅλως τῶν ὑλη- 
μάτων τοιαύτη φύσις ἐστὶν ὥστε τοὺς μὲν καῤποὺς ἀμέ- 
xvovg ποιεῖν ἔχοντας τὴν οἰκείαν δύναμιν καϑαρὰν τὰ 
δὲ φύλλα καὶ ἄλλο τι τῶν μορέων μικτὰ τούτων οὐδὲν 
κωλύει καϑάπερ δἴρηται τὰ μὲν φύλλα βφωτὰ τὸν δὲ 
καρπὸν ̓ἄβρωτον εἶναι. παραπλήσιον δέ τι τούτοις καὶ 
ἐπὶ τῶν ῥιξῶν τῶν ἐδωδίμων. ἐστὶν ὧν τὰ μὲν φύλλα 
σχεδὸν ἄβρωτα διὰ τὸ ξηρὰ εἶναι καὶ ἀκανϑώδη οἱ δὲ 

1 καυλοὶ ἐδώδιμοι αὐταὶ δὲ «6 δίζαι καὶ ἡδεῖαι. τῶν δ᾽ 
ἀνάπαλιν τὰ μὲν ἄλλα βρωτὰ καὶ ἔχοντα τιν᾽ ἡδονὴν αἵ 
δίξαι δὲ ἄβρωτοι διὰ τὸ ξυλῶδες ἡ πικρὸν ἢ ὅλως δύς- 
χυμον ἢ ἄχυμον διαφορὰ δὲ οὐ μικρὰ καὶ διὰ τὰς φύ- 
σεις τῶν ζώων" τὰ μὲν γὰρ ἡμῖν ἄχυμα τοῖς ἄλλοις ἔγ- 
χυμαὰ φαίνεται διὰ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν κατεργασίαν" [ἄλλα 
δὲ] ἄλλοις κἀκείνων zoocquA καὶ κατὰ τοὺς χυμοὺς καὶ 

12 κατὰ τὰς διαϑέσεις. χαίρει γὰρ τὰ μὲν τοῖς ἁπαλοῖς τὰ 
δὲ τοῖς ξηροῖς μᾶλλον, ἔνια δὲ καὶ ἀνάπαλιν ἁπαλὰ μὲν 
ovre ἄβρωτα ξηραινόμενα δὲ ἐδώδιμα διὰ τὸ συνεχπέτ-- 
τεσϑαι καὶ ἐκκρίνεσϑαι τὸ πικρὸν ὑπὸ τοῦ ἡλέου καϑά- 
περ τὸ σήσαμον καὶ τὸ ἐρύσιμον᾽ τούτων γὰρ χλωρῶν. 
ὄντων οὐδὲν ἄπτεσϑαι δοκεῖ ζῶον διὰ τὴν πικρότητα, 
καὶ δυοχυμίαν, ξηρανϑέντων δὲ μᾶλλον, οἵ δὲ δὴ καρποὶ 
καὶ ἡδεῖς. ἀλλὰ δὴ τούτων μὲν τοιαῦταί τινὲς ab eitis. 

Car. ΧΗ. Περὶ δὲ δὴ τῶν καρπῶν τῶν τροφίμων 
δῆλον ὅτι δάων ὁ λόγος οὗτοι γὰρ καϑαρφοὺ καὶ εἰλικρι- 
νεῖς οἷον ἐξηϑημένοι πῶς ὑπὸ τῆς φύσεως ὥστε πλείοσι, 
καὶ μᾶλλον ἁρμόττειν. ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν φαφμανϑῶν καὶϑι 
ὅλως [τῶν] κατὰ τὰς δυνάμεις ϑεωρητέον" καὶ γὰρ £v. 
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τούτοις 0U9" αἱ αὐταὶ δυνάμεις οὔτ᾽ ἴσαι πάντων εὐθὺς 
ἀπὸ τῶν ῥιξῶν ἀρχομένοις" οὐδὲ δὴ τῶν ἄνω πᾶσιν οἷον 
φύλλοις καὶ κλωσὶ καὶ καρποῖς. καὶ τὸ μὲν τῷ μᾶλλον 
καὶ ἧττον διάφορον ἔχει τιν᾽ εὐλογίαν τὸ δ᾽ ὅλως ἔνια 
μηδὲ δύνασθαι ποιεῖν ὥςπερ τὰ τῶν ῥιξῶν [τὰ] σπέρ-- 
ματα καὶ τοὺς καυλοὺς ἡ πάλιν τὰ τῶν φύλλων τοὺς 
καρποὺς καὶ τὰς ῥίξας μᾶλλον ἄν τις ϑαυμάσειε. τὰς δ᾽ 
αἰτίας καὶ τούτων ἐν τοῖς εἰρημένοις ἀνασκεπτέον. ἕκά- 
στου γὰρ ἰδία κρᾶσις οὖσα καὶ φύσις διαφόρους ποιεῖ 
καὶ τὰς δυνάμεις ὥστε τὰ μὲν συντήκειν καὶ διακρίνειν 
τὰ δὲ μὴ. καὶ τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ᾽ ἧττον καὶ ϑερμαίνειν 
καὶ πέττειν καὶ ψύχειν καὶ ξηραίνειν καὶ τάλλα ὡςαύ- 
τως. τὸ δὲ δὴ μάλιστα τοὺς καρποὺς εἶναι τοιούτους 
οὐκ ἄλογον εἴπερ μηδ᾽ ἡ ὅλη φύσις ὁμοία ῥέξης τε καὶ 
καρποῦ καὶ τῶν ἄλλων μορέων ἀλλὰ τὰ μὲν ὅλως ἄἅπε- 
στα τὰ δὲ πεπεμμένα καὶ ὅλως ἐκ πλειόνων σύνϑετα δι 
ὃ καὶ τοῖς χυλοῖς καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἕτερα. τοῦτο γὰρ 

καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρίων καὶ τῶν ἡμέρων ὁρῶμεν. ὧν αἱ δί- 
fet πικραὶ καὶ ὀπώδεις τούτων τοὺς καρποὺς γλυκεῖς 
ὄντας ὡς ἂν ἐξ ἀπέπτου τινὸς πεπεμμένους ὄντας" ταὐ- — 
τὸν δὲ καὶ ἐν ταῖς τῶν φαρμάκων δυνάμεσιν ὑποληπτέον 
συμβαίνειν ὥστ᾽ οὐκ ἄλογον εἰς ἔνια μὲν τὰς ῥίζας ἰσχύ-- 
&uv μᾶλλον εἰς ἔνια δὲ τῶν λοιπῶν τι μερῶν. ἐπεὶ καὶ 
ῥίζαι διξῶν ἐν τοῖς ὁμογενέσι καὶ σπέρματα σπερμάτων 
καὶ τἄλλα μέρη πολὺ διαφέρουσιν ἰσχύϊ διὰ τὸν ἀέρα 
ἑκάστης χώρας, ὥςπερ καὶ ὁ σῖτος καὶ οἱ ἄλλοι καρποὶ 
τῇ βαρύτητι καὶ κουφότητι διὰ τὰς τροφάς. καὶ διὰ τοῦτο 
φάρμακα φαρμάκων ἀμείνω κατὰ τοὺς τόπους οὐ μα- 
κρὰν ἀπέχοντας oiov ὁ ἐκ τῆς Οἴτης ἐλλέβορος τοῦ ἐν 

. τῷ Παρνασῷ᾽ δοκεῖ γὰρ ἰσχυρότερος εἶναι οὗτος καὶ οὐχ 
ἁρμόττειν εἰς τὴν χρείαν. ἡ δὲ ἰσχὺς ἐκ παραπλησίας τι-- 
νὸς αἰτίας γίνεται καὶ ἐπὶ τῶν καρπῶν᾽ καὶ γὰρ ἐνταῦϑα 
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σχληρότητέ ve τοῦ ἀέρος καὶ πλήϑει τῆς τροφῆς βαρεῖς 
γένονται διὰ τὸ πολὺ τὸ γεῶδες ἔχειν ὥςπερ οἱ ἐν τῇ 
Βοιωτίᾳ" κἀκεῖ διὰ τὰς ὁμοίας αἰτίας. ἄλλη δὲ πρὸς ἄλ-- 
ληὴν δύναμιν οἰκεία χώρα καϑάπερ ἐπὶ τῶν καρπῶν᾽ 
ἔνιαι γὰρ οὐδὲ ἐχπέττουσιν ὅλως τὰς φαρμακώδεις δυ- 
νάμεις ἐπεὶ πολλαχοῦ καὶ μέλας ἐλλέβορός ἐστι καὶ ἄλλαι 
τῶν ῥιξῶν ἀλλ᾽ ἀμβλεῖαι καὶ ἀδύνατοί τινες. 1) καὶ δό- 
ξείεν ἂν ψυχροῦ τινος ἀέρος ἅμα καὶ εὔπνου δεῖσϑαι καὶ 
ἔτει τροφῆς συμμέτρου φαίένεται δ᾽ οὖν ἐν τοῖς ὄρεσι 

πλεῖστα φάρμακα γένεσϑαι καὶ ἐν τοῖς ὑψηλοτάτοις καὶ 
ὑεγίστοις μάλιστα. καὶ περὶ μὲν τούτων ἱκανῶς εἰρήσϑω. 

Car. XIV. περὶ δὲ τῶν ὀδμῶν ἐπειδὴ καὶ αὗται .ιι 
κατὰ μέρη γένονται τὰς αὐτὰς καὶ παραπλησίας αἰτέας 
ὑποληπτέον" ἡ γὰρ πέψις τοῖς μὲν ἐν τῷ ἄνϑει μᾶλλον 
τοῖς δὲ καὶ ἐν τῷ καρπῷ τοῖς δὲ καὶ ἐν τοῖς φύλλοις καὶ 
ἐν τοῖς κλωσὶ γένεται. τοῖς μὲν ἐν τοῖς ὑδαρέσι καὶ 
ὥςπερ ἐν τοῖς ἀχύλοις ῇ δριμέσιν. ἐν τόϊς ἄνϑεσιν οἷον 
ῥόδῳ κρόκῳ καὶ τοῖς τοιούτοις. ὅσα δὲ αὐτῶν μὴ εὔχυλα 
καὶ ἐν ταῖς ὀσμαῖς ἐμφαίνει τινὰ βαρύτητα καϑάπερ τὸ 
κρίνον καὶ τὸ λείριον καὶ τὰ παραπλήσια τούτοις. ἔνια. 
δ᾽ ὅλως οὐδ᾽ εὐοσμίαν ἀλλὰ βαρύτητα ἔχεν κατὰ τὴν 
ὄσφρησιν καὶ φανερὸν ὡς ἀπὸ τοῦ χυλοῦ πως γένεται 
καὶ οὐκ ἔστιν ἀπηφτημένον τὸ τῆς ὀσμῆς. ὅσα γὰρ ὑδαρῆ 
καὶ ἄχυμα καὶ ἄοσμα ὡς ἐπὶ πᾶν ἐν δυσὶ γὰρ τούτοιν 
ὡς εἰπεῖν ὴ ἀοσμία τῷ τε τὸν χυλὸν ὑδαρῆ τιν᾽ ἔχειν 
φύσει καὶ τὸ πολὺ τὸ ὑδατῶδες. τὸ μὲν γὰρ ὥςπερ ἄμι-- 
κτον τὰ δ᾽ ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἀφανίζεται δι᾿ ὃ τρόπον 
τινὰ καὶ τοῦϑ'᾽ ὥςπερ ἄμικτον" ἐν μέξει δέ τινε καὶ τὸ 

- τῆς ὀσμῆς. ὅσα δὲ ἐν τροφῇ πλείονι καὶ βλοσυρωτέρᾳ 
καϑάπερ τὰ λιμναῖα ταῦτα καὶ τὰς ὀσμὰς ἔχει mdr ἢ 
σίας βαρείας τινὰς καὶ ϑολεράς. ἐπεὶ οὖν τῶν μὲν ἐν 

ταῖς ῥέξαις ἡ τοιαύτη μίξις καὶ συμμετρία τῶν δ᾽ ἐν τοῖς 
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κλωσὶ καὶ τοῖς φύλλοις τῶν δ᾽ ἐν τοῖς καρποῖς πλείστων 
δ᾽ ἐν τοῖς ἄνϑεσιν εὐλόγως εὔοσμα ταῦϑ᾽ ἑκάστων. καὶ 
διὰ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς δένδροις τὰ ἐλάττω τῶν ἀνθῶν εὔοσμα 
καὶ ἧττον ἐν τοῖς ἄλλοις καὶ τὸ γεῶδες πλέον καὶ ἡ ὑγρό- 
της. εἰ δὲ μὴ ξητητέον αἰτίαν. ἴσως μὲν οὖν καϑόλου 
καὶ ἁπλῶς εἴρηται. εἰ δὲ καϑ΄ ἕκαστον δεῖ σκοπεῖν τὰς 

εἰρημένας συμμετρίας οὐκ ἂν δόξαιεν ἀλόγως ἐν τῷ ἄν- 
ϑει τοῖς πλείστοις" ἐνταῦϑα γὰρ οἷον πρώτη καὶ ἐλαφρο- 
τάτη πέψις [τοῦ ὑγροῦ] ἀποξηραινομένου 9^ ἅμα καὶ 
μεταβάλλοντος" ὅταν δ᾽ εἰς τὸν καρπὸν ἔλϑῃ πλείονος 
τῆς ὑγρότητος οὔσης οὐκέτι διαμένει τὸ τῆς ὀσμῆς ἐφ᾽ 
ὧν μὴ φύσει τοιοῦτος ὃ χυλός. ὡς δ᾽ ἐπὶ τὸ πᾶν ἔν τε 
τῶν οἰνωδῶν τισι καρπῶν ἡ εὐοσμέα, τοιοῦτο γὰρ καὶ 
τὸ μῆλον καὶ τὸ ἄπιον καὶ τὸ μέσπιλον" καὶ τῶν εὐστό- 
μὼν διὰ δριμύτητός τινὸς οἷον κεδρίδος τὲ καὶ τερμίν-- 
ϑου καὶ τῶν τοιούτων καὶ τῶν λιπαρῶν ὥςπερ 0 τε τῆς 
ἐλάτης καὶ τῆς πεύκης καὶ τῆς mítvog καὶ τῆς δάφνης. 

“Ἢ τῶν δὲ γλυκέων οὐδεὶς ὡς εἰπεῖν ἢ ἐπὶ μικρόν" ἐπεὶ καὶ 
τὰ μῆλα τὰ γλυκέα πάντων ἥκιστα εὔοσμα καὶ ὅσῳ ἂν 
γλυκύτερα ἧττον" ἅμα δὲ καὶ ταῦτ᾽ ἔχει πῶς οἰνωδη 
τὸν χυλόν᾽ αἴτιον δ᾽ ὅτι παχύτερος καὶ γεωδέστερος ὃ 
γλυκὺς χυλὸς ἄλλως τε καὶ ἐν τῷ περικαρπίῳ μεμιγμέ- 
vog. ἡ δὲ ὀσμὴ λεπτοτέρου καὶ ξηροτέρου καὶ διαπνεο- 
μένων μᾶλλόν ἐστιν ὑπὲρ ὧν καὶ ὕστερον διασαφητέον. 
ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ κεφαλαίων ἐν τούτοις τοῖς γένεσιν ἡ εὐο-- 
σμία. τῶν δὲ φύλλων καὶ κλωνῶν καὶ ὅλως τῶν δένδρων 
καὶ ὑλημάτων ἐν οἷς καὶ δριμύτης τις ὑπάρχει καὶ λι-- 
παρύτης ὥςπερ ἀμέλει καὶ οἱ προειρημένοι καρποὶ καὶ 
ἐπὶ τῶν οἰνωδῶν ἐνίων" ὁ γὰρ τοῦ μυρρένου καρπὸς 
εὐώδης. εὔοσμος δὲ καὶ αὐτὴ καὶ εἴ τις ἄλλη τοιαύτην 
ἔχει δριμύτητα εἴτε λιπαροῦ τινος εἴτ᾽ οἰνώδους εἴτε. 

E 3 - 

καὶ ἄλλου χυλοῦ κατὰ τοὺς καρπούς. ὁμοέως δὲ καὶ 

Q* 



236 THEOPHRASTI 

ἐπὶ τῶν στεφανωμάτων oiov ἕρπύλλου σιδυμβρίου καὶ 
ἐπὶ τῶν ἄλλων. καὶ ἐπὶ λαχάνων οἷον πηγάνου σελίνου 
μένϑης τό τε ξηρὸν καὶ δριμὺ καὶ στυπτικόν πὼς ἔνδη- 
λον οὐκ ἐπὶ τοῖς καρποῖς οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἄλλοις ἐχόντων 
τὴν ὑγρότητα τοιαύτην. ἐν ἅπασι δ᾽ ἐνυπάρχει καὶ τού-- 
τοῖς τὸ κατὰ τὸν διωρισμὸν τοῖς εὐώδεσιν ὥστε τὸ ἔγχυ- 

8 λον ξηρῷ ἀπομιγνύμενον ἐμφαίνειν τινὰ δύναμιν. εὐο-- 
σμότερα δὲ καὶ ἡδίω καὶ ὅλα καὶ κατὰ μέρος ἐν τοῖς εὖ-- 
πνοις καὶ ξηροῖς τόποις ἀφῃρημένου τοῦ ὑδατώδους καὶ 
τοῦ καταλοίπου πεπεμμένου μᾶλλον. ὡς γὰρ ἁπλῶς εἰ- 
πεῖν ἡ ξηρύτης οἰκειοτέρα ταῖς ὀσμαῖς καὶ μᾶλλον ἐν-- 
ταῦϑ᾽ ἀποκλίνει πάντα᾽ σὴμεῖον δὲ καὶ τὸ ἐν ταῖς 96p- 
μοτέραις χώραις πλείω γένεσϑαι καὶ μᾶλλον τὰ εὔοσμα" 
πεπεμμένα γὰρ δῆλον ὅτι μᾶλλον * καὶ ἔνια ξηραινόμενα 
ὄξει. χλωρὰ δ᾽ οὐκ ὄξει καϑάπερ ὁ κάλαμος καὶ ὁ σχοῖ- 
νος, τὰ δὲ καὶ μᾶλλον ὄξει ξηρανϑέντα καϑάπερ ἴρις καὶ 
ὁ μελέλωτος᾽ οὗτος δὲ καὶ οἴνῳ ῥανϑεὶς εὐοσμότερος. 

9 οὐ μὴν πάνϑ᾽ οὕτως ἀλλ᾽ ἔνια καὶ ἀνάπαλιν" ἃ δεῖ διαι-- 
ρεῖν" ἁπλῆ δέ τις ἡ διαίρεσις" τῶν μὲν γὰρ ἀσϑενεῖς αἵ 
ὀσμαὶ" τοιαῦτα δὲ ὡς ἐπὶ πᾶν τὰ ἄνϑη μάλιστα" ταῦτα 
μὲν εὐοσμότερα χλωρὰ καὶ πρόρφατα χρονιξόμενα δὲ 
ἀμβλύνεται διὰ τὴν ἀποπνοήν᾽ ὧν δ᾽ ἰσχυρότεραι, τοι-- 
αὔτα δὲ ὅσα γεωδέστερα καὶ ἐν γεωδεστέροις καὶ οὗ μέ- 
μικταί τις ὑδατώδης δύναμις, ταῦτ᾽ ἀποξηραινόμενα 
καὶ παλαιούμενα μέχρι τινὸς, ὡς καὶ τὰ μῆλα τὰ κυδώ-- 
via καὶ ὅσα τῶν στεφανωματικῶν δριμείας ἔχει τὰς ὀσμὰς 
οἷον τὸ ἀβρότονον μάλιστα καὶ τὸ ἀμάρακον καὶ ὃ κρό- 

10xog* ἅμα γὰρ ἀποπνεῖταί τε τὸ ὑδατῶδες καὶ ἡ τῆς τρο- 
φῆς ἐπιρροὴ παύεται καὶ ὥςπερ πέψιν ἐν ἑαυτοῖς ἔνιά 
ys λαμβάνει καὶ ἀφαιρεϑέντα ἀπὸ τῶν φυτῶν εὐωδέ- 
στερα καϑάπερ τὰ μῆλα καὶ ἄλλ᾽ ἄττα. συμβαίνει δὲ 
καὶ τῶν ποιωδῶν ἔνια χλωρὰ μὲν ὄντα μὴ ὄξειν διὰ τὴν 
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ὑγρότητα ξηρανϑέντα δὲ καϑάπερ ἄλλα τε καὶ τὸ βού- 
κξρας. ἐπεὶ καὶ 0 οἷνος τότε μάλιστα παρίσταται καὶ 
ὀσμὴν λαμβάνει ὅταν ἀποκριϑῇ τὸ ὑδατῶδες αὐτοῦ. τὰ 

“ημὲν οὖν τοιαῦτα πάντα παλαιούμενα εὐοσμότερα. τὼ δ᾽ 11. 
ἀσϑενῆ ταχὺ διαπνεῖται καϑάπερ τὰ ἴα" καὶ τά γε λευκὰ 
πικρὰ καὶ κακώδη παλαιούμενα καὶ οὐχ ὥρπερ τὰ ῥόδα 
διατηρεῖ τὴν εὐοσμίαν ἀποξηραινόμενα μέχρι οὗ ἂν ἐκλί- 

πῃ πλὴν τὰ μὲν χλωρὰ καὶ πόρρωϑεν ὄξει ταῦτα δ᾽ οὔ" 
τὸ δ᾽ αἴτιον ὅτι κατέσκληκέ zog ἐλλελοιπότος τοῦ οἰ- 
xsíov θερμοῦ καὶ οὐ δέδωσιν ἀποπνοήν᾽ ἐπεὶ πρός yt 
τὰς χρείας οἱ μυρεψοὶ καὶ ταῦτα ἀποξηραίνουσι μέχρι 
τινὸς ὅπως ἄκρατον καταλίπωσι τὴν ὀσμήν. ὁ δὲ μελέ- 
λῶτος καὶ εἰς πλείω χρόνον εὔοσμος διαμένει. οὐ μὴν 15 

ἀλλ᾽ ἔνιά γε τῶν εὐωδῶν ἄγαν καταξηραινόμενα χείρους 
ἴσχει τὰς ὀσμὰς τῷ δριμυτέρας εἶναι καὶ σκληροτέρας" 
ἔστι γάρ τις ὥςπερ καὶ οἴνου καὶ ἁπλῶς χυλοῦ σκληρό- 
της καὶ ἰσχὺς οὕτω καὶ ὀσμῶν ὃ καὶ τῶν ἀγρίων ἔνια 
ὁμογενῆ δοκεῖ πρὸς τὰ ἥμερα πεπονϑέναι καϑάπερ ἔρ- 
πυλλος καὶ τὸ σισύμβροιον καὶ τῶν λαχανωδῶν μάλιστα 
τὸ πήγανον σκληραὶ γὰρ αἱ ὀσμαὶ καὶ ἀγλυκεῖς, αἵ δὲ 

᾿ τῶν ἡμέρων ἔχουσί τινα ἅμα τῷ ὑφειμένῳ γλυκύτητα 
καὶ εὐμένειαν. ἔστι γὰρ ὥςπερ ἐν χυμοῖς καὶ ἐν ὀσμαῖς 
γλυκύτης. σχεδὸν δὲ καὶ αἱ ἄλλαι προςηγορίαι τῶν εἰ- 
δῶν ὡς οὐ πόρρω τῆς φύσεως ἑκατέρας οὔσης. 

Car. XV. ᾿4λλὰ γὰρ ποῖαι μέν τινες ὀσμαὶ χρόνιοι 
καὶ ποῖαι ξηραινομένων εὐοσμότεραι καὶ τἄλλα τὰ τού- 
τοις ὅμοια διὰ τῶν εἰρημένων ϑεωρείσϑω" καὶ γὰρ ὅσα 
μὴ εἴρηται ῥάδιον ἐκ τούτων συνιδεῖν. ὅσα δὲ μὴ κατὰ 
μέρος εὔοσμα ἀλλ᾽ ὅλα τυγχάνει περὶ τούτων ἀπορή- 
GELEV ἄν "ug ὃ καὶ πρότερον ἐλέχϑη. διὰ τέ τὸ ἄνϑος οὐκ 
εὔοσμον αὐτῶν ἢ οὐ κατὰ λόγον. ἔδει γὰρ καὶ τοῖς ἄλ-- 
λοις μὴ οὖσιν εὐόσμοις τούτοις μάλιστα διὰ τὸ προῦπάρ-- 
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χειν τὴν φύσιν. αἴτιον δὲ φαίνεται δι᾽ ὅτι πέψις τις ἡ 
ἄνϑησις τὸ δὲ πεττόμενον ἐν μεταβολῇ τοῦ ὑπάρχοντος. 
ὅσα μὲν οὖν αὐτὰ μὴ ὀσμώδη τούτων πεττομένων τῶν 
χυλῶν λαμβάνει τινὰ τὸ ἄνϑος εὐοσμίαν ἐπείπερ ἡ πέ- 
ψις ἐν μεταβολῇ" ὅσα δ᾽ εὔοσμα. τούτων διὰ τὴν μετα-- 
βολὴν ἀναγκαῖον ἐξαλλάττειν τὴν ὀσμήν" ὀσμωδῶν δὲ 
ὄντων ἧττον εὔοσμον ἔσται τὸ ἄνϑος. αὕτη γὰρ ἡ ἐξαλ- 
λαγὴ ἔοικεν ὥςπερ ἐξάτμισίς τις εἶναι τῆς προὐπαρχού-- 

σης ὀσμῆς καὶ δυνάμεως, δι᾿ ὃ καὶ ἧττόν φασιν ὄξειν | 
τότε. τοῦτο μὲν ovv εἰ γίνεται σκεπτέον᾽ φέρει, γάρ 
τινα πίστιν. φαένεται δὲ παρόμοιον συμβαίνειν ὥρπερ 
ἐπὶ τῶν χυλῶν τῶν τοιούτων τῶν ἐν τέλει καὶ πεπεμμέ-- 
νῶν πρὸς τοὺς ἀπέπτους ὅταν πυρῶνται καὶ ἡλιῶνται" 
μδταβολῆς γὰρ γινομένης οἱ μὲν εἰς τὸ βέλτιον οἵ δὲ. εἰς 
τὸ χεῖρον μεταβαλλουσι᾿ τοὺς μὲν γὰρ πέττει τοὺς δ᾽ 
οἷον ἐξίστησι τὸ ϑερμόν᾽ ἀνάγκη γὰρ ὅταν ἐν τῷ τέλει 
γίνηται τὴν μεταβολὴν εἶναι πρὸς τὸ χεῖρον. ὃ δὴ καὶ 
ἐνταῦϑα φαίνεται συμβαῖνον μαλακωτέρας τῆς ὀσμῆς 
γινομένης" οἷον γὰρ ἄνεσίς τις γένεται τῆς ἀκράτου. ἅμα 
δὲ καὶ διυχγραίνεσϑαι συμβαίνει ξηρὸν ὃν φύσει κατὰ 
τὴν ἄνϑησιν" ὧν γένεσις οὐκ ἄνευ τούτων κἂν ταύτῃ 
γίνοιτό τις ἄνεσις" εἰ δὲ μὴ ὑγρότης ἀλλ᾽ οἷον γχυκύτης 
ἐγγένεται πρὸς τὴν τοῦ καρποῦ γένεσιν" ἅπαντα γὰρ ἐκ 
γλυκέος γεννᾶται δι᾿ ὃ καὶ τὰ πολλὰ τῶν ἀνθῶν ἐστι 
γλυκέα. καὶ τοῦτο κατὰ λόγον ἐχλελυμένην τε καὶ ϑη- 
λυτέραν εἶναι τὴν ὀσμὴν οἷον ἐπιγλυκαίνουσαν ἀφῃφη- 

μένης τῆς ἀκράτου δριμύτητος. τούτων μὲν ovv τοιαῦ- 
την τινὰ αἰτίαν ὑποληπτέον. 

Car. XVI. 4h τί δ᾽ οἵ ἄγριοι. καρποὶ. τῶν ἡμέρων μη 
δὐοσμότεροι τῶν ὁμογενῶν οἷον μῆλά τε καὶ ἀχράδες καὶ 
ova καὶ μέσπιλα χαὶ τάλλα καὶ αὐτῶν δὲ τῶν μήλων ἔ ἔν 

τε τοῖς ἀγρίοις καὶ τοῖς ἡμέροις τὰ στρυφνότατα εὐο- 
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σμότατα — καίτοι διὰ πέψιν γινομένης τῆς ὀσμῆς προρῆ- 
κεν δὐοσμεῖν τὰ μάλιστα πεπεμμένα — περὶ δὴ τούτων 
ἔστι μὲν ἁπλῶς εἰπεῖν ὅτι τὰ ἄγρια ὡς σκληρότερα εὐο- 
σμότερα καϑάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις. ἔστι δὲ καὶ οἰχειοτέρως 
εἴ τις δύναιτο διελεῖν τὰς πέψεις τήν τε τοῦ χυλοῦ καὶ 
τὴν τῆς ὀσμῆς ἐν τένι ἑκατέρα γένεται" φαίνεται γάρ 
τινα ἔχειν διαφορὰν εἴϑ᾽ ἑτέρων ὄντων εἴτε τοῦ αὐτοῦ 
μεταβάλλοντος. τοῦτο μὲν ovv καϑόλου διαίρεσιν ἔχει; 
πρὸς δὲ τὸ νῦν ἱκανὸν τοσοῦτον ὅπερ καὶ φανερὸν ὅτι 
ἡ μὲν γλυκύτης καὶ ὅλως ἡ εὐστομία παχύνσει τῶν χυ- 
λῶν δι᾽ ὃ καὶ γηράσκοντες οἵ καρποὶ καὶ ἡλιούμενοι 
πάντες γλυκύτεροι᾽ παχύνονται γὰρ ἀφαιρουμένου τοῦ 
ὑδατώδους. ἡ δὲ τῶν ὀσμῶν ἐν προτέρᾳ τινὶ καὶ ἀτε- 
λεστέρᾳ πέψει. σημεῖον δὲ καὶ ὅτι αὐτὰ τὰ εὐώδη κα- 
ize ἄπιοι καὶ μῆλα καὶ τὰ ἄλλα μᾶλλον εὔοσμα γένε-- 
ται μὴ τελέως ἐχπεπανϑέντα. καίτοι τότε τοῦ χυλοῦ 
μάλιστα πέψις. καὶ ἔοικε ἐν ταῖς προτέραις μεταβολαῖς 
τῶν yvÀQOV, πλείους γὰρ; δὐοσμία γένεσθαι καϑάπερ 

ἅμα πνευματική τις οὐσὰ καὶ οὕπω τοῦ χυλοῦ τὴν οὐἰ- 
κείαν ἔχοντος φύσιν" ὅταν δ᾽ εἰς ταύτην ἐπέλϑῃ παχυν-- 
ϑεὶς καὶ πεφϑεὶς τὰ μὲν τῆς ὀσμῆς ἐλάττω τὴν δὲ yAv- 
κύτητα τὴν οἰχείαν καὶ ὅλως τὴν τῇ αἰσϑήσεν πρόςφο-- 
ρον λαμβάνει. τὰ μὲν οὖν ἄγρια μέχρι τῆς προτέρας 
προϊόντα καὶ τὴν εὐωδίαν ἔχει κατὰ λόγον. τὰ δὲ ἥμερα 
τελεούμενα τῇ πέψει καὶ εὐτροφοῦντα διὰ τὴν κατεργα- 
Gíav μεταβάλλει τοὺς χυλοὺς εἰς γλυκύτητα καὶ εὐστο- 
μέαν. ἅμα δὲ καὶ τὴν ὑγρότητα καὶ τὴν ξηρότητα καὶ 
τὴν πολυτροφίαν καὶ τὴν ὀλιγοτροφίαν καὶ τὴν εὔπνοιαν 
εἰχός τι συμβάλλεσϑαι πρὸς τὰς ὀσμὰς εἴπερ ὅλως καὶ 
τὰ ξηρὰ καὶ ἐν ξηροῖς καὶ ὀλιγότροφα καὶ ἐν εὔπνοις᾽ 
δὐοσμότερα" μιγνυμένη γὰρ ἡ πλείων ὑγρότης ἀμβλύνει 
τὴν ὀσμήν" δι᾽ ὃ καὶ ἐν τοῖς παλισκχίοις καὶ ἐφύδροις 
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οὐχ εὔοσμα καὶ μάλιστα δὴ τῇ παχύνσει καϑάπερ εἴρη- 
ται λαμβάνει τὴν μεταβολήν. ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν καὶ 
ξηρότερα τὰ ἄγρια καὶ ὀλιγοτροφώτερα καὶ ἐν εὐπνοίᾳ 
μᾶλλον καὶ ἐν ἡλιώσει καὶ ἔτι λεπτοχυλότέρα καὶ οὐχ 
ὁμοέως τὸν χυλὸν ἀναμεμιγμένον ἔχοντα τῇ σαρκὶ τοῖς 
ἡμέροις" ἅπαντα δὴ ταῦτα συμβάλλεται πρὸς εὐοσμίαν. 
ἰδεῖν δὲ τοῦτ᾽ ἔστι καὶ ἐπὶ τῶν οἴνων" οἱ μὲν γὰρ γλυ- 
κεῖς ὅλως ἄοσμοι καὶ οἵ μαλακοὶ, τῶν δὲ ἄλλων οἵ λε- 
πτοὶ μᾶλλον εὐώδεις καὶ ϑᾶττον τῶν πιόνων παριστάμε-- 
νοι καὶ παχέων᾽ ἔτι δὲ ἅμα τῇ εὐοσμίᾳ συμβαίνει καϑά- 
περ χωρισμόν τινα γένεσϑαι τοῦ ὑγροῦ καὶ τοῦ γεώδους 
ὑφισταμένης τῆς τρυγὸς καὶ πρὸς τούτοις ἀποπνοὴν τοῦ 

ὑδατώδους ὥστε διὰ πάντων εἶναι τὴν εὐωδίαν λεπτό-- 
τητός τε καὶ χωρισμοῦ καὶ διαπνοῆς᾽ ἐπεὶ καὶ αὐτοῦ τοῦ 

κεραμίου τὸ πρὸς τῇ τρυγὶ ἧττον εὔοσμον. ἡ δ᾽ αὐτὴ 
αἰτία καὶ τοῦ ϑᾶττον φερσχσθμι τοὺς ἠϑητικούς τῶν 

οἴνων" λεπτότεροι γὰρ καὶ ὥςπερ εὐθὺς ἄμικτοι. συνε- 
πιμαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ ἐκ τῶν λεπτοτέρων καὶ εὐείλων 
καὶ εὐπνόων εὐωδεστέρους γίνεσθαι καὶ ἐκ τῶν πρε-- 
σβυτέρων ἢ νεωτέρων ἔτι δ᾽ ὅσοι πολύοσμοι καὶ ἰσχυροὶ 
ταῖς ὀσμαῖς οὐκ ἔχουσιν ἐν τῇ γεύσει τὸ μαλακὸν ὡς οὐκ, 
οὔσης ἅμα τῆς τε κατὰ τὸν χυλὸν εὐστομίας καὶ πολυο-- 
σμίας καὶ ἰσχύος. ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν μύρων καὶ ἐπὶ τῶν 
ϑυμιαμάτων καὶ ἐπὶ τῶν στεφανωμάτων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλΞ: 

λων τῶν εὐόσμων συμβαίνει" πάντα γὰρ πικρὰ καὶ δύς- 
χυμα: τὰ τοιαῦτα καϑάπερ αἱ ἀμυγδάλαι. καὶ οἵ ὀρεινοὶ 
δὲ τῶν οἴνων ὀσμὴν μὲν ἔχουσιν. ἔνιοι σκληροὶ δὲ καὶ 
οὐκ εὔχυλοι. ἐξ ἁπάντων οὖν τούτων δῆλον ὡς ἕτερον 
τὸ τὴν εὐοσμέαν ποιοῦν. ἐὰν οὖν συμμετρίαν τινὰ λάβῃ 
τῆς κράσεως ἥδιστον τὸ ἐξ ἀμφοῖν. ἄλλως τε καὶ ὧν κατὰ 
τὴν γεῦσιν ἡ ἀπόλαυσις. ἐπεὶ καὶ τῶν ἐν ταύτῃ ἀγρίων 
τινῶν ἔφαμεν λυπεῖν τὸ δριμὺ καὶ ἄκρατον ὥςπερ ἑρπύλ- — 
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Aov καὶ ἀβροτόνου καὶ πηγάνου" μιχϑείσης δὲ vygo- 
τητος συμφύτου μᾶλλον εὔστομον γένεται εὐχυλοτέρων 

γινομένων ἐὰν δὲ ὑπεραίρῃ ϑάτερον ἐπιξητοῦμεν τὸ 
ἐλλεῖπον" ἅμα γάρ πως ἡ "ἀπόλαυσις ἐν τοῖς τοιούτοις 
τῶν γευστῶν ὀσμῶν καὶ χυλῶν. χρὴ δὲ πειρᾶσϑαι καϑ- 
ὅλου διαιρεῖν ὥςπερ εἴπομεν εἰ ἐν τῷ χυλῷ μὲν ἡ εὐ- 
στομία καὶ ἡ γλυκύτης ἀπὸ τοῦ χυλοῦ δὲ ἡ ὀσμὴ ποῖος 
ἑχάτερος καὶ πῶς ἔχων. ἐκεῖνο δ᾽ οὖν φανερὸν ἐκ τῶν 
εἰρημένων ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἠπορήϑη διὰ τί οἵ ἄγριοι τῶν 
καρπῶν εὐοσμότεροι. φαίνεται δὲ κἀκεῖνο συμφωνεῖν 
ὥστε ἐν τοῖς ἀτέλεσι καὶ τοῖς στερητικοῖς χυλοῖς μᾶλλον 

εἶναι τὴν εὐοσμίαν εἴ γε τὰ μὲν πικρὰ τὰ δὲ δριμέα τὰ 
δ᾽ αὐστηρὰ τὰ δὲ στρυφνὰ τὰ δὲ ἄλλας ἔχοντα δυρςχε-- 
gsíag. οὐκ ἀλόγως δ᾽ ἴσως" ἡ ἀποπνοὴ γάρ τις μᾶλλον 
ἀπὸ τούτων ὥστ᾽ ἐὰν μὲν εὔκρατα λάβῃ σύμμετρον εἶναι 
πρὸς τὴν ὕσφρησιν ἐὰν δὲ ὑπερβάλλοντα δυςχερῆ καὶ βα- 
ρεῖαν ἤδη. καὶ οὐκ ἂν δόξειεν ἐν στερήσει τοιοῦτον εἶναι 
γένος ἀλλ᾽ ἑτέραν vwa φύσιν ἔχειν εἴ γε ἔνια ποιητικὰ 
τῶν ἄκρων. ἡ μὲν ovv εὐοσμία διὰ τοῦτο ἐν τοῖς μὴ yÀc - 
κέσι καὶ δυςχύλοις μᾶλλον ὡς εἰπεῖν. τῶν δ᾽ ὀσμῶν ἡ μὲν 
ἰσχὺς ἑκάστων δῆλον ὅτι κατὰ τὴν ὑποκειμένην φύσιν. 

iH Car. XVII. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔνιά γε τῶν ἀνϑέων ἐξ 
ἀποστάσεως ἢ πλησίον ἐλϑοῦσιν εὐοσμότερα καϑάπερ 
καὶ τὰ ἴα δοκεῖ. τὸ δ᾽ αἴτιον ὅτι πρὸς μὲν τὰ πόρρω 

' καϑαρὰ φέρεται καὶ ἀμιγὴς ἡ ὀσμὴ πλησίον δ᾽ ὄντων 
ὅτι συναπορρεῖ τινα καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων μορίων ἅπερ 
οὐ διϊχνεῖται πρὸς τὰ πόρρω διὰ τὸ γεωδέστερα καὶ πα- 
χύτερα εἶναι. καϑόλου γὰρ ταῖς μὲν ἀσϑενέσι τῶν ὀσμῶν 
ἡ ἀμιξία τῶν δ᾽ ἰσχυροτέρων ἐνίαις αἷ μίξεις αἵ οἰκεῖαι 

χρησιμώτεραι καϑάπερ τοῖς χυλοῖς οἷον καὶ τῇ σμύρνῃ" 
δοκεῖ γὰρ ἄμεινον ϑυμιᾶσϑαι καταβραχεῖσα μελικράτῳ 

ἢ γλυκεῖ" μαλακωτέρα γὰρ ὀσμὴ κεραννυμένη καὶ yAv- 
THEOPHR. Il. 16 
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κυτέρα γένεται. ταὐτὸ δὲ τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν 
χυλῶν. ἔνιοι γὰρ δέονται μίξεως πρὸς εὐστομίαν. ὡς 
δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν ἕωϑεν καὶ ὀσμαὶ πλεῖσται καὶ ἀκρατέ- 
στεραι. προςριούσης δὲ τῆς μεσημβρίας ἧττον, μεσὴμ- 
βρίας δ᾽ ἥκιστα διὰ τὸ ἀναξηραίνειν τὸν ἥλιον. ὡς δ᾽ ἐν 
ταῖς τῆς ἡμέρας ὥραις ὁμοίως καὶ ἐν ταῖς τοῦ ἐνιαυτοῦ 
κατὰ λόγον πλὴν εἴ τινων ὀσμαὶ καὶ πεπάνσεις κατ᾽ ἄλ- 
Aqv ὥραν ἢ εἴ τινων αἷ κράσεις τοῦ ἀέρος σύμμετροι 
πρὸς τὰς ὀσμὰς, ὅπερ καὶ καϑ' ἑσπέραν ἐστὶν ἐπὶ τῆς 
ἑσπερίδος καλουμένης᾽ αὕτη γὰρ τῆς νυκτὸς ὄξει μᾶλ-- 
λον. κατὰ δὲ τὰς ἡλικίας οὐκ ἐν ταῖς ἄκραις ἀλλ᾽ ἐν ταῖς 
ἀκμαῖς εὐοσμότατα μικρόν τε παρεγχλένοντα τὴν ἀκμήν. 
οὐ γὰρ ἴσως ἡ αὐτὴ χυλοῦ καὶ ὀσμῆς πέψις. τὸ μὲν γὰρ 
νέον ἅτε πλείω τροφὴν ἐπισπώμενον οὐ πέττει τὸ δὲ γε- 
᾿γηρακὸς ἐξασϑενεῖ δι᾿ ἔνδειαν ϑερμότητος. οὐ μὴν ἀλλὰ 
ταῦτά ys εὐοσμότερα τῶν véov: ἐλάττων γὰρ ἡ ὑγρότης 
ὥστ᾽ ἐπικρατεῖ μᾶλλον ὥςπερ καὶ τὰ ἐν ταῖς χώραις ταῖς 
λεπτογείοις. ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν τὰ ἐν τῇ ἀκμῇ καὶ πρὸς 
εὐχυλίαν ἄριστα καὶ πρὸς δεὐοσμίαν ὧν ἑκατέροις ἐν- 
ταῦϑα τὸ τέλος. ἐν δὲ τοῖς ψύχεσι καὶ πάγοις ἀμβλύτε- 
ρον καὶ οἱ χυλοὶ καὶ αἵ ὀσμαὶ διὰ τὴν πῆξιν" πεπηγότα 
γὰρ οὐ διαδίδωσιν. ἅμα δὲ καὶ ἀφανίζεταί πὼς ὑπὸ τοῦ 

᾿ ψύχους κατακρατοῦντος μᾶλλον κἀκεῖνα καὶ ἡ αἴσϑησις" 
ἀμφότερα γὰρ ἐξίστησιν ἐκεῖνα δὲ μᾶλλον. ἐπεὶ καὶ τῶν 
καρπῶν ἐξαιρεῖται τὴν γλυκύτητα διατμίξον τῇ πήξει 
καὶ ἐξαεροῦν. ὡςαύτως δὲ καὶ ἡ τῶν καυμάτων ὑπερ- 
βολὴ τοὺς χυλοὺς λυμαίνεται" τὰ μὲν γὰρ κατακᾶει τὰ 
δὲ οὐ πέττει τὰ δ᾽ ὥςπερ σήπει καὶ διυγραίνει καϑάπερ 
καὶ ἐπὶ τῶν συκῶν ἐλέχϑη᾽ τὰς δ᾽ ὀσμὰς ἴσως ἐνίων 
μᾶλλον διατηρεῖ. τάχα δὲ καὶ ποιεῖ τάς γε ἐν τοῖς ξη- 
ροῖς γινομένας, ἄκρατοι γὰρ αὗται. πολλὰς δὲ καὶ φϑείς 
QsL' τὰς δ᾽ ἐν τοῖς καρποῖς ἐγχυλοτέρας καὶ μεμιγμένας, 
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τινὰς εἶναι μὴ πεπαινομένων δὲ καλῶς οὐ γένεσϑαι. τὸ 
δ᾽ ὅλον ἐν συμμετρέᾳ τινὶ τὴν μίξιν ὑπάρχειν καὶ ἐμ-- 
φαίνεσθαί πὼς τὴν τοῦ ξηροῦ φύσιν ἐν ταῖς ὀσμαῖς. 
τοῦτο γὰρ τὸ τὰς ὀσμὰς ποιοῦν ἢ πάντων 1j τινων ὅπερ 
φανερὸν εὐϑὺ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἐστιν ἐν τοῖς τοιούτοις 
ὑετοῖς. διακεκαυμένης γὰρ ἐν τῷ ϑέρει τὸ ϑερμόν zog 

καὶ τὸ ὕδωρ ποιεῖ τὴν εὐωδίαν. ταῦτα δὲ ποιεῖ καὶ ἐν T 
ἄλλοις. καὶ γὰρ τὸ περὶ τὴν ἴριν λεγόμενον ὡς ὅπου ἂν 

κατάσχῃ ποιεῖ τὰ δένδρα καὶ τὸν τόπον εὐώδ ἥ τοιοῦτόν 
ἐστι" ποιεῖ γὰρ οὐ πάντως ἀλλ᾽ ἐὰν ὕλη Tig ῃἡ νεύκαυ- 
τὸς οὐδ᾽ ἴσως x«9' αὑτὴν ἀλλὰ τρόπον τινὰ κατὰ συμ-- 

βεβηκός" ἐφύει γὰρ ὅπου ἂν ἐπιστῇ᾽ priis umim γὰρ 

τῆς ὕλης ἡ κατάμιξις ποιεῖ τινα ἀτμίδα καὶ εὐωδίαν" " 
οὐδὲ γὰρ οὐδὲ γίνεται πλῆϑος ὕδατος ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ . 
πολὺ ψεκὰς ὥστε συμμετρίαν. εἶναι πρὸς τὴν ϑερμότητα 
καὶ ξηρότητα. δεῖ δὲ καὶ αὐτὴν. τὴν ὕλην ποιάν τινὰ 
προὔπάρχειν. οὐ γὰρ ἐν πάσῃ καὶ πάντως. ὅλως δὲ καὶ 8 
ἐν ἄλλοις ἡ πύρωσις καὶ ἡ κατάμιξις τῶν πεπυρωμένων 
“ποιεῖ τίνας εὐωδίας καὶ τὸ ὅλον ὀσμὰς ἐὰν ἔχῃ τὸ oUu— 
ἱξτρον. ἐπεὶ καὶ τὰ ϑυμιάματα ταῦτα πυρωϑέντα ἀνέει 
εὐωδίας μαλακῇ δὲ καὶ οὐ κατακαιούσῃ" τὸ γὰρ σύμ- 

ἀμετρον οὕτω πρὸς ὀσμὴν ἐκείνως δὲ φϑορά. πἀρεγγὺξ δὲ 9 
καὶ ταὐτό πὼς τούτῳ εἰ ἔστι μὲν τῶν δένδρων καὶ ὅλως 
τῶν ὑλημάτων εὔοσμα πολλὰ ξῶον δὲ οὐδὲν εἰ μὴ τὴν. 
πάρδαλίν φασι καϑάπερ ἐλέχϑη τοῖς ϑηρίοις. τὰ μὲν 
γὰρ ϑερμὰ καὶ ξηρὰ τὴν φύσιν ὥστε λεπτοτέρα καὶ κα- 
ϑαρωτέρα τις ἡ αὐτῶν ἀποπνοὴ, τὰ δ᾽ ἐν ὑγρότητι πλεί- 
ovt καὶ ὑλωδεστέρᾳ δι᾿ ὃ καὶ ἡ ἀποπνοὴ τοιαύτη καὶ 
δλῶς ἡ τροφὴ τῶν μὲν ἁπλὴ καὶ ἀπερέττωτος τῶν δὲ 

ποικίλη καὶ περιττωματική. συμβάλλεται δέ τὶ καὶ voUtO10 
πρὸς εὐοσμίαν ὅταν ἡ φύσις ἅμα προὐύπάρχῃ. ποιᾶ ti; 
ἀρχὴ γὰρ αὕτη καὶ πρῶτον" ἐπεὶ οὐδὲ τὰ δένδρα πάντα 

105 
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εὐώδη διὰ τὸ μὴ τὰς ὁμοίας ἔχειν κράσεις. τάχα δὲ καὶ 
ἡμῖν οὐκ ἔνδηλον ἐκ τῶν ξώων τὸ εὔοσμον διὰ τὸ χει- 
ρέστην εἶναι τὴν ὄσφρησιν ἐπεὶ τά γ᾽ ἄλλα καὶ πόρρω-- 
Sev αἰσϑάνεται καὶ τὸ σύνεγγυς ἀκριβέστερον" ἢ καὶ τὰ 
μὲν ἴσως αὐτοῖς εὐώδη τὰ δὲ καὶ ἀηδῆ πάντα φαένεται 
καὶ ϑάπερ καὶ ἡμῖν ἕτερα ἑτέρων μᾶλλον ἔνια δὲ καὶ ὅλως 

1 φεύγομεν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο ἄτοπον ὃ καὶ πρότερον εἴπομεν 

εἰ τὸ ἡμῖν κακῶδες καὶ o “ἄοσμον ἐκείνοις εὔοσμον γίνεταυ" 
τάχα δ᾽ οὐκ ἄτοπον. ὁρῶμεν δ᾽ οὖν τοῦτο καὶ ἐφ᾽ évé- 
ροις συμβαῖνον οἷον ἐν αὐταῖς εὐϑὺ ταῖς τροφαῖς ὧν μά- 
λιστ᾽ &v τις αἰτιάσαιτο τὰς χράσεις ἀνωμαλεῖς γε οὔσας. 
ἐπεὶ τά ys σχήματα Ζημοκρίτου καϑάπερ ἐλέχϑη τεταγ-- 
μένα ἔχοντα τὰς μορφὰς τεταγμένα καὶ τὰ πάϑη xal... 

12 ἐχρῆν ποιεῖν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτω λεχτέον. ὃ δὲ καὶ 
μικρῷ πρότερον ἐλέχϑη καὶ νῦν πάλιν εἴπωμεν ὅτι καὶ 
ἡ εὐοσμία καὶ ἡ εὐχυμία ξητεῖ τινα καὶ χώρας καὶ ἀέφος 
ποιότητα καὶ τροφῆς. δεῖ γὰρ LES ὑπερβάλλειν μήτ᾽ 
ἐλλείπειν μήτε ἀλλοτρίαν εἶναι τοῖς. ὑποκειμένοις τὴν 

τροφὴν ὡς τὸ μὲν πλῆϑος κωλύει τὴν πέψιν τὸ δ᾽ ἐν-- 
δεὲς οἷον ὕλην οὐκ ἔχει τὸ δὲ μὴ οἰκεῖον οὐ ποιεῖ τὸ τῆς 
φύσεως. τοῦτο δὲ μάλιστα ἐν τῷ ποιόν τι τὸ ἔδαφος 
εἶναι καὶ τὸν ἀέρα καὶ τὴν ϑερμότητα τοῦ ἡλίου ταῦτα 
γάρ ἐστι τὰ τὰς τροφὰς καὶ τὰς πέψεις οἵας δεῖ ποιοῦντα. 
πρὸς ἑτέρους δὲ καρποὺς καὶ χυλοὺς ἑτέρα καὶ διάφο-- 

18 ρος. ὅτι δὲ ἀληϑὲς τὸ λεγόμενον ἐκ πολλῶν φανερόν. 
ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλῃ χώρᾳ καὶ εὔοσμα καὶ εὔχυλα καὶ κάρ- 
πιμὰ καὶ ὃ ἄκαρπα καὶ βλαστητικὰ καὶ ἀβλαστῆ. καὶ γὰρ 
ἂν ταῦϑ᾽ ὑπὸ τὴν αἰτίαν τὴν αὐτὴν TOL περὶ ὧν οὐ- 
δὲν ἕτερον ἄν τις αἰτιάσαιτο παρὰ τὴν ἐκ τοῦ ἀέρος κρᾶ- 
σιν καὶ τὴν ἐκ τοῦ ἐδάφους τροφήν. καὶ γὰρ τὰ κωλύ- 
ονταὰ καὶ αὔξοντα ταῦτα καὶ τὰ τὴν πέψιν ποιοῦνέξα καὶ 
εὐχυλίαν. ἐπεὶ δὲ καὶ αἵ ὀσμαὶ καὶ οἱ χυλοὶ πολυειδεῖξ, 
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διὰ τοῦτ᾽ οὐ μία κρᾶσις οὐδὲ μέα τροφὴ πᾶσι πρόξφορος 
ἀλλ᾽ ἑκάστοις ἡ πρὸς τὴν ἰδέαν φύσιν. 

7H Car. XVIII. Ὅϑεν καὶ ταύτης τῆς ἀπορίας λύσις 
διὰ τί ποτε μᾶλλον ὄντων εὐόσμων τῶν ϑερμῶν τόπων 
οὐχ ἅπαντα ἐν. ἅπασι τοῖς ϑερμοῖς τὰ εὔοσμα, ἔτι δὲ 
μᾶλλον διὰ ví ποτε τὰ μὲν παρὰ τοῖς ἄλλοις ἄοσμα παρὰ 
τούτοις εὔοσμα καϑάπερ κάλαμος καὶ σχοῖνος ἐν Συρίᾳ, 
τὰ δὲ παρὰ τοῖς ἄλλοις εὔοσμα παρ᾽ ἐκείνοις οὐδὲν μᾶλλον 
ὡς δέ τινές φασι καὶ ἧττον" καίτοι κατὰ λόγον καὶ ταῦ-- 

τα μᾶλλον ὑπὸ γὰρ τὴν λεχϑεῖσαν αἰτίαν ἅπαντα ταῦτ᾽ 
ἐστίν. ἡ γὰρ ἀνωμαλία τοῦ ἀέρος καὶ τῆς τροφῆς ἑτέρων 
ὄντων τῶν εἰδῶν ἄλλη πρὸς ἄλλους ἁρμόττει. διὰ τοῦτο 3 
γὰρ καὶ αὐτῆς τῆς Συρίας βραχύς τις τόπος καὶ τοῦ χα- 

 Aduov καὶ τοῦ σχοίνου. καὶ πάλιν τὸ ὀποβάλσαμον καὶ 
τῶν. ἄλλων τῶν τὰς εὐοσμίας ποιούντων πρὸς μὲν τὴν 
οἰκείαν ... πρὸς δὲ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐώδη παραπλη- 
σίαν ἢ χείρω κρᾶσιν ἔχει. καϑάπερ συμβαίνει καὶ ἐπὶ 
καρπῶν᾽ οὐ γὰρ ἴσης πάντα δεῖ ϑερμότητος οὐδ᾽ ὁμοίας 
ἀλλὰ τὰ μὲν πλείονος τὰ δὲ ἐλάττονος καὶ μαλακωτέρας 
ὥςπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἕψομένων καὶ ὅλως τῶν κατὰ τὰς 

τέχνας γινομένων. ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τοῖς καϑ᾽ ἕκαστα &U- 3 
δηλον᾽ ἐν Αἰγύπτῳ γὰρ χείριστα τὰ ἄνϑη καὶ và ovega- 
νώμαϑ'᾽ ὡς εἰπεῖν ὅτι ὁ ἀὴρ ὁμιχλώδης καὶ δροσοβόλος. 
ἐν δὲ ταῖς τοιαύταις χώραις οὐ γένεται τὸ ὅλον εὐωδία 
διὰ τὸ μὴ γένεσϑαι πέψιν ἀλλὰ μᾶλλον ἐν ταῖς καταξή-- 
Qoig, ἐν ταύτῃ γὰρ ἐκπέττουσιν᾽ ἐπεὶ τὰ περὶ Κυρήνην 
διὰ ταῦτα εὔοσμα τά τ᾽ ἄλλα καὶ μάλιστα τὸ ῥόδον καὶ 
0 χρόκος. ἡ γὰρ χώρα λεπτὴ καὶ ξηρὰ καὶ οὐκ ἄγαν 
ϑερμὴ καϑαρῷ δὲ τῷ ἀέρι καὶ ἀνύδρῳ. πρὸς εὐωδίαν δὲ 
αἷ τοιαῦται τροφαὶ συμμετροῦνται᾽ τὸ δὲ ῥόδον καὶ ὁ 
κρόχος ὀλιγότροφα δι᾽ ὃ καὶ τῶν ἄλλων εὐοσμότερα. 
ϑαυμασιώτερον δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ τὸ περὶ τὰς μυρρένας ὅτι 4 
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τῶν ἄλλων ὄντων ἀόσμων ὑπερβάλλουσιν αὗται τῇ εὖὔ- 
οσμίᾳ᾽ καὶ γὰρ ἡ ξηρότης καὶ ἡ ϑερμότης οὐχ ἧττον ἀλλὰ 
μᾶλλον ἔν τισιν ὑπάρχει τῶν λοιπῶν καὶ τὰ ἄλλα δὲ 
σχεδὸν τὰ κατὰ τὴν αἴσϑησιν. ἔστι μὲν δὴ καί vt γένος 
ἴσως ὃ μεταφυτευόμενον εἰς ἑτέρας χώρας οἷον Κύπρον 
Ρόδον Κνέδον ἐμφαίνει τι τῆς δυνάμεως" οὐϑὲν μέντοι 
τῶν αὐτῶν ἀλλὰ καὶ πλατυφυλλοτέρα γένεται, λεπτὴ 
γὰρ ἐκείνη, καὶ τὴν εὐωδίαν οὐκ ἐγγὺς πρὸς ἐκείνην. 
οὐ μὴν ἀλλὰ τό γε πλεῖστον ἐν τῇ χώρᾳ τὸ αἴτιον καὶ 
τὴν ἰδιότητα ποὶεῖ πρὸς τὰ ἄλλα τὴν ϑαυμαξομένην. τὸ 
γὰρ αὖ πάλιν μικρόκαρπον εἶναι μήτε λευκὴν ἀλλὰ μέ- 
λαιναν οὐχ ὑπεναντίον πρὸς τὴν εὐωδίαν" ἄμφω γὰρ ἡ 
“ξηφότης᾽ αἰτιῶνται. δὲ ὡς μικρόμυρτον διὰ τὸ μὴ γένε- 
σϑαι τὸ οὐράνιον ὕδωρ ὡς ἐπιξητοῦντα τὸν καρπὸν, τὰς 
δὲ δρύσους οὐ βοηϑεῖν. τοῦτο μὲν οὖν καὶ εἴ τι τοιοῦτον 

ἕτερον 6 e φυμβαίγει δυνάμεις ἰδέας ἔχειν παρὰ τὰ ἄλλα 
κατὰ τόπους ἐνίους ἰδιωτέρων δεῖται λόγων. ὁ γὰρ κοι-- 
νὸς ὅτι πολλὰς ἀνωμαλίας αἱ χῶραι φέρουσιν ἀληϑὴς 

μὲν προβαπαιτεῖ δὲ καὶ τὰς οἰκείας δυνάμεις καὶ: duagia- 
Qog. ἔοικεν oUv ὁμοίως καὶ τὸ ἐν Κιλικίᾳ περὶ τὰς ῥόας 
συμβαῖνον" ὡς γὰρ ἐκεῖ περὶ τὸν χυλὸν ἐνταῦϑα περὶ 

τὴν ὀσμὴν ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰδιότης. ἐκεῖ μὲν οὖν αἰτιά-- 
σαιτ᾽ ἂν τις τὴν τοῦ ποταμοῦ γειτνίασίν τε καὶ φύσιν" 
ἡ γὰρ ῥόα φίλυδρον καὶ μεταβάλλειν φασὶν ἐξ ὀξέός εἰς 
γλυκὺν ἐὰν ἔχῃ πολυύδρίαν ὥστ᾽ εἰ διαρρέων ὃ ποταμὸς 
ἅμα τῷ πλήϑει καὶ τῇ ποιότητι ποιεῖ τοιαύτην μετα- 
βολὴν οὐδὲν ἄτοπον. ἐνταῦϑα δὲ πειρᾶσϑαί γέ τινα δεῖ 
ξητεῖν ἀἰτέαν ἥτις οἰχεία πρὸς τὴν εὐοσμίαν" &oixe δὲ 
μάλιστα τοιαὕτη τις εἶναι συντιϑεμένων εἰς ταὐτὸ πάν- 
τῶν οἷον τοῦ τὲ κοινοῦ καὶ τοῦ ἰδέου γένους τῆς μυρρί- | 

vig καὶ τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ἀέρος. αὐτό γε τὸ φυτὸν 
ὅλως ξηρὸν καὶ τὸ γένος τοῦτο μᾶλλον τῶν ἄλλων. δη- 
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Aoi δὲ ἡ στενοφυλλίέα καὶ ἡ μικροχαρπέωα, καὶ ἡ χρόα τοῦ 
καρποῦ, πάντα γὰρ ταῦτα ξηρότητος. τὸ δὲ ξηρὸν ὀλί- 
γον ὑγρὸν ἔχει τὸ δ᾽ ὀλίγον εὔπεπτον ἡ εὐωδία δ᾽ ἐν 
πέψει τῇ πρὸς ὄσφρησιν αὕτη δ᾽ ἀγλυκὴς καὶ οὐκ εὔχυ- 

- Aog. ἀπὸ μὲν οὖν τοῦ φυτοῦ ταῦτα προὐπάρχοντα ἀπὸ 9 
δὲ τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ἀέρος ὅτι τὸ μὲν ξηρὸν ὁ δ᾽ ἀὴρ 
μαλακὸς ἄμφω δὲ ταῦτ᾽ εἰς πέψιν τὸ μὲν τῷ συνέψειν ὁ 
δὲ τῷ καϑυγραένειν. ἐπεὶ καὶ ἐνταῦϑα a ἄγριαΐί τε τῶν 
ἡμέρων εὐοσμότεραι καὶ αἵ ἐν πφοθείλοις τῶν ἐν παλιτ 
σκίοις καὶ μάλισϑ'᾽ αἵ πρὸς μεσημβρέαν. ἅπασαι δ᾽ αὗται 
τροφὴν ἐλάττω καὶ τὸ πέττον πλέον ἔχουσιν δι᾽ ὃ καὶ 
οὐδ᾽ εὐαυξεῖς εἰς μῆκος ἀλλὰ ϑαμνωδέστεραι. καὶ γὰρ 
πάχος λαμβάνουσι καὶ σχίζονται μᾶλλον διὰ τὸ πολλὰς 
λαμβάνειν ἀρχὰς πέττοντος τοῦ ϑερμοῦ καὶ μερέξονται 
πανταχῆ᾽ τῶν δ᾽ ἐν τοῖς παλισκίοις εἰς ἕν μόνον ἡ ὁρμὴ 
Qu ὃ xal μήκη μὲν αἵ ῥάβδοι μᾶλλον λαμβάνουσι πάχη 
δ᾽ οὔ. καὶ ἐκ τούτων a βακτηρίαν καϑάπερ ἀλλοϑέ τὲ 
καὶ ἐν Σχιάϑῳ. κοινὸν δὲ τοῦτο ἴσως ἐπὶ πάντων τῶν 10 
δένδρων ἐστί. λοιπὸν δ᾽ οὖν εἰπεῖν διὰ τί ταῦτα οὐκ 
εὐώδη τούτων δ᾽ αἰτιατέον δρόσον τὴν πρόςειλον. αὕτη 
δὴ πολλὴ πίπτουσα καϑυγραένει τὰ μὲν ἄνϑη καὶ ὑγρό- 
τερα τὴν φύσιν ὄντα μᾶλλον τὰ δὲ ἄμικτα καὶ ξηρὰ ἔλατ- 
τον καὶ ἀσϑενέστερον. δι᾿ ὃ καὶ κρατεῖται μᾶλλον ἀπὸ 
τῆς αὐτῆς ὑγρότητος. ὁ δὲ μύρρινος ... σημεῖον δὲ καὶ 
τὸ εἰρημένον ὑπέρ αὐτοῦ μικρόχαρπος γὰρ εἶναι δοκεῖ 
διὰ τὸ μὴ λαμβάνειν τὸ κατὰ κεφαλῆς ὕδωρ (xavov. 
ὥστε τοῦ μὲν uvgoívov διὰ τούτων πειρατέον ἀναζητεῖν 

«βητὰς αἰτίας. τῶν δ᾽ ἐν τοῖς ψυχροῖς evoOuov τὴν ϑερ- ἢ 
αότητα τὴν ἐν τῇ γῇ νομιστέον εἶναι" πανταχοῦ γὰρ τὸ 
ϑερμὸν τὸ πέττον ἄλλοτε μὲν ἐκτὸς προςπέπτον ὁτὲ δὲ 
κατακχλειόμενον ὥςπερ καὶ ἐν τῇ τῆς ὀπώρας πεπαάνσει" 
παραπλήσιόν γὰρ τὸ συμβαῖνον" ἀντιπεριϊσταμένη γὰρ 
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ἡ ϑερμότης sig τὴν γῆν καὶ συνελαυνομένη πέττει. δεῖ 
0b καὶ τὴν γῆν μήτε πηλώδη μήτε πέειραν εἶναι μήτε 
γλίσχραν" διὰ γὰρ τὴν ὑγρότητα καὶ τὴν γλισχρότητα 
οὐχ ὁμοίως ἐργάσεται τὸ ϑερμὸν, ἀλλὰ χρὴ τοιαύτην 
ὥστε μήτε τὸ ἐκ τοῦ ἀέρος δέχεσϑαι ψυχρὸν τό vs ἐν 

12 αὐτῇ ϑερμὸν ἀποστέγειν καὶ ϑηρεῖν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ 
ἐν τῇ Ἰλλυρίδι βελτίων ἡ ἴρις 1j ἐν Μακεδονίᾳ, ἐν δὲ τῇ 
Θράκῃ καὶ ταῖς ἔτι ψυχροτέραις ἅμα καὶ ἀπεπτοτέραις 
ὅλως ἄοσμος" καὶ γὰρ ἡ γῆ πίειρα καὶ ἡ ὑγρότης πολλὴ 
καὶ ὃ χειμὼν ἔκτοπος" ἐν δὲ ταῖς ἀλεειναῖς καὶ λεπταῖς 
διὰ τὴν μαλακότητα τοῦ ἀέρος ἄοδμος" οὐκ ἴση γὰρ ἡ 
ἀντιπερίστασις. ἐξ ἀμφοῖν δὲ ξητητέον ὥςπερ καὶ ἐν τοῖς 
ὑπὲρ γῆς εὐόδμοις καὶ ἐκ τοῦ ἐδάφους καὶ ἐκ τοῦ ἀέρος 
τὰς δυνάμεις τὰς εἰς τὴν πέψιν συνεργούσας. ὑπὲρ μὲν 
οὖν τούτων ἱκανῶς εἰρήσϑω. 

Ca». XIX. Τὰς δ᾽ ὀσμὰς ἤδη τὰς ἀπ᾿ ἀλλήλων οἷς, 
καρποὶ μὲν οὐχ ἕλκουσιν οὐδ᾽ ὅλως οὐδὲν τῶν ἐν τοῖς 
φυτοῖς μορέων ὥστε γε καὶ ποιεῖν τι δῆλον. ὥστε καὶ 
παραφυτεύομέν γ᾽ ἔνια τῶν δριμέων οἷον σκόρδα καὶ 
κρόμυα τοῖς στεφανώμασι" φασὶ γὰρ ὠφελεῖν εἰς εὐω- 
δίαν. τοῦτο δ᾽ εἴπερ ἀληϑὲς δυοῖν ϑάτερον αἰτιάσαιτ᾽ 
ἄν τις ὡς τὸ κακῶδες ἀφαιρουμένων. ἕκαστον γὰρ δὴ 
τρέφεται τῷ οἰχείῳ καὶ ἕλκει τὸ συγγενὲς, ἀφαιρεϑέντος 
δὲ τοῦ ἀλλοτρίου καϑαρώτερον καὶ εὐωδέστερον τὸ λοι-- 
zÓv* ἢ ὡς καταξηραινόντων τὸν τόπον διὰ τὴν ϑερμό-- 
vato. καὶ πολυτροφίαν᾽ ἐν δὲ τοῖς ξηροῖς ἅπαντα εὐοδ-- 
μότερα. τοῦτο μὲν ovv ὡς ἂν καϑ᾽ ὑπόϑεσιν εἰρήσϑω. 

9 of δὲ χυλοὶ χωρισϑέντες ἕλκουσι, καὶ μάλιστα τό τε ἔλαι-- ὦ 
ον xal ὁ οἶνος. 0 δὴ καὶ ἄλογον φαίνεται ví δή ποτὲ τὸ 
μὲν ὕδωρ καὶ λεπτομερὲς ὃν τοῦτο καὶ ἄοδμον καὶ ἄχυτ 
μον καὶ ὅλως ὃν διειδὲς οὐ δέχεται τὰ δὲ καὶ ἔγχυμα wal | 
ὀδμώδη καὶ παχύτερα δέχεται ὁ δὲ οἶνος καὶ μὴ ἐμβαλ- 
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λομένων ἀλλὰ πλησίον ὄντων ἕλκει γὰρ τῷ ἔχειν τινὰ 
ϑερμότητα ἐν ἑαυτῷ" τοῦτο γὰρ τὸ ἕλκον, τὸ δ᾽ ὕδωρ 
ἥκιστα ἔχει. φύσει γὰρ ψυχρόν. δεῖ δὲ τὸ idebépepdd τὲ 
ἅμα καὶ διατηρῆσον μὴ οὕτω λεπτόν τι ὡς στεγνὸν καὶ 
φυλακτικόν τι εἶναι" τὸ μὲν γὰρ διΐησιν ὥςπερ ἠϑμὸς 
οὐκ ἔχον ᾧ στέγει" τὸ δὲ σωματωδέστερον καὶ πυκνότε- 
ρον εἴς τὲ τὸ δέξασϑαι καὶ τηρεῖν εὐφυὲς πρὸς ἄμφω 
συμμετρίαν ἔχον. ἅπερ ἀμφότερα τῷ οἴνῳ καὶ τῷ ἐλαίῳ 
συμβέβηκε. καὶ οἵ μυρεψοὶ δὲ τὰς ὀσμὰς εἰς τὸ ἔλαιον 
τέϑενται᾽ καὶ γὰρ ἄλλως ἁρμόττον πρὸς τὴν χρείαν καὶ 
ἅμα δύναται μάλιστα ϑησαυρίξειν διὰ τὴν ἀμεταβλησίαν" 
T0 δὲ ὕδωρ εὐϑὺς διαπνεῖ καὶ ὥςπερ ἐκπλύνει καὶ διΐστη- 

σιν. ἡ δὲ λεπτότης ὥςπερ εἴπομεν οὐ χρήσιμος. ἐπεὶ 
οὐδ᾽ ὁ ἀὴρ δύναται κατέχειν ἀλλὰ διαπέμψαι μόνον. 

τῶν δὲ ξηρῶν μάλιστα μὲν ὕσα μανὰ καὶ ἄοσμα καὶ 
ἄχυλα καϑάπερ ἔρια καὶ τὰ ἱμάτια καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦ-- 
τον οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅσα χυλοὺς ἔχει καὶ ὀσμὰς ὥςπερ 
καὶ τὸ μῆλον καὶ γὰρ τοῦτο δέχεται καὶ ἕλκει τὰς ἐκ τῶν 
χυλῶν ὀσμάς" ἔχγυλον γὰρ αὐτὸ μᾶλλον" χρὴ γὰρ ὡς 
ἁπλῶς εἰπεῖν uve κατάξηφον εἶναι τὸ δεξόμενον ὥςπερ 
τέφραν ἢ ἢ ἄμμον μήτε κάϑυγρον᾽ τὸ μὲν γὰρ διϊὸν οὐχ 
ἅπτεται ἐν τῷ δὲ διαχεῖται καὶ ἐκκλύξεται. διὰ τοῦτο 
γὰρ καὶ τὰ ἴχνη τῶν λαγῶν εὐσημότερα ψεκασϑέντα ua 
λακῶς ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν κυνηγίαν" ἐμμένει γὰρ μᾶλλον διὰ 
τὸ σφοδρῶς ἀπερείδεσϑαι καὶ εἰς βάϑος καὶ οὐχ ὥςπερ 
ξηρᾶς οὔσης ἐπιπολῆς οὐδ᾽ αὖ πηλώδους ὥςπερ ἐφ᾽ 
ὕδατι καὶ νότῳ. ἐναντία γὰρ καὶ τὰ πνεύματα καὶ τὰ 
ὕδατα καὶ ἀπόλλυσιν ἄμφω τὰς ὀσμάς. ἀλλὰ δεῖ καϑά- 
περ τὰ ἀπομάγματα τῶν δακτυλίων μέσην τινὰ κρᾶσιν 
ἔχειν. καὶ περὶ μὲν τούτων ἅλις. 

Car. XX. Ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ἥμερα τὰ δ᾽ ἄγρια τῶν 
ἀόσμων οὐκ ἀκολουϑεῖ κατὰ τὸ γένος ἀλλ᾽ ἔνϑα μὲν 
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εὔοσμον τὸ ἥμερον καϑάπερ v0-Q000v ἔνϑα δὲ τὸ ἄγριον 
ὥςπερ ἴον τὸ μέλαν καὶ ὁ κρόκος. ὃ δὲ ÉomvAAog καὶ τὸ 
ἑλένιον δριμύτερα καϑάπερ καὶ τῶν λαχανωδῶν τὸ πή- 
γανον. αἴτιον δὲ ὡς μὲν εἰπεῖν καϑόλου τὸ xal πρότε- 

gov λεχϑὲν ὅτι τὴν cyhgerditee ἑκάτερα λαμβάνει. δι᾽ 

ἑχατέρου τῆς ὑγρότητος καὶ ξηρότητος ἐξ ὧν αἵ ὀσμαί. 
ὡς δὲ x«9' ἕκαστα φανερὸν ἐπισκοποῦσι. τὸ μὲν γὰρ 
ἴον τό ys μέλαν καὶ ὁ κρόκος, οὔτε πολλῆς δεῖται τροφῆς 

ἐξ αὑτῶν 9^. ἱκανήν ... κεφαλόρριξα γὰρ ὥστ᾽ ἐν τοῖς 
ἡμέροις ἡ πλείων ἀπεπτοτέρα. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ τοῖς 
μὲν τέφραν περιβάλλουσι τοῖς δ᾽ ἐπιπάττουσι. τὸ δὲ 
ῥόδον καὶ ὁ ἕρπυλλος καὶ ὅσα ὅμοια τούτοις ἄγρια μὲν 
Ovv« ξηρότερα τοῦ συμμέτρου γίνεται Óv ὃ τὸ μὲν ῥόδον 
ἀσϑενὲς οἷόν τι ἄοδμον καὶ ἄνικμον 0v' οὐδὲ γὰρ τὸ ἴον 
τὸ λευκὸν ἐν ταῖς ἄγαν ξηραῖς καὶ λεπταῖς εὔοσμον οὐδ᾽ 
ὅπου ϑερμὸς σφόδρα καὶ ἔμπυρος ὁ «ijo ἀναξηραίνει 
γάρ. ὁ δ᾽ ἕρπυλλος καὶ τὸ ἑλένιον καὶ vaAA τὰ τοιαῦτα 
διὰ τὴν ξηρύτητα δριμείας ἄγαν ἔσχει καὶ σκληρὰς τὰς 
ὀδμὰς ἡμερούμενα δὲ μαλακωτέρας. d δὲ συμμετρία àv | 
ὅτι καὶ πέψιν ποιεῖ φανερόν. ἐπεὶ καὶ τῶν εὐωδῶν ὀ- 
σμαὶ πρὸς τῇ τοῦ ἐδάφους καὶ τὴν τοῦ ἀέρος εὐχρασίαν 

ἀπαιτοῦσιν ὥστ᾽ ἀναμίγνυσθϑαν μήτε κωλύεσϑαι wo" 

ὑφ᾽ évóg. ἔοικε γὰρ τοιοῦτον τι συμβαίνειν καὶ περὲ τὰ 
ἴχνη τῶν λαγῶν ὧν καὶ ἀρτίως ἐμνήσϑημεν. οὔτε γὰρ 
ϑέρους εὔοσμα οὔτε χειμῶνος οὔτε ἦρος ἀλλὰ μάλιστα, 
τοῦ φϑινοπώρου. χειμῶνος μὲν γὰρ ὑγρὰ ϑέρους δ᾽ αὖ 
ξηρανϑέντα δι᾽ ὃ καὶ μεσημβρίας χείριστα" τοῦ δ᾽ ἦρος, 

αἱ τῶν ἀνθῶν, ὀσμαὶ παρενοχλοῦσι" τὸ δὲ μετόπωρον 
σύμμετρον ἔχει πρὸς ἅπαντα τὴν κρᾶσιν. περὶ μὲν οὖν 
ὀσμῶν καὶ χυλῶν τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς καὶ καρποῖς ἐκ τού- 
τῶν ϑεωρῆτέον. ὅσα δ᾽ ἤδη κατὰ τὰς μίξεις καὶ τὰ mad 
πρὸς ἄλληλα καὶ τὰς δυνάμεις ταῦτα καϑ᾽ αὑτὰ λεκτέον. 
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Τάρας 4, 14, 9. C. 2, 7, ὅ. , 4, 
. 16, 2.. 5, 10, 3. 
Ταρασίαὶ ἴῃ Creta 8, 9, 4, 
Τάρρα 2, 2, 2. 
Ταῦρος 8, 2, 9. 
Téyse 9, 13, 4... 9, 15, 6. 
Τελέϑριον 4, 5,.2, 9, 45, 4.8. 9, 

20, 6. 
Τιάραιὶ in Asia min. 1, 6, 13. 
Τμώλος 4, 5, 4. 
[eser 4, 8, 8. 

Φαάλυκος in Megaride 28,31.» 8, 

2 

Τροιξηνία 9, 18,.11. 
Τύλος! ins. in mari rubro C. 2,5 

in sinu arabico 4, 7, 7. 5,4 
Tvoonvía 3, 17, 1. 9, 15, 1, 
Τυρρηνοὶ 9, 16, 6. 

, 5. 
T. 

wu 

"Tuqvcós 6, 7, 2. 

Φάλακραι ad Idam 3, 17, 6. 

2; 11. 
Φάρις insula Lotophagorum 4, 3, 
Φένεος in Arcadia 3, 1, 2. 5, 4, 6. 

9, 15, 7. 0:5, 14, 9. 
Φίλωκποι 2; 2, 7, 4,.14,12, 4. 
.16,2.3. 060,6,4..8,8,7. C. 

5, 4; 7. 5112, 7. ἢ, 14, 5. 
Φοινίκη 2, dM. Og 44. 
Φρύγες 9, 20, 9. 
Φρυγια à. 207 * $, 2. 
Φωκεῖς 8,1 
Φωκὶς 8, 8, A 0.2, 15, 2. 

Ζαιρώνεια 4, 11, 3. 
Χαλκπίας ins, Rhodiorum 8, 2, 9. 
Χαλκιδικὴ 4, 8, 8. 
Χαλκὶς in Euboea 4, 14, 11. C. 5, 

12, 4, 
Χερρόνησος ᾿ἀράβων. 9, 4,2. 
Χερρόνησος Ταυριλὴ 7, 18, 8. 
Χῖος €. 2,.45,,3. . 
ΖΔύτροι regio Boeotiae 4, 11, 8. 

Ψωφὶς 9, 15, 7. 

INDEX AUCTORUM A THEOPHRASTO LAUDATORUM. 

ἀναξαγόρας 3, 1,4. 0, 1, 5,2. 
ἀνδροκύδης 4, 16, 6. 
ἀνδροσϑένης C. 2, 5, 5. 
᾿ἀνδροτίων 2, 7, 2. 

' 10, 4. 
2; 1,.9.. C. 9, 

Agiotógulog 9, 18, 4. 

Δημόκριτος C. ἐν 8, 2. 2,11,7 
. 6, ὃ; a , 6. 6, 6, 1: ἣν 

10,3. 0, 17, E^ 
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Διογένης 3, 1, 4. 
᾿Ἐμπεδοχλῆς Ὁ. 1, 7, 1. 1, 12, 5. 

1, 13, 2. 1, 21, 5. 
Ἴππων 1,:9, 5. 8,2, 2, 
Κλείδημος 3, T 4. C.1,9, 3. 38, 

23, 2. 5,9, 10. 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 

Μενέστωρ 1, 2, , 9, 6. 

3 
3. 5 r^r 

17,3. 1,21, 6. 2,49. ME 

4 
5 

Πλάτων 6, 1, 4. Pe E 
Σάτυρος 3, 12, 
Χαιρήμων 5, 9, 

* 

X 

Χαρτόδρας 2, 1, 4. 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 

᾿Αβλαβὴς C. 4, 10,3. 

C. 1,10,6. 2,4,1. 6,17,13. 
τὸ ἀβλαστές C. 

ἀβοήϑητος 9, 16, 6. 
ἀβρότονον Y 0. .6, 16; T. 

citius e se- 
mine 6, 7, 3. Δ. e surculo C. 1, 
4, 2. inter coronarias 6, 1, 1. Év- 
λῶδες C. 1, 4, 3. — €. 4, 3, 2. 
— ἀβροτόνῳ ὅμοιον 6, 9, 6. 

ἄβρωτος καρπὸς 3, 12, 2. ῥίξα 
1, 9, 4. — 95, 1L7.-17,125;2; 

ἀγαϑὸς πρὸς 1, 10, 4. 4, 8, 7. 
cum dativo 9, 9, 9. cum genitivo 
56:111. 9 20, 4. 

ἄγαλμα e ligno sed cupressi, 
loti, buxi et oleae 5, 3, 7. ἐδέξι 
5, 9, 8. 

ἀγγείδιον 9, 6, 4. 
ἀγγεῖον 4, 12, 2. 

5, 6, 4. 
ἀγέννητος 6, 10, 1. 
ἀγεωργησία C. 2, 15, 1. 
VA LA Rei 1, 16, 2. 2, 11,8. 

ἀγήρως 8,1 
ἀγίγαρτος pto C. 1, 21, 2. 
5,145,155 575 $1 

ἄγπκυρα instrumentum putationis 

C. 3, 2, 2. 

1, H, L. €. 

ἄγλισχρος ὑγρότης C. 6, 11, 1. 
Mcd ὀσμὴ C. 6, 14, 12. 6, 

ἀγνόημα προςαγνοεῖν 9, 4, 8. 
ἄγνος àrborescit 1, 3, 2. inter 

frutices 1, 14, 2. ἀκρύκαπρος 
ibd. — 3, 12, 1. 2. 4, 10, 2. 9, 
5; 1. ^ 

ἀγνῶδες φύλλον 3, 18, 4. 
ἀγνώριστος 1, 2, 3. 
ἀγόνατος 4, E δι 
ἀγονεῖν 9, 18, 3. 
ἄγονος σπέρματα 1, 11, 1. ree 

1, 18, 4. δένδρον 2, 3, 4. τοῖς 
περικαρπίοις 4, 13, 1. boc 
6, 8, 4. ἀπὸ τῆς ῥίζης 7, 4 : 
ὕδατα ἄγονα φυτῶν €. 2, δ, 
yn 0. 2, 6, 2. — 8,11, 5. C. 
4, 2. 4,12,10. 
M e nucleo olivae 2, 

ἄγριος. ἁπλῶς des 8, 2. τῇ 
φύσει 3, 2.1. €. ὅ, ὅ, 8. ΔΝ 
οἱ ἥμερα in eodem genere 1,8,2. 
signa ἀγρίων 3, 15, L Compa- 
rantur ἥμερα et ἄγρια 3, 2,1 
C. 1, 15,3. 1, 16,2. sunt fer- 
tiliora 1, 4, 1, πυκνότερα εἰ ὀξω- 
δέστερα 1, 8, 2, ἐσχυρότερα 2, 
2,6, εὐοσμότερα 2,10,1, ἀρένεν 
βιώτερα 4, 13, 1. C. , 11,9; 
φιλόψυχρα καὶ ὀρεινὰ id 
9, 2, 4. ψυχρὰ C. 1; 16, 7. 8. 
αὐτόμαται γενέσεις 3, 1, 4, dar 



σπέρματος καὶ ἀπὸ óitne?, 1, 1. 
zw καὶ T] ἥμερον καὶ ἄγριον 3, 2, 
2. ἥμερα δένδρα ἐξ ἀαγρέων 3, 

- 94, 4. μεταβάλλει ϑεραπείᾳ 2. 
: ΒΆ, δ. ἐξημεροῦται τροφῇ καὶ ἐπι- 

ἱ μελείᾳ 2,2,9.11. maxime ἄγρια 

τ οἱ χάρπιμα 2, 10, 1. ἄρρεν καὶ 
,ἅγήλυ 1, 14, 4. —1,3,5.'0. 1, 
14,89. 1,11,2. 3, 8, 1.0.1, 
10, ὁ. 1 16, 5. 6. 10. 13. 1, 
18, 3. 2, 3, 6. 2, 18,1. ..5, 8, 
3. 5,12, 9. 5, 15, 4. 6, 13, 3. 
6, 16, 4. 6, 18, 9. 6, 20, 1. — 

(o ἀγρία ὕλη 1, 9, 2. δένδρα 3, Ἢ 
11, καρποὶ C. 6, 16, 1. λάχανα 
E E73, 6, 1: δάφνη 1, 9, 3. δρῦς 

1,5,2. sívs 1,9, 3. 
εἰγρεότης 3, 2,4 
εἰγριοῦσϑαι ὃ, 8, 2. “Ὁ, ὅ, 8; 6. 
ἴγρωστις ῥέξαι -γονατώδεις 1,0, 
, 7. 10. καυλὸς ἀσϑενὴς τὰ κάτω 

μεγάλα 1, 6, 10. φύεται ἐκ καυ- 
λῶν κατακοπέντων 2,2, 1. — 
δυςώλεϑρος 4, 10, 5. 6. 4, 11, 
13. 9, 13, 6. 9, 18, 2. ῥίζα 

"γλυχεῖα €. 6,.21,.1 
ἰγρώστει similis "c A marina 

| .4,6,06 
ἀΐἔγχουσα ἐπιγειόφυλλον 7, 8, 3. 

radix rubra 7, 9, 3. 
ἀΐγειν εἰς ἐνιαυτὸν 9, 16,6. τὰς 

ὥρας C. 1, 20, 4. πρὸς τὴν αὐ- 
τοῦ δύναμιν C. 6,2. 2. 

εἰγρυπνεῖν 9, 18, 1L. 
«y 0 y ἡ cultus 1, 3, ?. 9.5. 1,9, 1. 

C. 3, 13, 4, 3, 14, 2. 
αἰγώνιος φύλλον 3, 14, 2... ὃ, 

11. 
c: ἰδᾳδος 5, 1, 5. 
οἱδίαντον ἀείφυλλον 7, 10, 4. 

enera 7, 14, 1. 
'δέαρϑρος καρπὸς 8, 10, ὅ. 
Ἢ big oue e 8, 5, 2. — ὡς Ὁ, 

5, 3. 
διάφορος C. 6, 2, 4. 

THEOPBHR, Il. 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 

t5 quae cultum recusant3, 2,1. «vo- . 
νυματὰ πλεῖστα!ϊ,14,4, ἄκαρπα. 
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ἀδιάχυτος C. 4, 12, 2. 
ἀδόκιμος 9, 17, 1. 1 
ἀδράφαξυς species singula 7, 4, 

ἦς inter λαχανώδη 1, 14, 2. radix 
7, 2, 6. 8. σπέρματα φυλλώδη 
7, 8, 2. ἐμῳλοιοσπέρματον ibd. 
ἀκρόκαρπος καὶ πλαγιόκαρπος 
1,14, 2. 7,8,4. —3, 10,ὅ. 7, 

ἁ δρὸς καρπὸς 3, 10, 5. 2, 4, 2. 
2,0,4. 3,18, 6. 7,4, 3. 8, 
4,5,:185 7,4..:8,11, 2.5 0:4, 
13, 6. 

ἁδρύτης 7, 4, 11. Ὁ. 4, 12, 1. 
ἁδρύνειν 2,32,4. 4,11,3. 0, 

2,4 71:157. 5 158, ἃ. 8, 2, 6. 
8, 4, 4. 8, 6, 6. 8, 10, 3. 8, 
11,4. 9,11, 9. 9,14,4. . C. 
3, 21, 1... 4; 13, 4. 6. 

ἄδρυνσις C. 2,12,.1::4,12, 11. 
ἀδυναμέαθ, 18, 4. 
᾿ἀδυνατεῖν 9, 18,6. C. ὅ, 6,12. 
ἀδωνέδος κῆποι 6, 1, ὃ. C. l, 

12, 2. 
ἀειβλαστὴς C. 1, 11, 6. 
ἀειβλάστησις C. 1) ἸΙ, 6. 
ἀειδὴς C. 6, 6, 7. 42:0: 2, 4, 

11. 
ἀεέίξωον inter ποιώδη 1, 10, 4. 

σαρκόφυλλον ibd. 7, 15, 1. 
ἀείκαρπα C. 1, 22, 4. 
ἀειφυλλέα C. 2, 17, 2. 
ἀεέφυλλα quae sint 1,9, 8. στε- 

νοφυλλότερα 1,9,.4. παρὰ τὸν 
Tózovibd. ἡ ἀποβολὴ καὶ αὖ- 
ανσις κατὰ μέρος 1, 9,7. ὀψι- 
καρπότατα Ὁ. 1, 22, 4. — 1, 3, 
5.71,4,2. 1, 14, 3. 3, 2, 1. 
9, ὃ, 3. 3, 17, 1; θ,, 6,-2411 4, 
10,5. 9,06; 1. C. 1,10, 7.- 1, 
41; 6. 1, 13, 2. 1, 17, 6. l, 21, 
T. 2; 17, 2. 2, 18, I. 2, 19,2. 

ἄξωος C. 4, 15, 3. 
ἀὴρ τὰ τοῦ ἀέρος 8, 9, 5... 0.8 

2,4. 8,21,8, 5,1, 12. τὰ ἐν 
τῷ ἀέρι παϑήματα C. 5, 8, 1. 
ἑἕχάστης χώρας. 6,13,3. τρέφει 

17 
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καὶ αὔξει C. 8, 4, 2. d. οἰκεῖος 
διατελεῖ τὰ τῆς φύσεως C; 2, 8, 
7. συνεργεῖ ταῖς τροφαῖς C. 4, 
12, 5. συγκαταφέρει σπέρματα 
3,..,40 €..1,:5, 2: — ἀέρος 
ἀνωμαλίαι C. 3, 24, 2. διάϑε- 
σις €. 2,3, 3. δυρκρασία C. 5, 
8,2. κατάστασις 8, 8, 6. 2, 8, 
1. κατάψυξις C. 1, 13, 7. χρᾶ- 
σις 8, 7, Ὁ. 4, 15, 3. C. 1, 13, 
2. 1 14, 1. ^1, 20, 4. 2, 3, 8. 
3,3,9. 3,21, 5. 441,8. A, 
13, 3, /.0,17, 3. 13. ᾿μεταβολὴ 
6, 8,6. Ὁ. 1,17, 4. πύκνωσις 
C, 1, 13, 7. exAnoórme C. 6, 13, 
4. φύσις C. 2, 14, 2. ψυχρό- 
της Ὁ. 2, 9, 7. 4 12, 5. — ἀὴρ 
ἀνειμένος C. 5,4,4. διαγελῶν 
C. 4, 5, 1. ἐφεστηκὼς C. 5, * 
d. μεταβάλλων C. 1,17,4.- 
ἔξωϑεν C. 3, 9, 6. ὁ pond 
8, 10, 5. ὁ περιέχων 8, 7, 6. 
c 3, 22, 3.. 3, 23, 4. ἄνυδρος 

. 6, 18, 3. ἀχείμαντος C. 2, 
12, 4. δροσοβόλος €. 6, 18, 3. 
ἔμπυρος C. ὦ 13, 5... 6, 20, 2 
ἐπινεφὴς C. 2, 8, 4. 5, 12; 2: 
ἐρσώδης C. 3, 2, 6. εὐβλαστὴς C. 
1j13,17i εὐθιεευμὸρσίοι 1; 11, 5. 
εὐκραὴς C. 1: 11:8: 2, 3, 83. 
εὔκρατος C. L 13, 11. 1, 18, 5. 
εὐμενὴς C. 2, 1, 6. 3, 4, 4. 
εὔπνους 1, 13, 8. ridet 
4, 11, 8. εὔτροφος σ..2.»4; » 
2, 8, 1. ϑολερὸς C. D, 2. 
κατάξηρος C. 3, 22, 3, "I. 
βοος ibd. μαλακὸς 6, 8,1. «C. 
AA 35.2, 1,:.3..:273j 6..:.4, 
11, 8. ὁμιχλάδης C. 6, 18, 3. 
παχὺς. C. 5, 14, 2. περισκελὴς 
Ο. ὅ, 14, 8. σκληρὸς C. 1, 11, 
9. ὁγρὸς Ὁ. 2, 3, 6. 2,8, 1. 
arre wor l, 11, 5. — 5, 12, 1. 
ὅ, 14,1... 5,15,1. 6,19,3. 

ἀϑεραπευσία ἢ, 2, 12. 
ἀϑέριστος σῖτος 8, 11, 4. 
αϑερώδης E^ iai 11, 2; 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 

& 9o C. 4, 7,4. 
ἀϑησαύριστος 6, 4, 11. 
d9 40168, 4, 
& ϑραγένη 5, 9. 6. 
di gsiv C. 1, 22, 6. 
ἀϑιρύος ἀϑρόα "pesar 7, 18, δι 
ἄνϑησις 8, 2, ὅ. --- 8, ὃ, 3. C 
1,12,4. ὃ, 2, Ἵ. 9, 5, 4. 

αὔγειρος arbor humidicola silve 
stris sterilis 3, 1, 1. 9,4, 2. 9 
6, 1. 3,3, 4. C.1; 1 ἘΝ Uto: 
C. 1, 3, 5. μονοειδὴς 3, 13, 3. 
φλοιὸς σαρκώδης 1,2, 75. 3, 5i 
2. ὀρεινὴ καὶ πεδεινὴ 9, $ l 
ἕλειον 5, 0, ὅ. ἐν Κρήτῃ κάρπι, 
μος 2,2, 10. 8, 8, 4. —4, L 1 
4, 1, 4. 4, 13, 2. 0.4, 5,7 
9, 7,2; 

αἰγίλωψ γένος δρυὸς 3, 8,26. 
c tycAo gramen. 8, 7, 1. ἢ, 13 

9. 8, 8, 3. 8, 9,2. 8,11, 8. 
σπέρματα γεννᾷ παρὰ μέρος € . 
4, 6, 1. — €. 4, 10, : 2. 9,195, 9. 

αἰγίπυρος 3, 8, 3. 
αἰγὶς πεύκης 8..9, 3. 7. εὔχρως. 

ἔνδαδον ibd. 5, 1, 9. 
«à ota 9, 18, 2. 9. 
αἰδοιώ à6 σχέσις 3, 1,4. δες 

in seminibus ὃ; 2, 1. E 
c t4 oto 4, 14, 13. C. 1 θ δώ: 8E 
A2, 2. HH. σκληραὶ C. 5, 14, 2. 

αἱμασέα 6, 7, 8. 
αἱματώδης χυλὸς 6, 4, 6. 9. 

1, 1. 
αἴμόδωρον 8, 8,5 
&tvog via 1, 5, 3. φύλλα, 3, l. 
αἶρα gramen. φλοιὸς μονόλοπος. 

1,5,2. ὀρύξῃ ὅμοιον 4, 4, 10: 
- μεταβάλλει εἰς πυρὸν 2, 4, Ὡς 
8,3, 8: C.4,4, 5. y 93, 6. — 
8,4,06. 8, 1, 1.1. ; 16, 3. 
4, 16, 2... 4, 4, 11. 2 5; 2.9: 
5, 15, 5. SHE C 

αἴριον 9, 16, 6. 
αἰρώδης πυρὸς 8, 4, 6. i 
αἴσϑησις opp. λόγος C. —— 4 

6,9, 1: 6.129 6. ει 
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iuladnetiorov C. 6, 2, 2. 
"αἐσϑητικπὸς C. 6, 2, 8. 
αἰσθητὸς C. 6,9, 1. 
"ἰτέα αἵ ἐπάνω καὶ προτεραὶ C. 
“1,4, 6. φυσικὴ C. 5, 4, 7. οἷὖ- 
l m C. 06, 18, 7. ας γένος C. l, 
1218, 1. 1,21, 5. 6,11,12:/2, 
: 1.9. 
εὐἰτιᾶσϑαι C. 3,7,4. 4,11,8. 

/, 6,7, 13. 6, 19, 1. 
εὐκάϑαρτος C. 1 15, 1. 
ιχκαλύφη dst d 
εὐκαιρέα ἔργων C. 5, 15, 3. 
εὐκαμπὴ ς ὃ, 10,4. ὃ, 1h12. 
ἐξκανϑα ἡ 4. πᾶσιν ὥςπερ φύλ- 
| λον 1, 10, 6. 
ἐἔχανϑα ἄκανϑαι ἁπλῶς 6, 1,8. 
- ἀχανικαὶ 4, 0, ἊΨ ξενὶς. C. 6, 

11, ,19. —9,18,1 
d. διψὰς in Arabis 4, 7, 1. 
d, βασιλικὴ C. 1, 10, 9; 

(e ἃ, αἰγυπτέα δάκρυον ἀφίησι 
Ι 4, 2.1. 91,2. €.6,11, 

9. Descr. 4, 2. 8, 
| . ἐνδικὴ δάκρυον ἀφίησι 9 

1, 2. 5 4,,4,,.Α2. 
. ἡ ἰξίνη ᾿καλουμένη 9, ἢ; 2. 
. ἄφυλλος in Gedrosia 4; 4, 
13. 

. λευκὴ τρίοξος in Ariana 4, 

ἕν. 

LI 

ΠΥ ἀτρακχτυλὶς 9, 111; 
ἀκανϑικὸς 6, 1,8. -3 φύσις 

ὀψίκαρπος 0, 4, 6. λαχανώδη 
7, 1, ὃι 

εξκανθοῦσϑαι 7, .6,:2. 
εὐκανϑοφόρος 3, 18, 2. 
M qr Qe m οἰτένος 1, 10, 6. 

φύσις 6, 3, 7. πρόςοψις 4, 3, 
1l. φύλλον 9, 4, 3. 9. 11, 9. 
ὅλως 0, 4, 1. ἐχῖνος 3,10, 1. 
δένδρα 3, 3, 2. — 3, 11, i9, 
16,2, 0,1,2,. 9, 4,7. C. 6, 
12, 9; 

ιἀκανέξειν 6, 4, 8. 
ἀκανικὸς 4, 6, 10. 
utxevog inter ὑλήματα, φυλλά- 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 259 

xovQov 1, 10, 6. 6, 1, 3. 6, 
4, 3. τὸ ἀνϑὸς ἐπ΄ αὐτῶν τῶν 
σπερμάτων 1, 13, 3. 

ἄκανος σπερματικὸς θ, 4,.9. 
ἀκανῶδες γένος θ, 4, 8...-.2)9 

κύησις 6, 4, 8. τὰ ἀκανώδη 
χαϑ’ ἕκαστον ἔχει τὸ ἄνϑος 1, 
13, 3. 60, 4, 11. 6, 6, 6. 

ἀκάφδιον ξύλον 9, 12, 1. 
ἀκαρπεῖν ὃ, ὃ. 4. C. 1, 17, 9. 

1, 204 € .8; 16, 8. 5, 9, 9. 
ἀκαρπία ὅλως €. 4, 11, 6. unde 

€. 1, 16, 5. διὰ ᾿πήρωσιν. ἅ, 
14, 8. 

ἄκαρπος opp. e^ p av 14, 3. 
τὰ δοκοῦντα ἅ. 3, 1, 8; 4, 
2. τῶν ὁμογενῶν C. d 9, 9. 
τὰ ἄρρενα τῶν ὁμογενῶν 9, ὃ, 
7. γένεσις C. 1, 5, 8. διὰ πλῆ- 
tog τροφῆς C. L 9, 1. unde 
.&. flant €. 2; 10, 1. μακροβιώ- 
τερα €. 2, 11, 1. — 1, 3, ὅ. 1, 
42. 2, 2,8. 9,3, 6. C. 1, 
Ὁ, δ. 1,:38/8^c1,:18,3. 14, 
21,5. 2,9,7. 3,7, 4. 3,11, 
Ll. 5,12, 9. 

ἀκάρπωτος yn C. 3, 13, 3. 
ἀκατασκεύαστος 9, 16, 6. 
ἀκέραιος δ. 13 tl. 
ἀκέλυφος C. 1, 17, 8. 
ἀκέφαλος 1, 4, 10. 
ἀκιδῶδες σπερμάτιον 4, 12, 
ἀκίνητος C. Ὁ, 10, 10. 
ἄκλαστος C. 1,15,1. 
ἄκλων 6, 6, 2. ; 
ἀχμάξειν 4, 6,4. 4, M 6.. 5, 

1, .4..H, 3, 4. 9, 15, 
ἀκμαῖα ἔργα C. & 10, ds 
ἀκμὴ 1, 7,2. 5, 1, 3. 7,98, 4. 
0.43, 7. 6, 11, 13. 6, 17, 
ὃ, βλαστήσεως 2, 19,2. 

ἄκνισος C. 2, 4. 6. 
ἄκολλος C. 6, 10, 3. 
ἀκολουϑεῖν 1,32,2. €C.4, 1I, 

9$. 5, L, 12..5, 16, 2. 
ἀκόλουθος 8, 5, 93. 

3, 9, 1. 

H7 

6, 20, 1. 
€. 6, 5,6, 
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ἀκόνη 9, 20, 4. ᾿ 
ἀκονίατος 8, Ed C. 4, 16, 1. 
ἀκόνιτον 9, 16, 4. ἄχρηστον 

τοῖς μὴ ἐπισταμένοις 9, 16, 7. 
ὅκα δου σῖτος etc. 4,4, 2. 6.4, 

13, 4, 16, 2. 6, 10, 6, 
ἀκόπφιστος G. 4, 19, 3. 
ἄκοπρος 8, 6,14.,/ .8..7.;:, 
ἄκορνα φυλλάχανϑον 1, 10, 6. 

6, 4, 3. Descr. 6, 4, 6. 
ἄκος 2, 8, 4. C.. 3, 6, 4. 
ἀκρασία C. 3, 2; 5. 
ἄκρατος C. 6, 4,06. 6, 12, 7. 

6, 17, 6. — οἶνος 9, 8, 6. 9, 
1, Ὁ, 

ἀκρεμονιπὸς 4, 0, 8. 7,1,8. 
7, 8, 3. €. 2, 12, 2. 

ἀκρεμὼν 1, 10, 1.555,13, 8» 1, 
14, 2. A, 6, 8. : €. 5, 4, 3.— 
ἔχουσι ἐν ἑαυτοῖς ἀρχὰς ξωτι- 
xog €. 1, 12, 9. γένεσις ἀπὸ 

25.1, 1. 2. φυτεία. ἀπὸ &. 
) 1,901,683. 
,2. e qua materie fiant C, 6, 

: ἌΓ᾽} 
βεια C. 3, 20, 5. 

ἀκριβολογεῖσθαι, 3,9. 1, 

m 8, 6, 
7. 0, 11, 2, — - oig ὑπὠρείαι 
οἰκειόταται 2, Η: 

ἀκοόκαρπα 1, "» 2. 9,18, 12. 
7, 9,.A. ;:8, 9, 

ἄκρος C. 6, 16, rs 6, 17, 3. 
ἀκροσχιδὴς ὃ, 11, Ἢ 
ἀκροφυὴς 5i 
ἀκρόφυλλος 1,.14,.2, 
ἀκτέοςϊ πρωΐβλαστον 3, 4, 2. 
ἀκτὴ inter ἄκαρπα et φίλυδρα C. 

1, 1,3. Describ. 3, 13, 4, ἄοξος 
1, 5, 4. μήτρα 1, 6, » "eed 
ἔχει "tons 1, 8, 1. - 4, 13, 2. 

ἄκτινον ξύλον ὅ, 3, 3. 
ἄκυλο ς fructus φελλόδρυος οἱ 

πρίνου 3, 10, 3. 
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καρπὸς ἐξ à. C. 5, 

T 
, 6. 

ἀλεεινὸς 4,5,2. 8, 8, 1: " 
7-33, 6. δ, 28, δ. 4, 12, δὲ 
5, 12, 3. 11. 9, 14, ὃ. 6, 18,. 
12, 

ἄλειμμα Laon 9, 20, 2. 
ἀλεξητήριον 7, 18, 4. 
ἀλεξιφάρμακα 9, 15, 7. m 

19, 2; 1 
ἄλς ᾽ἅλες οἵ παραβαλλόμενοι Tof. 

φοίνιξυν C. ὃ, 17, 1. ϑ 4, 6. 
6, 10, 8. Y 

ἀλήϑειν 4, 12, 18. 
ἄλϑαια 9, 15, 5. 9, 18.1 3 
ἅλιμον enecat cytisum 4, 16 * 

C. 5, 15, 4. 0, 10, 5; 
ἁλίπεδα 1, 15, 2. 
ἀλιπὴς 9, 1, 3. : 
ἁλίσκεσθαι morbo 4, 14, 4. 
yc genus quercus 3, 8, 

255.9, 1, 
Chywriel 2^ Ὁ, 1, 7, 9. 
ἀλλήλων κατ᾽ πλλήλου, 3, 12, 1; 

παρ᾽ ἄλληλα 4, 3,.1. 
ἀλλοῖος 1, 93,2. 1, 6, 8. μορφὴ 

C. 5, 6, 9. - 
ἀλλοιοῦν 8, 7, 4. .9, 16, 2. Qi 

1, 9, 3. .2, 16, 3. T 17, 6. 
4, 4, 8. 4, 12, 11. (9, €. 
5, 16, 1... 6, 7,1. 5. E 
διὰ ϑεραπείας €. 2,14, 1. αὖ-- 
τομάτως C. 6, 3, 3. toogaig. 
C. 3, 24, 4. oe 8, 24,4. 

diiotócig C.N 4 A 5.2. 
5. 1,7;/:5,. 29 95 TE 2, 14,. 
2. 5. 4, 4, 1L. 4, 5, 5. 5,4,5. 
"enn 6, 3, 2. 6, 6, 7. 6,. 

γ 9. 6,8, 4. - &g ποιοῦσι ὧραι: 
vindi xol ἀὴρ C. 4, 5, 5. 

di2élpebg col 8, 6. TQO 
C. 4, 9, 2. τόπος ὃ, 2, 2. -10v* 
τῷ ξῶντι τὸ μὴ ζῶν 1, 4,8. - - 
.2,5;4^ Θ᾽ ΣΝ 5 3, 18, 

4, 8, 4. 4, 6, 5. 4, 16,3. 5, 6, 
5,14, 8. 6,7, 7. 6,17,12. 6,19, 

ἀλέα C. 1, 12, 6. 2, 11, 8. 
19, 3. 3, 6, 5.. 

6 , 

e 



τῶλμῶν, quod vocabulum mon est 

i in sia 5, 4. 8, 10, 1. C. 

: 6.10, 4 
᾿ἄλμη 4, 6, 10. 9, 4, 3. cun 

mi 8. ὅ, C. 2, 7, 5. 3, 17, 
19, 22, 3. 3, 24, ὃ. ^y Mn 
1, 4. 5, 6, 10, 5, 9, 6. 5, 10, 

E19. 6, 10, 4. 
&1uvolc4, 3, 5. σοῦ, ἦν 2532, 
ἐπθ, 3. 3, 6,3... 5, 15, 4. 6, 10, 

| : 1. 4. 10. 
ὡλμυρὸς A, 75.04. 072, 5, 1. 0, 
- 3, 5. 6, 10, I. — γῆ C. 5, 4,12. 

χυμὸς 6, 1, 3. 6. 
ιἀλμυρώδης C. ἃ, 17,2. 
jitudóns 8, 7, 6. €.. 2, 16, 8. 

3, 6, 3. 3, 17, 2. 6, 3, 2. 6, 10, 4. 
ἀλοᾷν C. 4, 6, 5. 4, 12, 8. 9. 
penu c 1, 13, 4. 
ιἰἀλόπιστα λα 5; 9, 8. 
ἀλσένη 9, 13, 3. 
pHisdans, 4, 2. 3, 1,1. 8,5; 4. 
LES $743. 52,1L L 
᾿ὡλυκὸς 4, 3, δ. 'C. 2, 5,3. 9, 
| 1, 4. 6,10, 1 τ ὕδως 1, 5 1. 
ἀλυκότης Ὁ. 2, 5, 4, 9, 17, 8. 
i$Aoudüng 9, 11, 
᾿ἀλυπέα 2,4,2. 

2.8, 11, 3. 9,9, 1. ἄλφιτον 8,8, 8, 
εἀλφὸς 9, 9, 4. 9, 12, 2. 
uiAaméxovoog σταχυώδης 17, 
Εἰ 11,2. 
ἄλως area 9, 1, 3. 8, 11, 7... 9, 
PF E86 165:0..4, 13, A, ;4, 16, 2. 
- .5, 6, 9. 
ὡμαξικὰ τὰ 5, 7, 6. 
ὡμαξοπηγίέα 5, 7, 6. 3, 10, 1. 
(t qp e Q απο 0 g inter coronarias 6, 1, 1. 

6, 7, 4. 0 φρύγιος 6, 8,. ὃ. inter 
aromata 9, 7, 3. ὁ χλωρὸς C. 
1, 4,1. ἀἁμάρακον ἀείφυλλον 
1, 9, 4. 

utpavoog 6, 2. 5.8. 
3,1. 

ιἀἐμαυφοῦσϑαι 9, 14, 3. 
utu&v 9, 11, 7. 9. 
εἰμβλοῦσϑαι 4, 14, 6. 

ἄνϑος 6, 
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ἀμβλωπὴς C..3, 15, 2. 
ἄμβλωσις C. 5, 9, 13. 
ἀμενηνὸς φύλλον ὃ, 9...1.00 4, 

1 12, 2. σπέρμα C. 1, b, Δ 1, 
19, 1. .4,.4,3. κλῆμα €.. 8, 
14, ὃ. 

ἀμεταβλησία C. 6, 19, 3, 
ἀμετάβλητος C. 6, 10, 2. 
ἀμιγὴς.͵ C. 6, 17, 1. 
ἄμητος πυροῦ 3, 4, 4. 
ἀμεξία C. 4, 10, 2. 6, 12,.. 
ἄμισχος φύλλα 1, 2, Ί. 3, 1, 9. 
& upon; γῆ 4, 8, 12. C. 2, 4, 1. 
du oy ἐλαίου C. 1, 19, 3. 6,8, 3. 
ἄμπελος φλοιὸς 1, 5, 2. μήτρα 

1, 6, 1. ξύλον γλισχρὸν 5, 9, 4. 
δίζαι 1, 6, 3. 5. Ἀληματαὶ, 8, 9. 
ἕλιξ propria vitis 1, 2, 2. βλα- 
610g C. 6, 12, 9. ὀφϑαλμοὶ 1, 8, 
9- φύλλα L 10; 4. 58 7.9. 
ἄνϑος 1, 13, 1. 3. fructus, 1, 
11, 4. ἐγρότης 1, 12, 2. €; 8, 
22. 6. δεὲ C.5, 9, 10. χυλὸς 
1, 91, 1: φίλυδρον 2, 7, 1. x0à- 
λῆς τροφῆς δεῖται C. 2, 4, 4. 
3, 11, 4. πρωΐβλαστος 1, 15, 1. 
πρωΐκαρπος 1, M. εὐτραφὴς 
3,5, 4. duratio 4, 18, 4. χώρα 

᾿πεδινὴ οἰκειοτάτη 2, 5, 7. ἐκ 
τῶν νέων βλαστῶν φέρει καρ- 
πὸν 1, 14, 1. scandit C. 2, 18, 
2. ὀσφραντικὸν & 2. 18, 4. 
ἀμπέλου φυτὰ C. 2, 16,1. 2, 
18, 1. 5,17, 5. ἀπὸ τῶν xÀn- 
μάτων βλαστάνει 2:1, 9.0011, 
8, 1. :1,:12; 9. ἐκ καρποῦ 
χείρων 2, 2, 4. €.1, 9, I. "τὰ 
φυτευτήρια qualia rud oporteat 
2,5,9. 0,3, 11, ομό- 
σχεύουσι. τὰ φυτὰ 2, n 9. es νοφ- 
ϑαλμισμὸς €.1,6 8. φυτευο- 
μένη παρὰ φύσιν ἄκαρπος 2, 5, 
7. διακάϑαραις 2, 7,2. Ἢ 3, 
13. uva maturescente non est 
tangenda 2, 7, 5. κλάσεις C. 2, 
14, 4. τομὴ C. 3, 5, 9. 3, 7,7. 
interserunt hordeum C. 3, 10, 3. 
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cultara vitis C. 3, 11. ἀγέγαρτος 
quomodo fiat C, 9, 6, 13. μετα- 
βολαὶ ὡς τέρατα 2, 8,1. κπαρ- 
ποί ποτὲ ἐκ στελέχους 2,.5; 3. 
καρπὸς ἄνευ φύλλων 2, 8, 3. 
C. 5, 4, 1, mutat colorem fru- 
ctus 2, 3, 2. C. 5, 8, 1. morbi 
4, 14, 2. 6. τραγᾷ 2, LU 6.01; 
5,5. 1,17, 10. 5, 9, 10. μαι 
vouévy C. 1, 1P^8 7 X2 3S 
laurus et raphanus infesta 4, 16, 
6. C. 2, 18, 4. ficus et olea 
infesta C, 8, 10, 0. ὅσα γῆς εἴδη 
τοσαῦτα καὶ ἀμπέλων 2, 5, 1. 
C. 4, 11, 6. genera secundum 
τομὴν 0.3,2, 3. γένος μὴ τε- 
λεοπαρποῦν 1 13, 4. πρωτύ- 
τόμος 4, 14, 6. πρωΐα et ὀψία 
0.1,18, 1. 4,11, 2. ἀφυταῖος 
C. 3, 15, 5. κχάπνεος 2,9,2. 
0.5, 8, 1. x«v9uosos dotbv: 
μένη C. 2,:15, ὅ. λευκὴ C. 1, 
20,5. 3,11,1. in Indiae mon- 
tanis 4, 4, 11. in Tmolo et Olympo 

in insula Tylo 4, 
7,8. Singularis in Ida 3, 17, 4. 

3, 15,83. 3, 17,3. 4, 
14,13. .4, 15, 1. 5, 4, 1. 5, 

M μ- Οἱ "o 

— 

O5 Lou 

a N 
-- 9o 

Qv E E 

$5 Q» Q3 3 — Dc 

eoo 
ὧν 

Φ κα g NR M À eo La n 

X a 
6. 6, 12; A. 

ἀμπέλου ἀγρίας δίξζα 9, 14, 1. 
9, 20, 6. 

ἄμπελος marina 4, 6, 2. 9. 
ἀμπελοφόρος γῆ Ο. 2, ῷ 4. 
ἀμπελουργεῖν C. 8, 7, 3, 

14, 1. 3, 15, 1. 
ἀμπελουργέὰ 0. 8,.14,2. 3. 

15, 1. 
ἀμπελουῤγοὶ C. 2, 4, 8. 
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ἀμπελὼν 9, 10, 3. 
ἄμπωτις 4, 7, 4 ^ 0r 93, 5,2 

boi» ibd. ̓ προανϑεῖ τῶν QUA. : 
λων 7, 19, 1. C. 1, 14, 4, zooi-- 
βλαστεὶ ἐ 9, 6. qviog Xe97t01- 
ἐλαώδης 1, 12, 1. “ἀποβάλλει. 
τὸν καρπὸν πρὸ τοῦ πέψαι 2: 
8, 1,. καρπὸν φέρει ἐκ τῶ 
ἔνων βλαστῶν 1,14,1. προφαΐ. 
νει παρπὸν πολὺν C. 2, 11, 11. 
εὐβλαστὴς C. 1, 10, 2, ΡΞ 
ἀπαϑὴς 4, 14, 12. χαλεπὴ €. 8 
10, 6. eultura C. 3, 18, , ivog- 
ϑαλμίζουσιν C. τ 9; 1 ᾿βλα- 
στᾶνει φυτευομένη 2, 1, 3.ese- 
mine peior 2, 2, 5. C. 1, 9,1. 
ἀπαγριοῦται 2, 2, 9. ϑεραπε 
μεταβάλλει 2, 2, ΤΊ. - ἣν κολά- 
£ew 2, 7,6. C. 1, 17, 10. 2.14.1. 
4. 5, 9,11. stercore suillo examara 
fit duleis 2, 7, 7. C. 3, 9, 3. mu- - 
tatio C. 3, 17, 6. germinatio 8, 
ZW fundit "aerymar 9,1; Z- 
5.— 8,11,4. 3,12, 1. δ: $ 
APA, 9, 9. 9, 19, I. "C 
3,2. 1,35, 9: ^20 T 
22,7. 2,08; ΘΟ TTL IAE 
15, 1..*27 16, 8. 3, ὃ, 8. Ξ 
10, 2. 4, 1, 6. 5,4, 1. 5, 10, . 
5,106,4. 5,"1, 4 * 18, 
6, 11, 15 

τὸ περιέχον 1, 11, l. “πέριξ 
μένη κελύφει ξυλώδει 1;115 
C. 6, 16, 7. 6, 6, 8. 

ἀμύγδαλον C. 4, 2,1. 
ἀμυγδαλώδης καρπὸς 4, 
ἄμφαυξιες ἴῃ ἐλάτῃϑ, 7,1. 
ἀμφίβια!, 4, 3. 
ἀμφέδοξος 1, 22. 2; 
ἀμφέεργος y19,23,1. - 
ἀμφίκαρπαΊ, 16, I2, 3 
ἀμφέφυα 5,1," Ὁ 
ἄμωμον 9, 1, 5. 
ἀναβάπτειν 8, 18, 6. 

9 : 
9,9,8,. 



"Δναβιώσκεσθαι 4, 3, 11, 4, 
114; 12. 4, 16, 2. 

! ἀναβλαστάνειν 2,.8.,8ὃ... 9,1; 
256..83,17, 3. 4, 2, 8. 4, 14, 
113. 7, 10, 1. C. 4, 11, 4. 5, 13, 4. 

| or pede 3 δι. Ἰ0,8 5, 
» 13, 5. 

Ἰάναγκαϊζον τὸ 1, 4, 8. — og 4, 
LEA, E 
ἀνάγκη 6. 2,06, 1. 2,10, 2. 2, 

11,7. 2,13,5. 6, 3, 4. 
τἀναγλυκαίνεσθαι C. 3, 22, 3. 
τἀνάγειεν εἰς ὕψος 1, 3, 2. πρὸς 

τὴν φύσιν 1, 5, 5. πρὸς ἀρχὰς 
"0..1,21, 4. εἰς οὐσίαν C. 4, 6, 

bn ἔνι. εἰς Ἢ wem καὶ σημεῖα C. 5, 
Cm 

bia 4 o. 8, ἐν 4. 
s&vaddxvetv C. 3, 17, 4, 
pesos C. 1, 10, 4. 8, 10, 

8. 5,54 
| opens 13, 3. 

I: |» 9, 20, 4. 
ιἀνάδηξις C. 9, 17, 5. 
άναδιδόναι S, 1, 6... C. 5, 9, 3. 
εἀνάδοσις ὑδάτων C. 1, 18, 6.— 
BE ἀϑρόα δένδρων C. 2, 1 
ἀναδρομὴ C. 4, 5, 1. 
᾿ἀναξητεῖν C. δ, 18, 11. 
ἀναξυμοῦν C. 2, 1,3. 3, 23, 4. 

5 i5, 9,12. 5.15. tds. 6, 1, 5. 
᾿ἀναθεραπεύειν βλαστοὺς 4, 

- - 18, 3. 
ἀναϑερμαίνεσϑαι 9, 6, 3. C. 

5, 9, 12. 
ἀναθεωρεῖν!, 5, 1l. 8, 2. 
ἀφναϑυμέασις C. 5, 12, 
ἀνακαϑαΐίρειν 1, 8, 8. .1, 9, 
ἀνάκανθϑος ἐχῖνος 3, 10, TO 
φύλλοις 60, 9, 2. — ὃ, 12, 9. 
4,2. 

üvoxiació φύλλων 1, 10, 2. 
ἀνακολυμβᾷν 4, 6, 5. 
ἀνακομίξεσϑαι Ό. 2, 4, 6. 
ἀνακυκᾷν C.0,1,5 
ἀναλαμβάνειν 5, * 2. 
ἀναλάμπειν C, 4, 13, 6. 

9, 18, 8. 

js 3. 

6, 
3. 
1, 
ds 

» 
ἕς 
6, 
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ἀναλίσκειν 3, 0,8. 
ἀναλλοίωτος C. 4, 12,2. 6,10,3. 
ἀναλογία 1,1, 4. 1, 1,11. 4, 

1,4. C. 1, 16, 4. 5 4, 4, 9, 11. 
ἀναμάχεσϑαι C. 93, 2, 5. 
ἀνάμιξις C. 4, 15, 4. 
ἀνανϑὴς 1, ὃ, 5, 1, 14, 3. 3, 2, 1. 

9, 12, 4. 1, 7, 4. C. 2, 19, 1. 
οὐδεὶς χρόνος ἀ. 6, 8, 4 

ἀναξηραέΐίνειν θ, 3, δ: » 71. 
4. €. 5, 14, 5. 5, 16, 1. 5,17, 2. 

ἀναξήφανσις 9, 1, 3.- 
ἀνάπαλιν 2, 0.12. 5,06,1. 7, 

4,9. 8,3,51. €. 2, 9, 4. 
ἀναπιδύειν C. 6, 4, 
&vazívtuv 0, 8, 6, T. 
ἀναπληροῦσθαι C. 4, 16, 2. 
ἀναπλήρωσις 9, 2, 6. 
ἀνάπλους 4, 7, 9. 
ἀνάπνεῖϊν 9; 9, 6. 
ἀναπνευστικὸς C. 6, 5, 5. 
ἀναπνοὴ 1,5,0. ἀπὸ ϑαλάε. 
της 6, 2, 4. 

ἀναπόμικτος χυλὸς C. 6, 8, 4. 
ἀνασκάπτειν 8, 18, 5. Ὄ. 1l, 

15, 1. 
ἀνάστημα στελέχους 2, 6, 19. 

σπιϑαμιαῖον 9, 9, 5. 
ἀναστομοῦν͵ C. 2, 5, 4. 
ἀναστόμωσις C. 3, aT, 6. 
ἀνατέλλειν ὕλη 3. 1, 6. φύλλα 

7,13, 9. 0.4, 4, 10. κύαμος 
8, k;. 8. σίλφιον C. 4,9 5,7. 
σπέρμα C. 4, 6, 8. 

ἀφιατεϑάναι 8, 4, 6. 
ἀνατολαὶ 9, 15, p. 
dvo 0j 1, 1, A. 
ἀνατρέπειν ἀρούρας 8,.9, 1, 
ἀνατρέφειν ozotoyu C, 2, 1 6. 
ἀνατρέχειν πρὸς βλάστησιν C, 

1, 12 3. σπέρματα C, 8, 23, 3. 
ἀναυξὴςὴ Iw hes 1, 8, 4 ---- 

0. 4,6, 3. H. 3. 5, 2. 
ἀναφέρειν πρὸς τὸ τέλος C. 3, 

2, 3. ἐπὶ τὴν χώραν C. 3, 21, 3 
ἀναφορὰ 1;:1,:4.,312 «461 4, 
ood 4, 10, 3. 6, 12, 6. 
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ἀναφύειν 2, 2, 9. 3,1, 2. 8, 
2; :3;* .8,:06, 11. :0.* 5, 15, h 

ἀναφυφᾷν 9, 12, 1. 
ἂν coger χώρα ἀνακεχωρη- 

κυῖα 9, 7, 4. 
ἄνδηρα 7, 158}, E Ὁ 8, 15, 4. 
ἀν δράχλη arbuscula, describ, 

93, 16, 5. φλοιορραγὴς l, 5, 
2. 15.2. ἀείφυλλον 1, 9, 
3. 8. ἰδία ὀρεινῶν 3, 9, 1. 
eum domestica germinat. 3, 4, 2. 
bis fructificat 9, 4, 4. ὀψίκαρ-. 
πος 3, 4, 0. 3, 6, l. βραχύρ- 
oifov 7, 2, 9. usus ligni 5, 7, 
6. — 4, 4, 2.. 4, 7; 5. 4,15, 
1... ἡ, 1,L 20:9, 4, 3. 

ἀνδροάχνη oleracea C. 1, 10, 4. 
4, 3, 2. 

ἀνδριαντοποιὸς 9, 18, 4. 
ἀνδρομήπης φοῖνιξ 2, 6, 7. 
ἀνέλαιος €. 2, 8, 8. 
ἀνεμώνη ἐπιγειόφυλλον 7, 8, 3. 

hieme floret 1, 10, 2. — 6, 8, 
K 3, 71,:8. T, 10, 2. 

ἀνεμώδης C. 3, 12, 3. 
ἀνενεργὴ ς 9, 16, 9. 9,119) 1. 
ἀνεπίδοτος 7, 4, 8. C. 4, 6, 3. 
ἀνερίναστος σῦκα 2, 8, 3. C. 

2, 9, 12. 
ἄνεσις 5, 8, 2. ἀέρος C. 2, 1, 6. 

ὀσμῆς C. 6, 15,3. —— Ὁ, 5, 14, 7. 
ἀνήμερος 8:9,..3. 
ἄνηϑον λάχανον γυμνόσπερμον 

l, 11, 2. ó/f« ξυλώδης ἥ: 2, 8. 
μονογενὲς Ἰ, 4, 1. ὑγρότης εὐω- 
δίαν ἔχει 1, 12, 1. — 6, 2,8. 
7, 1, 2. 7, 6, 4. €. 6, 9, ὃ. 

ἄννη σὸν λάχανον γυμνόσπερμον 
ΒΝ εν χυλὸς καρποῦ εὐώδης 
t 12, 

ἄννητος inter aromata 9, 7, 3. 
ἄνϑεμον inter ποιώδη, τὸ ἄν- 

ὅος ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν σπερμάτων 
1, 18, 8. ἐπιγειόφυλλον ἢ, 8, 
3. τὸ φυλλῶδες ἐπικαυλόφυλ. 
λον 7, 8, 3.  inflorescentia et 
fruetificatio 7, 14, 2. 
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ἀνϑέρικον ποτὲ ἐν θαλάσσῃ Y. 
4, 8. — og 6, 2, 9. 7,13, 2—4 

ἀνϑερικώδης χαυλὸς 9, 10, f 
ἀνϑεῖν τὰ ἀνθοῦντα opp. 
ἀνανϑῆ 3,2, 1. κατὰ μέρος τ 
9, 1. 9, 14, 2. 8,2, 5.0. 4 
10, 3... 5, 2, 5. IM 

dvd δών et ἀνϑηδονοειδὴς, 
species μεσπίλης 8, 12, 5. 

&v Q1 4, 10, 4. 4, 11, 4. 
ped ry πολυχρονία χεδροπῶ 

C. 4, 10, 1. ὀλιγοχρονία 6, 8. 
ἃ: "Leodos γένεται 8, 2, 5 
ἀϑρόα et κατὰ μέρος 8, 3, 3. 
7; 9, 2::2,19,3. ἀχολουϑοῦσι 
τὰς βλαστήσεις 9,,4,-2. toO 
ὥρας C. 5, 9, 13. 

ἀνθητικὰ opp. ἄνανϑῆ!ϊ, ri de 
pru. 6,6,2.11. 6,8, 

, 18, 7. C, 4, 11, 10. 
ἄν ΤῊ νος 7, 9, 2. 
ἄνϑος ἐπέτειον μόριον 1, 36,- 

9. ἐπιγινόμενον κατ’ iwwev-- 
τὸν ὃ, 7, 3. compositio 1, 10, 
10. differentiae 1,9; dt Bovó- 
φυλλον διαγραφὴν ἔχον τῶν 
πλειόνων 1, 13, διατετρη- 
μένα 1, 13, 8. bà τῶν 
πῶν 1, 13, 3. rne ἦν 
13, 3. 6. χνοῶδες, φυλλῶδες. 
8, 3, 3. κολοβὰ ibd. τὸ ἀπ 
τοῦ ἄρρενος i in palma 2, 9, 15. 
διαφοραὶ in oleraceis 7, 7, 4. 
τὸ στρογγύλον τὸ ὑποκάτω τοῦ 
ἄνϑους 7,13, 2. δένδρων τινῶν. 
3, 3, 8. ἐπιμένει τῶν καρπῶν 
ἀυξανομένων 1,.18, 3. ΟΡΡο- 
situm . σπέρματι. 3, L ὃ. δέν- 
δρα φυόμενα ἀπὸ τῶν v 
3, 9, 7 συμπαραφερόμενα τ 
ἡλίῳ, C. 2, 19, 5. πρόςφατα 
εὐοσμότερα C. 6, 14, 9. eto» 
εὔοσμα C. 0, 15, 1. γλυκέα Ο. 
6, 15, 4. eminus odori C. 6, - 
17, 1. χείριστα. ἐν i" C. 
6, 18,.5. — 0..6;:11,4 €. 65 
14, 9. C. 6, 20, 4. 



ἐνθρηνοειδὲς τὸν οὐ 13, 3. 

2116, 06; 11. 
iv εέναι 5, 3, 9... 5, 5:1. 
"09,5, 1, ἃ... 5, 4, 4. 
- 19.0. 1, 7, 5. 2, 19, 3. 
ὑἕνεκμος C. 6, 20, 2. 
"ivi üv 4, 3, 5. 
εἰνιστορεῖν C. 1, 5, 9. 
ἐνέίσχειν 1, 13, 6. 
tvotog 1, 8, 1. 2. 1, 
10, 1: 3, 11, 3. » 
14, 1. 3, 17, 9. 

ἀξνοίγω C. 1, 4; 1" : 
τἰἐν οιδεῖν 7, A, 12. 9, 8, 5. 
αἰνριδίσκειν C, 4, 13, 7. 
ἐνομοιότης C. 0, 2, 2. 
ἠνομολογούμενον 8, 4, 5. 
αἰνόστιμος C. 9, 21, 1. 
ἀΐνοστος €. 4, 13, 2. 
dide ξύλον 3, 11, 3. 
: ἔνοχος 8, 8, 19. 
αἰντεστραμμένως 6, 4, 8. 
us €. 4, 15, 3. 

8, 4, 
5, 13, 

9; 2.: 8 
13, 3. ὃ, 

$144. 

ἰντιβαένειν C. 4, 6, 4. 8. 
ἰντιδιῃρημένα τὰ 4, 18, 1. 
ἰντέϑεσις C. 2, 4, 10. 

τὠντικάειν C. 6, 1, 5. 
αἰντικεῖσϑαι. C. 4, 15, 1. 
x ἰψτικόπτειν C. l, 12, 6. 2; 1, 5. 
πὶ 'νειλαμβάνεσϑαι 4, 1, 5. 4, 
(8 8. “Ὁ. 8.8, L3, 11, 5. 
«ὐντιληπτικὸς €; 15 6j 4. 
«wrtàmpig C. 1, 6, 2. 3, 18, 2. 

3, 6, 6. 
αἰντιπεριΐστασϑαι C. 2, 958. 

8,7, 8. . 0,8,8. o 18, 11. 
εἰντιπερίστασιςοιϊ , 12, ὃ; 1, 

13,8.5. 2.0.1. 2,8,1. - 6,18,12. 
(0:9 CLE ÜTE TEL €. 5, 6, 4. 
εἰντιπληροῦσϑαι C. 1, 18, 3. 

i5 d 2. 
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ἀντίρριξον » 19, 2. 
ἀντισπὰν C. 1, 15, 8. 1, 19, 
Pap ofr al 3, 16, 3. 4, 1, 
4. 48,3. 5, 6, 4. | 

ἀντεσταλεῖν 1. 7;^ 1. 
ἀντωϑεῖν 5, y: i 
ἀνυγραίνειν € 

19, 3. 2, 6, 1. 
3.. 6... 5, 18, l. 6, 6, 5. 

ἀνύδρευτος Ἴ,.4, 6. 
&vvOota 4, 7, 1. C. 5, 9, 8. 
ἀνώλεϑρος 3, 12, 2. 9. 3, 15, 4. 
ἀνωμαλὴς C. 3,6, 5. 6, 17, 11. 
ἀνωμαλέα φύλλων 6, 1, 4. με- 
ρῶν 8, 4, 1. ἀέρος C. 9, 24, 
2. καὶ τροφῆς C. 0, 18, 1. 6. 
καρπῶν C. 4, 11, 6. 

ἀνώμαλος C.. 5, 3, 3. 
νων 4, ^ü 6. κοινῇ προς- 

ἄοξος 1, 5, 4. ὅ, 8, 1. ὕλη 
5, 2, l. Vide ἄνοξος. 

ἀπαγριοῦσϑαι τὰ ἥμερα 2, 2, 
9. πᾶν ἐξαμελούμενον ἀπα- 
γριοῦται 3, 2, 2. — 8, 8, 2. 
8, 9, 3. C. 2, 15, 1. | 

ἀπαγρίωσις 4, 5, 6. 
ἀπάϑεια κακῶν 9, 15, 1. C. 

4, 12, 11.. 6, 5, 4. 
ἀπανϑεῖν b.13,.8. . 8, 12, 2, 

8, 16, 4. 4, 10, 3. 06, 2, 3. 
Tj 9$ 1..5 7,5 4:412. 8, 2, 5... 8, 
10, 9. C. 3, 16, 1." ὃ, 24, 3. 
4, 10, 3. 4, 13, 4. 

dmáv) mois 1, 1 4. 8, 2, 5. 
Ὁ. 2,:2, 1. 

ἀπαϑὴς gi 22. ο8..02,,9.κ.1. 
8,7,8. 4 5,4. 4 06, 2. 7. 
À, 15, 9 .5, 12, 5. 10.. 5, 19, 
1. 5, 16,2. 0, 7, 2. 

ἀπαλλαγὴ ΟΣ» 8; 3. 9,: 16, 6. 9. 
ἀπαλλάττειν mortem afferre 

9, 15, 2. 9, 16, 5. 6. 
ἀπαλοᾷν C. 4, 12, 8. 
ἀπαράβλαστος L 9, 1, ὃν 7, 



266 

2. 1, 4,-55:7,'8; 2, 6,35 €i 
6,1, 1, & 13, 9. b, 17, 4. 

ἀπαρ γία ἐπιγειόφυλλον * 8, 3. 
ἀπαρένη περιαλλόκαυλος 1,58, 

1. ἀντέχεται τῶν ἱματίων 7, 
14, 2. — 8, 8, 4. 9, 19, 2. 
C. 5, 15, 5. 

ἀπαρρενοῦσϑαι 7, 4, ὃ. 
ἀπαρτᾶσϑαι ῥάβδοι φοίνικος 

2, 6, 4. ἀπηρτημένα τῶν δι- 
ξῶν 91, 2, γένεσις ἀπηρτη- 
μένη τῆς αἰσϑήσεως 8, 1, ὅ. 8, 
Φ{ ,00.: 9,22, 1, — ἀπηρτη- 
μένα Ὁ 11, 5. καὶ αὖα C. 
93, 7, 6. 2, 9. 15. 4, 1, 5. 6, 
6. 4. 60,14, 

ἀπάπη Fey addo 1» 3; 8,3. 
τὸ ἄνϑος ἐχπαπποῦται. 6, 4, 8. 
describ, 7, 11, 4. — 7, 7, 1. 3. 

7, 10, 2. 3. 7, 1, 3. 
ἀπαρχὴ 8,2, Ἢ 
ἀπαυδᾶν δ, 6, 1. 
ἀπαφαυαίνειν C. 3, 10, 7. 
ἀπεικάξειν $; 2j 5. 
ἀπειφηκυξα γῆ ^t 9, 20, 3. 
ἄπειρος C. 6, 3, 
ἀπελέκητος 8, 8, w. 
ἀπεμφερὴ ς 8, 8, 5. 
ἄπεπτος 9, 15, 4. 7, 2, 4. σ. 4, 

7,2. 6, 18, 12. 4, 4,.3. 4, 12, 
5. 6, 6, 2. Ἐ, 12, 5.:16,.18. 2. 

ἀπέρασις C. 2, 8, 4. 2, 9, 8. 
4$, 11; 2; 15, 4: 

ἀπεργάξεσϑαι 6€; 5,.12; Ὁ 
᾿ἀπερείδειν C. 6; 19, 9. 
ἀπερίττωτος φυτὸν C, 6, 10, 3. 

τροφὴ C. 6, 17, 9. 
ἀπεριφερὴς C. 6, 1, 6. 
«ztoiov(oov C. 5, 9, 13. . 5, 

10, 3. 
ἄπευκον ξύλον 8, 9, b. δέν- 

δρον 3, 9, 3. 
ἀπηϑεῖν 9, 8, 3. 
ἀπηρωτος v) 3, 5, 1. 

᾿ ἀπικμᾷν C. , 16, 2. 
ἀπιοειδῆ LA 3, 10, 3. 
ἄπιον C. 6, 14, 4. 
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ἄπιος cortex 1, 2, 7. tox oc )- 
θιξος ΟΣ 3, 3. οὐ μονο- 
στελέχης 1, ὃ, 8. διὰ πολλοῦ 
παραβλαστάνει, €. 1, 3, 5. φύλλα: 
1, 10, 5. σπέρματα 1, 11, 4. 
5. ἄνϑος 1, 313; : 1 85 
πὸς 1. 14, 1. ,“πρόφαένεϊ: χαρ-᾿ 
πὸν πολὺν C. 2, 11j 11,00: 
6, 16, 2. propagatio 2, 1, 2. 
2,2, 15. 12,00, τς culiorg 2, 
0, 6. 2, 7, 7. domestica est. 
1,14, 4... 2; 25: μα 
κρείττων ἐν πεδίοις 3, 3, 2. 9. 
ἀποβάλλει τὸν καρπὸν 2) 8) d. 
πρωΐαν et ὀψίαι C. 1, 18, ». 
4, 11, 2. germinatio 3, 6, 2. 
ἁ. φῶκὶς C. 2, 15, 2. 5. pon- 
tica^ 4,! δ δι ᾿δικαρπῶν €; L 
13, 9. — 1, 8, 2: 8, 10; 1. 3. 
11, 5. /3, 12, 8.13) 195.3? 
14, 1.:3..: 3,18, 9: οὐὦ QN 
4, 4, 2. 4/18) 40050 RO 
9, 8. :9,:4,:2:::9,:9/ 1595 Q0. 
9, 2..:1,'15,/2.) 1o S Ξ 
9, 0. .2,,9,,9..Ὁ 2; 1.0. d 
2, 2,5 3/2; 80108, RH 
9, 4. 5,12, 9. 5, 16,4 
6, 39. 60, 10, 7. 

ἀπλάστως ἀυλεῖν 4,-11, 4 
&ziqwvoc? δίζα 9, 14, 1 
ἁπλῶς omnino 1, 1, 2. opp. 

τὸ μᾶλλον 7, 2, b. H 
ἁπλοῦς οὐδὲν σχεδὸν iem 

ew 6, Ἢ 3. [^ irj $5 à 
καὶ τὰ ἄψυχα 6. 6, 3. 3. 

ἀπλυσία 4, ὁ, 10. 
ἀπνεύματος τόπος C. 1, 8, 

χώρα C. 3, 24, 4. 4 
ἄπν εὐστος 4, 14, 12. €. 5,12, h- 
ἀπνοία C.4, 14, 2. 5, 10, 

5, 12; 2) ER 
ἄπνους 4, 1. 2. 8, 10, 2s E 

ΕΣ ΠΣ ἘΣ 
ἀποβλάστημα 1, 20, 1. Ἢ 
ἀποβλητικὰ τῶν καρπῶν οὐ ! 

3. ? 
D v 

ZA 

de 
a 
E 
j 

m 
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Y 

iof ολὴ καρπῶν C, 2, 9, 3. 
θέχειν 5, 9, 5. C. 2, 5, 5. 

|y ec πνεύματα C. 2, 3, 1 
"imoysevvav τὸ ὅμοιον καὶ 

φύσιν C. 1, 16, 12. 
ἠἐπογηφάσκειν 5£155 
119, 19, 7. 0.4, 5, 7. 5, 7,2. 
Ipusren C. 6, 8, 8. 
πογωνιοῦσϑαι φύλλα ὕς 2, 
16, 4. 

ἐξποδενδροῦσθαι, [^g y^p ἡ 
- TERM ER. 06 15 Ὁ» C, δ, 12, 4. 6. 
ἐξποδέω 7; 5, 4, 
εἰποδηλόω C. 4, 16, 4. 
εἰποδιδόναι διαφορὰς LOU ^" 
| καρπὸν 9, 4, 9. 4. πλῆθος 
; καλάμου C. 4,11, 3. τὸ vocs- 
|eo» C. 5, 1, 10. τὴν αἰτίαν 
C. 5, 9, n DW LL 
6,5, 4. 0,06,8. 0,9, P 
ἰπύδοσις 1, 3; 2. 
en 4, 6, 8. 
ἰποϑηλύνεσϑαι 0, 

- 14, 5, 6. 
(tz ona SulQstv €. 1, 17, 10. 
εἰποκοθέστασϑαι πρὸς di 
! | φύσιν C. 2, 15, 3. — 8, 7, 
EIOS 93, 1.7 64, 6. 
εἱποχαΐζειϑ et ἀποκχάέιν 2; 
| 4, 14, 11. 12. 0: 2, 1; 6. 2, 

12, 2,4. 2,71, 5.' 5, 19, 9. 
ἱποκάτωρυξ Οὐ 9, 11. 
'πόκαυλος T, 2, 4, 
o ποκεῖσϑαι 4, y: 2, 
n ποκηρύττειν 4, 4; 5. 
ἱποκιττοῦσϑιαι 3, 18, 7. 8. 
iITmOXxA(vELYV φύλλα ἀποκελλι- 
μένα 6, 2, 8. 

B oxAUftrv 9, 13, 3. 9, 20, 4. 
C. 5, 9, 0. 12. 

Ἢ ἱποκνέξειν 6, 8, 2. 
ἱπόκνισις C. 5, 9, 11. 
πόλαυσις C. 2, 2, 3. 4. 3, 4, 3. 
6, 16, 7. 

ἡ πολαύειν Ὁ. 2, 4,0. 2, 11, 7. 
uw o0Atiztiv Δ, 3, 3. 6, 8, 2. 

C. 4, 3, 4. 

3, 9. 
3,1. 
8. 6, 
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ἀπόληψις ὑδάτων C. 8, 21,1. 
ἀπολιϑοῦσϑαι A, 1, 1. 2. 
ἀπολοχμοῦσϑαι δ, 6, 6. 
ἀπόλυσις mors 9, 10, 8. 
ἀπόμαγμα C. 6, 19, "b. 
ἀπομαραΐίνειν C. 5, In y," 

11, 13. 
ἀπομελαίνεσϑαι 2 9. 
ἀπομισϑοῦν 2, 11,*3: 
ἀπονεύειν Ο.8, 22, o 
ἀποξηραΐνειν S, 11, $ C. 

27 33, € 3,719,272, 5, 18,1. 
ὁ χοξϑοὲν ἢ! 6, ἢ 
ἀποπαππούδϑαι 7, 1, 4. 
ἀποπηνιξόμενος κάλαμος 8, 

10, 4. 
ἀποπιέξειν C. 6, 7, 8. 
ἀποπλύνειν C. 6, 10, 5. 
ἀποπνεῖν 9, 16, 2. 0, 5, 6, 

42 IL 
ἀποπνίγεὶϊν 9, 9, ὅ. 4, 4, 13. 
.8,'8, 4. Ὁ. δ, 11, 3. 

d moz» o ij 9, 7, 2... 0.45 I9 4. 
6, 7, 8. 6; 14, 9; 11. 6, 16, 
0. 8. "6, 17, 9. 

ἀπόρημα 9, 19, 4. C. t 42, 
8. 1, 18, 9. 

ἀπορία 1, "M 1. 1, 6, 9 et saepe. 
ἀπορρφοὴ 9, 9, 2. C. 9, 14, 9. 
ἀποσβεννύειν C. ὅ, 17, Γι 
ἀποσήπειν C. 5, 6, 1l. 
ἀποσεέίειν C. 1, 20, 3. : 
ἀποσημαένειν '8, b, 4&?'6?L 

22, 3. 
ámocxAqnovvséóQu: C. 8, 106, 

2. 9,19, 2. "5, 15, 6. 
ἀπόστασις 2, 5, 6. φυτῶν C. 

2.0, 290 *4,'1« 6, 10,9. 
ἀποσταφιδοῦν C, 2, 8, 3. 
ἀποστεγάξειν C. 5, 6, 5. 
ἀποστέγασμα C. 5, 13, 3. 
ἀποστέγειν C. 1, 12, 7. 412, 

2,0 4 107 X. 5, 6, 1. 2. 5,12, 
9. 5,13, 7. Ὁ, 15,2. 6, 18,11. 

ἀποστύφειν Ὁ,:2,.8, 
ἀποτελεῖσϑαι . 4, ii 3. 
ἀποτελειοῦσϑαι 7, 1, 8. 
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ἀποτήκειν C. 6,. 1, 4. 5, 13, 7. 
ἀποτίϑεσθϑαι B, 11, 3. 
ἀπότομος C. " 14, 5. 
ἀποτίκτειν C. 1, 18,1. 8, 24, 

2. 4, 6, 4. 
ἀποτραχύνεσϑαι 6, 4, 2. 
ἀποτρίβειν δι, T. 
ἀπόφανσις C. 4, 9; 2. 
ἀποφυὰς 1, 6, 8. ἦν 2, 9..8. 
ἀποφυλλίξειν 7, 12, 2i 
ἀπόφυσις ἀκρεμονικὴ 4, 6, 8. 

— 1, 13, 2. 6, 4, 4. 6, 5, 4. 
7, 3». Οἱ 9. 1, 11, Boii y. 42, 
8... 75:03; 9.08, 

ἀποφυτεία C. 1, 
ἀποφυτεύειν [A 
ἀποφύειν 1, 6, 4. 

4, 8, 5. 
ἀποχέω 4, 4, .10. 

8, 1.58, 10, 4. 
8, 22, 4... 3, 28, 3. 

ἀπόχυσις 8, ὃ, 4, S, 10, 4. 
4, 14, 1. 

ἀποψέλωσις vitis C. 5, 9, 11. 
ἀπαψύχεσϑαι 4, 7, 3. C. 4, 

12,; 9. 
ἄπτεσϑαι C. 5, 12, 10. 
ἀπύρηνος δύα 25 23 95 de. 4 

19; 2. φοινίκος καρπὸς 2, 6, 
6. λωτοῦ x. C. 4, 3, 1. —4, 8, 
12.:.05 159; 25 1,31. 2.4.2, 
11, 7. 3, 9, 3. 9, 17,7. 4,4, 12. 

ἀραιὸς φυτὰ C. 2, 4, 7. τόπος 
C. 4, 14, 4. — C. ὃ, 21, 3. 

2, 3. 
4, 3. 
2.1. ἢ 

4, 9, 2. C. 

8, 2, 5. 8, 
C. 3, 21, 5. 

& oc qLÓ v c fructussubterraneus 1, 

, 

ἀράχνιον morbus oleae 4, 14, 
10... €. 5, 10, 2. 

9, 9, 5. 9, 
11, 10. 9, 12, 3. 

ἀργία opp. κατεργασία C. 1, 16, 
8...4,5,0;1 5$ 7, À.. 
RTT E 9, 20, 3... 6, 3, 2. 
ἀργιλώδης τόπος 8, 18, 8. 
ἀργὸς yr 9, 6, 4. — 5, 9, 8. 
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0, 8, 2.- 7,,4,:1,..9, 4, 10:3 
12,4. 51.0. 1 15 1. 3, 15,. 
5, 14, 5. E 

ἀργυρεῖα 5, 99.1.2 
ἄρδειν C. 5, 6, 6. 
ἀρδεύειν 1, 9, 2. 
ἄρην vide ἄρνες. 
ἀρέα arbor non florens 8, 3, 8. 

ὀψιβλαστότατον 3, 4, 2. fructi. 
ficat sub hiemem $, 4, 4. Do- 
riensibus i. q.. φελλόδρυς 3,1 
8. ἀσαπὲς 5, 4, 2. Ovcsoyó-- 
τατον b, 5, l. ξύλον σκληρό 
τατον 5, 9, 9. carbones opti. 
mos dat 5, 9, 1. — 89, 17, 1: 
4,1, 2. τὉ. 43; € 

ἀριϑιμεῖν 4, 8, 2. 
ἀριστολοχέα 9, 18, 8. e 14. 

1. 9, 15, 5. 9, 20, * I 
ἄρκευθϑος ἡ arbor y wi del. 
φυλλος 1, 9, 8. 3, 3, 3. ὀρεινη, 
3, 3, ΟἿ, non florens 3. 3, 8 
duae species ibd. καρπὸν ἔχει. 
ἐπὶ δύο ἔτη 3, 9, 8. ὀψέκαρ.. 
πον 8, 4, 1. 6. ᾿ἐνιαυτοφορεῖ: 
ibd. 8, 4, 5. similis κέδρῳ 8. 
12, ὃ. lacrymam fundit. 9, Is 
2. usus :D, 7,52. “Ὁ. — 4 is 
3. C. 1, 11, 8. 1:214, 04 «3 

ἄρκτος 4,. ὃ, 1. 2 $91 Ὁ "- 
ἄρκτουρος μετ᾽ c. 1, 19, 7. 1. 

14,3, 99;,8,. 2; GG 15.3: 
e 8, 1, ἐπ᾽ &. 3, 5, i. 

C. 1, 6, 3. C. 3, 4, 1. 

ἁρμόττειν. C. 1, 0,1. 3,24, 2. 
à Qv&g parvae Pomfhent Gt spicae. 

e calamis conculcatis 8, 7, 5. 
ἀρνόγλωσσον ἐπιγειόφυλλον: 

7, 8, 3. diu floret 7, 10, 3. 7,- 
11, 2. 

ἄρον ῥίζα σαρκώδης 1, 16, 6. 7. 
, ἐδώδιμος T, 12, δύο γένη, 
διξῶν ἔχει 1, 6, 8. folium 7, 

-13, 1. caret caule I UN. 2 
cultura 1,-6, 10. κεφαλόρριξον 7, 
2, 1. — 1, 10, 10, . C. 5, 6, 2. 



εἰρόσιμος γῇ €.3, 2, 2. 
Lb ἄροτοι τρεῖς olerum sa- 
"torum 7, 1, 2. ἠρινοὶ 8, 1, 5. 

/ ϑερινοὶ 8,1,1. 8,9, ὃ. ’ 8, 
(050, 9. δύο “παντὸς σίτου ηρι- 

| vog καὶ χειμερινὸς 8, 4, O. 
ὡραῖοι 8, 6, 1. — 7, 13, 6. 

εἰροῦν C. 3, 20, 5. 
ἐξρουρα 6, 4, 5. C. 3,23, 4. 
εἐρουραῖα 7, ΟΣ ΑΘ 9, 
- .12, 4. 
εἐρφαγὴς ξύλον ὅ, 8, 7. 6.1, 

6, 7. 
ἐρφρενογονεῖν 9, 18, 5. 
ie κοινή τις διαφορὰ ἀρ- 
᾿ς φένων καὶ θηλειῶν 3, 9, 3. τὰ 
- ἄρρενα ὀξωδέστερα 1, 8, 2. ϑερ- 
- μύτερα et ἧττον κάρπιμα C. 1, 
E p.22, T. pon sunt ἐν τοῖς 
| ἀγρίοις 1, 14, τῶν ὁμογε- 
| νῶν ἄκαρπα 3, τὸ 1.78, 13; 7. 
"8, 15, 8. 3, 8, 1. 3, 18, 5. 

lignum 5, eM ἀ. φοῖν vi 2, 6, 6. 
ἄρριξα C. 8, 5, 4. 
εἀφρέξωτος C. 38, 7, 9. 
ἀξρρεχος C. l, 7, 2. 
ἀρρωστία 9, 11, » 
ἀἐειβλασέὴς C. 2,1,7.:2, 8, 1. 
εἰρτιτελὴς conj. 2, 5, 9. 
toro g e loti seminibus 4, 8, 11. 
ἰρ χὴ ἑτέρα 1, 8, 4. 7, 13, 7. 
FE (30. 1, 11,2; ^^ «9e προῤφύσεως 

1, 11, 5. 2,60,1. τῆς βλά- 
στης C. 4, 7, 1. | βλαστητικαὶ 
€. 5,1, 3. τῶν φύλλων C. 5, 
13, 4. αἵ ῥίζαι ἀρχαί τινὲς 
τοῖς δένδροις C. 2, 14, 3. in 
semine 4, 7, 4. 8, 2, 1. 8, 5, 
4. 0. 4, 4, 10. τοῦ γεννᾷν 
C. 4, ὃ, 4. 
11, 9, ete C. :1? 15," 3. 
ξωτικὴ C. 1525,9,,1,.9, & 1, 
E 4 δὼ 12, ̂  εὐκολωτέρα 
δι d, 4,4 ᾿ἐλάττων 1, 4, 6. 
quibus in rebus natura "habeat 

5, 1,4. 
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e 3 

τὰς ἀρχὰς C. 1, 6, 12, ἡ «. 
ἀσϑενὴς C. 2, 16, 4. ἀκολου- 
Δεῖ ταῖς ἃ. τὰ ἄλλα C. 2, 14, 
3. ofa ἡ ἀ. τοιαῦτα καὶ τὰ 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς C. 8, 24, 4. 
τῆς ἀρχῆς ἀλλοιουμένης ἀλ- 
λοιοῦται καὶ τὸ τέλος C. 5, 17, 
5. ἀρχαὶ καὶ δυνάμεις C. 6, 
1l, 2. ἀρχὴ ἡ φύσις C. 6, 17, 
10. φυσικαὶ C. 5, 4, 8. λαν- 
ϑάνουσα OC. ὅ, 4, 5. μετακι- 
φνεῖται C. 5, 9, 12, Opp. στέ- 
ρησις C. 6, 4, 2. — 4, 13, 4. 
€ 1,1, 1, 4, 4. 1, 11, 3. 
1/21, 25,"8, δ 25 16, 3. 
8,2, 1, 79,11, 1, T &" 4, 
4^4,.12;" 0; 11?2. "8, 17, 1, 
6, 6, 10. 6, 18, 9. 

ἀρώματα enumerantur 9, T 3, 
6, 8,5. 9, 7, 2. 

ἀσαπὴς ξύλον 3, 12, 3. 5. !άλλο 
ἐν ἄλλῳ 5, 4, 3. 3, 8, 4; "8, 
1T XS 3, 7. Ὁ 6, 10, 3. 

ἄσαρκον φύλλον Ὁ ἈΝ δος 
ἀσαφὴς e 6, Y 4. 
ἄσημος C. 3, 16, 3. 
ἄσηπτος 4, b. 8. ὅ, 4, 7. θ, 

9, 2. 0. 3, 15, 1. 4, 1, 6, 1. 
ἀσϑε vig τὸ ᾿ἀσϑενὲς εὐχένητον 

C. 2, 11, 6. εὐπαϑέστερον C. 
εὐφϑαρτότερον C. 4, 

6, 6. ἧττον μεταβολὴν φέρει 
ὅ, 9 ϑάᾶττον τελειοῦ- 

ϑᾶττον ὑπα- 
κούει τῷ ̓ ἀέρι 0.:2;'11y 1.) 49. 
&. ἡ φύσις εἰς πλείω ᾿τίϑεται 
φυλακὴν. C. 4, 1. 2. ἄσϑε- 
νέστερον τοῦ ὄντος τὸ ἐν γε- 
vécst QC. 5, 17, 6. — C. 4, 4, 
12. 4, 8, 1. 2. 4,12,0. 5,13, 1. 

ἀσϑενόρριξος C. 4, 14, 4. 
ἄσϑμα 9, 13, 2. 
ἀσινὴς 3, 10, 2. la, 2, 1.51, 

12, 3. C. 3, 10, 
ἀσκληπίειον ἀβναδου 9, 11, 2. 
ἀσπάλαϑος inte ἀρώματα 9, 

7, ὃ. 
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ἄσπερμος 7, 4, 4. 
ἄσπορος 8, ti» 9; 
ἄσπρις γένος δρυὸς 3, 8, 7. 
ἀσταφὶς 9, 12, 1. 
ᾳστελέχης L 3, 1. 
ἀστέρισκος 4, 11, 2. 
αστοιχος 8, * 2. 
ἀστραβὴς 9,0,93. ἰ5,.41Ζ..}1..» ὅ, 

2,10 5, 5, 2. Qo 9, M: 
ἀστρόβλητος, 14,7. C.5,9, 1. 
ἀστροβολεῖσϑαι 4,14,2. C. 

Jl We AIA Ε 
ἀστροβολησία 0. ὅ, 9 
ἀστροβολέα C4. 5,9, P. 
ἄ στρον sidus caniculae. ὑπὸ τὸ 

&.. 9, 6, 2. C. 1,21, 1. 1,13, 
4, ἅμα τοῖς &. C. 1, 11, 7. 
— 1, 5, 4. 7,15, 1. ΟἿ», 17, 
9. à 5 4... 9, 9, 1. 6, 7, 6, 
6, 5, 1. 0, 10; 9, 

ἀσύμβλητος T, 6, 4. 
ἀσυμμετρία C. 1, 1,93. 3,22, 

3 
ἀσύμμετρος σ. 6, 

2, 0. 

4͵ E 

ν 

9, 9, 7. 

ἀσύμπλεκτος C. δι 10,. 3. 
ἀσύμφωνος 8, 8, C. 1, 13, 

4, 4,022,145. 
ἀσυνήϑεια 9, 1/59. 
ἀσυνήϑης 9, 4, 3. 
ἀσφαλὴς C. 4, 11, 10. 
ἀσφαραγέα 6, 4,..2. 
ἀσφάραγος ἀκανθώδης ὅλως 

6, 4, 1. folia spiniformia 1, 10, 
6. 6, 1, 3. Describ. 6, 4, 2. 
C. 6, 12, 9. 

ἀσφόδελος inter βολβώδη 1, 10, 
.. ῥίζα σαρκώδης 1, 6, 7. βα. 
ΝΣ 1, 9, 4. ἐδώδιμος 7, 
13. aL folia 7, 18, 1. 2. fru- 
ctus 7, 183, 2.. 9,.9, 6. 

ἀσφοδελώδη φύλλον 6, 6,9. 
ἀσχιδὲς φύλλον 9, 10, 1. 9, 

17, 6. 
ἄσχιον ὑπόγειον. 1l, 6, 9. 
ἀταξέα περὶ τοὺς καρποὺς 2. 

3, 8, 
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ἀτέλεια C, 4, 18, L. 
MP Mew Ὁ 

ἀτελὴς καρπὸς 7, 10, 4, god. 
C. 6, 16, 8. Y : 

1,4, 6. 2,9,14, 4, 6, 3.3,10,8. 
ἀτέραμνος 2, 4, 2. T 4 
ἀτεραμνότης σπερμάτων e. 4 

9, 2. 
ἀτεράμων 8, 8, 6. Ὁ, 4, 2. 

4, 12, 1. γίνεται διὰ acd. T2 
πύκνωσιν τοῦ ψυχροῦ e 
12, 8. 

ἀτμιδώδης C..3, 29, 2.. 
ἀτμέξειν 0. 2, 4,13. 5 
ἀτμὶς €. 9, 28, 2. 4, b». f 

6, 5... 6, 10, 4. Gol ns 
ἁτμὸς C. 4, 13, 7. we 
ἀτμώδης C. 3. 16, 4. 44 
ἄτομος MIBT WS FR 6,9, $, 3 
ἄτοπος 2, 2,9,.24:5 45 5031 
ἀτρακεος 3,10, τὰ PF. 
ἀτρακτυλὶς ἀκανθώδης 6, 4, 8. 

folia rubro colore tingunt undc- 
φόνος vocatur 6, 4, 6. .9,1, l^ 

ἀτραφὴς 602,0 4., | 
ἄτροφος C. 2, 5, 1. 4. $6; 1 

6, 10, 1. 
ἀτροφεῖν 8, 6, 7. e. 4, 5, 1 
ἀτροφέα C. 2, 6, 3... 5, 9 9. E 
ἀττέλεβος 2, 3, " 
αὐαένειν 8, 4, ].:o€. 5, 13, j3 

15:9, 24. 65 αὔανσις ]l. 2, 4 
5,11, 4d. 5,.19,:4. 

ἀδδρία 8, 6, 6. 
αὐλαξ 8, '8, d. or 4, i2, 1. 
αὐλητικὸς κάλαμος 4, 11, 9.2 
αὐλὼν τύποι κοῖλοι 4, 14, 12. 

C. 5,12, 7. in Syria ubi qoivt- 
κόφυτα 2, 6, D. ^94 6 ees | 

αὐλωνέσκος 9, 7, 1. 
αὔξη C. 4, 6, 3. 5, 16, 2. 
αὔξησις di iion et dvieuéen 
5 m 

αὐξητικὸς 1, 9; 1. 
αὖος τὰ αὖα nocent 2,7, 2. δίξ 

C.3,8, 1. τ 7 



εὐτόματος γένεσις 2 
1, 4. 2,4, 4. βλάστησις t 
9. φύσις 1, 16, 13. τὸ 
vost τὴν φύσιν C. 2, 7, Ἢ ἀπὸ 
τοῦ αὐ. 4, 13, 3. πολλὰ αὐτό- 
ματα συνίσταται C. 4, 4, 10. — 

9, 183, 4. 4,8,8. 13. 
T 1, 3. 9, 1, 5. 

€x .0.1, ik 2. l, 4, 1. 
1. 20, 

2, 16, 
1. ἃ 9 , 

, 

B 

9, 
1 
3 
2, 
3 
3 

ὡς G.QudV. 

DOR nu MEO 
M - 

C. 
1, 
0, 

ζω: 

UNS "8 Mc 

«aS di S 
3, 1 

ἀφαδρύνεσθαι 
in φαέρεσις τῶν αὔων j 
. gu&v πρὸς τὴν d. C. 3, 13, 

φϑορὰ ἐξ w. 4, 10, 5. 
P228. 2.14 1. 
1,21. 

: 2, 4.. 5, 16, 1. 
ἀἰ φάκη 8, 1, 4. 8, 5, 3. : 8, 8, 
229., 8, 11, 1. 6. 4, 15, 4. 
αἀφάρκη ἄγριον. ἀείφυλλον 1, 9, 

3. 8, 8, 8: 0g£wóv 3, 3, 1. 
bis fructus. dat 3, 4, 4. usus 
ligni 5, 7, 7. 
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. ἀφαυαένεεν 3, 18, 9.10. 4,3, 
o ul de 0. 2j 10) 2. 5, 

ἄφεδρος εἰλειϑυίας 5, 9, 8. 
ἀφελκοῦν 9, 1, ὅ. 9, 2,:1.:€. 
E15; 

dpélxacis C. 5, 5, 3. 
ἀφερπυλλοῦσϑαι C. 9, 7,2. 
ἄφεψις 9, 2, 5. 
ἀφίέα 27g. δ. 
o ξύλον 1, ὅ, 8. φύλλον 

3,1 
ἄφλοιος ῥίζα 1: 5, 4.57, 25, 9. 
ἀφορίαϑ, 2 
ἀφορίξειν 1, γῇ I. Mà 25.5, 

7, l. C. 9, 9, 2. 
ἀφορισμὸς ἀρχῆς 7, 10,4. τύ- 

πῷ ληπτέον 1l, 3, 5. — 9,2, 5. 
C. 9, 14, 2. 

ἄφορος 4, 10, 2. C. 3, 14, 6. 
ἀφρίξειν C. 6, l, 5. 
ἀφφρφοδέσια 9, '8, 8. 
ἄφυλλαΊ, 14, 3. 
ἀφυλλάκανθος 6, 4, 8. 
ἀφυλλανϑὲς ἐπιγειόχκαυλον 1, 

8, 3. 
ἀφυταῖος vitis C. 3, 15, 5. 
ἀχείμαντος D.12, 12, 4. 
ἀχιλληΐς ^ PN 8, 10, 2 -ξἴαι 

x9. 8, 4, 
ἀχλὺς 7; ó. 2. 
ἄχολος 9, 15,1 i 
ἀχρὰς ἀγρία ἄπιος 1, 8,2. 1,4, 

l1. 1, 14, 4. ὃ, 2, 1. e semine 
ἀπίου 2, 2, 5. non abit in ἄπιον 
2,2,12. ὀρεινὸν καὶ πεδεινὸν 3, 
8, 2. βελτέων ἐν πεδίῳ 3, ὃ, 2 
3. ὕστερον βλαστάνει ἀπίου 3 
4. 2. fruetus non perficit 1, 9, 7, 
genus quoddam autumno fructi- 
ficat 3, 4, 4. ὀψίκαρπον C. 1, 
152, X πτορϑάκανϑος 6, 1, 3, 
$«850,.1. 9, 11,5, 3,12, 8. 
9, 14, 2. 3, 18, 7. 4, 13, 1. 
δὲ yl. :0;13,:29,:1.« 25. 8, Ὁ. 
258,2... 6; 16, 1, | 

ἄχρους 3, 11, 5. 6, 6, 6. 
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ἄχυλος C. 4, 12, 12. 6,11,11. 
6, 14, 1. ὃ, 19, 4. 

ἀχυμέα 6, 12, 6. 
ἄχυμος 6,3, 1. 6,06,6. 6,12,4. 
ἀχύνωψ T, 01,2; 
ἄχυρον 4, 4, 9. 8,4,1. Ὁ. 4, 

9, 3. 4, 12, 8. 4, 14, 5. 5, 
6, 12. 

Βάϑος κατὰ βάϑους 1, 0, 3. 9. 
15. 18, .8. 4.. 8, 10,:4.. 88,412, 
9. 3,15, 9. 4,7,0. 6,5, l. 
6575. 1,:9,.5. 016; 9:823. 
1, 18, 1. 2, 9, 1. εἰς. βάϑος 
αὔξησις 1, 9,:1.: (0;:5,.10, 2 

"8,411, δὲ... σὰ 10; 7. 
5, 17, 4. 

βαϑυάγκη loca 8, 11, 4. 
βαϑύγειον χωρίον 4, 11, 9.. C. 
L Hk -yeog C. 2, 4, 10. 

βαθύνεσθαι λέμνη. 4, 11, 3. 
Bo9voor£oc 1, 6,4. 1, Ἢ, 2. 

2,75,:2.9:95:6, 4. πρῖνος 3, 6, 
4. 5, 16, Ἢ 8, 2; 9. ΟΡ 2, 
T, 

βαδὺς yr. €. 1,18, 1. 
βαϑύσματα λίμνης 4, 11, 8. 
βακτηρία 1, 3, 2. 5, 4, 8. 5, 

14572: -0.8, 18, 9. 
βαλανηρὸς vai prm 1, 11, 3. 

καρπὸς ὃ, 17, 
βάλανος σπέρμα περιεχῦμενον 

κελύφεσι δερματιχοῖς 1, 11, 3. 
διαφέρουσι 8, 8, 3. ἐκ κορύνης 
3, 8, 6. germinatio 8, 2, 2. ὀψί- 
καρπὸν Ὁ. 1, 17, 7. ec 1,19, 
2..2,8; 2 2, 17, 8, ΩΣ 18, 4. 
6, 10, 7. 

βάλανος πρίνου 3, 16, 1. 3. — 
quercus marinae 4, 6, 9. 

βάλανος αἰγυπτία describ. 4, 2, 
1. 6. 

βαλανώδης καρπὸς 8, 10,1. 3, 
16, 1. radix.7; 9, 4. τὰ βαλα- 
và005? C. 4, 9,.4. — Ὁ. 4,17,1. 
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ἄψαυστος 9, 9, 6. 

B. 

45,1..7,9,4. 68 
17, 4. C. 3, E, 8; “6, 4,3. 

ἄψυχα σώματα 9, 18, 1. v6.4. 
15, 4. 6, 3, 3. Ι 

ἀώριος ὕδατα C. 2, 2; 1. 
ἄωρος ὅ, 1, 1. 9, 10 3. 

βάλσαμον 9, 1, 2: 6.9, 4, ] 
describ. 9, 6, inter aromata € 

ον 9 . fele 
βάπτειν. 4, 6, 5. 
βαρὺς Pw "difficilis 8, 4, 4. δι 

C. 4, 9, 
βαρύτης τροφῆς Ο. 4, 9, 4. 5 

σίτου C. 6, 18, 3. ὀσμῆς C. 
14, 1. κατὰ τὴν ὄσφρησιν C. t 
14, 2. 

βασιλικὴ ἄκανϑα C. 1, 10, 5.--- 
0v κάρυον C. 4, 2, 1. 

βάτος ἀκανθώδης 1, 5, 3. riis 
.1, 10, 6. 7. πτορϑάκανϑος 6; 
1, 3. species 3, 18, 4, — 3, 18 
3. ὃ, 18, 12. 4, $8, 1:54 

βαφὴ 4, 6; 9. 8. 5, 3,3. ea 
22, 6. | 

βέρεϑρον 9,1, 2. .5, 4, 6. 
βὴξ 8, 18, 3. 9,13,2. 9,18,1. 

9, 20, 3. 
βέα χειμώνων, C. 8, 28, 4. 
βιαῖος φϑορὰ C. 5, 11, 1. 
βέβλια e papyro 4, 8,4 
βιώσιμος 9, 12, Ἢ ; 
βλάστη €. 1, 6, (ds 1, 2,7. 

4, 8. 2, 15, 4. 4, 10,3. δ᾽ 
11, 8. 

βλάστημα ἐπέτειον" 1, 1, 9. τυ-- 
φλὸν 06. 8,2, 8: νέα ἀφορώτερο: 
C. 3, 14, 6. 

βλάστησις μὲτ᾽ ἄρχτουρονΊ, 14. 
1l. ἠρινὴ 3, 4, 1. 9,5,4. evv- 
Zu et διαλείπουσα 3, 5, 1. 
τρεῖς ὁρμαὶ βιαστήσεως 3, ὅ, l. 
φυλλική 8, 5,5. ἄτακτος, ὧἔρι- 



] E 3, 8, 2; παρὰ ΠΗ 8, 
τὸ 'δακρύων᾽ C. 1.,.4;8, 
z 0 Lj 

| ̓πάρωρος C. ὅ, 1; 3. éx μὴ οἱ- 
ἱκείων μερῶν Ὁ, 5; js 1l. — 2, 
. 8,6. 3,.1,:5: 45, 9, 3. 3, 5, 
ἂς C. 1, L 2. 2, 1, I. 2,15, 
Ὁ, δι 102... ... 

᾿Ιβλαστηξικὸς ἀπὸ ξύλου. ΟἿ, 1, 
454. — 0. 2, 4, 2... 6, 17, 13. 
5, dos. 

βλαστολογεῖν᾽ C. 3, 16, 1; 
Ἰβλαστολογία C. 8, 2, 1l. ὃ, 14, 
L1. 5,16. 1. 

βλαστὸς ἐπέτειος 1, "E 2. γέος, 
4 £vog 1, 14, 1. ἀποτελευτῶσιν εἰς 
7 φύλλον 3,0, 3. "οἰκεῖος C. 5, 
ΓΑ, 1. ἕχαστος. ὥςπερ φυτὸν ἐν 

᾿ς τῷ δένδρῳ C. b TH, 4, ὃ; 
7 Ὡς 8." "1,56, 4. » 2, 2. U- b, 

13, iB δ, 12, d, 
᾿βλὰαστοφυεῖν Ὁ, LM; Tc 
βλασφημεῖν, 3, 3. ge 
Bises nutu ur 8, 8." 
[3M 9, 16, 1 

λῆχρον C. L 3; oro 
Biisov inter λαχανώδη 1, 14, Ὁ. 

“ἔνιοί 'ibd. 7, 3, 
- ἢ. 8. semina 7, 3, 2. μονοειδὲς 
1, 4, 1. 

βλοσυφὸς πέττα 9, 2, ΤῊ ὅλη. 
65 12,5. : τροφὴ C. 6, 14, 2. 

βοήϑεια 2,8,3. 4. 9, 17, 3. C. 
2,14, 4? 9,,8, δ... 5, Ὁ, 8. 

βοηϑήσιμος 9, 16,-7.. 
βόϑρος 4, LAM pee 
βόϑυνος 9, 
βολβένη, βοχβιύδης 1, 
βόλβιτος 9, ὅ, Ὁ 

33, 9. Ἧ 

βολβὸς Porra b (24 m : 
dix 1, 6, 7. . 9. 

THEOPHR. ΤΙ. 

3, 2/9. 
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& C. 1, 6, 1. ἐπέτεια οἷον. 
Ὁ uie γένεσις Ὁ. 1,10, 1. τῶν ΄. 
“ἄνω καὶ τῶν πὸ γῆς €. 5.19; 
ΤΊ, καλλίων τῶν εἰργασμένων C. 
| dpud frog Ὁ; 4, 6,2, ᾿.. | 

Bolas xddvqV 6, 8, 1. φύλλα 

v. dee 

lA ond Y. 1, 14, 6 ho βοτάνη 4, 4, 13. 

4. rádix 7, 2, '. 

, s 
T 9, 4. ódepioe Er 6,.9. lle 
; 10, T, 7. - 19; σπέρμα 8, ; 
s C. τὰ 8, ,SpéCies 
"2, 393 δ; τὸς ἢ 4, 12. 71,32, 

7, 13, 4. C. 6, 10; 7;. | 6, 
2L ἦν Ὡς Boifol ἐφιοφόφοι. 7; 
13, 8. 

7, 13, 1. species 7, 13, 9. 
Bé lucos 2,4, 2. 0.050, 1. 
βομβυκίας addens 4, 11, ὃ: 
᾿βορβοφώδης πέττα 9, » 3. 
βορέας 9, .1. 11. 
βορρᾶς 4, 1, 4. {Ὁ 1, τς 

.3, 20, “δ᾽ βοτανίξειν, 
2, 75 Dp '8, 

6, T. 
Bocdvios. 6. 277 17, 3. 
βοτρυδὸν 3, Τὸ, ΠΩΣ 
βοτρυηρὰ σπέρματα Ἵ;, 11, 5. 
᾿βοτρυοῦσϑαι C. 1, 18, 4, . 
βότρυον δάφνης 3, 7, 3. io 
βότρυς περκαξῶν 2; ΚΟ ἢ: ̓ ὅμο - 

| exnpov.4A, 2, 4. Yaticecog E 
11,21,2. 9 1, 1.- 5,:5, 1. | 

; '6, 12. “γίνεται ἀπὸ τῆς ἡδέος 
ΩΣ 9, 14, 6. “μέλας καὶ λευκὸς 

X τοῦ. αὐτοῦ κλήματος C. 5, 
Uu M — Lon κράμβος C. 5, 10, 
Ll. fb 25. 9, 4. 2171, 
δι, de 4, 9,4. QT 
9. “αν 21, 1. Ri zw 

εἴθ, 6, 3. 6,8, 6, 11, 1 vd 
TOES 

βοτρυώδη ς ἄνϑος 2, 1), T. $, 
48; 27 κπὰρπὸς 3, T Ἢ x ird 
2 LA None 1, 11, - Ὁ, 19, 6 

4 € 05:14, 8i 
᾿βούκεραρ 4,4, 10. 8, 8, & €. 

10. 5,15, δὲ 6, 4, 
às udALOg S, 11, 4.5, 458,2. 

^ βούπρηστις 1, 7,947 
«βοῦς παμφαγώτατον 9, 15, 4. 
Áo inter λοχμώδη 4, 8, 
τ 1: ἀμφέβιον 4, 10, 6. describ. 

“4,10,4: καυλὸς, 1,5,89. φύλλα 
Bo 10; 5. edulis 4, 10, 7. 4 11, e 
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βραδύκαρπος 5, M Ὁ 
B o«y 9B ros 4, 13, 1. 2, 
βραχυβιότης 4,13. 4. 
βραχυρφιξέία re EE ? 
ἤρα ψγξλεχῆ ς h 30135 47, 

βραχυτομεῖν vitem C. 3, 14, 2. 
Bouyvrouoc €. 3, 2, 
βρέχειν C. 3, 8, 4. * 1, 6. 
βρόμος πολύλοπον 8, db 8, 

9. 2. πολυχίτων C. 4. Ἢ ἣν; ξειὰς 
εἰς βρόμον ἐξαλλαγὴ C. 4, 4, 5. 

᾽ E 

βροχὴ 9,6, ἃ. 

Γᾶξα 8, il, 6. 
γάλα σιλφίου 6, 8, 4. 
γαλακχτοποτεῖν O9, 15, 4. 
γαλαχτοῦσθαι σπέρματα C. 1. 
Ua. 
γαλακτώδης χυμὸς C. 6. 4, 1. 

6.:9, 2. 
γαλάκτωσις €. 4, 4, 7. 
γαλέαγρα 9, 7, 6. 
γαλεὸς 7, 14, ^i 
yc upon? inter φρύγανα 1, 3, 1. 
γὰν ὅδη ς solum 6, 5, 4, 
γειτνιᾷν A4, 8, 8. 
γειτνέασις 6, 18, 7. 
γελγιδούσϑαι 1, 4, M. 
γελγὶς 7, A, 11. 12. 1,4,5. C. 
6, 10, 7. 

γένεσις γενέσεις plantarum 1, 1, 
12 € 1, 1; 1. Ὁ, ἢ,21, 50: 
4, ], 1. modi 2, 1, 1. ἁπλὴ ὃ, 
1. C. 6, 6, 7. ᾿φυσικὴ 2, 1; 
1^76'$ 5 δ. αὐτόματὰι 8, L 
4 C. 1. 5, 1. €. 3, 6, 7. 401- 
νοτάτη ἀπὸ σπέρματος C, 1,4. 
1. 6.4, 1; 1..xol ἀπὸ παρα- 
σπάδος 2, 1;79. ζῶ, 1, 1. σπερ- 
ματικὴ Ὁ. 1, 21: CLE αὐ- 
τοφυὴς 6. 1, 10, 6. δ Θ 
6. πρώτη C. 1, T. 1. 3. ἐν 

«ἄλλοις C. 1, 6, Ἢ ἐν τοῖς ἐναν- 

VINDEX RERUM ET VERBORUM. - 

βρύον pars annua 1, 1, 2. δρυὸς, 
3, 3, 8. μελίας 3, 11,4. 2 Xo. 
9, 18, $. arbórum 2 rra μὰ 3 E 
b, 2; 1. 4, 11, 12. Ὑ- 

βούον ϑαλάττιον 4, 0,2. describ. 
4,. 6, 6. : 

βρυοφόρος͵ δάφνη 5, ΤΕ & i 
βρύτον τὸ ἀπὸ τῶν κριδών 4 

8, 12. 
βρωτὸ ὃ 9; ἡ, Ὁ. €. 6, 12, 8.9. 
βύρσα 9, ὅ, 8. 
βυφσοδεῷ εκ ἢ κόπρος Ὁ; d 

9, 3. ; 
βῶλος C. 2, 13, 7. 

τίοις 0. 1, 22, 6. y. ὩΣ ταὶ 
ἐκ τῶν αὐτῶν C. 3, 22, ^y 
ἐν γενέσει ἀσϑενὲς Ὁ. 9,1 17, € 
χυμῶν 6, 6, 3. 7, ξώων C. ἴ, ̓ 
5; 2. καρπῶν φοίνικος C, 1, 1C ΑΕ 
2. ἀμπέλου C. 3, 15, 39. 22 
13,4. C. 1, 1, 3. 4, 1,8. $52. 

ἡεντ Og “χωρισμὸς 1. 4, 2. | 
γεννᾶν ὴ φύσις γεννᾷ Ὁ ins 

2. ὃ. ἕν τι τὸ γεννῶν C. 1; 1: 
Ὁ. τὸ γι κύριον C. 4, 4, 1. 
τῶν ἀτελῶν C. 4, 4, 1. ἢ 

γενναΐέᾳα ἄμπελος 2; 2, 4. 
γεννητικὸς C. 1,2, ^ad : 
γέννησις C. 1, 22, 3. τ ΠΕ. 
10: 5, 7, 3. y t 

γένος ἀλλοῖον 1 6, 8. ἥμερον, 
ἄγριον 2. 2, 4. dpi t 2, 
6, 11. γένη 04& 6, 
3, 1. 8. 4, 1. 2. 
μέγιστα 8, 1, 1. τὰ d 

2 τῶν γενῶν 8, 3, l. κοινὸν 
ἴδιον C. 6, 18, "s τὰ ore ἢ 
καϑ' ἕκαστον γένος 8, 3, 1. je 
xo ἕχαστον €. Ὁ; τί, 1, 
τηρεῖν τὸ y. Ὁ..1. Ὁ, m: τὸ γι 
μεταβάλλει Gb 9, Ἵ. τοῦ γ8 
ἐξίστασθαι. 2, 2, 4. 

ΝΣ 

^» 

I μίτον Ὁ 2. 7. 2. E "2. 9. 
3:15 75 0 Ὥς H 

5 



γεώδης. τὰ ἀκμάξοντα δένδρα 4, 
1. seminum C. 4, 9, 1.. τροφῆς 

d 4, 12, 4. φύσις C.. 4, 15, 1. 
us e '0.-5, 4,5. ἐναπόμιξις C. 

2, — 0.6, Ll, 1. 6,6,8. 
6, 7, y 5. Ὁ, 13,4 6, "14. 8i 
Li 17; - 
eret bara τὰ, θᾶττον, γη- 
- ράσχει τῶν ἀγεωργήτων C. 2, 

: US. 21 15.1.7 5; 1,10. 
| 'γεωργέα quid efficiat 1, 15, 4 
BE μεϑέστησιν ἐξημεροῦσα τὰ δεν- 
τς δρα καὶ τοὺς καρποὺς Ὁ. 2,14, 

ο 8. πλῆϑος τροφῆς καὶ ποιότητα 
j παρασκευάζει C. 3, 1, 3. AT] 
- C. 3, 10, 1. -ἐὰν οὐ ᾿δεχύμενα 
ΟΣ 3, Ll. — Ὁ... 49, 2. 12: 
$9, 2,1. 3,17, 5. 

ργικὰ Opp. τὰ τῆς φύσεως 
2. 4, 19, 
γῇ ἧς διαφοραὶ 3, 2, 5. qe 

, À, 3. 9. tppev t.a 282; 
js 

ἀρ. — €, 8, 20, 3. hs 6, 12, 6. 
b qu9vov ῥίζα 7-2; 7, 9, 14. 
καυλὸς 1, 6, 9. t l, 8. 1,2, 
1 t27 χαρπὺς. 7, 1, ᾿ σπέρμα 7, 
ἣ 3, 2. φίλυδρον 7 ,9,1. — 7, 1, 
E 152. 3:6; LE 9, * 7; 12,3. 9, 
I 11, 6. - 
4 13] e «6 κοινή τις φϑορὰ “πᾶσιν 

τγήτειον inter "αχανώδη, κοιλό- 
- , qvà4ov 1, 10, 8. ἀκέφαλον, ἐπι- 
: τχεέρεται. Ἴ; 4, 10. κεφαλὴ 4, 12; 
3. δυςβλαστές Οὐ τ,12, 90.25 

nt£y&ovov 1, 11, 6... 0,1, 19, 2; 
5,8,4. — γίνεται ἀπὸ τῆς μή- 
"rpg €. 95 145.6... 5, 5, 1.. 
“ἐγαρτώδης 3, 17, δ. 
πλεῖν ος σφένδαμνος πεδεινῇ, ὃ, 

38,1," 3 4, 2. 
πλέσχρος xádices 3, 17, 5. ligua 

9. 3, 4. - solum. 6, 5, 4. dy 
πλείονος πέψεως δεῖται C. 
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15, 1. — 3, 1L, 5. 3, 14, 1. 
3$, 19, 2.4, : 3, 17; 9. 5,9, 0. 
ΡΒ. :0,:5,'2,.. 71 8,9. (G; 
4, 8, 2. 

γλισχρ posts pug rd 1,6, 4. 
—. 0. 4, 8, 2. δ, 18,. 

γλίχεσθαι 1-5 
γλοιώδης 5, 4, 1. 
γλυκαίνειν 7,4, ὃ. C.3,9, 3. 
γλύχανσις C. 4, 4, 5. 
γλυκχεῖα ῥίξα 9, 19, 2. 
γλυκυκαρπεῖν C. 2, 3, T. 
γλυκὺς sapor definitur C. 6, 1,3. 

9.6. χυμὸς “πᾶσι προρφιλὴς C. 
6, 5. 6. χυλὸς C. 6, 14, 5. ἅπαν- 
τὰ ἐκ τοῦ γλυχέος γεννᾶται C. 
6, 15, 4. τὰ Án σήπεται Ἅγατ- 
ro» C. 9, 9, 5. 

γλυκυσίδη 9, 8, 6. 
γλυκύστρυφνος 9, 20, ὅ. 
γλυκύτης ἀπεψία τις Ὁ, 4, ὁ. 
ἐν ὀσμαῖς Ὁ. 6, 14, 12. ταχὺν» 
cs, χυλῶν C. 6, 16, 1. 

γλῶττα tibiae 4, 11, 4—7. 
γόγγρος πάϑος ἐλάας 1, 8, 6.. 
γογγυλὶς eife 1,6, 6. 7. 7,2, 

8. 7, 9, 4. πλαγιύκαρπος 7, 3, 
4. ἄρρην καὶ ϑήλεια ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ σπέρματος 7, 4,.9. spe- 
cies 7, 4, 3. ἀγρία 1; 0,2.— 
7,^L, δ, 7,2, 5. οἷς 5, 9,7 €. 

?157 ΑἸ M, 5j 6, 9, 
γονατοῦσϑαι 8, 2, 4-. 
γονατώδης ῥίζαι 1, 6, 7. xev 
Aog 1, 5,3. — 4. ὁ, 6. 4, 10; 
6. 4,11, 13. 8,9,2.. 9, 115; 2. 

γονεύειεν 8, 10, 5. €. 1, 14, 1; 
3, 16, 2. .3, 92, 5. 4, 10, 3. 

γόνιμος ὥρα 6. 3, 2, l. σπέρ- 
ματα C, 4, 3, 4. μηδὲν ὅλως 
γόνιμον Ὁ. 4, 4, 2. — 7, 5, 2. 

WS, 11, 5... 9, 18, 9. 6. .C. ^ 
$3; IL. 

γονὴ 8, 1i, 5. 
γόνος. Ὁ, 3, 15, 3. 
yore καθάπερ ütog 1», 18»). 8. 
petas 3; 11, 3. στοιχεῖ τῇ 

18* 
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Eur ya, 5,9. κατὰ ἡδνὺ 8, 11,3. 
1,. 8, 5. 1:9, 12, 5. 4, 10, 6. 

yo ἀμ acere e ligno ἐλάτηρ᾽ 8, 
9, 

γεαμμώδης 4, 12; 2. 

γυμνάσιον, 9, 20, ὁ: 
γυμνόκαρπα͵ ἔνια; yia C. Ι, 

17, 8. : 
γυμνοσπέρματοςῖ, 8, 32, 8, D 

repe 

Hal pups epar. 6; rS 16, “8. 
δᾳδουρφγεῖν 4, A; del (6 $, 
M, Son : | 

δᾳδουργὸς 3, 9, 3. T 
δαδοῦσϑαι €. 5, ἘΠῚ 3. 6, 11, D 
δαδοφορεῖν, 9, 2, 8. , 
δᾳδώδης 9, 2, 5. T 
δάδωσις. C. 5, τὰς » 
δαέμων C. 5, 8}. 
ócxsTov 9, 19, id 
àcxvo C. 5, 12, 
δάκρυον, matura δ 1 4, 6, 

TLGL TO ὑγρὸν 1, 
274.5 ᾿ἱπποσελένου. 23 

, 

1 
» wa 

ἀμπέλου. 6,3, 6, & δ 15; ». s 
ἀμυγδαλῆς 2, 2, 11. L5 «C 
ἐπιπηγνύμενα C. 6, ne - ar0-. 
matica: 9, 7, 8. —^:4, 1j Ἔ 25-1 
0, 3.:0; 1. 9,44. $062. 

20. 4, 6, 9. 
δον ήρνεν $1 13, 9. 
δακρυώδη ς: σφρροὴ. 6, 6, 

ὑγρύτης .9, 8:2. 
δὰς 8,9,8. 9,2,1; ὅ.. 0.611,09. 
δασύνεινὩ, 6, 12. 
δασὺς 5, 7, 8. :5,.8, δὲ 6, 4, 

5. 2, 6,9.1-8,71, τ 4, 4, 4. 
δαύκον᾽ δαφνοειδὲς κροκοὲν 9, 

1ὅ, 8..8,.:.9,.20,. 2. 
δάφνη ἥμερον. δείφολλον 1, Ὁ, 

34 ῥίζαι. 4, 6, ὃ. 4. Ὁ. d 3, 

E πὰάραβλαστάνει 4, 13, ὃ, ra- 
muli: €. 1, 8; 2; ὄξους ὀλίγους 
ἔχει 1, 8, 1. -cortex 1,.5, 2. 

ONDEX RERUM ET ERDORUM. 

Tov ar ye - ES 6, E : 

» "gara? 5, 3, 3. Δ, 5 TO 

᾿ αὐφυλλος 3 11; 3. ὃ, 17, 
Δ αν δ Ὑ ΤΣ λεπτόφυλλος ὃ, A9, 

"MOQTOD ἀν 5: 12:4; δ᾽ 

pa fructus. mutaàt.- ἤρα 

2, 38. 4 

B. ne ux did 7. 

γυμθόσπθομος d, ὃ: d ἀρ i8 

9, 78: τὸ ΤῊΝ 

ἡυψ. C. 6, 5, o dS 
yorvdóng d ἘΠῚ NS ser 
γῳνιόφυλλὸς is 0. 5 eos 
γωνοειδῆὴς ἐπ 16, 4608» e ἘῸΝ 
Nos 39» Le P» 5 (ee Mee 

PXETETM €. 5, 9, 

"fert βότρυον 3, 7, 8... βρύον, 
$9; 11, Eu ᾿δορδυξῆς € d ἣν 
ἀσϑεγὲς C 2,441, 4^ πχυὰ 

semine. pejor 2, 2, 6. colorem. 
᾿βλάστ! σις 

4, 2. frigida loca fugit. 4,. 
δ᾽." infesta yiti 4, 16, e : * 
18,4. ἡ ἄκαρπος. 9; 4 
2, 11, 4... ἀγρία 1 do 
9,9. Cultura ;- 25:5 ὍΝ A 
ὃ. C. My por 2d oca: E - 

T 

"S 

jet 

5 sere e: 
MATO EE. yt 

δάφνῃ ὅμοιον. folio venenato 
Gedrosia 4; 4, 13." e 

ἜΠΗ Semien. . lauri- E a 
9; 20; 1.. PE 

δαφνοειδὴς., φύλλον. ὃ; ak 
9, 4 3:917 E evAsn E 
3, 17, 8. .9, 15, 5 

δαφνοειδῆ in. mari à p. 
δαφνώδης 9, 10, 1. : n 
δαψιῖὴς ὃ, ὃ, 1 ἢ, ἅ, 8 “ὦ 

1, 11,0: 42,4, S, $0 



γεέλη. 9,. 17; s 
δεν δρικὸς jon * ἦν 10, 4. 
7o -Xc τινὰ 8, 2, 2 4, 2, t. —. 
'€. 2, 15, δ. 4, us Ὁ, 18, 4.. 

πενδρολάχα νὰ 1. $, 4. με 
δένδρον definitio 1,3, 1. δια- 

: " φοραὶ. 1,8. 
ἀρχὰς ἔχει πρὸς, τὴν. ̓βλαάστη- 
Devi καὶ ,μαρποτοκπέαν C. 1; 11, 
5*4. οὐσία καὶ φύσις δένδρου 
“μάλιστα, τὸ: Pati €., 4, 13, 

A n AE u 12, 3. ἄνϑη Ll. 
-035,4: 5, 9, 3.1; 
| ; ctus T, 142; 
- "1. ἄγονα 2,4, 3. semina 1, 11, Ὡς 

8, 14,4. 
| 214. 4. 0. 411, 2. 8,5, 4 
FI € 1T; 10, 6. διφοροῦντα 1, 14, 
ELT: πίονα C. 6, 11, 6, ϑαμνῶ- 
; δὲς 4; . ,9, 4. 4, 4,6. ἄγρια quo- 
. Todo, próveniant $, L1. 
᾿᾿ἀγριότης. 3, 2, 4. ibd 2, 

| 2, 2. satio. C. 9$, ὦν. θὲ cultus 
πῶ, d, 18; 1...0.. 2, 6,1. 

: 12; 5. 'Stercoratio- '.3, 9/2. 
vita et duratio C. 2, 11, 1;.:€. 

E 52, 18; σφεα: idónea C. τ, 4. 
85:0, 1, 18. 1. 0.2.0. 1.9. 

FH αὐτὸ ὁ p. καρπὸς 2, ὃ, 1. que- 
| ταβολαὶ 2, 9, 1.2. C. 3, 17, 6. 
[0,23,:24,4..- 0; 4, 1, 1:0. 4, 

-. 4, 12.: οὐ πᾶντα εὐώδη, C. 6, 
(d2,40. — L 2,2; TUE 
' 10, 6. 45^ 7,8; BE ἊΣ 
ἀρ νγ 2,12. 5,1, ὃ. 6, 
M 6, 7 E "Ὁ; 42$ 7 | 

Δδενδροῦσθϑαι Ϊ, 9, 4, c. 3$; 15, 
A,::05725218;.2. τς 

Δενδροφόρος γῆ C..2, λ, 2. 10. 
δενδρύφιον 4, 7, 2. 3. 
ϑένδρωσις C. .2) 15, 5: 
δέρμα περικαρπίων. 1, 2, 6. 1, 

: 10, 10. olivae. 4, 4, 10. 
δερματικὸς κέλυφος 1, 1, 3.- 
- ὑμὴν 1: 11,5. τὰ ἐκτὸς C. 3, 
10,2. — 6 1, 7,8. 1192. 

deas odis 6, 2; 2... 

nnd RERUM 1 VERBORUM. 

πᾶν. 9. 'πολλὰς . 

δηκτικὸς 0,4; 9: 

δημιουργεῖν C. 1, A4 e , 
.10; 2. fru- 

s 20, *- C. 1222, 

l, 11, 3: βιάστησις 

Lov c 

: 0:9, 

διαδιδόναι 92 

2 ' 

dida. 12.1. 
δεσμὶς. 9,: 16, 2.. 
δεσμὸς T, 11, 8. ia ; 
δεύειν, 9.9.1. 2..-9, 1 2. 
δέχεσϑ'αι 8, 06, 2, -0..8.:.20,. 5. 
4, 6, 4. 5, 12, 9, .δ,.19, 3. 
ἡ χώρα 4, 4, 1. 

δη γγμὸ ς. 4, 4,5. 

δήλησις 1, 18, de 
δημήτρειὸς καρπὸς C. 

δήξις C. 3, 17, 6. 
διαβιάξεσϑαι qv Ὁ, 2; τὴ 

6,2, 
διαβι "rv UY 4, 6, 10, 
δειαβλαστάνειν T, 13; 22 C. 1, 
t. 7,9. 9,, 20,, 6. 4,76, B 4, 8, 
WW 13; L 9; 13,1 i 
διαβλάστησες C. 2, 11; 10. 4, 

,.6,.2. * 5, 18, 2. 
διαγελᾶν ὥρα 8, 2,:4. €. i, 12, 

8..2, 1, ἃ. ἀὴρ’ 0. 4, 9, 1. 
διαγραφὴ 1,:19, 2. 3, 13, ! 
διάγειν 9, 13, 2. 
διαδέχεσθαι τ, 10,2. 

, 8. 00. 1, 22, 
ἐδ :5,.6,78.. - 9, Su ds a9 
ΟΣ, 10. 6, 15,15. ἃ, 13, 5. 
διάδοσις C. 2, 19, 4. 6,11, 4. 
διαδυτικὸς C. 5, 14,.1., 
εδιαξωννύειν. A, 8, 10. 
διαθερμαίνειν 8, 7, 1. 9:16, 

0..6; 9, 3.. 6, 11, 6. . 
TN 18, 1. 6.2; 0, 4. 

9, 14,4. . 1$: 12 6... 4,. 18, 
2.1 5, E. At :9,! τὰ 9. 6, $, 2. 
2, 42, ὃ. , ἀσϑενεστάτη C. 9, 
du ΝΣ ἀέρος 6. 2; 1, 7. C. .2, 
| 8,:3. 
Vioakd veis £. d; 16, 6. 
διαϑραύεσθϑαι C, 0, 9, 3. 
“διαέρεσιξ C. 5, 16, d. — τῶν 
φυτῶν 1, 4, 3. 3, 2, 1l. 

διαιρεῖν L. 0,9. 1, 2,4. 8, 
$9.1. «0. 5, 5, 1. 

héseas dn 2, 0, ὅς 2. 
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διακάϑαρσις., 7, 2. 4, 13, 
9. 02, 12;):09- 9, 2; L;- 38, 4, 
9. .9, 19,1... 5, 8, 2. 5,15, 3. 

διακαΐειεν C. 6, 16, 6. 
διακαυλεῖν C. 2, 12,*4. 
διακαυλέξειν ἢ, 2. 4. 
διακληροῦσϑαι 9, 9, 2. 
διακνέξειν 9,.10, 5. 
διάκοπρος χώρα C. 4, 12, 3. 
διακόπτειν 2, Ἃ 9. 4, 4, 2. 
διάκορος γῆ C. Y. Em 
διακοσμεῖν 4, t ἧς 
διάκοψις 6. ὅ, 9, 11. 
διακριβοῦν 0. 8, 7, 9. * 20, 5. 
διακρένειν C. 6, 13, 
διάκρισις C. 6, 6, 3. 
διακριτεκὸς χυμὸς C. 6, 1, 3. 
διακρούειν C. 2, 15, 4. 
διαλαμβάνειν 1, 2, 2. 

4. 6,5,4. 4, 8, [AES 
C. 1, 17, 3. d 

διαλάμπειν 9, 3, 2. 
διαλείπειν 1,9, 5. 8, 6, A. 
διάλειφις φυλλικὴ 3, 18, 1l. 

C. 1, 11, 6, 
διάληψις 9, 18, 11. 
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ἐκκαλεΐσϑανο, 2,1,9. 5, , 
ἐκχαρπίξεσθϑαι C. A4 " 3. 

8,4. 7,4, δὲ €, 4, 3; 5. 
ἐκκαύλησις € 43,5; ᾽ e 
ἐκκληματοῦσϑαι Ὁ. 51 

ἐκκολάπτειν 3, 104. - 
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χαρένειν C. 0, 7, 2. 9. 6, 12, 12. 
LAT TIL C. 6, 6, 6. . 6, 10, 3. 

«τικὸς €. 6, 1, 3. 
πλαχανίξεσθαι C, 7, 11, 3. 
πλευκαίνε σϑαι Ὁ, 5, 9, 9. 
| cha ξύλον 3, 10, 3. &v- 
θοὸς 7, 9, 1. —3, 18, 2. 4, 2, 4. 
87,3. 9, 6, 1. €. 2, 19, 2. 
nir oloytiv C. 3, 20, 9. 
Bex. 2, 4, 6. 
ἀλοχμοῦσϑαι C. 8, 19, 1. 
| cf ait a €. 5, 15, 9. 
pte: 8, 11, 9. 9, 16, 1. 
κνέφελος ἥλιος 8, 10, 3. 
Ἰκξυλοῦσθϑαι 1, 2, 1. 
ἀπαπποῦσϑαι 3, 16, 5, 6, 4, 8. 
κπαχύνεσθϑαι C. 4,1, 
«πελεκᾷν 9, 2, 1. 9, 3, 4; 
DL ILI vtuv 5,1,1. C. 1,16, 

2; 0, 16, 2,. 
Mipdgyson-(.- ἢ 11,2..8.^1, 
; 15 4. 

21, 3. 
{πηγνύναι 4, 14, 13. 8,7, 5. 

:9; 4, 10; 4. 5, 12, 2. 4, 5, 
- 13; 1. 5.5, 14, 2. 3. | 
ἱπηδᾷν 8, 11, 4. 

νε πηκτικὸς C. 5, 14, 7. 
τρπήξις 4, 14, 1l. 18... (ὦ 5 
12, 9, 5, 19; 3. 5, e m 
ἐπικροῦσϑαι C. 4, 2, 1. 

| 7,:5. 
WLsEt ἐὸν 9, 8, 4. 8, 9, m 9, 
2,7. 0. 5, 4, 7. 
πλύνειν "C. 6, 19, 3. 
᾿πνευματοῦσθαι Ἰ, 4, 11. C, 
2. 9, 10. 4, 9, 3. 

»ποιεῖν C. -1 14, 1. 2 
»»πυήσεις gAeyuovov 9, 9, 3. 
»πυροῦσθαι C. 1, 21, 7. 
ρηγμα ὑδάτων C. 1, 5, 2, 

ὦ creta 9, 1, 2. 

$E s 911,15 ὃ, 

w 

e 

ρθυσις τριχῶν 7, 14, 1. 
σαρκοῦσθαι C. 1, 19, 5. 
σήπεσθϑαι C. 5,16, 2. 
σπερματοῦσϑαι 7; 35 7. 
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ἔκστασις φύσεως C. 3, 1, 6. 
φϑορά τις C. 4, 4, 6. πρὸς τὸ 
χεῖρον €. 5,3, B. ὗς 4, 4, 
7. 10. 4, 5,4. 5,9, 3. 

ἐκστατικὸς δίξα 9, 13, 4. χυ- 
μοὶ €. 6, 4, 4. φϑορὰ οἴνου 
C. 0, 7, 5. — Ὁ, 0, 7, 0. 

ἐκτήκεσθαι €.4,4, 9. 9,3,4. 
ἐκτέκτειν C. 4, 10, 4. 
ἐκτίλλειν C. 3, 10, 3. 
ἔχτομον μελαμπόϑιον, nomen 
hellebori, 9, 10, 4." 

ἐκτοπίξειν 4, 3, 6, 
ἔκτοπος χειμὼν C. 6, 18, 12. 
ἐκτρέχειν 6,8,1. C. 2,10, ὅ. 
ἐκτρέβειν 4, 11, 6, 
ἐκτρύπημα 5, 6, 3. 
ἐκφαίνειν 6, 8, 1.^ 7,14, 3.. C. 

1, 13, 11. 
ἐκφανὴ ῥίζα 1, θ, 8, τὰ ὕπτια 

1, 10, 2. 
ἐχφέρειν 2, 2, T. 8; τ 7. 8, 1, 

7. .8, 9, L5 5, 9, 
ἐκφύεσθαι σπέρμα C. 73; 20, 6. 
ἔκφυσις πρώτη 1,10, 7. Ὁ. 4, 
82. ἄνθους 1, 13, 3. καρποῦ 
ἐᾷ ταῦ στελέχους͵ 1, 14, 2. δαάβ- 
δῶν 4, 6, 10, ἀκρεμονικαὶ T 
8,3. ἐὰ τῶν. πλαγίων Ὁ. 1,2, 
3. — 8,1,5. 8,11, 5. 8. C. 1, 
2, 6. 4, 7, 1. 5. 

lido inter ἀείφυλλα 1. 9, 3. ἥμε- 
|,eog 1,4, 4. 1, 9,3. 3,2, 1. 
ἀγρέα.1, 8, 2. 2, 2, 5. πεδει- 
νὸν 2, 5, 1: ὁμογενὴς 9, 2, 1. 
longe a mari non bene, viget 6, 
2, 4. radix 1, 6, 3. 4. ὀξώδες 1, 
8, 1. ἀκρεμόνες C. 1,3, 2. φύλλα 
6,2, 1. 1, 10, 4. Ἢ; στρέφει 
τὰ φύλλα 1, 10, 1. . C. 2, 19, 
1. φλοιὸς C. 1, 4, 5. ξύλον 5, 
3,3. 5,4, 2. 1, δ, 4. ὅ; 4, 
E "f 5, 5 1, 8, 0. ἀπὸ É. 
ἔμβιος 5, 9, 8. 0.1, 7, 4, 1, 
3, 3. μήτρα 1, 6, 2. «v$og 1, 
3, 1. 2. 3. βρύον 9, 18, 3. fru- 
etus 1, 14, 1.3. 1,11, 1.3. € 
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11,19; 2. 2. 8, 2. 1, 11, 4. i5 
12,1. πρωΐβλαστος C. 17:15; ἃ. 
μακρύβιος 9, 13, 5. 8. δύραυ- — 
ξὴς ΟΡ 78, 4... εὐπαϑὴς 4, 
.4, 12. dcevis. ol Pabxnoos - 
C. 1, 20, 3. πικρὰ 5, 5, 4. προς- 
quin μυρρίνῳ C. 3, 10, 4. Óvg- ^. 

| μενὴς ἀμπέλῳ C. 3, 10, 6. pro- . 
᾿ pagatio multiplex 2, 1,2. 4. — - 

᾿ς cultura; φυτῶν 2, 5, 4. Ὁ, πρὸ- 
μοσχεύεται. 2, 5, 9: e 2, 0,:9. 
9.. C. 9, 9,3. 1,3,8.— πάϑη 
ἴδια C. 5, 10, 8. λεϊχηνιᾷ C. 
5. 9, 10. κάμπαι C. 3, 22, 6. 
σκώληξ in fructu 4,. 14, 10. C. 

. 9, 10, 1. morbi 4, 14, 3. 9.10. — 
ἀναβλαστάνει 2, 2, 9.0.5, 183, 4. 
praecisa laete viget 4, 10,1. né. 
ταβολὴ εἰς κότινον 2, 3, 1 -— 
in Cyrenaica 4, 3, 1. in bubo" 
4, 2, 9. €. 6,8, 7. Athenis ve- . 
ἐπαίά 4, 18; 2. in Indiae monta- 
mis sterilis 4, 4, 11. — 1, 8; " : 
2, 2,12. 3, 15, 4. 3, 17; 

4, 13, 1.5, 5, 2. 5,61. 4 i 

*. 

w 

E 

6, 3. 6, 8, 1. 5. 6. 6,1 
ἐλάα in mari rubro 4, 7, 2. 
ἐλαίαγνος 4, 10, 2. 
ἐλαιηρὸς C. 2, 3. 8. 
ἐλάϊνου ξύλον 5, 9. ΠΣ 8; 4, 9. 
ἔλανον infestum arborum Tadiei- 

bus 4,16, 5. φϑιείρεν τὰ φυτὰ 
C. 5, 15, 6. βαρύνει τὰ ἔντομα . 

ἐλάτινον ξύλον ὅ, 8, 9. ὅ, 
; Pa 

C.. 6, 9, 9." -0v γένεσις C. 6, 
8, 7. — €, L, 19, 3. 5. 6, 8, 

A uo: 6, 19, 2. 
ἐλαιοφύφος γῆ 8, 2,8. € 2, 

4, 4; 
ἐλαιῶδες, φύλλον 9, 11,8. — 
Q6, 7A; 8; 8,757. 

ἐλάτη ἄγριον ἀείφυλλον 1, 

NM ΓΝ [i] 

"BPPLPRIE 

ἔλαττον 8, 1,2. ὁ ἃ ῥᾷον! 

ἑλωμεοσ θαι 6, 8, Su 

.9, 8, 1. .ὀρεινὸν .3, 3, 1.9 
δέχεται ϑεραπείαν 1, 3, 6. ἐδ 
qvoó» 1, 8, 3. παλίσκιον 4, 
1,3. C. 25: 7,598 ^ guidibvyoo- 

wu, id C;2;3:5. , ϑερμὸν € 
. 1, 21, 6. φύεται ἀπὸ στέρμο, 
"tog μόνον 2, 2, 1:912; M 
τικὴ eig μῆπος 1, 9, 1,705080 
.8. ὀρϑοφυὴς καὶ μακροστεῖλ, 
χης. 1, 5, 12. ρίζαι 1, 6, 3. « 
ie 9, 6, 4. δὲ "πρέλεχος ὃ, (8 

᾿ φλοιὸς ᾿πὸλύλοπος LS 9, 2, E 
1, 6." ξύλον 1, 5, ὃν ὅς δ," 
2. μήτρα 1, 6, 1. 5, 6,2. à 
1, 8, 3i 3,5584 κλῶνες ΠΣ 
8. '"γόνατὰ 3, 5, 3. φύλλα πριι 
νώδη 1, 10, ὅ. ἄνϑος 8,.4,. 

),3» 19, L καρπὸς 9, 4, 5. 
^ 6. 1«:1, T9251. us 
5,1, .:9,/0. δ. ἀπαράβλαστι. 
ϑετ ΩΣ, C. 1, 2,2. ' ptaecis: 

, perit 3, 7,1:-4; 46, do: e. 
17, 3. κάχρυς 3, :5, 5. oypoc 
ng πιττώδης 1, 12, 2. (om 
4, 16, 1. δάκρυον 9, 2, 8.. [4 

; X1, 15. Aotocov 3, 9, 7. ὑφ 
2^ 0:2;11; 1.8 eompararur z | 
ee 9, 6. 7. 5,1, 5. ἄρρὴν wc 
ϑήλεια. 1, 8 2. 3,9,6. — 
Latio 5, 8, 3. - Parnaso 1,99 

"Macedonia. ibid. non in Ponto. 3 
75,9. usus 5, 1, 2./2;^5, 7; 3 
04.5, - 3,4 2. '5, 6, 1.: 
(8 B. C. 2, 9, 2. 2, 11, 8c 
17,1. 6, 12, 89. 6, 14, 4. — 

din. marina 4, 6; 2. d" : 
6, 7. 

ἐλατήρφιον guoncasdegd; " 
9,9, 4. 9, 14, 1.- Doo 

8. δὲ 4; 4 

τελεῖσϑαϊ 4, 11,. .: 

ἔλαφος C. 4,9, 2. D 
—— Aeschyli 9, 15, το 



Ἰβειὰι, 5515, E 1, 8, 1. 
Forte 5,9,5.- ΝΣ 
᾿ἐλειοσέλινον 7, 0,3. — 
ἐλειόχρυσος Ὁ, 8, l.- 9, 19, 3. 

Ἰέλελέσφακος. σφρακπὸς ἄγριος 6, 
(1.323, ὅ, φρύγανον 60,1, 4. - 
| ἱέννον. φρυγανῶδες 2, 1, d 
᾿ στεφανωτικὸν᾽ 6, LE ξυλῶ- 

'δὲς, 6, 6, 3. odoratum 6, 6; Ὁ, 
1 | “πῇ 6, 7,4, — 6, 7, 1.. C. 

6, 11, 3. 6,.20, A iV 
£xq [0 μικρὰ 3, 13, 7. 
ικηδὸν. 9, 43, 1... 

48A: 706 io viog 3, 13, 11: 
MALE pars plantae 1,22, 1, Site 
[a 2 9. 0.2, 18, 2.- arborum | 
[7 38,7, 8. 
21 genus hederae 3, 18, 6; 7 

' περιαλλόκαυλὸν 7, 8, M 4 
ξλκηήϑρον ὅ, 6, 7. . 
ἑξλκος 9, 9, 1. 8...9}1]; Rura... 
| 210. 9,13, 2. “Ὁ; 18,1. 
LEA “νεμόμενα Ὁ, 9, 5, 
ἐλκοῦσϑαι 4, 10,1. C. » 16, 1, 
kA χτεκὸ ς. 8; 11, *. ; ᾿ 
I λκω μα 9, 2, T. AU 
πλκῶσες 4, 14; 7. 4, 16, d. C. 

Hf, :6,.6.. Ἧ 14, 2. 3,7 $81. 5, 

17, 
| rp T 9, 10, 2. 
λλέβορος φαρμακώδηρ! ἴῃ bor- 
| .ealibus 4, 5, 1. μέλας et λευκὸς, 
9, 10; 1. μέλας 9, 8,8. 9:10. 
2. ἃ τὸ; 13, 5. Aevuüc 9, 18, 2. 

| fractus 9, 9, 2. 9,14, 4. "ubi 
crescat '9, 10, 3. C. '6,; 13, 4. - 
— Ὁ; M 9. -9, 8, 4. 6.. 9,18, 
5.9, 16, 6.. ᾽, 11; 1 “3. 

ἐλ εἔπειν c opp. ὑπερβάλλειν, C. 
6, ὦ M. 

ἐλλειψις σ...5, 18, 3. 6, 14,3.. 
ἀλλοβύκαρπος 6,.ὅ, 4.-.. 
ἰέλλοβος 8, 14, 4. 4, 2, 8.. X 
ἀλλοβοσπέρματα 7, 9, 2 
Aào βώδης 8, 22'9, * 

“Ὁ, 18, 8. 

i 
Ϊ 

iln: 9, 1, je 
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ἘΝ 5,12, 8: 5,15, 1. 5, 
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ἔλυμος 4, 4, 10, 8, 1, 1.8, 11, 
(1. 0:4, 15, Ἰς 
ἔμβιος C. b 3, 9; 1, 4,3... 3, 
559 904, 5: 55, 6. 5. 

ἐμβιοῦν 8, δι 95.. 6,.7,,. Ὁ, 
.1,.2, 1.. 

ἐμβλάστάνυντα C. 5, 15, 4. 
ἐμβλάστησις C. 5, 4, 3. 
ἔμβοθϑιρος 9, 3, 1. 
ἐμβολὴ 4, 11, 8. 
ἐμβύϑιος 4, 2, 2. 
ἔμμητρος 2; 6, 5.. 6.5, 17; 2. 
ἔμμονος C. 1, 6, 7. 5,14, 7. 
ἐμπεδόκαρπα C. 1, 13, 2.: 
ἐμπειρία 6..2,.18, 5. | 
ἐμπεριέχειν 1, il, Ἑ, 

| ἐμπεφιϊαμβάνειν €.. 5, 3, 4. 
ὑπηγνύναι 1, 8, 8 

ἐμπλάττειν 5, 6,.3. 
. ἐμπλέκειν 0, 8, 1. 
ἐμποδίξοντα τοὺς καρποὺς. à. 

83, 7, 6. 
ἐμποιεῖν 0; 11... Ὅν, 22; 

60,::2,:6,.9.; 3, 8,11: 
ἐμπυρεύεσθαι 5, 9,. 6. 
ἐμπύρηνα σπέρματα 1, 11, 3. 
ἔμπυρος C.1,8,2. ? τόποι C. 

2,.19, 4. 3, 0, 2. 709, 9, 9, 
8, :6; 20, 2. 

ἐμφαίνεσθαι C. 6, 3,4. 6, 5, 2. 
ἐμφανὴς 1,32,8. 1,14,4. 4,8, 

4. 8,8, 6.- Ὁ; 4, 11, 3. 6, 3, 4. 
ἔρφεφηυ S $4 1, 4,6. “7.8, 
9... 8,4, :9,.4, 2... 9, 16, l. 
duse 1,2; 
ἐμφλοιοσπέρματα 7, 8, Ὧν 

 éugoáézzsu» C. 8.12, Gi vv 
| €. 2, 17, 4. ἐμφύειν 1, 10, 1. 

9, 15, 4. 
ἐμφυτεία 5 1 4 Q. E δ, 1. 

257145. 0. 5, 6, 10, 
ἐμφυτεύεσθαι ὃ .1,6, 1. 3, 

14, 4.. 
ἔμψυχα σώματα Ὁ, 18, (d 
ἐναγγειοσπέρματα τὰ 11.2. 
iue aimi “ἀν ἂν 8, 3,4 C. 
4,37,95. 4, 15,:2. 
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ἑνάὲνὰ σπέρματὰ 8, 11; 5. 
ἐναΐϑιριος τόπος 5.24.5) 
ἔναιμον φάρμακον 4, 7,:2. 
ἐναλλαγὴ C. 4, 4, 9. 5, 3j^2. 
ἐναντίον τὸ C. 1, 22, 2. 
ἐναντιοῦσθαι C. l1, 16, 1. 
ἐναντίωσις C. 4, 4, 8. 
ἐναποϑνήσκειν 4, 4,: 12. 
ἐναπολαμβάνειν 5,5,0. C. 
2,19: τῶν θυ Θὲ 

ἐναπόληψις ὦ 5250,53. 
ἐναπόμιξις C. 6, t 1. 
ἐναρμόξειν 5, 3, 5. 
ἔναστρος C. 3, 13, 1. 
ἔναυρος 8, 11, 6. 

6, 3, 1. 

ἔνδᾳδος 3,9,3. 4,5,83.. 5,1, 5. 

06215,9971: δίζαις C. 6, 11,6. 
ἐνδᾳδοῦσϑαι 9, 233: 
ἐνδεὲς τὸ C. 6, 17, 12. 
ἑνδεκήρης 5, 8, 1} 
ἐν δελεχὴ ς Ο. 2, 11, 11. 5,1.10. 
ἐνδεχόμενον τὸ 2, Ὡς ν 991, 
ἃ Ὁ 0. 2,29.. τὰ 5 t ὡς 

ἔνδηλος 8, ὅ, 4. C. 6, 10, 6. 
ἐνδιδόναι 5, 6,1. 4, 9, 3,8. 
5€: 4, 13,. 4. 11. 
ἔνδοσις C. 1, 15, 3. 
ἐνδύεσθαι. 2, 5, 4. 
ἐνείρειν 9, 9, 1. 9, 12, 1. 
ἐνέργεια 4, 1138; 6, $5 320 16, 

8, 3. 8. 
ἔνϑεμα C. 1, 6, 
ἔνϑρυσκον T 1, di 
ἐνιαύσιος 7, 1, 1. 

ivievroqogsiv 8: 4,1. 
ἔνεπμος 3;*12, 0.5 5, 65 953, 

7,44 5 9, 2.4 T3253 1 
2,:1,5.89 10, EL FE 

ἐνέστασϑαι 1,40, 4. 09) 
€: 5, 19, 1: 5, 14, 2 9; 

ἐνισχύειν C. 8,23, 6. 
ἐννεατηρὶς 4, 1. 2. 
ἐννευρόκαυλα 6, 1, 4..106,:2, 9. 
ἔννοια C. 4, 4, 4.- 
£vog καρπὸς 2, 6, 10. βλαστὸς 

Ci 1; 90. -- 3,10,1. 4, 2,4. 
5. .£. 5, 40, 9. .4,.3, A. 
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ἐνοφϑαλμίξειν C, 1,9, aka 
14,4. ΡΒ ΑΙ S E 

ἐνοφθαλμισμὸς 2. 1, B E 
515 6,7 2,112; 5. de 
ἐνοχλεῖν 4, 2, 5. 
ἔνσχιστος C. 5, 17, 2 
ἐντελὴς C. 5, 1, τὸ. iios 
ἐντεριώνη 1; 2,76. «8, 13,1! 

3,-13,- 4.- 3, 14, 3. 3, 1555 
8,. 12,5548 3, 18, $c )b 

i 

C. 1, ?1, 6. 16, 4 
ἔντεχνος 9, 16 ΠΟ; coe 
ἔντομα 6, 5, 3. Pb: cof 
ἐντομὴ 9, 15:85: θὲ. C; 55:8; : 

Ὁ, 8,214554. 
ἔνυγρα € 0; 1,:21;0.* '& UL. E: 
ἔνυδρα 1, 4, 2. 1, 14, 3. εἰ 
:10, 3. 4 6, 1 Boe vBueireo- 
4, 13, 1. πολλὰ yen Ἂν rg 
22, 4. ὦ ΘΕ δ; - 

Kidd ὄσπερμα 8, 3, 4, T 
ἐξαγριοῦσϑαιϑ,2, 3, C. 1,9,1- 
ἐξαδυνατεῖν C. 4, 16, 3.4 
1.06, 4. ᾿ 
ἐξαεφοῦν τὸ ὑγρὸν C. 1, 3,5 

6, 17, 
ἐξα γεν μα n λεύκῃ Cx 

2 á L 

ἐξαιροῦσϑαι πυρὸς C. 2, ae 
2: 455.1, 4. 5 5. EN LEES 

ἐξακανϑοῦσϑαι καυλὸςθ, 4 
ἐξακριβοῦσϑαι 9, 16, 6. E 
ἐξαλλαγὴ χώρας 2, 2, 10. τῶ 
ἀπὸ σπέρματος 2, 2, 11. εἶς 
ἕτερον γένος C. 4,.4,. ὃ. 12. 

ἐξαλλάττειν 4,4 14: 8,8, 3. 
C. 6, 15, 2. m d 

ἐξαλλοιοῦν C.2, 15, 2. r^ : 
7.545 45104 06,:802-0^ E 

ἐξαμαυροῦσϑαι Ὁ 25 TE 4 
ἐξαμβλοῦσϑαι 9, AS 1, 

4,5, 82...» 
ἐξάμβλωσις 9, 9, 9, ted 
ἐξαμελεῖσϑαιϑ, 2, 4. €. 5s 
£E£cuqvog 8, 2, 1. 
ἐξαναλέσκειν 0; 4, 13, iw 
ἐξαναπληροῦν 8, 17, 1. « 



ξαναχωρεῖν 6, 8, 8. 
αἀνεμοῦσϑαι 8, 10, 3. 
νϑεῖν 4, 7, 2. 

ἄνϑημα C. n; 21.14. 
ἀπολλύναι Y. 75.2. 
ἅπτειν 9, 8, 
ἀσϑενεῖν C. 59. 11. 6,17, 4. 
ἔστοιχος 'κριϑὴ 8, 4, 2. 
ατμέξεσϑαι C. 1, 1, 
ἄτμισις C. 6, E 2. 
oeirec da IE LS d 

IBI2; 5, 
| αὐξεεν ὃ, 6, 6. C. 1, 22, 2. 

᾿ξελαιοῦσϑαιο.0,1, 4. 0,8,1. 
Ésoyc£sc9 c: 8, 6, 355.005, 
:155,5...9, 7, 1. 
lBFoyecco C. 3, 1, 6. 
ἰξέρυϑρος 4, 6, 10. 
ξερυσιβοῦν C. A, 10, 2. 
Ϊ 3, 10, 5. 

l ημεροῦν 2, 5, 12. 8, 4,1. 3, 
15.1, 2,71012,14, 2.«.8,411;D. 

ξιχμάξειν 1s 15 5. 6. ὃ, 1,4. 
7, 9,1. 6. . C. 3, 6, 1. 4, 8, 4. 
p vitis C, 3, 14, 5, 
ιστάναι 9, 8, 10. 9, 19, 1. 
€. 4, 5, 3. 6, 11, 2. 6, 15, 3. 
(6,17, 5. — ἐξίστασϑαι τοῦ 

| γένους 2, 2 4. C. l, 16, 12. 
1. 8, 2. εἰς ἄλλο γένος Ὁ. 4, 
L 7.— 6; 7,6. 8, 7, 4. 9, 13, 
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ἔξωχρος 4, 6, 3. 
ἐπάγεσϑαι. 1: 15 90 1, 12, 

1;;.8,:45,,5. 
ἐπακανϑίέζειν 3, 10, ΚΤ ἢ 11, 

3. 3,1060, τς τ} 8, 8. 6,4, 1. 
6, 5, 2. 0, 4, d 771 
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Kr arprt 3, 9, 3. 6. 3, 
.£3235,:9. 3,17; 
Vossii iR ὃ 75.5. 
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ixvBdnvtabas 2, ", 3. yia 
EReód o. 13, 6. 
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ἐπικοπὴ 4, 16, 1. 0. 5,7 8 
ἐπικόπτειν 1, 8, 4,4: 8, 7, t 

4,16, 1. .€. 2,19, δ. τᾶ, 17,8 
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9, 15, 2. L 
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ἐπιτελεῖν C. 2, 12, 1. 
ἐπιτέλλειν C. 3, 16, 2. 
ἐπιτέμνειν 0, 60,6, 6. 3, 7, 

4. .3, 23, 8. 
ἐπιτοἰὴ 1 υτθο..,18, διοὶ C. 

2, 19, 
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ἐπιφράττειν 9, 3, 2. 
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ἐπίφυσις 1, 1, 2. 
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πιχωννύναι 9, 8, 
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8,71, 2. πίστης 9, 2, 6. ἐδά 
govg C. 3, 19, 1, πληροῖ C. 
515-35 LL 2, 6, 5. 
5, 1, 9. 10. 5, 2,4. C. 3, 12, 
2. 3, 20, 8. 4, 12, 1. 
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ἐργατικὸς 5, 12, 9. 5, y 6. 
ἔργον 4, 4, 8. 
ἐργωδῶς 9, 16, 5. 
ἐρέβινϑος πλαγιόκαυλος8, 3,2. 
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ἐριναστὸς 6€. 2,:9,: 12. 
ἔρινον 2, 8, 1. 2, 8, 4, 2.7.8, 
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8, 7, 3. —8,1,4. 8, 6, 1 
C. 2; 12, 1. 4, 15, 1. 61212 
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ἑτεροσχήμων 1, 10, Tix. Sm 
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ἐτυμόδρυς 8, 8, 2. 
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à εὐγενὴς 4, 11, 9. 
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εὐ ξωμον inter ἐπίσπορα 7; 14.2. 
ne 4, 2,.8. 7,.4, 
E^: 9. 6.  salsuginem amat 

Ὁ. 2, 5 8. 
té toos 4, 11,13. 6,6,10. €. 
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εὐήϑης λόγος 8, 0,2. .9,.19, 2. 
εὐήκοος πρὸρ μεταβολὴν, 14, ὃ. 
εὐήλιος 1,8, 4, 1, 
εὐϑένεια C. δὰ b, 6. 
εὐθενεῖν 1,1, 2. 2,'5,7..^3, 

2, 4...8, 3, 2. 3, 18, 5. 8, 
8, 4. 0.2, 4, 5. 2, 285,5.73, 
9, 9;.. 3, 10, 2.59; 215,4.* 5, 
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εὐθεράπευτος 9,16,6. 6. 8, 
7, 4. 

εὐδέρμαντος C. 4,7, 3. 
εὐθετεῖν ὃ, Ἴ, 4. 
εὐθεώρητος Ἰ, 1, Ll 
εὐθὺ εἰεὐϑὺς 8,8, 2. 9, 13, 12. 
εὐθύγραμμον σχῆμαὶ, 12, 1. 
εὔϑραυστος l, 5, 4. 5. 
εὐθύκαυλος 6,4,5. 7,8, 2. 
sd ϑύνειν 2, 7; T. 
ἐὐθυπορεῖν 1 5,0; .δὲ 1,8, 
4. 5,9, 4 9, Mw 

εὐθυπορία 5, 6, 2 2. 
8. 5, 17, 3. 

εὐθύπορος C. 9, 17, 3. 
εὐθύρριξος 17,2. ;89;.57.5. 
εὐθύφλοιος γένος δρυὸ ς ὃ, 8,2. 
εὔϊνον ξύλον 3,10,1.. 3, II, I. 
3. 3, 14, 1. 

εὐκαιρέα C. 8, 23, 4. 
εὔκαιρα ὕδατα 8, 7,8. 
εὐκαμπὴς φλοιὸς 3, 10, 4. 
εὔκαμπτον ξύλον!, 5, b. 5,0,2. 
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εὐκρασέα C. 1, 21, 5. 2, 1,6. 
2,7, 5. 3,21, δ 4, 3,9... 4, 
3, 1. ὁ, 1L, 2. 6, 20, 3. 
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4. 3, 15, 1. δ, 16, 8. 
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εὐκτήδων 5,3, t. 
εὔκυκλον δένδρον 4, 4, 4. 
εὐλογέα €:.6, 18; 1: * 
εὐμελιτεὲν 6, 2, 3. 
εὐμεγέθης 8, 1l, 1. 

3.175 €. 
εὐμένεια C. 6, 14, 12. 
εὐμενὴς 1, 8, 4. 2, 1, 6. .3, 
4, 4. 2,12, 4. 8, 10, 5. 

εὐμέριστος "C. 6, 10, ὃ. 
εὐμετάβλητος C. 5, 9, 5. 
εὐμήκης arbor 9, 11, '3. 9, 15, 
9. 9, 17, 1. 

εὐμορφέα 1, 4, 1. 
εὐνουχίας κάλαμος 4, 11, 4. 
εὐξήραντος C. 1, 2, 4. i" 3, 

E: 7, 43.52, 4, 2. 
Εοὸς 5. 6, 4. 
ξυλος Δ, 4, 6. 
ογπον φάρμακον 9, 16, 8. 
οὗμος 9, 7, 3.. 9, 13, LC. 
6, 18, 11. 6, 19; 1; 

εὐοδεῖν 1, 6,4. €. 5, 6, 7. 
εὐοσμεῖν C. 6, 16, 1. 
εὐοσμέα C. 6, 9, 4. 6, 11, 3. 

3, 12, 9. 

e 

tÓ ^6 Ὁ Sv Qv νῶν 

6, 14, 4. 6, 16, 3. 5. 6, 17, 
4. 12. 

svocuog 4,4, 14, 9, 4,1. “9, 
1,8. 9, 7,4. €. 6, 6,2. 6, 
0, ἘΠ) 8. 11, 3. 6; 14, 3. 6, 
15, 1. 

εὐπαγὴς κάλαμος 4, 115:18€ 
εὐπαϑ'ὴς C. 2,9,13. 3, 22, 6. 

4; 4, &. «3, δ: 4 54. 4, 
6,2. 5,14; 1. 

εὐπαχὴς 4,2,0. 4,3,4. HS iod 
ευπϑλέκητος C. 5, 6, 
εὔπεπτος 4, 4, 10. 
εὐπεριαέρετος φλοιὸς 3, 5, 3. 

0, 1, 3 
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εὔπηκτος C. 9, 14, 3. 1 
εὐπληϑὴς 4, 11, 4. ἘΝῚ 
εὐπνοια C, 6, 16, 5. r 
εὔπνους τόπος C. 8, 6, 9. dn 
1,15, 8. — 8, 15 6. 5C. 2) 0 
1.6. ,59,4. 4,13,2. 6,14, € 

εὐπρόςφυτος 0,1556, 5; 
εὐπύρωτος σὴ 22, 9. 
ev " e.£og 4, » 5. 
εὐροεῖν C..048, 4. 5 
εὔροος C. Ss 1, 7. 3, 5, 2 
εὔρυϑμον φύλλον 8,18, 6. v 
χόμῃ δένδρον 8, 12, 9. 

εὐρωτιῶν Q2, 6, 8.- 
εὐσαρκέα €..1, 9, 2. 10 8 E 
εὔσαρκος 4, 1i, 4. 
εὔσημος C. e 8. 2 y M 
εὔσηπτος 4,2, 8. C. 

2; 1E" TS 
ed ona 8, 9, b: e y 
εὐσϑένεια C, 2, i 7a 323 »r 

2, 15, 4. 8, 2, 
εὐσδενεῖν 4, 1. X 4, 15, * 

5,2, 2. 70; 3 9, 3. 2, L a 
3, 1, 2. | 

εὐσϑενὴς 4, 1; 4,-. c δ 
εὐσιτοῦντα “σώματα 4, 8, 13.. 
εὐσπεπὴς τόποι 4, 1, ϑ ca 
13, 11. 

jac n e 4 7. . C. 6, 36,2 
8. 6,17, 2 

εὔστομος 2, Ὁ, 10. 4,3,4.. de 
κρυον 0, 4, 9. 7,0, 1. it 
7. 9,4. .€.06,9,3. 6, 11, μὲ 
15. 6, 14, 4. E 

εὐσύμφυτος C. 9, 7,409. δὲ 
εὐτοκεῖν 9, 161. 955 153 
εὔτοκα tóc βραχύβια C. 5, 11,4 
εὔτομον ξύλον 3,14, 1. — 
εὔτορνον ξύλον 5, 6, 2. 8. 
εὔτονος πρὸς καρποτοπίαν 

9, 2, 4. 
εὐτραφεῖν C. 4, 10, 1. 
εὐτραφὴς 2. 7, ὅ. C. Ι, 20, 

2,15,0. 3,2, 6; .8,0/ 8: 
; SOS 99 



εἰὐτροφεῖν 8, 8, 4. Ὁ. 0,106, 8. 
εὐτροφέα ὃ, 9, 5. 4, 11, 4. 
185, 2, 2. C. 1, 6, 10. -.3, 16, 4. 
“18, 6, 10. 6, 11, 12. τὸ c«g- 
| χοῶδες αὔξει C. 8,10,2. πάρ- 
- og C. 3, 23, 3. 
|!P$roogog χώρα C. 1, 14, 1. 
ἀὴρ 2, 1, 5. 2, 8, 1. zvsv- 
D-goto 2, 3,2. γῆ 2,4, ὃ: ἔδα- 
φος 2, 10, 3. φυτὰ 1l, 20; 3. 

-c— Ὁ, 3, 9, 1. 3, 10, 2. 
ιὐτρύγητος C. 3, 7, 4. 
φάρμακον ὄρος 9, 10, 8. 
ὠφϑαρτος C. 2, 11, 4. 
ὐφορέα 1, 14, 2. 9,2, 4. C. 
B. 22,1. 
ὔφορος 8, 7, 0. ἐξ ἀφύρου 
C. 1, 17, 10. 

γὐὐφυὴς 4, 2, 6. C. 1, 6, 4. 
»'$ovic C. 1, 2, 3. 
εὐχείρωτος 4, 14, 7. 
εὐχροία 6,6, 4. 5. Ὁ. 2, 4, 6. 
εὔχρους 3,9.7. 8,11,2. 5. 3, 
| 140,1. 3,12,9. 5, 1,1. 7, 3, 1. 
δ χυλία Ο. 1, 9, 2. 0,9, 4. 

6, 11, 4... 0; 17, 4. 10. - 
ἰὄχυλος 2,0, 5. 7,4, 4. C. 

/ 13, 20,9. 2,6,1.. 3, 10,2. 4, 
.13,2. 0,10,8. 6,11,15. 6, 
M, I. 6, 18, 8. 
τὐχυμία C. 6, 11, 3. 10. 
ὔχυμος C. 6, 6, 2. 0,9, 4. 
ὠχώριστος €. 4, 6, 8. 
ὄψυχος Ὁ. 5, 14, 1. 

εὐώδης ξύλον 3, 10, 4. τὰ sv. 
in calidioribus terris sunt 4, 5, 

jv 0.1, 4, 5. 5, 18; 1. 
ἃ μεταβάλλει εἰς πυρὸν 2, 4, 
. εἰς βρόμον C. 4,4, 5. ἐσχυ- 
ὃν C. 4, 59, 1. πολυχίτων C. 

ὃ. — 4,4, 10. 8, 1, 3. 
C. 5, 0, 12. 

εἔδωρος 9, 15, 1. 
σις πίθου οἴνου 9, 17, 3. 
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2. 0. 0, 14, 8. ó/fo. 7, 9,3. 
4. ῥητένη 9, 2, 2. — 6, 6, 4. 
9, 6; 2. €. 2, 16,1. 6; 5, 1. 
6, 14, 7. 10. 12. ͵ 

εὐωδέα 7, 4,11l. 9,7,4. C. 
2; 19, 4. 0, 5/1, .0, 10, 8. 
6. 0,18, 3. 8. .0, 19, 1. 

εὐώνυμον δένδρον in Lesbo 3, 
18, 13. 

ἔφαλμαΐ C. 5, 9, 6. 
ἔφαμμος yr €. 2, 4,4. 3,06,3. 
φαάπτεσϑαι C, 9, 15, 1. 
ipsiuvsiv C, 5, 1, 10. 
ἐφηλὶς 9, 20, 3. 
ἐφήμερον 9, 16, 6. 
ἐφικνεῖσϑαι 1,7, 7. 5, 1,8. 

C. 1,12,7. 1,16,6. 2,4, 10. 
ἐφιστάναι 5,4, 6. 0.4, 14, 3. 

5,12, 7. 9. Ὁ, 7, 4. 6, 11, 8. 
ἔφοδος ποταμοῦ 3, 1, 5. 
£g vyo« loca 5, 1, 12. 
ἐφυδρεύειν 2, 1, 1. 
ἔφυδρος 1, 8, 1l. 3, 11, 2. 4. 

8.42, 9: .3.: 8, 14; 1. 3... 8, 
15, 9. 4, 1, 1. 

lgésis 4; 14, 8.::€.:4, 19, Ὁ. 
5, 10, 2. 6,10, 5. - 0, 17, 7. 

ἐχέκολλον lignum 5, 6, 2. 
ἐχῖνος tegmen fructus 3, 10, 1. 
ἐχἕν ο ς animal intestinum C, 4, 9,3. 
ἔχις 2, 4, ἃ. 9,11, 1. C. 4, 9, 

2.- 6, 4, f 
ἐχόμενον ἔτος 1, 1, 6. 
ἕψημα 4, 4, 9. 
ἔψησιξς ὅ, 9, 1. C. 4, 12, 9. 

4, 13, 1. 

*z. 

ξευγίτης κάλαμος 4, 11, 3. 5. 
ξευγοποιΐα 4, 11, 6. 
ξεῦγος in tibiis 4, 11, 4. 6. 
ξεφυρικὰ πνεύματα 8, 7, 7. C. 

25.8. 1. 
ξέφυρος πρὸ -gov 3, 4, 8. 

τὰ πνοὰς -Qov 3, 4, 8. 
13, 2. — C. 2, 3, 2. 

μὲ- 
65.3, 
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ξεῖν 9, 11,.8... Ὁ. 4, 9, 6. 
ζυγία ὀρεινὸν 8, 3,1. πυκνὸν 

9, 8, 9. βλάστησις 8, 4,2. de- 
Βοιῖ...9.,.11;. 11... 'usus 9, 7; 0. 
τος 9, 6, 1.. 5, 1, 2. 

£v yàv 5, 1, 6. 
£04 06 6, 1i, 2 
ξωμὸς 4, 4, 2. 
$£ooyoveiv 7,14, 3. 8, 11, 2. 

C. 3, 22, 3. 8, 24, 8. 4, 15, 
2..74, 15, 9 5,9, 35 5 

tooyovit C. 1, p 2. 5,9, 3. 
ξῶον habent ἤϑη et πράξεις, d 

1, 1. ἐξ ἀλλήλων καὶ ἐκ γῆς 
C. 1, 1, 2. relationes ad loca 
ἕν 9, 4, 9. 3, 17, 8. τὰ 
ἐπὶ τῶν f. οὐχ ὅμοιά lovi τῶν 
ἐν φυτοῖς 0. 2, 6, 2. μεταβο- 

- λαὶ κατὰ τὰς ὥρας 2, 4, 4. C. 
2, 18, 5. €. 2, 16, 6. κατὰ 
τοὺς τόπους 2 14, 4. σπρος- 
qur ἀλλήλοις καὶ σύμβια 9.32, 

Ἡδύκαρπον δένδρον 4, 4, 5. 
ἡδύοινος καρπὸς ἀμπέλου. C. 
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T 2 [21 τὰ ἄλλα opp. dv9g« 
9, 1.— 1, 15:30: 
4, 

σι 

κὸ  μὸ εὴ $ o noc. . : p Qus 

m ὃ» 

ww 

pom y: : 
v σηπόμενᾳ τὰ yÀvx 

€. 4,14,5. 8, 22, 4. 4,0, 
4, 12, 12. :gá 

ξωοποιΐα C. 5, 18, 2. 
ξωοποιὸς ἡ φύσις ἐν τοῖς. 

πομένοις C. 2, 9, 6. 
ξωοτροφεῖν C. 2; 11; 8 
ξωοῦσϑ' αι 0.4, 2, 2. 4, 15, : e 

5, 18, 2. 
ξωστὴρ φύκους γένος 4, 6, 2. 
ξζωτιπὸς C. 1, 2, 8. rev 93. T 

7,4. 1, 12, 9. 1,13, 4 . ὅ, 9, 8: 

οἡλιοῦσϑαι ἴ, 10, 8, 6. 8, 4 
1.8 2,8. 3; 20; 7..//0,:105 

S, 6,16, 2.15 44i 3, 15, 1 
ἡ δύοσμον T, Jy d 
ἥδυσμα C. 6, 4, 6. 
ἠϑητικὸς οἶνος C. 6, 16, 6. 
7,9 uà e C. 6, 19, 3. 
0 90s 1445:1. 
nidwv 9, 8, 3. 
ἥκευν͵ C. 5, 1 τς 
ἡλακάτη ἴῃ flore. citri 1, 13, 4. 

4, 4, 2. in caule calami 2, τῆν τ 
ἤλεκτρον 9, 18, 2. 
ἡλέκος 2, 6, 8. 
ἡλιοβόλος C. 4, 12, 9. 
ἥλιος ἐχνέφελος 8, 10, ὅθ... € 3; 

9j 2 ΘΝ 9..616,.11,.ὃι 8, 
24, 4, 4, 4,.13. 

ἡλιοτρόπιον herba diu florens 
7,9,1. 7,9, 2. ἐπιγειόφυλ- 
λον 43 5 1l. ἀείφυλλον 7, 10, 
9.. 1; 15, ME E Ec 

ἡλέωσις C. 6, 16, 5. 
ἧλος morbus olésie. 4, 14, 3. 
ἡμερὶς γένος δρυὸς 3, 8, 2. gal 

lae 3, 8, 6. 
ἡμεροκαλλὲς φρυγανικὸν 6, EH 

1l. ὁ, 6, 11. 
ἥμερος τὰ ἥμερα σὐταβαδώνέμι 

cum silvestribus: 1,.8, 2. 3, 2: 
1, 4,18,1. 4 714734 δ. 1. 
15, 3. 2, 11, 3. quae sint. ἀεί 
φυλλα 1, 9, à. flores 1, 13, 1 
divisio . Ἢ 14, 4. ἀπαγριοῦται 
2, 2, 9. av ἥμερον καὶ ἂγ- 
ριον, ϑεραπευύμενον ἥμερον 
8, 2, 2, morbi 4, 14, 2. γνώ- 

" eui μᾶλλον 2,3, 12 ϑερμὰ 
C. 1, 16, 7.. ἀέρα μαλακώτε- 

: gov ξητεῖ C..2, pins — 1, 9, 
1, 4, id ,14, 3. 8, 



δῦ ει δ8)᾽:15,.1.. σ..1,.,.1.60;..23; 
(10.13. 1, 18, 3. 2,18, 1. 3, 
1, 4, 6; 13, 3. 060, 14, 12, 6, 
1816/55..6, 20, 1. ὅδ. 

pov» 2,2,0. 38,2, 3. 4, 
EA 3. 8,8, 2. .0..93, 1, 6..: 5, 
59,95. 6. 5, 15, 6. 6, 20, 3. 
ἱμέρωμαὰ 1, 7, ἃν τ 0.,5,.6,.8: 
ἡμέρωσις 9,-2,:À3. 0, 2, 4/3. 
μιβρεχὴς C. 3, 23, 1. 
μέβροχος 3, 1, 6. 8, 6, 1. 
μιγενης 1, 14, 1. 
wéeuiog C. 3, 23, 4. 
μιόλιος 8, 8, a 

ἡμιόνιον 9, 18, LU 

ϑάλαττα quae gignat C, 2, 5,2. 
-odor 6, 3, 1. 6, 10, 2 
ϑαλαττοῦν C. 0,7, 6. 
λαλέα 2, 25:12.02,:8,:9.. S. 1, 

| 98. ϑάλεια C. 1,: 20, 3. 9, 9, 1. 
ἐλάλλειν 4, 3, H1. €. 5, 6, 
γαμνοειδὴς 3, V7, 3. 
ϑάμνον ἴδιον Libycum 4, 2, 5. 
*duvos defin, 1,3, 1. 4, 11 12. 
i wurdigs ls 5, 9. 1; 6,2. 
11,9, 4. 1, 10,7. 1,.14, 2. 
3, 12, 1. 3, 13, 4.. 8, 14, 1. 
3,15, 1. 3. $, 11, 5.60... 

Ι 8... Ὁ.8, 18, 9. 
ἐδανάσιμος radix 7, 9, 4. δῆγμα 
- n9,.5, 2. 
ἡϑανατηφόρος ὀφίδια 9, 15,.2. 
| pe 16, 4. — 9, δὲ 4. 
19, 15, 2. 9, 16, 7, . €. 6, 4, 5. 
6, 5, s. 

bow io deserib, 9, 9, 6. ῥίζα 
jet eiry 9, 20, 3. dis 8,3. 
9, 9, εὐ. 9, 11, 2. 

"λεὺς. c. 5, 15, 3. 
ἡδερὰπ εἕὰ ποιεῖ, διαφορὰς 2, ῦ, 

1. σώξει τὴν φύσιν C. 2, 16, d 
κατέχει 2, 4, 1. ἀλλοιοῖ C.- 
144, 1, τὰ τῆς ϑεραπείας C. t 
16,11. μὴ οἰκεία C. 4, 5, 6. 

ww 

INDEX RERUM ET VERBORUN. 295 

ἡμιχοαῖα ἀγγεῖα 9, 0, 4. 
μεχοένικον 8, 4, b. 
ράώκλεια ἄκανθα 4, 4, 12. 

7 0 dx À eta μήκων 9, 12,.5. 
ἡφάκλξεια in Arcadia 9, 15, 5 
qedxitiov πάνακες desc, 9, 11,4. 
Tj oc XA£e0 LY] (neqiie) 1, 10, 6. 

9, 6, 5. 
ἠφεμαῖος 6.6 h 5 
ἠρέγερων 7, 7, 1.4. 7, 10, 

C. 1, 22, 4. 
ἠρινὸς 3, ἣν: δὲ 8,6, 6. C. 1, 

13, 2. ὅ, 9, 
ρύγγιον φυλλώκανϑον 6, 1, 3. 

ἡσυχῆ 3, ἐδ 1. 

9. 

5,7, 1. νϑαμέσεσσι ἃν, d 
modi 2$; m éifáv. C. 2, 
"yin de ον rhe 2,-1L 
9, ^21, ,2...94:47, 5. 9, 17, 6. 
ΟΣ 543.6 

ϑεραπεύειν στέλεχος. 2,1149. 
ϑεραπευύμενον οὐχ ἅπαν Bá 
τιον 8, 2, 2. 

Qeottsuv 8, 2,.8..9.. .8, 11, 3. 
C. 4, 4, 8. 4, 11, 8. 4, 13, 3. 

ϑερινὸς ἄνϑη 6, 8, 3. ἄροτος 
7, 1, 1.. τροπαὶ 7,1, 2. λά- 
χανα 1, 2, 9. σπέρματα C. 4, 
«dr 1; ὄμβρος C. ὃ, 3, 3. — 

./7, 10,1. 8, 2, 6. 18, 3,4. C. 
γι : 

ϑιερισμὸς C. 2, 17, 6. 
ϑερμαντιπκὸς 6, 3, » 9, 15, 

8...:9, 20. X. . C. 6, $9. 
ϑερμασία 8; 11. 7, o l, 17, 7. 
ϑερμημερέαι 7, 1, 7. 8, 10,5. 

C..1, 10, 4; οϑ, 22. 9, 
ϑέρμος planta leguminosa , ma- 

xime vivax ὥςπερ ἄγριον 8, 11, 
P 8. ὥςπερ ἄπεπτον τι C. 4, 
1, 7. ἰσχυρὸς C. 4, 5,4. πρώΐϊος 

"Bavls $. GG 4, 5, 4. ov δέ- 
οχεται, ϑεραπείαν 1, 3, 0. 13, 2, 
2. ἄκοπος 4, 15, 3. 4, 16, 2. 
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satio C. 4, 7, 1. 2. germinatio 
1, 7, 8.. 0.2, 17, 7. "semen 
8,5, 2. 4. —8,2, 1. 8, 7,3. 
C,-2,.18, 9;:.:.39; 1, 5.4, 23,2 
4, 12, ὃ, 4, 15, 3. 

ϑερμὸν τὸ, τὸ γεννών 1,7,1 
σύμφυτον ]; il; 4 ΟῚ 8. 
2,:6, T ἀλλότριον €. 5, 16, 

o 
2 
1, 

wv 

1l. 9vc&. C. 1, 21. 1, 22, 
τόποι C, 6, 18, 1. — €. 4, 1 
8.-.5, 9; 7.5, 12547 0? 5 
6, 18, 11. 

ϑερμότης σύμφυτος 1, 2, 4. C. 
6, 18, 11. o/xsíe C. 2, 6, 2. 
ἡ ἔσωϑεν C. 2, 8; 8. ἀλλοτρία 
(^8, 22, 2. κατεργαξομένη C. 
2, 9, 6. σελήνης €. 3, 22, 2. 
4, 14, 3, — C. 1,16,8. 3, 9, 1. 

ϑέσις 2, 5, 3. 8, 6, 2. C. 4, 
11, 5. .3, 23, 5. 

ϑεωρεῖν 7; 15,3. 8, 6, 2. C. 
3, 2, 8, 

d)eooíc 6,6, 1. 83,4. C.3, 
1,1. 5,8,1. 6,4,2. 0,6, 10. 

9mivyo viv 9, 18, 9. 
ϑηλυγόνος 9, 18, 5. 
ϑηλυκράνεια 1,:8, 2.3, 8 

1. 395: 4.3.2; πρανξία ὀψία 8, 
4, 3. καρπὸς ἄβρωτος 3, 4, 3. 
6. κράνεια ϑῆλυς 8, 12, 1. lig- 
num 3, 4, 3. 

ϑηλύπτερις 9, 18, 8. 
ϑήλυς Comparantur τὰ ϑήλεα 

et τὰ ἄρρενα 1, 8, 2. 2, 2,0. 
3, 9, 3. ὅ, 4, I. qoin 2, 6, 
6. καρποφόρον 2, 8, 4. 8, 8, 
1...9,.12, 7. 3,18,9.. r9 
προςόψει 4, 11, 4. τὰ 9. τῶν 
δένδρων CO. 1, 22, 1. ϑηλυ- 
τέρα ὀσμὴ C. 6, BC ALL 1, 
14. 4. €. 2, 6, 9. 

ity amie vel 
18, 
arn 2, 8, 3. 
ϑηρίκλειοι κύλικες ὃ; 8, 2. 
)otov 7,5, 2. 9, 14, 3. C. 

2, 18, 

σκόρπιος 9, 

INDEX RERUM ET. VERBORUM. - 

ϑηριοῦσϑαι 0,1, 7, 2.5, ^r 
δϑησαυρέξειν 2, 6, 2. 8 

6.. 7,:13, 4, .8, 11, 1. δ᾽ A 
2, 17,8, 4,98, 16,19; *8 

ϑησαυρισμὸς 8, 11}. is 39. 

P 

Qaicstov radix medicatris T, 12,: 
ϑολερὸς 3,1,4. 6. 2, "n 

11, 3. | 5, 14, 6... 6, g, 4. 
14, 2. die C. 5, 12, 2. 

ϑολοειδὴς 8, 
ϑορὸς 0.2, 9; t Y 
ϑραύπαλος ἐπιπολαιόρριξορ 

6, 4. πολυρριξος ibd. in - 
brosis 4, 1, 3. 

ϑραυστὸν "viov 9, 3, 6. 
ϑρεπτιπκὸν C, 1, 12, 5. 
ϑριδακένη species 7, 4,5. Ao 

χανώδης 1, 12, 2. ἐπίσπορ , 
751, 3. ἄγριον 7, 6, 2. mo 
ποσπέρματον Ἴ,.8, 2, *uv 
ὀπίξεται 9, 8, 2. — 41, 10,43 
4, 6, 6. 7, 5, 4. 9, 11, 11. 

ϑοίδαξ 1, 2j 4, radix 7, 2, ΜΗ 
4, 9, 9. 0.2, 15, 6. - 

$ oov 2, 3, ὃ. Ὁ. 51,8 5 
2,2. 9,-4 1 

ϑροιπήδεστος 3, 8, 5. 9, 14,8. 
Sola 5, 4, 4. 5. 
ϑρυαλλὶς T, 1, 2. 
ϑρύορον στρυχνὸς μανιπὸς 9, 

11, 6. 
ϑρύπτεσϑαι ὃ, Hl, 3. | 
δα vel ϑύον in Cyrenaica , eu- 

presso similis 5, 3, 7. ἃσὰ 
9, 4, 2. 

ϑύεια ὀψιαίτατον 3, 4, 6. 8, 4, 2. 
ϑυέα ἄγριον ἀείφυλλον L ἊΨ 39. 

4, 1, 8. 
ϑυλακῶδες τὸ τῆς πτελέας 5 

33 M 
DOTT E suffrutex 6, 1, 4. p : 

u$ 1, 12, 1. 2. 0.3, 1, 4. δυρε, 
βλαστὴς €. 4, 3, 3. —6,2,: 
7,15,2: 3, 6, 1. εξ 

ϑυμβρώδης ἕρπυλλος 6, τ, : 
Quoc marinum 4, 7, 1. 



᾿ϑύμον λιϑοειδὲς in mari rubro 
4, 7, 2. 

luna» ἔχει ἄνϑος non semen 
4 ̂ ia 1, 2. δριμὺ C. 3, 1, 4. 

μος l, 12, 2. species 6, 2, 
. Semen haud conspicuum. ge- 

FP rit.0, 2,3, Ὁ. 4,4, 8. C. 1, 
E 4 5, 9. à 

| - 

uota» y scandit C. 2, 18, 2. 3. 
"^ ἄνϑος 1, 13, 2. 
᾿ἑατρεέα 0. 3, 17, 1. 
ἰατρεύειν 9, 16, 6. 
ἐδαέία Puls. 9, 2, 5. 
ἢ δέος. 12, 1. 1, 14, 4. 0,22, 

2.53, 3, 32. CF 15, 3. 8, 5, 1. 
- δε δὲ 1, 4. 
ἔδιος 3, 1, 6. 8,.317,.1..:4,:4, 

2. οὐσίαι κατὰ γένη 4, 14, 2. 
EE 8. 1,1, 1. e τοῖς ὁμογενέσι 
] ϑαυμάξεται C.1, 20, 2. τὰ πε- 

ριττὰ καὶ ἴδια τῶν δένδρων 
opp. τὰ κοινότερα C. 2, 7, 1. 
σηπόμενον ἕκαστον ἴδιον. 7εν- 

t. 9€ C. 4, 15,4. - 
1n φύσεως C. 1, 16, 8. 3, 

17, χώρας C. 4, 1L Ὁ. γε- 
νῶν pet 10, 74 plantarum indi- 
carum 4, 4, 5. περὶ τὸν ἀέρα 
C. 1, 5, 1. 75 15,9. 8. 4,3. 
ΘΕ δ ΟΕ ΩΣ 9, 16. 5, 1, 
1. 6, 18, 6. 

ἰδέειν ξύλα C. 5, 4, 4. ἀγάλ. 
pozo 9, 9, 8. 

| ἰδρύειν C. 6, 1, 5. 
ἰδρωτικὸν ἄλειμμα 9, 20, 2. 

᾿ξέραξ μεταβάλλει κατὰ τὰς ὥρας 
2, 4, 4. 

ἱεροσύνη 4, 5, 3. 
ἱκανὸς C. 5, 14, 9. 
ἱκμὰς 6, 4, 8. C. 8; 10,1. 

39,9. 5, 4, 8. 5, 9, 8. 
ἴκμη n làcu Qrchomenio 4, 10, 1. 
ἱκνεῖσϑαι O. 1, 13, 8 
ἴκριον 5, 0,2. - 

4, 
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9vudoóOqs ἕρπυλλος 6, ἀρῶ. 
ϑυμέαμα Ὁ. 6,10, 7. - 6, 17, ὃ. 
ϑυμιᾶσθϑαι 9,4,9. C. 6,17, 1. 
ϑύρωμα 3, 14 1. 5, 5, 2. 
ϑυσανώδης 1, 6, 4, 
ϑυώδης 3, 15, 5. 
ϑωμὸς 8, 1L 4,. OC. 4, 13, 6. 

(Ava ng 4, 11, 9. 
ἐἰνδικὸς κάλαμος 4, 11, 13. 
ἐνδικὴ συκῆ descr. 1, 7, 3. 
ἰνοειδὴς 3, 12, 7. 
ἐν ώδη ς ῥίξα Ἴ, 9, 9.: 79, 18, 1. 
ῥάβδοι 9, 5, 3. φύλλον 8, 3, 
1.—3,9,7. 3,12, 1. .3, 14,3. 

ἐξα cretica lacerymam fundens 9, 

ἐξα parasitica in quercu 8, 7, 6. 
3,16; b 0. 2, 17, 1-6.» 5; 
4, 9. 5, 15, 4. 

l&ívq ἀκανθῶδες 6, 4, 8. de- 
vat 0, 4, 9, dat μαστέχην 
9. 1,52; 

its. C. 2,12 8. 
ἰξύα C. 1, 17, 6. 
lov 4, 7, 4 0:1, 2; . 6..6, 5. 
C. 1,183, 12. 0, 11,4. 6. 14, 
l1. 6, 1, 1. — τὸ μέλαν 1, 
13, 2. 6, 6, 3. 6, 8;1,.2. 56. 
6, 20, 1. — τὸ λευκὸν 3, 18, 
I3. ὁ, ὁ, ὃ. T. 6, 8, 2. C. 
6, 20, 

focios γι ταὶς καρύαις 3, 8, 8. 
βοτρυῶδες ἡλίκον σκώληξ 3, 5, 
δ,6:..8..2,.,3..48..25.2...8,.»48..12. 

ἔπνον ἴα lacu Orchomenio 4, 10, 1. 
ἱππακὴ 9, 13, 2. 
ἵππομάρ αϑον ἐννευρόκαῦλον 
6.1 4. 

ἱπποσέλινον ἀείφρυλλον l, 9, 
4. ἀφίησι δάκρυον 2, 2, 1. 9, 
1, 9. describ. 9, 1,4. ἄγριον 
7, 6, 3. — 7, 2, 6. 8. 9,15, 
δ, 0. 1, 4, 06... 6, 41, 10. 
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ἵπποφάες 9, 15; 6. 
ἱππόφεως planta spinosa6, 5, 1. 
ἔρινον μύρον 9, 9, 2. 
i oLg planta odorata 4, 5, 2;5 

εὐώδης l, 7, 8. folia 7, 18, 1. 
aestivum 6, 8, 3. 
9, 7, $.—46, 6, 11, 13. 6, 14,8, 
6. 18, 12. 

iprg arcus pluvialis C. 6, 16, 7 
ἔφ, δὲ 1,1, Hl S $, 17^. 1, 

2, 0.. 8, 10, 3. 8, 12, 7. 8, 
17, 3. 

ἐσάξειν 2. 6, 9. 

χαϑεύδειν ἄνϑος 4, 7, 8. 
καϑέψεσθαι ἴ, 5, 2. 
καϑήμενα χωρία 8, θὲ: T. 
καϑίεσθϑαι C. 1,18, 1. 
καϑιστάναι τὰ δένδρα C. 9, 7, 

6.:-6,:2, .1. 
καϑέστασϑαι 4, 13, 6. 

ὀίζα. 

inter aromata. 

ἑτέα φίλυδρον 9, 3, b 
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ἔσχαιμον folium: nynphaeae 9, 
13, 1. 

ἤσχαιμος in Thracia 9, 15, 8. 
ἰσχὰς 9, 9, 5. describ. 6n x 
ἰσχάνειν 0. 4 15. Ἐ0 1} Ξε d 
ἰσχιὰς 9, 138, 8; 29-9 e 
loy va σώματα €. 2, 4, 6. 

. (6qvoog 7, A, 2. $, 3.5. 8, 
4, 2./5.. .9,:1, 3, icis δι, 

ἰσχύειν C, 6, 18, 8. : 
ἰσχὺς δένδρων 3, ?, 1. σπερμά- 

των C.4,1,1. καρπῶν 6,13, 4. 
inter 

καινὸς C. 3, 20, 4. -5, 1, "u. 
καΐέριος Ὁ. 3, 15, 4. 6, 4, 2i. 
κακοβλαστεῖν ὐ. 4, 7; 2. io 

€. 1 : κακοβλαστὴς 4, 14,. 1. 
20, 6:598; 2, 77.4, τ 2. ἢ 

κακοκαρπέαῖ, 4,1. 6.4, Ϊ, 
xoxo ELO C..3,:7,; 8. 

- 

3 
i 
E 

^ 

ἐσημερέα '᾿μετοπωρινὴ 6, 2,9. "ἄκαρπα καὶ ἀλοώδη 8, 45:2 

τ: 10, 4. φϑινοπωρίνη 6, 4, ἀμφίβιος 4, 10, 6. ἕλειον 5, 
1 2219,45.27::06;-8, 0: 797, 79, 5. describ. 8,:19,7. — 8, 
85 01,4, 8. XS 6,1. 8. 18,11. 18, δ.» e 

ἰσημερινὸς C. 4, 1, 4. 1.E 45,6. 48,1. 4,10, 
ἰσοβαϑὴς C. 3, 4, 1.4, 11, 13. lignum 5,.8,.4,. 
ledyang 0/3, ἡ... 5, 2,. 4. 0.113. 1,8, 2. 
ἰσόδενδρος 9, 1 1. 155-5; σύ 15.5 
ἰδοπαχὴς 5,50. ἴα βάτο 1,86; 19:2) 
ἰσοσκελὴς C. y 149 ἔφυον 6,6,11. 6,8,8. 7, 13,7. 
ἐσοχρόνιος C. 4, 11, 2. Pap .8; 10, 5:03, 22; 8» | 
ἰσοχφονεῖν C. 4,. 11, 9. ios ὀψιβλαστότατον 3, oq 
ἰσόχρονος 9, 16, 7. (909 €. 6,10, 2. . 
ἱστορεῖν 4, ἢν Ks . iqv0g €. 6, 19,5; v ek 
ἱστοῤέαι 1, 1, 1. 1,1,4. 1. lovía]1, 9, 4. veererddup id: 

4,93. 4, 1, 5; 75,/1,1.^0;8, φυλλον 2, 1, 8.. στεφανωτικὸν 
5. ΡΟ ΣΑΣ 8. 1,0, 6, 1, 1. ᾿μέλαινα; 6, 60,2. Asv- 
1. 2,13, 5. 4,5, 6. 49,4. κῇ 6, 8, 5 9. — 6,6, 7. 11. Ὁ 
4,16, 2; 6, 8, 7. | phas 

K. 

Καγχρυδίας πυρὸς 8, 4, 8: ir Bele C. 1, 13, 6. E 
καδυτας in Syria 2, 17, 3. 6, 18, 9. 
enn 6, 3, 1. 6, 3, 6. κάθϑυγρος 1, 4, 2. €. 1; às 

9,10, 9, 9, 5. 9, 11, 9. 1l, 17, 4. 6, 12, 2. 
11. 6s r^ 3. καθυστερεῖν C. 1, 17, 2 V 



ποακοπαϑεῖν Ο. 8, 4, 4. 3,7, 
1.10. 3,920, 9. 
1 κακοποιὸς C. 2, 6, 4... ὅ, 12, 3. 
᾿καλόσπερμος 7, 4, "4, 
πακποτροφεὲν 6. 5,1, 2. 
xa*xoroogíce C. ὅ, 2, ὃ. 
κακουργεῖν C. 2,11,8. 

Ξ κακοφυὴς 8, 11, 8. 
κακοῦν 1, 9, 4, C... 2,.10, 2... 8, 
EET 8; 4, 2, 10. 5, 11, 9. 5, 

? 17, gu - 
" »&xc70g 0, 4, 10. 
pone 9/./,-9,. 8... C. 
4-06, 5, 5. «Ὁ, 14, n. 6, 17, 11. 

»: 6; 19, 1. 
καλαμίνϑη C. 2, 16, 4. 
κάλαμος eulmus frumentaceorum 

8,83,2..8,4, 3. 9,16,2. Ὁ. 
2; 12, ὃ. 4, 6, 7. 4,7,7. 

κάλαμος arundo φλοιὸς 1, 5,.2. 
γονατώδης 1,*5, 3. μήτρα 5 
5, 2. ῥίζα 6; 7. καυλὸς 1, 
6, 10. γόνατα 1, 8, 3. 5. inter 
ϑαμνώδη ἀξίφολλα. 1, 9, 4. yo- 
νιόφυλλος 1, 10, 5. 9. 6, 2, 8. 
inter λοχμέδη 4, 8, 1. ἀμφίβιος 

14,10, 6.. genera et descriptio 
4, M. ϑερμὸς C. 1, 21, 6. — 
in Syria. aromaticus 4, 8, 4... 9, 
7, 1. 3. — ἐνδικὸς 4, 11, 13. — 
4, 9, 1. 3. C. 5, 16, 4. 6, 14, 

Ε 48; 6, 18, 1. | 
καλαμοῦσϑαι 8, 2, 4. 
καλαμόφυλλος 1, 10, 5. 
καλαμώδης 1, 6, ἢ. 10. 4,6, 

6. 4, 10, 6. 8; 9, 1, C. 6, 
11, i. 

IM axa Quero: 9, 15,2... C. b 
$6. 10,-:1,9,9. 2,8, 7. 
καλλικαρπία 1, 4, 1. 
παλλέκαρπος 8, 8,1. 

€. 1, 6, 9. 1, 17, 10. 
καλλέκοκκος ooo "C. y 9, 2. 
καλλον ὴ πίττης 9, 2, 
καλόφυλλος 9, 94 2. 
καλυκώδης ἄνϑος 3, 
περικάρπια καρύου 3, 5, 7. 

5, 4, 1. 
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10, 4. " 
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κάλυξ 4, 10, 3. 7,7, 1. 
4. 8,4, ὃ. 

καλυπτὴρ C. 5, 6, 4. 
καμακπέας σῖτος 8, 7, 4. - 
καμινέα 5, 9, 5. 
κάμινος ὅ, 9, 4, 
x ἄμπη insectum, ἐκ κάμπης γί- 

ψεται χρυσαλλὶς 2, 4,4. C. 5, 
7,9; devastant oleam Mileti 4, 
14, 9. in oleribus 4, 14, 10. — 
Το Δ B, 8,07 :8,:190, L^ 5. 
C. 9, 22, 3. ὃ; gh 

κάμπυλο κὶὶ €. 0, 1,:0. 
κάμψις 9, 7, 4. 
κάνεον 8, 15, 2. 9,9. 7. 
κανϑάρεως ἄμπελος c. 2,15,5. 
κανϑιαρὶς 8, 10, 1. 
κάνϑαρος Ὁ, Sy e og uo 
κάπνεος ἄμπελος 3, 9, 2. C. 5, 9,1. 
καάπνο c diversorum lignorum5,9,5. 
καπνῶδες χρώμα 0. Ὁ, 8, 2. 
κάππαρις οὐ δέχεται ϑεραπείαν 

8, 2, 

1, 3, 6. " 2, 1. :0; 40, 
spinosa 0, 1, 3. 7, 8, 1. E 
γειόκαυλον 1, 8 t δριμὺ 6.8, 
Δ ς ταν τ κα 6, :5, 2. — 4, 2, 
6. 6, 4... 7; 10, * 

καπυρὸς 3, HW 3. 3, 13, 4. 7. 
κάρδαμον. μονογενὲς ἤ,.4,.1. 

χυλὸς καρποῦ δριμὺς 1, 12, 1. 
—75,1,2..7,5,5 

καρδάμωμον 9, 7,2. 9. 
καρδέα 1, 2, 6. 3, 10, 2. .3, 

14,1. 3, 17, 5.:9,2, 7. 6xÀq- 
ρθοτάτη μήτρα 5, 5, 4. 

καρηβαρεῖν 9; 8, 0. 
καρὶς 9, 10, 4. 
καρκίνος 2, 8,4. C.2,17, 9. 
καρκινούσϑαι ῥίξαι Ἵ, 6, 3. 

C. 1, 12,3. 3, 91,5. 8, 23, 5.. 
παρνεῖος 8, 106, 4. 
* «97 (£609 «18, 9. . €. 4,8,1. 3. 
καρπιμὸς 1, 3,5. 2, 6, 0. 7. 
39,9, 4. €. 2, 10, 1. 5, 16, 3. 

καρπισμὸς γῆς C. 4,. 8, 2. 
*aozoyovseiv9,1,1. 60.1.1}, 

1:8, 9,3. 5, 2, 5. 9, 9, 13. 
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καρπογονέα 0. 1, 5,5. 1,10, 
2;5 €£,48, 159. 1905, 2. E, 
20,06. 2,11,3. 6, 11,9. 

καρπολογεῖσθϑαι C. 1, 15, 1. 
καρπὸς quid sit. 1, 2, l. ἐπέ. 
τειον 1, 10, 9. τέλος C. 4, 3, 5. 
τελειοτάτη φύσις 7, 9,1. ᾿ζσχα- 
τοῦ καὶ τελεώτατον Ὁ, 9, 17, 6. 
compositio : "a 10, 10. τελείωσις 
39,4, 8. 0. 4, 15, 2. 7, 1, 7. 
πέψις 2,2, j| 5.3.8}. C. 6, 
7,8. δά περιττώσεως φυσικῆς 
C. 2, 10; 1. . situs: 1, 11,4. 2; 
3, 8... 0. 1; 17; 8. 1, 14, Δ. 2: 
€.1,20,1. C. 5,2,2. 4. quae 
pl. retineant et perficiant, quae 
non 2,8, 1. 4. C.1,11,8. C, 
2, 2,3. μεγέϑη πατορυττομέ- 

6, 1. bonitas: 2, 2, 4. 
9,14, 4. 2,1,6. C. 6; 13, 1. 
ἀνωμαλέα C. 4, 11, 6. παραλ- 
λαγὴ 8, 4,1. 3. 2,8,2. μετα: 
βολαὺὶ: 0.5,8,1. 2,8, 1. κατὰ 
τὰς χώρας C. 2, 13, 1. κατὰ 
τοὺς χυλοὺς 2, 13, 2. — δενδρι- 
xol 7,10, 4. δημήτριος (i2; 
4, 9. δαγώδης 7, 15, 4. πυ- 
ρηνώδης σι 5. καρυηρὸς 
3, 11, 4. ἔλλοβος 3, 14,4. 4, 
254. βαλανώδης 3, 10, 1. 3, 
16, 1. ξυλώδης C. 1 14,4. C. 
4, 8, 8. ysoómscibd. ξηροὶ C. 
7$ 14, 4, λιπαροὶ ibd. γυμνὸς 
1, 17, 1: ὑγρὸς ibd. ἄμικτος 
C. 6, Hn, 10. τρόφιμος C. 6,13, 
1. γόνιμος 3, 13, 7. οἰκεῖος 
2, 8,8. €C.9.1,1. εὔοσμος C. 
6, 16, 1. svorouog 2, 6, 10. 
ἀτελὴς C. 111,8. C. 3, 11,2. 
ὑποκείμενοι 1, 12, 2. ὑποφυύ- 
μενος Ὁ, 1, 11, 8. νόσοι καρ- 
πῶν 4, 14, 8. καρπὸν συνεχῶς 
ἔχονταϑ, ὅ.0. τοὺς κ. ἐξομοιοῖ 
τὰ ἀπὸ φυτευτηρίων 2, 2, 4. 
ὅσα ἀπὸ καρπῶν φύεται πάντα 
χείρω ἢ ἐξίσταται τοῦ γένους 
2,23,4. καρπῶν χυμοὶ πολλοὶ 
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0. 06,3, 4. ἐμφαίνουσι τὸν τοῦ 
φυτοῦ χυλὸν 6,60, 6. — 6, 6, 8. 
C. 1, 12, 10. 3,8,4.- 5, 1,4. 
60,13, 2... 6; ΙΕ ΟΣ 

καρποτοκεῖν T, 14, 8, €. Ἔ: 
11,1. 1,17,10. 1,20,6. 2. 
4, 3. 5,.2,2; 5, 6, 5. — 
ποτόκησον C. 1, 15, 4. 

καρποτοκία 1, 2, L4 14, Ἂς 
9,1,6. €.1,11,,4. 8. ΡῈ 
2. 2, 10, 1. 2, 11, 1. d 
9, 13, ὃ. 2c ME 0..5,1, 

καρποφύρα 1 5; e. b. 1, 4, ns. 
φύλλα 1, 10, 8. sine flore 7, 9, 1. 

καρποφορεῖν 2, 6,7, » 12,. 
2. 4,10, 4. o 

καρποφορία C. 1, 18, 5. | 
x0 vo culta silvestris speciem in- 

duit 3, 2, 3." in Macedoniae mon- - 
tanis 3, 3, 1l. Tmolo et ben. dd 
Mysio 4, 5, 4. 

* 0 QU c soot ἀσαπὴς. NAE da 
1.3. 5,7, 7. lignum utile 5, 
6, 1. carbonés 9, 9, 2. fretus - 
Ἢ 11, 3. in Euboea οἱ circa. 
Magnesiam. 4,5, 4. .0, 8, 10, 2, 

x0 Qvo ἡρακλεωτικὴ xo rod. | 
πτοντες ϑαμνώδη ποιοῦσιν Ὁ. 
2, 12. δὲ. .0.:8; 15 ΡΥ ΘΟ 
fert ἐούλους ὃ, 8, 8. 3, 7,. 8. 
πρωΐβλαστος 3, 4, 2, χκάχρυν 
ἔχει 8, ὅ, 5. describ; 9/15 K- 
χυλὸς καρποῦ ἐλαιώδης᾽ 1,1251; 

καρύα περσικὴ vegetatio 3, x 
2. folium 3,14, 4.. — 

καρυηρὸς σπέρμαϊ, 11,3. sap 
πὸς 3, 11, 4. Ξ 

Xd ovornux, πίτυος 8,9. ὅ. ἐλά- 
της 8,9, 0. κοκπυμήλου 4, 2, δὲ 
4, ὃ, 9. τιϑυμάλλου᾽ pogtíroU 
9, 1], 9. κωνοφόρων C, 1 19,1... 
κασταναϊκὸν 4, B, FE. jocxÀsa- 
τικὰ καὶ βασιλικὰ €.42,1.— 
9,15,2. 4,47. 8, 2, 9i." 
1, 19,2. 4, 1,2. 5,18, 4. 6, 7, 

καρυώδη σπέρματα ΟἹ, 19, 
4, 7, 1./ 6,60, 8. 6,8, 8. 

xy civ cip 



'καρχαρέας 4, 7, 2. 

9, 7, 2. 83. 
πασταναϊκὸν vide xcovov. 

semina 8, 4, 6. 8, 6, Il. 
καταβόρξιος 2; 8, E 

᾿κατάβορρος C. 2. 9, Ὁ, 

παταβυϑέξειν 5,4, 7. 
τάγειν τὰ δένδρα C. 2; 9, 4. 

-κπατάγματα 4, 8, 6. 
καταδέχεσθαι καρποὺς 2,06,8, 
κατακαπτειν 3, 18. 8, 
κατακάειν C.. 6, 17, 5. 
| inepte hie 10, 3. 
κατακλλίνης C... ΡΘΕ 
κατακλυύυξειν n 18) τ τας. ὁ 

. 24, ὃ. 
κατακὸπὴ ὃ, 15, 1. ΘΟ 2.39. 6. 
κατακόπτειν $, 15, 1. 
κατακόρως χρῆσϑαι C. 9, 9, 2. 

χκατακορὲς χρώμα 4, 8, 7. 
κατακρατεῖν 6.31; 16, 9.. 2, 
'44, 4. . 8, 22, 5. 4, 1,5. 4, 

j 13, 4. 6. 8, 6. 6, 17; 5. 
i κατακρέμαστος 9, 18, 12. 
κατάληψις C. 2, 11, : 

κατάλληλος C. 6, 9, 2.. κατ᾽ 
ἀλλήλους 1, 8,9... 1,10, 2,73, 

| 1^ Ὁ ΚΣ 3, 12, 1. 3, 18, 5. 
κἀταμαραένεσθαι 5, 9, 3. 

᾿ καταμερέξεσϑ'ατι C. 5, 2,5. 
κατάμιξις φυτῶν C. 6, 10, 3. 
xetoavoyxattu C. 1, 16, 11. 
καταναλέίσκειν 2,0,2. 6.1, 

13, 8. 
κατάξηρος €. ὅ:132. 2. 6, 19,4. 
καταξύειν - 15, 2. 
καταπέττειν C.2,11,10. 
καταπηγνύναι 8,1, 1. 

l, 4. 
καταπίεσις C. 2, 1, 4. 
eren Sj 1: 2. 

5, 14, 5. 
Bonis aris D, 11, 4. 
καταπλάττειν 9, 11,1. 

5, 3, 2. 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 

'πασέα 4, 4, 14, 9, 4, 2. 9, 5; 1. 

Men ΘΙ Ὁ} 4. 

καταβρέχειν δ,4,8. C.6,17,2. 

C. 5, 
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καταπλεῖν σῖτος C. 4, 9, ὃ. 
καταπλύνεσϑαι 6; Δ, 14, 3. 
καταπνεῖσϑαι C. 4, 12, 11. 
καταπνίέγειν 4,14,8. 8,6,7. 

0.2,18,3. 3,20, 99..-4, 5, 6. 
5, 10, 5; . :5, 15, 4. 

κατάπνιξις. 5, 9, 4. 
καταπονεῖν 8, Ἵ, Ὁ. 
καταπότιος 9, 8, 3. 
κατάποτος 9, 20,2. 
καταριϑμεῖν 9, 20, 4. 
καταρράπτειν 9, 9, 3. 
καταρρεῖν χεδροπὰ 8, 11, 3. €. 

4, 13, 3. γῆ τρόφιμος 6. 3, 
20, 4. 

κατάρριξα καὶ κεφαλοβαρῆ 1, 
.. 6, 8. 10. 
κατασαάττειν Ὁ. ὅ, 6,9. 5, 

14, 7. 
κατασώπτοιν A, 18, 5. 6. 
v dix30 6m o Le mbar 5, 8, 2. 
κατέσκλη κε €. 6, 14, H. 
κατασκληρύνεσθαιο. 4.12.9. 
κατασκεπάξειν C. 9, 3, 2. 
κατασπάσματα 4, 11, 5. 
κατασταμνέξειν C. 2. 18, 4. 
κατάστασις ἔτους 8, 7,0. «é- 
ρος 8, 8, 6. 0. 2, 1,7. τοῦ 

ὅλου C. 8, 2, 5. 5. 11, 2. 
κατασχαξεὶν 3, 35:0.::0.4, 17, 

10. 2, 14, 1. 
κατατέμνειν 6,3, 5. 
κατατομὴ 4,8, 10. 
κἀτατοαγρὲν 9, 11, 9. 
κατατρίβειν 6, 6, 10. 
καταύλησις 4, 11) 9. 
καταφέρεσθαι 4, 13, 5. 
καταφϑένειν 9, 15, 2...9,106,5. 
καταχασμᾷν C. 4, 12, 11. 
καταψύχειν τὰς δίξας C. 1, 18, 

1. 3,4.2, :3, 17, 3. 
κατέδεται ἡ ἄμπελος Ο. 9,17,7. 
κἀατεργασία διαϑηλύνει C. 1, 
7.6, 6. —€. 1, 14, 8. 1. 10, 8. 
2,4,.9. 8,1 5. 9,20, 3. 7. 
8,93, 4. 5,9, 11. 6,6,2.. 6, 
16, 3. 
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κατεργάξεσϑαι σ᾽ 4. ἢ3. 
κατεργαστικὴ δύναμις €. 1, 

8, 4, 
Bs crede pit C. 5, 14, 5. 
κατεσϑέειν Ο. 2,7 5. 
κατέχειν, 1,5. C.1 1,5,1. 6, 17,7. 
κατισχύεινβ, 8; 5ὲ: Ὁ, 6,1157. 
κάτομβρος C. 8, 22, 3. 
κατόπιν 1,18, 
κατόρυξις 5, T; T. 
χκατορύττειν D, 1, 2. /.$,,4,.8. 

9, 7, 5. 6. ; γ΄ 
κατωφν ἕξ: €, 5,.9, 11. 
xo70sin)g Ὁ. 4, 11,.4. P. 
* «v9 wg 4, 14, 11. C. 9, M» 
καυκαλὶς 7,7,1. ΄. 
καυλέας ὀπὸς σιλφίου. 6; 3, ὡς 
SURE 
καυλὸς ἕνεκα τοῦ σπέρματος 1: 
E» , "e meo ὑποκείμενόν τι 
ἐξ οὗ τὴν τροφὴν ἔχουσι ὦ ὥςπερ 
ὀχετοῦ C. 4, 10, 3. 
ἄνϑους 1; 13, 2. on 1, 
9, 9. ᾿ἄφυλλος 1, 10, 7, αν: 
τακοπέντων φύεται πρένον ete. 
2, 2, 1. . 6, 6, 6.. σιτῶν γονα- 
τώδης δ ὃ καλεῖται κάλαμος. 
8, 3, 2.. καλαμώδης A, 0, 0. 
ξυλώδης 8, 98, 2. ναρϑηκώδης 
ibd, ὀφιώδης 9, 20, 3. παλιμ- 

᾿᾿βλαστεῖς 7, 2, 4. 
καυλώδης. δένδρον C, .3,:6, 9. 
καύματα. ἐπέτεια Ὁ. ὃ, 12,1. 

— og ὑπερβολὴ. C. 5, 14, 8. 6, 
17, 5. - C. 5, 10, 5. 5, 12, 1. 

καύσιμα 4, 3, 2, 
καυσώδης pi o: 3, 14; ὃ. 
καυτιχὸς. 0:.6, 1 
καχρύδιον C. 5, 6, 9. 
καχρυοφόρος 9, 9, 7. 
B oso 9, 5. 8, 10, 4 «8, 

5, 1, 4. c4, 16, 20 14, 1. 
κορυνώδης 3, 17, 3. 

κάχρυ. καρπὸς. λιβανωτίδος 9, 
1t, 

καχρυώδης χορύνη 3, /42,.8. 
ὀφϑαλμὸς. 3, 17, 3. 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 

κεγχρώδη .8, 3, 9. 4. 

καυλοὶ TOU 

κεανωνοςῖ 4, 10, 6. E A3 
κεγχραμιδώδης ὀπέῤμαν a 

11, 3. 5 

κεγχραμὶς h 1i, 6, .:2; 2, aÉ 
2, 8,2..-42,1* QE 18, 4. 

κέγχρος ἐπέτειον 1, 11,2. g0- 
βην habet 4,4, 10. καυλὸς κα- 
λαμώδης 8,3, 2... &v9og- χνοῶ- 

᾿ δὲς 8, 3, 3. Ἰσχυρόρριξον Ὁ. 2. 
12,:3, ἄκοπος 0. 4, 16, ἃ; ἂν 

10... 4, 10, 3. 8,1, 1. 8. 
8,3,4. 8,7,89. 8,9,3. 
1.6. 9, 18,6. - Ὁ; 2, "m 
2, 2v 24, 15, 15 

4, 8, 
2, 6. 
8, 11, 
Ἢ 4, 

κεδρέαϊ folio ex apice: epinosp 
4, 10, 6. 24 

κεδρὶς ϑαμνῶδες ἀείφυλλον. 1, 
9, 4. χυλὸς καῦποῦ j εὐώδης E, 

ΕἿΣ, 0—0:6; 18 4,0 0 01 
κέδρος ἄγριον ἀείφυλλον 1, $», 
.9. καυλὸρ l, 5, 3. φύλλα, E: 
10, 4. 6. lignum: 3, 10, 2.- 5,. 
9, 8. describ. 3, 12, 3. species. 

.9,2,3. radix 3,6, 5. ᾿ἀσαπὲξ, 

.5,4,2. usus 5,7, 1. 4. fundit. 
lacrymam 9, 1, 2. patria Syria. 
4, 5,.5.: 5, 8, 1. érCificias doe 
2-6. — 3, 13; 7. . 4, 8/9::4, θ᾿ 
2. C117, 6,- Le κὸν 
4. ^ y, 17; 3. e 2 

κεῖσϑαι καλῶς πρὸς τὰ πνεύ- 
ματα 8, 7, 6. C. 3, 23, 80: 

κείρειν C. 2, 15, 6. 3, 19, 2. 
9, 23, ὃ. 

up κεζυφανώδη σπέρματα Ἢ Lh 
4, 2; 

κέλυφος tegmen seminis: ἐρεβέν- 
gov 2, 4, 2. . βαλάνου 3, 8, 3. 

. tunicae bulbi C. 1, 4, 5.- 6, 10, 
6:21, 113..-4, 4, 7:4 E 
3. .9,:16,.0. 0, 1, IUD 

451,2. 4,2, 1. 2. 4, 8, 2. 
12, 9. 5, 6, 11. 5,15, 1. 6,86, & 

κενούσϑαι 1, ^ X 9, 14, 
0.1 βου, (003,9) 
2, n, 9.. 4, 15, - 



-xevrovotov 1, 12, 1. 
] 544, 5, 1. 

XEPTQTIXÓV φύλλον *. τ 6.. 

"κεντρομυρρίνη 3, 17, 4. 
|ixévtQov 5, 2,3. Ὁ, 4, 8. 
LIII 4, 1, 2. 9, 1, 7. 5, 5,3. 
Xeocte 9, 15, ; n "Sg 
“κεράᾶμεος ὅ, ὃ, 2. ᾿ 
᾿κεραμέα γῆ δ. 4, 12,4. ̓ κεραμὲο 

εν, 2, 4, ' 
κεράμιον Ὁ. 6; 16, 6. 
πέρας ἐκ στήϑους C. 5,2, 1. 
κεράςβολος C. 4,12, 13. 
κέρασος describ. 3, 13, Ἐν 

xovov 9, 1, 2. 4, 15, 1, 

! 
δά- 

C. 3, 

C. 5, 10, 5 
'κεράτεον 9, 12, 9. 
Ἱκερατῆτες Xie 9, 12, τῷ 
ἱικεραύγνεον 1,0, ὃ 
"κεραυνοβλῆτες 8, 8, 5. 
"«egxig populi species 3, 14, 2. 

1,11, 2; 
"περωνέα 1, 11, 2 

2, 4, 
ἰεφαλαΐαθ9, 11,2. ^.G. Ὁ, 14, 6. 
"φεφαλαλγὲς 8,4,0. 
πεφαλὴ δίζης 1, θ,9, στελέχους 

1, 8, 5. σχοίνου A, 12, 3. foi- 
βώδης 7,2, 2. μήκωνος 9, .8, 
2. ᾿ἀκανοειδὴς 9, 21, hk: ὕδωρ 

| κατὰ κπεφαλὴς 4, 10, 7. €. Ὁ, 
18, 10. — 7, 4, 9. 9, 11, 6. 

'κεφαλοβαρῆ 1, 6,8. 7, 2, 8. 
πεφαλόϑλασταθ, 20,4 
πεσε D 14, 2. 2, 2, 1. 

114,2. 4, 

7,12,1. 7, 13,4. Q. L, 4, I. 
35 8,1. 2ani edad. 6, 
50, 5... 

μόνῳ» μὴ δ. ἐν ῥίζα 9, 
»m*ig δρυὸς 1, 2, 2. 

8,.4. 
8, 8,2. 3, 

7,4.0. .3,8,0. 4,2,8. 
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3, 3, 6. 
/9; 11,-8, νοι ἢ, 15.3. 

κέντριναι γένος ψηνών 2, 8,2, 
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κήλαστρον ἄγριον ἀείφυλλον 
1,9, 3. 8, 3, 1. οὐ δέχεται 
ϑεραπείαν 1; 3, 6. sero fructi- 
fieat 8, 4, 5. usus ligni 5, 7, 7. 
κήλαστρος 4,1, 9, — δ, 6, 2. 

dae d MA T L1; ταν Ὧν, (ἢ. 
» ὕ, 6, 0.4, 6, 7 

dE ᾿Αδωνίδος 8. νυν, 1, 
12, 2. 

κηπουρὸς ἢ, 2,9. .1,ὅ, 2, 
κηπουρικαὶ ϑύραι Ἶ, 34, 5. 
x10 C. 5, 11, 4. 
κηρίον 3, 12, 8, 4, 8, 7. 
κηριῶδες ἄνϑος 8, 13, 3. 6. 
κηφὴν 25:8, 28 
κιβώτια ὕ, 1, 5. 6: 
κινάμωμον descr, 9, 5, ΓΝ 4, 4, 

14, 9,4,2. 9. 7, 2. 
κινεῖν γὴν 9, 1, 6. “Ὁ, 4,.12, 8. 

κινεῖσϑαι μέχρι τοῦ ̓ βλατάνειν 
C. 1, 7, 4, κατὰ. τὴν οἰκείαν 
ὥραν 4, 11], 10. ---- 8, 6,4, C. 
1,12, 1, 10, 7. 2, 15,2. 8, 
7,8. 9, 11, 7. 

xig €. 4, ἰδ, 4. 
κισσηροειδὲς jiédous δ 45 9. 

| xícQ 0g 6, 1,4, deser. 6, 2, 1. 
κίσσηρις '9, ̂17, 3. 
κέττα C. 2, 12, 8. 
κιττὸς ϑαμνῶδες ἀείφυλλον Ἢ 
Ὁ 1 8, 9,18,8, Ἢ 
borescit 1, 3. 2. 0:25: 184 2. 

. radices aéreae 3, 18, 10... C. 2, 
18, 2.. folia 1, 10, 15:4. ἄνϑος 

Α 13, 1... ὀφέκαρπος 8, 5, 6. 
oivedig 3, 18, 0. ϑερμὸν ὃ, 

39,4. €. 1, 21, 6. φιλόψυχφον 
o 2, 9, » áliis arbuseulis- ad- 
haeret C. Ll; 18,2. .2; - 11 4. 
eaque infestat 4, 16, 5. (. 
18, 8. 5, 5, 4. ᾿ξμβιος C.:4, : 
^s φύεται καταπηγνύμενος ^ 

: 4, 9. y 25 4, 2. n 10, 9. d, 

18, 1.. 4,4, Ἰ. »9; 6. 9, 18. 
5. C. 1, 10, 7. 23 9,15, 4. 

πίστη 3, 10, 4. τ; 13, 1. 5,7, 
$t. 



804 

κιχοριὸν λαχανῶδες 1, 10, 7. 
folia 7,8, 3. κατὰ μέρος ἀνθεῖ 
7,9, 9. deserib. 7, 11,3; ἄγριον 
9, 12, 4. πικρὸν Ο. 2,5, 4. — 
7; 4, 3. 

κἰχόρη 1, 1, 1. ἶ 
κιχοριώδη, ἢ; A. 1. 3. -enüme- 
rantur 7, 11,3. — quor 9, 16,4. 

κλάδος 1l, 1; 9. 1, 8, 3. 9. 1, 
10, 7. ἔχουσι d ἐν ἑαυτοῖς ἀρχὰς 
ξωτικὰς 6:35:12, 9; 

κλάσις ἀμπέλου Q2, 14, 4... 3, 
1.9. ..9, 14, 1. 

xi 9 oc describ. 3,14, 3. uovo- 
γενὴς ibd, montana "οἱ campe- 
stris 9, 3, 1. καρπέμη. et ἄκαρ- 
zog 8; 3,6. radix 3,6, 5. «u- 
φίβιος 1, 4, 3. — 3, 4,2. 4. ὃ, 
6,1. .3; 15.1; 24,58, δὲ 

* Aj pot σικύου 1, 13, 4. — dué- 
λου 2,1, 3. ἔνον C. 9, 14, 4. 
πυκνόφθαλμα οι: ἐκ 
τοῦ στελέχους C. ὅ, 2,.2. "μὴ 
ὁμογενή C. ὅ, 8,4. πηγνύμενα 
C. 1, 12, 9. — 2, 6, 11. 3, 18, 
7. 9, 11, 9.7307 1, 3,1. 2. 18, 

o), DI, Sy Ty :93;19,3. 
3, 14, 3. 9,119,724. 5, T 23. 
4. 555, ἦν 5, 6, 13. 5,9, 11. 
2, 12, 6. 40. -. 5, 16, 4. 

πλημάτια 9, 11; 9. 
κληματὶς Ὁ..9, 4, 3. 
κληματοῦσϑαι €. 2,10, 3. 
κλινάρίον 9, 6, 4. 
κλίνειν κεκλιμένα φύλλα 8, 9,2. 
κλένιον 42,5. 
κλινοπηγία 9, 10, 1... 5, 7, 6. 
τα οοΣ ᾿σφενδάμνου &i- 
og 3, 11, 

M eei 8, 5. 9, 18, 6. 
κλὼν 1, 1,8. 1,10; 2 Ξ 2, 1,1. 

39,2,9. 3, 139, 5.9, 17, 6... 9, 
10,11. €. 5,1,3.. 6, 10, 6. 

xiovíiov 93,13, $ 3, 18, 9. 4, 
3:11. 9, 16, 1.3... ὃ , 13, 4. 

ἀνέωρος τὐδορήνς beg 2. a£ 10, 
4. 60, 1, 4. 

Ne 

T 
- 
- 
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κνῆκος φυλλάκανϑον 6, 1, 9. 
species 6, 4, 5... 6, 4, 3. 1, 19. 
ὃ. .6. 5, 18 & 

χνηκώδης 1, e. 6, 9,6. ἐς 
5, 18, 4.. : 

κνήμη 9, 13, 5. 
κνημοπαχὴς 9,4, 3. Ὁ 8.4.5 
κνίδιος κόκκος 9, 20, 2 | 
κνέξειεν 9, 15,3. 9, 30, 4. οι X 
μκνέκος C... 6, 9,3. E 

10: XTvüiztgin ficu Ἂς 8, 3. 4,14 
C..6, 5, 3. ih queron ds T vu 

xy 5 9, 0 Xs ὦ —— 
χοιλαΐένειν 9, 4, 5. 
κοελίέα 1,4, 4, ἐκ yg 
κοιλόφυλλος i, :30, 8,5 «s 

κοιλόμισχος 3, 3.4. 18 | 
κοῖχος χωρία 8, 8, 3. 
κοέλωμα 8, 8, 8. MOT vtr ΝΕ 

.8, 3,1. 6. 

Á^ 

κοινὸς C. 2, [FR 
9, 9... 6, 5, 6. 

κοινωνεῖν C. 5; 55. 
x06 rricnopeid Lc 10, 5. ' 
κοκκοβαφὴς 9, 7 
κόππος πρίνου 3,." Nx ΤῊ 16; 

1. ::9,: 13; p 2, 5. 
"4, 10,: 3, 10,55, 8, d. — wv. 
διος 9, 20, 2. — - παράλιος 9 
11, 7. 

κοκκυγεαν 9, 10, 6. 
θη wr ir a de 1, Ἢ, T radix. 

9, 6, 4.385 ^C. 1, 3, 3. ἄνϑος 
1, s 1:3; fruciis 1, 12,.1. 
€. 4, (m 2:—735,9, 10-9. 4 
PRAET 10, 10...4, 23. 
κόκκυξ 9; 2, 17 d» 9.. ves τ 

κολάξειν τὰ δένδρα vo Ὄντα 
M n τ Ὁ EE 
5, 9, 11,5, 16,.3.- 

κόλασις, €. 2, 4, 4. LA 18, "ἡ. 
κόλλησις ὃ, T. 2. ET X Eg. 
κολλώδης C. 5, 10, 4. 
κολοβοάνθης ὃ, 8. 4.2. '8, 3, 3. 
κολοβὸς ,9,1. ἄνϑος 8, 8, * 
κολοβοῦν 3. 6,3 : 
κολοιτέα περὶ lata l, E 

2. àv Ἴδη 3,17,33. . 



πολοκύντη 1, 19, 2. ΟΕΞξΞΕΡΜῬᾳ΄Ἢᾳ 12, 8. 
BM... 7, 1, 2—9. species 
:7, A4, 6. C. 4, 3, 1 9, 6, 4. 
56,12. 1. iic x C. 2,8, 4. 

κολούειν καυλοὶ 7,2, 4. ὑπὸ 
᾿ πνεύματος 5 τ ἃ; πον τὴν 
πρώτην γένεσιν C. 2, 15, 1. — 
(20. 1, 4, 8, 3, 7, 7. 3, 19, 2. 

κόμαρος φλοιὸς. περιπίπτει 1, 
(5, 2, ἄγριον eap 1, 9, 
9. describ. 3, 16, 4 carbones 
5,9, 1. 1, ὁ, 3. 

κόμη φοένικος 2, 6, 4.10, πα- 
πύρου 4, 8, 8. corona arborum 
4, 4, 4. Ο.ὅ, 17, 3. in bulbo 
allii ̓ , 4, 7. nomen plantae 7, 
7; 1.9 3j 74. 9, 12, 9... C. 
3,.7,.2 

4,2: 8. 7951, 
9. 

"oppido δη ς ὑγρότης C. 5,10,2. 
^ovic 4, 10, 
"κονέαμα 4, 16, 1. 
"κονιατὸς 8, 11, 1. 1 
κονιορτὸς 2. 7,9. 2,8,8. 4 

C. 9, 18, 1. 4, 16, 1. ὃ, 16, 3. 
ἱκονιορτοῦν 2, 7,9. C. 2, 9,.9. 
"κοψιορτώδη ς σῖτος 8, 1, 1 

ΕΟ ΟΣ 106, 1. 
iovota«a describ. 6, 2, 6. 6, 1, 

4. 7, 10, 1. 
ποπὰς 1, 3, 3. 

C. 2, 18, 1. ᾿κοπρέξειν 8, 9, 1. 
9, 7, 8. 3, 9, 1. 3, 18, 2. 
3, 20, 2. 4, 12, Ὁ. 5, 18, bi 

Oz oicug 8, 6, 8. Ὁ. 2, 4,8. 
9,2, 1. 3, 9, 1. 3, 19,1. 3, 
20, 6. 

ποπριώδη ὕδατα C. 2, 6, 3. 
467006 genera et quae cuique 

arbori conveniant 2, 7, 8. 4. 
oleribus 7, 5, 1. μανοῦ ΜῈ 
ynv καὶ διαϑερμαένει C. 8,60,1 
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quando noceat C. 5, 15, 2. λο- 
qovoov 2, 7, 4. €. 3, 6 2 
5,9] € βυρσοδεψικὴ €. 3, 9 
3. σκυτοδεψικὴ C. 3, 17, 5. 
—8,7,7. 0.2, 14,2. 3,6 
2. 3, 9, 3. . 38,17, 3. 5,13,1 

κύπρωσις 22:1 1. 
κόπτειν semina 8, 11, 2—5.. C. 

4, 2, 2. 4, 12, 12. 4, 16, 1. 
κορέαννον λάχανον γυμνό- 
σπεομον 1, 11, 2. 7,3,2. δὺυς- 
φυὲς 7, 1, 8. radix lignosa 7, 
2; 9. — 715.1, 2. 254,1. 7, 
9,4. 0.4,3,1 

κορμὸς ΘΟ, 
κόρσιον radix loti 4, 8, 11.. 
κορυμβέας κιττὸς λευκόκαρπος 

9, 18, 6. 
κορυνᾷν 4, 12, 2. 
κορύνη 9,5,1. 8,8, 6. 3, 12, 
^ χκαχρυάδης. 9, 12, 8. 

κορύνησις 3, 9, 1. 
κορυνώδης κάχρυς 2, 17, 3. — 

6, 4, 2. 
κορυφὴ C. 3, 14, 8. 6, 10, 7. 
κόρχορος παροιμιαξόμενος διὰ 

πικρότητα "1, "7, 3. 
κορωνοποδώύδη φύλλα 1, 10,6. 
κορωνόπους ἐπιγειόφυλλον 7, 

8, 3. πικρὸν C. 2, 5, 4, 
κόστ ος inter aromata 9, . 72. δὲ 
κότινος τὸ ἄγριον τῆς didus 

1,8, 2..01, XE. . 1, 14; 4. 3. 
réipi d, 8, 3. '3, 6, 2. πυκνὸν 
58, 8, 3. ἀσαδὸς 5, 4, 2, fru- 
ctus 2, 2, 12. μεταβάλλει 2, ὃ, 
1. Olympica 4, 13, 2. Mega- 
rensis 5, 2, 4. M», 18.1.1, 
ϑιι 6 2, 2. 2, 3, ἢ. 3, 
15, 6. 4, 13, 1. 9,4,4. 5,7, 
8. C. 1, 3,3. 1; 6,10. 5, 12, 8. 

κοτυληδόνες 9, 13, 6. 
κουκιοφόρον 4, 2, 7. 
κουριξομένη ευπάφιττος 2, 2i2. 
κουφέξειν 4, 16, 
κοῦφος κατὰ Poe ̓προςφορὰν 

8, 4, 4. 8, 9, . 

20 
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κουφότης seminum ad victum κρητικὸς κάλαμος 4, 2, 7. 
κριϑ'ὴ ῥίζα 1, θ, ὅ. 6. 2, 4, 2. (Ὁ. 4,9, 4. σέτου C. 

6, 13, 9. γῆς C. 4, 8, 3. 
χοχλακύδη χωρία 9, 9, 6. 
κοχλέα morbus oleae 4, 14, 3. 
κράδη συκῆς 2, 1, 2. 2, 5,4. 
ELS 1.tL 12, 9.. 8,3, 2. 
5, d, 3. 5, 12, 6. a pelle. 
natio et a ditkcilop t8, 

κράδος morbus ficus 4, M, 4. 
xod os morbus uvae 5, 1, 1. 
κράνεια 1, 0, 1. 1,8, 2. 3, 

PANE ΒΝ 9, ί. 3, 4, 2. 9. 3, 
6, 1. descer.3, 12. Δὸν τῷ 4, 
l. 9, 6, 4. 

κράνεος 4, 4, ὅ. 
κράνον C. 9, 1, 4. 3, 10, 2. 
κρᾶσις ἰδία ἕκάστου φυτοῦ 1, 

12, 2, | C. 6, 13, 2. σύμμετρος 
πρὸς ὥραν C. L 10,1. ὥρας 
C. L2IE! 1 καὶ σύστασις C. 
T. 11, 8. φύσεως C. 2, 3, 4. 
μέση C. 2, 4, 9. 6, 19, 5. χώ- 
ρας C. 2, n Ὡς οἰκεία C.:4, 
11, 10. ἀέρος 4, 4, 1...8, 7; 
6. 4,15,8. €.1,13,2,.. 1, 14, 
1. 2,9, € 95,9, €. :9, 35 5. 

.6, 17, 8. 13. —8, 8,2. 0. 1, 
20... Δι :0:24/015 59; 59; 24 0.5 ὧς 
17, 8. . 05,5 9,) Ei58,:3, .8..706, 
06; 8,.:0, 11, 5. 0,12, 0; Ὁ; 
$6,115 10.:»:; 

i^n chia V, 1 4..18,.3,.85..14, 

κράταιγος 9, 15, 6. 
κραταιγόναϑ, 15,6. 9,18,6 
πρατεῖν C. 1, 8, 4. 1,9, 1 

1, 18, 1. 2,4, 3. 2,/085,:8512, 
9, 7. 3, 16, 2. 6, 2; 4.5 04, 
6. 6, 10, 9. 

*o«$9061,6,2. ὅ, 8,8 
κραυρότης 1, 5, 4. 
χρειττοῦσϑαι 4,14, 6. €. ὅ, 

9, 13. 
κρείττωσις C. 5, : 13. 
κρεμάστρα 3, 16, 
πρήηπὶς 7, 8, ὃ. 

5,4,1. 
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As i 
ἀρχὴ ,προρφύσεως l1 Hu, 1 
γυμνόσπερμον 8, 4, Ἰ. γένη 
δέστοιχοι --- ἕξάστοιχοι 8, 4, ἢ 
germinatio 8, 2, 3. 8, 7, 5. ma. 
turatio 8, 2, 6, 7. tempora sa 
tus 8, 6, 1. soript il cum tri - 
tico: 8, 4, 1. C. 4, 8, 2. 
18, 4. 4, 14, 1. 5. 4, 16, 1. 
τρίμηνοι C. 4, 9, 1. ἐκ πυρῶ: 
2, 2. 9. μεταβολὴ 9, 4, 1. ἐν. 
δικὴ 4, 4,9. 8, 4, 2. ἀχιλ. 
λεῖαι 8, 4, 2. ἀχιλληὶς 8, 10 
2. C. 3, 21, 3. 9, 22, 2, λευ!- 
κὴ C. 4, 14, 1. vermibus infe 
statur C. 4, 15, 5. — 3, 10, 3- 
8,1, 1. 8, 8, 2..:8, 9,:1.: 85 

8,1.245 19 τ ὦ 
18, 4. 5, 15, 5. 6, 6, 6. | 

κριϑοφόρος 8,8, 2. C. 3, 21, e 
κρέκος 4, 2, 7. 
κρένον δίανϑες 1, 18, 2. na 

ρενὸν θ, 8,3. φύεται ἀπὸ δα-. 
κρύου 2, 2, 1. Ὁ. 1, 4, 6. — 
4, 8, 6. 9. 6, 6, 3. 7. CX 
1, 4. 2, 2. 2. 6. 14, 1. E 

κρεψωνεὰ φύεται ἐκ χαυλοῦ xo- 
πέντος 2, 2, 1. — 0, 6, 9. 9, 
1, 4... C. 1, 4, 4. 

κριοὶ ὀροβιαῖοι 8, 5, 1. 1 
κρόκενον ἄνϑος 1, 189, 1. 3, 

45: 5. LE 
κροκύδειλος 4, 8, 8. 
κροποεὶς 9, 15, 5. 
κρόκος ῥίζα σαρκώδης 1, 6, 6. 

7. βαλανώδης 7, 9, 4. ποιῶ- 
δὲς 1, 6, 11. species 7, 7, 4. 
flos odorus €.. 6, 14, 1. 
νὸς ἄοσμος 6, 8, 3, Be 
παῖρα d, 4, 1... 6,6; 5 7, 18 
1 7,10, 2. 7,13,.31. 2. 9 
7, 8. 0. 6; 18; 3. 6, 20, 1. - 



᾿προμυογήτειον 4, 6, 2. 
κρόμυον λαχανῶδες Ἰ, 10, 7. 

1 iba 1, 0, 7. 9. 7,9, 4. γέ- 
- Ψεέσις 7, 4, 11. 7, 4, 10. κοι- 

ἐ λόφυλλον l 10, 8. πολύλοπον 
9, 1, 6. μονόκαυλον 7, 1, 8. 
ἀκρόκαρπον 7, ὃ, 4. ἀπαρά- 
βλαστον 7, 8, 2. ἀϑρόα φύε- 
ται 7, 18, 4, “παραβλαστικὰ C. 

ΠΣ 5, 0, 9. species 7, 4, 7. — 1, 
E 5, 2.. 4, 12, 3, 1, 2, 1. 8. 1, 
ΒΡ, 23. .9, 15, 7.: 0. 1,. 4; 5. 

2, 9, 4. O0, 11, 14. 6, 12, 2. 
6, 19, 1. 

προτητὰ χωρέα 6, 6, 10. 
κρότων φύλλα ἑἕτεροσχήμονα 5 

10, 1. 3, 18, 7. €. 2, 16, 
* QOTO v i. q. γόγγρος 1, 8, é. 
κτή δὼν 5, 1, 
κτῆνος insectum vitem corrodens 

C. 5, 17, 7. 
κύαμος δυςφυέστατον 8,..1..υ.ὅ. 

folium 3, 8, 1. caulis 8, 9, 2. 
diu floret 7, 9, l. semen 8, 2. 
1... 0. . 5, 15, 1. germinatio 8, 

πρωϊσπορεῖται C. ὃ, 24, 
8. 4, 7, 2. ἐκ λευκοῦ μέλας 
C. 4, 12, 7. vermes C. 4, 15, 

|,4. — ὃ, 10, 2. 5. 9, 13, 3. 
$153 45D 8 13 
8, 2, 6.. 8, 5, 4.. 8, 6, 1. 5. 
8, 8, 6. 8, 9, 1. 8, 10, 5. 
8,41, 2.8. .€. 2,.19,,5...3, 
15,4. 8,21,8. 4,2, 2. .4, 
$1 42 4 10,1.9.54, 
12,.1..7.. 4, 12, 18... 4, 13, 4. 

- 104, M, 2. 4, 16,1. 6, 12, 9. 
κύαμος αἰγύπτιορ 4, 8, 7. 8. 
κυαμὼν 4, 8, 2. 
κυδώνιος μηλέα 2, 2, 5. μὴ- 

λον 4, 8, 11, C. 6, 14, 9. 
κυεῖν i, 14, 1. 4,2,4. 06,4, 

8. 8, 6, 5.:0123,4,:1,0, 
93. 11; 12, 8.1 ἢ 14, 2. 1, 20, 
2. 8, 90 117. 4, 10, 2. «90g 
καρπογονίαν C. 1, 13, 1. 

κύημα 0, 4, 3. I 
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κύησις qvAlum 3, 0, 9. ἀκα- 
νώδης 0, 4, 8. C. 1, 12, 8. 
1,2185 EL. 34, f. 2. l 20, 2. 

xvi inter βολβώδη 7, 13, 9. 
κυΐϊσκεσϑαι Ο. 1, 11, 2. 1,13, 

9.18, 2, B. 3, 28, 3..:8,.24, 
2, 9. 14 

κυκλάμινος radix 7, 9, 4. — 
9,,9,2. 4,125 18.3; 

κυλέκιον 5, 9, 8. 
κυλινδροῦν 2, 4, 3. 
κυλινδρώδης λοβὸς 8, 5, ὃ. 
κῦμα LS 
κύμινον λάχανον γυμνόσπερ- 
pov 1, 11, 7. 7, ὃ, 2. πολυ- 
καρπύτατον 7,8, »* Mri. 
γραμμώδη T, 3, 2. — 8, 8, 
8, 6, 1. 8, 8, 5. 8, 10, 1. δ 
8, 8. C. 2, 12, 1 .4, 15, 2. 
TEM 3, 9, 
*vvnyte« 0. 6, 19, 5. 
xvvogoOov 4, 4, 8. 
κυνόφβατον 3, 18, 4. 9,8, ὅ. 
κῴνωψ 7, 1, 9. 
κυπάριττος μακροστελέχης καὶ 
ὀρϑοφυὴς 1, 02/32 αὐξητικὸν 
εἰς μῆκος / 9,1.. φύσει ὑὕψη- 
λὸν C. 3, 7, 4. ἥμερον deí- 
φυλλον 1,9, 8. ἄρρην καὶ ϑῆ- 
λυς 1, 8, 2. radix 1, 6, 4. 5. 
καυλὸς 1, 5, 3. σαρκόφυλλος 
1,10, 4. propagatio 2, 2, 2.6. 
C. | dp δυρανξὴς C. 1, 8, 
4. semen 2, 2, 6. C. 4,.4, 3. 
0. 1, 5, 4. €. 1, 19, 1. Ἐη- 
ρὸν C. 5, 15, 3. οἰκεία τῆς 
Κρήτης 9, 1, '6. 39, 2,0. sin- 
gularis in Creta 2; 2, 2. C. 1, 
2,.2. 
4, 52^ 753,7. 5,4,X. 5, 
4 2:500. 1, 17, 06. 2, 11, 8. 
4, 4, 2. 5, 4,4. .5,11, 3..-6, 
12, 3. 

κῦ πειρο ς inter λοχμώδη 4, 8, 1. 
ἀμφίβιον 4, 10, 6. radix 1, 6, 
8. 4, 10, 5. καυλὸς 1, 5, 3. 
ἄνοξον 1,:85.d γωνιόφυλλον 

20* 

in Cyrenaica 4, 4, 1. 
7 



808 

1, 10, 5. δυςρώλεϑρον A, 10, 
9. ϑερμὸν C. 1, 12, 6. inter 
aromata 9, 7, 9... C. 6, 11, 13. 
Forma κύπειρον est 8, 10, LES 
9,7, 8 à 0. 6, 11; 13; — 45 
8, 12. 4, 11,12. C. 6, 11, 10. 

κύριος τοῦ tv 4,16; 5: 0:1, , 
4,:5.^. C; 5,16, 42 ὉΣ 5. 5148 
1. φλοιὸς 4, 15, 1. ἀρχαὶ C. 
4, 11, 9. 

κυρτὸν folium 2, 10, 5. 
κυρτοῦσϑαι ἡ, 4, 12; 
κύτινος ῥόας 1, 13, 5. 990. 

12. C, 1, 14, 4. ?, 9, 9. 9. 
κυτινῶδες 4, 10, 3. 
κύτισος ϑαμνῶδες A, 4,6. μή- 

TQU πυκνοτάτη I, 6;3.::5, 3, 
1.. aliis perniciosus 4, 16, 9 
C. 5, 15, 4. 

κύτταρος προαποπέπτων πεύ- 
κῆς 3, 7, 4. πιτύϊνος 8, ὃ, 8. 
πτελέας 2, 8, 89. in nymphaea 
4, 8, 7. 

κυὼν ἐπὶ κυνὶ 9, 5, 4, 0. 1j 

A. 

Auf od c ὕει 4, 7, 1. 
᾿λαγαρὸς 9, 10, 9. 
λαγὼς C. 6, 19, 5. 6, 20, 4. 
λάϑυρος ἐπιγειόκαυλος 8, 3, 2. 

. folia 8, 3, 1. vermes 8, 10, Ὁ. 
C. 3, 22, $3. 

λαίμαργα ξῶα C. 1,:88;.4. 
λακάρφρη montana et campestris 

^ .8, 8, 1. Adxeoc 3, 0, 1. 
λαμβάνειν 4,.11, 4. 5, 4; 

1.^ 0.422,76, 4. 1, 10, 71/22, 
5, 4. 6, 5, 6. — 0,2, 4. 6, 
2, 6. 

λάπαϑος inter λαχανώδη, μο- 
ψόρριξος 1, 6, 6. radix carnosa 
7,2;8. folium 9, 11, 1. ---- λά- 
παϑὸν μονορριξότατον 7, 2, 6. 
ἄγριον 1, 6, δριμὺ C. 3, 1, 
4..7; 2. 7 7, 2. 

λαχανηφὰ σπέρματα 1, 11, 3. 
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6. 6. ὑπὸ κι 9, 1, 6. Cd 
13, 3.. περὶ κ. C. 8, 8, ϑ. pm 
-*& ἃ. 1, 9, δ: -og ᾿ἐἰπιτολὴ C2 
1, 6,8... 1; 13; 8.59.3; 16; 22S 

κωδύα fructus u^ 4, 883 
7. 9. papaveris 9, 12, 

κώλυμα C. 2,7, 5. 
κωλυτικὸς C. 1: 17, 5. : 
κώμαπον inter aromáta 9, ? 2. E 
κώμος 4, 11, 1. 
κώνειον 1, 5, 8. 6,2, 9. VIE 

6, 4. 9, 8,3. 9, 15, 8. EM 
8.:9..:9, .20, 1. 

κῶνος 1, 11, 3. 3, 9, 5. 6. €. 
1,19, i. 

κωνοφόρος 1, 12, 2. 2, 2, 2. 
6. 3, 9, 4. C. 1, 10, 1. 

κωνοποειδῆ ϑηρία 3, 14, 15] 
3, 15, 4 

κωπὴ 5, 1, 7. 
κωπεὼν Δ, li 4. 9, 1, 3. 
κωρυκὶς πτελέας 8, 14, 1: 
κωρυπώδης 3, 15, 4. 

D - 

D 

58 
- 

1, 13,3.*»0;4; 2. ΟἿ 
2, 12, 4. 3, 19, E. 

λαχανικὰ C. 3, 19, l. 
λάχανα sunt πόαι 1, 3, 1, δὲν- 

δρούμενα 1, 9; 2. — yvu- 
νοσπέρματα 1, 11, πολυ- 
καρπα 7, 3, 9. t dbi $7- 4 
c C. 1, ἢ, 2. 4,8, ὃ. 6. δε: 

ταβάλλει 2, 4 83. 7,9,9.. l 
dices 3, 6, 4. 12,:2..B. drebod 1 
gatio 7, 2, 1. δυςξήραντα ΕΣ 
9, 3. φίλυδρα καὶ φιλόκοπρα 
7,1,8. 0.8,9, 2. πεινᾷ 1 

insectà infesta 4, 4, 10. " 

v n 

Ls 
-6, 9, 3. 

* —E iieri 
"edad a1 7. αν ὦ Mec .* 

i 



1, 1. μονόφριξα 1, 6, 6. βα- 
ϑύρριξα ibd. folia radicalia 1, 
10, 7. succus ὑδαρὴς 1, 12, 2. 

᾿ἰπολύσπερμα 8, 3, 5. ἔνια ἀπέ- 
" xwvvo €, 2, 8, 4. — 1, 8,.4. 
1; 10, & .1, 14, 2.:.C. 1, 10, 
3. 8; 5; 3.-:2, 15, 6. 3, 17, 
8. 4,38, 1. 4, 15, 2. 06, 11, 
10: 6, 14, 12. 6, 20, 1. 

Ξ λεαίνειν C. 0,2,^ ὦ 

| λειόφλοιος 1} 559. 

λεαντικὸς C. 6, 1, 3. 
λειμόδωρον C. 5, 15, 5. 
λειμωνέα φυλλάκανϑος 6, 4, ὃ. 
λειμὼν έα ἀνεμώνη 6, 8, 1. 
λειμωνέα γῇ €.2,4, 4. 3, 6, 

8. 4, 12, viti optima C. 3, 
2342 ^ 3. 
λειόκαυλα 7,.9,2:: 5, 18,3. 

8, 4, 1. 
λεῖος 9, 7, 1.585, 8, 2.}.0..83, 

9,1 
1;:8,^1. 

9, 4, 2... C. 5, 15:2. 
λειόφυλλος Ἴ, 4, 4. " 

᾿λεέπεσϑαι 9, 16, 2. 
| 2ξέρενον ἄνθος 9, 18, 11. 
λεέριον — νάρκισσος 6, 6, 9. 

flos 1, 13, 2. radix Ὁ, 1, 4, 1, 
e semine ἢ, 18, 4. τὸ ἕτερον 
autumnale 6, 8, 3. — 6, 8, 1. 
C. 6, 14, 1. 

| λειφιώδης εὐωδία ἣν 13, 6. 
| λειχηνιᾷν ἐλάα C. , 9, 10. 
λειψυδρέα C. 5, in . 
λεκεϑ'όδης 4, 8, 11. 
λέμμα 4, 11, 6. 
λέμνα A, 10, 1. 
λεπίξειν 9, 2, 1. 

. λεπέδες καταφερύμεναι 4, 14, 
18. C. 5, 12, 11. 

λέπρα 9, 12, 2. 
λεπρὸς C. 2, 6, 4. 
λεπτόβλαστα C. 8; 4: Y v! 

- επτόγεια 2, 8, 1. 6, 5, 2. 
8, 7, 6. C. 1, ὁ, 9. 1.18, 1. 
3, ?1, 2. 49,4. 4, 12, ὃ. 
6, 17, 4 
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λέπτόγεως 8,2, 1l.. 8, 6, 6. 
8, 8, 6. 

λεπτοδερμέα 3, 5, 93. 
λεπτόϊνος 8, 9, 3. 
λεπτοκάλαμος 8, 9, 2: 
λεπτομερὴ ς C. 6, 19; 2. 
λεπτόρριξα 8, 2,9. 
λεπτὸς loca 1, 8, 1. 
λεπτόφλοιος!, 5,2. 0.3, 7, 12. 
λεπτόφυλλος 9,9, 5. 6, 2, 6. 

9, 11, 4. 
λεπτόχυλος C. 6, 106, 5. 
λεπυριώδης δίζα 13.00 7.8 4, 

6,2. 7, 9, 4. 7, 13, 9. 9,9, 6. 
λευκὰένει T, 5,4 à 
λευκάκανϑ'α 6,4, 3. 
λεύπκη populi species, describ. 3, 

14, 2. folial, 10, 1. 3,18, 7. 
€. 2, 19, 2. montana et cam- 
pestris 3, 3, 1. ἀκαρπὸς 3,4, 
2. 0.1,8,5. φίώυδρος 3, 3, 
1. 3. 6, 1. 5; 9, .9. εὐξῶος 
οὐ, 3,.51 ἐξαιγειροῦται C. 2, 
16, 2 45,7. 7,9,2. — 4, 
1,:11..:4,4/ 25:855: 48,125; 4, 
10, 2: Δ, 13, 2. 4, ju 3. 

λευκόγειος χώρα C. 2, 4, 4. 
λευκόϊον 4, 7, 8.. 6, ^R 1. 

8,3. 7, 13, 9. Vide fov 
λευκόκαυλος 7, 4, 3. 
λευκόκαρπος κιττὸς 9, 18, 6. 
λευκομφάλιος συκῆ 9, 1, 8. 
λευκὸς τὰ λευκὰ τῶν μελάνων 

ἀσϑενέστερα C. 3, 22, 
λέβανος δάκρυον 9, 

4, 2. 
λιβανωτὶς. 95:9, 3. .'9, τ 19. 
λιβανωτὸς 4, 4, 14. 9, l, 6. 

9, 4, 1. 2. 5. 9, 11, 2. 10. 9, 
20, 1.'*€. 0, 1l, 14. 

χιβὰς 2,4, 4. 
λιϑάριον 8, 7, 9. 
λιϑιᾷν 1, 6, 3. 
λέϑιος 2, 5, 4. 9, 18, ἄχυ- 

gov C. 6, 3, 1. dxiinti C. 3, 
6, 5. 

Avuvato 1, 5, 9. 4, 10, 1. 

7, 

9, 

4, 
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15.,.12. τοὺ δὲ 11; 511: 
2. ὕδωρ C. 2, 6, 3. 

λιμνούσδαι ὃ; 4,6. C. 5, 12, 
9. 9, 14, 2. 5, 14, 9. 

6, 14, 

λένον semen 3, 18, 3. πυρινὸν 
9, 18, 9: ἐξαιροῦται C. 2, 16, 
Ἂς 4, 5, 4. — 8, 1, 1. 

λινδαπαρτον 1, ὅ, 2. 
λέπα 9, 8, 5. 
λιπαρὸς χυμὸς C. 6,4, 1. 3. — 

C. 5, 16, 4. Y 8, 8. 
λιπαρδτῆς δὰ 5, 16, 2... 6, 8, 

8. 6, 11, 
Lixogd 1,9. Ὁ. 6,6, 8. 6, 8, 8. 
λιπῶδες φύλλον 3, 1325.1. 
Aíz oov ἐκ δρυὸς 3, 7, Pais d 

9, 17, 8. 5, 6, 12. 6, 10, 9. 
λοβὸς ὀσπρίων 4, 6, 7. 8, 14, 

4, "1. 4240 λεπτὸς 3, 11, 4, 
χυλινδρώδης 8, 5, 3. — 3, 117, 
2. 8, 18, 3. 6, 5,4. 17, 11, 
8.58, 2,:1 8, 91 41.0. 4| 1, 

4, 10, 2. 4, 12, X. .16, 10, 
φύλλου 3, 12; 1. 

jog χατὰ λόγον 1, 2 25.122. 1 1, 
8520115, 0,:0 50,8, 9€. 8; 2, 
6. 9, 6, 4. παρὰ λόγον 2, 3, 
3 
0 

λ΄ 

. ἀνὰ à. 1, 9, 1. ted esit 
9, 4, 9. “φυσικὸς C. 2,1, 1. 
ἐπινοητικὸς C. 2, 1, 1. ἐδιώ- 
τεῤρος C. 6, αἰτία καὶ 
8.,0..6, s 3. n ὁ τὴν αἰτέαν 
ἔχων C. 3, 2, 9. λόγου δεό- 
μενον C. 5, 12, 8. ἐν φαρμά- 
xov λόγῳ C. 6, 12, 7.:. «opp. 
αἴσϑησις EL 2L 4 

λοιμὸς C. 5, 12, 10. 
λοπὰς morbus oleae 4, 14, 3. 

ficus 4, 14, 5. 

| 
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λοπὰς dihizal 4, 6, 7. E 
« λοπᾷν δένδρα 3, 5,:1,.9.^ 33d 

183, 2. 4, 15, 3. 5, Ll LU Ge 
5, 9, 9. 

ioxzqtóg AIL 
λοπέζειν 3, 13, l. 4. 
λοῦσσον ἐλάτης ΟΣ 71 ! 
λόφουρα E 7, 4. 3, 10, 2. 553 

7, D. ὁ. ΔΊ 6C COTES 6, 1.0. 9.- 
9, 5. : 

λοχαέα C. 9, 21, 5. 9, 23, 5. | 
Aog o δη 4, 8, 1. .4, 11, 11.13; 
λυμαίνεσθαι €. 1, 9, TRE 5 
Ho 

λυπρὸς 4, 15, 4. φυτὰ e. 2, 
4 y χώρα 9, 20, 2. 

λύρα ^h 7, 
λύσις ἀπορίας C. 6, 18, 1. 
λυτικὸν φάρμακον 9, 76, 5. 
λυχνὶς 6, 8, 3. 
λύχνος ϑ, 7, 4, 
λωτινὰ ξύλα 4, 2;, 9;.0 5, Ἢ, 6. 
λωτοειδὴς 4, 2, 12 
λωτὸς καυλὸς ἄσαρκος 1, D, 8. 

μήτρα 1, 6, 1, Y. 5, 4, AL 
yo£ov- ἢ &votov 1 ἐν ἢ 2.. ξύ- 
λον μέλαν 4, 2, 5. πυκνὸν D, 
3. 1. Me ἡ 5, 4, 2, — 40-7 
τὸς δένδρον παρόμοιον ἔχων 
τὸν καρπὸν τῷ λωτῷ eic. ex 
4 8&9.-— 54 E 

10200 herba ἐπικαυλόφυλλος 1, 
8, 3. 5. 7, 18, 5. 0. 4 6, 1. 
C. 4, 8, 8: εἴδη πολλὰ 7, 15, 3. 

λωτὸς aquatieus in Aegypto 4 
8, 9. 19. .C. 2, IO, "E S 

λωτὸς λυβικὸς 4, 3j "2. 4. 
λωτὸς inter aromata 9, 7, 8. 
λωτοφάγοι 4, 9, 1. 

$ M. 

Μαγεια 9, 15, 7. 
μαγύδαρις semen silphii. 6, 8, 

4. ἕτερον τοῦ σιλφίου 6, 8, 7. 
1, 6, 12. 

μαδᾷν 4, 14, 5. C. 5, 18, 2. 

μάδισις ῥιζῶν C. 5, 9, 9. ;. 
Led ovátg — νυμφαία 9,19, 1. 
μακρόβεα 4, 13, 1. C. 2 

11. τὸ ug. ἐν τῷ Ἰσχύειν C. 
11, 3. 

n 



Licenses ME Bii 

jieseofiéenc 4, 3 2. 0.2,4,4. 
μακρόλοβα 8, 
μακρόρριξος x i 3. 
Ἱμακροστελέχης 1, 5, 1. 
μακροτομεῖν vitem C. δ᾽ .14; 3. 
ps vitis C. 9, 2, 2. 
μαλακοπύρηνος óoc C. Ἵ 21, 

-. 2. 2, 11, φοῖνιξ 2, 6, 6. 
μαλακὸς ἀὴς θ,8, 1, C. ᾿ 41, 
4,9. 2, 1,3. 2, 3, 6. 4,11, 
8. --- χειμὼν C. 5, 1, 14, πύ- 

- ρῶσις C. 6, 17, 8. 
Ἱψαλακόφλοιος £16; » 
ψαλώχη ἀποδενδροῦται 1, : 
(159,2 λάχανον 1, 9, 2. j e 
j γειύκαυλον 4, B, l. ᾿ἀγρία 9, 

15, 5. folia. solem sequuntur 
: C. 2, 19, 5. — 7, 7,2. 9, 18, 1. 
juo va dim 4, 8, 12. 
ju&AA0v cum comparativo C. 1, 
. . 6, 10. 2, 15, 6. 
ψανδραγόρας 6j i2: 9) «958, 
: " ̂i, k ϑανατηφόρος C. 

4, 
| canoni στρύχνος 9, 11, 6. 
μιανὸς 1, 8, 29:0:15.95 15:35 11, 

2. 5. 
μνανοσπορεῖν 8, 6, 2. 
μανόσπορα C..3, 1, 9. 
ib ev o v96 8, 9, 1. φυτευομένων 

C. 3, 7, 1: εὔτροφόν τι καὶ 
εὔβλαστον €. 1, 8, 2. 

Ἱμανόφυλλος 6, 7,3. 
ipe vos?» 9, 14, 3... C. 3, 20, 7. 
id voccs C. 4, 14, 2. 5, 11, 3, 
μάντεις 2, 9, 1. 2. C. 5, d P* 
jp go O 0v λάχανον γυμνόσπερ- 
gov 1, 11, 2. 7, ὃ, 2, ἐννευ- 
ρόκαυλον 0, 1,4. 0, 2,9. εὖ- 
δες 1, 12, 2. — 9, 9, 6. C. 
0, 9; ὃ. 

μάραϑον marinum 4, 6, 3. 
id a ue 4, 8, 4. 

᾿μασᾶσϑαι 4, 8, 4. 
jV G zT ETOV φύλλον σιλφέου 6, 

ε 
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μαστέχη ἀκανϑικὴ 0, 4, 0. ab 
ἰξίνη 9, 1, 2. 

τ τ τόνοι 4, 4, 9. 
μεγαλόκαυλος 7, 6, 3. 
μεγαλόσταχυς 8, 4, 3. 
μεγαλόσχημος €. 6,1 
μεγαλόφυλλος 7,4, 4. 

10, 2. 
μεθιστάναι πρὸς τὸ βέλτιον 

€.1,9, 2. ἡ τροφὴ €. 5, 3, 
5. εἰς ἕτερον €. 4, 4, 9. C. 
2, 18, 2. 

μεϑύσκειν 9, 9, 3. 
μεέωσις C. 4, 4, 11. 
μελάγγειος χώρα 8, 7, 2. 
μελάγγεως γῆ Ὁ. 8, 321, 8. 2, 

4, 12. 
μελάγκρανις species σχοένου 

4, 12, 1. 
μελαμπόδιον ἔκχτομον — ἕλ- 

λέβορος 9, 10, 4. 
μελάμπυρον 8, 4, 0. 
μελάνδρυον 1, 6 2.1.5,,8,11. 
μελέϊνος 5, 7, 8. 
μέλη 1$ 2, V. 
μέλι 8, 15, 9. 
μελέα montana et campestris 3, 

uw 

3, 1l. duo species 3, 11, 83. de- 
scrib, ibd, radix 3, 6, 9. fruct. 
9,4,4. caeditur 5, 1, 2. Me 
τατον D, 6, 4. — 3, 6, 3, 
175,1. 4,5,3. 48,2. or 158. 

μελίκρατον 9, 11, 2.9; 12, 
5. 9, 106, 5. . C. 6, 17, 2. 

μελίλωτος 7, 15, 3. C. 6, 14, 

$& hh 
μέλινος καυλὸς scia) 8, 

3, 2. ἰσχυρόρριξος C. 2, 12, 
3. ἄνϑος χνοώδες 8, 3; 
8,1, 4. 8,2, 6. 8, 7, 3. 

μελισσόφυλλον suffrutex 6, 
1, 4. 

μελιτηρὸς pi 9, 7, 4. 
μελιτουργὸς 6, 
μελιτώδης dis δ 6, 9, 2. 
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μελιτταὶ C. 2, 17,9. 6, 5, 1. 
μελιττοῦτα 9, 8, uu 
μέλλειν μέλλων βλαστὸς 4, 15, 

1. ΟΣ HE VB, 
μερέξειν “ἢ 10, 10.. 0: 1, 11, 8. 

1, 12, 8..,5. 
16, 4. 3, 9, 1. 6, 4, 4. 6. 
60, 11, 15. 0,18, 9. ῥίζαι C. 
9, 9, 4. τροφὴ C. 5, 6, 3. 

μερισμὸς φυσικὸς C. 2.9. 
τρεῖς ἐν τοῖς φυτοῖς C. 1, 16, 
9... 0. 4, 6, 9. 

μέρος 1,1, 1—6. ἀποβαλλόμενα 
1, 1, 2. μέγιστα 1, 2, 4. — év 
φαρμάκου μέρει C. 3, 10, 3. 
βλαστήσεις ἐκ μὴ οἰκείων με- 
ρῶν C. 5, 2, 1. τὰ κατὰ μέ- 
ρος in foliis pinnatis 3, 12, 7. 
παρὰ μέρος C. 4, 6, l. κατὰ 
μέρος ἀνϑεῖν ἢ, 3, 8.0 4,59, 2x 
0.5, kh 11. πέττειν C. 1,:37, 
3. 8. Ouod, C. 6, 14, 1. 

μέσος ἀνὰ μέσον 1, 8, 5. 
9. 3,16,3. €.2,5,2 
153,150, 

μεσοσχιδὴς A, 31,9 
μεσοῦν ἥλιος C. 2, 4, 8. 
μεσότης C. 3, 19, 2 
μεσπέλη deserib. 3, 12, 5. spe- 

cles ibd. ἀγρέα 3, 15, 6. mor- 
bus 4, 14, 10. — 3, 18, 1. ὃ. 3, 
15,6. 3,17,5. --- μέσπιλος 4, 
2 10. μέσπιλον 4, 8,12. C. 2. 
8, 2. 6,14,4. 6, 16, 1. 

μεσπιλώδης 3, 15, 6. 
9, 33,5. 

μεταβαένειν 9,1,5. C. 5,6. 12. 
μεταβάλλειν τὰ υτὰ μετα- 

βάλλει τροφῇ καὶ πιμελείᾳ 2; 
2, 9. ϑεραπείᾳ καὶ ἀϑέρα. 
πευσίᾳ 2, 2, 12. αὐτομάτως 
2, 2, 10. σπέρματα καὶ foo 
τριγονήσαντα C. 2, 18, 8. εἰς 
τὸ ὅμοιον καὶ σύνεγγυς (0.55, 
7, 3. εἰς βέλτιον, χεῖρον C. 
6, 15, 3. ἐξαλλαγῇ χώρας 2, 
2, 10. σισύμβριον εἰς μένϑαν 

9 , 3, 7 
3, 6, 

ἄνϑος 
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10..1, 15, 2. 

μεταλαμβάνειν 6, 8, 4. 

2, 4, 1. πυρὸς εἰς αἶραν 2,4. 
1. καὶ κριϑὴ 8, 7,1. τίφγ 
καὶ feux εἰς πυρὸν 2, 4.1. σέ 
λινον C. ὅ, 6, 7. τόπους 2,9: 
10. τὸ. μέλλον p. €. 4, 5, 4i 
μεταβάλλειν transitivum 2, 8, 2- 
— €. 2, 18. 4, 4, 6. 

μετάβασις C. 6, 7, 8. 
μεταβλαστάνειν 2, 4, 4. 
μεταβλητικὸς 6, 10, 2. 
μεταβολὴ αὐτομάτη 2, 3,1. € 

2, 16,2. .5,. 918 5,6, 12. 
διὰ ϑεραπείας 3, 17, 6. τέχνῃ 
C. 5, 6, 11. τῆς φύσεως C, 3. 
i 6. "E ὅλης 9. 2, 8, 8. 
καρπῶν 2, 3, 1. C. ὃ, 17, 14 
5, 9, 1. κατὰ τὰς ὀσμὰς C. 25: 
16. χλόης. C. 4, 4, 11. χώρας 
2, 4, l. ὥρας 7, 10, 4. 40 TO. 
τὰς ὥρας €. 8,2; l. ἀέρος Ο. 
ἄν ὅν 5 ^ 6, 9. ἀπὸ τῶν δι- 
ξῶν €. 2,14, ὃ. τῶν &c9:vdv 
0.1,7,:.5:..8, 5; 27 Ἀν. 
φυσικαὶ 2, 4, 4. Glo ibd, τε. 
λέα €, 5, 7, 2. εἰς τὸ βέλτιον, 

| χξῖρον C. 2, 13, 4. 3, 24, 1. 
2, 15, 1. 3,5, 2, οδύδδο Σ᾿ 
13, 5. 2, 14; 2. — €.2, 1, 72: 
9, 24, 1. 4,4, 7. 8, 4,12, 8. 
5; .9,:6. : Ὁ, 15, 2. 

μεταδιώκειν 1, 2, 9 
μετακινεῖζντ C. 1, 16 12. 3, 

9, 2. 4,5, 8. 5, 6, 2. 
2 

μέταλλα 6,9, 2. Ὁ. A, 12, 6. 
μεταλλευόμενα τὰ C. δ, 3, 2. 
μεταρρυϑμίξειν C, 6, 7, 2. 

μετάστασις ποταμῶν C, 1, ^ 
2. aiiud. 

μετασχηματέξειν C. 6, 7, 2. 
μετασχηματισμὸς C. 2, 16, le 
μετατιϑέναι 8,1,1. 6.1, Ἰ 

12. .3,,1,:6. 9.8 7; 6. 
μεταφέρειν 2, 2, 8. 7,4, 

8, 2,9. €. 4,5, 6. 4 1H, 

5, 9, 6. 



᾿μεταφυτεία σώξει τὴν φύσιν 
C. 2, 16, 5. 

᾿μεταφυτεύειν $; ΡΣ 1 34.4, 
1. 6, 7, 4. 
(07, 4 8. 7, 5, 8... C, 5, 7, 1. 

4. 
Ileséngoc 9, 2, 9. 8, 10, 
811, 1...8, 13, 4. 5 
D de 7C. 2, .8 6 

,8. 4,14, 3... 5, 9, 
; u 8. 
μετοπωρινὰ Ct 
μετόπωρον l, - 6. 

3, 12, 8. 3 
106.28. 6, 20, 
ip Lx πόα 8, 5 7. 

βελτίων C. 2, 15, 6. 
ju" δικὴ μηλέα 5. περσικὴ μη- 

ἕα. σπέρματα διεστῶτα καὶ 
στοιχηδὸν 1,11, 4. &v$ yó- 
νιμα καὶ ἄγονα 1, 18, 4. ΟΣ1, 
15:74, —1,-18, δὲ .. describ, 4, 
4, 2. 

juo v ἀεέφυλλον 1, 9,4. ἔναγ- 
Me 1, 11, 3. ὑγρότης 
ὁπώδης 1,12, 2. κεφαλὴ 9, 8, 

| 9. —4, 8, 7. 10. 4, 10, 3. C. 
4, 15, 2. — uu. μέλαινα 9, 11, 
9. — pu. δοιὰς 9, 12, 4. — v. 
ἡρακλεία 9,12, 5. — 9, 16, 8. 
6:2, 13,1. 

iim xovixd 1, 11. 20059,:80,:1. 
ψηκώνιον 9, 8, 2. 
ψΨψηλέα οὐ μονοστελεχὴς 1, 3, 3. 

1,9, Τ᾿ cortex 1, 5, 2. roc 
1l, 6, 1. ῥίζαι 1, 6, 3.4. ὄζοι 
1. 8, 4. φύλλα 1, 10, 4. 5. 
ἄνϑος 1, 13, 3. καρπὸς 1, 14, 
1. 3, 4, 4. δίφορος 1, 14, k 
p^, 13. 9. ὀψίβλαστος 3, 4, 
g; πρωΐβλαστος ΟἿ, 152. 
πρώϊαι et ὄψιαι 9.53; 18, 3. 
4, 11; 2i βραχύβιος 4, 13, “2. 
παραβλαστάνει 4, 18, 3. in 
montanis 3, 3, 3. προανϑεῖ C. 

κειρομένῃ 
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L νῷ σι , 

€ Q2 hN) D O2 N σι μὰ Qtr - Ψ 

9. 
3. 

ἐαρινὴ 3. 
Το, 115 6, 

οειδὲς ἄνϑο ος 
Tc 1E A 

ον ᾿ὄνθϑος 9, 18, 1. 
1; 11,:5,::1,/19j 1.» 6, 
C. 9, 5, 3. 5, 6, 1. ὁ, 

4, ὅ. 10. — ἄγρια C. 2, 8, 
6, 16, 1. 6, 19, 4. — da- 

ρινὸν 4.:7,..7. 
μήλωϑρον 3, 18, 11. 

νικὸν 0, 1, 4. 
μήνανθος in ἰΙαθὰ Orchomenio 

4, 10, 1. 
μηρυκάξοντα 9, τὺ, 2. 
μήτρα defin. 1, 2,6. 1, 6. σαρ- 

«0016, ξυλώδης, ὑμενώδης 1, 
6, 1. exemta quid fiat 4, 16, 4. 
παρεστραμμένη D, 1, l1. yv- 
μνωϑεῖσα 5, 5, 3. ἐβένου 5; 3, 
1. δρυὸς ibd. — 1, 2, I. 3, 
9, 3. 3, 10, 5. 3, 16,8. 9, 
2;2,:,5,0,2. 4. X. 0.9, 4, 
1: 3, 14, 4. 0. 5, 5,1. 5,0, 
19.75, ΔΝ, 1, 

p xoavàct aC. 1, 16, 2. 
μέδας. vermis in κυάμῳ C. 4, 15,4. 
μικρόκαρπα πολυκαρπότερα C. 

4, 15, 2. — 0. 2, 10, 2. 2,11, 
10. 6, 18, 5. 10. 

μικροκαρπέα C. 6, 18, 8. 
ILL 90 LU QTOV C. 5 18, Ὁ. 
μικροπύρηνος C. , 16, 2. 
μικρόσπερμος 8, 3 ̓δ. 
μικρόσταχυς 8, 4; 9. 
μέλαξ φύλλα !, 10, 9. 6. descr. 

"TE 

Q φι do 

ἜΣΕΙ OMNI! E 

Ἕ Ἔ "e 

Qo κα Oodd gus uns 
Wd Y LJ w E 7s πὴ ς πΦΞΙΣ ΘΟ φρο ΟΞ w 

φρύγα- 

3,18, 11. flos 6, 8, 3. ὄψιον 
C. L 17, 8. 

μέλος describ, 3, 10, 1. loca'ibd, 
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usus 5, 7, 6. ἄγριον ἀείφυλ- 
λον 1, 9, 4) 8, 8,38. ὀψέβλα- 
στον ὃ, 4, 2. ἀνθεῖ 9, 4, 5. 
ὀψιαίτατον 3, 4, 6. 8, 6, 1. 

μεμαέκυλον fructus χκομάρου 3, 
16, 4. ἄγριον C. 2,8 X 

μί νθ' α σισυμβριον μεταβάλλει εἰς 
ὐνϑαν 2, 4,1. 6,7, 2, C. 
2,495 2r 4,75, 6,.5, 7; 1. 
βαϑύρριξον C. 2, 16, 5. —.C. 
6,- 14, 7. 

μέξις γῆς €. 3, 26, 8. 6, 4. 
μέσγειν C. 3, 20, ἃ; 
μέσυ in Cyrenáica, ὑπόγειον Ἢ 

16, 12. ' 4, 1, 3. 
μέσχος definit, 1,2, 1. 

oc, 1, 10, 7. ἐπέτειον 1, 10, 
9. ἰνώδης 3, 12,7. 8, 13, 5. 
περισταχυώδης 4, 12, 2. — 1, 
11;5. 1,9, 12.0./. δ; 

μέσχος instrumentum Thessalorum 
ad effodiendum agrum, C, ὃ, 20, 8. 

μνάσιον in Aegypto 4, 8, 2. 6. 
μόλυνσις C. 4, 9, 6. 
μοναχοῦ 9, 10, 2. 
μονογενὴς 3, 10, 2. 3,14,3 
μονοειδὴς 1, 1, 12. 3, 10, 3. 

9, 12,3. 8, 14, 2. 6, 2, 6. 
7 11,:2.5 8, 5, 1. 

μοφοκάλαμος 8, 4,:8..4.,.:8, 
9, 

cci Νὲ 4, 6, 8. 
6, 4 4 1, 4, E,& 
€, 4, 7,1. 

uovóxolog 2, 15, 5. 
μονόλοπος φλοιὸς 1l, 5, 2. 
wovoboov lignum 5, 1; 10. 
μονόρριξος 3, 15, 6. 6, 5,2. 

7, 95 001282 2 ἃ. 
μονοστελέχης 1, 5, 1. 

1 2510,97 
μονόστροφος 5, 7, 6. 
ge^ tg φοῖνιξ 2 c^ 9.. 3, 

17, 2. ῥίζα ὃ, 18, καυλοὶ 
p^, 2. vi rn 423161; 
], 9. 

μόριον 1, 1, 12. 

διαφο- 

ww 
0 
1; 

1, 9, 

1, 12, 3. 
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μορφαὶ καὶ μύρια 1, 14. μορφῇ! 
δίαι 3, 8, 1. C. 4,11, 4. 

4, 15, 4. . opp. ὅλη 1, 12, 2. 
ὅλη 1, 12, 1. 7, DA — 1 
l, 1l. 1, 4, 1. 8, 4, 2. 8. 

“δ, [06:5 2, 1. : ! 
μορφοῦν C. 5, 6, 7. 
μόρφωσις C. 3, 7, 4. ΤῈΣ 
μόσχευμα 2, 2, δι. 0/9, 12b τὰ 
pedcacts 2; 05,08, 505 3, ἃ ἢ 

ὃ, 5, 1l. 3, 11, 5. 
μόσχος 5, 9, Δ Ὁ | 
μοχϑηρὸς 9, 2, 4... 039,8, 4.. 

μοχλεύειν 2, 54 2. 
μύα 8, 7, 9. 
μυάκανθος aliiqeis cns 5, 1. 
μυελὸς 1,3 & 
μυϑόλογος 4, 13, 2. 
υὖϑος 9,:5, 9. 
μυϑώδης 2, 2:9. 05.18; 
μύπης 1, 1, 1L. l, $32 dS. 

5. ὃ, 1 D. i ἀπολιϑούμενοι. 
in Arabia 4, 7, 2. — morbus 
oleae 4, 14, 3i 

μυόδοχον 5, 4, 5. 
μυξώδης 3, 12, 2. 
μυοφόνον ἐννευρύκαυλον θ,. 

1, 4. 
μυόσφααϑ T, 11,41. 
μυρεψὸς 4, 2, 6. C. 6,14, ἐν 

'6, 19, 3. 
μυρίκη ἀμφίέβιος 1,4,8. yd 

ἀείφυλλον 1.1.8. M ὃ, 9, 9. 
σαρκόφυλλος 1,10, 4. 6,2, 2j. 
ἄνϑος ἐκπαπποῦται 6, 4, 8 
lignum 5, 4, 8. — ὃ, 8, 1 3, 
16, 4. 

pvouxoOns 4, 6, 7. 
μυρέξειν C. 0,.5,.:. 
μύρις C. 6, 9, 3. Ἢ 
μύρον 0, 0, ὅ, 9, 7, 3. €. 08 

5, 1. 6, 16, da ἴρινον 9, 9, | 
μύφρα 7, 6, 3. 
μυρρένη mutatur e semine pr 

pagata 2, 2, 6. fugit frigida 4 
5, 8. odoratissima iu Aegyptc 



0. 8,:.5. C. 2, 18, 4. 6, 18, 4. 
I — 5,8, 3. C. 6, 18, 7. 
iud oorsog frütescit 1, 3, 2. ἥμε- 
- ρον ἀείφυλλον i 9, 3. a λα 
IE. 10, 2. 4.8, 

χαρπὸρ l, 14, 1. 
- 6, 14, 6. βλάστησις 5, 1, 4; 
22, 5, 6. 3, 6,2. cultura 2, 7, 
] 2. 89. €. 9,9, 3. in montibus 
δὰ Propontidem 4, 5, 4. in 

-. Latio 5, 8, 3. in Circaeo 5, 8, 
3. amica. oleae €. 8,.10, 4. 
τάχιστα ἀποχάεται C. b, 19, 4. 1 

| 
E | 

2, 9...8, ^1, 3. -C. 1, /19, δ, 
2, 5,5. 

'epardóng C. 3, 0, 3. 
zv 1,12, 1. 7,,1; 2. ἐλλο- 
βοσπέρματον 1, 3; 2. 

μιάρδον 9, 7, 2. -og 9, 1, 9. 
.' inter aromata. 
'αρϑηκέα 6, L 4. 0, 1. 
"αρϑηκώδης ᾽γένος 6, 2,4. 
“καυλὸς 8, ὁ, 3. 9,9, 6. φρυ- 
γανικὰ 1, 6, 10. radices 1, 6, 
10. — 6, 3, 7. C. 2, 12, 2. 

dobné L2, T. 1, ὁ, 1. 2 
ΕΣ 7 06,1,4. 6,9, 1. 9, 

10, Ἢ 9, Ἰ6, 2; €. 5; 6, 4. 
νἀρκυσος:-ελείριον 6, 6,8. 6, 
8, 1. folium 7, 13, 1. καυλὸς 
7, 13, 5. 7, 13, 2. 7,13,0. 

"ἄρτη inter aromata 9; 7:9. 

"αὐπηγία 9$, 10, 1. 4 L 2. 
4, 2, 6. 8. 

"ἕαι χειμεριναὶ C. 3, 20, 7. τὰ 
- ψέα Ο. 0, 17, 4.. νέος καρπὸς 

2, 6, 10. 
"εανικὸς 5, 1, 11. 6. 8,14,6 
t&v C. 3, 20, 1. 7. 8 
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— ἔμβιος ἀπὸ ξύλων C. 1,3, 
detractio. corticis nocet C, 1, 4, 
— 9, 11, 9. C. 1, 13, 10. 
[j^ 3. 2; 13, 7. 8,:5,'5. 3 
1. 11. 3, 10, 5. 3, 17, 5. 7. 
6, 18, 10. 

μυρτέτης τιϑύμαλλος 9, 11, 9. 
μύρτον 1, 12, 1. 3, 12, 4. 8, 

16, 4. 4, 2,. 1. C. 6, 7, 3. 
6, 12, 9. 

μυττωτὸς 7, 4, 11. 
μώλυ 9, 15, 7. 
μωλύειν 2, εἰ 2. 

E 

, 

3 
9. 
2 
7 7 c4 

N. 

νέανσις ϑερινὴ C. 
νειὸς 8, 6, 3. 8, 

8, 1. 
vsofieccog, ἀζρδρυ 1, 8, 
νεύδορος βύρσα 9, 5, '3. 
νεόκαυτος ὕλη C. 6, 17, ΄. 
νεοσσιὰ C. 4, t 9. 
νεοργὸς yr €. 3, 183, 8. 
νευρόκαυλα τὴν 2. 8. 1,98; M. 
νεύειν κάτω 9, 18, 4. εἰς βύ- 

ὅσον 4, 9, 1. 
νεωλκεῖν 5, 4,:2. 
νεωλκέα ὅ,.7, 2 
νέωτα εἰς v. βλαστάνειν Ἵ, 18, 

ὅ. φέρειν 9, 11, 9. καρπὸς 
C. 3, 16, 2." 

νήνεμα loca 19 t 
φηνεμέα ὅ, 12, 2. 
νηπεν ϑὲς Ὄ, 15, 1. 
νήπιος plantae iuveniles 8, 1, 7. 
νίτρον 2, 4, 2, Ὁ. 2, 5,3. 6, 

1, 4. 
νιτρώδη ὕδατα C.2,5, L 6,3,1. 
νοσεῖν C. 5, 9, 9. ὁ, 7, 7. 
νόσημα κατὰ γῆς 2, 7, 3. δέν. 
δρων 4, 14. κατὰ τοὺς τύπους 
4, 14, 3. σπερμάτων 8, 10, t. 
τῶν ἀγρίων οὐ λέγεται C. 5, 9, 
1. ἀσυμμετρέαν toos C. 
3, "* ὃ. — C. 98, 22, 
9. 5, 8. 

8, 20,7. 
7; 12::0/:4, 

8. 

4, 14, 
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νοσηματικῶς C. 6, 10, 4. 
νόσος ἱερὰ 9; 11, 3. νι 

τοῦ κατὰ φύσιν C. 9, 8, 
€. 5, 8, 2. 

νόστιμος C. 4, 13, 2. 
νοτερὸς ὀπὸς 5, 9, 8. 
νοτία 7,14, 1. — νότια πνεῖ C. 

«-- 

Ξαένειν C. 8, 23, 
ξανϑύνειν 8, 15, à 
ξενικὰ σπέρματα 8, 8, 1. 9, 

; 8. 
ξηραντικὸς 07.6, 1, 3. 
ξηρασία 7, 2, 2. 
ξηρόκαρπα C. 2, 8, 1. 
én φὸς ξηροῦ φύσις ἐμφαίνεται 

ἐν ταῖς ὀσμαῖς C. 6, 17, 0. 
ξηρότη ἢ ἁπλὴ καὶ μαλακὴ 0.8, 

16, 4, | effectus C. 6, 18, 5. 
Étous 9, S8, 7. 
ξιφέον 6, $8, b 
ξιφοειδὲς φύλλον T, 38; ὧἷὲ 
ξέφο ς--εφάσγανον. 7, 18,1. 
ξύλον défin, 1, 2, 6. διαφοραὶ 

1, 5, 3. usus 5, 1, 1. -quae- 
nam ad usum optima 9,9: 4, 
1, 4. ad flammam 5, 9, 3. ad 
onera ferenda 5, Ὁ. γένεσις ἀπὸ 
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1, 13; 5. 
14, 9. 10. E 

vozig £x γῆς 5. 6,1. *- 
v vuwttQLv ἃ ὕδατα 2, 6, 1. : 
νυμφαέα 9, 19, Hh 71 
νωϑεστέρα giób 5, 9, 3. 

νότια (πνεύματα) - 
&. 

ES 
EA. 

ὃς διαιρουμένων 2,1, 1. ὦ 
C.1, 8, 1. 5,1; 4 αὐτόματ' 
διαβλαστάνοντα €.5,4,3. 0c 
ἰδέει C. 5, 4, 4. περίμητρον ἱ 
9, 9. “ἔμητρον 0..5, 1T, a 
στρογγύλα, τετράγωνα 5, 1, 
9, 5, 2. 6. ἀσαπῆ 5, 4, : 
χρονιώτατα, 5, 4,2. ὁμογεν 

. 9, 4, 8. εὔεργα, ̓ δύρεργα 9,t 
ἑλκόμενα ὕὅ, ὅ, 2. — 2, 5, * 
9, 5, 8, E 9, 7. 58) 2057 
3, 15; 6. ὃ, 16, A; 2. "δ. 96 

5, 5, 6. 5, 6, 1, — 4, ses 
ξυλώϑης κελύφη 1, 11; 3. 

1, 7, 8. ῥίζαι 7 err 
4, 11, 10. | 

ξύ σμα 4, 14, 18." 
ξύειν €. 5, 6, 13. 
Composita cum praepositione. £v 

| vide sub litera Σ. 

Ο. ᾿ 

Ὄγκος ὁ - &hog Ὁ. 1, 12, 4.8. 6, ΄ς γόνιμοι 1, 8, 4. oto re 
12, 5. σώματικὸς C. 1, 14, 4. spondet in vite ὀφθαλμὸς in ca 
4, 1,5. cvoog59s C. 4, 5, 4. lamo' yóvv 1, 8, 5. καταπίνον 
opp. μοῤφὴ C. 6, 2, 4. ἁδρύ- 70,5,2,2. -ovg ἐμποιεῖ πνεῦ 
νειν τοὺς O0. OC. 4, 18, 0. — ματα C. 2,.9, 1. ——| 1$: 9,3 
4410,83. €0.4,1,4. 5,96, 4. 94: 9,77. 5, 1, 6. 

ὀγχνὴ 2, 5, ἢ ὄξειν. 8, 9, 3. 3, 18, 13. € 
ὀδμὴ C. 6, & 6, 9,2. 56, 19, 1. | 

es ξος--- ἀκρεμὼν 15.1, 9. διαφο- 
ραὶ 1, 8. ἄτακτοι, τεταγμένοι 
ἐρῶ, τυφλοὶ 1,8, 4. C. 3, 
5, l. κατ᾽ ἀλχήλους 3, 6, 2. 
σχληροὶ 8, 9, 7. πυκνοὶ z 9, 

ὀξοῦν 0.:3, 5, ὯΣ Ἂ 
ὀξώδης δένδρα 1,8 40 ὅλη ὅ 
25 i: 25. ξύλα δύρεργαι 5, 8 

1,5, &* 8,8) 3, 10 
ΨΩ 3j 12, » r£ 17,8 
8/8, ἃ 



iig ἄκα ρπὸς ἐν ἀλεείνοις 2, 2, 10. 
ὕψυχοὺν ibd.. εὐϑύνειν 2, 7, 7. 
ii 

" 3, 11, 3. genera et describ. 
κάχρυς 3, 5, ὅ.. 
in 
(9 1Σ, 7.9. 8, 15, 4. €. 8, 
Hn 
bu». 1:6. 12,9 8,4.) 9, 
12, 
it 

y4i 5. χυλὸς C. 2, 
τὰ οἰκεῖα C. 9,1,:3.: 8, 
καὶ συνεργοῦντα 5, 15, 

2. τὸ μὴ οἰκεῖον ov ποιξῖ τὸ 
τῆς φύσεως Ὁ. ὁ, 17, 12. ἕκα- 
στον τρέφεται τῷ οἰκείῳ C. 6, 
19, 1. — οἰκείως 9, 8, 5. 6x0- 
πεῖν 1, 4, 3. — C. 3, 4, 8. 6, 

eb 

L 3, 
ατὰ 
2 

ἡῶδες 6, 6, 11. . vitis C. 3, 14, 
F8. — 6, 8, τυ» 18, 12. 
ὕναρον 9, 183, 5.. €. 5, 4, I. 
5, 9, 11, 5, 10, 1. 6, 12, 4, 

ἢ νος ἀγόνους ποιῶν 9, 18,11. 
ὑπνωτικὸς ibd. μεταβάλλει. χυ- 

| μοῖς C. 6, 7, 5. φϑορὰ θ, 7, 
6. ἐκ κριϑῶν καὶ πυρῶν 6, 

.11, 2. ὀσμὴν λαμβάνει 6, 14, 
10. γλυκεῖς . μαλακοὶ λεπτοὶ 
πίονες 6, 16, 5. — C. 6,19,2. 

μὸς €. 6, 4, 1. zgvàióg C. 6, 6, 
22 καρποὶ C. 60, 14, 4. — C, 
r0, 7, 9. 6,9, 2. 
Ivo xós ξύλον ὃ, 16,3. 8,18,2, 
licov 8, 18,1. 2 — 0, 2, 2; 
rov? 3, 18, ^ 
; ὠνέξεσθαι 8, 6, 2. 
Διγαχοῦ 9, 10, 3. 
ARiyoyóvoc 8,4,4. C.1,22,1. 
λιγογόνατος κάλαμος Δ, 11, 

l0. 11. 
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ὀλιγοέλαιος C. 0, 8, 5. 
ὀλίγοξος 1, 8, 2. 
ὀλιγόϊνος 5, 1, 5. 
üiiyoxdioapnog C. 4, 11, 4. 
ὀὁλιγόκαρπος C. 1, 18, 4. (2, 

11, 35:2,:11, 10. 411,4.» 5, 
17, 6. 

ὀλιγόκλαδος 1, 5, 1. 3, 17, 1 
ὀλιγόπυρος C. 4, 11,:4. 
ὀὁλιγόκαυλος T, 8, 2. 
ὀλιγόσπερμος 1, 4, 4. 
ὀὁλιγοτρόφος C. 3, 13, 4. 8, 

21, δ 0,716,:4. 6, 18, 3. 
ὀχλιγόύδρος 6, 1, 6. 
ὀλιγόφυλλος 1, 10, 8. 
ἀλιγόχους 8, 4, ὃ. Ὁ. 4, 8, 3. 

4, 11, 3. 
ὀλιγοχρόνιος ἄνθησις δόδον 

6,8, 2. — Οἱ 4; 8.7. .Δ: 11,4. 
ὀλιγοχρονιότης 0..$8,.12,:3. 

. ὁλκὰς D, 7, 24 
ὁλκὴ 9, 16, 8. 
ὅλμος Ὁ, 10, 9. 
ὁλόρριξος ὃ, 18, ὅ. 
ὁλοσχερὴς 3, 18, 9. 
ὁλόσχοινος 4, 12; 3. : 9, 12, 1. 
dÀiovécfsuv in phoenice 25:8, 

4. : C, 2, 9, 15. 
ὄλυνϑος an καρπὸς 8, 7 

λευκοὶ, μέλανες C. D, 1, 8. 
15,14. ἃ. .4, 2, 1. ἐλ ΜΑΣ 
C. 5, 1,:6. 5, 9, 12, 

ὀλυνδοφορεῖν ὃ, 7, 9. 
ὀλυνϑοφόρος ovx 5, 1, 8. 
ὀλύρα ὁμοιόπυρον 8, 1, 9. πο- 

» 

» 
3. 

9 

λύλοπον 8, 4, 1. 8, 9, 2. 
ὁμαλὴς 8, 3, 2. b 5, 3. 9, 3, 
1 €. 8, 138, 9. 

ὁμαλίέξειν 5, 2, 39. 5, 9, 8. 
C. . 5, 1, 12. 

ὁμαλύνειν 6, 2, b 
ὄμβρος C. 9j: 3j 3. » 20, 4. 
ὀμβρώδης C. 3, 21, 
ὁμιλέα 9, 18, 3. 
ὁμέχλη C. 2, Ay) 6. 
ὁμιχλώδης πνεῦμα C. 9, 10, 3. 

ἀὴρ €. 6, 18, 3. 
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ὁμοβλαστάνειν ἀν ἘΝ IUE 
ὁμοβλαστὴς C. 5, 5, 4. 
ὁμογενὴς ὁμογενῆ καὶ ἐν μιᾷ 
προφηγορίᾳ 3, 3, 6. 
ἐν κα 9,.2, 1. πὰ 

3, 9, 7. 
sia γένος 8, 8; 1. 
ὁμοειδέστερα. C 1, 932,1: 
κεχωρισμένα τῶν $. na 1, 11, 
1. τὸ ἴδιον ἐν τοῖς ὁμογενέσ 
ϑαυμάξεται C. 1, 20, 2. — 1, 
ΜΌΝ 1,59, 72, ἀδιυ 19s 3 

.9,: 8, 1..:3, 18, 1. 
12.. 8, 4, 1, 

» 194 91, 18, 
, 4,8 

^ 2 2 

» 

w 

ΟΝ 

(^ 

I mme T coc . 

Ψ 

Sms 
bl 

- 

Q je ἘΦ t ry οὐ μὸ is 

,9 
5:2 
,2 
, 9. 

6, Qr 

£,07]6 C. 1, 4, I. 
y 6. 

ιόκριϑα 3, 1, 1. 
“νὰ 5, 2. 

ὁμοιομερὴς 1 25 uk 
τὰ φυτὰ τῶν ξώων 05 δ. ῶς T, 

ὅμοιον τὸ quid possit c. E 22, 
2. c0 ὃ. ἐπὶ τὸ ὁ. φέρεται 2, 
9, 4, 
2; 4, 4. 

ὁμοιοπαϑὴς 5, 7,02. C. 1, 6, 
2. 4. 

ὁμοιόπυρα 3, 1, 1. 
, €. 4, 5, 2. 
ὁμοιοσχήματος C. 6, 2,. 4. 
€ 

Q^ 

ie DHE- 

Q^ 

1. 7, 3, 9 
ὁμοιοφόρος φύσις ἀμπέλων 4 

ὁμοιόφλοιος C. 1, 6, 2. 4. 
ὁμοέωσις 7, 4,3. 0.5,3, 5. 
ὁμοκαρπεῖν C. M. bis id; 
ὁμολογούμενα τὰ C. 9, 9, 7, 
ὁμόστοιχος C. 6, 6, 3. 
ὁμοσχήμων βότρυς 4, 2, 4, 
δὁμόχρους 9, 4, 10. 

4 
8, 
3 

,, ἄγρια καὶ 
τὰ ἄρρενα τῶν 

τὰ 0. καϑ' Bxa- 
τῶν ὁ. τὰ 

τὰ 

L 

3, 
- 

1,232... 

8, 9, 2. 

rar 

τὰ ὅμοια ξητεῖ τὸ ὅμοιον 

8, 9; 2; 

ὁμοιοσχήμων 4, 2, 4. 6, 2, 

? 
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ὀμφακώδης 3, 13, 6. 
ὀμφαλὸς 3, M59. l.i 
kr hs cu 1, *» 4,..9; 12; 

..1, 18, δ. ἃ 1S 
Peer sees | 11. 1:15. 

9, 10, 1. 9, 12, 5. 9, 16, 
C. 1, 22; 1. 

ὄνησις 1, 18, 9.20, 2, 6, 1] 
ὀνινάναι C. '6, 4, 
ὀνέννοι 4, 6, 8. 
ὀνοθήρας 9, 19, τὰ 
ὄνομα κοινὸν €. 4, 11, 2. 
ὀνόπυξος ὠκανϑῶδερ ὃ, 4, ὃ 
ὄνος 4, 3, 6. r 
ὀνοχειλὲς 7, 10, 3. d 
ὄνυξ σιδηροῦς 4, 2, : 9,8; 
óvovig spinosa 6, L, 3. "6,5, 

describ. 6, 5, 3. 
ὀξένη 9, 11, I 9, 20, 4. 
ὀξύη describ. 3, 10, 1. flos 

3, 8. radix μὰ 6, ὅ. uorvoy 
vig 3, 10, 1. ἐλάτῃ similis ib 
λευκὴ ἐν τῷ ὄρει ibd, doc. 
ἐν ὕδατι b, 4, 4. usus ligni 
^; i5. in Latio 5; 8, ὃ. — ofi 
est 9, 6, 4. — ἃ, 11, 5.5, 7, 

ὀξυάκανθϑος ἄγριον ἀείφυ 
λον 1, 9, 2. 8,98, 1l. licor: 
σις 3, 4, Ἂ “καρπὸς 3, 4, 
6, 8, 9. — 4, 4, 3. 
ξυΐνος 5, 1, "2. 
ξύκεδρος 3, 12, 3. 
ξύνειν 4,3, 4. 
πέξει»ν 7,0,2. 9, 1,3. 7.- 
5,2. τὸς M, 8. 9, 14, 4. 
6, 11, 15. 

ὀπισϑόκαρπος ὅ, 2, ὃ. 
ὀπισϑοχειμὼν C. 2, 1, 6. 
ὀπισμὸς 9, 8, 2. 3. 

3 
0 
3 
Ü 
, 

0 
3 
ο 

ὀπιτέων inter βολβώδη 7, 13, 
ὀποβάλσαμον 4, 4, 14. C. 

18, 2. 
ὀπὸς ἔν τισιν τὸ ὑγρὸν 1, 2, 

σιλφίου 6, 8, 2.« κενταυρίς 
9,11,6, συκῆς Ο.3,. 3,2. ge. 
μακώδεις 7, 6, 2. 9, I, 7... δὰ 
κρυώδης 9, 8, 2. ᾿αὐτόματι 
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 σύνίσταται 9, 8, 2. οὐ πάν- 
— τῶν γεννητιχὸς 1, 4,0. πῆξις 
ΟΣ 9, 1. δύναμις C. 1, 16, 
|. σωματωϑέντες χρήσιμοι C. 
16, 11, 14. — 4, 2, 3. 0,4,7. 
(P 1l 4. 9, 1, Ἰ. 9, 8, 1. 

9,1544 0.1, 17,,4..' 5, 21, 
: 6. δ. 4,8, 75,9, 5.8." 5, 10, 

| 4. 6, 11, 10. 
ὀπώδης 4, 8 1$. 514,2. ᾧὦΣ 

2,4 X 4, 2875, 5... 0012, 
:2-19,.0,.06, B, 5. :0, 18, 8; 
ὀπώρα 9, 20, 3. 
ιὀργᾷν C. 1, 6, 2:,9..5 1, 18, 1. 
| 2, 17, 10. 4. 2 &:3,92? 1. 
| 3, 4, 4. 9, 23, 1. . 4, 9, 6. 
ὄργανον 5, bk 
ὀρεινὰ i 8, 18, 9, 

ἐρεοσέλινον 7, 6, 3. 
εὐρεοτύποι 3, 9,714: 8,112; 4. 
r4, 13, 1..---- ὀρείτυποι 6. 5, 11, 3. 

ὃ, 18, 
toS og via 2, 8, 5. C. 2, 0, 2. 
"otyoavov ἀείφυλλον 

fructus 1, 12, 1. 
1,2, ἀχὸ, θ.. ἃ; 8, 7 
1. €. 6, 5, 4. 

t opoccovouC. 2, 10, 2. 2, 
6. 3, 13, 3. 4, 5, 7. 

19, 5. πέψεως C. 3, 16, 3. 
| εἷς τὸ μῆπος C. 0, 1}, 9. δέν. 
1 δρου C. 5, 1, 11. φυσικὴ C. 
(9, 15, 2. ἐπὶ πλέον τοῦ συμ- 

μέτρου €. 5, 11,2. ἄϑρύα C. 
1, 20, 1. — €. 1, 13, 9. 3,3, 
39. 3,23, δ. .5,4, 1... 5, 9, 10. 

]^en" αὐξήσεως C. 1 12, 8. - 11 

319 

ὁρμητικὸς 9, 18, 10. 
ὄρμενον 8, 1,.4.. 8,258, 
ὄρνις μεταβολὴ χρημάτων C. 
5 7, 9 rwr κατὰ τὰς 
ὥρας €. 4, " 7. .C. 6, am 

ὀροβάγχη 8 ,^ 8, x $9, « 
15, 

ὀφοβιαῖος 8, ὅ, 1. 
ὄροβος πλαγιόκαυλος 8, ὃ, 2. 

ἀδιάφρακτος 8, 5, 2.. λόβος 
στρογγύλος 8, 5, 3. enecatur 
ab orobanche €. 5, 15, 5. — 2, 

4,0/8,/10, 1: 8, 11; 27 0,^ 9, 
20 15. .0/2,-18, 1. L 
4/2,:9, ^ 4j 11, 1. 

ὀρόδαμνος 9, 16, 3. 
ὅρος 39,2, 5.6. 3,3,2. 60,8, 6. 
$0006 3, 9,2. -9, 2, 5. 
00000156 C. 5.9, 7. 
ὄρτυξ P 12,8. ] 
ὀρύξα 4, 4, 10. 
ὄρχις 0, 18, 9. 
ὕρχος 4, 8, 4. 
ὄσκαλσις 2, 7, 5. 
ὀσμὴ βαρεῖα 6, 2, 0, δριμεῖα 

ibd. €. 6, 20, 3. ἄκρατος 6, 
0, 5. μαλακὴ 6, 7, 4. C. 6, 
15, 3. 5, 7, 1. ᾿ϑηλυνέρα,. C. 
6, 15, 4. ἀμιγὴς 6, 17, 1. , σχλη- 
oc 6, 20, 3. ἀρίστη ἡ μέση 
25 16, 1. ἐδέαι ἕπτα 0, 4, 1. 
οἰκεῖαι 6, ὅ, ὅ. διὰ πέψιν γέ- 
vtbaii. ff L0; dpi Q «5 7. 
δ δ 1*6: 5,1. :0; 9, 
1, 6, 12, Ὁ... 5 6.114) 2. 8. : 6, 

2. ὀσμώδης C. 2,106, 1. 0/V 
6,9, 1. 4. 6, 15, 2. 

ὄσπρια 2,4, 2. 4,06,7. 8,1, 
1.9. 82,8. 84,6. 8,5, 
1. 8,06, 5. 8,8, 6. 8,10,2. 
C. ^ 11, l. 4,12, 13. 4,14, 
2. 4, 15, 1. — πάντα ἔλλοβα 
8, ὅ, 9. 

ὄςσελιἤγγες 3, 18, 5 
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ὄστρακον 4, 4, 8, 4, 6, 7. 
ὀστρακόδερμα 4, 6, 8. 
ὀστρακώδης 4: 11, 8, 
ὀστρύαϑ, 8,1. 3, ὁ, 1. 8,10, 

€.:5,12, 9. — ὄστρυς descr. 
10, 3. 

occQvig 1,:8, 2; : 
ὀστώδης 3, 18, 5. 5, 18, 2. 4; 
ὀσφραίνεσθαι ἄμπελος 4, 

10, 4. 
ὄσφρησις C. 6, 5,.2.. 6, 9, 3. 

6, 14, 2. 6, 17, 10. 
ὀσφὺς 9, 13, 6. 
ov radices 3, 0/91 :€. 2; 82. 
6, 16, 1. 

οὔϊγγον in Aegypto 1, 1, 7. 
ὑπόγειον 1, 6, 9. déserib. 1 
θ. Ὡς 

οὐ δος σέλινον 2, 4, 8. 9, 4,8. 
G.-5, 6, T. — δένδρον 3, 9, 6. 
ξύλον 8, 11,1.2. 4,1,4. ῥίζα 
3, 11, L. €. 6, 11, 8. τὰ os- 
λα πυκνὰ 5, 3, 8. 7... δύρεργα 
9,:5, 4. Led di 9, 8. 9, 17, 3. 
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ginem amat C. 2, 5, 3. — 2,1 
3. 06, 7, 3. ^ 2, 1.23. 7,4, 
Bm Ὁ 00; 30 9.9; 4) 2 
0/50; 1.:0. 1, 4, 23: 3, 17, I. 
9, 19, 2. 5, 6, 10. 6, 4, 7 

πηγνύναι πεπηγὼς 60, 17, 5. 
C. 5, 12, 10. 

πηδᾶν ἄνθραξ 3, 8:7. 59.1. 
! 211005? 5, 7, 6. 
πηκτικὸς C. 5, 14, 9. 6, 1,3: 
πηλώδης C. 6, eri Ὁ, 
σημαΐνεσθαι , , 9. 
πηνέον 6, 4, 5. 
πῆξις ὀποῦ 9, Hh 5. €. 0,11, 

Ε i16. δένδρων C. 5,.125/2; 6, 
r 8017, 5. 
πηροῦν C. 1, 5, 5. 

2, 11, 8. 3, 5, IL. 
5, 17, y 5 

πήρωσις 2, 4, 8. 4,14, 8. 
 φεξξειν Δ, 1ὅ, 1. he 2$, s.. FC. 

2, 14:90 2, 10, 
πίειρα γῆ C. 2, 4 2.3. 

1, 14,2. 
5, 32,1. 

dos δᾷς 
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mix oce C. 6, 10, 7) 
πικρὶς 7, 11, 4. 
πικρὸς defin. C. 06, 1, 3. và 

πικρὸν ἄτροφον καὶ δύςχυλον 
€. 2, 5, 4. C. O0, 16, 8. 

πίλησις 6.:2, h 4. 5,:8, 3. 
πιλούσδθϑαι C. 1, 12, 89. 2,3, 

9. 8, 28, 8. ὅ. ATL 5, 4, 2. 
πῖλος δρυὸς ὃ, *5 in nym- 

phaea 4, 8, 7. 
πινάκιον 8, 9, 7. 
πίναξ σκυτοτόμων 5, δ. I. 

gouevog 5, 7, 4. 
πέννα C. 2, 17, 8. 
πιότης 9, 1, 9. Ὁ. 6, 11, 6. 
πισὸ g leguminosa ἀδιάφρακχτος 8, 

9, 2. legumine tereti 8, 5, 3. 
ἐπιγειόκαυλος 8, 8, 2. — 8,1, 
1. 4. 8,88,1. 8, 10, 5. C. 8, 
22, 8. 4, 14, 4. 4, 15, 4, 

zí(óT: 1, 9, 2. C.1,106,8. 4, 
60, 8./ 5, 89, 4. 0. 7... 5, 0, 13. 
5, 14, 4. 6, 4, 4. 6, 15, Z. 

πίττα εὐώδης 3,9, 4. -«v καί- 
&w 9,3. -msg. γένεσις Gz 2. 1, 
2. φϑείρει τὰ φυτὰ C. 5, 15, 
6. — 9, 2, 3. 6,11, 9. 

πιττοκαυτεῖσθϑαι 9, 2,2. 9, 
3, 4. 

πιττοκοπεῖσϑαι ὕ, 4, ὅ. 
πιττώδης ὕδωρ 3, Ϊ, 6.60. 1, 

9, h ὑγρύτης L, 12, 2. 3, 9, 
9. πιττοειδὴς κηκχὶς 25-2. 
— 9, 2,2. 

πιτύα 9, 11, 4. 
πίτυρον 8, 4, 4. 
πιτυρώδης σπέρμα 1, 5, 4; 
πίτυς ἄγριον ἀεϊφύλλον Ἰ, 9, 3. 

3,3,3. μήτρα 1, 6, 1. φύλλα 
1,10, 4. 6. flores 3, 3,8. «wvc- 
ταρος πιτύϊνος ibd. βότρυς 9, 
l, 4. germinatio et fructifieatio 
3, 4, 5. κάχρυν ἔχει 3, D, 5. 
χυλὸς καρποῦ ἐλαιώδης 1, 12, 
7. 6 semine provenit 2, 2, 2. 
9, 3, 1. adustis radicibus. re- 
pullulat 3, 9, 5.. praecisa mo- . 

yqe- 
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ritur 4, .16, .1. 
δάκρυον 9, 1, 2. carbones 5; 
9, 2. ligni usus. 5, 7, ἃ. non 
est in Ponto 4, ὅ, 8. ἡ, ἀγρία 

€. 5; 17;.:3; 

3, 9,7121,$ φϑειροποιὸς 25.2, 
6. 4. 1, 9, 2. — 3, 6,1. 3, 
0::4,78,17,713. 4, 14,8. 

πλάγια 8. 0,2. 6.-8, 
πλαγιόκαρπα 1, 14, 2. 

19. 7,3,4. 8,3, 4: 
πλαγιόπαυλα 8, 8, 2. 
πλακουντῶδες 4, 10, 4. 
πλακάδης γῆ 9, 4, 8. 
πλάσις 4, 11,.5. 
πλάσμα 4, 11, 5 
πλαστὸς 9, 4, 10, 
πλάτανος "Intór καάϑυγρα 1l, 4 
2.59," 3 1.:090. 041,7 $5,9:75. 
χράδαι 1, 8, 5. radix 1, 6, 3. 
1, 2441. folia 1, 10, 4. 7. 1 
9, 5. quomodo φύεται ὃ, 1, 3. 
βλάστησις 9, 4, 2; fert βρύα 
σφαιροειδῆ 8, 11, 4... φλοιορ- 
ραγὴς 4, 15, 2. ἐν τρίποδιε 
χαλκῷ 8, 1, 4. €. 5, 4, 5. 
laurus in platano C. 2, 17, 4. 

:9,-4, 5. non in Hadria. 4, 5,6. 
— 8,11, 1. 
δι ΤΑΣ Miss κἀν δ, 8... 5,:8, 
4. 9,17, δι. 9. 1085. Ὁ 9,4, 
7.. 5, 16, 2. 

πλάτος 4, 0, 10. 
πλατύκαυλος 1, 4, 5. 
πλατύσχιστον φύλλον 9, 10,1. 
πλατύφυλλος 1,.10, 4. γένος 

δρυὸς 3, 8, 2:,0C. 20..18,.. Δὲ 
πλειὰς ἅμα πλ. 0,.ὅ, l. δυο- 

μέναις Ὁ. 8, 283, 1. ἄχρι mà. 
6, 5,2, μετὰ πᾶ. 7, 7, 3. 7, 

*11, 8.::€0..9; 1,,9. .pezo mA. 
δύσιν C, Boo. RU. 212,72. 
περὶ πλ. δύσιν 8, 1, 2. πρὸ 
zÀ. €. 3, 28, 1. 
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πλειστοφόρος 5,.7.»9; tàa 
πλεκτάνη 8,8, 4... 9, 13, 6. - 
πλέον 4, 4, 1. 8, 8,6. 
πλεονάξειν σι E ED 
πλεονάκις C. 5, 14, 2. 
πλευροειδῶς ὃ, 10, 3. 
πληϑύειν C. 2, 9, 13. 

D, '8;:2. 
MK πλημμυρὶς 4, 7, 4. 

πλησιάξειν 9, 18; 9: 
πληγὴ ἀρχὴ φϑορᾶς δένδροις 

€. 2, 11, 6. φϑορὰ Mere ^ 
9, 16, 1. €. 5, 8, 1. ὅ, 9 ς 

zioio?], 205 2, 
πλόκανα 4, 10, 4. 
πλόκπιμος κάλαμος 4, 15d 
πλυντρὶς yr 0.2, 4, 3. 
πνεῦμα κατάστασις 2, e: 1. quid 

faciant C, 2, 2, 4. 5, 10, 4. 
qualia esse debeant C. 2, $2: 
φορὰ C. 5,.12, 10. λαμπρὸν 
C. 4, 13, 4, νυκχτερινὰ βελτίω 
C. 2, 2, 4. ̓ πόντια 2, 9, 1. 
ἀπόγεια, σκληρὰ, διάτονα ibd. 
καϑεστῶτα OC. 3, 12, 8. ὁμι- 
χλῶδες C. 5, 10, ὃ. πάρωρα 
C. 4,:18, 4. b, 10, 5. ἐγχώ-. 
qux C. ὃ, 12, 11. ἀποκαίοντα - 
οι. 2004, βόρεια 8, 7, 1. : 
C. 4, 18, 4. ξεφυρικὰ, νότια - 
8; 7; 1,238, 10, 3. .C.3, 6, 9. 
4, 13, 9. 95, 11, 9. 

πνευματικὸς C. 4, 12, 5. τὰ 
10, ὃ. 

πνευματώδης C. 1,8, $e 8, 
, 9. : 

πνῖγος 9, 6, 2. 
πόα defin. 1, 8, 1. radices 1, 6," 

.6. 7, 9.8. ἀναβλαστάνει ἜΣ, 
-κινουμένης 9, 1; 6. Ν 6, Ὁ 
πόας σπέρματα 7, ὅ, 2. ἐπι- j 
γειόφυλλον 7, 8, 3. - 8, 7,1. 
ὁ. 8,7,54.,.09;:8; dale 16, 
4. C. 3, 16, 3. 3, 20, 8. 9. t 

ποάριον circa Üpunta 1,71,3. 
9, 10, 2. ἐλάττονα. 8, 3, 6. : 

ποασμὸς 8, 20, 6. 



“ἀν, γα CU 

ποδαγριπὰ 9, 9, 1. 
| πόδιδεα, ὑφαίνεται ἐκ βολβοῦ 

ἐριοφόρου 7, 18, 8. 
| ποδιαῖος C. 6. 2, 4. 
-mo$0og flos in tumulis adhibitus 
ἐν ̂6, 8, 3. 
ποιητικὸς τῶν ἄκρων C.6,16,8. 
- ἤοιπιλέα 1, 1, 1. 7, 12, 2. 
; ποικιλόκαυλος 7, 4, 6. 
ποιότης τρυφῆς C. 5; 8, 8. 1:0, 
- 1814 2«:50,:13,.12. 
ποιώδης radices 1, 16, 11. 

σπέρματα ἐπάγουσιν ὀχετοὶ 8, 
1, 3. comprehenduntur olera et 
frumenta 7, 1, 1. κοινὴ δια- 
φορὰ τῶν π. 7, 8. sunt quae 

᾿ flore, alia. quae. fructu careant 7, 
9, 1. omnibus anni temporibus 

-germinant et florent 7, 10, 2. 
rue sponte proveniunt C. 1l, 
o5, 1.. δι᾿ ἀσϑένειαν εὐβλαστῆ 
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Dal, dO; Seen. 14:3, δ. 71,56, 
.. 5... 1, 9, 4. 1, 10, 4— 6. 
ELLE ,.155..9 Hl. 
8.54. 10. 50, 6,1. 5 7,7, 1. 
Qi L4 b 3x 225. 
2. 15, ὃ... 4,.4,.11.. 6, 11, 10. 

πόλιον σαρκόφυλλον 1, 10, 4. 
ἐρινάξει 2, 8, 8. ἀείφυλλον 3 
10, 5. 

πολλαχῆ 6, 5, 3. 
πολλαχῶς 1, 13, 1;:.& 8, 6. 

|" moAvexavéog 0,4, 8. 
πολυάλφιτος κριϑὴ 8, 4,2. 
πολυάχυρος. C.. 4, 11, 
πολυβλαστὴς c. ih 1, 4. 3, 

19, 2. 
᾿πολυβλαστία C. 3, 7, D. 
, πολυγόνος C.. 4, i 5: 
πολυγώνιος C. 6, (^ 6. 
πολυειδὴς 8, 18, 6. 4, 0, 2. 

C. 06, 17, 18. 
ko vida τόπων 3, 2, 5. 

, 

:£0À49ivog 3, 10, 9. 3, 11, 1. 
9. 17, 3. 5, 1, à. 

πολυκάλαμος 8, 4,3. 8. 9.2. 
ΚΟΥ 4,.11,.8.τ 4; 15, 1 
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πολυκαμπὴς C. 0, 10, 3. 
πολυκαρπεῖν Ὁ. 2, 11,3. 10. 
πολυκαρπία C. 4, 8, l|. 5, 

1L 24 
πολύπαρπος 8,3, 4. 

4. 2,11,1, 5, 1, 3. τὰ ε- 
ρινὰ π. C. 4, 15, 2. τὰ 7. 
j$urvov καταγηρᾷ C. 2, 11, t. 

C. 1, 18, 

πολύκαυλος 4, 6, S. 6, 4, 4. 
7, 2, 5 8i; 5 8, 86 | 

qo id$9lm»og 6, 2, 6. 
πολυπλαδὴς 1,5, 1. -δὸς 1, 

951. 14,314, ΤΊΣΙΣ. 17.51.45 
4. 8,2, 9. 9,4,2.. C.8,7,4. 

σολύλοπος 1, 5,2. 5, 1, 6. 
8,:4,.1. Ὁ 5; 18, 2. 

πολυμάσχαλος φυτεία 8, 8, 4. 
— 3,10, 2. 8,12,8. 3,17,3. 

πολύνομος βοῦς 8, 8, 2. 
πολύνοστος 8,8,2. 3,21, 1. 
πολυοξία δ. 2,.2. 
πολυοΐξος 1. 8, 9. 8, 13,:3. 

39, 14, 45. 7,2, 8. 
20199 04.4. $, 2.4; 5 δ, 9, 
8,2 

πολυοσμέα C. 6, 16, 6. 
πολύοσμος C. 6, 16, 6. 
πολυπόδιον radix 9, 19,6, 9, 

20, 4... 0..2, 17, 4. 
πολύπους .4, 0,.8.. 9, 13, 6. 
πολυπύρηνοι ᾿καρποὶ Ἢ 4, 

4, 12. 
πολλυφριξέα 3, 10, 6. 
z0Àvoot£osc 8, 2, 9. €. 5, 15,4. 
πολύσιτος 8, 6, 6. 
πολυσπέρματα 7, 9, 4. 
πολυστελέχης 1, δ 1; 
πολύστοιχοι κριϑαὶ 8, 4, 2. 
Pet fate φύλλον 3, 12; 9. 
πολυτοκεῖν C. 1, 22, 
πολυτροφία C. O, 16, 4. 
πολύτροφος C. 4, 9,9... 5, 

15, 4. 
πολυύδρία 2 Εν 5... 85,14 

1. 4,4,12. 5,9,9. 6, 18, 7. 
πολυφάρμακος 9. 15, dax 
πολυφορεῖν C, 5,5, 4 
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πολύφυλλος 1, 10, 8. 8. 7,4, 
4.. 8, 2, 8. 

πολυχίτων Ο. 8, 21, 2. 4, 6, 
9.4, 11; 10: ^ 5, 18, 2. 

πολυχοΐα 1, 14, 4. 
πολύχοος 1, 3, .10;::1,- 2, 

1,9,4. 8, 9, 4. , 4, ὃ. 
2,125, 1. 9,9; ὲ 4, 8, 1 
11, 3. 4, 15, 2. 

πολυχρηστία 9, 20, 5. 
πολυχρόνιος 2, 7, 8 2 

7,9, 1.70; 5,118,727. 
πονεῖν 3, 7, 1. 4,4,1. C. 

20,9. 4, 10,3. 5,15, 7. 
15, 6. 

πόντιος 4, 6, 2. mvsvpeto 
6, 6. 8, 7, 7. C; 2, 8, 1. 
7, 9. 

' πόρος 1, 10, 3. ὁ μέγας in fo- 
Ux 1, 10, 5. τοὺς ἀνοίγειν C. 

; 17, 3. -ov εὐϑύτης C. » 
᾿ 2. — €. 2, ὅ, 4. 8, 11; 

. 9, 11, 3. 6, 5, 4, 6, 9,3. δ 
11, 6. 

πόρφυρα 4, 6, ὅ. 
πορφυφόκαυλος 7, 4, 6. 
ποτάμιος 4, 10, 1. 
ποταμὸς -ὧν ἔφοδοι ἐπάγουσι 

σπέρματα καὶ καρποὺς 3, 1,5. 
- 0L συμβάλλοντες C. 5, 5, 2. 

ποτιμὸς ὕδωρ 7, 5, 2. C. 2, 
9, 1. καρποὶ 6 4, 4, 12. τὸ 
ποτιμώτατον ἀφαιρεῖται σκώ- 
ληξι Ὁ. 2, 11, 6. — C. 2,6,1. 
0, 75 X 

ποώδ᾽ης χρῶμα 4, 6, 2. 8. 4, 
10, 5: 1*6 2, 5.::6;^6; 91 ^10i 
6,8,9; 7179, 2. 9, 4, 2. 

πραγματεύεσθαι 4, 4, 1. 
πρανὴς τὰ πρανῆ τῶν ᾿φύλλων 
.1, 10,1. 2. 3. fructus phoenieis 
seruntur πρανεῖς 2, 6,1. — 3, 
14, 2. Ὁ Ὁ. 

πρασιαὶ 4, 4, 3. 
πράσιον φρύγανον 6, 1,4. de- 

scrib. 6, 2, 5. 
πρασώδη φύλλα 8, 11, 9. 

3. 
C. 
4, 

7, 7 

3 
9, 

8 
2 
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πρασοκουρίδες T7, 5, 4. 
πράσον “καρπὸς δίενος 7; ἘΜ 3 
παραφύει καάτωϑεν βολβώδη Ξ 
κεφαλὴν 7, 2, 2. ἀκρόκαρπον 
7, ὃ, 4. ἀπαράβλαστον 7,8, 20 
κειρόμενον βέλτιον C. 2, 15,6. 
infestatur πρασοκουρέσι 77, 5, 4. 
—4,:8, 9. δἱ 4, 4,912 CPU 
2—60. "7,4, 11. 7; 0, 9; "€ 
4,8, 1. 3. ὅ, 0,9. - 

πρέμνον:-ογόγγρος in olea 1, 8, 
6. φυτεύειν ἀπὸ πρ. 2, 1, 2. 
4. τοῦ φυτευτηρίου C, à 6, 3. 
— €. 1, 3, 5. 

πρεμνώδης 4, 10, 8. 
πρῖνος ἄγριον ἀείφυλλον f, 9, 

39. 98, 9,.3. ὀρεινὸν 3, 8; i 
radix 3; 6; 4. μήτρα 1, 6, d. 
2. 5, 5, 4. lignum 5, 4, 8. 
usus ligni 5, 7, 6. φύλλα 1 
10, 6. fert κόκκον φοινικοῦν 
8, 7, 8. βλάστησις 8, 4, 1. 
καρπὸς 8, 4, 1. 4. 3,5, 5. ἡ 
μὲν κάρπιμος ἡ δ᾽ ἄκαρπος 3, 
9, 6. ϑήλυς 8, 16, 3. — 3, 16, 
4. 4, 15,3. 5,9, 7. 9,4,3. 

πρινῶδες φύλλον 4, 9, 4.3} 
πριονώδη φύλλα 1, 10, ὅ. 
πρέσματα 5, 6, 3. 
πρέσις 5, 5, 4. 
πριστὰ ξύλα 5, 5, 4. 
προανϑεῖν τὰ ἀπροανθοῦνε 

τῶν φύλλων 7, 13, 7. μηλέα 
zo. C. 1, 10, 2. 1, 13, 12. 

προαλλοιοῦν C. 1, 17, 1. 
προαπόπτωτα Éowe 3, 3, 8. 
προαφεψεῖν 7;-12, 1. : 
προαφαιρεῖν 7, 9, 4. 
πρόβατα οὐκ ἔχοντα χολὴν 9, ! 

17, 4. E 
προβλαστάνειν C. 1, 13, mj 
5, 9, 13. 5, 1, 12. E 

προβλάστημα τῷ καρπῷ C. M e 
9, 13. δ 

πρύβλαστος φύσις δένδρου p ] 
5; 1H Ὁ. 

προβολὴ 6. 3; 7,4, US T 2. 
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-79, 10, 4. 8, 16, 4. 3, 20, 5. 
δ, 18, 1. δ, 18, 4. 

pe oBeigsio 7, 1 ,09..3, 17,2 

liriocés c 1, 20, 3. 
npvioesve: καρπὸν C, 1, 

18, 10. ὅ, 9, 2. 
πρόδρομος ficus 0$, 1, 4.4. 

8. 5,2,3. 
oer ndr ΟΣ 1,19, 1.: A, 

29. 
1 HT 2, i: 6. 
»ρυεργάξεσθαι 8,1, C. 3, 

20, 5. 
»teótcig 9, 18, 9. , 
τροηγεῖσθαι τὸ προηγούμε- 
, vov τῶν βλαστών C. ὃ, 16, 2. 
Ἡτροϑεραπεύειν 7, 8, 
τροΐεσϑαιν C. 1, 12, ἧς 2, 17, 
j 9. 8, 13, 4. 

τροπκατακλύξειν 9, 1l, 2. 

2, 12, 5. 
:ρολεπτύνειν C. 6, 1, 5. 
ἱρόμακρος 3, 10, 3. 4, 10, 5. 
:ρομηκὴς φύλλα 1, 10, 5. 3, 
10, 1. 2, 6, 8. 3, 13, 5. 
ῥίζα 7,9, 4. 7, 12, 1l. *««o- 
zog 9, 12, 7. 4, 2. 6. — 3, 
» y^ $, 7, 5. 8, 3,1. 3,11, 

eR eid ei φυτὰ 2, 9, 9. 
0, 7, 8. C. 3, 
ροορμᾷν C. D io T. 

. 6.8. ὃ, 8, 
Boso d: isis 8. 12, 4. 

moozovsiv 3,95,9. 4, 6, 6. 
ρύρριξος 3, 0, 4. 
ροραγνοεῖν 9, t 8 
Qogdyeuv. 3, 13, 1. 
ροφςαγωγὴ ὃ, 10, 5. 
φοφαναλαμβάνειν 5, 747. 

τροςαπαιτεῖν C.1,16, 12, 6, 

18, 6. 

1,.12, 

€. 6, 8, 2. 
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προφαποδιδόναι. C. ΒΥ, 3. 
προφαρτᾷν C. 3,7, 8. 3, 8, l. 
e moa in C. 5, 4, 2. 2, 

4 
προφαύξεσϑαι 1, 8, 5. C. 4, 

10, 2.5, 23, 5 
προςβάλλειν 9, 7, 4. 
προςβόρειος 1, 9, 2. A, 1, 4. 

5,1, 41. 
πρόςβορρος 2,5, 34.4, δ, 
413, 8, τ ρ 9. μιὰν 0,3," 9. 
e. 8, 5, 2. 

πρόςγειος 4, 6, 2. 3. 8. 
πρόςδενδρα C. 2, 18, 2. , 
πρόφςειλος 4, 1, 1. 2, 9,2, 8. 

Q.51,.39,: H1» 37.21, 3. 
προςεμφερὴς 3, 7, 4.. 98, 10, 

1l. 3, 18, 11. 4, 12, 2. 6, 4, 
5. 6. 7,.0,.9... 9, 13, 9, 
15, 7. C. $j 7; 1. 

προφεπιβλαστάνειν C, 9,7, 7T. 
προφεπιγεννᾷν C. 1, 11, 6. 
προςεπιλαμβάνειν 8, 2, 4. 
προςεπιλέγειν C, 1, 21, γ᾿ 
προφηγορέα 3, 8,6, 6, 1, 

C.-0, 9, 1. 6, 14, 12. 
προςήνεμος 8, 2, 5. 8, 10, 2. 

C. 2, 93, 3. 2, 9, 1. 3, 6, 9. 
πρόςϑεσις φύλλου 7,6, 2.. 6.Ψ 

2, 14, l1. , 
πρόςϑετον 9, 9, 9. 9, 11, 4. 
προςέξειν 3, 7, Ὁ. €. 5, 11,3. 
προῤρκαϑήμενον ἄνϑος, 18,6. 
προῤρκαΐέεεν 9, 3, 4. 
προφκατεύχεσϑαι 9, 8, 8. 
προςκόπτειν 4, 8, 8. 
προρλαμβάνειν 6, 2,:2. 
πρόςφοψις 4, 9, 11. 7, 06, 4. 
προςριξόφυλλος 6, 6, 2 
πρόςφατος 4, 6, 5. 0, 3, 5. 

€. 0, 11, 13. 6, 14, 9. 
προςξφέρεσθαι 4,2, 5. 8, 4, 

5... 9,7, 2. 9, 15, 2. 9, 18, 9. 
προςφιλὴς C. 5, 5, 4. 0,5, 5. 

6, 8, 4. 6, 12, 6. 
προῤφορὰ 4, 8, 11. 7, 9 

8, 4, 4. 9, 19, 1. C. 1,22, 6. 
(^ 
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4, 7, 2. vir aeternis 6, 
9,4, “ἃ 

προόςφορος C. 2, 4, 10, δι ἐξῇ». 
9. 2, M. 4, 7,2. 

προρφυὴς C. 1. 6, ὃ: 
πρόςφυσις μίσχου 1, 10, 7. 

φύλλου 1, 10, 8. καυλικὴ 7,9, 
1. seminis πρὸς τὸν λόβον. 8, 
2, 1. — 1, 11, 5$. 8, 10,14. 
9,19, 1. 4,711, 12. 054g 
2.58/75,:4. (0,2, 6^ 01252 
2. 4,0,8.- 4,7, €. 

προῤχωννύναι 5, 8, 3. 
προτερεῖν flores in Aegypto 6, 

8,5. — εἰς φϑορὰν €. A, 2, 
1.— 7, 9; 15. 1 1,:5../8,.2, 
2$.,40. 11. C. Ἢ 2, 4.. 8, 20, 
95 8. 28} ὅ5Σ. 3, 24,/2.: 4, 6, 
7... 34,512) 9.9, δ. 5. 

προτρέχειν 82 ; 1. 
προύμνη 9;. 1, 2. 
προφαένειν καρπὸν 8, 2, 1. 

€C. 1; 15, 4. 1,13, 10. — φύλ. 
λον ἢ, 13, 7. 

προφανέστατα γένη 9, 18, 8. 
προω δ εῖν germina 8, 6, 2. — 

159,.:9.-.6, Ὁ ὁ. οὔ; v 10, 2. 
πρωϊανϑὴς 6, 6, 10. 1,11, 4. 

C. 5, 1, 12. 
πρωϊβλαστεῖν 1, 9,/02.:071, 

10. 2405. ἢ 1, 15, 1. 1, 1, 74 
πρωϊβλαστὴς 1, 14, 3:: Ὁ, 1. 

15.5. 3,21; 7. b, 1,.12. — 
πρωΐϊβλαστα 3, 4, 2. | 

πρωϊβλαστία C. 1,21, 3. 
προωϊκαρπεῖν C. 1, 13, 9. 
πρωοϊκαρπέα C. Ἢ 1, 8. 
πρωοΐπκαρπος 1, 14, 3. C. 1, 

10,4. 9 10 M5 & «4514, οἷν ΟΥ. 
J.5 l211$5.3, Ἐν $ 9. 

zoadiog 6; 5,8. 8,2, 9.. 8,4, 
3- C. 1; 10, 5. ida 1, 

6; 4, 6. 

18, 3. 4, 11, 2. 5,6, 11. 
πρωϊότης C. 4, 1». 
πρωϊσπορεῖν 8,1 832.5.- 0.2, 

12, 5; 8, 21, 4. 4, Φ,..1.0. 04. 
11; 4. 
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πρωΐσπορος 8, 1, 3. : 
πρωραὴὺὶ 2, 1, 3. E 

πρωτοτύμο ς 4, 14,6. C. 3, 2,8. 
πτελ έα ἱπίον ἀλσώδη et φίλυδρα 

9, 1, 1. ὃ, 4, 2; 9,6; 1... de: 
scrib. 3, 14, 1. - species ibd. 
κράδαι 1, 8, 5. φυλλα 1, 10. 
6. στρέφει 1,10, 0. iu 2, 19. 
1. κύτταροι 2, 8, 6. βότρυς 
et ϑυλακῶδες 8,7, 8. καρπὸς 
9, 1, 1—3. 8, 3, 9. semina 
obseura C. 1, 5, 3. δάκρυον. 
9,.4, 2. ἀσαπὴς 5, 4, ὃ. 
ligni 5, 7, 6. — 8, 11,5.» * 
15,4. 9, 17, 991.39 18,5 ἣν 
2, 8. 4,5, 9. 6. 4, 9, ἄρ 
1,,3. δ, 8, .,ΑΔγχωδ θυ 
8. 5, 12,.9.. 5,.,18...3. ὅν NI 
3..0C..4, 4 1e ΣΕ 

πτελέϊνος ὅ, 8, 4 E. n 
ztéQug , 10,.9..4, 9, dL. M 

7,7.:9, 13,6: 9, 18,8... .9; 
20, :5, vat 

πτέρνιξ 6, 4, 10. 
πτερυγοειδῶς 8, 12, 7 : odii: 
πτερυγῶδες τὸ 8, 12, 2. Ἣν. 
πτορϑάκανϑος θ, 11 8. 6 
Y 4, ü 4r wd É 

πτόρϑος C. 1,8. 0 é 
πτὸξ 4, 3, ne! 
end dank 17, 6. E 
πυϑμὴν 2, 2,9. 4, 11, 13. 4. 

8, 13, 3. 3] 
πυκνόβλαστος ὃν. T 11. T 
πυπνόρριεξος 3, 11, ἢ, ^" 
πυκνὸς φυτεία 1, 8, ». 1, 9, 

E..1£2,,5, d 
πυκνοσπορεῖν 8,6,2. 8, 

2. C. 4,..14, 2. 
πυκνόσπορος C. 3, 21, δι de 

zvxvógOaiuog 9, 4, l. ὶ 
μα C. 8, 15, 9. 

πυκνοῦν Ου δὲ 45,6. dii T 
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imviota 9, 10, 2. 
s ξος ἄγριον ἀείφυλλον 1, 9, 3. 
(8, 3,8. ὀρεινὸν 3, 3, 2. mv- 
| «vóv 1, 5, 5. ἀσαπὲς 5, 4, 2. 
(o φιλόψυχρον A, 5, 1. 0. 2, 3, 
8. μήτρα 1, 0, 2. 5, 5, 4. 
. usus ligni 5, ὃ, 1. 5, 7, 7. 
- Owíx«omov 3, 4, 6. καρπὸς 
ο΄ ἄβρωτος ibd. describ. 3, 15, 5. 
Ii 1. 5,4. 1,8, 2. 8,6, I. 
M, 4.1. 5,4,1. δ. 5, 5 2. 

"τυρὰ 9, 3, 3. 
"συραμητὸς 3, 4, 4. 7, 6, 2. 

y. ὦ» 
πυρεῖον 5,3,4. 5, 9, 6. C. 
, 4$ 2E, T. 
πευρευτικὴ χρεία 5, 1, 12. 
πυρὴν 1, ll, l.. τὸ σαρκῶδες 
ποῦ σπέρματος ἐν m, 1, 11, 3. 

ἐκ τοῦ γεώδους καὶ ξυλώδους 
C. 1, 16. 6. ὅδας 1, 11, 6. 
ἐλάας 2, 2, 5. 8, 4, 5. — ὃ, 
12, 2. 5. 3, 189, 3... 83, 18, 12. 
4, 2, 1. €. 2, 14, 1... 3,10, 2. 

:(4, 11, 6. 5, 10, 1. 5, 18, 4. 
6, 8, 1. 

πυρηνέον 3, 7, 4. 
τὉὍυηῇ7ρηνώδη σπέρματα 1, 11, 3. 
EIOS S E 21,15:3,:7, 9. 

ES 11, 7. 58, 3j 1. 
υρίκαυστα 9, 19, ὃ. 

| 6, 5. 6. ἐπέτειον 1, 11, 2. 
σπέρμα 1, 11, 5.  germinatio 
8, 2, 8. 8, 7, ὅ. maturatio 8, 

"wgoéctsuv C. 1, 19, 4, 1, 20, 
$4; 514572. | 

"κβδέον 3,15, 2. 
᾿βαλσάμου εὔοσμα 9, 6, 2.- 

853, :3,-12,.1, 
3, 14, 3. 3, 15, 1. 

voog φλοιὸς LL Ὁ, 2. ῥίζα ι " 

9, 17, 6. 

'& 00s ὅύας 2, 1, 2. φοίνικος 2, 
6,4. 0. 1, 2,1. 1,20,2. δρυὸς 

(8,7, D. ἐπέτειος 3, 13, 4.— 1, 
9, 19, 20. ἢ; 

9, 18, 2. 
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2, 5. satio 8, 6, 1, 4. C. 4, 
11, 3. differt ab hordeo 8, 4, 
1. Ὁ. 4, 8, 2. 4, 13; "q* 4, 
1.,} 1: το 4,:10, 1. τ πολλὰ 
γένη 8, 4, 2. 8, 2, 8. $ecun- 
dum loca denominata 8, ES 3. 
C. 3,21, 2. 4, 9, 5. ἄγριος 
2.4,1. €. 4, 5, 3. ívóixog 
4, 4, 9. δέμηνος τρίμηνος C. . 
4,9, 1. 4, 1], 1l. χειμοσπο- 
govuévog Ὁ. 4, 11, 8. digestu 
gravis C. 4, 9, 3. ὅ, μεταβάλ- 
Ae, ϑεραπείᾳ 2, 4, 1. ἔξαι- 
ροῦται 2, 4, 1. OC. 2, 16, 2. 
4,4, 5. 5, 8, 7. “ἐκ τέφης 
καὶ ξειᾶς O. 4, 4, 5. ἔκ Ἀρι- 
Qov 2,2, 9. vermes 4, 15, 5. 
—71,11,4. :8, 6, 4. 8, 82. 
8,9, 1. 8, 10; 1. 3. 8; 11, 
δι. δρῶ, 12,8; 78, 21, 1.5 8, 
22,:4.).:45:1,79./022 545 4! 0. 
12..4, 5, 8. 5. 5, 6, 12. 4, 
dy Xucoiy 7,5042 18, 4 4, 
14,.4.:: 5; 15; 9:::6, 5,.6. 

zvoovoutu 5, 1, 2. 9, 8, 2. 
9,11, μὲ 9, 12, ὃ. 

zvoo)9v» 8,11, 7. €. 6; 3, 2. 
0,/7;,3.:0; 15, 89. 6, 17, 7: 

πυροφόρος γῆ C. 3, 21, 2. 
πυρρὸς 8, 11, 8.. 4, 7, 8. 
πύρωσις C. 4, 12, 2. 4,18,1. 

6; 37,!8.0 zio* 
πωγωνοσπέρματα 6, 4, 5. 
πωλεῖσϑαι 9, 0, 3. 
πωροῦσϑαι 4, 15, 2. 

0,6,6..9, 5, € C. 1, 2; 3 
2, 9, 4. 4, 12,0. 5,5,3.. 6, 
18, 9. 

δαγικοὶ μίσχοι 3, 18, 12. 
δαγώδης καρπὸς 1, 15, 4. 
ῥδάμνος ϑαμνώῶδες ἀείφυλλον 1, 

9, 3. describ. 3, 18, 2, — 1, 
5,3. 3, 18, 1. 4.12. 5, 9, 7. 
ἔν 15:10, 7. 
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Q251,41,:0,: 8j 12,6. σι 
245 b3 1$ L5, 5,1:5:5, 
9, 13. 

δαφανὶς ταῦϊχ 1, 2, 7. 1,6,0. 
7, 2, 8. 

2. ἐλλοβοσπέρματον 7, 3, 
πλαγιόκαρπον 7, 8,4. γένη: 
4, 2. infestanttr ψύλλαις T, 

hine interserunt ὀρόβους 
. 2, 18, 1. 3,10, 3. — 7,1, 

0. ΩΣ b. 7, 9, 3. 7,6, 
9,9, 11,5 9.12, 1, 

5,16, 2.:97::6, ἢ, 14, 
ος λα αχανώδης μονόρρι- 
,.0, 6. 0, 1, 2. ὥβονο- 

στελέχης 1, 8, 4. ἀείφυλλον 
1, 9, 4. φύλλα 1, 10, 4. pes- 
sumdat vitem 4, 16, 6. C. 2, 
18,4. Species: 7, 4, 4. ἀγρία 
[A θ, 2. 9, 15,5. ὀρεία 9,12, 
LN salsuginem amat .C. 2, 5, 3. 
4. 2, 16, 8. κειρομένῃ βελ. 

2, 15, 6. . vermes noxii 
4, provenit e surculis C. 

1, 4, 2. — E 4, 325 τῷ; 
1,4: 79, 5, 811 75161. 
bs. 2. 6, 10, 8. 

v 9, 1, ὅ.. 8,17, 8. 

; C. 3, 7, 9. 
ἄμπελος C. 59, 9, 10. πνεῦμα 

1. ἐλαία δ, 8,2, 5. 
v C. 6, 17, 1. 

M 

w 

it. lb age. 
E) 

Sm 

-—€* 

ám e 

1; 
ηξέφλοια 1, ὅ, 2. 
ητένη τερμίνϑου Ψ 

2... 9. 0, 11, 9. 
ητινώδης 8, 15, 
(og C. 8; 15, 2. 
ιγοῦν giten C. 3, 

. €. 8, 4, 4 
δίξα διαφοραὶ 1, 6..8::7,9;8: 9, 
33, l. δύο γένη ἔν τισιν 1, 6, 8. 

τῶν κεφαλοβαρῶν oiov κῦμα 

5 
2, 

15, 4. 4, 16, 1. 9, 

3 

2, /4O4/04/04 

᾿παραβλαστικὸν EE 

7, ?. €,6,11,4, — 1, ΔΝ 

ἢ καρπὸς 1, 6, 9. οὐ πᾶν τ 
κατὰ γῆς s 6, 9. et 
πρότερον αὔξονται. τῶν & 
1, 7, l. οἵ χυλοὶ ἐν e 
δεινότεροι 1, 7, 2, ἐκ τῶν 
φύλλων 1; 7) 91 γένεσις cm 
é. 2 1, d 2, 2, 8, 7518, 
ὅ. ἐκ τῶν λαστῶν 8, 18, 10 
n" ἀπὸ . φύεται τούτων » 
μὲν ὁ. χρόνιος αὐτὰ δὲ ἐπε 
τειόκαυλα 7,2, ὃ. ἄνω ὦϑου 
μένη 7, 4, 2. fructu maturo ra: 
dix deterior 9, 13, 4. δυνάμει: 
πολλαὶ 9. 8,ο Ἢ 9, 18, 1. καϑ' 
LÉ &vot ficus indicae 2, 10, 2: 
αἵ 6. ἀρχαί τινες δένδρων ς 
2, 14, 3. 3, 9, 4. radici 
functio Ο. 2, 1, 9. 2,5 100 
φύσις C. 4, 7, 7. κυοῦσα €. 8 
2; μερίζονται €. ὅ, ὃ, 4 
quatenus deorsum descendant T 
7..2, 5, 2. 0. 8,8, MM 
xoi Los τοῖς φυτοῖς C. 6, 11,5 
siccatae duleedinem amittunt κι 
6, 11, 12. δαδούμεναι C. 5 
11, 3. quando incrementum ca 
piant C.. 1, 12, 1. 7. ἐπιπ 
λαῖοι 6, 7, 4. χρόνιος 7, 3, 
ἐπέτειος C. 5. 1, mai 
1,9/23.. Ὁ 12, 1. 06.28 
ξυλώδεις 7, 9, 3. ivoidsig ibd: 
λεπυριώδεις 7,9, 4. 7, 12, di 
ἄφλοιοι ibd. ᾿πρεμνώδης C. 1 
3, 8. κεφαλώδης 9,8, 4. βολ. 
βώδης 7, 9,4. βαλανώδης i ibc 
στρογγύλη 7, 09,4 $ 15 
ταρρώδεις 6, 7,4. δαφανιδώ 
δης 7, 6, 2. μετέωροι €, 5,9 
8. 5, 12,8. 1,3, 4. 5, ἐδῶ 
διμοι 7, 9, 4. r^, 12, 1. €.6 
12, 10. ἄβρωτοι ibd. qoe T 
κώδεις 1, 7, 2. 7, 9, 4. wo 
σώδεις ibd. xmi 9, : 
4. ϑανάσιμοι, ϑανατήφοροι 
9, 4. 9,13, 4. 9, 15, 2. € 
6, 4, 5. εὔχυμα καὶ εὔοσμε 
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HE ὀπὸς 
189, 1, "uL 
fiov 4,2,9. 9,7, 4. 9,10,0. 
μξοκέφαλα C. 1, 10, 5. 
προς 4 9, 1. 
|.10.. 38, 
(aferonde 6 5, 2..-9, 8, 2..9, 

DTP 9:1; T2 9] 5 1l. 5. 
'i£o$v C. 1, 2, 1. 3. , 6, 3. 
eu ads der 

$0079) 19, -1.-.,3 
4, v 1.5457 7,1:5, 

ιξοφοίτητος ὅ, 9, ὅ. 
ἐξοφυεῖν C. 1, 2, d. 
ἐξοφυὴς 1, ne 1.56. 1 8,1. 
ἐξόφυλλος 6,4,9. 7, 11,3. 
ξώδης 7, 2, 1 
ἐξωμα 3, 8, 4. 
(£e 01g 8, 1,.8.:€/234,1.. 18, 
9, 1. 3, 4, 4. 3, 20, 5. 8, 
24, 9. 

δα et δοκὰ radix 1, 6,3. 4. 5. 
. truncus 1, 3, 3. 1, 5, L. 1; 9, 
* ῥάβδοι 25.7,:2. φύλλα 1, 

. 10, 4. flos 1, 18, 1—5. χυ- 
. vivog εὐαπόπτωτος C. 2, 9, ὃ. 
καρπὸς 1,10, 10. 1, 11, 4—96. 

- 4,13 2,598.35, 8, 3.70. 
1,9, 2. 1, 13, 10. semina 1, 
11, 4—0. germinatio 2, 1, 3. 
9, 5, 4, 3, 6, 2. propagatio 

ἢ 8:4. 5.:3; ὅς 560$8:5 05.1, 
| 9, 1. cultura 2, 6, 12. 2, 7, 

3. 06. 8,9, 39. 5,5,8. 5,9, 
11. μεταβολαὶ 2, 2, ὅ. 11. C. 
2, 14, 5. 3, 9,3. 5,3,1. in 
Aegypto fructus dulces ex austera 
2,2, 7. C. 1, 9, 2. 2, 18, 4. 

τ δ). 9, 9. ἐν Κιλικίᾳ ἀπύρηνοι 
272, 7: 4,19, 2. 0..4,.0; 2. 
€. 6, 18, 6. φίλυδρον 2, 7j 1. 
βραχύβιος 4, 18, 2. πτορϑά. 
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(€.1, 17, 
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κανᾶγος 6, 1, 8. εὐαυξὴς Ο.1, 
.8, 4. εὐβλαστὴς C. 1, 20,. 2. 
καλλίκοκκοι €.. 1, 9, 2 x0v- 
φότατον 3, 10, 7. in Ponto 4, 
9, ὃ. Tmolo et Olympo Mysio 
4, 0,4. — 1, 13, 4. 2, 2, 5. 
9. 10. 2, 3, 1. 2,0, 8. 8, 
18, 4. 4,10, 3. 4,13,3. 4, 
14,110. 7,13,4. 9, 0, 1. .C. 
1,7345. :(1,0,87 M 18, ἀν 1, 
18,3..1,29, 5. 9/3:2.1.2, 
1,:8« 10, 711,6,» 24/14, 

16, 3. 5, 17, 4. 6, 12, 9. 
$09 fluxus arborum. C. 1, 13, 5. 
ὅδον δίανϑες 1, 13, 2. φύλλα 
ὅταν ἐν κἄλυξιν ὦσι 4, 10, 3. 
species 6, 6, 4. 

. ἑκατοντάφυλλα ibd, ἄγρια 6, 
5, l. inter στεφανωτικὰ 6. 8, 
2. ἄνϑησις ὀλιγοχρόνια ibd. 
flores suave olentes C. 6, 14, 1. 
11. — 1, 18, 1. 8. 5; 9, 19, 
l4 6.3, .113,:13,. 2:2, 2.1 0, 
e. 6, 4, 4. 6, 18,3. 6, 20, 1. 

δοδωνιὰ ἀείφυλλονΊ, 9, 4. gov- 
γανικὸν 1, 18, 3. &v90g ibd. 
inter στεφανωτικὰ 0, 1, 1, ἐκ 
σπέρματος 6, 6, 6. dn καυλῶν 
κατακοπέντων 2, 2, Ll. C. 1, 
4, 4. πτορϑάκχανϑος 06,1, 8; 
— 6, 8,5. 0.. 8,.19, 1. 6, 
10, 5. 

ῥοιὰς μήκων 9, 12, 4. 
ῥοπὴ 5, 3, 5. C. 4, 9, 5. 9, 4, 7. 
δοῦς 3, 18, 1. ἄρρην καὶ ϑὴ- 
λυς ὃ, 18, '5. φαρμακῶδες ibd, 

Gods morbus 9, 12, 
δοώδης φύλλον 3, 18, 13. χαρ- 

πὸς m vite C. 5, 9, 10, — Ο. 
9, 3, 

δυὰς oe 4,14 6..; Θὺ 5, 

ῥυῤμίέξειν 9..3, 7, 9. 
ῥδύπτεσϑαι 9, 9, 9. C. 6,1, 4. 

πεντάφυλλα ' 
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υπτικὸς C. 6, l, ó 8. 363 
δύσις olei 4, 14, 10. €. 1, 19, 5. 
óv τιδοῦν ὃ, 10, 3. 

Σακκίέξεσθϑαι C. 6, 7, 4. 
σανιδώματα 9, 1, 5. 
σαπρὸς οὐδὲν ἄνευ ὄν. 

τος ἀλλοτρίας C. 3, 22, 2, — 
4, 14, 10. 

σαπρφότης C. 9,:22, 2. 
σάρι in Aegypto, edule 4, 8, 2. 

descr. 4, 8, 5. emittit σάρεον 
e radice. 

σάρισδα. 9, 12, 2. 
σαρκόρριξα describ, 7, 12, b 
σαρκόφυλλος!, 10,4. 4,6, T. 
σαρκόφαγα ξῶα C. 1, n Lo 
σαρκώδη ς φύλλα 1: 106; 3, 

13, 5. σπέρματα 1, 11, S; óc- 
fous 7,9,3. 4. — 

σὰρξ defin. 1,4, 10 
floribus 1, 10, 10. in fruetu 
ibd. 1, 11, 1, 7. acinorum C. 
3,14, 6. olivae C. 6, 8, 5. — 
1, 10, 9 

σατάνειος species mespili 3, 
12, 5. 

σαῦροι ἅἄποτα 4, 3, 6. 
σελήνη 5, 1, 3.. €. 4, 14, 3. 
σέλινον λαχανῶδες 1, 6,6. δὲε- 

τίξει 1, 32, ἢ. 7, 1, 7. μονόρ- 
ρίξον, ἀποφυάδας ἔχον 1. 6, 
6. δίξα 1, 252 9. φύλλα 
1; 9, 4. quomodo οὖλον fiat 
2, 4, 3.0. 5, 6, 7. δυςφυέ- 
ὅτατον ^, 1, 3. transplantatio 
7, 9, 5. species 7, 4, 6. τὸ 
ἕλειον 4, 8, 1. C. 9, 11, 10. 
wx 1,:107 25 58} 12, 2. 6, 3, 
1.2/1, 2.9 LOI 04. 7, 55.9. 
7, 06, 8. 0.4, 9. 1.' 5; θὲ 9. 
6, 11, 10. 6, 14, 7. 

σελινοειδὲς φύλλον 39, 12, 5. 
σελινούσιος πυρὸς C. 3, 21, 2. 
σέσελι 9, 15, 5. 

1:65, 6. τὰ 
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ῥυτιδώδης φύλλον 4, v s 
ó vtoogc φυλλάκανϑον δ, 

Σ. 

σημεῖον 1, 1, N 2, 8,43». 8 
18, 12... 8, 8, t 

σημδιοῦσϑαι ὃ 1, ?91;.7. 
67170 c describ. 3, 14, 4. usu 
ligni 5, 7, 7. 

σηπεδὼν C. 6,1,5. -— 
σήπειν σηπόμενον, ἕκαστον ἴδι 

ov γεννᾷ C. e 15, 4. 
σῆπες 9, 8, 
σηπτικὸς 9, 46, 9. 
σῆτες 9, 11, 11. 
σήψις οἰκϑία 5, 4, 9. . γῆς κα 
ὕδατος 8, 1, ὅ. quomodo fia 
C. 3, 22, 9. — C. 3, 22, δ 
4, 16, 3. 6, 8, 4. 

σησαμοειδὲς σπέρμα 8, 18, 6 
— δες ὁπέρμα 6, 5, 4. 

σήσαμον folia 8, οἷ 1. καυλὸ 
ναρϑηκώδης 8, 3 .2. flos qvi 
λώδης 8, 3, 3. ἐλλοβόσπερμο: 
3, 18, 13 8, 5, 2. ἄκοποι 
C. 4, 16, 2. A 11, 2. 453 
14. $ l 1.:.8:.2; 6. 8, 3, 
8, 6, 8, 7, 8. 8, 9; » 9 
u$ ̂e. 2, 12, 1. 42,2 
4,15, 1. 6, 12, 12; 

σητάνια κρόμνυα 7, 4, e ἐ 
σίδη in lacu Orchomenio 4, 1€ 

1. describ, 4, 10, 3. . edulis 4 
10, 7. d: 

σιδηρεῖον 5, 9, 2. €: 
διδήριον 5, 3, 4. 5,5,1. 
σιδηφουργοὶ 4, 8, 5. E 
σίδιον ὅσας C. 5, 6, 1. 
σικύα λαχανηρὸν 1, 13, A 

Sog ἐπὶ τῶν καρπῶν ibd. σπέρ 
- ματα διεστῶτα καὶ στοιχηδ 
1,.11,.4. τὰ πρὸς ἑτέρῳ δι 
χει C. 2, 18,.2. — 7,2, 99 
3, 5. C. 1, 10, 4, 2; 11, 4. 

aéxoog δίζα 7, 2, 9. éd 



᾿ στάνει 7, 3, 1. ἄνϑος ibd, 1, 
13,3. 4. species 7,4, 6. ἄγρι- 

$90$.7,06; 4. 7,8, 1.- 7, 10; 1. 
— eultura mutat saporem 7, 3, 5. 

aquae coelestes nocent 7, 5, 2. 
a bestiolis minime infestatur 7, 
5, 6. quomodo duleis fiat C. 
3,9, 4. — 7, 1, 2—0. 7, 5,8: 

1/9, 9, 4,- 9, 15, 5; C. 1, 10, 
14. 2,14, 8.3, 230; &. 4, 8, 

1. 5, 0, 4—0. 0,10,7;- 6, 
-— 2, 1. — σέκυον 1, 10, 10. 1, 

13, 2. 
afigiov ναρϑηκῶδες 6, 3, 1l. 

ἐν ταῖς δίζαις ἡ φύσις 1, 6, 
| .12. , ἐφάνη ἐξ ὕδατός τινος γε- 
. vonévov οὐκ ὃν πρότερον 8, 

1, 6. C. 1, 5, 1. proprium 
agri Cyrenaici 4, 4,1. οὐ προς- 
δέχεται γεωργίαν 8, 3, 1. φεύ- 

| yet τὴν ἐργασίαν 0, 3, 3. C. 
^1, 16, 9. deserib. 6, 3, 1l. 
δι :572..5,/3,2., 9,5; 8 4. 
6. 7. C. 3, 1, 4. 0, 11, 14. 
6, 12, 8. 
(vàov 4, 7, 1. 

ἡένεσϑθϑαι 9, 18, 3. 
£vos 2, 1, 5. 
εἰσύμβριον φρυγανῶδες 2, 1, 

| 98. στεφανωτικὸν Ὁ, 1,1. to- 
tum. odoratum 6, 6, 2. ξυλῶδες 

| 16, 6; ὃ. μεταβάλλει εἰς mdr 
(9/4; 1... 0. 2,16, 2. 4, 5, 6 

5, 7, 1l. 0, 7, 6.  expurgari 
vult Ὁ. 3, 19,1. — 6, 7, 2. - 9, 
16, 3. C..i1; 4, 2. 6, 11, 3. 
ὃ, 14, 7. 12. 

ἢ ion βολβῶδες 1. 10, 
u. 13, 9. C. 6, 11, 11. 
ΩΣ πυρὸς 8, 2, 3. 
"τηρὰ τὰ σταχυώδη͵ ivi prd 
1; 14, 2. — dv os ra θ,.Φ, 1. 
σπέρματα C. 7, 4, 1. — 1, 10; 

5. 9; 5.9. Ὁ, 1 7, 3.» 4 8, 
1. 4. 4,4, 4. 4, 8, 2. 5, 18, 1. 
ἐτήσις 8, 4,53, 8. : 11 0 57 7. 
Ud d4.:4 13, 2. 
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σιτοποιΐα 6€, 9, 20; 400: 
σῖτος πόα 1,3, 1. radix 7, 9, 

3. folia 1, 10, 9. flos 7, 11, 
2. αὔξησις 8, 0, 3. ἄροτοι 
δύο 8, 4, 6. χειμῶνος Qi£o9- 
ται C. L 12, 9. terra pinguis 
maxime convenit 07.135518, 1. 
2. nimis stercoris recusat €. 3, 
9, 2. διαφέρει κατὰ χώρας C. 
6, 13, 8. ἐκλευκαίνεται €. 5, 
9, 9. ἐρυσίβοῦται C, 3, 22, 2. 
διαφϑορὰ C. 4,.10, 2. ὦ 8 6, 
4: ΟΡ .3j 20, 5. 
3, v δὲ 4, 1, 2. 4,3, 4. 
9,1. 4, 12,13. 4,18,0, 4,16 
4, 16, 2. 5,18, 2. 6, 12, 

σιτοφόρος χώρα 8, 2, 8. €. 
9, 23, 4. γῆ €..2, 4, 2. 10. 

σιτώδης γένος rg E dq 

9. 
4, 

ba. 

γένεσις 8, 1; φύλλα κα- 
λαμώδη 8, 3, 1. le comit 8, 

. 9, 2. flos 8, 2, 4. 8, 9, 3. 
C. 4, 10, 1. germimatio 8, 2, 
1. € 4, 1, 4. πρωΐσπορα et 
ὀψίσπορα 8, 1, 3. ἐρυσιβᾷ C. 
4, 14. dieu. seminum €. 4, 
99. — 7, 151, ^ 3,0195 140 8, 
6, 06.- 8/ 8; 678,510, 2» ^€, 
2;.13,^1,^ 989-29 435 59:1 42. 
9, 10, 1. 4, 15,33. 6, 0, 6. 

σκαληνὴς C. 6, 1, 2. 6, 10, 3. 
σπαλίας 6, 4, 1i 
σκάλλειν C. 3, 20, 9. 
σκαλοπιὰ 1, 12, 3. 
σκάλσις C. 8, 20, 6. 4, 13, ὃ. 
σκαμμωνέα φαρμακῶδες in bo- 

realibus:4, 5, 1. e radice la- 
erymam fundit ? 1, 3.4.  par- 
tes utiles 9, 9, ὁπὸς μόνον 
χρήσιμος 9, 20; 4. 

σκανδικώδη 7, 7,1. 7,11, 1. 
σκάνδιξ λάχανον ἄγριον 1, 1, 

1. ἐπιγειόκαυλον 7, 8, 1. 
σκαπάνη πᾶσι συμφέρει 2, 7, 

5. ὡραία C. 3, 16, 1. X 8. 
7,11, 6.9, 20,2,-:5,'8, 2. 5, 

* 9; 11.5; 15,:8. 
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σκάπτειν C. 8,16,1. 3, 20, 1.4. 
σκαφητὸς C. 3, 16, 2. 
σκαφέον C. 4, 16, 23 
σκέπη €. 4, 12, 8. 
σκευάξειν C. 4, 12, 8. 5, 13, 7. 
σκεῦος 9, 17, 3. 
qid Oto» 9, 12, 2. 
σκιατροφεῖσθαι C. 2, 7, 4. 
σπιερὸς 3, 18, 4. 7, 14, 1. 
c xti io βολβώδες 1, 10, * δέξαι 
παραβλαστάνουσιν 7, 2, 2. C. 
1. 4, X. 1,6, 7—9. καυλὸς 
Ζ 13, 9. φῦλλα 1, 105. 7.* 7, 
13, t. &»9og 1, 18, 2. χερ- 
σαῖον 1, 4, ὃ. πᾶν ἐν 6^. φυ- 
τευόμενον, ̓ εὐβλαστὲς 241 5,. 5. 
συκῆ ἐν cx. 2, 9, 9. Q. 5, 6, 
10. φιλόξωον 7, 18, 4. — 7 
4, 42»... 2, 9, 4. 1, 18, 5.7. 
9, 15, 7. 5.1. 7,4. 3, 5, 5. 
5; 4, 4. 6, 12, 1. 

σκιλλῶδες ᾿φύλλον 9, 18, 3.. C. 
1, 117, 4. 

σκινϑὸς 4, 6, 9. 
σκιώδης 9, 18, 2. 
κληρότης0. 4, 12, 4. 6,14, 12. 

σκληφόφυλλος 9, 9, 2. 
σκολιόκαυλος 7, 8, ̂ . 
σπκολιούσϑαι 1, ὁ, 
ὁκολιώτερα 1, $, 1. P 1, 4. 
σκολύπενδρον 9, 18, 
σκόλυμος bons id δ, 4, 

9. 4. radix 6, 4, 7. ϑερινὸν 
7, 10, Διο δι, 71.9, 12,1. 
9, 13, 4. C. 6, 4, 5. 

62090007 ῤίζα 1, 6, 9. διεαι- 
osito, κατὰ γέλγεις 1/054. 
€. 1, 4, 5. ἀπαράβλαστον 3, 
8, 2. μονόχαυλον ἥν ds 8. 
ἀϑρόα φύεται 7, 13, 4. δριμὺ 
C. 2, 9, 4. Mer. 8, 6 

6*0 od ov —— σκόροδον. λαχα- 
νῶδες 1, 10, 7. species 7, 4, 
x δίζης γένεσις Ἐ, 4. 11..— 
€..0 ΦῊ, κοι 1 o... 0,711, 
14. 6,12, 2. 6, 19, 1. 

σπκόρπιος ᾿ἀκανϑῶδες 6, 1, 3. 

ET VERBORUM. 
- EE 

* 

6,4, 1.2. radix 9, 13, 6. € 
1.10; 5. 

σκόρπιος - -ϑηλύφονονθ, 18,2 
οσκυδϑιπὴ ῥίζα s. γλυκεῖα 9 

18, 2.: 
σκυταλίας σέκυος 1, 4, 6. 
σκυτάλιον 4, 4, 12. 
σπκυτοδεψὴς 3, 18, 5. 
σκυτοδεψικὴ κόπρος C. 3, 17 

5. 5, 15.2: 
σκωλήκιον 9,.5,. 8. 
σκωληκόβορος 3, 12). 6 δ] 
σκωληκόβρωτος 8, 12, 6. 8 

4, 11, 1. . C. 5, 9, 1. 
σκωληκοτόκα ξῶα C. 4, 16,2 

C.. 4, 6, 4. 
σκωληκοῦσϑαι 4 14, 2.. € 
2,411, 6.: 395 13 4, 14, 4 
5, 6, 10. 5, 9, (s ? 

σκωλήκωσις 7,95. 6..- 
σκώληξ unde in lignis oriantu: 

9, 4, 5. in aliena arbore vivir 
nequeunt C. 9, 10, 5. —2, 5, € 
39,12, 6. 8. 5,1,2. 5,44 
4,19, 9... 8, 10, 4. 8,112 
C. 3, 8, 7. 3,:22, 94b 
14, 5. 

σμέλαξ arbor 9, 16, 2. — xem 
αλλόκαυλον 7, 8, 1. €.2,12 
2. vide μέλαξ. 
iet 4, 4, 12. 14. deseri 

9, 4, 8. δ. δάκρυον 9,1 
dmg aromata 9, 7, 3. — : 1 
Ἄν ϑ, 1, 8. 9, 4, 1. 2. C. € 
11, 14. 6, 17, 1. 

σόγπος 4, 6, 10. 6,4, 8. 7 
7, 8, 8. 

σογκώδης καυλὸς 6, 4, 5e 
σομφώδης δίξα 9, 14, 1. 
cogol οἵ c, τῶν Ἴνδων 4, 4, 
σπάϑη φοινέίκος. 2, 6, 6. dg! 

τὸ ἄνϑος τοῦ ἄρρενος 2, 8, 
σπαάλαξ ποιῶδες 1, 6, εἰς 
σπανέξειν 5,3, hk 8 
σπανόφυλλος" 1,.10, 4. 
σπάσμα 9, 9, 2. 
σπεῖραι δένδρων MEC 
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πειραέα unionis pem: (d. διαφοραὶ σπερμάτων 1, 11, 
zov 1, 14, 2. 06, 

σπεέρειν Τ᾿ αἶτν pen 6, 
6,11. σπέρματα 7,5,93. quan- 
do oporteat C, 3, 23, 1. allium 

* satum et plantatum 7 1, 4, 9. 
Σπέρμα ἔσχατον ἐν ἅπασι 1, 11, 

| 

RI 

Bc 4; 1,.:1. 

- pus suum 55:3; 7. 

| 6:4, 8, 1. 
- C. 5, 6,118. 

τὸ χεῖρον C. 2, 15, 2 

SA SOL 

1. κοινὸν τέλος πάντων φυ- 
τῶν C. 1; 16, 3. 1, 2l, 1. 
τῆς φύσεως ἰδιώτερον, Δ 21, 
2. πρῶτον καὶ κυριώτατον C. 
1; εγώ δ. ἐπιγίνεται. τοῖς ξώ- 
oig τἐλειουμένης τῆς φύσεως 
C. 1, 16, 3. ἐκ καϑαρωτάτης 
“περιττώσεως €. 1; 106, 7.. yév- 
σις ἀπὸ OT. φυσικωτάτη 2, 
1,.1. -Ὁ..1,.1,.1.. |, 16, 1. 
ὅσα ἔχει om. καὶ ἀπὸ em. γί- 
vetat 2, 1, 3. φύσις παραπλη- 
σία τοῖς ὠοῖς C. 1,.1, 1. ἔχει 
ἐν ἑαυτῷ σύμφυτον ϑερμὸν καὶ 
ὑγρὸν ἷ, AN; 1. : 1.17.9. 

πο «τροφὴν C. L 44. 2. 4, 0, 
ὁ. δύναμιν ἔχει τοῦ ποιεῖν 
καὶ πάσχειν C. 4, 1, 3. παν- 
τῶν ἰσχυρότατον. C. 1, 16, 3. 
ἰσχὺς καὶ ἀσϑένεια C. 9,21, 

τὸ τοῦ καρποῦ 
1, 2, 1. singula semina suam 

- habent ἀρχὴν προρφύσεως l, 
11, ὅ. βίος ὡρισμένος εἰς γέ. 
νεσιν 8, 11, ὃ. exspectant tem- 

πάντα ἐκ 
σπ. φυόμενα χείρω 1, 10, 12. 
C. ri IE εὐ μεϑέσταται C. 25 
18, 2. ἔνια παρὰ μέρος γεννᾷ 

ab omnibus partibus? 
ἐχγαλακτοῦται 8, 

56. μεταβάλλει 2, Acl 8, 
Wt ;w 19902. 4,4, 11. 
4, 12, 10. ἐξαλλοιοῦται πρὸς 

νοσή- 
ἱατα, φϑορὰ 8, 10, 1.. 8, 11, 

4 4 8. 5,9, 7. 5, 
18, 1. δυνάμεις €. 6, 13, 3. 
dluratio C..1, 7, 2. 4, 2. uade 
iemina sumenda sint C, 8, 24, 

THEOPHR. II. 
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1.3709 44 11,*8; ..0; MB τ, 
φαρμακώδη 9. 14, 4. . τερά- 
μονα, ἀτεράμονα Q.« 4, .12, 
1. à ἀέρι συγκαταφερόμενα 
9, lj; 4. φανερὰ 3, 1, 3. ὁ, 
2 3. ἄγονα ΑἹ Jii d5:00o:4 
4,2. ἀβλαστὴ 8, 11,3. δὺυς- 
φυὴ 6. 4, 6, 8. κάρπεμον ύ, 
2, 9. ἄγρια 2, 2, 7. UT 
C. 29,3 3 ξενὰ ἃ 4,9, 8. ἔνα 

: εὐϑὺ σαρκώδη 1. 
11,8. €. 1, 7, 8. ξυλώδη Ὁ. 
1,- 91, f, ἐμπύρηνα 1, 11, 3. 
niei 1, 11, 3.- C. 1, 21. 

ξηρὰ 1, 11, 3. άϑρόα 1, 
ii, 4: διεστῶτα στοιχηδὸν ibd. 
διμερῆ; δέϑυρα 8, 2, 9. natura 
seminis frumentacei 8, 2. 1, . le- 
guminacei 8, 2, 1. 8, 5, 4. 
φυλλώῶδες σιλφίου. 6, 85 10:5 
3,929. παππώδη 6,4,ll. ση- 
σαμῶδες 6, 5,4. figurae variae 
7,095! 2 βοτρυῶδες 7, ἂν 4 
χελυφανώδη C. 1, 7, 2. πιτυ- 
ρῶδες C. 1, 5, 4. --- σπέρμα- 
τὰ plantae parvae seminiferae 
8, 8, 2. σιτώδη 2, 4,1. | 8, 
11, U.- τὰ ἐλάττω C. 2, 12, 5t 
ἐπέτεια C. 1, 9, 3. οἰκεῖα ταῖς 
χώραις Ὁ. 5. 22, 9. ϑερινὰ 4, 
15, 1. — Ἢ 12, 9.5 2; (15:3; 
2, 2, 60 4, 4, 9o 9A y δι Ὁ 
3, 44,7,9, 8. 8,6,4. 8,8, 
2. 8,11, 7,5194: 10, 4; : θὲ d; 
5,4. .2,7,9.045:19, 1... 25:17; 
1l. |8,22;1:14,3,4. - 4 11,3. 
9. 4,12,6. ὅ, 6,9. ὅ, 18,4. 

σπερμάτιον 3, 10, 5. 
σπερματικὸςθ, 4,8ἃ..-0. 1,16, 4. 
σπερματισμὸς T, 4,8. 7,5, 8. 
σπερματοῦσϑαι ὁ, 8, 2. C. 

9, 2,1 
σπερμογονεῖν 7, 14, ὃ. 
σπερμοτοκεῖν 6, 4, 8. 
σπερμοφόρα περικάρπια C. 1, 

, 

22 
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σπερμοφορεῖν!, 2:270, 1; L: 
σπερομοφυεῖν ., 4, 72 Ὁ. 1, 

16, 4. 7. 
σπερμοφυὴς 7,10, 1. 
cz e9j 096049 ct ὃ, 18, 8. 
σπεύδειν 1, 21, 2. 3, 7, 10. 
σπιϑαμὴ 2, 5, 9. 
σπιϑαμιαῖος 2, 9,/5. 
A952. 

σπιλὰς γῆ Ὁ. 2, 4, 4. 
σπινϑηρίξειν 3, '8, T. 
σπλὴν 9, 11, 2. 9, 18, 7.. 9, 

20, 2. 
6 z0yyt&. 4, 6, 5. 10. 

2, 6, 

σπογγιεὺς 4, 6, 5. 
σποδιὰς 3, 6, 4. 
σπορευτὴ χώρα C. 3, 20, 6. 
σπορητὸς ὃ; 2,8! TO. 
σπόριμος 0, 5, 4. 
σπορὰ 8,0, 17 8; 21.458] 
σπόρος ἐργασία σπόρου 8, 7, 

7. πρώϊος, ὄψιος C. 3, 20, 5. 
χείριστος C. 3,23, 2. ̓  περὶ vQo- 
πὰς 8, 23, 2, — 8,6, 1, S8. 
8, 8, 1. ὁ, 4, 5. C. 4, 9, 4. 

σπουδάξειν — μενα Ἣν ὅ, 
ΡΤ ΩΣ Δ 19; 9, 3, 9, 
15, 6. 

σπουδαιότατα τῶν m 9, 
1, 2. 

cz volg in palma 2, 6, 11. 
ocoagivsuv? 7, ἐν 3. 
σταϑμᾶσϑαι 9, 4, 9. 
σταϑμὸς 9, 4, τὴν ̓9, 11, 6. 
σταχτὸς 9, 4, 10. 
στάσιμον ὕδωρ 2,06, 3. ὅ,14, 

9. πνεῦμα 5, 12, 11. 
στάσις ἀέρος 0." 5,13; 7. 
σταφύλη ἀγρία 3, 18, 11. 1.8) 

2) 5. 9, Hg 7. 
σταχνηρὰ 1; 11, 4. 5. 

9, 16, 4. 0C. 35 20, 2. 
σταχυοβολεῖν, C. 1 20, 2. 
στάχυς Ot ἄν τις ὡς περιέ- 

χον 1, 11, 4. ἀπηρτημένος τοῦ 
φύλλου 8, 4, 1. 
στ. C. 3, 22, t 

σπέρμα 

— 7,11, 12. 
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ἐπικλινῆ τῷ 

8; 2,1. 458/18 4. 8 ἢ Ὁ 
8, 10, 3. €, 1, 20, 2. 41, 
44, 1; 174, 14. D ὦ 

σταχυώδη τῶν σιτωδῶν 1, 14, 
2, inter herbas 7, 11, 1. flores 
8, ὃ, 3. . 

στέαρ φϑείρει τὰ φυτὰ C. 5, 15, 
? 2 

στεγάξειν C. 1, 12, 3. 
στεγνὸς €. 6, 19, 3. 
eréytuv 5,4, 5. 5, 7, 4. 
στελεφοῦρος σταχυώδης T 
11, 2. 

στελεχόκαρπα d, 2, 4. 
στέλεχος οὐσία καὶ φύσις τοῦ 

δένδρου 4, 13, 4, .ὑπόϑε. 
σις ibd. σχίσις 4A, 16, ἶρις Ὁ 
5, 16, 3. — 1, 14, 2, 2,1,1. 
2;2,22.:2,9, 57.2; ΘΟ. 
C. 3, 14, T. 5, 1,:2.. 5, 221. 
5, 5,8. 0,12; 3 5/20 

:6, 11, 8. 
στελεχώδης 8, 15, 1... 3, 17, 1. 
ocsAic C. 2, 17. : 
στενοφυλλίέα C. 6, 18, 8. 
στενόφυλλος 8, 4, 1. €. 3, 

16, 7. 1 
στερεὸς C. 2; 4, 4,584 20, 2. 
στερέωμα navis 5, 7, 3. 
στέρησις 1, 2,. 5. C. 6, 4, 2. 

6, 6, 6, 5. 6, 16, 8. 
στερητικὸς opp. τὸ κατ᾽ εἶδος 

C. 6, 6, 3. rie li 
στέφιφα 0. 2, 115499 
στεφάνη 5, 6, 2 
στεφανήπλοποι 6, S Ἔν 
στεφανώματα 6, 1,2. 6, 6: 
55545 * $053; C. f 13, 1.- 5i 
18,2. 60, 14,7. 6, 16, 7. 6. 
18, 3. 60, 19, 1.5572 

στεφανωματικὰ εὐώδη τὰ ἄν: 
o7 καὶ οἵ κλῶνες 1, 12, 4’ 
ἔχει τὰ σπέρματα κάτω ὑπὸ τι 
ἄνϑος 1,18,8. φρυγανικὰ Tuc 
ox 6, 1l, 1 enumerantur ibd: 

| ᾿ξηρστατὰ τῶν Pisco C. 4 
3, 8: 9. "6 6j 6E»: . 3,19, E 
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᾿στεφανωτέδες μύρριναι ὕ, 8,9. 
: στεφανωτικὰ C. 1, 4,2. 2,2,2. 

| Ent viOL διαλήψεις φύλλου 

: σεϊλβηδὼν 5,4, 2. 
67.9 Q0g 3, 11, 4. 5,11, 1L. 

. στλεγγὺς πυρὸς 8, 4, 3. 
. στοέβη φρυγανικὴ σαρκόφυλ- 
| . 4061, 10, 4. 2 dicta 6, 1, 3. 
στοιχεῖν ὃ, ὃ ; 9. .8, 18, 5. 
στοιχειώδης χριϑὴ 8, 4, 2. 
στοιχηδὸν 1, 11, 4. '3, 12,7 
στραγγίας πυρὸς C. ὃ 21, x 
στραγγουρέα 7, 6,8. 7, 14, 1. 

9, 11, 10. 
στρὰγξ 9, 18, 9. 
στρεπτὸς ὃ, 13, 2. 
στρέφειν 9, '9, 2. ἐν 15, 3. 
φύλλα C. 2, 19, 

Nyrieteeihe e κόμης 3, 

^ 
TO 

στρύβιλὸς 3, 5, 6. 3,9, 1. 
στρογγύλα ξύλα 95, 1,1. 55,5; 

3. σπέρματα 7, 39, 2. radix 
27,9): 95- y 19,:0; 

στρογγυλόκαυλος T, δὲ 9. 
στρογγυλόλοβος 8, 5, 
στρογγυλότης 4,12,2. b 10, 4. 
στρουϑέον 0,4, 8. 60, 8, 3. 
στρούϑιος 2, 2, b. 
στροῦϑος 4,8, ὃ. 4,4, 5. 9, 

12, 5. 
στροφεὺς Qvod!» 5, ὃ, 4. 5, 

6,4. 5,9,8 
στρόφιγξ ὅ, 9, 4. 6. 
στρυφνὸς 8, 12, 4.9. 8. C.2, 

8, 2... 2, 15, 3. defin, 6, 1, 3. 
6, 16, 1. 8. 

στρυφνότης 2, 14,1. 
39. 60, 12, 6. 

SAP EAKS: 9, 18, 11. 
7, 15, 

E262; duo genera, alterum 
somnum alterum delirium et mor- 
tem afferens 7, 15, 4, συνώνυμοι 
9, 11, 5. ὑπνώδης describ. .9, 
11, 5. 9, 15, 5. 9, 19, 1. 

60, 1, 

ἘΣ τῷ, 
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στρώμνα 4, 8, 4. 
στρωματεῖς 4, 2, T. 
στὺξ C. 5, 14, 4. 
στυπτηριώδη ὕδατα. 2, 9, 1. 
στυπτικὸς C. 6, 14, 7. 
στύφειν C. 6, 5, l. 
στύραξ inter aromata 9, 7, 3. 
συγγεννᾷν 3,1,5. C. 5 1 
συγγενὴς C. 1, ID; ....3, 
συγγράφεσϑαι 9, δὰ 4. 5. 

2, 11, 3. 
συγκάειν 1, 13, 3. €. 5, 9, 
συγκάτακλείεεν 0..:2, 1 8, 

2.19, 16 
συγκαταρθρεῖν C. 1, 19, 1. 
συγκαταφέρεσθαι C. 5, 12, 11. 
σύγπεισϑαι 1, 2, 1. 3, 18, 9. 

9, 18, 2. 
συγκλεέειν C. 5, 12, 6. 
συγκρένειν γένος πρὸς γένος 
C. 1, 8, 2. 

σύγχυσις C. 5, 8, 1. 
συγχωρεῖν 0. 2, 9, 5. 9, 9, ὃ. 
συξυγέα parià folio pinnati 3, 11, 

9. 9,12, 7. ὃ, 13, 5. 3,:15, 4. 
συκάμινος αἰγυπτία ἀν ὅς 7. 

5, 9. 
9, 6. 

C. 

8 

4,1, 5. describ, 4, 2, 1. 1ra- 
ctus. e trunco 1,xL, 7 .41, 14, 
2. καρπὸς l, 10, * 10. $1,098, 
1. flos 1, 13, 12s, 13, 4. 
ἀσαπὲς 5,4 yi2. εὔκαμπτον 5, 
6, 2. πρωΐκαρπος C. 12 17; 1. 
ἀπέπαντος μὴ ἐπικνισϑεῖσα C. 
2, 8, 4. — 1, 9, 6. 4, 4, 8. 
5, 8, 4. 5, 7, 3... C. 1, 17, 9. 
2; 9, 8. 2; 15,» 11.- 9, 24/4 
τὸ συκάμινον 6, 6, 4. 

συκαμινῶδες δουὸς 3, 7, 4. 
“συκὴ αἰγυπτία — κερωφέα 1, 

11,2. 1,14,2. describ. 4, 2; 1. 
συκῆ. τις Ἰδία περὶ τὴν Ἴδην 3, 

17, 4. 5. 
συκῆ ϑαλαττία 4, ὃ, 2.  describ. 
,.4,,.6, 9. 
συκῆ ἰνδικὴ 1, 7, 3.  describ, 
4,4,4. C.2, 10, 2. 

συκῆ radix 1, 6, 4.4 1$7/2. 

22* 
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9. 
tor 1, 8, 1. 

1, 10,5. 9. 4, 

καυλὸς v. στέλεχος 1, 5, 1. 
κράδη pA ἐκ τ 
φύλλα 1,.3, 5. 
7; & cortex 1, 5, 2. μήτρα 
1, 6, 1. ξύλον 1, 5, 3. 5, 6, 
1. ὑγρότης ὀπώδης 1:12; 2i 
9, 9, ὀπὸς C. 1l, 16, 7 
Xu 1, τις :0,«*2$4 04 
1. 2, 8, 3. 5, ?, 9. χυλὸς 
μελιτώδης 1, 12, 1. ὀλυνϑο- 
φοροῦσαι 9, 7, ἃ ἔρινα πθο- 
απόπτωτα 5, "7, 3. σπέρμαέξα 
1, 11, 4. 6. βλάστησις 9,4, 2. 
3 5, 4. 9, 0,2. 41,9,01,:8. 
propágatió : 2,t 3 92. 2, 2, 4. 
€. 1, 89, 1. ἐκ weyyoouíóog 2; 
254.5 Cj L.9, 42^ veulkarat 
2. 1$» Ὁ, 9, Ὁ, 4. S, 92, 
7, 6. 7, 6, 12. €. 2,:14, 11. 
πολυστελέχης fit 1,.8; 3. προ- 
μόσχευσις 2, 9, 3. φυτὰ συ- 
κῆς 2, 9j 4. lo/sersuóg 2, 8; 
1.- vay iul 3, N: 4. εὐαυ- 
ξὴς Ὁ: πρωΐβλαστος 
C. 1,. 15.1 hri tog. 4, . 13, 
9. εὐπαϑέστατον Δ, 14, 12. — 
did: εἰς ἐρινεὸν 2| 2.4. 
,9, Ll ἐκ λευκῆς μέλαινα 2, 

3. 1. Ὁ, .δ; 3, 1. χώρα ε- 
δεινὴ οἰκεία 2. 5, 7.. morbi: 
4, 14, 2—5. infesta viti Ὁ, 3, 
10, 6. | multa genera: 2, 6, 6. 
C. 5, 1, 8. ἀγρία 1, 8, 2. ἤμε- 
ρός 1, 14, 4, .3, 17, 5. πρώ- 
icu ὄψιαι 1, 5,.2.,02, 8,.£. .cC. 
1, 18, 3. C. 4, 11, 2. πρῶΐ- 
καρπος 1, 17, 1. δίφορος C. 
5, 1, 6. λευκομφάλιος C. 5, 1, 
9, ᾿λακωνικὴ 2 77$ (1,9 (25:8; 
1. 0.8, 6,6. 0. 5,1, 9... xv- 
πρία in Creta. 4, 2, 3. obyv- 
σπτία 2, 3, 7. in Ponto 4, 5,3. 
in-dns, Tylo 4, 7,8. — 3, 3, 8. 
4, 1,5 1. 4, 18, 1. ..$$,.:/9,. 6. 

(1540. 8, 1.1, 6,8; ^ 1, 11, 6. 
1, 20, 55 924 1,74, 2,88. 2... 2, 

59, 37 Ὁ 10,79.1. 29 21, d Ὁ. 

INDEX RERUM ET VERBORUM; 

σύμμυδις C. 2, 19, $m 
συμπαϑὴς C. 1, n 4. 4 62. 
συμπαϑεῖν ὃ, 7, ug 
Meg ade err Lo 

3,3,2. 3, 4, 2. .8, 5, 3. 
3, 6, 6. 8.' 3, 7, 9. 10. - 8, 
8.9, 17,:15.58; 18:59 x 
2.4. 5,2,2. 5, SII 
8. 4. ὅ,.9, Μ 5,0309 e 
6, 5..16; 12, 3811607: 7p du 

σύκινον ξύλον 5,8, 8. 
6007 fructus ficus Ádnege 3, 1, 

5. αἰγύπτιον 6, 4, 2. 4. — ἢ, 
13,.8;: Ὁ. Ὁ... δου ον 
2, 14, .4.; $, 1, 7. MP 
6, 11, 2. 

συλλαμβάνειν €. 19 18; 8 
συλλέγειν C. 6, 11, 16. 
συμβάλλεσθαι 8, Ἴ, d.i. 
συμβαίνειν ἐκ τῶν συμβεβη- 

κότων σκοπεῖν C. 1,21,4. )gmto 
συμβεβηπὸς C. 2, 17, 8. ὁ τοῖς 
συμβαΐένουσι dix oAo v disi 073,4: 

25; 9k 
12, 3. 06,5,1. 6, 

σύμβιος C. 2, 17, 5. 
συμβιοῦν 2, 1 2. 
συμβλητὸς C. ᾽, Ὁ.) 4. 
συμμετρεῖσϑαι C. 6, 18,.4. 

17,74 
κατὰ συμβεβηπὸς $4 9, 

συμμέτρέα πρὸς "τὴν ὥραν € -᾿ 
10, 5. 

C. 2, 9, 12. 
2—00.. 1,14. 4; 
19, 4. k 22, 2. 
6, 9. 4, 16, 3. (om 

6, 19, 3. 6, 20, 1l. A 
σύμμετρος C. 6, 12, 6. 
συμμύειν 9, D, 7. 

4, 11, 4. 5, 3, 5. 5,6, 3. 5 
7, 4. . 0. 2, 9, 9. 11, ᾿ 9, 16, 3. 

1,-16; 2. 

* 

-— ἄνϑη ἔνια νύκτωρ συμμύει ᾿ 
C, 2, 19, 1. 

22, 4. 
συμπαραλαμβάνειν 0.5,8,7.. 
συμπαραμιγνῦναι 90/115:6. 3 
συμπάσχειν C. 5, 10, 19. 
συμπεέθιΐστασϑαι 5, 5, 2. 

τροφῆς καὶ ἀέρος. 
κράσεως 0.6, 10, 

5 1, 1429; d: 

Aic "Ue 

2, 9, Sd 
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INDEX RERUM ET VERBORUM. 

 GvumtouiauQvsuv ὁ, 1, 1. 

ΤΕ συμπεριφέρειν 7, Api dg 2, 
συμπέττειν O, νὰ y» 85375 
| συμπιλεῖν 3, 7, 
συμπίπτειν "€. L 4, y 
συμπλέκειν C. 5, 0,4 

: συμπλήρης 4, 11, 10, 
συμπληροῦν C. 1; 9, ὅ. 
συμπνίγεσϑαι C. 6, Ed. 6. 
σύμπτωμα ὃ, 4, 7. εἰ, 8, 1. 

᾿συμπτωματικὴ i 1, 15, 1. 

| 

συμπυκνοῦν C. 5, 4, 2. 
συμφανὴς C. 3, 18, 2. 
συμφϑείρεσθϑαι 4, 45, 2. 
σύμφραξις C. 5, 1], 3. 
συμφράττειν C. 6, 1l, T. 

: Ad ri 5, 16, 9. -- ὕειν 
12, 3, 9, 2, 6. 

1 t PR C. 3, 6, 5. 
4 9 1. 4,4,58. 

| Bdpgoaxs ὁ, 2, 6. C. 5, 5, ὃ. 

| evugovsicSat C. 1,:1, 1. 
8, 8 

σύμφυτον ϑερμὸν 1, 11, 1. C. 
25.00, 71,€1 2: 14, d: 3, 17, 8. 
3, 21, 9... 5, 5, 2. 

6, 

σύμφωνος C. 4,. 11, 10. .6, 
11, 13. 

: συμψαύειν 1, 11, 5.8, 5, 2. 
E συνάγκεια C. 2; 
συνάγειν φύλλα ᾿συνηγμένα εἰς 

ὀξὺ 8, 10, 8. 8, 11, 
: συναγωγὴ 8, 10, ΓΝ 
συναίτια 9, *6, 
τυνακολουθεῖν. n. 2, ,9,.9 C. 

ΕΣ ΜΙΣῸ .9, 319; 5, 7,2. 
6, 3, 1. 6, 9, 2. 

τυναλλοιοῦν "C. 9, 17, 5. 
urpvoltígtur C. 3, 23, 1. 
ὠυναναβλαστάνειν ὃ, 4,. 2. 
u«rovavewtyvvotoruS, 8, 8. 
᾿ἐυναναπληροῦσϑ'αι 4, 13, 4. 
uivvravegégsct ct C; 5, 1, 1. 
«iv vevéAutiuv C. 5, 0, 3. 

2,.1 3. C. 1, 18, 
ἰὐνανϑρωπευόμενα ξώα 3, 

341 

συναπολαύειν C. 0, 8, ὃ. 
459 MUN arn UD C. 3, 10, 3. 
συνάπτειν 8, 18, Δ. 4,4, I. 

4, 4,8,0. 4,10, 8,1] ΦΉΙ, 
8. τὸ, 18, 2..1C. 6, b 

συναπορρεῖν C. 6, 17, 1. 
συναρτᾷν 1, 2, 5. 
συναύξειν 9, 19, 3. 
συναφὴ C. 4, 12, 8. 
συνδηλοθαϑαὶι 1, 1, 8. 
συνδιατηρεῖν 6, 6, 10, 6. 
ded ew vi 2ysk 8, 6,5. Ὁ. 

1, 3, 5. D, 14, 3. 6, 9, 0. 6, 
11, 9. 

συνεϑίξειν 9, 16, 9, 
συνειλεῖν C. 3, l4 8. 
συνιέναι ὑγρὸν C. 2, 19, 3. 
συνεμβαένειν C. ó, ᾽δ, 3, 
συνεκπέττειν C. b, 12, 12. 
συνεκπυροῦσθϑαι C. 6.1,5 
συνεπραένειν 3, 13, 2. 
ovve&urtisiv C.1, 13,9. 
συνεκτρέφεσθαι 8, 8, 8. 
συνεκτρέχειν C. 5, 0, 11. 
συνελίττεσϑαι 4, 7, 9. 
συνεμφαένειν 1, 32, 2. δ. 8, 

1. 0.06, 9, 11 
συνεξομοιοῦν Οἱ 2») 9. 8. 8, 

9, 4. 4, 11, 5. 
συνεπάδειν 9, 10, 4. 
συνεπιλάμπειν C. 4, 4, 12. 
συνεπικάειν C. 5, 11, 6. 
συνεπιμαρτυρεῖν Ὁ. 8, 16, 6. 
συνεργάξεσϑαι 0, 8, 3. 0.3, 

12, 1. 
συνεργεῖν C. 2, 18,1. 

4, 8, 4. 
συνεστηπκῶς καρπὸς 8, 18, 6. 
δητίνη 9, 2, 2. — 6, 2; 6.. 6. 
3, 12, 2. 4,:.3,^ 4j 4, 12, 9. 
4, 18, 2. 

συνεστραμμένα ξύλα 9, 11, 2. 
—9;18, 9; 4,8, 5. 7. 9, 4, 8. 

σύνεσις αἰσθητικὴ C. 45:2; 8. 
δυνεφέλκεσθϑαι 0. 4, 13, 5. 
συνέχεια florum 6, 8, 4.. 2,10, 

9. nutritionis C. 1, 12, 4. 

9, B, 1. 
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cvvéyec9 ar 3, A 4. 
συνεχὴς OC. 1,5, 1;: 10,7. 

3, 7, 8. 4, 6, 2. AES 4, 
14, 1, 

συνέψειν C. 1, 21, 9. 2,2, 4. 
6, 18, 9. 

συνήκειν 98, 11, 1. 3, 12, 7. 
9, 18, 5... 8, 14, 2 

συνημεροῦσϑαι 6, 3, 8. 
συνηρεφεῖν 3, 1, 5. 
συνηφρεφὴς locus 5, 1,13. 
συνϑερομαέίνειν C. 1, 3, 4. 
συνῶεωρεῖν 1, 14, 4. 
cvvix tec o. C. 4,13, 6. 
συνιστάναι C. 1, 8, ὃ. 

3. — συνίστασθαι C. 3 
2. 4,12,3. 6,8,8. 

cvvoQóv "C. 9, 18 As 
σύνορος 3, 3, "6. 8, 2, 10. 

8, 7. 
σύνταρρος 3, 75:91. B, ἐν 7. 
συνταρροῦσϑαι C..8, 7, 
συντήκπειν Ὁ, 6, 18, 2. 
σύντηξις Ὁ. 1, 22, 8. 
συντηρεῖν 8, 11, 7. 
δυντίϑεσϑαν 9, 17, 2. 
σύντομος T, 1, 4. 
σύντονος C. 2, .9ὰ.1. 
σύντροφος C. 5; 5, A4. 
συριγγίας. κάλαμος 4, 11, 10. 
συρματῖτες κόπρος 2, 1, ὃ. 

45 8, 1, 
συφροὴ δακρυώδης " 6, 8. 
μώδης γῆς 7, 15,2 
tu E 3.. τ 
4... NH, 4. 

συσκάπτειν C. 3, 12, 1. 
συδκεπάζειν C. 2, 7, 4, 
σύσκπκιος 9, 20, 6. 
συσπᾷν 4, 6, 6. 
συσπειρᾷν 4, 9, 6. 4, 4, 18.. 
συσσήπειν C. 3, 22, 4. 
σύστασις τῶν ὅλων 0. 1, i3, 5; 

καρποῦ C. 1, 20, 2. - ἡ πρώτη 
C. 6, 4, 4. 6, 6, 1. — O0. 1, 
11, 8: 3 1, 10. 6, 6,.6. 6, 
10, 1. 

ἀμ- 
ΞΞ 9, ὃ, 

3, 4. 1, 5, 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 

συστέλλειν C. 1,8,3 1,15; 

συστοιχέα 6i gi 9,6.. 6,6, 
σύστοιχος C. 6, 4, 2. 
συστροφὴ 9, 2, lI * 
σφαιρέον in quercu 3, 7, 4, 5. 

— fructus cupressi C. 1, 5, 4. 
σφαιφοειδὲς βρύον ^M 1t 4. 

᾽ , 

dod t 4, 14, 6. 8, 6, "ἢ 
€.3,24,3. 5,9, 6. 6,10, 5.. 

σφακελισμὸς 4, Ἰ4, 2-83 
10, l. C. 5,:9,:1. 6. δ᾿ 

σφακπὸς frutex 6, 1, 4. descr. 6, 
2, 9. | 

σφένδαμνος montana ξυγέα 3 
2, 15... A campestris - 
γλεῖνος 9, 3, 1. radix 8, 6, - 
flos 3, 3, 8. radi T 4 4 
genera 3, 11, l. usus 1, 9, 6. 
zvxvov 5, 9,.9. — 3, 6, 15 ὦ 

σφηκχέον 4 4, 8, 7. 
σφὴν C. 2, 15,4 . * 
σφηνοει δὲς ἔνϑεμα C. 1, 6, ed 
σφοδρότης C. 5, 12, 2, 6. Xe 
σφονδύλη. animaleulum 9, 14, ἃ 
ὄφόνδυλος 8, 10, 4. -— τ 
σφραγὶς 5, 1, 2. 
σφύρα 2, 5, 4. Ὁ. 1, 6, 8... 

9, 3. 
σφυρέον 5, 7, 8. 
σχάσις συκῶν C. 2, 14, 4. 
σχεδιὰ 5, 8, 2. 
σχῆμα foliorum. 89, 10, 3. 
ὅλα 3, tb, 10 5 35 B δὲ 
12, 7. .9,:17,:5. 7 1 8. 

4 6, 1, 2. Ὁ, 2, 2, ἫΝ 
σχηματισμὸς C. 3, 
σχηματοποιεῖν 9, 4, »' 10. 

» 

σχέξα 9, 9, 1. 
σχίξειν. 15 19} 6. 9230 5 1 

1,.9,.41. 3 6, 2. ὃ 1, 2. 

6, 10... 5, 9, 5. 6, 1 5. 
σχίσις φύλλου 3, 11, 1. ort 

7, 25. 0» στελέχους 5, 16, 8. 



ταξέφυλλος l, 10, 8. 3,18, 
“ταριχεύειν 4, 2, 2. 9, 

| cé oos C. 3, 6, 3. 

Dno a u i 

ν᾿" . 
ὃς 

nera-et deserib. 4, 12... Syriacus 
..9, 7, 1. inter aromata 9, 1, 3. 

radix sicca suaveolens C. 6, 11, 
1 

, 

ie ; INDEX RERUM ET VERBORUM. 343 
* ! t? " 

σχέσβα 8 ἘΣ 4.1.5...» 20:6, ; C. 
jozeese 6 Bh Bs, 2. :5, 5, 4. 6. 6, 18, d 

κρόμυα 7,,4, 7. σχοῖνος λέϑινος in mari rubro 
χοινιὰ 4; 12, 2. 4, 7, 9. 

| σχοένιον 4, 8, 4. "uh 15, 1. 5, σωματικὰ olov πνεῦμα πῦρ C. 
7, 5. 1, 125.5. 

σχοῖνος καυλὸς L 5 33 [51 8, σωματοῦσϑαι €. 60, 11, 14. 
1. inter λοχμώδη 4, 8, 1l. ge- σωματώδης C. 5, 14, 17. 6,11, 

7. 6, 19, 3. ὕλη ὁ. 6, 12, 5. 
σωμάτωσις C. 6, 11, 14. 

δ... 

X 

. Taivía 4, 6, 5. 
᾿ταινιοειδὴς fueus 4, 6, 1. 
: τάλαφος C. 5, 6, 6. 
| ταμιεύεσϑαι 9, 8, 1. 6, 3,2. 

9,2, 8. C. 3, 1, 5 
τανεία 4, 15.3: 
τάξις 0, 6, X. 
ταξιόξωτος 1, 8, 3. 

ταρροῦσϑαι "C. 9, 23, 
ταρρώδης ῥίζα 6,7 Qt 

ταχυβλαστὴς C. 4, dud 
|: af piti C. 4 

, 

'“ταχύγονος C. 4, 3, 6. 
᾿τεπκμαέρεσϑαι 0. 3, 11, 6. 
τεκνοῦν 9, 18, 10. 
τεκτονἕα 5, "ls 6. 
τεκτονικὴ χρεία D, 1, 12. 5, 
215,774. 

᾿τελειογονεῖν C. 1,11. 9:.,8, 
M8, 1. 

τελειοκαρπεῖν 1, 13, 4. 5... 4, 
8,8. 0.3, 0, 9. 6, 4, 3. 

τέλειος C. i, 16, 6. 
τελειότης διαιρετέον τὴν τ. C. 

4, 4,1." 
τελείωσις οἰκεία C. 1, 10, 6. 

| 1 κατὰ A" i. e C. 

? 

τελειουργεῖν C. 2, 9, 6. 
τελεσφορεῖν 8, 7, 0. 
τελεσφόρος C. 2. 6, 4. - 3,23, 5. 
τέμνειν ligna, quo NNNM 9, 

1, 3. 
τερέβινϑος δυβουὸν. ἀφέησι 9, 

1,2. 
τερέτριον 5, 7, 8. 
τεράμων 8, 8,6. 8, 11, 1. 

9, 2l, i4 4, 12, 1. 
5, 18, 
vus Mia C. 4, 12; 3. 
τερήδων D, 4, 4. 
τερμένϑινος $23; 22" 
TÉQ uiv Q'og ἄγριον ᾿ἀείφυλλον 1 

9, 3. in Syria 3, 3, 1. in In- 
dia 4, 4, 7. βλάστησις 3, 4, 
9. fructus 3, 4, 4. genera et 
deser. 3, 15, 3. resinifera 4, 
16, 1. 9, 1, 0: .€. 6, 11,15. 
fert ἐξέαν C. 2, 17, 1. lignum 
nigrum ét densum 5, 3, 2, — 5, 
d T 9,2, 193:9,:9,.4. s^ * 
7.8. 0. 2, 17, 4. 6, 14, 4 

τεσσαρακοσταῖος 8, 2, 6. 
τετανὸν φύλλον 8, ll, 1. 

12; 5.. 3, 15, 6... ; 
τεταρτημόριον 9, 11, 3. 
τετραγωνία ὀψιαίτατον 8, 4, 

C. 
Ὁ, Ὁ, 32. 

3, 

τετράγωνα ξύλα 5, 1, l. 
τετταράκοντα cL τ. uique C. 

5, 12, 4. 
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τετραετία, C. 3, 8, 7. 
τετράλιξ ἀκανθῶδες. 6,4, 4. 
τετράξοος 5, 1, 9. 
τετράστοιχος ᾿κριϑὴ 8, * 2. 
τετραστοιχέα 3, 18, 18. 
τευτλίον φύλλα v oniilsT, 10, 

4. ῥίζα σαρκώδης 7, 2,8. πα- 
ραβλαστάνεν 7,2,2. 5. 6. "ἐμ» 
φλοιοσπέρματον 7, 9, 2. sal- 
suginem amat C. 2, 5, 9. spe- 
cies: 7,4,4. —7, 1, 2. 8. 5. 
Cm P4 139 X4. 
4, 13, 1. 6, 11, 5. 10. 

τεύτλον λαχανῶδες μονόρριξον 
1, 0,707 £& 0225156? 5^ 
5, 9$. EN 3, 2. 

vcevutAlc 7, 7, 2. 
τέφρα C. 3, 17, 1. 5,6. 10. 6, 

19, 4. 0,20, 2. πικρὸν C. 6, 
9, ̓Ω. 

τέχνη μιμεῖται τὴν φύσιν ω}, 
18, 2. συνεργεῖ τῇ φύσει C. 
ὅ, A, τὰ κατὰ τ. Ὁ. 6, 8, 
3. T. καὶ σύνεσις C. θ, 11, 2. 

τηκτικὸς C. 6, 1, 3. 
T1] Avg 9, 17, 2. 
τίγρις δ, 4, 1. 
τιϑασεία 9, 2, 2. 
τιϑήνησις 0:$, 305 18: πὰς 
τιϑύμαλλος 9; 8, ΕΣ 9, 2117 1, 

species 9, 11, 3. 9, 15, ὃ." C. 
4, 6, 9. 

τίλλειν 8, 2, 5. 
τίμιος 9,.6, 3. 
τιτραΐένειν 5, y^ 5. 
τιτρώσλειν €. ὅ, 16, 3. 
τέφη τολύροιζος, d 6, 5. πο- 
AvAozov 8, 4, 1. dep £x τί- 
φῆς 2, 4, ^ C. 4, 4, 5. ma- 
türatio 8, 2, 6. —. p ἧς 1:*38, 
8,3. 8,9, 3... 4, 4; 5:1 4, 
5, 2, 9. 5, 6, 12. 

τέφυον C. 1, 10, 5. 
τμητικὸς C. 5, 13, 7. 
τομὴ modi 2, 2, 2.- καλάμου 4, 

1394. plantarum vitis Ὁ, 3, 13. 
vitis €, 3; 19, 1. — 5.9] 2; 1. 

INDEX RERUM ET VERBORUM. : 

τοξικὸς HN 1, “νὼ 
τῦπος πρείετωνήβῃ, δίας καὶ ὃ 

ραπείας 2,2, 9. τόπων gs; 
μεγάλη διαφορὰ πρὸς ἐς | 
καὶ ἀκαρπίαν 9, 3, ταν: Ξ 
ρεῖν δεὲ κἄτὰ τοὺς τόπους 4. 
10, 1. τ. ποιοῦσι διαφορὰν 8, 
2, 11. τὸ συγγενὲς τῆς φύσε- | 
cg ἕχαστον ἄγει πρὸς τὸν οἷ- 
κεῖον τόπον C. 2, 7,. Ξ τοὺς E 
τ. δεῖ καλῶς ποῖσε πρὸς τὰ 
πνεύματα C. 9, 06, 9, τόπων 
πολυειδία ἐν τοῖς μεγάλοις 0 ὕρε- 
σιν 8, 2, 5. οἰκεῖος v, ἐν ὦ 
εὐθενεῖ C. 2, 16, 7. 3,8, € 
οἰκειότατος τ. οὗ ἡ cbe | 
τὴ γεννᾷ OC. 3,6, 7. οἰκεῖος 
2, 9, 3. 4, 1, 1. ὍΣ; 16, 11. 
L ?2, 2..3, 7, 1. 29,40 2. 
5,.1,.0:- 9j 17, 3. σύμμετροι 
ibd. τόπων διαδροθαὶ 3,2, 9.. 
C. 2, 7, 1../3, 17, 9.. ebrQo- 
φος 3, 3, 4. τραχεῖς 3, 18,5; 
Mockoi- 4, 1,:29.^ A 4 9 Ὁ. 
9, 12, 1. zo GOL 8, 2$ XE 
ὕπτιοι C. 5, 12, 7. ϑερμοὶ, 
μᾶλλον εὔοσμοι C. 6, 18; T7. 
πάντες τ. μετέχουσι TOV φαρ- 
μᾶάχκων 9, 15, 2. -- 23, 5; 6. 
3,3,1.2 44 L' AUN 
6, 8, 5. 8, 6, 5. €; 1; 0 539. 
1, 8, 3. L 183, 11.9 95 9 
5, 12, 7, ssa 

τορνεέα 5, 7, 3. ἴω 
τορνευτήριον 9, 6, 4. 
τορνεύειν 4, 2, 1. 
ἐἑοσάυτὰχῶς ὃ, 759: 

τραγάκανϑα 9,1, 3. 
9.15, 8. 

"dar ἄμπελος 4, 14, 6. Et 
5...0.. 5,.9, 10, .5, 10; 13. 

D MT 4, 8, 12. 
τραγοπώγων 1, 1, ]. 
τραπεξέα ὃ, 10, la 

τραύματα περισκαπτό ντων 4 
14,7. — 9,9, 5. €. 558 ἢ 

^w 
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τραχὺς--πολύο οζος 1, 
τρ. δυςβλαστὲθ C. 1, 
αχύφλοια 1, 5, 
14 .9. 

fog ev ἕχαστον τρέφεται τῷ 
| οἰκείῳ C, 6, 19, 1. — 0, 4, 2. 

8, ὅ.: “τὸ 
8. 1 
Qo eo 9, 

“ἐριακοντάχοα ὄσπρια 8, 2, 8. 
τρίβολος ἀκανϑώδης 6, 1, 3. 

describ. 6, 5, 3. —3,1,06.- 
174,1. 6, 5, 1. 7,8,1. 8, 7, 2. 
τροίβολος aquatieus 4, 9, 1. 
A dd τετριμμένη ἕξις Q.^ 2, 

4, 
dor rais ὦ, 14, ὅ. C. ᾿ 10, 5. 
τριγονεῖν C. Ἰ, 9, 3. , 13, 3. 
“τρέγωνος 4, 8, ὃ. 
τρίενος κάλαμος 4, 13, 5. *-1, 

5, 5. σπέρματα 8, 11, 5. 
“φριετία €. 1, 20, 4. 
τριμηνιαῖοὸς σπέρματα €, 3, 
^ 24, 2. 
τϑέμη vog πυροὶ et κριϑαὶ 8,1, 

8, 4, 4. . σπέρματα C. 2, 2, 
$c 38, 21, 2. 4, 3, 7. 4, 

| Foe tos 1, 8, 3. 
τριόρχης Ὀ, 8, 6. 
τριπύλιον 9, 19, 2. 

᾿τριφάλυπος ᾿ὄροβοι 2, 4, 2. 

| 
᾿τριφρκαιδεκόργυιξλος 5, 8, 1. 
| τρέφλοπος 3, 5, 1. 
τρέστοιχος ἀριϑὴ 8, 4, 2. 

᾿τριφόρϑὲν C. 2; 9, 13. 
toig vg 2, 6, 9. 

 tQugouevég ᾿ἀδιάντου species 
1, 14, 1. 

| ξριχόφυλλα 3, 9, 4. 6,0, 10. 
| πον planta marina. 4,. 

εριχοῦν 6,4, ὁ 1 
τροπαὶ ϑεριναὶ 1, ὃ. ὅπ.» 10, 

1. 6...2..ὃ, 0.2,19, 1. 3,4, 
1. χειμῶνος 8, 1l, 2. ἡλίου 
€. 3,.11, 6, — C. 2,3, 1. : 5, 
12, Δ. 6, 10, 9. 

τρόπις folii 1, 10, b. mavis 9, 
7, 2. 
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ϑοοαὴ (loci: omnes e libris de 
Causig) ἰσχυρὸν πρὸς ὁμοίωσιν 

45, 1 ἀπὸ ,Uüs γῆς τοῦ 
ΑΝ καὶ τοῦ ἀέρος ὃ, 12, 2. 
quid efficiat 3, 17, 7. cQ. καὶ 
γένεσις ἐκ τῶν αὐτῶν 3,22, 4. 
διὰ τῆς τρ. τὸ τέλεον λ, 6, 9. 
TQ. ὑπὸ τῶν πνευμάτων καὶ 
τοῦ ἀέρος 4, 13, 7. ἡ TQ. ἄνω 
φέρεται 9, 1, 11. αἴ vQ. τὰς 
διαϑέσεις Δλλοισθδεῴ 5, .9, 9. 
ἀλλοιοῦται ἐν ταῖς δίξαις, 6, 11, 
9. τροφῆς πλῆϑος ἐν ὄμβρου 
πλήϑει 1,2, 3. 4; 4, 12. ἐξ 
ἀέρος καὶ ἐδάφους 2, ,13, 1. 3, 
2, l. βελτίους £v εὔπνοις τό- 
ποις 9, 0, 9. ἡ ἐν τῷ σπέρ- 
ματι, 4; 6, 6. ἐν τῷ ἀέρι ibd. 
βαρύτης χαὶ κουφότης 4, 9, 4. 
ὑπερβολὴ καὶ ἔνδεια ὅ, 9, 7. 
σύμμεπρον LJ L X 9, T. 
3, 10, κυουμένη καὶ. πεττο- 
μένη 2. 1, 3. κατειργασμένη 
καὶ πεπεμμένη 2, 17, 6. ἀλ- 
λοιοτέρα ,3, 1, 6. πρὸς τὴν 
φύσιν σύμμετρος 3,0, 6. σω- 
ματώδης 39476, : B 3,21» 2. 
ἰσχυρὰ 3, 21, 4, δεινὴ Hist. 8, 
2,8. μὴ οἰκεΐαι 4, 5. 6. ὦὠμὴ, 
προπεπονημένη 4, 6, 6. dà- 

-λοτριωτέρα 4, 9, 9. γεώδης 4, 
9, 8. κουφυτέρα 4 9,6. 390- 
λερωτέρα 4, 11, 3. . Blosvoo- 
τέρα 6, 14, 2. ἡ ἡμετέρα 4, 

εὐθυποροῦσα 5, 8, 4. 
ἔνη 5, 13, 5, —- 14, A; don 5, 
15, 5. 6, 4,:2.-4. 6. 6, 17, 
11. 12. 

τρόφ ὑμος οὗ 4 ἰσχυρότερα τρο- 
φιμώτερα €. 15, 4. τρ. γῆ 
καταρρεῖ C. 3, 20, 4, γῆ C. 

59,14, 12; — 0,72, 17, 6. τ6, 
4, 4. . 

τροχηλιὰ 4, 3, 5. 
τρόχισκος 9, 9, 1.9. 
τρόγμαλος C. 3, 6, 4. 
τρυγᾶσϑαι C. 3, 15, 9. 
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τρυγητὸς 5, 1, 
TovÉ ὃς 9, 3. 

16, 
vote 5, "i 1. 
τρυπᾷν 3, 16, 
Min dr Tunis 3, 8, 6. 
τρώξανα C. 8, 2, 2 
τρῶσις 4, 16, 1. 

2. 
92, t-€ ó 

Ὑάκινϑος 6, 8, 1—3. 
ὑβρέξευν C. 3, 15, 4. 
ὑβριστικὸς ἄμπελος C. 9, 15, 4. 
ὑγεία 9, 18, 83. 0, 4, 16, 9. 
ὑγιάξεσϑαι 6,3, 6. 0.6,16, 9. 
ὑγιαένειν C, 5, 16, 3. 
ὑγραένειν C. 9, 13, 3. 
ὑγρασέα μυξώδης 8, 18,2. oi- 

νώδης 3, 13, 6. ἀέρος C. 5, 
11, 2: 

ὑγρὸς ὀπὸς 1, 2, 8. “ὑγρῶν δι- 
αἶρεσις 1, 4, 2. σύμφυτον 1, 
8, 1l. 1 σαρκῶδες. vyoóv 1, 
11, 6; τὰ ὑγρὰ χαάλλιον ἀπὸ 
τῶν ἄνω βλαστάνει C. 3, 5, 3. 
τὸ ὑγρὸν ὕλη τῶν χυμῶν C. 6, 
7,1. — 1, 2, 1. 4. L, 10, 9. 
C. 3, 15, » 1,2, 8. 

ὑγρότης ἡ οἰκεία τῶν φυτῶν 
φι..6,, Ὁ. 0,31, .10.. (96. 18, 
5. .4, 15, 4. 5, 9, 2. οἰκεία 
σύμφυτος C. b, 11, 2. σύμ- 
φυτος 1, 2, 4. 
τὴν ἰδίαν φύσιν δένδρου καὶ 
φυτοῦ 1, 12,2. ἐν τοῖς περι- 
χκαρπίοις κατεργασίαν λαμβάνει 
1, 12, 2. αἰτία τῆς ἀποβολῆς 
τῶν καρπῶν C. 2, 9, 4. ἡ ὑ. 
ὕλη τῷ ϑερμῷ πρὸς τὴν σῆψιν 
C. 3, 92, 8, ἡ τῶν δένδρων 
). ἔχει διάφορα εἴδη 1, 12, 2. 
ἀνώνυμος 1, 2, 5. γλίσχρα 1, 
6, 5... 0, 1, 04,04. ὁπώδης 1 1 
ΤΣ 3. A 6, 6, D.. πιττώδης 
1. D. Κι ἐλαιώδης ὅ,. 9, 8. 
ὑδαρὴς 1, 12, 2. .C. 1, 17, 8. 

INDEX RERUM ET VERBORUM. 2 

Á ἅπασα v. κατὰ 

VERE 

9. * A 

τύπος 2, 6, 12. 
Tvg1 ἀμφίβιος , "€ 6. 

Orchomenio 4, 10, 1. deser. 
10,4, Ὁ} 5, 3. 18,1. 
10, ὥς 

τυφλὰ βλαστήματα C. * 2, 8. 
ὄζοι. 1, 8:4. €.:9, 5 | 

T E 

in lacu: 

τυφλοῦν C. 9, 17, 7. | 

T. ΡῈ 
δριμεῖα 1, 12, 2, εὐώδης 1l, | 
12, 2. κούφη C. 1, 7, 4. A 
παρὰ C. NES λεπτὴ C. b. 
12; .3. κομμιδώδης C. 5, 10, 
2. φϑαρτικὴ 06. 4, 16, 8. yó-- 
ψνιμος C. 1, 4, 4. P 6; 45.4.5. 
11,3. : 4, 16,.3...5, 4, 8. he 
βιὸς C. 1, 1, 3: — 3, 18, 2.- 
C. 2,9, 10... Ὁ 

ὑδαρὴς 9,1,1. 5. 06, 2; 1 3: 
2, 16; 1, 3, 1,:8.:6 12, Lr 
6, 14,.2. 

24th» C. $, 9, 9. i 
ὑδατώδης 5, 1, 4. .5, 3, 4. 

C. 6, 6, 8. 6, 8, 3. 6, 14, 2. 
ὕδνον ὑποόγειον 1, 6, 9, ----ὀἴ,᾿ 

lli. 1,955,105. 13. : 
ὁδρεία 2, 6, 3. OS DUELO 
ὑδρεύειν 2, 6, 2. - 6. 9, 6, 6. 
ὕδρευσιυς C. 3, 8, 5 -8,:19,.: 
ὕδρηλος ἢ, 14, 1. 
ὅδρος μεταβάλλει εἰς ἔχιν, 4,1. 
ὕδρωψ 7, 6, 2. 4. 
ὕδωρ ὕδατος σηπομένου καὶ | 

μίξιν λαμβάνοντος πρὸς τὴν 
γῆν γεννᾶται φυτὰ 8, 1, 

πᾶσιν 8, 6. 6. 
τὰ περὶ τὰς ἀνϑήσεις. €.:3; ; 
2. ταὰ ὑπὸ γῆς C. 2, 19, 
qualis mixtio sit ntilis C. 2, 
3. Qvvo» 2, 2, 11. Ὁ, 2, 6, 
ἐπίρρυτον 5, 9, 9. 0. 3,8, 3 
ναματιαῖον 2, 2, 11. 8, 7,. 
C. 1; 19, 5. 2, 5, $9. 2,6 



ἐκ. διὸς 2, 6, 5. 7, 5,2. 8 
7T 86. 1; 19/5. 2,6, 

E3,8,3. 3,9, 5.. 6,8, 7. 
"ed»tov 4, 7, 8[. C. 2, 4 
2,5,5. 9,8,3. 8.11, 81} 4 
15, δ. 5,:10,. Ὁός ὁ θὲ :18,* 5. 

«κατὰ κεφαλῆς 4,10, 7. €.6,18 
᾿ς 10, ἐκ τῶν ὀχετῶν 7, 5, 2. C. 

6, 8, 2. ὀχετευόμενον C. 3, 8, 
9. πηγαῖα 9, 4, 8. φρεατι- 
«ov C. 2, 6, 3. ὄμβριον, λι- 
μναῖον, στάσιμον ibd. ὕδατα 
πρῶτα 6, 8, 3. C. 1, 10, 5. 
2. 4, 11. εὔκαιρα 8, 1). 6. 
ὡραῖα C. 2, 2, 1l. πάρωρα C. 
4, 13, 4. "duoi C. 2, 2, 2. 
ϑερινὰ C. 1, 18,.8. χειμερινὰ 

- C. 2, 2, 1. 2, 4, 10, πὶ τῷ 
ἄστρῳ C. 3, 4, 1. ὄψιον 8, 8, 
E, βόρεια, νότια, C. 2, 2, 8. 
νυκτερινὰ C. 2, 6, 1. ἐπίγεια 
C. 2, 5, 1. πότιμα, ψυχρὰ, 
ἁλυκὰ 7, 5, 2. €0.2,5,1. às 
πτομερὲς, ἄοδμον, à ἄχυμον, δι- 

* w 1 
02- 
4 

w 

ειδὲς C. 6, 19, 2. παιδογόνον 
9, 18, 10. πιττῶδες ὃ» 1, 6, 

HE C. 1, 5, 1. 

3 
 vscoOor 8, 11, 3. 8,*0,:.6, τιθ, 
Ε ..4, 8. 
| ὑετὸς θ, 4, 4. πρῶτοι 7, 7, 8. 

: ἠρινοὶ C. 2, 1, 4. C. 6, 17, 6. 
: ὕλη opp. εἶδος καὶ μορφὴ 1, Ἰ2, 

2. ὕλης πλῆϑος C. 1, 10, 3. 
ἑκάστῳ ἐκ τῆς οἰκείας ὕλης ἡ 
τροφὴ C. ὅ, 10, ὅ. 5. ὑγρότης 
ὕλη τῷ ϑερμῷ πρὸς τὴν σῆψιν 
C. 3, 92, 3. περιττωματικὴ C. 
L 14, 3. 0.4,3,4.. 06, 7; 1. 
6. 6,8,3. 6,12, 5. 6, 17, 12. 

ὕλη ἀγρία 1,9, 2. 4,5,8. αὖ- 
TOUT. μεταβλαστάνει 2, 4, 4. 
διαφοραὶ ὕλης 5, 9, 1. 
πηγήσιμος 4, ὅ, 5. ὅ, T. οἱ- 
κοδομικὴ ibd. ᾿δύρεργος εὔερ- 
γος 5, l, Il. 11.  veoxevrog 
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C. 6, 17, 7. — herbae 2 
stres C. 3, 20, 7.. 3, 21, 

ὕλημα τὰ ἄλλα opp. δένδρα l, 
10, 6. 4, 5, 1. ἐλάττονα 3, 
9, '6. ἴδια 4, 3, 11. — ov 0c. 
νάμεις 9, 18, 1. — 1, 5,3. 1, 
6. mot" 9. 18, 1. 4, 4, 5. 12. 
4,6, 1 4,10,1. 5,9, 3. 9, 
16, 4. 0.1, 3, 5. ^1, 10, 6. 
3, 1, 1. 0, 12, 10... 6; 14, 6. 
6, 17, 9. 

ὑληματικὰ C. e 1l, 10. 
ὑλικὸς C. 6, 6, - 6, In. 
ὑλομανεῖν C. 3, t 9. 
ὑλοτόμος 9, 9, 3. 
ὑλώδης C. 9, 14, 5. Δ 6, 17, 9. 
ἡμενώδης C. E 7, 4. , 19, 1. 
ὑμὴν σπέρματα d» 4. EK νος καὶ 

δερματικὸς 1, 11, 5. λεπτὸς C. 
1, 17, 4. 2d 10, 3. 0, 6, 9. 
C. 1.19, 2. 

ὑπαέδριος 4, 5,9. 4, IT, Ὁ. 
5. ds 0. 9,18, 1. €: 1, 17,3. 
4, 12, 9. 

ὑπακούειν C. 1, 15, 1. 2, 12, 
1,0479 €. 5, 12, 9. 

ὑπάργιλος γῆ 9, 4,587 
ὑπαροῦν 8, 11, 8. C. 3, 20, 8. 
ὑπεναντέος 5, 1, 3. 
ὑπεραέρειν 4, 8, 10. 4,6, 8. 

6; 6,74. ὦν 2, 7, 2.405. ἘΠῚ 7. 

ὑπερβάλλειν 8, 2, 9.. 9, 7, 1. 
C.. 5, 12, 1. 

ὑπερβλαστάνειν C. 1, 20, 6. 
ὑπερ λαστὴς C. 1,.20, 6. 
ὑπερβολὴ Οἱ ὅ, 8, ὃ. 5, 12, 

1... δὲ 14, 8. 

ὑπεργάξεσϑ'αι 8, 1, 6. 
ὑπερεέδειν C. 2 18, 2: 
ὑπέρινος 9, 14, 2. 
ὑπερέσχειν C. 1, 15, 3. 
ὑπερισχύειν C. 3, 18, 2. 
ὑπερκαρπεῖν C. 2, 11, 2. 
ὑπερομβρίαι C. 5, 3, 7. 
ὑπερπαχύνειν C, 5, 1l, ὃ. 
ὑπέρπυρος Ὁ. 1, 21, 5. 
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ὑπερτεένειν 4, 13,1. 
8; 11; 5; 

ὑπερτοκεῖν C. 2, 11, 4. 

7, 5, 5. 

ὑπέρυϑρος 3, 18, 4. 9,4 7. 
ἡ περῷον C. 1 7,32; 
ὑπήνεμος C. ΕἸ ̓δ, 9. 
ὕπνος O9, 9, 1. 9, 20, 4. 
ὑπνώδης στρύχνος Ὁ, 11, 5. 

ϑάνατος 9, 18, 4. 
ὑπόβαϑρον 5, 7, 6. 
ὑποβάλλειν 2, » 3. μέρος τι 

φυτοῦ 0. 8, 5, 4 
ὑποβι βρώσκειν 4, a 
ὑπόγλισχρος 7i 18, 
vz0yviosg C. l, 1» TN ἫΝ 4, 3. 
ὑποδεὴς 8, 1; 
dr MEE ἢ 9, 13,1, 
ὁποξύγια 4,8, 14. 7, ooh nto 
2 4. r0. 

ὁπ ήδεσὲρ 2, 6, I1. 4, 13, 4. 
C. 4, 4, 1. 6, 55 8, 6, 19, 1. 
ὡς πρὸς v. λεγόμενον C. ες ἢ 
2. ὦὡς καϑ'' v. ϑεωρείσϑω C. 
1, 18, 2. ὡς ἐξ v. εἰρήσϑω C. 
2, 5, 5. 

ὑποκαϑαΐρειν Ὁ 12,9. 
ὑποκαταβαΐένειν 4, 8, .10. 
ὑπόκεισϑαι C. 3, 4, 1. 
ὑποκείμενος καρποὶ 1, 12, 2. 

0, 1, 6, 10. 2, 14, 4.. 2, 11, 
CM UE $37.65 2,9. δὴ 5 
15. £571. 69,2" Ὁ 
17,127. 

ὑποκονίειν βότρυν 2, 1, 5. 
ὑποκόνισις C. 9, 16, '3. 
ὑποπόπτειν 8, 18, 9: 
ὑπολαῖς Ὁ. 9, 17, 9. 
ὑπολαμβάνειν C. 3, 9, 2. 
ὑπόλειμμα C, 1j 41, 39,55; t, 

9. 09 13S Oi 
ὑπόλειψις 58,1, 1; 
ὑπολείπειν ἵ; 2,4. 
ὑπολιπὴς 8, 13,2 2. 
ὑπόλεπρος 3, 14, 2. 
ὑπόλευκος C. 2; 4; 9. 
ὑπολίπαρος 9,7195 0, 
ὑπολοπᾷν 9, 1; 4; 
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ὑπομονὴ C. 5, 16, 3. d 
ὑπονεάξειν 8, l, 6. 1 

ὑπόξανϑος δίξα 9, 12, Ἢ: 
ὑποπαράβορρα δένδῥα, 5, 1 

11. 

ὑποπέλιος φλοιὸς 8,11,1. 
ὑπόπετρος γῆ Ο. 8. 20, 5. 
ὑπόπικρορ 9, 11,:&; τ’ ) 
ὑποπίπτειν c. 3, 12,..3. 4 

6, 9. 
ὑπόπφεμνος 2, 1, 3. 
Keds 8, 14. 
deo LUE 2 23. QTevr; 
οἷὰ 2, 5, 9. ete παραφυὰς t 
1,2,2. — C0. 1,18.1, 5:35 9 

ὑποσήπειν C. 6, 10, δὺ .f. 
ὑποσκάπτειν 2. 173 3. ΠΕ 
ὑπόσκιος χαρπὸς C. 1,:17; 8. 
ὑπόστασις 9, 8, 8. κολλώδης 

C. 5, 16, 4. γεώδης C. 6, 7, 4. 
ὑποστρόγγυλος offe 8, 8, 9 
ὑποτίλλειν 3, INC 
ὑποτομὴ 90 2,.2. 
ὑποφαΐίνειν καρπὸν 9, 5, 6. 
3,12, 4&4 7, 13,9. €. 5, 1,2. 

ὑποφέρειν 9, 14, 4. 
ὑποφύεσθαι 8, 13, 2. 14; " 

2. €: L, 1L, 8. 3 
ὑπόφυσις 4, 15, 1l. 
ὑποφυτεύεσθαι C. 3, 10, 5. 
ὑποχοιρὶὴς ἢ, 7,1. 1,.11.4.. 
ὕπτιος τὰ v. τῶν φύλλων Ἃ 

IO, 2 3, 14, 2. C. 2, 19, 
2. umo) φοένικος 2, 6, Ἢ 

- ἄμπελος v. τμηϑεῖσο, 4, 14, 6. 
C.5,9, 13. τόποι, C, 512 7 

ὑπτιότης ποιεῖ τὸ πρανὲς E 
10, 2. 

ὑπώπια 9, 20, 3. 
ὑπώρεια C. 3, 6, 7. 
ὑ στέρα 9, 20, 4. 
ὑστερεῖν C. 9, 24, 2, 
ὕστερον TO 1 255 € 

1, 10. 
ὕφαμμος 1, 6,12. 6, 5, 2. 8, 

11, 8. €. 9, 16, 8. 4j. 1,8. ] 
ὑφάπτειν 9, 8,3. |. 

6..23}.3,.,6. 

"uds B 
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'φειμένον τὸ 0, 14, 12. 
«£o 8, 10, 1.40.9, Bd 
pire 1.2, 5. 

de. 
ακὸς 2, 4,2. 3, 15, 8. 8, 
US S 4-9. 10, 8, 1,74. 
108,9, 2..:8, 8; 4. 8, 5, 2.8, 

: 38, 4. 6. 0. 4, 12, 1. 7... 4, 15, 
188. 8.05,:6, 11. (5, 15,:5..:0, 

| :9, 9. 

᾿αλάγγιον 8, db 9, 11, 1. 
αντασέα C. 5,1 ἣ 
«pay δες ἡ ὄστρυς 3, 10, 3. 
'ἄραγ 9,/5j. 2. 
᾿ἄρμακον ἔναιμον 4, 71,9.. Àv- 
τικὸν 9, 16, 5. διαφοραὶ 0.0, 
13, 4. ᾿πλεῖστα ἐν τοῖς ὄρεσι 
Ὁ. 6, 13, ὅ. ἐν Sl uide pé- 
oct C. 3, 10, 3. .λόγῳ € 
6, 12, 1:5 0, 14, 4. 2. 9, 15, 
2. 9, 17,:1. 2- .C. 6, 13,.8. 

"αφμακοποιὸν ἔϑνος 9, 15, 1. 
"χρμακοπώλης 6, 2, b. 9, 

Ius 152, Ὁ 18,.4..5. 
ἀρμακώδης HT καὶ ὁποῖς 
4, 5, 1. "τόποὶ 4, 5, 2. | 9, 15, 
1. 4. δυνάμεις C. ᾿ 13, 5. 
rr 9,.3. 9, 8, γάλα 

; 15, 4. 
] On 
9; 7,2,:.9, 8,1. 9, 14,0 4. 

: 6.2 1, 5. 6, 11, 1. 15. 6, 
E15 2: 0; 18, 1 
payavor-ciipos. ces edulis 
| 2, 12, 8. 7, 18, 
ícxov 3, 8, 6. 
αυλέα 2, 2. 12. Ο.30, &, 325. 
ελλόδους describ. 8,. 16, 3. 
1,9, 3. 8, 9, ὃ. 

b eios τυ y 2.4. 9, 
17, 1. 4, 15, 1: 5, 39, 6. 

? ἕω e—oto(fn, ἀκανθώδης 6, 1, 
9. 6, 4,1. 6,5, 1. 

»ηγὸς γένος δρυὸς ,3,. 8), 3. 
F βλάᾳεησις 3, 4, 2. ὀρεινὸν 3, 

. INDEX RERUM ET VERBORUM. 

χυμοὶ 6. 6, " 6. — . 

949 

kv quem 9, 15; 445 45:06; 
16, 

jp 2odiode 9, 12, 3. 

Φ. 

9, 1. lignum 3, 8,2. 5,1,2. 
fructus 3, 8, 2. 3. vetustae ad 
Jliam 4, 13, 2. 

φήμη 4, 18, 2. 
φϑαρτικὸς C. ὁ. 5,8. 
φϑεὶ ̂ i ἐξ αἵματος διαφϑαρέντος. 
..-Ὁ. 
Vip ἐν ται τὰ φυτὰ ὑπὸ τοῦ 

ὁμοίου διὰ ΡΝ ὑπερβολὴν C. 
1; 21, 5. 

φϑειροποιὸς πίτυς 2, 2, 6, 
φϑινόπωρον 4, 7, 4. 5,1, 4, 

C. 6, 20, 4. 
φϑέσις C. 4, 3, 4. 
φϑορὰ φϑοφῶρ ἀρχοὶ σ, ὦ; 110 

6. αἴτια C. 4,.2, δένδρων 
ab οχίθυμα. vi 4, i 11 - 14. a 
partium iaetura. 4, 15. a radi- 
cibus ewe 4, 16, 5. 9 
€. 4, 6, 2 σπέρματος 6, 4,4 
8. «8, 18, 1. ἢ ὅλως ἢ εἰς 
καρπογονίαν C. 5,.8,.2. μι 
ται ταῖς ὑπερβολαῖς 9, 14, 
βίαιοι 5, 16, 1. τέλεια ὅ, "A 
4. ἐκστατικὴ 6, 7, 5. — C. 2, 
1092,! 2;:f*, 9. 4, 4,:.5. 4, 
123, . 6; 5, 6, 3.- b, 8, 1. 5, 
11. 5, 15, 3. δι 17, 1. 6,17,8. 

giimósiv 9, 10,1. 
φιλόξωος 3, 12,..9... 25.145 4. 
φιλόϑερμος C. 2, 3, 3. 
φιλόκοπρος 2, 7, ὃ 
δ ΜΕ, 

φιλόσκεπα FAR δ. 
φιλόσκια 6, 1,: 6.4.0.8 
φιλόψυχρα 3, 2, 4. 3, 3, 
4,1,3. 45,1. C.2 

φέλερα 9, 9, 1.8. 
φίλυδρα 2. 1, » Fi 

2, 4. - 4. 5, 6. 
9. 6, e 6. ἄν 

6, 7,. 6. 



. Ἢ 

$50 INDEX RERUM ET VERBORUM. ἂν 

φιλύκη ἄγριον “ἀείφυλλον l, 9, φουνιποῦς Dioni 10, 25 Tp 
3. 8, 8, 3. ὀρεινὸν 3, 3, l. 
βλάστησις 9, 4, 2. fractif. 3, 
4, 4. liguum 5, 6, 2. 9, 7, T. 

φέλυρα φλοιὸς 1,5,2.5. στρέ- 
φει τὰ φύλλα Ι, 10, 1 5» 
19, 1. καρπὸς ἄβρωτος ; 12, 
4. 9,4, 6... C. 6,12, 7. óo&- 
νὸν 3, 3, 1. φιλόψυχρον 4, ὃ, 
1.5.0. 2, 3, 3. ἄρρην καὶ 8- 
λειὰ 3, 10, 4, num sit καχρυο- 
φόρος 3, 5, 7.. lignum 5, 8, 3. 
5,51. δὲ 8; 9.05, 01, 0. o 
9, 4,/2. 59; 11:1. :9, 18, 1.38 
3; 17, 5:74, 4,1, 54, 8; 1.54, 
15555. 51, 2, 5, 85915 19, 
Ἄς 3,2053. 51922; 55 

φιλυρέα 1, 9, 8. 3, 3, 3. 
φλέγμα 9, 11, 9. 
φλὲψ, bd 3.6. 1,10,2. 3. 10. 
φλέως jnter λοχμώδη 4, 8, 1. 

πὸς 9, 15, 
6, 9. 10. 

φοῖνιξ ἥμερον P. 1, 9 
ὃ, φλοιὸς l, 9,52 ΡΝ α 
6, 2. ξύλον᾽ 1.5: 
5, 6, 1. φύλλα 1 » 10, ἫΝ 1 
14, 2. αὐξητικὸς εἰς μῆκος 1 
9, l. C. 3, 7, 4. X«Uw 
χης καὶ μονοφυὴς 2, 0, 9. 
τῷ ἄνω πᾶν τὸ ξωτικὸν. d. 14 
2. d y s. » 1. ᾿ἐγχέ 
piod, 4, 11. 12,3. 8 
16, 1 σπάϑη ἧς 6, 6. καρ 
πὸς 1, 21, 1. 1, 14, 2:3 
der da 2, 8, 1. 4, 4, 13. — d 
γένεσις C. 1, 20, 2. σπέρμα 1 
1L, 12992,5256 L 9, LA 1, 19, 2 
4, 2, 1. πρόςφορον τὸ ̓ ἁλυκὸ 
C. 2,9, 3. φιλόϑερμον C. 2 
3, 3. δυραυξὴς €.^L2. 85:9 

ἀμφέβιος 4, 10, 6. in lacu Qr- quomodo φύεται 2, 2, 2.6.. 4 
chomenio 4, 10, 1. describ, 4, 4, 2i .€.. 5, 221. “ὦ: ̓ φυτεία 2 
10, 4. . pars subradicalis edulis 6, 1l. ϑεραπεία 2; 6, 2—5 
4, 10, 7. 4, 11, 12. C..8, T i. ὀλυνθάξουσιν 5 

φλύγινον. τὸ ἄγριον 6, 8, 1. 8, 4. 2, 9, 15. nutritio 4 
φλοΐξειν 3, 106,9. 9, 20, 4. ET, nunt emoritur 4, 1€ 
φλοιορραγὴς 4, 15, 2. 6; 9, 1. €. 5, 17, 83. usus 2, 6, € 

18, 3. 9,. 4, ἃ, γένη 2, 6, 6. 7. 8 
φλοιὸς defin. 1, 2, 6,  differen- — 13, 7. 4, 1, 5. ἄρρην, ew 

tiae 1, 5, 2. 3,10,1. "in foliis «-.1, 13, 5.. 2, 6, 5. 15, 18, 1 
1, 10, 9. in floribus 1, 10, 10. 
cortice abstracto arbores mori- 
untur 4, 15, 1; κύριος, ézizo- 
λῆς. 4, 15, 1. 
detrahatur 5, 1, 2. 0.3, 18, 3. 
5,17, 1. — 1, 2, 1. 3, 17, 1. 
4, 6,9. 9, 5, 1. 9. — C. 5, 15, 6. 

φλοϊσμὸς 9 1, dL. 
φλοιώδης δίζα 5,6; 7. 
φλόμος μέλαινα 9, 12, 3. 
φλὸξ inter στεφανωτικὰ 6, 6, 

PN 2T 
φλὸξ flamma 5, 9, 3. 8. 
gon inflorescentia oryzae 4, 4, 

10. fructus κεγχρωδῶν 8, 3, 4. 
καλαμώδης ἀπόχυσις 8, ὃ, 4. 

quibus arboribus : 

quáe loca inhabitet. 1,3,.8..071 
6, 2. in Graecia ἄκαρπος 2, P 
8. 3,3,5 Nr Bz 
bylonia optima 2 0; £5 EM 
5.5 6/2; 3) Libya 9, 6, 2 
4, 8, 5. Aegypto 2, 6,.2: 25 
4, 3, 1. 4 257. Phoenicia : 
6, 2. Syria optima 2, 6, 2.- 
1.0316..2, 9;14 Creta διφυ 
2, 6, 9. India4,4, 8. Gedr 
sia fructus crudi letiferi 4,4,1 
ins, Tylo 4, 7, 8, Delo 4, 13, 

φοῖνιξ marína 4, 6, 2. descri 
4, 6, 10. 

QoLvixó φυτα ἐντ τῷ αὐλῶνι 
Συρίας 2, 6, 5. i 
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φόνο 
; ονώδης ocu 6, 4, 6. 
Zu 15, 1. 5,3, 5. νεανι- 

C. 1, 17, 2. ap C. 3, 

φορὲς 4, 16, 
᾿φορμὸς 2, 6, 1. 
“φορὸς yn Ὁ. 8, 2 3. 
φράττειν 9, 5, 

qe. * . 

᾿ 6.- 
ἀτρακτυλὶς 6, 4, 6. 

|. 14, 5. συνεχὴς C. $559 

φρέαρ 5, 6, 5. 
φρεατιαῖζον ὕδωρ, Ο..2, 6; ὃ. 
9o ἔσσειν. πεφρικότα φύλλα 3, 
9, 4. οἱ κῶνος 93, 9, 5. 

φρύγανον. defin, 1, 3, 1. 
"govyovix& 1, 3, 6. 1,5, 3. 
ID; 5,75. 1, 9, 4. 1,13, 3. ὃ, 
HT. 3. OU, 5.6, 5, 1. 352, 
8:052, 3$,:2..:9, 7,12. ' ὃ, 
19, 1. 

φρυγανώδη 4. 23 119. 
5.9, 1. Ὁ, 6, 3. 9,5,2. 

: φρύγειν 1, 13, 3. 
φύκιον 4, 7, " 
φῦκος 4, 6, 2 
φυκώδης 4 , 7, ̂6. 
φυλακὴ C. 4, 11, 10. 
φυλλάκανϑος 1, 10, 6. 7. |.6, 

1,3. 6,4, 1. 6, 5, 3. iei 
φυλλικὸς 3, 5,5..89, 95 3, 

18, 11. 
φυλλοβολεῖν 1, 9, 3. 6. 7. . 8, 
ἐν Te. 13, 1 65 1. 8:1, 9.5 C. 

91, T. (9, 15, 1. 
pviioBoita 1, 9, 6. iila τῆς 

qg. C. 2, 9, 7. 
φυλλοβόλος 1, 3 δ 1.1.4. 3. 

1, 9, 3. 1; 14, 3. 3,2, 1. C. 
1, 11, 6. 2, 17, 2. 2, 18, 1. 

φυλλομανεῖν S, 1,.4. 
φύλλον compositio 1, 10, 9. ém- 

γινόμενα κατ᾽ ἐνιαυτὸν 9, 1; 3. 
τῷ καρπῷ φυλακὴν παρέχει E. 
20, 2. differentiae 1, 10. 7, 9, 
1. infinitae 6, 1, 4. positio 1, 
10, 2:1; 85 6,.2,:8. .7, 9, 9. 

kou ". 
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10, 5. 6. ὅλον 
φύλλον 8, 11,3. τὰ καϑ᾽ ἕκα- 
στον ὃ, 1l 3. 9,18, 5. στρε- 
qóueva í E 19, L ἀπογω- 
νιούμενα 2, 16, 4. iai 
1, 10, 8. κεχλιμένα ὃ, 9, ὃ. 4 
3, 14, 9. πεφρικότα 3, 9, 4. 
κεντητικὰ 8, 9, 6.* ἐπεστραμ. 
μένα 3, 9, 3. 6. ἐπακανϑέ- 
ζοντα 3, 10, 1. 6, 4, 1.  dogi- 
δὲς 3, 14, ἀκροσχιδὲς, με- 
σοσχιδὲς 3, un 1. πολυσχιδὲς 
6, 2, 8... 6, 5, 1: εἰς ὀξὺ συν- 
ηἡγμένον 8, 10, 11. ἐπικεχα- 
ραγμένον ἃ, 10, 9. 0, 2, 5. 
αὐχμηρὸν 3, 9, 4. 6, 2, 5. 
τριχώδες ὁ, 2, 8. στενὸν 6, 6, 
10.. 8, e K περιφερὲς "13. 4, 
4. 8,98, ἀγωνότερον T7, 6, 
2. Tdi d 18, 8. δασὺ 
8, 7, l. 7, 4, 6. μανὸν ἢ, 4, 
6. οὖλον ibd. . δερματῶδες 6, 

] ^ 7,94, 1. 

2,1. σαρκῶδες 3, " 5. B. 
παρὸν 3, 15, 4. 6, 6. 8, 
7, l. περιττὰ 8, 12, οἷ κω- 
good ne. 9, 15, 4, δρυώδες 3, 
16, 1. ἀγνῶδες 3, 18, 4. πρι- 
νῶδες 4, 14, 1. ἀσφοδελῶδες 
6, 6, 9. σκολυμῶδες 7, 4, 5. 
ὠκιμῶδες 3557532: καλαμῶδες 
9,585, ες "eo didec 712 618, 1. 
κιχοριῶδες 9, 16, 4. σκιλλῶ. 
δὲς 9, 18, 3. 

φ ὕύλλον ἀρρενόγονον ϑηλύγονον 
9, 18, 5 

bpm (tm σπέρμα σιλφίου 6, 3, 
l. 

ASIE ΝΟ IM ἃ, 11, 8. 3, 12, 
9.3, 13, 5... 9,8,2. €. L 11, 
6. 2, 19, à. 

φυλλορροία 3, 183, 4. €. 2, 
19; 2. 

φυλλοφορεῖν C. 3, 9, P 
φυλλώδη ς σπέρμα], 3,2. ἄνϑη 

8, 3, 8. δυνάμεις 9, 8, ὃ; 
φῦμα 9, 11,1. 



φυσιμὸς 9. 4, ? 4 

εἰσιν C. 2, 7, 1. 

«τῶν 1, 1, 1. 

4. 2; T, 1. 

καὶ αὐτόματον ἵ .2, ἰ, ἣν 
σικῶς Opp: 
eee eee y prey 

φυ- 

6, 4, 2. 6. 

45 6,:4. 
4, 16, 3. 

φυσϊολόγοι 3, 4; 4: . C. 6, 3, b. 
φύ cbg ἀρχὴ ἐν ἅπασιν ἡ φ. Ὁ. 

, 9, 9. 6, 17, 10. ἐν αὑτῇ 
di ἀρχὰς ἔχει. C. 1, 16, 10. 
τὸ αὐτόματον μηνύει τὴν φύ- 

ἀεὶ πρὸς τὸ 
βέλτιον ὁρμᾷ C. 1, 16, 14. οὐ- 
δὲν ποιεῖ κατὰ μέρος Ὁ. 1, 2, 
4. -μάτην C. 1, 1Ὁ Lot 
ἔϑος ὥςπερ φ. γέγονε C. 2, 5, 
5. 98,8, 4. A, 11, 5. συνα- 
κολουϑεῖ τῇ ὥρᾳ 7,2,9. opp. 
τόπῳ 1, δ 1;.54j 9, 9. opp. 
πηρώσει 1, 84. πρότερα τὰ 
τῆς φ. C. 2, 1, 1. — φύσις φύ- 

C. 4, 4, 10. δέν- 
ὄρου €. 1,. 18, 5. γένους 3, 
18, 1. τόπων 3, 8, 5. 3ερ- 
μοῦ 1,19, 4. ἀέρος καὶ ἐδά- 
φους C. 2, 14, 2. φύσεως με- 
ταβολὴ καὶ ἔκστασις 0. 8,1, 6. 
κρᾶσις C. 2; 8, 4. τὸ συγγενὲς 

παραϊλαγὴ 0.52, 
ΤΡ: ὁρμὴ C. 2,19, 4 ED 
2. — τὸ ἴδιον τῆς 9. 8, 3, 

- τὸ κυριώτατον C. 2, 11, E he: 
oixsiov €. 2, 160, 8. τὸ ἐνδεὲς 
C..9; 20, 2. τὸ πολὺ ΟΣ 4j 1, 

— ide L.N:2» o5 10, 9. 
1, 12, 4. C. 1, ὦ, 2.4, .18, 
4-4 1,2; 09 Mb 3. ἑχά- 
στου 2, 7,2. 9. 1, 21, 8. τα 
4,9, 2. dim 1$ 1: 1512, 
9. 3, 9,9." 9; 2, 3. €. 2, 2, 
2. 8, 17, 7. σύμμετρος πρὸς 
τὴν ὥραν C. 1, 10, 3. οἴκεία 
C. 6, 12, 2. ὑπολειμένη C. 6, 

ἐκ θεραπείας Q2; 

Qvcsía 1j δ 2. 

. πα ἡ πᾶσα. 
iotum plantae corpus C. 
φύσεις i. e. genera aut. f 

φανωματικὴ 6, 6, jd 
νικὴ 6, 1, 4. 6, 6, Ἂν; ἱπέξ 
6, 6, 2. óiróoov c. 4 
μέα i. e. unum genus 9, 
C/2,:17/ 1.:- 3; 19: 88 
4. διαιρετέον τὰς φ. Ὁ, 
19, — ἥθ 4, δ, 9. 
1 Σ Ü 

6 .^O 1 29 13. 1, 20, 
l. 5. 1,22, 2. 2,3, 7.2 
4, 1. 7. 2,11 2. 2249€ 
P 15,3, 8 To RUM 
3,7,7. 8,10, X πύον 
15,1. 6, 4, δὲ 6, 8, 5. $ 
10, 9. , 

Peta due 
goods 2,5, μεταβολαὶ κατὰ 
qx 2,9 li περίχομος 3, » 
4. πυκνὴ μανὴ €. 1,.8, 8 
modi et rationes C. 1l, 1546 
ἐαρινὴ C. 1, 6, 38. μετοπωρινὴ 
C. » 12, 2. 3, 4, 1.— 1, 8, 
25.2, 16, 1. 005 10, S] δὲ 12: 
69,8, 2 8.4, , SM 
5, 15, ὃ. 9, 17, 6. 

φυτεύειν 2, D, On LoN 13, 4. 
ἀπὸ δακχρύου 9, 1; 4. - 2 

φὕτευμα C. 3, 5, 2. 55] 1 ὅ. 
9, 24, 1. 

φυτευτήριον 2,2, 4. 2, 5, 3. 
6 B TN 0.3,8, 1 3,5, 1 

2:0:85:0,:9: 5 
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Im Verlage von B. G. Teubner iu | 5belpzig ist erschienen 
dnd dureh alle Buchhandlungen zu bezieheu: 

C. Crispi. Salusti 

| Catilina et lugurtha. 
Aliorum suisque notis 

illustravit 

Rudolphus Dietsch. 
Vol. 1. Catilina. Vol. II. fugurtha. 
Preis 1 'Thlr. 2 Preis 1 Thlr. 15 Ngr. 

Der unterzeiclinete Verleger kann diese mit kritischen und er- 
klárenden Anmerkungen reichlich ausgestattete Ausgabe des Salust 
nicht besser empfehlen, als durch einige Auszüge aus den eiu- 
stimmig sehr günstigen Recensionen, welche die praktische Brauch- 
barkeit und den wissenschaftlichen Werth der Ausgabe ausser alleu : 
Zweifel setzen. 

Die Heidelberger Jahrbb. f. Litteratur (XXXVII. Jahrg. 
4 Doppelh., Seite 632) áussern darüber: 

,Dass die nicht unbedeutenden Arbeiten früherer Erklárer des 
Salust bei dieser Ausgabe, welehe einen üusserst umfassenden 
Commentar in Noten unter dem Text liefert und wirklich keinen 
zum Verstüándniss und zur vollen Auffassung des Sinnes nur eini- 
germaassen nóthigen Punkt unerórtert gelassen hat, nieht unbe- 
achtet blieben, war zu erwarten ; übrigens trágt dicic Arbeit iu 
allen ihren Theilen ein durchaus selbststándiges Geprüge und zeigt, 
wie umfassende uud gründliche Studien der " Herausgeber mit dem 
Schriftsteller gemacht. hat, dessen berichtigten Text er uns vorlegt, 
ausgestattet mit einem so genauen und sorgfültigen Commentar, 
der in den Hánden des Lehrers, wie auch zum Behuf des Privat- 

- studiums der Schüler, gute Dienste leisten wird οἷο. "ἢ 
Neue Jenaische Litteraturzeitung 1847. Nr. 40: 

»Nicht zufrieden, aus den Leistungen seiner Vorgánger das 
Bedeutendste zu benutzen und aufzunehmen, hat der Verf. Vieles 
ergünzt und erweitert; anderes einer neuen Prüfung unterworfen 
und schürfer bestimmt; nicht Weniges durch Scharfsiun, genaue 
Kenntniss des Salust'sechen Sprachgebrauchs, gründliche Beweis- 
führung, sichere Methode der Entscheidung nüher oder zur Ent- 
scheidung gebracht etc. ete.** 



Zeitschrift f. Alicrüittmewienetiiihelt "1848. Se : !56: A 
»In der vorliegenden Ausgabe begrüssen wir die. Frucht ge E 

wissenhaften Fleisses und iuniger Befreundung mit den. chriften 
des Salust, Der Herr Herausgeber hat sich nirgends mit.den 
Ergebnissen früherer Erklárer begnügt und diese ohne einzelne x 
Prüfung in seine Ausgabe aufgenommen, sonderu überall [m ; 
stündig geforscht und :selbst da, wo die Untersuchung bereits - 
als abgeschlossen erschien , diead von Neuem begonnen ete.** m 
Aus Schneidewin's Philologus E. (1846). S. 681. 

,Die Ausgabe des Catilina und Iugurtha von Rud. Dieisdh:t 
ist unstreitig die vollstándigste und auch werthvollste Bearbei- - 
tung dieser Geschichtsbücher, und überhaupt eine der besten ^ 
Erscheinungen auf dem Gebiete der latein. Litteratur, welche . 
die letzten" Jahre gebraeht haben. "Wiewohl der Verfasser dn | 
der Interpretation des Salust nicht wenige treffliche Vorgánger. 
gehabt hàt, so brachte er doch einen so selbststándigen ire 
geist zur E; 'klárung seines Autors mit, dass man sich wirklich | 
verwundern muss, wie es nach den Arbeiten eines Fabri, Ger- - 
lach, Herzog und Kritz noch móglich war, so viel neues Es 
zu kónnen. In der Kritik zeigt Hr. D. ganz den sichern Takt. 
und die eindringende Schárfe der Hermanu'schen Schule; es ist. 
kaum eine schwierige Stelle, wo Hr. D. nicht zur Entscheidung 3 
einer schwankenden. Leseart oder Interpretation eiu neues τι X 
wichtiges Moment beigebracht hat. Für die Kenntniss und. 
forschung. des Sal. Sprachgebrauchs ist die Ausgabe des Hed 
D. epochemachend ; seine schnarfsinnigen Untersuchungen gel ον 
bis in das kleinste Detail und erstrecken sich in umfassender - 
Weise auf alle Erscheinungen der sprachlichen Darstellung. 80. 
dass der Commentar, namentlieh zum lugurtha, an neuen und | 
sehr feinen Spracherórterungen überaus ergiebig geworden . dst. — 
Doch ist es nicht allein die. kritisch-grammatische Exegese , die 
Hr. D. in seinem Commentare verfolgte; mit derselben Sorgfalt - 
finden wir auch die im Sal. noch so vernachlássigte historische - 
und antiquarische Seite der Erklárung bedacht, Hr. D. vergleicht - 
immer genau die Nachrichten anderer Zeitgenossen und Historiker . 
mit den Ueberlieferungen des Sal., prüft. bei abweichenden Be- 2 
richten mit Unbefangenheit und echt. historischer Kritik die . 
Glaubwürdigkeit seines Autors, giebt endlieh in zahlreiehen 
Anmerkungen sehr schátzbare Andeutungen, um das Urtheil über | 
die. historische Kunst des Sal. und die psychologische Wiürdigung . 
seines Charakters festzustellen. Da so keine Seite der Erklürung - 
unberücksihtigt geblieben und der Commentar bei dem eom . 
pressen Druek sehr umfangreieh geworden ist, so kónnen wir 

die Ausgabe des Hrn. D. nicht in die Reihe der Sehulausgaben | 

'stellen, wenn auch bei manchen Noten diese Tendenz mag vor- 
gewaltet haben; die treffliche Arbeit ist, wie wir sie beurtheilen, 
bloss für Lehrer und Philologen bestimmt und verdient auch die - 

volle Beachtung der rómischen Geschichtsforscher und Litterar- - 

- historiker.*' Karl Halm. — — 
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