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Boekbespreking
DE TUINBOUWGIDS 1948.
Een zeer lijvig, maar toch handig bock. is de tuinbouwgids 1948. waarin tussen stevige
scheidingsbladen, gerangschikt zijn de verschillende onderdelen: kalender. instellingen
. en verenigingen. een algemeen gedeelte (statistische gegevens, lonen. belastingen en'Z.).
cen algemeen technisch gedeelté en daarna de groenteteelt, de fruitteelt. de bloembollenteelt, de boomteelt. de bloementeelt en de zaadteelt, Besloten wordt met een aantal
I

artikelen. Het boek is dverigens zeer goed verzorgd en vertoont een ideaal bruikbaar·
heid. De overzichten van gegevens zijn in dit vijfde jaar van verschijnen ;;teeds meer
geperfectionneerd. De illustratie, vooral met veel kaartjes. is bijzonder practisch ..
De t1).inbouw raakt de bosbouw vooral in de afdeling boomteelt. De boomkwekerij
toch. waarmede wij bosbouwers zoveel te maken hebben. trekt zeer onze belangstelling.
Zo treft ons in de eerste plaats een zaaitabel. waaraan indertijd onze vereniging haar
medewerking heeft verleend. een tabel over enten en een· ~overzicht van wIjzen van
vermeerdering van vele soorten, een over de toepassing van groeistoffen en een omtrent
ziektebestrijding. Maar het algemene gedeelte bevat en schat van gegevens, die ook
vpor ons van belang zijn. Zo treffen wij daar een practisch stel overzichten aan van
maten en geWichten. uitgebreide weerkundige gegevens met veel kaartjes, waarvan
sommige echter nog wel voor verbetering vatl?aar zijn. waarbij ook een uiteenzetting
wordt gegeven over de moderne weerberichtgeving. Eveneens is interessant het over~
zicht sociale voorzieningen. belastingen, zegelrecht en pachtzaken. alsmede een over~
zicht van een groot aantal publicaties. Technisch noem ik nog de kwaliteitscontrole. overzichten over mechanisatie. eleCtriciteit. nieuwe en verbetering van bestrijdingsmiddelen,
F11Çl'emene ziektebestrijding. meststoffen enz. enz.
De ginds is verkrijgbaar door overschrijving van f 350 op de postrekening van
de Directeur van de Tuinbouw. 's Gravenhage, nr 325:425.
F .. W. B u r g er..

Pl'oduction et commerce international du liège. Rome.
1947. 168 bI.
Uitgave van het Instituut international d'agriculturci
Bureau temporaire en Europe de la F.A.O., samenge~
steld door Dr Ernst Palmgren.
In dit werk worden het gebruik van kurk, de ontwikkeling van de productie ervan
en de handel erin, en de tegenwoordige toestand terzake uitvoerig en' systematisch behandeld. Met betrekking tot de internationale, handel erin bevat het een groot aantal
uitvoerige statistieken. met name betreffende de uit~ en invoer yan de productie-landen.
Van 1930 tot en met 1946, en de wereldhande1sbeweging van 1925 tot en met 1939.
Bijgevoegd is een kaartje, aangevende de natuurlijke verspreidingsgebieden ...van de
kurkleverende Quercus tuber L. en de in Z.W. Frankrijk groeiende Quercus occidentalis
Gay. De!e gebieden zijn: Portugal. W. Spanje en S;paans Marokko, Frans N. Afrika,
Z.W. en Z. Frankrijk, W. en Z, Italië en de Italiaanse eilanden. Er nadrukkelijk op
wijzende, dat de gegevens in verschillende opZichten onvoldoende en tWijfelachtig zijn,
concludeert de schr. dat de jaarlijkse productie aan ruwe kurk ongeveer 310,000 ton
bedraagt. De helft daarvan wordt geleverd door Portugal. Met hoeveelheden. minder
dan de helft van die van Portugal. volgen dan als belangrijkste gebieden Spanje en AI.
{l"iers.
Een uitvoerige bibliografie sluit de publicatie..
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