Ingezonden Bèrichten
VEREENIGING TOT WAARBORG VAN DE HERKOMST VAN
ZAAD EN PLANTEN VAN DEN GROVEDEN (W.H.G.).
Den 16den Februari hield de Vereeniging W.H.G. haar Algemeene
Vergadering te 's-Hertogenbosch, onder voorzitterschap van den heer

E. D.· Van Dis set. directeur van het Staatsboschbeheer. De geldelljke toestand 'van de V cre.:nining maakte een verlaging van de kosten
der contrOle mogelijk, een maatregel die. nu de kweekers ernstiQ gebukt
gaan onder de huIdige crisis, van veel belang is Voorts werd onder
algemeenc instemming goednekeurd oni f 100.- uit de 'reserve te stoften
in de kas van het Crisiscomité.
Uit het jaarverslag bleek. dat het ledental steeg tot 32 (vorige jaar 26).
terwijl werden afgeleverd 1095.5 kg zaad, 17.012.000 l-j. planten en
11.656.000 2-J. planten. Bovendien werden 3.562.000 planten onderling
verhandeld. De oogst van dennenzaad in ons land was ruim voldoende
om in de béhoefte te voorzien, zoodat de leden wederom uitsluitend inlandsch zaad uitzaaiden.
Het is verheugend. dat kan worden vastgesteld, dat de gebru'ikers van
zaad en planten van den groveden meer en meer den waarborg, dien het
koopen bij de leden van de Vereeniging biedt, op prijs stellen. Toch
zijn er blijkbaar nog steeds hoschbezitters. wowel gemeenten als particu·
lieren, die het groote belang van de contröle niet inzien en hun dennen
koopen bij kweekers. die niet aangesloten zijn bij de Vereeniging. De
. hoogere kosten van gecontroleerde planten zijn slechts gering en kunnen
zeker geen motief zijn om den geboden waarborg ter zijde te stellen. De
vele mis!ukkinÇJen, die het gebrUik van materiaal van ondeugdelijke her·
komst ten nevolge heeft nehad, kunnen als evenveel waarschuwinaen
tegen het bezigen van dergelijk materiaal gelden. Het is dan ook stellig
in het belang van ieder boschbezitter, dat hij zich er Van overtuige, dat
de kweeker of zaadleverancier, van wien hij planten of zaad betrekt. lid
is van de Vereeniging W.H.G. en dat hij tevens nnga, of hij het bestelde
met 'zegel van de Vereeniging ontvangt. Alleen dan is men er zeker van,
dat zaad en planten worden ontvangen, die -aan contröle zijn onderworpen.

