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watervasthoudend ver~ogep. .. ," in rde pla~ts van h..et begrip
doorlatendheid te 'stellei1~'Hiervoor pleit ook' het hoogere
vochtgehalte van het praeglaciaal.
,De gegevens van voorgaande jaren hebben geleerd. dat
dit verschil, in watervasthoude!)d vermogen in het bijzonder'
gedurende den zomer en in droge jaren. tot uiting komt.

Op de verschillen. die zich' in. de .' plantenontwikkeling • .
voor doen. hopen we .in eçn voorloopige bewerking van de .

..

gegevens over 1932

t~rug.

te komen .

MEDEDEELING VAN 'DE REDACTIE.
: . Voor het' tijdschrift Sil;va heeft zich' nog geen referent
gemeld. De Redactie houdt zich aanbevolen voor een bericht aan wien dit tijdschrift kan worden gezonden.
Het tijdschrift blijft· eigendom van den referent.
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UIT DE DAGBLADEN.
ONZE BOOMKWEEKERI) EN DE DUITSCHE TARIEVEN.

Export practisch onmoge10k!
Wat de boomkweekeriJ betreft; waren de irivoerrecht~n al vóór
1 Januári prohibitief. Dit- blijkt o.a. hieruit. dat de uitvoer van de leden'
van den Bond van Plantenhandelaren in het najaar 1931/voorjaar 1932
nog. slechts 10% bedroeg van den uitvoer van 1929/1930.
E;r is door de invoerrechten naar het gewicht een volkomen wanver..
houding gekomen tusschen de waarde van het artikel en de~e invoer..
. rechten, die naar het gewicht berekend. natuurlijk dezelfde zijn gebleven .
. Vóór t Januari 1933 bedroegen de invoerrechten ook reeds 100 tot
300 % voor planten met kluit. 75 ~{, voor plantén zonder kluit. .
In het nu afgeloopen verdrag waren voor special!! artikelen biJzondére
tarieven bedongen, p,l. voor Laurieren 15 Mk., ,Azalea's en Rhododen~
drons, Hulst en' Aucuba 20 Mk .• Buxus en-Taxus 25 Mk., Chamaecyparis
en Blauwe sparen 30 Mk., alles per 100 kg. Voor andere planten golden
,
de tarieven van 40 Mk.
,Thans zijn deze tarieven vrijwel verdubbeld, doordat men op alle .
planten 40 Mk, moet betalen. wat voor planten zonder kluit nog wordt'
:30 Mlc, ihdlen het DuitschJBelgisch verdrag ten einç:le loopt.
Nederland is. Wût den export van boomkweekerij~artikelen betreft. hier~·'
door van den uitvoer naar Duitschland afgesneden, Gelukt het onz::e
regeering niet: om invoerrechten te bedingen,-die aanzienlijk lager zijn.
dan dh~ vóór 1 Januari: dan is de boomkweekerij een duurzàam nood..
lijdend bedrijf geworden. .
..
Nadat Engeland in den zomer den boomkweekeri;.invoer zêêr zwaar
belast heeft. is nu Duitschland practisch gesloten. Het is een levensbelang
voor dit bedrijf dat Duitschland weer open komt. Dit is eert levens ..
quaestie niet slechts voor lCen export..centrum als Boskoop, doch voor
allen, die het 'boomkweekerijbedrijf }n Nederhmd uitoefenen.
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