Onze uitgaven
Zij zijn te verkrijgen door gireren van de hierna te vermelden bedragen op
de postrekening van de Penningmeester van de Kon. Ned. Bosbouw Ver.,
kantoor Arnhem, nr. 908488, met vermelding van het verlangde, waarbij kan
worden volstaan met de aanduiding hierna tussen aanhalingstekens gesteld.
1. Het ,,zakboekje voor de bosbouw", bijgewerkt tot en met de 9de afleve·
ring, kan bij volgende afleveringen verder worden voortgezet tegen de
Voor die afleveringen normale prijs, is thans in de twee ringbandjes
tijdelijk voor zover de voorraad strekt, te verkrijgen voor de prijs van

J

8,00

2. "Nnamlijst Houtsoorten", met de Nederlandse namen en de geografische
verspreiding . .
. . . .
. . . .

j

0,50

3. "Boomzaden"; oogsten, behandelen, bewaren en uitzaaien. Van dit enige
bestaande overzichtswerk zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar. .

j

3,00

4. en 5. HDe Japanse lariks" en "DougIasdageo", elk een kleine 100 blad·
zijden, per stuk .
f

2,50

6. "MinutentnbeUen 1962" voor het vellingswerk van douglas
Bij afname van 10 stuks tegelijk, per stuk.

f 0,50
f 0,40

7. "Nederlandse bosinsecteo" • determinatietabel volgens de teweeggebrachte
beschadigingen enz. Bestrijdingsmogelijkheden .

f

0,50

8. "Onderhoud van zagen" met driehoekstanden .

j

0,50

9. "Minutentabellen 1960" voor het vellingswerk van groveden en Japanse
lariks
Bij afname van 10 stuks tegelijk, per stuk.

f
f

0,65
0,50

!
f

0,75
0,60

tI. "Bosbouw in Nederland", een oriënterend overzicht.

f

Bij afname van tenminste 10 stuks tegelijk, per stuk.

f

0,75
0,60

f

1,00

13. "Documentntie eerste 30 jaargangen" van het Nederlands Bosbouw Tijd·
schrift. Zolang de voorraad strekt
f

3,50

10. "Het reeënvraagstuk", overdruk uit het Ned. Bosbouw Tijdschrift, 32
(7) 1960 (247-260)

Bij afname van tenminste 10 stuks, per stuk .

12. "Bosgeschiedenis van de Baronie van Breda". Een schets van het werk
van A. J. van Schermbeek, de pionier van de Nederlandse bosbouw.

Richtlijnen voor de Bedrijfsregeling van Bosbezit in Nederland. Met 19 voor
uitbreiding vatbare bijlagen, later desgewenst te verzamelen in een ringband.
Bestellen voor overschrijving van f 4,50 op de postrekening len name van
"Secretaris Commissie Candidaat Houtvesters", kantoor Wageningen, nr. 904161.
Lees eventueel de aankondiging in ons tijdschrift: 31 (5) 1959 (161-166).

