496
oude lorkenbosschen in gemengd hout. waarbij vooral van loofhout g~..
bruik zou werden gemaakt.
Sedert dien is 7750 ha in behandeling genomen. Deze maken de moeilijk..
ste en minst toegankelijke gronden uit. In totaal zijn 5Yz miJlioen planten
gebruikt. grootendeels Larix en Plnus Cembra. en verder spar, pijnboom.
verschillende exoten (o.a. Pioea pungens en Engelmannii),els. berk, .wilg.
enz. Op 31 plaatsen is hier in het hooggebergte bosch aangelegd.
•
Uitvoerig maakt Sc h I a t ten melding van de gevolgde methoden van
bebossching. Foto's van 1901 en 1934 zijn ter vergelijking bij het artikel
gevoegd. Een mooi voorbeeld van wat er in dit uiterst moeilijke terrein
door volharding te bereiken is I
,
de K.

Uebet' ge8chichtliche Entwicklung und Zukunlt der [orstpolitische Lehre.

Dr. Max Tursko Lorey. All.
en 10. 3061323. 1935.
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u.. P. 8. 241-256; 9. 276-294

Hier wordt een vèr teruggaande historische verhandeling gegeven, in...
zake kennis en ontwikkeling in den loop der tijden. Als slot van deze uit...
voerlge beschOUWingen wordt nog nader stilgestaan bij vraagstukken als
P. D.
productie, circulatie en distributie, houtbehoefte, enz.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad 27 September 1935.
STEUN AAN DE GRIENDCULTUUR
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a. Bij den export van geschilde wilgenstokken van het gewas 1935 zal
aan door de N. A. C. erkende exporteurs een prijsverschil worden toe ...
gekend tot gelijke bedragen als voor het gewas 1934 aan schilsteun is
ui,tgekeerd. Voor het artikel stelen wordt geen prijsverschil toegekend.
b. Voor 'Harige grienden (gewas 1935) zal steun worden verleend per
ha en wel tot gelljke bedragen als voor het gewas 1934. De voor steun
opgegeven perceelen worden wederom volgens een taxatie van het gewas
op stam geclassificeerd. Bij de classificatie ,zal onderscheid worden ge...
maakt tusschen grienden, welke geschikt zIjn voor omzetting in een an ...
dere cultuur en grienden, welke daartoe niet geschikt zIJn en wel met
dien verstande, dat de vereischte minimum opbrengst voor de laagste klas ...
sen zal worden vastgesteld:
1. Voor grienden, die voor omzetting geschikt zijn, op 600 bos per ha en
2. Voor grienden, welke niet voor omzetting geschikt zijn, op 550 bos
per ha.
Grienden. welke in staat van verwaarloozing verkeeren en die, welke
de hiervoor genoemde minimum opbrengsten niet bereiken, zullen van
steun worden uitgesloten.
In afwijking van vorige jaren zal het steunbedrag niet voor de helft
aan den exploitant en voor de helft aan den bewerker worden toegekend.
maar geheel aan deo· exploitant. Tevens bestaat de mogelijkheid, dat in
door de N. A. C. te beoordeelen gevallen aan erkende bewerkers va~
griendproducten gelegenheid zal worden gegeven, om een door deze
Centrale vast te stellen hoeveelheid van hun op 1 Juni 1936 aanwezigen
onverkochten voorraad geschilde inlandsche bushelteen van gewas 1934.
mits van goede qualiteit Zijnde. over te dragen aan die Centrale. wel}te
daarvoor een prijs van ongeveer 5 tot 7 cent per kg. naar gelang de
qualiteit. zal betalen. Belanghebbenden. die van deze aanbieding gebrUik
willen maken, worden verzocht, onder opgav.e van de op 1 October 1935
aanwezige onverkochte voorraden. zich tot voormelde Centrale te wenden.
Ten slotte worden belanghebbenden bij de hiervoor genoemde;. steunmaat...
regelen nog eens met nadruk gewezen op het feit. dat zij er ernstig re ...
kming mede moeten houden. dat deze maatregelen thans waarschijnlijk
voor het laatst in uitvoering zullen komen en, voor het gewas 1936 naast
het monopolie geen steun meer za) worden toegekend.

