Uit bovenstaande vergelijking volgt niet dat de aan te,
wenden hoeveelheden meststoffen in dezelfde' verhouding
kunnen worden ingekrompen. aangezien o,a, een zeker percentage CaO. K2 0 en N door uitspoeling verloren gaat en
de CaO ook 'nog andere functies dan die als voedingsstof
te vervullen heeft. Echter kan naar mijne meening wel ge;
eoncludeerd worden dat de hoeveelhèden meststoffen kunnen
worden verminderd. speciaal wat betreft de hoeveelheid p.O •.
Het ligt dan ook in mijne bedoeling in het a.s. voorjaar ·oP.
de l,oSt kunstmest een belangrijk bedrag te besparen.
Dit artikel beoogt slechts een inleiding te zijn. Naar mijne
meening IS het gewenscht' dat de Duitsehe 'gegevens aàói"
Nederlandsch onderzoek worden aangevuld.
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UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 7 September 1933.

EEN NATUURBESCHERMINGSWET
GEVRAAGD.
,
"

De Contact~Commissie inzake NatuurbeschermIng heeft aan de Re..
geering eén motie gezonden, aangenomen in haar vergadering te Amster..
d~m. waarin verzocht wordt de spoedige tot standkoming te bevorderen
van een- Natuur..beschermingswet, welke reeds in de Troonrede van 192R
in uitzicht werd gesteld.
De wet. waarvan de uitvoering -mede aan den Minister van Onder..
wijs; K. en W. worde opgedragen, bevatte bepalingen. betreffende O,a.:
1. de. bescherming van landschappen. merkwaardig wegens hunne plan ..,
ten .. ' en dieren gemeenschappen, of wegens hunne geomorphologische
gesteldheid;,
,
2.~ de Inventariseering, alsmede de vrijwillige classeering' en de moge~
lijkheid -van gedwongen dasseering van natuurterreinen, die wetenschap...
pelIjke -waarde be:z;itten, of uit een oogpunt van schoonheid of recreatie
.
behoeren behouden te blijven;
(3~ de ·beséherming van in het wild groeiende planten en levende ~ier...
soorten, die daarvoor in aarunerking komen, in verband waarmede, zoo
noodig, bestaande wetten worden aangevuld en gewIJzigd;
4. de verplichting van lagere publiekrechtelijke lichamen tot het vast...
stellen. voor zooveel noodig. van aanvullende verordeningen in:z;ake na...
tuurbescherming op hun gebied;
5. de instelling van een Natuurbeschermingsraad.
Alg~meen

Handelsblad. 29 November 1933.

MISLUKTE EXPORT VAN KLOMPEN.
Inzake den nood der klompenmakers is een stap beproefd,' betreffende
export naar Amerika, welke Stap volkomen mislukt is. Contingenteering
van klompen kan spr. *) 'niet toezeggen. Wij staan op goeden voet met
België en aan dien goeden voet wil ,spr. contingenteering van klompen
t
niet in den weg leggen. (Vroolijkheid).
'*) Z. E. Minister Verschuur h. de Tweede Kamer,

