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algemeen niet meer dan 40-50 j. In spruitbosch 4-6.
of 12-25 j,'
.
• ... '
Velling. In spruitbosch (zeer verbreid in Hongarije) opbrengst bij 20-j. omloopstijd 250 m3 per ha.
Het hout. Hard. fraai. zwaar. sterk. fijn. zeer taai en buigzaam. moeilijk doch fraai splijtbaar. weinig werkend.
zeer duurzaam. Grond-. water- en mijnbouw. Machine- eh wagenbouw. Huizenbouw. Fineer. Draaierij.
Meubelmakerij. Uitstekend·· brandhout.
Dîversen',' Bijzonder geschikt voor bebossching van stuifzand en steppegrond (uitstekende resultaten in Hongarije en Roemenië). Hoewel door lichte. ijle kroon
weinig bodemverbeterend vermogen. voordeel door
de N-verzamelende bacteriën.
VERBETERING.
In de "Boschbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten"
betreffende den douglas. Ned. Baschb .. Tijdscbr. December
1932. moet op blz. 453 de 12e regel van onderen af als volgt
luiden: brêedwerpig 10-25 kg.
.
J. R. B.·
UIT DE DAGBLADEN.
Tweede Kamer.
4 Apdt. 1933.
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. Riet.. en griendcultuur.
Aan het verslag over het wetsontwerp tot steun aan de riet.. en griend ..
cultuur, oogst 1933. wordt' het volgende ontleend:
. Verscheidene leden merkten op. dat niet duidelIjk blijkt. wat wordt be ..
doeld met "oogst 1933", voor zoover betreft de rietcultuur. Moet daar..
onder v.erstaan worden het in .1932 gegroeide en in den aanvang van
1~33 gesneden gewas of het gewas, dat in 1933 groeit. doch eerst in 1934
wordt gesneden? Men vermoedde, dat dit laatste in de bedoeling der
regeering ligt. In dat geval drong men er op aan, dat eveneens steun
verleend zal worden voor het riet van het gewas 1932. dat thans, (in de
eerste maanden van dit jaar) wordt geoogst en dat in de komende maan~
den moet worden gesorteerd.
.
.
Met betrekking tot de griendeultuur werd de vraag gesteld, of niet een
te groot gedeelte van de steungelden, in het bijzonder van die. bestemd
voor de 2~ en 3~jarige gewassen, aan den handel ten goede komt.

