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Voorkeuringen.
I 'Aait geene der paarden op de voorkeuringf
Jjp réserva gesteld, is reisgeid toegekend.
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Publiceeren. in dit blad!

Koewei enkele vereènigingen op land
Uouwgebied oi aanverwant terrein gerepeld hun vergaderingen publiceeren inhet
ÏÏ)reniseh Landbauwblad blijven er nog al
•jte Teel over, die daarvan goan gebruik
Slaken. Toch kan moeilijk betwijfeld wor. Sen o! voor die plaatsen, waardoor de zuivel-

zoekingen in deze verschillende richtingen
gaven tot nog toe niet eene in alle opzichten bevredigende verklaring, hoewel
ik voor mij in verband met de verschijnselenendemaatregelen,welkeverbetering
aanbrengen deziektevoorloopigblijft toeschrijven aan de ongeschiktheid der zieke
plekken om nuttige bodembacteriën tot
ontwikkeling te brengen, eventueel aan
het bevorderen van schadelijke baeteriën.
. Nieuw is de „ontginingsziekte" overigens geenszins. Niet alleen, dat ik haar
reeds vóór 15 à 20 jaar op verschillende
ontginningen heb opgemerkt, doch zelfs
reeds in 1855 schreef Venema in zijn „De
hooge reenen en het veenbranden" op blz.
45 het volgende:

•fabrieken of vereenigingen een collectief
abonnement voor al. hun Uden. is genomen, wel eon meer afdoende bekendmaking kan worden gegeven dan in het Had
„In enkele gevallen geeft bij het culti&andie organisaties, dat zoogoedalshuis
„veeren van gronden Kei branden echter
'aan huis in de dorpen, wordt bezorgd.
„dubbel voordeel, wanneer men zandhei- Men kan die advertontiën of publica• „denden, die met slruikheide bezçt -en
ties over 't hoofd zien of het blad onvol„roet een korst zwart veen van een paar
idoende lezen, zou aangevoerd kunnen
„palm dikte bedekt zijn, in bebouwbare
:„worden, doch wij beweeren daartcgengronden wilherscheppen.Zulk eengrond
. »ver, dat als. de bestuursleden geregeld
,.is zeer onvruchtbaar. Mest men .sterk,
;
iVolhoudeiï, er naar die.publicaties"ook
Jdan legt de rogge zich zeker uit gebrek
Sbeter zal worden omgezien door de be„aan anorganische besianddeelen neder.
v
ïanghebbenden. De bestuursleden van die
„Bespaart men den truest,dan komt ereen
'organisaties1 kunnen er langs dezen wog
„zeer schraal gewas te voorschijn. In de
hun leden aan gewennen, het blad goed
„eerste jaren sterft zelfs dikwijls derogge,
üe-lezen en dueaanhetwelslagen vanhet
phoemen ook handelt, zoo mennietzorgt,
'orgaan verder belangrijk medewerken.
„dat het nrarte veen wordt verwijderd.
Daarom doen we nog maar eens weer
„"Men houdt het daarom voor zeer verkieslijk, wonneermen zulke heidegronden
ëett beroep op de medewerking van be1
„lot bebouwing brengt, om de dunne
ßtuurders van organisaties, in 't bijzon• „reenzode te hakken oï te ploegen, om er
"dej op. de secretarissen der Vereenigin„daarna boekweit in te zaaien, of om den
. gen, aaii wie de publicaties meestal zijn
:
„akker na eene goede branding een paar
©pgedrageiv.
~
„jaar met aardappelen te bezetten. Daar;• Wij herinneren er aan, 'dat de publican a lean het land bemest en met rogge
tie vóór in 't blad gratis geschiedt.Bij
.bezaaid worden en de nadeelige invloed
het plaatsen tevens va» een advertentie
„ran het zwarte veen op den groei der
wordt daarnaar verwezen in depublicatie.
„fewassen is verdwenen". ' iiMuLboim*r& maakt voor adverteeren
Het lijdt m.i. geen twijfel of Venema
«n publiceeren. zooveel mogelijkgebruik
)
heeft
hier dezelfde verschijnselen op het
van
.
oog
gehad.
- Tevens, blijkt, dat men de
\:.
UW EIGEN BLAD !
kunstmestbemesting niet direct -verantwoordelijk'kan maken voor het optreden
Ziekte in de haver op beîdeTéldontgfnnîngen. der ziekte, wijl in dien tijd natuurlijk nog
. Opvelenieuwe ennieuwere grondenzag
geene kunstmeststoffen werden gebruikt.
men dit jaar grootere of kleinere zieke
Zooals weboven reeds opmerkten is de
plekken in het havergewas. Het jonge geziekte slechts tijdelijk. In den loop van
enkele jaren verdwijnt ze, wanneer de
'..was, dat aanvankelijk gezond is, wordt
oorspronkelijke plag en het zand als een
.plotseling geelwit van kleur en sterft af.
homogeen en gelijkmatig mengsel de teel.Opminder ergeplekken,blijven de planten
laag hebben gevormd. De ervaring leert,
'leven, vormen telkens nieuwe bladerenen
dat het herstel kan worden bevorderd
'yertoonen tenslottezelfs eenpluim,waardoor de.. zieke plekken flink te kalken,
"in echter slechts zeer enkele lichte kordiep te bewerken, opdat yeel rood zand
rels worden gevormd. Deze half-zieke
wordt bovengewerkt of nog beter deze
planten rijpen niet op tijd af ; ze blijven
plekken
nog extra met goed zand te"be'lang vuil-groen en geven een slap, korten
:
zanden.
Vermenging
met leem schijntnog
grasachtig gewa3..Ook rogge op dergemeer
afdoende,
te
zijn.
Deze maatregelen
lijke plekken vertoont ongeveer hetzelfde
combineert
men
met
eene
bemesting,welke
•.verschijnsel. Aardappelsenbietenzijnveel
tenminste
gedeeltelijk
'uit organische
minder gevoelig;, alleen in erge gevallen
meststoffen
-bestaat.
Het
beste resultaat
'oorden ook zij ziek. Gerst daarentegen is
verkreeg
ik
met
compost
;
ook stalmest,
weer zeer gevoelig, zooals 'ik^een enkele
vooral
aardachtige,
korte
stalmest
isaan
'keer gelegenheid had op te merken. ;
te
bevelen.
Daarna
is
het
raadzaam
één
V 'Bij nader onderzoek blijkt, dat He
à
twee
jaren
aardappels
te
verbouwen.
Het
.-ziekte hoofdzakelijk optreedt op dieplekgoede resultaat dezer maatregelen, ja
Jcen waar het heideveld veenachtig was
(
zelfs het branden door den heer Venema
of voorzienwasvaneendikkeveenachtige
aangeraden, laat zieh zonder dwang ver~3>ïag.Vooral een dun laagje zwart heideklaren
door het feit, dat daardoor de
veen schijnt bijzonder verderfelijk te zijn.
bodem
gezond
wordt gemaakt, zoodat de
-Soms-treedt de ziekte in de eerste beide
noodige
en
nuttige
bacteriën zich flink
'jaren van de ontginning niet op, totdat
kunnen
ontwikkelen.,;
,
~5n eens de zieke plekken zich beginnen af
Jte teekenen, wanneer deaanvankelijk diep
Assen, Juli 1920,
öndergeploegde plag weer naar boven geJ.ELEMAV
k e r k t en met de bouwlaag vermengd
, Rijkslandbouwconsulent v.Drenthe.
.wordt. In- verreweg de meeste gevallen
"îcrijgt men den duidelijken indruk, dat de
Prijzen Bond Veenkoloniën.
-zwarte, zure heidebumus de kwaal te
-voorschijn roept. Waar deze ontbreekt,
Medegedeeld wordt dat de slot-uitkeezooals b.r. op goede" „bonte" gronden,
ring.Yan „Veenkoloniën" aan zijn leveran"wordt de ziekte niet waargenomen.Evenciers boven de reeds ontvangen f 4.25 per
.eens verdwijnt de ziekte langzamerhand,
100 K.G. aardappelen nog zalbedragen :
. wanneer na verloop van enkele jaren.de
Ie. Aan leveranciers in de tweede peri"iheideplag volledig is ontleed en door de
ode (15 Febr.—30 April) 70 ct. per 100
grondbewerking engeschikte bemestingin
K.G.
.milden humus is overgegaan en zich ge2e. Aan leveranciers der derdeperiode
- ïijkmatig met de bouwlaag heeft ver(1 Mei—eind campagne) f 1.23 per 100
l e n g d . Intusschen hebben de ziekeplekK.G.
, ken aanvankelijk heel wat sehade en erVoorts wordt aan lien, die over den
• genis, gegeven.
.
-)•
rijksdaalders-rooster hebben geleverd,ex-. Het heeft geen zin op"dezeplaats alde
tra uitgekeerd 50 et. per 100 K.G.
pogingen te beschrijven, welke in denloop
Voor levering in spoorwagens wordt
dw jaren zijn aangewend om de eigenlijke
f20 per 10000 K.G. voor expeditie veroorzaak ier ziekteverschijnselen te Tingoed.
een. Er is gedacht aan eene te groote
zuurheid van den bodem, aan'een te gaDuïtsche eerste nabouw Petkuser rojge,
d i n g adsorptievormogen, aan eeno kunstIn verband met aanbiedingen van
mestbemeatmg metonjuist gekozenzouten
Duitsch eerste"1mbouw Petkuser Togge is
aan de ongeschiktheid van de zieke plekhet gewenscht de aandacht der landbouken voor de goede ontwikkeling van nutwers er op U vestigen, dst deze rogge
-jtiar« bodembacteriën, aan nitrietvorming;
het aJ."seizoen niet wordt aangenomen
groevenzijn genomen met bodemontsmetvoor dekeuringen U veld* door d*biihot
jtiflff door zwavelkoolstof, enz. De onder-
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