Geweste3îfkg"afdeeling van het
CENTRAAL BUREAU.
M e d e d e e l ! ngen.
1. Het Dagelijksch Bestuur van het„Centraal Bureau heeft aangekocht een kantoorpand, gelegen aan het Haringvliet.No.. 100,
Rotterdam. ..
Het bijkantoor van het C. B. wordt reeds
1 Juni naar dat adres overgebracht
Telefoonnummers vanhetbijkantoor blijven
5514 en 5515 en het telegram-adres blijft
„Oorsprong". •'
2. M e s t s t o f f e n :
-•a. Kalk en kalkmerget'.deprijzenkunnen
zeer waarschijnlijk binnenkort worden vermeld.
Wat "betreft kalk, wordt hoofdzakelijk de
prima Luiksche kwaliteit meteengehaltevan
80-°/0 aan kalk geleverd.
b. .Kalizouten.
;;„*
Kalizout 20 % zal kosten f 5.50 en kalniet
f 3.45 per 100 K.G. losgeladeh, vrij boord
van het aanvoerschip ineendergebruikelijke
overslagplaatsen hier te lande. Zijzijngeldig
voor"leveringen van minstens 10.000 K.O.
vyan een der beide artikelen. Betaling 14
dagen na afzending.
Deze noteeringen gelden ook voorbestellingen, welke ons de laatste dagen op onze
uitnoodiging werden gedaan.

2. Mergel haar

200 K.G. per H.A.
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amm. gemest. werd
Het effect
ting is in de vorige jaren op roggeenhaver
zeer duidelijk geweest. Nï( groeien*erwten
op de aldus behandelde vakjes. Opbehandeling 1 tot en met 8 mislukt decultuur :blf
9 treedt eenige verbetering in —welkeover
10 en 11 toeneemt en bij 12 algeheel ißgeworden.
Een voorbehoud dient nog gestipuleerd te '
worden) n.l. dat vóór het slagenvanerwtencultuur op zuren grond, de mergel een of
twee jaren indengrondmoetgelegenhebben
m.a.w. de aanwending ter verbetering dient.
minstens 'een jaar vantevorentegeschieden.
Daarom ziet men ook van mergelbemesting,
die laat werd toegepast, weinigofgeen effect
op vlinderbloemigen.
Over de kwestie derentingmetorganische
mest — en over die van de gewone alca-,
iische behandeling met slakkemeel en chili—
salpeter, zal ik het thansniethebben,hoewel
deze voor onzezoogevoeliggewordenzandgronden van de meeste beteekenis zijn; mij
J*9
ontbreekt daartoe de tiid.
van het Dag. Bestuur van den Veenko
Hoofdzaak isbelangstellingtewekkenvoor
lonlalen Boerenbond,opWoensdag 21 Mei,fbnze proeven;
binnenkort
zal.zal„een excursie
proeven
; binnenkort
naar het bekende proefveld te Spitsbergen
's nam. 3 uur, Landbouwhuis, Veendam.
georganiseerd worden, doch het zalmijaangenaam zijn, nu reeds belangstellenden aan
Aanwezig zijn deheerenWolters,De Vries,
het proefstation te ontvangen (2e Afdeeling
Schuringa, Ter Borg, Kok, PiersenKoeslag.
Parallelweg, bij. het Hoomsche diep te
De notulen der vorigevergaderingworden
Groningen), om de vak-cultures te zien. BeJna lezing goedgekeurd.
richt van komst vooraf gezonden is, zoohet
De VOORZITTERwijdteenhartelijkwoord
eenigszins kan, in dezen drukken tijd gevan welkom aandennieuwbenoemdensecrewenscht.
' " •- •
taris, den heer A. D. Piers, die met ingang
Later
hopen
wij
een
technische mededeevan 1 Juni zijn functie zal aanvaarden.
ling
te
doen,
over
het
erkennen
van de geIngekomen stukken:
schiktheid van een zandgrond.voor devlina. Schrijven van GedeputeerdeStaten,bederbloemigen-cultuur.
treffende het indienen van namen van per, J. HUDIG.-•
sonen, welke -volgens het oordeel van den
•' • 2e Afd.
V. B. B. In aanmerking komen voor benoe,J?ijk6landbouwproefstation.
ming tot lid in de Provinciale Regelingsi ' 'Groningen. . •
commissie. Denieuwtebenoemencommissie
zal uit 4 tot 12 ledenbestaan. Geantwoord
zal worden, dat waar het definitieve ledenaantal der commissie nog niet bekend is, het
moeilijk valtpersonentenoemen. Overigens
handhaaft het Bestuur het reeds eerder uitgebracht advies, de leden der thans bestaande commissie te herbenoemen.
De Notaris [. S. L. KORTEWEG te ZieNaar aanleiding van een schrijven der
landbouwvereeniging Sèllingen en 'een ver- rikzee,zal op D i n s d a g 2 4 J t u i ü 1919,
zoek der landbouwvereeniging Vlagtwedde, des morgens te 10 ure (zomertijd), voor
den heer C. DE VLIEGER, op de hofsted«.
besloot het Dag. Bestuur eenvergaderinguit
té schrijven, met.besturen vanlandbouwver- „Stadwijk"bij Schuddelkurs,gem. Zierikze«,
eenigingen jn Westerwolde, teneindebespre- publiek verkoopen:
kingen te voeren, over deoprichtingvaneen
federatie vanlandbouwvereenigingen inWesterwolde, op het voetspoor vandeFederatie
van Landbouwvereenigingen in de gemeente
SlQchteren. ' \ • ' •"
Daar *de voltooiing van het monumentDe
Vrieze te Bareveld vertraging ondervindt,
bestaande uit:
wegens de duurte der materialen, wordt besloten dat de V. B. B., die totdusverregeen
bildrage verleende, eenige kosten opzichzal
nemen.
1. Ras, vosruin, geb. 1908.
Uitvoerige besprekingen worden gevoerd
2.
- D o n n a , - vosschimmelmerriemetkol.
over de vraag of de V. B. B. zich zal aangeb. . 1914, N. T. Stb. no. 6756, bekroon«
sluiten bij de pas opgerichte vereeniging
en wederom opgegeven voor de a.s. pre?
„Centraal Comité inzake de keuring van
miekeuring, veulendragend ofmetveulen van
gewassen." Zoo goed als alle landbóuwmaatschappijen welke eenkeuringsdienstbe- den meermalengeprimeerden h«ngst Flatteur
B 22.
zitten, zijn tot deze vereeniging toegetreden.
3. D l a n o a , bruine merrie, geb. 1912,
Eenige ingekomen stukken betreffende het
N. T. Stb. no.8602, gedekt door den n.eerkunstmeststoffen-vraagstuk, zullen op deAl
malen geprimeerden hengst Montjoie B 343
gemeene Vergadering worden behandeld.
Besloten wordt het salaris der typiste te
4. 'Ada, bruine merrie,geb. 1915, gedekt
door voornoemden hengst Flatteur, B 22.
verhoogen.
De SECRETARIS acht het eigenlijk, niet
5. M a x , vosblesruin met sokken, geb. gewenscht, dat iemand, dieindegelegenheid
1916, zeer geschikt looppaard.
is, zich bij een Afdeeling aantesluiten,alge6. A l f r e d , bruine bleshengst, geb. 1917.
meen lid van den V. B. B. is. Algemeen is
uit Dianca no. 8602, door Montjoie B 343.,
men het hiermede.eens.
T >S_
7. F e r r a , vosblesmerrie, geb.. 1917.
(bekroond), Vader Flatteur,B22.
'Hetverbouwenvanvlmderbloemige
8. I r m a , vosblesmerrie, geb. 1918 uit
:i
Donna,
no. 6756, door.Flatteur B 22.
gewassen in de Veenkoloniën.
9. D o r a , bruine merrie, geb. 1918.
-«, Het vorige jaar (zie deze courant van : 6
juni, 27 ]uni, 4 Juli en 5 September 1918)
is de kwestie van het verbouwen van vlin"4pasgekalfde en 9 kalfdragèndeVAARZEN;
derbloemige gewassen in de Veenkoloniën rekening Juni tot Septemöer, 4 tweejarige.
tamelijk uitvoerig besproken.
OSSEN, 2 VAARS- en 2 STIERKALVEREN.
Door mij werd toen het idee geopperd,
Voorts 25 KIPPEN, HANEN,KLOEKENmet
dat de slechte resultaten met deze cultuur,
KUIKENS en KUIKENRENNEN.
-„
vooreengrootdeelzoukunnentoegeschreven
Befaaldag.l Nov. 1919. Onkosten.8'/2pet.
worden, aan de gevoeligheid.vanden bouwHet.vee, dat op den dag van verkoop de
grond voor de reactie-veranderingen, die hij
plaats van bestemming niet kan bereiken,
door de bemesting met mineralezouten heeft
kan desgewenscht één oftweedagengestala
ondergaan óf nog ondergaat en met name
blijven.
• •
zou hier de verandering naar denzurenkant
ongewenscht zijnv
Die meeningwas nietuitdeluchtgegrepen,
doch berustte op de waarnemingen op.het
vrije veld en In het laboratorium; het was
mij n.l. gebleken, dat waar de vlinderbloemigen het lieten zitten, degrondminofmeer
zuur reageerde 'en waar- zij best gedijden,
deze.alcalisch was.
.
Die meening wordt door onze proeven,
à'
welke nu te zien zijn, bevestigd — en deze
Brieven ónder No. 1999 W. E. aan he*
çegelen.worden aan die proeven gewijd in
Adv.-Kant. van. ]. H. DE BUSSY, Rokia
de hoop, dat de belanghebbenden zich er
60/62, Amsterdam.
van door eigen aanschouwing zullen overtuigen.
^
' . . " - " In de eerste plaats blijkt hetuitdeerwtencultuur op het proefveld teSpitsbergen,waar
het gewas gezond groeit, alléén opdieveldjes welke in 1915 of 1916, voldoendemergel
ontvingen, met het doel de Hooghalehsche
wordt verkregen, als mendezezelfverbouwt
ziekte te genezen. Op alle zure veldjes
Prachtige planten in de beste "soorten
mislukken de planten en op de veldjes, die
(Mannilla, Pfalzer, Amerongsche, enz.) à
voor graan en aardappelen metchilienslakf 2 p e r 1 0 0 s t u k s f r a n c o huls»
kenmeel gezond werden gehouden, is de
met' brochure over teelt en bereiding,, ver«
erwtenstand -wel beter, doch nietzooalsmen
krijgbaar zosfcmg de voorraad«*trekt, bij
het zou wénschen.
In detweedeplaatsblijkthetuitdeproeven
A.-I..BEERNINK,
In cultuurvakjes op het terreinvanhetproef-j'
•« »•- j . . *.—» " AALTEN
station. Daar hebben wij in 1916 zuiver;K W E E K E R I J
gehomogeniseerde zwak Hooghalensch zie
ken grond als volgt behandeld:
1. Geen inergeh
\
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Zeer billijk aangeboden.
Monsters op aanvraag,

%\ Y

