A A N K O O P V A N Z A A D EN P L A N T E N V A N
D E N GROVE-DEN.
(PINUS SILVESTRIS L.).
• Nu de tijd van het aankoopen van zaad en planten van
den grove-den weer is aangebroken, is het gewenscht nog
eens te wijzen op het belang, dat er is gelegen in het gebruik
van materiaal van deugdelijke herkomst.
In dezen crisistijd is het immers meer dan ooit noodzakelijk,
mislukkingen te voorkomen. De ervaring heeft geleerd, welke
teleurstellingen kunnen voortvloeien uit het gebruik van zaad
en planten, die in ons klimaat niet thuis behooren.
Dit blijkt dan eerst na vele jaren, aangezien noch aan
het zaad, noch aan de jonge planten te zien is, van welke
herkomst zij zijn.
-.
Het is dan ook, lang niet onverschillig, waar het zaad en
de planten worden betrokken. Zekerheid omtrent deugdelijke
herkomst is uitsluitend te verkrijgen door te koopen bij de
leden van de vereeniging tot waarborg van de herkom,1»*
van zaad en planten van den grove-den (W.H.G.), die aan
de vanwege de vereeniging ingestelde controle zijn onderworpen. Slechts dan bestaat er waarborg dat zaad en planten van Nederlandsche herkomst worden ontvangen. Men
overtuige zich dus ervan, dat de leverancier lid is van de
Vereeniging W . H . G . Het zaad zoowel als de planten worden
onder zegel van de Vereeniging geleverd, welke zegels
moeten zijn geplakt op de vrachtbrieven, die de zendingen
vergezellen, en wel tot een hoeveelheid overeenkomende met
het aantal kg zaad of het aantal planten. Het is in het belang
van de afnemers, na te gaan, of deze zegels inderdaad zijn
bijgevoegd.
Ten einde het voor de leden gemakkelijker te maken, aan
de afnemers te doen blijken, dat zij inderdaad lid zijn van
de Vereeniging W . H . G , heeft de Vereeniging een vignet
laten vervaardigen, dat uitsluitend door de leden mag worden
gebezigd b.v. op hun drukwerken, in hun advertenties e.d.
Dit vignet is hieronder afgedrukt. Het monogram W . H . G .
is hetzelfde, als dat, voorkomende op de zegels.

