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Ingezonden Berichten
tOde NEDERLANDSCHE LANDBOUWWEEK.

,'

Van 26---30 Juni a.s. zal te Wageningen de lOde Landbouwweek
gehouden worden vanwege het Ned. Genootschap voor Landbouw~
wetenschap. den Studiekring voor de Geschiedenis van den Landbouw
(Afdeeling van genoemd Genootschap) het Centraal Veevoederbureau.
den Kweekersbond en de Ned. Federatie van Vereenigingen van Bedrijfs~ .
pluimveehouders.
.
De volgende onderwerpen zullen o.ni. behandeld worden:
op Maandag 26 Juni: OpbrenÇjstcurven.
I

Dinsdag 27 Juni : De positie van den veredelingsarbeid,

Rassen~

statistiek. Overzicht van de verschuivingen in het
Rassensortiment. Opbrengst en qualiteit,' Een jaar
onderzoek en voorlichting ten dienste van vlas-teelt en vlasbewerking.
Woensdag 28 Juni: Bescherming van belangrijke elementen in ons
landschap.
Donderdag 29 Juni: Vitaminen ~ Invloed van de. voeding op de
qualiteit van ~t product.
30 Juni: Beveiliging van vee tegen brand in stallen.
Vrijdag
Hooibroei.
Onderwerpen op pluimveegebied.
Het volledige programma zal begin Juni verschijnen, Nadere inlichtingen
worden verschaft door het Secretariaat van de Ned. Landbouwweek.
Hertenlaan 8. Bennekom.
Het programma voor Woensdag 28 Juni luidt:

Voormiddag:

9.00 uur.
Openip.g.
9.15-9.35 uur. Prof. Dr. Th. Wee ver s te Amsterdam: De
9.35-9.55 uur.
9.55-10.15 uur.
10.15-10.40 uur.
11.00-11.40 uur.
11.40-12.10 uur.
2.15-3,30 uur.

3.30-4.00 uur.

weten~

schappelijke zijde van het natuurbeschermingsvraagstuk.
J. D r ij ver te Santpoort : Oe plaats van de in het
wild levende dieren in het landschap.
H. de Bord e s te Bussum: De belangen van het
toerisme in verband met landschapsbescherming .
Ir. F. W. Mal s c h te Utrecht: De verzorging van
het landschap in verband met ontginningen.
Discussie.
Samenvatting van het gesprokene dooi" Ir. J. P. van
Lonkhuyzen te Arnhem.
Namiddag:
,
Dr. Ir. W. A. J. 00 s tin g te Wageningen:
A. Praehistorische en historische cultuurmonumenten in
het landschap.
B. De oudheden in den grond.
Discussie.
Hierna demonstratie van een typencollectie van oudheid~
kundige vondsten in het gebouw van het Landbouw..
museum.
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