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Ingezonden Berichten
AANKOOP VAN ZAAD EN PLANTEN VAN
DEN GROVE-DEN.
Nu de tijd voor bestelling van 'plantmateriaal weer is aangebroken. kan het zijn nut hebben weer eens de aandacht
te vestigen op het groote belang. dat verbonden is aan het
gebruik van materiaal van deugdelijke herkomst. In het bijzonder geldt dit voor onzen nog steeds veel gebruikten
grove-den.

Men kan zich er van verzekeren planten

en zaad te verkrijgen van Nederlandsche herkomst door
slechts te koopen bij leden der "Vereeniging tot Waarborg
van de herkomst van zaad en planten van den grove-den"
(bij afkorting Vereeniging W.H.G.). De leden moeten de
planten en het zaad afleveren met controle-zegels. die van
een seizoenstempel zijn voorzien en waarop de aantallen plan-

ten of hoeveelheden zaad zijn vermeld. Vóórdat men planten
koopt. overtuige men zich dus ervan, of de betrokken kweeker
of zaadhandelaar lid is van de Vereeniging W.H.G. en bij
de aflevering lette men er op, of de zending vergezeld gaat
van de vereischte zegels. Alleen op die wijze kan men zich
zekerheid verschaffen omtrent de herkomst van de planten
en het zaad. Helaas zijn nog lang niet alle dennenkweekers
aangesloten bij deze zoo nuttig werkende vereeniging. In hun
prijscouranten ziet men dikwijls aanbiedingen. die den schijn

wekken, alsof de controle van de Vereeniging W.H.G. overbodig zou zijn. Uitdrukkingen als "planten uit inheemsch

zaad", "gecontroleerde planten", komt men herhaaldelijk tegen. Zelfs kan men dit jaar in een .prijscourant van een
niet-lid planten als volgt aangeboden zien: "desgewenscht
met controlezegel leverbaar". Dit lijkt inderdaad zeer mooi,
maar zekerheid omtrent de herkomst verkrijgen de afnemers
op deze wijze hoegenaamd niet. Het is daartoe beslist noodzakelijk, dat men zich ervan overtuige, dat de aanbieders lid
zijn van de Ver. W.H.G. De Nederlandsche Heidemaatschappij en het Staatsboschbeheer zijn gaarne bereid daaromtrent desgewenscht inlichtingen te verstrekken.
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