NAAR AANLEIDING VAN TURFPOTTEN
dooc P. H. BURGERS.

De heer J. J. G. Ver s t e gen schrijft in het Mei-nummer
dat de bedoelde potjes zijn "bonken geperste turf, met daarin
een uitholling". Dit is echter niet juist. het zijn zeer regelmatig gevormde potjes geperst uit turfmolm, van binnen rond,
'van buiten zeskantig.
Het kweeken van boschpJantsoen in "een mengsel van

oude fijne mest, turfmolm en zand", zooals de heer V. beschrijft, heeft voor ons doel het bezwaar dat de kluit niet
stevig genoeg wordt voor het transport over grootere af...

standen, een transport dat op ezels en vrij ruw geschiedt.
De potjes houden zich bij dat transport uitstekend.
Op het oogenblik nemen wij een grootere proef en worden
er 2000 ingezaaid met Eucalyptus globulus voor het inboeten
in het volgend voorjaar. Verder wordt in de Staatsbebossehing der duinen nabij Huelva een proef ermede klaargemaakt.
Ook het planten in kistjes is bij de bebossching met Euc.
globulus bekend en wordt in Californië heden nog toegepast
op kleine schaal, is echter veel en veel duurder dan het gebruik van turfpotten.
Oude conservenbusjes, met in den bodem een gat geprikt,
waren tQt heden in Andalusië het meest in gebrUik en zijn
het goedkoopste middel om plantjes met kluit voort te brengen, daar men die busjes tegen transportkosten krijgt.

Boekaankondiging
LIjST· VAN OFFICIEELE PERSONEN. INSTELLINGEN EN
VEREENIGINGEN OP LAND- EN TUINBOUWGEBIED.
Van boveng;noemde lijst, die jaarlijks door de Directie van den Land~
bouw wordt gepubliceerd, is wederom een uitgave verschenen. Deze
nieuwe lijst heeft naast de gewone aanvulIingen en verbeteringen eenige
wijzigingen ondergaan die for ong,awijfeld toe zullen bijdragen de bruik~
baarheid van dit adresboek van den Neàerlandschen Landbouw te ver...

•

hoogen. Door een verdere indccling is de overzichtelijkheid van enkele
rubrieken vergroot. terwijl thans o.a. ook zijn opgenomen de. namen en
adressen met betrekking tot de verschIllende ontginningsmaatschappijen.
voorts ziJn zooveel mogelijk de verschillende telefoonnummers in de lijst
vermeld .
Daar gebleken is dat daaraan behoefte bestaat, is aan de uitgave toe~
gevoegd een lijst van de belangrijkste Nederlandsche Landbouwbladen.
Verder is door korte aanduidingen in de marge, 'die de ilard van de op de
betrokken 'bladzijde vermelde vereenigingen aangeven, getracht het raad~
plegen van de lijst te vergemakkelijken,
Ondanks de zorg die aan de samenstelling wordt besteed zijn leemten
en onjuistheden niet te vermijden; de Directie van den Landbouw zal het
daarom zeer op prijs stellen indien deze te harer kennis worden gepracht,
Het boek is voor den prijs van f 1,- verkrijgbaar bij de Algemeene
Landsdrukkerij te 's~Gravenhage en.. kan QOk worden besteld bij de plaatse~
Iijke postkantoren,

