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Als een eerste stap hiertoe moge o.m. haar streven. gelden om voor
het gehele land tot een uniform waarschuwingsteken te geraken, Het
kenteken "De Rode Haan" wordt o.m. gebruikt op insignes. die momenteel aan de blussers worden uitgereikt of reeds zijn uitgereikt.
Mr S.

J.

HALBERTSMA.

secretaris van de Hoofdafdeling Bosbouw der
Stichting voor de Landbo'uw, Raamweg 25.
's-Gravenhage.

Mededelingen inzake het Boswezen.
de Houtvoorziening en de Jacht
a. Plantenzjektenkundige Dienst.
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De PJantenziektenkundige Dienst te Wageningen maakt bekend, dat sinds kort ook
voor particulieren de gelegenheid is opgesteld zich te abonneren op de berichten over
de bestrijding van plantenziekten bij land.. en tUinbouwgewassen, die door de Planten"
ziektenkundige Dienst" regelmatig worden uitgegeven. De kosten van dit abonnement
bedragen f 2.50 per jaar, welk bedrag bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. bij
vporkeur door storting op girorekening 18018 van de Plantenziektenkundige Dienst
te Wageningen.
}
Degenen, die voor bovengenoemd abonnement in aanmerking wensen te komen. ge ..
Heven dit aan de genoemde Dien.st te Wageningen mede te delen. Het abonnement
begint per 1 Januari en loopt tot het einde van het jaar. De reeds verschenen beric;hten
worden. zo lang de voorraad strekt, nog toegezonden.

b. De hclicoptère als landbouwwerktuig.

Zeèr binnenkort zullen: op verschillende plaatsen in ons land uitgebreide land~ en
tuinbouwkundige proefnemingen met de helicoptère beginnen. Thans heeft Nederland
nog slechts één helicoptêre (hefschroefvliegtuIg) type Sikorsky S 51. Dit toestel is
eigendom van de •. Stichting voor Hefschroefvliegtuigen".
Het Ministerie van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening behoort tot de op~
richters van en deelnemers in deze "Stichting" en zal dit vliegtuig voor land.. , tuin~
en bosbouwkundige proeven gebruiken. Het onderzoek. dat onder de afdeling Tuin~
bouw van genoe,md Ministerie ressorteert, zal voor een belangrijk deel bestaan uit
·sproei.. en stuifproeven tegen plantenZiekten en schadelijke 'insecten. Het onderzoek
staat thans in het eerste begin. Gegevens over capaciteit (aantal ha per uur) en·
kosten van dit vliegtuig als sproeimachine zijn dus nog niet bekend. Het doel van de
"Stichting" is het doen van proefnemingen; met nadruk wordt er daarom op gewezen
dat het voor boeren.. of tuindersorganisaties nog niet mogelijk is het vliegtuig te, ont...
bieden om sproei.. of stuifopdrachten uit ~e voeren.
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