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Zwarte els (AlDus "vulgariS) .
Met uitzondering van die uit den Achterhoek en Zuid-Overijssel luiden
de berichten voor deze houtsoort onverdeeld gunstig. De zwarte els is
dè eenige loofhoutsoort, waaromtrent men van een zeer goeden oogst van
goede hoedanigheid kan gewagen.
..
. Grijze els (Alnus incana) .
Voor het zuiden, midden en oosten van het land gaan de verwachtingen
vrijwel samen met die voor den zwarten els. Alleen voor de duinstreek
en het noorden des lands kan onderscheidenlijk slechts van een matigen
tot rcdclijken en redelijken tot vrij-goeden oogst van matige tot vrij goede
hoedanigheid worden gesproken.
Wederom blijkt, dat opeenvolging van droge, warme zomers, alleen bij
de verschillende dennensoorten de zaaddracht gunstig beïnvloedt.
In verband met den laten bloei van de dennen ondervindt de vru,cht~
zetting daarbij geen schade van de nog midden Mei optredende nachfl..
vorsten. terwijl droog. warm weer aan de verdere ontwikkeling van de
kegels ten goede komt.
Door de droge. warme zomers der laatste jaren werd de verwachting
op grond der schatting van de eenjarige kegels dan ook overtroffen.
Geeft bij den groveden de schattiI!9 van de eenjarige kegels reeds
eenig houvast voor den volgenden oogst. bij den Oostenrijkschen en den
Corsicaansehen den staat de ontwikkeHng van de kegels in het tweede
groeijaar te zeer onder invloed van de weersomstandigheden dan dat
een voorspelling van den volgenden oogst betrouwbaar zou kunnen zijn.
Bij den berg~ en zeeden daarentegen geeft de schatting van de hoe
veelheid éénjarige kegels blijkbaar een vrij zeker richtsnoer voor de ver·
wachting van den volgenden oogst.
Wat het loofhout betreft. moet het voortdurend terugloopen van den
zaadoogst wel tot de gevolgtrekking leiden. dat de opeenvolging van
droge, warme zomers de zaaddracht ongunstig beïnvloedt. Het koude
voorjaar en de droge zomer van het jaar 1935 schijnen tevens aan de
hoedanigheid van het zaad afbreuk te hebben gedaan. De nachtvorsten
gedurende den bloei van eik en beuk waren oorzaak. dat in verschillende streken de vruchtzetting werd verhinderd.
w

Utrecht. September 1935.

,.

De Directeur van het Staatsboschbeheer.

VAN DISSEL.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad. 21 September 1935.

STEUNVERLEENING GRAUWE GRlENDCULTUUR,

•

Men deelt ons van officieele zijde mede. dat "de Nederlandsche Akker·
bouwcentrale. Bezuidenhout 15, te ·s~Gravenhage. exploitanten van 'Harige
griendgewassen, welke voornemens zijn deze percee1en in den a.s. winter
te hakken. dan wel het gewas daartoe te verkoopen. verzoekt voor zoover
aan dit verzoek nog geen gevolg werd gegeven. zich ten spoedigste bij
haar aan te melden. Zij zullen dan een formulier ontvangen hetwelk zoo
spoedig mogelijk ingevuld en oriderteekend moet worden teruggezonden.
Deze gegevens zullen dienen ter beoordeeling óf en zoo ja op welke
wijze. voor deze grienden nog eenige steun kan worden verleend.
De aanvragen: om toezending van het hierbedoelde formulier moeten
voor 27 September a.s. bij voormelde Centrale. afdeeling Binnenland
(Griend en Riet) zijn ontvangen.

