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althans op behoorlijk voorbereide gronden van eenigszins
goede kwaliteit. Bij eene bezaaiing tegelijk met andere houtsoorten zal hij deze binnen enkele jaren overheerschen en
heeft het er alle schijn van dat hij ook overheerscher zal
blijven. Hij is evenwel zeer gevoelig voor een gras- of heidevegetatie. In dat geval is het mogelijk, dat hij andere houtsoorten, die beter tegen een dergelijke concurrentie kunnen,
naast zich duldt.
De groveden eh beuk hebben bij mij als bestandvormende.
houtsoorten zoo goed als afgedaan. Met den fijnen den en
gewonen eik beschouw ik den groven den en beuk meer als
reserve houtsoorten bij bezaaiingen.
De acacia heb ik aanvankelijk veel gebruikt om zijne
bodemverbeterende werking, doch door zijne eigenaardige
eischen en eigenschappen heb ik zijn gebruik tot enkele gevallen terug moeten brengen.
Ik wil deze toelichting eindigen met enkele kostencijfers
te geven voor boschaanleg op bovengenoemde wijze.

Voor heideontginning komen de kosten op f 100.- tot
f 130.- per ha en wel voor grondvoorbereiding f 30.- tot
f 40.-, voor bekalking f 40.- tot f 60,- en voor bezaaiing
f 25.- tot f 35.-.
'
D.e voortbeweging der werktuigen geschiedt hier dan met
een tractor.
Bij herbebösching en bij onderzaaiingen komen deze kosten
hooger en wel omdat hier gebruik gemaakt moet worden
van paarden en de werktuigen voor dat doel niet zoo intensief werken.

De kosten van grond voorbereiding bedragen dan f 75.tot f 100.- per ha, terwijl de overige kosten ongeveer gelijk
blijven.

UIT DE DAGBLADEN ..
. Algemeen Handelsblad, 10 Januari 1935.
RUSSISCHE LUClFERcINDUSTRIE.
MÖSKOU, 10 Jan. (R e u ter). In 1934 heelt de Sowjet-Russische
lucifers~industrle

9.200.000 kisten lucifers geproduceerd. tegen 7 mill.
kisten in 1931, aldus meldt Tass. De laatste drie jaren zijn verscheidene
groote moderne lucifers"fabrieken gebouwd .
. Te Nowosybow staat thans de grootste luciferfabriek ter wereld. De

lucifer-industrie in de Sowjet"Unie beschikt thans over 95 automatisch
werkende machine-installaties.

Zoo wordt binnenkort een automatische machine in bedrijf "gesteld. die
35 kisten lucifers per uur kan produceeren. terwijl de huidige installaties
slechts 22 kisten voortbrengen.
De laatste twee jaar bestaat in Engeland. Amerika en in de Oostelijke
landen groote vraag naar Russische lucifers.

