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NASCHRIFT
door L. C. GEERLING .

.op verzoek van den Directeur werd indertijd door mij een
beoordeeling samengesteld. welke te lang is om haar in
extenso op te nemen.

Uitgaande van de arithmetrische gemiddelden kon met de
door Prof. Dr. M. J. van U ven gevolgde wijze van beoordeeling, van het verschil tusschen twee varieteiten op grond

van een waargenomen opbrengstverschil de navolgende groepeering gevonden worden. Er zij echter op gewezen. dat
slechts tusschen de eerste en de laatste groep een essentieel
lengteverschil aanwezig werd geacht.
Loobosch. Odoorn. Appelscha,
Dwingelo.
Leuvenumsche bosch en Kroondomein bij Apeldoorn.
Breda.,.. .
Aangezien bij ons onderzoeksobject. het bosch, de meeste
frequentieverdeelingen min of meer scheef zijn, kan het arithmetrisch gemiddelde in dit geval deze verdeelingen niet typeeren en çloet men misschien beter van de "medi,aanwaarde"

gebruik te maken.
Odoorn. Dwingelo en Appelscha,
Loobosch.
Kroondomein bij Àpeldoorn en Leuvenumsche bosch,
Breda..
Bovenstaande rangschikking naar de mediaanwaarde van
de lengte heeft op zich zelve reeds veel aannemelijks, doordat
ze met een territoriale indeeIing samenvalt en daardoor een
verband met verschil in standplaats of import niet is uitge-

sloten.
UIT DE DAGBLADEN.
(Alg. Handelsblad. II Januari 1933).
DE STEUN AAN DE GRIENDCULTUUR.
~
Indienen van verzoeken.
Belanghebbenden, die meenen op grond van de wet tot steun aan de
griendeultuur. voor steun in aanmerking te komen, kunnen daartoe schrif~
telijk een aanvrage indienen hIJ den Regeeringscommissaris. Nieuwe Weg
10 te Werkendam.
Aan de aanvragers zal een formulier ier invulling worden toegezonden.
, zoodat _kan worden volstaan met een eenvoudig schriftelijk verzoek om
toezending van dit fonnuHer.
'.
. .
De gelegenheid om steunaanvragen in te dienen. is opengesteld tot
20 Januari a.s. Alleen in bijzondere gevallen zullen aanvragen. na, dezen
datum ingekomen. nog in behan~eling worden genomen.
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