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wij te zien kregen doet niet onder voor het mooiste dat ik
van 'dien áàrd in Skandfnávië zag;" . . "
....
Dat boschbouw màgelijk is op minder vruchtbaren grond
\vordt bevestigd door' de,' uitspraak van Va n 'S c he r mbe e k, die 'op' bládz, 73 van zijn boek "Het Bosch" zegt:
"De betrékkelijke eischen' die 'het veelvragende beukenbosch
aan de voedingscapaciteit van den grond stelt; zijn' nog niet
zoo hoog als die van den landbouw in zijn bescheidensten
vorm", en óp bladz," 77: :,Het boschbedrijf is heteenige
waarvan de 'tat st!mdkOîning gerechtvaardigd is op'gronden
waarvan gebleken is dat zij voor een voortgezet landbouwbedrijf mineralisch te arm zijn."·'·'· '.
-- ,',
Het is' duidelijk dat wij niet beuk 'en' pinus silvestris in
eenvormige opstanden, onze zandgronden niet tot nieuw
boschleven kunnen brengen. Veeleer zijn deze gronden daardoor achteruit gegaan in vrtichtbaa'rheid.
De' taak die onze boschbouwerS op zich nemen wordt
door - de gehouden excursie iil vèrbartd' met het gehoorde
van Dr. T ü ie enen 'Prof, Van s e.l 0 W dUidelijker be-

licht.
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..Men schrijft ons uit Arnhem;
.
" .. ~'. ~._
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Vrij algemeen bekend is. dat electrisch . licht de kiemkracht van zaden
en den groei van planten bevordert. Aan dè Landö6uwhoogescnool" te
Wageningen, worden reeds sedert eenigc' 'jaren proeven' genpmen dOOf.., \:
Prof. Sprenger- eo_Dr. Roodenbur-g;, daarbij werden reeds
gunstige resultaten verkrègen. Men kan, thans te Arnhem op verschil~
Jellde. punten van de stad ~en verschijnsel ~aarnernen. waarbij de invloed
van het eJectrische licht 00 de bladeren van boömên 'Ran worden geconstateerd. In het 'bijzonder fs net' duiÖetijk wa'ar te nemen aan de' kastanJe~
boornen langs den Zijpendaalschen weg. De straatverlichting wórdt ver~
kregen met Philips~Argenta~lampen van 300 Watt. opgehangen.in het
midden der straat, 6 m boven den rijweg. Men kan thans zien dat in dl!
nabijheid van de lámpen de 'böOInen nog bladér~n' dragen. qie 'no"g -een
groene kleur vertoonen. terWijl overigens de ka:stanjebóom"en reeds èèhigen
tijd geheel ontbladerd zijt:l. 'Opmerkelijk is, dat 'de bladèren,--die sedert
de lente eiken :lacht onder, den invloed' van de electrischc verlichting
hebben gestaan weersJand ~~bpen gebode.n P:?,n 4c vrij sterke. nachtvo~st~n:
welke zich reeds voordeden. en die alle andere boomtakken van hun
blad beroofde. Het blijkt. dat het· eledrlsêhe licht' zóódaIilge uitwerking
h~eft' op het 'chlorophyl der bladeren. dat zelfs de' groene kleur' behou ..
den blijft. De invloed ·van het licht verschilt naar gelang. van de, boom ..
soorten: .op ,beW;en.. ~n lin.9eboolllen. is qe.. invlqeq sl.~~I.1Js geri.qg .
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