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is 43 cm, de hoogte 27 m en de inhoud per ha 311 m 3 • Aan dunningshout
e.d. is in de loop der jaren ongeveer 160 m3 verwijderd. De totale opbrengst
is dus ongeveer 470 m3 en de gemiddelde jaarlijkse aanwas ruim 10 m3
per ha.
Het accent blijft echter liggen op de populiereteelt, die in Joegoslavië
steeds belangrijker wordt. Thans wordt per jaar ongeveer 160.000 m3 zaag-,
fineer- en lucifershout geproduceerd, verder 190.000 mS papierhout en
180.000 m3 brandhout. Men verwacht over 5 jaar ongeveer 2.000.000 mS
te zullen produceren, waarvan een groot deel tot papier zal worden verwerkt.

Uit de pers
VLUCHTEN REEËN INDERDAAD VOOR I.EEUWENMEST?
Bij Ouwehands Dierenpark te Rhenen komen steeds meer aanvragen binnen voor leeuwenmest. Konijnen en
reeën lopen met een grote boog om de
akkers heen, wanneer zij leeuwenmest
ruiken. Deze wetenschap heeft er aanleiding toe gegeven, de leeuwenmest
speciaal voor dit doel te bewaren. De
mest blijkt nu een gewild artikel te
worden. Ook tijgermest wordt bij Ouwehand voor dit doel bewaard. Men is op
de gedachte gekomen, toen een fruitkweker in de Betuwe om leeuwenmest
vroeg. Deze fruitkweker, de heer Roetofsen, had een jonge aanplant en wilde
deze beschermen tegen reeën. Probeer
leeuwenmest te krijgen, adviseerde een
Limburgse boerenorganisatie de heer
Roelofsen. Deze wendde zich daarna tot
Ouwehands Dierenpark. Inderdaad bleek
de geur van de leeuwenmest de reeën
af te schrikken.
Alg. Handelsblad.

Mell kan zo'n bericht ook populairder
geven:
De directie van Ouwehands Dierenpark kreeg een telefoontje van een landbouwer in de Betuwe. die vroeg om een
paar vrachten leeuwenmest. De heer
Ouwehand, die persoonlijk het telefoontje aannam, vroeg de boer of hij
die mest soms nodig had voor de teelt
van een nieuw produkt. Maar. de andere kant van de lijn had er een geheel
andere bedoeling mee. De boer had zo'n
last van reeën. En om die reeën nu
de stuipen op hun /1j1 Ie jagell wanneer
ze aan zijn malse gewas wilden vreten,
was hij van plan leeuwenmest op zijn
akkers uit te strooien. Hij dacht als die
reeën een leeuw ruiken, zullen ze wel
aan de haal gaan en nooit meer terugkomen
Sladsblad U/recht.

Iets voor het lbon?

