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Værdi pr. ton (1000 kq.). af
Torvm nid pudret
Plantenæringsstoffe
' Antal
kg.

I

Pris
kr.

I·

Sum
kr.

Blandingsgjødsel
Antal
kg.

I

P,;,
kr.

I

Sum

Søppel
Anta!

. kr.

. kg.

I

Pris

I

Sum

kr.

kr.

Ammoniakkvælstof

4,4

1,43

6,29

3,I

I,43

4,43

0,2

1,43

0,28

Organisk' kvælstof

4,8

0,60

2,88

4,7

0,60

2,82

3,8

0,60·

2,28

Fosforsyre

4,2·

0,26'

1,09

4,1

0,26

1,06

4,0-

'0,26

1.04

I(ali

3,1

0,28

0,87

3,0

0,28

0,84

3,r

0,28

0,87

Værdi pr. ton .
Salgspris pr. ton

kr. 11, 13
»
7,00

kr. 9,15
.
4,50

Prisen gjælder varen oplastet i jernbanevogn

kr. 4,47
»
1,00
Kristiania.

LITE RAT UR
OG DENS UDNYTTELSE. Af landbrugsingeniør
OMU.MYREN
Sverdrup. Udgivet som »Det Osterhausiske Legats Folkeskrifter« nr. 4. Kristiania 1907. Tilsalgs i alle boglader. Pris 1 k~.indbunden. Svo. 1 o 1 sider med 14 illustrationer i teksten.
Bogen omhandler først myrstrækningernes dannelse og beskaffenhed, giver saa en historisk oversigt over myrsagens , udvikling og dernæst udnyttelse ved myrdyrkning og torvstrøtilvirkning, saa indgaaende,
som det i en kort' afhandling er mulig.
I indledningen udtaler forfatteren blandt andet*):
- - - » Da myrstrækningerne er meget forskjelligartede, kræves der imidlertid nøie og indgaaende kjendskab til deres dannelse,
sammensætning, kemiske og fysiske egenskaber o. s. v. for at kunne
-opgjøre sig en begrundet mening orn.. hvortil og hvorledes hver enkelt
myr kan og bør anvendes.
Manglende kjendskab fører lettelig til misgreb og feilslagne forhaabninger,· som ikke alene kan paaføre den enkelte større eller mindre
pekuniære tab, men' ogsaa bidrage til at bringe en god sag i miskredit.
Saaledes gik det i· den første tid her som i andre lande, da
spørsmaalet om udnyttelse af myrstrækningerne blev reist. De forsøg,
som blev gjort, mislykkedes for. en stor del, fordi de var anlagt paa
*). Da vi ikke kan indføre den nye retskrivning før næste aargang af »rneddelel..
serne« er efterfølgende citat forandret til vor hidtil brugte retskrivning.
Redaktionen.
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en uheldig maade og til øiemed, hvortil myrstræknirigerne paa grund,
af deres naturlige beskaffenhed var uskikkede, ialfald med de hjælpemidler, som dengang stod -til raadighed. Herved kom sagen .i miskredit, hvilket uden tvil er aarsag til, at interessen .for at søge vore
myrstrækninger mest muligvudnyttet "indtil den allersenestetid har ligget
nede. At der ogsaa var mange forsøg, som har 'baaret gode frugter,
har man ikke villet høre paa,
Det ser imidlertid nu ud .til, at interessen igjen er vakt for at
tage ordentlig fat for at - indhente det forsømte, og jeg nærer ikke tvil.
om, at det vil lykkes med fordel at udnytte vore myrstrækninger, naar
. arbeidet aniægges saaledes, som vort lands naturlige forhold tilsi ger« ,
Bogen anbefales paa det bedste til alle, som interesserer sig for
myrsagen.

MYRDYRKNINGSFORENINGS 11 TE AARSBERET -BERGENS
NING. Bergen. 1907. 32 sider Svo med 8 illustrationer: ,
Vi skal senere aftrykke uddrag af aarsberetningen.

VED DET
T_ORVBRUGSAFDELINGEN
LANDBRUGSMØDES HØSTUDSTILLING

12TE ALM. NORSKE:

I KRISTIANIA
25-30 SEPTEMBER 19Q7 er udkommet som særtryk af »Medde- -

'Ielse fra Det norske Myrselskab « nr. 3 for 1907. 32 sider 8vo med
6 illustrationer trykt paa kunsttrykpapir, Tilsalgs i alle boglader for
50 - øre.

_ 1

· TIDSSKRIFT FOR DET NORSKE LANDBRUG, udgivet af Det
Kgl .. Selskab for Norges Vel. I 1e. hefte for 1907 indeholder
blandt andet en artikel om Myrdyrkning, saaiedes som den foreg'aar
paa Yæderen af , amtsagronom S. Aanestad.
Stavanger. Nr. 46 for 190 7 indeholder blandt
BONDEVENNEN,
andet en artikel om Lukkede Torvgrøfter, signeret : M. A: G.
AF TORFINDUSTRIELLA MASKINER OCH ANPROFNING
ORDNINGAR, udgivet af Kung!. Landtbruksstyrelsen; Stockholm·

1907, og udarbeidet af bedømmelseskomiteen, med ingeniør Oscar
Nycander som formand og torvingeniør; friherre ·lvl. Falkenberg-~om
sekretær. 7 9 sider 8vo med 3 6 illustrationer. Pris 7 S - øre.
Prøverne blev foretaget i juli og august 1906 og omfattede:
, 1.
Forvalter :Jakobsons feltpresse for _ brændtorvfabrikation, fabrikeret
af Åbjorn Anderssons n-zek. Verkstads A. B., Svedala,
_2.
Rundspor med tougdrzft for J;Idtransporf af brændtorv, konstrueret
. af ingeniør A. Anrep og Abjorn Anderssons mek. Verbstads

A. ·B., Svedala.
3. - Komplet torvstrø/abrz"k med maskineri, leveret fra . Åbjorn An- derssons mek. Verkstads A. B., Svedala. ·
.4. Komplet _ torvstrøfabrik med' maskineri.. leveret fra Ernst _Nj·strand, Lyckeby.

LIT ER A TU R

5. Torustreriner for haand- eller maskinkraft, fabrikeret af [{ullberg
& Co., Katrineholm.
.
6. Torvstrøriver nr. 2 for maskinkraft, fabrikeret af Aktieboiaget ·
.lVorrahammars Bruk,. Norrahammar.
7 .. ; T/Jrvst;~otz;ver nr. ' [ 'fo~ maskinkraft] fabrikeret af Ernst Nyiti'aiid,
Lyckeby.
Torustreriuer nr. r for haandkraft, fabrikeret af Naldens Åkdonsfa'brik, Nalden.
9. Torustreriuer nr. 2 for maskinkraft, fabrikeret af Naidens Åkdonsfabrik, Nalden.
~I q. · Torustreriaer for hestevandring og maskinkraft, fabrikeret af A: B.
Yoh. Thermenius & Son, Hallsberg.
,
·1 I.
Torustreriuer for maskinkraft, fabrikeret 'af Åbjorn Anderssons
mek. Verkstads A. B., Svedala.
12.
Torvstrøbaiiepresse for haandkraft, benævnt » Vingåkerpressen«,
fabrikeret af Aug. Petterson. Vingåker.
Der foretoges ogsaa en prøve i december maaned r 906 med
-en torvstrømaskine, konstrueret af Aug. E. Yakobson, Angelstad, og
bestemt for at udpresse vandet af mosetorven, taget direkte fra torvgraven, men da maskinen ikk~ viste sig at være færdig, blev prøverne
med samme afbrudt. Beskrivelse af denne maskine er ikke medtaget
-i beretningen.
Bedømmelseskomiteens redegjørelse er meget omfattende og
teressant og giver et værdifuldt bidrag til torvindustrieas fortsatte
frem skridt.
Som det vil sees er flere af de prøvede torvstrørivere af samme
konstruktiori som de af Det norsee Myrseiskab prøvede i I 906, og
-det viser sig, at prøveresultaterne i alt væsentlig er lige.
.$ .

in-

'SVEJ~SK~ MOSSKULTURFORENINGENS KULTURFORSOK -I
JONKOPING O<;H VI'D FLAHULT ÅR 1906. Aarsberetning
-udarbeidet af Dr .. Hjalmar von Fezlitzen. Særtryk af » Sv. M.'s Tidnr. 4 og 5. Jonkoping 1907.
tioner og ·talrige tabeller.

-skrift«

111

sider 8vo med

2

illustra-

VENSKA MOSSKULTURFORENINGENS KUL TURFORSOK I
S OLIKA -LÅN ÅR 1906. Af A. Bauman og Hj. von Feilitzen.
.Særtryk af »Sv. M.'s Tidskrift« nr. 3.

TILL' FÅLTFORSOKEN
PLAN
Dr.
von
3.

Hjalmar
jonkoping 1907.

jonkoping 1907.

31 sider 8vo .

VID -FLAHULT ÅR 1907.

Feilitsen. Særtryk af
15 sider 8vo.

>)

Af
Sv. M. 's Tidskrifte nr.

MAN AUF DEM FREIEN FELDE EINEN GUNSTIGEN
KANN
EINFLUSS AUF DIE ENTWICKELUNG DER KULTURPFLANZEN DURCH KLEINE MENGEN MANGANSALZE WAHRNEHMEN? Af Dr. Hjalmar von Feiiitzen. Særtryk af »:Journal
Jiir Landunrtschaft«. 4 sider Svo.
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V. Ill
:i

907.

JAHRESBERICHT DER MOORKULTURSTATION IN
SEBASTIANSBERG. Af diektør Hans Schreiber. Staab

88 sider 4to med

28

illustrationer.

RENNTORF - UND TORFSTREUINDUSTRIE IN SKANDINAVIEN. Af direktør Hans Schreiber, Staab 19·06 .. Særtryk af
BOesterreichischen
Moorzeitschrift
8 o sider· 4 to med 3 illustrationer.
DEN EINFLUSS DER PFLANZENKONSTITUENTEN
U•• BER
AUF DIE PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN EIGEN«.

~>

2

SCHAFTEN DES. TORFES. Af Dr. Viktor Zailer og Ing. Leo
_pold TJVilk. Særtryk af »Zeitschrift for Moorkultur und Torfverwertung«.
Wieri. 1907.

i 09 sider 8vo.

·

KOGSVÅRDSFORENINGENS FOLKSKRIFTER, udgivet af ·>-;F-;;:_
Skogsvård«. Stockholm 1907. Tilsalgs ved A. B.
Nordiska Bokhandelen. Pris 30 øre pr. hefte .
Nr. 1. » Om Skogsbetet« af . Carl Bjorkbom. 3 2 sider . 8vo

S eningen for

med 11 illustrationer,
Nr. ·2. »Skogskolning« af Ernst Andersson. 32 sider 8vo med
11 illustrationer,
Nr. 3. »Ajdikning i Skogmark« af Wilh. Ekman. 32 sider
Svo. med 2 2 illustrationer.
'
Flere af disse brochurer og da særlig den· sidstnævnte indeholder
.adskiilig af interesse ogsaa for· myrsagen .

OG. MIDLER TIL MODARBEIDELSE
OMAFEMIGRATIONEN
DENNE. Af O.R.sagfører J. Fr. Kiingenberg: Kristiania
8 sider 8vo.
Idet vi henviser til en anden artikel om samme emne i dette nr.
af » meddelelserne «, vil det forstaaes, at ogsaa denne sag har betydning
for myrsagen.
1907,

·

KJØB OG SALG AF MYRSTRÆKNIN.GER

'DETved kjøb og salg af rnyrstræknmger,
er ~illig til at optræ~e som mellem~ed
det være sig for .opdyrknmg
NO~SKE MYRSELSKAB.

eller til industriel udnyttelse.
Myreiere, som ønsker at ·sælge eller bortforpagte myrer til udriyttelse, anmodes om at sende os opgaver over disses størrelse, beskaffenhed. m. m. samt prisforlangende; Forsaavidt myrundersøgelse
ikke tidligere er foretaget, vil vedkommende myr - blive undersøgt af en
af Det norske Myrselskabs fagmænd; saasnart tid og anledning gives.

