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TORVBRENSELPRODUKSJONEN I DANMARK 1957.
Det ser ut til at produksjonen av torvbrensel i Danmark i de
siste årene har stabilisert seg på ca. ¾ mill. tonn årlig, og det ventes
heller ikke større endringer i produksjonens størrelse i de kommende
år, forutsatt at ikke krig eller andre forhold hindrer tilførselen av
importert brensel.
Ifølge den statistiske oversikten som konsulent A. Kr Ø i ga ard
i Det danske Hedeselskab har utarbeidet, har den samlede produksjon
av torvbrensel i Danmark i 1957 vært ca. 730.000 tonn (ref. Hedeselskabets Tidsskrift nr. 15, 1957). Det er ca. 4 % mer enn i 1956.
Ca. 75% av torvbrenselproduksjonen i Danmark utgjøres nå av
freset orv, e 1 tet orv utgjør ca. 14 %, maskin torv ca. 10 %,
og bare ca. 1 % av den samlede produksjonen er stikk torv.
Etterspørselen etter torvbrensel har vært noe mindre i 1957 enn
tidligere år, men det regnes med at hele produksjonen vil bli solgt i
løpet av vinteren. Det er i 1957 eksportert noe formbrensel og torvbriketter til Vest-Tyskland og Sverige.

VERDENSMESTERSKAP I TRAKTORPLØYING.
Assistent Einar W o 1 d i Det norske myrselskap er av Norges
Bygdeungdomslag oppnevnt som fast representant i organisasjonen
som arrangerer verdensmesterskapene i traktorpløying (The World
Ploughing Organisation) . Organisasjonen holder sitt årsmøte i Bryssel
i dagene 17.-19. april d. å. med deltakere fra i alt 15 medlemsland.
Selve mesterskapet i traktorpløying vil i år bli holdt ved Stuttgart,
Tyskland, de første dagene i oktober.

NY BROSJYRE OM MIKRONÆRINGSSTOFFER,
MAGNESIUM OG SVOVEL.
Den tidligere meget nyttige og instruktive brosjyren «Mlkronæringsstoffer og Sporstoffer - Bor og kopper m. fl. i jord- og
hagebruk» av professor M. Øde 1 i en, er nå kommet i omarbeidet
og noe utvidet utgave ved professor M. Øde 1 i en og forsøksleder
A. Sorte berg. Brosjyren som er utgitt av Kali-Fordeling heter nå:
<<Mikronæringsstoffer, magnesium og svovel i jordbruk og hagebruk.»
Brosjyren gir en god oversikt over m i k r o n æ r i n g s s t o f fe ne og kjennetegnene på mangelsykdommer hos de forskjellige
jordbruks- og hagevekster. Den behandler videre forekomsten av
mangelsykdommene, årsaksforhold og botemidler. En kort oversikt
over makron æ ring sst off ene magnesium og svovel er også
tatt med i brosjyren.
De som ønsker det, kan få brosjyren tilsendt ved å skrive til KaliFordeling, boks 622, Oslo, vedlagt returporto. Selve brosjyren er gratis.

