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Dekkmateriale over rørene bør vi ha, sier Harildstad, og det viser
seg at sagflis er brukbar under ane forhold, selv i den jord som har
lett for å slamme rørene igjen, slik som mj æle og kvabb. Sagflis er
lett, renslig og praktisk å arbeide med, men det er jo ikke alle steder
at sagflis kan skaffes til passende pris. Det blir ellers forsøkt bl. a.
med glas:svatt, såkalt laftevatt, den er fullt brukbar i leirjord, og
langt bedre enn papir, som ikke er å anbefale. Laftevatt i 10 centimeter brede strimler, ser ut til å være i smaleste laget, slik at det
nå prøves med noe bredere striper av denne.
Ved gjenfylling av grøftene er det en selvsagt ting at det må
vises forsiktighet så det ikke triller sten og tyngre ting rett ned på
ledningene. Harildstad kan ellers fortelle at kvaliteten av rørene
er blitt atskillig bedre og de norske plast.rør står i kvalitet fullt på
høyde med det som importeres.
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Det 12. verdensmesterskap i traktorpløying ble i år arrangert i
Østerrike i dagene 25. og 26. september. Pløyinga foregikk på de
fruktbare slettene på Marchfeld øst for Wien. Bortsett fra at jorda
var tørr og hard, var det meget gode - og like - forhold for alle.
Deltakelsen var i år større enn noen gang tidligere, i alt 40 deltakere fra 21 land etilte til start. Det var en meget skarp konkurrause, og det utførte arbeid lå gjennomgående på et meget høyt
nivå. De norske deltakerne, Per Dobloug fra Hedmark og J. Kvalbein
fra Rogaland, leverte en jevn god innsats begge dager, og det viste
seg og holde til henholdsvis 11. og 16. plass i sammendraget. Lagleder for de norske deltakerne var denne gang amanuensis Arnor
Njøs, Institutt for jordkultur, Voltebekk. Konsulent Einar Wold,
Det norske myrselskap, var innkalt til stevnet som medlem av styret
for organisasjonen som arrangerer disse verdensmesterskapene.
En meget viktig del av arbeidet for nordmennene som var til
stede ved årets stevne, var å samle inntrykk og diskutere arrangementsopplegg i og med at det er Norge som skal arrangere dette
verdensmesterskapet i 1965. Arbeidet med forberedelsene har allerede pågått i mer enn ett år, og stevneplassen blir Sørumgårdene,
Ste'insfjerdingen på Ringerike. Konkurransedagens vil bli åkerpløying fredag 8. oktober og vollpløying lørdag 9. oktober.
Konsulent Wold er medlem av arbeidsutvalget for arrangementet,
som bindeledd mellom verdensorganisasjonen og de nasjonale arrangører.

