En gammel regel gikk ut på at med god gjødsling har plantedekket
evne til å forandre seg i retning av mer fordringsfulle og ytedyktige
vekster. Jeg vil ikke benekte at regelen fortsatt gjelder, men den har
sin begrensning. I mange av våre forsøk er dette prinsipp blitt en skuffelse - eller at det har tatt så altfor lang tid før forbedringer er oppnådd. En viktig betingelse er at det må være en viss tilgang i bestandet

på de mer ettertraktede arter av grasene. Det er ikke alltid tilfelle, og
om så er, kan de bli overskygget og holdt nede av de storvoksne og mer
aggressive, helst blant urtene.
En annen sak er det at har jorda vært pløyd og tilsådd, er det blitt
betydelig bedre virkning av gjødslinga. Dette gjelder selv om det er
mange år siden attlegget og plantesamfunnet sterkt blandet og forvillet.
På slik mark har det i ett tilfelle (hos Knut Volden i Tisleidalen) lykkes
åta avlinger som kan måle seg med ei god timoteiavling.

LANDBRUKSVEKA 1968
Årets Landbruksveke blir i år holdt i tiden 22.-31. mars. Hovedtemaet for Landbruksvekas foredrag og faglige orienteringer er Norges fremtidige matvareforsyning. Åpningsforedraget som blir holdt av
statsminister Per Borten
fredag 22. mars kl. 13.30, vil omfatte matvareforsyningen i nasjonalt
og internasjonalt perspektiv.
Foruten de mange faglige foredrag og orienteringer vil det på
Landbruksvekas utstilling, Norges Varemesse, Sjølyst, bli vist nye
ting innen maskinsektoren og det bygningstekniske område m.v.
Det norske myrselskap vil ha en egen stand på utstillingen for å
vise norske produkter av torv til bruk i gartnerier og forskjellige formål innen hagebrukssektoren. Vi innbyr alle interesserte til et besøk
av vår utstilling i Hall E, stand nr. 9.
Det norske myrselskaps representantskapsmøte og årsmøte, som
holdes under Landbruksveka, er kunngjort på annen plass i dette nr.

TORVSTRØPRODUKSJO~N I 1967
Av konsulent Einar Wold.
Ifølge de oppgaver som Det norske myrselskap har innhentet, produserte landets torvstrøfabrikker i alt 241 300 baller torv i 1967.
Kvantumet ligger 4 900 baller over foregående års produksjon, dvs.
en stigning på ca. 2 %. Torvtak til eget bruk og produksjon av strøtorv ved små andelslag som vi ikke har nøyaktige produksjonsopp-
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