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Myren skal ubetinget være godt avgrøftet.
Den maa kalkes godt - gjerne ogsaa tilføres mineralrik jord.
Den bør gjødsles tilstrækkelig med fosfater -og kalisalte, mindre
med naturlig gjødsel eller kvælstofgjødsel -- ellers gaar den let i
lægde.
..
Jorden skal arbeides grundi~ - smuldres godt.
Man staar sig altid bedst paa at vælge en stivstraaet sort. Har
man sti vstraaede norske havresorter ( f. eks. trenderhaure og .Romerikshavre) er de godt skikket, ellers kan svensk myrhavre- mesdog; storm
king, guldregn bl. a. git bra utbytte.
Da myravlingene gjerne trods alt trænger længer veksttid --:- og
altsaa modnes senere, vil man staa sig bedst paa at saa tidlig paa denne
slags jord.
Saakornet bør tas fra fast mark, da myrkornet ofte har vist sig
at være mindre spiredygtig end ønskelig.

ELGJAGT PAA DET NORSKE MYRSELSKAPS
FORSØKSSTATION PAA MÆRESMYREN
bekjendt liker elgen at gaa ut paa myren helst i den aarle ~or~_ ·
S genstund
og paa Mæresmyren hadde den fondet ekstra godt beite
OM

1

en grønforaker, noget den ikke var vant til paa andre myrer, derfor=
korn den dit hver nat, naar det led ut paa de smaa timer.
Dette vidste stationens forsøksleder, myrkonsulent Lende J\:jaa,
hvorfor han sammen med landbrukslærer Hustad og landbrukskandidat
Rønning hadde tat post i forsøksstationens nye vaaningshus natten til
den 1 ode september, og da saa elgen kom blev den fældet i den lovlige jagttids første timer ved velrettede skud fra forsøksstationens vinduer, knapt 40 meter fra selve huset.
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OORNUTZUNG UND TORFVERWERTUNG1 mit besonderer Bertich- ·

Av professor, dr. Paul Hoering
Berlin. Forlagt av Julius Springer r 9 r 5. Pris 1 2 kr. 6 3 8 sider. Dette
omfangsrike verk indeholder først en almindelig del · om myrenes dannelse, utbredelse osv. samt om myrdyrkning. Dernæst en kemisk del
om torvens og dens destillationsprodukters kemi. Endelig en teknisk
del om torvmyrenes utnyttelse.

