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TORVSTRØETS VERDI I FJØSET

forsøk ved Svenska Moss kulturforeningen ( dens tidsskr. for 191 o) fik
man ved 3 ½ måneds lagring et kvelstofftap på 7 ,4 % for torvstrøblandet gjødsel, mens kvel stofftapet var 2 o % , hvor der var brukt tilstrekkelig mengde halmhakk. som strø.
Selv om vi regner med at der ved bruk av torvstrø tapes godt
og vel ro % av kvelstoffet og at ikke alt tapes uten torvstrø, så er
der allikevel så meget å gå på at lønnsomheten av å anvende torvstrø
ved de nuværende prisforhold ikke kan være tvilsom.
Ved å lage torvstrøet selv, vil man som regel kunne skaffe strøet
for en adskillig billigere pris enn ovenfor forutsatt.
Hvor store mengder . torvstrø man bør bruke pr. ku og dag er
meget varierende efter dyrenes størrelse og foringen, idet urinmengden
for voksne dyr sikkert kan variere mellem 6 og op til over r 4 kg.
Forutsatt full utnyttelse av torvstrøets opsugningsevne og vel tørret·
torvstrø skulde der trenges mellem 1 og 2 kg. pr. dyr og dag - eller
for 9 mdr. 4-8 baller torvstrø pr. ku.
'Til dels brukes adskillig større mengder op til 3-4 kg. pr. dyr
og dag, men i så fall blir ikke torvstrøets opsugningsevne helt utnyttet.

DET NORSKE MYRSELSKAPS ØKONOMI
årsberetning og årsregnskap for r 9
viser, at
FORANSTÅENDE
myrselskapets økonomiske stilling fremdeles er vanskelig og kontant26

beholdningen er gått yderligere ned. _Mangelen på driftsmidler er særlig
følelig i første halvår, før en del av statsbidraget blir innbetalt i myrselskapets kasse.
Dette kan medlemmene bidra til å avhjelpe ved
å innbetale årspengene nu.
Årspenger kan innbetales pr. postanvisning direkte til:

Det Norske Myrselskap,
Bøndernes Hus, Oslo.
Et annet middel er å skaffe myrselskapet

fler nye medlemmer.
En gang for alle kr. 50,00. Årlig kr. 5,00.
Ved utgangen av året 1927 har Det Norske Myrselskap bestått
i 2 5 år og den beste måte å feire denne begivenhet er, å forbedre
myrselskapets økonomi, hvilket kan opnåes ved et øket medlemsantal.

