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De Jaarbeurs is in de eerste plaats bedoeld om contact te leggen en te verstevigen tussen industrie en
handel of zo ge wilt tussen groothandel en kleinhandel. De agrarische afdeling maakt hierop tot op zekere
hoogte een uitzondering, aangezien hier ook veelvuldig bestellingen van particulieren worden opgenomen.
Wat de agrarische afdeling betreft had deze .laarbeurs in zoverre een bijzonder karakter dat de leden
van de Vimpol niet exposeerden, waardoor enerzijds
de variatie van het aangebodene minder groot « a s .
doch anderzijds het Nederlandse product beter tot
zijn recht kwam. De exposerenden trachtten daarbij
zoveel mogelijk, behalve hun beste artikelen hun
nieuwste snufjes naar voren te brengen.
Aangezien een enigszins volledige bespreking te
veel plaats zou eisen, beperken wij ons hier tot het
aanstippen van enkele oude bekenden, om bij verschillende nieuwere artikelen even langer stil te kunnen staan. Allereerst wil ik echter nog releveren, dat
het Centraal Bureau van de Veilingen in Nederland
met een mooie stand in het Internationale Paviljoen
vertegenwoordigd was, en dat de boomkwekers de
omgeving aardig opfleurden en aan de Croeselaan
vooral vruchtbomen en schermplantsoen exposeerden.
De kassen zijn, vooral wat materialen betreft, meer
op de voorjaarsbeurs vertegenwoordigd, en zo memoreer ik slechts de aluminium kas van de A.V.M, te
's-Gravenhage. Een normale constructie, wat geraamte en roeden betreft. Uit het feit dat men voor
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alle samenstellende materialen aluminium heeft gebruikt, dus ook voor de klinknagcls. blijkt dal men de
kans op het ontstaan van corrosie door electroh tische
werking, heeft willen uitschakelen. Aluminium van
goede kwaliteit heeft het voordeel van weinig onderhoud, daarentegen nog het nadeel van de hogere prijs.
\\ al de isolerende werking betreft is het vergelijkbaar
met ijzeren roeden.
Voor kasvertoarming was er als bijzonderheid een
Oostenrijks keteltje voor plaatsing in de kas, dat behalve voor verwarming tevens voor koolzuurontwikkeling dienst kan doen, indien van zwavelvrije olie
wordt gebruik gemaakt, daar de verbrandingsgassen
zich in de kas ontwikkelen. Het zal nog moeten worden beproefd, ook om te zien of de overmaat koolzuur
in de nacht (als het koud is) geen schade doet en of
werkelijk goede resultaten ten aanzien van de groeiverbetering de aanschaffingskosten rechtvaardigen.
Verschillende firma's, o.a. Bosch N.V. te Nijverdal,
gaan aandacht schenken aan de mogelijkheid om
aardappelstomers tevens voor grondstomen bruikbaar
te maken. Hierbij moet de afstand van de ketel tot de
plaats waar de grond moet worden gestoomd niet te
groot zijn. In een artikel van een mijner medewerkers
wordt hier binnenkort nader op teruggekomen. De
firma Vermeer en Van de Akker te Naaldwijk gaf een
voorstelling van de wijze waarop ziektebestrijdingsmiddelen in de grond kunnen worden gebracht. Ook
in de artistiek uitstekend verzorgde stand van de
Shell te Amsterdam werd dit instructief gedemonstreerd. Hier zag men tevens het resultaat van roesticerende vetten, een middel dat nog te weinig gebruikt
wordt en dat direct na het gebruik van de werktuigen,
dus vóór het opbergen, dient te worden gebezigd voor
de met de grond in aanraking komende blanke delen
van de grondbewerkingswerktuigen.
Op het gebied, van handgereedschap was er de aardige rolschoffel van de firma Schaap te Lutjebroek, die
bestemd is om een lichte korst met klein onkruid te
breken. De firma La-Rho te Rhoon toonde een meerrijige zauimachine voor handkracht.
Op het gebied van trekkers enfreesmachines zagen
wij naast verschillende bekenden, waaronder een
ruime collectie van de merken Allis Chalmers, Ford
en Ferguson, ook enkele nieuwe typen. De keus op
dit terrein is al ruim genoeg en bovendien zijn niet
alle nieuwigheden verbeteringen. Wel is als verbetering aan te merken de doordraaiende of onafhankelijk aangedreven aftakas. o.a. van Allis Chalmers
WI'. die het mogelijk maakt tijdens het rijden onafgebroken te spuiten. Een constructie die \\<' binnen
enkele jaren wel bij meer trekkers zullen zien. De
hoogte van deze trekker kan bovendien nog een

kwartslag (zoals op de stand van Fa Boudewijn, Geldermaben) of halve slag worden verlaagd. In het
laatste gc\ ;il moeten er echter voorzieningen getroffen
worden ten opzichte van de aanhrenging van de aftakas en de trekhaak.
Voor de motorspuiten ten hehoeve van de fruitteelt
ig er algemeen een streven naar laaggebouwde, min
of meer gestroomlijnde modellen; de „buffels", zoals
een bekende kweker het kernachtig uitdrukte, zijn
meestal van buitenlands fabrikaat. Er wordt al meer
naar gestreefd de motorspuiten voor boomgaarden
tevens voor veldgewassen te gebruiken. Elegante oplossingen waren er dit jaar weinig. Als minimum eis
geldt wel.dat de hoogte der wielen en de spoorbreedte
verstelbaar zijn. De bekende merken, zoals Bean,
lierthoud, Friend, Hardie, K E F (B.M.B.) Lebo,
Munckhof. Victory en van het lichtere type Coho, o.a.
met plunjer, \ e r m o r e l waren weer present. Nieuw
« as o.a. Fa Douven, Horst met een pomp berekend
op een capaciteit van 16 en 24 l/min. Berthoud toon*de zijn 4-cilinder pomp. De zelfrijdende motorspuit
Arina was ook weer aanwezig. De Bean toonde zijn
spuitmast, de K E F de ,,autoblast" met een 65 pk
motor voor de vierbladige ventilator. De vloeistof
wordt, via 30 doppen met 4,8 mm opening door een
luchtstroom met een snelheid van 160 km per uur,
verstoven. Dit tvpe is waarschijnlijk in de eerste
plaats voor ruim geplante boomgaarden bestemd.
De nevelspuit Kiekens-Dekker was nu wat lager
gestroomlijnd. Niet alleen doordat dosering en hoeveelheid vloeistof nu direct zijn af te lezen, maar
ook doordat de machine nu ook beter geschikt is gemaakt voor gebruik in veldgewassen, is dit type een
verbetering van vroegere modellen. Tevens is een
spuitprogramma voor geconcentreerde middelen opgegeven. Het is wel te verwachten, dat we deze richting uitgaan. Ook hierbij zal men met de nieuwe typen
machines moeten leren werken en dan vooral ook met
de middelen, die meer kans op verbranding geven dan
de tot nu toe gebruikte lagere concentraties. Ook
waren voor bespuiting van veldgewassen enkele
nevelspuiten aanwezig enwel de Urgent van het druknevelspuittype, de microsproeier van de Firma Wijnen, Amsterdam. Deze voert ook de wervelwindmotorpoederverstuiver, die mogelijk als nevelspuit is
te bezigen en in Nederland gefabriceerd wordt.
Een groot aantal geveerde wagens van allerlei
merken trok de aandacht in de agrarische afdeling.
Het is opmerkelijk te zien, hoeveel er in twee j a a r in
dit opzicht veranderd is. Men kan wel zeggen, dat
binnenkort de leuze ,,geen fruitwagen zonder veren"
gerust kan worden aangeheven. Alleen verwondert
het mij, de progressieve vering, waarbij bijvoorbeeld
tot 500 kg één soort veren en voor een hoger gewicht
een andere vering de vracht opvangt, zo weinig aan
te- treffen.
Hel vervoer is een dermate belangrijk vraagstuk,
dat daar in alle opzichten aandacht aan dient te worden besteed, en so sagen w« verschillende klem- en

Motorpocderrerttuirer „Werrelwind"
steekwagentjes, waarbij de typische veilingwagens
ontbraken. Of de heftrekkers en de vorkheftrekkers
(forkhef-truck) op de veilingen of in grote koelhuizen
ingang zullen vinden, hangt van de verdere uitwerking af. Enkelen gebruiken zereeds, o.a. in een bloembollenbedrijf. Terecht zei één der verkopers: men
koopt hiermede een bepaald systeem van vervoer. Ze
worden nu al in kleiner type aangeboden en kunnen
een zeer kleine draaicirkel maken. Voor veilingen, die
geen perronbouw hebben en die zich voorstellen een
blokveiling te gaan invoeren en voor die waar geregeld met grote uniforme partijen wordt gewerkt,
lijkt mij dit zeker het overwegen waard.

KORT B E R I C H T
De British European Airways hebben het voornemen, een
regelmatigevrachtdienstvoor vers fruit en groentenvan het
vasteland naar Birmingham te openen. Producten die te
Parijs in het vliegtuig geladen worden, kunnen minder dan
24 uur later te Birmingham worden verkocht. Ophet ogenblik zijn de groenten welke op de markt te Birmingham
worden verkocht, minstens drie dagen oud.
(The Fruit Grower 19Juni 1949)
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