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ALGEMEEN

Enerzijds wordt de bezoeker van Zwitserland getroffen door de prachtige, zeer
afwisselende natuur, anderzijds door de ontwikkeling van het technisch kunnen. Zo
valt niet alleen de grootsheid der bergen op, doch in midden-Zwitserland tevens de
tuinen en de met lichtkleurige bloemen versierde vensters en balcons. In de
stadstuintjes geeft een vijvertje met lichtgroene bodem, de kleur van vele rivier
beddingen o.a. die van de Limmat die door Zürich stroomt, een aardige afwisseling.
Voorts nog natuursteen en vlakke stenen platen (flagstone) met hier en daar een
figuur van eenvoudig beeldhouwwerk. Elk beteelbaar plekje wordt benut voor een
groentetuintje, waarin kool wel een zeer dominerende plaats inneemt, doch waarin
vooral bij de steden ook vrij veel tomaten, soms onder ramen geplaatst, voorkomen.
Het klimaat is in Zwitserland warmer en droger dan in ons land. Normaal zijn er
in Zwitserland 57 „zomerdagen" en in 120 jaar is dit aantal nooit hoger geweest
dan 84, terwijl er gemiddeld 11 „tropische" dagen zijn. In Nederland bedraagt het
aantal zomerdagen gemiddeld 18, terwijl er gemiddeld 2 tropische dagen
zijn. Het jaar 1947, dat zeer droog was, gaf op 18 September de 100ste „zomerdag"
en de 45ste „tropische" dag en liet wel zeer extreem de gunstige resultaten zien,
die door besproeiing kunnen worden bereikt. De weilanden, vooral die tegen de
') Gaarne dank ik nog ir W. J. H. DEKKER, Landbouwattaché te Bern, voor zijn hulp en
het verstrekken van verschillende gegevens.

(1)
Meded. Dir. Tuinb. 13 (bijlage November 1950), pag. 69—96, 's-Gravenhage
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berghellingen, zijn vaak natuurlijke weiden, die tot hoog tussen de bossen door
dringen en daarmede een prachtige afwisseling vormen. De bossen, eveneens tegen
de steile hellingen opgroeiend, bestaan meer naar beneden uit loofbomen of uit ver
schillende boomsoorten om hogerop in bossen van naaldbomen, vaak van grote
hoogte, over te gaan. Aan de bovenste rand van het bos worden de bomen al kleiner,
waarbij dan de grove den overheerst. Boven de boomgrens groeien nog de alprozen,
dan komen rotsen, die overwegend met mossen zijn begroeid en tenslotte de kale
rotsen.
Het tentoonstellingswezen staat op een hoog peil. Er is door de grote tentoon
stelling in 1938 te Zürich een eigen stijl ontstaan. Op de Ziika, een gewestelijke ten
toonstelling, trof mij b.v. het contrast tussen de keurig verzorgde foto's en de
achtergrond van ruw houten wanden. Op de Comptoir Suisse te Lausanne maakte
vooral het gebruik van schutten van witte latjes en de keurige plaatsing van de land
bouwmachines op een geringe verhoging op steenslag met houten looppaden er
tussen, een goede indruk. Zowel op tentoonstellingen als in etalages en musea gaat
men blijkbaar uit van de stelregel, dat een opstelling van enkele voorwerpen met
een rustige achtergrond het geëxposeerde veel beter doet uitkomen dan een zg.
vrolijke keuken.
Wat de fabrieken betreft vallen de sterke uitbreiding, de vele nieuwbouw en
vooral de geheel nieuwe inrichting op. Veel vernieuwingen worden aangebracht,
mede met het doel om minder belasting te betalen, wat evenwel dit goede gevolg
heeft, dat er zeer modern ingerichte fabrieken komen, die ook wat de afwerking
betreft aan hoge eisen voldoen.
Er worden in het algemeen meer geheel of half-automatische werktuigmachines
gebruikt dan in Engeland. Zo worden b.v. ook op minder grote fabrieken de worm
wielen automatisch gemaakt. Door één arbeider worden verschillende van dergelijke
werktuigmachines, merendeels van Zwitsers fabrikaat, bediend. De machines zijn
zeer planmatig opgesteld en hierop schijnt men trots te zijn, want meer dan eens
werd mij de volgorde van de bewerkingen, veelal van beneden naar boven of in
ieder geval in één richting, gedemonstreerd. De montage aan de lopende band zag
ik echter weinig toegepast.
Ook in de fabrieken wordt veel zorg aan het interieur besteed. Het verfwerk is
meestal in lichte kleuren gehouden, vooral in de montage-afdelingen. Het is bekend
dat door een goede kleurenkeuze zowel voor machines als voor de omgeving, het
aantal ongevallen kan worden verkleind en de productie vergroot.
Overzicht van de mechanisatie.
In 1939 bedroeg het aantal groenten- en bloemkwekerijen 4106 (oppervlakte
3115 ha), waarvan met kassen 2294 (44,87 ha) en met plat glas 1994 (830 ha).
Het aantal grondfreesmachines in de bovengenoemde bedrijven bedroeg 1071,
waarvan in groentekwekerijen 463, benevens 40 4-wielige motortrekkers.
In 1946 werd de telling op een andere wijze gehouden en was het totaal aantal
vierwielige en rupstrekkers in land- en tuinbouw 14 000 en het totale aantal twee
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wielige motortrekkers 12 000, waarvan een groot percentage motormaaiers.
Het aantal rupstrekkers bedraagt slechts 2 % van het totale aantal trekkers.
Men treft ze vooral in de vlakte aan, waar ook de grootste bedrijven voorkomen.
Rupstrekkers worden niet in het land vervaardigd, wel zijn er verschillende fabrie
ken voor vier- en tweewielige trekkers.
Het gebruik van tweewielige machines is zeer verbreid, wat ten dele in verband
staat met de berghellingen waar deze machines beter te gebruiken zijn dan de vier
wielige trekkers.
Het onderzoek van tuinbouwwerktuigen geschiedt nog in hoofdzaak op persoon
lijk initiatief o.a. van dr BOUDRY, dr HAUSER en dr JENNY. Deze deskundigen, die
mij buitengewoon vriendelijk ontvingen, hebben mij zeer veel inlichtingen verstrekt.
Zeer belangrijk is het werk van dr BOUDRY, leraar aan de kantonale school te
Marcelin sur Morges bij het Meer van Genève. Deze treedt tevens als secretaris
van de 3e sectie van de internationale technische commissie (Commission Inter
nationale du Génie Rural) op. In een door hem geschreven artikel (2) vergelijkt hij
het gebruik van machines in Amerikaanse grootbedrijven, waar slechts enkele
teelten voorkomen, met dat in Europese kleinbedrijven met vele verschillende teel
ten. Bij deze laatste is het noodzakelijk, dat de werktuigen niet alleen zeer snel en
gemakkelijk verwisselbaar zijn bij eenzelfde merk trekker omdat verschillende werk
zaamheden in snelle opeenvolging moeten geschieden, doch tevens moeten zij ge
makkelijk aan machines van verschillende merken te bevestigen zijn.
Voor een algemeen te gebruiken trekker is het z.i. noodzakelijk:
1. dat er een groot aantal snelheden mogelijk is, zodat b.v. zowel het frezen als het transport
met dezelfde trekker kan geschieden;
2. dat voor de werkzaamheden, die dagelijks moeten worden verricht, de werktuigen snel
en gemakkelijk kunnen worden verwisseld;
3. dat de totale lengte der werktuigen klein is, in verband met de geringe grootte der percelen,
zodat het onbewerkt blijvende gedeelte aan de einden zo klein mogelijk is. De werktuigen
moeten gemakkelijk vanaf één punt (de zitplaats) kunnen worden bediend;
4. dat de werktuigen ook op andere motortrekkers verwisselbaar zijn, daar de kleine land
bouwer niet koopkrachtig is en hij dus slechts langzamerhand zijn werktuigen kan bijkopen.

Ook als redacteur van „l'Agriculture Motorisée", een blad voor de bezitters van
een trekker, verricht dr BOUDRY veel goed werk. Voor het kanton Vaud worden
door hem zowel de keuring van de landbouwtrekkers, de vergunning voor het ge
bruik (belastingkaart) als de aangifte voor de verzekering er van verzorgd.
Bij de lessen die dr BOUDRY geeft over landbouwwerktuigen worden het eerste
jaar de machine-onderdelen, de motor en de motortrekkers behandeld en het
tweede jaar het gebruik van de werktuigen. Hiernaast worden practische lessen ge
geven, die het eerste jaar bestaan uit onderricht in smeden, mandenvlechten, het
maken van bijenkasten en het tweede jaar uit het aanleggen van een kleine licht
installatie voor 6 en 30 volt, het repareren van een motor, het bepalen van de
werkingsgraad (nuttig effect) van een electromotor, het afremmen van een kleine
dieselmotor met een electromotor, e.d. Hierbij werkt telkens een groepje van ca 5
leerlingen samen.
(3)
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Door dr BOUDRY zijn verschillende normaalbladen uitgewerkt, waarvan hier
enkele opgaven volgen. Als snelheden stelt hij er 8 voor, waarvan de grootste wordt
afgegrendeld en wel van 1,7, 2,7, 3,9, 5,9, 9,0, 13,5, 20,5 en 30,5 km/h, waarbij
dus tussen de opeenvolgende snelheden telkens de verhouding 1 : 1,5 wordt aan
gehouden. De geringste snelheden zijn in de eerste plaats voor grondfrezen bedoeld,
doch mijns inziens eveneens noodzakelijk voor pootmachines en machines, waar
mede continu moet worden gespoten e.d.
Als normale velg wordt zowel voor vóór- als achterwielen een velg met 6 gaten
met als binnendiameter van de banden 24", (28") en 32" voorgesteld. Voor twee
wielige trekkers is zeker ook de 16" maat noodzakelijk. De spoorbreedte van trek
kers wil hij op 144 cm (eerst op 150 cm) brengen en in verband hiermede tevens een
vaste lengte van de maaibalken en vaste rijenafstanden voor verschillende gewassen.
Indien men goed wil mechaniseren, vooral op kleinere bedrijven, zijn inderdaad
verschillende vaste rijenafstanden zeker gewenst, al kan men door gebruik te maken
van een spiebaan de spoorbreedte naar believen verstellen. Ook de plaats van de
aftakas met vast toerental van 540/min., evenals de grootte daarvan en voorts de
plaats en grootte van de riemschijf en de plaats van de bediening moeten ongeveer
gelijk zijn, dus b.v. de ontkoppelingspedalen steeds links, de rempedalen steeds
rechts van de bestuurder, enz.
Op de school te Marcelin sur Morges werd, zoals dat in Zwitserland door de vele
gemengde bedrijven haast noodzakelijk is, tevens de landbouw en de veeteelt be
handeld, waardoor o.a. ook melkmachines een onderwerp van studie vormden.
Naast het proefbedrijf lag een wijngaard van de gemeente, die tevens als voorbeeld
bedrijf werd geëxploiteerd en waar het onderhoud en de inrichting van de bedrijfsschuur zeer netjes was. Er was een bovengrondse vaste pijpleiding voor de
bespuitingen met ziektebestrijdingsmiddelen en een vaste tank in de schuur. Aan
vankelijk was deze midden in de wijngaard geplaatst, wat evenwel zowel voor
watertoevoer als voor de aandrijving door een electro-motor minder gemakkelijk
was.
Merkwaardig is dat volgens een wettelijke bepaling, de afstand tussen de druivenrijen 1,10 m moet wezen, en dat de vaststelling van de richting der rijen door de
landmeters geschiedt. Hierbij wordt getracht om de rijen in de verschillende bedrijven
zoveel mogelijk in het verlengde van elkaar te doen lopen. Veelal liggen de rijen
in de richting van de berghelling, hetgeen bij steile hellingen wel het bezwaar mede
brengt dat veel grond afspoelt.
Zeer uitvoerige inlichtingen ontving ik ook van dr HAUSER die docent aan de
Polytechnische Hogeschool te Zürich is, waar hij aan de Landbouwafdeling gedu
rende het 5de, 6de en 7de halfjaar (semester) college geeft over landbouwwerktuigen.
Gedurende het 5de (winter)halfjaar worden gedurende 2 uur per week de machine
elementen, de electriciteitstoepassing, de motoren en de motortrekkers behandeld.
In het 6de (zomer)halfjaar worden 4 uren per week aan practische oefeningen be
steed en wel aan: 1. trekkrachtmetingen; 2. zaaimachines; 3. schoffelwerktuigen;
4. maaimachines (waarvan o.a. de messen worden geslepen); 5. motoren voor
pompen; 6. gemotoriseerde machines, zoals grondfrees; 7. motortrekkers; 8. idem
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met werktuigen er achter; 9. pompen en sproei-installaties voor het besproeien van
velden; 10. hakmachines en strosnijders; 11. dorsmachines. In het 7de halfjaar wor
den dan bedrijfsleer en arbeidstechniek behandeld. In verband met tijdsgebrek
(dr HAUSER is tevens directeur van de Fa. Bucher—Guyer te Niederweningen) zul
len de laatstgenoemde lessen waarschijnlijk worden overgenomen door zijn leerling
dr STUDER, werkzaam aan het proefstation voor arbeidsmethoden te Bruegg. Aan
het Rijksproefstation voor landelijke fruit- en wijnbouw te Waedenswil is
dr I. JENNY, dipl. ing. en doctor in de rechten werkzaam. Deze neemt, in samen
werking met het genoemde proefstation voor arbeidsmethoden te Bruegg, o.a. met
A. HOEHENER dpi. ing., proeven betreffende de bruikbaarheid van verschillende
machines voor de fruitteelt. Deze samenwerking verkeert echter nog slechts in een
beginstadium. Dr I. JENNY schreef o.a. een boek over het aanvragen en vastleggen
van octrooien (8) en met A. HOEHENER een boek over de technisch-wetenschappelijke grondslagen van het bespuiten van planten (7). In laatstgenoemd boekwerk, aan
de samenstelling waarvan een uitgebreid onderzoek voorafging, wordt vooral aan
dacht besteed aan de invloed van de druk, de vorm van het wervellichaam en de
spuitdop op de verstuiving. De schrijver wijst er o.a. op, dat door verlaging van de
druk 40 % aan spuitmiddelen kan worden bespaard. Door gebruik te maken van
vrijwel onverslijtbare spuitplaatjes van kunstmatige edelstenen werd een zeer gelijk
matige verstuiving verkregen. Gemiddeld vond hij per 1000 liter verspoten vloeistof
voor de motor een gebruik van 1,4—5,3 liter benzine (gemiddeld over 562 uren
3,25 liter benzine) of 1,6—3 kWh.
Aan de techniek van het spuiten is ook door dr G. TRIVELLI van het landelijk
proefstation „Station fédérale d'essais viticoles et arboricoles" te Lausanne (Montagibert) een onderzoek gewijd. Deze ging in het bijzonder de invloed van de druk
op de hechting van verschillende spuitmiddelen op de bladeren van enige gewassen
na. Hierbij werd de hoeveelheid verspoten vloeistof constant gehouden, terwijl de
bepaling van de hoeveelheden op de bladeren colorimetrisch volgens de methode
van LANG werd bepaald. Hij kwam tot het voorlopig resultaat, dat bij Bordeauxse
pap de beste hechting bij 25 atm werd verkregen; bij gebruik van een uitvloeier was
er minder sprake van een uitgesproken maximum, terwijl bij toevoeging van een
hechtmiddel een drukverhoging van 15 tot 40 atm. (de hoogste druk die werd ge
bezigd) noodzakelijk bleek. Behalve veldproeven was ook een aardige laboratorium
methode uitgewerkt.
Tot mijn spijt was ik niet in de gelegenheid nader in kennis te komen met het
proefstation voor arbeidsmethoden te Bruegg, dat onder leiding van prof. HOWALD
staat. Hier wordt vooral de practische bruikbaarheid van verschillende machines
beproefd. Dit instituut gaf o.a. een studie uit (10), waarin de tijdsduur van vele
werkzaamheden, uitgevoerd met de hand en met paarden of motortrekkers, wordt
vergeleken en tevens de arbeidsverdeling over het gehele jaar beschreven. Zo worden
o.a. de volgende gegevens verstrekt: grasmaaien met de zeis 20—27 manuren, met
de paardenmaaimachine of motormaaier 2—8 uur/ha; ploegen (schillen) 10—15 cm
diep 18—24 paardenuren en 9—12 manuren, 20—25 cm diep met 3 paarden 39—60
paardenuren en 13—20 manuren; cultivateren 6—10 paardenuren en 3—5 manuren;
(5)
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eggen met onkruidegge 1,5—2,5 paarden- en manuur; voor aardappelbespuiting
wordt bij 1000—1200 liter vloeistof per ha voor een motorspuit 4—6 manure a en
2—3 machine-uren gerekend (waterhalen inbegrepen). AI naar de wijze van mecha
nisatie komt hij voor de aardappelteelt op 1084—2112 manuren per ha, en wel
resp. 3,77—9,22 manuren/quintaal (50 kg).
Zowel van kantonale als van federale zijde worden in Zwitserland adviezen be
treffende het gebruik van machines verstrekt. In dit verband wijs ik o.a. op de voor
lichting die in Tessino (dat ik echter niet bezocht) wordt gegeven bij de aanleg van
sproei-installaties.
*

*

*

Thans volgt een overzicht van de verschillende technische hulpmiddelen, d ,e in
de tuinbouw worden gebruikt, waarbij achtereenvolgens de motortrekkers w.o.
grondfrees en motormaaier, de spuitwerktuigen, de sproei-installaties, de kassenbouw
en -verwarming, de toepassing van electriciteit in de tuinbouw en diverse werktuigen
en gereedschappen worden behandeld.
II.

MOTORTREKKERS

Er zijn in Zwitserland, zoals reeds is vermeld, ongeveer vijfmaal zoveel trekkers
als in Nederland. In de eerste plaats moet dit worden toegeschreven aan het berg
achtige terrein, daarnaast aan de noodzakelijkheid, vooral gedurende de tweede
wereldoorlog, om zoveel
mogelijk in eigen levensbe
hoeften te voorzien; boven
dien zijn de groenteprijzen
relatief hoog. Voorts wor
den de trekkers, veelal met
de bijbehorende motoren,
in het land zelf vervaar
digd. Zo zijn er een vijftal
fabrieken voor vierwielige
trekkers en nog een enkele
meer voor twee- en éénwielige trekkers. Het aantal
importeurs is dan ook veel
kleiner dan in ons land,
waar men zich tot nu toe
meer op de handel dan op
Fig. 1. Aandrijving van cirkelzaag door motormaaier
de
fabricage van tuinbcuw(foto Rapid, Zürich).
werktuigen heeft toegelegd.
De bekendste fabrieken van vierwielige trekkers fabriceren allen trekkers met
dieselmotoren. De grootte van deze trekkers is minder geschikt voor onze boom
gaarden, terwijl de prijzen hoog zijn.
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Van de tweewielige trekkers zijn de Simar, Grunder, Bucher (Record), Rapid,
Motrac en Aecherli wel de bekendste merken, daarnaast is o.a. de eenwielige
Minitrac te noemen. Er worden ten dele zelfgemaakte motoren gebezigd, daarnaast
de Zwitserse van Motosacoche (M.A.G.), Zürcher. Ook worden vrij veel motoren
van Bernard (Conord), JAP, Briggs & Stratton, Wisconsin gebruikt. Over het alge
meen tracht men er de motoren en ook de trekkers voor zoveel mogelijk doeleinden
aan te wenden, wat in verband met de overwegend kleine bedrijfsoppervlakte ook
noodzakelijk is.
De motorlier is in de bergachtige delen zeer algemeen in gebruik. Hiervoor wordt
de trekker van een speciaal anker voorzien, of wel de motor wordt op een voetstuk
gezet, dat wordt gedragen of als een kruiwagen verplaatst. De motorlieren worden
zowel voor het optrekken van vrachten, o.a. stalmest, als voor het ploegen, cultivateren en andere grondbewerkingen gebezigd; voorts voor aandrijving van een
waterpomp, een spuitpomp, een cirkelzaag (fig. 1), een luchtcompressor. De spuitpomp wordt bij de nieuwe constructie veelal direct op de tweewielige trekker gemon
teerd. Daarnaast wordt zij met een dynamo voor de opwekking van electriciteit in
afgelegen gebieden uitgerust.
Als grondfreesmachines mogen in de eerste plaats de Grander 8 pk en de Simar
(fig. 2) 3, 5, 8 pk (vroeger ook 10 pk) worden genoemd, beiden behorende tot de
eerste freesmachines, die volgens het systeem van de Zwitser ir K. VON MEYENBURG
met haken zijn uitgerust en waarmede, zoals bekend, de grond direct zaaiklaar kan
worden gemaakt. Hiernaast is thans de Rapid door dr WELTER (12) in samenwer
king met VON MEYENBURG
als draaiende motorhak
uitgevoerd.
De Rapid (Zürich)
heeft één glad loopwiel en
is uitgevoerd met een 2tact motor met een cylinderinhoud van 175 cc, 3J
pk bij 2800 toeren. De
voortbeweging
geschiedt
met behulp van 2 tot 6 stel
haken van verschillende
modellen, waarbij een
werkbreedte van 15 tot 80
cm en een diepte tot ca 15
cm is te bereiken. Hij kan
tevens als cultivator, hak of schilfrees voor onkruidbestrijding worden gebruikt.
Voorzien van schermstangen is zij goed tussen de gewassen te bezigen (fig. 3), o.a.
voor het aanaarden van aardappels, het onderwerken van stalmest, enz. Deze
machine wordt er in de eerste plaats op lichtere grond gebezigd, die niet te ongelijk
van vastheid mag zijn. Men was juist bezig een moderne fabriek in te richten.
De Simar (Genève) en Grander (Basel) zijn hier reeds algemeen bekend; deze
(7)
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kunnen ook worden voorzien van een zijdelings aangebrachte maaibalk, een zeer
goed te regelen wentelploeg, waarvan beiden het rister meer naar onze eisen om
bouwden, of een aardappellichter, die midden door de aardappelruggen gaat, wat in
Nederland niet gewild is, daar de knollen dan van elkaar losgemaakt worden.
Voorts worden ze met een aangebouwde spuitpomp, een wagen er achter, een her,
een aanaarder, een cultivator, enz. geleverd.
Gründer bouwt thans een V-vormige cultivator, waarvan de tanden verstel
baar zijn, evenals de breedte; de vrije hoogte schijnt mij voor vuil land wat klein.
Ook wordt door deze fabriek een werprooier voor aardappels geleverd.
De 3 pk Simar grondfrees kan als freesmachine en als draaiende motorhak worden uitgevoerd,
waarbij de losgewerkte grond o.a. bij de teelt van bleekselderij, bleekvenkel (flg. 4), cardon, doch
ook bij bonenteelt met een aanaarder tegen de rijen kan worden opgewerkt, wat zeker een grote
werkbesparing geeft. In Zwitserland wordt de waarde van de grondbewerking tussen de gewassen
zeer hoog aangeslagen. Inderdaad gaat de betekenis van frezen e.d. tussen verschillende tuinbouwgewassen veel verder dan alleen onkruidbestrijding.

Op de Comptoir Suisse (Jaarbeurs voor Industrie en Landbouw te Lausanne)
was ook een kleine éénwielige trekker Minitrac (Genève) met 1 pk motor die ook
met twee (weg-)wielen kan
werken. Deze is gebouwd
voor schoffelen tot een
werkbreedte van ca 50 cm,
waarvoor schoffelmessen,
ganzevoeten en cultivatortanden en een eenvoudig
aanaardploegje worden ge
leverd.
De meeste fabrikanten
van vierwielige trekkers le
veren een soort verkruimelaar, die naast de trekker
gebouwd is, zodat de ge
ploegde
grond
tevens
wordt verkruimeld, onge
veer als door een egge; ze
Fig. 3.

Motorhak in gebruik voor het aanaarden
van sluitkool (foto Rapid, Zürich).

wordt dan ook wel rollende

egge genoemd. Deze wordt

van belang geacht voor het
voorjaarsploegen. De druk op de voorwielen wordt er door verminderd.
Voor grondbewerkingswerktuigen heeft men in Zwitserland verschillende ge
specialiseerde fabrieken. Als ploegenfabriek is die van de Gebr. Ott wel de meest
bekende. De afwerking van de geharde, machinaal gladgefreesde en gepolijste ploegenristers is uitstekend. Ook de koeling van de ploegen na het ponsen geschiedt zeer
goed. Naast het meer schroefvormige type wordt het wat rechtere Brabant-ploegrister gemaakt, bij wentelploegen veelal met een metalen tussenplaat. Er wordt o.a.
een veiligheidskoppeling toegepast, die verbroken wordt als de ploeg b.v. door een
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grote steen in de grond wordt vastgehouden. Andere merken zijn Althaus, Aebi.
Bij de wentelploegen van Simar en Grunder, die onder een hoek van 90° staan, is
het op eenvoudige wijze mogelijk de ploeg door een freeslichaam te vervangen. Wel
moet bij gebruik van een ploeg de machine van voren verzwaard worden om het
evenwicht te herstellen en tevens de trekkracht te vergroten. Door dezelfde fabrieken
worden ook aanaarders, ploegen, cultivatoren met verschillende typen beitelmessen,
ganzevoeten, o.a. Ventski schoffelmessen, hoekschoffels e.d. gemaakt, terwijl o.a.
Plumettaz deze werktuigen vooral voor de wijngaarden fabriceert. Tot de fabrieken,
die een zeer uitgebreid productieprogramma hebben, behoort in de eerste plaats
de uitstekend geoutilleerde fabriek van Bucher-Guyer te Niederweningen, die o.a.
mostpersen met bijbehorende apparatuur, motormaaimachines (fig. 5), maaimachines, band- en trommeldrooginstallaties, gier- en waterpompen met bijbehorende
pijpen, onkruideggen, gecombineerde schoffelwerktuigen (zgn. Vielfachgerät), een
mooie meerrijige zaaimachine en een éénrijige maaimachine maakt.
De onkraidegge van Bucher wordt o.a. bij de verbouw van hakvruchten ge
bezigd, zowel voordat deze zijn opgekomen als daarna.

Fig. 6.

Kleine grondfrees in gebruik voor het aanaarden van bleekvenkel (foto Simar, Genève).

De zaaimachines van Bucher-Guyer zijn zeer goed afgewerkt. Dit geldt vooral
voor de meerrijige machine, die in een soortgelijke uitvoering door Aebi wordt
gemaakt.
De éénrijige Bucher-Planta komt vrijwel overeen met de Planet Jr. e.d. en kan
dus ook met schoffels worden uitgerust.
Hun meerrijige schuifrad-zaaimachine is gehalve voor grote zaden, door van een
fijne schijf gebruik te maken ook voor kleine zaden te gebruiken. Het aantal te be(9)
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werken rijen kan door het inzetten van schotjes worden beperkt. Eveneens kunnen
hierdoor verschillende soorten zaad gelijktijdig worden gezaaid. Het is voorts ge
makkelijk na te gaan hoe groot de hoeveelheid is die wordt uitgezaaid. De bak, die
hiervoor wordt gebruikt, doet tevens dienst voor het leegmaken van de zaaimachine,
als windschut en voor breedwerpig zaaien (klaver, gras). Voorts is de machine voor
zien van een meettoestel, zodat de bezaaide oppervlakte direct is af te lezen.
De fabriek van Aebi & Co. te Berthoud (Burgdorf) maakt o.a. paardenmaaimachines met motoraandrijving (1,5—2 pk bij 1200—2000 omw./min.) met een een
voudige regelbare sluiting om de meskop, en een aandrijving in oliebad, brede mes
drukkers, vingers met geharde tanden. Zij paste als eerste in 1932 kogellagers toe.
Op het programma van deze fabriek komen verder voor hooikeerders, aardappelrooimachines met werprad, eggen, ploegen en in samenwerking met Stalder een
dorsmachine, zowel met hekeltrommel als met slaglijsten, voorts wanmolens, stro
persen, centrifugaal- en zuigerpompen voor gier e.d.
De fabriek heeft vooral het werktuigraam (Vielfachgerät) speciaal voor de aard
appelteelt ontwikkeld, waarbij met draaiende scheppen achter een vorentrekker
gaten voor de aardappels worden gemaakt. Na het leggen van de poters worden deze
door aanaardploegen of -schijven toegedekt en aangeaard. De verdere grondbewer
king met ganzevoettanden of schoffelmessen en eventueel zelfs het lichten met lich
ters, die midden door de rug gaan, kan er mede geschieden. Voor de bieten- en
groenteteelt worden deze bewerkingen ook wel met beschermingsschijven, cultiva tortanden of schoffelmessen, bietenlichters, doch eveneens met verschillende éénrijige
zaaimachines of kunstmeststrooiers uitgevoerd.
Het gebruik van motormaaiers in de veeteeltbedrijven is in Zwitserland buiten
gewoon groot, wat vooral een gevolg is van de omstandigheid dat de Zwitsers hun
vee het grootste deel van het jaar op stal houden. Op de Zwitserse fruitteeltbedrij ven
geschiedt het maaien dan ook anders dan hier te lande, omdat het gras daar meestal
als veevoeder wordt gebruikt, terwijl hier het strooiselen (mulchen, d.i. ter plaatse
laten verrotten) reeds vrij algemeen ingang heeft gevonden. Vandaar dat ook de
maaimachines met messenkooien in Zwitserland niet worden toegepast, zoals dat in
Engeland het geval is. De gazonmaaiers worden hier o.a. uit Amerika, Engeland en
Zweden geïmporteerd. Wel wordt door „Sawab" de zgn. Golf met twee in een
horizontaal vlak ronddraaiende messen gemaakt. Deze machine is van aluminium,
weegt 5 kg, en is voorzien van een motor van 200 W voor 220 Volt.
Terwijl dus in Zwitserland voor de maaimachines met messenbalken de middenbalk (51 mm tussen de tanden) en de dunne balk (38 mm tandafstand) worden ge
bruikt, waarmee zeer kort kan worden gemaaid, verdient het bij mulchen aanbeve
ling om een grove vingerbalk (76 mm tandafstand) te bezigen, daar anders de kans
op verstoppen door grasdodden te groot wordt.
Door verschillende fabrieken (Bucher—Guyer, Aebi & Co) worden maai
machines met motor geleverd of, zoals bij de vierwielige trekkers, met een maaibalk
naast de trekker en bij de tweewielige trekkers, zoals bij de Grander en Simar, met
een loopwieltje achter het ene wiel. Bij de motormaaiers komt de maaibalk midden
vóór de trekker en wordt zij, hetzij vóór het midden van de trekker aangedreven,
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zoals bij de Record (Bûcher) en bij de Rapid, of in een beugel gevat en opzij aan
gedreven, zoals bij de Motrac (Zürich) en de Aecherli (Reiden) met een grote
spoorbreedte. In verband met de steile hellingen is juist dit type motormaaier met
grote spoorbreedte in Zwitserland zeer in zwang. Zij worden behalve voor grasmaaien tevens voor het trekken van wagens, hooikeerders, het aandrijven van een
kabellier (Rapid), van een spuitpomp (fig. 8) en een aardappelrooier (Motrac) ge
bezigd.
Het is te verwachten, dat in deze richting, waarbij de maaier tevens als trekker
en voor het aandrijven wordt gebruikt, verder zal worden gezocht.
III. SPUITWERKTUIGEN

De bekendste fabrieken voor spuitwerktuigen zijn die van Berthoud in Vevey en
Birchmeier in Klinten. Er worden alleen pompen van geringe en middelmatige
capaciteit (max. 70 1/min
bij 20 atm) gefabriceerd,

vloeistofvat Dekleppen zij^
van veren voorzien om het
,
„

Fig" 5'

Motormaaier „Record", in hooiland met bomen
(foto Bucher-Guyer, Niederweningen),

dichtvallen te versnellen.
Door Berthoud worden staande cylinders, door Birchmeyer liggende vervaar
digd. Beide gebruiken zij rubberringen voor de afdichting, waarbij door gaatjes in
de zuiger de afdichting bij persen is verbeterd. Berthoud gebruikt verwisselbare
cylinders, zodat bij het bespuiten met een lage druk voor veldgewassen de pomp een
veel grotere capaciteit heeft dan bij bespuiting van bomen.
Op de Jaarbeurs in Lausanne had Birchmeyer een gepatenteerde roerinrichting
voor een vaste spuitinstallatie, bestaande uit een schommelend schot met kleine
schoepen (fig. 6). Berthoud gebruikt voor het spuitplaatje rubidium, Birchmeyer
saffier; beide schijnen vrijwel onverslijtbaar te zijn en hebben verder het voordeel
dat de spuitopeningen steeds even groot blijven.
Het aanbouwen aan motortrekkers, motorlieren en motormaaiers, is zeer alge
meen. Bovendien wordt vaak een draagbaar motorpompaggregaat gemaakt, veelal
(11)
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met een electromotor. Dit aggregaat wordt dan bij een tank aan de wegzijde, meest
al tevens lage zijde van de wijngaard, geplaatst. Hiervandaan wordt de vloeistof
hetzij door een vaste leiding, hetzij door slangen weggeperst. In Zwitserland zijn er
ca 250 vaste spuitleidingen.
Bij een der grootste fruitbedrijven, dat van Grands Vergers d'Etois, was op de 40 ha 14 km
ondergrondse leiding aangelegd, waarbij voor de zijleidingen %" pijpen en voor de hoofd
leidingen 1" en 1 Yi" waren gebezigd.
De pompinstallatie (fig. 7), aangelegd door Berthoud, was keurig verzorgd. De leidingen voor
toevoer van water waren blauw, de zuigleidingen groen en de drukleidingen rood geschilderd.
Gewerkt werd met twee pompen van 40 1/min., zes slangen en twee man bij het pomphuis. Het
gehele bedrijf werd in vier dagen bespoten. De mengvaten waren hoger opgesteld dan de tanks,
die afzonderlijk konden worden gebruikt. Ook de bedrijfsschuur was hier zeer goed onderhouden.
Behalve ondergrondse leidingen zag men er ook vele bovengronds. Toch was er momenteel ook
in Zwitserland een stilstand in de aanleg van vaste leidingen.

De motorspuiten worden tevens gebruikt om kunstmest, in het bijzonder boriumzouten in de grond te brengen. Met een mestspuitstok (Diingerlanze) wordt de vloei
stof in de grond gebracht. Er wordt ca 1 liter per prik gegeven. Er kunnen ca 300
prikken per uur worden gemaakt. Op deze wijze werd in sommige gevallen een zeer
grote oogstvermeerdering verkregen. Zo bleek in een bepaald geval door een behanFig. 6. Vaste spuitinstallatie met meng- en voorraadsvaten en direct electrisch aangedreven
spuitpomp en roerwerk op tentoonstelling te Lausanne. (Foto Birchmeier, Klinten)
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deling van ca 30-jarige bomen van Transparente de Croncels, dat een onbehandelde
boom 29 kg (231 stuks) gezonde en 120 kg (212 stuks) zieke vruchten opbracht,
terwijl van een behandelde boom 324 kg (2724 stuks) gezonde en geen zieke vruchten
werden geoogst. Ook voor andere bemestingen kan de vloeistof zeer goed met de
mestspuitstok onder de graszode in de grond worden gespoten.
De firma Berthoud werkte hiertoe samen o.a. met dr TRIVELLI en de firma Maag.
IV.

HET BESPROEIEN

Het besproeien van velden en akkers met water en vooral gier is zeer algemeen
in Zwitserland. Het besproeien met gier wordt veelal nog met tankwagens uitge
voerd, die uit de gierkelder worden gevuld met een eenvoudige centrifugaalpomp
(Luna-Bucher, Aebi, Aecherli), soms aangedreven door een electromotor. Hier
naast wordt echter ook veel direct versproeid, waarbij een eenvoudig roerwerk in
de gierkelder is aangebracht. Met een enkel- of dubbelwerkende zuigerpomp wordt
de vloeistof in een pijpleiding geperst en dan door sproeiers met een ronddraaiende
straalpijp versproeid. Hierbij werd een drukhoogte van 40 à 130 m w.k. (4—16 atm.)
Fig. 7.

Vaste spuitinstallatie met meng- en voorraadsvaten en electrisch aangedreven spuitpomp en roerwerk voor fruitbedrijf te Etois. (Foto Berthoud, Vevey).
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gebezigd. In de pomp is dan een regelkraan gemaakt, zodat zij kan worden
scnoongemaakt terwijl de leiding nog onder druk staat. Hiernaast worden staande,
verticale zgn. hogedrukpompen gebruikt met capaciteiten van 400 tot 1000 1/min. en
een maximale druk van 12 tot 20 atm.
De vereiste druk voor de sproeiers wordt op tenminste 3 atm., meestal liefst
op 5 à 6 atm. gesteld.
Door Bucher-Guyer wordt een mengtoestel gemaakt, waardoor het mogelijk is om de gier
of geconcentreerde kunstmestoplossing met water te mengen. Een dergelijk toestel kan ook zeer
goed gebezigd worden bij het inbrengen van kunstmest in de grond. Als toevoerleidingen worden
verzinkte ijzeren buizen van 62 mm gebezigd en vaker nog van 72 mm diameter, die in een lengte
van 6 m worden gefabriceerd, waarbij het gewicht resp. ca 9 kg en ca 12 kg is. Genoemde fabriek
vervaardigt tevens machines waarmede dergelijke buizen uit bandijzer worden gewalst en electrisch gelast.
De koppeling van de buizen bestaat uit een bajonetsluiting met kogelgewricht. Voor de leiding
voor gier is geen verdere afdichting nodig, voor water wordt een rubberring toegepast en een
hefboom om de sluiting te spannen.

Het besproeien met wa
ter heeft door de bijzonde
re droge en warme zomer
dit jaar extra de aandacht
getrokken, ofschoon ook
andere jaren steeds wel
korte perioden voorkomen,
waarin bij verschillende ge
wassen behoefte aan water
bestaat en zeker door toe
diening van extra-water
een verhoging van de op
brengst kan worden ver
kregen. Zo toonde b.v. dr
BOONSTRA bij suikerbieten
aan, dat iedere verhoging
Fig. 8. Motormaaier in gebruik als trekker en voor het van het vochtgehalte van
aandrijven van een spuitpomp (foto Rapid, Zürich).
de grond (zijn proeven gin
gen tot 94 % van de
watercapaciteit van kleigrond) niet alleen een verhoging van de opbrengst tot gevolg
had, doch ook, ofschoon in mindere mate, van het totale droge-stofgehalte. Dit
laatste is een betere maatstaf voor de productie dan het verse gewicht, dat boven
dien door verwelken van bladeren e.d. nogal varieert en daardoor, althans voor
bladgewassen, minder nauwkeurig is vast te stellen. In het algemeen is in Nederland
zeer weinig aandacht besteed aan het automatisch besproeien, ofschoon prof. VISSER
op de wenselijkheid hiervan reeds meermalen gewezen heeft. Zonder hierop in te
gaan wil ik erop wijzen, dat b.v. bij een weide of grasveld de hoeveelheid water,
die verdampt, ongeveer tweemaal zo groot is als bij een zwart gehouden oppervlakte.
Hierbij spelen natuurlijk zowel hoogte en hoedanigheid van het gras als de wijze
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waarop de grond wordt zwart gehouden, een belangrijke rol. Wanneer men de
grond in de eerste plaats wil bevochtigen, geeft het bevloeien het meest economische
watergebruik.
Laten wij het sproeien met een slang, dat echter veel tijd vraagt, buiten be
schouwing, dan zijn er nog verschillende typen van sproeiers, die een speciaal gebied
bestrijken. Enerzijds wordt de grootte van dit gebied bepaald door de werpwijdte
van de sproeier en anderzijds door de fijnheid van verstuiving. In het algemeen
zullen de sproeiers 5—10 mm waterhoogte per uur mogen geven. Bij een grotere
hoogte krijgt men vaak afspoeling, wat in weilanden en in het algemeen in gras
(grasvelden, grasboomgaarden) niet zo gemakkelijk geschiedt als bij bewerkte grond.

Fig. 9. Draaiende sproeier met straalpijp. Watertoevoer door bovengrondse verplaatsbare
pijpleiding (Foto Bücher-Guy er, Niederweningen).

De fijnheid van de druppels is vooral van belang bij het besproeien van velden die
juist bezaaid zijn. Bij te grote druppels komt het zaad weer spoedig boven te liggen
en daardoor vermindert het sproei-effect, terwijl hierdoor tevens de grond meer
wordt dichtgeslagen.
Wij zullen de sproeiers gemakshalve in groepen indelen, waarbij van de druppel
grootte, de sproeibreedte en de constructie wordt uitgegaan.
1.

Draaiende sproeiers met straalpijp
Dit type is omstreeks 1930 in Duitsland ontwikkeld en hiertoe behoort ook een
(15)
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type met een drukvat (het zgn. sproeikanon). In Zwitserland worden centrale
sproeiers o.a. gefabriceerd door de firma's Aecherli en Bucher-Guyer (fig. 9).
De Perrot-Aecherli BF-36 sproeier heeft een mondstuk van 16—26 mm, resp. mei: een
straalwijdte van 30—56 m, zodat hiermee resp. 28,20 tot 98,50 are kan worden besproeid met
ca 7 mm waterhoogte per uur. Door verschillende sproeiers in vierkantsverband te zetten, kan
men de waterhoogte tot ca 12 mm per uur opvoeren. Deze straalpijpsproeiers worden op
een statief of direct op de toevoerleiding gemonteerd en zijn ook te gebruiken voor het versproeien van gier. Tot hetzelfde type behoort ook het type B 29, waarmede alleen water
kan worden versproeid en een fijnere verstuiving voor dichtbij wordt verkregen door een
schoepenradje vóór de zijopening. Twee van dergelijke toestellen met een mondstuk van 1(1 mm
heb ik in werking gezien, geplaatst op een 70 mm pijpleiding van ca 600 m lengte, waarbij de
pomp met een capaciteit van 1500 1/min werd aangedreven door een electromotor van 26 pk.
De druk was bij het in werking stellen 8 atm. en liep tot ca 5 y2 atm. terug. De werpwijdte
was hierbij ca 25 m. De sproeier draaide, evenals een andere van geringere capaciteit, in ca
3 min. rond. Bij een soortgelijk doch kleiner type van genoemde fabriek, A 29, is het mond
stuk 8—16 mm, de werpwijdte bij 3 atm. 17—17% ni, de besproeide oppervakte 9—24 aie en
de waterhoogte ca 6 mm.
Bij de Bucher straalpijpsproeier wordt de fijnere verstuiving voor dichtbij geregeld door
een verstelbaar schoepenrad vóór het mondstuk. Tevens is het statief uittrekbaar, waardoor
het mogelijk is om de sproeier nauwkeurig te stellen. Deze kan zowel ronddraaiend als voor het
besproeien van kleinere of grotere sectoren worden gebruikt. Wanneer het schoepenrad verwijderd
wordt, kan het toestel ook voor het versproeien van gier worden gebezigd. De opening van het
mondstuk is 12 tot 18 mm, de werpwijdte bij 3 atm. resp. tot 23 en 31 m, de waterhoogte 5,5 à
7 mm. Bij opvoering van de druk tot 5 atm. blijft (volgens de opbrengsttabel) de waterhoogte
ongeveer gelijk, doch neemt de werpwijdte tot 27 à 36 m toe. Ook door Aebi & Co wordt een
dergelijke straalpijpsproeier met schoepenrad geleverd met een werpwijdte van 15 tot 25 m.

De toestellen zijn in de eerste plaats geschikt voor het besproeien van weilanden,
wijdstaande boomgaarden, bloembollenvelden, wanneer deze kort vóór het rooien
of tijdens de groei moeten worden bevochtigd, en voor velden, die vóór het bezaaien
of beplanten moeten worden besproeid. Ook voor koolgewassen, wortelen, enz., die
reeds een behoorlijke ontwikkeling hebben, zijn ze goed te gebruiken; wel zal het
aanbeveling verdienen de grond een dag na het besproeien te schoffelen of met de
cultivator te bewerken. Voor nog niet opgekomen zaden en jong zaaigoed zijn deze
toestellen echter minder geschikt, daar de druppels te groot zijn, zodat los- en uit
spoelen van het zaad, en dichtslaan van de grond niet uitgesloten is. Een voordeel is,
dat er een grote oppervlakte gelijktijdig mee kan worden besproeid, zodat de toe
stellen minder vaak behoeven te worden verplaatst. Dit verplaatsen gaat zeer ge
makkelijk, indien gebruik wordt gemaakt van stalen buizen met een rubber ring,
die gemakkelijk met een klem worden vastgekoppeld.
2. De zwenkende of oscillerende sproeileiding.
Hierbij wordt een reeks pijpen, voorzien van sproeinippels, al of niet met behulp
van een watermotor, heen en weer gedraaid. Van dit type, dat reeds lang in Amerika
en Duitsland is gebruikt, bestaan enkele Zwitserse uitvoeringen (Brunner, Wick). Bij
die van het merk MAK (Brunner) kan bij een werkdruk van 3—5 atm. en een lengte
van 100 m (beter is niet meer dan 50 m te nemen, 25 m is nog beter) een sproeibreedte van ca 20 m worden bereikt en is de waterhoogte ca 6 mm per uur. De
leiding bestaat uit 5/4" pijpen van 5 m, die bij koppeling door een voetstuk moeten
worden ondersteund. Er zijn 3 nippels per m met een gaatje van 0,8 of 1,0 mm; het
watergebruik is 0,8 1 per sproeidop per min., dus per m 2,4 1/min. De bijbehorende
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pomp van 300 1/min. wordt aangedreven door een electromotor van H- pk, voor een
lengte tot 40 m. In plaats van gewone gaatjes in de sproeidoppen kunnen spreiders
gebruikt worden, waarbij de sproeibreedte op ongeveer de helft wordt teruggebracht.
In verband met de kleine gaatjes (1 mm doorsnede) van de sproeinippels is het
noodzakelijk om bij gebruik van ander dan leidingwater een fijne zeef in de toevoer
leiding aan te brengen. Dit type lijkt mij in de eerste plaats geschikt voor niet te
fijne zaden in bloemkwekerijen, en voor groentekwekerijen van geringe omvang.
Ofschoon ook wel bruikbaar voor de onder 1 genoemde doeleinden, zullen de
verplaatsingskosten voor grotere oppervlakten veelal te groot zijn en zal het toestel
in het algemeen zeker in handen moeten zijn van mensen, die nauwkeurig op het
werk toezien.
3. Draaiende sproeiers met kort mondstuk en spreiders.
De draaiende boogvormige buizen zag ik in gebruik bij Pougnier bij Genève. Zij
werken volgens het principe van het waterrad van Segner. Hierbij wordt de draaiing
verkregen door de druk van het uitstromende water tegen een spreiblad of rad
dat het water verdeelt. Vele sproeiers van dit type zijn verkleinde uitgaven van de
typen besproken onder 1, en geven een verstuiving, die ongeveer met die van de
onder 2 genoemde toestellen overeenkomt. Hiertoe behoren o.a. de toestellen van de
merken: Aecherli (met gaffelvormig straallichaam), Arosafond, Fontana, l'Inusable,
Hirt.
Bij Fontana (ongeveer de vroegere Duitse Neptunus) is het door het aanbrengen van een
plaatje mogelijk de stand van de sproeipijp tijdens het ronddraaien te wijzigen en daardoor
zowel een vierkante, rechthoekige als een ovale oppervlakte te besproeien. Er zitten echter vrij veel
draaiende delen aan dit toestel.
l'Inusable heeft een spreiblad dat zeer snel ronddraait. Met korte pijpjes, op ca 12 m van
elkaar, op een toevoerleiding van bv. 60 of 70 mm pijp werd een behoorlijke bevochtiging ver
kregen van een veld met zaaigoed. In hetzelfde bedrijf werd een soortgelijke verplaatsbare leiding
tevens gebruikt voor watertoevoer naar een grote ronddraaiende sproeier.

4. Sproeidoppen.
De sproeidoppen van Hirt zijn voorzien van enkele schuin door het wervel
lichaam geboorde gaatjes, terwijl door het verstellen van het bovenstuk zowel een zeer
fijne als een wat grovere verdeling van de vloeistof kan worden verkregen. De
sproeibreedte was ca 12 m. Deze sproeier kan zowel voor gazon- als voor groente
gewassen gebezigd worden en heeft het voordeel van grote eenvoud, ofschoon door
de geringe sproeibreedte veelvuldig verplaatsen nodig is.
V.

KASSENBOUW EN KASVERWARMING

De teelt in kassen en bakken is van veel geringer betekenis dan in Nederland en
er zijn dan ook geen grote kasgebieden zoals hier o.a. in het Westland en bij Aals
meer. Het is er ook minder nodig, daar de zomers aanmerkelijk warmer zijn en men
bovendien voor vroege teelten in ruime mate van Zuidhellingen e.d. kan profiteren.
Toch zijn er verschillende interessante kassen. Er werden door mij twee belangrijke
(17)
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kassen-firma's bezocht. Beiden zijn zeer goed ingericht, ook voor het machinaal
vervaardigen van kassen.
Vaak treft men er de kassen tegen een Zuidhelling aan. Zo b.v. in de botanische
tuin van Zürich, waar het kassencomplex reeds oud was, evenals in Bern.
Bij de kassenbouw vallen vooral de vele nieuwbouw en het veelvuldig gebruik
van verzinkt ijzeren en aluminium-roeden (fig. 10) en van betrekkelijk grote ruiten
op. De voet is veelal van natuursteen of anders van beton (dit laatste wel in
hoofdzaak bij de nieuwere kassen). De breedte van de kassen is min of meer ge
normaliseerd op 3, 6, 9, 12, 15, 18 m.
Vóór de oorlog werden hier o.a. door de Duitse firma Mehldorf verschillende
kassen gebouwd met een breedte tot 18 m en wel in complexen. Hiervan is men
geheel afgestapt, aangezien er door de grote sneeuwval te veel sneeuw in de goten
kwam te liggen, waardoor deze bij het intreden van dooi overliepen. Bovendien kwam
nogal eens glasbreuk voor. Thans worden de kassen afzonderlijk gezet, wanneer de
kapbreedte groter is dan 6 m. Evenals hier te lande wordt voor de spanten voor
namelijk ijzer gebezigd; beton wordt hiervoor weinig toegepast. Op wens van de
kweker gebruikt men voor de roeden en ook voor de dragende delen, vaak verzinkt
ijzer. Dit vereist van de kassenbouwer veel meer zorg, daar alles op maat moet wor
den klaargemaakt alvorens het naar de verzinkerij wordt gebracht, omdat later ge
boorde gaten gemakkelijk corrosie veroorzaken. Het is dan ook verklaarbaar dat
men hierop niet bijzonder gesteld is. Gewone ijzeren roeden worden in ijzermenie
gezet en later opgeschilderd. Bij gebruik van aluminium zijn de doorsneden van de
profielen aanmerkelijk groter dan bij roeden van ijzer.

Fig. 10. Kassen iri de
buurt van Genève met
aluminium en verzinkt
ijzeren roeden en grote
ruiten (foto Gysi, Baar).

86

(18)

In een desbetreffend geval waren ook grote ruiten gebezigd, nl. van 70 x 110 cm
en 60 x 110 cm. Deze grote ruiten worden in Zwitserland veelvuldig toegepast,
waarbij dubbeldik glas (d.i. van 4 mm) wordt gebruikt. (Alleen in Nederland wordt
3 mm dik glas dubbeldik genoemd). Bovendien wordt zowel bij éénruiters als in de
ramen met twee ruiten wel gebruik gemaakt van zgn. Gotthardglas. Dit glas wordt
vervaardigd in één der twee Zwitserse glasfabrieken, waar het door electrische
verhitting, gevolgd door een snelle koeling, wordt gehard. Het glas wordt hierdoor
ongeveer viermaal zo breukvast en wordt speciaal voor bakramen aanbevolen. In
verband met de hagelschade wordt dik glas gebezigd en in Tessino wordt zelfs fijn
kippengaas boven het glas gespannen. Voor roeden wordt behalve Ameri
kaans grenenhout en Oregonpine ook het minder goede inlandse grenen toegepast.
Algemeen wordt in de bloemenkassen een zijluchting aangebracht die ook,
meer dan bij ons, wordt gebruikt. Deze luchting wordt zowel met de nogal veel
plaats innemende tandsegmenten als met zg. ellebogen bediend.
De nokluchting vindt vaak over de gehele lengte van de kas plaats, waarbij
de nok over een lengte van 52 m vanuit één punt wordt opengedraaid. Hierbij werd
aanvankelijk het ook hier thans verouderde systeem met kettingwiel gebezigd; ook
heeft men thans een mechanische luchting met een nokkenwiel (fig. 11), dat zeer
goed voldoet (Fa. Gysi-Baar).
Getracht is om voor het luchten de gehele kap te bezigen, waarbij de ramen ge
lijktijdig bij de nok worden geopend (fig. 12). Ofschoon het, waarschijnlijk doordat
er minder wind is dan hier, geen bezwaar geacht wordt, dat beide dakvlakken ge
lijktijdig open gaan, is dit systeem in onbruik geraakt. Bij de teelt van Ericaceeën
waarbij zeer veel wordt gesproeid, werden de resulaten met dit systeem evenwel zeer
gunstig beoordeeld.

Fig. 11. Kas met me
chanisch luchtwerk met
nokkenwielen en tand
segmenten
(foto Gysi, Baar).
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De brede kassen worden vooral gebruikt voor de teelt van anjers en rozen, die
o.a. door POUGNIER, bij Genève, op lage tabletten worden geteeld. Deze heeft de
ondervinding opgedaan, dat de zwakgroeiende Rosa Manetti daarbij als onderstam
betere resultaten oplevert dan Rosa canina, al zijn de stelen ook minder lang, en
wel doordat de rozen na afsnijden veel beter houdbaar blijven.
Zowel op de Züka als op de Jaarbeurs te Lausanne waren verplaatsbare kassen
te zien van 3 en 6 m breedte. Deze waren met of zonder een zeer eenvoudig spant
gebouwd (fig. 13). Een dergelijke eenvoudige constructie is hier doelmatig, omdat veel
kassen eerst tegen de herfst worden opgezet om weer vóór de winter te worden af
gebroken. Ze zijn dan met één- of tweeruitersramen bedekt. In deze ramen waren
de ruiten meestal met stopverf aangestopt; de lijsten werden in hete olie gedompeld.
Hiernaast wordt Impermya, een asfalt-bevattende kit, Stopstara voor ijzeren
roeden en Betona voor betonramen aanbevolen. De raamlijsten waren uitwendig
1,20 m breed en 1,50 m hoog. Voorts worden ook wel de verzinkt ijzeren bakramen
gebezigd, waarmee 1,00 x 1,20 m overdekt wordt en waarbij onderbalken nodig
zijn (clocher). Deze worden vooral bij het opkweken van jonge planten en voor
voorjaarsgroenten gebruikt en kunnen gemakkelijk worden verlegd. Deze ramen
zijn van speciale steunijzers voorzien, zodat zij gemakkelijk op elkaar kunnen wor
den gestapeld.
De glaskappen, die in Engeland nogal ingang vinden, worden hier vrijwel niet
gebezigd.
Speciale spanten zijn geconstrueerd voor één- en tweezijdige bakken; deze wor
den gezet op de plaatsen waar de onder- en bovenplanken een scheiding vormen
en houden deze planken dan staande. Ze kunnen omhooggezet worden, zodat het
glas- of schermmateriaal hoger kan worden aangebracht.

Fig. 12. Luchten door
openen van het gehele
dak
(foto Omega, Reinach).
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Op het gebied van kasverwarming heb ik weinig nieuws gezien, indien ik althans
de electrische verwarming buiten beschouwing laat. Deze laatste trof ik zowel aan
voor een klein kiemkastje (Pregerma) met dubbel glas, voor grindcultures, in enkele
bakken en zelfs bij een grote electrodenketel, welke een geheel kassencomplex van
de ten dele opgezamelde energie voorzag.
Als brandstof wordt overigens hoofdzakelijk steenkool gebezigd, waarbij o.a. de
Strebelketel wordt gebruikt, die ook in Zwitserland wordt vervaardigd. Voorts tref
fen we o.a. als ketelmerken: Klus, Ideal en voor heetwaterverwarming VentoUniversal aan. Ook komen nogal wat ketels voor waarin hout verstookt wordt, o.a.
van het merk Rogo.
Om een gelijkmatiger verwarming te verkrijgen wordt o.a. gebruik gemaakt van
de voorstoker Ramelet, Towo, Ruegg-Generator; terwijl ook de electrische rege
lingen vooral van de firma's Landis en Gyr en Sauter een nauwkeurige temperatuur
controle mogelijk maken (zie ook: De toepassing van electriciteit).
Voor circulatiepompen, die hier overigens door het geaccidenteerde terrein veel
minder nodig zijn dan bij ons, worden o.a. Cuenod-circulatiepompjes gebezigd.
Voorts worden o.a. de volgende merken van oliebranders toegepast: Cuenod,
Mak, Oleo, Duko, Six Madun, Ruco en ook de Amerikaanse Quiet May. Deze
worden eerst in Zürich op hun bruikbaarheid beproefd.

VI. DE TOEPASSING VAN ELECTRICITEIT.
Het electriciteitsgebruik voor verwarmingsdoeleinden is zeer sterk ingekrompen.
Enerzijds doordat het vermogen van de waterkrachtcentrales te klein is om aan de
vraag van de industrie te voldoen; anderzijds ten gevolge van de geringe regenval,
waardoor de waterbassins achter de stuwdammen niet voldoende gevuld zijn. In de

Fig. 13. Tijdelijke kas
met lichte spanten
(foto Omega, Reinach).
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afgelopen winter moest men zeer grote beperkingen opleggen in verband met de ge
ringe waterhoeveelheid als gevolg van de strenge vorst.
Daar Zwitserland bekend is om zijn electrische regelapparatuur, zowel voor
temperatuur, vochtigheidstoestand, druk, als niveauhoogte, zullen hier nog ver
schillende mogelijkheden nader worden aangegeven.
Zowel door Landis & Gyr, Saia als Sauter worden verschillende temperatuurregelaars geleverd, waarbij het bimetaal iets verwarmd wordt door een verhittingselementje, zodat de regelaar sneller de veranderingen in de temperatuur van de om
geving kan volgen.
Saia heeft zich vooral op kleine schakelaartjes ingesteld, die goed te
gebruiken zijn in werktuigmachines. De bediening kan geschieden door een electromagneet of door een nok. Ook kunnen zij dienst doen voor begrenzing van hefhoogten en voor niveauregelingen. Daarnaast worden nog verschillende vlocterschakelaars gefabriceerd, die goed te gebruiken zijn bij open waterreservoirs en
voor onderbemaling; verder drukschakelaars en motorkleppen.
Ook heeft Saia een contactbeveiligingsrelais ontworpen. Het gebruik hiervan
verdient aanbeveling, wanneer de schakelwaarde gemakkelijk versteld moet kunnen
worden en wanneer het schakelverschil tussen ruime grenzen nauwkeurig regelbaar
moet zijn.
Daarnaast worden door deze firma ook allerlei schakelklokken, tijdschakelaars,
enz. geleverd. Dezelfde toestellen worden vervaardigd door de firma Sauter-Basel,
die bovendien nog boilers e.d. fabriceert.
Bij deze regelingsmethoden onderscheidt men:
1. de zgn. in- en uit-regeling met een gewone temperatuurschakelaar, drukschakelaar, vlotterschakelaar, enz.;
2. de impuls-regeling. Dit is ook een in- en uit-regeling, waarbij de regeling is ver
beterd door tussenschakeling van een impulsgever. Wanneer het te regelen
toestel b.v. door de temperatuurregelaar wordt uitgeschakeld, zorgt de impuls
gever er voor, dat het toch telkens nog weer even in werking komt. De regeling
tussen de beide uiterste regelwaarden geschiedt dus met onderbrekingen en is
daardoor langzamer;
3. de progressieve regeling. Deze regeling wordt toegepast als de impulsregeling
nog niet voldoende nauwkeurig werkt.
Met de rheo-differentieelregeling, die bestaat uit een stuurorgaan, een differentieelrelais en een regelorgaan, wordt het ingeschakelde vermogen continu geregeld.
Hiermee kunnen temperatuur, druk, vochtigheid, niveau worden geregeld. De tempe
ratuur o.a. door inschakelen van electrische verwarming of een oliebrander, het
vergroten van de luchttoevoer van een ketel, het verstellen van een mengkraan. De
temperatuurregelaars zijn met kwikschakelaars toegerust en moeten dan ook nauw
keurig worden gesteld.
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Door Landis & Gyr, die ongeveer hetzelfde productieprogramma heeft, worden
temperatuurregelaars met bimetalen en extra-weerstand geleverd, waardoor een zeer
nauwkeurige regeling mogelijk is. Zij werkten zowel de cascademethode als een pro
gressieve warmteregeling uit. Bij deze regeling, die ingesteld is op het warmteverlies,
bepaald door een warmteverliesopnemer die buiten is opgesteld (fig. 14), wordt de
temperatuur van het ketelwater door de trek geregeld aan de hand van de binnentemperatuur (1, 11). Ook bij overigens goede installaties kan dit systeem toch nog
economische voordelen opleveren, doordat de trek automatisch wordt geregeld. Door
deze fabriek werd speciale aandacht aan de verwarming van kassen besteed.

Fig. 14. Warmteverliesopnemer buiten de kas opgesteld, aan de hand waarvan de schoorsteentrek
automatisch wordt geregeld (foto Landis en Gyr, Zug.)

Electrische drooginrichtingen worden o.a. door Elcalor, Aarau, geleverd. Een
electrische grasdroger werd op het electrische voorbeeldbedrijf „Speckbaum" toe
gepast.
De electrodenketel wordt hoogstens op enkele tuinbouwbedrijven voor verwar
ming van kassen en bakken gebruikt; ook verwarmingskabels vinden slechts be
perkte toepassing, hoewel ze door verschillende firma's worden geleverd en wel ten
dele met glasisolatie. Electrische buisverwarmers worden wel als bijverwarming
gebruikt en ook als afzonderlijke verwarming.
De toepassing van electriciteit heeft de speciale belangstelling van de Zentrale
Schweizerische Kraftwerke te Luzern. De directeur, dr FRITZ RINGWALD, toonde
mij op de proefboerderij „Speckbaum" (6) o.a. een electrische grasdroger, groentedroger en fruitdroger, moststeriliseertoestel volgens electrodenmethode, insectenvangtoestel, kippenstalbelichting (5). Voorts bezocht ik in zijn gezelschap een tuin(23)
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bouwproefbedrijf waar de electrische verwarming o.a. in een champignonkwekerij
wordt toegepast, zowel voor de luchtverwarming (door straalelementen met een
ventilator) als voor grondverwarming. Vooral de grondverwarming van het onderste
bed gaf zeer goede resultaten. Deze werd voornamelijk ingeschakeld als gedurende
de oogst de productie begon af te nemen. Hierdoor werd een tweede productietop
verkregen en nadien nog weer een kleinere. Er werd tot 20 kg per m2 bed geoogst.
Verschillende proeven werden genomen met de verwarming van water- en grindcultures, waarover van Zwitserse zijde reeds een en ander werd gepubliceerd (4).
Bovendien verscheen een werkje, waarin verschillende moderne wijzen van kweken
worden besproken (9).
De planten, o.a. meloenen en komkommers, zagen er gezond uit. Gewezen werd
op het ontbreken van bodemziekten veroorzaakt door bodemschimmels. Daar de
proefnemingen niet met goede vergelijkingsobjecten waren uitgevoerd, was er geen
zuivere vergelijking mogelijk. Ook werden verschillende bloemplanten zoals Anthurium en Columnea, geteeld; verder waren er speciale potten voor waterculturen.
Voorts worden er fluorescerende buizen voor belichting tussen de planten toe
gepast, om de vruchtzetting te bevorderen.
Het Ultragerma-raam dat ik op de tuinbouwtentoonstelling te Aarau zag, was
voorzien van weerstandsdraden voor verwarming en diende als bedekking voor kiembakken en voor kiemkasten; „Pre- en Progerma" waren bovendien van een verdere
electrische verwarming en een temperatuurregelaar voorzien.
De electriciteit vindt in de Zwitserse tuinbouwbedrijven voorts o.a. toepassing
voor aandrijving van spuitpompen van verschillende vaste spuitinstallaties, voor
sproei-installaties, voor een motorpomp op een wagentje met een kabelhaspel
(Bucher-Guyer), voor kabellieren en voor aandrijving van allerlei motoren.
De Grunder-grondfrees met electromotor trof ik op een enkel bedrijf, waar zij
goed voldeed. Aanvankelijk werd het tweepaals-, thans het éénpaals-systeem voor
de electriciteitstoevoer toegepast. Deze toepassing vindt thans geen uitbreiding.
De grote firma Sulzer heeft zich gespecialiseerd in luchtbehandelingsinstallaties.
Door bijzondere aandacht aan de weerkaatsing te wijden, kon E. WÖHRMANN,
Zürich (13) een veel betere lichtverdeling in ruimten verkrijgen, en wel door een
spiegel in de luifel aan te brengen.

VII. DIVERSE TOESTELLEN EN WERKTUIGEN
Grondontsmettingstoestellen worden in Zwitserland in verschillende typen ver
vaardigd. Ik had slechts gelegenheid één fabriek te bezoeken.
Zowel de egge-methode (Nottaris & Wagner) in kruiwagens (Vulkan) als de
pan-methode (Nottaris & Wagner, Emo-Weber & Co., Simox-Simonet) en de ketel
(Pronto) zijn in gebruik. De toegelaten stoomdruk is in Zwitserland afhankelijk van
de capaciteit van de ketel en bedraagt soms 3 atm., terwijl in Nederland alle ketels
met een werkdruk hoger dan \ atm. onder de Stoomwet vallen en dientengevolge
steeds onder toezicht moeten staan. De betreffende toestellen zijn voor stomen ter
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plaatse, of van potgrond e.d. bestemd. Er wordt aanbevolen de grond eerst los te
maken door frezen of hakken.
Voor een ontsmetting tot 10 à 15 cm diepte wordt met een stoomtoevoer ge
durende 15 minuten volstaan, wat bij voldoende stoom in zeer veel gevallen ook
lang genoeg is, daar vele schimmels en ook de aaltjes reeds bij een temperatuur van
60° C worden gedood. Door dr S. BLUMER van het Proefstation te Wädenswil
werden proeven met grondontsmetting genomen (3), die zowel tegen parasitaire
ziekten als tegen onkruidzaden wordt aanbevolen. Electrische .grondontsmettingstoestellen worden wel gebouwd (Nottaris & Wagner) doch waren door stroombeperking niet meer in gebruik.
Pottenpersen worden er in enkele typen gemaakt; de eenvoudige, zoals die in
Nederland worden vervaardigd, worden daar als iets nieuws beschouwd. Een pottenpersmachine kan men die van Vatter noemen. Volgens het prospectus kunnen er
onder gunstige omstandigheden 700—1200 potten per uur mee worden gemaakt. De
bewerking geschiedt in 4 etappen en wel: 1. vorm met grond vullen; 2. persen door
indrijven van een pin; 3. bepoten; 4. uitdrukken en wegzetten.
Het poten kan ook geschieden nadat de 6-hoekige potten van 5 en 8 cm grootte
zijn weggezet. De automatische beweging van de tafel wordt verkregen door het
ronddraaien van een wiel met een tandrad-overbrenging. Wanneer vergeten wordt om
de potten weg te nemen, schijnt het nog wel voor te komen, dat de machine niet
goed functionneert. De grond in de pot moet goed worden aangedrukt, zodat zeker
met vier man moet worden gewerkt wanneer men tevens wenst te poten. De grond
hiervoor wordt o.a. met een freesmachine fijngemaakt.
Palenzetters werden op verschillende plaatsen (o.a. op de Züka) aangetroffen.
Hiervoor worden o.a. grondboren met een vrij grote snelheid gebruikt. Voorts zag ik
paalindrijvers (Mauser), bestaande uit een ketting met een stuk hardhout, waarop
geslagen kan worden, en een bonenstaken-zetter, die vermoedelijk de staken nogal
zal beschadigen. De eerstgenoemde toestellen komen mijns inziens alleen voor
zeer harde grond in aanmerking en mogelijk voor heiningpalen, waarbij ik ook nog
aan de Engelse „drive all" denk.
Snoeibenodigdheden. Zowel de ladders als snoeischaren en zagen verschillen
weinig van hetgeen hier te lande wordt gebruikt. Op de tentoonstellingen en ook bij
firma's van tuinbouwbenodigdheden zag ik allerlei ladders, die vaak meerdelig
waren; o.a. van de firma's Hohl (o.a. Triumph), U. Frei (Mobil). In de boomgaar
den heb ik deze nooit gezien, evenmin als in Nederland. Enige ladders, die ik in
een boomgaard heb opgemeten, hadden als stijlen een in de lengte doorgezaagde
spar en 6 ronde sporten afwisselend met 1 platte en komen dus enigszins overeen
met de hier gebruikelijke.
De afmetingen bij een 39-sports ladder waren de volgende: sportafstand 29—30
cm, onder 43 cm breed, boven 31 cm, bomen (halfrond) onder 8-J x 5 cm, boven
5 x 2| cm. Bij een oude 26-sports ladder was de sportafstand eveneens 29 cm, de
(25)
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breedte (binnenmaat) onder 42, boven 26 cm en de bomen onder 6+ x 34 cm en
boven 4i x 2i cm.
Snoeimessen worden door verschillende fabrieken gemaakt. Ik bezocht o.a.
Elsener te Ibach, waar de Viktoria-snoeimessen worden vervaardigd, die wel tot
de beste behoren; ook in Zwitserland had deze fabriek een zeer goede naam. De
fabriek was, evenals vele andere, zeer modern ingericht. De productie was nog niet
in volle gang.
Snoeischaren worden door vele fabrieken gefabriceerd. Tot de beste worden de
Felco's (met een handige sluiting op de schroef, aluminium handvatten die erg
afgeven, messen die soms te hard zijn, met rolveer), de Seca schaar met gepassiveerd
handvat en klapsluiting, die met een enkele strijkbeweging kan worden geopend, de
Leyat met geborgde moer en spiraal veer, gerekend. Ook Krieg, te Saleuze, vervaar
digt snoeischaren van behoorlijke kwaliteit. De scharen met aambeeld worden in
Zwitserland weinig gebruikt. Goede, doch zeer dure hegscharen worden eveneens
door Elsener vervaardigd.
Snoeizagen worden o.a. door Krieg gemaakt. De beugelzagen worden daar nog
zeer gewaardeerd, ofschoon evenals bij ons de spits toelopende, gebogen zagen
(veelal met snoektanden) meer ingang gaan vinden.
Veel tuingereedschap heeft een enigszins ander model dan hier; zo treft men er
nogal wat spaden met knophandvat aan.
Een speciale rijenmarkeur met verstelbare wielen wordt door Hirt, Kuesznacht,
vervaardigd, die o.a. ook slangengeleiders maakte en met de constructie van een
nieuw principe pomp bezig was.
Vervoersmiddelen ziet men er van allerlei type. Vrij algemeen is nog het gebruik
van de trekker; ook worden koeien (ossen) nog veelvuldig als trekdieren gebezigd.
Thans gaat men er al meer toe over om achter de tweewielige trekkers wagens te ma
ken (fig. 15). Op de bedrijven heb ik ze echter niet gezien. Deze veelal tweewielige
wagentjes worden vastgekoppeld aan de trekker en vormen daarmee als het ware
een vierwielige wagen. Hieraan moet mijns inziens de voorkeur gegeven worden
boven het gebruik van een vierwielige wagen achter een tweewielige motortrekker.
Ook is er een constructie van geveerde wagens, waarbij de spiraalveren op de
assen worden aangebracht, wat enige zijwaartse schuiving niet uitsluit. Bovendien
zijn de assen scharnierend onder het chassis aangebracht, waardoor er dus nog extra
draaipunten voorkomen. Een combinatie van deze spiraalveren met platte veren
lijkt mij goede mogelijkheden te geven voor fruitwagens.
Het gebruik van luchtbanden neemt ook in Zwitserland snel toe; niet alleen voor
de wagens, doch ook voor tweewielige trekkers beginnen deze meer ingang te
vinden.
Een bindtoestel om radijs, look, soepgroente e.d. te bossen, leek mij nog in een
proefstadium; ook een klein handzaaitoestel voor fijne kleine zaden scheen
nog weinig te worden gebruikt.
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SAMENVATTING

In Zwitserland viel in de eerste plaats het grote aantal fabrieken voor motor
trekkers, motormaaiers, sproei-installaties, grondontsmettingstoestellen en snoeigereedschappen op en hiermee direct samenhangend het veelvuldig gebruik van ge
motoriseerde werktuigen. Vooral de boomgaarden (veelal zgn. boerenboomgaarden)
waren veel minder intensief aangelegd en het zeer gemengde bedrijf (groente- en
fruitteelt en akker- en weidebouw) komt veel meer voor dan in Nederland.
De machinefabrieken,
zowel voor motortrekkers
- —
" —
als voor electrische regeltoestellen, enz. waren uit
stekend geoutilleerd. Hier
door is te verwachten, dat
de Zwitserse industrie nog
gedurende lange tijd een
belangrijke plaats zal in
nemen bij de productie van
land- en tuinbouwmachines.
Alle door mij bezochte
fabrieken van tweewielige
trekkers gaven er blijk van
rekening te houden met de
eisen, die door de Neder
landse tuinbouw aan de
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Fig. 15.
Motormaaier
{zonder vmgerbalk) ais trekker
voor
machines worden gesteld.
een hooiwagen gebruikt (foto Rapid, Zürich).
Demotormaaimachineszijn
echter in de eerste plaats op bergachtige landstreken ingesteld, waarmee de grote
spoorbreedte van enige merken samenhangt. Om dezelfde reden zijn de motor
spuiten veelal tweewielig uitgevoerd. Vaste spuitinstallaties komen veelvuldig voor.
Ook verschillende andere werktuigen als ploegen waren bijzonder goed afgewerkt.
Voor het besproeien worden vooral centrale sproeiers met straalpijpen gebezigd
met gemakkelijk verplaatsbare toevoerleidingen; verder op groente- en bloem
kwekerijen ook zwenktoestellen en kleine sproeiers, die alle zeker onze aandacht
verdienen. In de kassenbouw viel het ruime gebruik van gegalvaniseerd ijzeren
roeden en soms aluminium-roeden op, alsook van grote glasruiten, ten dele van
gehard glas, wat verband houdt met het gevaar van hagelschade.
Het systeem van luchting door middel van het openen van het gehele dak is
weer verlaten; wel wordt er veel zijluchting toegepast.
Het oliestoken is er na de oorlog sterk toegenomen. De automatische tempera
tuurregeling heeft er een grote technische hoogte bereikt. De electrische verwar
ming wordt vooral voor zaaibakken gebruikt. De bedrijven zijn er over het algemeen
netjes verzorgd.
(27)
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