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*ALGEMENEZAIIEN

1.1.MEDEWERKERS
1.1.1.Personeel
Geenmutaties.
1.1.2.Onderzoekers
DoordeafdelingEntomologievandeLandbouwhogeschool
werdIr.P.J.
frummelen,
entomoloog,bijhetCELOSgedetacheerd.Hijvertoeftsedert23oktoberinSuriname.
VoortsarriveerdeIr.F.J.Staudt,bosbouwkundige,
verbondenaandeafdelingBusexploitatieenboshuishoudkundevandeLandbouwhogeschool.HijbegonzijnwerkzaamhedenbijhetCELOSop28november.
Sedert24oktoberisalsgastmedewerkerbijhetCELOS
werkzaamIr.E.Bessems,alsmicrobioloogindienstvan
hetInternationaalBiologischProgrammaendoordezeinstellinggedetacheerdbijdeafdelingMicrobiologievan
deLandbouwhogeschool.ZijnuitzendingnaarSurinamewerd
mogelijkgemaaktdoordeNederlandseOrganisatievoor
Zuiver-;/etenschappelijkOnderzoek»
1.1.3.Studenten
Inhetafgelopenkwartaalwarendevolgendestudenten
bijhetCELOSinpraktijkofwerkteneraaneeningenieursonderwerp:
TropischelandbouwplantenteeltJ.Schipper(van13/2/69t/m30/11/69;sedert13/8/69
werkendaaneeningenieursonderwerp);
Bosbouw (houtteeltkundigerichting)E.P.vanderHoeven(van6/5/69t/m30/11/69),
C.J.Gieteling (sedert17/10/69);
Bouwbouw(technisch-economischerichting)N.A.Leek(sedert17/10/69);
TropischelandhuishoudkundeJ.R.Storm(van6/5/69t/m12/11/69,
F.J.Polman(van6/6/69t/m6/12/69);
TropischecultuurtechniekA.H.F.NoordhoekHegt(sedert11/7/69);
Plantenveredelingmej.M.F.Vis(van17/1/69t/m30/11/69;sedert17/7/69
werkendaaneeningenieursonderwerp),
G.7.Hofstede(sedert11/7/69),
mevr.S.B.Hofstede-vanderMeer(sedert11/7/69);
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LandbouwwerktuigkundeA.A.V/anders (van29/3/69t/m 24/12/69;sedert29/9/69
werkend aaneeningenieursonderwerp);
Agrarische sociologievanniet-westerse gebiedenJ.E.M.Lint (sedert6/5/69;vanaf6/11/69werkend aan
eeningenieursonderwerp),
P.N.G.vanSteekelenburg (van1/7/69t/m 27/12/69).
1.2.GEBOUiTEN,TERREINEN,INSTALLATIESENINVENTARIS
1.2.1.Gebouwen enwegen
Debouwvanhetgehoorzaalcomplexvorderde goed.Op
'1novemberwerdhethoogstepuntbereikt,hetgeen aanleiding
v/astothet inruimekringnuttigenvanpannebier.Ultimo
decemberwasderuwbouwvoorca.90%gereed.
Indetweedehelftvannovemberiseenaanvanggemaakt
metdebouwvaneentechnischewerkplaats,waaraangekoppeld
zijneenschaftlokaalmetwasruimtevoorhetbuitenpersoneel
alsmede eenmagazijnvoortuingereedschappen e.d.Hetgebouw
heefteengrondoppervlakvanruim250m.
1.2.2.Proeftuinen
De tevelde staande eenjarige gewassenhaddensterk
telijdenvande intense,langaanhoudendedroogte.Dedichtbijhethoofdgebouw gelegenaanplantingenkondenweliswaaraf
entoewordenbesproeid viahetwaterleidingnet,dochtoereikendwarendezev/atergiftennietenbovendienprofiteerde er
slechts eenkleindeelvanhetareaalvan.
Opmerkelijkv/asdatdebodembedekkerkoedzoe (Pueraria
phaseoloides Benth.),mits goedaangeslagenenbreeduitgegroeid,geenmerkbarehindervandedroogte ondervond.Het
gev/asvertoondenergensverwelkingsverschijnselen,zelfsniet
opdelichtste gronden.
Ultimodecemberv/erdopdepercelenontgonneninaugustusenseptemberkoedzoe ingezaaid.
1.2.3. Installaties
Hetv/aterleidingnet,aangelegd in1966/67werd belangrijk
verzwaard enuitgebreid teneinde ookkortelings totstand-;
gekomenennogop tetrekkennieuwe gebouwen zomededekwekerijenvanvoldoendewater tekunnenvoorzien.
Dekunstmatige beregeningsinstallatie wasultimo decembergebruiksklaar.AanvankelijkwashetdebedoelingirrigatiewateraftenemenvandeSurinaamseïïaterleidingMaatschappij
uitdedoorhaarnabijhetCELOS-terrein geslagenbronnen,
dit inverband metdeverwachteverziltingvandeKasabaholokreek-dehet terreindoorsnijdendewaterloop -alsgevolg
vaneenverschuivingvande zoutgrens indeSaramaccarivier.
Het laat zichthansechteraanziendatnietlangerrekening
behoefttewordengehoudenmetingrijpendeveranderingenin
hetwaterregimevandeze rivier.Het isdaardoormogelijk

-7gewordenirrigatiewaterteonttrekkenaandeîlasabaholokreek:eenaantrekkelijkalternatief,nietalleenuit
financiëleoverwegingenmaarookomdathetwateruitde
kreekminderzoutbevatdanhetleidingwater(indecember
varieerdehetchloorgehalteindekreekvan30tot60
mg/lendatvanhetleidingwatervan260tot270mg/l).
1.2.4.Inventaris
Aangeschaftwerdeno.m.eenfrees,eenautoclaafen
tweerecordersvoorwaterstandsmetingeninhetkader
vancultuurtechnischonderzoek.
1.3.WEER
Regenvalenzonneschijn,januarit/mdecember1970
(veeljarigegemiddelden:meteorologischstation
Cultuurtuin)
Periode
Iekwartaal

Regenval(mm)
CELOS
gem.
1937t/m'66
1969
471
514

Zonne'schijn
(/O
gem.
CÜOS
1931t/m'60
1969
56
50

2ekwartaal

844

837

51

48

3ekwartaal

325

460

75

70

oktober
november
december

69
17
131

86
109
165

83
82
64

76
64
49

4ekwartaal

217

360

76

63

gehelejaar

1900

2128

64

58

Degrotedrogetijd,begonnenmedioaugustus,
duurdeditjaarbijzonderlang.PasnaKerstmisvielen
deeersteflinkebuien.
1.4.ONDERWIJS
Destudentenmej.M.F.Vis,J.Schipperen
A.A.Wandersslotenhuningenieursonderzoek af.Deheer
J.E.M.Lintbegonnabeëindigingvanzijnpraktijktijd
aaneenonderzoekovervoorlichtingswerkinhetSanto
Bomaproject.

-81.5.EXCURSIES
MetdeinParamariboenomgevingvertoevendeLH-studentenwerdendevolgendeexcursiesgemaakt:
18november-suikerondernemingMariëhburg;
19december-bosbouwprojecteninhetCoesewijnegebied.
1.6.CONTACTEN
1.6.1.Bezoekers
VandebezoekersaanhetCELOGwordengenoemd:
Dr. Ir.A.vanMest,lectorbemestingsleeraandeLandbouwhogeschool(24septembert/m11oktober),
DeheerM.E.M.Lichtveld,MinistervanMijnbouw,Bosbouwen
DomeinenvanSuriname(16oktober),
Prof.Dr.Ir.A.ïï.vandenBan,hoogleraarvoorlichtingskundeaandeLandbouwhogeschool (19t/m28november),
Prof.Dr.C.denHartog,hoogleraarvoedingenvoedselbereidingaandeLandbouwhogeschool (3december),
Dr.P.Martinez,leidervandepostgraduairebosbouwcursussen
aandeUniversidaddelosAndesteMerida,Venezuela
(22december).
1.6.2.Buitenlandsereizen
Dr. Ir.J.Ruinardvertoefdevan22novembert/m
5decemberinWageningen(Nederland)voordienstbesprekingen.
1.7.PUBLICATIESENRAPPORTEN
Verschenenzijn:
indeserieCEL03Kwartaalverslagen:
No. 11-Derdekwartaalverslag1969;
enindeserieCELCSRapporten:
No.23-Enigeonderzoekingenbetreffendedegeslachtsoverervingbijdepapaja,CaricapapayaL.
(doorM.F. Vis);
No.24-EnigegegevensoverderijstboordersDiatraea
saccharalis (F.)enRupelaalbinellaCr.en
hunparasieten(doorP.A.Goossens),
HetkwekenvanDiatraeasaccharalis(F.)
(Lepidoptera,Crambidae)opeenkunstmatig
dieet.(id.);
No.25-Derelatietussenrijstboordersenhunparasieten
inverbandmetdemogelijkhedenvaneengeïntegreerdebestrijding (P.Engels),
OnderzoekingenoverdebiologievanDiatraea
saccharalisF. (id.),
HetkwekenvanDiatraeasaccharalis(F.)
(Lepidoptera,Crambidae)opeenkunstmatig
dieet (id.);

-9No.26-Sociologischeenorganisatorischeaspecten
vandelandbouwvoorlichtinginSuriname
(doorG.Kalshoven);
No.27-PlanttechniekVirolasurinamensis(Rol.)
Warb,(doorE.P.vanderHoeven),
ïïortelrotvanPinuscaribaeaEbrelet(id.);
No.28-Bedrijfseconomischvooronderzoekindebevolkingsrijstcultuurineendeelvande
Noord-Saramaccapolder(gebiedtussen
Leiding8aen9)(doorJ.R.Storm),
Oriënterendeproefomtrentdroge-stofopname
doormelkveeopdeLandsboerderij(id,;.
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-BSDRIJlJ'SECQNOMIE

2.1.BEDRIJFSECONOMISCHONDERZOEKINDEMIDDENGTANDSrOLDER
TEWAGENINGEN (65A)
Overditprojectvaltthansnietstevermelden.
2.2.VERGELIJKENDBEDRIJFSECONOMISCHONDERZOEKINVERSCHILLENDEGROOTTEKLASSENVANRIJSTBEDRIJVEN (67/6)
2.2.1.Probleemstelling
Inzichtinhetverbandtiissenbedrijfsgrootteende
produktiviteitderproduktiefactorenisvangrootbelang
voordeplanningvaneenefficiëntgebruikvandebeschikbarehulpbronnenindelandbouw.Dekennisvanditeconomischeaspectvanboerengezinsbedrijvenindelage-inkomenslandenisechterbeperkt.
Dezevergelijkendestudieisgerichtopdeeconomische
efficiëntieenandereaspectenvanverschillendebedrijfsgroottenindebevolkingsrijstcultuurinSuriname,terwijl
tevensaandachtwordtgeschonkenaanmogelijkeverschillen
indeeconomievanderijstvoortbrengingtussenverschillendeetnischegroepen.
VoormeergegevenszijverwezennaarCELOSKwartaalverslagenno.1,par.3*4.1.
2.2.2.Methodiek
Voordeverzamelingvanrelevantegegevensm.b.t.de
bedrijfsstructuur,inputenoutputwordtdenadrukgelegd
opde"cost-accounting"-methode.Debedrijven(verdeeld
overde1-2ha,4-6haen8-20haklassen)wordenminimaal
tweemaalperweekdoorenquêteursbezocht,diedoorondervragingvandeboerdegewenstegegevensverzamelen.Hierbijwordtgebruikgemaaktvaneen"schedule"waarinde
onderwerpenintabelvormzijnopgesteld.
VoormeergegevenszijverwezennaarCELOSKwartaalverslagenno.1,par.3.4.2.
2.2.3.Verloopenresultaten
Deoogstwerkzaamhedenwerdenonderzeergunstigeweersomstandighedenvoortgezet.Depadibleekinveelgevallen
zwaargelegerdtezijn,waardoordearbeidsinzett.b.v.de
oogstgroterwerd.Metuitzonderingvande1-2haKindostaanse
bedrijvenbleekhetmachinaaloogsten-vooralinde4-6ha
en8-20haklasse-tezijntoegenomen.Deteruggang opde
1-2haHindostaansebedrijveniseengevolgvanhett.o.v.
1968/69toegenomengebruikvantraditionelerassen,diebij
voorkeurnetdehandgeoogstworden.Ookhetaantalbedrijvendatgeheelofgedeeltelijkdenieuweoogstmethodetoepastenaminde4-6haen8-20haklassenbelangrijktoe.
Hetrelatievebelangvandetraditioneleendemoderne
oogstmethodevoorhethoofdgewasendet.o.v.hethoofdgewas
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1968/69opgetredenverschuivingenzijnopgenomeninde
tabellen1en2.
Tabel1.Areaalafgeoogstenoogstmethoden(hoofdgewas
1969/70)
grootte- etn.
klasse
herk.
1-2ha
1-2ha
4-6ha
8-20ha

J
H
H
H

areaal
%snijden
afgeoogst
(ha)
75(78)
51
91(84)
49
238
43(58)
558
21(32)

%combinen
25(22)
9 (16)
57(42)
79(68)

( )cijfersm.b.t.hoofdgewas1968/69
Tabel2.Aantalbedrijvenenoogstmethoden(hoofdgewas
1969/70)
grootte- etn.
aant. %uital.
klasse
herk. bedr. snijden
1-2ha
J
29
76(79)
1-2ha
H
33 88(80)
4-6ha
H
49
18(33)
8-20ha
H
50
6 (15)

c

/ou i t s l .

combinen
21(15)
9 (14)
29(12)
28(25)

%beide
methoden
3(6)
3(6)
53(55)
66(60)

( )cijfersm.b.t.hoofdgewas1968/69
Deopbrengstenwarenvergelekenmethethoofdgewas
1968/69hoger.Hetgewogengemiddeldevandebijhet
onderzoekbetrokkenbedrijvenbedroeg3516kg/ha.De
proefsnittenvanL W leverdenalsgemiddeldevandebevolkingscultuur3580kg/ha-op.Dezeproefsnittenhebben
betrekkingopzeerkleineoppervlaktendievolledigmet
dehandgeoogstengedorstwordenenwaarbijnauwelijksverliezenoptreden.Ditlaatsteintegenstelling
tothetafoogstenmetdemaaidorser.
Perareaalgrootteklassebedroegendehectareopbrengsten:4-013kg(1-2ha,J),3864kg(1-2ha, H ) ,
3527kg(4-6ha,H)en3436kg(8-20ha,H ) .Overgeplante
padibleekgemiddeldruim250kg/hameeropteleveren
daningezaaidepadi.i&elerassenbrachtengemiddeld bijna3OOkgmeeropdandetraditionelerassen.Overgeplanteedelerassenblekenhierbijnietalleenproduktievertezijndanovergeplantetraditionelerassen
(gem.9OOkg/hameer)dochookhogereopbrengstente
gevendaningezaaideedelerassen(gem.775kg/ha meer).
Alleareaalgrootteklassenlietenindezehetzelfdebeeld
zien.Bijtoenemendareaalbleekdegemiddeldeopbrengst
perhaaftenemen.Slechtsbijingezaaidepadi(zowel
edelealstraditionelerassen)bleekdeopbrengst/ha
gemiddeldtoetenemenbijareaalvergroting.

-12-

Devaststellingvandejuistefysiekeopbrengsten
bleefineenaantalgevallenproblemenopleveren.Sommige
boerenhebbenjuisthierbijdeneigingonbetrouwbareopgaventedoen.Doordeenquêteurswerdveelmoeitegedaan
debetrouwbaarheidvandezeopbrengstcijferstevergroten
dooro.a.perceelbezoekenvóórdeoogst,doornavraagbij
loondorsers,looncombinersenanderen.Tevenswerdende
opbrengstenvandetweevoorgaandejarennogmaalsgevraagd
waardoordeeerdergedaneopgavengecontroleerdkondenworden.
.•
Inhetnajaarhaddendeboerenvolopgelegenheidhun
percelendroogteploegen.Doordeaanhoudendedroogte
moestechtervóórhetzaaiklaarmakenvandeveldenten
behoevevaneentweederijstgewasbijnazonderuitzonderingenfrequentwateringepomptworden.HetwaterinhetNannireservoirendeirrigatieleidingenbereikteeenzeerlaag
niveauenvelenzagendanook-medeopadviesvanL W onderdezeomstandighedenafvaneen2egewas.
Tabel3laatdeinzaaipercentagesperareaalgrootteklassezien.Vergelekenmet1968/69vielinde1-2haklasse
eenduidelijkeafnameteconstateren,v/atzeerwaarschijnlijktoegeschrevenmoetwordenaandeconcentratievandeze
kleinebedrijveninoudepolderswaarnietvoldoendewater
beschikbaarkwam.Inde1-2haklassezaaidendeJavaanse
boerenrelatiefmeerin,hetgeenzijnverklaringvindtin
hetfeitdateengrootaantalvandezebedrijvenineenpolderliggen(thans100%ondertweedegewas)waareenpaar
jaargeledendewatertoevoerwerdverbeterd.De4-6haklasse
bleefconstant,terwijldeinzaaiinde8-20haklassebelangrijktoenam.
Deintensiteitvanhetgrondgebruikwordtbijtoenemend
areaalopvallendgroter.M.b.t.hettweedegewaszijnde
groterebedrijvennamelijkinhetvoordeel,nietalleenomdatdemeestekunnenbeschikkenoverdenoodzakelijketrekkerenwaterpompdochookomdateenbelangrijkdeelvanhun
arealengelegen is innieuwepoldersmeteenbeterewatervoorziening.Dezeintensiteitbleekvoortsindez.g.
oostelijkepolderslagerteliggendanindewestelijkepolders,hetgeeneengevolgblijkttezijnvano.a.verschillenm dewatertoevoermogelijkheden.
Indeverslagperiodewerdvaneengrootaantalpercelenhetnettorijstoppervlakgemeten.Tevenswerd-voor
zovermogelijk-debasisverwerkingvandegegevensvoortp"p» r?£)4*

inde4-6haklasseweigerdeéénboerzijnmedewerking
aanhetonderzoekvoorttezetten.
Tabel3.Areaalenbedrijvenmettweedegewasin1969/70

grootte- etn. %areaal
klasse
herk. onder2egew.
J
1-2ha
47(59)
1-2ha
H
12(3D
4-6ha
H
39(39)
8-20ha
H
63(47)
( )cijfersm.b.t.1968/69

%bedrijven

met2egew.
52(73)
12(37)
63(67)
78(77)
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3.ECONOMETRIE
3.1.BEPALINGVANDEBIJDRAGENVANDELANDBOUWTOTDE
NATIONALEENREGIONALEECONOMIE (69/33)
3.1.1.Probleemstelling
Ontwikkelingsprojectenwordenvanoverheidswegeopgezetnetalsrechtvaardiging o.a.debijdragenwelkedeze
projectenkunnenleverentotdevergrotingvandewerkgelegenheid,verbeteringvandebetalingsbalans,verhogingvande
nationaleproduktie endergelijkegrootheden.
Eenmoeilijkheidwelke zichvoordoetbijdebeoordeling-exanteenexpost-vandeomvangvandezebijdragen
vangenoemdeprojecten,isdebepalingvande indirecteeffectenwelkeviade in-enoutputzijde vandeproduktieuitgeoefendwordenopderestvandeeconomie.
Hetdoelvanhetonderhavige onderzoek iseenmodel
op tezettenwaarmeehetmogelijk zal zijndeordevangroottevande totale,directeplus indirecte,bijdragenvan economische activiteitenbinnendelandbouwsector totdenationale enzomogelijkregionale economie tebepalen.
3.1.2.Methodiek
Degrondgedachtevande input-outputanalyse,dewederzijdseafhankelijkheid tusseneconomische sectoren,zalals
leidraad dienenbijdeopzetvangenoemdmodel.Voorzover
degegevenshettoelatenendeanalysehetwenselijkmaakt,
zalgetrachtwordenelementenvandelineaireprogrammering
optenemeninhetmodel.
3.1.3.Verloop enresultaten
Navoorbereidende besprekingenmet vertegenwoordigers
vandelandbouwsector enanderebetrokkenenkanindekomende
maandenovergegaanwordentotde gegevensverzameling.
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4.EIWITONDERZOEK
4.1.INLEIDING
Enige tijd geledenwerdmeldinggemaaktvandevorming
vaneenwerkgroep uitdestaf,welke zichberaadde overde
mogelijkheidhetvoordetropenzoprominente eiwitvraagstuk
alsmultidisciplinairprojectinstudie tenemen (CELOS
Kwartaalverslagenno.9» sub1.5)•
VoortgezetoverlegbinnenhetCELOSzowelalsmetde
Landbouwhogeschoolheeftgeleid tothetbesluit inderdaad
aandacht tegaanschenkenaanheteiwitprobleem.Hetonderzoekzalvooreerstgeheelzijngerichtopdeverbeteringvan
devoedingswaardevanverscheidenebelangrijke tropische
gewassendoorverhogingvanheteiwitgehalte enopvoering
vandekwaliteitdereiwitten.ErzalnauwwordensamengewerktmetdeafdelingVoeding enVoedselbereidingvande
Landbouwhogeschool,alwaarvoorlopignogallechemische
analyses zullenwordenverricht.
4.2.DEINVLOEDVANlOJNSTlVlATIGEDROGINGOPEIWITGEHALTEEN
-SAMENSTELLINGVANBATATEN,SORGHUMENVIGNA(69/34-)
4.2.1.Probleemstelling
ZolangbijhetCEL03geenchemischwerkmogelijkis,
moetenalleinhetkadervanheteiwitonderzoek teanalyseren
monstersindevormvandroogpoedernaardeAfdelingVoeding
enVoedselbereidingvandeLandbouwhogeschoolwordengezonden.DitmaakthetnodigdeProduktendirectnadeoogstzo
goedmogelijk tedrogenenvervolgens tevermalen.Uiteraard
mogendetemperaturenv/aarbijwordtgedroogdnietzóhoog
zijndatreactiesoptredendieleidentotveranderingvan
eiwitgehalte en/of-samenstelling.Voorbataten (Ipomoea
batatasPoir.),sorghum (SorghumbicolorMoenen.)enVigna
unguiculata (L.)ïïalp.zalineeneenvoudigproefjeworden
nagegaanofenkele gangbaredroogtemperaturenreedszulke
reacties totgevolghebben.
4.2.2.Methodiek
Beschikbaar zijntweegeventileerdedroogstovenmet
regelbare temperatuur.
ErwordteenproefaanplantaangelegdvandebatatenklonenDjarakenUSA 130,vandesorghumcultivarsMartin
enDobbs28alsmededeVignacultivarsBlackEye enChinese
y/iltResistant,iederopeenoppervlaktevanca.45m2
verdeeld overtweevakken.Deplantdataworden zogekozen
datalletwaalfvakkentegelijkoogstbaar zullenzijn.
Zodradeaanplant geoogstkanworden,wordtuit enverspreidoverelkdervakkeneenflinkmonsterknollenresp.
zaad genomen.Deknollenwordenindunne schijfjesgesneden
omeensnelledrogingtebevorderen.Dehelftvaniedermonsterwordtinde enestooftotconstant gewichtgedroogdbij
45°C,hetrestantindeandere stoofbij65°C.Nabeëindiging
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vandedrogingwordenallevakkenopnieuw"bemonsterd.
Deze tweede seriemonsterswordtopdezelfdewijze"behandeld alsdeeerste;nuzijndedroogtemperaturenechter
4-5°Cen85°C.
Demonstersdroogproduktwordenvermalen,waarna
kleinehoeveelhedenpoederpervliegtuignaarNederland
gaanvooranalysering.
4.2.3.Verloop enresultaten
Op30decemberwerdende"batatenkionenDjaraken
USA130geplantendesorghumcultivarDobbs28gezaaid.
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5.ENTOMOLOGIE
5.1.DERELATIESTUSSENRIJ3TB00EDER.3ENHUNPARASIETEIT
INVERBANDMETDEMOGELIJKHEDENVANEENGEÏNTEGREERDEBESTRIJDING (68/1)
5.1.1.Probleemstelling
Inhetkadervaneenoptezettenonderzoeknaarde
mogelijkhedenvangeïntegreerdebestrijdingvanplagenin
verschillende gewassen,iseenbegingemaaktmetdebestuderingvandeinSurinamevoorkomende rijstboorders enhun
parasieten.Omuiteindelijk tekunnenkomentoteeneventuele invoeringvanbepaaldevijandenvanrijstboorders,of
gebruiktegaanmakenvanreedsaanwezigeparasieten,ishet
allereerstnoodzakelijktewetenwelkeparasietenenpredatoreninSurinamevoorkomenenhoehunrelatie totdegastherenis.Ookishetnodigeengoedekennisteverkrijgen
vandebiologievandeinSurinameinrijstvoorkomende
boordersoorten. (ZievoortsCELOSKwartaalverslagenno.6,
sub3.5.1.)
5.1.2.Methodiek
Doorrupsenteverzamelenendezeuittekwekenkan
meninzichtverkrijgeninsamenstellingvandeparasietenpopulatiederverschillendeboordersoorten.Ditvoorzover
hetlarveparasietenbetreft.Eiparasietenenpopparasieten
kunnenwordenverkregendooreihoopjesrespectievelijkpoppenteverzamelen.
Voorinfectieproevenenhetdoenvanbepaaldewaarnemingenzijnviersawah'svan20x20maangelegd,welke
geïrrigeerdkunnenworden.Hierdoorkangedurendehetge-^hele jaaroverplantenvanverschillende ouderdomworden
beschikt.(ZievoortsCELOSKwartaalverslagenno.6,sub
3.5.2.)
5.1.3.Verloop enresultaten
Omdatérgeenrekeninggehoudenwasmetdevoortzettingvan
hetonderzoekwarenerslechts tweesawah'singeplant.Sawah
I,plantdatum17-7-69»wasingeplantmettweerijstrassen,
Washabo enHolland.SawahII,plantdatum 13-10-69,bevatte
alleenHolland.
Van28oktobertot10november zijneenaantalmonsters
insawahIgenomen.Doordeslechte bewaaromstandigheden
endeonvoldoendekennisvandeparasietenzijnergeengoede
kwantitatieve gegevensverkregen.Deparasiteringvanbeide
hoorders,Diatraea saccharalisP.enRupelaalbinellaCr.,
samenwasminimaal30%.
Delaatsteweekvandecemberiseenbegingemaaktmet
demonstemarneinsawahII.
Devolgendeparasieten,alleHvmenopterazijnuitgekweekt:Agathisstigmaterus (Cress.)enSpilochalsissp.,
beideparasietenvanD.saccharalis;voorts Ischnoceros
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abdominalis (Cress.),Venturia sp.enHeterospilussp.,
alledrieparasietenvanR.albinella.A.stigmaterusen
Venturiasp.warenverreweghet talrijkst.Heterospilus
kwamgeregeldvoor,Spilochalsis enI.abdominalisslechts
zeerzelden.
5.2. HETKWEKENVANDIATRAEASACCHARALIS (E.)(LEPIDOPÏEEA,
CRAMBIDAE)OPEENKUNSTMATIG DIEET (68/2)
5.2.1.Probleemstelling
Omopgrote schaalparasieten tekunnenkwekenis
hetnoodzakelijkvoortdurend overgroteaantallenD.
saccharalis larventebeschikken.Hetopkwekendezer
larveniseenzeertijdrovend werkindiendaarvoorde
natuurlijkevoedselplantenwordengebruikt,maarzousterk
kunnenwordenvereenvoudigd indienhetgelukteengeschiktkunstmatigdieettevinden.
5.2.2.Methodiek
Doormengingvangedroogdeplantaardigematerialen,
water,agarenandere stoffenwordenmediavanverschillende samenstelling gemaakt.Demediawordeninbuisjes
ofbekertjes gebracht,waarnaereenaantalpasuithet
eigekomenrupsjesopwordtgeplaatst.De ontwikkeling
dezerrupsjes totpopwordtgevolgd. (ZievoortsCELOS
Kwartaalverslagenno.8,sub3«6.2.)
5.2.3.Verloop enresultaten
Indecemberisbegonnenmethetplaatsenvaneirupsenopmedium4-(voorsamenstelling zieCELOSKwartaalverslagno9» sub 3.5*3).Degroeivandedierenwas
zeerverschillend.Resultatenkunnenechterdoorhet
korte tijdsverloop nognietgegevenworden.
5.3.INVENTARISATIEVANB00RDER3ENHUNPARASIETENVOORKOMEND INWILDEENGECULTIVEERDEGRAMINEAE (69/36)
5.3.I.Probleemstelling
Inhetkadervanhetonderzoeknaarde rijstboorders
Diatraea saccharalis (E.)enRupelaalbinella (Cr.)is
hetvanhetgrootstebelangeenduidelijk overzichtte
hebbenvandeverschillendewaardplantenvanbeide
hoorders.Daarnaast ishetnoodzakelijkookdeandere
ingrassenvoorkomendehoorderstekennenomvergissingen
indedeterminatievannauwverwante soortentevoorkomen.
Voorts iseenduidelijk inzicht indeverspreidingvande
parasietenvandehoordersbinnenSurinamebelangrijk
evenals inde gastheerreeksvandeverschillendeparasieten.

-185.3.2.Methodiek
Uithetveldwordenvaneengraseengrootaantalstengelsgesnedenopverschillende tijdstippenvanhet jaarenop
verschillendeplaatsen.De stengelsv/ordeninhetlaboratoriumopengesneden enophoorders enparasietennagezocht.
Degevondenboorderrupsenwordenapartineenbuisjebewaard
enhetvoedselwordtregelmatigververst.Deeventueelaangetroffenpoppenvanhoorders enparasietenworden eveneensapart
inbuisjesbewaard.Deuitgekomenhoordersenparasieten
wordenverzameld enzonodiggeprepareerd.Vandeverzamelde grassenwordteenherbarium aangelegd.
5.3.3.Resultaat
Indemaandnovemberismetditonderzoekbegonnen,voorlopighoofdzakelijk inwatermelassegras (wetenschappelijke
naamnognietvastgesteld)inhetLeidingengebied nabijhet
CELOS,datgroteaantallenD. saccharalisbleek tebevatten.
Hetaantalrupsennam indeloopvandecember zeersnelaf.
Aanheteindevanhet jaarwerdennogmaarsporadischdieren
aangetroffen.
Omdaternietalleenisverzameld omeenindruk tekrijgenvanhetvoorkomenvanhoorders enparasietenmaartevens
ommateriaalvoorhetopzettenvaneenkweekvanD.saccharalisteverkrijgen zijndegevondenhoordersvooreendeel
enmasseinpottengedaan.Hetsterftepercentagexvasvrij
groot.Deresultatenvandekweekzijnweergegevenintabel4.
Tabel4-,ResultatenkweekvanDiatraea saccharalisverzameld
inwatermelassegras
verzameld in
nov.
dec,
Vlinder
n

popdood
"
rupsdood
Stomatodexiadiadema (Wied.)
Agathisstigmaterus (Cress.) 3

39
59
17
34
43
1
11

Iphiaulaxgrenadensis (Ashm») <j>
1
Spilochalsissp.
Megaseliasp.
l ')
Parasietpopdood (vlieg)
5
" (wesp)
29
Hyperparasiet
1 ")
1
)betreft5exemplarenuit1rups
")betreft4-9wespjesuitééntonnetje,zeerwaarschijnlijk
eenhyperparasietvanS.diadema.

3
5
-

3
1
1
9
1
1
-

2
1
—
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Opmerkelijk isdatindomaandnovemberongeveerde
helftvandeparasietenDiptera (S.diadema,Megaselissp.)
waren,terwijlindesawah'sopnetCELOS-terrein geen
Dipteraparasieten zijngevonden.
Indesawah'sophetCELOSzijnalleenoovanA.
stigmaterusgevonden (zieCELOSKwartaalverslagno8,sub
3.5.3).Uithetwatermelassegras zijnooktweedt?van
deze soortgekweekt.
Erzijnnog enigeandere grassenopboordersnagezochtmetgeenofzeerweinigresultaat.
N.B.Hethiervoorgenoende "watermelassegras"isinmiddels
gedetermineerdals:
Echinochloa crus-pavonis (H.B.K.)Schuit
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6.FYTOPATHOLOGIE
6.1.ETIOLOGISCHENEPIDEMIOLOGISCHONDERZOEKVANEENWORTELROTVANPINU3CARIBAEAMORELET (69/1)
6.2.1.Probleemstelling
IndeP.caribaeaaanplantingen inSurinamekomtsinds
ongeveer1961eenvoordegetroffenbomenlethaalwortelrot
voor.Deoorzaakvandeze ziekteisonbekend,maariswaarschijnlijk tewijtenaanhetoptredenvaneenwortelschimmel.
Teneinde eenjuisterinzichttekrijgenindeernstvan
dezeaantastingeneventuelemaatregelenertegentekunnen
adviseren,ishetgewenstdeetiologie ende epidemiologie
dezerziektetebestuderen.
6.2.2.Methodiek
Epidemiologie
Vooreenstudievandeuitbreidingssnelheid vandeziekte
werd eind1968eenvijftientalproefperkeningericht (7te
Blakawatra,4-teCoesewijne,4teZanderij).Deproefperken
werdenaangelegd in2-8 jaaroudecultureswaarbinnende
ziektewerd aangetroffen.Zijzijnvantweeërleiaard:
1.Relatiefgroteproefperkenincultureswaarbinnendeaantastingnogineenbeginstadiumverkeert;aangetasteexemplarenverspreid ofinkleinegroepenvoorkomend.Voornamelijk inde jongstecultures.Ongeveer150-300bomen
perproefperk;waarvanaangetastca.1-3%.
2.Relatiefkleineproefperkeninculturesdie reeds sterker
zijnaangetast,uitgezetrondomoflangs eenaantastingshaard.Voornamelijk indewatouderecultures.Ongeveer
30-150bomenperproefperk;aantastingspercentage ca.
10-50.
Indezeproefperkenwerdvanalleintotaal2331bomeneen
individuelebeschrijvingvanhungezondheidstoestand gemaakt.
Dezeboombeschrijvingwordtperiodiekherhaald.Hetisdebedoelinghierdooreeninzichttekrijgen inhetverloop van
de ziekte inruimte entijd.
Etiologie
Uit ziekwortelmateriaalwerd eenschimmel (basidiomyceet)
geïsoleerd (CELOSKwartaalverslagno.10,sub4-,2.3).Deze
schimmelwerd o.a.geëntopgeautoclaveerdPinushout (stokjes
enkrullen).Hieropbleekdeschimmel zeergoed tegroeien.
Metbehulpvantelkensongeveervierwekenoudeculturesop
houtwerd tijdenshet derdekwartaaleendertigtalbomen
geïnoculeerdteTroelienteGingrilanti.Hiertoewerdende
wortelsrondomdewortelhalsblootgelegd eneenaantal ervan
verwond.Op enrondomdezewondenwerdinoculatiemateriaal
aangebracht.Hieroverwerdpolyethyleengedaanenmetbehulp
vantouwvastgebonden.Vervolgenswerdendewortelsweermet
grondafgedekt.Bijeenkleinaantalvondinoculatie inde
wortelhals ofaande stambasisplaats.Eenachttalbomenwerd
tercontrole opgelijkewijzemetsterielhoutbehandeld.
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Bijeentwaalftal ongeveer12maandenoudePinus
plantengekweektingrond in.plastic zakkenwerdsoortgelijkinoculatiemateriaal indegrond ronddewortel"basisgebracht.
6.2.3.Verloop enresultaten
Epidemiologie
Eenvijfdeopnamevandeonder6.2.2 bedoeldeproefperkenvondplaats indemaanddecember.Hetverkregen
cijfermateriaalkonnietwordenverwerktvóórde totstandkomingvanditkwartaalverslag enzaldaarom inhet
eerstvolgendeverslagwordenbesproken.
Etiolo_gie
Inhetvorigkwartaalverslagwerdvermelddatisolatiesmethetvoorbasidiomycetenselectievemediumvan
RUSSELL ')nietergsuccesvolwaren.Voortgezetwerkmet
ditmediumleidde totgunstigerresultaten.Heterop
uitgroeienvandeschimmeluitziekwortelhoutduurtlangerdanopmoutagarmaardekansopverontreinigingenis
kleiner.Inhetafgelopenkwartaalwerdde schimmelook
regelmatigdieperuithetinwendigevanaangetastewortels
geïsoleerd.
Uitinhetbosverzameldevruchtlichamenkondennog
steedsgeensoortgelijke schimmelcultureswordenverkregen.
Deinhetvorigekwartaalverslag genoemdePoria-culture
bleekachterafnietidentiekaandePinus-wortelrotschimmel.Erwerddaaromovergegaantothetuitproberenvande
houtblokmethodevanDACOSTA&TAMBLYN ")voorhetstimulerenvandevormingvanvruchtlichamen.Hiervoorwerd
eenzaagselmengselgebruiktdatvooreenderdedeelbestonduitzaagselvanPinuscaribaeaenvoortweederde
deeluitdatvanwana,kopie,basralokusenweti-oedoe.
VoorhetblokwerdhoutvanP.caribaea gebruikt.Totnu
toe (achtwekennahetopbrengenvandehoutblokken)werdennoggeenvruchtlichamengevormd.
AandeteTroelienSingrilanti geïnoculeerdebomen
kondentotnutoegeenziektesymptomenwordenwaargenomen.
Ecologie
Diverse laboratoriumproevenverrichtmetnietenwel
geautoclaveerde grondwezenuitdatdePinus-wortelrotschimmelerggevoeligisvoorantagonisme.Ingesteriliseerde grondwasdeschimmel steedsinstaatgrote afstanden

')RUSSELL,P., 1956.Nature177 :1033-1039.
")DACOSTA,E.W.R.&N.TAMBLYN,1958.Nature181

578-579.
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teoverbruggen tusseneengoeddoorgroeide "food-base"
(b.v.stukjedoorgroeidhout)eneennieuwevoedselbron
(stukjegesterilieerd hout).Hierbijwerdeninbuizennet
gesteriliseerde grond groeisnelhedenvanruim1,2 cmper
dagwaargenomen» Innietgesteriliseerde grondwasdeschimmelhiertoenietinstaat,zelfsniet inhumusloos,wit
Zanderij-zand.Ineenproefwaarbijeenlaagjewateragar
werd aangebrachtbovenop grond inPetrischalen,groeidede
schimmelalleenmaaropagarbovengesteriliseerde grond,
Inschalenmetniet-gesteriliseerdZanderij-zand bleefde
groeibeperkttothet stukjeagarvanhetinoculum (mycostasis),
Inschalenmetniet-sterieleCELOS-potgrondtradmycolyse
vanhetmycelium inhetinoculumop.
Indeloopvannovemberwerd eenaantal experimentele
luchtfoto'sgemaaktdoorhetCentraalBureauLuchtkartering
(CBL).Hetwaren stereoscopische zwart-wit enenigeoblique
kleurenopnamen,opeenschaalvanongeveer1 :3600.Inhet
gefotografeerde areaalkomenindeongeveervijftienjarige
opstandvanreedshogebomenvelehaardenvanhetPinus-wortelrotvoor.Dezehaarden zijnopdefoto'sduidelijkherkenbaar,
terwijlopdekleurenfoto's ookgelebomenzichtbaarwaren.
Helaaswarenerdaarvanophetmomentvanopname slechts
enkeleaanwezig.Hetisgewenstdatsoortgelijke opnamenin
jongerPinus-plantsoenmetwortelrotwordenherhaald.
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7.GENETICAENCYTOGENETICA
7 . 1 . ONDERZOEK NAAR HET GESLACHT,rJMECTTANinME EETCARICA
PAPAYA L . ( 6 9 / 2 )

7.1.1.Probleemstelling
Hetdoelvanditonderzoekisdeoverervingvanhet
geslacht"bijpapajanategaanaandehandvanuitsplitsingsverhoudingentussenmannelijke,vrouwelijkeenhermafrodietebomenindenakomelingschappenvankunstmatige
bestuivingenaandeverschillendegeslachtstypen.ZieverderCELOSKwartaalverslagenno9»sub5.1.1.
7.1.2.Methodiek
Eindnovemberwerden33zaadpartijenuitgezaaid,
alsvolgtverdeeldoverdebestuivingstypen:5FxM,
3FxH,,3FxH-^5% xM,4-H 1xH,,5H-j-zelf,
3H2-zelf,2H,xMen3H,-zelf.Dezadenwerdenuitgelegdinmultipotsvantweeverschillendeformaten
(0034-resp.4-7mm)enbedektmeteendunlaagjevochtig
witzand.Eenaantalpartijenwerdop16/12opnieuwingezaaidinmultipotsvan065mm,terwijltevensvande
meestenummerseenaantalzadeninPetrischalentekiemenwerdgelegd.
Nakiemingwordendezaailingenverspeendincylindersvangeperforeerdzwartplasticfoliegevuldmet1
litervaneencompost-zandmengsel.Naongeveer3à4
maandenzullendeplanteninhetveldwordenuitgezet.
Vanéénnakomelingschapvanelktypezullen100planten
wordenaangehouden,vanalleoverige50,zodatmaximaal
2100plantenophetveldzullenkomen.Deplantenkomen
ineendichtverbandb.v.1,50x1,00m.Tweederdevan
hetaantalplantenzalnadeeerstebloeibeoordelingen
wordenverwijderd,deoverigezullennaderv/ordengeobserveerdomhetverloopvandegeslachtsexpressieonder
wisselendemilieu-omstandighedentevervolgen.
7.1.3«Verloopenresultaten
Dekiemingverliepinhetalgemeenlangzaamenzeer
onregelmatig.Deeerstezaailingenkondenop5/12worden
verspeend;driewekenlaterechterwasslechtsindrie
gevallenhetgewensteaantalzaailingen(50resp.100)
opgekomen,ofschoonzeerdichtv/asgezaaid.Vooralde
nrs.inmultipotsvan034-mmkiemdenzeerslecht.Deze
werdendaaromopnieuwuitgezaaidingroterepotjes.Hierinverliepdekiemingzogunstigdatinenkelegevallen
15dagennazaaihetbenodigdeaantalzaailingenreeds
wasverkregen.DezadeninPetrischalenwerdenomde2
dagenopversfiltreerpapiergelegdengespoeldomde
eventueleophopingvankiemremstoffentegentegaan.Tien
dagennauitleggenwerdendeeerstekiemworteltjeswaargenomen,waarnadezadeningrootformaatbloempotten
werdenovergebracht.
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8.GEÏÏASBOTANIE
8.1.DEVEGETATIEVEONTWIKKELINGVANCASSAVEVAN-STEETOT
VOLWASSENPLANT(69/4)
8.1.1./2.Probleemstellingenmethodiek
Devegetatieveontwikkelingvandecassaveplantwordt
"bestudeerdgedurendeeenperiodevanongeveernegenmaanden
terekenenvanafhetplanten.Hiertoewordenineenklonale
aanplantmetregelmatigetussenpozenwaarnemingenverricht
metbetrekkingtotaantalenlengtederuitlopers,bladproduktie,bladverlies,vertakkingenbladgrootte.Voorverdere
gegevenszieCELOSKwartaalverslagenno.9,sub6.3.1en
6.3.2.
8.1.3»Verloopenresultaten
Delaatstewaarnemingenwerdenverrichtop23oktober.
Hettotaalaantalgevormdebladerenperplantbedroegtoen
561,3,hetaantalaanwezige165,4-.Sinds4septemberbetekentditeenafnamemet28,5bladeren,hetgeenwaarschijnlijkaandedroogtemoetwordentoegeschreven.Hetgedeelte
vandeuitloperstotaandevertakkingendroeggeenblad
meer.
Hetaantalvertakkingenwasbijdelaatstewaarneming
alsvolgtverdeeld:2,5vandeeerste,4,6vandetweede
en3,2vandederdeorde.Detotalestengellengteperplant
bedroeg1217,3cm.Hiervankwam34-2,8voorrekeningvande
vertakkingenvandeeerste,320,3voordievandetweedeen
112,9voordievandederdeorde.
Op17december,i.e.315dagennaplanten,werdaan_20
planteneendrooggewichtsbepalinggedaan.Hettotalegewicht
perplantbedroegtoenslechts1071gram,waarvanongeveer
37%indevormvanwortels.Destengelsmaakten58%vanhet
drooggewichtuit.
8.2.DEINVLOEDVANPLANTDICHTHEIDENSTIKSTOFOPDEPRODUKTIEENDEVERDELINGVANDROGESTOFBIJVIGNA
UNGUICULATA (L.)WALP.(69/21)
8.2.1/2.Probleemstellingenmethodiek
Ineenveldproefwordtdeinvloednagegaanvandrie
plantafstanden(15x15,30x30en45x45cm)incombinatiemetdriestikstofgiften(0,50en100kgN/ha)opde
opbrengstvaneengewasVignaunguiculata ("cowpea").Aan
dehandvaneenaantaldrooggewichtsbepalingen tijdensde
groeizaldaarbijwordengetrachtmogelijkeopbrengstverschillenteverklaren.Deproefisopgezetindevormvan
eengewardblokkenschemametvierherhalingen.Eenvakkomt
overeenmetéénplantdichtheid;devakkenzijnopgesplitst
voorstikstof.VoorverderegegevenszieOSLOSKwartaalverslagenno.11,sub7.3.Ien7»3.2.
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8.2.3.Verloop enresultaten
Bijdevijfdebemonstering,op6oktober,i.e.59
dagenna zaai,was eengrootdeelvanhetbladreeds
afgevallen.Deplantenbijhetdichtsteplantverband
haddenbijnaalhunbladverloren.Dedalinginbladgewichten-oppervlakwashetgeringstbij45x4-5cm.
Vergelekenmetdeoogst,welkeongeveer10dagenlater
plaatsvond,hadhetpeulgewicht toenzijnmaximumzo
goedalsbereikt.Ookbijdezebemonsteringwas erin
geenenkelopzichteeneffectvanstikstofaantoonbaar.
Zijstengelsontbrakengeheelbijhetdichtsteplantverband;detweewijdereplantverbandenvertoondenindit
opzichtgeengrootverschil.
Deopbrengstenwarennieterghoog;zebedroegen
gemiddeld overdedrie stikstofgiften1,21,1,15 en 1,08
+0,06 tonovendroog zaadperhectarevoorrespectievelijkdeplantafstanden15x15,30x 30en4-5x45cm.
Stikstofbleeknochopdegroottenochopdesamenstellingvandeoogstinvloed tehebbengehad.Peul-en
zaadgewichtperplant,het1000-kgewicht,hetaantal
zadenperpeulenhetaantalpeulenperbloeiwijze
namentoemetdeplantafstand.Bijdekleinsteplantafstandkwamdegehele opbrengstvandehoofdstengel,
bijdemiddelste droegdezeruimdehelftbij,terwijl
bijhetruimsteplantverband ruim zestigprocentvande
zijstengelskwam.Deverhoudingpeul-zaadgewichtbleek
nietdoordeplantdichtheid tezijnbeïnvloed.
Delageopbrengstenalsmededeminimale verschillen
tussenbehandelingenweerspiegelenhetgedragvanhet
gewastijdensde groei.Dehoogste bebladeringsindices
welkewerdengevonden,i.e.1,93,1,78 en1,30voorrespectievelijkdeafstanden15x15,30x 30en45x45cm,
zijntelaaggeweestvooreenmaximalelichtbenutting.
Dedrooggewichtenpereenheidareaalwarendanooklaag;
zeverschildenweinigvanelkaarmaarlagensteedsiets
hogernaarmatehetplantverband dichterwas.Hetverschil
inaantallenplantenpereenheidareaalwerd zogoedals
geheelgecompenseerd doordeprestatievande individuele
plant.De zeermatige groeivanhetgewasalsmedehetuitblijvenvaneenstikstofeffecthoudenmogelijkverband
metdegeringe regenval tijdensdeproef.
8.3.DEINVLOEDVANBESCIIADUWINGOPDEPRODUKTIEENDE
VERDELINGVANDROGEGTOFBIJVIGNAUNGUICULATA(£.)
Y/ALP.(69/26)
8.3.1/2.Probleemstelling enmethodiek
Ineenveldproefwordtdeinvloedbestudeerd van
kunstmatige schaduwopdegroeiendeopbrengstvaneen
gewasVignaunguiculata ("cowpea").Opgezette tijden
wordenhiertoedrooggewichtsbepalingen gedaanaaneen
aantalplantenwelke tijdenshunontwikkeling gedurende
kortereoflangere tijdbeschaduwd zijngeweest,alsmede
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aaneenaantalonbeschaduwdeplanten.Deproef isopgezet
alseengewardeblokkenproefindrieherhalingen.Deschaduw
wordtverkregendoorgroenplastic overdevakkentespannen.
Voorverdere gegevens zieCELOSKwartaalverslagenno.11,
bus7.4.1 en7.4.2.
8.3.3.Verloop enresultaten
Zeswekennaopkomstwogendeplantendieonderschaduwwarenopgegroeid ongeveerdehelftvandecontroleplanten.Deze laatstehaddentoenhungrootste gewichtbereikt.Stengelsenbladerenblekenongeveeringelijkemate
tezijnbeïnvloed.Achtwekennaopkomstwashetdrooggewichtvandebeschaduwdeplantengelijkaandatvandeonbeschaduwde tweewekeneerder.Debebladeringsindex (LAI)
vertoonde eenongeveergelijke tendens.Deverschillenin
LAIwarenechterrelatiefveelkleineralsgevolgvanhet
veeldunnerebladbijdebeschaduwdeplanten.Dehoogste
bebladeringsindexwerduiteindelijkbereiktdoordebeschaduwdeplanten;zijbedroeg2,20 tegenover1,68voordeonbeschaduwde.Debeschaduwdeplantenvertaktenveelminder
dandecontrole-planten.
Bijdeoogstbleekdatschaduwgedurendedeeerste
tweewekennaopkomst,enschaduwvande zevende t/mde
achtsteweeknaopkomstdeopbrengstperplantniethadden
beïnvloed.Vierwekenschaduwonmiddellijknaopkomsthad
eengeringereffectopdeopbrengstdanschaduwvande
vijfde t/m deachtsteweek.Inhetlaatste gevalv/asdeopbrengstongeveergehalveerd.Zeswekenschaduwnaopkomst
ofschaduwvandederde t/m deachtsteweekgafeenopbrengstreductie teziendiegelijkwasaandiealsgevolgvanacht
wekenschaduw.Deoogstverminderingenwarenvoornamelijk
eengevolgvangeringere aantallenpeulenperplant.Vooral
hetaantalpeulenaande zijstengelswerd sterkgereduceerd.
8.4.PRODUKTIVENVERDELINGVANDROGESTOFBIJPHASEOLUS
AUREUSROXB. (69/30)
8.4.1/2.Probleemstelling enmethodiek
Terverkrijgingvaneengroeicurve vankatjangidjo
wordtelkedrieofvierdageneenaantalplantengeoogst
waarvanhetdrooggewichtvoordeverschillende componentenwordtbepaald.Erwordt gebruikgemaaktvaneenbestaandeaanplant.Bijelkebemonsteringwordenvieronafhankelijkemonsters genomenvanelk12planten.VoorverderegegegevenszieCELOSKwartaalverslagenno.11,sub7*5.1en
7.5.2.
8.4.3.Verloop enresultaten
Hettotaledrooggewichtsverloop (g/plant)indeperiode 34-57dagenna zaaibleek empirischzeergoed tekunnen
wordenbenaderddooreenrechte lijn (b=1,3446+0,07664;
R2=0,9809;F=51,31;n=8 ) .Bijeenplantverband van
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30x 30cm"betekentditindieperiodeeendrooggewichtstoenamevan14-9,4-kg/haperdag.Hetmaximaletotaledrcoggewichtwasruim4100kg/hawaarvanongeveer 50%inpeulen.
8.5.PR0DUKTIEENVERDELIITGVANDROGESTOFVOORARACHIS
HYPOGAEAL.BIJDRIEPLANTAFSTANDEN (69/31)
8.5.1/2.Probleemstelling enmethodiek
VandeaardnootcultivarIaatjanwordenhetverloop
endeverdelingvanhetdrooggewichtbepaaldbijdedrie
plantverbanden20x20,30x 30en4-0x4-0cm.Hiertoe
wordenopregelmatige tijdstippentijdensdegroeiuit
eenaanplantplantengeoogst.Deplantafstandenzijngerangschiktvolgens eengewardblokkenschemametdrieherhalingen.Heteerstemonsterwerd getrokken 32dagenna
zaaitoendeplanteninbloeiwarenmaarernognauwelijks
sprakewasvanvruchtzetting.Voorverdere gegevenszie
CELOSKwartaalverslagenno.11,sub7.6.1 en7.6.2.
8.5.3.Verloop enresultaten
Deaanhoudendedroogtenoodzaakte toteentweede
besproeiing indetweedeweekvanoktoberwaarbijnaar
schatting10mmwaterwerd toegediend.Tijdensdeverslagperiodewerdnogviermaalbemonsterd,namelijk66,72,
79en93dagenna zaai.Veertiendagenlaterwerd geoogst
toenalgeheleafstervingintrad.Hettotaledrooggewicht,
hetbladgewicht endebladoppervlakteblekenindeperiode
32-79dagennazaaivooralleplantafstandenempirisch
zeergoedbenaderd tekunnenwordendoorrechtelijnen.
Deconstante groeisnelhedenindezeperiodebedroegen128,
111en95kg/haperdagvoorrespectievelijkde afstanden
20x20,30x 30en4-0x4-0cm.Indeperiode79-93dagen
nazaaiverminderde dedrooggewichtstoename,hetgeenhet
duidelijkstwasbijhetnauwsteplantverband.Indezelfde
periodedaaldehetbladgewichtbij20x 20,bleefhetgelijkbij30x 30enwas ersprakevaneenverminderde toenamebij4-0x4-0cm.Het .bladoppervlak.bleefdaarentegen
bijhetwijdsteplantverband gelijkmaardaaldebijde
beideandere.
Deeerstepeultjeswerdengeconstateerd 4-2dagenna
zaai;hundrooggewichtbedroeg toenslechtseenfractie
vaneengram.Daarnanamhetpeulgewicht eveneens zeer
regelmatigtoe;hetverloop indeperiode4-7-93dagenna
zaaikonookhierzeergoeddoor eenrechte lijnworden
beschreven.Van93-107dagennazaaibleekhetpeulgewicht
bij4-0x4-0cmrechtlijnig tezijntoegenomenterwijlbij
debeideandereplantverbanden ersprakewasvaneenverminderde toename.Hetpercentage onrijpepeulenopbasis
vanhundrooggewichtbedroegbijdeoogst2,67,1,90 en
0,82+0,37voorrespectievelijk 20x20,30x 30en4-0x4-0
cm.ÏÏealgehele afstervingtradheteerstinbijhetnauwste
plantverband.Deopbrengstaanovendroge rijpepeulenbedroeg 3,99,3,21 en3,09+0,31 ton/havoor respectievelijk
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20x20,30x 30en40x40cm.
Uitdedrooggewichtsverdeling bleekdatnaarmatehet
plantverbandwijderwas eenrelatiefgroterdeelvandegevormdedroge stofindevormvanbladwerdvastgelegd.Het
omgekeerdebleektegeldentenaanzienvandepeulen.
8.6.DEINVLOEDVANHETVERWIJDEREN VANBLOEMENENPEULEN
OPGROEIENPRODUKTIEBIJVIGNAUNGUICULATA (L.)
WALP.CV.CHINESE REDWILTRESISTANT (69/32)
8.6.1.Probleemstelling
Eenjarige gewassenmeteenonbepaalde groeiblijven
inhetalgemeennahetbeginvandebloeivoorkortereof
langere tijdvegetatiefdoorgroeien.Debloemen endezich
ontwikkelendevruchten zullenalsgevolghiervandetijdens
devruchtzetting gevormdeassimilatenmoetendelenmetde
groeiendevegetatievedelen.
BijeengewasalsVignaunguiculata (cowpea)komtna
enigetijddevegetatieve groeivandebloeiendeplanttot
stilstand.Menkanzichhierbijafvragen inhoeverredevegetatieve groeiinvloedondervindtvandebloeienvruchtzetting.Ditkanbestudeerd wordendoordebloemenenpeulen
teverwijderen zodatdedoordezedelengebruikte assimilaten
voorvegetatieve groeibeschikbaarblijven.Groeitdeplant
inderdaadvegetatiefdoordanontstaat ereengrotereplant
metmogelijk eengroterproductiepotentieel.Omeenindruk
tekrijgenvanbeide aspectenwerdenineenpotproefvan
eenaantalplantendebloemenenzonodigdepeulengedurendekortere of langere tijdverwijderd,waarnadeplantongehinderdkondoorgroeienenafrijpen.
8.6.2.Methodiek
Erwerd gewerktmetdecultivarChineseRedWiltResistant.Een200-tal zwarteplasticpottenvan3literwerdgevuldmeteenmengselbestaandeuitééndeelZanderij-zand,
ééndeelcompost entweedelenvaneenophetCELOS-terrein
voorkomende,fijne zandgrond.Depottenstondenoponderlingeafstandvanongeveer 30cm,hartophart,enwaren
opgesteld optafels ineenmetglasbedektekaswaarvande
wandenuitplastic gaasbestaan.
Op2septemberwerdenperpot 3zadenuitgelegd.Een
weeklaterwerd opuniformiteituitgedund toteénplant
perpot.Op9oktober,toendeeersteopenbloemenverschenen,
werdhetaantalpottenteruggebracht tot136zodatdeovergeblevenplantenquaontwikkelingongeveeraanelkaargelijk
waren.Eendaglaterwerdmethetverwijderenvandebloemen
begonnen.Hiertoe?/erdendeplantenverdeeld in8groepen
van16enéénvan8,waarna elkdezergroepeneenvandevolgendebehandelingenkregentoegewezen:
i)Geenontbloeming (degroepvan8planten).
ii)Ontbloemengedurende eenperiodevan7» 14,21of28
dagengerekendvanafhetverschijnenvande eersteopenbloem.
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Aanhet eindvandebehandelingsperiodewerdvoor8plantenuitelkvandelaatstevierbehandelingenhetdrooggewicht"bepaald.Deresterende8plantenwerdengeoogst
toendepeulendoodrijpwaren.
iii)Ontbloemengedurende 28dagenvolgend opperiodenvan
7,14,21of28dagennormalebloei envruchtzettinggerekendvanafhetverschijnenvandeeersteopenbloem.
Ookreedsgevormdepeulenwerdendaarbijverwijderd,
Aanhetbeginvaneenbehandelingsperiode werdvoor8
plantenuitelkebehandelinghetdrooggewichtbepaald.
Deresterende 8plantenwerdengeoogsttoendepeulen
doodrijpwaren.
Hettijdstipvanhetbeginofvanhetbeëindigen
vaneenbehandelingwerdvoorelkeplantafzonderlijk
bepaald.
Dagelijkswerdvanelkeplanthetaantalbloeiwijzen,hetaantalopenbloemenenhetaantalpeulengeteld.
Dedrooggewichtenwerdenpercomponent,perplant
bepaald.Drogingvondplaatsgedurende24uurbij85°C
gevolgddooréénuurbij105°C.
8.6.3- Verloop enresultaten
Delaatsteplantenwerdenop5decembergeoogst.
Hetcijfermateriaal isnogonvoldoendeuitgewerktom
resultatentekunnenvermelden.
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9.GRONDBEWERKING
9.1.GRONDBEV/ERKINGGERICHTOPDEPERMANENTETEELTVANDROGE
EENJARIGEGEWASSENINSURINAME(69/20)
9.1.1/2.Probleemstellingenmethodiek
Hetdoelvandeproefisinzichttekrijgenindemogelijkhedenvanpermanenteteeltvandrogeeenjarigegewassenopzware,betrekkelijkslechtontwaterdegrondbijverschillendevormenvangrondbewerkingengeheelzondergrondbewerking.
Hetproefveldbestaatuit24-beddenvan80x6,10m
enisverdeeldinvierblokken(herhalingen)vanelkzes
bedden (vakken).Dezesobjectenzijn:(a)schaarploegen
gevolgddooreggenmeteenzwareeneenlichtereschijveneg;
(b)schijvenploegengevolgddooreggenmeteenzwareeneen
lichtereschijveneg;(c)eggenmeteenzwareendaarnamet
eenlichtereschijveneg;(d)frezen;(e)geengrondbewerkinggecombineerdmetdodingderonkruidenmetbehulpvan
eenherbicide (gramoxone)voorhetzaaien;(f)geengrondbewerkinggecombineerdmetverwijderingderonkruidendoor
wiedenvóórhetzaaien.Iederbedisverdeeldintweesubvakken,v/aarvanéénbeplantmetmais(localevariëteit)en
hetanderemetsoja(cv.Laris)inverbandenvan90x30cm
resp.45x20cm.Beidegewassenwerdengezaaidindeperiode31julitot7augustus1969.
VoormeerbijzonderhedenwordtverwezennaarCELOSKwartaalverslagenno.11,sub9.2.1 en9.2.2.
9.I.3.Verloopenresultaten
Zowelmaisalssojahaddenzeerzwaartelijdenvande
droogte,hetgeenresulteerdeinlangzamegroei,ongelijkmatigestand,veeluitvalenlageopbrengst,d.w.z.een
misgewas.Geoogstwerdindetweedehelftvannovember
(tabel5).
Tabel5.Standenopbrengstvanmaisensojaindegrondbewerkingsproef

objecten

schaarploegenetc.
schijvenploegenetc.
eggen
frezen
vastegrondteelt(chem.)
vastegrondteelt(mech.)
geheleproef

gem.perc.plantplaatsenbezet
bijoogst
mais
90
91
81
88
87
90
88

soja
70
70
60
64
56
51
62

gem.opbrengst
(intonnenzondroge
korrelsresp.bonen
perha)
mais
soja
1,18
0,39
1,46
0,41
1,23
0,35
1,11
0,32
0,38
1,07
1,23
0,35
1,21
0,37
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Deinvloedvandedroogteschadewas zooverheersend
dateenvergelijkingderobjectennietgoedmogelijkis.
Inverbandmethetonverwachtevertrekop30september1969vandeheerÏÏ.J.vanGilst,landbouwwerktuigkundige,diealscoördinatorvoorditonderzoekoptrad,
isdeproefnahetoogstenvandeeersteoccupatieafgebroken.

- 32-

10.HOUTMEffTKUÏÏDE
10.1.STAMINHOUDVANPINÜSCARIBAEAMORELET (65/2)
Geennieuwsvalttevermelden.
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1.1.HOUTTEELT
11.1.PLANTVERBANDEllDUNNINGPINUSCARIBAEAMOREL^T
(65/1)
Niets tevermelden.
11.2.GROEIENMORTALITEITDERWAARDEHOUTSOORTEN IN'
GEËXPLOITEERDENNATUURLIJKVERJONGD DROCGLANDBOS
(65/3)
11.2.1.Probleemstelling
Denatuurlijkeverjongingvanhetdrooglandbosals
houtteeltkundigebehandeling istechnischmogelijkgebleken.Voorverwezenlijking opgrote schaallijkendebetrekkelijkhogekostenvandetotdusverre toegepastemethoden
echterprohibitief.Het isdaaromwenselijknategaan
inhoeverredeontwikkelingdergewenste soortenbinnen
hetgeheelvandeopstand eenextensiveringvanhetonderhoudderkuituurgedoogt.Eenuitvoerigerbehandelingvan
deprobleemstelling treftmenaaninCELOSKwartaalverslagenno.1,sub2.3.1.
11.2.2.Methodiek
Deproefomvattweeblokken.Inheteneblokvindt
zuiveringplaatsmetalsdiametergrensvoorvergiftiging10cmborsthoogte,inhetandereblokwordtals
diametergrens 20cmaangehouden.Binnenelkblokworden
6 gradenvanvrijstelling iederin8herhalingen,toegepast.Intotaaldus96vakjesvan50x 35 m2. Jaarlijks
wordent.a.v.verschillende categorieënvanboomsoorten
groei-enmortaliteitsbepalingenverricht.Bovendien
vindenin12vakjes (vooriederebehandeling één)periodiekstruktuurbeschrijringenplaats.
11.2.3.Verloop enresultaten
Aansluitend aandeopnamederwaardehoutsoorten,
waarvanmeldingwerd gemaaktinhetvorigekwartaalverslag,werd in16dervorig jaarvoorheteerstvrijgesteldevakjes eentweedevrijstelling toegepast (vrijstellingsgraad 1,zieproefschema),terwijlin16andere
vakjes eeneerstevrijstellingplaatsvond (graad 3).
Schemaderuit tevoerenvrijstellingenindeproef
teKamp 8,vak9.

vrijst.
graad
1
2
3
4
5
6

vrijstellingen Period(31968-1977
68 69 70 71
72 73 74- 75 76
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

77
+
+

+

(+)

+

+

(+)

+

+

(+)

+
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Debenodigdeaantallenmandagenperhablekengeen
verbandtehoudenmetdetoegepastezuiveringsgraad,noch
methetfeitofaldan'nieteenvoorafgeganevrijstelling
hadplaatsgevonden.Hetvielteverwachtendatdevrijstellingenindereedsvorigjaarvrijgesteldeplotsminder
tijdzoudenvergendanindethansvoorheteerstvrijgesteldeplots.Doordatweinigefficiëntwerdgewerktdoorde
merendeelsonervarenarbeiderswarendearbeidskostenhoog
(9,4--11,3mand./ha);hetarboricideverbruikwasexorbitanthoog(gem.32l/ha).
Ondanksdatdehoogtegrensvoorvrijstellingtot2-J-m
werdopgevoerd (1968:2m)werdindevoordetweedemaal
vrijgesteldeplotseenaanzienlijkgroteraantalbomenvrijgestelddanvorigjaar*
Devoorgenomenopnamevanallehoutsoorteninde16
controleplotskongeendoorgangvindenomdatgeenboomkennerterbeschikkingstond.Tijdensdevolgendeopnamevan
hetproefperk (sept.1970)dientaanditonderdeelaandacht
tewordengeschonken.
11.3.WORTELONTWIKKELINGVANPINU8CARIBAEAMORELETENVAN
DIVERSEONKRUIDENINPINUSCARIBAEA-KULTURES(66/2en
66/3)
Geenverderonderzoekvondplaats.
11.4.TECHNIEKNATUURLIJKEVERJONGINGDROOGLANDBOS(67/9)
Geenbijzonderheden.
11.5.PLANTTECHNIEKVIROLASURINAMENSIS (ROL.)WARB.(68/6)
11.5.1.Probleemstelling
Wegensdenogalwisselvalligeresultatendietotdusverremetdeaanplantvanbaboenzijnbereiktenmedein
verbandmetverdereherbebossingsplannenmetdezeboomsoort,
bleekhetwenselijkdeplanttechniekvanbaboennaderonder
ogentezien.
11.5.2.Methodiek
Gebruikwordtgemaaktvanzeventypenplantmateriaal
endrietypenplantterrein,t.w.:
plantmateriaal (tussenhaken:ouderdombijplanten):
categorie1=voorgekiemdezaden(2maanden),
2=potplant (asfaltkoker,3maanden),
3=kluitplant (8-9maanden),
4=gerooidplantsoen,onbehandeld (8maanden),
5=
"
"
,gesnoeid (8maanden),
6"
"
,onbehandeld (13maanden),
7=
"
"
,gesnoeid(13maanden);
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typeA =enige Jarentevorenvergiftigdbos,
11
B=recentvergiftigdbos,
" C=recentontbostterrein.
11.5»3» Verloop enresultaten
Indecembervond eenvolledige opnamederproefperken
plaats.Afgeschrevenwerdenevenweldeproefperkente
Kamp8,vak10,alwaardemortaliteitpractisch100%bedroegendeontwikkelingderweinige resterende exemplarenslechtwas.Degegevens zijnnoginbewerking.Het
verloopvandemortaliteitsindsdevorige opname isweergegevenintabel 6.
Tabel6.Mortaliteit (%) voorallecategorieëntijdens
deopname injuniresp.december1969.Verklaringterreintypenencategorieëninpar.11.5«2.
Lokatie:K=Kamp8,E=Esterslust,B=Blakawatra
CD
-P

CD
-p

•H
•P

a
o

M
iH

c a t e g o r i e
1
_ 2
4
5
__.JL
d.
j.
d.
j.
a'. d. .1- d . j . d.

K 81
A
66 »)
')
A
E 38
50 23 32
2 11
E 36
B
59 25 54
B
E 17
25
8 23
8 14
C
K 22
55 31 47
C
B 5
34 35 67
3 57
')praktisch 100%.afgeschreven

7

6

d»

d.
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d.

9

18

11

24

0

47

0

77

8

20

6

23

0

38

0

43

30

57

3

52

0

-4-2

0

57

De sterfteblijkttijdensdeafgelopenperiodeaanzienlijktoegenomen.Vooralhetpasgeplantmateriaal
(cat.6en7)was zeergevoeligvoorde spoedignaplanten
ingevallendroge tijd.Demaandenseptember,oktoberen
novemberwarenoveraluiterstdroog.
Ookt.a.v.dehoogte-ontwikkeling zijnde resultaten
zeergrillig.Waarschijnlijk zijndeopkorte afstand
groteverschilleninlichtklimaat enwellichtinbodemgesteldheidvangrotebetekenis.Over 'tgeheelgenomen
isdegroeionbevredigend (gem.lengte 52-92cm). Slechts
teEsterslustvindtmeneenaantalplanten,verdeeldover
decategorieën1t/m 5,diezichthanskrachtighebbenontwikkeld envolop ingroeizijn.
Opeenlatertijdstip zalmeerindetailopderesultatenwordeningegaan.
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12.LANDBOUWVQORLICHTING
12.1.DEBIJDRAGEVANDELANUBOUï7VXX)TïTiIGHTINGENHETPROJECTBEHEERAANHETCITRUSPROGRAMMAINHETSANTO-BOMAPROJECT(69/35)
12.1.1.Probleemstelling
Reedsenkelejarenvoerthet"WorldFoodProgram"programma'suitinSurinameter"bevorderingvandelandbouw.
BijdeaanlegvanhetSanto-Bomaprojectsteundehetdeinrichtingderbedrijven.Innovember1969isinditproject
eentweedeprogrammavan,startgegaan.Hetgeeftgedurende
tweejaarsteunindevormvanmaandelijksevoedselpakketten
aanboerendieminimaal250citrusbomenaanplanten,liefst
opgrondendienuvoordeverbouwvanrijstgebruiktworden
maardaareigenlijkmindergeschiktvoorzijn.
Hoeditcitrusprogrammabekendheidheeftgekregenonder
deboerenenhoehunopvattingeneroverzijn,iseeneerste
aspectvanhetonderzoek.Hettweedefacetisdewerkwijze
diehetprojectbeheer (deuitvoerendeinstantie)hierbij
volgt.
12.1.2.Methodiek
IndeMagentapolder (eendeelvanhetSanto-Bomaproject)
iseenaantalgestructureerdevrijeinterviewsvandeelnemers
enniet-deelnemersopgenomen.Zijzijnwillekeuriggekozen.
Daarnaastzijngesprekkengevoerdmeteenaantalmensenvan
hetprojectbeheerdiezichbezighoudenmetdeuitvoeringvan
ditprogramma,lphetkantooriseenaantalgegevensvande
boerenuithetdaaraanwezigemateriaalovergenomen.
Hetzoverkregenmateriaalzalwordenaangevuldmeteen
literatuurstudiediedoordeonderzoeker inNederlandzal
wordenuitgevoerd.
12.1.3.Verloopenresultaten
«

Deinterviewswerdenindemaanddecemberafgenomen.
Hierbijwerdindemeestegevallengebruikgemaaktvaneen
tolk.Dezegesprekkenwerdenzoveelmogelijkinhungeheel
vastgelegd.Deoverigewerkzaamhedenvondentendelevoordienenvoorhetoverigeindezelfdeperiodeplaats.Uitwerkingdergegevensispasmogelijknavoltooiingvande
literatuurstudie,zodathierslechtsvoorlopigeindrukken
kunnenwordenweergegeven.
Deboerendiezichvroegvoordeelnameaanhetcitrusprogrammahebbenopgegevenwarenindemeestegevallenreeds
vanplancitrustegaanplanten.Zijdiezichlaterhebben
opgegevenenvooralzijdieditnadeverstrekkingvande
eerstevoedselpakkettenhebbengedaan,hebbenditinveel
gevallenalleenomhetvoedselgedaan.Overdeafzetvan
decitrusheeftbijnaniemandserieusnagedacht.Mendenkt
devruchtenopdemarktvanParamaribotekunnenverkopen
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enwelviaeonopkoper zoalsookrietdeandereProdukten
derbedrijvengeschiedt.Slechts eenenkelingnoemde
demogelijkheid vanafzetaanexporteurs ofaandesappenfabriekdie tegendie tijdwelv/eerzouwerken.
Dathetprojectbeheerooklandbouwvoorlichting geeft
wetendemeesteboerenwel,maarhet interesseerthen
weinig.Devoorlichting isteveeltheoretisch,devoorlichtershebbennognooithetbewijsgeleverddat zij
zelflandbouwer zoudenkunnen zijn.Dit zijnde grieven
tegendevoorlichtersdiehetmeestgehoord zijn.Men
ziethetprojectbeheeralseenregeringsinstantie diede
boerenmaterieelmoet steunen,alseenorganisatiewaarop
deboerenbijallerleimoeilijkheden eenberoepmoeten
kunnendoenendie zorgtvoordenodigecentralevoorzieningen.Ditalles zonderkostenvoordeboeren.
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13.MICROBIOLOGIE
13.1.ONDERZOEKOVERDESïIKSTOFBINDINGINDEFYLL03FEER
VANGRASSEN
13.1.1.Probleemstelling
Hetdoelvanhetonderzoekiseenbeterinzichtte
krijgenin:
1.hetvoorkomenvanstikstofbindendebacteriënopdebladeren(fyllosfeer)vangramineeënbijverschillende
groeiconditiesvandeplanten;
2.debijdragedieeeneventuelestikstofbindingkanleverentotdeopbrengstvanhetgewas.
13.1.2.Methodiek
Begonnenismetdekwantitatievebenaderingvande
eerstedoelstelling.Hierbijwordendevolgendepuntennader
geanalyseerd:
1.Deuitgescheidenverbindingenuitdebladerenalssubstraatvoordegroeivandemicro-organismen.
2.Desamenstellingvandemicropopulatiemetnadrukop
destikstofbinders.
3.Deinvloedvandevoedingsomstandighedenvandeplantop
deassociatieplant/micro-organismen.
Deexperimentenv/ordenuitgevoerdinpot-enveldproevenmetalsproefplantenguatemalagras (Tripsacumlaxum
Nash.).
13.I.2.I.Potproef
Deopzetvandepotproefiszodanigdatgedurendehet
groeiseizoen2pottenper14dagenuitdeseriegeoogst
worden,nadatgedurendedevoorgaandeperiode2xperweek
kunstmatigisberegend.Vanhetgeoogstegewaswordthet
bladoppervlakbepaaldendedrogestof.Deplantenzijnbemestmeteenhoeveelheidstikstofovereenkomendemet200en
50kgN/ha.
Inhetspoelwaterdattijdensdekunstmatigeberegening
van+1uurwordtopgevangenwordendetotalehoeveelheden
koolEydratenenstikstofbepaald.Tijdenshetouderworden
vandeplantenverandertdeorganisch-chemischesamenstellingvanhetblad.Deveranderingenmanifesterenzichin
deveranderingenvandichtheidensamenstellingvandemicropopulatieophetblad.
Debacteriëndieophetbladvoorkomenwordenlxper
weekin1ccverzameld "schedeweter"geteld.Dezetellinggescheidtopdrieverschillendevoedingsmedia,nl.:
1.glucose-gistextract-agar,eenrijkvoedingsmedium;
2.gistextract-azotobacter-agar,eenstikstofarmmedium;
3.azotobacter-agar,eenstikstofvrijmedium.#
Demicro-organismenwordenvervolgensgeïsoleerden
gedetermineerd.
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13.1-2.2.Veldproef
otikstofbindingdoormicro-organismenvindtplaats
alsinhetvoedingsmediumveelkoolhydraten enweinigof
geenstikstofvoorkomen.Deverhouding tussendoinde
oplossingaanwezigekoolhydraten-C enstikstof (C/ÏT-verhouding)moethoog zijnwilstikstofbindingplaatsvinden.
Bijdezeveldproefwordtgetrachtplaatsenophet
guatemalagras tevindenwaardeC/II-verhoudinghoogis.
Hiertoev/ordenelkedaghetdauwwateropdebladerenverzameld (bladwater)enhetwaterdataanwezigistussen
destengel endebladschede (schedewater).Inbeide
monstersworden zoweldekoolhydratenalsdeninhydrinepositieve stoffenbepaald.
I3.I.3.Verloop enresultaten
13.1.3.1.Potproef
Zowelbijdehogealsbijdelage stikstofbemesting
vindttijdensdekunstmatigeberegeninguitspoelingplaats
vankoolhydratenenstikstof.Deuitgespoeldehoeveelhedenkoolhydratenliggenindeordevan2â3Eigrper
literopgevangenwater.Voorstikstofliggendeuitgespoeldehoeveelhedenindeordevan0,1 a0,3mgrper
literopgevangenliterwater.Deuitspoelingvankoolhydratenenstikstofpercm 2bladoppervlakneemtvoor
beide stikstofgiftenafnaarmatedeplantenouderworden.
Op##hetglucose-gistextract mediumneemthetaantal
bacteriënpercc schedewater toebijouderwordendeplanten.Bijdelage stikstofgiftvan105perccbijjonge
plantentot10?perccbijoudereplanten.Bijdehoge
stikstofbemestingresp.van10"tot10°.Dezelfde tendens
iswaartenemenopdestikstofvrijevoedingsbodem.
13.1.3.2.Veldp_roef
OmeenindruktekrijgenvandeC/IT-verhoudinginde
monsterswordt aangenomendatde ninhydrinepositieve
stoffenvoorhetgrootstedeelbestaanuitglutaminezuur
enasparaginezuur.Ditbetekentdatindeninhydrinepositieveverbindingen 20%Nvoorkomt.Omde juisteC/Nverhouding teberekeneniseennauwkeurige analysenodig
vandeninhydrinepositieve verbindingen.
Intabel7zijndeweekgemiddeldenweergegevenvan
deuitgespoelde koolhydraten,ninhydrinepositieve stoffen
ende G/R-verhouding.Decijfers zijnuitgedrukt indpm.
Tengevolgevandedroogte isindeeerste 3weken
geenschedewateraangetroffen.
Uitgaandevandemorphologische bouwvanguatemalagrasisdeverwachtingdatinhet schedewaterdeconcentratiesaankoolhydraten enninhydrinepositieve verbindingen
hoog zalzijn.Tenaanzienvandekoolhydratenblijkt
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Tabel7.Koolhydraten,ninhydrinepositieve stoffenenC/ïï.verhoudinginblad-enschedewatervanguatemalagras
C/N
week koolhydraten ninhydr.pos.verb.
schede blad schede
blad
blad schede
1
32,8
71,0
5,4
2
49,2
3,3
27,5
16,6
31,2
3
1,1
4
26,4
177,0
42,8
2,5
25,1
9,1
27,2
1,8
22,4
327,1
31,7
5
29,7
24,1
6
39,2
353,2
1,3 24,7
37,5
72,0
21,4
248,0
7
48,7
2,9
23,5
dezeverwachtingJuisttezijn.Hetmerkwaardigefeitdoet
zichvoordatditnietgeldtvoordeninhydrinepositieve
stoffen.Inhetbladwaterwordenmeerninhydrinepositieve
stoffenaangetoonddaninhetschedewater.Uitdebeide
waarnemingen,nl.eenhoogkoolhydraatgehalteeneenlage
concentratievanninhydrinepositieveverbindingeninhet
schedewater,iseenC/N-verhoudingberekendwaarbijstikstofbindingteverwachtenis.Eennauwkeurigeanalysevande
ninhydrinepositeveverbindingenkandezeverwachtingbevestigen.
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14-.-ONTWATiüRING
14.1.ORIËNTERENDEBEGREPP^INGS-BEDDEtt-BEWASSEîŒ'ROEF
(68/11)
14.1.1.Probleemstelling
Bijdeverbouwvandrogegewasseningrotedelenvar
deSurinaamsekustvlakteisalsgevolgvandegeringe
doorlatendheidvandegronddedetailontwateringeenprobleem.MethetdoelrichtlijnenteverkrijgenvoordedetailontwateringvanhetCELCS-terreinisopeenperceel
tenzuidenvanhethoofdgebouweenoriënterendeproefaangelegd.(ZievoortsCELOSKwartaalverslagenno.8,sub
6.1.1.)
14.1.2.Methodiek
Deproefiseengewardeblokkenproefinvierherhalingenmetalsobjecten:
a) 6mbrede,vlakkebeddenmetdiepegreppels;
b) 6mbrede,bollebeddenmetdiepegreppels;
c) 6mbrede,bollebeddenmetondiepegreppels;
d)12mbrede,bollebeddenmetdiepegreppels.
Debollebeddenhebbeneendwarshellingvanca,2T%.
Deondiepegreppelszijnconcavegootjesmeteendiepte
vanca.10cm.Dediepegreppelszijnforsegoten:bodemresp.bovenbreedte25resp.80cmendiepte60cm.
Hetaandeproeftoegewezendeelderbeddenisca.
35EIlang;OÜ deenehelftwordenafwisselendmais
(localevariëteit)ensoja(cv.Laris)verbouwdenopde
anderehelftafwisselendsojaenmais.VoornaderebijzonderhedenwordtverwezennaarCELOSKwartaalverslagen
no.8,sub6.2.1.
Indeoccupatiewaaroverthanswordtgerapporteerd
isdehelftvandemaisstrooktoegewezenaansorghum
(cv.Martin)endehelftvandesojastrookaankatjang
idjo.(localevariëteit).
14.1.3.Verloopenresultaten
Gegevensbetreffendedegrondbewerking,alsmedede
zaaienverplegingvanmaisensojastaanvermeldin
CELO.3Kwartaalverslagenno.11,sub13.1.3.Degrondbewerkingvoorsorghumwasdezelfde;zaaienverpleginggeschieddenalsvolgt:
-zaaien
25juli
-plantafstand 30x60cm
-zadenperplantplaats 4à5
-bemesting400kgIIPK/ha(15+15+15)-11en12aug.
-dunnentot1plantperplantplaats 18aug.
-boorderbestrijdingmetDipterex 2en11aug.(161
vloeistof,3g/liter).
Bijdesorghumwerdenbeginnend25aug.vreemdeverschijnselengeconstateerd.Jongebladerenverschenenvolledigmisvormd;desymptomendedendenkenaanpokkahboeng
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bijsuikerriet.Deplantengroeidenerlaterdoorheen.
Dekatjang idjoontwikkelde zichalsgevolgvande
droogte slecht;daaromisditgewasnietbijdeproefresultatenopgenomen.
Geoogstwerd opdevolgendedata:sorhgum23en24-oktober,mais11november ensoja6en7november.Deoogstcijfer;
werdenverwerktvolgensFisher,waarbijgeensignificante
verschillenwerdenaangetoond.Degegevensvandeoogstvan
mais,sorhgum ensojazijnweergegeven intabel8.
Tabel8.Oogstresultatenvanmais,

sojaen i sorhgum

bed--engre] Dpeltype
6 mvlak
6 mbol
6mbol
diep
diep ondiep

s.a.•)
12mbol
diep

mais
% ontbrekende
planten
%planten zonder
kolf
opbrengst(15%
vocht,ton/ha)
soja
opbrengst(12%
vocht,ton/ha)
sorhgum
°/oontbrekende
planten
pluimenperplant
opbrengst(15%
vocht,ton/ha)

5,8

9,4

6,6

10,1

+ x»6

22,1

23,6

11,0

12,9

+4>9

1,18

1,37

1,86

1,62

± °»21

0,58

0,71

0,88

0,86

± 0,09

24,7
•1,4-9

27,1
1,58

27,0
1,34

23,7
1,30

± 3,7
+Q.17

2,38

2,41

2,43

2,57

± 0>29

')s.a. = standaardafwijking
Tabel9toonteenvergelijkingvandeopbrengstenvanmais
overdeeerstedrieoccupatieperioden.Opvallend zijndaarbij
delageopbrengstenvandelaatsteperiode,welkeveroorzaakt
werdendoordeaanhoudendedroogte;deneerslag gedurende
demaandenseptember enoktoberbedroeg104,5mm.
Tabel S, Opbrengstvanmais (ton/ha,15%vocht)

Ieoccupatie
2 G occupatie
5eoccupatie

bed-engreppeltypen
6 mvlak
6 mbol
6 mbol
diep
diep ondiep
3,08
3,75
3,83
2,81
2,78
2,61
1,18
1,86
1,37

12mbol
diep
2,88
2,11
1,62

gem.

3,39
2,58
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15.00G3T,TRANSPORTENOPSLAG
15.1.ONDERZOEKNAARDSMAAIDORSVERLIEZENBIJDERIJ3TOOGST (69/22)
15.1.1.Probleemstelling;
Dekwaliteit vanhetmaaidorsenwordtbepaalddoor
dekorrelbeschadigingenen-verliezenalsmededemaaidorr:capaciteit.Omeenbeterinzichttekrijgen indeinvloedenvandefactorendiedemaaidorskwaliteitbepalen,
werd insamenwerkingmetdeStichtingvoordeOntwikkelingvandeMachinaleLandbouwinSuriname ende Stichting
ExperimenteleLandbouwbedrijveneenonderzoekindePrins
Bernhardpolderverricht.Bijdeproefnemingenwerdende
korrelbeschadigingen enkorrelverliezen alsmededemaaidorscapaciteitbepaaldbijdiverse afstellingenvandemaaidorserenverschillende oogsttijdstippen.
15.1.2. Methodiek
Indeproefwerdendevolgendevariabelenopgenomen:
1.deSLIL-rassenGalibi enAlupi;
2.vijf endrie afrijpingsstadiabijGalibirespectievelijkAlupi;
3.27afstellingscombinaties vandemaaidorser,opgebouwd
uitdrie trommeltoerentallen (500,700en900omw./min.),
driekorf
afstellingen ( H " , 11/8"en1") endriewerksnelheden (3,4en5km/uur).
15.1.3.Verloop enresultaten
Uitdeuitkomsten zijngegevensmetbetrekkingtot
depraktijksituatie afgeleid enzijnindrukkenverkregen
vandeinvloedendervariabelenopdemaaidorskwaliteit.
Onderpraktijkomstandighedenblekendekorrelverliezenhoog,namelijk2en4%voorGalibi respectievelijk
Alupi (bijdeoogstvangraneninWest-Europa wordteen
verliesvan1%alsmaatstaf gehanteerd).DetotalekorrelbeschadigingbedroegvoorGalibi enAlupi7respectievelijk4%.Uitstelvandeoogsttoteenzeerlaattijdstip
betekende toenamevankorrelverliezen enkorrelbeschadigingen.Zeervroegoogstendaarentegenhield alleenbij
Galibieentoenamevanhetkorrelverliesin.
Bijdevoorlopigeverwerking isgeblekendatdekorfafstellinggeenbetekend effectsorteerde,terwijlwerksnelheidsverandering alleenophetoptredenvandekorrelverliezen eenduidelijke invloedhad^.Vande afstelling
vanhet trommeltoerentaldaarentegenbleek zowelopde
korrelbeschadiging alshetkorrelverlies eenduidelijke
invloeduittegaan.Verderwijzendeuitkomstenophet
belangvaneenjuiste "voeding"vanhetdorsorgaan.Zo
bleeksnelheidsvergrotingrelatief gunstigwanneereen
vlottedoorstromingverzekerdwasdoor eenhoogtrommeltoerental.Stagnatie echtervandezedoorstromingdoorlaag
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trommfiltoerfmtalcn/of "dichte"korf,hadbijdohogewerksnelheid eenongunstig resultaattotgevolg.Overhetalgemeenisbijdezeproefdeindrukverkregendatdeoptimale
afstelling enhotoptimale oogsttijdstip indepraktijk
dichtwordenbenaderd.
15.2.TECHNISCHEBEOORDELINGVANMAAIDORSERS,MAAIDORSVERLIEZENENPRESTATIESVANMAAIDORSERS INDEBEVOLKINGSPOLDERSVANNICEERIE (69/29)
15.2.1.Probleemstelling
Inaansluitingophetonderzoekproject 69/18(hoofdstuk "Grondbewerking'0was inverbandmethetbedrijfseconomischonderzoekopdekleinlandbouwbedrijveneenonderzoekgewenstoverdewerkmethodenmetmaaidorsers,destaat
vanonderhoud dermaaidorsers enhunprestaties.
15.2.2.Methodiek
Dewerkwijzekomtovereenmetdiebijhetcorresponderende grondbewerkingsonderzoek,enhoudtin:
a)eentechnischebeoordelingvanca.20maaidorsers;
b)tijdstudiesbijdezemaaidorsers gedurende ca.14dagen;
c)bepalingdermaaidorsverliezen.
15.2.3.Verloop enresultaten
Geblekenisdat tijdensdenajaarsoogst 1969demaaidorserswerkvanpoverekwaliteitleverden.Ditisgrotendeelseengevolgvanhetinhetalgemeenmatige totslechte
onderhoudderwerktuigen.Veeltijddieandersproduktief
zouzijngeweest,moestnuwordenbesteed aanallerleireparatiesomdatvitale onderdelendermachinesniettijdig
warengecontroleerd ofvervangen.Daarbijkomtdandatvele
maaidorserchauffeurs nietvoldoende zorgaandeafstelling
vanhunmachinebesteeddenentesnelreden.Anderefactoren
diedeprestaties dermaaidorsersongunstigbeïnvloedden,
warendegrotetransportafstanden enhetvoorkomenvanveel
gelegerd of sterkveronkruidgewas.
Deze storende invloedenleiddenertoedathetaantal
beschikbaremaaidorsersnietgrootgenoegwasomallepercelen
tijdigtekunnenoogsten.Dikwijlswerd danookpas geoogst
alshetgewasreedsoverrijpwas.Dit gecombineerd metde
veelalonbevredigende kwaliteitvanhetmaaidorsenzelf
resulteerde inaanzienlijke opbrengstverliezen.
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16.PLANTENVEREDELING
16.1.NATUURLIJKEBASTAARDERINGBIJVIGNAUNGTJICULATA
(L.)WALP.(69/7)
16.1.1.Probleemstelling;
Vignaiseenzelfbevruchtendgewas.Nietteminisop
sommigeplaatseneenlichtematevanbastaarderingtussen
Vignacultivarswaargenomen.Aangezienenkelecultivars
vanditgewasophetCELOSveelwordenaangeplant,wordt
dematevanbastaarderingdaartussenonderSurinaamse
omstandighedenbepaald.
16.1.2.Methodiek
Decvs.BlackEyeenChineseRedWiltResistant
werdeninverschillendeverbandennaastelkaaruitgezaaid.
Depeulenwerdenrijgewijsgeoogstenvanelkerijwerden
100-200zadenweeruitgezaaid.Indenieuwegeneratie
werdhetaantalplantenmetbastaard-zaadhuidkleurbepaald,
VerderzijverwezennaarCELOSKwartaalverslagen10,
sub13.2.2en11,sub15.1.2.
16.1.3.Verloopenresultaten
HetaantalindeE-,aangetroffenbastaardplanten
waszeergering,zoalsuittabel10blijkt.Hieruitmag
geconcludeerdv/ordendathetgevaarvooronderlingecontaminatievandetweeophetCELOSfrequentinexperimentengebruikteVignacultivarsChineseRedWiltResistantenBlackEyeverwaarloosbaarkleinis.
Tabel10.Aantallen? 1plantenmetmoederlijkezaadkleur
resp.bastaardzaadkleurgesommeerdvoorelk
vandevierplantverbandenindeoudergeneratie
ouderplanten
I -21..40
II-1..8
111-2,4..40
IV-1,3..35
totaal
I -1..20
II-9..16
111-1,3..39
IV-2,4..36
totaal

aantalFi] plantenmet
wit
zwart
2
2619
770
2068
2
1
1855
7312
5
rood
2240
959
1732
1495
6426

zaadkleur:
o/oozwart
0,8
—

1,0
0,5
0,7

zwart

o/oozwart

-

—

2
4

2,1
2,3
4,0
1,9

6
12_

-46Fo"lijnenvankrui.singen LusneuChineseRedWilt
RenisbantenBlackEyesplitstenineengroot aantalzaad,kleurtypen.Ookde 'spontaan'aanBlackEye ouderplanten
gevondenzwarte zadensplitstenindevolgende generatie
uit,doch.ingeheelandere typendanbovenbesprokenF2*s«
Ondermeerontbrakeninde 'spontane'nakomelingschappen
de zaadkleurenpaarsrood enroodoog,zodataangetoond is
datdezezwartzadigeoudersnietdoorkruisingvanBlack
Eye enChineseRedwarenontstaan.Deverdereanalysevan
deF2e n ^3nakomelingschappen zaleventueel ineenapart
onderzoekprojectwordenuitgevoerd.
16.2.ONDERZOEKNAARDEVRUCHTZETTINGBIJDEBATAAT,
IPOMOEABATATASPOIR. (69/17)
16.2.1.Probleemstelling
Generatievevermeerderingbijdebataat ismoeilijk
alsgevolgvanhierinaanwezige incompatibiliteits-ensteriliteitsmechanismen.Ditonderzoekbeoogtdeaandelenvan
decomponenten incompatibiliteit ensteriliteit indeverlaagdevruchtzetting tescheiden,enhetsteriliteitscomplexindeelcomponententeontleden.
16.2.2.Methodiek
Eenaanplantsysteem werd ontworpen,waardoor gedurende
hetgehele jaarbloeiendeplantenaanwezigkunnenzijn.
Hiertoewordt elke 3maandenversmateriaaluitgeplant,zowel opbeddenalstegenhekwerk.Elke aanplantwordt4maandenaangehouden endaarnagerooid envervangendoorCrotalaria.Hetbenodigde stekmateriaalwordt steedstijdiginde
kweekruimteopgekweekt.De eersteaanplantingvondhalfdecemberplaats.Opdebeddenwerdookeenaantalcultivars
geplant,die eventueellaterinhetonderzoekprogrammaklinkenwordenopgenomen.Tervoorbereidingvanlaterwerkwerdenenige entingenuitgevoerdmetjonge zaailingenofstekkenalsonderstam enenkele cmlangescheutenalsent.De
entcombinatieswerdennabehandeld ineencouveuseofopeen
beschaduwdeplaats opgesteld.
16.2.3.Verloop enresultaten
Eengrootdeeldercultivarsleefdenahalf oktober
weerenigermate op.Bloeivanenigebetekeniswerd echter
maarinenkele gevallenwaargenomen;aanhethekwerkbij
WhiteStar,Blauwkop enButikatoka,ophetbedbijDjarak
enGenjem2.
Debestuivingenwerdenvoortgezet totbegindecember
toendebloeinagenoegvolledigophield endevegetatieve
delenweersterke afstervingvertoonden.Hettotaalaantal
bestuivingenkwamopongeveer4000.
Metbehulpvandemeestcompatibele combinaties (White
StarxGenjem1,Genjem2enBlauwkop;BlauwkopxWhite Star)
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werdgevondendatbijzonnigv/eerbestuivingehvóór
9.00a.m.dienentewordenuitgevoerd;bijregenachtig
weerwerdechternogzaadzettinggevondennabestuiving
na10.00a.m.Hetslagingspercentagevanbestuivingenin
debeschaduwdekweekruimtelaghogerdandatinhetopen
veld.
Vandeentingenopzaailingslaagdeaanvankelijkongeveeréénderde;doorrotaantastingvandeentenliep
hetslagingspercentagenogverderterug.Deentingenop
stekmisluktenzelfsvoormeerdan90%.
Doordegeringebloeivaneenaantalklonenmoest
hetmicroscopischonderzoekbeperktblijventotdecultivarsDjarak,Hopi,USA130,WhiteStar,Butikatoka,
BlauwkopenopbeperkteschaalGenjem1(alleenzelfbestuiving).
Enkelebestuivingscombinatiesgaveneenietsandere
reactieteziendaninCELOSKwartaalverslagenno.11,
tabel14,isweergegeven.Deveranderingenzijnintabel
11aangebracht.
Tabel11.Stuifmeelkiemingenstuifmeelbuisgroeibijeen
aantalbestuivingscombinatiesbijbataat;
-=geenstuifmeelkieming;(+)=somsbuisgroeiinstijl;
(-) =somskiemingopstempel;+=buisgroeiinstijl;
4»=kiemingopstempel;o=vruchtzettingophetveld;
*zeergeringaantalwaarnemingen
Dja- Hopi USA White Buti- Genjem Genjem Geor- Cen- Blauw1
rak
130 Star kato2
ten- kop
gia
ka
nial
Red
0

0
^m

Djarak
y

^

_

(+)

_

0

Hopi

—m

_

(+) ( + )

0

0

USA130

+

*•VhiteStar

s.

(-)

(-)

0

0

(+)

o
(-)

+
_

+

_

(-)

+
o
+
0

+
0

—

r ••

Butikatoka

(-)*

+

0

0

+

+

+
o
+

0

+
0

+

(+)
0

0

+

(-)

+
0

+

+

+

_

+

+

_

=fc

—

(+)

-

—

0
_

(-)

_

" Genjem1

—
0

Genjem2
0

0

GeorgiaRed
0

0

0

Centennial
Blauwkop

o
+

(-)

(+)

o
+

o
+

0

0

+

+

—

.Bijeenaantalcombinatieswerdhetverschijnselwaargenomendateenkiembuisenigetijdgoedindestijltevolgenis,daarnaoverenigeafstandmoeilijkzichtbaaris,vervolgensopzweltendanalofgeenverderegroeivertoont.
DebestestuifmeelbuisgroeiwerdgevondenbijUSA130x
Djarak,ButikatokaenGenjem1,bijWhiteStarxBlauwkop
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enGenjem2,enbijBlauwkopxY/hiteStar,Butikatoka en
Genjem.1.Bijdeze.combinatieskwamenregelmatig6ofmeer
kiembuizenoverdehelftvandestijl.
Kleuringvanhet stuifmeelvandeverschillende klonen
metkarmijnazijnzuuroflactofenolkatoenblauwopverschillendetijdstippen (8.00a.m. en10.00a.m.)gafinhetalgemeenweinigverschil tezien.Het stuifmeelvanButikatoka
leekom10.00a.m. ietsbeter,terwijldaarentegenUSA130
om8.00 a.m.watgunstigerresultatenopleverde.Vandebest
onderzochte cultivars laghetpercentagemet karmijnazijnzuur
slechtkleurbare stuifmeelkorrelsvoorUSA130gemiddeldwat
hogerdanvoorButikatoka enDjarak (38%resp. 32%).Nabehandelingmetlactofenolkatoenblauw washetpercentage slecht
gekleurdekorrels somsaanzienlijk lagerdannabehandeling
metkarmijnazijnzuur.
Kieminginvitro op zeeruiteenlopende kiemmediableven
steeds zonderresultaat;welwerd eengrootaantalopengebarstencelleneninenkelegevallenpseudokiemingwaargenomen.
16.3.PLASMATISCHESTERILITEIT ENFERTILITEITSHERSTEL BIJ
SORGHUM,SORGHUMBICOLORMOSNCH. (69/23)
16.3.1.Probleemstelling
Inhetonderhavige onderzoekwordtgetrachtdeerfelijkeachtergrondenvanplasmatischemannelijkesteriliteitenfertiliteitsherstelteanalyserenaanmateriaalvan
uiteenlopendeherkomst.Hierbijzalhetonderzoeknaarde
invloedvanmilieucomponenten opde fertiliteitsexpressie
centraal staan.Voorts zieCELOSKwartaalverslagenno.11,
sub15.3.1.
16.3.2.Methodiek
Normaalfertiele (F),plasmatischmannelijksteriele
(MS),hersteld fertiele (R),en P]_planten (MSxR)werden
voor zovermogelijk zelfbestovenenonderlinggekruist.Een
aantalnakomelingschappenwerddaarnauitgezaaid terbestuderingvande uitsplitsingsverhoudingen.
Destuifmeelfertiliteitwerdbeoordeeld opgrondvande
kleurbaarheid metkarmijnazijnzuur.ZieverderCELOSKwartaalverslagenno.11,sub15.3.2.
16.3.3.Verloop enresultaten
Enigehonderdenbestuivingenvandediverse typenwerden
uitgevoerd.Hiervanresulteerdendezelfbestuivingeneneen
aantalvandebestuivingenopmannelijk sterielemoederplantenineengoede zaadzetting.De resultatenvankruisingennaemasculatiewaren echtersteeds slecht.Hooguit
werdenenkele tientallen zadengevormd,waarbijnogdemogelijkheidbestaatdatdezehetresultaatwarenvanzelfbevruchtingaangezienookenkelecontrole-inhullingenvan
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geëmasculecrde,onbestovenpluimennogv/atzaadbevatten.
Stuifmeelonderzoekwerd slechtsopbeperkte schaal
uitgevoerd.Erkondengeenduidelijkeverschillen instuifmeelfertiliteit,uitgedrukt indematevankleurbaarheid
metkarmijnazijnzuur,v/ordengevondentussenplantenvan
detypenF,RenMSxR.Desterielecultivarsvertoondenenigonderlingverschil.Demeestebevattengeenof
nauwelijkskleurbare elementen;bijéénMS-typedaarentegenwerd soms eenaanzienlijkehoeveelheid goedkleurbarekorrelsindehelmknoppenaangetroffen.Opmerkelijk
was,datdezelfde cultivarooknablinde inhullingvande
pluimenvaakenige zadenbevatte.Eenlichterematevan
zaadzettingwerd ookbijenkeleandereMS-cultivarsv/el
gevonden» DaarnaastwarenerechterookMS-vormendie
nimmerenige zelfbevruchting teziengaven.
Indelaatstehelftvandecemberwerd eendeelvan
denakomelingschappenuitgezaaid,alsvolgtverdeeld over
deverschillende typen:
aardvandenakomelingschappen
7MS-cultivars
7 fertiele instandhouders
8hersteller-cultivars
14IISxR-hybriden
3 (MSxR)xR-terugkruisingen
4 (MSxR) &F2-typen

aantalnakomelingschappenpertype
1
1
1
2
4
4

16.4.ONTWIKKELINGVANSYNTHETISCHERASSENBIJZEAMAYSL.
(69/24)
16.4.1.Probleemstelling
Debetekenisvandemaiscultuur inSuriname iszeer
beperkt.Mentrefthetgewasaanopversopengekapte bosgrond (kostgrondjes),enookwel alstweede gewasnarijst
ofalsakkerbouwgewas opzandgrond.Vooralinde laatste
tweegevallen zijndeopbrengstenmeestal nieterghoog.
Hetproduktisbovendienzeerheterogeen,daarbijnauitsluitend gebruikwordt gemaaktvanlandrassen.Deherkomst
vandeze,meestal zetmeelrijke,vormenisonbekend.Voor
deveevoedervoorziening ismaisvangrotebetekenis.Ter
dekkingvandelokalebehoeftennuenindetoekomst staan
devolgendemogelijkhedenopen:
1.aankoopvanmaisopdewereldmarkt;
2.invoerenvanna toetsinggeschikt geblekenbuitenlandse
hybridecultivars;
3.ontwikkelingvaneigenhybriden;
4.ontwikkelingvansynthetischerassen.
Deeerste tweemogelijkheden zijnop economische
grondenweinigaanlokkelijk,zodatslechtsdemogelijkhedendrieenviervooreennaderebeschouwinginaanmerkingkomen.Hybriden zijnaantrekkelijkdoorhungrote
uniformiteit.Alsnadelenstaandaartegenover,dathun
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adaptatiovermogerivaakgeringisendatdeboerhetzaaizaad
telkenjarenopnieuwmoetkopen.Synthetischerassendaarentegenzijnveelflexibelerenderhalvemeergeschiktvoor
gebiedenmetwisselendemilieu-omstandigheden.Daarenboven
stellenzijdeboerinstaatzijneigenzaaizaadteprodu-*'.
ceren.
Synthetischerassenkunnenopverschillendemanieren
wordenontwikkeld.GaanweuitvandedoorSewallWrightontwikkelderelatie:
/•>* _ p \
P

2-5 1-

n
waarinF2degeschatteopbrengstvandeF^-generatie,F*ide
gemiddeldeopbrengstvanallemogelijkesinglecrosses
tussendebetrokkenouderlijnen,Pdegemiddeldeopbrengst
vandeouderlijnenennhetaantalouderlijnenvoorstelt,
danzienwedathetopbrengstniveauvandeF2(=hetsynthetischeras)kanwordenverhoogdopdriemanieren:
a)doorvergrotingvanhetaantalouderlijnen (hogewaarde
vann);
b)doorverhogingvandegemiddeldeF-,opbrengst(hoge
waardevanF^;;
c)doorverhogingvandegemiddeldeopbrengstvandeouders
(hogewaardevanP ) .
Tïelkemogelijkheidineenconcretesituatiehetmeeste
perspectiefbiedtmoetproefondervindelijkblijken.Hetligt
danookindebedoelingomvoorzoverdeplaatsruimtehet
toelaatenkeleselectiesystementerverkrijgingvansynthetischerassenmetelkaartevergelijken.
16.4.2.Materiaalenmethoden
Verschillendebronnenvanmateriaalzijnterbeschikking,o.a.:
1.ophetooggeselecteerdekolvenuiteenheterogenepartijvaninlandseafkomst;
2.eenveertigtallandrassenencompositesafkomstigvande
UniversidadAgraria,LaMolina,Peru;
40Kolfselecties,naardezaadkleuronderscheidenin
rood,oranje,geelenwit,werdenmedioaugustusuitgezaaid
inrijenvanca.50planteninverband30x90cm.Allefamilieswerdenbeoordeeldopopkomstengroeiindeeerste
groeifase.Aandeindividueleplantenwerdenbepaalddedatumvanmannelijkeenvrouwelijkebloei,planthoogte,pluimgrootte,aantalkolven,kolflengteen-vorm,zaadzetting,
zaadkenmerkenenzaadopbrengst.
Zoveelmogelijkplantenwerdenzelfbestoven.Daartoe
werdenpluimenenkolvenvlakvóórdebloeiingehuldin
bruin-papierenkruidenierszakken,welkenadebestuiving
nogca.14dagenomdekolfgehoudenwerden.Hetzaadvan
deopgrondvanbovengenoemdecriteriaalsbestebeoordeelde
plantenwordtvoorverderselectiewerkaangehouden.
Hetresterendezaadvande40kolfselectieszalbegin
1970eveneenswordenuitgezaaidomtezienoftussenfamilies
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waargenomenverschillenzichopnieuwmanifesterendan
welloutertoevalligwaren.
Vandeexotischerassenwerdener29eveneensin
augustusuitgezaaidenbeoordeeld.Voorinstandhoudingenverderetoetsingwerdendeplantenzowelzelf-als
kruisbestoven.Tezamenmetde14-nognietbeoordeelde
exotischerassenzullenzijinvoorjaar1970opnieuw
ophetveldkomen.
Aandehandvanobservatieenevaluatievande
verschillendemateriaalbronnenzalv/ordenuitgemaakt,
welkeinhetprogrammavoordeontwikkelingvansynthetischerassenzullenwordenopgenomenenv/elke
veredelingsmethodiekenterverkrijgingvandezerassen
zullenwordenaangewend.
16.4-,3.Verloopenresultaten
Inland_smateriaal
Hetgehelegroeiseizoen(halfaugustus-half
december)werdgekenmerktdoorgrotedroogte.Hierdoor
stierveneengrootaantalplanteninallegroeistadia
voortijdigaf.Tussendefamiliestradenduidelijke
verschillenopinplanthoogte.Hetisechterzeerwel
mogelijk,datstandplaatsverschilleneerderdangenetischefactorenhiervoorverantwoordelijkwaren.De
lageplantenbloeidengemiddeldlaterdandehoge,zodatvelevandeeerstebuitendebloeibeoordelingen
vielen.Deduurvandeperiodetussenmannelijkeen
vrouwelijkebloeibleekeenbelangrijkselectiecriterium,zoalsuittabel12naarvorenkomt.
Tabel12.Verbandtussenhetaantaldagenvanpluiminhullingtotzelfbestuivingendematevan
zaadzettingindekolf (aantallenplanten)
aantal
dagen

">Ï5~
14
13
12
11
10

9
8

7
6

<5

zaadzetting
91-100% 76-90% .51-75%v26-50% <25%
1
7
1
6
1
6
1
16
5
1
1
11
13
7
2
416
1
11
411
9
31
23
12
42
10
5
2
1
17
19
5
1413
7
2
6
7
42
3
i

<5zaden
54-

33
33
16
12
8

9
1
-
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Demoesteplantenbezatentweekolfaanlegselswaarvan
doorgaansslechtséénvolledigtotontwikkelingkwam.Abnormaliteitenalsgecombineerdeoenc*bloeiwijzen,vrouwelijkepluimensterkgereduceerde*pluimnaastvijfofmeer
kolvenwerdensporadischgevonden.
Dekolvenwareninhetalgemeenklein.Van934gemeten
exemplarenwarener280kleinerdan10cm,448van10tot
14cm,203van15tot20cmen3van21tot25cm.Opgrond
vanplanthabitusenkolfgroottewerdenvoorlopig241kolvengeselecteerd (tabel13).Vandezekolvenwerdhetzaadgewicht,natweedagendrogenbij33°C,bepaald.Eenverdereselectiezalplaatsvindenopgrondvandezaadeigenschappen(kleur,vorm,grootte)endezettingvanhetzaadin
dekolf.
Tabel13.Aantallengeselecteerdekolvenenverdelingover
zaadgewichtklassen
familie- aantal aantal
zaadgewichtperkolf
famigeselecgroep
50-100g >100g
<50g
lies
teerde
kolven
WIT
2
8
68
40
26
GEEL
10
1
85
45
39
10
48
ORANJE
10
53
—
ROOD
10
26
4
30
totaal
241
38
159
79
3
Exoten
Dewaarnemingenaandeexotischerassenwarenweinig
bemoedigend.Meerdan75%vandeplantenstierfvoordat
bloeiwasopgetreden;vandeoverblijvendeplantenwas
eengrootgedeeltezeerslechtontwikkeldenvormdegeen
ofzeerkleinekolven,diebovendienmeestalpaszeerlang
nadepluiminbloeikwamen,zodatzelfbestuivingslechts
sporadischmogelijkwas.Van19rassenwerdtotaalgeen
envan4rassenslechtseenminimalehoeveelheidvermeerderingszaadverkregen.De6overigerassenleverdenrespectievelijk5,7,9,13,14en26kolvenmetmeerdan
5zaden.
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17.SOCIOLOGIE
17.1.ACHTERGRONDEN VANHETVERTREEVANLANDBOUWERSZOONSUITHETLEDINGENGEBIED (69/9)
17.I.Ien2.Probleemstelling enmethodiek
Hetonderzoekheeft totdoeleen"beeldtekrijgenvan
demotievendiedebewonersvanhetLeidingengebied nabij
Paramaribo ertoebrengendaarteblijvenwonendanwel
naarde stad tetrekken.HethoofdbestanddeelvandestudieiseenserievraaggesprekkenmetlandbouwerswoonachtiginhetLeidingengebied enmetdeoudste zoonvanelk
vanhen.Voormeerbijzonderhedenwordtverwezennaar
CELOSKwartaalverslagenno.11,sub17.1.1en2.
I7.I.3.Verloop enresultaten
Uithetonderzoekisnaarvorengekomen,datdelandbouwinhetLeidingengebied inhetalgemeenhetkarakter
heeftvan "part-timefarming".Hetgrootstedeelvanhet
geldinkomenisafkomstiguitbuitenwerk.Tochwordtaan
het eigenlandbouwbedrijfjegrotewaarde gehecht,want
hetbiedtdemogelijkheid ommetbetrekkelijk geringeinspanning tevoorzienindevoedselbehoeftevanhetgezin.
Omdathetopleidingsniveaualsregelontoereikendis,
moetdoorgaans genoegen\/ordengenomenmetbuitenwerk in
lageberoepsklassen.Dehonoreringvoordiearbeidis
navenant.Het eigenlandbouwbedrijfheeftdandefunctie
tezorgenvooreennoodzakelijke aanvullingophetbuiten
ontvangenloon.Vandaardatvele landbouwerszoonsv/el
inde stad (willen)werkenmaarernietwensentewonen.
Slechtsdeenkelendiedank zijeenbetere opleidingeen
goedbetaaldewerkkring elders (meestalindestad)hebben
verworven,keerdendelandbouw definitiefderugtoe.
Volledigheidshalve dienttewordenvermeld dathet
Leidingengebied nietnormatief isvoorhet Surinaamse
platteland.Hetverkeert indegunstigeuitzonderingspositiedathetdichtbijParamaribo isgelegenenermee
isverbondendooreengoedeverkeersweg.Talvanandere
gebiedenliggenverwegofzijngeïsoleerd,zodathetdaar
nietmogelijk iswerkindestad tecombinerenmethet
aanhoudenvaneeneigenlandbouwbedrijf.
17.2.ENIIELESOCIOLOGISCHEASPECTENVANDEBSVOLKINGSRIJSTBOUWINHETDISTRICTNICKERIE (69/28)
I7.2.I.Probleemstelling
DevraagkwamnaarvorenoferindeNickeriaanse
bevolkingsrijstcultuurverband bestaat tussendeareaalgroottederbedrijvenendebeheerscapaciteitvandebedrijfsleiders.Terbeantwoordingvandievraagdienden
gegevenstewordenverzameld overdemotiveringenen
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doelstellingenwelke tengrondslag liggenaan (i)dekeuze
vaneconomischeactiviteitendoordeledenvanhetboerengezinen (ii)dekeuzevanproduktiemethoden (daarbijinbegrepenhetverbouwenvanéénoftweerijstgewassenper jaar),
enmoesteeninzichtwordenverkregeninfactorenalagenotenonderwijs,technische kennis,organisatievermogen,:
houdingtenaanzienvandelandbouw,etc.
17.2.2.Methodiek
Aaneensteekproefvan50boerenuitde162opgenomen
inhetvergelijkend bedrijfseconomischonderzoek (project
67/6,hoofdstukBedrijfseconomie)isterverkrijgingvande
benodigde informatie eenvragenlijstvoorgelegd.Vande
geënquêteerdeboerenbehoordener15totdebedrijfsgrootteklasse8-20 ha,16totdeklasse4-6ha en19totdeklasse
1-2ha.Alleboerenuitde eerstetweeklassenwarenvan
Hindostaanseherkomst evenals9boerenuitdelaatsteklasse;
deoverige 10warenvanJavaanseorigine.Bijnaalle enquêtes
vondenplaatsmethulpvaneentolk.
Voortskongebruikwordengemaaktvandemetbetrekking
totdezebedrijveninhetkadervanproject67/6reedsverzamelde gegevensomtrentgezinssamenstelling,migratie,genotenonderwijs,economische activiteiten,technische uitrusting,produktiemethoden, e.d.
17.2.3.Verloop enresultaten
De50enquêtesvondenplaatsindeperiodeultimo
septembertotbegindecember1969.Deaanvullende gegevens
warenreedsvoordienverzameld.
BinnendegroepvanHindostaanseboerenzijndiemet
groterebedrijveninhetalgemeenbeterebeheerders gebleken
dandiemetkleinere arealen,zulksopgrondvanhungrotere
technischekennis enhunvermogendevoor-ennadelenvande
diverseproduktiemethodenbetertebeoordelen;hunkeuzen
warenbetergemotiveerd.Erwas eentendenstotsamengaanvan
groterebeheerscapaciteit metmeergenotenonderwijs,een
positievere instelling tenaanzienvanhetnutvanscholing
inhetalgemeeneneengroterscepticismemetbetrekkingtot
demaatschappelijke mogelijkhedenwelke delandbouwbiedt.
DebeheerscapaciteitenderJavaanse landbouwerswaren
gemiddeldwatgroterdandievanhunHindostaanse collega's
metevengrotebedrijven.
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18.VEEVOEDING
18.1.ORIËNTERENDEPROEFOMTRENTDROGE-STOFOPNAMEDOOR
MELKVEEOPDELANDSBOERDERIJ (69/11)
18.1.1en2.Probleemstelling enmethodiek
Terbepalingvandedroge-stofopname uitruwvoer
doormelkvee ondertropische omstandighedenisopde
Landsboerderijeenvoederproefuitgevoerd.,waarbijgedurende 18weken,16junitot20oktober,dagelijksde
droge-stofopnamevan4Fries-Hollandse melkkoeienwerd
gevolgd (zieGELOSKwartaalverslagenno.10,sub16.1.1
en2 ) .
18.1.3.Verloop enresultaten
Deproefheefthetbestaandevermoeden,datdedrogestofopname doormelkveeondertropische omstandigheden
lagerligtdanindegematigde luchtstreken,bevestigd.
De4melkkoeien,lichaamsgewicht +350kg,namen elkin
deproefperiodenaasteenkrachtvoergiftvan2tot4kg
dagelijks gemiddeld 8,3kgdroge stofopuitruwvoer.De
melkproduktiebedroegdaarbijgemiddeld 6kgperkoeper
dag.
Watde samenstellingvanhetruwvoerbetreftkan
opgemerktv/orden,datuitanalysesvanhetLandbouwproefstationbleekdatheteiwitgehalte vanhetgras zeerlaag
was; gemiddeld4-6%vandedroge stofvandeonderzochte
monstersbestond uitruweiwit.Het droge-stofpercentage
liep indetweedehelftvandeproefperiode,drogetijd,
opvanca.24%tot34%.
Degegevensmetbetrekking totproduktie,lichaamsgewichtvandediarenensamenstellingvanhetvoerstaan,
inverbandmetdekleine steekproef,geenconclusiestoe
tenaanzienvaneventuele relaties tussendezegrootheden.

-56-

19.VEGETATIEKUNDE
19.1.SUCCESSIEOPONTBOSTTERREIN (67/D
19.1.1.Probleemstelling
Deeluitmakendvanhetalgemeensuccessie-onderzoekmet
"betrekkingtothetdrooglandbos(zieCELOSKwartaalverslagen
no.1,sub2.7.1)v/ordtdespontanevegetatie-ontwikkeling
bestudeerdopontbostterreinenopontbostenvervolgens
gebrandterrein.
19.1.2.Methodiek
Enkeleproefperkenwordeningerichtbinnenontboste
arealenvanverschillendeomvang.Indezeproefperkenwordt,
aldannietnabrandenvanhetterrein,deontwikkelingvan
debegroeiinggedurendeeengrootaantaljarenopdevoet
gevolgddoormiddelvanstruktuurbeschrijvingen,vastlegging
vandebotanischesamenstellingenbepalingvandediameterklasseverdelingendervoorkomendeboomsoorten.
19.1.3.Verloopenresultaten
InoktoberwerdhetproefperkteBlakawatraopgenomen.
Inalle4-5vakjesvanelk10x10m^werddevegetatiestruktuurvastgelegdenwerdendevoornaamstesoortengenoteerd,
in11vakjesvondbovendieneenvolledigekwalitatieveen
kwantitatieveinventarisatiedersoortenplaats.
Daarnaastgeschieddeditjaarvoor 'teersteenomtrekmeting,waartoeallebomenmetmeerdan200mmomtrekop
1,30mvaneenpermanentenummeringwerdenvoorzien.
Dein1967reedsgesignaleerdegroteverschillenin
vegetatietussen:
(1)dewestelijkevakjesopgoedontwaterend,nadeontbossinglichtgebrandterrein;
(2)decentralevakjesmetbijeengedozerdenlaterverbrand
organischmateriaal (ril);en
(3)deoostelijkevakjesopslechtontwaterendterrein,
zijnnogsteedsevident.
IndeW.vakjestreftmenthanseenduidelijkgelaagd
bosaanvandevolgendestruktuur:
A-laag,8-10 (11)m.IJlCecropiasurinamensis-scherm.
Kronenkomenreedstotsluiting,maardoordeaan
Cecropiainherenteijlebladstandbedraagtdenettobedekkingnietmeerdan15-30%.Zeerscherpbegrensd
t.o.v.:
B-laag,3-6 (7)m.ZeerdichteetagevanPalicoureaguianensis,Goupiaglabra,Kaprouneaguianensis,Isertia
coccineaenevent.Laetiaprocera,Vismiasp.,Ingasp.
enenigeexx.achtergeblevenCecropia.Lianenzeer
weinigopvallend.Scleriasecansechterdringtregelmatigtotindezeetagedoor.Bedekking60-100%.Naar
benedenovergaandin:
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C-laag,1-3m.Afgestorvenofalthansweinigvitale
Scleriaendiv.Solanaceae, (weinig)achtergebleven
exx.vande soortengenoemdvandeB-laag.Bedekking
10-60%(waarvanvaakveeldoodmateriaal;.Geleidelijkovergaandin:
D-laag,0-1 m.Afgezienvande soortendieookinde
C-laag optreden,enkeleGramineae enCyperaceaemet
gereduceerde vitaliteit.Bedekking0-30%.
Plaatselijk echterontbrekende soortenuitdeB-laag.
Ditheeft totgevolgdatScleria,alleenhetlichte
Cecropia-schermbovenzichhebbend,zichmassaalkonontwikkelen enhandhaven.Als eendichtpakket overgroeide
dezeklimmendeCyperacea delagerebegroeiing,vnl.
Solanaceae,enbereikt thans14--2"?m,indienopstijgend
tegenhogere gewassen zelfs4of5m.Opplaatsenwaar
deovergroeideSolanaceae inmiddelsafstiervenenafbraken,
zakte echterhetScleria-pakketineen.
Indecentralevakjesontwikkelde zicheenzeeronregelmatigebegroeiing.Langsderanden,v/aardegrond
ietswerd opgestoten endeverkoolde stammenblevenliggen,
sloegCecropia op.De soortvertoonthiereenzeerkrachtigegroei,evenalsdev/eeronderstandig optredende
Palicourea,Goupia,Maprounea,etc.Ophet tussengelegen
deel,waaroorspronkelijk eendikkeaslaaglag,overwegen
echterGramineae enCyperaceaemetseniele exx.der
Solanaceae.Opslagvanhoutige gewassenontbreektdaar.
De0.vakjes tenslottewordennogsteeds geheel
beheerstdoorRhynchosporacephalotes (somssamenmetenkeleandereCyperaceae,metGramineae enmetBorreria spp.),
Opkleineverhogingen inhetterreinkomtijle opslagvan
Maprounea,VismiaenGoupiavoor (totca.4-mhoog).In
dedichteRhynchospora-begroeiingderlageredelenslechts
enkeleverspreide exx.vanhoutige gewassen (Parinari
campestrisenParkiapendula).
Enigeopmerkelijkepuntenzijn:
(1)Nadeeerstevestigingvanhoutige soortenkortnade
ontbossingheeft (vrijwel)geennieuwe installatie
vandezelfde soortenplaatsgehad. IndeW.vakjes
vormendekleinere exx.derdaaroptredendeboomsoorten
kennelijkdeindeconcurrentiestrijd achtergebleven
planten.Inde0.vakjesgingendekiemplantenvan
deze soortendoorinundatie verloreneninstalleerden
dezelfde soortenzichnietopnieuw.
(2)Laterevestigingvananderehoutige soortenwordt
slechts sporadischwaargenomenensteedsbetrefthet
nietmeerdanenkeleindividuen (enkele exx.Dicorynia
guianensis in»7.vakjes,Parkiapendulain0.vakjes;
devermeldeParinaricampestris iswaarschijnlijk
uitdewortelopgeslagen^
(3)Als gevolgvan (2)biedende0-vakjes,thans 3jaar
nadeontbossing,nogsteedshetaanzienvaneen
savanne-eengrootcontrastvormendmethetaangrenzende,10mhoge secondairebos.Helaasbeschikken
wijnietovereenopnamevanhetoorspronkelijkebos,
maardenogaanwezigeverkoolde stammenzijnerde
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stillegetuigenvandatbeideterreingedeeltenvoorheen
hoogbosdroegen.Degeconstateerdebodemverdichtingin
de0.vakjesmoetderhalvenâdeontbossingtotstand
zijngekomen.Hetreliefterplaatseisflauwconcaaf.
(4)Opdedikkeaslaagindecentralestrookvanderilinstalleerdenzichachtereenvolgens (vgl.CELOSKwartaalverslagenno.3,sub2.7.3):
1.microörganismen,
2.Portulacaoleraceaenanderetherofyten(div.Compositae),
3.GramineaeenCyperaceae,
4.Solanaceae.
Degroepen1en2zijninmiddelsverdwenen,groep4is
ophaarretour.Eenverdere"follow-up"schijnter(nog)
niettezijn-afgezienvandesoortendieweerszijden
vandestrookstaanenzijdelingshetterreinkunnen
binnengroeien.InfeiterakendekronenderCecropia's
terweerszijdenelkaarreeds.
(5)Opvallendtenslotteisdegeringeroldieinallebegroeiingenlianenspelen-zulksintegenstellingtotde
opaangrenzendterreinaangelegdePinus-kultures.
Voorderesultatenderboomopnamewordtverwezennaar
tabel14.
Tabel14.Aantallenstakenindiverseomtrekklassen,waarbij
onderscheidwerdgemaakttussendeW.vakjes
(20,"bos"),decentralevakjes (5,"ril";ende
0.vakjes (20,"savanne").Voorgemakkelijkervergelijkenwerdendeaantallenvoordecentrale
vakjes(samenslechts500m2groot)met4vermenigvuldigd
omtrekklasse
(cm)
20/24
25/29
30/34

35/39
40/44

45A9
5O/5455/59
totaal
id.perha

aantal stakenj )er0,2ha
"bos"
"ril"
"savanne"
24
38
24
17
6

3
1
-

113

565

12
20

32
28
20
20
8
4
144
720

3
7
7
2
—
—

19

95

Opgemerktzij:
(1)AllebomenbehorentotdesoortCecropiasurinamensis.
(2)Deonder"savanne"vermeldebomenbeperkenzichtotde
randenvanhetopengebied.
(3) Inde"ril"ishetaantalbomenperoppervlakte-eenheid
groterenzijndebomendikkerdan.inhet"bos".
(4) Dediameterklasseverdelinggeeftaanwijzingdatgeen
aanvullingvanbenedenafplaatsvindt.
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Het totaalgrondvlakvoordebonengroterdan200mm
omtrekop"borsthoogtebedraagt:"bos"4,22m/ha,"ril"
8,27m 2 /ha, "savanne"0,65m2/ha.
BijdeproefperkenaandeSarwadriesprongondervond
hetonderzoektegenslag.Indebeideproefperkendie
wegens eenmisluktevoorgaandepogingthansgebrand
moestenworden,werd alsvoorbereiding daarop deopslag
gekapt.Ondanksdegrotedroogte ende inschakelingvan
debrandploegvanBlakawatrageluktehetookditmaal
niet eengoedeverbranding totstand tebrengen.Denog
lage1-jarigeopslagdroegonderlangsde stammetjeste
veelgroen (datbijde traditionele wijzevanafkappen
opca. \ meterbleef staan)enverschafte anderzijdste
weinignieuwebrandstof omeenfellebrandmogelijkte
maken.Helaaswerdbovendieneenvergissing gemaakt,doordatinhetoudere1ha-vak,waarnietsmeerhoefdetegeschieden,3vande16subvakkenwerdengekapt.
19.2.SUCCESSIEINGEËXPLOITEERDDROOGLANDBOSENOP
VERLATENK03TGRCND (67/2en67/3)
Omtrentdezebeideprojectenvalt geennieuwste
vermelden.
19.3.VEGETATIEKÜNDIGEVERANDERINGEN INONGEREPTDROOGLANDBOS (67/4)
19.3»1» Probleemstelling
Metbetrekking tothetsuccessie-onderzoek dient
devraagonderogentewordengezienvanwelkeaardde
botanischeveranderingen zijndie zichbijverstrijken
vande tijdvoltrekkeninhetalsongereptbeschouwde
drooglandbos.
19.3.2.Methodiek
Dezeveranderingenwordennagegaanmetbehulpvan:
(1)eenreedsdoorLBBvervaardigdepuntenkaartvaneen
gedeeltevanhetbosreservaatbijKamp 8, (2)jaarlijks
herhaalde omtrekmetingenaanbomenbinneneenaanditreservaatgrenzende strookvan0,8ha, (3)periodiekherhaaldeopnamenvandeondergroei inongereptbosbinnentwee
proefvalekenvan10x 1m^,gelegeninhetgenoemdereservaat.
I9.3.3.Verloop enresultaten
Inhetbijmethodiekonder (2)genoemdeproefperk
werd eenboomclassificatie uitgevoerd indeze zin,dat
per'boomwerdgeschat:
a.inhoeverredekroonvoorverticaal invallend licht
dooromringendebomenwerd afgeschermd (5-delige schaal);
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b. inhoeverredekroon lateraaldichtdoornaburigeboeien
werd ingesloten (5-cLeligeschaal);
c.dekroonomvanginverhouding totdestamdimensies(3-delige
schaal).
Doelisnategaanwelkverbandbestaattussendeontwikkeling endepositievandekroonenerzijds,dediktegroeivande stamanderzijds.
19.4.LIANENPOPULATIEINONGEREPTDIÎ00GLAHDB0SENDAARVAN
AFGELEIDEVEGETATIES (67/5)
Geennieuws.

