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Verslagvaneennogendaags"bezoekaanSuriname
van1-10september1956.

DeduurvanmijnbezoekaanSurinamewerdnogkorterdaninhet
oorspronkelijkereisprogrammawasvoorzien,daarbijaankomstinCuraçao
bleek,daterslechtstweemaalperweekeenvliegverbindingvandaarmet
Paramaribobestond,waardooreendaginWillemstadmoestwordengewacht.
Deheerir.M.Th.Burer,hoofdvandeonderafdelingMechanisatie
vanhetDepartementvanLandbouw,VeeteeltenVisserijteParamaribo,had
inoverlegmetdeautoriteitenvangenoemdDepartement,hetonderstaande
programmaopgesteld?
zaterdag,1september1956

zondag,2september1956

AudiëntiebijZ.Exc.deWnd.Gouverneur,
Dr.Nagtegaal,DirecteurvanhetKabinetvan
deGouverneur.
AudiëntiebijZ.Exc.Ir.Lobato,Ministervan
Landbouw.
Bezoekaanir.Tiggelman,Directeurvande
Landbouw.
Officiëleopeningvaneennieuwerijstdroger.
doorZ.Exc.deMin.vanLandbouw.
11.-uurv.m.vertrekvanParamaribonaarde
polder"Wageningen"teNickerie.

maandag,3september1956

Bezichtigingvanhetrijstbedrijfvande
"StichtingtotOntwikkelingvande
MachinaleLandbouwinSuriname"indepolder
"Wageningen".

dinsdag,4september1956

Bezoekaanhetrijstveredelingsbedrijfinde
PrinsBernhardpolderenaaneennieuwe
opslagplaatsvoorrijstindeParadisepolder.

woensdag,5september1956

Bezichtigingvanbevolkingsrijstbedrijvenin
NieuwNickerie.'sMiddagsaanvangvando
terugreisnaar"Wageningen"ennaar
Paramaribo.

donderdag,6september1956

IndenamiddagaankomstteParamaribo.

vrijdag,7september1956

Bezoekaandesuikerrietonderneming
"Mariëriburg"vandeNed.HandelMij.

zaterdag,8september1956

BezichtigingvanhetLelydorpplanten
ZuidenvanParamaribo.

maandagmorgen,10september1956

TerugreisnaarU.S.A.viaCuraçao.

Opalledoormijbezochteinstellingenenondernemingenbenik
zeerwelwillendontvangenenoveralgafmenzichmoeiteommijeenzo
volledigmogelijkeindrukvandeproblementeverschaffen.Ikbetuighiermee
mijndankvoordezemedewerkingenvoordeverleendegastvrijheid.
InhetbijzonderdankikZ.Exc.deMinistervanLandbouw ende
DirecteurvandeLandbouw,diedezereishebbenmogelijkgemaakten
ir.M.Th.Burer,diemijheeftvergezeld.
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•ALGEMEïïEINDEUK
ïïaeendergelijkkortbezoek ishetvoor iemand,dievoor
het eerstdetropenbezoekt,onmogelijk omeengefundeerd inzicht te
krijgen inde omstandigheden,waaronder inSurinamewordtgewerkt,en
indetoekomstmogelijkheden vandelandbouw indatland.
Hetdoel vanmijnreiswas inde eersteplaatsdemechanisatie
der cultures tebestuderen,zodatde enkele indit verslag voorkomende
suggesties dienen tewordenbeschouwd als dievan een "buitenstaander".
Gedurende devliegreis vanTrinidadnaarParamaribokomt
men onderdeindrukvande enormeuitgestrektheid dertropischev/ouden,die
grotegedeeltenvanBritsGuyana enSurinamebedekken.Daarbij vergeleken,
zijnde smalle,met Produktenbeteelde kuststrokenmaar eeneerstebegin
vancultuur.
Dat landbouwvrijwel alleenhierwordtuitgeoefend, isverklaarbaar,omdatdemeestpassende grondenlangsdekustliggen.
TenZuidenvanParamariboligthogere zandgrond enhet onderzoek
vanhetLandbouwproefstationenvande Stichting Experimentele Landbouw
zal eeninzicht kunnen geven welkegewassendaarop metkansvan slagen
kunnenwordenverbouwd.
Volgens ontvangeninlichtingenmoetenlangsderivieren inde
verdervandekustverwijderdebossen ookgoedegrondenliggen.
Hadeopheffingderslavernijinl863 ishet aantalplantages
zeersterkverminderd.Dezelagenalle langsderivieren,vnl.langsde
Surinamerivier.Deplantageswaren5-6kmlangenvaakzeer smal(ca.300 m ) .
Zewarendoor ontwateringssloten vanelkaargescheiden,dienuop
meerdereplaatsen zijndichtgegroeid.Delanggestrektevormduidterop,
datdeliggingaanderivieroever zeerbelangrijkwas,waardoor erdaar
eengedrangwas omdebeschikbare goedekleigrond.Allesmoesthier in
handwerkgebeuren enhet isbegrijpelijk,dattoende vrijgelaten
Creoolse slavendeplantagesverlieten,dezeingrotemeerderheid tot
ondergangwarengedoemd. Indiedagenwas ernoggeenmechanisatie en
de veldenwarenhiervoor vanzelfsprekendnietgeschikt.Denamender
plantages, zoals "Zorg enHoop" en "Lust enRust"duidenerop,dat de
leidersdestijds geenvermoedenhaddenvandekomende slag.
DelandbouwbedrijvenlagendichtbijParamaribo enooknuis
erbij debevolking debegrijpelijkewens ombedrijven opkleineafstand
vande stadtebezitten,waarheendevoornaamste afzet derProduktenplaatsvindt.Denieuweverkeersweg vanParamaribo naar Coppenamepunt zaleen
spreidingderbevolkingsbedrijvenkunnenbevorderen.
Nudemechanisatie vanverschillende cultures mogelijkheden
biedt omonderpassende omstandighedenmetweinigmensen goede
opbrengsten teverkrijgen,ishet zekerverantwoord dat erwordt gezocht
naar nieuwelandbouwkundigemogelijkheden.Het zeer onberekenbare klimaat
maaktdezeproblemenmoeilijk.
Het tienjarenplan staat onderleidingvandr.Brink,die een
open oogheeft voor demoeilijkheden enookvoordemogelijkhedenvande
uitvoering derprojecten.HijvergezeldedeheerBurer enmijop onze
reis,waarbijkennis konwordengenomenvandewijzewaarop onderzoek
wordt verricht.Wij ontmoetten enkelemedewerkers vande1andbouwvoorlichtingsdienst, die zekerinstaat zijnomgevondenresultaten door
tegeven endetoepassing ervandoordebevolkingsbedrijvente
bevorderen.
Debevolking schijnt echter soms enigeachterdocht te koesteren
indegoedebedoelingen vandevoorlichtingsdienst. Erwordt daarom een
grotematevanmensenkennis vandeambtenarenvandezedienst gevergd,
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behendigheidswedstrijdmet trekkers georganiseerd.
Degewassenwaarbijmechanisatie vnl.wordttoegepast zijn;
rijst ensuikerriet.
Debestrijding vanonkruiden envan ziekten enplagen
geschiedt ookinenige andereculturesmechaniseh.
Verbouwvanrijst
Rijstwordt opvelebevolkingsbedrijvenvan verschillende
grootteverbouwd,terwijlhetrijstbedrijf vande"Stichting tot
ontwikkelingvandeMachinaleLandbouw inSuriname"(S.M.L.)eengroot
bedrijf is,dat ininrichting enopzetvergelijkbaar ismetdatvande
Wieringermeerdirectie.Het Surinaamse grootbedrijf isechter eenstichting,
die eenbelangrijkkapitaal heeft geleendbuiten de overheidssektor en
diedaaropdegebruikelijkerente enaflossingmoetbetalen.Hetbedrijf
"Wageningen"werkt zodoende opvrijwel overeenkomstigemanier als eenparticuliere onderneming.
Deleidingterplaatse is inhandenvaneendirecteur,de
heerWitte,die overaangeboren leidersgavenbeschikt endiedekunst
verstaat om zijnenthousiasme overtedragenop zijnmedewerkers,
waardoor eengoede teamgeestwordtbevorderd.
"Wageningen"wordt vnl.ingezaaidmetde "Dima"rijstvariëteit,die isverkregenuit het selectiewerkvanhet Ingenieursbureau vanDijkteNieuwNickerie envanhetLandbouwproefstation (de
selectionistMastenbroek).
Menhoopt doorverbouwvan nieuwerijstvariëteitendeproduktie
perhatekunnen opvoeren totboven4-000kg/ha.Hetresearchwerk opde
proefveldenindePrinsBernhardpolder enhetlandbouwproefstation is
daarvoor vanveelbelang,Tot nutoe isdeteelt vaneentweedegewas
nietgelukt,hetgeenvnl.moetworden toegeschreven aande onzekere
weersomstandigheden enaande zware ondoorlatende kleigrond,waardoor
alleen oppervlakte-ontwateringmogelijk is.Ooknakleine regenbuien
blijvenplassen ophet landachter.
Hopelijk zaldr.ir.E.J.Fortanier zijnmoeilijke,hierop
betrekking hebbende opdrachtmet succes kunnenvolbrengen,waarbij door
hemwordt gedacht aaneen teelt opruggen ofbedden.
Wanneer het tweedegewas ookmet deaanwezigemaaidorsers zou
kunnenwordengeoogst,zoudendeze mach_nesbeduidendmeerwerkurenper
jaarkunnenmaken,hetgeende economiehiervan zouverhogen.
Dekavelsvan12ha elk zijnvolgens ontvangenmededeling niet
alle geëgaliseerd, zodatdemogelijkheid bestaat vaneenongelijke hoogte
vanhetbevloeiingswater.
InderijstgebiedenvanU.S.A.wordt zeerveel aandacht
besteed aaneengelijkewaterstand enhetwarewellicht raadzaam om een
opbrengstvergelijking temaken tussen eenvolkomengeëgaliseerdekavel,
indiennodig onderverdeeld doordijkjes eneendaarnaast liggende
kavel.
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Denaast elkaarliggendepompenvoordebevloeiingkunnen zowel
water in-alsuitslaan.
Hetplantotvergroting vandepolder tot intotaal13000ha
voorziet tevens ineenuitlaat vanhet overtolligebevloeiingswaternaar
zee,waardoor éénrichtingsverkeer indewaterbeweging zouontstaan,
hetgeen zeker is teprefereren.
Rijstoogstte"Yifageningen1^
Tijdensmijnbezoek (3september1956)wasderijstoogst
juistbegonnen.Ondanks dezgn."droget?jd"hadhetdevorigedagenenook 'smorgens veelgeregend, zodat erflinkeplassen opdekavels stonden.
Detwaalf voets zelfrijdendeMasseyHarris rijstmaaidorserstypenr.27maaktenmethunrupsbandendiepe sporen indemodderige grond
enmaaiden eenzeerhoge stoppelvanmeerdan5°c m (afb. l). Menheeft
de looprollenkasten,die oorspronkelijkdrielooprollen hadden,met twee
extra looprollenverlengd,terwijlderupsplatenmetbehulpvanhouten
blokken zijnverbreed.Hierdoor is eenbeduidend groter aanrakingsvlak
derrupsennetdeslappegrondverkregen,waardoor demaaidorser zich
daartegenbeterkanafzetten enniet zodiep inspoort.Haardeoverbrengingsorganen vandemotornaar derupsbanden zijnnietberekend cpde
extrabelasting endetandwielen inhetdifferentieelbrekennuendan.
Dewerkplaats hadreserve-differentieelsgereedliggen ombreuken snel
tekunnenverhelpen.
Debeidenormale stuurwielen achteraandemachinewarendoorwielen vangrotere diametervervangen,maardesondanks zaktendeze soms
tot aandenavenindemodder enhet isbegrijpelijk,datdeoverbrengingsorganen danextra zwaarwordenbelast.De stuurwielenwerden
hydraulischbediend,hetgeenwel zeernoodzakelijk is,wanneer dezezo
diepinsporen.
Deinbedrijf zijndemachines haddeneenvergroot platform,
waardoormeergevulde zakkenkondenwordenmeegenomen omopdevaste
wendakker tewordengedeponeerd. Voor devergroting vanhetplatform
moest het stuurwielnaarrechtswordenverplaatst(afb. 2 ) .Eennadeel
was, dathierdoor eengrotergewichtmoestwordengetransporteerd met
meer kans vandiepe sporen ofwegzakken.
Hetplatform was tevens naarvorenverlengd,waardoor het
extragewicht dervolle zakkenmeer opderupsbanden kondrukkenin
plaats vanopde stuurwielenachteraan.
LlasseyHarrismaaidorsersv/ordenaangedreven envoortbewogen
door $6 pkChryslerbenzinemotoren,die voldoende vermogen schenen te
hebben voorde ongunstigewerkomstandigheden.
Naderhand ishetweerverbeterd endankanvanzelfsprekend
eenbeduidend hogere capaciteit wordenverkregen.
Dezemaaidorserswareningerichtmethekeltrommels,waarmee
dekans opstrowikkelenveelalgeringer isdanbijmachinesmet
slaglijstentrommels.
Op éénkavelwarentwee zelfrijdendemaaidorsersmet tank
aanhetwerk,nl. eenllasseyHarris eneenClaeys.Menhadvanbeide
machines delostuit endedaarinliggendevijzelverlengd omderijsttankoverdekavelsloten heen inwagens tekunnenlossen (afb.3)«
Derijstwerd gestort invierwielige Spijkstaalwagens,die
doorwieltrekkerswerdengetrokken (afb.4)«
Vanzelfsprekend zaleenhefinrichting voor devragenkunnen
worden toegepastbijdeaanlegsteiger derrijstschepen,waarmeede
geoogste rijstnaar dedrogerswordt vervoerd.

-5Bij ééndernieuwemaaidorsersbleekde omtrekssnelheid der
haspellatten (vandotandenhaspel)tegroot tezijnten opzichtevande
kleinerijsnelheid, zodatdehaspellattenteveel door dehalmensloegen,
hetgeenkorreluitval kanveroorzaken.
Op "Wageningen"werktengedurendede oogst 1957s
- 31stuks twaalfvoets zelfrijdendeMasseyHarrisrijstmaaidorsers,
typenr.27
- 12stuksveertienvoets zelfrijdendeMasseyHarris rijstmaaidorsers,
typenr,90
- 14stuksveertienvoets zelfrijdendeClaeysrijstmaaidorsersmet
tank.
dus intotaal 57grotemaaidorsers op eenareaalvan ca.4500ha,hetgeen
eengroteremachinebenettingisdan dievandeNoordoostpolder. Hier
verwerken dezemachines echtermeerderegewassenna elkaar,zodatper
machinewordtgerekend op100haper jaar.Hierdoor kanmen inde
Noordoostpoldermetmindermaaidorsers perhavolstaan.
Hetverwerkingsbedrijfmet decascadendrogers ensilo's
ligt excentrisch ten opzichtevande velden,vanwegedeplaats aande
Nickerierivier,waar zeeschepenvoordewalkunnenkomen.
Depadikomtbinnenmet eengemiddeldvochtpercentage van22$
enwordt veelal indrie opvolgende trappengedroogd totbeneden14/°«Bij
deberekeningvandebenodigdedroogcapaciteit kon eenzekerespreiding in
derijpingstijdworden.aangenomen.De gedroogdepadiwordtkortvoorde
verscheping gepeld,geslepen enoptwee stelvan elkdrieparallel staande
schudsorteerders gesorteerd, opgezakt,automatisch gewogen enmet een
transportband inhet aandeOceaansteiger liggende zeeschipgebracht.
Wanneerdevergrotingvanhetbedrijf tot 13000hainde
toekomst kanwordenverwezenlijkt, zouhetrijstverwerkingsbedrijf nogmeer
excentrischkoment.o.v.derijstvelden.Daaromwordt overwogen omdan over
tegaan totdebouwvan eenaantal kleinedrogers terbeperking vande
transportkosten.Er zijnplannen omna tegaaninhoeverre inzaaivanvoorgeweekte (envoorgekiemde)rijstvanuiteenvliegtuig zinheeftmet het
oog op deonkruidbestrijding.
DePrinsBernhardpolder is eenbedrijf vande Stichting
ExperimenteleLandbouw (S.E.L.)enstaat onderleidingvandeheer
Overwater.Demet rijstbeteelde oppervlakte is450ka,waarvan30ha
metproefveldjes,enderest isvermeerderingsbedrijf tenbehoeve vande
o.I«I•Jj.

Ir.tenHave isverantwoordelijkvoorde selectie enhij zoekt
rassenmet eenhogekorrelopbrengst enmet stevig stro,dieniet spoedig
legeren.Ookwordt opgladdekorrel englad stro geselecteerd, ter
beperking vande slijtage aanmaaidorsers endrogers.Erwaren opde
kweekbeddenvariëteitenmet eengladdekorrel,waarvanmogelijkhoge
opbrengstenkunnenwordonverwacht.De opbrengstender proefveldjes
wordenbepaaldmet eenBorgaproefveld-dorsmachine.Deproefveldjes zijn
12mbij4m.
Het zaaizaadwordtmet twee twaalf voets zelfrijdende
MasseyHarrismaaidorsers geoogst.
Degrondbewerkinggeschiedtmet eenschijveneg achter een
Allis ChalmersrupstrekkerHD 6.VoorhetrijsttransportdienenAllis
Chalmerswieltrekkers.Hetfabrikaat Allis Chalmers isgekozen,omdatde
importeur,defirmavanDijkteïïieuwEickeriedichtbij zit eneengoede
naamheeft.
DekleigrondvandePrins Bernhardpolderkomt vrijwel overeen
met dievandepolder "Wageningen".Het interessantebedrijf bezit
vanzelfsprekend een eigendroger enrijstpellerij (afb.5)»

,

Afb. 1 - Drie Massey Harris 12-voets r i j s t maaidorsers op "Wageningen"

Afb. 2 - Overladen van rijstzakker

•••
Afb. 3 - Zelfrijdende 12-voets Claeys r i j s t maaidorsers met rijsttank en lostuit

een wagen

.ifcüwri.
Afb 4

LossenvanClaeysmaaidorser inwagen
opdevasteweg
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Afb. 5 - Bedrijfsgebouwen van de Prins Bernhardpolder

Afb. 6 - Bevolkingsrijstbedrijf met rijstschuur
tje in Nickerie
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DebeyolkingsbedrijveninNickeriehebben eengemiddelde
grootte van1-gha enhetrijstareaaldaarvanvarieert van0,8-60ha(afb.6).
Het zijnveelalfamiliebedrijven ensoms zietmende oudersmet W e e of
drie getrouwde zoons ennog eenaantalkleinkinderenwerkzaam opêên
bedrijf.
Demeerderheid derCreoolsebevolking heeft eeninstrinctieve
afkeer vanlandwerk,waarschijnlijk overgehoudenuit de slaventijd op
deplantages.
Daartegenover zijndevroegereHindoestaanse contractarbeiders
geborenlandbouwers enverrewegdemeestebevolkingsbedrijven zijnin
handenvanHindoestanen.Dezebevolkingsgroep isinhet algemeen
intelligent enspaarzaam enzijzal inde toekomst een economisch steeds
sterkerepositie inSurinamekunnenkrijgen.
Hetmeest verbouwderasisSkrivimankottidat opkweekbedden
wordt gezaaid enna ca.35dagenmet dehandv/ordt overgeplant opde
voorafbevloeidevelden.
Hade oogst (insepteaber-oktober)kanhet landworden geploegd
engemodderd,terwijl er_+10cmwater opstaat,endaarbijwordende
onkruiden enstoppels indegrond gedrukt.Daartoeworden schijvenploegen
enschijveneggengebruikt.Dit kan alleendaarwaar dewaterbeheersing
voldoende isvoor eennattebraaktot aandeplanttijd vanhet nieuwe
gewas.Veelalpastmen echter eendrogebraak toe enbewerktdegrond
pas inderegentijd. Gedurendededrogebraakkunnendewatergrassen
afsterven.
Erv/ordtgeenvruchtwisselingtoegepast maar jaar injaaruit
rijst narijst verbouwd,waarbijtoch eengemiddelde opbrengstvan
3000kgpadi/hawordt verkregen.Dit isdehoogstep^emiddelderijstopbrengst indetropen.
Inaprilwordt opnieuwwater opgebracht,waarinmetdehand
wordt geplant.Deverzorginggeschiedt doorwieden (metdehand uittrekkenvande onkruiden)enkanzeer effectief zijn.
ITaeengroeitijd vanI6O-I7Odagen isde Skrivimankotti
oogstrijp enwordt hetwaterafgelaten.Debevolkingsrijst legert
sterk enwordt doordeHindoestanen geoogstmet een sikkel,waarmee
telkens eenbosjehalmentegelijkwordt afgemaaid, dat opdelange
stoppelswordt gelegd omtodrogen (afb.7)«
DeJavanen snijdenhalm nahalmafmet eenrijstmesje.
ÎTadatdebosjesvoldoende zijngedroogd,worden zeveelal op
schelfjesgebracht endaarna opeen sledeof ophet hoofd binnengehaald.
Het dorsengeschiedt op eencirkelvormige lemendorsvloer,
waarop eenhoeveelheid halmenwordtuitgespreid. Het eigenlijke dorsen
geschiedt doorwrijven en slaan,waartoe veelal eenspanossen in eensoort
karnmolenwordtgespannen endaarinrondloopt over deuitgespreide
halmen.
Hetgedorste strowordtuitgeschud enverwijderd,waarnade
overblijvendekorrels,kaf enkortstro bijeenwordengeveegd.De korrels
wordenvanhet lichteremateriaalgescheidenmetbehulp van eenwan,dus
door "windsortering".
Erkunnen opdezewijzebijgoedewind inachtuur door 56n
mandrie zakkenà80kgwordengedorst engereinigd.ITahetdorsenwordt
depadi overdag op eenvloerinde zonuitgespreid enomgeschept,totdat
dezevoldoendedroog isominzakkenteworden opgeslagen inderijstschuurtjes,diemenbij elkeboerderij aantreft.
Dit drogendientmeerderedagenachtereen tewordenherhaald
en elkeavondworden dekorrelsweerinde schuurgebracht.
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overderiviernaar zijnpakhuis transporteert endaarschoont.
IndeParadisepolderwas eengroterijstopslagplaatsgereed
gekomen indevorm van eenRommeyhut.Opdevloerdaarvanwerd een
houten luchtkokersysteemgelegd,waarop depadi zalwordengestort,die
daarnametverwarmde lucht zalv/ordengedroogd.Het viel op,datde
kokers overalcbzelfdedoorsnedehadden,inplaatsvandegebruikelijke,
achteraantaps toelopendevorm,waarmee eenregelmatiger luchtsnelheid
wordt verkregen.
DefirmaPI.N.v.DijkteNieuwITickerieheeft pionierswerk
verrichtmetdeverbouw enverwerkingvanrijst.Zijheeft eentweetal
zelfrijdendemaaidorsersvan eigenfabrikaat,diebeido zijnuitgerust
met tweemotoren, éénvoordevoortbeweging enéénvoor de aandrijving
vanhetmaai- endorsmechanisme(afb.8 ) .Dit iseen overeenkomstige
constructie alswordt toegepast doordegroteCalifornischerijstboeren.
Men kanhiermeededorsinrichting steeds opvolle toerenlatenwerken en
onderwijlderijsnelheid aanpassenaandeplaatselijke omstandigheden
vanhetgewasdoorwijzigingvanhetmotortoerentalvandetweedemotor.
DefirmavanDijk exploiteert samenmet eenChinese ondernemer
eenrijstverwerkingsbedrijf.ZijimporteertAllis Chalmers trekkers en
heeft eenflinkaantalA.C.wieltrekkers,vnl.demodellenB enCjtafgeleverd aandebevolkingsbedrijveninHieuwITickerie,waarbij ookservice
wordt verleend. Indit gebiedwerken ca.200v.1eltrekkers,waarvan 75$
vanhetfabrikaatAllis Chalmers.
DeHindoestanengebruikenhunwieltrekkers bijhetploegenen
verderbijhetdorsen.Inplaatsvanmet eenspan ossenwordtmet de
trekker overdeuitgespreiderijsthalmcngereden.Naar schattingwordt
thans 85/bvanhetbevolkings-rijstareaalvanITickeriemetbehulp van
trekkers entrekkerploegenbewerkt.Gewoonlijkverricht de eigenaarvan
eentrekker enigloonwerkbijburen. ITaafloop vanhetwerkwordt de
trekker veelal onderhet oppalengebouwdehuisgestald.
Aantal trekkerurenper jaar
Menrekent voordegronabewerkingopgemiddeld achtuurpor
ha. Veelalworden30haper jaarmetbehulpvan ééntrekkerbewerkt,die
voordegrondbewerking daarvandus 240werkurenmaakt.Eierbijkomende
dorsuren. Invijfuurkande opbrengst van1hawordengedorst,zodat
voorhet dorsenvan 30hatotaal150werkuren nodigzijn.
Voor1harijstworden vier transporturenper jaargerekend,
zodat ééntrekker ca.120uurper jaarvoortransportwordtgebruikt.
Eenv/ieltrekkermaakt zodoendegemiddeld ca.500werkuren
perjaar.
Ir.M.Th.Bua*ormaakte dsvolgendevergelijking voor
hetbenodigde aantalmanurenvoor1harijst,waarbijopbedrijf Ialles
inhandwerkgeschiedt enopbedrijf IIdegrondbewerking,het dorsen
enhet transportmet eentrekkerwordengedaan;
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Bedrijf I
Handwerk
Aantal u r e n
handwerk
Wieden en r e p a r e r e n van
dammen en trenzen
Bewerken zaaibed(5 a r e ) en
zaaien
7/ieden p l a n t v e l d

80

Bedrijf I I
Meoh. grondbewerking
directe inzaai
dorsen met de t r e k k e r
uren
handw.

uren
mach.

80

34
l80

Grondtewerking(mc-ddersysteem)
B i b i t trekken en p l a n t e n

248

8

Zaaien
Suppleren

100

Alg.onderhoudswerkzaamheden 100
Snijden)
Binden ) oogsten
Ophopen)
Dorsenenwannen

100

310

310
92
16

Emballeren

100

47

5

16

4

Transport
Totaal
manuren

1160

661

17

HetSurinaamseGouvernementwerktaandeaanlegvannieuwe
poldersinhetkustgebied,waardoormeerjongeboerengelegenheidkrijgen
vooreeneigenrijstbedrijf.
Zoalsuithetvoorgaandeblijkt,hebbendeHindoestanenbij
deéénzijdigerijstcultuurgedurendedebraokperiodeweinigwerk.Men
zouzichkunnenafvragenofzijgedurendedezetijdzoudenkunnenwerken
ineenanderecultuur,waarbijgedurendedebraakperiodederrijstvelden
vraagisnaarseizoenarbeiders.Ditzalzekernieteenvoudigzijn,maar
misschienkaneenoplossingwordengevonden,waardoordeaanwezige
mankracht gedurendehetgehelejaareconomischverantwoordwerkzaamkan
zijn.
Deonderafdeling"Ilechanisatie"vanhetDepartementvan
Landbouwverrichtonderzoeknaareeneconomischverantwoordemechanisatie
derbevolkingslandbouwbedrijven.Daarnaastwordtopbeperkteschaal
loonwerkverricht,waardoordebevolkingkanzienv/atmetmechanisatiekan
wordenbereikt.
Lienbeschikt o.a.overs
- éénFordsonMajorwieltrekker ( 35pk)
- éénNordtrakStierwieltrekker (27pk)metvierwielaandrijving
- vierAllisChalmersvieltrekkers
Allezesbovengenoemdetrekkershebbennaastluchtbandwielen
ookijzerenwielenalsextrauitrusting.

-9- drie stationnairerijstdorsmachines (tv/eenethekel-enêónmet
slaglijstentrommel).
- eengraanmaaier-aflegger
- eennieuwetveevieligezelfrijdendegraanmaaier-bossenmaker,
v/aarvandemaaibalkoptv/eebrede sloffenrust.Demetdeze
Italiaansemachinegemaaktebossenmoetenmet dehandv/orden
gebonden.
Hetverrichteloonv/erkis totheden vnl. informatief.Doorde
veelal grotetransportafstandenkunnendekosten alleeninde teberekenen
tarievenv/ordenverdiskonteerdvanneer op êéndorp voldoendeverkkan
wordenverricht.Hetvaremisschienmogelijk omlandbouwersbijwieis
gewerkt doormiddelvaneenaanbrengpremieteinteresseren inhetaanbrengen vanmeerloonv/erkinhundirecte omgeving.
Hetgouvernementsloonbedrijf zoudaardoor op eenmeer rendabele
basis kunnenverken,terwijl ermisschien ooknavolging door particuliere
loonwerkers enboerenuit zoukunnengroeien.
Vanzelfsprekendkunnendeveelal zeerkleine bedrijven alleen
de eenvoudigstewerktuigen zelf of eventueel gemeenschappelijkaanschaffen.
Het doorde onderafdeling ''Mechanisatie"begonnen onderzoeknaarde
toepassingsmogelijkheden van eenvoudige endoelmatige apparatuur isdaarom
zeer juistgezien.
Mechanisatie vande suikerrietcultuur in_Su_riname
Deverbouv;vansuikerriet is sterkverminderd envande
ca. 200bedrijven inl800waren erin195^nogmaartv/eesuikerondernemingen
overni.s
- "Mariënburg"5 dichtbijParamaribo
- "Waterloo", eenkleinere onderneming inNickerie
De onderneming "Mariënburg" omvat4000ha,waarvan750hain
cultuur zijn.Vroegerwaren opditbedrijf vande ÏT.V.Nederlandse
Handel Mij. 4000arbeiderswerkzaam.Door debögelonenindeBauxietonderneming teMoengo zijn ernogmaar850arbeiders overgebleven.
Deadministrateur,deheerMunsterman,tracht doormechanisatie
derwerkzaamheden het incultuurgebrachte areaal tevergrotentot1000ha.
Degrond is zwarezeeklei,waarvanhethunusgehaltena enige
jarenkuituurmoetwordenhersteld door eenzesjarigebraakperiode. Een
nattebraak,waarbijhetwatergelijk staatmethet land,geeftbetere
resultatendandrogebraak.
Suikerriet heeft tijdens degroeiperiode voldoendewater
nodig,datnietdoorbevloeiing kanwordenverkregen (hetrivierwater is
terplaatsebrak). De jaarlijkseregenval (ca.2300mm)is echterruimschootsvoldoende enhet teveel aanwatermoetworden afgevoerd,waartoe
een stelselvanopengreppels(goten)ensloten(trenzen)isaangelegd.
Dekleigrond is slecht doorlatend enop ca.30cmdiepteligt
eenleembank,diede afvoervanhetwater indeondergrond belet.
DeheerMunstermanvertelde,datdeveldenvandeEngelse
suikerrietondernemingen inT/estIndië eenlengtehebbenvan200in.Deop
"Mariënburg"aangelegdebeddenhebbeneenlengtevan40m eneenbreedte
van 6T8 m. Ze zijndoorgotenvan elkaargescheiden,aan êên smalle zijde
is eendamvan 2^mbreedte,terwijlaandeandere smalle zijde eendam
vanca.4mbreedte naast eenafvoertrens ligt.Dezebeidedammen
fungeren als zeer smallev/endakkers,waarop eenrupstrekkermet eenuit
hetwerkgeheven aanbouwverktuig telkens eenkwartdraaikanmaken.Zokan
optweenaast elkaar gelegenbedden op overeenkomstigewijzewordengewerkt
alsmet eenrondgaandeploeg,waarbijde ertussengelegen goot alsmiddenvoorfungeert.
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Tijdensmijnbezoekwerdtussenlageplantenrijengewerkt
meteenCaterpillarD6rupstrekkermetdaarachtereenmeteenlier
bediendwerktuigenraammettweezwarewoelers,dieelktussendeop
I.50mstaanderietrijenwerktenendegrondca.25omdiep
loswoelden (afb.9)«Hierdoorkregendeplantenwortelsmeerluchten
indringingsmogelijkheid.Terweerszijdenvanelkewoelerwerktentwee
gekarteldeschijvenvaneenRomeschijveneg,diedeermeelosgemaakte
grondvandeplantenafverplaatsten.Hiermeewerdtevenshetonkruid
vernietigd.
VolgensmededelingvandeheerMunstermanwerddeopbrengst
doordezebewerkingca.25$hoger.
DenormalegrondbewerkingnadebraakgebeurtmeteenRome
aanbouwschijveneg,waarmeederestantenvandebegroeiingindegrond
wordengebracht (gemengd).Dewerkdieptehiervanisslechts12-15 c™- en.
hetzougoedzijnwanneerhieraangrotereschijvenwerdengebruikt,die
nuverkrijgbaarzijnmeteendiametervan8lcm.
Erwordthinderondervondenvanfroghoppers (Thomaspis)die
metH.C.H.-poederwordenbestreden,bijvoorkeurindenattetijd.De
hierbijgebruiktewerktuigenzijns
- "Niagara"borstverstuivers (zgn."draaiorgeltjes")(afb.ÏO)
- een"Whirlwind"motorpoederverstuiver,dievanzelfsprekendeen
grotereoppervlaktecapaciteitperuurheeft,maardiealleen
ineenjongeaanplantkanwordengebruikt.
Degemiddeldeproduktiebedraagt100tonriet/hameteen
suikergehaltevan9-10$.
Deonderstaandetrekkerswarenaanwezig?
- drieCaterpillarrupstrekkersD6metschuif (bulldozer),dieo.a.
wordengebruiktomdeopslagteverwijderenvandevelden,die
naeenzesjarigebraakperiodeweermoetenwordenbeplant.
- eenCaterpillarrupstrekkerD4.
- eenBristol20pkrupstrekker
- eenFergusonwieltrekker
Hetoogstrijperietis2-3mlangenca.5cmdik.Hetwordt
afgebrand,gesneden,opeenstellageinbosjesverzameld enopsmalspoorwagensgeladen (afb.12).Eenstoomlocomotiefbrengtdebeladenwagens
naardefabriek.
Binnendriedagennahetafbrandenmoethetrietworden
vermalen.
Vrijdag,7septembey1956wasjuistdelaatstedagvande
campagne.
Eengedeeltevanhetindesuikerrietfabriek"Mariënburg"
verwerkteproduktwordtsindsenkelejarenineenernaastgelegenmoderne
rumstokerijverwerkt,dieeenzeergoedprsduktlevert.
HetLelydorpplandateertvan1950.Hetwordtuitgevoerdonder
auspiciënvandeStichtingExperimenteleLandbouw (S.E.L.),methetdoel
omnategaanofbevolkingslandbouwmogelijkisopdehogereafwaterende
lichtegrondenca.20kmtenZuidenvanParamaribo.
OnderdezandgrondligteenondoorlatendeIeembank,waardoor
degrondwaterspiegelindenattetijdkortbijhetmaaiveldkomt.Inde
drogetijdzakthetgrondwaterechtertotdichtbovendeleembank.
Intotaalzijn450habosontgonnen.Erzijn33gemengde
bedrijvenvan5, 8en11ha,dieelkdooreenbedrijfsboerwordenbeheerd.

Afb. 7 - Rijstoogst met behulp van een s i k k e l

Afb. 8 - Zelfrjjdende rrjstmaaidorser vande firma
H.N,van Dijk t e Nieuw Nickerie
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Afb. 9 - Woelen tussen de r i j e n s u i k e r r i e t op
"Mariënburg"

Afb. 10 - Handverstuivers voor b e s t r i j d i n g van
"froghoppers" op "Mariënburg"
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Afb.11-Suikerrietop"Mariënburg"
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Afb. 12-Railtransportvanafgebrand suikerriet
naar fabriek "Mariënburg"
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De eerstebedrijvenzijninoktober1952 aandebedrijfsboerenuitgegeven.Deze ontvingen salaris,maarop1 januari1957kregen
zerechtstreeksbelangbijderesultatenvanhunbedrijf.
Hetgeheel staat onderleidingvandeheerGlavimans.
Volgenshem zaldeveeteelt debelangrijkstebasisderbedrijvenworden.
Er zijngoedekruisingenverkregen tussenwitteZebu's,zwart-bont
Fries-Holsteinvee enhetbruine Creoolseveeras.OokzuivereZebu's
worden aangehouden. Inde openstallen stonden8-12 koeienaangebonden.
Er zijnvelekweekbedden,waarop verschillende grassen
v/ordengekweekt,waarmee voederproevenwordengenomen.Daarnaastworden
kweekproeven genomenmet ananas,oliepalm,bananen encacao.
De eersteresultatenmet ananaslijken gunstig,enookdie
vande oliepalm.Hiervoor zouindetoekomst een verwerkingsbedrijf
kunnenwordengebouwd.
Opdelageveldendichtbijplassenheeftmen enigerijst
gezaaid,maarde opbrengst daarvanwas zeergering (+400kg/ha!)«
De ontginning isvrijwelgeheel inhandwerkverricht,nadat
wasgebleken,datdegeringestruktuurdezerlichtegrondenbijnahelemaal
verlorengingbijmechanische ontginningnetbehulp vaneen
grondschuif(bulldozer).Hiernableef eensavanneover.
Nahetkappen enverwijderenvandebomenmoestenwatergangen
wordengemaakt voorde afvoervanovertollighemelwater,terwijl ook
wegenwerden aangelegd.
Degrondbewerkingwordt centraaluitgevoerd vooralle
33bedrijven endeze zaldus indetoekomst opeenloonbasisdienente
komen.Dehiervoorbenodigde apparatuurbestond uits
-

5FordsonMajorwieltrekkersmetbenzinemotor
2 schijvenploegen
1 schijveneg
eenaantal tandeneggen

SindskortwarenzesIndische Nederlandersvan Slootwijk
naarLelydorp gekomen enhet zagernaaruit,datdezemensenhier een
bestaan zullenkunnen opbouwen.Eênvanhen,deheerlïeyer,hadmet zijn
broer sameneenkippenbatterijgemaakt,die erzeergoed onderhouden
uitzag.
Voorde afzetderproduktenismenaangewezen ophet
naburigeParamaribo.
YJageningen,november1957

(Prof.ir.G.HiemerJzn.)

