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Fig. 1. Geslaagde bacovenaanplant op een dam van La Poule (oude plantagepag. 48.
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VERSLAG O V E R D E W E R K Z A A M H E D E N
VAN HET
L A N D B O U W P R O E F S T A T I O N IN 1960

ALGEMEEN

GEDEELTE

PERSONEELSZAKEN

In het verslagjaar verlieten de navolgende personen het Proefstation:
Ir H. E. LIONARONS en R. M. KOHABIR wegens overplaatsing; Ir K. TER HORST
en A. H. RYHINER wegens vrijstelling van dienst en daarop aansluitende beëindiging van het kortverband; J. J. MASTENBROEK wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde 'leeftijd. De technisch ambtenaar O. D ' F O N S E C A werd per
1 mei afgestaan aan de Afdeling Projectbeheer van het Dept. van L V V teneinde aldaar belast te worden met de leiding van de Bacoven-kernonderneming
in de Santo-ßoma Polder.
In december arriveerden Dr D. A. KRAAIJENGA en Ir G. LEMS ter vervulling
van twee van de drie bij het landbouwonderzoek bestaande vacatures. In januari
werd de heer H. E. V I J Z E L M A N in de rang van hoofdtechnisch ambtenaar benoemd bij de afdeling Plantbescherming, speciaal ten behoeve van de phytosanitaire inspectie. In februari trad de heer J. TEN BRINK in de rang van technisch ambtenaar in dienst bij de afdeling landbouwkundig onderzoek. In april
arriveerde de heer R. RETEIG om de vacature ontstaan door de overplaatsing
van O. D'FONSECA te vullen. Medio juni werd de hoofd-technisch ambtenaar
M. Th. J. DE N E E F te werk gesteld bij de afdeling Agrarische Technologie
ter vervulling van de vacature ontstaan door overplaatsen van R. M. KOHABIR.
Van 8 mei tot 15 juni verbleef hier, in het kader van technische bijstand van
Nederland aan Suriname, Dr. F. H. SCHMIDT, leider van het wetenschappelijk
onderzoek op de afdeling „Weerdienst en Luchtvaart Meteorologie" van het
KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT te De Bilt, Nederland,
teneinde te adviseren over de noodzakelijke reorganisatie van de meteorologische activiteiten in Suriname.
Ook gedurende 1960 was Ir J. G. P. DIRVEN, landbouwkundige in dienst
van de STICHTING VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE MACHINALE LANDBOUW IN
SURINAME onze gewaardeerde gastmedewerker ten behoeve van het grasland-

onderzoek.
In mei arriveerde Ir H. VERMEULEN om als gedetacheerd onderzoeker in
dienst van W O S U N A onderzoek te verrichten inzake de zeefvatenziekte van de
koffie. In oktober kwam de heer Dr Ir J. J. DUYVERMAN, wetenschappelijk
medewerker van de landbouwkundige adviesdienst van de NEDERLANDSCHE
HANDEL MAATSCHAPPIJ, aan wie voor onbepaalde tijd gastvrijheid wordt verleend op het Landbouwproefstation.
Organisatie
Teneinde een betere coördinatie van werkzaamheden te verkrijgen, werden
naast de reeds bestaande afdeling Agrarische Technologie nog enkele andere
afdelingen ingesteld, te weten: „Bodemonderzoek", „Landbouwonderzoek",
„Plantenziektenkundig Onderzoek", „Plantenbescherming" en „Cultuurtuin
en Plantmateriaalvoorziening". De afdeling Plantenbescherming moet worden
gezien als een voorloper voor een van "het Proefstation onafhankelijke Planten-

ziektekundige Dienst naar Nederlands voorbeeld. Het lijkt ook logisch om de
afdeling Cultuurtuin en Plantmateriaalvoorziening, die geen onderzoektaak
heeft, op den duur uit het Proefstationsverband te lichten.
In het rapport uitgebracht door Dr SCHMIDT wordt gesteld, dat het noodzakelijk is, de Meteorologische Dienst Suriname, die thans nog onder het Landbouwproefstation resorteert, samen met de Luchtvaart Meteorologische Dienst
tot een zelfstandig geheel te maken waar ook de geophysische waarnemingen
kunnen worden ondergebracht. Dit nieuwe geheel, dat niet uitsluitend en zelfs
niet primair voor de Landbouw behoort te werken, zou bij voorkeur moeten
worden ondergebracht bij het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer,
welk Ministerie ook de verbindingen in het binnenland en met het buitenland
in handen heeft. Dit rapport is inmiddels als basis voor een reorganisatie door
de Ministerraad aanvaard en het Ministerie van Landbouw heeft het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer uitgenodigd de besprekingen over de
nodige reorganisatie te openen.
Herbarium
Ten behoeve van het onderzoek door Dr K. U. KRAMER en W . H. A. H E K KING ten dienste van het samenstellen van een geïllustreerde zakflora van
Suriname (WosuNA project) werd door Drs P. H. VAN DOESBURG een collectie van 117 wilde planten uit de Cultuurtuin en uit de omgeving van Republiek geprepareerd en naar het herbarium van de RIJKS UNIVERSITEIT te Utrecht
verzonden. Inmiddels werden gedetermineerde duplicaat exemplaren terugontvangen voor het herbarium van het Landbouwproefstation.
GEBOUWEN EN PROEFTUINEN

Nieuw Hoofdgebouw
Dit was in mei zover gevorderd dat drie werkkamers in gebruik konden
worden genomen; het duurde echter tot augustus voor de overige werkkamers
konden worden betrokken en de bibliotheek kwam pas in december geheel
gereed.
Het nieuwe hoofdgebouw is een aanzienlijke verbetering in de huisvesting
van het proefstation; te betreuren is echter de zeer slechte en slordige afwerking, die onder andere tot uiting komen in lekkages, die tot op heden nog
niet afdoende konden worden verholpen.
Nieuw kantoorgebouw en laboratorium yoor Agrarische Technologie
Uit fondsen ter beschikking gesteld door de STICHTING PLANBUREAU SURINAME kon in oktober begonnen worden met het zetten van een nieuw kantoorgebouw annex laboratorium voor de Afdeling Agrarische Technologie. Het
gebouw zal bestaan uit een gelijkvloerse etage van steen met een oppervlak van
73 m2 en een houten verdieping met een oppervlak van 106 m 2 . De inhoud
van het geheel is 510 m 3 . Het bouwkundig gedeelte zal in het begin januari
gereed zijn en de totale kosten, dus inclusief gas, water, licht en airconditioning
van twee vertrekken, zullen Sf 23.000,— bedragen.
In november kwam een was- en schaftruimte voor de arbeiders van de Afdelingen Agrarische Technologie gereed.

Koel- en rijpingscellen voor bacoven
Door de STICHTING PLANBUREAU SURINAME werden fondsen ter beschikking
gesteld voor de bouw van koel- en rijpingscellen voor het bacovenonderzoek.
De cellen zijn prefabricated uit Nederland besteld; zij zullen worden opgesteld
in een door de Afdeling Agrarische Technologie in eigen beheer gebouwde
constructie bestaande uit een betonnen vloer en een aluminium dak gedragen
door een spantwerk van dexion. Deze accomodatie is reeds geheel gereed en de
cellen zijn inmiddels uit Nederland verscheept, zodat hopenlijk in februari het
onderzoek zal kunnen beginnen.
Zaaipadistation
De eind 1959 uit fondsen ter beschikking gesteld door de STICHTING P L A N BUREAU SURINAME aangevangen bouw van het zaaipadistation in de proeftuin
Oryza was medio 1960 zover gevorderd, dat de Afdeling Agrarische Technologie een begin kon maken met het installeren van de machines. De overdracht
van het gebouwencomplex aan het Ministerie van L V V vond plaats in september. Het geheel bestaat uit een Quonsetloods met machines en silo's, een garage
met werkplaats, twee magazijnen en drie woningen. Bouw en inrichtingen van
het zaaipadistation hebben rond Sƒ 225.000,— gekost.
Assistentenwoning
Cultuurtuin
Op de plaats van de einde 1959 afgebroken houten assistentenwoning werd
medio 1960 een nieuwe stenen woning gezet van hetzelfde type als de nieuwste
arbeiderswoningen.
Arbeiderswoningen
Cultuurtuin
In het kader van de vervanging van de verouderde en bouwvallige houten
arbeiderswoningen werden 5 stenen huizen gezet van een nieuw type, ieder
bevattend woonkamer, keuken, drie slaapkamers, douchecel en W . C . De inhoud
is 168 m 3 , het vloer oppervlak bedraagt 51 m 2 . Deze woningen zijn uiteraard
bestemd voor bewoning door één gezin. Het aantal stenen woningen bedraagt
thans 32 terwijl nog 22 houten huizen moeten worden vervangen.
Diverse Gebouwen
De twee zeer bouwvallige magazijnen ten zuiden van de beheerderswoning
werden verbouwd tot één loods.
Emplacement
Het emplacement van het landbouwproefstation werd in het verslagjaar aanzienlijk verbeterd. Ten Noorden van de bodemkundige laboratoria kwam een
aparte toegansweg tot de selectieloods gereed, terwijl ten zuiden van het nieuwe
hoofdgebouw een uitrit werd aangelegd. De wegen rondom het centrale gazon
werden geasfalteerd, waardoor in de laboratoria veel minder last van stof wordt
ondervonden. De stalen toren van 25 m hoogte, die eertijds was opgezet voor
meteorologische doeleinden, werd afgestaan aan het Ministerie van Openbare
Werken en Verkeer en afgebroken. De fietsenstalling en het houten grondmonsterhuisje, die beiden op het centrale gazon stonden, werden resp. verplaatst en afgebroken. De van de afbraak afkomstige materialen konden gedeeltelijk voor de hoognodige verbouwing van de timmerloods worden benut.

Electriciteitsvoorziening van het Landbouw proefstation
Ondanks het feit, dat in de laatste tien jaren de werkzaamheden van het
Proefstation sterk werden uitgebreid en steeds meer en zwaardere apparatuur
op het lichtnet werd aangesloten, is nimmer de aanvoerleiding naar het schakelbord verzwaard en evenmin is ooit het schakelbord uitgebreid. Ook is aan de
bedrading niet de nodige aandacht besteed. Als gevolg hiervan ontstond een
gevaarlijke toestand, die medio 1959 leidde tot het afkeuren van de gehele
installatie door een technisch ambtenaar van het MINISTERIE VAN OPENBARE
W E R K E N EN VERKEER en door de OVERZEESCHE GAS EN ELECTRICITEITS M A A T SCHAPPIJ. Ondanks herhaalde verzoeken onzerzijds konden de nodige voorzieningen echter niet worden getroffen, integendeel werd het net steeds zwaarder
belast en zelfs werd tijdelijk het gehele nieuwe Proefstationsgebouw op het
oude schakelbord aangesloten. Dit leidde medio 1960 tot een dermate geringe
spanning op het net dat vele apparaten onbruikbaar waren of zelfs doorbrandden. Medio 1960 moest als gevolg van deze toestand het werk in het scheikundig laboratorium grotendeels worden stopgezet. Thans bij het afsluiten van dit
verslag zijn de plannen tot het treffen van deugdelijke voorzieningen weliswaar
in een vergevorderd stadium, maar met de werkzaamheden is nog geen aanvang gemaakt. Bij het monsteronderzoek is thans een achterstand ontstaan van
enige honderden monsters.
Cultuurtuin
Tijdens de maanden april tot en met juni, toen er meer regen viel dan in de
beide voorgaande jaren het geval geweest was, bleek, dat de afwatering van de
Cultuurtuin eigenlijk onvoldoende is. Behalve locale voorzieningen die reeds
werden getroffen, zal het nodig zijn de hoofdlozing langs de Cultuurtuinlaan
uit te diepen, waardoor het water sneller zal kunnen toestromen als het gemaal
in werking wordt gesteld; ook verdient het graven van een diepe en brede boezem bij het gemaal aanbeveling. Het uitdiepen van de hoofdlozing wordt bemoeilijkt doordat er op geen der beide oevers ruimte is om de bagger te deponeren; deze kan misschien nog het doelmatigst worden benut voor compostbereiding voor de Cacaopépinière.
Teneinde de rust in de tuin te bevorderen en het plegen van diverse diefstallen tegen te gaan, werden de meeste wegen in de Cultuurtuin afgesloten voor
bromfietsen en auto's. Het was nl. gebleken, dat pas gezette heesters werden
uitgegraven en in de bagageruimte van auto's werden medegenomen. In verband met het brutaal optreden van stropers en met het oog op de toenemende
baldadigheid werd aan de hoofdwachter toestemming verleend tot het dragen
van een „vuistvuurwapen". Drie andere wachters werden aangesteld als buitengewoon agent van politie en bewapend met gummistokken.
De politie moest ruim 60 maal optreden; in het merendeel van de gevallen
betrof dit het uitzetten van personen die op ongeoorloofde wijze na sluitingstijd
de tuin waren binnengedrongen. Echter kwamen ook verscheidene gevallen
voor van diefstal van vruchten of landbouwprodukten, van jacht met luchtbuksen op vogels en kleine zoogdieren, van onzedelijk gedrag en poging tot
aanranding. In verband met dit laatste werden bepaalde tuingedeelten afgesloten voor kinderen beneden 16 jaar zonder geleide. In feite heeft het wangedrag van ihet publiek thans een zodanig peil bereikt, dat het verantwoord
is de tuin af te sluiten en slechts toegankelijk te verklaren voor houders van
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kaarten. Deze k a a r t e n zouden voorzien moeten zijn v a neenpasfoto e n zouden
gratis kunnen w o r d e n verstrekt op a a n v r a a g . D o o r innemen v a n k a a r t e n bij
overtreding zoumen op de duur o n g e w e n s t e elementen weren.

Importen van

plantmateriaal

Hevea
V a n eenaantal clonen geselecteerd op resistentie tegen de Dothidella~b\ad~
ziekte w e r d e e n kleine hoeveelheid oculatiehout o n t v a n g e n ( F X 2 2 6 1 , I A N
4 5 — 8 7 3 , I A N 4 5 — 7 1 7 , I A N45—710, F X 1042, F X 2 5 ) . Deze n u m m e r sw a ren weliswaar reeds inonsbezit, doch inh e thuidige stadium is iedere vermeerdering v a nhet beschikbare oculatiehout bijzonder welkom.
Stylosanthes

gracilis

V a n deze groenbemester w e r d door tussenkomst v a nhet T O C K L A I E X P E R I M E N T STATION ( A s s a m ) eenhoeveelheid zaad o n t v a n g e n in ruil voor een monster Crotalaria
quinquefolia.
Myristica

[ragrans

V a n de N E D E R L A N D S C H E H A N D E L M A A T S C H A P P I J o n t v i n g e n wij ongeveer

200 zaden v a nnootmuskaat. Bijh e t afsluiten vanhet verslag w a r e n d a a r v a n
echter n o g maar 5 stuks ontkiemd.
Saccharum

officinarum

T e n b e h o e v e v a n de N E D E R L A N D S C H E H A N D E L M A A T S C H A P P I J i m p o r t e e r d e n

wij 6 stekken v a nde suikerriet variëteit N 5 0 / 2 1 1 , welwillend afgestaan door
het E X P E R I M E N T S T A T I O N O F T H ES O U T H A F R I C A N SUGAR A S S O C I A T I O N .

H e t materiaal isin quarantaine uitgeplant ind einsectenvrije viruskas.
Cocos nucifera
N a a r aanleiding v a neen publicatie in h e t tijdschrift INDIAN FARMING vroegen wij a a n h e t C O C O N U T R E S E A R C H I N S T I T U T E O F C E Y L O N inlichtingen o m -

trent plantmateriaal v a n dwergcocos variëteiten. D o o r genoemd instituut werden toen eigener beweging perzeepost twee zakken met plantmateriaal a a n o n s
toegezonden. Bij aankomst te P a r a m a r i b o , bleek dit echter niet meer kiemkrachtig te zijn.
Durio

zibethinus

V a n het D E P A R T E M E N T O F AGRICULTURE, FEDERAL E X P E R I M E N T STATION

SERDANG te Sungei Besi B.O., M a l a k k a , w e r d e n in december perluchtposteen
veertigtal zaden o n t v a n g e n v a n de doerian. H e tmateriaal w a s verpakt in vochtige vermiculliet; het transport h a d5 d a g e n geduurd en d e zaden k w a m e n in
uitstekende conditie a a nmeteen juist b e g o n n e n kieming.

Cacaopépinière
In het verslagjaar werden in de betonnen stekbakken 66.484 stekken gestoken; hiervan gingen er 45.712 naar de schaduwtenten als bewortelde mandjesplanten. Het slagingspercentage bedroeg dus 68,7 gerekend over alle stekken. Voor de cloon ICS 95 was de slaging 74,6%.
Behalve in de stekbakken werden er ook partijen gestekt in bamboe tenten
met een lichtdoorlaat van 10% en in tenten met een lichtdoorlaat van 5%*). In
de eerstgenoemde werden 7.522 stekken gestoken met een slaging van 67,1%;
in de laatstgenoemde 14.361 die 11.646 bewortelde mandjesplanten opleverden,
hetgeen overeenkomt met een slaging van 80,9%. Dit is dus zelfs een beter rerultaat dan met dezelfde kloon (ICS 95) bereikt werd in de permanente bakken.
Door de gunstige resultaten verkregen met een zo groot aantal stekken, is de
practische bruikbaarheid van de methode afdoende bewezen. Vooral voor de
districten is dit een resultaat van grote betekenis.
In het verslagjaar werden in het geheel 130.039 stekken afgeleverd te specificeren als volgt:
plantages
Afd. Landbouwvoorlichting
Afd. projectbeheer van L V V
direct aan klein-landbouwers
totaal

86.875
400
39.800
2.964
130.039

Proeftuin Dirkshoop
Doordat de hoofdbloei van de citrus pas in maart doorkwam, viel de productie laat in het jaar en was dan ook bij het afsluiten van dit jaarverslag (eind
november) juist goed op gang. Het laat zich aanzien, dat de totale oogst minder
zal zijn dan in 1959, dat een bijzonder goed jaar was. Voor het afsluiten van
het verslag werden de veldproeven scherp afgeoogst.
Geëxporteerd werden tot november slechts 2500 kratten; veel fruit werd
locaal afgezet, meestal voor doorvoer naar Coronie en Nickerie. De hiervoor
gemaakte prijzen waren goed, zodat de kosten van de proeftuin wederom door
de inkomsten werden gedekt.
De koedzoe, die in de voorgaande droge jaren sterk geleden had, kon zich
niet overal herstellen, zodat in vele velden een zware onkruid begroeiing ontstond, o.a. van het moeilijk te verwijderen paragras. Met behulp van een cirkelmaaier gelukte het de onkruiden de baas te blijven en het paragras terug te
dringen. Door het wegvallen van de koedzoe was het nodig plaatselijk extra
stikstof te geven, hetgeen geschiedde in de vorm van zwavelzure ammoniak. De
gehele proeftuin kreeg een gift natuurfosfaat, voorts de routine-bemesting met
patentkali en bespuiting met spore-elementen.
De kokos langs de wegen vertoonde dit jaar veel sterfte, vermoedelijk veroorzaakt door een zware aantasting van Castnia.
Om tot een verjonging van de aanplant te geraken, werden enige oude commercieel niet belangrijke vakken met Ge/e king, Surino en Pompelmoes gerooid
en opnieuw beplant met sinaasappeloculaties afkomstig van boom 1142/5, zodat
* )De methode van het stekken in de bamboetenten is uitvoerig beschreven in Jaarverslag
1959, pag. 69 en 70.

hier een uniforme aanplant zal worden verkregen. Enkele andere slechte rijen
en open vakken werden herontgonnen en beplant met grapefruit.
Door de intensieve verneveling van zineb werd over het grootste deel van de
aanplant zeer schoon fruit verkregen; slechts enkele hoeken, vooral onder schaduw, zullen nog beter aangepakt moeten worden.
Gedurende de droge tijd vertoonde de koedzoe op vele plaatsen ernstige vergelingsverschijnselen. Uit de resultaten van analyses van bladmonsters verricht
door het BEDRIJFSLABORATORIUM VCOR GROND EN GEWAS ONDERZOEK te Oosterbeek, bleek, dat de koedzoe een uitermate laag gehalte aan kalium, fosfaat
en calcium had. Op grond hiervan zal de bemesting voortaan niet meer pleksgewijs rond de bomen plaats vinden maar over het gehele oppervlak.
De beheerderswoning, de wachterswoning en de loods werden door het Ministerie van Openbare werken en Verkeer gerepareerd en geschilderd.
Proeftuin La Poule
Niet alleen de cacaoproefvelden geplant in 1955 maar ook die van 1958 gaven thans een goede produktie, zodat in totaal 2900 kg marktcacao geoogst
werd. De aanplant van januari 1958 leverde in het verslagjaar ruim 100 kg/ha,
terwijl de 5 jaar oude aanplant 1170 kg droge cacao per ha opbracht, waarmede
vermoedelijk wel een record voor Suriname gevestigd werd. De gronden van
La Poule blijken dus wel uitermate geschikt te zijn voor cacao.
Als proef werden een duizend-tal stekken gemaakt onder plastic in een donkere hoek van de aanplant. Deze proef slaagde uitstekend.
Voor observatie werden een aantal stekken van de klonen Getas 8, DR 1,
DR 2, DR 38, U F 221, GS 29, GS 36, U F 221, IMC 67, T S A 644, T S A N 792
en T S H 565 op de proeftuin uitgeplant benevens een aantal zaailingen van
vrijbestoven SCA 6, afkomstig uit Trinidad.
Bij de bereiding van de cacao werd veel last ondervonden van de regen. Wij
konden echter gelukkig van Peperhol een droogwagen onder afdak overnemen
welke naast de droogvloer werd opgesteld, zodat het drogen thans beter gaat.
De koffie (6 ha) leverde in totaal 900 kg marktproduktie, en de 6,2 ha oliepalm 94,5 ton vruchten. De bacoven, ook die van de proeven, werden vrijwel
steeds voor de bos rijp was gerooid om als plantmateriaal te dienen. Van de
citrus viel de oogst, mede door het late afrijpen, lager uit dan vorig jaar. Door
een maandelijks neveling van zineb of zwavel is het fruit uitzonderlijk schoon
gebleven.
De Hevea onderstammen kwekerij kon door wekelijks te nevelen met 5%
zineb practisch vrij gehouden worden van de Dothidella-bladziekte. De vorig
jaar ontvangen stumps van bladziekte resistente klonen groeiden voorspoedig.
In oktober konden van geïmporteerd oculatiehout ruim 250 oculaties gemaakt
worden van verschillende klonen.
In juni deden zich op de rivier zeer hoge waterstanden voor en kwam het water over de oostelijke polderdam de plantage binnen. Deze dam werd opgehoogd. In deze periode was het slechts mogelijk 1% uur per dag te spuien,
waardoor wateroverlast werd ondervonden.
In de droge tijd konden de belangrijkste velden geïrrigeerd worden.
Oryza
In 1960 werden 25 nieuwe rassen vergeleken met Skrivimankoti, Dima en
hoog producerende lijnen afkomstig van de STICHTING VOOR DE ONTWIKKELING
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VAN MACHINALE LANDBOUW. De groei en productie van alle rassen was dit jaar
beter dan de afgelopen jaren. Grote groeiverschillen binnen de vakken kwamen
dit jaar niet voor, zodat de resultaten van deze proeven aan betrouwbaarheid
zullen winnen.
Van de rassen Skrivimankoti, Holland en Dima werden aanplantingen aangelegd voor het winnen van origineel zaad ten behoeve van de zaadteelt.
In het programma van Oryza werd nog opgenomen een mendelings aanplant
van 58 kruisingspopulaties, waaruit plantselecties zullen worden gezocht.

Zaaipadistation
Op 17 september 1960 werd het bouwkundig gedeelte van het Zaaipadistation door de Minister van Openbare Werken en Verkeer overgedragen aan de
Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij.
De inrichting van de outillage voor droging, reiniging en sortatie van het
zaad geschiedde door de afdeling Agrarische Technologie van het LP.
De kinderziekten, die bij elk nieuw bedrijf optreden buiten beschouwing latende, kunnen we zeggen dat het geheel goed functioneert.
Proeftuin Brokobaka
Aan de proeftuin in het Brokopondogebied, die juist tussen Brokopondo en
Afobaka gelegen is, werd de naam "BROKOBAKA" gegeven, zulks ter voorkoming van verwarring met de onder het BROKOPONDO BUREAU ressorterende projecten.
In het verslagjaar werd nog 27 ha bos geveld, waarmede het totaal op 60 ha
kwam. In de kleine droge tijd werd een begin gemaakt met opruimen en branden. Aangezien dit echter niet het juiste seizoen daarvoor is, gelukte het branden niet geheel, zodat het opruimen en nabranden veel tijd kostte.
De arbeiderssituatie die aanvankelijk vrij gunstig was, verslechterde naarmate
de activiteit bij het bouwen van de dam te Afobaka toenam. De werkzaamheden
aldaar, die uitsluitend in dagwerk werden uitgegeven en niet in taakwerk, hadden tengevolge dat het ook niet mogelijk was om op de proeftuin taakwerk gedaan te krijgen.
Door de lage waterstanden op de rivier gedurende de eerste maanden van
het jaar en de zeer slechte toestand van het wegstuk van het Suralco-tracé naar
Brokopondo gedurende de regenmaanden, was het transport van materialen
uitermate moeilijk, zodat de bouw van de arbeiderswoningen zeer slecht vorderde. Hierdoor was de vestiging van Javaanse arbeiders gedurende lange tijd
niet mogelijk. Op het einde van het verslagjaar waren gereed: drie voorliedenwoningen, waarvan één diende voor tijdelijke huisvesting van de beheerder en
6 arbeiderswoningen. In aanbouw waren nog twee arbeiderswoningen en de
beheerderswoning.
Op het einde van het verslagjaar was beplant:
4 ha met hulpschaduw voor cacao
2 ha met rubber (zaailingstumps voor oculeren in het veld)
4 ha met citrus
1 ha met bacoven (Lacatan).
Voorts nog kleine arealen met ananas en snijgrassen, terwijl het gehele areaal
zoveel mogelijk met groenbemesters werd bedekt.
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1. BODEMKUNDIGONDERZOEK
1.1 BODEM
VRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK
1.1.1 Onderzoek naar de rijping van kleigronden (F. W .

VAN AMSON M S C . )

Aangezien geen fondsen beschikbaar waren voor de aankoop van een voldoende hoeveelheid gips en daar het niet in de bedoeling schijnt te liggen om
terreinen vergelijkbaar met de kokospolder te Coronie te bedijken, werd van
de voorgenomen proef ter versnelling van de ontzilting, waarvan in het jaarverslag 1959 sprake was, afgezien.
Van november 1959 af overtrof de neerslag ter plaatse de evapotranspiratie
en daarna kon een flinke daling in het zoutgehalte van de proefvakken worden
waargenomen, zoals moge blijken uit de volgende cijfers:
Datum:
22-10-58
22-1-59
28-10-59
19-7-60

mgr Cl per 100 g droge grond op diepte
0—5 cm
5—20 cm
20—40cm
1278
1332
1507
1496
1575
1623

574
54

585
162

900
569

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de ontzilting in het afgelopen jaar nog
verder voortgeschreden zou zijn indien het door ons gegeven advies om de
polder telkens na een regenbui zoveel mogelijk droog te malen, opgevolgd had
kunnen worden.
Als mogelijke oorzaken voor het niet droogmalen noemen wij:
(1 ) onvoldoende capaciteit van het gemaal
(2) sterke kwel door het dijklichaam
(3) ontwatering van achter gelegen terreinen via de kokospolder.
Het bleek duidelijk, dat de ontzilting van het op bedden gelegde gedeelte van
de polder langzamer verloopt dan van het terrein dat nog niet is begreppeld.
Als oorzaken van deze tragere ontzilting moeten worden gezien:
(1 ) het oppervlakkig afstromen van het water over de bedden
(2) de sterkere uitdroging van de bedden waardoor met capillair opstijgend
water meer zout uit de ondergrond wordt aangevoerd en afgezet.
1.1.2 Onderzoek naar de invloed van bodemfactoren op de ontwikkeling van
diverse gewassen (F. W . VAN AMSON M S C . )
Algemeen
Het onderzoek werd in het verslagjaar voortgezet volgens de in het jaarverslag 1959 genoemde methoden, te weten:
(a) bodemmorphologische studies
(b) bodemchemisch onderzoek
(c) bodemphysisch onderzoek
(d) wortelstudies.
Het verzamelen van veldgegevens ten behoeve van het onderzoek bij koffie
werd afgesloten. Tegen het einde van het jaar werd begonnen met het onder15

zoek voor decacao inverschillende stadia van ontwikkeling, terwijl ookten aanzien van Musa diverse waarnemingen werden gedaan.
Er kwamen twee factoren naar voren dievan grote invloed schijnen te zijn,
nl. het zoutgehalte vande bodem en de laterale doorlatendheid zoals deze door
de „boorgatenmethode" gemeten kan worden (de z.g. K-factoren methode).
De op deze wijze gevonden waarden variëren van0,8 m per etmaal tot meer
dan 10mperetmaal. Deze waarnemingen zijn neergelegd ineenintern rapport.
De laterale doorlatendheid lijkt te berusten op de aanwezigheid van wortelpijpjes (verijzerde wortelgangen). Naar het ontstaan en het voorkomen van
deze wortelpijpjes zal een systematisch onderzoek worden ingezet.
De in hetvorige jaarverslag vermelde potproef, dieten doel hadna te gaan
hoe het poriënvolume van enige kleigronden uit de jonge kustvlakte door het
watergehalte wordt beïnvloed, werd in het verslagjaar afgesloten. Er werd
gewerkt met een zoute klei, een brakke klei en verder met bruin-, geel- en
roodgevlekte kleien.
Overjarige

gewassen

Koffie (F. W . VAN AMSON M S C . en Ir N . J. VAN SUCHTELEN)

Het onderzoek naar deinteractie tussen de ontwikkeling vande koffie ende
bodemfactoren werd dit jaar uitgebreid met waarnemingen op de plantages
Peperpot, Ma Retraite, Steengrond, Geyersvlijt-Zuid, Mon Souci en deGuinesche Vriendschap. Ook werden waarnemingen gedaan aan koffiegronden
in de oude kustvlakte, waar de koffie overwegend op lichtere bodemtypen
groeit. In het geheel werd op veertien percelen gewerkt.
De voorlopige chemische gegevens van de kleigronden wijzen op een negatieve correlatie tussen het C-cijfer (gr N a Cl per 1 bodemvocht) op 50cm
diepte en de groei van de koffie. Alshet C-cijfer hoger is dan3,5 is de groei
van de koffie onvoldoende. Thans moet experimenteel worden nagegaan hoe
het C-cijfer door cultuurmaatregelen kan worden verlaagd. Uit het onderzoek
is verder gebleken dat een hoge K-factor samengaat met een goede ontwikkeling vanhet gewas.
Cacao ( F .W . VAN AMSON M S C .en Ir N .J. VAN SUCHTELEN)
De samenhang tussen de ontwikkeling van de cacao en de bodemfactoren
is ter hand genomen op de plantages De Maasstroom en Berlijn. O p beide
komen terreingedeelten voor waar decacao slecht tot zeer slecht groeit. Er zijn
nog geen resultaten beschikbaar.
Citrus ( F . W . VAN AMSON M S C . en Ir N . J. VAN SUCHTELEN)

Op de plantage Geyersvlijt-noord komt een strook voor, dicht bij en evenwijdig aan de rivier, waar de grape-fruit slecht groeit; de bladeren blijven
klein en in de droge tijd sterven de bovenste twijgen af. Aangezien ook hier
zoutschade een oorzaak kon zijn, werd het C-cijfer bepaald op 60 cm diepte.
Het bleek datin deslecht groeiende strook 4 grN a Clper 1bodemvocht werd
gevonden, terwijl deze waarde op de goed groeiende terreingedeelten 1.0bedroeg. Het C-cijfer werd gedurende de regentijd geregeld bepaald. Daarbij
bleek dat in augustus, toen er inmiddels sinds de droge tijd 500 mm regen
gevallen was, eenvermindering van de concentratie van N a Cl in het bodem16

vocht optrad. De concentratie steeg echter weer snel toen de regenval afnam,
zoals moge blijken uit de hieronder gegeven cijfers.
Regenvalin mm
indeperiode:
31/5--13/6
13/6--28/6
28/6--13/7
13/7--25/7
25/7--9/8
9/8--23/8
23/8--9/9
9/9--21/9

163,7
290,5
173,4
59,5
88,8
41,7

8,4
52,7

datum van zoutgehalte op 60 cm diepte
bemonstering mg Cl/100 g g Na Cl/liter
bodemvocht
d
egrond
13/6
28/6
13/7
25/7
9/8
23/8
9/9
21/9

129
115
56
71
50
97
119
127

3,70
3,31
1,72
2,15
1,49
2,93
3,64
3,90

Het vermoeden is gerechtvaardigd dat het hoge zoutgehalte in deze strook
veroorzaakt wordt door kwel van het zoute water uit de Suriname rivier.
De grondverbeteringsproef op laagliggend zand te Dirkshoop (proef D H 19)
werd afgesloten. Het verkregen cijfermateriaal moet nog worden bewerkt. Het
is duidelijk dat de toegepaste bodembehandeling bestaande uit: ophogen van
de bedden, het onderwerken van koedzoe (Pueraria phaseoloides) en het bemesten met kalk een zeer gunstige invloed heeft gehad op de groei van de
planten. Dat de citruszaailingen zich zonder speciale maatregelen in de zin
als hierboven aangegeven slecht ontwikkelen op laag liggend zand, blijkt ook
weer in de kwekerij te Houttuin.
Musa (F. W . VAN AMSON M S C en Ir C. V. J. SMALL)
Op de bacovenkweekbedden op Alliance is de groei in een gedeelte van de
aanplant duidelijk minder dan in het overige deel. Deze groeiverschillen kunnen
niet gecorreleerd worden met resultaten van de chemische analyse en ook niet
met meetbare physische waarden. Wij moeten derhalve concluderen dat het
verschil in groei moet worden toegeschreven aan het verschil in grondbewerking. Op het slecht groeiende gedeelte is nl. vóór het planten niet gevorkt,
hetgeen wel geschiedde op het goed groeiende gedeelte. Deze bacovenkweekbedden werden direct na suikerriet aangelegd. Hoewel suikerriet in het algemeen de grond in goede structuur achterlaat, is grondbewerking in het begin
van de droge tijd dus blijkbaar toch onmisbaar. Deze ervaring is mede van
belang in verband met de resultaten verkregen bij het beplanten van oud rijstland met bacoven. In het gedeelte waar de bacoven slecht groeien zal een
bodemverbeteringsproef worden opgezet.
De in het jaarverslag 1959 aangekondigde grondwaterstandsproef te La
Poule is inderdaad genomen doch heeft geen gegevens opgeleverd. Eerst moest
de proef opnieuw worden opgezet omdat het op het uitgekozen terrein niet
mogelijk bleek de gewenste waterhoogte in de bedtrenzen te handhaven (de
K-factor bedroeg 6 m/etmaal. Toen de proef voor de tweede maal werd opgezet, werd daarvoor een terrein gekozen met een K-factor van 0,08 m/etmaal.
De reden waarom de proef tenslotte mislukte is, dat het in de regentijd, toen gedurende enige weken bijzonder hoge waterstanden in de Saramaccarivier optraden, niet mogelijk bleek om voldoende af te wateren, waardoor de groei
17

over de gehele proef ernstig stagneerde, behalve op de hoger gelegen plaatsen
als dambedden en beddenhoofden.
Hoewel dus de grondwaterstandenproef niet volgens plan verlopen is, is
het van groot belang, dat de funeste invloed van een onvoldoende ontwatering
ook al treedt deze slechts tijdelijk op, wederom duidelijk is aangetoond.
In de Prins Bernhardpolder werden gedurende het verslagjaar geregeld
waarnemingen gedaan. Het verschil in ontwikkeling van het gewas op de
zwampontginning en op het oude rijstland was zeer groot. Kon op de zwampontginning van een volledig succes gesproken worden, op het oude rijstland was
het een volledige mislukking.
Toch is in beide arealen de K-factor op 40—100 cm diepte vrijwel gelijk,
nl. 2,5 m/etmaal. Het verschil in de beschikbare minerale voedingsstoffen op
de betrokken percelen is ook niet voldoende om het verschil in ontwikkeling
te verklaren. Daar ook het plantmateriaal van dezelfde herkomst was en terzelfdertijd geplant werd door dezelfde arbeiders, kan het verschil in ontwikkeling alleen worden toegeschreven aan het verschil in het organische-stofgehalte
en de physische toestand van de bouwkruin. In de zwampontginning bestond
de bouwkruin uit pegasse waaronder een overgangszone van 15—20 cm bestaande uit klei zeer rijk aan organische-stof, terwijl in de op oud rijstland aangelegde aanplant de bouwkruin bestond uit een ongeveer 5% organische stof
bevattende klei, die echter door een aantal jaren onder rijst een ernstig structuurverval had ondergaan. De machinale grondbewerking, die beperkt bleef tot
de bovenste 20 cm, was blijkbaar onvoldoende om de structuur weer op het peil
te brengen dat nodig is voor een gewas als de bacove, dat hoge eisen stelt
aan de lucht- en watervoorziening van de bouwkruin.
De smalle bedden die meestal op de plantages worden aangetroffen nl. van
6 m tot 10 m breedte zijn niet in overeenstemming met de hoge K-factoren die
soms worden aangetroffen. Dit is een reden om op bescheiden schaal proeven
te nemen met grotere bedbreedten. Het is in dit verband goed te bedenken,
dat in het verleden de praktijk niet alleen op de physische toestand van de
grond afging bij de keuze van een bepaalde bedbreedte. Immers hoe smaller de
bedden, hoe groter de waterberging en hoe groter ook het verschil werd tussen
de kruin van de bedden en het bereikbare polderpeil, dat werd bepaald door
de laagwaterstand van de rivier waarop geloosd moest worden. Op terreinen
die weinig boven het bij natuurlijke lozing laagst bereikbare polderpeil lagen,
zal men in het algemeen smallere bedden hebben gekozen om een zo hoog
mogelijk maaiveld te bereiken.
Indien met grotere bedbreedten gewerkt wordt en de waterbeweging door de
grond een grotere rol moet gaan spelen zal het nodig zijn te zorgen dat de
structuur van de oppervlaktelaag zodanig blijft, dat de verticale waterbeweging,
dus het indringen van het water in de grond, geen stagnatie ondervindt. Zowel
in de Santo Borna- als in de Prins Bernhardpolder zijn proefvelden gereserveerd waar geëxperimenteerd zal worden met bedden van zeer uiteenlopende
breedte. De hoofdontwatering dezer velden zal door middel van pompen steeds
zo diep mogelijk moeten worden gehouden.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat de waarnemingen terzake van de invloed van bodemfactoren op de groei van Musa tot op heden het volgende
hebben opgeleverd.
(1) Op jonge, pas ontgonnen kleigrond met een pegasselaag van 10—40 cm
dikte is Musa tot een zeer gunstige ontwikkeling in staat.

(2) Op kleigrond waar natte rijstbouw heeft plaats gevonden is de groei van
Musa zelfs na een droge grondbewerking slecht. Dit moet worden toegeschreven aan structuurverval, waardoor de lucht en waterhuishouding onvoldoende
;
s voor de eisen van Musa.
(3) Op oude plantage kleigronden die jarenlang onder boomcultures of suikerriet gestaan hebben, wasde groei bij gelijke bemesting onvergelijkbaar minder dan op pas ontgonnen zwampland.
Grondbewerking en diepe ontwatering zijn op oude plantage gronden gebiedende eisen.
Oliepalm ( F . W . VAN AMSON M S C . en Ir C. V. J. SMALL)

De kartering van de oliepalm proefterreinen aan de Rijsdijkweg werd beëindigd. Het terrein bestaat overwegend uit goed en slecht ontwaterde zandgronden, daarnaast werden indelagere terreingedeelten zandige lemen en stoflemen aangetroffen.
Op de verschillende bodemtypes werden profielstudies verricht en monsters
verzameld. Alleen opde slechtst ontwaterde stoflemen werd onvoldoende groei
en het afsterven van palmen aan de heersende bodemcondities toegeschreven.
De gegevens werden in eenkaart en ineenintern rapport verwerkt.
Limba ( F . W . VAN AMSON en V . K. R. EHRENCRON)

Door Landsbosbeheer werd advies gevraagd naar aanleiding van de slechte
groei van een kwekerij van Limba (Terminalia superba) gelegen op bruin,
goed ontwaterd, grof zand vande Zanderij formatie (Moeroe kreek).
Aangezien depH (water) lager was dan5,werd eenpotproef aangelegd met
bekalking. Door hettoedienen vankalk enN P Kmengmest werd een aanzienlijk
verbeterde groei bereikt.
Er werd geadviseerd in het veld bemestingsproefvakken aan te leggen. Indien de limba in het veld gunstig op bemesting reageert, zal de aanplant van
limba op chemisch arme en zure zandgronden economisch gezien nog altijd
ernstige overweging verdienen.
Pinda ( F . W . VAN AMSON M S C . en Ir K. TER HORST)

In de kalktrappenproef in de proeftuin Dirkshoop ( D H 17) werden periodiek grondmonsters genomen om het verloop van de zuurgraad te vervolgen.
In alle objecten bleken ongeveer parallel verlopende fluctuaties in de pH voor
te komen. Deze fluctuaties zijn vrij aanzienlijk; voor het onbehandelde object
schommelde de pH (water) tussen 5.0en 5.6 Hetvermoeden bestaat dat deze
variaties zullen blijken samen te hangen met het vochtgehalte van de grond.
Dit konechter nogniet worden aangetoond.
De bodemverbeteringsproef te Dirkshoop ( D H 20) bracht aan het licht,
dat op laagliggend zand en op zandige leem, grondsoorten diein het algemeen
als ongeschikt voor pinda worden beschouwd, deteelt vandit gewas heel goed
mogelijk is, mits men slechts bedden opwerpt met voldoende diepe bedtrenzen ertussen.
In hetkader vanhetregionaal pinda onderzoek werden in district Saramacca
op 12 proefveldjes periodiek ringmonsters verzameld waaraan het poriënvolume werd bepaald en waarin werd nagegaan hoeveel daarvan door lucht en
19

hoeveel door water werd ingenomen. Hetporiënvolume bleek tevariëren tussen
51.40% en 57.94%. Hetpercentage vanhet bodemvolume datdoor lucht werd
ingenomen varieerde van 21.54% tot 36.60%.
Rijst ( F . W . VAN AMSON M S C . en Ir V . K. R. EHRENCRON)

Op verzoek vande Stichting voor de ontwikkeling vande Machinale Landbouw in Suriname werd een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de
slechte groei vanhet gewas op sommige kavels.
Op grond van de waarnemingen in het veld werd geconcludeerd, dat de
slechte groei een gevolg moet zijn van zuurstofgebrek. Dit zuurstofgebrek kon
ontstaan doordat bij de ontginning een te grote hoeveelheid organische stof
werd ondergeploegd en tevens door het verbouwen van twee rijstgewassen
per jaar, waardoor er geen voldoende intensieve droge grondbewerking kon
plaats vinden. De ondergewerkte pegasse kon als een ingesloten laag organische-stof worden teruggevonden'. De profielen van de kavels waar de rijst
slecht groeide, bleken sterk gereduceerd te zijn.
Geadviseerd werd ter plaatse zoveel mogelijk droge grondbewerking toete
passen omdeoxydatie tebevorderen. Bijdeverkenning vande jongste ontginning bleek dat plaatselijk, vooral in de oude waterlopen en pannen, kattekleivorming optreedt. Het verdient derhalve aanbeveling om bij plannen voor een
eventuele uitbreiding, op ruime schaal gebruik te maken van de luchtfoto-analyse om zoveel mogelijk bodemkundig homogene gebieden uit te zoeken.
Daar in de polder „Weg naar Z e e "als gevolg van tegenstrijdige belangen
het door ons aanbevolen ontziltingsschema niet langer wordt gevolgd, werd
het ontziltingsproces niet meer gecontroleerd. Dit geschiedde echter welinde
meer noordelijk gelegen polder, dienogniet is uitgegeven. In deze polderbedraagt het zoutgehalte in delaag 0—20 cmnogsteeds 1000 mgr Clper 100gr
droge grond.
Grasland (F. W . VAN AMSON MSc. en J. G. P. DIRVEN)

In de oude kustvlakte werden enkele guatemalagras (Tripsacum laxum)
proefveldjes bodemkundig beschreven. Tenbehoeve vanhetonderzoek naar de
mogelijkheden van grasland op de gepodzoliseerde zanden van de oude kustvlakte werden 15proefplekken uitgezocht dievoor chemisch onderzoek werden
bemonsterd.
Op het project Houttuin werden adviezen verstrekt met betrekking tot de
aanleg van grasland.
1.1.3 Onderzoek naar de zouttolerantie van rijst (Ir V . K. R.

EHRENCRON)

Dit in 1958 begonnen onderzoek werd in hetverslagjaar afgesloten met een
serie potproeven waarin zowel de kieming van zaad als de groei van overgeplant bibit op kleigronden met verschillend zoutgehalte werd vergeleken. De
zouttrappen werden verkregen door zoute klei uit de polder „Weg naar Z e e "
meer of minder veruitte wassen. Alscontrole object diende eenmonster kleigrond uitde Cultuurtuin. Bepaling vanhet C-cijfer (g NaCl per liter bodemvocht) en van het gehalte aan Cl (uitgedrukt in mg per 100g droge grond)
na deopstelling vande proef bracht aanhet licht dat de zouttrappen alsvolgt
waren samengesteld.
20

Fig. 3. Ontwikkeling van rijstplanten bij verschillende NaCl gehalte van de grond.
V a n links naar rechts
0—100
50—100
100—150
150—200
250—300
300—350
400—450 mg Cl per 100 g droge grond
leeftijd van de planten 78 dagen
foto genomen 26 dagen na het planten van de bibit in de proefpotten
Zie pag. 20, 21 en 22

Object
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

C-cijfer
g NaCl/1 bodemvocht
0,6
1.2
1,8
2,7
4,2
4,5
4,9
6,5

mg Cl per
100 g droge grond
42
84
119
180
280
203
324
435

Het onderzoek werd verricht met het ras „Holland". Bij de kiemproeven
bleek dat de kieming door het zoutgehalte niet werd beïnvloed, wel was de
groei van de kiemplanten op de objecten (3) t/m (8) beduidend minder dan
op (1) en (2).
Voor de groeiproef werden per pot 3 stuks acht weken oude bibit afkomstig
van een kweekbed dn de proeftuin ,,Oryza" in potten geplant. Het aantal potten
per object bedroeg 4. Een maand na het beplanten van de potten waren alle
planten van de objecten (6), (7) en (8) dood. De potten werden opnieuw
beplant en tevens werd een bemesting gegeven naar rede van 300 kg za, 200
kg natf. en 150 kg pk per ha. Na deze bemesting bleven aanvankelijk alle
planten in leven. In de ontwikkeling van de planten waren duidelijk verschillen te zien; in de objecten (1), (2) en (3) was de groei goed, in (4) tot en met
(7) matig en in (8) uitgesproken slecht. In 2 van de potten van object (8)
stierven voor het einde van de proef weer alle planten.
Na het beëindigen van de proef werd weer het zoutgehalte van de verschillende potten bepaald. Ook dit jaar bleken de zoutgehalten van de verschillende
objecten tijdens de proef te zijn gedaald, en wel sterker naarmate het zoutgehalte hoger was. Daar van uitspoeling geen sprake kon zijn, moet dit worden
toegeschreven aan opname van NaCl door het gewas.
De resultaten van deze proef kunnen in cijfers aldus worden weergegeven.
)bject aantal pluimen
per pot

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

8,3
7,7
10,0
4,0
6,0
3,3
4,7
1,0

aantal korrels
per pot

722
716
736
475
463
328
423
79

percentage
voos

8,4
10,5
10,1
25,5
12,3
29,8
13,0
49,4

C-cijfer

1,2
1,2
1,6
1,5
1,9
1,9
2,3
2,9

mg Cl per
100 g grond

63
81
106
101
136
136
168
203

Uit deze proef kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
(1 ) Onder ongunstige omstandigheden, waarbij geen waterverversing plaats
vindt, kan rijst op klei uit de jonge kustvlakte nog groeien bij een zoutgehalte
van 300 en 400 mg Cl per 100 g droge grond.
(2) Indien geen waterverversing mogelijk is, moet bij een zoutgehalte van meer
dan 100 mg Cl per 100 g droge grond een daling van de opbrengst en een
stijging van het percentage voze korrels worden verwacht.
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(3) Bij zoutgehalten tussen 100 en 300 Cl per 100 g droge grond is de ontwikkeling minder goed en als geen gereqelde waterverversing mogelijk is, moet
bij hogere zoutgehalten dan 300 mg Cl per 100 g droge grond de bodem ongeschikt geacht worden voor de rijstcultuur.
1.1.4 Onderzoek naar gebreksverschijnselen (Ir V . K. R.

EHRENCRON

en Ir

J. G. P. DIRVEN)

Het artikel: „Gebreksverschijnselen bij Koedzoe (Pueraria
is inmiddels verschenen in „ K A L I " 45: 181—187.

phaseoloides)"

1.1.5 Bepalen van de zoutgrens van de diverse rivieren (Ir V. K. R.

EHREN-

CRON)

De Corantijnrivier werd gedurende het laatste kwartaal van 1959 en gedurende 1960 bemonsterd bij Mac Clement, gelegen op 50 km van de mond.
De resultaten waren in overeenstemming met die van 1953-54; de zoutgrens
passeerde Mac Clement.
Op verzoek van en in overleg met het Bureau Landelijke Opbouw werden
in het laatste kwartaal van 1960 bemonsteringen ingezet van de Nickerie-, de
Saramacca- en de Surinamerivier.
1.1.7 Vegetatieve ontwikkeling van jonge Cacao bij verschillende zuurgraad
van de grond (Ir V. K. R. EHRENCRON en Ir N . J. VAN SUCHTELEN)
Dit onderzoek is een voortzetting van de in 1959 begonnen proef waarbij
van planten groeiend in grond waarin de zuurgraad door kalk of zwavel was
gemodificeerd, de ontwikkeling werd vergeleken.
Toen de planten acht weken oud waren werd een bemesting gegeven van za,
pk en natf. van 2,5 g per pot. De groei van de proefplanten werd hierdoor
gunstig beïnvloed. Tevens daalde de pH-waarde van de grond in alle potten.
W a t de ontwikkeling der planten betreft kan worden opgemerkt, dat de groei
in de potten met een pH-waarde hoger dan 7,0 achterbleef bij die van de
andere objecten, terwijl in deze potten ook verschijnselen van zink-gebrek optraden. In object K3 (pH-water 7,6—7,8) verloren in twee potten de planten
tenslotte alle blad. In de andere drie potten van dit object waren de verschijnselen van zink-gebrek eveneens ernstig. In mindere mate traden de zink-gebreksverschijnselen op in de potten van object K2 (pH water 7,1—7,6). De
waarnemingen aan deze proef zijn samengevat in tabel 1.
Tabel 1 — Gegevens over de ontwikkeling van Cacao-zaailingen gekweekl
in zandgrond bij verschillende zuurgraad
hoogte in cm
Object

O
K
K
K
Z

1
2
3
1

4 mnd 9 mnd 12 mnd : 4 mnd 9 mnd 12 mnd
29
28
23
21
26

43
44
41
33
40

46
45
48
38
44

blad opp. in cm 2

ïH-water

4 mnd 9 mnd 12 mnd

4 mnc 9 mnd 12 mnd

aantal bladeren

17
15
14
13
15

21
21
13
8
13

13
20
11
8
13

Deze proef bevat de volgende aanwijzingen:
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1352
1147
877
651
1060

2422
2329
1680
913
1488

1981
2393
1864
465
1464

5,0
5,3
7,1
7,6
4,6

5,2
5,7
7,4
7,6
4,7

5,5
6,1
7,6
7,8
5,1

(1 ) De beste ontwikkeling der jonge zaailingen treedt op bij een zuurgraad
(pH-water) tussen 5,5 en 6,5.
(2) Bij een pH-water hoger dan 7 is de groei minder en is de kans op het
optreden van gebreksverschijnselen groot.
1.1.8 Bepaling van de werkzaamheid als kalkmeststof van gemalen schelpen
(Ir V. K. R. EHRENCRON)

Het in 1959 begonnen onderzoek werd voortgezet, door in de gronden waaraan gemalen schelpen van verschillende fijnheid waren toegevoegd het verloop
van de zuurgraad te volgen. De zuurgraad bleef schommelen om het einde 1959
bereikte peil. De zuurgraad in de potten waaraan de fijnste fractie was toegevoegd bleek minder te reageren op het toevoegen van een verzurende meststof
(za) dan de grond in de andere objecten.
1.1.10 Routine onderzoek
Grondmonsteronderzoek
In het verslagjaar werden 4512 grondmonsters onderzocht waarvan 4206
ingezonden door onderzoekers van het landbouwproefstation 283 door de
Dienst Bodemkartering en 23 door de STICHTING VOOR DE ONTWIKKELING VAN
MACHINALE LANDBOUW IN SURINAME. In de tweede helft van het verslagjaar
kwamen de nieuwe zuurkasten gereed, doch zij konden door de gebrekkige
electriciteitsvoorziening niet in gebruik worden genomen; zelfs moest in de
tweede helft van het verslagjaar het scheikundig laboratorium vrijwel geheel
worden stilgelegd wegens onvoldoende netspanning als gevolg van de steeds
slechter wordende toestand van de installatie.
Diversen
Aantal
Aard van het monster
170
10
50
16
12
4
1
1
3

gewas
wortels
bloedserum
cacaobonen
kuilvoer
kuilvoer
padidoppen
vliegas
bananenpuree

Aard van de bepaling
vocht en droge stof
vocht en droge stof
Na en K (ziekenhuis)
vet
zuurgraad
vocht en droge stof
gloeiverlies
granulaire samenstelling
K, Na, Ca.
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2.

L A N D B O U W K U N D I G ONDERZOEK

2.1

RIJST

2.1.1 Onderzoek Cultuurfactoren (Ir E.

UBELS)

B o d e m g e s t e l d h e i d en b e m e s t i n g
A. Regionaal onderzoek in district Suriname
In de jaarverslagen 1958 en 1959 kwam reeds tot uiting dat de grootste variaties in bodemgesteldheid en de beste perspectieven voor bemesting in de
huidige kleinrijstbouw van ons land, voorkomen in het z.g. Kwattalandschap,
d.w.z. in de rijstarealen van de districten Suriname, Saramacca en Commewijne. Daarbij werd in 1959 voor het eerst geconstateerd dat op de overwegend arme gronden in dit landschap, ook bemesting met alleen fosfaat
reeds goede kansen op rendabele meeropbrengsten geeft. Dit resultaat steunde
echter slechts op een zeer beperkt aantal proefnemingen, die bovendien uitsluitend met het goed op bemesting reagerend nieuwe ras Dima werden verricht. Daarentegen werd in 1959 op de goede en weinig variërende Heigronden van Nickerie, met een regionaal bemestingsonderzoek op ruime schaal
vrijwel geen resultaat geboekt. Dit betrof zowel N als P, en zowel Dima als
het voornaamste practijkras Skrivimankoti
(Skk).
Op grond van het voorgaande werd het van belang geacht in 1960 de aandacht hoofdzakelijk te richten op bemesting met fosfaat in het Kwattalandschap, en in dit onderzoek ook de huidige practijkrassen te betrekken. Deze
rassen (met meer Indica-bloed dan de legervaste nieuwe rassen) worden weliswaar geacht in hun produktie slechts zwak op bemesting te reageren, maar
het feit dat rijst op deze gronden ook op fosfaat alleen schijnt te reageren, vergroot de kans dat ook bij deze rassen een rendabele produktieverhoging d.m.v.
bemesting mogelijk is.
Het voornaamste onderdeel van dit onderzoek was weer een regionaal bemestingsonderzoek in district Suriname. Dit district bezit nl. het voornaamste
en meest representatieve gedeelte van het rijstareaal in het Kwattalandschap,
en is tevens het tweede rijstdistrict van het land. Er werd gewerkt met 56
proefvelden (à 16 x 24 m 2 ), met per veld twee rassen: Dima en het ras dat de
betrokken landbouwer dit jaar zelf plantte, en op elk veld bij elk ras drie bemestingsobjecten: O - P - N P . Het aantal bemestingsobjecten werd tot deze drie
beperkt op grond van de zeer geringe of zelfs negatieve N-effecten en de duidelijke positieve interactie tussen N en P die verkregen werden in 1959. De
2 (rassen) x 3 (bemestingen) = 6 objecten kwamen op elk veld slechts éénmaal, dus zonder plaatselijke herhaling voor.
De velden lagen, zo goed mogelijk verdeeld over de voornaamste grondsoorten, verspreid over het hele rijstareaal van het district. Van de 56 velden
zijn er 53 geslaagd. Hiervan lagen er:
6 op bruingevlekte klei
( K A / Y R - het minst gerijpt, jong)
16 op geelgevlekte klei
( K A / Y - midden rijp)
11 op roodgevlekte klei
( K A / R - het meest gerijpt, oud)
10 op zandige klei
(zakl)
10 op leem
(Ie)
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Van elk veld werd één helft beplant met Dima, de andere helft met het op
het betreffende perceel verbouwde practijkras. Onder deze practijkrassen kwamen Skk, Holland en Kretek elk voor ongeveer 30% voor. D e overige 10%
werd ingenomen door diverse onbetekende andere rassen. Op geelgevlekte klei
overwoog Skk, op leem Kretek.
Het is echter niet nodig in dit verslag onderscheid te maken tussen de verschillende practijkrassen. Wij onderscheiden hier dus slechts: Dima met zijn
Japonicainslag en de practijkrassen als groep met meer Indicabloed. Bij elk ras
werden in 3 vakken à 8 x 8 m 2 de drie bemestingsobjecten gerealiseerd. Dit
waren:
O = onbemest
P = 200 kg natuurfosfaat (30% P205) per ha, toegediend bij overplanten, op
de modder of in het water.
N P = 200 kg natf/ha, toegediend als bij P, + 200 kg zwavelz. amoniak (20%
N) per ha, toegediend in 2 giften ad 100 kg resp. 3 en 6 weken na overplanten,
in het water.
Elk brutovak (8 x 8 m) werd weer omgeven door een dammetje ter voorkoming van uitspoeling der meststoffen. Als plantverband werd zoveel mogelijk 25 x 25 cm aangehouden. Geoogst werd 7x7 m 2 per vak.
Het gewas heeft zich in deze proeven in het algemeen goed ontwikkeld. W e l
zijn de produkties enigszins gedrukt door een wat vroeg invallen van de droogte
na de bloei. Hoewel de officiële produktieraming voor district Suriname bij het
opstellen van dit verslag nog niet was uitgewerkt, staat vast dat de rijstaanplant
van het hele district van deze droogte te lijden heeft gehad. De gemiddelde
produktie ligt in elk geval tussen de 2000 en de 2500 kg/ha. Het produktieniveau van de onbemeste praktijkrassen in ons onderzoek komt daar goed mee
overeen.
De voornaamste resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in de tabellen
2a en 2b.
Tabel 3 is gebaseerd op de volgende gemiddelde prijzen, steeds per 100 kg:
garantieprijs practijkpadi ƒ 9,—, idem Dima f 10,50, Za ƒ 13,—, natf ƒ 13,50,
transport meststoffen ƒ 2,—.
De verkregen gegevens leiden tot de volgende conclusies.
1. Het verloop van de blancoprodukties met de grondsoort das dit jaar niet
zo duidelijk als in 1958 (zie jaarverslag 1958). Toch is er wat dit betreft ook
wel overeenkomst met 1958. Bruingevlekte klei (het bodemtype van het Nickerielandschap, in het Kwattalandschap slechts schaars voorkomend vnl. langs
de rivieren), vertoonde weer duidelijk de hoogste produktiecapaciteit. Ook het
feit dat leem, als armste proefveldgrond van dit jaar, met zijn gemiddelde produktie beneden aan stond, is in overeenstemming met 1958. Een regelmatige
afname van de produktiecapaciteit van geelgevlekte via roodgevlekte naar zandige klei, zoals dit in 1958 werd gevonden, kon dit jaar echter niet worden
geconstateerd. In deze middengroep zal men de produkties dus niet te sterk
op het bodemtype mogen betrekken. Dit is overigens wel in zoverre in overeenstemming met de resultaten van 1958, dat ook toen de produktieverschillen
tussen deze drie grondsoorten duidelijk het geringst waren.
2. Over vrijwel de hele linie waren de gemiddelde produkties van Dima lager
dan die van de practijkrassen (tot 12%). Dit was zowel onbemest het geval, als
ook waar beide rastypen werden bemest met P of N P . Ook geldt dit voor alle
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Tabel 2a en 2b — Blancoprodukties en bemestingseffecten regionaal rijstbemestingsonderzoek district Suriname.
2a. op basis van blancoprodukties praktijkrassen
Grond-

KA/YR
KA/Y
KA/R
zakl
Ie

Aantal
velden

ras Dima

practijkrassen
gemidd. blanco-prod.
k g / h a —-14% vocht

6
16
11
10
10

D-minin%%
v. kolom 3
P=0.05 P=0.01

gemidd. meeropbr.
in % % v. kolom 3

3134
2496
2627
2512
2239

P

NP

0

6
16
16
16
5

0
27
14
25
21

0
—12
—9
— 2
—12

P

NP
14
21
12
20
18

8
12
3
9
12

onbetr.
13
17
15
20
15
20
14
19

2b. op basis van blancoprodukties Dima
Grondsoort

KA/YR
KA/Y
KA/R
zakl
Ie

Aantal
velden

D-min. in % %
van kolom 3
P = : 0 , 0 5 P = 0,01

practijkrassen

ras Dima
gemidd.
blanco-prod.
kg/ha-14%
vocht

P

NP

0

P

NP

3134
2197
2392
2456
1964

8
27
13
11
28

14
38
23
23
35

0
14
10
2
14

6
32
28
19
19

0
45
25
28
37

6
16
11
10
10

gemidd. meeropbr. in % % v.
kolom 3

onbtr.
14
16
15
16

19
22
21
22

Tabel 3 — Rentabiliteitsoverzicht regionaal rijstbemestingsonderzoek district
Suriname
Kolommen a = c/c velden waarop in het betreffende object vergeleken bij de
verbouw van het onbemeste practijkras, winst is gemaakt.
Kolommen b = gemiddelde nettowinst van de bijbehorende velden in kolom
a, in Sf. per ha.
Grond-

practijkrassen

Aantal

ras Dima

„___*.

P
b

a
KA/YR
KA/Y
KA/R
zakl
Ie

6
16
11
10
10

17%
56%
55%
60%
20%

NP

ƒ
„
„
„
„

a

9 6 . - 33%
38.— 4 4 %
48.— 2 7 %
20.— 3 0 %
11.— 3 0 %

ƒ
„
„
„
„

b

a

23.—
40.—
40.—
56.—
12.—

83%
63%
64%
50%
50%

b
)
,
.
.
,

NP

P

O

63.—
44.—
42.—
81.—
54.—

a
67%
88%
55%
70%
90%

b
ƒ 101.—
„ 48.—
„ 84.—
„ 53.—
„ 38.—

a
33%
75%
45%
60%
80%

b
ƒ 150.—
„ 60.—
„ 74.—
„ 79.—
„ 37.—

grondsoorten, uitgezonderd bruingevlekte klei. Alleen op dit (beste) bodemtype
produceerde Dima gemiddeld steeds evenveel of meer dan de huidige practijkrassen. Weliswaar waren de in deze alinea bedoelde verschillen vrijwel nooit
wiskundig betrouwbaar. Toch wordt echter ook uit deze gegevens steeds duidelijker dat een hoogwaardig maar gevoelig en veeleisend nieuw ras als Dima
(Japonicabloed), onder de ongunstige omstandigheden van de kleinlandbouw,
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wat de produktie betreft in het algemeen niet tegen de huidige practijkrassen
op kan. Dit kwam ook reeds in de resultaten van het regionale bemestingsonderzoek in Nickerie in 1959 tot uiting (zie jaarverslag 1959). Het geldt
des te meer op de arme en geheel van regen afhankelijke gronden van het
Kwattalandschap. Dat dit feit eerst door regionaal onderzoek met beide rastypen en op ruime schaal, geconstateerd kon worden, bewijst het practisch belang van dergelijk onderzoek onder practijkomstandigheden.
3. Zowel Dima als de practijkrassen reageerden vrijwel steeds duidelijk positief op P, en nog sterker op N P (dus ook een positieve reactie op toevoeging
van N naast P ) . Deze P- en NP-effecten waren meestal betrouwbaar of zeer
betrouwbaar. De reactie van de practijkrassen op deze bemestingen (P tot
16%, N P tot 27%) viel dus erg mee. Zowel de reacties op P (tot 27%) als
op N ( N P tot 38%), waren bij Dima in het algemeen echter sterker dan bij
de practijkrassen. Ook bij Dima bleef de reactie op toevoeging van N (naast
P) echter vrijwel steeds achter bij die op P alleen, (dit in tegenstelling tot
1959). Het verschil N P - P was bij beide rastypen dan ook vrijwel steeds onbetrouwbaar.
4. Bemeste Dima produceerde in het algemeen meer dan de onbemeste practijkrassen. Betrouwbare verschillen in dit opzicht, kwamen echter alleen voor
waar de Dima met N P werd bemest. Ook de verschillen NPDima - P practijkrassen waren steeds onbetrouwbaar.
5. Bij beide rastypen waren de bemestingseffecten het zwakst op de vruchtbare bruingevlekte klei, het sterkst op de (het meest voorkomende) geelgevlekte klei, doch ook op de overige grondsoorten doorgaans goed.
6. Bij verbouw van de huidige practijkrassen liggen de beste kansen op winstgevende bemesting bij bemesting met uitsluitend P op geelgevlekte, roodgevlekte en zandige klei. Zelfs in deze (gunstigste) gevallen beliep het aantal
velden waarop met P winst werd gemaakt, bij deze rassen echter niet veel meer
dan de helft van het totaal, terwijl daarbij de gemiddelde winsten per grondsoort slechts varieerden van ƒ20.— tot ƒ48.— per ha.
7. Veel betere kansen en dat op hogere winsten en voor alle grondsoorten,
biedt daarentegen de verbouw van Dima in combinatie met P-bemesting. Deze
combinatie biedt over het geheel genomen duidelijk de beste perspectieven van
alle onderzochte objecten. Gemiddeld over alle grondsoorten werd hiermee
in % van alle gevallen een nettowinst gemaakt, waarvan de gemiddelden per
grondsoort varieerden van ƒ38.— tot ƒ 101.—per ha. Van betekenis is daarbij
nog dat op geelgevlekte klei, zandige klei en leem, die tezamen het overgrote
deel van het rijstareaal in het Kwattalandschap innemen, de aantallen winstgevende velden 70—90% van het totaal beliepen.
8. Ook onbemest of bemest met N P bood Dima trouwens vrij goede mogelijkheden voor winst (onbemest vooral op bruingevlekte klei, met N P vooral op
de zandige gronden). Dat Dima ondanks de lagere produkties, over het geheel
dus betere financiële resultaten afwierp dan de kleinlandbouwrassen, is vnl.
het gevolg van de hogere verkoopwaarde of garantieprijs van het Dimaprodukt.
Dit houdt in dat deze gunstige resultaten slechts te verwezenlijken zijn, indien
een afzet verzekerd is waarbij deze hogere prijzen inderdaad gemaakt worden.
Extra uitgaven voor cultuurmaatregelen vereiste Dima in dit onderzoek vrijwel
niet. Dit komt waarschijnlijk vooral door het dichte plantverband en het feit
dat de bibit dit jaar relatief goed uittrok. Bovendien zijn er wat dit laatste
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punt betreft wel perspectieven voor een weinig kostbare verbetering (zie bibitteelt, pag. 30).
9. De rentabiliteit van P- en NP-bemesting zal in werkelijkheid nog beter
kunnen zijn dan in tabel 3 tot uiting komt, daar ook het volgend jaar nog van
deze P-gift geprofiteerd kan worden (zie nawerking fosfaat, jaarverslag 1959
p. 31). Mogelijk ook kan met kleinere P-giften volstaan worden. Hiervoor
is nader onderzoek nodig.
10. Men realisere zich dat de in deze punten vermelde resultaten van dit
onderzoek betrekking hebben op het Kwattalandschap en niet op het Nickerielandschap.
B. Andere bemestingsproeven
Aan Leiding 9a in district Suriname werd op rood- tot geelgevlekte klei een
grote rassen x bemestingsproef uitgevoerd ( V P 242). De rassen waren: Skrivimankoti, Holland 5023, Kretek, (practijkrassen, Indicatypen), Krakti, K8C/
HO/72/1 (Landbouwproefstation, nieuwe legervaste rassen met een goede vegetatieve groeikracht en veel blad), Dima en SML 81b/145 (sterke Japonicainslag, geringe vegetatieve groeikracht, bladarm). De lijn SML 77a/711
moest uitvallen omdat het zaaizaad van dit ras (afkomstig van het LP) zeer
onzuiver bleek te zijn. De bemestingsobjecten waren O - N - P - N P (200 kg za,
200 kg natf per ha). De proef was een blokkenproef met 28 objecten ( = 7 x 4
rasmestcombinaties) in 3 herhalingen. Ook in deze proef bleken de meest extreme nieuwe rassen als Dima en SML 81b, i.t.t. de goede resultaten bij de SML,
veel minder te produceren dan de practijk- of meer intermédiaire rassen. Dit
komt ongetwijfeld door de arme grond en de gebrekkige waterhuishouding.
De gemiddelde produkties namen zowel onbemest als bemest met N, P of N P ,
in de volgende volgorde af: Skk - Krakti - Kretek - K8C - Holland - Dima
81b. De verschillen tussen Skk en SML 81b bedroegen ongeacht de bemesting
vrijwel steeds circa 1000 kg/ha. Bij alle rassen was het P-effect zeer duidelijk (vrijwel steeds omstreeks 600 k g / h a ) . Het N-effect zonder P was uiterst
gering, en met P steeds veel kleiner dan het P-effect. Toevoeging van N (naast
P) was meestal dan ook niet rendabel, P alleen wel. Merkwaardig was voorts
dat SML 81b die in de Bernhardpolder steeds ± 8 dagen later is dan Dima,
in deze proef wederom ongeacht de bemesting, steeds ± 1 4 dagen eerder rijp
was dan Dima. Mogelijk gaat SML 81b onder niet optimale condities extra snel
over tot noodrijpheid, waardoor ook de produkties gedrukt worden. Misschien
speelt ook de terugslag door het overplanten een rol in deze richting (de SML
zaait uitsluitend direct in). De gemiddelde produktie van de hele proef was
2887 kg/ha 14% vocht met een m.f. van 1,4%.
De drie uit 1958 stammende P-nawerkingsproeven in district Suriname,
werden evenals in 1959 herhaald met Dima, doch alleen met N en zonder P.
Zowel de in 1958 toegediende dsup- als natf-giften (van elk naar rato van
30 en 60 kg P 2 0 5 / h a ) bleken thans zo goed als uitgewerkt. De giften hebben
dus één jaar een aantoonbare nawerking gehad (zie jaarverslag 1959). Deze
materie verdient verder onderzoek. Toediening van fosfaat om het andere jaar
lijkt echter tot de goed bruikbare mogelijkheden te behoren.
In een blokkenproef met 10 objecten in 2 herhalingen, ( V P 243) eveneens aan Leiding 9a, werden verschillende combinaties van dsup, natf, za en
ureum met elkaar vergeleken. Het effect van ureum bleek geringer dan dat
van gelijkwaardige hoeveelheden za. Dsup werkte naast N weer iets beter dan
28

iiatf naast N. Zonder N werkte natf iets beter dan dsup. Ook in de Bernhardpolder werden tot nu toe met ureum nooit betere resultaten bereikt dan met
za. De prijs per kg N is voor beide meststoffen ongeveer gelijk. Door het
hogere % N is het transport van ureum goedkoper dan van za. De distributie
op het veld is echter moeilijker. Ureum en dsup bieden vooralsnog zeker geen
voordelen boven za en natf, doch eerder het tegengestelde. Bij dsup komt dit
vooral door de veel hogere prijs van de meststof. Een gift van alleen natf (150
kg/ha) was ook hier het meest rendabel.
In Nickerie werd de permanente bemestingsproef V P 82 in de Van Drimmelenpolder voortgezet, dit jaar voor het eerst met direct ingezaaide SML 81b/
145. Deze proef is een latijns vierkant met de objecten O - N - P - N P (150 kg za,
150 kg natf per ha). Bij een gemiddelde blancoproduktie van 3218 kg/ha werd
zowel met N als met N P een betrouwbare en rendabele meeropbrengst van
2 3 % bereikt. De toediening van P naast N had dus geen effect en was financieel dus slechts nadelig. Ook P alleen had geen effect. Dat dit jaar het N effect duidelijker was dan ooit en elk P-effect uitbleef, hangt ongetwijfeld
samen met de raseigenschappen en de directe inzaai. Ten eerste reageren de
nieuwe rassen, en met name ook de lijn 81b in Nickerie beter op N dan de
vroeger in deze proef geplante practijkrassen. Bovendien ligt het voor de hand
dat een direct ingezaaid gewas van een weinig vegetatief groeiend ras, t.b.v.
een snelle sluiting en goede ontwikkeling, meer bij N gebaat is dan een overgeplant gewas (dat dus reeds in een gevorderd stadium in de grond komt) van
een sterk vegetatief groeiend ras, N bevordert immers vooral ook de vegetatieve
ontwikkeling. Daarentegen zal na overplanten, voor de regeneratie van het
wortelstelsel een grotere behoefte aan P bestaan. Verder onderzoek omtrent
de invloed van directe inzaai en overplanten op de mestbehoefte lijkt dus zeker
van belang te zijn.
Andere cultuurfactoren
Onder dit hoofd moet vermeld worden een oriënterende proef ( V P 246) inzake chemische bestrijding van kleine Eleocharissoorten, als E. [laccida, - sulcata en caribaea (fam. Cyperaceae). Deze schijngrassen zijn de laatste jaren
op vele plaatsen in het rijstareaal aangetroffen (distr. Commewijne, Suriname,
Nickerie), en wekken de indruk in de vorm van een zich snel uitbreidende,
zeer compacte en uiterst resistente vegetatiemat, een ernstig gevaar voor de
rijstteelt te kunnen worden. In de onderhavige proef zijn in de braakperiode
9 middelen elk in twee doseringen (de „normale" en een 2 maal zo grote) in
enkelvoud toegepast. De proef werd uitgevoerd aan de Tout-lui-fautweg (distr.
Suriname) op Heigrond met een dichte mat van E. caribaea. Toegepast werden
van DOW. Esteron brushkiller, Weedkiller 40, Esteron Ten Ten, Esteron 245,
M C P A en Dowpon, Van SHELL: bruskiller, M C P A en Weedkiller Q. Het
resultaat was dat alleen Dowpon in de hoge dosering (20 kg/ha) effectief
bleek te zijn. Alleen in dit object werd het onkruid geheel gedood, en kwam het
tot thans toe (een jaar na de behandeling) niet meer op. Het middel is uiteraard niet gedurende de rijstteelt toe te passen, daar het ook de rijst doodt, en
is bovendien zeer kostbaar. Indien een eenmalige toepassing het terrein voor
enkele jaren schoon kan houden, kan dit voor een geïnvesteerd perceel echter
wel degelijk lonend zijn. Enkele proefsnitten in de rijstaanplant die na de bespuitingen volgde, gaven voor het Eleocharis-viije Dowpon-object (20 kg/ha)
een meeropbrengst van 100—150% aan. Verder onderzoek omtrent dit onderwerp moet noodzakelijk geacht worden.
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Bibitteelt
Met het oog op de goede mogelijkheden die een ras als Dima in 1959 en 1960
met bemesting in het Kwattalandschap bleek te hebben, alsmede i.v.m. de goede
perspectieven die de lijnen SML 81b en SML 77a in Nickerie bieden, is het van
veel belang de moeilijke uittrekbaarheid van de bibit van deze nieuwe rassen
zo mogelijk te verbeteren. Zeker in het van regen afhankelijke rijstareaal in het
Kwattalandschap, maar ook in Nickerie, is overgang op directe inzaai nl. nog
slechts in beperkte mate mogelijk. Er zijn daarom door techn. ambt. L. B. R A K TOE in Nickerie een tweetal proeven uitgevoerd ( V P 261 en V P 262, W a l deck), waarin wij ons georiënteerd hebben omtrent de betekenis die enkele
cultuurmaatregelen op het kweekbed kunnen hebben voor de uittrekbaarheid.
In deze proeven (op zware klei) werd gewerkt met de rassen Dima, SML 81b
en SML 77a en als vergelijkingsmateriaal Skk en D 110. In V P 261 werden
verschillende combinaties van grondbewerking, watervoorziening en ras onderzocht, in V P 262 van zaaimethode (normaal en poten), organisch materiaal
(rijstkaf) en ras. Beide proeven waren blokkenproeven in twee herhalingen.
Als voornaamste maatregel ter beperking van het breukpercentage, kwam in
deze proeven wel naar voren: het door de grond werken van rijstkaf (bv. 100
of 150 kg/ha, t.b.v. een betere bibitgroei eventueel aan te vullen met een evengrote tot twee maal zo grote hoeveelheid gebrand kaf). Voorts gaven ook
poten (10—30 zaden per plaats) en „laat" overplanten (6 weken in vergelijking met 4 weken na inzaai) minder breuk. De indruk werd verkregen dat
door combinatie van deze maatregelen en wat voorzichtig trekken, de breukpercentages tot zeer geringe waarden kunnen worden teruggebracht. Dit geldt
voor kleigrond zonder veel pegasse. Bekend is nl. dat op pegasserijke grond
het probleem van moeilijke bibituittrekbaarheid nauwelijks bestaat. Van de
drie beproefde nieuwe rassen trok SML 77a in het algemeen het best uit, Dima
het slechtst. Skk en D 110 trokken steeds goed uit. Verder en diepergaand onderzoek van deze kwestie is noodzakelijk. Daarbij is vooral ook bestudering
van het verband tussen groeiomstandigheden, anatomie en morphologie van de
plant, en breukgevoeligheid wenselijk.

Rotatie
De twee in 1958 opgezette rotatieproeven inzake afwisseling van rijst met
diverse andere gewassen op ruggen en vlakke grond ( V P 210 en V P 211, met
T E R HORST en DIRVEN, zie jaarverslagen 1958 en 1959), moesten helaas omstreeks het begin van het jaar worden opgegeven. Voor V P 211 was het betreffende stuk grond (zandige klei) ongeschikt en onvoldoende representatief
gebleken, voor V P 210 stond het terrein ons niet langer ter beschikking. Na
de aanstaande afsluiting van het sinds 1956 lopende onderzoek cultuurfactoren
rijst, is een nieuwe opzet van enkele van dergelijke proeven zeer gewenst. Deze
proeven dienen dan zoveel mogelijk een permanent karakter te krijgen.
In samenwerking met Ir J. G. P. DIRVEN werden dit jaar t.b.v. het onderzoek
inzake veeteelt en grasland in ons rijstareaal, in district Suriname twee proeven uitgevoerd ( V P 247 en V P 248), waarin getracht werd na te gaan of en
in hoeverre het regelmatig wegsnijden van een natuurlijke grasvegetatie in de
braakperiode, invloed heeft op de produktie van het volgende padigewas. Dit
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waren blokkenproeven met 2 objecten: braakvegetatie ongemaaid gelaten resp.
regelmatig gekapt en verwijderd. V P 247: 6 herhalingen, vakgrootte 12 x 12
m 2 , op klei aan Leiding 3a. V P 248: 8 herhalingen, vakgrootte 6 x 12m 2 , op
zandige klei aan de Rahimalweg. In de regentijd werden beide velden beplant
met Dima. In beide proeven bracht de padi na regelmatige verwijdering van de
braakvegetatie gemiddeld iets doch onbetrouwbaar meer op dan na de ongemoeid gelaten braakvegetatie. De resultaten zijn dus niet duidelijk, temeer omdat de padi op V P 247 door een noodgedwongen te natte en late grondbewerking, slecht groeide en produceerde.

2.1.2 Selectie (J. J. MASTENBROEK en A. H. VAN

DIJK)

De bewerking van het selectiemateriaal werd voortgezet volgens dezelfde
methode als in voorgaande jaren.
Kruising
Het fors groeiende en goed producerende ras Holland 5023 en enige lijnen
hieruit hebben een korreltype dat in export-kwaliteit ver achter staat bij de
nieuwe rassen. De meeste dezer hebben echter een trage jeugdgroei, waardoor
de aanplant langzaam sluit, hetgeen voor de overplantmethode ongewenst is.
Daarom werden 5 kruisingen gemaakt tussen Holland 5023 en enige K12C
lijnen, die een mooie korrel en glad kaf hebben en bovendien ook snel groeien.
Holland-lijnen en K12C/53 werden voorts gekruist met 3 hoog producerende
SML-lijnen nl. 81b/25, 140/4/1/2/10 en 242/6/1/1.
Mendelings

aanplantingen

In de proeftuin Oryza werden 58 populaties in F3 stadium geplant. Hieruit
werd door positieve massaselectie zaad gewonnen voor -de F4-populaties, die
in 1961 zullen worden geplant.
Plant selecties
Ruim 1660 selecties werden onderzocht (proeven C T 60-6, 8 en 9). De 729
nummers van proef 6 moesten alle als lijn worden afgekeurd, meestal omdat ze
nog te onzuiver waren. Hieruit werden echter 1525 nieuwe selecties gemaakt.
Uit andere lijnen kwamen nog 1300 en uit de F-3-populatie in de proeftuin
Oryza nog 1656 plantselecties voort.
Colchicine- en Xmutanten
Uit dit, in het vorig verslag (p 37) genoemd, materiaal werden uit de aanplant van 1960 20 lijnen aangehouden; uit de afgekeurde lijnen werden 143
plantselecties genomen.
Observatie-aanplantingen
In dit stadium werden 149 lijnen en 7 introducties uit Demerara onderzocht
(CT60-5). Hieruit werden 60 lijnen aangehouden, waarvan er 25 werden opgenomen in rassenproeven (CT60-12 en 13). De overige aangehouden lijnen
zullen in 1961 worden onderzocht.
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Introducties
In het kader van het onderzoek inzake resistentie tegen Hoja Bianca ontvingen wij van het U.S.D.A. (Dr R, ADAIR, Beltsville) een dubbel stel van
101 nummers, behorende tot de z.g. „Uniform Hoja Bianca nursery-1960".
Eén stel nummers werd onderzocht door de Stichting voor de Ontwikkeling
van Machinale Landbouwbedrijven in Suriname te Nickerie; het andere werd
in de Cultuurtuin uitgeplant. In de laatsgenoemde groep werd slechts in één
nummer Hoja Bianca geconstateerd. Aangezien echter deze ziekte in de Cultuurtuin slechts sporadisch voorkwam, geeft deze proef geen aanwijzingen omtrent de resistentie van de onderzochte rassen. W e l bleken de uit het buitenland afkomstige rassen bijna alle seizoenbloeiers te zijn, zodat zij niet in aanmerking komen voor cultuur onder Surinaamse omstandigheden.
Rassenproeven
In totaal werden 76 rassen onderzocht in proeven met 4 tot 6 herhalingen.
Aangezien wij nu in de SML rassen 81b en 140 over hoge producenten beschikken, werden deze naast Skrivimankoti en Dima als standaard in de proeven opgenomen. Van deze SML rassen kan worden vermeld, dat zij in de
meeste rassenproeven te Oryza betrouwbaar meer opbrachten dan Dima en dat
zij de Skrivimankoti in productie evenaarden. In de betrokken proeven werd
bemest naar de rede van 100 kg za/ha.
In 4 van de 5 rassenproeven in de districten bleek het ras Paquita, in 1958
uit Cuba geïmporteerd, de hoogste producent te zijn. Dit ras heeft een korrel
die iets rechter en meer hyalien is dan die van Skrivimankoti; de habitus van
deze beide rassen is vrijwel gelijk, zodat Paquita desgewenst gemakkelijk de
Skrivimankoti zou kunnen vervangen. De rassen zullen in 1961 in meer proeven
met elkaar worden vergeleken.
Het eveneens uit Cuba geïmporteerde ras Alba heeft in proeven in de Cultuurtuin een goede indruk gemaakt. Het vertoont ook veel overeenkomst met
Skrivimankoti (de korrel is echter iets groter) en het zal volgend jaar in verscheidene proeven daarmede worden vergeleken.
Het ras Krakti heeft reeds enige jaren achtereen hoge opbrengsten behaald
in het district Saramacca. Het is wenselijk dat dit ras op grotere schaal wordt
vergeleken met de plaatselijke rassen en met de hierboven genoemde.
Een overzicht van de rassenproeven in de districten is gegeven in tabel 4.
Zaadteelt
Origineelzaad
In de proeftuin Oryza werd in 1960 origineelzaad gekweekt van Skrivimankoti (5590 kg), Holland 5023 (4450 kg) en Dima (2250 kg). In de Cultuurtuin
werd origineelzaad aangemaakt van DUO (800 kg), 81b/25 (680 kg) en
140/4/1/2/10
(582 kg).
Conrracffee/r
Ten behoeve hiervan werden de volgende hoeveelheden origineelzaad uitgegeven: Skrivimankoti 1514 kg, Holland 5023 1531 kg en Dima 300 kg. Van
deze rassen werd teruggekocht respectievelijk 54566 kg, 11740 kg en 16592 kg.
Evenals in vorige jaren is wederom gebleken, dat vele landbouwers zich niet
aan de gemaakte afspraken houden. Vaak werd het gecontracteerde areaal niet
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ingeplant of er werd te weinig aandacht besteed aan het kweekbed, waardoor
verontreiniging optrad. Sommige landbouwers hadden hun opbrengst reeds voor
de oogst toegezegd aan schuldeisers. In een geval werd vermenging met rijst
van de vorige oogst geconstateerd.
Tabel 4 — Rassenproeven in de districten in 1960
Opbrengsten in kg/are en in % van de Standaard.
Kronenburg
Kg/are
A Skrivimankoti
B 5096/25/15
C 5096/73/6
D K8c/140/26
E K8c/140/29
H Paquita
I SML 77a/711
K SML 81b/14
L DUO

%

42,8
37,1
39,0
38,2
39,8
44,9
42,4
43,2

100
86,7
91,1
89,3
93,0
104,9
99,1
100,9

—

—

Sar. polder
Kg/are

%

37,1
29,6
36,0
30,7
30,1
41,3
36,0

100
79,8
97,0
82,7
81,1
111,3
97,0

—
—

—
—

La Poule
Kg/are
44,0
42,3
46,1
41,6
38,5
46,8
42,2
47,5

%
100
96,3
104,8
92,4
87,6
106,4
96,1
108,1

Corant. pold.
Kg/are
56,8

—

48,9
45,0
44,7
56,2
55,5
53,6
60,7

%
100

Hamptenc.
polder
Kg/are
35,9

— —

86,1
79,2
78,7
98,9
97,7
94,4
106,9

34,7
34,0
32,7
42,9
37,5
41,1
37,2

%
100

—

96,7
94,7
91,1
119,5
104,5
114,5
103,6

Door de productie van zaaizaad in eigen hand te nemen zou men met minder
kosten een beter resultaat kunnen bereiken. Aan het Departement van L V V
werd dan ook een voorstel gedaan om het terrein van de proeftuin Oryza voor
dit doel met 100 ha te vergroten.
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2.2.

P E U L V R U C H T E N (Ir K. TER HORST)

2.2.1 Onderzoek cultuurfactoren
Pinda (aardnoot, Arachis hypogaea L.)
Bemesting
Als volgende stap in het bemestingsonderzoek ten behoeve van de pindagronden, werd in 1960de nawerking van de in 1959in proeven toegediende
mestgiften nagegaan. De opbrengsten, uitgedrukt in kg/are, zijn weergegeven
in tabel 5.Depermanente kalktrappenproef DH 17,-waarvan in het vorig jaarverslag op pag.41 melding werd gemaakt, werd voortgezet. Abusievelijk werd
in begin 1960de verkeerde helft van hetvak bemest, waardoor het tijdstip dat
interessante vergelijkingen kunnen worden getrokken, enige seizoenen is vertraagd. Het hoofddoel van de proef, na te gaan hoe zandgrond zal reageren
op eenbij ieder pindagewas toegediende gift van kalk, kan echter toch worden
vervolgd. Deopbrengsten van deze proef, in kg/are, staan in tabel 6. De cijfers
van de tabellen 5 en 6 komen niet geheel overeen met die van tabel 11 en 12
in jaarverslag 1959.Decijfers werden thans overgenomen uiteennog te publiceren mededeling vanhet Landbouwproefstation „Onderzoek naar de bemesting
van pinda inSuriname", voor welke publicatie deopbrengsten nogmaals nauwkeurig werden omgerekend per are. In de mededeling zijn de conclusies en
aanbevelingen vastgelegd, waartoe het onderzoek sinds 1951 heeft geleid. De
meeste proeven gaven positieve bemestingseffecten te zien. Het interpreteren
van deze resultaten in meer algemene zin vergt een groter aantal proeven in
meer seizoenen en een dieper inzicht in de eigenschappen van de zandgronden.
Met het doel dit inzicht te verwerven werd het Onderzoek naar het Effect
van Cultuurfactoren (O.E.C.) bij pinda opgezet, waarbij op 150 à 200 veldjes
zes series groei- en produktiewaarnemingen werden gedaan. Een gedeelte van
de resultaten werd in de genoemde mededeling geanalyseerd. Toch weten wij
nog maar weinig van de boniteit van de Surinaamse zandgronden. De conclusies uit de bemestingsproeven moeten daarom worden beschouwd als praktijkaanwijzingen voor het bereiken van hogere opbrengsten en niet als de aanbevelingen voor deoptimale bemesting.
De zandgronden van Suriname zijn tamelijk arm aan voedingsstoffen. Toch
zijn er wel regionale verschillen aan te wijzen, dieo.a. in de pH tot uiting komen. De pH-waarnemingen van het O.E.C, werden verdeeld in twee groepen,
namelijk ten Noorden en ten Zuiden van de zogenaamde schelpgrens, methet
volgende resultaat:

ten y van de schelpgrens

Aant. waarn.
54
16

pH(H20)
5,92
5,36

pH(KCl)
4,62
4,12

De schelpgrens is een denkbeeldige lijn, dievan O N O naar W Z W door de
jonge kustvlakte loopt; ten Noorden van deze lijn komen schelpafzettingen
voor, ten Zuiden ervan niet. In district Saramacca liggen alle gronden bij
Groningen en ten Westen daarvan benoorden de grens. Alle overige, bijvoorbeeld Dirkshoop, La Poule en Kampong Baroe, liggen bezuiden de grens. Het
is bekend dat in Saramacca de opbrengsten in W e s t over het geheel genomen
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hoger liggen en dat de cultuur er veel langer kan worden volgehouden dan in
Oost. Dat er een verband bestaat tussen pH en opbrengst, werd in jaarverslag
1959 op pag. 41 reeds aangetoond.
De bemestingsproeven stemmen daarin overeen, dat bemesting met mengmest
5-10-10 en kieseriet, zowel ten Noorden als ten Zuiden van de schelpgrens en
op het Lelydorpplan, meestal wel belangrijke meeropbrengsten gaf. De opbrengstverhogingen ten gevolge van een gift van 200 kg mm 5-10-10 en 50 kg
kieseriet per ha, bleken in rechtlijnig verband te staan met het opbrengst niveau.
Hierover werd reeds in het jaarverslag over 1958 op pag. 32 gerapporteerd.
De regionale bodemverschillen komen wel tot uiting in het effect van kalk. Het
werd in de meeste proeven toegediend in de vorm van „ground calcic limestone" (50% C a O ) . Ten Noorden van de grens werd hiermee wel effect verkregen, doch minder dan ten Zuiden ervan. In één proef op het Lelydorpplan
was het effect van kalk (gips) te verwaarlozen, maar in een andere proef was
het effect (limestone) daarentegen groot. Ten Noorden van de schelpgrens zal
500 kg kalk wel voldoende zijn, ten Zuiden ervan kan men beter 1000 kg geven.
In slechts één proef werd de uitwerking van „ground calcic limestone" vergeleken met die van gemalen schelpen. De uitkomsten zijn van groot belang.
Het proefveld lag op een schelphoudende rits. Er kwamen in de bovengrond
geen schelpfragmenten voor, wel beneden 1 m diepte. Het mag merkwaardig
heten, dat er in het betreffende proefveld nog enig effect van Ca optrad. Het
effect von limestone was klein en niet betrouwbaar. Gemalen schelpen echter,
zowel de grovere fractie van 420-1190 micron, als de fijnere van 120-420 micron, deden de opbrengst betrouwbaar stijgen. De uitkomsten van deze proef
geven een sterke aanwijzing, dat met meer voordeel fijne gemalen of gestampte
schelpen (50% CaO) kunnen worden aangewend.
Met toediening van sporenelementen wenden effecten bereikt op jonge ontginniingsgrond, op sterk verarmde grond in de jonge kustvlakte en op de geologisch oudere grond van de oude kustvlakte. Het lijkt niet aangewezen, behalve
misschien in de oude kustvlakte, om sporenelementen op te nemen in het bemestingsadvies. Evenwel moet men in gevallen waar de bladkleur afwijkt of de
zaadzetting abnormaal verloopt, ook bedacht zijn op gebrek aan sporenelementen en meer in het bijzonder van Z n en Mo.
Andere peulvruchten
Vigna sinensis (L) SAVI ex HASSKARL (capucijners etc.)
Phaseolus radiatus L (katjang idjoe, mung, oerdi)
Glycine max (L) MERRILL (soja)
Vochttrappen op zandgronden
De opbrengstcijfers, die werden verkregen uit de permanente vochttrappenproef DH 18 te proeftuin Dirkshoop, waren door de algemene achteruitgang
van de bodemvruchtbaarheid en door het optreden van plaatselijke bodemvruchtbaarheidsverschillen van dien aard, dat ze niet geanalyseerd konden worden. De proef werd opgeheven zonder dat er resultaten van werden verkregen.
De grondwaterstandgegevens en de meteorologische waarnemingen zullen te
zijner tijd afgezien van de produkties, in een rapport worden verwerkt door
F. W . VAN AMSON M . S C .
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Boniteit van Lelydorpgrond, Onverdacht

bodemserie

In het gewas van Vigna sinensis, dat in het verslag over 1959 werd genoemd
op pag. 46, werden proefsnitten genomen, namelijk drie van slecht grooeiende
vakjes en drie van goed groeiende.
De opbrengsten, in kg droog zaad per are, waren:
Slecht

1
2
3
Goed
1
2
3

Opbrengst

PH(H20)

pH(KCl)
Gem. van 10 waarnemingen

6,85
2,08
7,42

4,64

3,84

9,23
18,22
16,94

4,93

4,08

De totale opbrengst van het veld, P M 16 op het Lelydorpplan, groot 2 ha, was
1186 kg.
Tabel 5 — Opbrengsten in kg/are van de bemestingsproeven met NPKMg
en Ca; mestgiften in kg/ha.
Proef 1 (proef 3 1959) — hoogliggend ritszand BK, district Saramacca

—
—

200

200
50
16,66
7,89
24,55
1% 3,76
2000
16,73
7,57
24,30

mengmest 5—10—10
kieseriet
opbrengsten
nawerking
cumulatief
D min 5 % 1,72; 1% 2,38
Ground calcic limestone
opbrengsten gemiddeld
nawerking gemiddeld
cumulatief
D min 5 % 1,19; 1% 1,64

D min cumulatief 5 % 1,27; 1% 1,75

Proef 2 (proef 4 1959)

hoogliggend ritszand B, district S; >aramacca

mengmest 5 --10—10
kieseriet
opbrengsten
nawerking
cumulatief
ground calcic limestone
opbrengsten gemiddeld
nawerking gemiddeld
cumulatief
geen betrouwbare verschillen
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—

14,50
15,61
6,88
7,90
21,38
23,51
D min cumulatief 5% 2,74;
1000
—
15,54
16,59
7,26
8,10
24,69
22,80

—
—
14,92
14,97
29,89
—
14,70
15,32
30,02

200
—
15,06
14,19
29,25
1000
14,57
15,94
30,51

200
50
15,28
15,83
31,11

300
50
16,76
7,66
24,42

500
50
17,90
7,88
25,78

300
50
14,03
16,67
30,70

500
50
13,89
16,50
30,39

Proef 3 (proef 5 1959) — hoogliggend ritszand B, district Saramacca
Gemalen schelpen 120—420 micron
—
1200
—
id. 420—1190 micron
—
—
1200
ground calcic limestone
—
—
—
opbrengsten
10,2
12,8
13,0
nawerking
9,7
10,0
10,8
cumulatief
19,9
22,8
23,8
D min opbr. 5 % 1,5; 1% 2,2
D min cumulatief 5 % 0,9; 1% 1,3

1200
11,7
8,8
20,5

Tabel 6 — Opbrengsten van de permanente kalktrappenproef D H 17 in kg
droge peulen per are
Bemestingsproeven met gedeelde vakken
tweede
derde
vierde
]I960
1.959
1960

Opbreng- Bemestingen Eerste beme;
sten
tingsproef
blanco
1959
proef
41957

+-

++

22,04 (1)
22,99 (2)

14,39
16,04

10,90
11,97

12,07
14,42

16,08
15,76

14,26
13,25

4,57
3,41

5,99
4,13

12,64
16,66

14.55
15,73

17,68

16,93

18,06

18,70

16,51

5,06

4,22

20,22

20,99

17,29

17,68

18,91

18,86

16,99

3,45

2,77

20,96

20,35

18,50

17,63

20,88

19,66

17,41

3,33

3,53

20,00

19,20

14,75

18,80

19,76

19,18

16,35

2,20

2,13

16,40

15,17

4,64
6,42

4,67
6,46

1,93
2,68

3,45
4,77

4,11
5,68

19,03 (3)
21,90 (4)
21,08 (5)
15,12 (6)

6,16

—

onbemest
volbemest
zonder kalk
volbemest +
500 kg kalk
volbemest +
1000 kg kalk
volbemest +
1500 kg kalk
volbemest +
3000 kg kalk
D min 5%
1%

—

H h

3,01

—

++-

+-++ +H

3,74

—

—

vijfde
1960

+-+++ ++

De volbemesting bestond uit 200 kg mengmest 5—10—10 plus 50 kg kieseriet per ha.

2.2.2 Selectie en introductie (R. R.

HUISWOUD)

Pinda (Arachis hypogaea L)
In de X5 en X6 generaties van het met röntgenstralen behandelde Matjan
zaad werd streng geselecteerd. De bestraling met 1000 r leverde in de X6
twee mutanten op met vele en grote tweezadige peulen. In een met 2500 r bestraalde lijn werden enkele mutanten ontdekt met overwegend driezadige peulen. In een strokenproef van de X5 werden de producties van de beste lijnen
vergeleken met die van Matjan; enkele daarvan bleken aanzienlijk hoger te
produceren.
De selectie van een aantal lijnen afkomstig uit de V.S.A., W e s t Afrika en
Indonesië werd voortgezet. Er werden een aantal bulklijnen uitgezocht, die
voor een voorlopige toetsing van het productievermogen in een strokenproef
vergeleken zullen worden.
Over de introductie van twee grootzadige variëteiten resp. uit de Dominicaanse Republiek en Brits Guyana valt nog niet veel te zeggen. De planten
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groeien goed en lijken van het bunchtype te zijn.
Een in begin 1960 uitgeplante grootzadige variëteit uit de V.S.A., die resistent moest zijn tegen de Cercospora-bladvlekkenziekte, bleek toch aangetast te
worden en werd bovendien afgekeurd wegens ongewenst creepertype en laatrijphei'd.
De vermeerdering en opzuivering van elitezaad werd wederom als routinewerkzaamheid uitgevoerd.
Soja (Glycine max MERRILL)
Teneinde de 11 bestraalde en geselecteerde nummers van Vada en Laris te
toetsen onder andere omstandigheden, dan in de Cultuurtuin heersen, werd in
het district Saramacca een rassenproef ingezet. De slechte opkomst zelfs na
drie maal inboeten, die het gevolg was van de droogte en een geringe kiemkracht van het zaad, maakte vergelijking van de objecten onzuiver. Uit de
meting van de peullengten kon echter geconcludeerd worden, dat deze enigszins
verschilden, doch dat de driezadigheid niet veranderd was. De meting van de
hoogte van de eerste vruchtdragende tak boven de grond toonde aan, dat de
lijnen Larix 1000 r/79 en Vada x 1000 r/68, die als de beste producenten beschouwd kunnen worden, bedoelde tak het hoogst droegen.. Hierdoor zijn ze
geschikter voor mechanische verbouw dan de rest.
Om tot uitgifte van deze variëteiten te komen zal in het komende jaar worden
begonnen met de vermeerdering van elitezaad.
Capucijner, etc. (Vigna sinensis, SAVI et HASSKARL)
Uit de productiegegevens verkregen van de rassenproef CT60—83 kon de
voorlopige conclusie getrokken worden, dat Capucijner LP 5403 A landras
zeer betrouwbaar meer produceerde dan de overige inheemse en geïmporteerde
cultuurvormen en rassen. Sublijnen uit LP 5403 A bleken niet hoger te produceren dan het uitgangsmateriaal.
Enkele nieuwe Giant Blackeye variëteiten uit Portugal en Griekenland,
waarvan de marktwaarde uitstekend lijkt, werden in het selectieschema opgenomen.
De stijgende vraag naar capucijnerzaaizaad maakte vermeerdering van elitezaad van LP 5403 A noodzakelijk.
Katjang idjoe, mungbean en oerdi (Phaseolus radiatus L)
In het in vorige jaren met röntgenstralen behandelde Phaseolus aureuszaad,
t.w. van het ras Jumbo Mung 710 werd een 1000 r mutant waargenomen, die
sterk vertakt is en 12 clusters van overwegend 10 normale peulen draagt. Een
andere lijn uit de 1000 r bestraling bevatte vele steriele planten.
Uit de strdkenproef CT60—96 bleek, dat een lijn van 500 r en twee van
1000 r meer opbrachten dan het overige materiaal. Zoals reeds in twee andere
strokenproeven werd waargenomen is in deze proef opnieuw gebleken, dat de
bestraalde lijnen een week eerder oogstbaar zijn.
In de gewone lijnen van de soorten Phaseolus mungo en Phaseolus aureus
werd streng geselecteerd. Het produktievermogen van de overblijvende lijnen
zal in een strokenproef getoetst worden.
De vermeerdering van de landrassen Trinidad Mung, jumbo Mung 710,
Katjang idpoe en Oerdi werd verzorgd.
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Nieuwe gewassen
De tot nu toe moeilijke export en beperkte binnenlandse afzet van soja,
capucijner en mungbeans maakte verandering in het selectiewerk noodzakelijk.
Gemeend werd de selectie en introductie te moeten richten op de 2 volgende
peulvruchten: Phaseolus vulgaris (bruine boon) en Pisum sativum (gele, groene
en bruine erwt), terwijl eveneens zaad van bunchtypen van Phaseolus lunatus
(sebijari) werd geïmporteerd. Bijgaande tabellen geven een overzicht van de
rasnamen en de herkomst van zaaizaad, dat ter observatie werd ontvangen van
instanties in de tropen en sub-tropen.
Deze rassen zouden bestand moeten zijn tegen ons warme klimaat.
Tabel 7 — Ontvangen rassen van Phaseolus vulgaris
Herkomst: Estacion Agricole Experimental
Antioquia 6
Antioquia 10
Boyaca 8
Cauca 31
Chile 27

„Tulio Ospina", Medellin, Colombia.
Mexico 6
Valle 9
Venezuela 50
Diacol Nutibara
Diacol Nima

Herkomst: Estacion Agricole Experimental de la Molina, Lima, Peru
Bayo
Negro
Cochacho
Plomo
Canario
Herkomst: Service de la Recherche Agronomique et de 1'Experimentation Agricole, Rabat,
Marocco
Selection C.R.A
Suisse Rouge
Coco Blanc Nain
Flageolet Rouge
Superphénix
Praque Nain
Beurre cent pour un
Flageolet Blanc
P H V no 331
Mayorguais
Herkomst: Departemento de Investigación
Antioquia 6
Antioquia 6/S-20
Antioquia 6/S7-3
Antioquia 6/S7-4
Antioquia 6/S11-3
Antioquia 6/S37
Mexico 142
Mexico 160
Mexico 184
Mexico 200
Mexico 219
Mexico 392
Mexico 452
Mexico 464
Mexico 466
Peru 62
Peru 70

Agropecuaria (D.I.A.) Bogota, Colombia
Chile 15
Ecuador 16
Estados Unidos 11
Estados Unidos 103
Estados Uuidos 105
Mexico 137
Brasil 4
Boyaca 4
Costa Rica 1
Huila 14
Cauca 31
Mexico 507
Linea 6
M. 233-3-1-1-1-1-2-1-1
Diacol nima
Antioquia 100
Bolivia 5
Cundinamarca 64

Herkomst: Argentinië
Bolita

Alubias
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Tabel 8 — Ontvangen rassen van Pisum sativum
Herkomst: Departemente de Investigación Agropecuaria (D.I.A.), Bogota, Columbia
Antioquial
Boyaca 1
Cundinamarca 1
Cundinamarca 2-MB
Cundinamarca 5
Cundinamarca 8
Narino 1-5
Narino 1-12
Narino 5
Santander Sur. 1
Alemania 1
Alemania 16
Alemania 17
Alemania 18
Alemania 24
Argentina 1
Argentina 2
Argentina 8
Argentina 11
Argentina 13
Australia 5
Australia 11
Australia 14
Australia 18
Australia 19
Australia 23
Australia 25
Australia 28
Australia 32
Australia 34
Australia 35
Australia 52
Australia 56
Australia 57
Brasil 3
Ecuador 1
Estados Unidos 4
Estados Unidos 8
Herkomst: Vegetable Crops Dept.,
Manoa Sugar B"6
PI 185183
PI 200155
Herkomst: Service de la Recherch
Marocco.
Merveille d'Anqleterre
Petit Procençal
„Rondo"
Mansholt's Pluck
Gloire de Quimper
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Estados Unidos 11
Estados Unidos 15
Estados Unidos 18
Estados Unidos 20
Estados Unidos 23
Estados Unidos 27
Estados Unidos 31
Estados Unidos 36
Estados Unidos 50
Estados Unidos 53
Estados Unidos 107
India 1
India 5
Inglaterra 5
Mexico 1
Peru 2
Peru 3
Suecia 1
Suecia 2
Suecia 15
Diacol Boyaca
Boyaca 3
Cudinamarca 4
Narino 3
Narino 6
Narino 7
Narino 8
Alemania 6
Australia 1A
Australia 39
Australia 40
Estados Unidos 80
Estados Unidos 93
Suecia 8
Suecia 9
Suecia 13

Agr. Expt. Sta., University of Hawaii
PI 203944
201390
205216
t Agronomique et de 1'Experimentation
Vert Imperial
Petit Breton
Petit Cévenol
„Clamart a 3 gousses"
„Flanrexqui"

Tabel 9 — Ontvangen rassen van Phaseolus lunatus
Herkomst: U.S.D.A. Crops Research Div. Beltsville Md. U.S.A.
Fordhook
Nemagreen
Thaxter
Herkomst: Estacion Agricole Experimental „Tulio Ospina" Medellin, Colombia.
Paquita
Herkomst: Argentinië
Manteca
Herkomst:
Large limas
Baby limas
Bush limas

U.S.A.
— Comellia Brand
—
„
„
— Dixie Brand

2.2.3 Bestrijding van ziekten en plagen
Bladvlekkenziekte van pinda
In een artikel voor de Surinaamse Landbouw werden de resultaten van proeven met Brestan (trifenyl tin acetaat) over het eerste halfjaar 1960 neergelegd.
Duidelijk kon worden vastgesteld, dat Brestan fungicide werîdng had tegen de
Cercospora bladvlekkenziekte van de pinda. Het langste toelaatbare interval
tussen twee bespuitingen met 18 gram Brestan per are kon niet goed worden
vastgesteld wegens de onbetrouwbaarheid der opbrengstverschillen. Eens per
week spuiten was, beoordeeld op het oog en aan het loofgewicht, duidelijk veel
effectiever dan eens in twee weken, terwijl het effect nog sterker terugliep
naarmate de intervallen langer werden genomen. Hieruit werd ook opgemaakt,
dat de nawerking van Brestan kortstondig is. In een proef waarin de doseringen werden gevarieerd, gaven de hoogste hoeveelheden, namelijk 18 en 20 gram
per are, de grootste reductie van het aantal bladvlekken. Er werd dus geen
optimale dosering gevonden. Het tijdstip waarop de eerste behandeling uiterlijk dient plaats te hebben, kan, zo bleek uit een proef voor de vaststelling van
dit punt, worden verschoven tot 8 weken na zaaidatutn.
Deze proef gaf tevens de indruk, dat men de behandeling tot het laatst
mogelijke moment moet uitstellen wegens een fytotoxische nevenwerking, die
alleen tot uiting komt in de opbrengsten. Het spreekt welhaast vanzelf, dat
deze gegevens niet voldoende zijn om er een praktijkadvies op te baseren en dat
het onderzoek ter bepaling van de optimale dosering van Brestan zal moeten
worden herhaald en uitgebreid.
Een oriënterende proef, in het tweede halfjaar 1960, gaf een aanwijzing
van de grotere effectiviteit van het tinpreparaat Hoechst 2799 boven Brestan
(Hoechst V P 1940). Tevens werd waargenomen, dat beide fungiciden, niet
alleen het aantal Cercospora bladvlekken reduceren, doch dat tegelijkertijd de
aantasting door de roestschimmel Puccinia arachides SPEG sterk verminderd
wordt.
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2.3

C I T R U S (Ir N. J. VAN SUCHTELEN)

2.3.1 Onderzoek cultuurfactoren
Bemesting
Bemestingsproef D H 2
Deze proef, gelegen op zandgrond in de proeftuin Dirkshoop, leverde dit
jaar een kleinere oogst dan in 1959. Van 178 bomen werden 108.134 sinaasappelen verkregen tegenover 180.000 in het vorige jaar. Alle bomen kregen
dit jaar 500 g kieseriet om het magnesiumgebrek te corrigeren. Dit is, helaas,
nog niet gelukt en daarom werd inhet afgelopen jaar geen kali gegeven; slechts
in de fosfaatrijen werd bemest naar rede van 1 kg natf. per boom.
De opbrengst is samengevat in tabel 10; bij de berekening zijn de Noordelijke randrij en de laatste rij buiten beschouwing gebleven in verband met een
duidelijk randeffect.
Tabel 10 — Opbrengst van de bemestingsproef D H 2 over de jaren 1957
t/m 1960 uitgedrukt in vruchten per boom en gemiddeld gewicht
der vruchten over 1960 in grammen
object

opbrengst in vruchten per boom

1957
K Mg
861
P K Mg 949

1958
263
390

1959
1060
986

1960
538
575

gewicht in g per vrucht
1960
204
199

De gemiddelden in de opbrengsten en in de gewichten zijn te gering om
een indicatie te geven over de werking van de bemesting.
Om een beter inzicht in deze werking te verkrijgen, werden van beide bemestingsobjecten bladmonsters genomen en ter analyse ingezonden bij het
BEDRIJFSLABORATORIUM VOOR GROND- EN GEWASONDERZOEK te OosterbeekNederland. De resultaten waren bij het afsluiten van het verslag nog niet ontvangen.
Het veld werd in 1955 en 1958 bekalkt naar rato van 2000 kg C a O / h a .
Aanvankelijk liep de pH ( H 2 0 ) van 4,3 op tot 5,9 om tegen eind 1959 weer
te dalen tot 5,2. In 1960 zette deze daling zich voort tot 5,0.
Demonstratieveld D H 16
Het naast de proef D H 2 gelegen zg. „demonstratieveld" D H 16, dat bestaat uit 38 sinaasappelbomen en dat geen enkele bemesting, zelfs geen sporenelementen, krijgt toegediend, bleef een fraaie staalkaart van gebrekssymptomen.
Door de late oogst is de opbrengst van dit veld nog niet bekend, doch het is
wel zeker, dat deze ver achter blijft bij het gemiddelde van D H 2.
Bemestingsproef V P 10
Deze proef te Slootwijk blijkt steeds minder aan het doel te beantwoorden.
Een groot bezwaar is nl. dat de aanplant niet zuiver is en blijkbaar uit 2 of 3
door elkaar geplante klonen bestaat. Nu de bomen volwassen worden, komen
de onderlinge verschillen in groei en habitus meer tot uiting en de eventuele
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bemestingseffecten worden hierdoor beïnvloed. Het werd daarom beter geoordeeld deze proef niet verder aan te houden.
Bemestingsproeven V P 141 en V P 193 op Geyersvlijt.
In deze proeven, beide gelegen op ikleigrond, is aan de groei van de bomen
nog geen duidelijk effect van de bekalking te zien; de gemeten verschillen in
omtrek waren niet wiskundig betrouwbaar. Aan het begin van het jaar werd
de routine kalkbemesting gegeven en aan het eind van het jaar werd wederom
de pH bepaald. Het verloop van de pH als gemiddelde van de 4 herhalingen
per object is als volgt:
object
(1 ) controle
(2)10 kg CaO/boom
(3)20 kg CaO/boom
(4) 2 kg natf.
10 kg CaO/boom
(5) 2 kg natf.
10 kg CaO/boom
(6) 2 kg natf. 20 kg CaO/boom

pH ( H 2 0 )
1958 1959 1960

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

4,1
4,2
4,3
4,1
4,1
4,8

4,2
5,5
6,2
4,6
5,5
6,1

Onkruidbestrijding
Het middel Q T ( S H E L L ) dat aanvankelijk veelbelovend leek tegen paragras
tussen de koedzoe, bleek voor dit doel toch niet geschikt omdat het door de
koedzoe niet verdragen wordt. W e l is Q T van waarde om de trenskanten van
grassen te ontdoen. Om ook het hier veel voorkomende baboennefi (Imperata
sp.) te doden is minstens een hoeveelheid van 4 1Q T op 10 1 water nodig per
500 m 2 ; meestal moet de behandeling herhaald worden om een volledig effect
te bereiken.
Het middel Simazin werd in de kwekerij beproefd. Indien een concentratie
van 5 g per liter tussen de planten werd gespoten was de onkruidgroei gedurende de proefperiode van 10 weken nihil. Aan de planten was geen schade
te bemerken. Ook op het blad van cacao, koffie en musa gaf deze concentratie
geen verbranding. Het middel werkt alleen tegen kiemend onkruid en de toepassing is door de hoge prijs vrij kostbaar. Voor kwekerijen, paden en eventueel voor boomspiegels zou het echter bruikbaar kunnen zijn.
Overige cultuurfactoren
Van de meeste proefvelden in de proeftuin Dirkshoop begon dit jaar de oogst
zeer laat en bij het afsluiten van het verslag zaten de bomen nog vol halfrijp
fruit. Wij hebben er van afgezien om uit de nog onvolledig beschikbare gegevens conclusies te trekken.
In de schaduwproef D H 12 werden geen wijzigingen gebracht, evenmin in
de plantdichtheidsproef D H 1. De bodembehandelingsproef D H 13 werd iets
aangevuld. Het leek al wenselijk om de vakken waar door machinaal wieden
een dichte grasmat was ontstaan en die waar door bewerking met de „RotaryHoe" de vegetatie zeer ijl was geworden, extra te bemesten. Daarom werd
hier na elke wiedrondgang c.q. grondbewerking een extra za-gift toegediend.
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2.3.2 Selectie
Daar in het nabij gelegen Venezuela onlangs de Tristeza ziekte werd geconstateerd en de in Suriname algemeen gebruikte onderstam zwe-oranje
(Citrus aurantium) gevoelig is voor deze virus ziekte, is het onderstam probleem voor ons nog meer urgent geworden.
Vanwege hun onvatbaarheid voor Tristeza zijn speciaal de Cleopatra-man~
darijn en de Litnào cravo van belang. In 1953 werden hiermede reeds drie
onderstamproeven aangelegd.
Proef V P 62 op kleigrond van plantage Slootwijk bestaat uit de sinaasappel
Kwatta op de onderstammen zure-oranje, Cleopatra en Litnào cravo. Een opname in 1960 toonde aan, dat op kleigrond de combinatie Kwatta/'Cleopatra
niet voldoet; van de oorspronkelijke 60 bomen bleken er nl. 21 te zijn afgestorven.
In deze proef lijkt daarentegen de combinatie Kwatta/Limào cravo beter te
voldoen dan op de zandgrond van Dirkshoop.
Het veld O H 6 te Dirkshoop gaf hetzelfde beeld als vorig jaar. Dit veld
bevat behalve de sinaasappel Kwatta ook de grapefruit Marsh seedless op de
driegenoemde onderstammen.
Het veld V P 61 op het Lelydorpplan is wel het beste van de drie proefvelden.
Dit type zandgrond is blijkbaar vruchtbaarder dan dat van Dirkshoop. Van
de omwonende bevolking wordt, helaas, veel overlast ondervonden; er wordt
fruit gestolen en niet zelden wordt er in de proef vee aangetroffen. Door de
grote afstand van het Proefstation is een effectief toezicht moeilijk te realiseren.
Uit de drie proeven kunnen wij dus voorlopig de volgende conclusies
trekken:
(1 ) Kwatta/Limào cravo is geen geslaagde combinatie
(2) Kwatta/'Cleopatra is ongeschikt voor kleigrond, maar lijkt redelijk op
zandgrond
(3) Marsh/Limào cravo voldoet redelijk op zandgrond
(4) Marsh/Cleopatra voldoet eveneens redelijk op zandgrond
Dat zure-oramje voor sinaasappel en voor grapefruit, zowel op zand als op
kleigrond uitstekend voldoet is ons uit de praktijk reeds bekend.
In de proef D H 6 werd de stamomtrek gemeten en de productie opgenomen;
in V P 61 werd alleen de stamomtrek; bepaald. De resultaten waren als volgt.
V P 61
stamomtrek in mm
Kwatta/ zure-oranje
Kwatta/'Cleopatra
Kwatta/Limào cravo
Marsh/zure-oranje
Marsh/'Cleopatra
Marsh/Limào cravo

292
270
243

DH 6
stamtrek in mm
192
161
112
241
205
235

vruchten
per boom
7
4
11
11
13
12

Om nieuwe onderstamproeven te kunnen inzetten werden zaden uitgelegd
van Wratcitroen, Caipira en Cleopatra.
In de proeftuin Dirkshoop werd een gedeelte van de oude aanplant gerooid
en herbeplant met oculaties van de boom Kwatta 1142/5, zodat hier een monokloon blok is ontstaan dat later als oculatiehouttuin kan dienen. Van enkele
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variëteiten die dreigden verloren te gaan werden nieuwe oculaties gemaakt.
In Suriname beschikken we thans over de volgende citrus-soorten en variëteiten (zie ook Meded. 19 en De Surinaamse Landbouw 1 : 7 1953).
Sinaasappelen (Citrus sinensis)
Lue Gim Gong
Kwatta 202
Kwatta 71
Parson Brown
Caipira
Pineapple
Indian river
Ruby
Sanford mediterranean
Jaffa
Lamb summer
Citroen — C. lemon
Bears

Shamouti
Surino
Valencia
Washington navel
Zoete oranje

Ponderosa

W r a t citroen

Marsh

Thompson

Wogluiji

Grape fruit — C. paradisi
Duncan
Pompelmoes — C. grandis
div. pompelmoes

Lemmetje — C. aurantifolia
Tahiti lime
Tee one lime
West- Indian lime

Spineless lime

Zure oranje — C. aurantium
Zure oranje zaailingen
Mandarijn — C. reticulata
Augustino
Gele king

Cleopatra
Rode king

Curaçaosche oranje

Minneola
Temple
Limao cravo (?)

Orlando
Troyer

Sucade — C. medica
Sucade
Kruisingen
Alamoen
Seminole
Umatilla

Citrus amplicarpa
Fortunella margarita (kumkwat)
Swinglea glutinosa
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2.3.3 Bestrijding ziekten en plagen
Als de belangrijkste plaag kreeg de roestmijt Phyllocoptruta oleivora ASH
de meeste aandacht. Aantasting hierdoor geeft het zg. gevlekte fruit dat, hoewel
inwendig van goede kwaliteit, voor de export niet geaccepteerd wordt. Afkeur
als gevolg van aantasting door de roestmijt kan aanzienlijk zijn. Zowel met
zwavel als met zineb kan een goede bestrijding worden verkregen. Door de
handel werden enige nieuwe middelen ter beproeving aangeboden; deze gaven
in de regel wel een goede doding van de mijten, maar aangezien spoedig daarna weer aantasting voorkwam, moest geconcludeerd worden dat de ovicide
werking gering was. Slechts chloorbenzilaat had een nawerking van 8 weken.
Tegen „scab" van zure oranje, veroorzaakt door Elisinoë fawcetti, werden
in de citruskwekerij enige middelen beproefd. Gedurende de regentijd werd elke
week en tijdens de droge tijd eenmaal in de 14 dagen gespoten met:
(1 ) controle
(2) 0,5% cupravit
(3) 0,3% zineb
(4) 0,2% T M T D
Reeds spoedig bleek door T M T D verbranding op te treden, zodat de concentratie teruggebracht werd tot 0 , 1 % . Later werd T M T D vervangen door
„Brestan" ( H O E C H S T ) , dat vrij gunstig werkte. Daar de onderstammen geoculeerd moesten worden, kon de proef niet doorgezet worden.
Tenslotte bleek Cupravit toch de beste bestrijding te hebben gegeven, zodat
dit middel gehandhaafd blijft. De zg. „kringetjesziekte" veroorzaakt door
Corticium areolatum is daarmede echter niet afdoende te bestrijden.
2.3.4 Behandeling van het product
Hoewel nog steeds de voor export bestemde vruchten door de SURINAAMSE
CITRUS CENTRALE ontsmet worden met het preparaat Dowicide-A (hexamine)
leek het toch wenselijk proeven te nemen met diphenyl. Deze stof wordt geïmpregneerd in papier toegepast, zowel om er de vruchten individueel in te wikkelen als om de krat ermede te bekleden.
Uit een proef genomen met 3 objecten in 6 paralellen, ieder van 50 vruchten,
bleek, dat vergeleken met het object onbehandeld het percentage bederf door
diphenyl werd gedrukt, zowel door bekleden van de krat als door wikkelen
van de vruchten. Het bekleden van de krat gaf een beter resultaat dan het
wikkelen maar het was nog niet zo effectief als de behandeling met Dowicide
gewoonlijk is.
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2.4

M U S A (Ir C. V. J.

SMALL)

2.4.1 Onderzoek cultuurfactoren
De t e e l t van b a c o v e n op rijstlamd
In het jaarverslag over 1959 (p. 58) is vermeld, dat in het proefbedrijf in de
Prins Bernhardpolder in november 1959 20 ha rijstland met bacoven werden
beplant; tevens werd aldaar medegedeeld dat getracht was de grond een redelijke structuur te geven door het verbouwen van de groenbemester Crotalaria
qumque[olia en door het toepassen van enige grondbewerkingen
De opkomst van de bacoven was goed, maar de groei was zeer traag; weliswaar verbeterde dit enigzins na het invallen van de regen en na bemesting,
maar gedurende de grote regentijd ging de aanplant weer sterk achteruit en
bleef verder onbevredigend.
Een der oorzaken van de slechte groei is aanvankelijk ongetwijfeld de droogte geweest; de mogelijkheid tot irrigeren moest nl. zeer voorzichtig en slechts
spaarzaam worden benut om te trachten de structuur in de bouwvoor te behouden. Voorts bleek het gewas een grote behoefte aan stikstof te hebben.
Reeds twee weken na bemesting met za viel er in de bemeste gedeelten een uitgesproken verbetering waar te nemen.
Gedurende de grote regentijd ging de in de bouwvoor bereikte structuur verloren, waardoor de ontwatering der bedden veel te wensen overliet. Ondanks
het feit dat de 70 cm diepe bedtrenzen droog geloosd konden worden, bleef
zelfs op de 3 m brede ruggen de grond veel te nat. Eveneens als gevolg van het
structuurverlies reageerde de grond scherp op de droogte, die in Augustus inviel, zodat al spoedig de planten verschijnselen van watergebrek vertoonden.
De structuur van de bouwvoor werd gedurende het gehele jaar door de bodemkundige gevolgd.
De thans opgedane ervaring wijst erop, dat door het jarenlang modderen ten
behoeve van de directe inzaai van de rijst een zo ernstig structuurbederf optreedt, dat het moeilijk is de grond in één jaar tijds weer geschikt te maken
voor de cultuur van bacoven. Met name was het opvallend, dat de door de
grondbewerking bereikte structuur in het geheel niet bestand bleek tegen de
grote regentijd. In dit opzicht gedraagt ex-rijstland zich geheel anders dan de
oude plantage gronden. Op de plantage Alliance bijv. waar in september 1958
de grond 30 cm diep gevorkt werd, bleef het gunstige effect hiervan tot in 1960,
dus na twee grote regentijden, nog duidelijk merkbaar.
De proeven met betrekking tot de omzetting van rijstland in bacovenland
zullen worden voortgezet, vooral omdat gebleken is, dat de physische toestand
van de grond langzamerhand toch wel beter werd. De vraag is echter, hoe deze
verbetering bevorderd en versneld kan worden. Het zal misschien nodig zijn
om na de rijst eerst enige jaren een gewas te verbouwen dat minder hoge eisen
stelt dan de bacove.
D e t e e l t v a n b a c o v e n op z w a m p l a n d
De inpoldering van 80 ha zwampland grenzend aan en gelegen ten Zuiden
van de Prins Bernhardpolder kwam in het voorjaar van 1959 gereed. In de
loop van de regentijd werden de trekkers (kavelsloten) gegraven en daarna
werd begonnen met het maken van de bedtrenzen, hetgeen gedeeltelijk met de
hand en gedeeltelijk machinaal geschiedde. In december 1959 werd van deze
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zwampontginning 16 ha beplant met Congo en met Lacaten. Grondbewerking
werd niet toegepast. Door de goede water- en luchthuishouding in de pegasselaag, die in dikte varieerde van 20 tot 50 cm, heeft de aanplant de voorjaarsdroogte zonder stagnatie in de groei doorstaan, terwijl in de regentijd ook geen
wateroverlast werd gevonden. In de tweede helft van de grote droge tijd, in de
maanden oktober en november werd driemaal bevloeid, door water in de bedtrenzen te laten.
De aanplant kwam einde mei, dus 6 maanden na het planten, in bloei en de
eerste bossen werden in augustus gekapt; de eerste oogst voor verscheping
vond plaats op 7 december, dus 9 maanden na het planten.
De t e e l t v a n b a c o v e n op o u d e p l a n t a g e g r o n d
Op oude plantage grond en wel in de proeftuin La Poule en op de plantage
Alliance werden dit jaar plantmateriaal vermeerderingen en enige proeven aangelegd. In de proeftuin La Poule is de ontwikkeling van het gewas, al naar de
standplaats, van zeer slecht tot zeer goed geweest. De beste groei deed zich
voor op de hoogst gelegen gedeelten, vooral op dammen en op hoger gelegen
bedden. Zie fig. 1.
Vier veldproeven, geplant op een lager gedeelte, moesten worden opgegeven
omdat in de grote regentijd, toen zware regenval samenviel met een hoge waterstand op de Saramaccarivier, in ernstige mate wateroverlast werd ondervonden.
Op Alliance was de groei veel minder dan in het vorige jaar. Een van de
redenen is ongetwijfeld geweest, dat hier geplant werd met uit het buitenland
geïmporteerd plantmateriaal dat rigoureus geschoond en tweemaal ontsmet was
en derhalve aan groeikracht had ingeboet. Verder ihad Alliance zowel in het
voorjaar als in het najaar minder regen dan gemiddeld.
Tussen de twee op deze plantage gelegen bacovenvelden werd weer hetzelfde verschil in ontwikkeling van de aanplant waargenomen als in 1959
(jaarverslag 1959 p. 57). In verband hiermede werd in het slecht groeiende
veld een grondverbeteringsproef ingezet, waarin wordt nagegaan of door verschillende wijzen van grondbewerking en door verbetering van de afwatering
enig resultaat bereikt kan worden. Op het dambed, beplant met Gros Michel,
is na een volledige grondbewerking tussen de stoelen de groei aanzienlijk verbeterd. Uit dit alles blijkt dat goede grondbewerking en een zeer diepe ontwatering voor de oude plantage gronden de belangrijkste eisen zijn.
B e d e1 v in g
Op ex-rijstland zijn de bacoven geplant op ruggen van 3 m, op bedden van
6 m en op bedden van 9 m, met en zonder moldrainage. Van enig effect van
de moldrainage is nimmer iets gemerkt, de drains konden ook reeds spoedig
niet meer worden teruggevonden.
Ofschoon, zoals hierboven reeds vermeld, de aanplant op oude rijst-gronden
geen succes was, konden als gevolg van de verschillende bedelvingen toch ook
verschillen in de ontwikkeling van het gewas worden waargenomen. De beste
groei deed zich voor op de 3 m brede ruggen. Daar op deze ruggen de grond
gedurende de regentijd ook de indruk maakte met water verzadigd te zijn, vermoeden wij, dat de betere groei voor een groot deel moet worden toegeschreven
aan de verdubbeling van de bouwvoor die bij het opwerpen van de ruggen tot
stand komt. Deze veronderstelling wordt gesteund door de waarneming dat
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op de 9 m brede bedden de groei van de middenrij duidelijk beter was dan
die van de kantrijen, welke laatste met tiet oog op de afwatering toch in het
voordeel waren. De 9 m brede bedden zijn al bij de aanleg enigszins bol gemaakt door machinaal een gedeelte van de bovengrond van de kanten naar
het midden te schuiven. In mindere mate is dit ook bij de 6 m brede bedden
gebeurd. Bij een gedeelte der bedden is nu getracht dit effect ongedaan te
maken door de bedden te splijten.
In de zwapontginning hebben de verschillende bedbreedten (4m, 6m en
8m) geen waarneembare verschillen in de ontwikkeling van het gewas tengevolge gehad. Op grond van verschillende overwegingen zijn evenwel de 6 m
brede bedden te verkiezen; op deze kan ni. de afstand tussen de rijen op 3 m
gehouden worden, hetgeen juist voldoende is om bij het vernevelen van olie
voor de bladziektebestrijding niet gehinderd te worden door de bladeren, terwijl
de grond nog voldoende beschaduwd blijft om de ontwikkeling van grassen
te beperken.
Bemesting
Tot nu toe zijn er geen opbrengstgegevens uit bemestingsproeven beschikbaar. De reden hiervoor is, dat dergelijke proeven of wel ontijdig gerooid
moesten worden om in de behoefte aan plantmateriaal te voorzien of dat zij
wegens mislukking, meestal tengevolge van wateroverlast, moesten worden
afgeschreven. Toch is uit diverse waarnemingen wel gebleken, dat de bacoven
op alle gronden een grote behoefte hebben aan stikstof. Misschien zal op de
pas drooggelegde zwampgronden in het eerste jaar geen stikstof bemesting
nodig blijken, maar ook daar is in het tweede jaar aan de kleur van het blad
duidelijk te zien, dat de N-voorziening niet meer optimaal is. In het proefbedrijf
is in het eerste jaar nagegaan of toevoeging van P, K of PK tot een opbrengstverhoging kan leiden; de resultaten zijn echter nog niet bekend.
De bemestingsproef met meelbananen op zandgrond in het Kwattagebied
werd ernstig gestoord door het optreden van de Kwattaziekte; slechts van iets
meer dan 25% der stammen kon een bos worden geoogst en het gemiddelde
bosgewicht was zeer laag. In deze proef werden de volgende bemestingen
vergeleken:
(1 ) 54 liter stalmest in het plantgat
(2) 36 liter stalmest in het plantgat + 300 g mm 12-10-18-2
(3) 18 liter stalmest in het plantgat + 450 g mm 12-10-18-2
(4) geen stalmest, 600 g mm 12-10-18-2.
De resultaten waren:
object
(1)
(2)
(3)
(4)

aantal bossen
19
34
30
23

totaal gewicht
153,5 kg
315,7
263,5
169,5

gewicht/bos
8,1 kg
9,3
8,8
7,4

Hoewel de cijfers van een dergelijke zwaar zieke proef met grote reserve
aanvaard moeten worden, zit er toch een duidelijke aanwijzing in, dat organische mest slechts gedeeltelijk door kunstmest kan worden vervangen.
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Snoei
Onder snoei verstaat men het regelmatig verwijderen van overtollige uitlopers, waarbij volgens een tevoren vastgesteld schema één of meer suckers
als opvolgsters van de moederplant worden aangehouden. In Suriname wordt
een snoeisysteem gepropageerd waarbij telkens na 4 tot 5 maanden een uitloper wordt aangehouden. Van de eerste uitlopers zullen in het proefbedrijf
van de Prins Bernhardpolder eind december 1960 de eerste bossen geoogst
kunnen worden.
W a t betreft de plaatsing van de „followers" is in het proefbedrijf aanvankelijk getracht, deze bij alle planten aan dezelfde zijde te laten staan, zulks
tot behoud van het plantverband. Deze methode leidde echter tot zeer grote
verschillen in leeftijd tussen de aangehouden uitlopers terwijl soms vanwege
de plaats minder goed groeiende suckers moesten worden aangehouden en
betere moesten worden verwijderd. Van deze methode is men daarom afgestapt en thans wordt de beste uitloper aangehouden, mits redelijk geplaatst,
dus bijv. niet te dicht bij de bedtrens.
Aanvankelijk zijn de uitlopers met een soort beitel diep weggestoken, zodanig dat verdere uitloop niet mogelijk was. Later werden zij naar het voorbeeld van bezochte bacovengebieden in het buitenland geregeld oppervlakkig
afgesneden. Beide methoden bleken achteraf vrij kostbaar; daarom werd een
proef genomen met chemische snoei. Hierbij worden de uitlopers oppervlakkig
weggesneden en het snijvlak wordt behandeld. In een kleine proef werd petroleum vergeleken met 2-4 D en gaf daarbij een beter resultaat. In het proefbedrijf zal dit experiment op grotere schaal worden uitgevoerd.
Onderzoek fotoperiodiciteit
Van de in de proeftuin La Poule uitgevoerde planttijden proef, die diende
om na te gaan of de bloei van de bacoven door de daglengte wordt beïnvloed
zijn de resultaten opgenomen in tabel 11.
Tabel 11 — Aantal dagen tussen planten en bloei en aantal gevormde bladeren van Lacatan bij verschillende plantdata
plantdatum
16-12-1958
16- 1-1959
16- 2-1959
16- 3-1959
16- 4-1959
16- 5-1959

gemiddeld aantal dagen
van planten tot bloei
332
320
366
334
333
338

gemiddeld aantal bladeren
gevormd voor de bloei
39
38
40
39
38
39

De proef werd uitgevoerd met nauwkeurig uitgezocht plantmateriaal van de
variëteit Lacatan, t.w. met swordsuckers van gelijke grootte en leeftijd. Tijdens
droogte werd bevloeid. Ieder vak bevatte 17 planten en per plantdatum werden
twee vakken geplant. De cijfers wijzen niet op het bestaan van enige invloed
van de hier voorkomende verschillen in daglengte. Merkwaardig is, dat de
planttijd 16-2-1959 enigszins afwijkt. Het verschil wordt veroorzaakt doordat
5 van de 34 planten tussen 400 en 422 dagen nodig hadden om in bloei te
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Fig. 5. Frequentie verdeling naar gewicht van de
Congo- en de Lacatanstammen uit dezelfde aanplant.
Zie pag. 51.
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komen en tussen 41 en 47 bladeren vormden. De oorzaak van de afwijking
is ons niet bekend.
2.4.2 Selectie en plantmateriaalvermeerdering
De vermeerdering van plantmateriaal ten behoeve van het proefbedrijf in de
Prins Bernhardpolder vond dit jaar plaats in de proeftuin La Poule. In december werden hier van de variëteiten Lacatan en Congo ieder 3000 knollen uitgeplant. Zoals reeds eerder werd vermeld, is de groei op de kweekbedden niet
overal even goed geweest en de vermeerderingsfactor 8 (na splijten van de
grote knollen, 10) die vorig jaar op Alliance bereikjt werd, kon hier niet worden verkregen. De behoefte van het proefbedrijf voor 1960 werd evenwel
gedekt, terwijl voor de aanplantingen van volgend jaar het bedrijf zichzelf kan
voorzien.
Op Alliance zijn de kweekbedden na ingeplant te zijn met het uit Martinique
geïmporteerde Poyo plantmateriaal overgedragen aan de zorg van de Afdeling
Projectbeheer van LVV, waar dit plantmateriaal ook voor bestemd was.
Alle door het proefbedrijf en het kernbedrijf „Santo Borna" gebruikte plantmateriaal werd tegen aaltjes ontsmet volgens de door C. A. Loos beschreven
methode *), waarbij de knollen na schoning gedompeld worden in een mengsel
van kopersulfaat oplossing, kalk en nemagon.
Variëteiten onderzoek
Overwegingen van commerciële aard hebben geleid tot het besluit om, althans
op de grotere bedrijven, een gedeelte van het in gebruik te nemen areaal met
de voor de Panama-ziekte gevoelige variëteit Gros Michel te beplanten. Op
twee bedrijven is reeds een belangrijk deel van het areaal door genoemde variëteit ingenomen en ook in het proefbedrijf zal een belangrijker plaats aan de
Gros Michel worden ingeruimd. Gehoopt werd, plantmateriaal hiervoor te
kunnen verkrijgen uit kavel 13 van het bedrijf zelf, maar bij onderzoek bleek
daar de Panama-ziekte voor te komen. Daarom werd het plantmateriaal gestoken uit een kleine vermeerderingsaanplant op Alliance die tot bijna twee
jaar na het planten nog steeds vrij was van Panama-ziekte.
Op de zwampkavels van het proefbedrijf is, overeenkomstig de verwachting,
de Congo met verschillende voordelen tegenover de Lacatan naar voren gekomen. Deze voordelen zijn:
(1 ) Congo komt twee tot drie weken eerder in bloei en kan overeenkomstig
eerder worden geoogst.
(2) Bij dezelfde rijpheidsgraad geoogst ligt het gemiddelde bosgewicht van
Congo ruim 10% hoger. (Zie fig. 5).
(3) Bij dit alles kan Congo (kleinere plant met korter blad) iets dichter geplant worden dan Lacatan.
(4) Stutten is bij Congo niet steeds nodig en als dit wel het geval is, is het
door de geringere hoogte van de plant goedkoper dan bij de Lacatan.
2.4.3 Bestrijding ziekten en plagen
De C e r c o s p o r a b l a d v l e k k e n z i e k t e
Nadat het Research Departement van deUNiTED

FRUIT COMPANY

het op-
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treden van phytotoxische verschijnselen en een daarmede samengaande productievermindering tengevolge van het gebruik van minerale olie bij de bestrijding van de bladvlekkenziekte wereldkundig had gemaakt, werd het toetsen
van diverse fungiciden, vnl. koperpreparaten en carbamaten in het werkprogramma opgenomen.
Er werd vooral aandacht besteed aan preparaten die volgens de z.g. „low
volume"-methode kunnen worden toegepast, maar ook Bordeauxse pap naar
rato van 600 l/ha werd in het proefschema opgenomen.
W a t betreft de producerende aanplantingen werd voorlopig geadviseerd
voort te gaan met de ziektebestrijding door middel van het vernevelen van olie,
doch wel aangeraden om de hoeveelheid terug te brengen van 17 tot 21 l/ha.
Intussen lijkt de door de U.F.C, vermelde phytotoxiciteit van de minerale olie
niet zo ernstig te zijn als de inhoud van de publicatie deed vermoeden, want
in alle bacoven producerende landen die wij bezochten, zowel in het Caraibisch gebied als in Centraal- en Zuid Amerika, wordt de minerale olie nog
steeds gebruikt en men is zich van geen nadelig effect bewust; ook bij de U.F.C.
wordt het onderzoek ter zake voortgezet.
De in ons jaarverslag 1959 (p. 62) vermelde phytotoxische verschijnselen
die optraden bij wekelijkse en twee-wekelijkse verneveling van olie blijken te
moeten worden toegeschreven aan de kwaliteit van de gebruikte olie. In belangrijke mate wordt de phytotoxiciteit van de olie bepaald door het zg. U.M.R.
getal (Unsulphonated Mineral Residue). Dit getal moet hoger liggen dan 90%.
De in 1959 gebruikte olie had daarentegen een U.M.R. getal van 8 3 % ; thans
heeft de in de handel verkrijgbare olie een U.M.R. getal van 95—96%.
In de proeftuin La Poule werd een proef genomen, waarin Bordeauxse pap,
koperoxychloride en koperoxydule vergeleken werden met olie. De toediening
van de Bordeauxsepap geschiedde met een motorspuit naar rato van 600 l/ha,
de andere middelen werden toegediend door middel van een motorrugvernevelaar; de koperpreparaten werden toegepast in een dosering van 600 g/ha in
12 1water en van de olie werd een zelfde hoeveelheid gebruikt. Bestrijding
met Bordeauxse pap bleek zeer arbeidsintensief en derhalve duur vergeleken
met de low-volume behandeling, maar was meer effectief dan de andere koperpreparaten. Vastgesteld werd, dat behandeling van 1 ha met Bordeauxse pap
12 manuren kostte à ƒ 0,40 d.i. ƒ4,80 iha. Daartegenover bleek het behandelen van 1 ha volgens de low-volume methode ƒ 1,00 per ha aan arbeidsloon
te kosten.
In de proeftuin La Poule gaf alleen de verneveling van olie een afdoende
bestrijding van de bladvlekkenziekte, terwijl met de thans gebruikte olie geen
vergiftigingsverschijnselen werden waargenomen. Verder was Bordeauxse pap
duidelijk beter dan koperoxychloride en koperoxydule.
Mogelijke oorzaken voor het falen der kopermiddelen zijn:
(1 ) de bestrijding kon pas vrij laat in het jaar begonnen worden
(2) nabijheid van infectiehaarden die niet geëlimineerd konden worden
(3) onvoldoende dosering of onvoldoende bekendheid met de techniek van
toedienen.
In het Proefbedrijf in de Prins Bernhardpolder geschiedde de bestrijding door
vernevelen van Cupravit (koperoxychloride) en Banacobre (koperoxydule) in
vergelijking met olie. De gehele aanplant bleef tot september bijna geheel vrij
van bladvlekken (aantastingskansen waren aldaar gering). In september evenwel ontstonden in de aanplant een viertal ziektehaarden die zich verrassend
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snel uitbreidden. Om verdere verspreiding tegen te gaan, werden de zieke plekken schoongemaakt, waarbij aangetaste bladeren afgekapt en buiten de aanplant verbrand werden, terwijl de frequentie van verneveling werd opgevoerd
tot éénmaal in de twee weken. Daar de ziektehaarden niet speciaal in de met
koper behandelde vakken voorkwamen, werd de koper behandeling gehandhaafd.
W a t de techniek van het vernevelen betreft wordt nagegaan op welke wijze
de beste bedekkingsgraad kan worden verkregen. Van de bedoeling om een
groter aantal middelen op individuele bladeren te beproeven kon door de late
aankomst der middelen nog niets komen. W e l werden de jonge aanplantingen
in stede van met koper of olie met zineb behandeld om de kans op stagnatie
in de groei zoveel mogelijk te voorkomen.
De voorgenomen waarnemingen t.a.v. de betrokken klimatologische factoren
moesten voorlopig achterwege blijven, aangezien het bestelde instrumentarium
nog niet was gearriveerd. Wederom kon ook dit jaar worden geconstateerd dat
de ziekte in de aanplantingen gedurende de droge tijd in hevigheid toenam,
terwijl buiten Suriname de ervaring is opgedaan dat de aantasting gedurende
perioden van droogte minder wordt.
P a n a m a z ie kt e
In kavel 13 van het Bacoven Proefbedrijf (8 ha) bleek bij onderzoek dat,
ofschoon nog geen uitwendige symptomen vielen waar te nemen, ongeveer 30%
der stammen door Panamaziekte was aangetast. Het plantmateriaal waarmede
deze kavel in 1959 werd beplant was betrokken uit een drietal aanplantingen
en was bij het rooien onderzocht op het voorkomen van zowel inwendige als
uitwendige symptomen. Ten behoeve van nieuwe proeven werden alle stammen in kavel 13 omgekapt en de stoelen vergiftigd met Na-arseniet.
Nematoden
Veiligheidshalve werd besloten het schoonmaken en ontsmetten van pZantmateriaal tegen wortelaaltjes tot routinemaatregel te maken. De ontsmettingswijze is reeds ander 2.4.2 ter sprake gekomen. Daar de werking van het nematicide slechts oppervlakkig is, dient de schoning zeer zorgvuldig te geschieden en
dit is zeer bewerkelijk. Waarschijnlijk zou het onderdompelen van het schoongemaakte materiaal gedurende 10 minuten in water van 50—60° C effectiever
zijn dan een chemische behandeling, maar hierbij bestaat de kans, dat de zijogen wier uitloop juist zeer gewenst is, gedood worden. Bij een proef terzake
bleek, dat van 5 maidensuckers alle ogen uitliepen na een warmwaterbehandeling als hierboven omschreven, maar dat bij swordsuckers en peepers alleen het
centrale oog uitliep.
In dit verband is ook nagegaan of oudere en jongere ogen na uit de knol gesneden te zijn nog konden uitlopen. Hierbij bleek, dat alleen goed gevormde
en gezwollen ogen uitliepen en dan nog alleen als zij een stuk van de knol bevatten dat tot wortelvorming in staat was.
Andere ziekten
In de proeftuin La Poule en op de plantage Voorburg kwam het veelvuldig
voor, dat de onvolgroeide bos afviel door het breken van de steel boven in de
schijnstam. Het verschijnsel is in de literatuur niet beschreven, doch het bleek
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wel bekend te zijn aan de landbouwkundige van de UNITED FRUIT COMPANY,
eveneens bij de variëteit Lacatan. Het werd door hem aangeduid met de naam
„breakneck disease". Deze ziekte veroorzaakte ook reeds schade in de proefvelden van de Surinaamse Bananen Maatschappij (1936) eveneens in de Lacatan.
Vruchtdragende stammen uit een aanplant werden inwendig onderzocht om
na te gaan of op de plek waar de breuk meestal optreedt afwijkingen konden
worden gevonden, evenwel zonder succes. Ook pogingen om microorganisinen
te isoleren leverden voorhands geen resultaat op.
In het later afgeschreven bemestingsproefveld te Voorburg veroorzaakte het
optreden van een niet geïdentificeerd ziekteverschijnsel het omvallen van vele
stammen. De bladscheden werden vlak boven de grond aangetast en de schijnstam rotte geleidelijk weg tot hij omviel. Ook jonge suckers vertoonden een nat
zwart rot van buiten naar binnen.
Op het voorbeeld bedrijf van het Houttuinproject werden in een Gros Michel aanplant afwijkende exemplaren gevonden met sterk gereduceerde bladschijven en ernstige chlorose. De viroloog kon het vermoeden, dat hier sprake
was van een virusaantasting, bevestigen. Sindsdien is het verschijnsel ook op
andere percelen van genoemd project gevonden.
In de bacoven aangeplant als hulpschaduw voor de cacao op de plantage
Alliance werd schade ondervonden van de kever Tomacus bituberculatus. Deze
vreet in de knol en in de voet van de schijnstam tot diep daarin. Meestal baant
de centrale scheut zich zijdelings een weg naar buiten, waarna de oorspronkelijke schijnstam opzij gedrukt wordt. Herhaalde aantasting werd ook waargenomen. Voor zover bekend is dit de eerste maal dat deze boorder in Suriname
in een aanplant schade aanrichtte. Een goede bestrijding werd verkregen door
het uitgieten van 250 ml aldrin emulsie bevattende 1,25 g actieve stof rondom
de stam.
V er m o e d e l ij k e z o u t s c h a d e t i j d e n s d r o o g t e
Tijdens de voorjaarsdroogte deed zich op oud rijstland in sterke mate het
verschijnsel voor dat de bladranden verdrogen en donkerbruin verkleuren,
soms met zilverwitte vlekken. Ook elders kon bij hevige droogte dit verschijnsel
worden waargenomen en ten onrechte toegeschreven aan de Cercospora bladziekte. Vooral meelbananen vertonen het symptoom in hevige mate. Op de
zwampkavels van het Proefbedrijf kwam het verschijnsel niet voor, wel echter
in een andere aanplant op pas ingepolderd zwampland in Nidcerie en ook in
de proefaanplant van het project Wageningen. Het vermoeden bestaat dat hier
sprake is van zoutschade als gevolg van een accumulatie van NaCl in de bouwkruin als gevolg van droogte.
2.4.4 Behandeling van het product
V e r l o o p v a n b l o e i en o o g s t
Eind mei 1960, dus 6 maanden na het planten, kwam de aanplant op de
zwampontginning van het bacovenproefbedrijf in bloei. De eerste grote oogst
vond plaats op 7 september.
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Fig. 6. Lacatan-aanplant
10 mnd. oud in het Proefbedrijf van de Prins Bernhardpolder.

Fig. 7. Geslaagde Congoaanplant bij een landbouwer in de Henarpolder, 10
mnd. oud.
Let op tussenbeplanting met
o.a. Spaanse peper en op
vroegtijdig optreden van de
bladvlekkenziekte.

Om een idee te krijgen van de te verwachten oogstspreiding werd per week
het aantal bloeiende stammen genoteerd. Door bij de bloeidata drie maanden
op te tellen kon een grafiek voor de te verwachten oogst worden opgesteld.
Deze grafiek en de werkelijke uitkomst zijn weergegeven in fig. ...
W e r k z a a m h e d e n i n z a k e o o g s t en t r a n s p o r t
Na het kappen der bossen werden zij naar het middenpad gedragen en aldaar beschermd tegen de zon neergelegd om daarna op landbouwwagens naar
de pakloods te worden getransporteerd. Hier vond keuring, weging, verpakking
in plastic en ontsmetting der steeleinden plaats. Het transport naar de haven
in Nieuw Nickerie (20 km) geschiedde in speciaal daarvoor ingerichte vrachtauto's. Het beoordelen van de juiste rijpheidsgraad voor het oogsten en het
behandelen der bossen leverde geen byzondere moeilijkheden op.
Verschepingen
Tot 1 december 1960 vonden de volgende verschepingen plaats.
Schip
Artemis
Chiron
Kreon
Themis
Attis
Soris
Chiron
Marathon

datum
7- 9-'60
16- 9-'60
25- 9-'60
6-10-'60
16-10-'60
27-10-'60
16-11-'60
l-12-'60

totaal aantal
bossen
659
1340
2090
2562
1066
355
1489
696

afkomstig van
Proefbedrijf
655
1284
2079
2562
1066
355
1163
270

afkomstig
van Bevolking
4
56
11
•

—

—
—
326
470

Bij aankomst in Nederland werden de zendingen op verzoek van het Landbouwproefstation door het KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN aan een
beoordeling onderworpen. Hierbij bleek dat in de meeste gevallen in het juiste
stadium van rijpheid was geoogst en het aantal „turners" (bossen waarvan de
kleur naar geel begint om te slaan) was steeds beperkt. Slechts één partij
kwam volkomen rijp in Nederland aan. Uit de afgelezen pulp temperatuur
mocht echter wel geconcludeerd worden dat dit niet aan het stadium van
oogsten zal hebben gelegen.
Bij een zending vervoerd bij 12,5° C trad ernstige chilling op. Nadat een
vervoertemperatuur van 13 tot 13,5° C werd aangehouden kwam dit euvel
echter niet meer voor. Aanvankelijk kwam in de zendingen veel steeleinderot
en veel kamrot voor. Het steeleinderot kon voorkomen worden door de ontsmetting der steeleinden met meer zorg te doen geschieden. Het kamrot is
minder gemakkelijk te bestrijden, daar dit samen hangt met de open bouw van
de Cavendish bossen, waardoor de handen elkaar niet voldoende steunen, zodat de steekjes bij het transport gemakkelijk gekneusd kunnen worden. Dit
punt vraagt nader onderzoek.
De narijping in Nederland verliep niet steeds naar wens. In verband hiermee is de medewerking gevraagd van het INSTITUUT VOOR BEWARING EN V E R WERKING VAN TUINBOUWPRODUCTEN te Wageningen. Van elke zending neemt
genoemd Instituut thans een monster dat onder nauwkeurig gecontroleerde om55

standigheden wordt afgerijpt. Tegelijkertijd zullen monsters van dezelfde partij te Paramaribo worden gerijpt, nadat zij een bewaring hebben ondergaan van
gelijke duur en bij dezelfde temperatuur als die welke voor het transport per
schip werd voorgeschreven.
Met het verschepen van bacoven in handen in plaats van in bossen worden
elders bemoedigende resultaten bereikt. Op bescheiden schaal wordt ook door
het Landbouwproefstation met deze methode geëxperimenteerd.
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2.5

C A C A O (Ir N . J. VAN S U C H T E L E N )

2.5.1 Onderzoek Cultuurfactoren
Bemesting
D e bemestingsproef V P 88, in 1955 ingezet op de plantage D e M a a s s t r o o m
met 4 objecten in 4 herhalingen van ongeveer 60 bomen I C S 95 ieder, w e r d dit
jaar als volgt bemest:
(1 ) onbemest
(2) N (1000-g za, toegediend in twee gelijke giften in februari en september)
(3) N P (1000 g za + 690 g natf eveneens in twee giften)
(4) N P K (2000 g mm 10—10—10 toegediend in twee giften).
T o t op heden w e r d e n de volgende opbrengsten verkregen, uitgedrukt in
kolven per boom (plantjaar 1951):
Object

A a n t a l bomen '60

239
242
245
244

(1)
(2)
(3)
(4)
gemiddeld

1956

23,1
20,8
20,9
20,2
21,2

1957

37,2
35,4
37,5
38,9
37.2

1958

30,2
26,2
25,7
29,0
27,7

1959

1960

35,1
29,8
34,3
33,0
33,1

40,5
34,8
36,6
38,5
37,6

D e verschillen tussen de objecten zijn niet wiskundig betrouwbaar. H e t is
opvallend dat de produktie niet boven het reeds in 1957 bereikte niveau uitkomt. D e opbrengst is ook laag vergeleken met de in a n d e r e proeven met deze
kloon bereikte resultaten.
Dit doet vermoeden dat er een b e p e r k e n d e factor aanwezig is, in welk verband
gedacht kan w o r d e n aan een te dichte s c h a d u w of aan de telken jare in deze
streek o p t r e d e n d e scherpe droogte in september-oktober.
D e bemestingsproef V P 86 op de plantage Berlijn vertoont, door inboeten,
nog een zodanig onregelmatige stand dat de opbrengstcijfers nog van geen
w a a r d e zijn.
Schaduw
D e gecombineerde s c h a d u w d i c h t h e i d - en bemestingsproef P O 9, gelegen op
kleigrond in d e proeftuin La Poule gaf dit jaar voor het eerst een oogst. D e
proef w e r d geplant in januari 1958 met stekken van I C S 95. H e t aantal bemestingsobjecten b e d r a a g t zes, het aantal herhalingen acht; hiervan zijn er 4 gelegen o n d e r normale s c h a d u w en 4 o n d e r zeer lichte s c h a d u w . D e vakgrootte bed r a a g t 24 bomen.
Bemesting en opbrengsten, uitgedrukt in kolven per object, w a r e n voor
1960 als volgt:
Object
(1 )
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

onbemest
N (330 g za)
N P (330 g za + 180 g dsup)
N P K (300 g mm 15—15—15)
N P K (500 g mm 15—15—15)
N P K (600 g mm 15—15—15)

Matige
schaduw
782
1070
957
999
960
985

Lichte
schaduw
646
709
665
717
727
687
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De cijfers bevatten de duidelijke aanwijzing dat de minder beschaduwde
vakken achter zijn in produktie. Overigens zeggen deze eerste opbrengstcijfers
weinig omdat de bomen een vormsnoei ondergingen. Snoeisel gewichten werden niet bepaald.
Plantdichtheid
In de plantdichtheidsproef P O 3, in januari 1958 geplant met stekken van de
kloon ISC 95 op kleigrond in de proeftuin La Poule, komen 18 vakken voor,
ieder met een andere plantdichtheid variërend 400 tot 1250 bomen/ha. De vakgrootte bedraagt 1/i ha.
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
Vak
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

bomen/ha

bomen/vak

kolven/vak

400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252
264
276
288
300

442
761
682
812
1108
1168
787
1022
1410
1101
572
987
569
1029
818
1732
1122
1645

1000
1050
1100
1150
1200
1250

kolven/boom

4.6
7,1
5,7
6,2
8,2
7,5
4,7
5,7
7,3
5,4
2,7
4,3
2,4
4,1
3,1
6.3
3,9
5,5

Daar de bomen elkaar nog niet beïnvloeden, kunnen de grote verschillen in
opbrengst per boom, als deze van betekenis geacht mogen worden, slechts uit
standplaats verschillen worden verklaard.
Snoef
Aangezien een stekken aanplant waarin geen snoei wordt toegepast vrijwel
dicht groeit, hetgeen de veldwerkzaamheden in hoge mate belemmert, is het
nodig de struiken door het wegnemen van takken te vormen.
De klonen waarmede gewerkt wordt hebben alle de eigenschap dat er wel
eens een orthotroop groeiend lot ontstaat op de oorspronkelijk plagiotrope stek.
Geeft men een dergelijk lot de kans zich te ontwikkelen, dan houdt op enige
afstand boven de grond de orthotrope groei op en er ontstaat, evenals bij een
zaailing, een vertakking met 3 tot 5 plagiotrope takken, waardoor de plant de
habitus van een zaailing krijgt.
De in 1958 begonnen snoeiproef had ten doel na te gaan of het mogelijk is
door cultuurmaatregelen de uitloop van orthotrope loten te bevorderen en verder om aanplantingen die op verschillende wijze gevormd worden, te kunnen
vergelijken in groei, productie en habitus; zie fig. 8-10).
Van het oorspronkelijk aantal stekken ICS 95 is nu vrijwel 100% uitgegroeid
tot een mooie struik van zaailimgvorm waar al vruchten aanhangen.
Ook de tweede partij, bestaande uit stekken ICS 40 welke in 1959 werd in58

Fig. 8. Forceren van een orthotroop lot bij een
stek van ICS 95, zie pag. 59.

Fig. 9. Stek van ICS 95 met zaailing habitus,
verkregen volgens de methode van fig. 8. Zie
pagina 58.

Fig. 10. Stek van ICS 95 laaggesnoeid, zie
pag. 59.
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gezet, is nu grotendeels, omgevormd in zaailingtype. Om tot een goede boomvorm te komen is het slechts nodig de stek enkele weken na het planten, dus
als hij goed is aangeslagen, om te buigen en enige centimeters boven de grond
in te snijden. Onder de inkeping lopen dan spoedig een aantal ogen uit: van
deze uitloop wordt éénorthotroop lot aangehouden en alle andere uitloop wordt
geregeld weggenomen. Als het orthotope lot zich zover ontwikkeld heeft dat
de vertakking gaat uitlopen, neemt men het oorspronkelijke deel van de stek
weg. Doet men dit voor de uitloop gerijpt is, dan is de kans. op sterfte groot.
De proef omvatte voorts eenvak waarin de bomen niet gesnoeid worden en
twee vakken waarin resp. hoog en laag gesnoeid wordt. Het niet gesnoeide vak
is vrijwel ondoordringbaar geworden maar leverde de grootste oogst. Het is
duidelijk, dat snoei dus wel tot produktiederving kan leiden, maar om het veld
toegankelijk te maken voor bespuitingen en oogsten is snoei in een stekkenaanplant noodzakelijk.
Om na te gaan of zaailingtype bomen anders produceren dan stek-typen van
dezelfde kloon zal de proef nog geruime tijd aangehouden moeten worden.
De produkties voor 50 bomen van elk vak beliepen voor 1960:
(1 )
(2)
(3)
(4)

orthotroop
lage snoei
hoge snoei
geen snoei

—
125
175
225

vruchten
vruchten
vruchten
vruchten

2.5.2 Selectie
De cacaozaailingen aanplant P O 15A, bestaande uit 163 in 1958 geplante
legitieme zaailingen van de kruisingen SCA 12 x SCA 6 en S C A 1 2 x D R l
leverde in totaal 3416 vruchten waaruit 60 kg cacao bereid kon worden. Dit
prodükt viel nogal tegen doordat de zaden zeer klein waren, zoals blijkt uiteen
100 bonengewicht van 53 gram. Op het eind van dit jaar kwam hier enige verbetering in.
De meeste bomen dragen zeer goed, tot 114 vruchten per boom per jaar,
maar deze vruchten zijn zeer klein ml. slechts 12—15 cm lang en hebben weinig
inhoud. Het belang van dit materiaal is echter de mogelijke resistentie tegen
krullotenziekte (Marasmius perniciosus S T A H E L ) . De bomen werden steeds
individueel gewaardeerd. Inderdaad bleek in de vatbaarheid voor deze ziekte
per boom een groot verschil te bestaan. Sommige bomen werden sterk aangetast, andere minder, terwijl op 126 bomen nog geen aantasting werd waargenomen. Ook geven enkele bomen vruchten en bonen van normale maat, zodat deze aanplant zeker beloften voor verdere selectie inhoudt.
De zaailingen SCA6 x IMC 67, SCA6 x DR 1 en SCA 12 x ICS 98 kwamen nog niet in dracht.
Een lijst van in Suriname aanwezig cacaoplantmateriaal werd opgenomen
in jaarverslag 1958 (p. 51) met een aanvulling in jaarverslag 1959 (p. 67).
In 1960 ontvingen wij van het COCOA BOARD op Trinidad ongeveer 15 kg

zaad van ,,SCA 6 - vrij bestoven". Met dit zaad, waaruit ongeveer 4500 plantjes werden verkregen, kunnen de eerste aanplantingen van „hybride-cacao"
op de plantages worden aangelegd. Aanwinsten voor de collectie werden niet
ontvangen.
W e l werden kunstmatige bestuivingen tot stand gebracht tussen de klonen
SCA 6 en ICS 6. De afstammelingen van deze kruising bleken op Trinidad
59

ni. een zeer gunstige produktie te leveren. Het vrijbestoven zaad afkomstig van
de bomen SCA 6 in de Cultuurtuin werd in mandjes uitgelegd om als „hybride"
materiaal aan gegadigden te worden verstrekt.
Klonentoetsing
De klonentoetsproef V P 63 op de kleigrond van plantage Peperpot produceerde nog iets meer dan verleden jaar. De bomen werden geplant in 1953 en
zijn nu dus 7 jaar oud. De plantdichtheid is 550 bomen per ha; het veld staat
onder schaduw van oude Erythrina glauca. De proef omvat 7 klonen in 3 herhalingen van ongeveer 27 bomen elk.
De oogst werd opgenomen in kolven per vak; apart geoogst werden de grote
zwarte vruchten waarvan aangenomen mag worden dat zij door Phytopthora
waren aangetast. Deze vruchten werden vernietigd. Tevens werd aantekening
gehouden van het aantal gevonden krulloten.
De waarnemingen, genomen over alle herhalingen, kunnen we per kloon
samen vatten in tabel 12.
Tabel 12 — Gegevens klonentoetsproef VP63 1960
kloor l

ICS
ICS
ICS
ICS
ICS
ICS
ICS

aantal bomen

40
48
84
100
46
95
60

85
72
79
82
80
84
86

k<nlven per boom ( gezond)

1957
48,3
39
36,6
20,6
36,2
46,4
37,7

1958
34,5
29
23,2
14,9
14,6
30,3
14,4

1959
58,2
64,8
40
44,4
53,4
59,3
39,2

1960
11
76,6
74
69,5
59,5
55,5
53,9

% phyt.

'55-'60
218
209,4
173,8
149,4
163,7
191,5
145,2

1960
11
16
7
7
21
11
18

krull.
per
boom

kg
cacao
per
Doom

1960
14
10
5

1960
4,1
3,5
2,4
2,6
2,4
1,8
2,6

2
10
2
10

Ook de klonentoetsproef P O 4, geplant in 1956, op de proeftuin La Poule
leverde een behoorlijke oogst, zoals blijkt uit het volgende staatje.
kloon
GT1
GT2
GT3
LP1
ICS95

produktie in
kolven/boom

18,2
29
18,3
19,1
31,1

produktie in kg
droge cacao/boom
0,63
1,1
0,71
0,64
1,0

De totale produktie van deze proef bedroeg 15,294 kolven tegenover slechts
2000 in 1959.
De in 1955 geplante klonentoetsproef P O 1 op de proeftuin La Poule steeg
wederom in produktie. Het terrein is 1,2 ha groot en in dit jaar werd 1404 kg
droge cacao verkregen. Hiermede is dus een produktie van meer dan een ton
cacao per ha bereikt. Het veld is niet bemest maar wel is het mogelijk in dei
droge tijd met zoetwater uit de Saramaccarivier te irrigeren, zodat geen stagnatie in de groei optreedt.
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Bij de oogst werd het aantal geoogste kolven per vak opgenomen gesplitst
naar gezond en ziek. Dit laatste betreft hoofdzakelijk door Phytophthora aangetaste vruchten.
De oogst voor 1957 bedroeg van het gehele veld 621 vruchten, voor 1958 totaal 782, voor 1959 totaal 18.197 en voor 1960 totaal 31.120 vruchten.
De oogstgegevens voor 1960 zijn samengevat in tabel 13.
Tabel 13 — Oogstgegevens klonentoetstuin PO 1 1960
kloon
ICS 40
ICS 46
ICS 48
ICS 60
ICS 84
ICS 95
ICS100

bomen

91
92
73
91
89
89
85

kolven per boom
1959
1960

36
27
30
19
31
45
3

55,8
38,6

46
41
50
40,1
36,8

kg cacao per boom
1960

2,9
1,8
2,1
2,1
1,8
1,3
1,4

Daar reeds eerder gebleken was, dat het aantal geoogste kolven geen goede
maat voor de produktie van een cacaokloon is, werden dit jaar van vrijwel alle
klonen afzonderlijk vrij grote partijen volgens een standaard methode bereid.
Deze bereiding vond plaats door fermenteren gedurende 110 uur met elke 24
uur keren; daarna wassen en in de zon drogen. Van de aldus verkregen monsters werden zoveel mogelijk gegevens verzameld over uitlevering etc, terwijl
voor kwaliteitsbeoordeling monsters werden gezonden naar het KON. INST.
VOOR DE TROPEN, het LAB. VOOR T R O P . LANDBOUWPLANTENTEELT te W a g e ningen, Nederland, AFICO S.A. Zwitserland en C. JAMIN te Rotterdam. Deze
laatste was zo vriendelijk van de monsters volgens standaard recept chocolade
te bereiden. Vetgehalten werden bepaald door ons bodemscheikundig laboratorium.
Als merkwaardig feit kwam naar voren, dat cacao van de kloon ICS 48,
welke elders een slechte naam heeft (zie b.v. Report Cocoa Board Trinidad
1957, p. 40: ,,This clone is not distributed because of its poor chocolate flavour"), hier zeer gunstig beoordeeld werd. Deze kloon behoort tot onze hoogste
producenten maar is, helaas, niet vrij van krullotenziekte en is ook gevoelig
voor Phytophthora. Nu echter meer en meer blijkt, dat andere klonen beter
kunnen produceren dan ICS 95, moeten we ons wel afvragen of in die streken
waar Phytophthora en krulloten niet zo ernstig optreden, men deze andere
klonen niet behoort te propageren. Uniforme blokken kunnen weliswaar niet
geplant worden daar ICS 40, ICS 48, ICS 60 en ICS 84 zelf-incompatibel zijn
en dus gemengd met b.v. ICS 95 geplant moeten worden. Ziektenbestrijding zal
in dergelijke aanplantingen wel intensief moeten plaatsvinden.
De verzamelde gegevens zijn samengevat in tabel 14.
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Tabel 14 — Analyse resultaten cacao klonen 1960
kloon
ICS 40
ICS 45
ICS 46
ICS 48
ICS 60
ICS 84
ICS 95
ICS 100
1
LP
1
GT
2
GT
GT
3
SCA 6
1
ICS
1
SP
Getas 8
DR 38
Internationale
minimum eis

gewicht van
100bonen in g

% vet in
cot.

aantal kolven
voor 100 kg col

163
122
165
170
167
130
105
135
125
103
125
116
51
158
120
122
147

57,0
56,0
57,5
56,6
56,5
56,9
57,7
59,6
58,4
51,4
56,4
57,6
57,5
58,4

1870
2555
2052
2135
1971
3000
3025
2670
2975
2882
2742
2597
6903

103
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ICS 45 en DR 38 hebben witte cotyledonen, alle andere paarse.
(Zie Spoon-onderzoek van Surinaamse cacao
De Surin. Landb. 4, 1956: 205—207).
Met behulp van de gegevens van de laatste kolom van tabel 14 en de opbrengsten van de klonentoetsproeven V P 63 en P O 1 (tabel 12 en tabel 13)
kunnen wij de theoretisch mogelijke produktie per ha voor elke kloon berekenen.
Dit geeft een goede vergelijking van de klonen onderling. Dat deze methode
aanvaardbaar is blijkt uit de berekende opbrengst van ICS 95 in V P 63 welke
vrijwel overeenkomt met de in werkelijkheid verkregen hoeveelheid cacao uit
de omringende velden van deze proef welke uitsluitend uit ICS 95 bestaan.
Tabel 15 geeft een en ander weer.
Tabel 15 — Berekende opbrengst van cacaoklonen in twee proeven, uitgedrukt in kg droge cacao per ha en in procenten van ICS 95
kloon

V P 63,leeftijd 7 jaar
550 bomen/ha

ICS
ICS
ICS
ICS
ICS
ICS
ICS

2255 kg/ha
1705
1485
1430
1320
1320
990
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40
48
60
100
46
84
95

228%
172
150
144
133
133
100

P O 1, leeftijd 5 jaar
625 bomen/ha.
1812 kg/ha
1312
1312
875
1125
1125
812

223%
162
162
108
139
139
100

2.6

K O F F I E (Ir N . J. VAN SUCHTELEN)

2.6.1 Onderzoek cultuurfactoren
Bemestingproef VP 156 te Geyersvlijt
Deze proef, die in 1957 werd ingezet op 2 jaar oude bomen, gaf in vorige
jaren de indruk, dat hoge stikstofgiften de produktie nadelig beinvloeden. Om
de werking van de stikstof beter te kunnen analyseren werd de opzet zodanig
veranderd, dat de proef thans kan worden opgevat als een stikstoftrappenproef. De resultaten van dit jaar zullen echter nog volgens het oude schema
moeten worden geïnterpreteerd. De gegevens over het verslagjaar zijn evenwel
nog niet beschikbaar, daar de bloei als gevolg van het laat inzetten van de
regens pas laat doorkwam, zodat de oogst bij het afsluiten van dit verslag nog
niet was afgelopen.
Bij een beoordeling van het veld viel het op, dat er vrij veel bomen in voorkwamen met de symptomen van de spiraalziekte; de aanplant maakt echter
nog een goede indruk.
Bemesting sproefplekken onderzoek
Dit onderzoek, waarbij telkens in de bestaande aanplant op verschillende
plantages van twee aan elkaar grenzende bedden het ene wel en het andere
niet werd bemest, loopt thans 4 jaar. Het effect van de bemesting werd beoordeeld door jaarlijks de stamomtrek der bomen te meten. De resultaten zijn
samengevat in tabel 16.
Hoewel ook weleens het tegengestelde werd waargenomen, blijkt uit de
cijfers toch, dat in het algemeen de bomen van de bemeste bedden een iets
grotere toename in stamomtrek vertonen dan die van de onbemeste bedden.
Van een spectaculair bemestingseffect is echter geen sprake. Het grootste
verschil ten gunste van het bemeste object kan geconstateerd worden op de
plantage Waterland. In dit verband is het interessant te vermelden dat aldaar
de schaduw duidelijk minder dicht is dan op de andere proefvelden.
Slechts op één plantage kon een produktiebepaling worden gedaan. Deze
viel ten gunste van het bemeste bed uit, nl. 5,9 kg bes/boom tegenover 5,0 kg
bes/boom in het onbemeste vak.
Het ziet er naar uit, dat de meeste proefplekken zullen moeten worden opgegeven omdat door sterfte van bomen de aanplant te onregelmatig wordt. Op
één onderneming stierven in de 4 jaren die dit onderzoek geduurd heeft, ruim
34% van de bomen. Deze sterfte moet worden toegeschreven aan de diverse
verwelkingsziekten vermeld in het jaarverslag van 1959.
2.6.2 Selectie
Het selectieprogramma begon in 1956 met het zoeken van moederbomen op
de plantages. Hierbij werd vooral gelet op hoge produktie en op een dunne
schil van de bes. Van de moederbomen werden enten gemaakt die in 1957
kloonsgewijs bij elkaar werden uitgeplant op La Poule. Reeds kon worden vastgesteld, dat er duidelijke verschillen waren in precociteit, in boom- en bestype
en in opbrengst. Thans, in het derde jaar na planten is de gehele aanplant in
produktie en over de gehele proef berekend werd 7,2 kg bes per boom geoogst.
Dit komt, bij een plantverband van 700 bomen/ha en een uitlevering van 9%,
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neer op 450 kg/ha aan droog produkt. Uit de dit jaar verkregen resultaten
blijkt, dat de bomen die later in produktie kwamen niet de slechtste producenten
behoeven te zijn. De hoogstproducerende kloon bracht dit jaar per boom gemiddeld 23 kg bes op. Een opbrengst van 15—20 kg bes/boom werd door
4 klonen bereikt. Het nummer dat vorig jaar met 7 kg bes per boom bovenaan
stond, produceerde dit jaar 14 kg en was dus niet bij de beste klonen. De opbrengstbepalingen zullen derhalve over een ruim aantal jaren moeten gebeuren.
Van de twee in 1957 ontvangen exemplaren van de kloon Exelsa Bgn 121.13
konden vele enten op Liberia onderstam worden gemaakt. Dit materiaal is uitgeplant in de proeftuin La Poule.
De produktie van de museumtuin op La Poule ( P O 14) was dit jaar als volgt:
Robusta SA 34 leg. (1956)
BP391eg. (1956)
BP421eg. (1956)

0,4 bes/boom
2.0
3,4

Robusta B P 4 2 / Y 8 0 9 (1957)
BP 39.02 (1957)
SA 158 (1957)

0.6 kg bes/boom
0,8
2,0

Conuga Bgn 161 (1959)
Bgn 2.03 (1957)
Bgn 2.15 (1957)

2,4 kg bes/boom
2,3
3,2

Uganda x Congensis 2.18 (1957)
Canephora ill. (1956)

0,7
1,7

De geoogste hoeveelheden waren nog te gering om van ieder nummer afzonderlijk de uitlevering te bepalen.
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Tabel 16 — Samenvatting van de resultaten van het proefplekkenonderzoek
bij koffie over de jaren 1957 t/m 1960
Plaats

Jaar

Bemest met

Onbemest

za + ds

Bemest met
stalmest

stamomtrek toename stamomtrek toename stamomtrek toename
in ram
in mm in mm
in mm in mm
in mm
Mariënbosch
Veld 23a

1957
1958
1959
1960

72,4
98,6
112,4
149,4

1957
1958
1959
1960

208,0
221,0
243,0
271,0

Totaal
Ma Retraite
Veld MR 6

Totaal
Waterland
Veld F 6

1957
1958
1959
1960

51,0
84,0
112,3
149,8
Totaal

Waterland
Veld E 8

1957
1958
1959
1960

180,0
220,3
243,3
279,6

De Morgenstond
Veld 7c

1957
1958
1959
1960

99,0
122,9
154,0
181,2

De Guineesche
Vriendschap
Veld 4

1957
1958
1959
1960

153,5
199,0
223,0
246,8

Totaal

Totaal

Totaal
De Guineesche
Vriendschap
Veld 6

1957
1958
1959
1960

Mon Souci
Veld 27 Zuid

1957
1958
1959
1960

142,1
173,0
198,0
229,2
Totaal

1957
1958
1959
1960

77,0
13,0
22,0
28,0
63,0
33,0
28,3
37,5
98,8
40,3
23,0
36,3
99,6
23,9
31,1
27,2
82,2
45,5
24,0
23,8
93,3
30,9
25,0
31,2
87,1

57,9

72,7
99,3
111,6
144,7
Totaal
184,0
212,0
234,0
251,0
Totaal
52,0
91,8
130,9
168,2
Totaal
150,0
190,3
220,6
264,7
Totaal
118
149,3
169,8
202,8
Totaal
159,0
198,0
226,0
254,5
Totaal
140,6
179,0
196,0
227,4
Totaal

19,1
95,1

143,7

Totaal

72,0

76,1

106,0
123,8
154,5
Totaal

9 QQ

YJI
,n'7
M,/

78,4

28,0
22,0
17,0
67,0
39,8
39,1
37,3
116,2
40,3
30,3
44,1
114,7
31,3
20,5
33,0
84,8
39,0
28,0
28,5
95,5
38,4
17,0
31,4
86,8
107,2

143,8
159,5
Totaal

15,7
122,9

142,0
75,4

70,9
214,6
242,1

26,6
12,3
33,1

36,6
76,0

133,9
153,0
Totaal

Katwijk
Veld 20 Noord

26,2
13,8
37,0

27,5
98,4

217,4
245,9
Totaal

28,5
103,9

65

2.7

HEVEA

Van de in het vorig jaarverslag vermelde stumps (p. 76) werden per kloon
5 stuks uitgeplant op de proeftuin La Poule (vak 23, kleigrond), en 5 stuks in
de Cultuurtuin. Helaas stierf een deel der zwakke stumps af. De resterende
planten gaven goede uitloop. Toen de planten goed aangeslagen waren werden
ze zonodig teruggesnoeid om de nog niet uitgelopen oculaties tot uitloop te
dwingen. Inderdaad gelukte dit en tegen het einde van het jaar hebben op
La Poule de meeste zich tot forse bomen ontwikkeld (fig. 4). In de Cultuurtuin
is de groei aanzienlijk minder; weliswaar bleven er meer planten in leven maar
het duurde veel langer voor zij aan de groei kwamen.
In oktober 1960 werd nieuw oculatiehout ontvangen, nieuwe selecties waren
hier echter niet bij.
Hoewel de nabij gelegen kwekerij van gewone zaailingen voor onderstam wel
aantasting van Dothidella ulei P. H E N N vertoonde, bleven de uitgelopen oculaties geheel vrij van deze ziekte, zodat de waarde als resistent materiaal van
deze selectie wel bewezen is. De ontwikkeling der kwekerijen was goed en het
merendeel der planten was na 15 maanden dik genoeg om geoculeerd te worden (diameter > 2 , 5 cm).
Het is dan ook bijzonder jammer dat slechts met grote moeite één kleine partij oculatiehout kon worden geimporteerd. In 1961 zullen wij de eigen oculaties
kunnen terugsnoeien om aan oculatiehout te komen.
In november werd begonnen met Heveaplanten over te brengen naar de
proeftuin Brokobaka.
Wij beschikken thans over het volgende geselecteerde Hevea-materiaal:
Hevea brasiliënsis: F X 25; F X 1042; F X 2 1 8 7 ; F X 2 2 6 1 ; IAN 710; IAN 717;
I A N 8 3 3 ; IAN 873; (alle 1959—1960) en T J T R 16; T U R . 4 1 / 1 2 4 ; F 3 1 5 ;
1620; 3333 (voor 1950) en Hevea pauciflora.
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Fig. 11. Oculatie van Hevea behorend tot een van de tegen
Dothiddla resistente klonen, 18 mnd na planten als oculatie met
slapend oog. Proeftuin La Poule, kleigrond.
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2.8

O L I E P A L M (Ir C. V . J. SMALL)

2.8.1 Selectie
Produktiebepaling La Poule
De produktiebepaling in de vier dura x pisifera families werd voortgezet;
het resultaat was als volgt:
fam.

aantal
trossen

I
II
III
IV

6282
5461
8486
6557

totaal
gewicht in kg
22381
21050
28280
22838

Fam I 12/8360x23/49101
Fam II 12/8360x39/3919

aantal
palmen

trossen
tross
per pe

272
207
322
232

23
26
26
28

produktie gemiddeld
per palm trosgewicht
83
101
87
98

5,56
3,85
3,33
3,48

Fam III 23/10299x23/49101
Fam I V 23/10299 x39/3919

Daar het oppervlak van deaanplant 6,2 habedraagt, komt deproduktieper
ha te staan op 15.250 kg (1959 - 12.382 k g / h a ) . Deaanplant is thans 5 jaar
oud en 1960 was hettweede produktie jaar.
Vergeleken met 1959 ishetaantal trossen gedaald, doch hetgemiddeldgewicht per tros ishoger geworden. De families 12/8360 x 23/49101 en12/8360x
39/3919 hebben debeste vruchtvorm; desteenschaal is dun, nl. tussen 0,5en
2 mm en het pericarp istussen 3en6mm dik. De beide andere families hebben
grotere vruchten, maar het pericarp isdunner endekern is groter.
In deaanplant stierven pleksgewijs enige bomen af. Deziekte oorzaak kon
nog niet worden vastgesteld. Ookin de andere aanplantingen, Lelydorp en
Slootwijk, stierven vrij veel palmen. Er zijn tenminste drie ziektebeelden te
onderscheiden:
(1 ) oranjeverkleuring vandenerven en abortie van vruchttrossen,
(2) verdorren vandebladeren, beginnend met deoudste en
(3) symptomen dieovereenkomen metdievanhetuitde literatuur bekende
„little leaf".
Selectie ophet Lelydorpplan
De werkzaamheden op het Lelydorpplan werden voortgezet onder leiding
van de landbouwkundige van de RUBBER CULTUUR MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM de heer H. SCHOENZETTER. Deopbrengst vande ruim 10ha aanplant

onder observatie bedroeg van1december 1959 toten met 30november 1960
per haruim 13ton. Hetgemiddeld trosgewicht was 12,5 kg,hetverloopvan
de produktie was als volgt:
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naand
dec. '59
jan. '60
feb.
maart
april
mei
juni
juli
aug.
sept.
okt.
nov.

aantal trossen
674
697
758
834
997
1456
1166
1083
969
684
667
650

gewicht in kg
7628,2
7835,4
8951,7
10026,4
12565,2
18684,3
14739,9
13642,8
13097,3
9294,0
8449,0
7693,2

gemiddeld per tros
11,3
11,2
11,8
12,2
12,6
12,8
12,6
12,6
14,6
13,6
12,7
11,8

Er is dus een duidelijk maximum, zowel in het aantal trossen als in het
trosgewicht. Het maximum in de produktie viel op La Poule enige maanden
later dan op Lelydorp. Indien dit verschil geregeld voorkomt zal de oorzaak
in de grondsoort gezocht moet worden daar het klimaat hetzelfde is.
In totaal zijn bij Lelydorp thans 21 pisifera palmen gevonden, terwijl er theoretisch 30 verwacht mogen worden.
2.9

GRASLANDONDERZOEK

Het verslag over het graslandonderzoek kon door langdurige ongesteldheid
van de onderzoeker niet tijdig gereed zijn en zal in het volgende jaarverslag
worden opgenomen.
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3.

PLANTENZIEKTENKUNDIG ONDERZOEK

3.1

E N T O M O L O G I S C H O N D E R Z O E K (Drs P. H. VAN

DOESBURG)

3.1.2 Plagen van Cocos
Castnia daedalus CR.
Uit correspondentie met het proefstation in Brits Guyana en uit een artikel
in Farm Journal of B.G. 20 (2): 11 en 15 (1959) bleek, dat men aldaar gunstige ervaringen heeft opgedaan met bespuiting van de cocosbomen tegen de
Castnia-boorders met een dieldrin-emulsie van 1%. Het toedienen blijft evenwel technisch een moeilijk probleem. Eenvoudiger lijkt ons het inbrengen van
een strooipoeder ter gelegenheid van de pluk.
Om het effect hiervan te bepalen werd een proef ingezet op de Landsboerderij waarbij van 66 cocosbomen individueel gedurende 2 jaar de produktie zal
worden bepaald. Een gedeelte van de bomen wordt drie maal per jaar behandeld met dieldrin-poeder van 1 % sterkte. Om de twee maanden worden de
rijpe noten geplukt en geteld.
Vooruitlopend op de resultaten werd een bestrijdingsmiddel samengesteld
uit technische dieldrin ( ± 9 8 % ) en een bepaalde fractie uit de bauxietstof
waardoor de prijs van dit middel tot een minimum kon worden teruggebracht.
Aspidiotus destructor SIGN. (Hom. Diaspididae), een beruchte schildluis,
bleek de oorzaak te zijn van het afsterven van cocosbomen te Welgelegen,
Coronie. Het betrof hier een symbiose met een Azteca-mier in een overigens
zwaar verwaarloosde tuin.
3.1.3 Hoja blanca
Aangezien het kweken van Sogata orizicola ten behoeve van het virologisch
onderzoek nog steeds moeilijkheden opleverde, werd een onderzoek gedaan
naar enkele factoren die ontwikkeling van een populatie gunstig zouden kunnen
beïnvloeden. Deze factoren zijn: de toestand der rijstplanten (bemesting met
stikstof), plantdichtheid en de hoeveelheid licht. De zeer moeilijk te beheersen
factoren temperatuur en vochtigheid werden buiten beschouwing gelaten doch
waren voor alle vergelijkbare proefobjecten gelijk. Uit de proeven welke in
kweekkooien werden uitgevoerd kon worden geconcludeerd dat een hoge plantdichtheid van 100 planten per m 2 , stikstofbemesting en waarschijnlijk veel
licht (lange dag?) gunstige factoren zijn bij het kweken van de Delphaciden
in kooien.
Aan de hand van deze resultaten werd een kweekschema opgezet teneinde
op ieder willekeurig tijdstip over voldoende proefdieren te kunnen beschikken,
hetgeen noodzakelijk is voor het virologisch onderzoek. Dit schema berust op
het om de 10 dagen inzetten van een nieuwe kweek op bijna twee maanden
oude rijstplanten, beginnend met ca 20 o"o" en 20 ? 9 per kooi. Een maand
daarna kan de populatie reeds zijn gegroeid tot 800 à 1200 individuen. Na nog
een maand kan de kooi worden opgeruimd.
Er werd ook een proef voorbereid om na te gaan welke invloed de daglengte
heeft op de ontwikkeling van Sogata, maar door het uitbreken van een mijtenplaag in alle kweekruimten, moesten de proeven tijdelijk worden gestaakt.
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3.1.5 Diversen
Slakken
Aangezien bij directe inzaai van padi in sawahs de slakkenbestrijding nog
steeds moeilijkheden oplevert, en er met H C H vaak teleurstellende resultaten
worden bereikt, leek het gewenst om het nieuwe middel pentachloorphenolNatrium (PCP-Na) op zijn bruikbaarheid te beproeven.
De slakkensoort welke in de sawahs het meest voorkomt en waarmede ook
de proeven werden genomen, is Pomacea dolioides (REEVE) (= lineata S P I X ) .
De jonge slakjes welke gemakkelijk uit de eieren zijn te kweken, zijn voor de
proeven in vitro bijzonder geschikt.
Om te bepalen met welke minimum concentratie in water nog een zekere
doding is te verwachten, werden de dieren blootgesteld aan verschillende concentraties in opklimmende reeksen gedurende 24 uur zoals dat door VAN D I N THER (1956) wordt aangegeven.
Enkele resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
Concentraties in ppm; M % = mortaliteit in %.
PCP-Na 1) M%
5
4
3
2
1
0

100
100
100
100
95
0

PCP-Na

M%

PCP-Na

M%

HCH

M%

5,0
4,0
3,2
2,5
2,0
1,6
0,0

100
100
100
100
100
91
0

2,0
1,5
0,9
0,54
0,32
0,20
0,00

100
99
8
0
2
2
0

50
30
18
11
6
0

97
80
13
3
3
0

CuS04
5
2
1
0,5
0,2
0,0

') 48 uur.

De giftigheid van P C P - N a komt dus ongeveer overeen met die van kopersulfaat. In een praktijkproefje bleek echter dat een concentratie van 4 ppm
nodig was om alle slakken te doden. Nader onderzoek leerde dat dit verschil
werd veroorzaakt door het zonlicht, dat het P S P - N a snel doet ontleden; de
organische stof in het water speelt daarbij slechts een ondergeschikte rol. Voor
Tilapia visjes bleek deze stof minstens even giftig te zijn; ze zijn zeer geschikt
gebleken als proefdieren bij dit onderzoek.
Bij toepassing in de praktijk zou men om het maximale effect te verkrijgen,
het P C P - N a tegen de avond over de sawah moeten verdelen, en teneinde het
ongunstig effect op de visstand zo veel mogelijk te vermijden, zou men het
water pas na enige dagen moeten aflaten als het P C P - N a grotendeels ontleed is.
Suikerriet
Op de suikerrietonderneming Marienburg werd een plaag vastgesteld van
z.g. bladfroghoppers, Delassor trisüs (F) (Hom. Cercopidae) waarvan de identificatie werd geverifieerd door Dr J. A. RAMOS te Puerto Rico, (zie VAN
DINTHER, Buil 76, p. 33). De larven zuigen aan de stokken, zitten onder de
bladscheden goed verborgen en zijn met insecticiden moeilijk te bereiken. De
aangetaste planten verdorden snel en de opbrengstderving van verschillende
velden werd aanzienlijk geacht.
Enkele bestrijdingsproeven met diverse insecticiden toegediend met de Swingfog hadden geen resultaat, evenmin een bespuiting met metasystox. Alleen het
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M%
100
100
33
52
0
0

z.g. trassen van het riet (afritsen van de droge bladscheden) had een zeer
gunstig effect maar kostte ook zeer veel arbeid.
Natuurlijke vijanden werden niet gevonden, afgezien van een schimmel die
vele volwassen dieren deed sterven.
Citrus
Op pi. Geyersvlijt-N werd de verhoogde schildluizenpopulatie van de aan
de weg grenzende citrusbomen onderzocht. De geopperde mogelijkheid van
een infestatie vanuit het voorland bleek zeer onwaarschijnlijk, aangezien aldaar
geen schildluizen waren te vinden. Stof (kalk) en zout werden als de meest
waarschijnlijke oorzaken aangewezen.
Een bladluizenplaag in de citruskwekerij te Dirkshoop (Toxoptera citricidus (KIRK.) ) werd volgens verwachting, zonder ingrijpen geëlimineerd door de
natuurlijke vijanden (Syrphiden en Coccinelliden).
Musa
Te Alliance werden eenjarige bacovenplanten aangevreten door een zwarte
kever, Liggrus bituberculatus BEAUV.
Ananas
Op ananasplanten te Republiek werden grote aantallen oranje gekleurde
wantsen Athaumastus laetus (MAYR) (Heter., Coreidae) aangetroffen. Ze
hielden zich vooral op in de jonge uitlopers maar een duidelijk schadebeeld
kon niet worden geconstateerd.
Cacao
Een boeboekaantasting van cacao werd onderzocht. Het bleek dat een
Xyleborus-soort afstervende takken aanboorde voor het leggen van eieren.
De oorzaak van het afsterven der takken is niet bekend.
Thripshaarden van Selenothrips rubrocinctus (GIARD) (Thysanoptera) op
cacao werden bestudeerd. Een merkwaardig wantsje, Termatophylidea opaca
CARV. (Heter., Miridae) werd als roofvijand van de thripslarven gevonden.
Hoewel meer dan 30 exx werden gevangen en meer dan 60 larven opgekweekt,
werden de nog onbekende o* d1 niet gevonden. Ook een nog niet nader geïdentificeerd spinnetje was als predator actief.
Oliepalm
In de voet van een op 'het Lelydorpplan omgevallen oliepalm werd een groot
aantal kevers en larven van Rhynchophorus patmarum (L.) gevonden. Deze
dieren tasten evenwel alleen zieke of verwonde palmen aan. Een aantal grote
Histeriden (Col.) met hun larven werden daarbij aangetroffen; het zijn hoogstwaarschijnlijk de roofvijanden van de palmensnuitkever.
Groenten
Kousebandjes (Vigna unguiculata) in een schoolaanplant in de Cultuurtuin
werd belaagd door een groot aantal insecten, welke zich aan de sappige peulen
te goed deden. Hieronder waren boktorren (Trachyderus succinates L. var
cayennensis), wespen (Gymnopolybia sp.), zwarte bijtjes (Trigona sp.) en
een Cetonidae. Snuitkevers werden gevonden welke vermoedelijk de veroorzakers zijn van de z.g. ringetjesschade van de peulen.
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Guave
De vruchten van guave welke voor A A T op de pi. Alliance werden verzameld bleken te zijn geïnvesteerd met een fruitvlieg, Anastrepha striata SHINER
(Dipt., Tripetidae). Er werden plannen uitgewerkt voor de bestrijding en de
omzetting van 2 ha wilde guave tot boomgaard.
Pinus
Te Jodensavanne werd een keverplaag bestudeerd welke de jonge aanplant
zou bedreigen. Het bleek dat deze z.g. prachtkevers (Buprestidae), wel aan
de pinusnaalden en allerlei andere planten knaagden, maar weinig schade
deden. Het afsterven van vele plantjes kon aan een ziekte worden toegeschreven (VAN H O O F ) . De larven der kevers leven in dood Dakama-hout. Het
is misschien dezelfde Buprestide welke in Venezuele wel eens schadelijk optreedt in citrus-stammen.
Determinaties
Voorraadsinsecten uit cacaobonen, afkomstig uit Brazilië, werden gedetermineerd als Araeocevus fasciculatus D E G. (Col. Anthribidae), reeds lang
van Suriname bekend. Een boorder (larven) in Brazilaanse noten bleek een
niet nader te determineren Curculionidae.
Ontvangen werden voor de collectie via VAN H O O F , de volgende door Dr
J. P. KRAMER (U.S.D.A.) gedetermineerde Cicadelliden (Hom.): Carneocephala sagittifera ( U H L E R ) , Dalbulus maidis ( D E L . 6 W O L L C O T ) Deltocephalus flavicosta STAL, D. marginellanus METC. Draeculacephala clypeata O s BORN,Graminella cognita CALDWELL, G. striatella LNV., Hortensia similis
(WALKER),Oncometopia sp., Plesiommata mollicella ( F O W L E R ) , Protalebrella
brasiliensis (BAKER) enStirellus picinus ( B E R G ) .
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3.2

PHYTOPATHOLOGISCH ONDERZOEK

3.2.1 Onderzoek inzake de „Hoja Bianca" ziekte van de rijst (Dr H. A. VAN
HOOF)

P o p u l a t i e v e r l o o p v a n Sogata orizicola o p r ij s t
Om het populatieverloop van Sogata orizicola op rijst nauwkeurig na te kunnen gaan, werden wekelijks netvangsten gedaan (10 maal 20 slagen); tevens
werd dagelijks met een vanglamp de vlucht van het insect bepaald. De correlatie
tussen de netvangsten en de wekelijkse totalen van de vangsten met de lamp
was zeer groot, zodat voortaan met één van beide methoden kan worden volstaan om een indruk van het populatieverloop te krijgen. In Paramaribo werden
de vangsten omstreeks juni groter om daarna echter weer kleiner te worden. In
Wageningen viel van eind juni tot midden juli een top in de vlucht waar te
nemen. Deze top lag ongeveer twintig maal hoger dan de grootste vangsten in
Paramaribo. De jasside Hortensia similis werd in Paramaribo geregeld gevangen, zowel overdag als met de lamp. In Wageningen en in de Prins Bernhardpolder komt dit insect echter zelden voor op rijst en het wordt ook met
licht weinig gevangen; daarentegen wordt de jasside Draeculacephala elypeata
aldaar in zeer grote aantallen op rijst waargenomen en het vormt er het hoofdbestanddeel van de lichtvangsten.
In de najaarsaanplant worden veel geringere aantallen Sogata orizicola geconstateerd dan in het hoofdgewas; dit houdt zeer waarschijnlijk verband met
de geringere regenval in het najaar. Sogata orizicola houdt van veel vocht
tijdens zijn ontwikkeling, en de regenval, die in mei, juni en juli het grootst
is, begunstigt het ontstaan van grote aantallen in juni en juli. Veel regen is
bovendien ongunstig voor de parasiterende Hymenopterae, — zoals de eiparasiet Anagrus en de ektoparasiet behorende tot de Ùryinidae-, en ook voor de
spinnen die belangrijke predatoren van de delphaciden zijn.
W e krijgen in sterke mate de indruk, dat het verbouwen van twee rijstgewassen per jaar het optreden van Sogata orizicola en waarschijnlijk ook van
Draeculacephala elypeata begunstigt. Deze indruk is o.a. gebaseerd op het feit,
dat alleen in Wageningen en in de omgeving van de Prins Bernhardpolder, —
de twee plaatsen waar per jaar twee maal rijst verbouwd wordt — door deze
insekten merkbare schade wordt veroorzaakt. Wij menen, dat ook in het buitenland een verband gelegd kan worden tussen een sterke intensievering van
de rijstteelt en een toename van de populatie van Sogata orizicola. In Cuba
begon men na 1950, na de vervanging van het seizoengevoelige locale ras Sayas
Bazan door niet fotoperiodiek gevoelige Amerikaanse rijstrassen, met het verbouwen van rijst gedurende het gehele jaar. Aangezien op Cuba de Sogata
orizicola voor 10% in staat is het Hoja Bianca virus over te brengen, kon daar
omstreeks 1954 deze ziekte catastrophaal optreden. Het is niet bekend welk
percentage van de Sogata orizicola in Venuzuela in staat is de Hoja Bianca
ziekte over te brengen, maar ook daar volgde op een sterke uitbreiding van de
rijstteelt na 1950 het optreden van Hoja Bianca.
Indien de Sogata orizicola in Suriname eveneens een effectieve vector van het
Hoja Bianca virus zou zijn, zou een sterke uitbreiding van deze ziekte, met
name in Wageningen en in de Prins Bermhardpolder, niet uit kunnen blijven.
Daarentegen zal in de Verenigde Staten van Amerika, waar maar één rijstgewas per jaar wordt verbouwd de populatie dichtheid van de Sogata orizicola
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waarschijnlijk nooit voldoende worden om aldaar een massaal optreden van
Hoja Bianca mogelijk te maken.
Uit een publikatie van GARCES-OREJUELA in de PLANT DISEASE REPORTER
van juni 1958 blijkt, dat Hoja Bianca reeds in 1935 in Columbia was geconstateerd. De ziekte is dus waarschijnlijk voor Zuid Amerika niet nieuw, doch
zij kon pas epiphytotisch optreden toen door gewijzigde cultuurmethoden de
vector populatie aanzienlijk werd vergroot. Dat in Suriname ondanks de grote
aantallen Sogata orizicola die hier plaatselijk gevonden worden, de ziekte nog
steeds van geen betekenis is, moet uitsluitend worden toegeschreven aan het
feit dat de alhier voorkomende Sogata orizicola als vector van het virus zeer
inefficiënt is, zoals wij hieronder nog nader zullen toelichten.
H e t o p t r e d e n v a n H o j a B i a n c a in 1 9 6 0
In Nickerie kwam gedurende het verslagjaar duidelijk minder Hoja Bianca
voor dan in 1959. In Wageningen werd dit jaar de ziekte voor het eerst gevonden en wel op enkele planten uit de najaarsinzaai van 1959. In het hoofdgewas werd de ziekte ook geconstateerd, doch vrij laat en op een gering aantal
planten.
Buiten Nickerie werd de ziekte gevonden in de proeftuin Oryza. gelegen in
de Uitkijkpolder (o.a. op het ras Holland), en op het Landbouwproefstation en
in de omgeving daarvan. Volgens de ressortleider van Commewijne zou de
Hoja Bianca in 1960, evenals in het vorige jaar, zijn opgetreden in de vestigingsplaats Margrita (het voormalige ,,Johan en Margaretha") op het ras
Rexoro. Helaas, deze melding kon niet geverifieerd worden, aangezien het gewas reeds vernietigd bleek te zijn toen het bericht ons bereikte. Bij een excursie
naar Springlands in Brits Guyana van Nickerie uit, werden ook enkele Hoja
Bianca gevallen geconstateerd (zie De Surin. Landb. 8, 1960, p. 160). Het verspreid optreden over geheel Suriname en de lange tijd die nodig geweest is om
de Hoja Bianca in de Wageningen polder te kunnen vinden, vormen een aanwijzing, dat het virus reeds lang hier te lande aanwezig moet zijn geweest.
O v e r b r e n g i n g van het virus
In de insektenvrije kas konden de virusoverforengstproeven met nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Aanvankelijk werd gewerkt met insecten die in de
Cultuurtuin waren verzameld. Deze insecten werden gedurende drie dagen
op een zieke rijstplant gelocaliseerd, waarna zij gedurende 7 dagen op een
willekeurige rijstplant verbleven voor het doormaken van een incubatieperiode.
Daarna werden zij op gezonde rijstplanten van een der rassen Nato, Toro of
Dima geplaatst; vaak werden de insekten na verloop van tijd op een tweede
toetsplant overgezet. Van 800 aldus behandelde insekten bracht slechts één
het virus over. Aangezien de Hoja Bianca tot nu toe voornamelijk in Nickerie
voorkomt, leek het ons niet onmogelijk, dat Sogata orizicola uit Nickerie afkomstig een betere vector zou blijken te zijn. Van 223 in Nickerie gevangen insekten die behandeld werden als hierboven beschreven, bleek er ook slechts
één in staat het virus over te brengen. Deze overbrenging is zo laag dat het
niet doenlijk is om daarmede infectieproeven uit te voeren. Voor het toetsen van
de bestaande rijstrassen en van nieuwe selecties op hun gevoeligheid voor
Hoja Bianca moet men kunnen beschikken over een vector die tot een vrij hoog
percentage in staat is het virus over te brengen. Op Cuba, waar de natuurlijke
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populatie voor ongeveer 10% in staat is infectie te veroorzaken, heeft men door
selectie een insektenstam gekweekt die voor 80% in staat is het virus over te
brengen. Aangezien onder Surinaamse omstandigheden de levensduur van het
insekt weinig of niet langer is dan de incubatietijd van het virus in het insekt en
in de plant, is het practisch uitgesloten om hier met succes een insektenstam
met groot overbrengend vermogen op te bouwen. De gemiddelde leeftijd van
het insekt is hier nl. 21 dagen, terwijl de incubatietijd van het virus in het insekt 7 dagen bedraagt en de incubatietijd in de plant varieert van 5 à 6 dagen
bij een jonge zaailing tot 21 dagen bij één maand oude planten. In de beide
bovenvermelde gevallen waarin overbrenging van het virus experimenteel tot
stand kwam, was het insekt reeds uitgestorven toen de symptomen op de toetsplant zichtbaar werden.
Het lage overbrengingspercentage van het virus door het insekt is de verklaring voor het feit dat ondanks het plaatselijk zeer veelvuldig voorkomen van
S. orizicola, de Hoja Bianca ziekte slechts in geringe mate optreedt. Het verdient echter aanbeveling om bij het verbouwen van twee rijstgewassen per jaar
speciaal in het hoofdgewas de Sogata — populatie zo laag mogelijk te houden
door het toepassen van een tijdige directe bestrijding door middel van malathion. Nog beter lijkt ons echter om althans op het zelfde land geen twee rijstoogsten per jaar te verbouwen.
W a a r d p l a n t e n v a n Sogata orizicola
Op ,,De Morgenstond" werd op wilde rijst {Oryza latifolia) tussen een
koffieaanplant 1mannetje van S. orizicola gevonden. Op Republiek werden op
een andere wilde rijstsoort {Oryza perennis) 6 mannetjes gevangen. Daar
er bij Republiek geen rijst verbouwd wordt, moet worden aangenomen, dat
S. orizicola zich op deze plant in stand kan houden.
3.2.2 Virusziekten bij andere gewassen dan rijst
B a c o v e n en b a n a n e n
In een aanplant waarin deze soorten gemengd voorkwamen trad een ziektebeeld op dat door de praktijk werd aangeduid als de „kwattaziekte". Uit telling bleek, dat beide soorten in even sterke mate waren aangetast. Daar de
symptomen op een virusaantasting wezen, werd de ziekte in onderzoek genomen. Geregeld kon uit de zieke planten een virus worden geïsoleerd dat werd
gedetermineerd als Cucumis virus 1; het kon zowel mechanisch, — met behulp
van carborundum, — als door middel van de bladluis Aphis gossypii van Musa
op komkommer worden overgebracht. De overbrenging van Musa op Musa gelukte slechts in een enkel geval. Het ziektebeeld komt geheel overeen met hefc
uit de Engelse literatuur bekende „Infectious chlorosis" of „Virus sheath-rot"
dat eveneens aan het Cucumis virus 1 wordt toegeschreven. Blijkens de literatuur treedt de virusziekte speciaal op als er groenten tussen de bananen verbouwd worden. Dezelfde ervaring werd ook hier opgedaan.
Het ligt in de bedoeling om door middel van een in samenwerking met de
Afdeling Landbouw Voorlichting te houden enquête na te gaan of er een verband bestaat tussen het verbouwen van bepaalde groenten en het optreden
van de ziekte in Musa.
Door dit onderzoek is vrijwel zeker aangetoond, dat nematoden niet langer
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als de primaire oorzaak van de „kwattaziekte" kunnen worden beschouwd,
zoals vermeld in het jaarverslag 1958 en 1959.
Grassen
Digitaria decumbens, Pangolagras
Het onderzoek betreffende het stunt virus bij Pangolagras werd vastgelegd
in een publikatie getiteld "A destructive virus disease of Pangolagrass" (door
J. G. P. DIRVEN en H. A. VAN H O O F , Tijdschrift over Plantenziekten 1960).
Voortgezet onderzoek betreffende deze ziekte toonde aan, dat het eenjarige
inheemse „fluweelgras", Digitaria horizontalis W I L L D . , ook sterke stunt symptomen vertoont indien de met virus besmette vector, Sogata furcifera HORVATH,
op gezonde zaailingen van dit gras geplaatst wordt (zie figuur 12). Het onderzoek naar verdere waardplanten wordt voortgezet.
W a t e r m e l o e n , Citrullus vulgaris SCHRAD.
Op watermeloen komt een virusziekte voor, die met de volksnaam ,,wit-siki"
wordt aangeduid. Vooral slecht groeiende aanplantingen hébben ervan te lijden.
In goed groeiende velden worden echter vaak, vooral tegen het einde van de
groeiperiode, enkele zieke ranken waargenomen; schade wordt in dergelijke gevallen niet veroorzaakt. Bij een aantasting in een jong stadium daarentegen, is
een opbrengstderving van omstreeks 80% niet zeldzaam. De symptomen van
de ziekte zijn: trage groei en smal blad, dat lichter van kleur is. Vaak neemt
men op de bladeren het symptoom van „veinbanding" waar, d.w.z. dat de
bladschijf onmiddellijk langs de nerven lichter van kleur is dan de rest van het
blad. Opvallend is ook het rechtopstaan van de uiteinden der ranken, die bij
een gezond gewas horizontaal gericht zijn (zie figuur 13). In een zieke aanplant
is de vruchtzetting slecht en de vruchten vallen voortijdig af.
Het virus blijkt zowel met sap als met de bladluis Aphis gossypii op gezonde
toetsplanten over te gaan. Tabak en peper kunnen niet worden besmet. Op
komkommer is het ziektebeeld duidelijk anders dan dat van het komkommer
mozaïek virus. De onderhavige ziekte wordt veroorzaakt door het „watermeloenmozaïek virus" („watermelon mosaic virus") o.a. beschreven door A N DERSON uit Florida (Phytopathology 1954). Vooral cucurbitaceae zouden wilde
waardplanten van dit virus zijn, maar GROGAN e.a. (Phytopathology 1959)
vermelden ook andere waardplanten. Het virus gaat niet met zaad over GROGAN
e.a. (Phytopathology 1958).
3.2.3 Inventarisatie van aaltjes op diverse gewassen (F. A. DEL PRADO M.Sc)
Citrus
Op de citrus kwekerij te Houttuin werd een ernstige aantasting geconstateerd
door Xiphinema sp. De kwekerij, die bovendien op onvoldoende gedraineerd
laag liggend zand staat, groeide slecht; de bladeren waren geel en er was sterke
bladafval opgetreden.
M u n g b e a n , B a s e l l a a l b a en T a l i n u m t r i a n g u l ä r e
Deze planten bleken alle vatbaar te zijn voor wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne).
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Fig. 12. Pangola stunt virus: links aangetaste
rechts gezonde scheut. Zie pag. 76.

3. Watermelon mosaic virus.

pag.

•h'

Fig. 14. Koffie: geslaagde kunstmatige inoculatie met verwekker van de spiraalziekte zie pag, 77.

Fig. 15. Rijst: links gezonde plant, midden
plant aangetast door Fusarium moniliformc
(Gibberella fujikuroi), rechts afstervende
zieke plant zie pag. 78.

3.2.4 Chemische bestrijding van aaltjes opzandgrond (F.A. DEL PRADO M . S C )
Door derayon leider vande Afdeling Landbouwvoorlichting, ressort Kwatta,
werden in samenwerking metF.A. DEL PRADO M . S C bestrijdingsproeven genomen tegen aaltjes op zaaibedden voor tomaat.
Toegediend werd methyl bromide naar rede van 456 gr (1 lb) per 9 m 2 ,
terwijl de grond met plastic werd afgedekt. Zowel uit de tellingen van het
aantal aaltjes in de grond als uit Ie later optredende aantasting van het gewas,
bleek, dat debestrijding geen volledig succes had gehad.
3.2.5 Resistentie tegen aaltjes (F.A. DEL PRADO M . S C )
In het vorig jaarverslag werd vermeld, dat een oorspronkelijk uit Hawaii
afkomstig en als resistent tegen wortelknobbelaaltjes aangemerkt tomateras
„Anahu" in een potproef inderdaad geen aantasting vertoonde, terwijl zich
andere rassen welwortelknobbels voordeden. Dit jaar bleek echter, dat Anahu,
uitgeplant opeenpraktijkperceel opzandgrond, aandeFernandesweg, toch door
Meloidogyne werd aangetast, zodat vanvolledige resistentie in ieder geval geen
sprake is. Volgens berichten ontvangen van het IMPERIAL COLLEGE OF T R O PICAL AGRICULTURE (Trinidad) is daar ook geconstateerd dat Anahu door
wortelknobbelaaltjes kan worden aangetast.
3.2.6 Verwelkingsziekten vande koffie
S p i r a a l z i e k t e (Dr H. A. VAN H O O F )

Uit spiraalzieke planten kon een bacterie worden geisoleerd. Inoculatieproeven hiermede gaven na enkele weken reeds een typische aantasting te zien,
waaruit weer dezelfde bacterie konworden gekweekt (ziefig. 14).Deze bacterie werd ter determinatie naar Nederland gezonden. Bij inoculatie zonder verwonding kwam geen infectie tot stand, zodat het vermoeden voor de hand ligt
dat in de praktijk deverwondingen der stammen diebij het wieden metde houwer optreden een belangrijke rol spelen bij het verspreiden van de ziekte. Ook
op kweekbedden kon bij één jaar oude planten reeds de typische spilaalgroef
geconstateerd worden. Het is aannemelijk dat hier eveneens een mechanische
beschadiging de invalspoort voor de bacterie is.
Het bleek, dat in de droge tijd isolaties en inoculaties minder succes hadden
dan in de natte tijd. Dit geeft aanleiding tot de veronderstelling dat actief
groeiend weefsel gevoeliger is voor de bacterie.
Op alle plantages waar de koffie op het voorkomen van de spiraalziekte geïnspecteerd werd, bleek zij voor te komen, zijhet dan ook in wisselende mate.
De gemiddelde aantasting kan op ongeveer 5% gesteld worden. Op enkele
plantages bleek de helft van de onderzochte dode bomen verschijnselen van
spiraalziekte te vertonen.
3.2.7 Pseudo-anthracnose van kousebandjes
De algemeen als „kousebandjes" bekende peulen van Vigna unguiculata die
als breekboontjes gestoofd als groente worden gegeten, worden in de regentijd
geregeld aangetast door een ziekte die de peulen vlekt, waardoor de verdere
ontwikkeling wordt belemmerd. Hoewel het verschijnsel op de peulen het meest
opvallend is, kunnen ook jonge ranken en blad worden aangetast.
Uit de aantasting kon een schimmel worden geisoleerd behorend tot hetge77

slacht Elsinoë. Daar inoculaties opPhaseolus lunatus (sebijari), Phaseolus vulgaris (snijboon en bruine boon) geen succes hadden en slechts infectie kon worden verkregen op Vigna ttnguiculata en Vigna sinensis variëteiten is het niet
waarschijnlijk dat wij hier te doen hebben met de schimmel Elsinoë phaseoli
JENKINS of het zou een voor Vigna specifiek physiologisch ras daarvan moeten
zijn.
De bestrijding van de ziekte is niet eenvoudig; koperoxychloride, barium
polysulfiden en maneb gaven geen bestrijding. Enig resultaat werd verkregen
met zineb en spuitzwavel, waarmede nog verdere proeven zullen worden genomen. Een vrij goede bestrijding werd verkregen met het tinpreparaat. „Brestan", dat echter om reden van zijn giftigheid voor dit doel niet kan worden
aanbevolen.

3.3

P L A N T E N Z I E K T E K U N D I G E D I E N S T (F. A. DEL PRADO M . S C )

Diagnostiek
Citrus
Evenals in 1959 werd door de plantage Geyersvlijt advies gevraagd naar
aanleiding van het afsterven van enkele grapefruit bomen. Wederom kon
slechts de aanwezigheid van de schimmel Diplodia th.eobrom.ae worden geconstateerd.
In een citrus kwekerij te Houttuin die een zeer slechte stand vertoonde werd
een ernstige aantasting door Xiphinema spec, geconstateerd.
Oliepalm
Op verschillende plaatsen, zowel op klei- als op zandgrond treedt bij oliepalm een afsterving op. Dit verschijnsel werd door VAN H O O F onderzocht; het
blijkt grote overeenstemming te vertonen met de symptomen die hier te lande
optreden bij afstervende kokos palmen en zij moeten waarschijnlijk gerangschikt
worden onder „unknown disease" of „bronze leaf wilt" complex. Van enkele
aanplanten wordt het verloop van de ziekte vervolgd door alle gevallen op een
kaart aan te geven.
Pinus caribaea
In de Pinus aanplant te Jodensavanne treedt soms het uitbreken van de
kroon of van grotere takken op. Op de aangetaste plekken kon door VAN H O O F
steeds het voorkomen van de perithecien van een Nectria worden waargenomen,
zodat het waarschijnlijk geacht moet worden, dat deze schimmel de veroorzaker
van het ziekteverschijnsel is.
Rijst
In twee rijstselecties, kruisingen van Géant x Dima werden door de selectionist planten aangetroffen met abnormaal lange en gele bladeren. De lengte
dezer bladeren bedroeg 1,30 m tegen 0,75 m bij de andere planten. De aangetaste planten stierven eerder af (zie fig. 15). Daar aan een aantasting van Hoja
Bianca gedacht werd, werd het materiaal aan V A N H O O F overhandigd. Bij onderzoek bleek er geen Hoja Bianca in het spel te zijn doch wel Fusarium moni78

liforme ( S H . ) W I N E L , (Gibberella fujikuroi ( S A W . W R . ) , een schimmel die
reeds eerder in Suriname werd geconstateerd (Prins Bernhardpolder 1954).
Phyto sanitaire maatregelen
In oktober werd van de Secretaris Generaal van de CARAIBISCH COMMISSIE
bericht ontvangen, dat de „Middellandse Zee-fruitvlieg" (Ceratitis capitata
W I E D . ) In Venezuela was aangetroffen. Ten aanzien van het verkeer uit
Zuid-Amerikaanse en Caraïbische havens werden daarom de phytosanitaire
voorschriften en het toezicht op de naleving daarvan verscherpt. Dit houdt
onder meer in, dat het inwendige van vliegtuigen uit deze havens twee maal
met insecticiden moet worden bespoten. Eenmaal moet dit geschieden tenminste
20 minuten voor aankomst te Zanderij en de tweede maal na de landing van het
vliegtuig. Aan maatschappijen, die terzake de nodige medewerking hebben
toegezegd, wordt evenwel toegestaan, dat beide bespuitingen tijdens de vlucht
plaats vinden. De eerste bespuiting gebeurt dan direct na vertrek en de tweede
bespuiting ongeveer twintig minuten voor aankomst te Zanderij.
Het BUREAU OPENBARE GEZONDHEIDSZORG verleent in deze ook assistentie,
door erop toe te zien dat de keukenafval der vliegtuigen op de juiste wijze wordt
verpakt en vernietigd.
In verband met de openstelling van Nieuw Nickerie als invoerhaven, is de
douane ter plaatse en ook de Ressortleider van de Afdeling Landbouwvoorlichting van het departement van L V V geinstrueerd in de phytosanitaire voorschriften en de toepassing daarvan. Hetzelfde gebeurde ook te Moengo, waar
geregeld zeeschepen aankomen.
Van de SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX te Fort de France werd
bericht ontvangen, dat voor de invoer van planten en plantedelen naar de Franse Antillen en naar Frans Guyana een gezondheidscertificaat is vereist.
Een nieuw ontwerp landsverordening tot voorkoming en bestrijding van
ziekten en plagen in cultuurgewassen kwam in concept gereed en werd aan de
Directeur van L V V aangeboden. In dit concept wordt de mogelijkheid geopend
om de bestrijding van bepaalde ziekten en plagen verplicht te stellen en het
vervoer van plantmateriaal van diverse gewassen te controleren.
Invoer
Op voor de invoer aangeboden plantmateriaal werden ook in 1960 verscheidene schadelijke insecten gevonden, o.a. schildluizen op Orchideeën; de coprator Necrobia rufipes op copra uit de Dominicaanse Republiek; eieren van een
Membracidae op manggavruchten uit Trinidad en in perziken uit Nederland
larven van Enarmonia pomonella L.
Uitvoer
In het geheel werden 512 gezondheidscertificaten afgegeven voor padi, citrus,
fruit, groente en sierplanten.
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5.

AGRARISCH T E C H N O L O G I S C H O N D E R Z O E K (Ir G. SCHOUTEN)

5.1

RIJST

Zaaipadistation
De bouw en inrichting van het Zaaipadistation kwamen op tijd klaar om de
gecontracteerde zaaipadi te kunnen verwerken. Zowel de installatie als de
gebouwen voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De uitvoering van dit werk legde beslag op een groot deel van de mankracht van
de afdeling Agrarische Technologie. In het station (capaciteit 300 ton zaaipadi)
wordt de aangevoerde contractpadi na weging voorgeschoond en daarna gedroogd in opslagbins van elk 15 ton. Na de droging wordt de zaaipadi met 'behulp van een zaadreiniger en een lengte-trieur verder gezuiverd. Het schone
zaad wordt na ontsmetting verpakt in papieren zakken en afgeleverd aan de
distributie-centra in de districten.
Het drogen van de padi in de bins was een nog niet eerder in Suriname toegepaste droogmethode die in de praktijk goed blijkt te voldoen als men de temperatuur van de drooglucht maar zo laag mogelijk houdt (42—44° C ) .
5.4

MUSA

I n ge b l i k t e b a c o v e n o p s t r o o p
Naar aanleiding van enkele publikaties*) over het voorkomen van aromastoffen in de schil en de pulp van bacoven werd nagegaan of door het toevoegen van schilaroma de kwaliteit van ingeblikte bacoven op suikerstroop
verder kon worden verbeterd. Bij een destillatie-duur van 10 minuten werd uit
de schillen van rijpe bacoven een aroma-concentraat verkregen dat, toegevoegd
aan de opgiet van de chunks, de smaak van het produkt aanmerkelijk verbeterde.
Per 100 kg chunks moest 5 kg schillen gemengd met 15 kg water worden gedestilleerd. Bij een langere destillatieduur dan 10 minuten werd een destillaat
verkregen met een onaangename terpeen-geur.
Door het toevoegen van 0,2-0,3% CaCl 2 aan de opgiet kon de stevigheid
van de chunks aanmerkelijk worden verbeterd.
Volgens publikaties van o.a. I.B.V.T. te Wageningen**) wordt de verstevigende werking van aan de stroop toegevoegd CaCl 2 in sterke mate bevorderd door de activiteit van pectine-esterase in het weefsel. Met behulp van
de methode van PILNIC en ROTHSCHILD***) kon worden vastgesteld dat in
*) Waalkes, T . P., Sjoersma, A., Creveling C. R., Weissbach, H. en Udenfried, S.
Science 127, 648—650 (1958)
West, G. B.
Tryptamines in edible fruit.
J. Pharmacy Pharmacol. 10, 589—590 (1958).
**) Doesburg, J. J. en Hoogzand, C.
Verband tussen pectine-omzetting en veranderingen van consistentie bij de verhitting
van tuinbouwproducten.
I.B.V.T. rapport N o . 997 (1960)
***) Pïlnik, W . en Rothschild, G.
Die Fruchtsaft — Industrie 5 (4): 131—138 (1960)
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Fig. 16. Zaaipadistation: quonsetloods, waarin schonincj.
ontsmetting en opslag plaats vindt.
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Fig. 17. Zaaipadistation: selectieloods en dienstwoningen.

Fiy. 18. Zaaipadistation: schoningsinstallatie met op de
achtergrond het blok silo's.

Fig. 19. Zaaipadistation: geschoonde en ontsmette zaaipadi,
verpakt voor verzending naar de distributiecentra.

bacovenpulp vrij veel pectine-esterase voorkomt, (activiteit 44 ml 0,1 N N a O H
per 90 uur per 30 gram pulp).
Naar aanleiding hiervan werd nagegaan of door een combinatie van ontluchten gedurende 10 minuten bij 70°C en toevoeging van 0,2% CaCl 2 een
verdere versteviging van de chunks kon worden verkregen. Tussen de chunks
die direkt ontlucht werden tot een inwendige bliktemperatuur van 83°C en die
uit de blikken, die eerst 10 minuten op een temperatuur van 70°C werden gehouden en daarna verhit tot 83°C kon organoleptisch geen verschil in stevigheid
worden vastgesteld.
In g e b l i k t e b a c o v e n p u r e e
Op verzoek van een buitenlandse geïnteresseerde werd bacovenpuree steriel
ingeblikt. De goed gewassen bacoven werden na schillen fijngedrukt en vermengd met 0,4% erythorbinezuur om verkleuring tijdens de verdere behandeling tegen te gaan. De bacovenpulp werd na het fijnmaken in een ,,juice-extractor" en ontluchten, in een „votator" (een cylindrische warmte-wisselaar met
roterende messen) verhit tot 90°C en steriel gevuld in blikken. Op deze wijze
kon een produkt van goede kleur en smaak worden bereid. De structuur was
echter nog onvoldoende homogeen.
V a n dit produkt kon ook de smaak door toevoegen van schilaroma worden
verbeterd. Per 100 kg puree moest het schilaroma van 5 kg schillen worden
toegevoegd om een goede smaak te verkrijgen.
Bij het toevoegen van een grotere hoeveelheid schilaroma kreeg het produkt
een onnatuurlijke smaak.
Rijpingsproeven
Ten behoeve van het onderzoek naar de invloed van cultuurfactoren en behandelingswijzen op de kwaliteit van bacoven werd een koel- en een rijpingscel ontworpen en besteld. De fundatie en de overkapping voor de prefabricated cellen zijn eind 1960 gereed gekomen.
5.5

KOKOS

Kokosvezel
De rendabiliteitsberekeningen voor het in 1959 ontworpen kokosvezelbedrijf
konden niet worden afgesloten wegens onvoldoende zekerheid omtrent het
eindprodukt waartoe de te produceren kokosvezels konden worden verwerkt.
De in 1960 in het buitenland uitgevoerde spinproeven leverden een produkt op
dat niet gelijkwaardig was aan de op de Europese markt verhandelde kwaliteiten kokosgarens. Waarschijnlijk zal alleen het uitvoeren van proeven op
semi-technische schaal kunnen uitwijzen welke apparaten voor de machinale
vezelwinning geschikt zijn en welk eindprodukt uit de gewonnen vezels kan
worden gefabriceerd.
5.6

GROENTEN

Bladgroenten
Uit de in 1959 verrichte proeven aangaande het inblikken van snijbonen,
81

sperciebonen en kousebanden was gebleken dat de door de landbouwers geproduceerde bonen van onvoldoend homogene kwaliteit waren om er een goede
kwaliteit blikconserven van te kunnen maken.
Daarom werd in 1960 nagegaan in hoeverre van onze bladgroenten een
goede kwaliteit ingeblikte groente kon worden bereid. Bij het onderzoek werden
betrokken:
Tayerblad
Surinaamse spinazie
Postelein
Dagoeblad
Klaroen
Bitawiwirie
Gogomango

Xanthosoma spec. L.
Basella alba L.
Talinum trianguläre W I L D D
Ipomoea reptans L. Pom
Amaranthus coudatus L,
Cestrum latifolium LAM
Phytolacca decandra L.

De drie eerstgenoemde bladgroenten konden met succes 10 dagen worden
bewaard bij 5°C. De andere bladgroenten bleken bij bewaring bij 5°C snel
in kwaliteit achteruit te gaan.
De bladgroenten werden na schoonmaken en wassen gedurende 8 minuten
geblancheerd in water van 70°C. N a malen van de groenten in een vleesmolen,
waarbij een goede structuur werd verkregen, werden deze ingeblikt met 0,8%
keukenzout en 0,1% Na-glutamaat. De blikken werden 45 minuten (7-23-15)
roterend (20 omw./min) gesteriliseerd bij 118°C.
Bij organoleptische keuring bleek dat van tayerblad, Surinaamse spinazie,
postelein en dagoeblad een goede blikconserve kon worden bereid. Klaroen en
gogomango leverden een droog produkt met een vezilige structuur op. Bitawiwirie was niet geschikt voor verwerking tot blikconserve.
Een proefaanplant van deze groenten in de Cultuurtuin zal voldoende
produkt leveren voor de fabricage van grotere partijen blikgroenten die naar
het buitenland zullen worden verstuurd om de commerciële mogelijkheden voor
de verwerking van bladgroenten na te gaan.
S p a a n s e p e p e r (Capsicum frutescens L.)
In verband met de mogelijke verliezen van capsaïne tijdens het drogen van
de pepers werd de concentratie van de scherpe smaak in het verse produkt en
in het poeder nader geanalyseerd. Zoals ook uit de literatuur bekend is, bleek
de capsaïne voornamelijk in de zaadlijsten voor te komen:

Beswand
Pitten
Zaadlijsten

Scoville heat value*
130— 150
250— 300
1300—1650

Tijdens het drogen blijkt vooral uit de beswand capsaïne verloren te gaan.
Bij drogen in een vacuum exsiccator gaat ook een deel van het akaloïd uit de
pitten verloren; dit is van belang voor het eventueel toepassen van vacuum
en/of gasverpakking van het peperpoeder. De cijfers omtrent de optredende
*) Zie Jaarverslag 1959 pag. 103.
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verliezen waren nog onvoldoende nauwkeurig om deze quantitatief te kunnen
vaststellen.
5.7

ZUIVELPRODUCTEN

Yoghurt
Ook in 1960 werd zonder onderbreking yoghurt bereid van melkoverschotten
van het Lelydorpplan en van de Coöperatie van Kwattaboeren. In het begin
van het jaar werd weinig yoghurt verkocht mede door het feit dat in deze periode werd overgeschakeld van huis-aan-4iuis verkoop naar winkelverkoop.
Tevens werd het aantal verkooppunten met een 30-tal uitgebreid.
De verkoop van yoghurt nam na april steeds toe, totdat in juni niet meer aan
de vraag kon worden voldaan. De melkleveranties door de Kwattaboeren werden beëindigd, omdat de afzet van rauwe melk verbeterde. Door deze beperking
werd tot ultimo oktober slechts 25.431 liter melk verwerkt.
De geproduceerde yoghurt was vrijwel steeds van uitstekende kwaliteit,
waardoor de toename van de vraag mede kan worden verklaard. De yoghurt
inkomsten zijn geboekt ten bate van het Proefbedrijf.
5.8

PROEFBEDRIJF

Algemeen
Gedurende dit jaar werd getracht een inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de problemen die moeten worden opgelost om de aanvoer van grondstoffen en de afzet van vruchtenprodukten voor een commercieel conservenbedrijf veilig te stellen. Het bleek mogelijk gedurende het gehele jaar in de locale
handel, een assortiment van vruchtensappen en jams te bieden.
Ten aanzien van de grondstoffen-aanvoer bleek de levering door kleine landbouwers niet te voldoen aan de eisen die een commercieel bedrijf zou moeten
stellen. De kwaliteit van het fruit was zeer slecht; de gevraaagde prijzen waren
zeer hoog en de aangeboden hoeveelheid zeer gering. De vruchten worden
veelal van de bomen geschud i.p.v. geplukt en de behandeling van het fruit
tijdens transport liet zeer veel te wensen over. Zo konden wij geen enkele
goede partij manja's van kleine landbouwers aankopen.
Op grond van deze ervaringen gingen wij over tot contractteelt bij grotere
ondernemingen. Op plantage Katwijk werd 2 ha papaja en 20 are Braziliaanse
markoesa geplant onder afname- en prijsgaranties.
Op plantage Alliance werd van verlaten suikerrietvelden met guave-opslag
2 ha omgezet in een boomgaard.
Op project Houttuin werd een aanvang gemaakt met de aanleg van enkele
spaanse-peper tuinen (variëteit Madame Jeanette).
Het transport van papaja van plantage Katwijk naar het Proefbedrijf geschiedde oorspronkelijk in open veldkratten. Bij dit transport (met de rivierboot
van de S.M.S.) werd het fruit ernstig beschadigd door ruwe behandeling van
de kratten en tengevolge van diefstal werd een niet onaanzienlijke schade geleden. Met een speciaal ontworpen krat, waarin vruchten naast elkaar op hun
steeleinde worden geplaatst en die wordt afgesloten met een deksel en een slot
werden veel betere resultaten geboekt en kon de fruitbeschadiging tot normale
proporties worden teruggebracht. In deze krat werd 45 kg papaja per keer vervoerd. Daar voor een lege krat door de scheepvaartmaatschappij hetzelfde tarief
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wordt gerekend als voor een volle krat zullen de proefnemingen met samenklapbare kratten worden voortgezet.
Eind 1959 werd de distributie van alle produkten van het Proefbedrijf aan een
plaatselijke firma overgedragen. Toen bleek dat de omzetten daalden tot ongeveer 10% van die behaald met distributie in eigen beheer, werd besloten de
verkoop weer ter hand te nemen. Slechts zeer langzaam stegen daarna de omzetten weer, echter niet tot de eerder behaalde quanta.
In de overtuiging dat de afzet van onze produkten tenslotte toch beter door
de normale handel kan worden verzorgd dan door een overheidsinstelling, werden wederom onderhandelingen geopend met plaatselijke firma's. Als gevolg
daarvan worden sinds 1 november 1960 alle produkten, behalve de in kartonnen bekers verpakte vruchtensappen en yoghurt, door de firma C. KERSTEN
& Co. in de handel gebracht.
De produktie en verkoop van yoghurt zullen in 1961 worden overgenomen
door de Melkcentrale. De vruchtensappen zullen, zodra dit mogelijk is, worden
verpakt en gedistribueerd door de Melkcentrale die met zijn huis aan huis bezorging van melkprodukten over het meest geëigende distributiekanaal voor de
in Perga-bekers verpakte vruchtensappen zal beschikken. Tot zolang zal het
noodzakelijk blijven dat de distributie door het Proefbedrijf zelf wordt verzorgd.
Incidenteel werden proeforders naar Curaçao verscheept; het laat zich aanzien dat in de toekomst geregelde orders zullen worden geboekt.
De omzetten van het Proefbedrijf beliepen tot december ƒ 29.597,69.
Uit tienjarenplanfondsen werd een bedrag van ƒ 14.730,- beschikbaar gesteld
voor aankoop van aanvullende apparatuur en machines. Bovendien werd het
werkkapitaal verhoogd met een bedrag van ƒ 10.000,-.
Hieronder volgt een overzicht van de hoeveelheden aangevoerde grondsoffen aan het Proefbedrijf:
Grondstof
Ananas
Fransman Birambi
Grapefruit
Mango
Sinaasappelen
Papaja
Gember
Guave
Djamoe

Hoeveelheid
526 kg
5225 kg
23206 kg
1704 kg
1290 kg
5771 kg
107 kg
1233 kg
169 kg

Grondstof
Citroen
Eieren
Tayerblad
Sur. Spinazie
Dagoeblad
Postelein
Peper
Kumquat
Honing

Hoeveelheid
1134 kg
2005 st.
138 kg
165 kg
118 kg
165 kg
670 kg
463 kg
oude voorraad

Uit bovenstaande grondstoffen werden o.a. de volgende hoeveelheden produkten bereid:
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Produkt

Hoeveelheid

Produkt

Ananassap
Carambolajuice
Grapefruitsap
Manjanectar
Sinaasappelsap
Papajanectar
Papajajam
Gember-papajamarmelade
Guavejam

152 liter
1992 „
7159 „
845 „
527 „
5337 „
594 potjes

Djamoejam
Citroenpasta
Peper op zuur
Kumquat op stroop
Gezuiverde honing
Tayerblad
Sur. spinazie
Dagoeblad
Postelein

975
1504

Hoeveelheid
183 potjes
1588
2173
321
2522
70 blikken
197
104
30

Onderzoek algemeen
Voor de op semi-commerciële schaal geproduceerde vruchtensappen, jams en
pepers op zuur werd een schema voor de kwaliteitscontrole opgesteld. Door
van elke geproduceerde partij een monster te analyseren konden de oorzaken
van kwaliteitsgebreken nauwkeurig worden vastgesteld en de vereiste maatregelen worden genomen die leidden tot produkten van vrij constante kwaliteit.
Z o kon door bepaling van de pectine-esterase activiteit volgens de methode
van Pilnik en Rotschild*) de vereiste pasteurisatiegraad voor de verschillende
vruchtensappen nauwkeurig worden bepaald. Grapefruit bleek een goede stabiliteit te verkrijgen bij een pasteurisatie van 10 seconden op 90°C. Carambolajuice (sap van Averrhoa carambola) kon het beste bij dezelfde temperatuur
worden gepasteuriseerd als grapefruitsap. Papaja-nectar moest 10 seconden
bij 93°C worden gepasteuriseerd om een ook tijdens de distributie goed houdbaar produkt te verkrijgen.
Bij papaja-nectar trad verschillende malen verzuring op. Uit verzuurde
papaja-nectar werd een aantal microörganismen geïsoleerd die werden getoetst
op hun vermogen om in papaja-nectar met 0,4% K-sorbaat zuur te vormen.
Hiertoe behoorden een niet sporenvormende staafvormige bacterie, melkzuurbacteriën, enkele gisten en een diplococcus-soort. Al deze microörganismen
dienden bij de pasteurisatie te zijn gedood, en konden alleen door onvoldoende
pasteurisatie of na-infectie in de papaja-nectar aanwezig zijn geweest. Op
grond hiervan werd een controleproef ingevoerd waarbij van elke geproduceerde partij nectar een monster werd genomen. De helft van dit monster werd
nagepasteuriseerd door verhitting tot 98°C en het zuurgehalte van de niet en
wel nagepasteuriseerde nectar werd na resp. 1, 2, 3 en 4 dagen bewaring bij
27°C bepaald. Op deze wijze kon tijdig worden vastgesteld of na de pasteurisatie een herinfectie had plaats gehad.
De kwaliteit van de in het Jaarverslag 1957 genoemde jams van papaja en
appelbacoven was van dien aard dat in de produktie daarvan geringe commerciële mogelijkheden aanwezig moeten worden geacht.
Daar zowel locaal als in het buitenland voldoende belangstelling voor jams
van tropisch fruit aanwezig was werden recepten voor een nieuwe serie jams
opgesteld. Bij de opstelling van deze recepten werd uitgegaan van Engelse
* Zie pagina 80.
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export-receptuur, welke beter dan de Nederlandse aangepast is aan de smaakgewoonte van de te bereiken consumenten en ook minder aanleiding geeft tot
kwaliteitsgebreken.
Aan de hand van de nieuwe recepten kon een goede kwaliteit guavejam,
gember-papaja-marmelade en papapajajam worden geproduceerd.
Door fluctuaties van de fruitprodukties met de seizoenen moesten, om regelmatig aan de markt te blijven, vrij grote partijen jams gedurende 4-8 maanden
worden opgeslagen. Hierbij bleek, dat de kwaliteit van de jams, evenals die van
de andere produkten, bij opslag bij tropische temperatuur (26—30°C) vrij snel
achteruit ging. Voor ihet behoud van een goede kwaliteit tijdens bewaring zullen de produkten in een op ± 2 0 ° C geconditioneerd magazijn moeten worden
opgeslagen.
Eind 1960 werd, om het gewenste particulier initiatief voor de opzet van
een eenvoudig conserven-bedrijf te stimuleren, door middel van reclame en het
inschakelen van een particulier grossier de afzet van de produkten bevorderd.
Uit het in 1960 uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de meeste Surinaamse
vruchten zich laten verwerken tot produkten die ten aanzien van de kwaliteit
kunnen concurreren met elders in de tropen voortgebrachte tropische vruchtenconserven. De Surinaamse grapefruit (variëteit Marsh Seedless) levert bij
oogsten in het juiste rijpheidsstadium produkten van zeer goede kwaliteit op.
De produkten van papaja, guave, markoesa, gember en citroenen doen in kwaliteit niet onder voor elders voortgebrachte conserven van deze vruchten. Uit
de in Suriname voorkomende manja-variëteiten konden geen produkten van
goede kwaliteit worden 'bereid.
Papaja
Van drie locale variëteiten gember werd nagegaan welke geschikt was voor
de bereiding van een goede kwaliteit gember-papaja marmelade. De z.g. Paragember leverde de beste marmelade op. Verschillende methoden om de gember
snel schoon te maken en te verkleinen werden toegepast. Deze werkzaamheden
vroegen de kleinste hoeveelheid arbeid als de gember na uitsnijden en wassen
werd geschild in een aardappelschilmachine met carborundum wand en schijf
en vervolgens verkleind met behulp van Blitzhackers (fabrikaat Zyliss Automatic, Zwitserland). Voor de gember-papaja marmelade werd naar voorbeeld
van de Engelse receptuur voor exportjams*) het volgende recept opgesteld.
20
26J/2
2
8
350
110

kg geschilde en in blokjes (1x1x0,6 cm) gesneden papaja
kg kristalsuiker
kg fijngehakte gember
kg water
gr citroenzuur
gr pectine

De gember gemengd met 8 kg water en 4 kg suiker werd gedurende 20 minuten gekookt. Daarna werd de papaja toegevoegd en 5 minuten doorgekookt.
Vervolgens de pectine, die vermengd met 2j/£ kg suiker, voorzichtig in het
kooksel werd gestrooid. Na 2 minuten doorkoken werd de rest van de suiker
*) Rauch, G. H.
Jam Manufacture London 1952.
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en vervolgens het citroenzuur toegevoegd en daarna doorgekookt tot een eindbrix van 6 7 ^ ° . De in gewassen jampotjes gevulde jam werd na sluiten gedurende 5 minuten nagepasteuriseerd in de stoomtunnel bij 90°C. De potjes
werden achtereenvolgens 10 minuten gekoeld in water bij 55°C en daarna
30 minuten met water van 27°C in een koeltunnel.
Uit Braziliaanse markoesa (Passiflora edulis SIMS) werd sap gewonnen door
de vruchten in een snijmachine in plakjes van 1 cm te snijden, op een zeef de
pitten met sapharen van de schuringen te scheiden en het sap van de pitten met
een passeermachine te scheiden. Het verkregen sap werd met papaja-pulp,
suiker en K-sorbaat vermengd volgens onderstaand recept
65,5 % papajapulp
18.2 % suiker
16.3 % markoesa-sap
0,09% K-sorbaat
De markoesa-papaja-pulp werd in de votator 10 seconden gepasteuriseerd
bij 92°C en daarna gevuld in Rilsan- en in Polyaethyleenzakken van 20 kg
netto die in triplex kisten waren aangebracht. De kisten met pulp werden
gedurende 2 maanden bij 5°C bewaard. De markoesa-papaja-pulp bleek bij
organoleptische keuring nog van uitstekende kwaliteit te zijn. De in Rilsan zakken verpakte markoesa-papaja-pulp had minder vitamine C verloren, dan de
in polyaethyleen verpakte pulp. In overleg met een cartonnagefabriék werd voor
in plastic zakken een masief cartonnen doos ontworpen. De dozen konden nog
niet aan transport-proeven worden onderworpen. Het is de bedoeling om met
de aldus verpakte pulp proefverschepingen naar de Verenigde Staten en Curaçao uit te voeren. Daar op de markt te Paramaribo zeer kleine hoeveelheden
markoesa worden aangevoerd werd een proefaanplant van 20 are op plantage
Katwijk in de grond gebracht.
M an j a
De locale manja-variëteiten Teté en Roodborstje werden verwerkt tot enkele
partijen manja-nectar.
De goed gewassen vruchten werden één voor één in een ketel met 1,2 maal
het gewicht van de manja's aan water geworpen terwijl in het water een roerder
snel ronddraaide. Nadat de laatste manja was toegevoegd werd nog 2 minuten
doorgedraaid. Het verkregen mengsel van water, schillen pitten en manjapulp
werd in de passeermachine gescheiden in waterige pulp en een vrij droog mengsel van schillen en pitten. Het mengsel van pulp en water werd nogmaals door
de passeermachine uitgerust met fijne zeef gevoerd en daarna werd de Brix
van het mengsel met water ingesteld op 5—5,5°. Met citroenzuur wordt de
pH van 5,5 op 4,1 gebracht. Suiker werd toegevoegd tot een Brix van 14°.
Tenslotte werd de nectar 10 seconden gepasteuriseerd op 80°C en gevuld in
Perga bekers. Het chlorop'hyl uit de schillen geeft gemakkelijk aanleiding tot
een grauwgroen uiterlijk van het produkt. De kwaliteit was aanmerkelijk minder
dan de locaal verhandelde manja-nectar in blik uit Cuba tengevolge van de
eigenschappen van de verwerkte manja-variëteiten.
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G uave
Op plantage Alliance komt op verlaten suikerrietvelden vrij veel wilde guave
voor. Een deel van de rijpe vruchten van deze guave-bomen werd verwerkt
tot guave-jam. De aangevoerde guave werd na sorteren gewassen en daarna
gepulpt in de passeermachine. Van de pulp werd een jam gekookt volgens
onderstaand recept:
21 kg guave pulp
27% kg suiker
350 gram citroenzuur
De pulp werd met 1/3 deel van de suiker in de jampan gedaan en aan de kook
gebracht. Na 10 minuten doorkoken werd de rest van de suiker en het citroenzuur toegevoegd en doorgekookt tot een Brixwaarde van 67—68°. De jam
werd gevuld in gewassen jampotjes en na sluiten achtereenvolgens gekoeld in
water van 55°C en met water van 27°C in de koeltunnel.
Ondanks het feit dat het fruit van zeer matige kwaliteit was kon van de
vruchten een goede kwaliteit guave-jam worden 'bereid. Op grond van dit resultaat werd besloten 2 ha van genoemd areaal om te zetten in een guave-boomgaard waarin bespuitingen tegen de fruitvlieg zullen worden uitgevoerd en de
bomen zullen worden bemest.
Ananas
Enkele partijen ananas werden verwerkt tot ananassap. Het aangevoerde
fruit was in het algemeen van slechte kwaliteit, waardoor de sapuitlevering laag
was (30—40%). De ananas die met de huidige cultuurmethoden wordt geproduceerd is van onvoldoende kwaliteit om daaruit op commercieel verantwoorde
wijze ananassap van te maken. De proefnemingen zullen dan ook niet worden
voortgezet.
D j a m o e (Eugenia cumini M E R R ) .
Djamboe vruchten werden na sorteren en wassen gepulpt met de passeermachine. Van de pulp werden enkele proefkooksels jam bereid, die echter nog
niet van eerste kwaliteit waren. De vruchten hebben een te hoog tanninegehalte waardoor de jam adstringerend was. Door aan de pulp 0,16% gelatine
toe te voegen kon de adstingerende smaak worden weggenomen. Zodra de
daarvoor benodigde apparatuur gereed is zal getracht worden van deze vruchten ook sap te bereiden. Aan laboratorium monsters djamboe-sap kon worden
vastgesteld dat dit sap o.a. een rode kleurstof bevat met een absorptiemaximum
bij 530 a. Over de cultuur, verwerkingsmogelijkheden en -methoden werd
een literatuur overzicht samengesteld.
Zodra de djamboe^bomen weer rijpe vruchten dragen zullen proefnemingen
worden voortgezet.
P o m m e r a k (Eugenia malaccensis LAM)
Enkele kleine partijen van deze vrucht werden op suikerstroop ingeblikt.
Tijdens het voorkoken in 30 procentige suikerstroop van de in 6 delen gesneden, ontpitte vruchten kreeg het vruchtvlees een bruin rode kleur in plaats van
de gewenste paarsrode kleur. Het toevoegen van een geringe hoeveelheid ci88

troenzuur aan de kookvloeistof leidde niet tot het gewenste resultaat. Getracht
zal worden vruchten met de gewenste kleur te verkrijgen door de suikerconcentratie van de kookvloeistof te verlagen. Behalve het onogelijke uiterlijk was het
produkt van goede kwaliteit.
Citroen
De volgens het in het Jaarverslag 1959 vermelde recept, gekookte citroenpasta
voldeed niet geheel aan de eisen. Er trad vochtafscheiding op waardoor in de
pasta scheuren ontstaan en zich een vloeistoflaag op de bodem van depot vormt.
Volgens de literatuur*) kan dit worden voorkomen door in plaats van rijstmeel,
Amisol (een gechloreerd maiszetmeel) te gebruiken. Met dit zetmeel trad het
euvel in minder ernstige mate op. Ook na het extra toevoegen van 0,2% Naalginaat aan het kooksel trad het gebrek toch nog op. Tenslotte werd een aantal proefkooksels gemaakt waarin een deel van het Amisol werd vervangen
door variërende hoeveelheden Na-alginaat of agar-agar. De resultaten hiervan waren als volgt:
Aantal dagen waarna breking van de gel optrad:
misol kg/batch
la-alginaat
Agar-agar

4,1
Y2%
—

bewaring bij 5°C
„27°C

3
8

3,8
1%
—

]/ic/c

\%

>30
>30

10
13

>30
>30

Bij de proeven bleek dat het Na-alginaat door een te hoge suikerconcentratie tijdens het toevoegen niet geheel oploste. Als de bereiding zodanig werd
uitgevoerd dat alle alginaat oploste kan met 0,5% Na-alginaat worden volstaan.
Op grond van de resultaten van de proefkooksels werd het volgende recept
opgesteld:
citroensap
6,85 kg
citroenschil (geraspt)
170 3r
suiker
25,7 kg
water
5,5 kg
melk
8,5 kg
Amisol
2,4 kg
Na-alginaat
214 gr
2,58 kg
eieren
Na-erythorbaat
50 gr
Tartrazinegeel
0,85 gr
De eieren werden in een geëmailleerde wasmachine (pulsatortype) geklutst.
Aan de eieren werd de melk en het water toegevoegd. Onder roeren werd de
alginaat, vermengd met 3 kg suiker, voorzichtig in >het mengsel gestrooid. Na
10 minuten roeren werd het mengsel in de kookpan gebracht en 1/3 deel van
de suiker toegevoegd. Nadat het kooksel tot 60°C was verwarmd werd weer
V3 v a n de suiker toegevoegd. Toen de massa kookte werd de met het citroen*) Food Manufacture 35(4) 137—144 (1960)
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sap gemengde Amisol toegevoegd, waarna het kooksel weer aan de kook werd
gebracht en de rest van de suiker, de garaspte citroenschil, het erythorbaat en
de kleurstof toegevoegd. Nadat het kooksel een Brixwaarde van 6 3 ^ ° had
bereikt werd de citroenpasta gevuld in gewassen jampotjes. De gesloten potjes
werden 5 minuten nagepasteuriseerd in de stoomtunnel bij 90°C en daarna
achtereenvolgens gekoeld in water van 55°C en met water van 27°C in de
koeltunnel. Als de citroenpasta volgens dit recept werd gekookt, bleek toch
nog in geringe mate een breking van de gel op te treden. De proefnemingen
zullen daarom worden voortgezet.
Het Na-erythorbaat werd toegevoegd om de oxydatie van de schilolie tijdens
bewaring van het produkt te voorkomen.
Daar het produkt aan het licht vrij sterk verkleurt, werd nagegaan of deze
verbleking het gevolg is van de invloed van licht op het caroteen van de eieren
of dat ook de kleurstof onder invloed van licht verbleekt. Uit een bewaarproef
met een kooksel waarin een dubbele hoeveelheid Amisol en geen eieren waren
gebruikt bleek dat het Tartrazinegeel onder invloed van het licht sterk verbleekt. Daar geen andere niet onder invloed van licht verblekende gele kleurstof aan levensmiddelen mag worden toegevoegd kon dit euvel niet worden
opgeheven.
P e p e r (Capsicum [rutescens L.)
In het Jaarverslag 1959 werd vermeid dat pepers op azijnzuur (3%) in
sterke mate aan het vloeistofoppervlak verkleurden en dat de opgiet bruin werd.
Uit nader onderzoek bleek dat de mate van verkleuring sterk afhangt van de
zuurstofconcentratie in de kopruimte van de pot. Door de potten voor het
sluiten met los deksel lang genoeg te ontluchten in de stoomtunnel kon het optreden van dit gebrek worden voorkomen; tevens werd nog 0.1% Na-erythorbaat aan de opgiet toegevoegd.

5.9

DIVERSEN

Apparatuur
De installaties in het proefbedrijf konden worden aangevuld met:
Een passeermachine (Leonhardt O.H.G., Sprendlingen)
Een 6 koppige citruspers (Leonhardt O.H.G. Sprendlingen)
Een double seamer (Metal Box Co.)
Een wasmachine (Edy)
Een automatische temperatuurregelaar (Manning, Maxwell & Moore, Stratford).
Voor het fabrieksgedeelte waar droge bewerkingen worden uitgevoerd werd
een kleine pennenmolen (Kek Limited, Manchester) aangekocht.
A n n a ,tt o (Bixa orellana LINN)
Over de cultuur, het oogsten en de afzetmogelijkheden van het zaad van
Bixa orellana werd een intern rapport samengesteld. Geconcludeerd werd dat
het aanbeveling verdient op de proeftuin in het binnenland een proefaanplant
van Bixa in de grond te brengen om de kwaliteit van het annatto-zaad op semitechnische schaal te laten beoordelen.
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Papaïne
Op Plantage Katwijk werd papaïne getapt uit papaja's. Uit nog groene,
volgroeide vruchten kon de grootste hoeveelheid papaïne worden getapt. De
latex bleek ± 17% droge stof te bevatten.
5.10 DIENSTVERLENING
Onderstaand overzicht geeft eenbeeld van deaard en omvang van de dienstverlening gedurende de eerste 10 maanden van dit jaar.
DIENST OF FIRMA

Landbouwproductencentrale

PRODUCT E.D.

Mais

Capucijners
Groene erwten
Black-eye-peas
Oerdi
Bananenmeel
Vis
Landsboerderij

BEWERKING E.D. HOEVEELHEID

shellen, drogen
en opslaan
41.113 kg
'breken
10.230 kg
15.414 kg
afleveren
opslaan
1.000 kg
afleveren
800 kg
50 kg
afleveren
325 kg
afleveren
afleveren
600 kg
afleveren
120 kg
exhausten, sluiten
steriliseren
1.000 bl.

Gras, Kudzu en
Crotalaria
Kuikenvoer

breken
opslaan
malen
drogen en
malen
malen

Landbouw Voorlichting

Tri (gedroogdevis)

malen

Lelydorpplan

Cacao

drogen

3.800 kg

PI. Het Vertrouwen

Cacao

drogen

60 kg

PI. Toutluifaut

Cacao

drogen

4.620 kg

PI. M a Retraite

Cacao
Zaaipadi

drogen
schonen

161 kg
3.311 kg

R.K. Missie

Tri (gedroogde vis)
Mais

malen
breken
malen
afleveren
malen
malen

8.833 kg
1.895 kg
1.579 kg
3.774 kg
45 kg
164 kg

Mais
Soja

Padi
Black-eye^peas

1.000 kg
6.000 kg
2.300 kg
monsters
22 kg
465 kg
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Fa V a n Dal

Mais

s'hellen, drogen
breken
afleveren

N.V. Vitalo

Mais

afleveren

700 kg

Hr Loe A Joe

Gele erwten

malen

612 kg

Hr Loe Sack Sjoe

Mais
Tri (gedroogde vis)

s'hellen, drogen
malen
malen

200 kg
200 kg
90 kg

Hr Tjon A Ten

Garnalen afval

malen

429 kg

N.N.

Tri (gedroogde vis)

malen

90 kg

7.219 kg
500 kg
14.192 kg

METEOROLOGISCHE DIENST SURINAME
Voor een overzicht van de weersgesteldheid in 1960 wordt verwezen naar
„De Surinaamse Landbouw" 9 (2).
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