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I. SAMENVATTING, RESULTATEN EN CONCLUSIES

DeStichtingsakte van 27juli 1949vermeldtdatde "Stichting voorde Ontwikkeling
vanMachinale Landbouw inSuriname"tendoelheeft:"hetinpolderen,ontginnen,kultuurrijpmaken,behuizen,exploiteren endoenexploiterenvan land inSurinameen
alhetgeendaarmede samenhangt ofdaaruitvoortvloeit;alles inderuimstezin".
Hethieruitvoortgekomen plan"Wageningen"wilde eenvestigingsmogelijkheid voorNederlandseboeren scheppeneneenbijdrageleveren aande ontwikkeling enmoderniseringvandeSurinaamse landbouw.
De oorspronkelijke opzetvanpolderindeling,bedrijfsgrootte envruchtwisselingsschemawasgebaseerd opdeverbouwvaneenandergewasnaastrijst alsbelangrijkstekuituur.Bijdeze opzetwasdusvoorzien ineenzonuttigmogelijk gebruikvan
grond,machines,werktuigen enanderevoorzieningen.
Helaasbleek reedsnakorte tijddatde oppraktijkschaaluitgezaaide zgn.drogegewassen,waaronder graan-enpeulvruchten,olie-envezelgewassen,voor eenbelangrijk deelmislukten,vnl.doorwateroverlast. Hieruitwerd dekonklusie getrokken
datdevevbouwvanrotatie-gewassen voorlopig niet mogelijkwas.Hetbedrijfsplan
vanWageningenwerd hieraan zoveelmogelijk aangepast,ondermeer:
1.doorhet latenvarenvanhetideevanvestiging vanNederlandseboeren.Hiervoor
kondennog andere redenenwordenaangevoerd,welke hierechter niet terzake
doen.Eenenanderresulteerde ineenvergroting derbedrijven eneenomvorming
derreeds aanwezige boeren totbedrijfsleiders;
2.doorhettweemaal inzaaien,vandepoldermet rijst,aanvankelijk meteenzgn.
hoofdgewas op100$vanhetareaal eneentweede inzaai inhetnajaar op25-35$
vanhet oppervlak,ensedert 1961meteenmeergelijkeverdeling vanhetrijstgewas overvoor-ennajaar.Deze laatste ontwikkeling,landbouwkundigenorganisatorisch juister,werdvooral mogelijk gemaaktdoorhetbeschikbaarkomenvan
rijstrassen,welkevoordedaglengteminder gevoelig zijn.Dezehebben ook inhet
najaar eenvoldoend langevegetatieduur eneen opbrengst die weinigverschilt
vandie inhetvoorjaar.
Hierdoor heeftde situatie,ookmetbetrekking totdebehoefte aandemogelijkheid
totverbouwvan eenandergewas,zichinde10jarenvanhetWageningen-bestaan,gewijzigd.Er isechterkomenvast testaan,dateen aanwendingvanhetareaalvoor
tweemaal inzaaienmetrijstomtechnische envooral landbouwkundige redenen tochtot
eenbepaald oppervlakbeperktmoetblijven.Ditbrengtmetzichmededatzondereen
andergewas jaarlijkscirca65-75$vandepoldergedurende eenhalf jaarbraakligt.
Dezebraakwerktproduktieverhogend opheteropvolgende rijstgewasenisdusonmisbaargeworden omdejaaropbrengsten perhaopeenaanvaardbaar niveau tehouden.
Proeven enpraktijkervaring hebbenaangetoonddatvoorWageningenaaneendrogebraak
devoorkeurmoetwordengegevenboven eennatte.Eengoede oxydatievandegronden
verbetering vandegrondstruktuur zijndaarbijvanuiterstgrootbelang.Eenreduktievandezeextreemzware,kalkarme,alluvialeMgenNakleien,met illietalsbelangrijkste kleimineraal,enhogegehalten aanS,Fe,AlenMnmoet zoveelmogelijk
wordenbeperkt.Een tefrequentebezettingmetrijstbevordertdezereduktie,zelfs
toteenniveauwaarbijgeengoederijstproduktiesmeermogelijkzijn.

Het isgeblekendatdeverbouwvan een,zgn.droog gewasdeze grondverbeterende eigenschappenvandebraak inhogemate kanversterken,mededoor dedaarvoornoodzakelijke grondbewerking enhetgebruikvanruggen.Wordthierbijdus sterk denadruk
gelegd opdegrondverbeterende eigenschappen vaneen tweede gewas inderijstverbouw,ookde andere motiveringen blijvengelden.Dit zijndereeds lang aanvaarde
voordelen,welke eengoedevruchtwisseling metzichmede brengt tenaanzienvande
vraagstukken arbeidsverdeling,grondgebruik endebeperking van onkruiden,ziekten
enplagen.Eenander zeerbelangrijk motief voordenoodzaak van eenandergewasis
de overweging datde inovervloed beschikbare gronden,aleer zijdoor inpoldering,
ontginning,drainage enirrigatievoor landbouwgeschikt zijngemaakt,dermatekostbaargeworden zijn,dateenrendabele exploitatie daarvanmetrijstalseniggewas
wel zeermoeilijk gewordenis.
Dehierboven gegevenargumentenwarenaanleiding omhet onderzoek naardemogelijkhedenvanverbouwvananderegewassennogeens terhand tenemen.Dit temeer,daar
de snelle ontwikkelingvandetechniek endegrote vorderingen op landbouwgebied,
misschien geheel nieuwemogelijkheden openden.Daartoewerd inWageningen eind 1957
eenafdelingvoorhetGewassen Onderzoek gevormd,welke tevensbelastwerdmethet
onderzoek naardemechanisatiemogelijkhedenbijdeverbouwvandedroge gewassenen
rijst.Deze afdeling hield zich,daartoe doordebereikte resultaten aangemoedigd,
sedert 1959ookbezigmethet onderzoeknaardemogelijkhedenvanSurinaamsemiddenstandsbedrijfjesrond deWageningenpolder alskernbedrijf.
De opgedane ervaring endebereikte resultatenhebbengeleid totdekonklusie:
"datdeverbouwvaneenaantal gewassen,waaronder ookboomkultures,landbouwkundig,technisch enorganisatorisch zeerwelmogelijkis,endatdezedan inderdaad talvandedaarvanverwachte voordelenmet zichmede
brengt".
Metbetrekking totdemogelijkhedenvaneenrealisering hiervankunnende volgende
drie onderscheidingenwordengemaakt:
A.VoorWageningenalsgrootlandbouwbedrijf zondermeer-inhogemate eenNederlandse aangelegenheid -,is deverbouwvan eenandergewasnaastrijstvoorlopig
nogweinig aantrekkelijk.Voornamelijkomdatdezeverbouw hetaantrekkenvancirca20$meer arbeidersnoodzakelijkmaaktendusnaastnieuwe investeringenvoor
wieltrekkers enaanbouwwerktuigen,ookdievoorhuisvesting,recreatie,e.d.zal
vergen.Daarbijkomtdathetvraagstuk onkruidennognietkanwordenopgelosten
menvoor de afzetvanhetproduktnog teveel opdebuitenlandse markt isaangewezen.
B.VooreenWageningen alskernbedrijf -inveel sterkeremate eenSurinaamseaangelegenheid -,isdeverbouwvananderegewassennietalleeneennoggroterenoodzaakgeworden,maarbovendiengemakkelijkerrealiseerbaar.De schrijveris ernu
van overtuigd dat juist opdezerondWageningen tevormenmiddenstandsbedrijven
zeergoed andere gewassenkunnenwordenverbouwd.
Dezebedrijfjesdienenterbeperkingvandegrootte tochnog inbepaaldematearbeidsintensief tewordengehouden.Deeerdergenoemdenoodzakelijkegrotereinvesteringenzijnreedsgedaanbijdevormingvandezebedrijfjes;hetbeschikbaar
zijnvanmeerhandenarbeid verkleinthetprobleem onkruidenjenvoordeafzetvan
hetprodukt liggennugroteremogelijkheden inde importvervanging.Opdezezelfstandige,doorSurinamers geleidegezinsbedrijven,meteenbescheidenmechanisatievande landbouw,heefthetSML-onderzoek voordeverbouwvananderegewassen
nieuwe enreëlemogelijkhedengeopend.
C.VoordeSurinaamse landbouw inzijnhuidigevormvankleinlandbouw,meteengemiddeldebedrijfsgroottevannauwelijks éénha,isdeverbouwvananderegewasseninwisseling metrijst,inhetalgemeenniet terealiseren doorhetontbrekenvangoede drainage enmechanisatiemogelijkheden.
Wilmentoteenmodernisering enverbetering vandehuidige Surinaamse landbouw
komen,dandientmengeleidelijk aangroterebedrijfjes tevormen,waaropnaast

rijstmetbehulpvandemechanisatie ookanderegewassenkunnenwordenverbouwd.
Naardemeningvandeschrijver kanhiervoorgeenbetere plaatsworden gevonden
danrond eenreedsbestaand kernbedrijf zoalsWageningen.
Menzalvoorhetrealiserenvandeze zonoodzakelijkeSurinaamseciiddenstandsbedri.jf.jesenvoorhetbehoud vanhetzoonmisbare buitenlandse grootbedrijf,het
moeten zoeken ineensamenwerkenvanbeide.Juisthierinkan,naardemeningvan
de schrijver,voorhetWageningenprojectdeenigmogelijkenieuwe bestaansreden
wordengevonden,diede oorspronkelijkedoelstellingen inbelangrijkheidverre
overtreft.
Dehiergenoemdebelangrijkstekonklusie isgebaseerd opresultatenvanhetGewassen-enMechanisatie-Onderzoek, diehebbengeleerd:
1.dathetgebruikvanruggenbijdeverbouwvan anderegewassen hetgevaarvanwateroverlast aanzienlijkvermindert endekansen opeengoede oogst sterkvergroot
door:
a.eenbetere oppervlakte-ontwatering doormiddelvandetussenliggendevoren;
b.eenverdubbelingvandebouwvoor,welkebijeenvlakliggingvandegrondonvoldoende diepis;
c.eensnellereuitdroging vanderugtussenperiodenvandroogte;
d.eenbeperking vandenadelenvanhetdichtslaanvandegrond doorregen,omdat
luchtopderugdriezijdig kanintreden;
e.eenbetere licht-en luchtvoorziening vanhetgewas;
f.eenbeteremogelijkheid tothetbestrijdenvan onkruiden omdatdegewassenop
rijenstaanenkunnenwordenaangeaard;
g.eensnellere endiepere rijpingvandezeer jongegronden,omdathet oppervlak
vandegrondwaarover hetweerkan inwerkendoorderuggenmetruim 30^wordt
vergroot;
2.datdesub 1opgesomdevoordelennietalleengeldenvoordekortgroeiendegewassen,maarbijaangepaste rugbreedte ookvoor overjarige enmeerjarige gewassenen
dathetgebruikvanruggen ondermeerbijbacovendeperiodiek noodzakelijkeherbeplanting technischenlandbouwkundigaanzienlijkvergemakkelijkt;
3-datdeze ruggen integenstelling totbedden eensnelle engoedkope egalisatie
vandegrond voordeverbouwvanrijstmogelijkmaken,bovendien zonderdebezwarenvaneenongelijke stand enafrijpingvanhetgewas;
4.dathetnoodzakelijk gebleken is,datdegronden nade ontginning eerst opde
vruchtwisselingrijstmetdroge gewassen,of ophetgebruik voorboomkultures
wordenvoorbereid.Waarvoorderijstevenalsvoordeanderegewassen eengoede
struktuurvandegrond vangrootbelang is,dientdebijdeontginning aanwezige
pegasseniettewordenverbrandmaargespaard.Doorvermengingvandepegassemet
degrond,doorgedurende deeerste 2-3 jaren inundatie,endusrijstverbouwte
vermijden,door eenzogoedmogelijke ontwatering endeverbouwmetdrogegewassen,kansneller eenbeterebouwvoorwordengerealiseerd;
5.datvoordeze opbouwvandebouwvoor en eensnellere rijpingvandeondergrond
vooral dedieperwortelende drogegewassenmoetenwordengeprefereerd,waarvoor
inhetbijzonder enkele snijgrassen enleguminosen inaanmerking komen.Erkan
echter ookdirektmetdeverbouwvankortgroeiende gewassenwordenbegonnen.Ook
voordeboomkultures iseenverdiepingvandebouwvoormetbehulpvandezevoorgewassengewenst;
6.datdebewerkingvanpas ontgonnen terreinenmethetoog ophetprobleemwateroverlasteigenlijk ongewenst is.Dedieptedrainagewordtdoorverbrekingvande
wortelkanaaltjesverkleind enhetwaterbergend vermogenwordtdoorhetbewerken
vandegrondvergroot.Methetooghierop zijndusvooral deboomkultures teprefererenbovenkortgroeiende gewassen,waarbijeenregelmatige grondbewerkingwel
noodzakelijkis.

7.datdeverbouw opruggendemechanisatieweliswaar bemoeilijkt endeproduktiekostengrotermaakt,maar eengemechaniseerdeverbouw enoogstverderniet inde
weg staat.Eenaanpassing vandeverplegingswerktuigen isdan echtergewenst;
8.datdeoogstzekerheid bijhetkortgroeiende drogegewasnogwordtbeperktdoordat:
a.deweersomstandigheden inSurinamevoorde inzaai nogteonzeker zijn.Deinzaaidient zosnelmogelijk doorregens tewordengevolgd. Vele zaadsoorten
blijven indegrond niet langerdan10dagenkiemkrachtig.Eentevroegeregenvalbetekentdatdeveldenvaakbinnenenkele dagennietmeermetmachines
berijdbaar zijnenernietmeerkanworden ingezaaid. Ermoet dusrekening
wordengehoudenmethetfeitdatgemiddeld circa 30^moetworden overgezaaid;
b.deregentijden,inhetbijzonderdegroteregentijd,teweinig ruimtelatenvoor
eenmechanische onkruidbestrijding.De onkruidenkunnendus eenvrijernstig
probleemvormen,temeerdaar selectiefwerkendeherbicidennognietbeschikbaarzijn.Het laatzichaanziendat juistdewisseling rijst-drogegewasseneenmiddel isomditonkruidprobleemvoorbeidegewassenbinnenbepaalde
grenzentehouden.Daartegenover staatdat rijst inhetdrogegewasdanals
eenderhardnekkigste onkruidenkanoptreden;
c.voor eengoede opkomstvanhetzaad eenvoldoend fijneverkruimeling vande
grond eeneerstevereiste is.Ditnulaatopdezezwaregrondenvaakveelte
wensenover,inhetbijzonder opgrondenwelke eenrijstgewasdroegen.Ookdit
isdeels tewijtenàande ongunstige regenverdeling,namelijk het ontbreken
vantussentijdse regenvalwelke inwisselingmetdroogtevoordegewensteverkruimeling kanzorgdragen.Ditbemoeilijkttevensdeonkruidbestrijding,aangeziendezadenniettijdig totkiemingkomen;
d.wijdienen onsbijhetlezenvandezebezwaren echterwel terealiseren,dat
deze-weliswaar inminderemate- ookgeldenvoordegematigde luchtstreken
endathier ookdefaktortemperatuur inhetgedingkomt;
9.datzolangbijde onkruidbestrijdinginhet tweede gewasnogvanhandenarbeidgebruikmoetwordengemaakt,deverbouwvandezegewassen opgrote schaalvoorWageningen circa 20^meer arbeiders zalvergen.Daartegenover staateenintensievergebruikvan land,machines enwerktuigen.Bovendienkunnenderijstprodukties
erdoorwordenverhoogd;
10.datdezeproduktieverhogende werkingvanhet tweedegewas inde eersteplaats
moetwordengezienalseengevolgvangrondverbetering doorbewerking,doorluchtingenuitdroging.Hettweedegewaswerktdus indeeersteplaats struktuurverbeterend;
11.datzelfs opdedaartoenietvoorbereide grondenvan deWageningenpolder, van
eenaantaldrogegewassen inrotatiemetrijstredelijke opbrengstenkunnenwordenverwacht.Hetzaldanechternoodzakelijk zijndat:
a.dereeds langervoorderijstbouwgebruikte grondeneerstwordenverbeterddoor
meerderemalenachtereendroge gewassen teverbouwen,toteenredelijkproduktieniveau isbereikt;
b.denoordelijker gelegenenzouteregrondeneerstvoldoende zijnontzilt.In
hoeverre deze ontzilting opkortere termijnmogelijk is,isnognietbekend;
12.datmetbetrekking totdeorganisatorische enlandbouwkundigeinpassingsmogelijkheidvanhet tweedegewas opWageningenmagwordenverwacht:
a.eenbeterewerkverdeling;
b.eenvergrotingvanhetaantaldraaiurenvandeopWageningen aanwezige trekkersenmaaidorsmachines;
c.denoodzaakvaneenverdubbelingvanhethuidige aantalbeschikbarewieltrekkersendeaanschafvanzaaimachinesenspeciale schoffelwerktuigen;
13.dathetvoor eenzogunstigmogelijkeinpassing danechternoodzakelijk zalzijn:
a.datde inzaaimetpadimeergelijkoverdebeide seizoenenwordtverdeeld dan
voor I96Ihetgevalwas.Devoorkeurgaatuitnaareenareaalverdelingtij-

densdegroteregentijd van3/4 rijstenl/k tweedegewasenindekleineregentijd van 2/4 rijst+?/4 tweedegewas.Eenzeerbelangrijkewinst isdan
reedshet feitdatgeenkavelsmeerdantweemaal achtereenmetrijstmoeten
worden ingezaaid.Bijde oudeverdelingwaseeninzaai driemaal achtereenniet
tevermijden;
b.dateengewaswordtverbouwd datvoorde oogstenverwerking geen andere
werktuigen of installatiesvergtdanthans opWageningenbeschikbaarzijn;
c.datvoordephotoperiodeweiniggevoelige rijstrassenwordenverbouwd.Ditis
sedertenige jarenreedshetgeval;
14.datdewenselijkheid en mogelijkheid voorWageningen om overtegaantoteen
aanwending derbraakveldenvoor tweedegewassen opgrote schaal,wordenbepaald
door:
a.doel entoekomstvanhetWageningenproject.VoorWageningen alsgroot-ondernemingslandbouwbedrijfmetwinstoogmerken lijktde invoeringvanhettweede
gewasvoorlopig nog onaantrekkelijk,vooraldoordenoodzaakvanhetaantrekkenvanmeerarbeiders endeverdelingvan organisatie enaandachtovermeer
danééngewas.
VoorWageningenalsbedrijfdatvolledig dienstbaarwordtgemaaktaanbevolking en landvanSuriname,verdienthetalle aanbeveling geleidelijkaantot
eengrotere aanplantvandroge gewassen overtegaan.Hierbijlatenzichimmers imponderabele voordelengelden,welke bijeen groot-ondernemingslandbouwbedrijf geenrolspelen.
b.deresultatenwelkemetdeze geleidelijke vergroting van het tweedegewas
areaalwordenverkregen.Deproevenwelkeindezerichting reedsgenomenwerden,warennogvantekorteduur.Alleeneenmeerjarige ervaring indepraktijkzaluiteindelijk kunnenuitwijzenhoevaakvaneensuccesvol tweedegewaskanwordengesproken.Deverwachtingen zijnechtergematigd gunstig;
c.demogelijkhedenvanafzetvanhetprodukt.Men zalhethierbijindeeerste
plaatsmoetenzoeken inimportvervangingen.Tenaanzienvanplantaardigeoliën
eneiwithoudende veevoedergewassen zijnzekermogelijkhedenaanwezig.
Voordeanderegewassendangranen enpeulvruchtenzalmenhetvooralmoeten
zoeken inhetbrengenvaneenbijzonderprodukt;
5.datdemogelijkhedenvanverbouwvanandere gewassenvoorhetkleinebedrijfnog
hetgrootstzijnmits:
a.hiervandemechanisatie gebruikkanwordengemaakt;
b.goedemogelijkhedenvoorwaterlozing aanwezig zijn endekavelsbereikbaar
zijnvoor trekkers enwerktuigen;
c.dekleineboertjesvoordevoorziening metzaaizaad, landbouwstoffen, voor
adviesendroging enafzetvanhetproduktkunnensteunenopeengrootkernbedrijf;
>.datdegoederesultatenmetsnijgrassen enandereveevoedergewassenverkregen,
ooktenaanzienvandeveeteeltvoorhetSurinaamsebedrijfnieuwemogelijkhedenopenen;
.dateenaantalboomkultures zowelvoorhetgrote als ookvoorhetkleinerebedrijfgoedeperspectievenbieden,inhetbijzonderwanneer ookhiervoorbeide
bedrijfstypeneenvormvansamenwerking kanwordengevonden,waarbijbeidevan
eikaarsbestaanafhankelijkzijn.
De ontginning enaanlegkunnengeheelwordengemechaniseerd,metgebruikmaking
vaneen inplantop3-6meterbrederuggen;
.datvandeboomkultures de citrusvooral landbouwkundigdebeste perspectieven
biedt. Citruswil opdezezwarekleigronden.mits opruggengeplant,goedgroeienenerwordtbetrekkelijkweinigverzorgingvereist.
Ookcacaoheeftgetoond het opdezegrondengoed tewillendoenalvereistdit
gewasmeer zorgdanbijv.citrus.
Bacovendaarentegenvormen eenverrevaneenvoudigekuituur.De opgedaneervaringheeftgeleerd datmenhet hierbijvooral zalmoetenzoeken ineenkorte,
doch intensieve ratoonmeteenfrequente herbeplanting.Eenregelmatigewisse-

lingmetrijstlijktmethet oog opeenbeperkingvandeaantasting dooraaltjes
noodzakelijk.Verder zalmen indedroge tijd overvoldoende zoetwatermoeten
kunnenbeschikken enovereenapparatuurvoorkunstmatige beregening.
19- Datbijintroduktievanboomkultures indebevolkingslandbouw het indemeeste
gevallendevoorkeur zalverdienen omdeaanplant ingeplant opte leveren.Ook
hiervoorkangeenbetergebruikwordengemaaktdanvanhetkernbedrijf.
20.Dfithetmechanisatie-onderzoek door invoervannieuwewerkmethoden enwerktuigenreedsveelheeftbijgedragentoteenverlaging vandeproduktiekosten bijde
rijstverbouw.Hetheeftaangetoond dat ookdegeheleverbouwvankortgroeiende
gewassen endeaanlegvanboomkultures volledig.kanworden gemechaniseerd.
21.Datdeeersteproefnemingenmetzelfstandige Surinaamse landbouwersopwatgroterebedrijvenzeerhoopvolle resultaten hebben opgeleverd. Zijversterkenhet
inzichtdatdoorde ontwikkeling vanSurinaamse middenstands-landbouwbedrijven,
gebaseerd opeenbescheidenmechanisatie,enopdeverbouwnaastrijstvaneen
aantal anderegewassen enmogelijkveeteelt,metbehulpvanhetkernbedrijf,de
enigewegkanwordengevondendie toteenverdere ontwikkelingenmodernisering
vandeSurinaamse landbouwleidt.

Wageningen betekende niet
alleenhetinkuituurbrengen van6000ha
nieuw
land,maarvooral de opbouw
vaneennieuwe gezondegemeenschap ineenoorspronkelijkvanmensenverlaten
gebied. Par.10.
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ten doel heeft het inpolderen, ontginnen, behuizen en exploiteren van
land inSuriname, par. 1.

op het grote gazon rond hetwoonhuis,par. 7.4.
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II. INLEIDING

Vooreenuitvoerig overzichtvandoel enontwikkeling vanhetWageningenprojectin
Surinamemagwordenverwezen naarheteinde I960verschenen proefschriftvanDr.ir.
Th.P.M.deWit "TheWageningen rice project inSurinam".
Waarde opzetvanhetWageningenplan gehaseerd was opdeverbouwvanmaïsensoja
naast rijstalsbelangrijkstekuituur,blekendeze zgn.droge gewassenbi/ide ingebruikneming dereerstevelden steeds temislukken,inhoofdzaak doorwateroverlast.
Rijstwerd dushetenigverbouwde gewas.Tochbleefdebehoefte aandemogelijkheid
totverbouwvaneenandergewas inwisseling met rijst onverminderd voortbestaan.
Demotievendaarvoorhebbenzich inde 10jarenvanhetWageningenbestaan regelmatiggewijzigd.Aanvankelijkwerdendevoordelenmeer inhet organisatorische enlandbouwkundigevlakgezocht,naderhandwarendezemeeropbodemkundige overwegingengebaseerd. InI958werd hetprobleem tweede gewaskortstondig zeerurgent doorhet
eerste optredenvandeHoyaBianca rijstziekte inhetdistrictNickerie.
EenenanderwasvoordeSMLaanleiding omeinde 1957eenaparte afdeling onderzoek
inhet leventeroepen,dienogmaals demogelijkhedenvoorandere gewassen zounagaan.Uiteraard diende hierbijookalle aandacht aandemechanisatiemogelijkheden
tewordengeschonken.
Ditrapportbeoogtnueenuitvoerig overzicht tegevenvanhetdoordeze afdeling
Gewassen-enMechanisatie-Onderzoek derSMLverrichtewerk endebereikteresultaten.Devastleggingvanpositieve ennegatieve resultatenvanhet onderzoek envan
nieuwe inzichten isheteerstedoel. Aandehand daarvanzalhetrapport eenuitspraakdoen omtrentdehuidigemogelijkhedenvanandere gewassenvoorhetWageningenbedrijf meer inhetbijzonder,envoordeSurinaamse landbouwmeer inhetalgemeen. Inde tweede plaatswilditrapportnutteloze herhalingen derproevenvoorkomen,eenbasisvormenvoorverder onderzoekenaanbevelingengevenvoordepraktijk.
Daarbijdienttewordenaangetekend dathiergeen sprake isgeweestvaneenspecifiekStichtings-nochSurinaams probleem,maar vaneenvraagstukwaar men reeds
lang,dochvooral ookrecentvoorgesteld isbijhetinkuituurnemenvangrotekustendeltagegebieden,over degehele tropengordel derwereldverdeeld.Steedsweer
wordtdevraaggesteld: "Kunnen opdezemeestal extreem zware gronden naastrijst
ooknogandere gewassenwordenverbouwd?"
Opdezeplaatskandan ookreedsmetnadrukwordenverklaard, dat het onderzoek
naasthetdienenvandebelangenderSML,ookwasgericht opdievandeSurinaamse
landbouw inde jongekustvlakte.Eensamenwerking methetLandbouwproefstationte
Paramaribowasdaarvanhet logischegevolg.
Hetrapport zalpraktisch zijningesteld enzichzogoedmogelijkonthoudenvantheoretischebeschouwingen.Deproefnemingenwerdenzoveelmogelijk oppraktijkschaal
uitgevoerd,hetgeenhetvoordeelmetzichmedebrengt,datde vermelde cijfersen
feitenmeerdirektbruikbaar zijnenminderhetkarakterhebbenvarproefveldgegevens.
Het isdewensvande schrijverdatditrapport ietsvanhetbestaande scepticisme
tenaanzienvande mogelijkhedenvandeSurinaamse landbouwkanwegnemen.Wanneer
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hijreeds indeze zineenbijdrage kan leverenaande ontwikkeling vandelandbouw
inSuriname,enmogelijk inaldiegebiedenmet overeenkomende gronden enomstandigheden,danzalhijzichgelukkigprijzen.
2.1.TAAKVANHET ONDERZOEK
Deafdeling Gewassen Onderzoek had tottaak omdemogelijkhedenvanverbouwvananderegewassendanrijst teonderzoeken. Deze gewassen dienden indeeerste plaats
geschikt tezijnvoordeaanwending vandeperiodiek braak liggende rijstkavels.Om
verschillende redenenwordt nl. 3/^tot2/3 deelvandeWageningenpolder nietmet
rijst ingezaaid.Eenbetergrondgebruik washier inderuimste zinvanzijnbetekenis,dushetvoornaamste doel.
Naenige oriëntering bleek reedsdathetbijditprobleem nietzozeerging omeen
zoekennaarhetmeestgeschikte gewas,maarveelmeer omdevraag hoehierdegroei
vandezedrogegewassenmogelijk kanwordengemaakt. Hetwerd de schrijverbijde
aanvangvanzijnwerkzaamheden steeds duidelijker,datalleenwanneer degroeivan
planten opdezegrondenmogelijk konwordengemaakt,eerstdanmetmeer succesnaar
hetmeestgeschikte gewaskonwordengezocht. Dehindernissenwelkede aanwending
vanbraakliggende rijstkavelsvoor tweedegewassen indeweg stonden,vooraldievan
bodemkundige aard enmeer inhetbijzonderhetprobleemwateroverlast,diendeneerst
teworden opgeruimd.
Daarnaastbrakhet inzichtdoordatnietbijhetklassieke patroonvaneenhalfjaarlijksevruchtwisseling inderijstverbouwmoestwordenstilgestaan,maar ookbijde
mogelijkhedenvan eenmeerjarige.Eendergelijk systeem,waarbijdusmeerdereopeenvolgende inzaaiïngenmetrijstworden afgewisseld met eenmeerjarig gebruikvande
grondvoordroge gewassen,zoumisschiengeheelnieuwemogelijkhedenscheppen.Wij
noemenhier slechts hetgebruikvangewassenmet eenlangeregroeiduur dan4 of5
maanden.Bovendienzou inditgeval kunnenworden ontkomen aandenoodzaak omafgeoogste rijstvelden jaarlijksweergeschikt temoetenmakenvoordeverbouwvandrogegewassen,methunandere eisentenaanzienvandebodem,bijvoorbeeldwatbetreft
dedaarin levende organismen,de struktuur,e.d.Hierbijmoetreedswordenaangetekend datomtrentdebodemkundige veranderingen,physischenchemisch,diehetgevolg
kunnenzijnvandeperiodieke onderwaterzetting,nogmaarweinig bekendis.
Bovendien leekhetgewenst omookaandemogelijkhedenvanboomkultures enigeaandacht teschenken.Hetwasnl.nietuitgesloten datbijv.bananen ofbacovenbruikbaarzoudenzijn indegenoemdemeerjarige vruchtwisseling.Ditgewas zouzichverderkunnen lenenalszgn.ontginningsgewas,bijdevoorbereiding vanpas ontgonnen
gronden opdeverbouwvanrijst.
Verderwerd overwogendatwaar rijstvoorhetgebruikvandittypegronden ineen
geheel opmechanisatie ingestelde landbouw,hetbij uitstekgeschiktstegewasis,
vooral deboomkultures aandeverwachting voldoen,wanneer tenminstemechanisatie
nietmogelijk,noodzakelijk ofgewenst is.Zozal inhoofdstuk 9blijkendatbijde
ontwikkeling vaneenzgn.middenstandslandbouw metWageningen alskernbedrijf,een
volledigemechanisatie zelfsnog ongewenst is.Dit zounl. leidentottegrotebedrijven entehoge investeringen. Ookvoorgrondenmet tegrotehoogteverschillen
zijnboomkultures somsmeergeschikt.
Aldezepuntenzullen inpar.3-4.nadertersprakewordengebracht.Wijwillenhier
nog slechtsresumeren enbeter aantonen dathetprobleem:"Hoe kunnenanderegewassenwordenverbouwd", centraalwerd gesteld endevraag: "Welkegewassen?" opde
tweedeplaats kwamendatwijonsdaarbijnietalleenbeperkten totdekortgroeiendegewassen,maar ondermeer ookdeveevoedergewassen,bacovenencitrus inhetonderzoekwerdenbetrokken.
HetMechanisatie Onderzoek had totvoornaamste taak omwaarnodigbijtestaanbij
derealisering vandeverbouwvananderegewassen.Hetzalde lezerduidelijk zijn
datbijv.hetgebruikvanruggen alsmiddel teroplossing vanhetprobleemwateroverlastalleenmechanisch terealiseren is,in hetbijzonder bijeenverbouwop
grotere schaal.Deze takvanhetonderzoekwerdnaderhand alsaparte afdeling tevensbelastmetdemechanisatie vanderijstverbouw enalle onderhoudswerkzaamheden
indepolder.
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Alsderde taakdientnoghetmeer recenteKleinlandbouw Onderzoektewordengenoemd.
Hetging daarbijvooral omdevraag hoedebijhetGewassen enMechanisatie Onderzoekbereikte resultaten kondenworden toegepast op Surinaamse landbouwbedrijven
vangroter formaat.InhetSMLRapport "Inzake het onderzoek naardemogelijkheid
vanuitbreidingvanhetWageningenproject"vannovember 1959,werd reedsuitvoerig
stilgestaanbijdegedachte,datWageningenmogelijk eenrolzoukunnengaan spelen
alskernbedrijf ineentotontwikkeling tebrengenmoderne landbouwdoorSurinamers
zelfbedreven.
Hetzalnuttig zijnomindehiernavolgende hoofdstukken eerstuiteen tezetten:
a.hoedestandvanzakenmetbetrekking totdeverbouwvanandere gewassen inSurinamewas ophetmomentdatmethet onderzoekwerd aangevangen (par. 2.2.);
b. waarom ondanksdegrotebehoefte aandeverbouwvananderegewassen,rijstmomenteelnog steedshetenigekortgroeiende gewasvanbelang is.Hetfeitdatdebevolkingnog steedsgeenanderegewassendan rijstopgrote schaal aanplant,is
reeds eenbelangrijkevingerwijzingdatdaarvoorgegronde redenenbestaan(par.
2.3-);
c.erzaldaarnamoetenwordenuiteengezetwaarom opnieuwdemogelijkhedenvananderegewassendienden teworden onderzocht (par. 2.4.);
d. totbesluitderechtvaardiging vanhernieuw onderzoek (par. 2.5-)•
2.2. DESTANDVAN ZAKENIN1957
Het oppervlakvanSuriname isglobaal 150000km2,dusbijna 5xdatvanNederland.
Hetteltechter slechts250000inwoners,hetgeen debevolkingsdichtheid op 1,6
brengt.Zogezienduseenheel dunbevolkt land. Het totale landbouwareaal isdan
ook slechtsrond 50000hagroot,globaal 0,3^vanhet totale oppervlak.Hiervanis
ongeveer 3^000ha ingebruik bijdekleinlandbouw,meteenagrarischebevolkingsdichtheid van 580zielenperkm2.Plaatselijk iserduswel sprakevaneenoverbevolking.Vandeze3**000hawordtruim24000havoor derijstverbouw gebruikten
5000havoorgrasland enveeteelt.Voordeverbouwvandezgn.drogegewassenblijvendanca.4000ha over,waarvannog eenbelangrijk deelbestemd isvoorbacoven.
Volgens anderegegevensbedraagthet totale landbouwareaal 44000ha,waarvan 5000
ha ondergrasland.Vanderesterende 39000hazouden29000hadoorpaaigrondenin
beslagwordengenomen.Het isduswel opmerkelijk datWageningenmetzijn6000ha
reedsmeerdan l/5 deelvanhet totalerijstareaalvertegenwoordigt.Vandenog resterende 10000haworden6000ha ingenomendoor aanplantingenmet suikerriet,cocos, citrus,koffie encacao involgorde vanafnemendebelangrijkheid dezerkultures. Zijbevinden zichvooral opde oudeplantagegrondenmethetzgn.beddensysteem,
gelegen indejongekustvlakte.Voordeverbouwvanmaïs,bananen,bacoven,aardnotenenandere aardvruchten,peulvruchten engroenten blijvendannog ca.4000ha
over.Deze zijnvnl. tevinden indemeer zandhoudende grondenvanhetouderedeel
derSurinaamse kustvlakte,die o.m. gekenmerktwordtdoorgrotere hoogteverschillen.
Uitdezeglobale cijfersblijktwel duidelijkvanwelk eengeringebetekenis deverbouwvankortgroeiende gewassen is.Dezeworden bijnauitsluitend verbouwd inhet
meer zuidelijk gelegendeelvandekustvlakte.Dank zijdehoogteverschillenenhet
meer lemigekaraktervandegrond zijnhierbetere drainagemogelijkheden.Tochblijft
ookhierdeaanplantbijnauitsluitend beperkt totdekleine regentijd,hetzgn.najaar.Bovendienvindtmenookhierdegewassenuitsluitend aangeplant opbedden.
Deboomkultures endeaanplantingenmetsuikerriet,tezamenongeveer 6000hainoppervlak,zijnvoorhetbelangrijkstedeelplantage-ondernemingen.Zijliggengeconcentreerd inde jongekustvlakte,dushetvruchtbaarste deelvandeSurinaamse landbouwgronden.Wijmerktenreeds opdatdaarbijnog steedsvanhetenkele eeuwengeledenaangelegde beddensysteemwordtgebruikgemaakt. Nieuweplantages komenniet
voor omdebegrijpelijkeredendathetnoodzakelijkegrondverzetbijdatdrainagesysteemheden tendagenauwelijksmeer tefinancierenis.
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Inhetvoorgaande ligtdusreeds debelangrijkste beperkingvoordemogelijkheden
van anderegewassendanrijstopgesloten.
2.3- REDENENVOORHETONTBREKENVANEENTWEEDEGEWAS
Debelangrijkste oorzaak isdeextreem zwareklei,waaruitde jongekustvlaktevan
Suriname isopgebouwd.Zijstrekt zichuitvanBrazilië totVenezuelaenisterhoogtevanSuriname 20tot80kmbreed. Degrootste breedtevindenwijterhoogtevan
Nickerie enWageningen.
Het sedimentbestaatuitAmazonemateriaal,datdoordeCaraÏbische zeestroom inwestelijkerichtingmeegenomen enhier langsdekusten afgezetwordt.Terhoogtevanhet
westelijke buurland Brits Guyana,isdeafslag reeds groterdandeaangroei vande
kust. Omdeze redenwas eenbescherming vanvrijweldegehele kustmet eendijkhier
noodzakelijk.TerhoogtevanSurinamewisselen aangroei enafslag elkaar af,waarbijdeeerstenogde overhand heeft. Het isdanookbegrijpelijk datdezegronden
uitdekleinste kleideeltjes zijnopgebouwd enzelfsvoor97$afslibbaar zijn.Door
delage ligging staandegrondenvoorhetgrootste deelvanhet jaar onderwater,
vaak onzichtbaarvoorhet oogdoor eendichte zwampvegetatie.Dedieptevandekleilaagbedraagt enige tientallenmeters.
2.3-1.De ondoorlatendheid
Deze gronden zijn inhetalgemeenredelijkvruchtbaar,eniniedergevalvruchtbaarderdanhetmeer zandhoudende deelvandeoudekustvlakte enhetzuidelijkergelegenhoogland.Hetgrootste deelvandeSurinaamse bevolkingisdan ook indezejongekustvlakte gevestigd, tendele opdehiervoorkomende hogergelegenritsenen
verder ininpolderingen. Dezeergeringedoorlatendheid vandezegronden isverklaarbaar;zijwordt inhoofdzaak verzorgd door oudewortelkanalen enwormgangen.
Deze laatstekomen inpasdrooggelegde grond nauwelijksvoor.
Het isbegrijpelijk datelkebewerkingvandezepasdrooggelegde grondendesituatiemetbetrekking totdedoorlatendheid slechtsverslechtert.Alleenhetwaterbergendvermogenwordterdoorvergroot.Dit isderedenwaaromplantgatennooitvoldoen.Bijregenvormendezede enigeplekwaarhetwater gemakkelijk kan intreden
tothetgeheleplantgatmetwaterverzadigd is.Hetisookderedenwaarommenbijv.
bijhet omvorkenvandebeddener altijd zorgvoormoetdragen datookdebedrand
wordtmeegenomen ofdat opregelmatige afstanden zgn.drilgotenwordengegraven.
Het inde opengewerkte grondgedrongenregenwater kandan hierlangs dedrainagegreppelbereiken.
Voorde lezer,dienietbekend ismetdeSurinaamse plantages,kanhetbesthetbeeld
wordengebruiktvaneen stuk land dat intensiefdoorsnedenwordtdoordwars opelkaarverlopende diepe,vrijbrede sloten.Deze slotenverdelenhet land incirca9
meterbredebeddenvanzeeruiteenlopende lengte.Deuitdeslotenvrijgekomengrond
diendevoorhet ophogenvandebedden,waardoor dehoogtegemiddeld éénmeterbedraagtt.o.v.degreppelbodem.Daarbijwerd zoveelmogelijk zorggedragenvooreen
zogoedmogelijke bolligging vandebovenkant.Alles isdusindeeersteplaatsgericht opeenzogoedmogelijke oppervlakte drainage,dediepte drainagekomtnaar
onzemeningpas opdetweedeplaats.Hetbelangvanditlaatstewordtgroternaarmatedebedden ouderzijnenlanger inkuituur.
Ditbeddensysteem,noodzakelijk omgroeivangewassen indeze Surinaamsekustvlaktemogelijk temaken,isgeenvondstvanmeerrecente tijden. Reeds in deeerste
honderd jarenna Christuswerden ondermeer terhoogtevanWageningen(DistrictNickerie)doordedaar levende Indianen indezwampenbeddenaangelegd omalskostgrondjes tedienen.Hetbetrof hierdus inde eersteplaats eenplaatselijkeophogingvanhet terrein totbovenhetnormale zwamppeil.Op deluchtfoto'skunnenhonderdenvandezebeddenwordenherkend,vooral geconcentreerd langs een Oost-West
verlopende lijnmetdezobekende "Hertenrits"alscentraal punt.Het isnubekend
datdeze circa4hagroteverhoging inhet terreindoordemenswerd opgeworpenen
alswoonplaatsdiende.
Deze zgn.Indianenbeddenwaren zeergrilligvanvorm,langwerpig totboogvormig.De
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grootstebreedtebovenwaterbedraagt steeds circa10meter,waarbijdelengtevan
hetbedvarieertvan10totwel 100meter.Ookhierblijkt steedsdatdebeddenmet
zorg zijnbolgelegd; plattebeddenkomennietvoor.
Uiteenenanderblijktdusdathetsysteemvanbedden,eventueel gecombineerd met
eeninpoldering vanhetbetrokkengebied engravitatie lozing opderivieren,zijn
nutdoordeeeuwenheenheeftbewezen.Alle thansnogbestaande plantagesprofiterenheden tendagenogvanhetenorme grondverzet dat indertijd in handwerkwerd
verricht.Zeer illustratiefvoorditsoortvanontwatering iso.m.het feitdatniet
zeldenmeerdan20$vanhetbrutoplantage-oppervlak wordt ingenomendoorkanalen,
sloten engreppels.
Hetspreektvanzelf datdebezwarenvanhetbovenbeschreven systeem in modernere
tijden steeds sterkerwordengevoeld.Hetisnietuitgesloten datzijopdeduuronoverkomelijk blijkenbijhethandhavenvaneenkonkurrerende positie opdewereldmarktvoordezeplantageprodukten.Alsbezwarenkunnenwordengenoemd:
1.hetenorme onderhoud vanhet intensieve lozingssysteem;
2.hetgrotegrondverlies,totmeerdan 20$;
3.demoeilijkhedenbijdeafvoervanhetprodukt;
4.deremmendewerking opde invoering vandemechanisatie;
5.dezeerhogekostenvoor aanlegvannieuweplantages.
Dezebezwarengelden inhaastnog sterkerematebijhetgebruikvanbeddenvoorde
verbouwvankortgroeiende gewassen.Deaanlegvanbeddenbetekentgrondverzet endit
is,metdehanduitgevoerd,nogzodanig teregelendatmendebouwvoor opzijnenig
juisteplaatshoudt.Metmachinesuitgevoerd,ishetniettevermijdendatmenplaatselijkdegoedebouwgrond opeenhooptenelders degrondvandezebouwlaagberooft.
Ditresulteert steedsweer ineengoede,jahaastgeilegroeivanhetgewas ophet
middenvanhetbed eneenzeer slechte ontwikkeling opderanden.Ditisdanookde
voornaamste redenwaarom pogingen inderichtingvaneengemechaniseerde bedaanleg
opeenmislukkinguitliepen.
Erisnog eenanderbezwaar. Grondverzet isaltijdkostbaar endegevormdebedden
hebbendaarom steeds eenpermanentkarakter. Ditsysteem isdusnietbruikbaarop
grondenwaarmendedroge gewassenmetdeverbouwvanrijstwil afwisselen.Hetis
nietalleenfinancieel onuitvoerbaar omdeveldenjaarlijksvoordeteeltvandroge
gewassen opbedden tebrengen envoorderijstverbouwweer teegaliseren,hetisook
landbouwkundig onmogelijk.Daarwaarbeddenvoorderijstverbouwwerdengeëgaliseerd,
kanmendezenatientallen jarennog ingroeiverschillen inhetrijstgewasherkennen. Opdeoudeplaatsdergreppels groeithetgewas zeerweelderig integenstellingtotdearmegroei opdeplaatsvanhet oudebed.Bovendienresulteertditlaatsteineenlatere afrijpingvandepadienineenzekerpercentagegroenofonrijp
produktvandeoogst.
2.3.2.De overvloedige regenval ende onbetrouwbare verdeling
Eenevengrootbezwaarvormtde faktor regenval,meer inhetbijzonder deregenverdeling. Ookditstaatderegelmatigeverbouwvandrogegewassen,al ofnietinrotatiemetrijst,inzeerernstigemate indeweg.
Eentotale jaar-regenvalvancirca2500mm,circa2-g-xdieinNederland,isvoorde
tropengeenbijzonderheid endeverdeling daarvan over2regenseizoenen iseerder
gunstig daneenbezwaar tenoemen.Zeerbezwaarlijk isde ongewisheid indezeverdeling,nl.hetuitvallenvandroge ofnatte seizoenenen deongunstigeverdeling
overdedag.
Kortdurende,zeerhevige regenvalvormthiergeenuitzondering.Nog op3juli1961
werd ophetproefbedrijf in4urentijds eenregenvalvan91mmgemeten,op22mei
1958zelfs 116mm.Juistdemaanden juni,juli enaugustuswordengekenmerktdoor
korteperiodenvanhevige regenval,vooralgekoncentreerd indemiddag.Demaanden
januari t/m aprilvertonendaarentegen eenveelgelijkmatigerverdelingvanderegenval overde24daguren.
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Het istebegrijpendateenkorte zware regenbui zich gemakkelijker oppervlakkig
laatafvoerendaneenzelfde regenvalsgelijkmatigverdeeld overdegeheledag.Daartegenover staatdatinheteerstegevalhetzgn.dichtslaanvandegrond enbeschadigingvanhetgewasgemakkelijkeroptreedt.
Surinameheeftduseenechttropischregenklimaat,waarbijderegenvalverdeling over
het landvanNoord naarZuid envanWestnaar Oosttoeneemt.HetdistrictNickerie
metWageningen,ligtdus inhetdroogste deel.Het jaar laatzichglobaal in2regen-en2droge seizoenenverdelen. Daarvanzijndegroteregen endegrotedroge
tijdnoghetmeestbetrouwbaar,terwijldekleinedroge en-regentijd vaakuitvallen.De indelingnaardetijd isalsvolgt:
1.Kleinedrogetijd
2.Groteregentijd
3.Grotedrogetijd
4.Kleine regentijd

beginfebr.-half april = 2\ mnd.
halfapril -half aug. =4 mnd.
halfaug. -halfnov. =3 mnd.
halfnov. -beginfebr.= l \ mnd.

DeWitgeeft inzijnproefschrift een ietsandereverdeling nl.
1.Kleinedroge tijd
2.Groteregentijd
3.Grotedrogetijd
4.Kleineregentijd

begin febr.-beginapril=2 mnd.
begin april-midden aug.=4-jmnd.
middenaug.-middendec.=4 mnd.
middendec.-beginfebr.=1-Jmnd.

Nog andereverdelingenkunnenwordengevonden enmenishethieroverdusnietgeheel
eens.Eenenander iseengevolgvanhetfeitdatookvooraldetijdenvanbeginregenofbegindroogte sterkwisselen.Zeer illustratief isinditopzichtfiguur1,
samengesteld doorKras engebaseerd opde regencijfers voorNickerie van 1907t/m
1952.Hijgeeftvoorelkemaand dekansenopafwijkingenvandegemiddeldemaandregenval.Hieruitblijktondermeerdatdemaandregenval vandenatstemaand juni varieertvan 140tot500mm,dievan dedroogstemaand septembervan10totl60mm.
Het isdus sprekend voordewisselvalligheid inderegenverdelingdathetvoorkomt,
dat indegemiddeld natstemaand somsminderregengevallen isdan indegemiddeld
droogstemaandvanhetjaar.Zondertwijfelmagwordengezegd datdeonbetrouwbaarheidvanderegenvalverdeling heternstigstebezwaarvormtbijdeontwikkelingvan
eengeregelde landbouw inSuriname.
Het jaar 1961isdaarvan eensprekendvoorbeeld.DoorhetlangaanhoudenvandekleinedrogetijdkonopWageningenpasruim2maanden laterdannormaal metdepadiinzaaiwordenbegonnen.Voorheteerstkondennuinhetzgn.grotepadiseizoenniet
devolle 6000haonderpadiwordengebracht. Ditresulteerdevoor het bouwjaar
I961/1962ineentotale inzaaivan6000hai.p.v.degebruikelijke8000ha.
Hetwasnietvoorziendatdithetgevolg zouzijnvanhetkanaliseren enuitdiepen
vandeArrawarra inverband methetsteeds toenemendebootverkeer. DezeArrawarra
vormteenverbinding tussendeNickerie-ende Coppename rivier. Een regelmatig
groterwordend deelvanhetwateruitdeNickerie zoektnuzijnwegviadeArrawarranaardeCoppename rivier.HetdebietvandeNickerieisdaardoornureedszosterk
afgenomen,datdezoutwatergrens bijlangdurige droogtebovenstrooms vanWageningen
komtteliggen.
Watzichhierzelfs opeenmoderngrootbedrijfmetgoede irrigatie-endrainagemogelijkhedenvoordoet,isreeds langaanvaard inde landbouwderSurinamers.Waarbovendieneendergelijk risicodoordekleine boermoeilijkerkanwordengedragendan
dooreengroot-landbouwbedrijf,isdehier ingeburgerdevoorzichtigheid,gebaseerd
opervaring,haastvanzelfsprekend.Dekleineboerneemtgeenrisicomeerenzaait
dus ondermeerbijvoorkeur geendrogegewassenuit.Enwaardit,bijv.inhetdistrictNickerie tochgebeurt,heefthetvolledighet'karaktervan eenzgn."risicogewas".Eeneventuele oogstwordtslechts alseenmeevallerbeschouwd.Menbesteedt
erdaaromdanookzominmogelijk arbeid enkostenaan,en volstaatbijv.methet
uitzaaienvanwatsojaofurdi inhetnognattepadi-stoppelveld.Derestvandearbeidbestaatuithetoogstenvanhetbijtoevalgeslaagdegewas.
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REGENVAL IN M.M.
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Fig. 1.Degemiddelde maandregenval endeafwijkingendaarvanalsprocentenkansdat
deregenvalminderis.
VoorNieuwNickerie overdeperiode1907-1952.
(Dr.ir.Th.P.M.deWit,naarKras 1953-)
Naastdeze faktorengrond enregenval zijnernatuurlijknogandere,meerbijkomstigeredenendiedeverbouwvananderegewassen,inhet bijzonderdekortgroeiende,
moeilijk ofonaantrekkelijkmaken.Wijzullendeze hieronder zoveelmogelijkpuntsgewijzebespreken.
2.3-3- Deslechtewateraan-enafvoer
OpWageningen zijnde irrigatie-endrainagemogelijkheden,afgezienvaneenverkeerde liggingvanhetgemaal,alsgevolgvandebovenvermelde opschuiving vandezoutwatergrens,voorderijstverbouwwelhaastideaaltenoemen.Menkande ontwerpers
voordewel zeergelukkige keuzevande200x600meter kavelmaten alle loftoezwaaien.Dezematenhebbendeafgelopen jarenbewezenzeergoed tevoldoen.Voorde
verbouwvandrogegewassen,zoals soja,waremisschien eenkavelbreedte van100meterteprefereren,maardithaddekostenvanpolderaanleg,onderhoud enexploitatie aanzienlijk verhoogd,zonderdatmennogenige zekerheid zouhebbenomtrentde
mogelijkhedenvandergelijke drogegewassen.
Hoegeheel anders isdesituatiebijdebevolkingslandbouw.De lozingsmogelijkheden
zijnvaakzeergebrekkig;menisvrijweluitsluitend aangewezenopgravitatie-afvoer
opderivieren. Vooral opdeverdervanderivierafgelegenpercelen,zijndelozingsmogelijkhedenzeerbeperkt.
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Voordeaanvoervanwater ismenvrijwel aangewezen opderegenval zelf.Hetgebied
rond Nickerie vormthierop eenuitzondering. Waterkanhier betrokkenwordenvia
aanvoerkanalenuithetzuidelijkvanNickerie gelegenNanni-zwamp.De watervoorraad
isechter ookhiermeestal alleen indegrote regentijdvoldoende.Zonder overdrijvingkanwordengezegd,datondermeerdezegoede irrigatiemogelijkhedenertoehebbengeleid datNickerie zichtothetrijstdistrictvanSurinamekonontwikkelen.
2.3.4.Denoggeringemechanisatie
Eenanderebelangrijke reden isdenoggeringemechanisatie vandeSurinaamse landbouw.Hetzal elders inditrapportduidelijkwordendat juistdemechanisatie ons
indegelegenheid steltomaandereedseerdergenoemdebezwarenvanwatinzijntotaliteitwateroverlastkanwordengenoemd,kanworden tegemoetgekomen.Ookhierin
neemthetgebied rondNickerie eenuniekeplaats in.Demechanisatie ishier,hoewelnogbescheiden,alhetverstgevorderd.Aandelandbouwende bevolking kanhier
reeds eenbepaalde matevankennis opmechanisatiegebied wordentoegeschreven.Op
eenzeerbelangrijk deelvanhetrijstareaal werdendeveldenmetmachinesvoorde
inzaaigereedgemaakt.
Aandezeontwikkelingvandemechanisatie heefthetparticuliere grootbedrijfveel
bijgedragen. OokdeinvloedvandePrinsBernhard- enWageningenPolder isindeze
vaneenniet teonderschattenbetekenisgeweest.Omdezeredenenzal eenintroduktievandeverbouwvananderegewassendanrijst,ongetwijfeldheteerstrondNickeriemogelijk zijnennavolgingvinden.
2.3.5.Degeringeafzetmogelijkheden
Eenhaast onoverkomelijk bezwaar isdesnelleverzadiging van de binnenlandse
markt.Aaneenbevolkingvannoggeen250000zielen,waarvaneendeelnogmoeilijk
ofnietbereikbaar is,kunnengeenbelangrijke hoeveelhedenwordenafgezet,vooral
wanneer eenreeds langgevestigde importreedsvoor eendeel indebehoeftenvoorziet.
Ookbijdeontwikkelingvan eenexport,isdemogelijkheid totplaatselijkeafzet,
steedsweerdeonmisbare schakel omtotdezeuitvoer tekomen. Het zalduidelijk
zijndatde ontwikkeling vaneenbepaalde kuituurvandenbeginneafaangebaseerd
opexportvanhetprodukt,veel meerzorgenbaartdaneenkuituurwaarbijmeneerst
voorde lokalemarktkanproduceren.Bijdehuidigepogingen omtoteennieuweSurinaamsebacovenkultuurtekomen,wordendebezwarendaarvansterk gevoeld. Men
mistdetussentrapwaarbijheteersteproduktplaatselijkkanwordenafgezet.Menis
gedwongen omdirectopexporttewerken,metzijnveel zwaardere eisent.a.v.kwaliteit,volume enprijs. Ookdeconcurrentiemogelijkheden wordendooreenkleine
eigenbevolkingverminderd,nogafgezienvandedaarmedevaak samengaande hogere lonenstandaard.
DeafzetmogelijkhedenwordenverdernogbeperktdoorderelatiefhogeproduktiekostenwaarmedemeninSuriname steedstekampenzalhebben.Degrondisalsgevolgvan
denoodzaakvaninpoldering,drainage enirrigatie duur.De lonenzynhoog,vergelekenmetdie indenaburige landen. DitgeldtzelfsvoorVenezuela enzekervoor
die indedichterbevolkte delendertropen. Ookdevalutaverhouding vandeSurinaamsegulden isinditopzichtnietvoordelig.
2.3-6.Hetkleinearbeidsreservoir
Deafschaffing vande slavernij in1862deed reeds eenernstig tekortaanlandarbeiders ontstaan,waaraan zogoedmogelijkwerd tegemoetgekomendoordeimportvan
contractarbeiders.Mededoorditarbeiderstekort hebbenenkelehonderdenplantages
moetensluiten.
Ookhedentendagehebbendeenkele tientallen overgeblevenplantagestekampenmet
eenarbeiderstekort.Ditverklaartwaarommenthansopdezekoffie-5cacao-,citrus-en
suikerrietplantages naarstig zoektnaarmogelijkhedenomonderhoud,oogstentransporttemechaniseren,opdatvoldoende arbeidskrachtenkunnenwordenvrijgemaaktvoor
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hetnogniet temechaniserenwerk.Omdezeredenenhebbendenog arbeidsintensieverekultures,waaronder devezelgewassen,hierweinig kansvan slagenmeergehad.
Tochkanditarbeiderstekortnietalleenwordenverklaard uit eengeringebevolkingsdichtheid.Wijmerktenreeds opdatplaatselijk zelfs sprake isvaneenoverbevolking,vooral rondomdeenkelegroteplaatsen.Eriseentoenemende trekvanhet
landnaardestad,nietalleenomdatmenindebouwnijverheid,industrie enin het
verzorgingsapparaat hogere lonenontvangt,maarvooral omdatdejongegeneratieminderbereid isinde landbouwwerkzaam tezijn.Mendient zichgoedterealiserendat
deze jongerenmeestal 6jaren schoolonderwijshebbengenoten enerdaaromweinig
voorvoelen ineenbetrekkelijk primitieve landbouwenbijmoeizame arbeidweerhouwer envork terhand tenemen.
2.3-7- Devele ziektenenplagen
Nog eenanderpuntmaghierniet onbesprokenblijven,namelijkhetveelvuldigoptredenvanziektenenplagen. Deuitspraak datde insectenfaunavanSuriname inhaar
veelsoortigheid doornietswordt overtroffen,ismogelijkwatoverdreven.Tochwordendelandbouwkundigen hier steedsgetroffendoordeernst vanditprobleem.Een
zeer sprekendvoorbeeld isdeWageningenPolder.Buitenstaanderskunnenzichnauwelijkseenvoorstelling makenvande inspanningen diemenzichmoetgetroosten, om
hetpadigewas vanaf inzaai totaandeoogsttebeschermen tegenzeeruiteenlopende
ziektenenplagen.Menkanzichhieroverenigszins eenideevormen,wanneermenweet
datvandetotaledirecte produktiekosten circa15/6voorrekeningvan insecticiden
enanderebestrijdingsmiddelenkomt.Waaraandezeuitzonderlijke lastvan insecten
moetwordentoegeschreven,ismoeilijk tezeggen.
Ongetwijfeld speelthetrelatief kleinekultuurareaalindeverstoringvanhetbiologischevenwicht door ontginning daarbijeenrol.Ditlaatsteisvermoedelijkderedenwaaromdeinsecten-enookderattenplagenhieropWageningen veel ernstiger
vormenaannemendanindekleinere PrinsBernhard Polder,begrensd dooreenouder
landbouwareaal vandebevolking. Eenenanderverdient eennader onderzoek.Vast
staatdatbijdeproefnemingenmetdrogegewassendebescherming ervan tegendiverseinsectenveel zorgenaandachtvroeg.Zonder specialemaatregelenwashetmerendeeldergewassenverlorengegaan.Ook inde landbouwgeschiedenis vanSurinamelezenwijherhaaldelijkdatbepaaldekultures,ondermeer cacao,rubberenkatoen,moestenwordenprijsgegevendoor optredende ziektenenplagen.
2.3-8.De onbekendheid metanderegewassen
Deonbekendheid vandebevolkingmetdekuituurvananderegewassen wordtookwel
eensaangevoerd alsredenvoorhet ontbrekenvaneentweedegewas.Naarde mening
vandeschrijver zeertenonrechte.Zonder overdrijvingkantochwordengezegddat
dezeerheterogenebevolkingvanSurinameuitwelhaastalle landstreken afkomstig
is.Hiermagdus juisteengrotebekendheidmetdeverbouwvanvelegewassenworden
verondersteld. Ookhierzaldepraktijkechtergeleerdhebbendatrijsttotnutoehet
enigegewas isdatmetredelijk succeskanwordenverbouwd.Bijdeanderegewassen
tradentevaak oogstmislukkingenop.
Hetvalt ookniet teontkennendatde omstandigheden indeSurinaamse jongekustvlaktebijuitstekgeschikt zijnvoordeverbouwvanrijst.Hetvalt slechts tebetreurendatnietmeerkultuurgewassenbeschikbaar zijn,welkealsrijstinwaterkunnengroeien.Eenuitzondering diederegelbevestigt isZizaniaaquatica. Hetis
reeds tekenend datmenhiervanwilderijstspreekt.Ditgewaswordtondermeerverbouwd indezwampenderzuidelijke statenvandeU.S.A.doordedaar levendeIndianen.Zijhebbenhetalleenrecht totverbouwenook opanderewijzewordtdezekuituurdoordeAmerikaanse regeringbeschermd.
2.3.9.Samenvatting
Resumerend kunnendusalsbelangrijkste redenenwaarommendeverbouwvankortgroeiendegewassen opgrotere schaalvoor onmogelijk houdtofonaantrekkelijkacht,wordengenoemd:
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1.dephysische konditievandegrondenuitde jongekustv.lakte,inhetbijzonderde
geringedoorlatendheid endemoeilijke bewerkbaarheid;
2.dezeer onregelmatige enonbetrouwbare verdeling vanderegenval;
3-degebrekkigewaterbeheersing;
4.alsgevolgvan 1,2en3,dusinzijntotaliteithetveelvuldig optredenvanoogstmislukkingen doorwateroverlast;
5.denoggeringemechanisatie vandeSurinaamse landbouw;
6.deafzetmoeilijkheden,hetkleine arbeidsreservoirenhetrelatiefhogeloonpeil;
7- de ongunstige produktiefaktoren zoals hoge ontginningskosten,mededoordenoodzaakvan inpoldering endrainage;
8.Hetveelvuldig optredenvanziektenenplagen.
Nadezewatuitvoerige opsommingvande belangrijkste oorzakenvoorhet ontbreken
vaneenverbouwvandroge gewassen opgrotere schaal,verdienthetaanbevelingnog
eensstil testaanbijdevraag,waaromaandeverbouwvananderegewassen zo'ngrotebehoeftebestaat.Eenenanderzalwordenbesprokenvanuithetstandpuntvaneen
groot-rijstbedrijfalsdeSMLenvanuitdepositiederkleinlandbouwers.
2.4.DENOODZAAKVANANDEREGEWASSEN
Inhetproefschrift "TheWageningenRiceProject inSurinam"vanDr.ir.Th.deWit
werd destellinggeponeerd datvaneenmono-kultuur teveeldenadelen enteweinig
devoordelenwordengezien.Inhetbijzondermetbetrekking totdegrootlandbouw is
deze stellingwel juist.Hetwerkwordt erdoorvereenvoudigd,denoodzakelijkeinvesteringenblijvenkleiner,menkanmeergespecialiseerd tewerkgaan,enz. Voor
hetkleinebedrijfkunnennauwelijksnogvoordelenvaneenmono-kultuurwordenopgesomd.Als ernstigebezwaren-endezegelden totopzekerehoogte ook voorhet
grootbedrijf -kunnenwordenaangevoerd, eenmoeilijker arbeidsspreiding,demogelijkheid vansteedsgroterwordende insectenpopulaties,toenamevan onkruiden,financiële kwetsbaarheid, somseeneenzijdigebodemuitputting eneenminder rendabel
gebruikvangrond,materiaal enarbeid.Wijzullennuenkelevandezepuntennader
bespreken inhet lichtvandehuidige situatie endevoordelennoemendie deverbouwvaneenandergewas zoukunnenbieden.
2.4.1.Minderkwetsbaardanmetri.jstalseniggewas
DitgeldtnietalleenvoordeSurinaamse landbouw inzijngeheel,maartotopzekerehoogte ookvoorhetWageningenbedrijf.Wijwillen tenaanzienhiervan slechtsmemoreren,datmenernstigvoorhetvoortbestaanvanWageningenvreesde,toenin1958
deeersteverschijnselenvandeHojaBlanca-ziektewerdenwaargenomen. Hetblijft
hoewelminderwaarschijnlijk,tochsteeds eenpotentieel gevaardatdoorhetplotseling optredenvanziekten,plagen ofsterke prijsdalingen,déverbouwvanrijst
onmogelijkwordt.
Mendientzichhierbijgoedterealiserendat 84^vandeberoepsbeoefenaars inSuriname,inde landbouwwerkzaam is. Ookdewerknemers indezegroepbezittenvoor
hetgrootste deel eeneigenlandbouwperceeltje. Voor zoverhet de landbouw inde
jongekustvlaktebetreft,isrijsthierverreweghetbelangrijkstegewas,enhetbelangrijkste exportprodukt.Hetvertegenwoordigde in1959meerdan 50^vandetotale
agrarischeuitvoer,welkeNf8,6 miljoenbedroeg.
Eenanderebelangrijke overweging is,dat devoortdurende ingebruikneming vande
jaarlijkse landaanwinning voordeverbouwvanrijstgeenaantrekkelijkepropositie
is,enniet totinhet oneindigekanwordenvoortgezet.Dehuidige raming is,datom
indeminimalebehoefte aan landvoordezeer snelgroeiendebevolking te kunnen
voorzien,jaarlijks 2000hanieuw landbeschikbaarmoetkomen. Hiervan wordtde
laatste jarencircadehelftgerealiseerd.Afgezienvandevraaghoeaandehiervoor
benodigde gelden tekomen,wordtookdevraagnaarhetgebruikvandezenieuwelandbouwgronden,steeds luider.gehoord.

21
2.4.2.Eenbeter grondgebruik
Vooral tenaanzienvandit onderwerphebbende inzichteninde 10jarenvanhetbestaanvanWageningen,zichvoortdurend gewijzigd.Wijmemoreren hier slechts dateen
succesvolle verbouwvantweede gewassenwellicht zouhebbengeleidtoteendaadwerkelijkeuitgifte vanbedrijven aanNederlandseboeren.Hetmislukkenvandezedroge
gewassen enandere overwegingenwarenaanleiding tothetprijsgevenvandeoorspronkelijkebedrijfsopzet.Wageningenkreegmeer enmeerhetkaraktervaneenondernemingsgrootbedrijf,gebaseerd opdeverbouwvanrijstalseniggewas.
2.4.2.1.Het oorspronkelijke inzicht
Uit technische enlandbouwkundige overwegingenwerd tot1961 devoorkeur gegeven
aaneenhoofdaanplant inhetvoorjaar ofdegrote regentijd opalhetbeschikbare
polderareaal,eneentweede aanplant inhetnajaar ofdekleineregentijd op25-35^
derkavels.Deresterende 75-65^vanhetpolderareaalbleefbraakliggen.
De overwegingendie totdezegewassenverdeling hebbengeleid,zijnuitvoerigbeschreven inhoofdstuk 10vanhetproefschriftvandr.deWit.Demeeste enbelangrijkste
waren inhetvoordeelvanhetvoorjaarsgewas indemaandenmei t/m september. Wij
noemenhier o.a.:
a.groterekansen opdroogweer tijdensdeoogst;
b.groterekansenophogereproduktiesdooreengunstigerklimaat,daglengteenphotoperiode;
c.lagere irrigatiekosten door eengrotereregenval;
d. eenteverwachtenkleinere hindervanziektenenplagen;
e.hetoudeplanvanrotatiegewassenwaarvoor dekleineregentijdnogdemeestekansenbood.
Eenomeconomische enorganisatorische redenenzogewenstegelijkeverdelingvande
inzaai overhetgehele jaar,wasdusvooral omklimatologische redenennietmogelijk
enmethetoogopziektenenplagen ongewenst.Eenverderevergrotingvanhetoppervlakmeteentweederijstinzaaiwas technischnietmogelijkdoordereedsbeperktebeschikbare tijdvoordegrondbewerking,de oogstendeinzaai.Naderhandbleeksteeds
meerdateendergelijkevergroting ook landbouwkundig ongewenstwas tervoorkoming
vantegrote produktieverminderingen.
2.4.2.2.Hetrecente inzicht
Naarmate de jarenvorderden enovermeer ervaring en produktiegegevens konworden
beschikt,bleek ondermeer:
a.datdeproduktiesvanvoor-ennajaarsgewasweinigverschilden,mededoorhetgebruikvanvoordephotoperiodemindergevoeligerijstgewassen;
b.datdeproduktiesafnemennaarmatedeveldenvakerachtereenzonderonderbreking
metrijstwordeningez-aaid;
c.datvoorhethandhavenvaneenredelijkproduktieniveauhetregelmatig inlassen
vaneendrogebraak onmisbaaris;
d.datookeengoededrogegrondbewerking essentieel isvoor eengoedeproduktie;
e.datinhetalgemeeneen rijstgewasproduktieverlagend werkt ophetdaarnavolgenderijstgewas;
f.datdoor eenvoortdurende toenemingvanhetdraagvermogenvandegrondmenminderafhankelijk isgewordenvandroogte tijdensdeoogst.De oogstvanhetnajaarsgewasvroeggemiddeld minder "combine-uren"danhetvoorjaarsgewas;
g.datmenvooral bijdeinzaaivanhethoofdgewas tekampenheeftmetgebrekaan
zoetwater.
Dezeervaringheeftertoegeleid datmensedert 1961 inzaai enbraakmeergelijkmatigovervoor-ennajaar isgaanverdelen.Ditbrengtnaasteenbeterewerkverdeling
metzichmede,datvooral demogelijkheden omdegrond ineengoede conditie tehouden,nuaanzienlijk zijnvergroot,ondermeerdoordat:
a.hetaantal zonderbraak onderbroken inzaaiïngennuvan3tot2 konworden beperkt.Eenblik opfiguur 2maakt onsdit snel duidelijk.Bijeentotalejaarinzaai opbijv.I3356vanhetareaalwordt inhetoudegeval vanhetaantalka-
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vels 1/3 niet ingezaaid,1/3 voordeeerstemaal,l/6voordetweedemaal en 1/6
voordederdeachtereenvolgende maal ingezaaid.Inhetnieuwegeval zijndezeverhoudingenresp.:l/3> l/3i l/3 enO.De opeenvolging inzaai enbraak isdusvoor
elkekavelgunstigergeworden;
b. eengroterdeelvande inzaainukanvolgen opgrondendie onderdroge omstandighedenwerdengeploegd.Degrotedroge tijdvoorafgaande aandetweedeinzaai,
duurt langerenisbovendienbetrouwbaarder dandekleine droge tijd;
c.denoodzaak ommeteenzgn.natte grondbewerking tevolstaan,hetgeen steedsresulteerde inlagere opbrengsten,kanwordenbeperkt.Ditwas nl.vooral hetgevalbijde inzaaivanhethoofdgewas,wanneer dekleinedroge tijduitviel ofde
grote regentijd vroeginzette;
d.dezogunstiggeblekenperiodieke droogzettingvanhetrijstgewastijdensdegroei,
meereffectiefkanwordentoegepast.Dekleineregentijd valt nl.vakeruiten
brengtmeerperiodenvandroogte.
Fig.2.Opeenvolging inzaai (X)enbraak (O)bijeenvolledige (3/3-4/4)ofgedeeltelijkeinzaai(2/3-3/4)vanhetpolderareaal inhetvoorjaar
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2.4.2.3- Hethuidige grondgebruik inWageningen
Dehuidigemeergelijkeverdeling vande inzaai overvoor-ennajaarheeftdusongetwijfeld reedsveelbijgedragentoteenverbetering vanhetgrondgebruik.Hetwerkt
medeaaneenvoorkomenvan eentevérgaande reductievandegrond enhethandhaven
vaneenbeterephysische conditie.Ditzal inpar.4.2.3- nognaderwordenbesproken.
Tochblijfthetfeitbestaandatvanhetpolderareaal jaarlijks 65-75$ gedurende
eenhalf jaarongebruikt ligt.Eenverdereverkleiningmetrijstlijktvoorlopigonmogelijk.
Afgezienvanhethandhavenvaneen redelijkproduktieniveauvoorderijstverbouw,
brengtdezebraakgeendirectevoordelenmetzichmede.Ditspreekttemeerwanneer
wijonsrealiserendatdevaste lastenper jaarenper ha omgerekend ten minste
Sf I3O,-bedragen. Ookdebraakliggende veldenvergen enig onderhoud terbeperking
vande onkruiden,ziektenenplagen.
Eenbenuttingvandezebraakliggende grondenvooreendrooggewas,zou hiernaast
hethandhaven enmogelijkzelfsversterkenvandeproduktieverhogende invloed ophet
rijstgewas,extrainkomstenkunnenbrengen.Datdebehoefte aaneenandergewasmet
het oogopeenbetergrondgebruik, indebevolkingslandbouw noggroter is,mogeuit
hetnavolgendeblijken.
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2.4.2.4.Hetgrondgebruik inde bevolkingslandbouw
Ook indebevolkingslandbouw isrijstvrijwel het enigverbouwde gewas.Daarbijkomt
dannogdat openkeleuitzonderingennahiergeentweede rijstgewaswordtingeplant.
Deverbouwblijfthierdusbeperkt tothetvoorjaar.Hiervoorzijnverschillenderedenenaantevoeren:
a.Teweinig regen enonvoldoende irrigatiemogelijkhedeninhetnajaar.
b.Debevolkingsrijstrassenzijnsterk seizoengevoelig waardoor inhet najaarde
vegetatieduur korter isende opbrengsten lagerzijn.
c.Denoggeringemechanisatiemogelijkheden.
d.Mogelijk deervaring dateentweede inzaai ziektenenplagendoet toenemeneode
conditievandegrondverslechtert.
Misschien isde situatie inhetrijstdistrictNickeriewatgunstiger doorde irrigatiemogelijkhedenuithetNanni-zwamp endoordereeds snel toenemendemechanisatie. Opkleine schaal ishet overplantenhierreedsvervangen door eendirecteinzaai.Volgens een opgavevanÜbels (l96l)wordenhier echternietmeer dangemiddeld 200havoordetweedemaal ingezaaid. Ditbetekentdat alleen al inNickerie
jaarlijks circa 15000hagedurende 6maandenbraak liggen.Integenstelling totde
situatie inBrits Guyanaheeftdeveeteelthiernog lang nietdie omvangaangenomendatdeze 15000hahiervoor eennuttig gebruikkunnenvinden. Neen,de omvang
vandeveestapel ishierde laatste 10jarenzelfs totdehelftafgenomen,terwijl
hetrijstareaal indezelfde tijdmet circa 130$werdvergroot.
Daarbijkomtdateenniet onaanzienlijkdeel,tenminste 10$,vandegrondenwelke
thansvoordeverbouwvanrijstwordengebruikt,daarvoor eigenlijk ongeschiktzijn,
ondermeerdoor:
a.tegrote hoogteverschillen;
b. eenregelmatige inundatie ofinfiltratiemetzoutwater;
c.het ontbrekenvanelkemogelijkheid totlozing.
Het zeer extensieve encommercieel onrendabele grondgebruik blijktwelheelduidelijk,wanneerwijonsrealiseren datmetrijst,bijeen arbeidsprestatie vanmeer
dan 100mandagen enoverige exploitatiekostenvan tenminste Sf75>-i debruto-opbrengstnietveelmeer danSf300,-bedraagt.Een onderzoek in1959toonde aandat
indezekleinlandbouw circa80-90$dermannelijke arbeidskrachten jaarlijksgedurende 7maandenvrijwelwerkloosis.
Wijmerkten reeds opdatdejaarlijkse nieuwe "landaanwinning" enhetuitsluitend
gebruikdaarvanvoorrijst,hetreedsbestaande probleem slechtskunnenvergroten.
Eenalgehele omschakeling enmodernisering vande landbouw iseendwingende eis-De
mogelijkheid totverbouwvananderegewassen,vooral in rotatiemetrijst,zoude
oplossingvanditprobleem aanzienlijkvergemakkelijken.
2.4.3.Eenbetereaanwendingvanarbeid enmachines
Dearbeidersbezetting indeWageningenPolderbedraagtmomenteel1manper30ha.
Hetgebruikvan overuren indeperiodevangrondbewerking enoogst ismeer eengevolgvaneenintensievere benutting van trekkers enwerktuigen danvaneentekort
aanarbeiders.Vanaannemerswordtnogmaarweinig gebruik gemaakt.Desituatiekan
hierdusm.b.t.debenutting vanhetarbeidspotentieel,zeer gunstig worden genoemd.Het laatzichaanziendatdemeer gelijkeverdelingvan deinzaai overde
beide seizoenen ookdewerkverdeling nogverder tengoede zalkomen.Deverbouwvan
eenrotatiegewas kanhier slechtsdenoodzaakvanmeer arbeiders totgevolghebben.
Tenaanzienvanhetgebruikvan trekkers,werktuigen enoogstmachines isdesituatiemindergunstig.Hetaantal draai-uren per jaar isnog tëlaag. Eenvergroting
hiervankaneenniet onaanzienlijke..tariefsverlagingtotgevolg hebben.Hetzelfde
geldt ookvoorhetgebruikvandrooginstallatie enopslagruimte.Deverbouwvaneen
tweede gewas zouhier eenaanzienlijke verbetering kunnenbrengen,doordatgrondbewerking, inzaai enoogstnietgeheel behoeven samentevallenmetdievoorderijstverbouw.Deze intensievere benutting van installaties,trekkers enwerktuigenbehoeftdusniet tewordengezocht ineenverdereverhoging vandereeds bestaande
arbeidspieken,maar ineenverbredingdaarvan.
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Indekleinlandbouw isvooral de situatiem.b.t.de benutting vanhetarbeidspotentieel zeer onbevredigend. Indevorigeparagraaf noemdenwijreeds deernstvande
strukturelewerkloosheid. Degemiddelde bedrijfsgrootte isnauwelijks éénha.Dit
ishistorisch gegroeid doorhetgebruikvanrijstalsmonokultuur.Deboerkanmet
dehulpvanzijngezin,nueenmaal nietveelmeerdanéénharijstinplanten enoogsten.Staathetgewas echter eenmaal tevelde,danzoudezelfdeboerveelmeerdan
éénhakunnen onderhouden enverplegen.Inplantenoogstzijnhierdezgn."bottlenecks".Alleenmechanisatie kantenaanzienhiervan eenoplossingbrengen.Wijkrijgendanechtermeer enmeerhetbeeld datvoor hetWageningenplan reeds werdbesproken.Ookhierzaldanvoor eenbeterebenuttingvantrekkers enwerktuigen,en
voor eenzogoedmogelijke arbeidsverdeling meer inhetalgemeen,hetontbrekenvan
eentweedegewas,eenernstiggemisblijven.
2.4.4.Eenbeperking vanziekten enplagen
Wijbrachtendegrote ernstvanziektenenvooralplagenbijdeverbouwvanrijstin
hetWageningenprojectreeds tersprake.Het iseenalgemeen aanvaardemening datde
verbouwvaneen tweede rijstgewas hetmogelijkmaakt,datbepaalde ziekten (schimmels)enplagen (hoorders)zichgemakkelijkerhandhavenenzelfs inpopulatie sterktekunnen toenemen.Menwijst erdanopdatdeze ziekten enplagen ookinNickerie
voorkomenmaardaarnooitzulke ernstigevormenaannemen.
Wijzullenhiergeenuitspraak doen ofditlaatste inderdaad tedanken isaanhet
ontbrekenvan eentweederijstgewas,ofaanhetbestaanvan eennatuurlijk evenwicht
doordathet landbouwgebied veel ouder is,depercelenkleiner zijn,enermeernatuurlijke vegetatievoorkomt.Erkanhier slechts opwordengewezendatdeboorder—
bestrijding opJavaalleen een succeswerd doorde invoeringvan zgn.rystlozeperioden.Daartegenover staatdatopWageningenwelheel duidelijk gebleken is,da£
ookde stoppelvelden eenzeer ernstigebronvoor infektiekunnenvormen.
Ookbijeeneenmalige inzaaiper jaarkandeuitloopvanderijststoppel enopslag
vangevallen zaad het ononderbroken aanwezig zijnvanrijstbetekenen.Dit•rormteen
sterk argument tegenhet standpuntvandevelen,diemet het oog opdeziektenen
plagen,voorstander zijnvanéénrijstgewas per jaar.Het isnl.vrijwel onmogelijk
omdoormiddelvangrondbewerking de stoppel enopslagvolledig tevernietigen,afgezienvandehogekostendieditmetzichzoumeebrengen.Ooktenaanzienhiervan
wordthetgrotenutvan eengebruikvandezebraakveldenvoordeverbouwvandroge
gewassenwelheel duidelijk onderstreept.
Indebevolkingslandbouw ligthetbovenbeschrevenprobleem mogelijk ietsanders,
doordeaanwezigheid vanvee opdebraakliggende velden.Doordatmetdehandwordt
geoogst, iszaadverliesveelgeringer endeopslag enmogelijkeuitloopvandestoppelwordtdoorhetveeafgevreten.
Eenheel fraaivoorbeeld hiervan treftmen inBrits Guyana aan.Deveebezetting is
hier zodichtdatdammen,slootranden envelden indedroge tijdvrijwel kaal zijn.
Er ishierbepaald sprakevaneendoelbewustewisselingvanrijstmetvee.Doordat
inBrits Guyanavrijwelnietmeerwordt overgeplant,derijstbreedwerpigwordtuitgezaaid opdemeestal nogdrogegrond,onderwaterzetting alleenmetbehulpvanregenvalmogelijk is,enveelmeergebruikwordtgemaaktvanmaaidorsers,vormtderoderijsthiereenernstigprobleem.Doordeveldenkortere oflangere tijdondervee
tebrengen,Weetmenditroderijstprobleembinnenbepaalde grenzen tehouden.Men
zietzozelfskans ommetveldentestartenwelkegeheelvrijvanditonkruid zynv
2.4.5.Bruikbaar als ontginningsgewas
Vandevelevoordelendiedemogelijkheid totverbouwvananderegewassenmetziçh
mee zoukunnenbrengen,willenwijhier totbesluitnoghetnutvan eenzgn.ontgin—
ningsgewasbespreken.
De schrijver isvanmening dathetdirect ingebruiknemenvanpasontgonnenzwampgrondenvoordeverbouwvanrijstongewenst is.Deredenenhiervoorzulleninhoofdstuk 4.2.1.naderwordenuiteengezet.Wijvermeldenhier slechts datvoordezedi-

25
recteverbouwvan rijst,de aanwezigepegasselaag zoveelmogelijkmoetwordenverbrand.Afgezienvanhet feitdatditveel extrakostenmet zichmedebrengt,isdit
geenweloverwogenvoorbereiding vandegrond opdezogewenste verbouw vanandere
gewassen inrotatiemetderijst.
Nukandezepegasse zeer snel opnatuurlijkewijzeworden "opgeruimd"doordegrond
gedurende eentwee-ofdrietal jarengewoondroog tehouden.
Eennogbeter resultaatwordtverkregendoordegrondennade ontginning deeerste
jarenvoor eendrooggewas,bijv.bacoven,tebenutten.Bijdehiervoornoodzakelijkegrondbewerking kandepegasse indegrondwordengewerkt entijdensde omzetting
tothumusbijdragen totdeopbouwvaneengoedebouwvoor.
Dit systeemwordtbijdebevolking,waarvooral maïs als ontginningsgewas dient,
reeds zeerveel toegepast.Vandewaardevolle pegassewordtzonog eengoed gebruik
gemaakt.Het spreektvanzelf dat opdedichterbijdekustgelegen zouteregronden,
voor eendergelijk ontginningsgewas geenmogelijkhedenaanwezigzijn.
2.5.NIEUWEMOGELIJKHEDEN
Hetzougeen enkele zinhebben omhet onderzoek naardemogelijkhedenvananderegewassenwederom terhand tenemen,als ergeenuitzichtwas opeenmogelijkeoplossingvandehiervoor genoemde problemen enbezwaren.
Detijd schrijdtvoort envooraldesnelle ontwikkeling dertechniek,nieuweinzichtenenanderewerkmethodenwettigen deverwachting dateen oplossingkanwordengevondenvoorwatniet eerdermogelijkwas. Wijzullen trachten ditmeteenaantal
voorbeelden teverduidelijken.
2.5-1.Metbetrekking totdewisselvalligheid vanhetklimaat
Hierinkanuitdeaard derzaaknogweinig ofgeenverandering wordengebracht.De
bezwarenhiervankunnen echterwel opmeer indirecte wijze toteenminimumworden
beperkt. Ondermeer dooreenverbeteringvandeweersvoorspellingopkorte envooral lange termijn.Eenweersvoorspelling voorSuriname ontbrak 5jarengeleden nog
geheel.Wijbehoeven danslechts tebedenkenwelk eendankbaar gebruik de landbouw
tegenwoordig maaktvanweersvoorspelling enweerpraatjes indagblad enradio.Elke
Nederlander kentbijv.deradiokwartiertjesmetbestrijdingsberichten voor land-en
tuinbouw,welke tennauwste samenhangenmetdeteverwachtenweersomstandigheden.
De snelleverbetering vande communicatiemiddelen inSurinameendeverdereuitbouw
vandemeteorologische dienst scheppendus ookhiernieuwemogelijkheden.AanWageningenwordttegenwoordig reedsdagelijkseeneenvoudigweerberichtperradio-telefonie doorgestuurd.
Zozijnernogvele andere indirectewegen omaandebezwaren van hetSurinaamse
weertype tegemoet tekomen. Debouwvandrooginstallaties maaktde oogst minder
weersafhankelijk.Hiertoe draagt ookhetgebruikvan combinesveelbij.Eenchemische onkruidbestrijdingkande oplossingbetekenenvanhetprobleemdat indegroteregentijd hetmechanischwiedenvrijwel onmogelijk is.Goededrainage enirrigatiemogelijkhedenmaken onsookveelmindervanhetweer afhankelijk. Opelkdezer
gebiedenheeftdetechnieknieuwemogelijkhedengeopend.
2.5-2.Metbetrekking totde grondgesteldheid
Aandegeringe doorlatendheid vandebeschrevenkleigronden kan eveneens weinig
wordenveranderd.Eenverbetering vandediepte-drainage isslechts oplangeretermijnmogelijk.Daarvangetuigen ondermeervele plantagegronden.Diepte-ontwatering
engroenbemesting kunnenhier eenhelpende handbieden.Ookhetinkuituurnemenvan
dezezwampgrondenzalopzichzelfreedsverbeterend werken.Denadruk zalechterin
hoofdzaakmoetenwordengelegd opeenverbetering vande oppervlakte-ontwatering,
dushetreeds langtoegepaste systeemwaarbijdeoppervlakkige afvoervanhetgevallenregenwater zogunstigmogelijk is.Deverbouw opruggenzouhiervoordekort-
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groeiende gewassen eenzeerbruikbare oplossingkunnenbrengen.Eenbevestigingvan
deze gedachte moge latervolgen.
Voordemeerjarige kultureskanhetbeddensysteem eventueelwordengehandhaafd,doch
ineennieuwevormwelkemechanisatie vandekuituur mogelijkmaaktenwaarbijde
beddenmechanischkunnenworden opgeworpen enonderhouden.Hierheeftvooraldesnet
Ieontwikkeling vande landbouwmechanisatie nieuwemogelijkhedengebracht.
2.5-3- Metbetrekking totdeafzetmogelijkheden
Ook tenaanzienvandeafzetmogelijkhedenvoor landbouwprodukten kunnenzondertwyfelnieuwewegenworden ingeslagen.Hiervoor isinde eerste plaats eengoede organisatie onmisbaar.Watditbetreftiszelfshetbeeld vande lokalehandel zeer ontmoedigend.Eenbezoek aandegrotemarkt inParamaribo geeftons daarvanweleen
heel duidelijkvoorbeeld.Hier ontbreekt elke organisatie en leiding.Eenrecentonderzoek leerde datdedagelijkse aanvoervanlandbouwprodukten eengewichtvertegenwoordigtvan25tonmet eenwaardevanSf.5000,-. Ditwordtaandemangebracht
vanuit rond 1000stalletjes inofrondhet eigenlijkemarktgebouw.Wanneerwijdan
verder bedenken,dat hethierverhandelde veelal doorde individuele landbouwers
zelfwordt aangevoerd,overzeergrote afstandeneninhonderdenkorjalen ofkarren,
dan ishetbeeld van een onbevredigende toestandwelvolledig.
Vooral dezemoderne tijdgeeft onsgenoegvoorbeeldenvanwatmet reclame, voorlichting en organisatie ophetgebiedvandeafzetkanwordenbereikt. Waaromook
niet inSuriname?DeStichting Machinale Landbouw toonde reeds aan dat door het
brengenvaneenuitstekende kwaliteitrijst,hiervooreengoede exportmarktkanwordenveroverd.Eengoedekwaliteit envoldoende grotehoeveelheden zijneeneerste
vereiste omtekunnenexporteren.Eengoedekwaliteit ishetresultaatvanveredeling,selectie,goedeverzorging enverwerking.Doorverbouwopgrotere schaal(kernbedrijf)kunnenvoldoend grote hoeveelhedenworden geproduceerd.
Ooktenaanzienvandeafzetmogelijkhedenopdebinnenlandse marktkannogveelwordenverbeterd. Wijnoemdenreedsdenoodzaakvanreorganisatie vanhet eigenmarktwezen.Menzalhetdaarnaast inde eersteplaatsmoetenzoekenineenimportvervangingdoor eigenprodukt. In1958werd alleenalaanpindakaas 25ton ingevoerd en
ditvertegenwoordigt reedsmeer dan 5^vandetotale lokalepindaproduktie.InI960
werden 2400tonveevoederprodukten en1100tonpeulvruchten geïmporteerd meteen
waardevanresp.Sf.505000,-enSf.512000,-.Totdelaatstegroepbehoordenvooralgrote hoeveelheden bruinebonen engele spliterwtenvoormenselijke consumptie.
Hetbetreft hiervaakbonensoortenwelkeniet inSuriname kunnen wordenverbouwd.
Door eendoelbewustevoorlichting enverandering dervoedingsgewoonten kunnenook
de inSuriname tetelenpeulvruchtenvoor de consumptiewordengebruikt. Tot besluitnog eenander sprekend voorbeeld. InI960werd bijna900000litersoja-olie
geïmporteerd terwaardevanSf.500000,-.Bijeenoliegehaltevan 14^eneensoortelijk gewichtvoorde olievan0,91,komtdezehoeveelheid overeen'met circa5800
tondroge soja.Dit isreedsmeerdan l \ maaldedoorWageningenteproduceren hoeveelheid,wanneerhetgeheledaaraanwezige braak areaalvoor de teelt vansoja
werd bestemd. Ookvande ingevoerde hoeveelheid veevoederprodukten zoueenzeerbelangrijkdeeldoorbijv. sojakunnenwordenvervangen.
Resumerend kanduswordengezegd datzowelvoordelokale afzetalsvoordeexport
mogelijkhedenaanwezig zijn,mitsdezemaargoedwordengeorganiseerd.Hierinligt
eenzeerbelangrijke taakvoordeSurinaamseRegering.HetEngelse systeemvansemi
gouvernementele "Marketingboards"heeft steedsgoedvoldaan.Hetzalduidelijkzijn
datmenvooral dekleineboerennooitzalkunnenbewegen totdeverbouwvanandere
gewassen,wanneer daarvoorgeenafnemerkanwordengevonden.Al tevaak ishierde
Surinaamse landbouwer door schadewijs geworden.Daarnaastwillenwijnog eensbeklemtonendatdehogereproduktiekostenwaarmeninSurinamewel altijd-mee tekampenzalhebben,alleenkunnenworden opgevangendoordehogere prijzenwelke men
voor een,omwelke redendan ookbijzonderproduktwilbetalen.
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zwampen staanvoor het grootste deel van het jaar onder water, par. 2.3.

onzichtbaar door een dichte zwanpvegetatie, par.2.3.
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intensief doorsneden met diepe envrijbrede sloten,par. 2.3.1.

Indianen bedden,geen vondst van meer recente tijden,par. 2.3.1.
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rijst ( h i e r op rijen) blijft h e t bij u i t s t e k meest g e s c h i k t e gewas, p a r . 2 . 1 .

h e t mechanisatie-onderzoek b e s c h i k t e over een eigen w e r k p l a a t s , p a r . 2 . 1 .

30

hoe kunnen andere gewassen worden verbouwd, i.centraal gesteld, par.2.1.

welke gewassen komt eerst op de tweede plaats,par.2.1.
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Fig.3.DeliggingvanhetWageningen-projectindejongekustvlaktevanSuriname
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III.

HET ONDERZOEK, MEER ALGEMEEN

Deuitvoerige inleidingvanhoofdstuk 2was noodzakelijkvooreengoedbegripvan
de omstandighedenwaarondermoestwordengewerkt,vandegroottevanhetveelomvattendevraagstuk,envandenoodzaakvan eenoplossing daarvoor.Al tevaakwerdde
vraag gesteld: "Ishetgeenhopeloze zaak?",waaropdan steedswerd geantwoord:"Het
iseen evennoodzakelijkezaak".
Alvorensnutotdeeigenlijkebespreking derproefresultaten over tegaan,lijkthet
dienstig het onderzoek nogwatmeer inhet algemeen tebehandelen. Daarbijishet
inde eerste plaatsvanbelang hetvoor 1957verrichte onderzoek tebespreken.Verder zalnogworden stilgestaanbijdeopbouw,dedoelstellingen ende financiering
vandeafd.Gewassen-enMechanisatie-OnderzoekderSML.Totbesluitvandithoofdstuk iseenmeer algemene bespreking vanhetklimaatrondWageningennoodzakelijk.
Nergens ismenzoafhankelijk vandeweersomstandigheden als juist indelandbouw.
Hetklimaat isinhogematebepalend voorwatmogelijk isenkanwordenbereikt.
3.1.HETOUDEEE ONDERZOEKELDERS
HetLandbouwproefstationteParamaribobewoog zichuiteraard opallemogelijketerreinenvande landbouw.Degrootste aandachtkregenechter deplantage-landbouw met
citrus, cacao,koffie ensuikerriet als belangrijkstegewassen,endebevolkingslandbouwmetrijstalsvoornaamstekuituur.
De introductie vanandere gewassenkreegherhaaldelijk,dochsterkperiodiekdeaandacht.Deperiode rond de TweedeWereldoorlog isdaarvan een sprekend voorbeeld.
Door plotselinge politieke ofeconomische veranderingen in bepaalde produktiegebieden ontstondenvaaknieuwevraag ennieuwe afzetmogelijkheden. Vanalditwerk
ishetbacovenónderzoek dat langere tijd geledenplaats had,hetbelangrijkstegeweest.
Ookhet anderewerkhad eensterk incidenteel karakter.Hetwasmeeradviserend,de
eigenlijke proefnemingenblevenvaak achterwege ofbeperkten zich tot inzaai op
kleine schaalvoorhetdoenvangroei-enproduktiewaarnemingen. Eendoorlezenvan
dedesbetreffende archiefstukken leert onsdat opdezewijze eenzeergrootaantal
gewassenwerd beproefd,maardatvrijwelsteeds omeen ofmeervandeeerdergenoemderedenenwerd geadviseerd tegeneenaanplant opgrotere schaal.Klimaat,geringe
arbeidsreserve,hoge loonstandaard enkleineproduktiecapaciteit zijnsteedsdebelangrijkstemotievenvoor hettegenadvies.
Meer recentwerd hetselectiewerk indehierverbouwde peulvruchten terhandgenomen,naast importvanbuitenlands materiaal.Erwerd dusgezochtnaarselecties,die
beterbijhétSurinaamse klimaatwarenaangepast.Ookhierin iseigenlijkweinigbereikt.Wijkunnenhaastwel zeggendathetproefstationwerk zichvooral richtteop
de instandhouding enverbetering vanwathierreeds langerwordtaangeplant.Hetinstandhouden alleenbrachtvooreenaantalgewassen,waaronder cacao,alveel zorgen
met zichmee.Voorhet overigehield menzichookhierveelmeerbezigmetdevraag
"wathiergroeienwil"danmethetprobleem "hoekandegroei voor eenaantalgewassenmogelijkwordengemaakt".Kultuur-technischenbodem-physisch onderzoekvond
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nietplaats,terwijl ookaandemechanisatieweinig ofgeenaandachtwerd besteed.
Eerstenkele jarengeledenwerd eenafdeling Landbouwmechanisatie inhet levengeroepen,ressorterend onderhetDepartementvanLandbouw.Ook destudievanhetklimaat zelfwerdmeer recentterhandgenomen.
Eenapartevermelding verdienthetwerk opSlootwijk,Lelydorp enindePrinsBernhardPolder.
3-1.1.HetPlanSlootwijk
Ditvormde derealisatievanhetzogewenste onderzoeknaar demogelijkheden van
rehabilitatie vandehierzoveelvoorkomende oudeenveelalverlatenplantages,als
bijdrage aandeontwikkeling vandeSurinaamse Landbouw.Dushier inhetbijzonder
deplantage-landbouw doorhetvolk zelfuitgeoefend.Veelheeftdit onderzoek niet
opgeleverd enook inhetkadervanditrapport ishethierverrichtewerkvanweinigbelang.Hetbetrefthier immersvooral deboomkultures,zoalskoffie,cacao,citrus enoliepalmendannoggebaseerd ophet oudeplantage bedden-systeem. Erwerd
teweinig aandachtgeschonken aandemogelijkhedenvan eengeheelnieuwe aanpakvan
deze takvan landbouw. Ookhierwerktemen teveel door aanhet reeds verouderde
patroon.
3.1.2.HetLelydorpplan
Ditbeoogde het ontwikkelenvanSurinaamse middenstandslandbouwbedrijven opdemeer
zandhoudende gronden tenzuidenvanParamaribo.Hierwerdennaastcocos,oliepalm,
citrus encacao ookdemeerkortgroeiende gewassen alsbananen,maïs,ananas,peulvruchten endiversevezel-enknolgewassen inhet onderzoek opgenomen.Hetwasdus
vooral hierdatdekortgroeiende gewassen aanhuntrekkenkwamen.
Erwerd eengrote dosis landbouwkundige envooral ooklandbouw-economischeervaring
opgedaan.Voorheteerstwerdengegevensverzameld over arbeidsintensiviteit, arbeidsbeloning,kostprijs,produktie-niveau,vruchtwisseling enbedrijfsgrootte.De
hier opgedane ervaring geldt echter alleenvoorde oudekustvlakte en isvoorons
dusvanwatminderbelang.Bovendienhebbendezebedrijfjes zichmetde jarenmeer
enmeer ontwikkeld inderichtingvanveeteelt engemengde bedrijven.Toteenverbouwvankortgroeiendegewassen opgrotere schaalkwamhethiernooit.
3.1.3- DePrinsBernhard Polder
Vanmeerbelang ishet indePrinsBernhard Polderverrichtewerk. Dezepolderis
gelegen tussenNickerie enWageningen enkanalseenvoorlopervanhetWageningenprojectwordengezien.Hier zoudezonodige ervaringmetde ontginning,enmetde
teeltenmechanisatie van rijst endroogverbouwde nagewassenmoetenwordenopgedaan.Metdeaanlegwerd in19^9begonnen.
De indePrinsBernhard Polder ondergebrachte afdelingvanSMLvoor Landbouwkundig
Onderzoek (L.0.)heeftzichreedsvandenbeginne afaantotomstreeks 1956beziggehoudenmetdemogelijkhedenvankortgroeiende gewassenwaaronder ookkatoen,zonnebloem enricinus. Deverslagen en hethieruit oppag. 83 geciteerde lerenons
hieromtrent:
a.datde jaren 1952t/m 195^voorditOnderzoekhet belangrijkstewaren. Hierna
werd aandezgn.drogegewassendoorherhaaldemislukkingenminder aandachtbesteed,mede doordat eenconcentratie vanhet onderzoek opdeproblemenrond de
gemechaniseerde rijstverbouw noodzakelijkwerd;
b.datalleendeéénjarigegewassen inhet onderzoekwerden opgenomenendatdaarbijalleeneenvruchtwisseling binnenhet jaarvoor ogenstond;
c.datdeverbouwvandroge gewassen zonderbijzonderemaatregeleninderdaad teweinigzekerheid opeen oogstgeeft;
d.degrotebruikbaarheid vanCrotalariaquinquefolia alsgroenbemester opderijstvelden;
e.de opgedane ervaringm.b.t.de bestrijding vanziekten enplagen inhetdroge
gewas.
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Het isnaardemeningvande schrijver ookhier degrote tekortkoming vanhetonderzoek geweest,dataanzaaidichtheid,plantverband-,bemestings-envariëteitenproeven,e.d.werd gewerkt zonder deminste zekerheid opeengoede groei van het
gewas. Steedsweerblijktuit deverslagen datdeproevenmetdroge gewassenmisluktendoorwateroverlast.Ookhierwerd teweinig aandachtbesteed aanhetprimaireprobleem: "Opwelkewijzekanhierdegroeivan anderegewassenmogelijkworden
gemaakt,hoekunnende elders opgesomde bezwarenvanbodem enklimaatwordenopgevangen".
Hoewel ditvoor dehiergenomenproevenmetdrogegewassen nogvanweinig invloed
isgeweest,moettochworden aangetekend datde schrijver degrondenvandePrins
Bernhard Poldernietgeheel representatief achtvoordievanWageningen.Deeerste
liggen ineenzoetwaterzwamp,welkedoordeNickerieriviervandezee isafgesloten.
DeWageningenPolder ligtdaarentegen inzwampgebied tennoordenvandeze rivier,
dat inopenverbindingmetdezee staat.Afgezienvan eenverschil inouderdomder
gronden (o.a.stevigheid) zijndegrondenvanWageningen zouter.Men zalhiermede
bijhetmogelijke verdere onderzoek naarbemesting,zaaidichtheid, enz.enbijhet
selectiewerk, terdege rekeningmoetenhouden.Demogelijkhedenvoordroge gewassen
zijnvooral inhetnoordelijker gelegendeelvandeWageningenPolder zonder twijfelbeperkter.
Voorde liggingvanbeide projectenmagnaar figuur 3wordenverwezen.
3-2.VERGROTEBEHOEFTEAANEENTWEEDEGEWAS
Ondanksdenegatieve resultaten indePrinsBernhard Polder,bleef debehoefte aan
eentweede gewas onverminderd voortbestaan.Deredenendaarvoor kwamen inpar.2.4.
reeds ter sprake.Hetprobleemwerd nogurgenterdoor:
a.hetna1956sterkerwordendeverlangen om ophetnevendoelvandeStichting:"De
ontwikkeling enmodernisering vandeSurinaamse landbouw",meerdenadruk teleggen.Het zal de lezerduidelijk zijndatdit inSuriname eenwarm onthaal kon
vinden.Het isook internationaal enpolitiek geziengemakkelijker aanvaardbaar
danhetandere,reedsprijsgegeven ideevan "Hetscheppenvan eenvestigingsmogelijkheid voorNederlandseboeren";
b. de ookna1957nogvoortdurende exploitatieverliezen.Methetbeginvan 1958werd
nl. eenperiodevan investeringen afgesloten entraddeexploitatiefase in.Men
hadgehoopt enverwachtdathierna eenmeer rendabele exploitatie mogelijk zou
zijn.Hetgrotebezwaarvaneennoodgedwongen halfjaarlijkse onbenuttebraakop
2/3 vanhetpolderareaal werd steeds sterkergevoeld.Ditvergtgrote financiële
offers;
c.de in1958naarvorenkomendevreesvoor een overslaanvan deHojaBianca uit
naburige landen.Deze ziekte heefto.m.opCubaeninVenezueladerijstverbouw
- zijhet tijdelijk-vrijwel onmogelijk gemaakt. Alsweringsmaatregel werdde
rijstverbouw inFloridaverboden.Daarinistotnutoenoggeenveranderinggekomen.Hetmag eenzegenwordengenoemd datdeze ziekte inSuriname niet omzich
heenheeftgegrepen;
d.hetvooral na 1959steeds duidelijkerwordende inzichtdateenperiodieke uitdrogingvandekavels eenonmisbare factor isvoorhethandhavenvan redelijke
produkties.De lage opbrengstvandehoofdoogst 1959werd vooral gezocht ineen
vergaande reductievandegrond.Ookhetbelangvaneengoedeklei-structuurwerd
steedsmeer onderkend.
Eenenanderwas aanleiding omhetgewassenonderzoek in1957wederom ter handte
nemen.Daartoewerd ditmaal indeWageningen Polder zelf een aparte onderzoeksafdeling inhet levengeroepen.Figuur4geefteen overzichtvandeligging indepolder.Dit isvangrootbelang omdat-zoals laterzalblijken - de omstandigheden
(bijv.vind,regenval enzoutgehalte)van noord naar zuid zelfsbinnendepolder
sterkverschillen.
Metdewerkzaamhedenkon inhetnajaar 1957worden aangevangen.Destellervandit
rapportwas alsHoofdvandezeafdelingwerkzaam. In1959enI960werd deafdeling
vandirectiewege tevens officieel belastmethetmechanisatie- enhet kleinlandbouwonderzoek.
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Helaasmoestendewerkzaamheden einde 196l inhun oorspronkelijke omvangwordengestaakt.De speciaalvoorlietonderzoekbeschikbaar gestelde fondsenwarenuitgeput.
DoordeNederlandse Regeringwerd terzelfder tijd besloten tot eenafrondingen
saneringvanhetWageningenproject.Opdat tijdstipwasheteigenlijke gewassenonderzoek zovergevorderd,datnuverder indepraktijkdiende tewordennagegaanhoe
vaakde inzaaiïngenvanbraakkavelsmet soja lukten ofmislukten.Voor het overige
deelheeftlietonderzoek najuist4jarenvanarbeid,eenvroegtijdig eindegevonden.
Fig.4.DeWageningen Polder
Ligging vanhetProefbedrijf endekleinlandbouwkavels.

(Metlijnenvoorgelijkeregenval,alsgemiddelde over 5jaren.Regenvalneemttoe
vannoord naarzuid envanwestnaar oost,zelfs indePolder Wageningen.)
3.3 DEOPBOUWVANHETPROEFBEDRIJF
Afbeelding 5geefteenoverzichtvandeindelingvanhetproefbedrijf.Eenbelangrijkdeelderproefvelden isgelegentussenhetdorpendeeigenlijkerijstpolder.
Het terreinkwamdoor tegrote hoogteverschillen nietvoorderijstverbouw inaanmerking.Metdeontginning hiervanwerd inhetnajaar 1957begonnen.Devegetatie
bestond voorhetgrootstedeeluitgemengdbosmetveelKoffiemama(Erythrinaglau-
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ca,Willd)en eenonderbegroeiïngvangrassen,Moko-moko,Paloeloe enHeliconasp.
Depegassewerd doelbewust zoveelmogelijk gespaard.De ontginnings-engraafwerkzaamhedenkondenmedio 1958wordenbeëindigd.Dekavels 1en2,welke aanvankelijk
tothet rijstareaal behoorden,werden inhetnajaar 1957voor deproefnemingenmet
droge gewassen ingebruik genomen.Hetproefareaal omvatte dus circa 10hazgn.oud
rijstland,waaropmaximaal 6rijstgewassenhaddengestaan,en50hanieuw ontgonnen
land.
Bijdekeuzevanhetproefterrein endebepalingvanhet oppervlak endekavelindeling golden tweebelangrijke ovarwegingen:
a.Deproevendiendenvooraldaartewordenneergelegd,waardekansenopsucceshet
grootstwaren.Vandaar dathetpas ontgonnen land hiervoor in aanmerkingkwam.
Hierdoorwerdvoorkomendatdeproevenbijeeneventueelmislukken oprijstland
nog eens opnieuwe grond moestenwordenherhaald.Ditbleek achterafeenzeergelukkige zienswijze.
b.Deproeven dienden zoveelmogelijk oppraktijkschaal tewordenuitgevoerd.Vandaardebetrekkelijk grotekavelmaten. Hierdoor konden meerdirectbruikbare
resultaten engegevenswordenverkregen omtrentbenodigd aantalman-entrekkeruren,opbrengsten,kosten,e.d.
Vankavel 2werd éénhaafgezonderd voordeplaatsing van eenwerktuigenloods met
werkplaats,eenwoonhuis pluswerkruimte en4arbeiderswoningen.Deze concentratie
ophetproefbedrijf zelf isbijzonder gunstig engemakkelijk geweest. Hetvereenvoudigthet toezicht opdeproeven endebewakingvanhetmachinepark en andere
uitrustingen.
Inde loopvan4jarenwerdmetzorg enaandacht eeneigenmachine-enwerktuigenpark opgebouwd.Erkonuiteindelijk over6wieltrekkers en1rupstrekkerwordenbeschikt.Zoalsuithetverderevervolgvanditrapport zalblijken,vergdedeverbouw
opruggen eenmin ofmeergespecialiseerde apparatuur.
Voorhetzuivere laboratoriumwerk,grondonderzoek,e.d. werd steeds hulpvanhet
LandbouwproefstationteParamaribo ontvangen. Aan eenprettige samenwerking heeft
hetniet ontbroken endeafdeling Gewassen Onderzoek ontving regelmatig bezoekvan
deskundigenvoor overleg enverdere gedachtenuitwisseling.
3.4.DOELSTELLINGENENWERKWIJZE
Inhetvoorgaandewerd reedsuiteengezetwaaromdezeafdeling zichnietzozeertot
taak stelde hetvindenvaneengeschiktgewas,maarveelmeerhetzoeken enscheppenvandiegroei-omstandighedenengroeivoorwaardenwaardoor gewassen hettoteen
oogstbaar produktkunnenbrengen. Dekeuzevan hetgewaskwamderhalve pas opde
tweedeplaats.Hetvoorkomenvanoogstmislukkingenwerd primairgesteld.Vandaardat
aanbodem enmechanisatie zoveel aandachtmoesitwordenbesteed.
Verderwerd beslotendathet onderzoek zichnietzoubeperkentoteenbepaaldegroep
gewassen.Uitdeaard derzaak lenenalleendekortgroeiende gewassenzichvooreen
vruchtwisseling metrijst,endit isdanookderedenwaaromhieraandemeesteaandachtwerd geschonken.Aandeanderekantdiende echter ernstigrekening teworden
gehoudenmetdemogelijkheid,dathetWageningenplan nogwel eens eenrolzoukunnengaanspelenalskernbedrijf ineentotontwikkeling tebrengen landbouwvanSurinamers opgroterebedrijven. Vandaar datookdemeerjarigekultures alsbacoven
encitrus inhet onderzoekwerden opgenomen.DaarbijkomtdatdeSMLinzijnconcessievan45000haoverbetrekkelijk grote arealenbeschikt,welke door te grote
hoogteverschillen nietvoorrijstverbouw inaanmerking komen. Deze gronden zouden
misschienkunnenwordenbenutvoordemeer langjarigekultures.
Verderwerd overwogen datbepaaldegewasseri,welkemomenteel omdeeenofandereredenonaantrekkelijkzijn,door een plotselingewijziging der omstandigheden inde
belangstelling komen testaan.Wanneermendannog eerstdegroeimogelijkhedenvan
eendergelijk gewasmoet onderzoeken,ismenveelal telaat.Inde loopvandeze4
jaren ontving deSMLregelmatig verzoeken ofbepaaldeprodukten door Wageningen
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zoudenkunnenwordengeleverd.Daaromwerdenineen circa %n a grote observatie-aanplantregelmatig enkele rijenvaneengroot aantal gewassenuitgezaaid.Vanelders
werd regelmatig materiaal vangroenbemesters,peulvruchten,graan-,olie-envezelgewassen geïmporteerd tervergroting vande collectie.Ookhierinwerd nauwmethet
LandbouwproefstationteParamaribo samengewerkt.Hetvoornaamste doelwashierdus
hetverzamelenvanelementaire gegevens omtrent degedragingenvan allemogelijke
gewassen.
Einde I960werdenproeven opgezetmetdriekleine bedrijven die door Surinaamse
landbouwers zelfwerdengeëxploiteerd.Hetdoelwashierhetverzamelenvaneerste
gegevens omtrentmeestgeschikte bedrijfsgrootteenindeling,mate vanmechanisatie,gewenste bouwplan,e.d.Erwerden arbeidsanalyses entijdschrijvingenverricht.
Tevensbestond hier een idealegelegenheid,omhetdoorhetGewassen-enMechanisatie Onderzoek bereikte,indepraktijk tetoetsen.Voor dezeproefnemingmetSurinaamse landbouwers opwatgrotere bedrijvenbestond vanSurinaamseRegeringszijde
grotebelangstelling.Vooruitwisselingvangegevenswerd contact opgenomenmethet
Bureauvoor Landelijke Opbouw teParamaribo.
Het intoepassing brengenvandebereikte resultaten oprijstveldenwasnietminder
belangrijk. Daartoewerdenvanaf 1959regelmatig enkele padikavelsmetdrogegewassen ingezaaid,helaasmetzeerwisselend succes.Bijdezepraktijkproeven tradenenkelenieuwe onverwachte problemennaarvoren,waarvoordeels een oplossing konwordengevonden.Alleenherhaalde proefnemingen inde praktijk zullenkunnenbepalen
hoevaakvaneen succes ofmislukking moetwordengesproken.Eerstdan iseenmeer
definitieve conclusie omtrentdemogelijkhedenvanandere gewassen inwisselingmet
rijstmogelijk.
Aandemeer landbouw-technische problemenvanzaaidichtheid,plantverband,optimale
bemesting, selectie enveredeling,e.d. konuiteraard indezekorte tijdvan4jaar,
naastde oplossingvanhetmoeilijke enveelomvattende vraagstuk der tweedegewassen,weinig ofgeenaandachtwordenbesteed.Bijeenzogewenste enniet onmogelijk
geachte succesvolle introduktievan eentweede gewas indepraktijk,zalhetLandbouwkundig Onderzoek zichmoetenkunnen toeleggen opeenverdereverhogingderprodukties,door eenverfijning vandekultuurmaatregelen zoalszaai,bemestingenverpleging.
Hetdoelvanhetmechanisatie-onderzoek was omwaarmogelijk bijrijstverbouw,transport,polderonderhoud endeverbouwvanandere gewassen,toteenzorationeelmogelijkgebruikvanmens,machine enwerktuig tekomen.Hetwasdaarbijvanhetgrootstebelang,zogoedmogelijk geïnformeerd tezijnomtrentwat techniek enmarktte
biedenhebben.Nog altevaak zijnnieuweprojectenvoorgemechaniseerde landbouw
plaatsenmetgroteparken ofhopenvanonbruikbaar geblekenmateriaal.OokWageningen isdaaraanniet ontkomen.Bovendienverlooptdeontwikkeling vandetechniekhedentendagezo snel,dat opzichzelf nogbruikbare ennietafgeschreven machines
dienen tewordenvervangen doorandere,welke hetwerkbeter en'goedkoperkunnen
uitvoeren.
Ditmechanisatie-onderzoek heefterongetwijfeld toebijgedragendatdekostenvoor
grondbewerking aanzienlijk kondenwordengedrukt.Ookdebestrydingenvan ziekten
enplagenkondenmeer efficiëntwordenuitgevoerd danvoorheen.Ditwerk zallater
meer inextensowordenbesproken.
3.5.DEKOSTENVANHET ONDERZOEK
Eenbespreking hiervanmag opdezeplaatsnietachterwege blijvenomdathetgewenst
isdatmenzichrealiseertwelkegrote financiële offers onderzoek enin het bijzonder landbouwkundigwerk,vergt.
DeNederlandse Regering stelde in1957een afzonderlijk bedragvanNf4,8 miljoen
beschikbaarvoor onderzoek naardemogelijkhedenvanverdereuitbreiding vandeWageningenPolder,envoordevoorbereiding hiervan.Datookdemogelijkhedenvanverbouwvananderegewassenvoordezeverderevergroting beslissend konden zijn,be-
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hoeftnugeenverderbetoog. HetGewassen-enMechanisatie-Onderzoek werduitdit
fondsgefinancierd. Onderstaand overzicht kan eenbeeld gevenvandebedragendie
ermeegemoeidwaren.
Ontginning enaanlegproefterrein
Loods,woningen enemplacement
Machinesenwerktuigen
Inventariswerkplaats enlaboratorium

Sf. 40638,Sf. 51979,Sf. 105426,Sf. 18814,-

Totaalgeïnvesteerd bedrag
Exploitatiekosten juli 1957t/m juli 1961

Sf.216857,-

Sf.362OO3,-

Natuurlijk stondendaar zekere opbrengsten tegenover,doch dezemogen slechtsals
meevallers wordenbeschouwd.In 1961bedroegen deze opbrengstenym juliSf.40000,-.
InI96Iwaren circa24arbeiders en 1buitenlandse krachtalsChefMechanisatie Onderzoek ophetbedrijfwerkzaam. Salarissen enlonenvormendanooksteedsdebelangrijksteuitgavenpost.
3.6 HETKLIMAATVANDESURINAAMSEKUSTVLAKTE
Demogelijkhedenvan landbouwwordendoorniets zosterkbeheerst alsdoorhetklimaat.Voor eengoedbegripvande indevolgende hoofdstukken tebesprekenproefresultaten,iseenkortebeschouwing overhet "weer"onmisbaar.
Inpar.2.3-2.brachtenwijreedsderegenval ende indeling in4seizoenen tersprake. Zelfs indeWageningenPolder iseen duidelijke toenemingvanderegenvalvan
noord naar zuid envan oostnaarwestmeetbaar.Afbeelding 5geeftdaarvan eenzeer
goed beeldmetbehulpvandelijnenvangelijkeregenval,alsgemiddeldenvanmetingenover 5jaren.Hieruitblijktondermeerdathetproefterrein juistinhetgedeeltevandepoldermetdegrootsteregenval gelegen is.Naardemening vande schrijverhebbenbosrand enNickerierivier eenvrijsterke invloed opdezeregenvalverdeling.Het isverder opmerkelijk datdebuienvaak zeer plaatselijk zijn.Hetkomt
nl.voordateengedeeltevaneenbepaalde reeks zware regenvalheeft, terwijlde
restvandepoldervolkomen droogblijft.
InTabel 1vindenwijde maandelijks gemetenregenval ophetproefbedrijf overde
jaren1958t/m 1961,vergelekenmetdeveeljarige gemiddeldenvoorNickerie enWageningen.Het eerste jaarvanproefnemingen,1957,wasuitzonderlijkdroog.Degemiddelde totale jaarregenval voor depolderbedroeg toen1255mm.Vooraldeeerste
enlaatste 4maandenvandat jaarwarenbijzonderdroog. In1958en1959vielresp.
19IIen1839mmregenmeteendroognajaar in1958eneendroogvoorjaar in1959
Hetnajaar 1958werd gekenmerktdoorgrote zwampbranden langsdegehele noordkust
vanZuid-Amerika.Hetnajaar 1959was daarentegenweer zeernat.Injuli 1959werd
opdeafdeling Gewassen-enMechanisatie-Onderzoek zelfs 576mmgeregistreerd.Het
voorjaar 196lwerdwederom gekenmerkt door eengrote droogte endoor eenzeer laat
inzettenvandegrote regentijd.
Deze grotewisselvalligheid maakthetzo noodzakelijk,deproeven overeengroter
aantal jarenvoort tezetten.Menkan enmag onderdeze omstandigheden nietafgaan
opderesultatenvan slechtsenkele jaren.Gelukkigkondeze4jaar ervaringworden opgedaanmet enkele extreem natte ofdrogevoor-ennajaren.Bijdebespreking
vandeopbrengsten zaldaarbijwat langerworden stilgestaan.Hetzalduidelijkzijn
datvooral opdeze zware slechtdrainerende gronden,deregenval debelangrijkste
faktor is,waarmedewijbijgrondbewerking,inzaai,verpleging enoogst,hetmeest
rekeningmoetenhouden.
De temperatuur isvrijconstant. Degemiddeldeminimum enmaximum dagtemperaturen
bedragenresp.23,7°Cen30,1°C. Januari ismet eengemiddelde temperatuurvan
26,4°Cdekoudstemaand enseptembermet28,3°Cdewarmste.Ookhetgrootstedaglengteverschil isgering enbedraagtnietmeerdan46minuten.Dekortste daginde-
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cember is11uur45minuten ende langste injuni is12uur25minuten. Wordt de
schemering medegerekend danzijndeze cijfersresp.12uur 15min.en 13uur 1min.
Hierbijmoetworden aangetekend datvele plantenenmeerdere rystrassenopeendergelijk daglengteverschil,nogphotoperiodischreageren.
Tabel 1.RegencijfersG.
Maand
Januari ..
Februari.
Maart ....
April ....
Mei
Juni
Juli
Augustus.
September
Oktober ..
November.
December.
Totaal
( )=metingTW.

M.0.

Veelj.gem.
Nickerie

5-jariggem.
Wageningen

175
113
119
156
239
303
247
146
62
50
76
104

122
100
94
178
262
317
321
216
75
68
87
154

1958
(112)

7
((109)
°)
(334)
(318)
(311)
311
212
44
60
2
112

RegencijfersG.M.0.
I960
1959
30
70
84
282
162
445
576
414
171
50
166
95
2545

215
255
12
152
349
252
399
194
41
86
117
173
2245

1961
56
15
5
11
225
405
289
192
236
255
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de proeven dienden zoveel mogelijk oppraktijkschaal teworden uitgevoerd,
par. 3.3.

geen beperking tot een bepaalde groep gewassen, ook deboomkultureswerden inhet onderzoek opgenomen, par. "5.k.
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gewassen welke momenteel nog onaantrekkelijkzijn,kunnen indebelangstelling komen,par.-3.4.

jong windscherm, het ontbreken van bomen heeft vele voorstanders,dochde
juistheid daarvanwordt betwijfeld,par. 7.5.
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erwerd ook ervaring opgedaanmet extreem natte seizoenen, par. 3.6.

enmet uitzonderlijke droogte, gekenmerkt door grote zwampbranden langs
de gehele kust,par. 3.6.
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mechaniaati e-onderzoek bij rijstverbouw, t r a n s p o r t , polderonderhoud,
par.3.4.

een zo r a t i o n e e l mogelijk gebruik van mens, machine en w e r k t u i g , p a r . 3 . 4 ,
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IV. HET GRONDONDERZOEK

Laat ikbeginnenmet eenbespreking vanderesultatenvanhet onderzoek datvooral
betrekking had ophet scheppenvangoede groeivoorwaarden voorhetdrogegewas.Dit
betekende inde eersteplaatshetzoekennaar eensysteemvoor eenzogoedmogelijke oppervlakte-ontwatering.MedeopinstigatievanIr.E.UbelsvanhetLandbouwproefstationwerdendaartoedemogelijkhedenvanverbouwopruggen onderzocht.Verderwerd
gezochtnaar demeestgeschikte mogelijkhedenvangrondverbetering dooreenzogoed
mogelijke ontginning,het sparenvandepegasse,groenbemesting engrondbewerking.
Denadrukwerd hierdusgelegd opeenzogoedmogelijkevoorbereiding vandegrond
opdewisselende verbouwvanrijstmeteentweedegewas.Eenenander zalhiernanog
naderwordenbehandeld.
4.1.DEVEEBOUW OPRUGGEN
Ditvormtmogelijk eenderbelangrijkste hoofdstukken vanhetrapport.Indezeverbouw opruggenwerd deenigemogelijkheid gezien omtegemoet tekomenaandereeds
eerderbesprokenbezwarenvan overvloedige regenval,geringedoorlatendheidvande
grond endevrijwel onoverkomelijkebezwarenwelkehetgebruikvanbeddenmetzich
medebrengt.
Ook laghetvoordehand omteonderzoeken inhoeverre het indeV.S.A. veelgebruikte systeemvan "furrow irrigation",dusdeverbouw opruggenmethetdoelom
dewatertoediening tevergemakkelijken,ookkonwordengebruikt omdewaterafvoerte
vereenvoudigen.
Inderdaad hebben4jarenvanproefnemingen onomstotelijk aangetoond dathetruggensysteemgeheel aandezeverwachtingen voldoet. Hetgevaarvanwateroverlastwordt
doordeverbouw opruggenzo sterkverkleind,datzelfs indegrote regentijd met
succes opgrotere schaaldiversegewassenkondenwordenverbouwd engeoogstmetredelijke opbrengsten.Ditnotabene ineentijd,datdelandbouwers ingeheel Suriname
zelfs opdemeer zandhoudende gronden indeoudekustvlakte,nietmeerdenkenaànde
teeltvanzgn.drogegewassen.Wijlegdenerreedsdenadruk opdatzelfs indekleineregentijd opde zwarekleigrondendoordebevolking vrijwel geendrogegewassen
worden aangeplant.Indezeperiode kunnenalleenopdemeer zandhoudende grondenanderegewassenwordenaangetroffen endannogalleen opbeddenaangeplant.
Het isbepaald degrootste verdienste vanhetGewassen Onderzoek geweestdatmener
inslaagde doormiddel vanverbouw opruggen,hetgevaarvanwateroverlast toteen
minimum tebeperkenendekansenopeenoogstbaarproduktaanzienlijk tevergroten.
Depraktijkheeftnugeleid tothetgebruikvan66cmsmalle of132cmbrede enrelatief ookhogere ruggen,alnaarhetgewasmeer ofminderwatergevoelig is,enhet
"dekleine ofgroteregentijd betreft.Dekleineruggenwordenmet 1rijingezaaid,
dehoge (brede)met 2,soms3rijen.Detussenliggende vorendienenvoordewaterafvoer.Derugzelf zorgttevensvoordezo noodzakelijkeverdieping vandebouwvoormetbeteredrainage.Dathier sprake isvaneen bijzonder systeem zal inhet
hiernavolgendewordenuiteengezet.

46
Fig,6.Bouwvandesmalle enbrede ruggen

De66en132cmbrede ruggenvoorkortgroeiende gewassen.
300

De3en6mruggenvoorboongewassen.
Voor ennade tweede ophoging.

300

4.1.1.Hetgebruikvanruggen elders
Deverbouw opruggen isopzichzelf niets ongewoons,maar debeweegredenen zijnanders.Wijzullen ditmeteenviertalvoorbeelden duidelijkmaken.
a.Tervergemakkelijkingvande irrigatie.Wijnoemden reeds hetvoorbeeld van"furrow irrigation".Ditwordto.m.indeV.S.A. opgrote schaal toegepastbijkatoen,tabak,suikerriet envele andere gewassen. Hetgewaskomthierbijechter
meestal steeds alsgevolg van aanaarden,opeenrug testaan.Daarnakanhetwatergemakkelijkerviadevoren indeaanplantwordengelaten.
b.Voormeer lossegrond.Hetruggensysteem wordtvooral daargebruikt,waardeoogst
bestaatuitde ondergronds gevormde delenvandeplant.De aardappel endepinda
zijndaarvan eenpaargoede voorbeelden. De rugheeft hier steeds tendoelom
voorvoldoende lossegrond tezorgen,waarinde ondergrondse delenzichgemakkelijkerkunnen ontwikkelen enwaaruithetproduktgemakkelijkervoorhet oogsten
kanworden losgemaakt.De ruggenwordendan ook steedsgeleidelijk aan,doormiddelvan aanaarden opgebouwd, tegenhetreedsgroeiende gewas aan.Hetgewaskomt
dusnietdirect,maaruiteindelijk opeenrug testaan.
c.Voor eenstevigerplaatsing vanhetgewas.Ookindesuikerrietkultuur wordtveel
vanhetaanaard-systeemgebruikgemaakt. Hetrietwordtmeestal indevorengeplantenkomtdaarnadooraanaarden opruggen testaan.Zijzijn infeitehetgevolgvanverplegingshandelingen endienenvooral omhetriet steviger teplaatsen.
d.Voorwatervang engrondbehoud.Hetruggensysteem wordt omgeheel andere redenen
veel toegepast indezgn.aride-gebieden.Het gaatdaarbijindeeersteplaatsom
de tussenliggende voren. Dezedienenvoor het opvangen enconcentrerenvanhet
gevallen regenwater.Erwordthierdan ook steeds indevorengezaaid.Dit systeemwordt ondermeerveel toegepastbijdeverbouwvankatoen. Ookdit gewas
komtdanmeestal dooraanaarden alsverplegingsmaatregel opderugtestaan.Wij
vindenditruggengebruik vooralbijdetoepassing vanhet zgn."dryformingsystem"
enbijhet strevennaar "soil conservation".
Voor zoverdeschrijver bekend is,wordthet systeemvanruggenmetalsbelangrijkstedoel omde oppervlakte-ontwatering teverbeteren enwateroverlast tebeperken,
nogweinig toegepast. OokhetKon.Instituutvoor deTropen teAmsterdam,dathiernaar een literatuuronderzoek instelde,konvanditgebruik geenvoorbeeldenvinden.
Daardit systeem tevens inhoudtdateerstderuggenworden opgeworpen enpasdaarna opderuggenwordt ingezaaid,kondennoch indeV.S.,noch inEuropa,daaraanaangepastewerktuigenwordengevonden.De fabrikantenvanlandbouwwerktuigen biedenwel
eenkeurvanwerktuigen,welke zijnaangepast aande eerderbesprokengebruikenvan
ruggenverbouw. Zozijn talvanwerktuigenbeschikbaar.waarmedegelijktijdigkanwordenaangeaard eningezaaid,dochde inzaaivindtdaarbijsteeds indetussenliggendevorenplaats enniet opderug.Ookditversterktnog eensdemening dathetgebruikvan ruggen omgewassengroei opnatte grondenmogelijktemaken,weinig ofgeen
toepassing vindt.Hiervoor kandeschrijver geenverklaring geven endit leidtertoevandeverbouw opruggengeen tehogeverwachtingen tekoesteren.De4jarenvan
proefnemingen hebbendegoedebruikbaarheid echter onomstotelijk aangetoond.
Als extra aantekening ishetmogelijk interessant tevermeldendatvolgens inlichtingenvanProfessor CoolhaasdePapoeasvanNieuwGuinea ondermeer indeBaliem
Vallei eendergelijk plantsysteemgebruikenmethetzelfde doel.Menplantdegewassenhier opheuveltjes die ontstaandoor overhet land indetweedwars opelkaar
lopende richtingen opcirca70cmafstand vanelkaar,vorentetrekken.Degevormde
heuveltjeswordendoorhet onderbrengenvan organischmateriaal nog eens extraopgehoogd.
Bijdeaardappelverbouw inNederlandwordtveel opderuggen ingeplantmethetdoel
omhetpootgoed watdroger teplaatsen. Ookhier speeltdrainage dus eenrol.
4.1.2.Het opwerpenvanderuggen
Daarderuggen ineens opvolle hoogte engereedvoor inzaaimoetenwordenopgeworpen,dienen aandevoorafgaande grondbewerking devolgende eisentewordengesteld:
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a.degrond moet overvoldoende dieptevolledig losenvoldoende fijnverkruimeld
zijn;
b. degrondmoet ophetmomentvanaanaardenvoldoende droog zijn,zodat aankleven
opderistersder aanaarders enhetaandrukkenvandegrondwordenvoorkomen.
Ditzijneisenwaaraan opdit typegronden enbijditklimaatnietzondermeerkan
worden tegemoetgekomen.Voorhetbereikenvan eengoed resultaat zijnextra zorgen
overleg enzelfs inspanning noodzakelijk.Voordesmalle ruggen iseen bewerkingsdieptevanminstens 8cmvoldoende.Voorhet opwerpenvandegrote ruggeniseenbewerkingsdiepte van ongeveer 12cmgewenst. Vangrootbelang isdatditploegenzo
fijnmogelijk gebeurt,d.w.z.met smalle schaarploegen ofkleine schijvenploegen.Op
hetproefbedrijf werd methet oog opdebetere onkruidbestrijdingdevoorkeur aan
schaarploegengegeven.
Het resultaatvandeegbewerkingenwordt inhogematebepaald doordephysischetoestandvandegrond endehulpvanhetweer indevormvaneenafwisselendebevochtiging enuitdroging vandegrond.Dit laatsteisvolkomenvergelijkbaarmetdevorstwerking indegematigde gebieden envrijwel onmisbaarvoor eengoed resultaat.Het
maaktdaarbijveeluit ofrijstdanwel eenandervoorgewaswordtbenut.Vooralrijstgronden zijnzeer stug enlatenzichzeermoeilijkbewerken.Hetvergthierinderdaadveel ervaring envooral bewerkingen ophet juistemoment omtoteenvoldoend
fijnverkruimelde grond tekomen.
Grondenwaarop eendrooggewas stond,zijninditopzichtveelhanteerbaarder. Ook
het organisch stofgehalte speelthierbijeenbelangrijke rol.Veldenwaarop depegassewerd gespaard endiewaarop deze zorgvuldigwerdverbrand,verschillenookin
debewerkbaarheid zeer sterkvanelkaar.
Voor het opwerpenvanderuggenwordtgebruikgemaaktvanzgn.aanaarders,liefstmet
indebreedteverstelbarevleugels.Verendebomen opdeaanaarders hebbenhetgrote
voordeel datveelminder lastvanaanklevende grondwordt ondervonden. Met een35
pkwieltrekker kunnen ineens 2grote of4kleine ruggenworden getrokken. Metde
rupstrekker kunnenzonder altegrotebezwarenmaximaal 6kleine ruggen tegelijk
worden opgeworpen.Eengroterebreedtevandewerktuigenbalk heefthetbezwaardat
dezemoeilijk meerhorizontaal tehouden isende aanaarders linksofrechts tediep
lopen. Omdezelfde reden iseenzovlakmogelijke ligging vandegrond gewenst.Verder ishetvanbelang,nietmeerruggen tetrekkendantegelijkper ommegangkunnen
worden ingezaaid en/ofgewied.Voor goedwerk ishetnoodzakelijk datdeverschillendebewerkingen alsaanaarden,inzaai enschoffelenopeenzelfde aantal ruggenper
ommegangworden genormaliseerd.
Het opwerpenvanderuggen overde lengtevandevelden vergt niet meer danéén
wieltrekkeruur perha.Eenaanaarding overdwarsvergtmeeruren,ookvoor inzaai en
verpleging:Hetwerd de laatste tijdnietmeer toegepast.Eenandervoordeelvande
lengterichting is,datvanboerderijdamtotboerderijdamkanwordengereden,waarbij
deze tevens alswendakkerkunnendienen. Ergaathierdoor dangeen grondoppervlak
verloren.Bovendien,endit isbijzonder belangrijk,brachtditvoorWageningen een
vrijwel oost/west-richting der rijenmetzichmede.Methet oogopdebelichtingvan
hetgewas endeuitdroging der tussenliggende voren isditvangrootvoordeel.Bij
eenrichtingnoord/zuid staanderijentijdenseenbelangrijk deelvandedag inelkaars schaduw. Ookde tussenliggende voren ontvangendanveel minder zonneschijn,
waardoor dezenaregenminder snel opdrogen.Dit laatste ismethetoog opdetoegankelijkheid derveldenvoor trekkersmetverplegingswerktuigenvanzeergrootbelang.
Aangeziendevoorwateraan-enafvoerdienende kavelsloten aandebeide lengtezijdenderkavelsgelegen zijn,moetbijhetaanaarden overde lengte eendwarsbegreppelingwordenaangebracht.Ditkannognietmechanischwordengerealiseerd.Hethiervoornoodzakelijkehandwerk bestaat hoofdzakelijkuithetmetde schopdoorsteken
vanderuggen opdelaagsteplekkenvanhetterrein.Metdezedwarsbegreppeling kan
daaromhetbestwordengewacht totzichwaterindetussenliggende vorengaatophogen.De laagten inhetveld latenzichdangemakkelijk aanwijzen.Menvoorkomtdan
het onnodig gravenvangreppels,welkedoor eentehoge liggingnietwerken.Hetaan-
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talnoodzakelijkedwarsgreppels endediepte ervan,zijnvoor elkekavelverschillend envooral afhankelijkvandevlakliggingvanhetveld. Indemeeste gevallen
kanmet4tot8greppelswordenvolstaan. Dekavelmaten zijnopWageningen 200en
600meter.Ditwerkvergtgemiddeld 6tot10mandagenperkavel.
Het opwerpenvanderuggenkanhetbestzokortmogelijk vóórdeinzaai,d.w.z.zp
kortmogelijkvóórhet inzettenvanderegensgeschiedenofdirectnadeeersteregenval.Ditlaatste heefthetvoordeel datdeopgeworpen rugdanreedsuitwatvochtigegrond issamengesteld. Hetzaad zaldanwatgemakkelijkeraanslaan.Ditlate
opwerpenvanderuggenbrengt echter hetrisicometzichmede datwijtelaatzijn
doorhetplotseling enkrachtig doorzettenvanderegens.Innatgewordengrondkunnen tenenenmale geenruggenmeerwordengetrokken.Daarentegenkunnennatteruggen,hoewelminder fraai,tochnogworden ingezaaid.De tussenliggendevorenmoeten
danechterweerzodroog zijndatgeenhindermeervanaanklevendegrondwordtondervonden.
4.1.3- Hetruggensysteemvoor overjarige gewassen
Degrotevoordelenvanhetruggensysteembijdeverbouwvankortgroeiende gewassen,
waren aanleiding omdebruikbaarheid hiervan ookvoordeboomkultureszoalsbacoven,
citrus encacao teonderzoeken.
Vanbacovenwerden aanplantingen aangelegd ophetmeer oude systeemvan6meterbredebedden endenieuwe 3meterbrede ruggen.Hetbleekreeds spoedig datde laatste
verre teprefererenwarenbovenhet systeemvanbedden.Hoewelderuggen indedrogeperioden snelleruitdrogen,wordtdehierdoorverkregengroei-achterstand inde
regentijdweer snel ingehaald door eenaanzienlijkbetere groei,vergelekenmetdie
opdebedden.Zelfs opdezenogbetrekkelijk smallebeddenwerd veelhindervanwateroverlast ondervonden.
Bovendienmoetdemetdegreppelploeguitdegreppels vrijgemaakte grond overhet
bedwordenverdeeld.Daarbijmoethetbed dannog enigszinsbolwordengelegd.Dit
betekentkostbaar grondverzetmet "dozer"of "grader" enbovendiendatde2rijen
bacoven juistdaarkomen testaanwaarhetbedmin ofmeervandebouwvoorberoofd
is.Wijzullen laterbijdebespreking vandezekultures afzonderlijk,verder ingaan
ophetnutvanhetruggensysteem. Opdezeplaatsvolstaanwijmet tevermeldendat
deaanplantvanbacoven encitrus opruggeneengrootsucces isgeworden. Erwerd
aangetoond datdeaanlegvannieuweplantages,ookvoor andereboomkultures,volledigkanwordengemechaniseerd endateenremplaçantvoorhet oudekostbarebeddensysteemwerd gevonden.
4.1.4.Bi.jkomendevoordelenvanverbouw opruggen
De jongekleigronden staanvoorhetgrootste deelvanhet jaar onderwater.Nadroogleggingvindenwijmeestal een 10-20cmdikke laagpegasse,tendele onverteerd organischmateriaal.Daaronderbevindtzicheencirca 20cmdikke,donker gekleurde
laagklei. Deze isveelal dooreendunnemeergereduceerde zonegescheidenvande
daarondergelegengrijsblauwe,meer ofminderbruingevlekteklei.Vaneenbouwvoor
isnoggeensprake,ofwijzoudendaartoededoorhumusprodukten ietsdonkerdergekleurdebovenlaag moetenrekenen.
De eerstegrondbewerking resulteert dan ooksteeds ineenbovenlaag vanblauwgrijze
kleiriemen.Dooruitdroging,rijping,grondbewerking envermenging metpegasse ontstaat langzaammaar zeker eenbouwvoor.Hetzaldelezer duidelijk zijndatjuist
doorhetopwerpenvanruggenditvormingsproceswordtversneld.Hetgrondoppervlak
wordtdoordeze ruggenmet circa 40^vergroot,wateenevenredig grotere enintensievere inwerkingvanhetweer opdegrondmogelijkmaakt.
Waardeze opgewerktebouwvoormogelijknietdieperdan12cmis,kandezediepteter
plaatsevanderugwordenverdubbeld.Wijzeidenreedsdatvoordekleine ruggeneen
bewerkingsdiepte van8cmreedsvoldoende is.Metdeaanaarderswordtdan8cmgrond
uitgenomen enopgebracht,zodat hethoogteverschil tussenbovenkant rugenbodem
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voor circa 16cmbedraagt.Voordegrote ruggenzijndezegetallen resp.12en24cm.
Dezekunstmatigeverdiepingvandebouwvoor isopdeze zware en physischslechte
grondenwel zeerwelkom.
Eennietminder grootvoordeel isdatderuggenzichmet eenenkele egbewerking
weergemakkelijk latenopruimenendaardoor eengoede rijstverbouw niet indeweg
staan.Ditgeldt eveneensvoor de3meterbredebacovenruggen.Een herbeplanting en
dedaarvoorbenodigdegrondbewerking kunnen opeenvoudige wijzewordenuitgevoerd
doorhet splitsenvanderuggenmetbehulpvandegreppelploeg.De ruggenende tussenliggendevorenverwisselen daarbijvanplaats. Denieuw opgeworpen rugbestaat
danover eendieptevan80cmvollediguit lossegrond.Opdeplaatsvande ouderug
krijgthetweer nudegelegenheid omviadenieuwevooropde ondergrond intewerken.Erkan opdezewijze inbetrekkelijk korte tijdeenbouwvoorvan tenminste 40
cmdiepteworden opgewerkt.Verwachtwordtdat in eenhieropvolgend padigewasna
egalisatie geengroeiverschillen,zoalsgebruikelijk nahet egaliserenvan eenbeddenterrein,zullen optreden. Ookhet egaliserenvandeze 3meterbrede ruggenkan
eenvoudig engoedkoop geschieden.
Vanafspoeling derruggenwerdweinig ofgeen lastondervonden.Inbacoven-eneitrusvelden isinnognietgesloten aanplantingen eenlichte onderbegroeiïngmethetoog
opdeze afspoeling echterwelgewenst.
Resumerend kanduswordengezegd dathetgebruikvanruggennietalleen voor een
goede groeivanhetgewasnoodzakelijk is,maarbovendienveelbijdraagttoteenverbetering vandephysische toestand vandegrond,eeneerstevereisteomookdegroei
vanandere gewassenhiermogelijk temaken.
4.1.5.Enkelebezwarenvanhetruggensysteem
Hetbelangrijkste isweldat juistalsgevolgvandegenoemdeoppervlaktevergroting
met40$degrond tijdens droogte overmatig sneluitdroogt.Tijdensperiodenvanonverwachte droogte hebbenderuggendan ookeenongunstige invloed ophetgewasen
zijnderesultaten opvlak land aanzienlijk beter. OpWageningenkan eenenander
mogelijkmet irrigatieworden ondervangen. Overdemogelijkhedenhiervan inkortgroeiende gewassenwerdennog onvoldoendegegevensverzameld.Enkele proefnemingen
inzeerjongegewassen haddenniethetverwachte effect. Het.gewas ondervondvermoedelijk doordichtslaanvandegrond,vandezeirrigatiemeernadeel danvoordeel.
Ook inbacovenaanplantingen washeteffectvanhetopvoerenvanwaterindetussenliggendevorennietbemoedigend. Dezegreppelbevloeiïng kanbijlangenaniethet
effect sorterenvaneengewone regenbui. Dedoordringing van deruggenmetwater
verlooptvermoedelijk te langzaam.De zijkantenderruggenworden juistdoordebevochtiging enhetdichtzwellenvan scheurenenopeningen,voorverdere doordringing
metwater afgesloten.Hetzelfde treedtopbijdekleine ruggennaregenval,vooral
wanneer dezeuittefijne grond zijnopgebouwd.Debovenkantvanderugneemtwater
optotdezeverzadigd is.Doordegeringe stabiliteitvandekorrelstruktuur ende
fijnheid hiervan slaatdegrond dicht enwordtverdere regenval oppervlakkigafgevoerd.Wijhebbenherhaaldemalenmoeten constateren datdekernderruggenzelfs
naherhaalde regenbuienvolkomendroogwas.Ookhier isduseengoede struktuurvan
grootbelang.
Verdermoeternstig rekeningwordengehoudenmetdemogelijkheid datde3meterbrederuggenbijaanwezigheid vanzout indeondergrond langzaamverzilten.Juistdoor
dezogoede oppervlakte-ontwatering kandetotalewaterbeweging naarboven,dienaar
beneden ingroottegaan overtreffen,waardoor er eenvoortdurende accumulatievan
zouten inderugtopplaatsvindt.Daartegenover staatdatbodemkundigenvanhetLandbouwproefstationinditruggensysteem juist eenmiddel zagen omtoteensnellere
ontzilting vanzoutegronden tekomen.De schrijver achtdeeerstezienswijzewaarschijnlijker. Inderdaad werden indebacovenaanplantingen verschijnselenvanzoutschadewaargenomen.Daardegemetenzoutgehalten testerkwisselden,kon noggeen
regelmatige stijgingvandezoutconcentratie worden aangetoond.
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Hetwel eensnaarvorengebrachte bezwaar datderuggenhetuitdragenvanbacovenencitrusoogst,endenoodzakelijkebespuitingenbemoeilijken,wordtnietsteekhoudend geacht.De arbeidersworden inderdaad gedwongen omdoordevorentelopen.Dit
vergemakkelijktechterdepassage onderdebacovenbladeren. Opdebedden bestaat
juisthetgevaar datdoorhetveelvuldig verkeervanpersonen langsdezijkantender
bedden,doorverdichtingvandegrond deafvoervanhetwater opdegreppelwordtbemoeilijkt.De schrijver heeftde overtuiging datdevoordelenvanhet ruggensysteem
zowelvoorkort-als langergroeiende gewassenverre opwegen tegendemogelijkenadelen.Hetmogelijke gevaarvanverzilting ishierbijbuitenbeschouwinggelaten.
4.1.6. Degroei ende ontwikkeling opruggen
De eersteproefnemingbetrofuitdeaardderzaak.debruikbaarheid vanhetruggensysteem.Daartoewerd kavel 2inhetnajaar 1957overde lengte opkleine enbrede
ruggengebracht ofgewoonvlakgelaten. Hetveldwerd inlengtestrokenmet 12gewassen ingezaaid,waaronder Soja,Capucijner,KatjangHidjau,Sorghum,Mais endiversegroenbemesters,o.a.SesbaniaenCrotalaria.Nahetinzettenderregensbleek
reeds spoedig datdediversegewassen zeerverschillend op deruggenverbouwreageerden.
Dereactiesvandepeulvruchtenwarenhetsterkst.ZostiervenKatjangHidjau,Mung
Beans enJumboMungBeans opvlak land geheel af.Deresultaten opbrede ruggenwarenhetbest. Ookdeverschillende Sojagewassen reageerdenvrijsterk.VandeCapucijners overleefde eenkleindeelderplanten ook opvlak landdewateroverlast.De
produkties opvlak land,kleineengrote ruggenverhielden zichals7 :9 : 16.Daarbijmoetwordenbedachtdatdedroogtevrijvroeg intrad,zodatwatopvlak landwas
overgebleven zichgoed konherstellen,terwijl deplantenvooral opdesmalleruggenlastvandroogte ondervonden.Ook deSorghumsenMais reageerden zeer sterk,hoewel hierdeverschillen opkleine engrote ruggenveelkleinerwaren. Degroenbemesters Crotalaria enSesbania reageerdenhetminst.VanCrotalariakonalleen tussenvlak land enkleineruggen eengroeiverschilwordenwaargenomen.De lengteder
Sesbaniaplantenwas opvlak land,kleine engroteruggennagenoeg gelijk.Hieruit
blijkt dusreeds eengrootverschil indematevanresistentie tegenwateroverlast
vandeverschillende gewassen. Ditheeftzichdeafgelopen4jarenontwikkeld tot
eenpraktijk,waarbijSoja opgrote ruggenhetmeestgeschikt isvoordegroteregentijd,terwijl indekleine regentijd vrijwel allebeproefde gewassen opkleine
ruggenkunnenwordenaangeplant.
Wijsprakenreeds overhetnadeelvanderuggenwanneer regenvaluitblijft.Degewassengroeiendanhetbest opvlak land.Ditbleek ondermeer inhetdrogenajaar
1958. Tabel 2geeftenige cijfers overdeproduktie vangroenemassa bij enkele
groenbemesters.
Tabel 2.Opbrengst in1000kg/hagroenemassa
Na8weken
Vlak

Klein

Groot

27
18
21

19
17
23

12
12
9

Na 11weken
Klein
Vlak
20
31
19

25
27
18

Tabel 3bevat enkeleproduktiecijfers van Sojaenenige anderegewassen opsmalle
enbrede ruggen inhetvoorjaar 1959> dusdegroteregentijd.DeaanplantvanSoja
opvlak landwasniet oogstbaar door afsterving.De cijfersvoor Sojazijnhetmeest
sprekend enzoudeneropkunnen wijzendatSojaVadahetmeestresistent istegen
wateroverlast-Deanderegewassenworden inditgevalnogniet opbrede ruggenuitgezaaid.Het isopvallend datdeCapucijnersvooralindegroteregentijdenopruggenaangeplant eenzeersterkevegetatieve ontwikkeling vertonen,maardatdevruchtvormingdanveel tewensenoverlaat.

Groot
16
13
14
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Tabel 3-Produktiecijfers inkg/ha
Vlak land
SojaVada
SojaRinggit
SojaLaris
MiloHegari
KatjangHidjau
MungBeans
Surinaamse capucijners
Capucijners Clevia ....

dood
dood
dood
1864

294
100
283
1071

Kleine ruggen

Grote ruggen

786
443
636
2800
300
344
473
937

993
1031
1316

4.2.DE GRONDVERBETERING
Zonder overdrijving kanwordengezegd datmenbijhet ontginnen,eninhetbijzonderbijbet ontginnenvanzwampgebieden,degrondkanmaken ofvoor lange jarenverknoeien.Eeneerstevereiste isdatdegrond zoveelmogelijk onderdroge omstandighedenwordt ontgonnen.Ditvoorkomt struktuurvernieling,hetonderbrengenvanhoutrestanten,hetvastrijden vantrekkers enwerktuigen eninhetalgemeenhetmaken
van onnodig hogekosten.Het ontginnen onderdroge omstandighedenverlooptvlotter,
kostminder engeeft eenbeter eindresultaat.Ookdehiernavolgende grondbewerkingenzijnbepalendvoorderesultatenbijdeopbouwvaneengoede landbouwgrond.Dit
isniet alleenvanbelangvoordemogelijkhedenvan tweedegewassenverbouw,maarook
voor derijstverbouw. Inpar.2.4.2.brachten wijreeds ter sprake dat eengoede
physische toestand vandegrond onmisbaar isvoorhethandhavenvangoederijstprodukties.Wij sprakenreeds deverwachting uitdatdeverbouwvandroge gewassenook
indit opzicht zoukunnenbijdragen toteenverbetering inderijstverbouw.
4.2.1.De ontginning
Bijde ontginning vandeWageningenPolderwerd depegasse aanvankelijk zoveelmogelijkgespaard.Doordegrotehinderdiemenbijderijstverbouwvandezepegasse
ondervond,werd ditmateriaal later zoveelmogelijk tezamenmetdeopstand oprillengeschoven enverbrand.Het iseenalgemeenbekend feitdatrijstopgrondenmet
eenhoog organisch stofgehalte zichtesterkvegetatief ontwikkelt,gemakkelijklegert,gevoeliger isvoor schimmels enminderproduceert.Bovendienveroorzaakthet
onderploegenvandepegasse,datdeveldenvoorwerktuigenmoeilijkerbegaanbaarzijn,
minder sneluitdrogen eninsterkeremate aanreductie onderhevig zijn,terwijlbovendienveelmeerhinder"vanopdrijvendmateriaal enzelfshetopdrijvenvanzaaiselwordt ondervonden.
De ervaring heeft echtergeleerd datvrijwel alle andere gewassengunstig reageren
opdeaanwezigheid vanpegassemateriaal.Hetisveelal zelfsbepalend voordemogelijkhedenvandezeanderegewassen.Voorhetaanleggenvaneengroentetuin zalmen
steedshetstukmethethoogstepegassegehalte prefereren.Bacovendoenhetoppegasserijkegronden opvallendbeter.Hetzelfdegeldtvoordekortgroeiendegewassen.
Resumerend kanduswordengezegd datdoorhetkunstmatig opruimen van depegasse
tijdensde ontginning,demogelijkhedenvoordeverbouwvaneen tweede gewas aanzienlijkwordenverkleind.
Zoals laternogzalwordenuiteengezet,speeltookbijderijstverbouw de struktuur
vandegrond eengroterol.Juistdezepegassekandoorhumusvorming veel aandezo
gewenste struktuurvorming en«-verbeteringvandeze jongekleigrondenbijdragen.Hier
behoeftnietnaderuiteengezet teworden,welk eenbelangrijke functiemenaanhet
organischmateriaal bijdevormingvandegrond,toeschrijft.
Hetlagdusvoordehandd^tbijde schrijver,wiens taak juistdeverbouwvananderegewassenwas,devraag naarvorenkwam opwelkewijze aandebezwarenvanpegasse bijdeverbouwvanrijstkanworden tegemoetgekomen.Dezebezwaren zijnvooralgebonden aandeeigenschappenvanhet slechts tendeleverteerdemateriaal.Door
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drainagewordt de conserverende werking vanhetwater opgeheven enkanhetverteringsproces zichvoortzetten,mitseen irreversihile indrogingvandepegassewordt
voorkomen.Daartoe iseenmengingmetdegrond noodzakelijk.Devrijkomendehumusproduktenkunnendantevens intensiever bijdragentotdestruktuurverbeteringvande
grond.De ervaring heeftgeleerd datdepegasse opdezewijze inkorte tijd,zeker
niet langerdan4jaren,volledigwordt omgezet. Zijheeftdaarmede haarvoorde
rijstverbouw nadelige eigenschappenvandrijfvermogenenzuurstofbinding verloren.
Ditgeheleprocesvan omzettingvandepegasse enverbeteringvandegrondkannog
wordenversneld doordeverbouwvangewassenendedaarbijnoodzakelijkegrondbewerkingen enhetgebruikvanruggen.Het ontginningsperceel uithetproefareaal metde
kavels 3t/m 8,isdaarvan eenuitstekend voorbeeld geworden.De ondergrondissterkergerijpt,terwijl zicheendonkergekleurde boüwvoor heeft ontwikkeld van circa
20cmdiepte.Dezewordt ondermeergekenmerkt doorhet opvallend veel voorkomen
vanregenwormen,zoonmisbaar voor een snellehomogenisatievandeklei enhetorganischemateriaal.Deverkregenbetere doorlatendheid isvooral tedankenaanhet
zeerveelvuldig voorkomenvanwormgangen endemeetbareverbetering indestabiliteitvandegrondstruktuur.
De schrijver iservan overtuigd dateen opdeze wijzevoorbereide grond weliswaar
eerst2tot3jaren latervoorderijstproduktie ingebruik kanwordengenomen,echterhogere padiproduktiesmogelijkmaakt envooral tenaanzienvandemogelijkheden
van eenvruchtwisseling met anderegewassenbetere perspectieven biedt.Helaaskunnenvoorde juistheid vandeze zienswijze noggeenvoorbeeldenuitdepraktijkwordengenoemd. Ook indebevolkingslandbouw wordt depegasse voorverbouwvanrijst
zoveelmogelijkverbrand.
4.2.2.De ontginningsproeven
Omde juistheid vanbovenbeschreven zienswijze tekunnen aantonen,werdeneind1959
opde Ieen8ereeks,dus inhetzuidelijkste ennoordelijkstedeelvandepolder,
ontginningsproeven ingezet.Hetbetrof hierde ontginning vanenkelekavels,wearbij
depegasse zoveelmogelijkwerd gespaard en10,20en30cmdiepmetdegrondvermengd,directgevolgd doordeverbouwvandrogegewassen.
Kavel 497opde8ereekswerd inhetnajaar 1959voor eendeel ingezaaid metSoja,
MungBeans enSorghum. Inhetvoorjaar I960werdwederommetSojaingezaaid,gevolgd
door ingebruiknemingvoorpadi inhetnajaar.Deresultatenmetdedroge gewassen
waren inhetalgemeen teleurstellend, tengevolgevanernstige zoutschade.Sorghum
gafnogdebeste resultatendoor eenbetere droogte enzout-resistentie.
Tochbleek reeds datdezegewassenhetbestgroeiden opde strook waar depegasse
hetminstdiepwerdweggeploegd.Bovendienbleekbijde ingebruikname vanhetgeheleproefobjectvoordepadiproduktie inhetnajaar I960,dathetvoorbehandeldevak
zichveelgemakkelijker lietbewerkendandenognieteerder geploegde kavels.Vergelijkingen inderijstproduktieswarenhelaasnietmogelijkdoordatde6kavelsmet
verschillende rassenwerden ingezaaid.Welkanwordengezegd datdevoorbehandelde
kavelmoestwordenbemest,terwijldit opdeandere achterwege konblijven enhier
zelfsplaatselijk veel lastvan legerenwerd ondervonden.Indit opzichtisdus wel
aandeverwachtingvoldaandatdenatuurlijke omzettingvandepegasse,geilegroei
voorkomt. Daarmoetechter aanwordentoegevoegd datdepegasselaag inditgebied
doorherhaalde zwampbrandennietveel dikkerwasdangemiddeld 5cmendeze zich
bovendien ineenverderverteerd stadiumbevond.
De ontginning vandeproefkavel aanhetwestelijkeeindevande Iereekskwameerst
inhetvoorjaar I960gereed.Erwerd directmetSorghum ingezaaid,waarna inI960en
inhetvoorjaar 1961nog tweemaal Sojaalsgewasvolgde.Dedrogegewassengroeiden
hieraanzienlijk beter danopde8ereeks enondervonden inhetgeheelgeenschade
vanzout.Devoorjaarsaanplant1961produceerde zelfsde fraaie opbrengstvan 1284
kgperhaSoja.Ditvak zal eerst inhetnajaar 1961metrijstwordeningezaaid,zodathet effectvandezevoorbewerking nogmoetwordenafgewacht.Welkanreedswordengezegd dathier eenuitstekende bouwvoorwerd ontwikkeld endatde eigenlijke
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pegasse nietmeervoorkomt.Zijwerd indekorte tijdvan 1-^jaarvolledig omgezet
enmetdegrond vermengd.
Devoorgenomen inzaaivan eenderkavelsuithetproefterreinvanG.O.kondoorgebrek aanwater inhetvoorjaar 1961nognietworden gerealiseerd.
Samenvattend kanwordengezegd,datde zgn.ontginningsproeven hetgrotevoordeel
van eengoedevoorbewerking vandegrond metbetrekking totdepadiverbouw,nogniet
hebbenkunnen aantonen.Detijd isdaarvoor nog tekortgeweest. Wel zalvoorhet
noordelijker gelegengebied,waarveelmeer zout inde ondergrond voorkomt,ernstig
moetenworden overwogen ofhetgedurende enkele jarendrooghouden van de grond
hierniethetgevaar vanverzilting metzichmedebrengt. Eendrooghoudenvande
grond inonbewerkte toestand moethier iniedergevalwordenvermeden.Doorhetloswerkenvandebovengrond wordtde capillaire opstijgingvanwater enzoutenuitde
ondergrond aanzienlijk verkleind.
Helaas staatwelvastdatvoor eendergelijkevoorbewerking vandegrondinhetnoordelijk gelegengebied geengebruikkanwordengemaaktvanvoor- ofontginningsgewassén.Begrond ishiervoor,mogelijk metuitzondering vanSorghum,reeds tezout.
Ookmethet oog opdehoge sulfaat-gehaltenendevorming vankatteklei moetvoor
hetnoordelijke gebied het inwerkenvan organischmateriaalmisschienworden ontraden. Opde8ereekskonden inde laagsteplaatsenvanhetterrein,ondermeergekenmerktdoordikkere pegasselagen,pH-waardenvan3wordengemeten.
Vast staatdatdroge gewassenzichhetbest ontwikkelen opde meest pegasserijke
gronden,enmen zaldaarmede bijde ontginningenvoor deverbouwvanrijstinrotatiemet anderegewassen,dusterdege rekeningmoetenhouden.Datdesparingvande
pegasse,afgezienvandereeds genoemde bezwaren opzoute gronden,ookvoorderijstverbouwvanbelangkanzijn,zal inhethiernavolgende nognaderwordenuiteengezet.
4.2.3- Hetbelang van eengoede struktuurvoorrijst
Devraag ofeengoede struktuurvandegrond ookvoorhetrijstgewasvanbelangis,
blijftvaak onbeantwoord.Waarbijderijstverbouw veelvanmodderengebruikwordt
gemaakt enhetrijstgewas bovendien ineenwaterlaag groeit,ligthetvoordehand
omaan tenemendatde struktuur bijrijstgeenrol speelt.Tijdens zijnreisdoor
enkele rijstgebiedenvandeV.S.kreeg de schrijver bijnavraagvrijwel steedste
horen,datdeze struktuurwelvanbelang zouzijn.HetwasDr.R.BestvanhetLaboratoriumvoorTropische Landbouwplantenteelt teWageningen (Nederland),diedegesteldevraagmetnadrukbevestigend beantwoordde.Hijheefthiernaar enkeleonderzoekingen ingesteld.Daarbijbleek dat opzwarekleigrondendestruktuur juistvan
grootbelang is.Zijnuiteenzettingen maakten deze zienswijze zeeraannemelijk.Ook
deproefresultatenwezenindezerichting.
Wijsprakenreeds overdegeringe doorlatendheid vandezekleigronden enhetgrote
belang van eengoede struktuur voor eenverbetering daarvan.Hoegeringer destabiliteitvande struktuur,hoegemakkelijkerdekleideeltjes onderwateruiteenzullenvallen inhunkleinste samenstellende delen. Eenenanderkannogwordenversneld enbevorderd doordèmodderbewerkingen.Degrond verslemptenbijhet totrust
komenvanhetwaterwordthetgehelegrondoppervlak afgedektmet eenlaagjevanuiterst fijnslib.Dewaterbeweging indezedichtgeslagen grond isdanzogering,dat
dewateropname doordeplantgroterkanwordendandeaanvoer vanuitdewaterlaag
naarhetwortelstelsel toe.Ditkan inhetbijzonder optreden opwarme,droge,winderige dagenmet eensterkeverdamping vanhetgewas. IndeWageningen Polderkan
inderdaad wordenwaargenomenhoehetpadigewas,ondanksdeaanwezigheid van eenwaterlaag,opzeerdroge dagenmin ofmeerverwelktis.
Derijstplant onderscheidt zichvan andere landbouwgewassen,doordathetwortelstelselviadebladeren enstengelsvanzuurstofkanwordenvoorzien.Dezezuurstofaanvoer isechter slechtsvoldoendevoor dekkingvandeminimale zuurstofbehoefte.Hoe
zwaarderdereductievanhetwortelmilieu is,hoegeringerdewortelgroei enwortel-
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functie zijn.Vandaardateenregelmatige doorstroming vandegrond metzuurstofrijk
watervangrootbelang is.Omdeze reden isook eenbevloeiïngmethumusrijkwater
ongewenst.Vooral na langeperiodenvandroogte,ishet zwamp-enrivierwater inSuriname donkerbruin gekleurd doorhumusprodukten,welke grote hoeveelheden zuurstof
uithetwaterbinden.
Bovendien scheidenrijstwortels endebodemorganismen regelmatig gassenaf.Ookdezekunnen indedichtgeslagen grond geenuitweg naarbovenvinden, waardoor zich
rond hetwortelstelsel gas ophoopt.Ditgas treedt nl. indeplaatsvanhetdoorde
wortels opgenomenwater,enwaarhetgasdeholten indegrond eenmaal heeftopgevuld, isergeenplaatsmeervoorhetwater.Ditverklaartwaarommen inonderwater staande rijstkavels tochvolkomenuitgedroogde grond kanaantreffen.Deze toestandwordtnogverslechterd doordeaanwezigheid vanveel onverteerdorganischmateriaal.Dezuurstof diedannogdoordewortels zelf wordt afgescheiden, wordt
doorhet organischmateriaal directgebonden.Hetbeeldvan eenzwaar gereduceerde
grond isdanvolledig.Watditkanbetekenen bijdeaanwezigheid vangrotere hoeveelheden zwavel,aluminium enijzer isvooral uitdeJapanse literatuur genoegbekend.Talvanphysiologische ziektenkunnenaandit samenspelvanzuurstofgebreken
devormingvan toxischeverbindingenworden toegeschreven.
DoorBestkon inpotproevenbovendienwordenaangetoond,hoehetwortelstelsel bij
zuurstofgebrek zichvooral indebovengrond concentreert. Hetbenutte bodemvolume
wordtdaardoor aanzienlijkverkleind enditbetekenttevenseengeringerebeschikbaarheid vanvoedingselementen.Alnaargelang dedoorstroming vandepotgrondmet
waterwerdverbeterd,penetreerde hetwortelstelsel dieper.
Daarhetmodderenvandeveldenmethet oog opdebestrijdingvan opslag enonkruidennietvolledig kanwordengemist,zalvooralmoetenwordengewerkt opeenverbeteringvandegrondstruktuur enzijnstabiliteit. Eenregelmatige goede enintensieveuitdrogingvandegrondkandaartoe reedsveelbijdragen.Naardemeningvan
de schrijver ishet sparenvandebeschikbare pegasse endebenutting daarvanvoor
grondverbetering vannoggroter importantie. Eengoede struktuur vandegrondkan
voorWageningen de oplossingvanenkele derhierbeschrevenproblemenbetekenen.De
periodieke droogzettingvanderijstveldentijdensdegroei,is slechts eenhulpmiddel ennietaltijd enoveralvoldoende realiseerbaar.

4.3.DEGRONDBEWERKING
Ookdebewerking vandegrond iseenmiddel omtoteenverbetering vandephysische
toestand tekomen.Hetkanechter noggemakkelijker toteenverslechtering daarvan
leiden.Tenaanzienvandit laatstewerden inpar.2.3.1-enmetbetrekking tothet
zgn.modderen,reeds enige opmerkingengemaakt.
Het isvanzeergrootbelang datmenvoordegrondbewerkinghetmeestgunstigetijdstipuitzoekt.Vooral deze zwarekleigronden zijnslechtsheelkort optimaalbewerkbaar.Dit zal inpar.4.3-2.nognader tersprakewordengebracht.
Verder zalbijdebesprekingvandegrondbewerking steedseenduidelijk onderscheid
moetenwordengemaakt tussendegrondbewerking voordeverbouwvandroge gewassen
endievoor de inzaaivanrijst.Deze laatste laatzichweerverdelen ineendroge
ennattebewerking. Ziepar.4.3-3- en4.3-4.
4.3-1.Degrondbewerking endewateroverlast
Hoevreemd hetookmogeklinken,metbetrekking tothetgevaarvanwateroverlastis
elkebewerking vandezezwarekleigrond, infeiteuitdenboze.Dezebewerkingvergrootslechtshetwaterbergend vermogen.Steedsweerblijktdatnaregenval deonbewerkte velden snellerbewerkbaar zijndandegeploegdevelden.Ditkansomszelfs
enkelewekenschelen.
Omdezelfde redenenmoethetgebruikvanplantgaten opdezegronden ten zeerste
wordenafgeraden.Nahetplantenvan struikenofbomenvormthetgeslotenplantgat
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deenigeplekwaardegrond beterdoorlatend isgeworden. Hetgevallen regenwater
stroomtvanboven snel toe,tothetgehele plantgatvolledigmetwater isopgevuld.
Degeringe doorlatendheid vandeomringende enonberoerde grond voorkomt datdit
opgezameldewaterkanworden afgevoerd. Dit isdan ookderedenwaarom daar,waar
vanplantgatengebruikmoetwordengemaakt,deze steedsdoormiddelvankleinezgn.
drilgotenmetdenabijgelegen afvoerwordenverbonden.
Bijhet omvorken ofomspittenvankoffie,cacao- ofbacovenbedden zalmen ersteeds
voor zorgdragen,datderandvanhetbedmedewordt omgevorktofiniedergevalop
regelmatige afstandenmet eengreppelwordtdoorgraven.Oudelandbouwersbehoeftmen
indit opzichtniets te leren.De ervaring heefthen indit opzichtwijsgemaakt.Het
zijn juistdearbeiders,aangetrokkenuit stadenomgeving enonbekend met landbouwwerk,diehier tegenzondigenmethetgevolg,eenvolkomenmislukking vandenieuwe
aanplant ofeenafstervenvande oudeaanplant doorplotseling optredende wateroverlast.
Het omvorkenvanbedden zalmenzoveel mogelijkbeperken tot deperiode rondhet
eindevanderegentijd enditvooral aanhetbeginvanderegenperiodevermijden.In
het eerste geval isde losgewerkte grond doorverweringweer zo fijn verkruimeld
datgrotereholtenworden opgevuld,waardoorhetwaterbergend vermogenwederomaanzienlijkwordtverkleind.
Kortgeledenwerden indebacoven-proefpolder,gelegennaastdePrinsBernhard Polder,zelfs9meterbredebeddenmetbacoven ingeplantzonderdathier enige last
vaneenteveel aanwaterwerd ondervonden. Een enanderkanslechtswordentoegeschreven aanhetfeitdatdoordegrote diktevandepegasselaag,geengrondbewerkingkonwordenuitgevoerd.Menbleefhierdusprofiterenvandebestaandenatuurlijkedrainage viawortelkanalen enoudedroogtescheuren. Hetplantmateriaal werd
indepegassegeplaatst,waarbij erzorgvuldig voorwerd gewaakt omgeen tediepe
gatentemaken inde onderliggende klei.
Dit isookderedenwaarom goed onderhoudengazonsnaregenbuien weer sneldroog
liggen.Degrasmatenhetmaaiselvoorkomen eendichtslaanvan de bovengrond en
verzorgenviadewortelmat eenverbindingmetdeondergrondwaarlangs hetovertolligewater kanworden afgevoerd.De tijdens droogte ontstane scheuren lopenminder
gemakkelijkweervolmet lossegrond endragenblijvend bijtoteenbetere afvoer
vanhetwater.
Omdezelfde redenwordt ineenreedsgesloten aanplantvan bijv.Soja,Sorghumof
snijgrassenminder lastvan eenteveel aanregen ondervonden dan injongeaanplantingen.Degrond isdoorvoorgaande regenbuien dichtergeworden,neemt mindergemakkelijkwater opomdathetwaterbergend vermogenkleiner isenhetgewaskanzelf
door eenveel grotereverdamping het teveel aanwater indegrond snelafvoeren.
Dezewatuitvoerigevoorbespreking wasnodig,omdat steedsweerblijktdatmenzich
nauwelijks eenvoorstelling kanmakenvandeproblemendiedit typegrondenm.b.t.
dedrainagemogelijkhedenmetzichmeebrengen.Alleenhijdiebekend ismetdezware
Magnesiumkleien ofdezgn.knik-ofknipgronden,zalzichdaarvan eenvoorstelling
kunnenmaken.Ookdiegrondenwordengekenmerkt door eenslechte struktuur en water-luchthuishouding,moeilijke bewerkbaarheid,hoogvolumegewicht eneenlaagporiënvolume.
Zonder overdrijving kanwordengezegd dat opWageningen steedsweergeblekenis,dat
depasdrooggevallen zwampgronden,hoewelhiernognauwelijks sprake isvanenige
struktuur,eenredelijkewaterbeweging vertonen,die tedanken isaanwortelkanaaltjesendroogtescheuren.Ook opoudeplantagebedden isomdezeredendedoorlatendheid vaakzeerredelijk.Bovendienishierdoorhetdrooghoudenvandegrond eenopvallende struktuurverbetering opgetreden.
4.3-2.Degrondbewerking enhetmeestgeschikte tijdstip
Degrondbewerking moet ophetjuistemomentwordenaangepakt.Hetvochtgehaltevan
degrond,waarbijdeze zichoptimaal laatbewerken,iszeer engbegrensd.Degrond
isspoedig tenat endus tekleverig, oftedroogendus tehardvoorbewerkingen.
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Wijhebbenreedsuiteengezetvanwelk eengrootbelang eengoedeuitdrogingenoxydatievan degrond is.Hiertoe kandusvooral degrondbewerking veelbijdragen.Een
onbewerkte drogebraakgeefteendiepereuitdroging,d.w.z.dieper incentimeters.
Bijlangdurige droogtekunnen scheurenvanmeerdan 50cmdiepte en 5cm breedte
ontstaan.Dehierdoor gevormde kleiblokken hebben eendiameter vanenkeletientallen cm,zijnzeerhoekigvanvorm enhebbenuiterst scherpe randen.Snijdenwijechterzo'nblok doormidden,danblijkt dekernvaaknog zeergoedkneedbaar enweiniguitgedroogd. Eendergelijkediepeuitdroging kanveelbijdragen totdeverdere
rijpingvande ondergrond.
Voordevormingvan eengoedebouwvoor isechtereenveel intensievere uitdroging
noodzakelijk.Dezekanwordenbereiktdoorhetzovroegmogelijk losploegenvande
bovengrond,waardoorverdere opstijging van capillairwaterwordtvoorkomen.Voorts
door eenverkleining vandekluitenmetbehulpvandeeg.
Hetgrotevoordeelvan schaarploegen isnaardemeningvan deschrijver juisthet
feit,datmetdit losploegen eerderkanwordenbegonnen danmetdeschijvenploeg.De
periodevanuitdroging kandaardoormetminstens éénweekwordenverlengd.Bovendien
ligtbijschaarploegen degrondwatgeslotener,zodateeneventueelnagekomenregenbuigemakkelijkerwordt opgenomen.Bovendienwordtdegrond goed gekeerd;het sterkst
gereduceerde deelkomtboven teliggen.Dit onderwerpwordt inpar.8.3-2.uitvoerigbehandeld.
Wanneer de losgeploegde grondvoldoende isopgedroogd,moet zosnelmogelijk een
eerste egbewerking volgen.Hierdoorwordendegrotekluitenverkleind enkandeuitdroging nogmeerwordenversneld.Verdere egbewerkingen hebbendangeen zinmeer.Een
verdere verkleining vandekluitenwordtdoordehardheid vande grond nauwelijks
meerverkregen.
Indit stadiumkannietsmeer eenbeter effect sorteren,daneennatuurlijkeverwering door afwisselende bevochtiging enuitdroging. Dewisseling vandag ennacht
speeltdaarbijeenbelangrijke rol,dochtussentijdse lichte regenval ismethetoog
opeenverdereverkruimeling vrijwel onmisbaar.Zelfsdemoeilijkstbewerkbarerijstgronden latenzichdanmet eenlaatste egbewerking gemakkelijkverkruimelen.Metdit
doel iswel eens eenkortstondige inundatie endroogzetting tehulpgeroepen.Wanneer deze inundatie inderdaad gevolgd wordtdoor eenvoldoend langeperiode van
droogte,zijnderesultatenvande laatste egbewerking inderdaad frappant.Menverkrijgt daneengrondmeteenvrijwel ideale grootte derdeeltjes.Destabiliteitvan
dezegrondstruktuur isbovendiengroter danbijgrondenwelkenietaaneenherhaaldeuitdrogingwerdenblootgesteld.
Uitdezebeschouwingvolgtlogischerwijzedatgrondennaeendrooggewas zichveel
gemakkelijker latenbewerken danzgn.padigronden.Ditwordtdoordepraktijkinderdaadbevestigd. Globaal genomenvergenrijstgrondendriemaal zoveel trekkerurenals
bijvoorbeeld tweede gewasgronden,omtot eenzelfde eindresultaattekomen.Watde
bewerking van eenpadikavel voor eendroog gewas aanmeerurenvergt,wordtduslaterweergewonnenbijdebewerking voorheteropvolgenderijstgewas.
Helaas ontbreektveelal de tijdvoor een dergelijke goede voorbewerking van de
grond.Degrote droge tijdvanaugustus totnovember blijft zelden achterwegeen
hierinkandanook steedsvoldoende tijdwordengevonden,voor tenminste enkelebewerkingen,gevolgd doorpadi ofdrogegewasseninzaai.Hetzalduidelijk zijndatde
grondbewerking voor droge gewassenveel sterker afhankelijkvanhetweer isdandie
voorderijstverbouw.Voor dit laatstekaninhetuiterste gevalnogwordenvolstaan
meteenzgn.nattegrondbewerking.Wijzullenbeide indehiernavolgendeparagrafenmeer inextensobespreken.
4.3-3- Degrondbewerking voorde rijstverbouw
Hierkan inhetalgemeengesprokenmet een vrijondiepebewerkingvan circa 10cm
wordenvolstaan.Eendiepebewerking moetvooralmethet oog ophetonderwerkenvan
organischmateriaalwordenafgeraden.Ditkan slechts aanleiding geventotsterkerereductieverschijnselen.
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Naardemeningvande schrijverishetxvoorgrondenwelke ombepaalde redeneneens
dieperwerdenbewerkt echterwel gewenst datdezeploegdiepte bijtussenpozenwordt
herhaald.Ditgeldt inhetbijzonder voordegrondenwaarbijdepegasse alslaag,
diepwerd ondergeploegd.Voor eennadereverduidelijkingmoetwordenvermeld,datop
eenaantalvandeeerst ontgonnenkavels,depegasse ter opruiming diepwerd ondergeploegd. Dit leverde aanvankelijk het gewenste resultaatopvanbetere padiprodukties.Naderhand namendeze echterweer snel afdoor sterkereductieverschijnselen.
Eendergelijke ingesloten laagvan tendele onverteerd organischmateriaal, vormt
uitdeaard derzaak eenuitgestrekte zonemetzuurstofbinding doordedaarinaanwezige bacteriën enorganismen.Eenenanderkanslechtswordenverholpen doorhet
weerbovenploegenvandeze laag.Ditresulteert ineenvermengingvandeze laagmet
debovenliggende grond. Omnude oxydatie enomzettingvandit organischmateriaal
teversnellen,zaldusregelmatig opgrotere dieptemoetenwordengeploegd.Bijde
latere ontginningen gafmendevoorkeur aan opruiming doorverbranding vandepegasselaag.
Inpar.4.2.3. stondenwijuitvoerig stilbijhetgrote nutvan eengoede struktuur
ookvoorhetrijstgewas,enbespraken denoodzaak omhetmodderen zoveel mogelijk
tebeperken. Inhetalgemeen zalmenveldenwelkenietvoldoende konden uitdrogen
endusnietkondenwordenbewerkt,uitsluitenvan inzaaimetpadi.Hetkomtechter
nogvoor datmen,omtocheenbepaald oppervlak tekunnen inzaaien,zijn toevlucht
moet zoeken ineenzgn.nattegrondbewerking.Dithoudt in,datdeveldenmetdiversewerktuigenwordengemodderd.Dusnunietalleenmethetdoel omdenog aanwezige
vegetatie tevernietigen,maar tevensmethetdoel omdegrond voldoende fijntemaken.Deervaringheeftgeleerd datdanmeestalmet lagerepadiprodukties rekening
moetwordengehouden.
Naardepersoonlijkemeningvande schrijver envan enkele anderen,dienthetmodderenmet als enigdoel deverkrijging van eenzgn.goed zaaibed,zoveelmogelijkte
wordenbeperkt.
4.3-4.Degrondbewerking voordroge gewassen
Dezemoet in'deeersteplaatsvoldoende diepzijn.Voorhetopwerpenvandezgn.brederuggenmoetdezebewerkingsdiepte tenminste 12cmzijn.Verder ishethiervan
nogveel groterbelang danvoordeverbouwvanrijst,datdegrond voldoende losen
fijnverkruimeld is.Dit iseenabsolutenoodzaakvoor eengoede ontwikkeling van
hetgewas.Voor eengoede opname vanhetgevallen regenwatermag degrond ookweer
niet tefijnzijn,daardeze dangemakkelijk dicht slaatendekernvanderugdroog
blijft.
Hetmoeilijkstbewerkbaar zijndezgn.padikavels.Hieroverhebbenwijindevorige
paragraaf reedsuitvoeriguitgewijd.Totnutoemoetendevrijteleurstellenderesultatenmetdrogegewassen oppadikavels indeeersteplaatswordentoegeschrevenaan
eenonvoldoende fijneverkruimeling vandegrond.Hetzalde lezerduidelijkzijndat
ruggenwelke zijnopgebouwd uit enige cmdikkekluitengeengoedwortelmilieuvormenensnel onderhevig zijnaanuitdroging.Indit opzichtkonmeerdaneensdepositieve correlatiewordengevonden tussengrondbewerkingskosten enopbrengstenvan
hetgewas.
Tochmoetherhaald ennutteloos eggenwordenvoorkomen.Eriseenmomentdatdegrovekluiten zichookdoorherhaald eggennietverder latenverkleinen.Hiermoeteen
tussentijdse regenval worden afgewacht terverkrijging vaneenbeterresultaat.Het
isinditverband vangrootbelang datvoor inzaaimetdroge gewassen, vooral de
eerstafgeoogste padiveldenwordenbestemd.Erkandanmeer tijdvoor eengoedegrondbewerkingwordengevonden.Bovendienkrijgtdegrond dannog evendegelegenheid om
goed teaererenvoor de opheffing vaneenmogelijke reductietoestand.
Voor eenzogelijkmatig mogelijk opwerpenvanderuggenkanhetwelgewenst zijnom
develden eerstnog te "landplannen".De "landplane"is een10of20meter langframe
op4wielen,waarin een opdiepteverstelbare bak isopgehangen.Dezebakvultzich
opdehogeplekken enlostzich opde lageplaatsen. Hiermede kunnen dusalleen
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hoogteverschillen,gelegenbinnende lengtevanhet frame (10of20meter),worden
geëgaliseerd.
Ondergunstige omstandighedenheeftde "landplane"eenprachtigverkruimelendewerking.Degrondwaarmede debak isgevuld,isinvoortdurendebeweging. Bovendien
wordendegrove kluitendoorhetpasserende gewichtalshetware fijngedrukt.Dit
gebeurtnatuurlijk alleenwanneer dekluitendoorverwering reedsde neiging tot
uiteenvallenvertonen.De samengedrukte grondwordtbijhetaanaardenwelweer losgewerkt.Hetegaliseren ondernatte omstandighedenmoet tenallentijdewordenvermeden.Hetwerktuig doetdoor samendrukkingvandegrond danmeerkwaad dangoed.
Hetaanaardenzelfwerd inpar.4.1.2.reedsbesproken.Ditkanhetbestzolaatmogelijk geschieden,dusvlakvoorhetinzaaienenzomogelijknaeen eersteregenbui.
Dekostenvangróndbewerking zullen inhoofdstuk 6afzonderlijkwordenbehandeldbij
hetzgn.kostenonderzoek.
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de verbouw opruggen,waarbijde tussenliggende voor dient voor waterafvoer, par. 4.1.

ook voor boomkulturesmet vele bijkomende voordelen zoals een oppervlaktevergroting en een snellere rijpingvan de grond, par. 4.1.1.
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resulteert in blauwgrijze kleirieaen, par.4.1.4.

de door humusprodukten donkerder gekleurde bovenlaag, par.4.1.4.
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een bestaande natuurlijke drainage v i a w o r t e l k a n a l e n
par. 4 . 3 . 1 .
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ploegen vergroot het waterbergend vermogen, par.4.3.1.i aanschaarploegen wordt devoorkeur gegeven,par. 4.1.2.
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in de nog ongerijpte ondergrond ontbreekt elke struktuur, par. 4.2.1.

grondbewerking enuitdroging dragenveel bijtot eenverbetering van de
physische toestand entot een oxydatie van de ondergrond, par. 4.3-2.
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de grond verslempt enhet oppervlak wordt afgedektmet een laagje
fijnslib,par. 4.2.3.

dient hetmodderen zoveel mogelijk teworden beperkt, par. 4.3.3.
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padigrond laat zichmoeilijk bewerken, eenverdere verkleiningderkluiten
wordt niet meer verkregen, par. 4.3.2.

in ditstadium kan nu nieta een beter effect sorteren dan een
door afwisselende bevochtiging enuitdroging, par. 4.3-2.

verwering
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V. ONDERZOEKNAAR ENRESULTATENMETDROGEGEWASSEN

Tegelijkmethethiervoor besproken zgn.grondonderzoek,diende ookhet eigenlijke
gewassenonderzoek eenaanvang tenemen.Ditwas alleenalnoodzakelijk omdewaarde
vanverbouw opruggen engrondverbetering, aandereactiesvanhetgewas tekunnen
toetsen enbestuderen.Inpar.4.1.6.kwamendeeersteresultatenmetdrogegewassenopruggenreeds ter sprake.Daar dezevooral door eenaanzienlijke verkleining
vanhetprobleemwateroverlast veelbelovend waren,werdendeproevenmetdrogegewassen opgrotere schaalvoortgezet.
Wijzullen onsindithoofdstukbeperken totenkelevandebelangrijkstekortgroeiendegewassen.Dehiermede opgedane ervaring zalvoordeduidelijkheidinmeerchronologische volgordevan inzaai,verpleging enoogstwordenbehandeld,eindigendmet
debehaalde enmogelijk geachteprodukties.Bijdit laatste zal eenonderscheidwordengemaakt tusseneenverbouwvandrogegewassen:
a.permanent opnieuwe gronden
par.5.4.1.
b. inwisseling metrijst opnieuwe gronden par. 5.k.2.
c.permanent opoudrijstland
par.5.4.3d. inwisselingmetrijstopoudrijstland par.
5.k.k..
Deredenvandeze indeling zalduidelijk zijn.Metdeproefnemingenwerd namelijk
doelbewust daarbegonnen,waar dekansen opsucceshetgrootstwaren;denieuweontginningsgronden.Heteigenlijkedoelvanhet onderzoekwas echter eenbenutting der
braakvelden,dus eenwisseling opoudrijstland.Dekansenvanslagenwarenhiernatuurlijkhetkleinst.Degrondenzijnniet opeenverbouwvandrogegewassenvoorbereid endoordepermanenteverbouwmetrijst ineenslechte conditie.Daaromkwam
devraagnaarvoren of"dergelijke oudepaaigrondendoor eenpermanenteverbouwvan
drogegewassen,eerst weer ineenzodanige verbeterde conditiekunnenwordengebracht,datdaarna eenwisselendeverbouwwelmogelijk is.Heteerstedeelvandeze
veronderstelling werd inderdaad bewaarheid.De4jarenwarentekortomookdejuistheidvanhet laatstegedeelte aantetonen.
5.1.DEINZAAI
Erkunnenhiervoor alleenwieltrekkers wordengebruikt,daarrechtstreeksopderuggenmoetworden ingezaaid.Wijvermeldden reedsdathetaanaarden,deinzaai ende
verpleging zoveelmogelijk zijngenormaliseerd op4kleine ruggenvan66 cmbreedte
of2brede ruggenvan 132cmbreedte.
Voorde inzaaiwerd gebruikgemaaktvangetrokken ofgedragen nokkenradzaaimachines
metzaaipijpen.Desmalle ruggenwordenmet éénrij,debredemeestalmet 2rijenop
eenafstandvan45cmvan elkaar,ingezaaid.Denoodzaakvan inzaai opruggen isin
enkelegevallenbeperkendvoordemogelijkhedenvaneenaantalgewassen.Zomoeten
vezelgewassen alsCorchorus enHibiscus omvertakking tevoorkomen,opzeerkleine
rijafstand wordengezaaid.Smallereruggenzijnrelatief ook lager endusm.b.t.de
drainageminder effectief.Menzoubijv.desmalleruggenmet3rijenkunneninzaaien,doch ookhierkomendandetweebuitenste rijenrelatief laagtestaan, zodat
hetnutvanverbouw opruggenwegvalt.
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Wijherhalenhiernogmaalshetgrotebelangvan eenoost/west verlopende richting
derruggenenrijen.Zijontvangen danmeer licht,terwijl detussenliggende voren
snelleruitdrogen.Ditlaatstevergrootdekansen opdemogelijkheid datnog éénof
meerderemalenmechanischkanwordengewied.
Zaaidichtheidsproeven werdennognietuitgevoerd.VanSoja,Capucijner,BlackEye,
e.d.werd gemiddeld.40kgperhauitgezaaid.Vandekleinere zaden alsSorghum,KatjangHidjauengroenbemesterswas 20kg/hagebruikelijk.
Dedieptewaaropmoetwordengezaaid,wordtbepaald doordegroottevanhetzaaden
isbovendien sterkafhankelijkvandematewaarindegrond zichheeft latenverkruimelen. Infijnegrondmoetondieperwordengezaaid. Voor een goedebedekking
werd bijhetzaaienzoveelmogelijk gebruikgemaakt vansleepkettingen.
Vangrootbelangvoorhet slagenvandeinzaai ishetmomentwaaropwerdingezaaid.
Ditwordtdoor zoveel faktorenbeïnvloed,datdaaraaneenapartebespreking kanwordengewijd.
5-1.1.Tijdstipvan inzaai
Erwerd indeze 4jarenvanproefnemingen intotaal8maal ingezaaid,4maal inhet
voorjaar,degroteregentijd en4maal inhetnajaar,dekleineregentijd.Dedata
van inzaaihebbendaarbijsteeds sterkgewisseld.Dithoudtverbandmethetvroeger
oflater inzettenvanderegens.
Inhetalgemeengesproken,moetzo lang mogelijkmetdeinzaaiwordengewacht,dus
liefsttotdegrond dooreerste regenval alwatvochtheeftkunnen opnemen.Indit
verbandmerktenwijreedsopdatookhet opwerpenvanderuggenhetbestnaeeneersteregenvalkangeschieden.Deruggenwordendanuitwatmeervochtigegrondopgebouwd,waardoorhetzaad snellerkanaanslaan.Wijzeidenreedsdat somsveelhinderwordt ondervondenvanhetdroogblijvenvanhethartderruggen,ondanksvoortdurende regenval.Dit treedtvooral opwanneer deeerste regenval zwaaris,degrondstruktuurweinig stabielenwanneer deruggenuittefijnegrondwerden opgebouwd.
Deze late inzaaibrengt echter enigerisicometzichmede,doordatwanneerderegens
plotseling krachtig doorzettennietmeerkanworden ingezaaid.Hetland isdanvoor
wieltrekkers ontoegankelijkgeworden. Het isnutweemaal voorgekomendatdooreen
plotseling krachtig doorzettenvanderegentijd eendeel derkavelsnietmeerkon
worden ingezaaid,nl. inhetvoorjaar 1958eninhetvoorjaar1961.
Tabel4geeftdedagelijkseregencijfersvoordemaandmeiuitdejaren 1958t/mI96I.
Eenbestudering hiervan leert ons,datdegrote regentijd in1958zeervroeg isingezet (zie ooktabel l).T.oenwashetreeds indemaand aprilvolopgroteregentijd.
In1959isheteerst op14meigaanregenen.InI960weervroeger enin1961hield
dedroogte zelfs aantot23mei,waarnahetplotseling krachtig isgaanregenen.Een
apartevermeldingverdientnogderegenval op22mei 1958,dietoen116mmbedroeg.
Deregenbuiviel indekorte tijdvan4uren.Hetisbegrijpelijkdatnaeendergelijk« zware regenval,develden voor langere tijd onbegaanbaar zijngewordenvoor
wieltrekkers.Ookeentevroege inzaai isomnader tebesprekenredenenongewenst.
Menzaldussteeds overeenrelatiefgrote inzaaicapaciteitmoetenkunnenbeschikken.Metde4-rijïgezaaimachinekanperuuréénhaworden ingezaaid. Eennormale
padikavelvan 12hakanmetoverwerken inééndagwordenafgewerkt.Dezaaicapaciteitpermachinekandusopeenkavelperdagwordengesteld.Omaandeveiligekant
teblijvendienthettechnischmogelijk tezijn,omhetgehele intezaaienareaal
binnen3wekenaftewerken.
Eenvroege inzaaikantotgevolghebbendathetzaaddoorschimmelaantastingenverliesvankiemkracht inhetgeheelnietopkomt. Het isookmogelijk datde opkomst
zeeronregelmatig isdoordat slechts eendeelvanhetzaadkiemt,vroeger oflater
gevolgd doorderest.
Vooral Soja,Sorghumeninminderemate ookCapucijners zijnzeergevoeligvooreen
tevroege inzaai. Hetzaadverliest snelaankiemkracht enwordtgemakkelijkdoor
schimmels aangetast.Inhetalgemeenkanwordengesteld,dathetzaadbinnen 12da-
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Tabel4.
Meetpunt
Datum
Mei 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Dagregencijfers overmei 1958
T.W.
1958
17,6
19,2
2,3
2,2
2,1
5,6
11,1
1,1
5,7
1,8
12,8
34,6
3,2
4,1
-

G.0.
1959
_
1,68
13,5
16,3
14,5
49,3

G.0.
I960
2,0
4,0
57,8
4,0
2,8
1,5
17,0
11,8
2,8
10,5
9,5
2,5
6,5
44,5

t/m I96I

G.0.
1961
_
1,5
1,0
7,0
-

G.0.
I960

Meetpunt
Datum

T.W.
1958

G.0.
1959

Mei18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

_
13,4
1,2
115,5
2,8
4,1
3,0
23,2
8,3
0,1
23,3

_
6,0
21,9
13,3
2,4
7,4
4,6
11,0

_
9,5
27,5
2,0
10,0
11,5
5,0
65,0
25,0
10,0
6,0

3,5
9,5
14,0
37,5
3,3
15,0
22,5
7,5
-

Totaal

318,3

161,7

348,5

225,0

gennainzaaibovendegrondmoetstaan.ZaadvanPhaseolusradiatuskannadeinzaainoggemakkelijk 1maand ingoede conditieblijven. Dekiemkrachtblijftlang
behouden enhetzaadwordtbijnanietdoor schimmels aangetast.Ookvelegroenbemesterskunnen zondergevaarvroegworden ingezaaid. Indit opzicht ishet zaadvan
Crotalaria quinquefoliawelheelbijzonder.Hetblijft zelfsna langdurige inundatie ofdiep onderploegen zijnkiemkrachtbehouden,vandaardat Crotalaria alsernstig onkruid kanoptreden.
Het isdus zeerraadzaam omdeinzaai steedsmetdemeest houdbare zaadsoortente
beginnen eniniedergeval ernstig rekening tehoudenmetdenoodzaak vaneenherinzaai. Ook indit opzichtvormtde onbetrouwbaarheid vanhetklimaat eenernstige
handicap.Eenverbetering vandeweersvoorspelling kanhier dehelpende handbieden.Het staatwelvastdatmen bijde inzaaimeerweersafhankelijk isdanbijde
oogst,mits overmaaidorsers endrooggelegenheid kanwordenbeschikt.
5.I.2.Voorbehandeling vanhetzaad
Kunstmatige inoculatie vanhetzaad isvooralbijeeneerste inzaaimetSoja eenabsolutenoodzaak. Tochisgeblekendateendergelijke behandeling langnietheteffectsorteertvaneennatuurlijke inoculatie opvelden,welkereeds eerdermetSoja
werden ingezaaid.Het eerstegevalwordtgekenmerkt door eenna4-8wekenpleksgewijze donkergroene kleuringvanhetgewas.Het inoculatiemateriaalwerd steedsbetrokkenvandeNITRAGIN COMPANY Inc.teMilwaukee9,Wisconsin,V.S.A.Hetkannat,
maar ookdroogmethet zaadwordenvermengd enliefst zokortmogelijkvoor deinzaai.Hetgelijktijdig gebruikvan zaadontsmettingsmiddelen isdannatuurlijkniet
mogelijk.Bijhet zaadvanandere leguminosendanSojawerd geenkunstmatige inoculatietoegepast.
Methet oog ophetreedsvermelde verliesvanzaad door schimmels werden enkele
proevengenomenmetzaadontsmettingsmiddelenwaaronder TMTD. De resultatenwaren
echterweinigbevredigend.Ookmet zaadontsmetting ishet zaadvanSoja,Sorghumen
Capucijnersnauitzaai,niet langmeerhoudbaar door schimmelaantasting.
Tegendeinsectenwerdengeenspecialehehandelingen toegepast.HetwasbijSorghum
echterwelgebruikelijk omaanhetzaadwatDDTtoe tevoegen.
HetzaadvanCrotalariaquinquefolia iszeerhardschalig.Daaromwerdhetliefstvan
overjarig zaadgebruikgemaakt,datnaar onzeervaring,watgemakkelijkerkiemtdan
verszaad.

G.0.
I96I
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5.2.DEVERPLEGINGVANHETGEWAS
Dezeverzorging bestaat inhoofdzaak uitde bestrijding van onkruiden,ziektenen
plagen.Hetgebruikvankunstmestwasnognietalgemeen. Eenbelangrijk onderdeel
vandezeverplegingwordtverdergevormd doorhetgravenvandwarsgreppels,voorafvoervanhet indevorenverzamelde regenwater.
Deweersomstandigheden tijdens degroeivanhetgewas,zijnbepalend voor demate
waarin dezeverzorging mechanischkan ofinhandwerkmoetwordenuitgevoerd.Inhet
algemeengeldtdat indekleine regentijd veelmeerkanwordengemechaniseerd.De
regenval isgeringer enkorte periodenvandroogte tredenveelvuldiger op. Bovendienzettenderegenswatmeergeleidelijk in,zodatvooral indebeginperiode van
groeinogvanmachines kanwordengebruikgemaakt.Inditopzicht zijndeomstandigheden indegrote regentijd veel ongunstiger.Korteperiodenvandroogte komennagenoeg nietvoor enderegens zettenmeestal krachtiger in.Vandaardat totnutoe in
dekleine regentijd steedshetgehele proefareaal tijdigkonworden ingezaaid,terwijl dit indegrote regentijd tweemaalnietmogelijkbleek.
Methetgravenvandedwarsgreppelsmoet zo langmogelijkwordengewacht.Elkeschoffel-enaanaardbewerking heeftnl. totgevolg datdezegreppelsweervoor eendeel
worden dichtgereden.Het wasdaaromgebruikelijk omdedwarsbegreppeling pasuitte
voerenwanneer zichregenwater indetussenliggende vorengingverzamelen. Ishet
eenmaal zovergevorderd,dankunnendeveldentochnietmeermetwieltrekkerswordenbereden enbestaat ergeengevaarvoorhetdichtrijdenvandegreppels.Inhet
hiernavolgende zullendeverschillende verzorgingsmaatregelen afzonderlijk worden
besproken.
5-2.1.Debestrijding van onkruiden
Dit onderdeelvandeverpleging vergtnogdemeeste zorgen enhiervragennogeen
aantalproblemen omeenoplossing.
Helaasmoest ookhierwordengeconstateerd,datwaardirectnade ontginning deonkruidenvrijwel geenprobleem vormden,zijinde loop van k jarensterktoenamen.
Daarbijkregendegrassenmeer enmeer deoverhand opdebreedbladige onkruiden.Of
de onkruidendekomende jarennogverder inaantal zullen toenemen,kannietworden
voorspeld.Vast staat,dathetreedsna4jaren eenzeer ernstig probleemvormde,
waartegennogmaarweinigkanwordengedaan.
Hetvrijwel ontbrekenvankortstondige regenval tijdensdegrondbewerking,maakthet
uiterstmoeilijk ommet schonevelden testarten. Hetkomt zelfs voor,datnade
oogstvanhetvoorgaande gewasgeenregenmeervaltendatdehierbijverlorenzadenendeonkruiden eerst tegelijkmetdenieuwe inzaai totkiemingkomen.
Eenmogelijkeoplossing zoukunnenwordengevonden ineenkunstmatige inundatieder
velden.Ditwerdwel eensmet succes toegepast.Debeschikbare tijd isechterkort,
terwijl Hetgeenszinsuitgesloten isdateenhiernavolgende zwareregenbui,verderebewerkingen onmogelijkmaakt.Eenkunstmatige beregeningvandebewerkte velden
zoueenbruikbaarder oplossing zijn,maardit lijkt omeconomische redenennogniet
realiseerbaar. Inelkgeval zalmen elkekansmoeten aangrijpenommet zoschoonmogelijkevelden testarten.
5.2.1.1.Debestrijding doorwisseling metrijst
Juist inverband metdeze onkruiden endezaadopslag,zoueenwisseling metrijst
vangrootnutkunnen zijn.Helaasblijktrijst alseenzeer ernstig onkruid inhet
drogegewas tekunnen optreden.Bovendienzijnenkelevandeinhetdrogegewasvoorkomende onkruiden,vooral grassen,ook schadelijk inderijst.Hierkanalleenmet
zekerheid wordengezegd datgeendergebruikte drogegewassen alsonkruid in het
rijstgewaskunnen optreden. Sesbaniavormthieropmisschien eenuitzondering.Het
isechternietuitgesloten datdewisseling rijstmetdroge gewassen ons instaat
kan stellen omhetprobleem onkruidenbinnenbepaalde perkentehouden.Hieromtrent
werd nog onvoldoende ervaring opgedaanennader onderzoekblijfthiernognoodzake-
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lijk.Bovendienblijfthetgroteprobleemvanderijstopslag als onkruid inhetdrogegewasbestaan.
Dematewaarinvanpadi-opslag als onkruid inhetdrogegewashinder wordtondervonden,wordt sterkbepaald doordeduurvandekiemrustvanhetpadizaad,demate
vanzaadval,het optredenvan legering,deverliezenbijhetmaaidorsen,endeweersomstandigheden tijdensdegrondbewerking.Zobestaatde indrukdatdevariëteit DIMAminder zaadopslag geeftdanbijv.81-B.
Het issteedsweer opvallend teconstateren,datopeendeel derbraakliggende velden indeWageningenPolderweinig ofinhetgeheel geenpadi-opslagvoorkomt,terwijl andereveldendaarentegende indruk gevenvanmetpadi tezijn ingezaaid.Het
isnognietgeheel duidelijkwat de eigenlijke oorzaakvanditgroteverschilis.
Het isnietuitgesloten datrasverschillen eenrol spelen.Bovendienmaakthetveel
uit ofdepadiwatvroeg ofte laatwerd geoogst.Inhet laatstegeval treedtmeer
zaadval op.Verder spelennatuurlijk deomstandigheden tijdens degrondbewerking
eenrol.Droogtenadegrondbewerking heefttotgevolg datdejongekiemplantenafsterven,terwijl regennieuwegroeimogelijk maakt.Eenverdere analysevandeze
punten isgewenst omdathetonsmeer inzichtkanverschaffen,omtrenthetvermijden
vanpadi-opslag.Bestrijding metherbiciden isnognietmogelijk.Eengrootbezwaar
isdathetpadizaad eenkiemrustheeftvan circaeenmaand.Het isdusnietdirect
nade oogst indenogvochtige grond totkieming tebrengen.
5.2.1.2.Debestrijding metherbiciden
Een chemische onkruidbestrijding isnognietmogelijk gebleken.Diverse herbiciden
werden inverschillende concentraties beproefd,dochzonderdezogewensteselectievewerking. OokindeV.S.heeftmenhiervoornoggeenbruikbaar middelbeschikbaar.
Eenanderemogelijkheid washetgebruikvanzgn. "premerge"-herbiciden. Inderdaad
werdenmetDOW-premerge (dinitro-o-sec-butyl-phenol)soms goede resultatengeboekt.
Deze herbicidewordtbinnen2dagennahetzaaien toegediend ineenhoeveelheidvan
10-15 literop800literwaterperha. Integenstelling tot2,4 DisDOW-premerge
eencontact-herbicide,het isniet systemisch. Hetresultaat isechter te sterk
weersafhankelijk.Hetmiddel ishetmeest effectiefwanneer de onkruiden ophetmomentvan inzaai reeds inhetkiemstadiumverkeren. Bovendienmoetdegrond ophet
momentvan toedienenwatvochtig zijn,nietkluiterig enliefstwataangesloten liggen.Eenzwareregenval nadetoedieningmaakthetmiddelminderwerkzaam.Doorinspoelingbestaatbovendienhetgevaardathetkiemende gewaswordtbeschadigd. Ook
felle droogte nadetoediening ismindergunstig.De lezer zalbegrijpendathetmiddelvooral onderdeSurinaamse omstandigheden,vanweinigpraktischewaardeis.
Bijde oppadikavelsuitgezaaide droge gewassen,vnl.Soja,werd bijzonderveelhinder ondervondenvangewasbeschadiging, doorhet overwaaienvande indeomringende
rijstveldengebruikte herbiciden.Uitdeaard der zaakwordeninderijstmeest 2,4.D
alcoholverbindingen opoliebasis gebruikt,omdat deze snellerweTken endaardoor
minder gevoelig zijnvoor regenval.Zijzijnechter zeervluchtig.Vandezeesters
zijndemethylesters noghetmeestvluchtig.DeNa-enaminezoutenvan2.4.Dzijn
inhetgeheelnietvluchtigmaarveelminder effectief bijdebestrijdingvandeonkruiden inderijst. Doordeafdeling ZiektenenPlagenwordt eennader onderzoek
ingesteld naardemogelijkheid vanhetgebruikvanandere ofmindervluchtigeverbindingen. Ookdoorhetnemenvan bijzonderemaatregelenkanhetbezwaarvoorhet
droge gewas,van eenherbicide-gebruik inderijsttoteenminimumwordenbeperkt.
Vande2.4.D-verbindingen zijndevolgende hetmeest ingebruik:
a.deNa-zouten,inhetgeheelnietvluchtig;
b. deAmine-zoutenvan2.4.D,alleenonderbepaalde omstandigheden inzeergeringe
matevluchtig,meestal effectiever dandeNa-zouten;
c.Estersvan2.4.Dwaarvandemethyl,ethyl,isopropyl,butyl endepoly-ethylene
glycol derivatenvan2.4.D indezevolgorde inafnemendematevluchtigzijn.
Anderemaatregelen ombeschadiging inaangrenzende percelenmetdroge gewassente
voorkomenzijn:
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a. spuitenbijzominmogelijkwind enrekening houdenmetdewindrichting;
b. spuitenbijlagedrukwaardoor de spuitvloeistof ingrotere deeltjeswordtverdeeld ennevelvormingwordtvoorkomen.Eendrukhoger dan2kg/cm2= JOpounds/
sq inchmoetwordenvoorkomen;
c.spuitenzodichtmogelijk ophetgewas enbijeenzo laagmogelijke temperatuur.
Helaas zijnalle esterverbindingen reedsbijeentemperatuurbovende17°Cvluchtig;
d.hetgebruikvan lagereconcentraties.
5.2.1.3.Demechanische onkruidbestrijding
Debetrekkelijk grote rij-afstand,nodig om eenvoldoende hogerug tekunnenverkrijgen,heefttotgevolg dathetgewasniet snel sluitende onkruiden dus een
goede kanskrijgen.Demechanische bestrijding vandeze onkruiden istechnischgemakkelijkuitvoerbaar. Hetgrote probleem isechterdatde veldendoorregenval
meestalnietmeertoegankelijk zijnvoor detrekkers.De totnutoe opgedane ervaring
heeftgeleerd datde omstandighedenvooral indekleine regentijdnoghetgunstigst
zijn.Erkanmeestal envooral directnade inzaai nogenkelemalenmachinaalwordengewied. Ishetgewas eenmaal gesloten enzijnde onkruiden tijdigvernietigd,dan
isde strijdvrijwel gewonnen.Helaas zijnde omstandigheden indegrote regentijd
nogveel ongunstiger.Deregenval iszwaarder enperiodenvan tussentijdse droogte
ontbrekenvrijwel steeds.Het isreedsmeerdere malenvoorgekomen datnade inzaai
geenenkelemaalkonwordengewied.Bovendienmoetdevoorafgaande grondbewerking in
dezgn.kleine droge tijdwordenuitgevoerd. Deze isniet alleenkortervanduur,
maar ookminderbetrouwbaar dandegrote droge tijd.Hierdoorwordendemogelijkheden ommeteenzoschoonmogelijkveld testarten,aanzienlijk verkleind.
Erkonherhaaldemalenwordengeconstateerd dathetgewasbijzondergunstigreageerde opde schoffel-enaanaardwerkzaamheden.Dit iszonder twijfel o.a.eengevolg
vanhetloswerkenvandedoorregendichtgeslagen grond.VooralbijSojavormenzich
nahet aanaarden,aandehoofdstengel veleadventiefwortels.
Deapparatuurwelkevoordezeverzorgingswerkzaamheden werd gebruikt,zal inhoofdstuk8.4.afzonderlijk wordenbesproken.
5.2.1.4.Demeestvoorkomende onkruiden
Totbesluitdienenhiernogdemeestschadelijke onkruiden teworden opgesomd.Nade
ontginning tredenvooralop:
MokoMoko= Montrichardiaarborescens
Canna
= CannaglaueaL.
Patoetoe = Physalis angulata
Paloeloe = Ravenalaguyanensis
Paloeloe = Heliconia psittacorum
Kortgras = Echinochloa colonum
Kropaar = Echinochloacruspavonis.
Vanhet indepadiveelvoorkomende Sphaenoclea zeylanicawordt indedrogegewassenweinig ofgeenhinder ondervonden.DeEchinochloa-,Leptochloa-enEriochloagrassennemenmetde jarenmeer enmeer toe.Voortskunnenzeerveel lastveroorzaken:Jussieua erecta;Caperoniapalustris;Fimbristylis miliacea enPhysalisangulata.
5.2.2.Debestrijding van ziekten
Vanziektenwerd indedrogegewassenbijzonderweinig lastondervonden.InPhaseolusradiatus treedtregelmatig tegenhetafrijpen Cercospora op.Ditkaneerdereen
voordeel daneennadeelwordengenoemd.Hetversnelt ni. debladval, waardoorhet
"combinen"aanzienlijkwordtvergemakkelijkt.
OpveldenwelkemeerderemalenachtereenmetCrotalariaquinquefoliawerden ingezaaid,wordtde laatste jaren lastondervondenvanhetplotseling verwelken enafstervenderplanten.Deziekte grijptzosnel omzichheendatdegehele aanplantin
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éénweek tijdsverlorenkangaan.Vermoedelijkishier sprakevanrotdoor schimmels
ofbacteriën.Deplanten rotten aandevoetaf,waarbijde stengelvaten opdoorsnede
donkerbruin gekleurd zijn.
InVigna enSojawerden steeds enkele planten aangetroffenmetduidelijkeverschijnselen anvirusziekten.Eentoenamevanhet aantalviruszieke plantenisnooitwaargenomen.
5.2.3- Debestrijding vanplagen
Indedrogegewassenmoest regelmatig tegen insectenwordengespoten,vanaf deinzaai totvlakvoor de oogst.Gelukkig konden alle insecten enandereplagen steeds
effectiefwordenbespoten,dochdebestrijding ervanvraagt alleaandachtenisals
regelverrevangoedkoop.
5.2.3.I.Krekels,rupsen enkevers
Reeds directnade inzaaimoetrekeningwordengehoudenmetaardrupsen enkrekels
Dekrekelsverblijven overdag onderkluiten enhoutrestantenenzijnvooral'snachts
actief.Het schadebeeld wordtgevormd doorvlakbovendegrond afgevreten jonge
kiemplanten.Deze schadewordtmeestal geweten aanKotiekoties (Scapteriscusdidactylus fam.Gryllotalpidae).Ditinsect,ookwel andjing tanahgenoemd,komtslechts
sporadischvoor.Hetis opvallend dat indeliteratuur overdeSurinaamse insectenfaunazoweinigmeldingwordtgemaaktvandekrekel als schadelijk insect. Deze
Brachytrypes sp.behoort totdefamilie Gryllidae. Vooral opontginningsgrond met
noggrotehoeveelheden onverteerd organischmateriaal,kunnen dekrekels ingrote
getalevoorkomen.Dit insect ishetmeest schadelijk tijdensdeeerste 3wekenvan
hetgewas.
Ook aardrupsen,Agrotis repletakunnen indezeperiode ernstige schadeveroorzaken.
Ookdeze rupsenverblijven overdag onderdegrond enzijn'savonds actief.Hetschadebeeld wordtvooral gevormd doormin ofmeer cirkelvormige openplekkeninhetpas
opgekomengewas,somsmet eendiametervan zelfs enkelemeters.Inditstadium,maar
vooral ook laterkanhinderworden ondervondenvanrupsen,waaronder spanrupsen.Het
meestkomenvoor.Laphygma frugiperda enMocis repanda.Deze plaagkanvrijhardnekkig zijnenmaakt somsenkele bespuitingen metDieldrin 20^noodzakelijk.Beidekomen ook indepadivoor.
Verderwordtvrijveel lastondervondenvanhetzgn. Sojakevertje ofCeratonavariegata.Vooral cirkelvormige gaten inhet jongebladvormenhet schadebeeld. Tot
besluit dienennogdewantsen tewordengenoemd. Deze doen vooral schade inhet
bloem- enpeulstadium.Hiertegen isFolidol goedbruikbaar.
5.2.3-2.Ratten envogels
Vanrattenwordt slechtsperiodiek lastondervonden,en alleen in- hetvruchtvormingsstadium.Vermeldenswaard isdat openkelemetSojaenMungBeans ingezaaide
kavelsbleek,datderattende opslagpadi prefereerden alsvoedsel. Tijdens een
ernstige rattenplaag inhetnajaar 1958werd juistdoordeze rattenweinighinder
vanpadi-opslag ondervonden.Bestrijdingisechter eendwingende noodzaak omdatvooralde jongepeulenvanKatjangHidjau enMungBeansgraagdoorderattenwordengegeten.Terbestrijdingvanditongediertewordtmet cumarinebehandelde padi in
bamboekokers uitgelegd. Ook inderijpendeSorghumkanwel eens lastvanrattenwordenondervonden.Het ernstigst zijnechter degroenebosparkieten. Hiervan wordt
vooral indegroteregentijd inafrijpendeSorghumenMaisveelhinder ondervonden,
zozelfsdattotnutoe devoorjaarsinzaaivanSorghumnietmeerkonworden
afgeoogst.Hetplaatsenvan carbidkanonnen enhetgebruikvanhagelgeweren kunnendeze
vogels inhetgeheel nietverjagen.Ombepaalde redenenwordtvandezevogels inde
najaarsaanplant veelminderhinder ondervonden.Mogelijk datdezeparkieten indeze
tijd eldersvoldoende voedselkunnenvinden.
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5.2.3-3- Mechanisatie en organisatie
Voorhet toedienenvan insecticidenkan,wanneerdegrondvoldoende droog isenzolanghetgewasnognietgeheel gesloten is,vanophouw-spuitmachinesmet eenwerkbreedtevan 12mgebruikwordengemaakt. Metdewieltrekker kunnendan ineenuur
2tot3haworden afgewerkt.Isdegrond echternat,ofhetgewas reedsgesloten,dan
moetmengebruikmakenvangedragenmotor-rugvernevelaars.Permanuurkandancirca
•^hawordenbehandeld.Dedoordringing vanhetreedsgeheelgeslotengewasmetinsecticiden laatechterwel eens tewensen over enrugspuitengeven dan eenbeter
resultaat.De capaciteitdaarmede ligtaanzienlijk lager.
Eesumerend kanworden gezegd datplagen steeds optredenmaar geenonoverkomelijkbezwaarvormen.Apparatuur enmiddelen terbestrijding dienen steedsbeschikbaar te
zijneneenvoortdurende controle dervelden iseenabsolute noodzaak. De plagen
hebbenvaak eenexplosiefkarakter.Hetisvoorgekomendateengeheel sojaveld in3
dagentijdsvrijwelwerd schoongevreten doorrupsen.Eendergelijkgewaskanzichin
hetvegetatief stadiumverkerend,noggoedherstellen,dochdeproduktieswordener
doorverlaagd.Eendagelijkse controle dervelden isduseendwingendeeis.
5.2.4.Debemesting
Bemestingsproeven werdennooitgenomen.Eenbemesting kanalleeneenmiddel zijnom
hogere produktiesmogelijk temaken,maar isvrijwel nooitbepalend voorhetwelof
nietslagenvan eengewas.Alleenmet stikstofwerden opzeer eenvoudigewijzeenkele oriënterende proevengenomen.
Inhetalgemeengesprokenkanwordengezegd datbijdeleguminosen,zoalsSoja,Vigna,
Phaseolus enPisum,eenvoorbemesting met stikstof indevormvanZAofUreumenig
effecthad door eengroeiversnelling indeeersteweken,vooralopveldenwelkevoor
deeerstemaalmetdezegewassenwerden ingezaaid.Dituittezichineenbeterekleur
vanhetgewas enineensnellere sluitingvandeaanplant.BijSojaresulteerdede
N-bemesting ineengrotere lengtevanhetgewas,welkevooral indekleineregentijd
somsvangrootnut isinverband methetmachinaal oogsten.Inenkele gevallenwerd
eenproduktieverhoging vanbijna 30^bereikt.
Sorghum enMais reageerden inhetalgemeenveel sterker opstikstofbemestingen en
indesnijgrassenwasheteffectzelfs opvallend.Daaromwerdenhier ookoverbemestingen toegepast.Het staatduswelvastdatbijeeneventueleverbouwvandezegewassen opgrotere schaal,hogereproduktieskunnenwordenverkregendoorbemesting,
nietalleenmet stikstof,maar zeerwaarschijnlijkookmetdeandere elementen,o.a.
Fosfaat.Met fosfaatbemestingenwerden o.m. inCrotalaria quinquefolia heel goede
resultatengeboekt.
Aaneen stikstofbemesting indevormvanUreummoetdevoorkeurwordengegevenbovenZA.Met zwavelzure ammoniakwordtveelhindervanbladverbranding ondervonden.
Voor debemestingkangebruikwordengemaaktvan een schotelstrooier eneencentrifugaalstrooier.Laatstgenoemde heeft eenwerkbreedte van8meter.Wanneer degrond
voldoende droog is,kanhiermede eenveld van 12ha incirca 3trekkerurenworden
afgewerkt.
5.3.DEOOGST
Het oogstengeschiedde steedsmetde indepoldergebruikte rijstcombines.Daarbij
diendenechter depennenuithetdorsmechanisme tewordenvervangendoorslaglijsten. VooralVignaeninminderemate Soja,vertonendeneiging omlanggroen teblijven. Debladval isdanverrevanvoldoende. Indepennentrommelwordtdezegroene
massateveel totmoesgeslagenmetalsgevolg,een vollopenvandekorf en een
dichtslaanvandezeven.Bovendienkomtdoordeveelgroterekneuzing celvochtvrij,
waarmede het zaadbedektwordt enwaardoor stofgemakkelijk aankleeft.Hetgeoogste
produktkomtdaardoorminder schoon indezak.Pennengevenbovendienmeerbreuken
split,vooralwanneer hetzaad sterk isingedroogd. Graangewassen alsSorghumkun-
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nen zonderbezwaar ookmetdepennentrommelwordengedorst,maarvoordepeulvrucht
tenmoetaanslaglijsten devoorkeurwordengegeven.
De ruggenvormenbijdit oogstengeen enkelbezwaar,vooral wanneer deze overde
lengterichting vanhetveld verlopen.De rups-enwielafstand zijnechternietaangepastaanderugafstand.Bijhetoogstenvangewassen opdegroteruggen,maaktdit
hetbesturenvande combinewatminder gemakkelijk,daarhalf opderug,half inde
voormoetworden gereden.Daaromwerd bijeendermaaidorsersdeafstand derachterwielen op264cmgebracht.
5.3-1.Deafstervingvanhetgewas
Daar de oogstvaaknogvoorheteindevanderegensvalt,isdegrond ophetmoment
van oogstenmeestal nog ergnat.Wielcombines kunnendannietwordengebruikt.Gelukkig zijnalle opWageningengebruikte rijstcombinesmetrupsenuitgerust.
Eenander zeergrootbezwaar is.datdegewassenmeestal niettijdig afstervenen
langnahetafrijpenderpeulengroenblijven.Ditgeldtvoorvrijwel alle opWageningenbeproefde gewassen.Valthetdroge seizoengunstig,danstervendegewassen
goed af.Erkandanechterbijhetmaaidorsennogveelhindervangroengeblevenonkruidenworden ondervonden.Juistbijhetafrijpenvanhetgewaskrijgendeonkruidendoor lichttoevoer nieuwekansen.Ditkanvooral onder tropische omstandigheden
zulke ernstigevormenaannemen,dathetgoed afgestorven gewasbinnen 2wekenweer
groenkleurtdoorde opkomstvanonkruiden,welkehetmachinaal oogsten ernstigbemoeilijken.Ookonderdergelijke omstandigheden ishetdoodspuitenvanhetgewaseen
dwingendeeis.
Hiermedewerden eerst onlangsproevengenomen.Verschillende middelen,waarvanNatriumarseniet hetmeestbekend is,staan te onzerbeschikking.Hetzijnalle stoffen
meteenherbicidewerking.Hetgebruik ervanheeftvooral indeV.S.eengrotevlucht
genomen.Demiddelen staandaarbekend alsdefoliants endesiccants.Zehebbenvooraltendoel omdebladval teversnellen enomdevochtopnamedoordeplant totstilstand tebrengen,waardoorhetgewas snelleruitdroogt.
Hetgebruikvan dergelijkemiddelen isindetropennogveelurgenter,omdathier
hetgunstige effectvannachtvorst enwintervolkomen ontbreken. Zo ishet in de
V.S. zeergebruikelijk omdeSojanetzolang telatenstaan toteen nachtvorst
voorvolkomen ontbladering enafsterving vanhetgewas zorgdraagt.Kunstmatige ontbladeringwordthiernoghetmeest indekatoenkultuur toegepast.
Ophetproefbedrijf werd met succesgebruikgemaakt vanNatriumarseniet ineenhoeveelheid van4kg/ha op200literwater.Hetgrotebezwaar isechterdegiftigheid
endemogelijke nawerking indegrond.Gelukkigkondeninhetgeoogste zaadgeensporenvanarsenicumworden aangetoond.
Metveel succeswerd eennieuwmiddelvanPlantProtectionLtdEngeland gebruikt,
onderdenaamREGLONE.Hetbevat400grperlitervandeactieve stofdiquat(l :1
ethylene -2 :2di-pyridyliumdibromide).Het isnietvluchtig enisslechts weiniggiftig.Eenconcentratievan4literRegloneop200literwatergaf inSojaeen
isnellevolledige dodingvandeplantmetbladval,eneenvolledige afstervingvan
hetgrootstedeel der aanwezige onkruiden.Hetmiddelwordt indegrond snelgeïnactiveerd, zodatgeennawerkingbehoeft tewordengevreesd.
Degrotevoordelenvandiquatzijn:
1.snelle inactivering nacontactmetdegrond,dusgeennawerking;
2. snelle opname doordeplant,waardoorweinig gevoeligvoorregenval nadebespuiting;
3.goed oplosbaar inwater,waardoorhet metgeringewaterhoeveelheden kanworden
toegediend (lowvolume);
4.zeerweiniggiftigvoormens endier.Specialekleding isderhalvenietnodigbij
detoedieningvanditmiddel;
5.nietvluchtigwaardoorgeengevaarbestaatvooraangrenzendegewassen;
6.doorde snelle opnamegeefthetreedsbinneneenweek eenvolledig resultaat.
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Hetverdientdusaanbeveling ombijeenaanplantvandroge gewassenopgrotereschaal,
overvoldoendeReglone ofanderemiddelenmetgelijkewerking tekunnenbeschikken.
Het isonderdeSurinaamse omstandighedenvrijwel nietmogelijk omhetgewaseerst
opzwad temaaien enzoafrijping endroging teversnellen. Ophetmomentvanoogstenstaatvaaknogwater indetussenderuggengelegenvoren. Bovendienkannog
regelmatig regenwordenverwacht.Eenanderbezwaar ishet openspringen derpeulen.
Ookvoor hetruiterenvanhetgewas zijndeweersomstandigheden teonbetrouwbaar.
Hethiervermelde vormteenernstigehandicapbijdeverbouwvandrogegewassenop
grotere schaal doordebevolking.Hierwordt Sojaeerstafgemaaid wanneer eengewas
voldoende droog isendaarnadroog opgeslagen enzovlugmogelijk opvloerenmetde
hand gedorst.BijVignawordendepeulenmetdehand afgeoogst.Dit heefthetvoordeel dat ooknogvaneennabloei kanwordengeprofiteerd.Vandaardat 2totzelfs3
plukrondenwordengemaakt.Depeulenwordenopvloerennagedroogd enmetdehandgedorst.
5-3-2.Tijdstipvan oogsten
Degroeiduur der aangeplante drogegewassen looptuiteenvan75dagen tot 110dagen.JumboMungBean ishetkortstgroeiende gewasmet75dagen,Capucijnerhetlangstgroeiende metgemiddeld 105dagen.
Daardegrote regentijd eengemiddelde duurvan4maandenheeft ende inzaaiopzijn
laatstaanhetbeginvanderegensplaatsvindt,valt devoorjaarsinzaai metzijn
oogstvrijwel steeds ineenperiodemetnog optredende regenbuien.De oogstvanhet
najaarsgewas valtwatdatbetreftwelgunstiger,maardekleine droge tijd iszeer
onbetrouwbaar.
Tochkanwordengezegd datvrijwel alle gewassen totnutoe zonder altegrotemoeilijkhedenkondenwordenafgeoogst.Korte periodenvandroogte tredenvaakgenoegop,
maarmoetendan ookvoor hetoogstenwordenuitgebuit. Maaidorsers op rupsenen
kunstmatige droging zijnhierbijonmisbaar.Bovendienzalmenover eenrelatief groteoogstcapaciteit moetenkunnenbeschikken.
Onder zeerdroge omstandighedenkanwel eenshinderworden ondervondenvanhetopenspringenderpeulen,bijSoja,Phaseolus radiatus endiversegroenbemesters,zoals
Crotalaria enSesbania.Dit heeftechternooiternstigevormenaangenomen envergemakkelijkte slechtshet combinen.Bijeenruimere afstelling vanhetdorslichaamvoor
minder breuk ensplit,kandantochgoedwordenuitgedorst.Onderdergelijkeomstandigheden iseen juist toerental vandeopneemhaspel vanveelbelang. Een tesnel
draaiende haspel heefttotgevolg datdepeulenvroegtijdig openspringen.
5.3.3- De opnamevanhetgewasdoordemaaidorser
Ditbrengtnogwel eensernstigemoeilijkhedenmetzichmede.Doorlangdurigedroogtekanhetgewasbijzonder kortblijven.ZohadhetSojagewasvandenajaarsinzaai
I960doordroogte een lengtevannietmeer dan20tot30cm. Ditbetekendegeenszinsdathetaantalpeulenevenredigkleiner isdannormaal.Depeulenzijnovereen
korte stengelverdeeld,zodateenrelatief groter deelderpeulen laaggeplaatstis.
Bovendien isookde stengelvoet relatief korter. Metde combine kanniet telaag
worden afgemaaid tervermijding vanhetopnemenvangrond.Eenenanderbrengtmet
zichmede dataandesojastoppel eengroot aantal peulenachterblijft.Bovendienis
hetafgemaaide deel zokort,datveel stengelsbijhetafmaaiennaarvorenwegspringenofvoorovervallen endusnietworden opgenomen.Deoogstverliezenbedroegenvoor
Soja inditseizoenzelfs70$.Vaneengewasmeteendoorproefsnittenbepaaldeopbrengstvan circa900kgSoja/ha,konnietmeerdan300kgwordenbinnengebracht.
Phaseolusradiatus heefthetvoordeelvanhooggeplaatste peulen,maar ditgewasis
ookondernormale omstandighedenbetrekkelijkkort.Ookhierbijtredendusonderdroge omstandighedenmoeilijkhedenbijhet oogsten op.Depeulen springenbovendienerg
gemakkelijk open.
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Vigna vertoontvooral ondernattere omstandigheden een sterke neigingtotranken.Er
ontstaat danalshetware eenvegetatiematwelke bijzware regenval ineenzakt.Een
deelvandepeulenbevindt zichdanindevorenbenedendebovenkantderruggen.Het
gebruikvan zgn.arenheffers eneen juiste afstelling vande opneemhaspel,zijnhierbijvangrootbelang.
Dehierverbouwde Sorghumvariëteitenhadden eenlengtevan 150-200cm enzijndus
eigenlijk telangvoorhetmachinaal oogsten.Ermoet teveel stengelmateriaalwordenafgemaaid,waardoor de capaciteitvandemaaidorserwordtverlaagd.
MiloEchyptheeft een openpluim enisdaardoorminder gevoeligvoor beschimmeling
vanhet zaad ondernatte omstandigheden.MiloHegari heeftdaarentegen eengesloten
pluim.Bijdezevariëteitwordt ookmeer lastvanvogelschade ondervonden danbijde
openpluimen.
Voor het oogstenvanmais ontbrak eenzgn. "Cornpicker".Hetwerd daarom steedsmet
dehand uitgevoerd.Het zaadwerd indekolfverkocht.
5.4.DE ONTWIKKELINGENDEPRODUKTIESDERDROGEGEWASSEN
Indithoofdstuk zaltotuitingmoetenkomenwatnudemogelijkhedenvananderegewassen zijn,afgaande opdeervaringen bijdeze8inzaaiïngenopgedaan.
Deresultatenwarenvanseizoentotseizoenzeerverschillend. Wijmerkten indit
verband reeds opdat indekleine regentijd meergewassenmetminder risicokunnen
wordenverbouwd,mitsvanruggengebruikwordtgemaakt.Bovendienwarenderesultaten opnieuw land ofzgn.ontginningsgronden,duspermanentdrooggehoudengronden,
zeerverschillend vandie opde ouderijstgronden.
Grondgesteldheid,voorgewas,tijdstipvan eerstegrondbewerking,hoeveelheid ensoort
der onkruiden,e.a.faktorenverschillen indezegevallen zosterk,datgeheelverschillende reactiesvanhetgewasvanzelfsprekend zijn.Ditmaakt eenafzonderlijke
bespreking in4groepenverdeeld,noodzakelijk.
5.4.1.Permanente verbouw opontginningsgrond
Dithoudt tevens indatdegrond permanentwordtdrooggehouden, d.w.z. nietbevloeid. Hetverlies aan organischmateriaal verloopthierdanook snellerdanhet
geval isoprijstgronden.Verbrandingvanhet stromoetzoveelmogelijkwordenvermeden.Bovendien iseenzosnelmogelijke vruchtopeenvolging gewenst emeenlangdurig "bloot liggen"dervelden tevoorkomen.Helaas isdit laatste i.v.m.deweersomstandigheden niet tevermijden.Menzalmoetenvolstaanmettweegewassenperjaar.
Incidenteel kan,wanneer de omstandigheden daarvoorgunstig zijn,nogeenderdezeer
kortgroeiend gewas,bijv.MungBeans,wordeningelast.
Hetvoordeel isdatpas ontgonnengronden sneller rijpenendatregelmatigoptredend struktuurbederf doormodderenvoordeverbouwvanrijstwordtvoorkomen.Daarbijkomtdatdezevelden alsregelminder sneldoorregenval metwater verzadigd
rakendanrijstvelden.Bovendien isnumeer tijdvoor eengoedegrondbewerkingbeschikbaar.
Voor deproefnemingmeteencontinue-^verbouwvandrogegewassenopontginningsgrond,
konvanaf hetvoorjaar 1958over 50hainheteigenlijke proefbedrijf gelegen,wordenbeschikt.Hiervanwerden9hamet citrus enbacoven ingeplant.Opderesterende
40hawerdenintotaal tothetnajaar 1961,zonderonderbreking 7maaldrogegewassenuitgezaaid.
Overde opde Ieen8ereeksgelegen ontginningskavels werdinpar.4.2.2.reedsgesproken. Opde8ereekswerden slechts 2maal droge gewassenuitgezaaid. MetuitzonderingvanSorghumwarenderesultatendoortehoge zoutconcentratieszeerslecht.
Opdekavel inde Iereekswerden tothetnajaar 1961,3maal drogegewassenuitgezaaidmetgoede resultaten,vooralinhetvoorjaar 1961meteenrecord opbrengstvan
gemiddeld 1300kg Sojaperha.
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Wijzullens onshiernuverderbeperken toteenbespreking vanderesultaten ophet
40hagrote ontginningsperceel gelegenbijhetproefbedrijf,tussenpolder endorp.
Hetbetrefthierdekavels 3totenmet6van figuur5.
Wijherinneren eraan,datdepegassebijde ontginning zoveelmogelijkwerd gespaard
en20tot30cmdiepmetdeonderliggendekleiwerdvermengd.Het isnuwelgeblekendat eenvermenging overeendieptevan 20cmdebesteresultatengeeft.Wijverkrijgendanweliswaar eenondieperebouwvoor,maarhetgehalte aanorganischmateriaal isdanzohoogmogelijk.
Deresultatenwarenhierzowel indekleine als indegrote regentijd zeerbevredigend.NaarSurinaamsebegrippenwerdenredelijke opbrengstenverkregen.Inheteerste jaarwerd nogwathinder ondervondenvaneennog onvoldoendevermengingvanklei
metbovengrond enpegasse.Sojavertoonde ondermeer inoculatiegebreken.Hettweede
enderde jaargavenzeergoede produkties. Inhetvierde jaarwarenderesultaten
watminderbevredigend.Inhoeverrehierreedsvan eenteruggangmoetwordengesproken,kannognietwordengezegd.Welwerdmeer lastvan onkruiden,vooralgrassen,
ondervonden.Bovendienwarendeweersomstandigheden ongunstiger:droogte inhetnajaar I960,enzeer lateregens inhetvoorjaar 1961,waardooreendeel derkavelste
vroegbleek tezijn ingezaaid,eneenanderdeelnietmeer tijdigkonwordeningezaaid,of overgezaaid.
De opdeze ontginningsgrond verkregenresultatenwaren iniedergeval zogunstig,
datookmetdeproefnemingen oprijstveldenwerd aangevangen. Dezekomen inpar.
5.4.3- en5-4.4.tersprake.
5.4.1.1.Debeproefde gewassen
Tabel 5geefteenoverzichtvandesoortenenvariëteitenderdrogegewassen,waarmede opdezegronden opgrotere ofkleinere schaalproevenwerdengenomen.
Mitsvanruggengebruikwordtgemaakt,kunnen aldezegewassen,zowel indekleine
regentijd alsookindegrotere regentijdwordenverbouwd.De resultatenmetVigna,
Phaseolus enSorghumwaren echter indekleine regentijd hetbest.Sojawerddaarentegenzelfs eenaantalmalen indegrote regentijdverbouwdmetbetere opbrengsten,
danbijdenajaarsinzaaiwerdenverkregen.Voordegrote regentijd lijktSojavoorlopighetmeestgeschiktegewas.Tabel 6vermeldtnogenkele opbrengstenvangoede
velden.Daaruitblijkt ondermeer datdemeestegewassen,die indekleine regentijd
wordenuitgezaaid,meerproduceren. Sojavormthierop eengunstigeuitzondering.
Hiermedewerden ook indegrote regentijd goedeproduktiesverkregen.
Tabel 5.De opontginningsgrond beproefde drogegewassen
Soortenvariëteit

Groeiduurvanaf
inzaai

Aantekening

GLYCINEMAX
SojaVada
SojaRinggit
SojaLawu
SojaBilomi
SojaLaris

90
90
90
90
90

-

100
100
100
100
100

Witzaad
Witzaad
Witzaad
Witzaad
Zwartzaad

VIGNASINENSIS
Black eyepeas
Browneyepeas
Botropesie
Djari pesie
Capucijner Clevia
Surinaamse Capucijners
Leysbonen

90
90
90
90
90
90
90

-

100
100
100
100
100
100
100

Minof
Minof
Minof
Minof
Minof
Minof
Minof

meerrank
meerrank
meerrank
meerrank
meerrank
meerrank
meerrank
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Groeiduurvanaf
inzaai

Soortenvariëteit
3.PHASEOLUSRADIATUS
KatjangHidjau
Mungbeans
JumboMungbeans
Urdi

70706560-

80
80
75
70

4.ANDROPOGONSORGHUM
MiloHegari
MiloEchypt
Hybride SorghumV.S

959595-

105
105
105

5.ZEAMAIS
Diverse Surinaamserassen
6.ARACHISHYPOGAEA
KatjangBroll
Schwarz 21

Aantekening

Peulenhoog
Peulenhoog
Peulenhoog
Peulenhoog
Geslotenpluim
Openpluim
Openpluim

100-120

Goedeprodukties

100-110
100-110

Meerrankend
Bunchtype

7. CANAVALIA
Canavalia ensiformis
Canavaliagladiata
Canavaliaplagiosperma ...
Canavalia alvares

Overjarig
Overjarig
Overjarig
Overjarig

8.DIVERSE GROENBEMESTERS
Sesbania sericea
Sesbania speciosa
Crotalaria quinquefolia ..

180dagen
180dagen
180dagen

+ 2mhoog
+ 2mhoog
max. 1mhoog

Tabel6. Opbrengsten inkg/havangoedeveldenuitproefveldareaal G.M.0.
Soort

Najaar 1958

SojaVada
SojaRinggit .........
SojaLaris
SojaLawu
MiloHegari
MiloEchypt
MungBean ,
KatjangHidjau
JumboMung
Surinaamse Capucijner
Capucijner Clevia ....
BotroPesie
BlackEyePesie

Voorjaar 1959

995
1130
1192

993
1031
1316
2800
344
300
473
1 119
523

Najaar1959
1
1
1
2
1
2
1

500
428
144
394
602
064
100
978
637
1 265

Voorjaar I960
1 507
1523
851
1484
1808
435
1053

435
529

Opm.:( )=metdehand geoogst endaarnagedorst.
5-4.1.2.DeresultatenmetSoja
Van allebeproefde gewassenwerd Sojahetmeestaangeplant,vooral indegroteregentijd.Hetiseenbijzonderaantrekkelijkgewasmetprettige eigenschappenvoorde
verzorging ende oogst.Hetgewas istijdensdeeerste 4 - 6 wekenveel gevoeliger
voorwateroverlast dandaarna.Wijnoemdenreedshetbezwaar,dathetzaadindegrond
nietlanggoedblijftenbinnen2wekenmoetzijnopgekomen,omeengoede standte
verkrijgen.Ookmetbetrekking totdeprodukties,de geschiktheid voormachinaal
oogsten,deafzetmogelijkhedenendefinanciëleresultaten lijkthet onseender
meestaantrekkelijkegewassen.

653
898
239
553
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Deprodukties liepenperkavel enper seizoenvaak sterkuiteen.Watdaarvoordebelangrijkste redenen zijn,isnognietbekend.Dehoogste produktie,doorproefsnittenbepaald,bedroeg 2500kg/ha. Ditmoetals eengroteuitzondering wordenbeschouwd.Gemiddelde produktiesvan800kg/hawordenmogelijk geacht.Devoorjaarsinzaai 1961opontginningsgrond aanhetwestelijk eindevandeeerstereeks,produceerde over een oppervlak van30hagemiddeld meer dan 1200kg/ha. Hier speelden
dushetvoordeelvan.nieuw land enhetnadeelvandegrote regentijd, eenrol.
VandeSoja-variëteitenwerdVadahetmeestverbouwd. Het ismindergevoeligvoor
legeren engeeft alsregel dehoogsteprodukties.Bovendienprefereert demarktals
regelwit zaad.Laris ranktveel sterker enlegertdaardoor gemakkelijker.Hetzaad
iszwart.
Indezgn.collectietuinwerden eenvrijgrootaantalvan eldersverkregenSojaselecties opgenomen,o.a.uitdeV.S.Vanalleaanwezige variëteitenvoldedendereeds
langer inSuriname aanwezige,hetbest..Zelfs de inZuidFloridaverbouwde rassen
kwamenhier tesnel inbloeimet alsgevolg lagere opbrengsten.Wijzoudendezeeigenschapmogelijkkunnenbenuttenvoor eeninplantnaderegens,dusalsderdeinzaai.Door eendichter plantverband kunnentochhogere produktieswordenverkregen.
Hetgewas isechter zokort,datmachinaal oogstenvrijwel onmogelijkis.
5.4.1.3- DeresultatenmetVigna
AlleVigna'shebbenhetreedégenoemdebezwaarvanranken,waardoorbijhet oogsten
vanarenheffersgebruikmoetwordengemaakt.Devrijongelijke afrijping derpeulen
iseenanderbezwaar.HetProefstation teParamaribobeschikt echter reeds overeen
aantalnieuwetypenmetbetere oogsteigenschappen,zoalsgelijkmatige afrijping,hogeplaatsing derpeulenennietrankend.Degemiddelde produkties zullen circa600
kgperhabedragen.Botro enDjaripesies brengen alsregelwatminder op.Hetoogstenalleen alzoucirca7centperkilokosten.Hierkomtwelheelduidelijknaar
voren,dathetmachinaal oogstengoedkoperwordtnaarmate dekg-opbrengstenperha
hogerliggen.
Afgezienvandewaarde vandezegewassenvoordezaadwinning,zijnhetuitstekende
bodembedekkers engoedeveevoedergewassen. Degroenvoerproduktie evenaart dievan
Soja.
VandeindeCollectietuinuitdeV.S.geïmporteerdeVignaselecties,haddenenkele
de zogewenste eigenschappenvanhogeplaatsing derpeulen engelijkmatige afrijping.Dezewerdenvermeerderd enopgrotere schaaluitgezaaid.Erwerdenredelijke
opbrengstenverkregenvan800kg/ha enmeer. DeCapucijnertypenhadden echtereen
vandeSurinaamse soorten sterk afwijkende kleur engroottevanhetzaad.Ditbemoeilijkte deverkoop aanzienlijk.DeBlackEye-typenwarenbeter.Ditboontjewordt
vooral doordeHindoestaanse bevolkingsgroep ingrotehoeveelheden gegeten.NoordAmerikaismomenteel debelangrijkste leverancier.Degemiddelde detailprijs opde
Surinaamse marktbedraagtmomenteel zelfs Sf.0,60 perkg.OokinhetCaraïbischgebiedkanvoor ditgewas eengoede afzetwordengevonden.
Botropesieverdientnog eenapartevermelding. Hetwerd ookinNederland doorde
Peulvruchten Studie Combinatie teWageningen zeergunstigbeoordeeld. Het is een
zeer smakelijkboontje,waarvoor inSuriname zeerhogeprijzenwordenbetaald.De
produkties zijnechtergemiddeld nog lagerdanvanBlackEye enSurinaamse Capucijner.DeVigna'szijninhetalgemeen ongeschiktvoorverbouw opgrote schaalenzijn
veelbeter ophunplaats indekleinlandbouw.
5-4.1.4.DeresultatenmetPhaseolus
VanPhaseolusradiatusgeeftMungBeanalsregeldehoogsteprodukties.JumboMung
heefthetgrootste zaadmaarde laagste opbrengsten.Bovendienblijfthetgewaszeer
kort,hetgeenhetmaaidorsenbemoeilijkt. OokUrdiwil opruggen zeergoedgroeienmaarhet combinenisnauwelijksmogelijk doordezeergeringe hoogte vanhetgewas.
DevooraluitTrinidad indeCollectietuin opgenomen importenwarennietbeter.Zij
haddendezelfdebezwarenvan lageprodukties engeringe lengte.HetMung Bean-type
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blijfthetmeestgeschiktvoorverbouw opgrotere schaal.Bengrootvoordeel zijnde
vlotte afstervingenhetnatuurlijke bladverlies,waarbijdeCercospora-schiimr:elmogelijk eenrol speelt.Hetzaad blijftnauitzaai vrijlanggoed.Deuitzaai behoeft
dusnietzosneldoorregenval tewordengevolgd. Omdezeredenwerd ophetproefbedrijf bijde inzaai,steedsmetPhaseolus radiatus begonnen.Integenstelling tot
Soja isditgewas juist ineenouder stadium,hetmeestgevoelig voorwateroverlast.
Phaseolus lunatus ofLimabean,deed het zeer slechtenhetrankenwas eenonoverkomelijkbezwaar.Hetgewasvertoontveel overeenkomstmethetinSuriname veelaangeplante Sebijari-boontje,datmenhier oprekken laatgroeien.
5-4.1.5.DeresultatenmetSorghum enMais
Met Sorghumwerden steedsgoede resultatengeboekt.Doordathetzaadbijzonderklein
is,moetdegrondvoldoende verkruimeld zijn.Het zaadwordt snel aangetastdoor
schimmels enbodeminsecten.Daarommoetzo laatmogelijkwordenuitgezaaid eniseen
vermenging vanhetzaadmetbijv.DDTaanbevelenswaard.Inverband metdegroteoogstverliezendoorvogelvraatbijinzaai indegrote regentijd,dientnaar onzemening
de inzaai tothetnajaar tewordenbeperkt.Ookdeweersomstandigheden zijndanveel
gunstiger.Verdermoetdevoorkeurwordengegeven aanvariëteitenmeteenopenpluim.
De trossenbeschimmelenmindergemakkelijk tijdensdeafrijping enondervindenminder schadevanvogels.
Het zaadkanhetbestwordengeoogstbijeenvochtgehalte van 25^, waarnahet zo
snelmogelijk moetworden ingedroogd tot13^.Hetheeftbijzonderveel telijdenvan
voorraad-insecten endekiemkrachtneemt snelafbijhogerevochtgehalten.
Eengrootvoordeel vanSorghumbovenMais isdathetmetdegewonemaaidorserzonder extravoorzieningen kanwordengeoogst.Helaaswaren allebeproefde variëteiten
vrijlang,zodatveel stengelmateriaal moetworden afgemaaid.De capaciteitvande
maaidorserwordt erzeerdoorbeperkt.
Van allebeproefde gewassenbleek Sorghum hetbestbestand tegendehogerezoutconcentraties indenoordelijker reeksenvandepolder.Ditgewaswordtdan ooktotde
meestdroogte-resistente gerekend.VoorWageningenwordenproduktiesvan2tonper
harealiseerbaargeacht.
Naast importenvanPANICUMMILIACEUM (gierst),PENNISETUM GLAUCUM (paarlgierst)en
PANICUMVIEIDE (trosgierst)werdeneengrootaantalselectiesvanANDE0P0G0N SORGHUM
beproefd.Dezewaren afkomstigvan Indonesië,India,deV.S.,Congo, Zuid-Afrika,
Kenya enEthyopië.De importenuitAmerikavoldedenhetbest. Daaronder bevonden
zichenkelevaneenkortblijvend type. Dezgn.hybride Sorghumshaddenhetgrote
voordeelvan eenkrachtige jeugdgroei enhogeprodukties.
MetMaiskondengeengrotere oppervlaktenworden ingeplant wegensde afwezigheid
vangeschikte oogstmachines. Vergelekenmet selecties uitAmerika enZuid-Afrika
voldedendeSurinaamse rassengoed.Produktiesvan 1000-1 200kg zaadmais zijnrealiseerbaar.
Hoewel eveneens eengramineae,zouSorghum tochgoedkunnenvoldoen ineenvruchtwisselingmetrijst. Hetheefteenbetrekkelijk langegroeiduur endoorworteltde
grond goed. Ookderesistentie tegen zout ishiervangrootbelang.
5.4.1.6.Deresultatenmetpindaendahl
Omdatdeopruggengebrachtekleigrond indekleine regentijdmeestalzeerrulblijft,
werden ookmetpindaproevengenomen.Degevormdepeulen lietenzich inderdaadgemakkelijkuitvorken.Eengrootbezwaarvormde echterdeaanklevendekleideeltjes en
deverkleuring vandepindadoppen,waardoor hetprodukt ongepeld minderaantrekkelijkwasvoorverkoop.Bovendienisdeoogst teweersafhankelijk omdatdegrond ook
nadroogte telangnatblijft.Deproefnemingenmetpindawerdendaaromgestaakt.
Hetgrootste ingeplante oppervlakwas 1/3hagroot.Hetgewasgroeide steedsopvallendgoed envan cercosporawerdweinig lastondervonden.Hetpercentage vozepeulenwasdaarentegenbetrekkelijk hoog,vermoedelijk alsgevolg vaneengebrekaan
kalk.Degemiddelde produktiebedroeg 1400kgpeulen/ha.
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Cajanus cajanofWandoe-pesie,doordeHindoestanen Dhalgenoemd,doethet opdeze
zwarekleigronden enopruggengeplant,zeergoed.Hetkanhier totdemeestgegetenboontjeswordengerekend.Hetgewas ismeerjarig enkan2tot3meterhoogworden.Mennam ondermeer inBrits Guyanaproevenmethetmachinaal oogsten,nadoodspuitenvanhet loof.Vandenieuweuitloopkunnendannog eentweede enzelfseen
derde oogstwordenverkregen.Deprodukties zijnlaagenvoorverbouw opgrote schaal
komtditgewasvoorlopig niet inaanmerking. Tochmoetde langegroeiduur alseen
grootvoordeelworden gezien,enwel omdezelfde redenen als waaromboomkultu.res
voor dit type zware gronden teprefereren zijn.Eenfrequente grondbewerking kannl.
achterwege blijven.Ditpunt zal bijdebespreking vandeboomkulturesnognader
wordenbehandeld.
5.4.1.7.Deresultatenmet Canavalia
Hetzaad isbijzonder groot,waardoor eenmachinal
Depeulenzijnzwaardvormig,30cmlang en bijzon
derhalve nietmogelijk.Tochheefthetgewaszijnpr
leguminoosmeteenbijzonder krachtige groei. Het
eengeslotenplantendekvanbijna80 cmhoogte,eni
dembedekker,welkemeerdaneen jaar langkanword

euitzaaimindergemakkelijkis.
derhard.Eenmachinale oogstis
ettige eigenschappen.Het iseen
vormtbinnen 2maanden eenaansdaarom eenbijzonder goedeboenaangehouden.

Het zaadvandeze zgn.swordbeans bevatvaakgifti
zijnechter alsveevoederbruikbaar,meer inhetb
navalia ensiformiszouintegenstelling totCanava
peulenrijpen ongelijk afenmoetenmetdehandwo
maandenwordenbegonnen.Bijgrote droogte sterft

gestoffen. Sommigevariëteiten
ijzonder diemetwitte zaden.Caliagladiatanietgiftig zijn.De
rdengeoogst. Hiermede kanna6
hetgewasvroegtijdigaf.

5.4.1.8.Deresultatenmet groenbemesters
Dezevormen ookvoorWageningen eenzeerbelangrijke groep enzullendaaromafzonderlijk tersprakekomen.
Degroenbemesters Crotalaria enSesbaniawerdenmeestal tijdig ondergeploegd. De
produktie aangroenemassabedroeg na8weken tenminste 20ton/ha.Eenbepalinggaf
voor Crotalariana8wekenzelfs 27tongroenemassa. Voor dezaadwinning gelukte
hetbeidegewassenmetde combine te oogsten. Dezaadprodukties bedroegendanten
minste 1000kg/ha.Vooral Sesbania iszeergoedbestand tegenwateroverlast.
5.4.1.9- Derealiseerbare produkties
Voor eenalgemeen overzichtmoge tabel 7dienen.De eerstekolomvermeldtdeproduktieswelke alsgemiddelden opdeze droge grondenrealiseerbaar zijn. Zijzijnals
globalegemiddeldenvan6.opeenvolgende seizoeneninkg/hametdemaaidorsergeoogst
Tabel 7- Produkties inkg/ha oogstdroog eninSf/ha
Gemidd.gew.6
oogstenmet
combine

Hoogsteprod,
proefsnit

Waarde/ha
inSr.Crt.

SojaVada
SojaRinggit
SojaLaris
SojaLawu
MiloHegari
MiloEchypt
MungBean
KatjangHidjau
JumboMung
Surinaamse Capucijner
Capucijner Clevia ...
Botropesie
BlackEyepesie

800kg/ha
800kg/ha
800kg/ha
800kg/ha
1800kg/ha
1800kg/ha
500kg/ha
400kg/ha
300kg/ha
6OOkg/ha
6OOkg/ha
400kg/ha
500kg/ha

2 500kg/ha
2 220kg/ha
1445kg/ha
2 394kg/ha
4 824kg/ha
4 100kg/ha
1 100kg/ha
1 053kg/ha
6O5kg/ha
1265kg/ha
1880kg/ha
147Okg/ha
1780kg/ha

240,240,240,240,180,180,250,200,180,180,180,200,200,-

(Padi) .,

2 500)kg/ha

(4684)kg/ha

(275,-)

Soort
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De tweedekolom geeftdehoogsteprodukties,welkemetproefsnittenwerdenbepaald.
Dederdekolomgeeftdewaarde inSurinaamse guldensperha,opbasisvandegemiddelde opbrengst ende inSuriname geldende laagste prijzen,c.i.f.marktParamaribo.
Bijhet lezenvandegroteverschillen tussengemiddelde produktieenhoogsteproefsnitmoetwordenbedacht,datde oogstverliezenmetdecombinenogbetrekkelijkhoog
waren enineenenkelgeval zelfs 70$bedroegen.De stand opdeveldenwasvaakonregelmatig doorvruchtbaarheidsverschillen.Bovendien liependeproduktiesvanjaar
tot jaarsterkuiteen,vooral door langeperiodenvandroogte.Inhetalgemeenkan
zelfswordengezegd datdroogtemeer schadeheeftberokkend danovervloedigeregenval.
Het isnietbekend hoe langde indeeerste kolomvermelde produktieniveaus kunnen
wordengehandhaafd ofinhoeverre dezenogdoorbemesting,gebruikvanbeter zaaizaad,verbeterde kultuurmethoden,enz.kunnenworden opgevoerd.Dealgemene indruk
isdathetlaatste hetmeestwaarschijnlijk is.Aanhetmeer landbouwkundigonderzoek,zoalsdebepalingvande optimale zaaizaadhoeveelheid,de meestgeschikterijafstand,tijdstip enhoeveelheid vanbemesting,e.d.werdweinig tijdbesteed.Het
onderzoekwasvooral gericht ophetvindenvandiemaatregelen,welke degroeivan
drogegewassen opdezegronden enbijditklimaatmogelijkmaken.
5.4.2.Afwisselende verbouw op ontginningsgrond
Proefnemingenindezerichtingwaren juistbegin 1961opganggekomen.Wijvermelddenreedsdatvoor degroeivandrogegewassen depegassemoet wordengespaard en
datdegrond deeerste jarenalleenmetdroge gewassenmoetworden ingezaaid voor
eenzosnelmogelijke vorming vaneengoedebouwvoor.Het lag indebedoeling omin
hetvoorjaar 1961 eenderkavelsuithetproefareaal,welkenugedurende3jarenwerd
voorbewerkt,voorhet eerstmetrijst intezaaien enditdaarnahalf-jaarlijkste
herhalen.Doorgebrek aanvoldoende zoetwatermoesthiervanworden afgezien ende
aanvangvandezeproefneming totvolgend jaarwordenuitgesteld.
Dezgn.ontginningsproefvelden (par.4.2.2.)uitde8eenIereekshebbengeenresultaten opgeleverd. Dekavel opde8ereekswerd na2inzaaiïngenmetdrogegewassenreedsdirectvoor derijstverbouw ingebruik genomen(najaar 1960).Inhetvoorjaar I96Ivolgde drogebraak,omdatverbouwvan andere gewassen doorhethogezoutgehalte nietmogelijk is.Inhetnajaar 1961zalvoordetweedemaal padiwordeningezaaid.De eerste rijstoogstgafdegoedeproduktievan3211kgDimaperha.Opde
2 aanliggende kavelswelkenietwarenvoorbewerkt,werdeneveneens goede produkties
behaald nl.van 3428en3044kgDima/ha.Eenbelangrijkverschilwas echterdatop
devoorbewerkte kavel integenstelling totdebeide andere,geengeile groeivoorkwam enzelfs eenbemesting noodzakelijkwas.
Dekavel opde Iereekswerd 3maal achtereenmetdrogegewassen ingezaaid.Delaatsteproduktie bedroeg 1285kgSoja/ha.Erzalinhetnajaar 1961voorhet eerstpadiworden ingezaaid endaarnahalf-jaarlijksherhaald,afgewisseld metSoja. Ook
hiermoetenderesultaten duswordenafgewacht.
Dezeproefnemingenzijn inhetbijzonder zobelangrijk,omdathierde juistheid kan
wordengetoetstvandezienswijze,datopgoedvoorbereid land demogelijkhedenvan
eenvruchtwisseling aanzienlijk groter zijndanoplanddatreeds eenaantal jaren
rijstalseniggewasdroegenwaar depegasse zoveelmogelijkwerdverbrand.Helaas
heefthet onderzoek hiervoor dusnoggeenafsluiting kunnenvinden.Hetenigepositieve feit isdatnuover eenaantal goedvoorbereide kavelskanwordenbeschikt.
Zowel indePrinsBernhard Polder als indeWageningen Polderwerdenreedsvroeger
oppraktijkschaalproevengenomenmetdrogegewassen. Ookhierbetrof hetduseen
afwisselende verbouw op ontginningsgrond.
5.4.2.1.De eerste resultaten indePrinsBernhard Polder
Aandezeproefnemingenwerd indeaflevering nr.5/1960van "De Surinaamse Landbouw",getiteld "TienJarenPrinsBernhard Polder I95O-I96O",inhoofdstuk 10.2een
apartekorte bespreking gewijd,welkehierwoordelijkvolgt.
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"Aangezienhetbijde opzetvanhetbedrijfinJebedoeling lag omnadehoofdaanplantrijst eenzogenaamd tweede gewas droog intezaaien,zijnerindeeerste jarenverschillende gewassen ophungeschiktheid hiervoor beproefd. Genoemd kunnenwordenmais, soja,oerdi,katjang idjoe,sorghum,zonnebloemenen
capucijners. Ondanks degoede zorgen endegrote sommengeld,dieeraanbesteed
werden,heeftgeen enkelevandehiergenoemde gewassenhet totverbouw opgroteschaalgebracht.Het langst isnoggeëxperimenteerd met soja. Opdenduur
bleek echter dat ookvoorditgewas deweersomstandighedenindekleineregentijd te ongunstigwaren.
Hetzaaiklaar makenvandeveldenvoorde inzaaivan eendroog gewas leverde
meestal geenmoeilijkhedenop. Eentevroeg invallenvandekleine regentijd
waswel eensde oorzaak dat enigeveldennietvolledig klaargemaaktkondenworden,dochmeestalkon optijdwordengezaaid.De ondoorlatendheid vandezware
kleigrond, tezamenmetdevaak zwareregens indekleine regentijd,hebbende
teeltvandroge gewassen doenmislukken.Er isnamelijk geenmethode gevonden
die eengoede afwatering gaf,zonderdatdevelden eringrijpendvoorveranderd
moestenworden,bijv.doorhetaanleggenvanbedden. Deplassenwaterdiena
eenflinke regenbui ophetveldbleven staan,veroorzaakten grote schadeaan
hetgewas,terwijlvoorts demachinale verpleging nietkonplaatsvinden,omdat
dewieltrekkers hetveld niet inkonden. Opslagpadi en onkruid overwoekerden
danspoedig het slechtgroeiend gewas,datdaaronderverlorenging.
Inde sporadischvoorkomende gevallen datdeweersomstandigheden gunstigwaren,werdenbijvoorbeeld vansojaredelijke totgoede opbrengstenverkregen.
Opdemin ofmeer geslaagde veldenvarieerdenzevan400-1 500kg perha.In
50$dergevallenmislukte deaanplant echter geheel. Alsweverder rekening
houdenmetde extrahogekostenvoordegrondbewerking envan de intensieve
insectenbestrijdingdienodigbleek,danspreekthetvanzelf datvaneenrendabele teeltgeen sprakewas.Sinds 1954zijnindePrinsBernhard Polderdaaromgeenproeven opgrote schaalmetdrogegewassenmeergenomen. Omtochtot
eenzohoogmogelijke produktie vandegrond tekomen,werdhetareaalmeteen
tweedepadigewasuitgebreid.Tegenwoordigbedraagtditongeveer eenderdedeel
vandatvandehoofdaanplant.Hoewel deopbrengstenmeestal nietzohoog zullenzijnalsvanhethoofdgewas endestikstofbehoeftevanhet daaropvolgende
padigewasgroter is,dekkendeopbrengstenruimschootsdekostenenwordenverschillende machines eninstallatiesbeterbenut."Totzoverdezeaanhaling. Hieruitblijkt ondermeer dathethiereenonderzoekbetreftnaardegeschiktheid van eenaantal gewassenvoorverbouw inafwisselingmet
rijst.Alsvoornaamste redenenvandemislukkingenworden opgegeven:
a.wateroverlast en
b. de onmogelijkheidvanmachinaleverpleging.
Verderworden inaanmerking genomendeextrakostenvoorgrondbewerking eninsectenbestrijding.
Hierbijmoetworden aangetekend datzoals laterzal blijken enreeds eerder werd
uiteengezet,dezekostenniethoger liggendanbijdeverbouwvanrijst.Wijwezen
reeds opdegrote tekortkomingbijditonderzoek,namelijk dat nietwerdnagegaan
hoe aandebezwarenvanwateroverlast enonkruiden tegemoetkanwordengekomen.Bovendienwerdenna 1953geenproeven opgrotere schaalmeergenomen,en werd geen
aandachtgeschonken aanhet effectvandezeverbouwvandrogegewassen opheteropvolgende rijstgewas.Indit opzichtisdezinsnede oppagina213vandezelfdepublikatie: "Dehoogste opbrengstdie inditbedrijfwerdbehaald is5013kg/ha;dezewerd echterverkregen opeenkavelwaaropenige jarensojawasverbouwd"vanzeer
veelbetekenis.Wijwillendan ookbijditpuntwat langer stilstaan.
5.4.2.2.Het effectvanhetdroge gewas opderijst
Bijdebeantwoording vandevraag ofdeverbouwvan eenandergewasrendabelis,zal
menditgewasniet als opzichzelf staandmoetenbekijken,maar inhetgroteregeheelvandevruchtwisseling. Inparagraaf 4.3-2.brachtenwijreeds ter sprakedat
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degrondbewerkingvoor Sojaduurder isdanvoorrijst.Dehogerekostenwordenechterweerterugverdiend bijdegrondbewerking voorheteropvolgenderijstgewas.Bovendien,enookdit iseenvaststaand feit,werkthetdrogegewasproduktieverhogend
ophet ernavolgend rijstgewas,terwijlrijstdeprodukties slechtsverlaagt.Daarbij
komtdatdebenutting vanhetbeschikbareland,arbeid,werktuigen- enmachinepark
voor deverbouwvanandere gewassen,de totale produktiekosten envaste lastenper
rijstgewas kanverlagen.Debeantwoording vandegesteldevraagisdusdoor talvan
bijkomende faktoren,verrevaneenvoudig.Wijzullen onshierdusvoorlopigbeperken totdemeer landbouwkundige gevolgenvoorderijstvanverbouwvananderegewassen.
Wijsteldenreedsherhaaldemalendat eenperiodiekeuitdroging vandegrond,voor
hethandhaven vangoede rijstopbrengstennoodzakelijk is.Alleen alinditopzicht
isdeverbouwvan andere gewassen dusgunstig.Zijhelpen nl.mede omdegrondlanger, sneller enintensiever tedoenuitdrogen.Naardemening vandeschrijvermoet
hetgunstige effectvan Crotalaria quinquefolia alsgroenbemester, in de eerste
plaatsworden toegeschreven aandieuitdroging vandegrond,eneerst indetweede
plaats aaneenverhoging vanhetstikstofgehalte doorgroenbemesting. Wij zeiden
reedsherhaalde malen,dathet inbrengenvan onverteerd organischmateriaalmethet
oog opdereductievandegrond, ongewenstis.
Zonder twijfel speelt ookhet feitdatdegrond opruggenwordtgebracht,bijdeze
zgn.grondverbetering eenbelangrijke rol.Dezewordtdaardoor aaneen intensievere
doorluchting blootgesteld.De lezerdienthetechter steeds zotezien,datderuggen indeeersteplaatsnoodzakelijk zijn omplantengroei mogelijk temaken,endat
dit laatste punthetmiddel isomtotgrondverbetering voorderijst tekomen.Hier
wordtdusderijstverbouw duidelijk centraal gesteld. Rijst isbeslist voordeze
gronden enditklimaatverreweghetmeestgeschikte gewas.Deverbouwvananderegewassen isdus geendoel,maar slechtsmiddel ennaardemeningvande schrijver een
onmisbaarmiddel.
Zonder zelfnog instaat tezijn omhiervoor betrouwbaar cijfermateriaal tegeven
kanwordengesteld,datverbouwvandroge gewassen steedswordtgevolgd doorhogere
rijstprodukties.Ter oriëntering kandezeproduktieverhoging op300tot 500kg per
hawordengesteld.Ditwordt ondermeer doorderesultatenmetCrotalariabevestigd,
waarvoor naarparagraaf 5.4.4.2.magwordenverwezen.
5.4.3.De continue"verbouwvandroge gewassen opoudrijstland
Dezeproefnemingenwaren eengevolgvandeverwachting ofhetinzicht,datwaareen
eerste inzaai vandroge gewassen oprijstvelden steedsvrijteleurstellende resultatengaf,ditbijeenenigemalen achter elkaarherhaalde inzaai,zouverbeteren.
Dezehogereprodukties zoudeneengevolgkunnen zijnvan eenbetere conditievande
grond,eenfijnerekruimelstruktuur,minder opslagvanpadi eneenbetere inoculatiemet stikstofbindendebacteriën.
Hetbegrip oudrijstland isnatuurlijk zeerrekbaar.DeWageningen Polder iseerst
vrijrecent inkuituur gebracht,de eersteveldenwerdenpas in1954ingezaaid.De
vraag isnuwat jongenwat oudrijstland moetwordengenoemd.Naardepersoonlijke
mening vande schrijvermaakthetvoordrogegewassenweinig verschil,ofdegrond
reeds 5danwel 10enmeer jarenvoorrijst ingebruikwas.Vooral de eerste jaren
vanverbouwmetrijst,gevendegrootste bodemkundige veranderingen.Vanveel groterbelang ishet feit ofdegrondeneen-oftweemaal per jaarmet rijstwordeningezaaid.Hetbleek reedsdatzelfsderijstplanthierbijzonder sterk opreageert.
5.4.3.1- De resultaten
HelaaskwamdoorhetafsluitenvanhetGewassen Onderzoek ookaandezeproefnemingeneenvroegtijdig einde.Inslechts 2gevallenkon3maal achtereenmetSojaworden ingezaaid,waarbijkomtdatde toenheersendeweersomstandigheden bepaaldniet
vergelijkbaarwaren.
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Kavel 1vanhetproefbedrijf (zie afb.5) werdvanafhetnajaar 1957viermaalmet
Crotalaria ingezaaid.Dezegroenbemesterwerd regelmatig goed ondergewerkt.Daarna
werd éénkeermet Sorghum en3keermetSoja ingezaaid. Sorghumgaf eenproduktie
van 1300kg/ha.Ditgewas endedaarnavolgende Sojahadden sterk telijdenvaneen
hardnekkige opslagvanCrotalaria.Dedaaropvolgende Soja-produktieswarenachtereenvolgens 754en705kg/ha. Dederde inzaaikwam tevroeg indegrond engafeen
zeer onregelmatige opkomst,zodatnietwerd afgeoogst.
Kavel 61werd tebeginnenmethetnajaar I960driemaalmetSojaingezaaid.Heteerstegewaswasmede doordroogte zokort,datnietkonworden afgemaaid. De tweede
inzaai indegrote regentijd produceerde,metde combine afgeoogst,460kg/ha.De
derdeproduceerde volgens opgave ruim 1400kg/ha.Maarnogveelbeter dandezeenkele cijfershetvermogenweer tegeven,konaandeeerste groei,deverdere ontwikkeling,de lengte enaandeuiteindelijke stand vanhetgewas,wordenwaargenomen
dater inderdaad van eenverbetering sprakewas.
5.4.3-2.Deverwachtingen
Ditdoetdus inderdaad verwachten,datdoor ouderijstveldeneerst gedurende enige
tijdvoor deuitsluitende verbouwmetdroge gewassen tebestemmen,de conditievan
degrond zodanig kanwordenverbeterd,datdaarna ineenwisseling metrijstwelredelijke produktiesvanhetdroge gewaskunnenwordenverkregen.De juistheidvandezeverwachtingmoetnogverder indepraktijkworden onderzocht.
Voor eenmeer algemeenbeeldvandeverkregenproduktiesmogendevolgende gegevens
dienen.Kavel908produceerde perhavanaf hetnajaar 1959achtereenvolgens:622kg
SojaRinggit en1085kg SojaVada,3624kgpadi,493kg SojaVada,6l2kg SojaVada.Kavel 6produceerdevanaf hetnajaar I960resp. 635kgSojaRinggit en600kg
SojaVada,gevolgd door 517kgSojaVada.
Wijzullendusgoed doen ombijdeverdere calculaties degemiddelde Soja-produkties
oprijstland niethogerdan600kg/ha testellen.
5.4.4.Dewisselende verbouw opoudrijstland
De omstandigheden zijnhiervoorhetdroge gewashetmeest ongunstig.Degrondwordt
halfjaarlijksgemodderd enmetrijstbeplant,waardooreensteedsweerkerend struktuurbederf optreedt.Dituit zicho.m.ineenzeermoeilijke bewerkbaarheid vande
grond.Erkanslechtsmetveel inspanning enmedewerking vanhetweer eenvoldoend
fijneverkruimeling wordenverkregen.
Degrondenverkeren door defrequente bezetting met rijst ineenmin ofmeergereduceerde toestand,zonder twijfel eveneensvannadeel ophetdrogegewas.Bovendien
werd depegassebijde ontginning zoveelmogelijk verbrand.Hetorganischstofgehaltevandezegronden isdaarom laag,dediepte vandebouwvoor iszeerbeperkt,de
gronden drogen sneluit.Verderwordt telkensweerhinder ondervondenvanpadi-opslag.Daar staat tegenover datvandeandere onkruiden alsregelminder lastwordt
ondervonden.
Inhetnajaar 1957en1958werdenreeds enkele padikavelsvoor eendeelmetSojaen
Mung Beans ingezaaid.Deproevenwerden inhetnajaar 1959herhaald eninhetkleine seizoen I960opgrotere schaalvoortgezet. Het totalemetdroge gewasseningezaaide oppervlak bedroeg toen70ha.Hetbetrefthierdusvoor eendeelkavelswelkereeds indevorige paragraaf ter sprakekwamen.Deresultatenwarenvrijweldezelfde.Zijtoondenverder aandatvooral opde4eennoordelijker gelegenreeksen
rekeningmoetwordengehoudenmettehoge zoutconcentraties,waardoordeverbouwvan
anderegewassen onmogelijk ofzeerriskant is. Omtrentde snelheid waarmede deze
gronden ontzilten staangeengegevens terbeschikking.Herhaaldeproefnemingenblijvenhiernoodzakelijk.Daarbijzal aangewassen alsSorghum enMais devoorkeur moetenwordengegeven.
5.4.4.I.De resultaten
V/ijzullenhierverdervolstaanmet eenbespreking vanderesultaten van de na-
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jaarsinzaai I960.Erwerden intotaal 9kavels,gelegen inde Ie en2ereeks,met
droge gewassen ingezaaid,waarvan 60ha metSoja,5hametMungBeans en1hamet
Sorghum.Hetnajaar I960werd gekenmerkt doormeer danvoldoende regenval meteen
totale neerslag inhetvierde kwartaalvan376mm. Deverdeling ervan was echter
zeer onregelmatig. Zowasdelaatstehelftvan oktobernagenoeg droog,terwijlop21
en23decemberneerslagenvanresp.5^en35mmwerdengemeten.Demaanden januari
enfebruari 1961warendaarentegenuitzonderlijkdroog. Inhet eerstekwartaal1961
viel nietmeer dan75mm.Dezeperiodewerd gekenmerkt dooreenvolledig uitdrogen
vanhet omringende zwampgebied endoorgrote gras- enbosbranden.Degewassenvertoondendaardoor een soortnoodafrijping enblevenbijzonderkort.
Kavel 146opde2ereekswerd reeds indecember I960afgeschreven.Degroeivanhet
Sojagewaskwamreedsna60dagengeheel totstilstand.Degrondwaspegasse-arm en
bovendien zeergrofkluiterig,zodatnauwelijksvaneengoedwortelmilieu sprakewas
enhetgewaszeer sterkvandroogte telijdenhad.
Kavel 61opde eerstereekshad eenzeergoede start,dochookhierwas deverdere
groei doordroogte traag.Hetgewaswerd niet langer dan 25tot30cm. Maaidorsen
wasdaaromnietmogelijk.Proefsnitten gaven eengemiddelde produktie vanbijna600
kg/ha.
Dekavels 5en6uitdeeerste reeks groeiden opvallend beter,dankzijeenveelbetereverkruimeling vandegrond. Ookhierbleef hetgewas tekort.Proefsnittengavenprodukties vanresp.1253en1500kg/ha.Metde combinekondaarvannietmeer
danresp.400en617kg/haworden binnengehaald.
Dekavels906,907en908produceerden resp.411,441en493kg/soja/ha.Bijzonder
jammer datdedroogte onshierparten speelde,daarhethier juistde3kavelsbetrofwelke ookreeds inhetnajaar 1959metSojawerden ingezaaid.Proefsnittengaveneengemiddelde opbrengstvan 1200kg/ha.Hetdrogeweerhad dus totgevolgdat
deplantenwelproduceerdenmaar zeerkortbleven,waardoor opnamevanhetgewasmet
demaaidorser ondanks specialevoorzieningen,nietgoedmogelijkwas.
Kavel 912metSojaen913metKatjangHidjauenSorghumwarennietmeeroogstbaar.
De twee laatstgenoemde gewassenwerden laatingezaaid enhaddeninnogveelsterkerematevandroogte telijden.
Voordevolledigheid dienenhier ookderesultatenmet Crotalariaalstweedegewas
enmeteennattebraak,tewordenbesproken.Daarbijzaldeaandachthierdusvooral
gericht zijn opdevoor-ennadelen ervanvoorheternavolgende rijstgewas.Doorde
afd.Landbouwkundig OnderzoekvandeSMLteNickerie,werdenhiermede vele proeven
genomen.
5.4.4.2.Deresultatenmet Crotalaria
DedoorL.0.met Crotalariaquinquefoliaverkregenproduktieverhogingen bijderijst
waren zeerhoopgevend. WijciterenhieroveruithetSML-Jaarverslag 1958:pag.35:
- "Eenrijstgewasvolgend opdeverbouwvan Crotalaria blijkthogeproduktieste
kunnengeven.In1958bijv.brachthet objectmet Crotalariaalsvoorvruchtin
devruchtwisselingsproef vandePrinsBernhard Polder4719kgpadiperhaop,
terwijl degemiddelde opbrengstvanhet objectmet tweemaal rijst perjaar
slechts 2207kg/haenvande objectenmet eendroge ofnatte braakgemiddeld
3 953kg/habedroeg."Dezewaarnemingenwerdendoornogvele anderebevestigd.NadePrinsBernhard Polderwerdennuook indeWageningenPolder,debraakveldengedeeltelijk metCrotalaria ingezaaid.
Erwerd inpar.5-4.2.2.reeds opgemerktdathetgunstige effectindeeersteplaats
moetworden toegeschreven aandeverkregengrondverbetering door beworteling en
uitdroging,enpas indetweedeplaats aanhet onderwerkenvandegroenemassa.Van
allebeproefde gewassen isCrotalaria zonder twijfelhetminstgevoeligvoorwateroverlast.Hetgebruikvanruggen isdaarom nietnodig. Erkanmethettrekkenvan
eenaantal drainagegreppels wordenvolstaan. HetgrotevoordeelvanCrotalariais
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dathetweinig extrakostenvergt,endatvoordeinzaai enzaadwinning geenaparte
machinesnoodzakelijk zijn.Alsnadelenkunnenwordengenoemd dat geenbijkomende
inkomstenuiteenverkoopbaar produktwordenverkregen,en degrote hoeveelheden
groenemassa eenreductievandegrondkunnenbevorderen.Dezebezwarengeldennog
sterkerbijderijstverbouw doordebevolking.Daarbijkomtdatmenhiermetdegebrekkigemiddelen enbijhet systeemvannattegrondbewerking,nauwelijks in staat
zal zijnomdegroenemassa onder tewerken ofaf tebranden.
5.4.4.3- Deresultatenmeteenzgn.nattebraak
Denattebraakwerd doorL.0.zeergunstig beoordeeld.Wijciterenhieroveruithet
"SMLUitbreidings EapportvanNov. 1959,pag.15:
- "In1954werd indePrinsBernhard Polder eennieuw aspectvandevruchtwisselingontdekt,diehetmogelijkmaakt omdepadi-opbrengst vanhethoofdgewaste
vergroten,nl. denattebraak.Dezemethode houdtindateenserie drogebraakvelden indemaandendecember-februarieennattegrondbewerking krijgenenvervolgens gedurende enkelemaanden onder eendiepe laagwaterworden gezet.Op
overtuigendewijzeishierbijgeblekendatdoordezemethodehogere opbrengsten
kunnenwordenverkregen endatde onkostenperhageringer zijndandievoor
veldenwelke eengewonedroge braakhebben ondergaan."Dit iswel zeer instrijdmetde.reedsvakerbeschreven zienswijze,betreffendede
grotevoordelenvan eengoedeuitdroging vandegrond endenadelen vaneennatte
grondbewerking. Eennattebraakkan onderbepaalde omstandighedenvanvoordeelzijn
door:
a.eenbetere onkruidbestrijding;
b. eenvernietiging vandeboorderlarven indestoppel;
c.demogelijke stikstoffixatie doorblauwgroene algen;
d. eengelijkmatigerenvollediger opkomstvanhetpadizaad.
OpWageningengafdetoepassing van eennatte braak slechts inenkelegevalleneen
bescheiden opbrengstvermeerdering. Het isdusbepaald geenalgemeengeldenderegel
dateennattebraak beter isdaneendroge.Ditblijktondermeer reedsuitdeinde
voorgaande paragraaf genoemdeproduktiecijfers.De schrijver iservan overtuigd dat
voor degrondenvanWageningen denadelenvan eennatte braak aanzienlijkgroterzijn
dandevoordelen.Ermoethier sterkdevoorkeurwordengegeven aaneendrogebraak,
wel ofnietbenutvoordeverbouwvandroge gewassen.Hierbijwordtnogbuitenbeschouwinggelaten:
a.datdoorwatergebrek eennattebraakmeestal nieteensrealiseerbaar zouzijn;
b.devoordelenvan stikstoffixatie ookmetmestgiftenkunnenwordenbereikt,endan
metminder gevaarvoor.een overdosering indevegetatieve fasevanhetgewas;
c.eengoede standvanhetgewas ook op anderewijzekanwordenbereikt;
d. eennatte braak develdennogmoeilijkerbegaanbaarmaaktvoormachines tijdens
inzaai,verzorging enoogst,danditreedshetgevalis.
Inhethiernavolgende zullendemogelijkhedenvan eennattebraak dan ook niet
meerwordenoverwogen.
5.4.4.4.Enkele beschouwingen
Integenstelling totdevrijbemoedigenderesultatenwelkemetdrogegewassen ineen
continueverbouw ophetproefbedrijfwerdenverkregen,warenderesultaten indepolder zelfbepaald teleurstellend.De oorspronkelijk steeds aangewezen faktorvanwateroverlast,kandoorhet succesvolle gebruikvanruggen,hiervoor nietmeeraansprakelijkwordengesteld.Naardevolle overtuiging vandeschrijverkunnendelage
produktiesvandrogegewassen oppadikavelsnietmeeraantenatte gronden worden
toegeschreven.Zonder overdrijving kanzelfswordengezegd datbijdeproefnemingen
indeze4jaren,vandroogtemeerhinderwerd ondervondendanvan overvloedigeregenval.De oorzakenmoetenvooralwordengezocht ineen slechtephysische,mogelijk
ook chemische toestand vandegrond,diehetgevolg isvaneenlangdurigeverbouw
metrijst.Hier spelendusdezelfde faktoreneenrol,die ookdepadiprodukties ongunstigbeïnvloedden.
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Devoornaamstebezwarenvoorhetdrogegewaszijn:
a.een laaghumusgehalte doorhetverwijderen vanpegasse;
b. eenbijzonder slechte struktuuralsgevolgvanaenhetregelmatigmodderenvoor
derijstverbouw;
c.eenvergaande reductievandegrond door de frequentebezetting met rijstende
daarvoornoodzakelijkeinundatie;
d. eenmatige rijping vandeondergrond,doordat deze nauwelijksdegelegenheidkrijgt
omeensgoeduit tedrogen.
Eerivandemeest opvallende eigenschappen vandezepadigronden is,dezeermoeilijke
bewerkbaarheid. Van eengoedeverkruimeling isnauwelijks sprake endit istoch.een
eerste vereistevoordevorming vaneengoedwortelmilieu.Grondverbetering ishier
inderuimstebetekenis vanhetwoord,eeneerstevereiste.Het isopgrondhiervan
dat ookvoorhethandhavenvangoede rijstprodukties,deperiodieke inlassingvan
eendrogebraak onmisbaar is.Ditmaaktdeverbouwvan andere gewassen nogdringendergewenstdanditreedswas.
Het ishier,dateenvicieuze cirkelmoetworden doorbroken. De situatie heefter
veel vanweg,datde conditievandegrond voordeverbouwvan anderegewassen in
hetalgemeenreeds zodanigverslechterd is,datgroei hiervan haastnietmeermogelijk is,enjuistditandere gewaskan zoveel bijdragen toteenverbetering vande
grond.Deenigmogelijke doorbraak onderdehuidige omstandigheden kan misschien
wordengevonden ineentijdelijke ingebruikname vandekavelsvoorde"permanente"
verbouwvandroge gewassen,toteenvoldoende grondverbetering isverkregen.Eenen
anderwasaanleiding tothetnemenvande inpar.5•4•3•beschrevenproeven.
5.5-VOORLOPIGE CONCLUSIES
Hethierbesproken deelvanhetonderzoek heeft aangetoond,datdeverbouwvaneen
aantal kortgroeiende drogegewassen,al ofniet inwisseling metrijst,landbouwkundigentechnischbekeken,mogelijkmoetwordengeacht.Erzullendanbepaaldevoorzieningenmoetenwordengetroffen,enmen zal tenaanzienvandeprodukties heelbescheidenverwachtingen moetenkoesteren.
Mochtdezeverbouw inhethiernavolgendehoofdstuk ook organisatorisch eneconomischaantrekkelijkblijken,danzalmen:
a.de ouderijstkavels daarvoor eerstgeschikt dienen temaken;
b. opdenieuwe rijstkavelsmetnietzoutegronden,zosnelmogelijkmetdezevruchtwisseling moetenaanvangen;
c.bijde ontginning enaanleg dekavels zogoed mogelijk opeen vruchtwisseling
moetenvoorbereiden eninrichten.
Inhethiernavolgende hoofdstuk zalnumoetenworden onderzocht ofbijaannamevan
bepaaldeminimumprodukties,deverbouwvandrogegewassen inhethuidige organisatieschemakanworden ingepast,watdeproduktiekosten zullenbedragen, ofhiereen
afzetvoorkanwordengevonden enofdezeverbouwvoordeSML voordelen biedten
aantrekkelijk is.Alleenwanneer omtrentditlaatstegunstigevooruitzichtenbestaan,
heefthetzin omgeleidelijk aantotdeverbouwvanandere gewassen op grotere
schaal overtegaan.
Het zalde lezerduidelijk zijndathetbijdeze overwegingen envoorhetnemenvan
eenbeslissing,vangrootbelang isteweten,watdoel entoekomstvanhetWageningenproject zijn.Voor eenWageningen alsgroot-ondernemings-landbouwbedrijf zullen
tenaanzienvandevoordelenvaneen "tweedegewas"geheel andere overwegingen geldendanvoor eenWageningen,datdefunctie heeftvaneenkernbedrijf ineenmodernebevolkingslandbouw. Het staatnuwel reedsvastdatdebehoefte aan,endemogelijkhedenvanandere gewassen,juist indezebevolkingslandbouw hetgrootstzijn.
Voor de lezersdienaar aanleidingvanhet inhoofdstuk5besprokene nog evensceptischgestemd zijn,kanwordengezegddatondernormale omstandigheden deexperimenteninditstadiumhaddenkunnenwordenafgeslotenmetdeopmerking:"Temoeilijken
nietveelbelovend".Daar staatdanechter tegenoverdatvoordeSurinaamse landbouw
inhetbijzonder envoorWageningenmogelijk inminderemate,deverbouwvanandere
gewasseneenabsolute noodzaakis,omuitdehuidige impasse tegeraken!
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voor het opwerpen van de ruggen met aanaarders,kan het best op een eer
ste regenval worden gewacht,par. 5.1.1.

de grond moet eerst over devolle diepte voldoende losenfynverkruimeld
zijn,par. 5.1.
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inzaai met getrokken of gedragen machines (brede ruggen), par.5.1.

inde polder vaak mislukkingen doordat de grond nog te grofkluiterig is
ennauwelijks een goed wortelmilieu kanvormen, par. 5.4.4.1.
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voor de onkruidüestrijding b i e d t de "premerge"-behandeling met h e r b i c i d e n
v o o r l o p i g nog de b e s t e mogelijkheden, p a r . 5 . 2 . 1 . 2 .

voor de oogst kunnen rijstcotabines worden g e b r u i k t , d i t i s z e l f s noodzakelijk, p a r . 5 . 3 -
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soja is een byzonder aantrekkelijkgewas,par. 5.4.1.2.

soja produceerde over een oppervlak van 30ha gemiddeld meer
kg/ha, par. 5.4.1.2.

dan 1200
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met soja z e l f s in de g r o t e regentijd goede r e s u l t a t e n , p a r . 5 . 4 . 1 . 2 .

v i g n a ' s passen b e t e r i n de k l e i n e regentijd, p a r . 5 . 4 . 1 . 3 .
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voor demachinale oogst is eenvoldoend grote lengtevanhet gewas noodzakelijk,par. 5.4.4.1.

vooral Sesbania is zeer goed bestand tegenwateroverlast, par. 5.4.1.8.
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VI.

ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN INPASSING DROGE GEWASSEN

Wanneerdeverbouwvanandere gewassen inrotatiemetrijsttechnisch enlandbouwkundigmogelijk is,komtdevraagnaarvoren ofdezeverbouwvoorhetWageningenbedrijf ook financieel aantrekkelijkenorganisatorischmogelijk is.Wekomenhiermededusterecht indefinanciële enorganisatorische problemenvanhetvraagstukbij
deverbouwvandrogegewassen.Vandeze twee facetten ishet laatstgenoemde hetbelangrijkst.Demogelijkhedenvaninpassingmetbetrekking totwerkverdeling,gebruik
vanmachines enwerktuigen,e.d.kunnenzogunstig ofmoeilijkzijn,dathierdoor ook
definanciëlekantvanhetvraagstuk verbetert ofverslechtert.Eenintensievergebruikvandemachineskantotgevolghebbendatdeuurtarieven kunnenwordenverlaagd.Aandeanderekantkan bijv.denoodzaakvanmeer chauffeursmetzichmede
brengendathetprobleemhuisvestingnogmoeilijkerwordtdanditreedsis.
6.1.DEINPASSING ORGANISATORISCH
Indehiervolgende paragraaf zalduseerstwordennagegaaninhoeverredebenutting
vanhetbraakareaal voordrogegewassen,organisatorischevoor-ofnadelenbiedt.In
par.6.2.zalwordenberekend watdeproduktiekosten ende inkomstenvanhettweedegewas zullenbedragen.
Deschrijver zalbijdehiervoornoodzakelijkeberekeningengeengebruikmakenvan
tehooggesteldeverwachtingen.Bijkomendevoordelen,zoalsdeverwachteproduktieverhogingvanrijstdoorhetdaaraanvoorafgaande drogegewas,debeterebenutting
vaninstallaties,machines enwerktuigen,e.d., zullendaaromnietwordenvercalculeerd.Zijzullenslechts alspuntenvanbelangwordengenoemd,diehet indepraktijkbereiktegunstigerkunnendoenuitvallen danwerdverwacht.Er zalwordenuitgegaanvaneenha-produktievoorrijstvan3000kgenvaneenbescheidenSoja-opbrengstvan600kg/ha. Metditdrogegewaswerd demeeste ervaring opgedaanende
vermelde opbrengsthiervan iszekerniettehooggeraamd.
Verder zullen onzebesprekingen zoveelmogelijkgebaseerd zijnopdenieuwesituatie,waarbijdeinzaaimetrijstbeter overdebeide seizoenenverdeeld is.Hiermedewerd in1961eenaanvanggemaakt.Daarvóórwashet gebruikelijk omindegrote
regentijd hetgehelepolderareaalmetpadi intezaaien eninde kleine regentijd
slechts eenderdegedeelte.Hetjaarlijksmetrijstingezaaide totale oppervlakzal
vrijwel ongewijzigd blijven.Ditiscirca8000ha.
6.1.1.De inpassing tijdensdegrondbewerking
Het isgebruikelijk omdevoorbraakvrijgekomenkavels tenminste eengrondbewerking tegeven.Hierdoorwordtdeuitdroging versneld endestoppel ofopslagvanpadizoveelmogelijkvernietigd. Circal/3 deelwordtmetCrotalaria alsgroenbemesteringezaaid.Zodradeweersomstandigheden endegrondgesteldheid daarvoorgeschikt
zijn,wordendebraakveldengereedgemaaktvoordedaaropvolgende inzaaimetpadi.
Wanneer debraakvelden zoudenwordenbenutvoorde inzaai metdrogegewassen,dan
zaldehiervoorbenodigde grondbewerking gemiddeld 8,2 trekkeruur perhavergen.Dit
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isruimhetdrievoudige vanwatvoorbraak ofinzaaimetCrotalariabenodigd is.
Hierkomtdusdevraagnaarvorenof:
a.hiervoorvoldoende tijd entrekkerskunnenwordengevonden;
b.doordeze inzaaimetdrogegewassen,degrondbewerking voorhetdaaropvolgende
rijstgewasniet inhetgedrangkomt.
De laatstevraag laatzichhetgemakkelijkstbeantwoorden;degrondbewerking komter
nietdoor inhetgedrang. Inhetalgemeenkannl.wordengezegd,datdeperiodewaarinhetdrogegewas tevelde staat,samenvaltmetderegentijd endus ongeschiktis
voorgrondbewerking.Ditgeldt inhetbijzondervoordegrote regentijd.Dekleine
regentijd wil daarentegennogwel eensuitvallen.Doordeaanwezigheid vaneengewaskandannognietmetdegrondbewerkingwordenbegonnen.Daartegenoverkanechterwordengesteld,datookdekleine droge tijdwel eensuitvalt.Hetbezwaarhiervan,de onmogelijkheidvangrondbewerking,weegtdan veelminder zwaarwanneerde
kavelsreedsvoorde inzaaimetdrogegewassen eengoedegrondbewerking ontvingen.
Daarbijkomtdatveldenmeteendrooggewasnaregenseerderbewerkbaar zijndankavels zonder enigevegetatie.
Vraag alaatzichveelminder gemakkelijkbeantwoorden daarhiervoor enigebereke'ningenvanhetbenodigde aantal trekkeruren eneenbesprekingvan de beschikbare
tijdnoodzakelijkzijn.
6.1.1.1.Hetbenodigde aantal trekkeruren
Alle onderd-elenvandegrondbewerking,hetopwerpenvanderuggeninbegrepen,kunnen
metderupstrekkerwordenuitgevoerd.Hetgaathiermede snellerengoedkoperdanmet
dewieltrekker.Wijbesprakenreedsdatdegrondbewerking voordrogegewassenmeer
urenvergtdanvoorrijst.Hetaantalbenodigde trekkerurenwordt echter ookbepaald
doorhetvoorgewas.Hetzalduidelijkzijndatdegrondbewerking voorrijstnasoja
veelminderurenvergtdandievoorrijstnarijst.Hierkanondermeerhetegaliserenachterwege blijven,omdatditreedsvoorde inzaaivanhetdrogegewasgebeurde.Tabel8geefteenoverzichtvanhetaantal trekkerurenbenodigd voor deverschillende onderdelenvandegrondbewerking,waarbijeenonderscheid gemaakt isnaar
voor-envplggewas.De cijferszijngebaseerd opdegegevensvan I960.Verdermoet
wordenaangetekend datdegenoemde getallennietabsoluut zijn.Hetplatrijdenvan
eenpadistoppel vergtbijv.0,4uurperha.Eenzelfdetijdisbenodigd voorhetplatrijdenvanopslag opdebraakvelden.Daar echternietalleveldenvanopslag telijdenhebbendochcirca50$,werdhetplatrijdenvoor "rijstnabraak"op0,2uurper
hagesteld.
Aandehandvandecijfersuit tabel8kannuwordenberekend dat,bijde oudeverdelingvan6000en2000harijstovervoor-ennajaarmeteengedeeltelijke inzaai
derbraakveldenmetCrotalaria,voordegrondbewerking benodigdzijn:
inhetvoorjaar:
2000harijstnarijst
=2000x4,5 = 9000uur
1000harijstnaCrotalaria =1000x2,8 = 2800uur
3 000harijstnabraak
=3000x3,2 = 9600uur
Totaalbenodigd 21400uur
inhetnajaar:
2000harijstnarijst
=2000
1000haCrotalarianarijst=1000
3 000habraaknarijst
=3000

=9
=3
=6

000 uur
100 uur
000 uur

modigdl 18

100 uur

x 4,5
x 3,1
x 2,0
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Tabel 8.Hetvoordegrondbewerking benodigde aantal trekkeruren
Grondbewerking
voor:

Rijst
na
rijst

Rijst
na
braak

Rijst
na
Crot.

Rijst
na
dr.gew.

Crot.
na
rijst

Dr.gew.
na
rijst

Braak
na
rijst

Trekkertype

Rups

Rups

Rups

Rups

Rups

Rups

Rups

0,4
1,5
1,2

0,2
1,2
0,6

1,2
0,6

1,2
0,6

0,1
0,5
0,8

0,1
0,5
0,6

0,1
0,5
0,4

0,1

Platrijden stoppel.
1ste egbewerking ..
2eegbewerking ....
3eegbewerking ....
4eegbewerking ....

Totaal aantaluren
voorgrondbewerking

4,5

3,2

2,8

0,4
1,5
1,2

0,4
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2

0,4
1,5

0,1
0,5

0,4

2,3

3,1

1,0

_

8,2

2,0

Zonderde inzaaivanCrotalaria ishetaantalrupstrekkeruren invoor- ennajaar
resp.21800en17000.Hieruitblijktdusdat inhetvoorjaar circa20-30$meer
trekkerurennoodzakelijk zijndan inhetnajaar.Ditisinhetgeheelniet inovereenstemmingmethetfeit;datdeomstandigheden voordegrondbewerking inhetnajaar,degrote droge tijd,veelgunstigerzijn.
Wanneernudeze8000harijst gelijkelijk overhetjaarwordenverdeeld,enalle
braakveldenvoordrogegewassenwordenbenut,bedraagthetaantalbenodigde trekkeruren:
inhetvoor-enna.jaar:
2000harijstnarijst
=2000x4,5 = 9000uur
2000harijstnadroge gewassen=2000x 2,3 = 4600uur
2000hadroge gewassennarijst=2000x8,2 =16400uur
Totaalbenodigd 30000uur
Ditgeeftweliswaar eenbetereverdeling overvoor-ennajaar,maareenverdereverkleining resp.vergroting zijngewenst,omdatde mogelijkhedenvoorhetdoenvan
grondbewerkingennueenmaal inhetnajaargroter zijn.Deschrijver isdaaromvoorstandervaneengrotepadi-eneenkleinedrogegewasseninzaai inhetvoorjaar,en
eenkleine padi-engrotedrogegewasseninzaai inhetnajaar.Eenverdelingvanbijv.
5000harijst+1000hadrogegewassen inhetvoorjaar en3000harijst+3000
hadrogegewassen inhetnajaar,zaleenaantal trekkerurenvergenvanresp.24100
en35900.Ditgeeftdusreeds eenveel aantrekkelijkerverdeling overdebeide seizoenen.Bovendienwordtdanhetbelangrijkstedeelvandedrogegewassen aangeplant
indekleineregentijd,hetseizoendatdaarvoorhetmeestgeschikt is.Hetbezwaar
isechter,datwijnuweer terugvallen ineensysteem waarbijeendeelderkavels
voordederde achtereenvolgende maalmetpadimoetworden ingezaaid,in ditgeval
1/12deel.Ditpercentage zalnoggroterwordennaargelang eengroterdeelvan de
8 000hapadi inhetvoorjaarwordt ingezaaid.
Deinvele opzichtenmeestaantrekkelijkeverdelingwordtverkregenbijeeninzaai
inhetvoorjaarvan4500hapadi+1500hadrogegewassen eninhet najaarvan
3 000harijst+3000hadrogegewassen.Hettotalemetpadiingezaaideareaalwordt
inditgevaldusvan8000 (l33$)tot7500(125$)verkleind. Erbehoevendangeen
kavelsmeervoordederde achtereenvolgende maalmetrijst teworden ingezaaid,en
degrondenblijvenlangerdroog,hetgeenzoweldeverbouwvanrijstalsookdievan
drogegewassen tengoedekomt.Hethierbijnoodzakelijke aantal trekkeruren zaldan
alsvolgtzijnverdeeld:
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inhetvoorjaar:
1 500harijstnarijst
3 000harijstnadrogegewassen
1 500hadrogegewassennarijst

1 500x4,5 = 6750uur
3 000x2,3 = 6900uur
1 500x8,2 =12300uur
Totaalhenodigd 25950uur

inhetnajaar:
1 5OOharijstnarijst
1 5OOharijstnadroge gewassen
3 000hadrogegewassennarijst

1 500x4,5 = 6750uur
1 500x 2,3 = 3450uur
3000x8,2 =24600uur
Totaalhenodigd 34800uur

Vandehiergenoemdemogelijkhedenkannudevolgende recapitulatiewordengemaakt
inzakehet inhetvoor-ennajaarbenodigde aantal trekkeruren.
oudesysteem:
6 000+2000harijstzonder Cro^alaria — 21800+17000uur
6 000+2000harijstmetwatCrotalaria— 21400+18100uur
mogelijkenieuwe systemen:
4 000+4000harijstmetdrogegewassen5000+3000harijstmetdrogegewassen4 500+3000harijstmetdroge gewassen

30000+30000uur
- 24100+35900uur
- 25950+34800uur

6.1.1.2.Hetbeschikbareaantal trekkeruren
Aaneenvast schema zalmenzichinWageningendoorhetwisselvallige klimaat,wel
nimmerkunnenhouden.Dit isdeafgelopen jarenwelvoldoende duidelijkgebleken.
Afhankelijk vandeweersomstandigheden tijdens degrondbewerking,zalmenvooral in
hetvoorjaarwatmeer ofminder drogegewassenkunnenzaaien,aangevuld metresp.
minder ofmeerrijst.Dedrie laatstgenoemde mogelijkhedenuitderecapitulatiegeveneenspelingsruimte van4000tot5000hapadi-inzaai inhetvoorjaar. Erkan
daninhetnajaar alshetware corrigerendworden ingezaaidmet4000tot3000ha
rijst.Menzal erechter steedsvoormoetenwakendatper jaarnietmeerdancirca
130$vanhetpolderareaal metrijstwordt ingezaaid,daar anders eentegroteachteruitgang indeproduktiesmoetwordengevreesd.
Hetvoorgaandebrengtmetzichmede,datvoordegrondbewerking inhetvoorjaar2430duizend trekkeruren,eninhetnajaar 30-36duizendurenmoetenwordengemaakt.
Dit isresp.9-36$en66-100$meerdanbijhet oude systeemrond I960aanurenvereistwas.
Uit tabel9kanwordenafgelezendat inapril enoktober I960resp.10,4en11duizend rupstrekkerurenwerdengemaakt.Indevoorgaande jarenwerdennoghogeremaandcijfersbereikt,dochhettrekkerparkwerd sedertdien ingekrompen.In1961waren33
rupstrekkersbeschikbaar,waarvan3stuks inreservewerdengehouden.Berekend op25
werkdagenpermaand en20draai-urenperdag,vertegenwoordigt dittrekkerpark een
capaciteitvanrond 15000trekkerurenpermaand.Daarbijkandannog overeenreservevan10$wordenbeschikt.Ofdeze capaciteitnuvoldoende is,wordtinhogematebepaald doordeweersomstandigheden,dusdoordebeschikbaretijd.
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Tabel9-Aantal gemaakte draai-urenbijderijstverbouw permaand indePolderWageningen,1958t/m I960
Rupstr.x 1000

Maand

Februari

Juli
Oktober
November
Totaal

Wieltr.x100

Combinesx100

1958

1959

I960

1958

1959

I960

3,4
4,9
12,3
10,2
4,8
1,0
1,3
1,4
5,2
19,5
6,7
1,7
72,3

3,0
7,4
5,1
10,0
2,9
1,0
0,4
1,0
1,5
8,1
6,2
1,0

1,5
6,3
7,8
10,4
2,2
1,2
0,7
0,8
2,1
11,0
4,8
1,3
50,1

5,7
5,5
11,3
9,0
9,5
4,6
5,2
6,6
16,5
15,1
10,2
6,4
105,4

5,6
9,3
11,0
10,5
10,1
4,2
1,5
5,2
11,4
9,6
8,9
5,0
92,4

3,5
4,5
11,4
11,4
6,8
20,7
1,0
5,9
13,0
7,7
9,1
7,3
102,1

47,6

Gemiddeld aantaluren

1958

1959

I960

0,1
46,0

1,1
29,9
0,9
0,1

27,5
1,3

25,5
88,5
4,5

18,4
65,6
19,3
1,1

22,8
62,0
0,7

164,6

136,3

114,2

perhainzaai:

9,6 | 8,1 | 6,4 | 1,4 | 1,2

1,2 | 2,2 | 1,7 | 1,4

6.1.1.3. Debeschikbare tijd
Tabel 10geefteenoverzichtvanbegin-eneinddatadergrondbewerkingenvoorrijst
endrogegewassen indejaren 1958t/m 196l.Daaruitkanwordengeconcludeerd:
a.datdeperiodenvangrondbewerking voorrijstendrogegewassenvrijwelsamenvallen;
b.datdebegin-eneinddatavoordrogegewassen jaarlijkszeer sterkuiteenlopen.Zij
wordennl.bepaald doorhetbeginvanresp.droge ennattetijd;
c.datbijderijstverbouw,begin-eneinddata inhoofdzaakwordenbepaald door het
momentvan oogsten eneersteinzaai.
Bijpuntbmoetnogwo.rdenaangetekend,datdehier gegevendataalleenbetrekking
hebben opdebewerkingenvanhetkleine60hagroteproefterrein,hefnatsteplekje"
vandepolder.Bijeeninzaai overdegehelepolderverdeeld,zullenbegin-eneinddatanogverderuiteenliggen.
Inpar.6.1.4. zal blijkendatdeoogstvandroge gewassen steeds circaéénmaand
vroegervaltdanderijstoogst.Degemiddelde groeiduurbedraagtimmers100dagentegen140voorderijst.Bijgunstigeweersomstandigheden kandus eerdermetdegrondbewerkingwordenbegonnen,danwanneer rijsthetenigeverbouwde gewas is.Daarbij
komtdatderijstvelden ophetmomentvanoogstennogtenatzijn.Dezeveldenmogen
nl.nietveel eerderdan2wekenvoordeoogstwordendrooggezet.
Tabel 10.Duurgrondbewerking voorrijstendrogegewassen
Najaar

Voorjaar
Droge gewassen
1958
1959
I960
1961

lu/2
15/1
6/2
ÏO/I

IO/4
6/5
15/4
20/5

( )=geenexacte opgavemogelijk.

Rijst
10/2-10/5)
10/2-10/5
'10/2-10/5J
afwijkend

Droge gewassen
8/9
30/9
1/8
30/9

15/11
28/11
3O/IO
30/II

Rijst
'1/9-I5/II]
I/9-I5/II,
tl/9- 15/11,
afwijkend
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Dekleine droge tijdvangtbeginfebruari aanenduurt totbegin april.Aangezien
methet oogstenvandedrogegewassenreeds injanuarikanwordenbegonnen, staan
onsdusgemiddeld 2maandenvoorgrondbewerking terbeschikking. Ondernormale omstandighedenkandusbijeencapaciteitvan 15000trekkerurenpermaand,voldoende
tijdwordengevondenvoordenoodzakelijke 24000-30000uren.Dit is trouwens
slechts9~36^meerdanvoor 1961indezeperiodereedswerdengemaakt.
Degrote droge tijd duurt3-4maandenvanhalf augustus toteindnovember,begindecember.Aangezienmetde oogstvandrogegewassenreeds einde juli ofbeginaugustuskanwordenbegonnen,is ookindegrotedroge tijdvoldoenderuimtevoorhetmakenvandenoodzakelijke30000-36000uren,ondankshet feit datditruim66100^meer is,danvoor 1961vereistwas.Hieruitblijktnog eens temeerhoeongunstighet oude systeemwasm.b.t.deverdeling dernoodzakelijketrekkerurenvoorde
grondbewerking.
6.1.1.4.Debeschikbarewerktuigen
Uithetvoorgaande isgeblekendatvoldoende rupstrekkers aanwezig zijn,dochdatdezebijdeverbouwvandrogegewassen opdebraakvelden intensiever zullen moeten
wordengebruikt.Dereedsbestaande piekenindearbeidskrommenzullennietzozeer
wordenverhoogd danwel aanzienlijkverbreed.Deze situatiekanslechts eenverbeteringbetekenen.
Metuitzondering vandeaanaarders zijnalleanderewerktuigenvoordegrondbewerking eveneens involdoende aantalbeschikbaar.Hetopwerpenvanderuggenkanalleen
overdagwordenuitgevoerd. Bijeencapaciteitvanéénhaperrupstrekkeruur,kaneen
trekkerperdagdus 10haopruggenbrengen.Evenalsde inzaai zouditwerk incirca3wekenmoetenwordenvolbracht. De capaciteitpertrekker bedraagt dancirca
180ha.Voor eengrootstmogelijke inzaaivandrogegewassen,3000hainhetnajaar,
zullendustenminste 17stellenaanaardersnoodzakelijkzijn.
De opWageningen aanwezige rupstrekkers zijnechternietuitgerustvoorhetdragen
vaneenzgn.werktuigenbalk,hetgeen deaanschafvanhydraulischehefinrichtingen
noodzakelijk zoumaken.De aanaarders zijnechter ooknoodzakelijk bijdeverpleging
vanhetdrogegewas,enditwerkkanalleenmetwieltrekkerswordenuitgevoerd.Het
isdaarom aantrekkelijker omookhet opwerpenvanderuggenmetwieltrekkersuitte
voeren.Dezekunnenhetwerkbijna evensnelverrichten alsderupstrekkers.Deaanschafvan25stellenaanaardersvoorwieltrekkers isdanvoldoende.Inpar.6.1.3.1.
zal echterblijkendatniethetopwerpenderruggen,maardeverpleging bepalend is
voorhetaantalnoodzakelijkewieltrekkers metaanaarders.Hetopwerpenvanderuggenmetwieltrekkers heeft totgevolg dathetgrootste aantal benodigde rupstrekkerurenmet3000kanwordenverlaagd.
6.1.1.5- Samenvatting
Resumerend kanwordengezegddatdeverbouwvandroge gewassenvoorwatbetreftde
grondbewerking,zichbijzonder goed laatinpassen.Het isbovendiendeenigemogelijkheid om:
a.t.a.v.dekleine engrotedroge tijdtoteenaanzienlijk gunstigerverdelingder
noodzakelijke trekkeruren tekomen;
b. toteen intensievere benuttingvandebeschikbare rupstrekkers tegeraken,door
eenverbreding vandereedsbestaande arbeidspieken enzondereenverhogingdaarvan.
Hetzaldanechternoodzakelijk zijndatvoordegroteregentijd,eengrotepadi-en
kleinedrogegewasseninzaaiwordtgenomen,envoorhetnajaar,eenkleinepadi-en
grote drogegewasseninzaai.Het jaarlijksmetpadi ingezaaide oppervlak zalechter
nietmeerdancirca 130^vanhettotalebeschikbare areaalmogenbedragen.
6.1.2.De inpassing tijdens deinzaai
De inzaaivandrogegewassenkandoorhetgebruikvanruggen alleen metwieltrekkerswordenuitgevoerd.Zoals inpar.5.1.1.reedswerdbeschreven,zijnwijbijde-
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ze inzaaibijzonder sterkweersafhankelijk. Nattegrondenzijn onbegaanbaarvoor
wieltrekkers.Wijzullendus over eenrelatief grote inzaaicapaciteitmoetenkunnen
beschikken,zodatwanneer de omstandigheden daarvoorgeschikt zijn,hetgehele areaal ineenzokortmogelijke tijdkanworden ingezaaid.Alsmaatstafkanwordengesteld dathetgehele intezaaienareaalbinnen 3wekenmoetkunnen wordenafgewerkt.
Wanneerdagennachtwordtgewerkt,kunnenmetééntrekkerperdag20hawordeningezaaid.Voorhetgrootstmogelijke intezaaienareaalvan3000hadienendusten
minste 8wieltrekkers enzaaimachines beschikbaartezijn.Hetaantalbenodigde trekkers isduskleiner danvoorhetopwerpenvanderuggennoodzakelijk is.Voordeinzaaizelf,dienendus circa 10zaaimachines tewordenaangeschaft.
Uittabel 11blijktdatookdeperiodevaninzaaivrijwelsamenvaltmetdievoorde
rijst.Voor deinzaaivanpadiwordtechtergebruikgemaaktvanrupstrekkers enzgn.
centrifugaalstrooiers,zodatditsamenvallengeenmoeilijkhedenmetzichmeebrengt.
Resumerend kanduswordengezegd dat ookde inzaai,de inpassingvandroge gewassen
niet indeweg staat.Erzullen slechtseentiental zaaimachinesmoetenwordenaangeschaft.Ditzouzelfshetvoordeelmetzichmeebrengen,datopveldenwaar ditmogelijk is,opzeerbeperkte schaal depadinueveneens oprijenkanwordengezaaid.
Daartoe ontbrakentotnutoe degeschiktemachines.
De schrijververwacht nl.datonderbepaalde omstandigheden depadiproduktiesnog
kunnenworden opgevoerd,door oprijen tezaaien.Hetgewaskrijgthierdoor nl.meer
lichtenlucht.Vooral dit laatstekanvanbelang zijnterbeperkingvandeaantastingdoorschimmels.Hetishiernietdeplaats omlangerbijditonderwerp stilte
staan.Wijvolstaan slechtsmetde opmerking datrijenzaai bijde padiverbouwin
veel landen,vooral indeV.S.wordttoegepast.
Tabel 11.Duur inzaai-periode drogegewassenenrijst
Najaar

Voorj aar
Droge gewassen
1958
1959
I960
1961
6 1.3.De im

14/3-10/4
13/3-IO/5
1/4.-I5/4
18/4-27/5

Rijst
3I/3-IO/5
I6/3- 3/5
21/3- 1/5
abnormaal

Rij.3t

Droge gewassen
20/1O - 3/12
3/11 - u/12
18/10 - 29/II

20/1O27/IO21/IOI6/1O-

passing tijdensdev

erpleging
Deverzorging vanhetdrogegewaskan,integenstelling totdievoorderijstverbouw,nietwordengeschematiseerd. Bijderijstverbouwkunnendebelangrijksteonderdelenvandeverzorgingvolledig perdatawordenvastgelegd.Zo ishetgebruikelijkdatdevelden35dagennainzaaiwordendrooggezetvoorde eersteonkruidbestrijding enbemesting. Detoedieningvandemestgiftvalt opeenleeftijd van45
dagen.Drie dagen laterwordendeveldenweer onderwatergezet.Opeenleeftijdvan
58dagenwordthetwatervoordetweedemaal afgelaten.Indienditnoodzakelijkis,
kanop65dagenvoordetweedemaalwordenbemest.Tweedagen laterwordtweerbevloeid totdat op125dagendeveldendefinitiefwordendrooggezet.
De oogstvalt op140-150dagen.Tussentijdswordendeveldenalnaargelangditnoodzakelijk is,met insecticidenbespoten.
Dankzijditvaste schemakanvrijnauwkeurig wordenbegroothoeveelman-entrekkerurenbenodigd zijn.Hetvergemakkelijkthetmakenvandezonoodzakelijke"bedrijfsplanning".
Helaas isditvoordeverbouwvandroge gewassennognietmogelijk.Deweersomstandighedenzijno.a. ophetmomentvaninzaai,endemogelijkhedenvan eenmechanische
verpleging,vannog teveel invloed.Inpar.5-2.1.werd reedsuiteengezet datvooraldebestrijding van onkruidenhiernogeenmoeilijkpuntvormt.Vooral indegro-

4/II
lO/ll
3/II
4/II

102
Tabel 12.Hetvoorde

verplegingbenodigde aantal rups-enwieltrekk«

Deverzorgingvan:

Rijst

Rups- ofwieltrekker:

R

W

0,4 +Schoffelen

-

+-

Onderhoud terrein ....

1,0+0,4 + 0,3
0,2+ 0,3
0,5 + 0,4

Totaal aantaluren ...

2,5+ 1,0

Diverse transporten ..

Crotalaria
R

W

0,4 +- +0,5 +- + 0,3
- +0,5 + 0,4
1,4 + 0,7

ïruren

Drogegewassen
R

W

+ 1,0
+ 5,0
+ 1,0
0,4+ 0,3
- + 0,3
0,5 + 0,4
0,9 + 8,0
-

Braak
R
-

W
+++++-

0,5 + 0,4
0,5 + 0,4

teregentijd regenthet tijdens degroeivanhetgewas,nogvoortdurend.Hetgebruik
vanmachines isdannietmogelijk;menmoetmethandwerkvolstaan.Daarom isdeverplegingnogdemeestarbeidsintensieve periode,tijdensdeverbouwvandrogegewassen.Gelukkigkandeverzorgingvanhet rijstgewasmeer enmeerwordengemechaniseerd.Voordetoedieningvaninsecticiden enkunstmest inopgelostevorm, wordt
steedsmeervanrupstrekkersgebruikgemaakt.Hierdoorwordtbijderijstverbouwhet
meestarbeidsintensieve deelmeernaardeperiodevangrondbewerkingeninzaaiverschoven.
Indehiernavolgendeparagrafenzullendenoodzakelijkeaantallentrekkers,werktuigenenarbeidersmeer indetailwordenbesproken.
6.1.3-1.Hetbenodigde aantal trekkersenwerktuigen
Voorzoverdeverplegingmechanischkanwordenuitgevoerd,zijnalleenwieltrekkers
bruikbaar.
Tabel 12geefteenoverzichtvanhetbenodigde aantal trekkeruren, gespecificeerd
naardeverschillende onderdelen.Hieruitblijktdatvoordevolledigeverzorgingvan
deaanplant0,9 rups-en8wieltrekkerurenperhabenodigd zijn.Hiervanzullencirca4wieltrekkeruren reeds indeeerstemaand nade opkomstvanhetgewasbeschikbaarmoetenzijn.Indezemaandmoetenkorteperiodenvandroogtewordenuitgebuit
voordebestrijdingvan onkruiden.Vooral tijdensdeze schoffelwerkzaamhedengeldt
het "BijdtUwTijd".Erzalduswaarmogelijk,ook 'snachtsmoetenwordengewerkt.
Omaandeveiligekantteblijven,wordtgesteld datnietmeerdan20bruikbaredagenbeschikbaar zijn.Hierinkunnenduspertrekker400draai-urenwordengemaakt.
Eengrootstmogelijke inzaaivan3000hadrogegewassenvergt 12000uren in de
eerstemaand naopkomst.Erzullendus 12000:400=30wieltrekkersmet aanaarders
beschikbaarmoetenzijn.Datis5trekkersmeerdanvoorhetopwerpenvanderuggen
noodzakelijk bleek (ziepar.6.1.1.4.) enhetdrievoudigevanhetaantaldatvoor
de inzaaibeschikbaarmoestzijn(ziepar.6.1.2;).Metditaantalvan30wieltrekkerswordendustevensgrondbewerking eninzaaiveiliggesteld.
Indepolderwareneinde 1961reeds 10bruikbarewieltrekkers beschikbaar. Omeen
benuttingvanhetgehelebraakareaalmetdrogegewassen mogelijk temaken,zullen
dusrond 20wieltrekkers en30stellen aanaardersmoetenwordenaangeschaft.
Voordebestrijdingmet insecticiden,voorhetdoodspuitenvanhetgewasenvoorde
bemesting dienenverdernogenkele spuitmachinesenkunstmeststrooiers te worden
aangekocht.Ditaantal isechterzoklein,dathetverderbuitenbeschouwingwordt
gelaten.
6.1.3-2.Hetbenodigde aantalmanuren
Omdatdeverpleging hetgrootste aantal extrawieltrekkers noodzakelijkmaakt, en
dusextrabestuurders,enomdatdithetmeestarbeidsintensieve gedeeltevormtbij
deverbouwvandrogegewassen,dienenwijhier ookhetarbeidersvraagstukinbeschouwing tenemen.
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Wijzouden,evenalsditvoordetrekkerurenwerd gedaan,ookvoorhetbenodigdeaantalmanuren eenvolledige specificatiemoetengeven.Ditisvoordeverbouwvanrijst
inderdaadmogelijk,dochwijvolstaanmetdeopgave datWageningenin1961overéén
arbeiderper30ha landkonbeschikken. Voordeverbouwvandrogegewassen iseen
dergelijke specificatienogmoeilijk tegeven.Enigehouvastkanwordengevondenin
hetgegevendatvanhetproefbedrijf circa5arbeiders eenoppervlakmet80hadrogegewassenverzorgden.Deze 5arbeidersmaaktenperjaar5 x 2 400=12000uren,
enverzorgden2x80=160haaanplant.Hieruitkanwordenberekend datéénhadrogegewassen circa75manurenvergt.Bijonzeberekeningenwerd ditop80gesteld.
Voor derijstverbouwkan opbasisvan 1manper30haland,dat is40harijstaanplant,wordenberekend dat1harijst60manurenvergt.Hetpraktijkcijfervoor 1961
was 55manuren.
Opbasisvan onsgegevendat1mancirca30harijstaanplanten20hasoja-aanplant
van inzaai t/m oogstkanverzorgen,kannuwordenberekend datvooreengrootstmogelijke inzaaimetdrogegewassen inhetnajaarvan3000ha,250arbeiders benodigd zijn.Hetbeschikbare aantal zaldusmetmaximaal 25$moetenwordenverhoogd.
Zonder twijfelvormtditvoorhetWageningenprojectinzijnhuidigevormvanorganisatie,eenhaast onoverkomelijkbezwaar.Ditzal inpar.6.3- nognader tersprakewordengebracht.Hetzalduidelijk zijndathethierbijvangrootbelang zalzijn,
hoedewerkgelegenheid voordeze 250arbeiders overhetjaarverdeeld zalzijn.
Resumerend kanduswordengezegd datjuistdeverpleging,doordehiervoornoodzakelijkevergroting vanhetaantalwieltrekkers enarbeiders,eeninpassingvanhet
droge gewas zeerbemoeilijkt.
6.1.4.De inpassing tijdensdeoogst
Eenverkleining vande6000hagrote rijstaanplantinhetvoorjaar eneenvergrotingvande2000hagrote aanplant inhetnajaar,zalniet totgevolghebbendat
hetaantalmaaidorserskanwordenverkleind.Hoedieverdeling ook is,omorganisatorische redenendientde oogstcapaciteit circa 1000haperweek teblijvenbedragen.Ditiso.m.eengevolgvanhetstrevennaareenkorterijstlozeperiode tussen
de laatste oogstendeeersteinzaai.
Tabel 13geeftdebegin-eneinddatavandeoogstperiodenvoorrijstendrogegewassen.Hieruitblijktdatde oogstvanrijstvrijwelgeheelnadievandedrogegewassenvalt.Dit isinhoofdzaak eengevolgvandeveelkorteregroeiduur.
Tabel 13- Duur oogstperiode drogegewassenenrijst
Voorjaar
Droge gewassen
1958
1959
I960
1961

5/1
4/1
4/1
9/1

25/2
5/2
15/3
1/3

Najaar
Rijst

27/2
25/2
9/3
3/3

27/3
18/3
26/4
30/3

Drogegewassen
25/6
20/7
22/6
23/8

5/8
IO/8
21/7
8/9

Rijst
18/8- 5/10
7/8-21/1O
8/8- 7/IO
abnormaal

Aangezienhetmetdrogegewassen intezaaienareaal altijdkleinerisdanhetgrootsteoppervlakmetrijst,hetaantal combine-urenvoordrogegewassennietgroteris
danvoor rijst,ende oogstvandrogegewassenaltijdvóórdievande"rijstvalt,is
hetaantalbeschikbaremaaidorsers ruimvoldoende.Hetgrotevoordeel isjuist,dat
bijeenvolledigebenuttingvanhetbraakareaal voordrogegewassen,deoogstmachinesminstens40$meerdraai-urenkunnenmaken.Doordesnellevorderingen indetechniek,komen steedsbeteremachinesbeschikbaar,diehetwerk sneller,beterengoedkoperkunnenuitvoeren. Dit isdanookderedenwaarom tegenwoordigveelmachines
vroegtijdig moetenwordenafgeschreven.Eengroter aantaldraai-urenper jaarkan
aanzienlijkeverlagingenvanhetuurtariefmogelijkmaken.
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Ookdeaanwezigedrooginstallaties zijntijdensde oogstvanhetdroge gewasvoor
drogingvanhetproduktbeschikbaar.Hetzelfdegeldtvoordeopslagruimte,al zaldezelaatsteweer tijdigvoorderijstopslag vrijmoetenwordengemaakt.
Resumerend kanduswordengezegd datdeverbouwvandrogegewassen metbetrekking
totde oogstgeenenkelemoeilijkheid metzichmeebrengt.Hetkandaarentegenveel
bijdragen toteenrendabeler gebruikvanoogstmachines.drooginstallaties,bergingsentransportmiddelen.
6.1.5- Deverdelingvanhetbenodigde aantalmanuren
Inpar.6.1.3-2.werdber
beschikbare arbeidersmet
nagegaanhoedewerkgeleg

ekend datvoordeverbouwvandrogegewassen het aantal
25^zoumoetenwordenvergroot tot250.Erzalnuworden
enheidvoordezearbeiders overhetjaarzalzijnverdeeld.

Tabel 14geeftnogeense
deverbouwvanrijstend
benodigde trekkerurenvri
Ditgeldtdus ookvoorhe
tertebedenkendatdepe
vanverpleging,vooralbi
kleiner,doordeveelkor

enoverzichtvanhetaantal trekker-enmanuren,datvoor
rogegewassenbenodigd is. Hieruitblijktdathetaantal
jwelgelijkovergrondbewerking enverplegingverdeeldis.
tbenodigde aantal chauffeururen.Wijdienendaarbijechriodevangrondbewerking veelkorterduurtdandeperiode
jrijst. Bijdrogegewassen isdezeverhouding relatief
teregroeiduur.

Tabel 14.Het totaal aantalbenodigdemachine-enmanuren
Voor:
Wieltrekkers
Rupstrekkers
TOTAALTREKKERUREN
Maaidorsers
Jeep-km
Buitenboord-km
Manuren
Trekkeruren grondbewerking
Trekkerurenverpleging ....
TOTAALTREKKERUREN

Dr.gew. Braak
na
na
rijst
rijst

Rijst
na
rijst

Rijst
na
braak

Rijst
na
crot.

Rijst
na
dr.gew.

Crot.
na
rijst

1,0
7,0
8,0

1,0
5,7
6,7

1,0
5,3
6,3

1,0
4,8
5,8

0,7
4,5
5,2

8,0
9,1
17,1

0,4
2,5
2,9

1,5
14
4
55

1,5
14
4
55

1,5
14
4
55

1,5
14
4
55

5

1,3
14
4
80

3
8

4,5
3,5
8,0

3,2
3,5
6,7

2,8
3,5
6,3

2,3
3,5
5,8

8,2
8,9
17,1

2,0
0,9
2,9

15
3,1
2,1
5,2

Eenenanderheefttotgevolgdatdearbeidskromme voor trekkers2duidelijke piekenvertoont,die samenvallenmetdeperiodenvanoogstengrondbewerking.Ditkomt
bijzonder fraai totuiting infiguur7- Inpar.6.1.1.5merktenwijreeds opdatde
verbouwvandrogegewassenveelmeereenverbreding vandezearbeidspieken totgevolgzalhebben,daneenverhoging. Wathier overdetrekkerurenwordtopgemerkt,
geldteveneensvoorhetaantal arbeidsuren,voor zover ditbetrekking heeft opde
chauffeurs.
Voorhet overigedeelder arbeidersuren zaldebehoeftehieraanjuist hetgrootst
zijntijdensdeverpleging vanhetdrogegewas.Bijderijstvïrbouwisdeperiodevan
verpleging hetminst arbeidsintensief.Ditkomt ondermeer totuiting infiguur8.
Integenstelling totvroeger,wordtopWageningenbijderijstverbouwnogmaarweiniggebruikgemaaktvanaannemers.Hetaantalgemaakte overuren ishierduseengoedemaatvoorhetverloop indearbeidsintensiviteit.De indezelfde figuurweergegeven curvevoorhetaantal overuren,doordearbeidersvanhetproefbedrijfgemaakt,
ishierhelaasnietmaatgevend voordewerkelijke toestand. Het aantal overuren
heefthiernl. ookbetrekking opdeaanplantingenmetboomgewassen.Hiervoormoest
juistinperiodenvandroogtewordengewerkteningeplant.

AANTAL OVERUREN

MAANDREGENVAL IN M.M.

DEC. | JAN. ] FEB. | MRT. | APR. ! MEI | JUN. I JUL. | AUG. | SEP | OCT. [ NOV. | DEC. ] JAN

Fig. 7.De relatieve verhouding inhet aantal henodigde trekkeruren voor
rijst (polder)endroge gewassen (40)
EKKERUREN

AANTAL TREKKERUREN AFD. GO. ( x 5 o )

I 5.000
MAANDREGENVAL IN M.M

DEC', JAN. ! FEB. ; MRT. | APR. | MEI. | JUN. , JUL. | AUG. | SEP. | OCT. ] NOV. } DEC. [ JAN.

Fig. 8.De relatieve verhouding inhet aantal benodigde manuren voorrijst
(polder)endroge gewassen (90)
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Resumerend kanduswordengezegd datmagwordenverwacht datdeverbouwvandroge
gewassentotgevolg zalhebbendatdebeschikbare arbeidsurenmeergelijkmatigover
het jaarwordenverdeeld.Denoodzaakvanhetmakenvan overurenkandoorhetgrotereaantalbeschikbare arbeidersmisschien zelfskomentevervallen.
Voordevolledigheid moge intabel 15nogeenoverzichtworden gegevenvanbegin-r
eneinddatavoor degrondbewerking,inzaai enoogstbijdeverbouwvandrogegewassen.Zijhebbenallebetrekking opdeervaringen,opgedaanophetproefbedrijfzelf.
Bijeenoverdegehelepolderverspreideverbouw,haddenbegin-eneinddataongetwijfeldverderuiteengelegen.Dezegegevens illustrerennog eensdateenopdatumafgestemde "planning"voordroge gewassennietmogelijkis.
Tabel 15- Begin-eneinddatavoorgrondbewerking, inzaai enoogst bijverbouwvan
drogegewassen ophetproefterreinG.0.
Grondbewerking
Voorjaar
1957
1*958
1959
I960
196I

Najaar

IO/2-IO/4
I5/I- 6/5
6/2-I5/4
IO/I-20/5

l/lO-lo/ll
8/9-I5/1I
3O/9-28/II
1/8-30/iO
30/9-30/II

Oogst

Inzaai
Voorjaar
14/3-IO/4
I3/3-IO/5
1/4-I5/4
I8/4-27/5

Najaar
20/IO-5/II
20/IO-3/12
3/1I-II/12
I8/1O-29/II

Voorjaar
5/1-25/2
4/1- 5/2
4/I-I5/3
9/1-I/3

Najaar
25/6- 5/8
20/7-IO/8
22/6-21/7
23/8- 8/9
22/6- 8/9

6.2.DEINPASSINGFINANCIEEL
De inpar.6.1.2. aangetoondenoodzaakvanhetaantrekkenvan25$meerarbeidersen
deaanschafvan 20wieltrekkers,30stellen aanaarders,10zaaimachines enenkele
spuitmachinesheeftzonder twijfel zijnfinanciële consequenties.Daartegenoverkan
wordengesteld datdebeterebenuttingvandebeschikbare apparatuur enhetnuttigergebruikvandegrond grotevoordelenmetzichmeebrengen.De financiëlegevolgenhiervan latenzichinvelegevallenhelaasmoeilijkofnietberekenen.Hoemoeilijkdergelijke berekeningenwelzijn,heeftdegeschiedenisvanhetWageningenprojectwelbewezen.
Tabel 16.Uurtarieven enprijzenopWageningen 1961
Rupstrekkers
Wieltrekkers
Combine
Jeep
Buitenboordmotoren
Padi-zaad
Soja-zaad
Crotalaria-zaad
Kunstmest-ZA
Insecticiden/herbici den
Wijzullen inhethi
voorrijstendroge
gen.
Daarnakanwordenge
kevraag,ofdebenu
ookfinancieel aantr

Caterpillar D4peruur
Sf 9>00
MasseyFerguson35/65peruur
Sf 3,50
MasseyFerguson92peruur
Sf 23,00
perkm
Sf 0,25
transportperkm
Sf 0,30
perkg
Sf 0,22
perkg
Sf Sf 0,40
Sf 0,15
perkg
Sf 0,10
perkg
Sf 3,00
per liter
ernavolgendenutrachtenteberekenenwat de produktiekosten
gewassen zullenbedragen,enwatdezeproduktenkunnenopbrentrachteenantwoord tegeven opdeuiteindelijkmeestbelangrijttingvandebraakveldenvoordrogegewassen voor Wageningen
ekkelijkis.

6.2.1. De opWageningengeldende tarievenenprijzen
Tabel 16geefteenoverzichtvandeverschillende tarieven,zoalsdievoor 1961van
krachtwaren.Hetgemiddelde arbeidersloon konvoordatjaar,inclusiefdesociale
voorzieningen,opSf0,65 peruurwordengesteld.
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Voordebepalingvanhetuurtariefvoordetrekkers,werddevolgendeberekeninggemaakt.Aanschafprijsrupstrekkerbedraagt rondSf24000,-. De trekkerwordt na
10000draai-urenafgeschreven. Eenwieltrekker kost Sf7000,-,afschrijvingna
4 800draai-uren.Wijkrijgendandevolgende specificatie:
Rupstrekker

Wieltrekker

Afschrijving.
Reparatie ....
Brandstof
Smeermiddelen

Sf 2,40
Sf 3,20
Sf 1,50
Sf 0,40

Sf 1,45
Sf 1,05
Sf 0,75
Sf 0,25

Kostenperdraai-uur
Kostenwerktuigen ...

Sf 7,50
Sf 1,50

Sf 3,50
Sf-

Sf_2iQQ

Sf_2x50

Uurtarief

Devaste lastenperhagrond omgerekend kunnenalsvolgtwordengespecificeerd:
Algemeenbeheer ....
Grondgebruik
Gebouwenenloodsen
Waterhuishouding ...
Gemaalkosten

Sf
Sf
Sf
Sf
Sf
Totaal

25,65,13,17,15,-

Sf135,-

6.2.2.Deproduktiekostenperhaaanplant
Inpar.6.1.1.1.werd hetvoordegrondbewerking benodigde aantal trekkerurenuitgerekend.Daarbijbleek datdezeaantallenzeer sterkuiteenlopen en afhankelijk
zijnvanhet intezaaiengewas,envanhetgewasdatvoordegrondbewerking tevelde stond.Bijdeberekening vandeproduktiekosten perhazaldaarmededusrekening
moetenwordengehouden.
Tabel 17geeftnog eenglobaal overzichtvandebenodigdematerialen. Aandehand
vandezegegevens endieuittabel8,12en14kunnen de produktiekosten perha
aanplantwordenberekend.
Tabel 17.Debenodigde materialen
Gewas
Kunstmest
Insecticiden+herbiciden ...
Totalekosten

Rijst
100kg
180kg
5L
Sf55,-

Crotalaria
40kg
2,5L
Sf 13,50

Droge gewassen
40kg
100kg
5L
Sf41,-

Tabel 18geeftdaarvaneen overzicht.Hetmeestinhet ooglopend zijndehogekostenvoor oogstenlonen.Voor dedrogegewassenzijndekostenvoor grondbewerking
enlonenhoog,vergelekenmetdievoorderijstverbouw.
Alvorensverdereberekeningen tekunnenmakenvandetotalekostenperhabijverschillendeverdelingenvanhetrijstareaal overvoor-ennajaar,alofnietgecombineerdmetdeinzaaivandrogegewassen,dienennog eerstderijstprodukties tewordenbesproken.

Braak

P.M.
Sf-
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Tabel 18.Deprodukt
Gewas
Grondbewerking ....
Verpleging
Oogst
Loon
Tot.mach.kosten...
Tot.prod.kosten ...
AfgerondSf

iekosten voorrij stendro
Rijst
na
rijst

Rijst
na
braak

Rijst
na
crot.

gegewassen
Rijst
na
dr.gew.

Crot.
na
rijst

Dr.gew.
na
rijst

Braak
na
rijst

27,90
15,05

73,80
36,10
29,90
4,70
41,00
52,00
144,50

18,00
5,90

40,50
26,00
34,50
4,70
55,00
35,75
105,75

28,80
26,00
34,50
4,70
55,00
35,75
94,00

25,20
26,00
34,50
4,70
55,00
35,75
90,40

20,70
26,00
34,50
4,70
55,00
35,75
85,90

1,25
13,50
9,75
44,20

196,45
196,00

184,75
185,00

181,15
181,00

176,65
177,00

67,45
67,00

237,50
238,00

0,75
5,20
29,65
29,85
30,00

6.2.3.De opbrengstenperhaaanplant
Zoals reedswerd afgesproken,zullendeproduktiesvandrogegewassen overeenkomen
metdievan tenminste600kgsoja/ha.Hetisgeenszinsuitgeslotendatbijeenregelmatigevruchtwisseling hogereproduktieskunnenwordengehaald.Deze 600kgzijn
gebaseerd opderesultatenmetSoja,opveldenwelke niet opdeverbouwvandroge
gewassenwerdenvoorbereid.
Voorrijstwerd deproduktie op3000kg/hagesteld.Ookhier zulleneventueleproduktieverhogingen doorhetdrogegewasnietwordenvercalculeerd,engelijkworden
gesteld aandie,welkemetCrotalariabereikbaar zijn.Deproduktieverlagingen door
deeraanvoorafgaande rijstgewassen wordenwel inaanmerking genomen.Hieromtrent
staanonsnl.zeerbetrouwbaregegevens terbeschikking.Deervarings-cijfershebbenonsgeleerd datdeproduktie nabraakrond 3000kgbedraagt ennaeenmaal en
tweemaal rijstresp.2500en2000kg/ha.
Aandehandvandezehulpcijfersendegegevensuit fig.2kannuvooreenpadi-inzaai invoor-ennajaar overresp.100$en33$vanhetoppervlak worden berekend
dat:
a.degemiddelde opbrengstperhahoofdgewas
( l / 3 x 2 000+ 2 / 3 x 3 000)
b.degemiddelde opbrengstperhanagewas
(ziegegeven)
c.degemiddelde opbrengstperhaland
( 1 / 3 x 2 000+ 1 / 3 x 2 500+ 2 / 3 x 3 000)
d.degemiddelde opbrengstperhainzaai
( 3 / 4 x 3 500kg)
Uitde intabel 19vermeldeinzaaiI96Okannuwordenberekenddat:

2667kgbedraagt
2 500kgbedraagt
3 500kgbedraagt
2625kgbedraagt

enopbrengstgegevens over dejaren

a.degemiddelde opbrengstperhahoofdgewas
(N :K)
b.degemiddelde opbrengstperhanagewas
(0:L)
c.degemiddelde opbrengstperhaland
(P :K)
d.degemiddelde opbrengstperhainzaai
(P :M)

2608kgbedroeg
2 53Ikgbedroeg
3 379kgbedroeg
2 590kgbedroeg.

Hieruitblijktdatdetheoretische cijfersvrijgoed overeenkomenmetdepraktijkcijfers.Deaangenomen opbrengstenvan3000kgnabraak;2500kgna1xrijsten
2 000kgna2xrijst,zijndusvrijgoed inovereenstemming methetwerkelijkeproduktieverloop.Bovendienlatendezecijfersheelduidelijk ziendatdetweede inzaai
inhetnajaar inderdaad nietminder opbrengtdandevoorjaarsinzaai.Degemiddelde

I954t/m
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opbrengstvanhetnagewas (2531kg)iszelfs ietshogerdanoptheoretischegrondenkanwordenberekend,wanneerbeide opbrengstengelijkwaren (2500kg).Vandaar
dat ookdegemiddelde opbrengstvanhethoofdgewas (2608kg)lager isdanberekend
(2667kg). Ditiseenzeer fraaie bevestigingvan onze zienswijze (par.2.4.2.2.)
dateenmeergelijkeverdelingvandepadi-inzaai overvoor-ennajaar,nietbehoeft
tewordenafgeraden opgrondvaneenminder gunstige daglengte ofandereklimaatsfactoren inhetnajaar.
Tabel 19- Ingezaaide oppervlakte enopbrengstenvan rijst over de jaren 1954t/m
I960;WageningenPolder
Ingezaaid oppervlak

Jaar
Hoofdgewas (A)
1954
1955
1956
1957
1958
1959
I960
Totaal

Tot,per jaar (C)

Tussengewas (B)

966,10
2 178,26
5018,49
7307,32
7408,88
7 889,47
8 228,37

515,20
236,28
1039,49
1488,36
1490,08
1981,41
2 348-,18

450,90
1941,98
3 979,00
5818,96
5918,80
5908,06
5880,19
29897,89(K)

9 099,00(L)

38996,89 (M)

Totale opbrengst inkgper inzaai
Hoofdgewas (ü)

Tussengewas( E )

I954
1955
I956
1957
1958
1959
I960

1227848
5776859
10305610
14545813
16158323
14477416
15489518

727111
608292
1619839
3 963503
3 747451
4 118313
8 243605

Totaal

77981387(N)

Tot.per jaar( F )
1954959
6 385151
11925449
18509316
19905774
18595729
23733123
101009501 (P)

23028 114(0)
Opbrengst inkgperha

Hoofdgewas
D :A
1954
1955
1956
1957
1958
1959
I960

Tussengewas
E :B

Perhain
F :C

saai

Perhaland
F :A

2663 4
2 515 4

2024
2932j i
2376
2533
2687 } i

2 450

2 078

2 357

—
3 288
2997
3 181
3363
3 114

2634

3 510 4

28843 i

4 036 4

2 723 4
2975 4
2590
2500

2 730 4

1411
2 574 4
1558

0pm. 4 = hogerdantheoretischberekend.
Helaaskaneenzelfdeberekeningvoorhetgevaldebraakliggende veldenmetCrotalariaalsgroenbemesterworden ingezaaid,nognietwordengemaakt.Daartoeishetaantalbeschikbare gegevensnog onvoldoende.Afgaande opdeindePrinsBernhard Polderbereikte resultatenkandeproduktie voorheteerstvolgende rijstgewasop rond
3OOkgpadiperhawordengesteld.Degunstigenawerkinguitzichvoorhettweedeen
derde rijstgewas,bijbenadering ineenverhogingmetresp.200en100kgpadiper
ha.
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6.2.3-1- Deverrekenprijzen
Bijdeberekening hiervankunnenwijonsbaseren opdeprijzenbijafzetbinlioJÏ'slandsofbuitenslands.Inpar.2.5-3-werd reedsuitvoeriguiteengezet datwijhet
voordeafzetvandrogegewassenvooral zullenmoetenzoeken in importvervanging.
Indeeerste plaatszalhetbijzondermoeilijkzijnomeenkwaliteitsprodukt tebrengen. IndetweedeplaatsmakendeinSuriname steedsrelatiefhoge produktiekosten
eenconcurrentiepositie opdewereldmarktvrijwel onmogelijk.GelukkigkanWageningendoorhetbrengenvaneenbijzonder kwaliteitsprodukt,voor zijnrijst inEuropa
eengoede afzetmarktvinden.
Wijhebbeninpar.2.5-3- aangetoond datvooreenaantaldrogegewassen inSurinamereële afzetmogelijkhedenbestaan,mitsdezewordengeorganiseerd.De inSuriname
geïmporteerde soja-olievertegenwoordigt bijv. eenhoeveelheid soja,welke 2^-maal
zogroot is,alsdiedoorWageningen zoukunnenwordengeproduceerd,wanneerhetgehelebraakareaal van4000havoor sojawerdbenut.
De inSurinamemet sojabeplante oppervlaktebedroeg in1958,1959 enI960resp.94,
142en 102ha.Deze sojawerd lokaal afgezetendegeproduceerde hoeveelheden zijn
hiervangeenbetekenis.Deoogstenvanhetproefbedrijf,waarvandegrootste hoeveelheid soja40tonbedroeg,werdendeelsbinnenslands,deelsinNederland afgezet.
InSurinamewerd eengemiddelde prijsgemaaktvanSf30,-per 100kg.InNederland
brachthetsojaproduktnietmeerdanSf 18,-per 100kg op.Dewereldmarktprijsvoor
sojabedraagtglobaal Sf17,-totSf 18,-per 100kg.Uitgaandevandeoverweging,
datvoor Sojaookbinnenslands eenafzetgebied kanwordengevonden endevoorandereproduktenrealiseerbare opbrengsten (ziepar.6.2.3-3-)zalbijonzeberekeningenvaneenbruto-opbrengst vanSf 180,-perhawordenuitgegaan.
VoorpadiwordthetdoordeSMLbepaaldebedragvanSf0,11 perkggenomen. Tabel
20geeft eenoverzichtvandeinI96O/I96Ivastgestelde garantieprijzenvoorpadi.
Daarbijmoetechterwordenaangetekend datgeen belangrijke hoeveelheden tegende
garantieprijzenwerdenaangeboden.Doordegrote opkoperswerd gemiddeld Sf0,10per
kgbetaald.
Tabel 20.Garantieprijzenvoor long-grainpadi 1959/19&0inct/kg
Breukpercentages

Hogerdan25t/m 30$
Hogerdan30t/m 35$
Hogerdan35t/m 40$

KwaliteitA
Max:0,2$
Wankleur
10,5
10,0
,5

v,o
8,5
8,0

KwaliteitB
Max:1$
Wankleur

KwaliteitAA
Max: 0,2$
Wankleur

10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5

6.2.3-2.Deprijzenvanenkele anderegewassen
Van Sorghumworden inNederland jaarlijksgrotehoeveelhedengeïmporteerd alsveevoeder.Devoedingswaarde kangeheelwordenvergelekenmetdievangerst.Hetwordt
ingemalenvormveelverwerkt invarkensvoer eninochtendvoervoor pluimvee.Een
verscheping vanenkele tonnenSorghumnaarNederlandbrachtdaar Sf11,25per100
kg op.Dewereldmarktprijs ligtindeordevanSf0,10 perkg.
VoorKatjangHidjau (Phaseolus radiatus)bestaat er,volgensgegevensvanhetKon.
InstituutvoordeTropen inAmsterdam,endeNederlandseAmbassade teWashington,in
beide landeneen steedstoenemendevraag.De literatuur geeftgeengegevens overde
marktpositie vanditprodukt.DestatistiekenvandeF.A.0.enanderebronnenvermeldenditproduktnietafzonderlijk.Hetwordtmeestal ondergebracht indeverzamelgroep "drybeans".VoordeoorlogwasChinahetenigeexporterende land.Katjang
hidjauwordt inhoofdzaak gebruiktvoordebereidingvanhetgekiemde produkttauge,datalseensoortgroentekanwordengeconsumeerd.Hetwordt tegenwoordig zelfs

11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
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inblikverwerkt,verhandeld.Het indehandelgebrachte zaad moet eenzohoogmogelijkekiemkrachtbezitten,methetoog opdezetaugé-bereiding.Bijeenkiemkracht
kleinerdan95$veroorzakendenietgekiemde zadengemakkelijkbederf.
Deproduktie indeV.S.A.vindtuitsluitend plaats ineenenkel nauwbegrensdgebiedvan Oklahoma enTexas. In1957bedroeg deproduktie rond 3500ton. In1956
werd echtervoorruim20000tonKatjanghidjaueenimportvergunning verleend.Het
produktwordtervoorSf30,-totSf40,-per 100kgverhandeld.
DegroottevandeNederlandse importvanKatjang hidjauvaltmoeilijk teschatten,
omdatde Chinezen,voorheenvrijwel deenige importeurs,nogalwat langsoncontroleerbarewegen invoeren.Dehuidige jaarlijkse importwordtniettemingeschat op100
à 200ton.Hetverbruikneemtechter snel toe.Deimportheeft thansplaatsuit China,Birma,Thailand,Hong-Kong enJapan.HetschijntdatAmerikadelaatste tijdde
beterekwaliteitenwegkoopt.Eenbekende firmaheeftdelaatstepartijenvanHongKongbetrokken,maarbeslootvanwege de slechtekiemkrachtnietmeervan daar te
importeren.Bijeengegarandeerde kiemkracht achtdeze firmaeenafzetvan250-500
tonper jaarmogelijk.Deinvoerwaardevarieerde vanSf35,-totSf60,-per 100kg.
Hetproduktwordt ookinSurinamevoordegemiddelde prijs vanSf60,-per 100kg
verhandeld.
6.2.3-3- Brutoha-opbrengstenvanrijstendroge,gewassen
Zowel SorghumalsKatjanghidjau latenzichindekleine regentijd goedverbouwen,
terwijldewereldmarktprijzenvandezeprodukten,opeenvoor onsaanvaardbaarniveau liggen.DeprijsvanKatjang hidjaukanopSf35,-per 100kgwordengesteld en
voorSorghum opSf10,-.
Bijderealiseerbaar geachteproduktiesvoor Soja,Katjanghidjau enSorghum van
resp.600,500en1800kgbedragendebruto-opbrengsten dusrond Sf180,-perha.
Ditzalalsbasiswordengenomenbijonzeberekeningenvandebedrijfsresultatenmet
drogegewassen.Erzaldaneenvergelijkingmogelijkzijnmetderesultatenvoorrijst.
Deprodukties hiervanwordenzonder Crotalaria opresp.3000,2500en2000kg/ha
gesteld,alnaargelangvoordeeerste,tweede ofderde achtereenvolgende maalwerd
ingezaaid.BijeenverrekenprijsvanSf0,11 perkgbedragendebijbehorendebrutoopbrengstendusresp.Sf 330,-;Sf275,-enSf220,-.WanneerdebraakliggendegrondenmetCrotalariaworden ingezaaid,mogendezebruto-inkomsten blijkenspar.6.2.3.
opresp.Sf 363,-;Sf297,-enSf231,-wordengesteld.
6.2.4.Debedrijfsuitkomsten
Aandehandvandeproduktiekostenuitpar.6.2.2. endeopbrengstenuitpar.6.2.3.
kannueenvergelijkingwordengemaaktvandebedrijfsuitkomstenbij:
a.eenuitsluitende verbouwvanrijst,bijverschillende verdelingenvandeinzaai
overvoor-ennajaar,par. 6.2.4.1.;
b.bijeenverbouw als ina,dochmeteeninzaaivanhetbraak-areaalmetCrotalariaalsgroenbemester,par.6.2.4.2.;
c.bijeenverbouw alsina,dochnumetbenutting vanhetbraak-areaal voordeverbouwvandrogegewassen,par.6.2.4.36.2.4.1.Bijeenuitsluitende verbouwvanrijst
Hierbijzal eenonderscheidwordengemaakt tussen eentotale inzaaivan 125^(5/4)
en133$(4/3)vanhettotalebeschikbare areaal,entussen eenverdeling overhet
voor-ennajaarvan (4/4+ l/4)of(3/4+2/4)en3/3+l/3)of(2/3+2/3).
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A 1 Bedrijfsresultaatbij(4/4+1/4)rijstmetbraak
Aanplantverdeling
3/4 braak
3/4 rijstnabraak
1/4 rijstna 1xrijst
1/4 rijstna2xrijst
Vaste lastenperha

Produktiekosten (tab.18) Opbrengsten (par.6.2.3•2.)
3/4x 30,-= 22,50
3/4x 185,-=138,75
3/4x330,-=247,50
l/4x 196,-= 49,00
l/4x275,-= 68,75
l/4x 196,-= 49,00
l/4x220,-= 55,00
=135,00

-

j ^

VERLIESPERHA/JAAR

Sf 23,-

=394,25

-

371,25

A2 Bedrijfsresultatenbij(3/3+1/3)rijstmetbraak
Aanplantverdeling
2/3braak
2/3 rijstnabraak
1/3 rijstna 1xrijst
1/3 rijstna2xrijst
Vaste lastenperha
VERLIESPERHA/JAAR

Produktiekosten

Opbrengsten

2/3x 30,-= 20,00
2/3x 185,-=123,33
2/3x330,-=220,00
1/3x 196,-= 65,33
l/3x 275,-= 91,66
1/3x 196,-= 65,33
l/3x 220,-= 73,33
=135,00
Sf24,-

=408,99

-

-

384,99

A3 Bedrijfsresultatenbij(3/4+2/4)rijstmetbraak
Aanplantverdeling
3/4braak
3/4rijstnabraak
2/4rijstna 1xrijst
Vaste lastenperha
VERLIESPERHA/JAAR

Produktiekosten

Opbrengsten

3/4x 30,-= 22,50
3/4x 185,-=138,75
3/4x330,-=247,50
2/4x 196,-= 98,00
2/4x 275,-=137,50
=135,00
Sf9,-

=394,25

-

-

385,00

A4 Bedrijfsresultatenbij(2/3+2/3)rijstmetbraak
Aanplantverdeling
2/3braak
2/3 rijstnabraak
2/3 rijstna 1xrijst
Vaste lastenperha
VERLIESPERHA/JAAR

Produktiekosten

Opbrengsten

2/3x 30,-= 20,00
2/3x 185,-=123,33
2/3x330,-=220,00
2/3x 196,-=130,66
2/3x 275,-=183,33
=135,00
Sf5,66

=408,99

-

-

403,33

6.2.4.2.Bijeenverbouwvanrijstmet Crotalaria
Opdezelfdewijze als inpar.6.2.4.1.kannuwordenberekend:
B 1 Bedrijfsresultatenbij(4/4+l/4)rijstmetCrotalaria
Aanplantverdeling
3/4 Crotalaria
3/4 rijstnaCrotalaria
1/4rijstna1xrijst
1/4rijstna2xrijst
Vaste lastenperha
VERLIESPERHA/JAAR

Produktiekosten
Opbrengsten
3/4x 67,-= 50,25
3/4x 181,-=135,75
3/4x363,-=272,25
l/4x196,-= 49,00
l/4x 297,-= 74,25
l/4x 196,-= 49,00
l/4x 231,-= 57,75
=135,00
Sf 14,75

=419,00

-

404,25
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B2 Bedrijfsresultatenbij(3/3+l/3)rijstmet Crotalaria
Aanplantverdeling
2/3 Crotalaria
2/3 rijstnaCrotalaria
1/3 rijstna 1xrijst
1/3 rijstna2xrijst
Vaste lastenperha
VERLIESPERHA/JAAR

Produktiekosten

Opbrengsten

2/3x 67,-= 44,66
2/3x 181,-=120,33
2/3x363,-=242,00
1/3x 196,-= 65,33
l/3x297,-= 99,00
1/3 x 196,-= 65,33
l/3x231,-= 77,00
=135>00
Sf 12,65

=430,65

-

-

418,00

B3 Bedrijfsresultatenbij(3/4+2/4)rijstmet Crotalaria
Aanplantverdeling
3/4 Crotalaria
3/4 rijstnaCrotalaria
2/4 rijstna 1xrijst
Vaste lastenperha
WINSTPERHA/JAAR

Produktiekosten

Opbrengsten

3/4x 67,-= 50,25
3/4x 181,-=135,75
3/4x363,-=272,25
2/4x 196,-= 98,00
2/4x 297,-=148,50
=135,00
Sf1,75

=419,00

-

-

420,75

B4 Bedrijfsresultaten bij(2/3+2/3)rijstmet Crotalaria
Aanplantverdeling
2/3 Crotalaria
2/3 rijstnaCrotalaria
2/3 rijstna1xrijst
Vaste lastenperha
WINSTPERHA/JAAR

Produktiekosten

Opbrengsten

2/3x 67,-= 44,66
2/3x 181,-=120,33
2/3x363,- =242,00
2/3x 196,-=130,66
2/3x297,-=198,00
=135,00
Sf9,35

=430,65

-

-

440,00

6.2.4.3- Bijeenverbouwvanrijstmetdroge gewassen
Totslotkannueenberekeningwordengemaaktvandebedrijfsresultaten,wanneerhet
braakliggende areaalwordtbenutvoordeverbouwvandrogegewassen meteenbruto
ha-opbrengstvanSf 180,-eneenproduktieverhogendewerking opderijst,gelijkaan
dievanCrotalaria.
C 1 Bedrijfsresultaten bij(4/4+l/4)rijstmetdrogegewassen
Aanplantverdeling
3/4 drogegewassen
3/4 rijstnadr.gewassen
1/4rijstna1xrijst
1/4rijstna2xrijst
Vaste lastenperha
VERLIESPERHA/JAAR

Produktiekosten

Opbrengsten

3/4x 238,-=178,50
3/4x 180,-=135,00
3/4x 177,-=132,75
3/4x363,-=272,25
l/4x 196,-= 49,00
l/4x 297,-= 74,25
l/4x 196,-= 49,00
l/4x231,-= 57,75
=135,00
Sf5,00

=544,25

-

-

539,25
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C2 Bedrijfsresultatenbij(3/3+l/3)rijstmetdroge gewassen
Aanplantverdeling
2/3 drogegewassen
2/3 rijstnadr.gewassen
1/3 rijstna1xrijst
1/3 rijstna2xrijst
Vaste lastenperha

Produktiekosten
2 / 3 X 2 3 8 , - = 158,,66
2 / 3 X 1 7 7 , - = 118.,00
1/3 X 1 9 6 , - = 65,,33
1/3 X 1 9 6 , - = 65,,33
= 135,,00

VERLIESPERHA/JAAR

Sf 4,32

Opbrengsten
2/3x 180,-=120,00
2/3x363,-=242,00
1/3x 297,-= 99,00
1/3x 231,-= 77,00
538,00

542,32

C3 Bedrijfsresultatenbij(3/4+2/4)rijstmetdrogegewassen
Aanplantverdeling

Produktiekosten

3/4 droge gewassen
3/4rijstnadr.gewassen
2/4 rijstna1xrijst
Vaste lastenperha

3/4x 238,-=178,50
3/4x 177,-=132,75
2/4x 196,-= 98,00
=135,00

WINSTPERHA/JAAR

Sf11,50

Opbrengsten
3/4x 180,-=135,00
3/4x363,-=272,25
2/4x 297,-=148,50

=544,25

555,75

C4 Bedrijfsresultatenbij(2/3+2/3)rijstmetdrogegewassen
Produktiekosten

Aanplantverdeling
2/3 droge gewassen
2/3 rijstnadr.gewassen
2/3 rijstna1xrijst
Vaste lasten

2/3x238,-=158,66
2/3x 177,-=118,00
2/3x 196,-=130,66
=135,00

WINSTPERHA/JAAR

Sf17,68

Opbrengsten
2/3x 180,-=120,00
2/3x 363,-=242,00
2/3x 297,-=198,00

542,32

560,00

6.2.4.4. Samenvatting
Tabel 21geeftnogeenseenoverzichtvandebedrijfsresultatenbij12vandehier
besprokenmogelijkhedenvangewassenverdeling.Bijhet trekkenvan conclusiesdaaruitdienenwijonsdusgoed terealiserendatdehiergemaakte beschouwingen zijn
gebaseerd op:
a.detarieven,zoalsdie in1961vankrachtwaren;
b. eenproduktiewaardevanrijstperhazondergebruikvangroenbemesters,van3000;
2 5OOen2000kgpadi àSf0,11 perkg,alnaargelangvoordeeerste,tweedeof
derde achtereenvolgende maalmetpadiwerd ingezaaid,en metresp.300;200en
100kgverhoogd doordeverbouwvanCrotalaria ofdrogegewassen;
c.eenproduktiewaarde vanhetdrogegewasvanSf180,-/ha.
Ditalles overwegende kanuithet overzichtvantabel 21wordengeconcludeerd:
A.datbijeenuitsluitende verbouwvanrijst,meteenvolledigebezettingvanhet
areaal inhetvoorjaar,gevolgd dooreentweede inzaai inhet najaar overrond
30^vanhetoppervlak,perhaenperjaar omgerekend eenexploitatieverliesvan
circaSf24,-wordtgeleden.Voordegehelepolder zouditeenverliesbetekenen
vanSf144000,-.Ditisindeordevangroottevanhet exploitatieverlies datin
I96Inogwerdgemaakt;
B.datditverlies aanzienlijk kanwordenverkleind doordepadi-inzaai meergelijk
overdebeide seizoenen teverdelen.Deverkleining vanhetberekendeverliesis
hier eengevolgvandeproduktieverhogingen,doordat geenveldenmeer voorde
derde achtereenvolgende maalbehoeven teworden ingezaaid.Indepraktijkkannog
eenverdereverbeteringwordenverwacht,omdatwerkverdeling voormens enmachinegunstigerwordeneneengrotere inzaaivolgt opgoed droogbewerktevelden;
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C.datdoordeverbouwvanCrotalaria hetverlies ineenkleine winst kanworden
omgezet,doordeproductieverhogingen,welkedaarvaneengevolg zijn.Deproduktiekostenwordendoorhetgebruikvan Crotalariamet slechts enkele procenten
verhoogd;
D.datmeteenbenuttingvandebraakveldenvoordrogegewassendebestebedrijfsresultatenwordenverkregen,doordatnaast eenproduktieverhoging,welkeminstens
gelijk testellenisaandiedoor Crotalaria,nog eenverkoopbaar bij-produkt
wordtverkregen.Deproduktiekostenwordenechterminstens 30$hoger.
Tabel 21.Overzichtbedrijfsresultaten bijverschillendeverdelingenvandepadiinzaai overvoor-ennajaar enbijeenwisseling metbraak,Crotalariaen
drogegewassen
Gewasverdeling

Produktiekosten
perha/jaar

Opbrengsten
perha/jaar

Winst ofverlies
perha/jaar

Ri.istmetbraak
125$=4/4 + 1 / 4 A l
133$= 3 / 3 + 1 / 3 A2
125$= 3 / 4 + 2 / 4 A 3 . .
133$= 2 / 3 + 2 / 3 A 4

394,25
408,99
394,25
408,99

371,25
384,99
385,00
403,33

- 23,00
- 24,00
- 9,00
- 5.66

419,00
430,65
419,00
430,65

404,25
418,00
420,75
440,00

- 14,75
- 12,65
+ 1.75
+ 9,35

544,25
542,32
544,25
542,32

539,25
538,00
555,75
560,00

- 5,00
- 4,32
+ 11,50
+ 17,68

Ri.istmet Crotalaria
125$=4/4 + 1 / 4 B I
133$= 3 / 3 + 1 / 3 B2
125$=3/4 + 2 / 4 B3
133$= 2 / 3 + 2 / 3 B4
Ri.istmetdrogegewassen
125$=4/4 + 1 / 4 C l
133$= 3 / 3 + 1 / 3 C2
125$=3/4 + 2 / 4 C3
133$= 2 / 3 + 2 / 3 C4

6.3. CONCLUSIEM.B.T.DEINLASSINGVANDROGEGEWASSEN
Inhoeverre dehiervoorgenoemdenoodzakelijkeverhogingvandeproduktiekostenmet
minstens30$voordeverbouwvandrogegewassen,nogzalwordenbeïnvloed dooraan
deenekant:
a.denoodzaakvanhetaantrekkenvan25$meerarbeidersvoor 50$ meer oppervlaktebenutting;
b.denoodzaakvandeextrainvesteringenvoor 20wieltrekkers,30stellenaanaarders, 10zaaimachineseneenvijftal spuitmachines enkunstmeststrooiers, ter
waardevancircaSf135000,-.
enaandeanderekant:
a.demogelijkhedenvan eenbetere arbeidsverdeling eneenverkleining vandenoodzaakvanextraaangenomenwerkenoveruren;
b.eenmogelijke tariefsverlagingdooreenintensiever gebruikvantrekkers,werktuigen eninstallaties,
laatzichnietberekenen.Vast staat,dateenextra investering vanSf135000,-in
hetgrotegeheelvanweinig belang is,dochdatdenoodzaakvan25$meerarbeiders
voordeSMLhaasteenonoverkomelijk bezwaaris.
Ditzounl.betekenendat25$meerwoningen,ziekenhuis-enschoolruimte,enrecreatiegelegenheid noodzakelijk is.Hetzijnjuistdezehoge extra lastenwelkeeenrendabele exploitatievandeWageningenPolder aanzienlijkbemoeilijkten.Integenstelling totbijv.dePrinsBernhard Polder,waardearbeidersnahetbeëindigenderdagelijksewerkzaamheden,naarhuneigenwooncentra terugkeren,dientWageningendoor

116
zijngeïsoleerde liggingzelfvoorwoongelegenheid,recreatie,e.d. tezorgen.Dit
iseen "handicap"waarmede allegrote ondernemingenmet eenvan bevolkingscentra
ververwijderde ligging,tegenwoordig inernstigematetekampenhebben.
Onzebelangrijksteconclusie isdanook,datvoorhetWageningenprojectinzijnhuidigevormvangrootondernemings-landbouwbedrijf,d«verbouwvandrogegewassenniet
aantrekkelijkis.Devoorkeurzalmoetenwordengegevenaaneenbeplanting derbraakveldenmetCrotalaria eneenmeergelijkeverdelingvandepadi-inzaai overvoor-en
najaar.DeverbouwvanCrotalariawaarborgt eengoedprodukti-eniveauvandepadien
vergtslechtsweinigextrakosten. Demeergelijkeverdelingvandeinzaai,maakt
eenbeterewerkverdelingmogelijk,endraagtdaadwerkelijkbijtoteenverlagingvan
deproduktiekosten enindirecttoteenverhogingvandeprodukties.
Eenverkleiningvandevoorjaarsinzaai isookgewenstmet hetoogop hethuidige
steedsvaker optredendegebrek aanzoetwater,inhetvoorjaar.Menzouditjuistin
hetnajaar,dusnadegrotedroge tijdverwachten,dochdepraktijkwijstandersuit.
Ditkanmogelijkwordenverklaarduithetfeitdatdoordegrotedrogetydhetpotentieelgevaarvangebrek aanzoetwater optreedt,datechter eerst totuitingkan
komenwanneer ookdekleineregentijd inhetvoorjaarui-tblijft.Wanneerdetotnutoe opgedane ervaring onsdusnietbedriegt,isooktenaanzienvandeinzaaimogelijkheden,eenvergroting vandenajaarsinzaai tenkostevan de voorjaarsinzaai,
voordelig.
Bovendienkunnenzonderdrogegewassen-organisatie,aandachtenonderzoekgeconcentreerdblijvenopééngewas.Ditadvieszal tevensgoedpassen inhetstrevennaar
afrondingenstabilisatievanhethuidigeWageningenproject.
Eeneindconclusie,overdemogelijkhedenvandrogegewassenvooreenWageningen,dat
alskernbedrijf dienstbaarwordtgemaaktaandeSurinaamse landbouw, moge inpar.
9-5- alsafsluitingvanditrapportvolgen.
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alle werkzaamheden tot enmet het opwerpen van de ruggen kunnen nog met
de rupstrekker worden uitgevoerd, par. 6.1.1.1.

de inzaai en verpleging zijn alleen met de wieltrekker mogelijk, par.
6.1.2.
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van sorghum worden inNederland jaarlijks grote hoeveelheden geïmporteerd, par. 6.2.3.1.

een toenemende vraag naar katjang hidjau,par. 6.2.3.1.
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de resultaten met veevoedergewassen waren van dien aard, par.7-7-

langs deze lijneneenverbetering van de veeteelt in Suriname,par. 7-7.
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ook de inplant van veevoedergewassen konworden gemechaniseerd,par.7.7.1

mechanische oogst der veevoedergewassen met de maaihakselaar en aangehangen wagen,par. 7.7-3-
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een intensievere benutting van grond,machines,werktuigen en installaties, par. 6.3.
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meer wieltrekkers, meer mensen,meer woningen,
par. 6.3-

scholen, recreatie,e.d.
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VII. ONDERZOEK DIVERSE GEWASSEN EN BOOMKULTURE

Inpar.5-4.1.kwamenreeds eengrootaantalkortgroeiende gewassen tersprake.Het
warenvooralpeulvruchten enenkelegraangewassen,welke inSurinamebijdebevolkingreeds eenzekerebekendheid genieten enopbescheiden schaalwerdenaangeplant.
Ineenzgn.collectietuin of observatie-aanplant werdennogeenaantal anderegewassen,waaronder olie-en'vezelgewassen,opruggen uitgezaaid.Hetzijnvoorhet
grootste deelgewassenwaarvoor speciale oogstmachines enverwerkingsinstallaties
noodzakelijk zijn.ZijzijndaaromvoorhetWageningenprojectveelminderaantrekkelijk.Zoals inpar.3-4.echterreedswerduiteengezet,kunnengewassenwelkenu
nogweinig aantrekkelijkzijn,doorplotselingewijzigingen invraag enaanbod,van
grootbelangworden.Inde collectietuinwerd daaromnagegaanwatdeglobalemogelijkhedenvandezegewassen opruggenzijn.
Erkonwordennagegaan,watdewaardevanverbouw opruggenvoordezegewassenis,
enhoedegewassenzichopdeze zwarekleigronden enbijditklimaatontwikkelden.
Deresultaten zullen inpar.7.1.envolgendewordenbesproken.Daarbijzullenzeer
inhetkort ookdeafzet-eninpassings-mogelijkhedenwordenbehandeld.
Inpar.7.8.envolgendekomenderesultatenmetbacoven encitrussenaandeorde.
HetmogelijkebelangvandezeboomkulturesvoorWageningen enmeer inhetbijzonder
voordemoderne landbouwdoorSurinamers zelfbedreven,kwameninpar.2.1.enpar.
3.4.reeds tersprake. Erzalbijdeze onderwerpenwatuitvoerigerwordenstilgestaan.
7.1.DE OLIEGEWASSEN
NaastSojaalsbelangrijk oliegewaswerdenproevengenomenmetRicinus enSesam.
VanRicinuswerden eenaantalAmerikaanse rassenuitgezaaidmetalsbelangrijkeeigenschapdegeschiktheid voormachinaal oogsten,d.w.z.gelijktijdigeafrijping,het
niet openspringenvandevruchtenendegeringe lengtevanhetgewas.De totalevegetatieduurbedroeg indeV.S.3-5maanden. Indeproefaanplantwerden opgenomen
BAKER296,BAKERHybrid 48enCIMARRONInbred.Reedsnacirca3maandenkonworden
afgeoogst.Hetduizendkorrelgewicht bedroegresp.245.291en301gram.Ditis bijzonder laag.Vaneengelijktijdige afrijpingwasbovendiengeen sprake.Erwerdveel
hinder ondervondenvaneenvroegtijdige kieming derzadenwanneerdevruchtenniet
tijdigwerdenafgeoogst.Ookhier speeldehet ontbrekenvan eenvoldoend langeperiodevanintensieve droogte onsparten.Degemiddelde ha-produktiebedroeg 1500kg
gedroogd zaad.Ditvertegenwoordigt eenbruto-opbrengst vancircaSf 140,-.Hetis
dus ook omdezeredenenvoorlopig eenweinig aantrekkelijkgewas.Bovendienzijnspeciale oogst-endorsmachinesnoodzakelijk.
OokvoorSesamgeldendezelfdebezwaren;ongelijkeafrijping,openspringenderpeulenenlage opbrengsten.HetbeproefdemateriaalwasafkomstiguitIndonesië,India,
BirmaendeV.S.Bijeenrecentbezoek aanhetgebied rondMaracayinVenezuelawerdenechtervrijgroteproefaanplantingenvanSesamaangetroffen meteenzeeruniforme standvanhetgewas.Depeulensprongenniet open.Deze selecties zoudenmet
succesmetde "rijstcombines"geoogstzijn. Volgensdealdaar ontvangengegevens
werd Sesamreeds opwatgrotere schaal inrotatiemetrijstaangeplant.
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7.2.DEVEZELGEWASSEN
Het isopvallend datdemogelijkhedenvaneenvezelkultuur voorSuriname hier st-eds
weer inhetgesprekenhetgeschriftnaarvorenkomen.Ondanksde snelleontwikkelingvankunstvezelsblijftdevraagnaarplantaardige vezelsgroot,inhetbijzonder ookvoordepapierverwerkende industrie.Inhetalgemeenkanwordengestelddat
groeivanverschillende vezelgewassen ook inSurinamemogelijkismetredelijkevezelprodukties.Eenkuituur opgrote schaal isechter alleenmogelijkwanneermentot
eenvolledigemechanisatie vanverpleging, oogstenvezelwinning kankomen. Opdit
terreinzijnonlangsgrotevorderingengemaaktenookinditopzichtbestaanerdus
nieuwemogelijkheden.
Inditverband ishetvermeldenswaard datbijeenbezoekinI960aanhetBelle-Glade
Experiment Station inFlorida,eennieuwe suikerriet-kloonwerd getoondwelkegekenmerktwerd doorhetontbrekenvanpit,hetzeer lage suikergehalte,eenopvallend
hoogvezelgehalte engoederatoon-eigenschappen.Depulpvanditrietzoubijzonder
geschikt zijnvoordepapierverwerkende industrie engoedkoperkunnenwordengeproduceerd danhetdaarvoormeestgebruikte Pinuspulp.HetgrotevoordeelbovenPinus
isdateenaanplantreeds direct inproduktie komtenmen niet eersteenvijftien
jaarbehoeft tewachten.Verderkandeoogstgeheelwordengemechaniseerd bij gebruikvanhetmaaihakselsysteem.Hetverdientalle aanbeveling omdemogelijkheden
vaneendergelijke rietkultuur t.tr.v.devezelwinning voorSuriname eensernstigin
studietenemen.Hierbijkanwordenaangetekend dateenNederlandse papierindustrie
reedsveel interessehadvoor eenvezelwinning inSuriname.
7.2.1.Katoen
VanKatoenwerdenGossypiumbarbadense,G.herbaceum enG.hirsutum,afkomstiguit
deV.S.,Indonesië enAfrika,indecollectietuinuitgezaaid.Degroeiwas zowelin
dekleine als indegroteregentijd bevredigend.Sommigeselectieshebbeneengroeiduurvan6 - 7 maandenenkomendaardoorvooral inaanmerking voor verbouw inde
grote regentijd.Menisdanverzekerd vandroogte tijdensafrijping enoogst,een
eerstevereiste voor eensuccesvolle katoenkultuur.Rond 1800werd inSuriname op
betrekkelijk grote schaalreedskatoenverbouwd.Hieraankwam o.a.doordeafschaffingvandeslavernijinI863eeneinde. Rond 1930werden inSurinameweernieuwe
pogingen ondernomen omtoteenkatoenkultuur tekomen. Deze liepenechter opeen
mislukking uit,vnl.dooreenernstigeplaagvanrupseneninsecten (wantsen).
Eenkleine aanplantvanzgn.Upland katoen ophetproefbedrijf produceerdeomgerekendperha 1092kgzaadkatoen,overeenkomend met36Okg "lintcotton".Demetde
handgeoogstevezelswerdenzeergunstigbeoordeeld.Degemiddelde wereldproduktie
bedraagt rond 250-300kg "lintcotton"perha.VolgensgegevensuitBelgischKongozouden ineennietgemechaniseerde kuituurperhakatoenrond 200manurenbenodigd zijn.Dit steektnoggunstig af bijde 1500-2000manuren,benodigd inde
nietgemechaniseerde rijstkultuur.
Naardemeningvande schrijverbiedtkatoenalsvoorjaarsgewas,bijverbouw opgrote
schaal enookvoorhetkleinlandbouwbedrijf,redelijkemogelijkheden.Hetwordt o.m.
indeV.S.reedsveel inrotatiemetrijstverbouwd.Speciale oogstmachineszijnin
hetgrootbedrijfuitdeaardder zaakonmisbaar.
7.2.2.CorchorusenHibiscus
OokvanJute,Kenaf enRosellewerdenkleineproefaanplantingenaangelegd, omeen
idee tekrijgenvangroeisnelheid enontwikkeling bijverbouw opruggen. Ookhier
bleekweer,dathetgebruikvanruggeneenoplossingbetekentvanhetprobleemwateroverlast.Eengrootbezwaar isechterhetvoorderuggenvereiste grotereplantverband.Derij-afstand bedroeg tenminste 60cm.Degenoemdevezelgewassenvertakkendaardoorgemakkelijkerenkomenwellicht ookvroeger inbloei.Eenenanderis
zeer ongewenstmethet oogopdegewenstevezellengte.Degewassenbereiktenbijuitzaai innovemberreedsna4maandeneengemiddelde lengtevan2meter, naast een
vroegebloei!
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Corchorus capsularisenC.olitorius zijnbeide zgn.korte-dag planten.Vooreenzo
langmogelijkevegetatieduur isduseenuitzaai inhetvoorjaar gewenst.Zaaidataproevenwerdennietgenomenenproduktiegegevens werdennietverzameld.Volgensgegevensuit India isCorchorus capsularishetmeestgeschiktvoor aanplant opzware
alluviale kleigrondenvande laagvlakte.Hétkanzelfseentijdelijkeinundatiegoed
verdragen,wanneerhetgewas eenmaal eenbepaalde lengteheeftverkregen. Dekieming eneerstegroei zijndaarentegen zeergevoeligvoorwateroverlast.
Omstreeks 1952werd voorBritsGuyana eenJuteplanvoor'6000hauitgewerkt.Hetis
hierechternooitverdergekomendanenkele experimentele aanplantingenopdePlantageRoseHall inhetBerbice district.De eersteproduktieswerdenbevredigendgenoemd endevezelswerdengunstigbeoordeeld.Evenals opvele andereplaatsen inde
wereld,ishetookhiernooittoteenkuituur opgrote schaalgekomen. Debelangrijkste oorzakenzijnsteeds,degrote arbeidsintensiviteit bijoogst envezelwinning ende onbevredigende resultatenbijdemechanisatie vandezekuituur.Demechanischgewonnenvezels zijnvanveelmindergoedekwaliteit.
7.2.3-Agave enBoehmeria
Sisal enRami.Wat inhetvoorgaande overJutewerd opgemerkt,geldtinhetalgemeen
ookvoorSisal enRami.VooralSisalgroeide opruggen opvallend goed.InvrijwelalletuinenkanmenAgave-planten aantreffen. De oogstendeverwerking zijnechter
zeer arbeidsintensief. Bovendienmoetmenvoor eengoedevezelkultuur tijdenshet
roten steeds overeenvoldoende hoeveelheid helder enzoetwaterkunnenbeschikken.
Het indekustvlaktebeschikbare rivier-enzwampwater ismodderig ofdonkerbruin
gekleurd doorhumusprodukten.
Wanneermechanischkan ofmoetworden ontpulpt,zijnvooreenrendabele exploitatie
vandeinrichtingenvoorvezelwinning grote aanplantingenvanhonderdenhanoodzakelijk.
7.3-DEGROENBEMESTERS
Vooral indetropenvereisthetveel zorg,omhet organisch stofgehaltevandegrond
oppeil tehouden.Wijbespraken inpar.4.2.inditverband reedsdegrotewaarde
vanpegasse.Inde collectietuinwerden eengrootaantalgroenbemesters (zietabel
22)opgenomen omhungroei-eigenschappenwaar tenemen.Ookhierbleekweerdatvoor
vrijwel allegroenbemesters,verbouw opruggennoodzakelijk isomaanhetprobleem
wateroverlast teontkomen.
Uitdezegroep lekenvooral Crotalaria quinquefolia,Sesbania sp.enCanavaliasp.
hetmeestaantrekkelijkvooruitzaai opgrotere schaal. Zijkwamen reeds inpar.
5.4.1.8.tersprake.Crotalariaheefteenzeer fijnendichtvertaktwortelstelsel,
datzichvooral indebouwvoor concentreert.SesbaniasesbanenS.speciosavertonendaarentegen eendunnermaarveel diepergaand wortelstelsel, dat deonderliggendekleilaag totzelfs80cmenmeerbinnendringt.Ditgewaskandusveelbijdragentoteendiepere rijpingvandejongekleigronden.Hetwerdomdezeredenookveel
gebruiktalseerste inzaai opdevoorboomkulturesklaargemaakte brederuggen.Het
gewaswordt circa2meterhoog endientdantevensgoed alstijdelijkwindschermen
schaduwdek.
Opveldenwelkemetkortgroeiende drogegewassenmoetenworden ingezaaid,dientmen
bijhetgebruikvanCrotalaria enSesbaniaenanderegroenbemesters zaadopslagte
voorkomen.Zijvormenanders eenvrijwel onuitroeibaar onkruid.Eentijdigonderploegen isdusnoodzakelijk.Helaas isditi.v.m.hetwisselvallige weernietaltijd
mogelijk,doordatdevelden tenatzijn.Degroenbemestersmoetendanwordenafgemaaid ofdoodgespoten,waarbijzijechter alsgroenbemesterminder tothunrechtkomen.
Eenandere,opdezegrondennietteonderschattenbelangrijkefunctievandegroenbemester,ishetdoenuitdrogenvandegrond. Hieraanvoldoennatuurlijk ookalle
niet leguminosen.Eenbraakliggend veld datbijv.eenCrotalariagewas draagtkanna
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de regentijd zeker twee à drie weken eerder worden bewerkt, dan een braakveld zonder vegetatiedek.Dit isvan een niet te veronachtzamen waarde bijgrondbewerking en
grondverbetering. Ook Olifantsgras vormt in dit opzicht een zeer belangrijk gewas.

Tab el 22.De in een observatie-aanplant o
1.
2.
34.
56.
78.
910.
11.
12.
1314.
1516.
1718.
19.
20.
21.
22.
2324.
2526.
27.
28.

Alysicarpus vaginalis
Calopogonium mucunoides
Canavalia alvares
Canavalia ensiformis
Canavalia gladiata
Canavalia plagiosperma
Centrosema plumieri
Centrosema pubescens
Clitoria ternatea
Crotalaria anagyroides
Crotalaria browneii
Crotalaria incana^
Crotalaria intermedia
Crotalaria juncea
Crotalaria mucronata
Crotalaria mundeay
Crotalaria quinquefolia
Crotalaria retusa
Crotalaria sericea
Crotalaria spectabilis
Crotalaria usaramoensis
Crotalaria valetonii
Crotalaria verrucosa
Cyamopsis psoralioides
Desmodium canum
Desmodium ofalifolium
Dolichos b iflorus
Dolichos h osei

pgenomen groenbemesters en bodembe

2930.
31.
32.
3334.
3536.
37.
38.
3940.
41.
42.
4344.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
5354.
55-

dekkers

Dolichos lablab
Indigofera arrecta
Indigofera endecaphylla
Indigofera subulata
Indigofera teysmanii
Lathyrus sativus
Lespedeza cryobotrya
Lespedeza cuneata
Lespedeza stipulacea
Lespedeza striata
Lupinus albus
Mucuna pruriens
Mucuna utilis
Phaseolus aconitifolius
Phaseolus acutifolius
Phaseolus angularis
Phaseolus aureus
Phaseolus lathyroides
Phaseolus semi erectus
Pueraria phaseoloides
Sesbania aculeata
Sesbania aecyptiaca
Sesbania cannabina
Sesbania exaltata
Sesbania exasperata
Sesbania sesban
Sesbania speciosa

Crotal aria quinquef olia vindt sedert 1959 reeds op vrijgrote schaal toepassing als
braakvelden van de Wageningen Polder.Helaas bleekophet Proefgroenb emester op de
Crotalaria enige malen achter elkaar wordtuitgezaaid,reeds vrij
bedrij f dat wanneer
spoedi g verschijnse lenvan bodemmoeheid optreden.De planten sterven pleksgewijze in
korte tijd vroegtij dig af.Naar de oorzaak wordt momenteel een onderzoek ingesteld,
Vermoe delijk hebben wij met een door bacteriën veroorzaakte voetziektetemaken.Een
andere groenbemeste r welke op grote schaal opvlak rijstland zou kunnen worden uitgezaai d, is momente el nog niet beschikbaar.De genoemde Sesbania sp. lijken voorloeschikt. Men zal echter enige voorzichtigheid moeten betrachten
pig no g het meest g
omdat deze legumino os mogelijk als onkruid in rijst kan optreden.Ook Phaseolus lathyroi des verdient alle aandacht.

7.4. DE BODEMBEDEKKERS
In de citrusaanplant werd als bodemdek vnl. Koedzoe (Pueraria phaseoloides en Velvetbean (Mucuna deeringiana) aangeplant.De resultaten met Koedzoe waren zeker niet
vergelijkbaar met die op de meer zandige gronden. De groei is vrij traag en in de
droge tijd treedt veel afsterving op. Ook Mimosa pudica en enkele Centrosema sp.
werden als bodembedekker beproefd, doch met weinig succes. Zijvermochten niet de
grasgroei voldoende te onderdrukken.
Steeds weer kan worden geconstateerd dat na de ontginning debreedbladige onkruiden
vrij spoedig worden verdrongen door grassen. Er werd daarom wel overwogen om bijv.
in citrusaanplantingen van deze nood een deugd temaken.Hetisnl.gebleken dat wanneer het gras regelmatig wordt gemaaid,een uitstekende graszode ontstaat. De grote

127
voordelenhiervanbleken o.a. ophetgrote gazonrondhetwoonhuis ophetproefbedrijf.Hoeweldegrasveldenhier eenkleinstebreedtevan 50mhadden,werd hierop
zelfsnaeenzeer zwareregenval geenhindervanpiasvorming ondervonden.Degrasmatvoorkomtdichtslaanvandebouwgrond endezeer intensievewortelmat verzorgt
eengoede drainageverbinding metde ondergrond.
Hetmaaienmoet indegroteregentijd tenminste twee-wekelijksplaatsvinden.Ditis
bijgebruikmaking vande lichtemotor-cirkelmaaier ookzeer goeduitvoerbaar.Dichtrijdenvandegrondvindtdannietplaats.Meteenkleine lichtegrasmaaier kanper
dag 2-3 hawordenafgemaaid.Ditisinelkgeval goedkoper danhetperiodiek inhandwerk schoonkappenvandeaanplant.Hetgebruikvaneengoedverzorgdegrasmatvindt
ookelders inboomgaardenreedsveel toepassing,o.a. inde citrusproeftuinvanhet
Landbouwproefstation.
Indebacovenaanplant isdebedekkingvandegrondmetrijststro,datopWageningen
uiteraard ingrote hoeveelhedenbeschikbaar is,eengroot succes gebleken.Deonkruidgroei kanertenminste6maandenmeeworden onderdrukt.Bovendienzijndedan
nogdoorkomende onkruidenmeestbreedbladig,vooralCommelinanudifloraLDezegeldt
opdeplantages alseenindicatorvoor eengoedebodemstruktuur.Ookdit isgoedkoperdandegeregeldewiedronden. Het strodekvoorkomtuitdroging vandegrond.De
grondblijft opvallendmooirulenvertoont ookaandeoppervlakte eenintensieve
wormenactiviteit.Afspoelingwordtvoorkomen.Meteendergelijkstrodekwerden ookin
de citrusaanplant proevengenomen.
7.5.SCHADUWBOMENENWINDSCHERMEN
Voor enkeleboomkultures,metname cacao,zijnwindschermen en/of schaduwdekkennog
onmisbaar.Bovendien isdeWageningenPoldernog ééngrote openvlakte,naardemeningvande schrijver eenfactorwelke devormingvaneenvoorderijstkultuurgunstigerbiologisch evenwicht indeweg staat. Het ontbrekenvanbomenheeftechter
ookvelevoorstanders,ondermeermethet oogopeenbeperkingvan hetaantalzgn.
rijstdiefjes.De juistheid vandeze zienswijzewordtechterbetwijfeld omdatdeze
vogelsvooral indekanaal-endambegroeiïngvoldoende schuilruimte vindenendeze
ookprefererenbovenbomen.
Eenfactor,welkedebeplantingvandammen enervenmetbomenernstig in de weg
staat,ishetregelmatig gebruikvan onkruidbestrijdingsmiddelen inhetrijstgewas.
WijbrachtenditreedsbijdebesprekingvandeSojaverbouw tersprake.
Ophetproefbedrijfwerdmetveel succes alswindschermgebruikgemaaktvanKoffiemama (Erythrinaglauca)enWatrahoedoe (Trichantera gigantea). Deze laatsteheeft
bovenKoffiemamahetvoordeel,dathetookindedroge tijd,wanneerdekrachtigste
winden optreden,zijnbladblijftbehouden.Degroei der stekken isdeeerste3jarenechter zeer traag. OpdeCaraïbischeEilandenwordt indebacovenkultuurveel
gebruikgemaaktvandewildebanaanalswindscherm. IndePrinsBernhard Polderis
Cassiaalataalswindschermbruikbaar gebleken.Wijvermelddenreedshetgebruikvan
Sesbania sp.voor ditdoel.
Laan-enschaduwbomenwelkewerdenaangeplantenwelke-alsmenafgaat opdeeersteindrukvan3jaren-het langswegen enopdammengoed zullendoen, zijno.a.
Adenanthera pavoninaL.,CassiafistulaL.,Cassiamarginata,CasuarinaequisetifoliaL.,CasuarinarumphianaMiq.,Peltophoruminerme(Roxb.),Samaneasaman,TerminaliacatappaL.
Hierbijmoet ookbamboewordenvermeld,vooral omzijnnuttigegebruiksmogelijkheden,o.a. alsstutmateriaalinbacovenaanplantingen envoor devervaardigingvan
rattenbakjes.DeSurinaamse bamboe (Bambusavulgaris Schrad. etWendl.)groeitopde
kleigrondenvrijgoed,maardeze soortisnietgoedhoudbaar.Eenaantalvariëteitenuit Indonesiëwerduitgeplant.
Omover eigenbetuiningsmateriaalvoordebescherming vankanaalwanden te kunnen
beschikken,werd stekmateriaaluitNederlanduitgeplantvanSalix alba,S.amygdalina,S.fragilis,S.viminalisenvandeuitMadeiraafkomstige Salixcanariensis.
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Hetmateriaal sloeggoed aan,maar alleende laatstgenoemde brachthet totverdere
groei.Salix canariensiskomtinSurinamevrijveelvoor,maardoethetopdezandritsenhetbest.
7.6.DEGROENTEGEWASSEN
Voordevolledigheid zullen ookdezehier inhetkortwordenbesproken. DebevolkingvanhetWageningenprojectteltnubijna 3000zielen,envooreengoedegezondheidvandezemensen isgroente onmisbaar.Men ishiervoor afhankelijkvanaanvoer
vanbuiten enuit eigengroententuin.De aanvoeriszeer onregelmatig enhoudtsterk
verband metde seizoenen. Inhetmiddenvangrote droge engrote regentijd isde
aanvoer onvoldoende doorresp.watergebrek enwateroverlast.
Vooreensuccesvolle enregelmatigegroenteverbouw zalmendeomstandighedenwaaronderwordtgeteeld,dusmoetenkunnenregelen.
a.Degrond.Degewassenmoetenwordenverbouwd opgoedvoorbereide grond. Direct
nadeontginning isdegrond bijaanwezigheidvanvoldoendepegassewelgeschikt,
maarvooaldephysischebodemvruchtbaarheid loopt snelterug.Teelaardemoetdan
worden opgebracht,bijv. incirca20cmhogeraamvakken,nietbreder dan2meter.
Deze aardekanmeteenvoudige machineswordenbereiduiteenmengsel inde juisteverhoudingenvanklei,zand,pegasse ofstalmest,enwaaraankleinehoeveelhedeninsecticidenkunnenwordentoegevoegd.
b.Hetschaduwdek.Eengoed schaduwdek isvoordemeestegroentegewassenonmisbaar.
Ditdakkanuitvelematerialenworden opgebouwd,o.a. ongebleektkatoen,lattenwerk,zinkstroken ofpalmblad.Ditschermdientinderegentijdtevensomdeharderegenslag tebreken.
c.Dewatervoorziening. Indedroge tijddientvoldoende zoetwaterbeschikbaarte
zijn.Het slaanvaneenput ismeestalnoodzakelijk.Eenmobielekunstmatigeberegening isi.v.m.dehoge lonenonmisbaar.
d.Debestrijding.Eenjuistebestrijding vanziekten enplagen isonmisbaar.Men
zaldus steeds overvoldoende insecticidenmoetenkunnenbeschikken enmethet
oogopaaltjes,degroentegewassen steedsmoetenroteren.
e.Degewassenkeuze.Importvanvers zaad ismeestalnoodzakelijk.Dedaglengtegevoeligheid isdaarbijvangrootbelang.Inhoofdzaakkomenvoor importalleenin
aanmerking degewassenwelke totdelange-dagplantenmoetenwordengerekend of
daglengte-ongevoelig zijn.Opkleine schaalwerden opdezewijzenaastdebekendeSurinaamse groentesoortenverbouwd:andijvie,boerenkool,koolsoorten(rode en
witte),peterselie,postelein,prinsessebonen,radijs, ramenas,selderij, sla
(div. soorten),snijbiet,tuin-ofsterrekers,worteltjes enrodebiet.
7.7. DEVEEVOEDEEGEWASSEN
LandbouwprojectenzoalsWageningen zijndoorhunligging,ververwijderdvanbestaandebevolkingscentra, inhoofdzaak aangewezen opeigenvlees-enmelkprodukties.Ook
bijhettotontwikkeling brengenvaneenbeterebevolkingslandbouw opgrotere bedrijven,envooreen juistearbeidsverdeling opditbedrijf,kandeveeteelt eenonmisbare schakel zijn. Inditverband mogewordenopgemerktdathetzgn.Lelydorpplanzichuiteindelijkmerendeels totveeteeltbedrijfjesheeft ontwikkeld.
Afgezienvandegezondheidszorg voorhetvee,waaraanspeciaal indetropenbijzondereeisenmoetenwordengesteld,is ookdeveevoedervoorziening inSuriname eenbijzondermoeilijke zaak.Indegrotedroge tijdsterfteenbelangrijkdeelvandegrasmataf.Daarentegen lopendegraasweiden indegroteregentijd onderwater enzijn
dezedanhetbest tevergelijkenmetzwampen.Ookhierbijgaateenbelangrijkdeel
vandegrasmatverloren,omdatdezewordtvertrapt.
Indekleine regentijd isnoghetmeestevoedselbeschikbaar daardandebraakliggende rijstvelden derbevolkingbeschikbaar zijn.VooralinBrits Guyanabestaateen
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duidelijke vormvanrotatie tussenrijstverbouw enveeteelt.Menkanzichnauwelijks
eenvoorstelling makenvandeschadediedezebezettingvanderijstveldenmetvee
berokkentaanhetaanwezige irrigatie-endrainagesysteem.Dezgn.kavelslotenwordeninkorte tijdgeheelvertrapt envandedammen isnietveelmeerover.
Omdegenoemde enandere redenenwinthet inzicht steedsmeerveld,datmenbijhet
ontwikkelenvanveeteelt inSuriname zalmoetenuitgaanvanstalvoedering.Hetvoer
moetdusnaarhetveewordentoegebracht inplaatsvanhet omgekeerde.Bijeenveeteelt opgroterebedrijven zaldeveevoederwinning machinaaldienen tegeschieden.
Ditbetekentdatdezewinning slechtsperiodiekkanplaatsvinden,wanneerhetgewas
beschikbaar isendeveldenberijdbaar zijnmettrekkers enoogstmachines.Hetperiodiekgewonnengroenvoer zaldagelijksmoetenworden opgevoerd enmen ontkomtdus
nietaaneenconservering vanhetgewonnenmateriaal,doorensilage.Bijdebevolkingslandbouw zaldezevoorraadvorming eveneensnoodzakelijk zijn,wanneermenniet
overirrigatiemogelijkhedenkanbeschikken.
In1959werd doordeafdeling Gewassen Onderzoek eenbegingemaakt methetonderzoeknaardemogelijkhedenvaneengemechaniseerde verbouw enoogstvanveevoedergewassen.Insamenwerkingmethetveebedrijfwerdensnijgrassen enleguminoseningekuild envers ofgeënsileerd aanhetvee opgevoerd.Deresultatenwarenvandien
aarddatdeschrijver de overtuiging heeftdatlangsdeze lijneneenaanzienlijke
verbetering vandeveeteelt inSurinamemogelijkis.
Hetgrotebelangvandeveehouderij,ookals onderdeelvanhetklein-ofmiddenstandslandbouwbedrijfwordt steedsmeer onderkend. Ditgeldtzowelvoorhetmelkveeals
voorde slachtveehouderij.DeSurinaamseveestapel isde laatste jarenaaneenernstigevormvan inslachting onderhevig.Bijeengemiddeld jaarlijks aantalslachtingenvanrond4500stuksrundvee teParamaribokandeaanwasvandelandelijkerundveestapel slechts op700wordengesteld.Erwordt thansmeerenmeer slachtveevan
eldersgeïmporteerd. In1959werdvoorrond Sf1,6miljoenaan vleesprodukteningevoerd,dusafgezienvanhetbedragvoor levendvee.Aan zuivelproduktenwerddat
jaarnogeensvoorSf1,7miljoengeïmporteerd.
7.7-1- Degrondbewerking ende inplant
Degrondbewerking kangeheelwordengemechaniseerd. Ookvoordeveevoedergewassen
ishetgebruikvanruggennoodzakelijk. De snijgrassenkunnen opbrede ruggen,de
leguminosen alnaarhetseizoen,hetbest opsmalle ofbrede ruggenwordenuitgeplant.De laatsteworden opdereedsbesprokenwijzeuitgezaaid;degrassenworden
in2rijen op40cmvanelkaar opderuggestekt. Ookditkaninhogemateworden
gemechaniseerd (ziepar.8.4.1.).Meteenzelfgeconstrueerde eenvoudigeplantmachineen2arbeiderskan1ha incirca3urenwordeningeplant.
Dit systeemvanverbouw opruggenheefthetgrotevoordeel datnahetafmaaiender
snijgrassendestoppelgemakkelijk kanwordenaangeaard,gevolgd of voorafgegaan
door eenrijenbemesting.Indedroge tijdkunnendesnijgrassen opeenvoudigewijze
wordenbevloeid (furrow irrigation).Doordezehandelingenwordteensnelle enkrachtigeuitloopvandestoppelmogelijkgemaaktenkunnendeprodukties aanzienlijkworden opgevoerd.
Degrondbewerking zalglobaal 6rupstrekkerurenvergen,hetinplanten circa3wieltrekkerurenperha.Hetgereedmakenvandestekken isvrijarbeidsintensiefenvergt
vooréénhaplantmateriaal circa20manuren. Het inplantenvan1harijstlandmet
snijgrassenzaldus ongeveerSf100,-kosten,eengeringbedrag vergelekenmetde
kostendienoodzakelijk zijnwanneeralles inhandwerkmoetwordenuitgevoerd.Het
isnognietbekend nahoeveel tijd eenherbeplanting noodzakelijkwordt.Eenaanplant
vanbijv. Olifantsgras zaltenminste 4jarenkunnenwordenaangehouden,wanneerna
elke snitvoldoendewordtaangeaard enbemest.
7.7.2.Debeproefde veevoedergewassen
Naastdereeds eerderbesproken leguminosen zoalsSoja,Vigna,Phaseolus enCanavaliawerdenalssnijgrassenbeproefd: Olifantsgras (Pennisetum purpureum),Guatama-
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lagras (Tripsacum laxum), suikerriet,mais ensuikersorghum.SuikerrietenGuatamalagras zijndeeerste tijd nahetuitlopenvande stoppel ofstekken,bijzondergevoeligvoordroogte.Olifantsgrasvertoontdaarentegen ooktijdensdroogte een bijzonderkrachtige groei. Profielkuilenhebbenaangetoond dathetwortelstelselvan
ditlaatste gras zichtotbijna 1^meterdiep indegrond ontwikkelt,zelfs opdeze
zwarekleigronden.Naeenmaandwashetgewas vrijwel geslotenenhadhet eengemiddelde lengtevan85cm.Na4maandenbedroeg de lengtereedsmeerdan2meter.
Ineengesloten aanplantbestaatgeengevaarmeervoordichtslaanvandegronddoor
zwareregenval.Het forsebladerendekverzorgt eensterkeverdamping enwaterverbruik,zodatdetussenliggende vorenzelfsnazwareregenval droog staan.Deonkruidenstervendoor lichtgebrekgeheelaf.Olifantsgras eninminderemateGuatamalagras,zijnderhalveuitstekende gewassenvoordeverbetering vandegronden,enzoudenalszodanigveelmeer toepassingmoetenvinden.
Suikerrietwordt ookindeV.S.steedsmeer alsveevoedergewas aangeplant en het
heeftreedsgetoond opdezwarekleigrondenvanSuriname goed tewillengroeien.De
mogelijkheid vaneenratoon,dusvan herhaalde snitten iseengrootvoordeel.Ook
Sorghum iseenuitstekend gewas,degroeiduurbedraagt echter slechts 4 maanden.
Voorditgewas isdekleine regentijd noghetmeestgeschikt.Het staatreedslang
bekend omzijngrotedroogteresistentie.
7-7-3- De opbrengsten
Produktiecijferskondennog slechts inbeperktematewordenverzameld.SojaRinggit
op70dagenmetdehand afgeoogst,gaf eengemiddelde opbrengstvan9>9tongroene
massa.Debeste stukkenproduceerden 16,6tonperha.SojaLarismeteenveelkrachtigervegetatievegroeiproduceerdena80dagen22,4tonperha. BlackEyepesies
enSurinaamse Capucijner gavenvergelijkbare opbrengsten.Erkandusvoordeleguminosen opeengemiddelde produktie van 16-18tongroenemassaperhawordengerekend.Deproduktiesvansnijgrassen zijn overeenzelfde groeiduur omgerekendaanzienlijkhoger.Gegevenshierover staanhelaasnogniet terbeschikking.Guatamalagrasheeftboven Olifantsgras hetgrotevoordeel vaneenmindersnelle verhouting
vandestengels.Ookna5maandenwordtnogallesdoorhetvee opgenomen.Van Olifantsgras zijnde stengelsdanreeds tehard.Snittenmeteen tussenperiodevanmaximaal 2maandenzijndannoodzakelijk.Deproduktiekosten zullenvoorleguminosen
ensnijgrassenresp.rond Sf 10,-enSf5,-per tonbedragen,inclusief de vaste
lasten.
Ookdegroenvoederwinning werdmet succesgemechaniseerd,metbehulpvaneenmaaihakselaar eneenaangehangenwagen,waarinhetgroenvoerkanwordengeblazen. Het
inkuilengaf eengoedgeënsileerd produktdatdoorhetveemetgraagtewerdgegeten.
Ook ophetkleinebedrijf zalmenvoorde overbruggingvandroge tijdenvoermoeten
inkuilen,wanneergeenbevloeiïngswater beschikbaar is,tenzijmenovereenvoldoend
grote aanplantvan snijgrassenbeschikt.Zoalsreedswerd opgemerktzijnSorghumen
Olifantsgras zeerdroogteresistent.Hetvoerkandandagelijkswordengesneden.Het
zalduidelijk zijndathetvasthoudenvanvee opvasteplaatsen,ookdestalmestwinning zeer tengoedekomt.Stro isopderijstvelden involdoendemateaanwezig.
Het laatzichdus aanziendatvoordeveeteelt,zowel ophetgrote alsophetkleinebedrijf,nieuwemogelijkhedenaanwezig zijn.Hetvereist eenzekeremoedendoorzettingsvermogen ommetdereeds lang ingeburgerdemethodenvanextensieveveeteelt
tebreken.Ookdezevormvangrondgebruik kaninhogematewordengerationaliseerd.
Bijderealisatie hiervan indepraktijkvandekleinlandbouw,zullenvoorbeeldbedrijven eenonmisbare schakelblijkentezijn.
7.8.DEBACOVENKULTUUE
Hoeweldezezwarekleigrondenmindergeschikt zijnvoordebaeovenkultuur,ishet
nietuitgeslotendatmetditgewastochhogere netto-inkomstenperhakunnenworden
bereiktdanmetrijst.Bovendienisdehuidige Surinaamse landbouwmetrijstalsenig
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belangrijke gewasweluiterst eenzijdig enderhalvekwetsbaar.Ditgeldtweliswaar
inminderemate,ookvoordeS.M.L.Vanregeringswege wordtdebacovenkultuurdaaromsterkgepropageerd,terwijlalles inhetwerkwordtgesteld omtoteenexportvan
bacoventegeraken.Ookvanparticuliere zijdebestaat erthansmeerbelangstelling
voor eenbacovenkultuur inSuriname.Inhetproduktieplanvoordeagrarische sector
I960/1965,isdebacovenkultuur zelfs centraal gesteld.
Hetwerkvandeafdeling Gewassen Onderzoekwas eropgericht,ommeer gegevenste
verzamelen omtrentde landbouwkundigemogelijkhedenvandezekuituurenomtrentde
mechanisatie ervan.Het staatwelvastdatde pegasserijke grondenuit dejonge
kustvlakte geschikt zijnvoordezekuituur.Hiervan island inovervloed aanwezig,
dochdegrond isduureerhijvoor landbouw ingebruikkanwordengenomen. Deinpoldering,hetdrainage-enirrigatiesysteem,de ontginning en verdere kuituurtechnischewerkenzijnuiterstkostbaar.Het isdaaromnietwaarschijnlijkdatmen
voordebacovenkultuur steedsweernieuw land ingebruikkannemen.Bovendienmoet
menernstig rekeningwordengehoudenmethetvroeger oflater onmogelijkwordenvan
dekuituurdooraaltjes.Eengoedebestrijding enherstelvandebesmette gronden
kanwordenverkregendoor inundatie.Ditgeldt ookvoordezgn.Panama-ziekte.Vandaardat ookdemogelijkhedenvanrijstgrondenvoordezekuituurmoestenwordenonderzocht.
Metdeproefnemingen oprijstgrondenwerd reedsinhetnajaar 1957begonnen.Deproeven opontginningsgronden volgden inhetnajaar 1958.In1959vingendewerkzaamhedenaanvoor eenzgn.bacovenproefpoldertergroottevan80ha,uitgevoerddoorhet
LandbouwproefstationenondergebrachtbijdePrinsBernhard Polder. Ookhierwerd
eenkleindeelvandeaanplantgelegd opdeoude rijstkavels envoorderestoppas
ontgonnengronden.Hethierverrichtewerkwasuiteraard vanveelgroterbetekenis,
waarmede hetGewassen Onderzoek zichingeenenkel opzichtkonmeten. Tochwerden
ookhiergoederesultatengeboekt eneenwaardevolle ervaring opgedaan,welkeniet
onvermeld mogenblijven.
De schrijvernamvan8juli tot5augustus I960deel aaneen,door hetSurinaamsAmerikaans Bureauvoor Technische Samenwerking georganiseerde,studiereis inzakede
bacovenkultuur.Deze reis liep overdebacovenproducerende gebiedenvanTrinidad,
Martinique,Jamaica,Honduras enEquador.Vooreenuitvoerig overzichtmogeworden
verwezennaarhetRapportnr.49vanmaart 1961,vanhetDep.vanL.V.V.inSuriname, samengesteld door Ir.C.V.J.Small.Deze studiereismaakte hetdedriedeelnemers
mogelijk,eenbeter inzicht indeverschillende facettenvandezekuituur teverkrijgen eneenrichtingvoorhetonderzoek tevinden.
7-8.1.Deproefnemingen
Deeerste inplantvond plaats opeenzgn.padikavel. Dezekavelwerd in1953ontgonneneninhetnajaar 1954voorheteerstmetpadi ingezaaid endaarnazonderonderbreking eveneensmetrijsttothetnajaar 1957-Dit5hagrote en100meterbredeperceel droegdus intotaal6rijstgewassen.De aanwezigepegassewerdbijdeontginning nietverbrand,dochgespaard.Inhetnajaar 1957werdenvoor heteerstdrogegewassen engroenbemestersuitgezaaid. Inhetnajaar 1958werd 3gha op3meter
brederuggenen6meterbredebeddengebracht eningeplantmetLacatan, Congo en
GrosMichel.Deresterende 1-g-hawerd onder eengroenbemester Crotalaria quinquefoliageplaatst,waarna ookhier inhetnajaar 1959bacovenvolgden.
Ophet in1957ontgonnengedeeltevanhetproefbedrijfwerd eenperceelvan4-^ha3
maalmet Crotalaria ingezaaid.Elkgroenbemestergewas werd zogoedmogelijkondergeploegd enmetdegrondvermengd,waarbijdeploegdiepte geleidelijk aanwerdvergroot tot30cm.Deeerste inplantmetbacovenvond plaats indecember1958.
Devoornaamste puntenvan onderzoekwerdengevormddoor:
1.degemechaniseerde aanlegvaneenbacovenaanplant;
2.hetmeestgeschiktedrainagesysteem;vergelijkingvanhetbedden-enhetruggensysteem;
3.demogelijke duurvanderatoon;
4.deverpleging endeoogst endemechanisatiedaarvan;
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5.demogelijkhedenvaneenherbeplanting;
6.hetverzamelenvankosten-enproduktiegegevens.
7-8.2.Debelangrijkste ervaringen
Eenfinancieel economischebeschouwing overdemogelijkhedenvaneenbacovenkultuur
opgrote schaal,kanhiernietwordengegeven.Daarvoormoetenderesultatenvande
proefpolderbijdePrinsBernhard Polderwordenafgewacht.De eersteresultatenzijn
echterveelbelovend enerwerdenreeds onverwachthogeproduktiesbereikt.Wijmogenhier inhetkortenpuntsgewijze onzebevindingen latenvolgen.
7.8.2.1.Metbetrekking totdegrond,hetklimaatendedrainage
a.Zowel opontginningsgrond als opgrondenwelke 6maal achtereenmetrijstwerden
beplant,werdengoede resultatengeboekt. Hetgebruik vanruggengeeftechter
veelbetereresultatendanbedden.Inpar.4.1.bespraken wij reeds degrote
voordelenvanruggen.Debelangrijkste zijnwel: debetere oppervlakteontwatering;deverdubbeling vandebouwvoor;hetgroteregemak bijeenherbeplanting
endesnellere rehabilitatie vandegrond.Indegrote regentijdwerd opde6meterbredebeddennog teveelwateroverlast ondervonden. Hiertegen is weinigte
doen.Aandeanderekantdrogenderuggen indedroge tijd zeersterkuit.Men
kanhiertegen echterberegenen. Voordezeberegeningmoetmen steeds overvoldoende zoetwaterkunnenbeschikken.Daaraanheefthet opWageningendelaatste
jarenweleensontbroken.
b.Goed doorwortelde engerijptekleigrondengevendebestegroei.De aanwezigheid
vaneendikkepegasselaagbijde ontginning,moetalseengrootvoordeelworden
gezien.
c.Menzalmaatregelenmoetennemen opdatvandezepegasse zolangmogelijkkanwordengeprofiteerd endeze tijdens zijnomzetting tothumus zointensief mogelijk
kanbijdragen totdeopbouwvaneengoedebouwvoor.De schrijver isdaaromvoorstandervaneenzospoedigmogelijkevermenging vandezepegassemetde ondergrondnade ontginning ennogvoordatditmateriaal irreversibel isingedroogd.
d.Deaanplant op"oudrijstland" stond opheteindederproefperiode zeker niet
mindergoed danopontginningsgrond.De schrijver isderhalvevanmening datook
oprijstgronden eenbacovenkultuur mogelijk is,mits degrond voldoende wordt
voorbereid envanruggengebruikwordtgemaakt.
e. Op"oudrijstland"werd eengemiddeld trosgewichtvan 14kg en een gemiddeld
aantal handenvan7,3 bereikt.Daarbijmoetechterwordenaangetekend datvruchtvorming enoogstvoor eenbelangrijk deel indegrote droge tijdvielen.Doorberegening kandeproduktie ongetwijfeld worden opgevoerd.Jaarprodukties vanten
minste 14tonaanexporteerbare bacovenperhawordenrealiseerbaar geacht.Dit
vertegenwoordigt eenwaardevanrond Sf980,-perha.
7.8.2.2.Metbetrekking totinplant,herbeplanting enratoonduur
a.De oudsteaanplant isnu3jarenoud. Eenverloop vandeproduktie konhelaas
nietwordenbepaald.Deaanplantheeftreeds 3malen inmindere ensterkerematevandroogte te lijdengehad.Doorgebrek aanzoetwaterwas toengeenirrigatiemogelijk.Dezedroogtebeïnvloedde deproduktie testerk.Dedroogtevanhet
voorjaar 1961noodzaakte zelfs toteengedeeltelijkeherbeplanting. Tochisde
persoonlijke indrukdatmenzichzalmoetenrichten opeenintensieve en korte
ratoon,d.w.z.eensnellere opeenvolging der aangehoudenuitlopers,metmeeroogsten,eneenfrequenteherbeplanting. OpMartiniquewerd eveneens omde3tot4
jaarherbeplantnaeenbepaaldebraakperiode.InEquadorwerdendaarentegenaanplantingengezienwelkereeds 20jaarinproduktiewaren. Menspreekthierdan
ookvandebestebacovengronden terwereld.
b.Demogelijkheid vanherbeplantingwordtdoorhetgebruikvanruggenaanzienlijk
vereenvoudigd.Deruggenbehoevendaartoe indedroge tijd slechtsmetdezware
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greppelploeg tewordengesplitst,waarbijrijentussenliggende voorvanplaats
verwisselen.Derugkomtdante liggen opdeplaatsvandevoor,alwaardegrond
door inwerkingvanhetweerdieper konrijpen.Wijverkrijgenhierdoor eenrug,
over60-80cmdiepte opgebouwduitgoedverweerde lossegrond,liggend op een
goed gerijpte ondergrond.
Nieuwe inplant opgesplitste ruggenvertoonde dan ooksteeds eenzeeropvallendekrachtige engezonde groei,welhaastvergelijkbaarmetdie opnieuwepegasserijke ontginningsgronden.
c.Eenplantbezetting vanrond 1000bomenperhametmaximaal drieaangehoudenuitlopersperplantsoen lijktvoorlopig debesteplantdichtheid.Erkandaarbijvan
3-3^meterbrede ruggengebruikwordengemaakt.Debredere ruggendrogenietsminder sterkuitenvergemakkelijkenhet spuiten indeaanplant tegencercospora.
d. Ook indeze aanplantvanGrosMichel tradreedsna2jarende Panamaziekteop.
Voorlopig zijndusLacatanenCongodemeestgeschiktevariëteiten,waarbijvolgensdegegevensuitdePrinsBernhard Polder aanCongo nogverre devoorkeur
moetwordengegeven.Deprodukties liggenhoger enblijvenlangeropeenhoogniveau.
7.8.2.3.Metbetrekking totdeverpleging
a.Voor deverplegingswerkzaamheden enhetuitdragenvande oogst moet indetussenliggendevorenwordengelopen. Dit isinzekere opzichtenbezwaarlijk,doch
methet oogopdeconditie vandegrond enhetvoorkomenvan verdichting een
grootvoordeel.
b.Debacovenaanplant reageertgunstig opaanaarding. Doorhetgebruikvanruggen
kandezewordengemechaniseerd metbehulpvaneenopdewieltrekker aangebouwde
greppelfrees.Doorhetmechanisatie-onderzoek werd reeds eendaarvoor geschikte
ombouwvan eenstandaardwieltrekker uitgewerkt,waarbijdezemet2wielen inde
voorrijdt endoor2steunwielen lopend opdezijkantenderbeide ruggen,inbalanswordtgehouden.Eendergelijkwerktuig zou ookdemechanisatie vanhetspuitenenwiedenmogelijkmaken,waarbijdezehandelingenbovendien niet beperkt
zijntotperiodenwaarindegrondvoldoende droogis.
c.Zwarebemestingenmetstikstof zijnnoodzakelijk.Zelfsbijeenmestgiftvan200
en400kg/ha zuivere stikstofkondennoggroeiverschillenwordenwaargenomen.Het
zwaarbemesteperceelbleef zelfs opvallend vrijvancercospora. Er isookeen
reactie opfosfaat;dezeproduktieverschillen konden echternietwordengemeten.
Beregening maakt ons,ookwatdebemestingbetreft,onafhankelijkvandeweersomstandigheden.Hetheeftnl.geenenkele zin omtebemesteninperiodenvangrotedroogte.
d.De cercospora-aantasting kan ookbijgeregeldebespuitingenmet olienietvolledigworden onderdrukt.Dedroge tijd iszekergeenperiodewaarindebespuitingenachterwege kunnenblijven.Tochzijnerduidelijke seizoensinvloeden.Zowordt
telkenjare indeperioderond oktober ennovemberbijzonderveelhindervandeze schimmelziekteondervonden.
e.Het stuttenderbomen ishiereenabsolutenoodzaak.Bamboe isdaarvooreigenlijk
inonvoldoendemate aanwezig enduskostbaar.Grotereplantages zullenvooreen
eigenbamboe-aanplantmoetenzorgen.Ookaandeinplantvanwindschermen zalaandachtmoetenwordengeschonken.
f.Voorderegelingvanhetaantaluitlopers,de snoei,kanmet succesgebruikwordengemaaktvan2,4D.Eenhoeveelheid van5ccvaneen 2f oplossing,gegotenin
hetnog opgeroldeblad ofineenderbladoksels,geefteenvolledige afsterving
vandenog jongeuitloper,zonderbeschadiging vandemoederplant. Het ondergrondsafsnijdenkanhierdoor achterwegeblijven.
7.8.2.4.Metbetrekking totdeberegening endekultuurmogelijkheden
a.Debedekkingvandegrond metrijststro iseengroot succesgebleken.Ditmateriaal ishiermeestal involdoendemate aanwezig.Meteenenkelevoldoend dikke
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laag strokandeonkruidgroeitenminste 6maanden langvolledigworden onderdrukt.De strolaagvoorkomtuitdroging enhetdichtslaanvandegrond.Degrond
blijft onderhetstromooivochtig enrul,waardoor hetgevallenregenwatergemakkelijkerwordt opgenomen.Dekostenvandezebedekkingmet stroinaanmerking
nemend,komtmentoteenaanzienlijkebesparing opdewiedkosten en bovendien
eenbetere groeivandeaanplant.
b.Kunstmatige beregening isvrijwel onmisbaar.Mendientderhalve steeds overvoldoende zoetwater tekunnenbeschikken.Irrigatieviadevorendoorhetopzetten
vanhetwater inde trenzen,geeftbijbenadering nietheteffectvaneenregenbui.Dezijkantendervoren sluitenzichdoorverzadiging metwater nl. afvoor
verdere snellebinnendringing vanhetwater.Eenkortstondige algehele onderwaterzettingvanhetveldgeeftwatbetere resultaten,maar isbezwaarlijkmethet
oog opdenoodzakelijkewerkzaamheden inhetveld,zoalsbespuiting, oogst en
transport.
Eenkortstondigeberegening isooknoodzakelijk terverkrijging vaneengelijkmatig overhet jaarverdeelde oogst ofjuistterverkrijgingvanhogeprodukties
inbepaaldemaanden.De inplant isdaardoorminder sterkgebonden aandeseizoenen.
c.Eenbacovenkultuur opgrotere schaal lijktdus landbouw-technisch gezien zeer
welmogelijk.Mendientzichechter terealiserenmeteenverrevan eenvoudige
ofgemakkelijke kuituur temakentehebben.Zijvergtvooralmetbetrekking tot
dedrainage,degrondbewerking,debemesting,debestrijding vanziekten enplagenenvooralmetbetrekking totde oogstbijzonderveel zorg.Hierdoor isdeze
kuituurnietzondermeergeschiktvoor introduktiebijdeongeoefende kleinlandbouwer.
7.8.3- Demechanische aanleg
Bijhetmechanisatie-onderzoek werd eenzwaregedragengreppelploeg ontwikkeldmet
hydraulischverstelbare vleugels.Hiermedekunnen3tot6meterbrede ruggenworden
opgeworpen,waarbijdehelling derzijkantenvanderuggen,d.w.z.devoordieptekan
wordengeregeld engevarieerd.
Deverschillende voorbewerkingenvanpas ontgonnenland enookvanrijstlandzullen
tezamencirca7rupstrekkeruren/ha vergen.Het op3of3'g'meterbrede ruggenbrengenvanhet terreinvergtnogeens3uren.Voorditwerk zijnrupstrekkersvanhet
vermogen TD-9 ofCAT-D4voldoende.
Ookhetinplantenkanmechanischplaatshebben,wanneermenvanzgn.knollengebruik
maakt.Metdewieltrekkerwordtdan overderugeencirca40cmdiepegreppel getrokken.Deknollenwordenhierin opafstandmetdehandgedeponeerd,waarnadegreppelmethetgraderblad of2schijfaanaarderskanwordendichtgewerkt.Hiervoorzijn
perha circa6wieltrekkeruren en12manurenbenodigd.
Deervaringheeftgeleerd datde opkomstvan opdezewijzebeplanteveldenzeerregelmatigkanzijn,regelmatiger danopveldenwelke inhandwerkmeteengrootaantalarbeiderswerdenbeplant.
Ookhetuitgravenvanplantsoenenwerdmet succesgemechaniseerd.DaarbijwerdgebruikgemaaktvaneenFerguson35wieltrekkermetzgn.voorlader,waarvandebakvervangenwasdooreenzelfgeconstrueerde vork.Dezevorkwordtmetderijdendetrekker onderdebacovenstoel gestoken,waarnadezehydraulischuitdegrond kanworden
gelicht.Hiervoor zijnper stoelnietmeerdan2tot3minutennodig.Hetuitgravenmetdehandvergtzeker 15-30minuten.
Erkanmetnietgenoegnadrukwordengewezen ophetgrotebelang,datmenbijelke
nieuwe inplantvangezond plantmateriaaluitgaat.DoorhetLandbouwproefstationte
Paramaribowordenmomenteel diverse ontsmettingsmogelijkhedenvergeleken enuitgewerkt.
Overwegende datdebacovenvelden inSurinamevroeger oflater,tijdelijkofblijvend
voordeverbouwvanrijst ingebruikmoetenwordengenomen,verdienthetalleaan-
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beveling reedsbijdeaanleghiermede rekening tehouden.Eenvandevoorwaardenis
hetgebruikvanruggen.Wijwezenerreeds opdatalleendergelijkeruggenmetweinigkostenkunnenwordengeëgaliseerd,enbovendien zodanig dathierop eengelijkmatig afrijpend padikanwordenverkregen.
7-8.4.Develdindeling
DeopWageningen toegepastekavelmatenderrijstvelden zijn200x600meter endeze
hebbenbewezenzeergoed tevoldoen indegemechaniseerde'rijstverbouw.Bovendienis
geblekendatveldenwaarbijdeene lengtezijdewordtgevormd dooreenkavelslooten
deandere zijdedoor eenkaveldam,nietgoedvoldoen. Dedammenzijnnooitgeheel
lekvrijaante leggen,zodat langsdekaveldam altijdkwelwater kan binnentreden
wanneer hetnaastliggende veldnog onderwater staat. Langsdebeide lengtezijden
moetendus steedskavelsloten liggen. Omgenoemde redenenwerd hetaanvoerkanaal
steeds langsde smalle zijdevanhetveld gelegd,daarvangescheidendoordebredereboerderijdam. Ookdeze laatechtervrijveel lekwater door,maar hiertegenkan
onderdedam langseenkleinegreppel aansluitend opdekavelslotenwordengetrokken.
Verder ishetvoorderijstkultuur eenabsolutenoodzaakdatmeneenvolledigewaterbeheersing heeft.Menmoet instaat zijnomdevelden onafhankelijkvanelkaar
droog tezetten oftebevloeien. Dewaterdiepte moetvooralmethet oogopdeonkruidbestrijding,metnamederoderijst,voor elkveld afzonderlijkregelbaarzijn.
Ditbrengtdenoodzaakvaneengescheidendrainage-enirrigatiesysteem met zich
mede. Ookhiermede zaldus bijdeaanlegderbacovenvelden rekeningmoetenworden
gehouden.
Debreedtederbacovenvelden zalalsregelwordengelimiteerd doordewijzevanirrigatie.Eenzgn. "overhead irrigation"metmobielewaterkanonnen ismomenteel in
gebruik opdeproefaanplantindePrinsBernhard Polder.Dezehebbeneenactieradius
vancirca60meter.Develdenkunnendaardoornietveelbrederwordendan 100meter.
Deruggenkunnenhetbestdwars opdekavelslotenwordengetrokken, dus over de
breedte dervelden.Ditgreppelenmoetophetmiddenvanhetveld over eenlengte
vancirca4meterworden onderbroken,terverkrijgingvan eentransportweg,waarover
dematerialen endeprodukten kunnenwordenaan-enafgevoerd.Develdenkunnenhet
best indewindrichtingwordengelegd,zodatde plantrijenhierop dwarskomente
staan.Ditvergemakkelijktderegelmatigebespuitingenmet olietegendecercospora.
7.8.5.Enkele overwegingenmetbetrekking totdebacovenkultuur
Denoodzaakvanindustrialisatie bijhettotontwikkeling brengenvandenationale
economiewordtallerwege onderkend. Daarbijdenktmen meestalniet inde eerste
plaats aan landbouw.Tochisdemechanisatie vandelandbouwreedseenbepaaldevorm
van industrialisatie. Zokaneenbelangrijkdeelvandeze industrialisatie zelfsop
delandbouwwordengebaseerd.Hetwerd deschrijver eerstnazijnbacovenstudiereis
duidelijk,wat inhetEngelse spraakgebruik "Banana Industry"betekent.Tijdensdeze
reisbleek nl.hoeveelwerk ernognahet oogstenvandebacovenverzetmoet worden.Dezeverwerking vanhetproduktbrengt infeitenogveelmeerarbeidmetzich
mede dandeproduktie zelf.Wijbehoevenhier slechts tedenkenaanhettransport,
desortering,deverpakking,déverscheping,derijpingendedistributie enverkoop
vandevruchten.Ditbrengt o.a.voorSurinamemetzichmede dathetdeel van de
bevolking datnietbijdeverbouwvandebananen ingeschakeld kanof wil worden,
juistbijdeverdereverwerking kanwordeningepast.
Het isde schrijvernietbekendwatbijbenadering deverhouding istussenhetbenodigde aantal arbeidsurenvoorproduktie enverwerking.Ditlaatste zalommaareen
idee tegeven opzijnminsthetvijfvoudige zijnvanwatbijdeverbouw endeoogst
vanbacovennodig is.Dit iszonder twijfelveelmeerdanbijv.bijcitrushetgeval
is.Hetkandaaromvanbelang zijnomzoveel mogelijkvandit "nakomendewerk"in
eigen land tehouden.
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Vooral omdeze laatstgenoemde reden ishetvanzeergrootbelang,datmen zovroeg
mogelijk eenbeslissingneemtinzake dewijzewaaropdebacovenzullenwordengeëxporteerd.Hetzalde lezerduidelijkzijndathetfeitofdevruchten introssen,in
handenofzelfs inlosgesnedenvingerswordenafgevoerd,niet alleenbepalend is
voordehoeveelheid werkdieeendergelijke kuituurvoorhet landmet zichmede
brengt,maar ookbeslissend isvoordebacovenkultuurzelf inalzijnfacetten.De
wijzevanverscheping isbepalend bijdekeuzevandeteverbouwenvariëteiten,de
bepalingvandeplantdichtheid,denoodzaakvanbemestingen,detijdsduurwaarover
deaanplantkanwordenaangehouden,dezgn.ratoonduur.Hetkanzelfsbeslissendzijn
voordemogelijkhedenvanhetgebruikvanrijstgrondenvoordezekuituur envoorde
matewaarindebevolkingslandbouw bijdebacovenproduktie kanworden ingeschakeld.
Ditkanmeteenenkelvoorbeeld wordenverduidelijktengeïllustreerd. Eenexport
vantrossenvergtbossenmeteenbepaaldeuniformiteit ingewicht,lengteenvorm.
Devruchtenmoetengoedhoudbaar zijn,niet gemakkelijk kwetsbaar,dehandender
trossenmoetengoed aansluiten,geenzgn.openhandigheid vertonen.Deze eisenkunnendeels ofgeheelvervallenwanneermeninhanden ofvingersgaatexporteren.Een
verscheping van lossevruchten zal ongetwijfeld andere eisenmetzichmedebrengen,
maarhet isnietuitgesloten datdaaraangemakkelijk kanwordenvoldaan.Inelkgevalbrengthetmeerwerkvooreigen land'met zichmede.Uiteindelijkwordendebananen ofbacoventochalsafzonderlijkevruchten aandeconsumentverkocht.
Een andereaantrekkelijkheid is,datmenmetietsnieuws opdemarktkankomen,niet
met eenzgn.massaprodukt,maarmet eenkwaliteitsvrucht. Wijwezenerreedsherhaaldemalen opdatdehogereproduktiekostenwaarmen inSuriname altijdweervoor
komttestaan,alleengoedkunnenwordengemaaktdooreenbijzonderprodukttebrengen, omwelke eigenschappenhetdan ookgaat.
Dekwintessens vanditbetoog isdatdewijzewaaropmendevruchten zalkunnenexporteren,inhogematebepalend isvoordemogelijkhedenvan eenbacovenkultuurin
Suriname.Hierbijkanworden aangetekend,datde grotebananenmaatschappijen als
"UnitedFruit"en"Standard Fruit"demogelijkhedenvanverschepingen in handen
reeds instudiehebben.InIndonesiëwerd debekendePisangAmbon in losgesneden
vingerpafenaandeconsumentverkocht.
7.9.DECITRUSKULTUUR
Einde 1959waren inSurinameruim340hametgrapefruit,1 150hamet sinaasappelen
ennog circa150hametandere citrusvariëteitenbeplant. De totale citrusoppervlaktewasdus 1640hagroot.Tervergelijking mogedienendatmet cacao,koffie,
suikerriet encocosresp.warenbeplant 1500,1900,1400en1600ha.Deuitvoerwaardevancitrusbedroeg in1957,1958en1959resp.Sf.650000,-;Sf.856000,enSf.145I000,-. Citrus isdusreeds éénvandebelangrijkstebestaande kultures
inSuriname.Inhetalgemeenkanwordengezegd,datdecitrus,vooralgrapefruiten
sinaasappel hetopdezezwarekleigrondengoed doen.Juist einde 196lwerd voorde
Surinaamsegrapefruitdehoogsteprijzenopdewereldmarktgemaakt.
Ookdeze citrusaanplantingenvindenwijvoorhetbelangrijkstedeel terugopdeoude
plantagegronden.Het "Gewassen Onderzoek"hield zichdusvnl.bezigmetdevraag,of
dezekuituur ookopnieuwegrondenenopmechanischgereedgemaakte ruggenmogelijk
is.Hoewelna4jarennogweinig tenaanzienvandeverdere groeimogelijkhedenvan
eenaanplanttezeggenvalt,kandegesteldevraagvoorlopigmeteen volmondigja
wordenbeantwoord.
Vanalleproefaanplantingenkandiemet citruswelhetgrootste succes wordengenoemd.Deproefaanplantwastegen1962ruim5hagroot,meteeneerste inplantvan
januari 1956ennadien elk jaarvergroot.Zijomvatte dus 1tot5-jarige bomenvan
vrijwelalleinSuriname aanwezige citrussoorten.Dezezijn:
Sinaasappel
Grapefruit
Pompelmoes

(Citrus sinensis
(Citrusparadisi
(Citrusgrandis)

137
Mandarijn
Citroen
Lemmetje
Sucade

(Citrus reticula)
(Citrus lemon)
(Citrusaurantifolia)
(Citrusmedica)

Allehebbende inSurinamedaarvoor algemeengebruikte Citrus aurantiumalsonderstam.Helaas isdeze gevoeligvoordeTristezavirusziekte,welkereeds inhetnabijgelegenVenezuelavoorkomt.DoorhetLandbouwproefstationwordtreeds de mogelijkheidvanandere soortenals onderstam onderzocht.Hetgrootste deelvandeaanplantwasbegin 1962reeds inproduktie.Dekwaliteitvanhet fruitwasgoed ende
vruchtenkondenplaatselijkwordenafgezet.
Inhethiernavolgende zullenaanmaak plantmateriaal,hetplantklaarmakenvanhet
terrein,de inplantendeaanlegkostenwordenbesproken. Hetgrootstedeelvande
aanplantbevond zichopnieuwe ontginningsgronden,eenkleindeel, 3/4 ha,op"oud"
rijstland vankavel 1.Dezekavelwerd inhetvoorjaar 1954 ontgonnenenvoorhet
eerstmetrijst ingezaaid,gevolgd doornog 2andererijstoogsten.Het terreinwerd
in1957gedeeltelijk ingebruik genomenvoordeeerstebacoveninplant,hetoverige
deelwerdmet citrus ingeplant op10meterbredebedden.Debomenhaddenhieropveel
vanwateroverlast telijden.Debeddenwerdendaarominhetvoorjaar 1958in5mbrederuggengesplitst.Dithad reeds directeengoedherstelvandegroeitengevolge.
Dealgemene indruk isdat ook ouderijstveldendoor eengoedevoorbereiding watbetreftgrondbewerking eninplantvangroenbemesters,voor citrusgeschiktzijn.
7.9-1- Aanmaakvanhetplantmateriaal
Deuitzaai vanzaad voor opkweekvan onderstammenkanhetbestgeschieden op een
daarvoor speciaal gereed gemaakt enmetpalmblad overdektbed. Dezadenwordenop
50x 20cmuitgeplant.Voor 1haaanplant,circa300bomen,isduseenvakvan3m2
reedsvoldoende.Voor hetuitzoekenvandebetereplantennemenwij50^reserve,dus
4^-m2kiembed.
Reedsna6maandenkunnendebeterekiemplantennazorgvuldige selectie op het
kweekbedworden overgebracht.Hiervoorwordt liefsteennog ongebruikt stukbosgrond
uitgezocht,zodichtmogelijkbijhet inteplantenareaal.Depegassewordtmetde
eg 10-15cmdiepgoedmetde onderliggende grondvermengd.Hetveldwordtdaarnaop
1mbrede ruggengebracht.Dezewordenop40cmafstandmetdejongezaailingeningeplant. Ookhierzorgenwijvoor een 25^reserve,dus 500zaailingenvoor1haaanplant.Perhaaanplantdus200m2kweekveld.TegendebijZure Oranjevrijwel zeker
optredende schürftziekte (Elsinoe fawcetti)zalregelmatigmetkopermoetenworden
gespoten.Eenregelmatige bemestingmetNPKeneventueelkalk isgewenst.
Nacirca9tot 12maandenkunnendézaailingen op30cmhoogtewordenveroculeerd.
Wanneerdaarbijvandezgn.ombuigmethodegebruikwordtgemaakt,kanhetslagingspercentage aanzienlijkwordenvergroot.Deplantenwordendaarbijopcirca30cmomgebogenendebuigingwordtmetbehulpvaneentouwtjegefixeerd.Hetombuigenheeft
hetvoordeel datdebastgemakkelijk loslaatendeoculatie sneller enbeteraanslaat.Demeeste oculatiesmislukkendoorhetbinnendringenvanregenwater.Hetafbindenmetplastic oculatieband kanditnietaltijd verhinderen. Het oculerenkan
daaromhetbestgeschiedenwanneer eenkorteperiodevandroogtekan worden verwacht.Slagingspercentagesvanmeerdan85^warenalgemeen. Demislukte oculaties
kunnenreedsna2weken opnieuwwordenveroculeerd.
Proevenhebbenaangetoond datdecitrusboompjesgemakkelijk 2jaar ophetkweekbed
kunnenwordenaangehouden.Ditheefthetgrotevoordeel datdeeersteverpleegkostenaanzienlijkkunnenwordengedrukt enmende inplantmetgrotere bomenkanstarten.Na2jarenkandanreedsdeeerstevruchtdrachtwordenverwacht.
7.9-2.Kostenvanhetplantmateriaal
Wijherhalennogmaalsdathet opkwekenvanplantmateriaal hetbest ineigenbeheer
enzodichtmogelijkbijhet inteplantenveld kangeschieden. Dekostenvanhet
plantmateriaalwordenkleiner,naarmatemengrotere aantallen ineens opkweekt.Het
aantalwordtechtergelimiteerd doorwatmeninéénseizoen tegelijkkanuitplanten.
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Ditplantenkanhetbestvlakvoorderegensgeschieden.Zijnderegens echtereenmaal flink doorgezetdankanbeternietmeerwordengeplant.Wanneermendebeschikking heeft over eentwintigtal arbeiders danzalmen in2weken tijdsgemakkelijk
5hakunneninplanten.Hetuitgravenenweer inplantenkan op1manuurperboomwordengesteld.
Intabel 23volgteenkostenberekening voor 5haplantmateriaal.Ditzullendusgemiddeld 1500bomen zijn.Erzullendusruim 2200onderstammenmoetenworden opgekweekten1800oculatiesmoetenwordenuitgevoerd.Er isdaneenvoldoend aantal
alsreserve inachtgenomen.VoorSf.0,85beschiktmendan overeen circa l^mhoog
boompjemet3flinkegesteltakken envaneenruimewortelkluitvoorzien. Op het
plantveld gebracht zullendekostenduskunnenwordenafgerond opSf.1,-perboompje.
Tabel 23.Kostenaanmaakplantenmateriaalvoor 5ha
Zaad
=circa 100vruchten
Aanleg 22m2kiembed
=50manuren
Materiaal schaduwdek
=20manuren
Uitzaai
=50manuren
Verpleging gedurende 6maanden =130manuren
Aanleg 720m2kweekbed
=3wieltr.uren+5manuren
Inplant 1800onderstammen
=300manuren
Verpleging gedurende 2jaar
=450manuren
Oculerenvan 1800onderstammen =300manuren
Materialen,o.a.kunstm.,fungiciden,insecticiden
Uitgraven 1500bomen
=750manuren
Totalekostenper 1500 2-jarige bomen
Per 2-jarig boompje dusrond

=Sf.
2,=Sf.
30,=Sf.
12,=Sf.
30,=Sf.
78,=Sf.
15,=Sf.
180,=Sf.
270,=Sf.
180,=Sf.
40,=Sf.
450,=Sf. 1287,Sf.
0,85

7'.9•3•Hetplantveld endeinplant
Debomenkunnen inafhankelijkheidvande soorthetbest op6of5meterbrederuggenwordenuitgeplant.Hetbijbehorende driehoeksplantverband bedraagtdanresp.7
of5,8meter. Overdemechanische aanleg enveldindeling kunnenvrijweldezelfdeopmerkingenwordengemaaktals inpar.7.8.3-voordebacovenwerdengemaakt.
Ookvoorcitrus zullendediversevoorbewerkingenvandepas ontgonnengrond circa
7 rupstrekkeruren perhavergen. Voorhet opwerpenvanderuggenkanhetbestvan
eenwatzwaarder rupstrekkertype gebruikwordengemaakt,bijv.TD-14ofCAT-D6.Dit
zal circa3urenvergen.Voordetotalegrondbewerking zijnrond 10rupstrekkeruren
perhanodig. Inclusief de ontginningskostenvergtdeaanleg rond Sf.400,-perha.
Het isvanhetgrootstebelang dat ookopderuggennietvanplantgatengebruikwordt
gemaakt.Praktijkproevenhebbenaangetoond datde jongeboompjeshetbestmetkluit
enalboven opderugkunnenwordengeplaatst endaarna flink aangeaard.Ditvoorkomtwateroverlast.Bovendienbrengtditsysteemhetgrotevoordeelmetzichmede,
datdetussenliggendevorennaderhand nogeensmachinaalkunnenwordenuitgediept,
d.w.z.deruggenkunnenwordenopgehoogd,zonderdatgrond ronddeboomwordtopgebracht. Citruskan integenstelling totbacovenbeslistniettegenaanaarden. Het
opbrengenvangrond,waardoorhetwortelstelsel relatiefdieperwordtgeplaatst,moet
tenzeerstewordenafgeraden.De jongebomenreagerenhieropdirectmet eengedeeltelijke afstervingvanwortelstelsel entakken.Ervormtzichdanvaakeennieuwhogergeplaatstwortelstelsel,maar aandeplant isreeds eenblijvendeschadeberokkend.
Eenbewerkingvanderuggennahet inplantenmoetwordenafgeraden.Doordattijdens
droogtehetwaternietvoldoende hoogkanopstijgenenderuggen snelleruitdrogen,
sterft eenKoedzoe-dek gemakkelijk af.Ookhiervoor zoukunstmatigeberegeningeen
oplossingkunnenbetekenen.Voordevochtvoorziening vandebomen is "overheadirrigation"echternietnoodzakelijk.Citruskandooreendieperebeworteling vrijgoed
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tegendroogte enbovendienvoldeed "furrow irrigation"goed.Ditdus integenstelling totderesultatenbijbacoven.
7-9.4. Onderhoud enverpleging
Een citrusaanplantvereistbetrekkelijk weinig zorgvergelekenmetdievoor cacao
ofbacoven.Inpar.7-4.besprakenwijreeds demogelijkheidvandevormingvaneen
goedegrasmat endegrotevoordelendaarvanvoorhetgewas. Deaanplantmoet dan
tenminste 20maalper jaarmeteen lichte cirkelmaaierwordengemaaid. Dekosten
daarvankunnenvoordetijd datdeaanplantnognietgesloten isoprondSf.60,perhaper jaarwordengesteld.Dit isvergelijkbaarmet,of zelfsgoedkoper dande
kostenvangraskappen inhandwerk,circa4xperjaaruitgevoerd.Inheteerstegeval zijnderesultaten aanzienlijkbeter enverkrijgtmen eenschonereaanplant.
Het snoeienmoetzominmogelijkwordentoegepast. Demeningenhierover zijnzeer
verdeeld,maardeervaringheeftgeleerd datmetzeerweinig snoeikanwordenvolstaan.Regelmatige bemestingenmet stikstof enjaarlijksebespuitingenmetsporenelementenzijnonmisbaar.Tegenblad-enschilluizenmoestregelmatigwordengespoten.Daarvoorkaneengoedgebruikwordengemaaktvandebekendemotor-rugvernevelaars.Globaalgenomenkanwordengesteld datéénarbeidereen4haaanplant volledigkanverzorgen.
EenWerkgroepvoorde citruskultuur inSurinameberekende detotaleonderhoudskosteninclusiefhetoogstenopSf.300,--400,-perha.Deplantagesproduceerdenin
1959perhagemiddeld 500kratten sinaasappelen à150vruchten en900krattengrapefruit à60vruchten.
7.9.5- Enkele overwegingen
Bijdezonoodzakelijkeverbetering enmodernisering van de Surinaamse landbouw
verdientdecitruskultuur,alsmogelijkebenuttingvandejaarlijkse groei inhet
landbouwareaal,alleaandacht.Dekuituur isvrijeenvoudig endoethet opde Surinaamse jongekleigrondengoed.Deaanleg-enaanloopkosten zijnbetrekkelijklaag,
vergelekenmetdievanandereboomkultures.Decitruskultuurkanopbescheidenschaal
wordengemechaniseerd enismede daardoorminder arbeidsintensief dande cacao-of
koffiekultuur.
DeSurinaamse grapefruitheefteen bijzonder goedenaamenkandaardoor eengoede
afzetvinden.DeSurinaamse sinaasappel isalshandvrucht mindergeslaagd doorde
dikke entaaievliezen,maardaartegenover staandegrote saprijkdom en degoede
smaak.Waarmenthansreedsbezig ismetdebouwvaneeneigensappenfabriek,opent
ditookvoordesinaasappelnieuwemogelijkheden. Deskundigen zijnvanmeningdat
ookzondergarantieprijzeneenrendabele kuituurmogelijk ismetredelijkewinsten.
Dezewordenmomenteel optenminsteSf.150,-perhagesteld.
Devrijregelmatige arbeidsverdeling iseenander bijzondergrootvoordeelvande
citruskultuur.Wanneer indroge tijdenkanwordengeïrrigeerd of beregend enwanneer indeaanplantvoldoende soortenwordenopgenomen,kandeoogstovervrijwelhet
gehele jaarwordenverdeeld.
Ditbrengtmetzichmededatdecitruskultuur zichbijzonder goed zoukunnen lenen
alsboomkultuur ophetkleinerebedrijfvandezelfstandige middenstands-landbouwer.Eenarbeids-enrisicoverdeling overmeergewassendanrijst alleen,ishier
eenreeds langerkendedwingende eis. Ookvoordeondernemingslandbouw isheteen
zeergeschikte kuituur.Dekuituurkomt inbeidevormenreeds langer in Suriname
voorenisookbijhetLandbouwproefstationteParamaribo éénderlanger onderzochte
gewassen.
7.10.DEOVERIGEBOOMKULTURES
Ookkoffie encacaowordenreeds lang inSuriname aangeplant.DoordeafdelingGewassenOnderzoekwerdenmetdezekultures echtergeenproevengenomen.Zijvereisen
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o.a. eenlangeretijdaanvoorbereiding inverbandmetdenoodzakelijkewindschermenenhetschaduwdek.Zonder twijfelkunnenookvandezekultures succesvollenieuwe aanplantingenwordenaangelegd opdewijzealsvoor citruswerd beschreven.De
economische perspectieven zijnmomenteelvoorkoffiemindergunstig.Beidekultures
zijnwatminder eenvoudig enmeerarbeidsintensief dancitrus.Daarbijkomtdathet
produktnadeoogsteenzekerebehandelingvereist omeengoedekwaliteit opteleveren.Hetzijnzonder twijfel gewassenwelke zichmeervoordegroot-ondernemingslajidbouwdanvooraanplant ophetkleinebedrijflenen.
Vangroterbelang isdeoverweging inhoeverre devruchtboomkultuur totontwikkelingkanwordengebracht.DeafdelingAgrarische TechnologievanL.V.V.heeftreeds
aangetoond,dat ookhetSurinaamsefruitzichgoed totjams,juices,nectarsenandereprodukten laatverwerken.Surinamekannog langnieteenrijkvruchtenlandwordengenoemd.Hetklimaat isnietvoor allebekende tropischevruchtengeschikt.
Daartoekunnenwijo.a.deMangarekenen,waarbijvooreengoedebloei eenvoldoend
langeperiodevansterke droogte onmisbaar is. OokdePapajadoethet opdezware
kleigrondennietgoed.VandeSurinaamseKers (EugeniaunifloraL.),dezuurzak(Anonamuricata L.)endeGujave (PsidiumgujavaL.)werden ophetproefbedrijf langsde
dammenkleinegoedeaanplantingen aangelegd.DeSurinaamsekersgafreedsna1jaar
goede oogsten,dezuurzakna3jaar.
7.11:SAMENVATTING
De inhoofdstuk 7besprokenproefnemingen hebbenaangetoond datdeverbouw opruggenookvoorvele andere gewassen,waaronder deboomkultures,nieuwemogelijkheden
opent.Eenuitzondering hieropvormtdegroepvangewassenwelke stengelvezelslevert.Hierbijisvooreengoedevezellengte eenkleinerij-afstandvereist,hetgeen
opruggenniet terealiseren is.Voor degewassenmetbladvezels(Agave)envruchtvezels (Katoen)endezgn.oliegewassen (Ricinus,Sesam)is eenruimerplantverband,
overeenkomend metdehiervermeldebreedtederruggen,zeergoedbruikbaar.Delangeregroeiduurmaakteenverbouw indegroteregentijd mogelijk,zodatvoordeoogst
opdroogte tijdensdegrotedroge tijdkanwordengerekend.
Aldeze,watwijindustriegewassen zoudenkunnennoemen^ vereisen echter speciale
installatiesvoordeverwerking vanhetprodukt. Eenverbouw opgrotere schaalis
daaromnoodzakelijk,enditkanalleendooreenonderneming ofkern-bedrijf ingang
wordengezet.Eerstdaarnakanookdebevolkingbijdeverbouwvandergelijkegewassenworden ingeschakeld. Zonder twijfel zijnvoorenkelevandezegewassen,metnameAgave,Katoen,SesamenRicinusreëlemogelijkhedenaanwezig,mits ook dearbeidsvoorziening kanwordengeregeld.
De schrijver zietechterdegunstigste perspectievenvoordeveevoedergewassen als
teelt indebevolkingslandbouw,envoorboomkultures,metname Citrus,CacaoenBacoven,alsplantagegewas,enmitshiervoorkernbedrijvenaanwezig zijn,ookvooreen
modernebevolkingslandbouw.Hetonderzoekheeftaangetoond datontginning enaanleg
metgebruikmaking vanhetruggensysteem,geheelmechanisch kunnenwordengerealiseerd tegenaanvaardbarekosten.Erwerdvoordeboomkultures een zeer bruikbare
remplaçantgevonden,voorhetoude enkostbare plantage-bedden-systeem.
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;ergegevens omtrent de mechanisatie van deze bacovenkultuur, par.7.1

voor de inplant wordt over de rug een circa 40 cm diepe greppel getrokken, par. 7.8.3.
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een van de voorwaarden is het gebruik van ruggen, par. 7.8.3.

voor de herbeplanting laten de ruggen zich gemakkelijk splitsen,
par. 7-8.2.2.

143

windschermeneneenbodemdekzijnonmisbaar,par.7.8.2.

hetuitgravenmetdehandvergtzeker30minuten,par.7-8.3.
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irrigatie via de voren geeft bij benadering niet het effect van eenregenbui, par. 7.8.2.4.

kunstmatige beregening is onmisbaar, par. 7-8.2.4.
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van alle proefaanplantingen, kunnen die.met citruswel het grootste succesworden genoemd, par. 7.9.

gemakkelijk 2 jaar op het kweekbed aan te houden en in eigen beheer,

par. 7.9.1.

U6

inhoeverredevruchtboonkultuurtotontwikkelingkanwordengebracht
(Manga3jaar),par.7.10.

goede aanplantingenvanzuurzak,par.7.10.
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VIII. HET MECHANISATIEONDERZOEK
Deverbouwvananderegewassenkan opgrote schaal alleenmechanischwordengerealiseerd.Daarom dienden ookdemogelijkhedenvanmechanisatie tewordenonderzocht.
Deverbouwenoogstvanallehierbesprokengewassenworden indeV.S.A.reedsop
grote schaalgemechaniseerd. Tochbrengtdezelfdemechanisatie inde tropenbijzondereproblemenmetzichmede,waardoor eenongewijzigde overnamevantoegepastemethodennietmogelijk is.DoordatindeV.S.A.noggeengebrek aanlandbestaat ende
lonenbijzonder hoog zijn,wordtervaakmeergestreefd naar eengrootste produktie
permandannaareengrootste produktie perhectare land.Suriname staathierinop
eentweesprong. Ookhier,eninhetbijzonder ophetgrotebedrijf,gaatdeproduktiepermaneensteedsbelangrijker rol spelen.Dehogekostenvoor inpolderingen
drainage zullen echtermetzichmeeblijvenbrengen,datookdehectare-opbrengsten
eenbelangrijke rolblijven spelen in hetuiteindelijke financiële resultaat van
de landbouw.Hetzalduidelijk zijn,datdeze overwegingenhunconsequentieshebben
voordewijzevanmechanisatie.
DeafdelingMechanisatie-Onderzoekwerd in1959tevensbelast metdemechanisatie
vanderijstkultuur enhet onderhoud vandepolder.Ditwerkhield dusin:
a.demechanisatie bijgrondbewerking,inzaai,verpleging enoogstvanrijstenanderegewassen;
b.deaanschaf,beproeving eninvoeringvannieuwewerktuigenenwerkmethoden;
c.onderzoeknaardemogelijkheid vanmechanisatie bijhet onderhoudvandammen,kanalen ensloten;
d.waarmogelijk eenbeperkingvanhetaantal draaiurenperha eneen vergroting
vanhetaantaldraaiurenpermachine.
Aandemachines enwerktuigendiendendevolgende algemene eisentewordengesteld:
a.eensimpele,dochvoldoend sterke constructie;
b.eenuniverselebruikbaarheid vantrekkers enwerktuigen, ookondernattebodemomstandigheden;
c.waarborgenvoor eenzogoedmogelijke onderdelenvoorziening,waardoordeSMLzoveelmogelijkvandenoodzaakvanhetinvoorraad houdenvan eigen onderdelen
kanwordenbevrijd.
Deze onderzoeksafdelingbeschikte overeeneigenwerkplaats enwerktuigenloods en
verzorgde verderhetmachine-enwerktuigenpark vandeafdeling Gewassen Onderzoek.
Wanneer tervervanging,aanvullingofuitbreiding nieuwemachinesofwerktuigenmoestenwordenaangeschaft,werd aandehandvanliteratuurgegevens ernstig nagegaan
wathetmeestvooraanschaffing inaanmerkingkwam.Waarmogelijkwerdendaneerst
enkele typen ofmerkenopproef aangeschaft eninhetwerkmetelkaarvergelekenen
getoetst.Daarnawerd eenadviesuitgebracht omtrentdewenselijkheid vanaanschaf
enhetmeestgeschikte type ofmerk.
Overal opdewereld blijkennieuwe landbouwprojectentewordengekenmerkt doorde
aanwezigheid vangrotebergen onbruikbaar gebleken landbouwmachines.OokWageningen
isdaaraanniet ontkomen.Werktuigen,welke eldersgoedbleken tevoldoen,kunnen
doorplaatselijke afwijkende omstandighedenvanbijv.bodem,klimaatofgewas,volkomenonbruikbaar zijn.Totdeaanschafvannieuwemachineskandanookniet eer-
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der,dannaernstig overleg enberaad enwaarmogelijkeerstnaeenbeproeving,wordenbesloten.De afdelingMechanisatie Onderzoek heeft indit opzicht ineengrote
behoeftevoorzien.
Hetmeestgeschiktewerktuig isnietaltijd beschikbaar.Ditisdan ookderedenvan
hetbestaanvantalrijkekleine fabrieken,welke landbouwmachinesfabricerendiezijn
aangepast aandevaak zeer lokale omstandigheden.Erishierdusduidelijk sprakevan
een specialisatie. Omdezelfde redenenkanerniet altijd aanworden ontkomendat
aangeschaftemachines eerstmoetenwordenversterkt,vermaaktofaangepast alvorens
zijingebruikkunnenwordengenomen. Hetkandaaromwel zeergelukkigwordengenoemd datdeafdeling beschikte overeenChefmetgrote technische kennis eneen
zekere inventieve geest.Indekorte tijdvanhaarbestaanheeftdeafdeling danook
zeervruchtbaarwerkgeleverd.Hiermogen inhetbijzonderwordengenoemd,deaanschafvandezgn.Rome-ploegen,ende invoeringvanoprupstrekkersgebouwdespuitmachines.Dezehebben erveel toebijgedragen omhetbenodigde aantalwerkurente
drukkenenomdebestrijding effectiever tedoenverlopen danvoorheen.
DankzijeendoordeSMLinI960gebodengelegenheid tothetbezoekenvanenkelefabrieken eninstellingenvoor landbouwmachines en-werktuigen indeV.S.,Engeland,
Duitsland enNederland,konde schrijver zichbeter indemechanisatie oriënteren.
Het zoutevervoerenwanneerhier eenuitvoerigebeschrijvingwerd gegevenvanallebeproefdewerktuigen.Zijzullen indehiernavolgende paragrafenmeer ingroepsverbandwordenbesproken.
8.1.DETRACTIE
Bijdepolderexploitatie zijninhetbijzondervoordegrondbewerking,envoorallewerkzaamheden opderijstvelden,rupstrekkers ingebruikvanhettypeInternational TD-9enmeerrecentvanhettype Caterpillar D-4. Debeschikbare zwareInternationalWDR-9-wieltrekkerszijnnooit opgrotere schaal bijdegrondbewerking
ingeschakeld. Devoornaamste redenis,datopnattegrond debanden snelvollopenen
onvoldoende trekkrachtkunnen ontwikkelen,endetrekkers opnatteplekken,bijv.oudekreken,gemakkelijkwegzakken.
Derupstrekker voldoetdushetbestenkomtvooral tegemoet aandeeis vangrote
prestaties enbeperkingvanhetaantal trekkers.Deprestaties kunnenvooralbijongunstigerbodemomstandigheden,waaronder ooklossegrondwordtgerekend, ongeveer
wordenvergelekenmetdievan3zwarewieltrekkers. Niet alleen ishetaantal te
verzorgen eenheden inhet laatste geval3maal zogrootenhetwerkdusminderoverzichtelijk, ookhetaantal chauffeurs isevenredig groter,met alle bezwarenvan
dien.
8.1.1.De rupstrekkers
Het isnietuitgesloten datomzijneenvoud engemakkelijkerdemonteerbaarheid,aan
hetmerk International devoorkeurmoetwordengegeven.Zoalsechter reedswerdopgemerkt,speeltbijdekeuze ookdedienstverlening doordevertegenwoordiger van
hetmerk,eenzeerbelangrijke rol.Het isnietuitgeslotendatdoordetegenwoordigevereniging vanlanden ophandels-economisch gebied, indenabije toekomstook
rupstrekkersvanEuropees fabrikaat zullenwordenbeproefd.
Omredenvangrotereprestaties enminder eenheden,werd ook eenzwaardereCaterpillar D-6 aangeschaft enmetaangepastewerktuigenbeproefd voor degrondbewerking. Omtrentdewenselijkheidvanaanschafvanzwaardere rupstrekkers isnoggeen
beslissing gevallen.Devoorlopige indruk isechter,dattrekkersvanhetD-6-vermogenveelminderuniverseel bruikbaar zijnendat dekavelmatenvan 200x600m
hiervoorhaast tekleinworden.Ditzwaardere type isongeschiktvoordemodderbewerkingen,voorde inzaai enverpleging envoorhettransportwerk.Doordeslechte
gesteldheid vandammen énwegentijdensderegentijdwordenrupstrekkersnl.nogvaak
ingeschakeld bijhettransportwerk. Zwaardere rupstrekkers lijkendusvoorlopignog
ongewenst.
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Het isveelwaarschijnlijker,datvoor allewerkzaamheden,niet behorend tot de
grondbewerking, lichtere rupstrekkers ophunplaatszijn.Eenonderzoekindezerichtingvond nognietplaats.
8.1.2.Dewieltrekkers
Bijdeverbouwvandroge gewassen opruggenzijnwieltrekkers onmisbaar.Totenmet
het opwerpenvanderuggenkannogallesmetderupstrekkerswordenuitgevoerd,vanaf inzaai totenmetde laatsteverpleging kandewieltrekker nietwordengemist.
Reeds omdezeredenwasdeaanschafvandittypetrekkervoorhet GewassenOnderzoeknoodzakelijk.Erwaren echter ooknogandere argumenten,teweten:
a.dewieltrekker pastbeter ophetkleinere bedrijf,deaanschaf isgoedkoperen
het onderhoud eenvoudiger;
b.devraag inhoeverre dewerkzaamhedenbijderijstverbouwmetrupstrekkers uitgevoerd ookdoorwieltrekkers kunnenwordengedaan,isvangrootbelang. Inhet
buurland Brits Guyana,wordt ook ophetgroterebedrijfvrijwel geengebruikgemaaktvanrupstrekkers;
c.de ontwikkelingvandespitmachinebrachteenwerktuigvoordegrondbewerking,
datgeentrekkrachtmeervereist.Tenaanzienhiervanzoudenoodzaakvanrupstrekkersduskunnenvervallen.
Na langberaadwerdbesloten totdeaanschafvandeMassey Ferguson-wieltrekkers.
Ditmerkhad inSuriname reeds eengoedevertegenwoordiging enheeft bewezenook
elders indewereld goed tevoldoen.Toteind 1961warendevolgende MasseyFerguson-wieltrekkers beproefd enregelmatig ingebruikbijdeverbouwvandrogegewassenenrijst:
1st.MF35
1 st.MF35
1st.MF35
2 st.MF65
1st.MF65

Standaard
DeLuxe
DeLuxemetvierwielaandrijving
Standaardmetdifferentieelslot
Idem,maar in"HighArch"uitvoering.

Alle hebbenzeergoedvoldaan.Bepaaldeuitvoeringenblekenvoorbepaaldewerkzaamhedenbeter ofmindergeschikt.
Devierwiel-aangedreven trekkergaf circa30^meer trekkrachtvermogen dandestandaarduitvoering.Dithield ondermeer indatmeteendrieschaarkonwordengeploegd
i.p.v.meteentweeschaar.Ookbijdeegwerkzaamhedenoplossegrondvoldeed devierwiel-aangedreven trekkeraanzienlijkbeter.Hetprobleem slipkanookwordenondervangendoorhetgebruikvankooiwielen ofandere anti-slipuitrustingenopdestandaardtrekkers.Hetkannietwordenbetwijfeld.datindetoekomstallewieltrekkers
opdevierwielenzullenwordenaangedreven.Eenbezoek aandegrote internationale
trekkertentoonstellingen toontreedseenduidelijke ontwikkeling indezerichting.
Bijdemeeste trekkers isnunogmeer sprakevaneenvoorwielaandrijving alsaccessoir. Indezevormkomenzevoorgebruik opgrote schaalnogniet inaanmerking.
DeMF65heeftbovendeMF35hetvoordeelvaneengrotervermogen,maarvooralvan
hetdifferentieel slot.Ditlaatste isvrijwelonmisbaargebleken.Ditzwaarderetype leentzichvoordebewerkingvande 12hagroteveldenbeterdandeMF35MetdeMF65inverhoogdeuitvoeringwashet,datwijervoordeeerstemaalinslaagdenomalletotnutoemetderupstrekkeruitgevoerdewerkzaamhedenvoorderijstverbouw,ookmetdewieltrekker tevolbrengen.Hetploegeneneggenisookmetdestandaarduitvoering vandeMF65mogelijk,maarbijhetmodderenblijktdevrijedoorlaatruimte steeds onvoldoende.Doordegroterewieldiameter (12x38)enhetgebruik
van70cmbredekooiwielen,konopdeonderwatergezetteenreedsgeploegdevelden
voldoende trekkrachtworden ontwikkeld enwerd geenlastmearvanwegzakkenondervonden.Voor aanbouw indedriepuntsophanging werd eenbruikbaarmodderwerktuiggeconstrueerd.De totalewerkbreedte vandeze combinatie metkooiwielenbedroeg bijna3meter.Hetmodderenkanhiermede zelfsgoedkoper ensnellerwordenuitgevoerd
danmetderupstrekker.IndePrinsBernhard Poldervindtdeze combinatievoordit
doeldanookreedsveeltoepassing.
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Daar ookophetkleinebedrijf deverbouwvanrijsteenzeerbelangrijke plaatszal
blijven innemen,lijktdeMF65voorditbedrijfstype enhet grotere bedrijfhet
bestbruikbare trekkertype.Menzalechter overdieonderdelenmoetenkunnenbeschikken,waardoor de trekkernaarwillekeurmetgrote ofkleinewielenkanwordenuitgerust.De "HighArch"-uitvoering isnl.voordegewonewerkzaamhedenalstransport,
ploegeneneggeneenwatgevaarlijke trekker,doordeverhoogde enmeernaarachter
geplaatste liggingvanhetzwaartepuntvande combinatie trekker +werktuig.
Andere trekkermerkenwerdennietbeproefd omdathieraanvoorlopiggeenbehoeftebestond.Eenuitzondering hieropwerdgevormd doordeRenaultD35.Voorgebruikmet
de opWageningenbeproefdeRotaspa spitmachines,warendeFergusons dooreentegeringhefvermogenenhetontbrekenvan eenslakkengang,ongeschikt.Ookdeze trekker
isinalgemene zinzeerbruikbaar gebleken,dochaandeMasseyFergusonwordtvooralvanwege zijnuniekehydraulische diepteregeling devoorkeurgegeven.DitFergusonpatent iskortgeleden vrijgegeven envindtnu ookinandere fabrikatensnel
toepassing.
8.2.DELANDBOUWWERKTUIGENALGEMEEN
Alvorens toteenbespreking vandeverschillendewerktuigen overtegaan, is het
dienstig deze eerst inmeer algemene zintebehandelen.Ookaandelandbouwwerktuigendienenbepaalde eisentewordengesteld t.a.v.debouw.Daar ondertropischeomstandigheden envaakmetminder goed onderlegdemensenmoetwordengewerkt, dient
de constructie solide eneenvoudig tezijn.Vooraldegrondbewerkingswerktuigenmoetenmethetoog opdeextreme zwaartevandegrond,bijzonder steviggebouwd zijn
daaranders gemakkelijkverbuigingen enbreuk optreden.Bijdeaanschafvanwerktuigenzalmeestal eenkeuzemoetenwordengedaan tussengetrokken ofgedragen werktuigenensomstussen eenmechanische ofhydraulische bedieningvanhetwerktuig.
Helaas zalmenvrijwel nooitaandenoodzaakvanhetkiezenkunnen ontkomen. Vandaardatelke aanschaf eerstmetzorgmoetworden overwogenalvorens totbestellen
over tegaan.
8.2.1.Getrokken ofgedragenwerktuigen
Achterdewieltrekkerswordtmeerenmeergebruikgemaaktvandezgn.gedragenwerktuigen.Dezekunnendoormiddelvandedriepuntsophanging gemakkelijk ensnelwordenaangebouwd envormendanmetdetrekker alshetware ééngeheel.Zijkunnenhydraulischwordengeheveneninofuithetwerkwordengezet.Degrootste voordelen
zijn:
a.eenvoudige constructie;
b. snelle enhandige aanbouw;
c.gemakkelijkertransporteerbaar;
d.gewichtsoverdracht opde trekkerachterwielen;
e.opkleinepercelenbijzonder handig doorkleinere draaicirkel ensmallerewendakker;
f.hetaangebouwdewerktuig isgemakkelijkertebedienen.
Nadelenzijneigenlijk niettenoemen enhetlijdtdan ook geentwijfel,datvoor
wieltrekkers degedragenwerktuigendevoorkeurgenieten.Devoordelen zijnzogroot,
dat ookderupstrekkersmeerenmeerworden ingericht ophetgebruik vangedragen
werktuigen.Het feit,datdeverandering inrijrichting bijderupstrekkerminof
meer schrankend plaatsvindt,brengt tenaanzienvandetoepassingvangedragenwerktuigenwelenigemoeilijkhedenmetzichmede. Ditisdanookdevoornaamste reden
waaromdetoepassing hiernognietzo'nvluchtgenomenheeft,alsbijdewieltrekkers.Daarbijkomtdat ookbijderupstrekker hetgedragenwerktuig vaakeenverschuivingvandedruknaarachterentengevolgeheeft.Terwijlditbijdewieltrekker tenaanzienvanhettrekkrachtvermogen slechts eenvoordeel is,is ditbijde
rupstrekker eenverlies eneennadeel.
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8.2.2.Mechanisch ofhydraulisch bediendewerktuigen
Vooraldegrondbewerkingswerktuigen moeten inofuithetwerk wordengezet enop
werkdieptewordenafgesteld.Ditkanvanaf de trekkerhydraulischofmechanischwordenuitgevoerd.Heteerste systeembiedtvelevoordelen,nl.:
a.eenvoudiger constructievanhetverstelmechanisme;
b.meestal continu regelbaar;
c.kanmeestal rijdendwordenversteld;
d.debenodigde hydraulische regelcylinder kanvoormeerderewerktuigenwordengebruikt.
Er zijnechter ookenkelebezwaren aanverbonden:
a.hetwerkdoor anderenuitgevoerd,bijv.deploegdiepte,ismindergemakkelijkcontroleerbaar;
b.mindergeschiktvoordezwaarderewerktuigen;
c.vaakolielekkages;
d.het systeemvereist eenzorgvuldige behandeling,daarregelcylinders enoliepompendoorvuil gemakkelijk kunnenwordenbeschadigd.
Tegendit laatstewordenmeer enmeervoorzieningengetroffenenhetlaatzichreeds
nuaanzien,datdehydraulische regelingveld zalwinnen tenkostevandemechanische.
8.3.DEWERKTUIGENVOORDEGRONDBEWERKING
Hetgaathiervooral omdeploegeneneggen.Ondergrondersencultivatorenwordenop
Wageningennauwelijks gebruikt.Eenbelangrijkpuntbijdekeuzevanploegenissteeds
geweest,ofaanristers ofaanschijvendevoorkeurmoetwordengegeven. De vaak
verkondigdemening datschijfploegenminder trekkrachtvragendanschaarploegenis
beslistniet juist.Eenenanderwordtgeheelbepaald doordebodemomstandigheden.
Intabel 24wordenenkele eigenschappenvanbeide typenmet elkaarvergeleken.
Tabel 24.Vergelijking eigenschappen schaar-enschijvenploeg
Schaarploeg
Grondligging
Grondlegging
Verkruimeling
Ploegzoolvorming
Bruikbaarheid opvuil land ..
Bruikbaarheid opnattegrond
Bruikbaarheid ophardegrond
Ploegdiepte
Vereiste nabewerking
Aanschaf enonderhoud

Meergesloten
Meerkerend
Minder
Sterker
Minder
Vroeger
Minder
Groter
Meer
Goedkoper

Schijfploeg
Meeropen
Meermengend
Sterker
Minder
Beter
Later
Beter
Kleiner
Minder
Duurder

8.3.I.DeRome-ploegen
Bijdegrondbewerking voorderijstverbouwisinde loopderjaren,eengrootaantal
merkenentypenploegenbeproefd enin'gebruikgeweest.De schijfploegenhebbenhet
daarbijglansrijkgewonnen.Indeeersteplaats omdatmenminderhinder ondervindt
vanbeschadiging doordenog steedsvoorkomende houtrestanten indegrond. In de
tweedeplaats omdatmenminder lastondervindtvanhetzgn. vollopen ofvastlopen
vandeploegen opstrorestanten. Hetkomtvaakvoor dathetpadistro nadeoogst
nietvolledigkanwordenverbrand.Eenderdebelangrijkeredenwasdatnahetschijfploegenminderurenvoordenabewerking vereistwaren. Deveel gebruikte 4en5
schijfsploegenmeteendiametervanruim30inchhaddenechter ookhunbezwaren.De
ongelijke liggingvandegrondwasweldebelangrijkste.Ditmaakte o.a.eenveelvuldiggebruikvande "Landplane"noodzakelijk.Bovendienwasdeploegdieptemoeilijkregelbaar.
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Eengroteveranderingbrachtdeinvoeringvande "Rome offsetdischarrowplow".Dit
zijninverstekwerkende ploegen,bestaande uit 2achterelkaar lopende assenmet
resp. links enrechtswerkende schijven.Deploegdieptewordtbepaald doordehoek
welkebeide assenmetelkaarmaken.Devoorste sectieploegtdegrond los,deachterste sectieverzorgt deeerste egbewerking.Er vindendus2bewerkingengelijktijdig
plaats.
Alvorens totaanschaf over tegaan,werddittype eerstgrondigindePrinsBernhard
Polderbeproefd. Ophetproefbedrijfwerdendevolgende typenmetelkaarvergeleken:
TBH16/26;TCH24/24enTEH24/22metresp.16,24en24schijvenmeteendiameter
van26,24en22inch.
Naar aanleiding hiervanwerdenvoor depolder eengrootaantal TCH24/24enTEH28/
22ploegenbesteld eninI960ingebruik genomen.Dezeploegenvoldoen overhetalgemeen zeergoed envormenmomenteel hetenigegebruikte grondbewerkingswerktuig.
Devroegernogveel gebruikteRansomes tandemschijveneggenende oudeschijfploegen
werdenvoorhetgrootste deelafgeschaft.DehelftvanhetaantalRome-ploegenwerd
uitgerustmethydraulische cylindersvoordediepteregeling.
Deze aanschaf heeftveelbijgedragen toteenaanzienlijkeverminderingvanhetaantaltrekkeruren,o.m.doordat:
a.ervanbuitennaarbinnenkanwordenrondgeploegd,waardoor geenwendakkersen
loosrijdenmeernoodzakelijk zijn;
b. deploegen eensterk egaliserendewerking hebbenendegrondmooivlak leggen.
Het egaliserenmetde "Landplane"kondaardoor aanzienlijkwordenbeperkt;
c.afzonderlijk eggennietmeernodig is,indemeestegevallenkannumet2bewerkingenwordenvolstaan;
d.dankzijdehydraulische diepteregeling deploegdiepte alrijdendkanwordenaangepastaandevaak steedswisselende bodemomstandigheden m.b.t.hetvochtgehalte;
e.degeringeploegdiepte nietveelmeerdan8-10 cmbedraagt. Ditwordt op deze
grondenvoorderijstalsvoldoende beschouwd.
Voor devolledigheid dienenhier ookenkelebezwaren tewordengenoemd, nl.:
a.methetploegenkaneerstvrijlaatwordenbegonnen,daaranders deploegengemakkelijkvollopen.Deuitdroging vandegrond,welke eerstnahet losploegenintensiefkanintreden,isdaardoorvankortereduur;
b. ookdoordefijnereverkruimeling vandegrondisdeuitdrogingminderintensief.
Voor eengoede inwerkingvanhetweer endoorluchtingvandegrondmoeteengrove
liggingwordengeprefereerd;
c.oppegasserijke gronden,welkevroegerombepaalde redenendieperwerdengeploegd,
isdewerkingmetdeRome-ploeg onvoldoende diep.Indezegevallenverdienthet
tervoorkoming vanreductie envoor eenzosnelmogelijke omzettingvandepegassedevoorkeurregelmatig overdeeenmaalgenomendiepte teploegen;
d.het isnietuitgeslotendatdoorhetvoortdurende gebruik van de Rome-ploeg,
waarbijweinig sprake isvaneengoede omkeringvandegrond,het probleemonkruidengroter zalworden.
Voorhet onderzoeknaar debruikbaarheid vangrotere eenhedenwerd voor dereeds
vermelde CaterpillarD6,eenTCF40/24Rome-ploeg aangeschaft.Dezewasuitgerust
met40schijvenvan 24inch.Detotalewerkbreedtebedroeg 4meter.Metdezecombinatiekoncirca30-40^meerwerkwordenverricht.Debezwarenwerdenreedsgenoemd.
Doordat deze zwaardere trekkerminderuniverseel bruikbaar is,wordtdeaanschafvan
grotere eenhedenvoorlopig afgeraden.
8.3-2.DeMcCormick 70schaarploeg
Vooralmethetoog opbovenbedoelde bezwarenwerd hetwenselijk geachtreedsnute
zoekennaarvoorWageningenbruikbare schaarploegen. Mochthieraan omwelkereden
danook opkorte termijnbehoefte ontstaan,dandiende zo snelmogelijkdemeestgeschikteploeg tekunnenwordenaangeschaft. Ookmethet oogopdezgn.grondbewerkingsproeven,waarbijde juistheid vandereeds eerderuitgesproken zienswijzedien-
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deteworden onderzocht,moest overeengoede schaarploegworden beschikt. Begin
I960werd eenMcCormick70 4-schaarploegmet 14"G.A. Riceland rister ingebruik
genomen. Dit iseendriewielige rondgaande getrokkenploegvoorgebruik achterde
rupstrekker.Hetzouonstevervoerenhiereenuitvoerigebeschrijvingvandeploeglichamen tegeven.Volstaan zalwordenmetde opmerking datderistersmin ofmeer
cylindrischwaren.Descharenwarenzonder zijgreep.Aandezelfdeploegenwerdende
zgn. "openslat"-ristersbeproefd.Deze zijnopgebouwd uitmetalen strippen.Hetristeroppervlakwordthierdoormet circa40$verkleind. Deploeg was uitgerustmet
schijfkouters.
Deploegheeft inhetalgemeenzeergoedvoldaan enisvoornormaleploegwerkzaamhedenvoldoende sterkvanconstructie.MetdeTD-9kon in5-7kwartier éénha10-25
cmdiepwordenbewerkt.Dediepteregeling washydraulischenditheeftookhierzeer
goedvoldaan.Daar ereenbepaald verband bestaat tussenploegdiepteenschaarbreedte,werd ernstig gezochtnaarploegenmet 12of 10"scharen.DezewarenindeV.S.A.
nietverkrijgbaar.DeEuropese ploegen,hiermeer stoppelploegen genoemd,warennaar
onsoordeelnietvoldoende sterkvanconstructie.
Naar onzemening ishetgrotevoordeelvandeschaarploeg,datopnattegrondeneerderkanwordengeploegd danmetde schijf.Degrond krijgthierdoor langerdegel-e-*
genheid omuit tedrogen.Deduurenintensiteitvanuitdroging isvanveelgroter
belang dandedieptevanuitdroging incentimeters. Eenandervoordeel is,datde
grondvolledig kanwordengekeerd,waardoor juisthetsterkstgereduceerde deelbovenkomt,enhetdeeldathetmeestvrijisvanonkruiden. Iniedergevalbeschikt
Wageningennuovereengoede schaarploeg,waarmedevergelijkendeproevenkunnenwordengenomen.
8.3.3.Deaanbouw schaarploegen
Voorgebruik indedriepuntsophanging vandeFergusonwieltrekkers werd eenvrij
grootaantalMasseyFergusonploegenbeproefd envergeleken.Ditwaren:
1st.793 drieschaarploeg met 12"Brister
1 st. 793 drieschaarploeg met 10"Hrister
1 st. 793 drieschaarploeg met 10"Grister
1 st. 793 tweeschaarploeg met 12"Brister
1 st. 797 tweeschaarwentelploeg met12"Nrister
1 st. 796 eenschaarkantelploegmet 16"Crister
1 st. 764 drieschijvenploeg.
Metuitzondering vandeschijvenploegwaren allehiergenoemde ploegenregelmatig in
gebruik enhebben zezeergoedvoldaan. Hetvoordeelvandewentel-ofkantelploeg
t.o.v.derondgaande ploegen isonbetwistbaar. Opnattere gronden leverendeG-en
H-risters hetbestewerk.OpdrogegrondenzijndeB-risters teprefereren,doorde
veelbetereverkruimelendewerking.
De796ploegkanteltmechanisch envoldeedvooral goedbijhet trekkenvandrainagegreppels,enbijdedieperebewerkingenvancitrus-enbacovenaanplantingen. De
797wentelthydraulisch.Dit systeemvoldeed hetbest. Helaas ishetveelgrotere
gewichtvandit typeploegev.limiterend voorhetaantal scharen.Inhetalgemeen
kanworden opgemerkt,dathetschaarploegenmetdewieltrekker goedkoper kanworden
uitgevoerd danmetderupstrekker.Tegenoverdekleinerewerkbreedte staatdesnellerewendbaarheid endebetere afwerking. De combinatiewieltrekker +schaarploeg
kan ookvoordebewerkingvandeze zwaregronden tenzeerstewordenaanbevolen.
8.3.4.De schijfeggen
Zoalsreeds opgemerkt,werdenvoordebewerkingvanderijstveldenaparte eggenvrijwelnietmeergebruikt.De aanvankelijk veelgebruikteRansomesBaronenBaronnette
tandem-schijveneggenkondendoordeaanschafvandeRome-ploegenvervallen.Dezeeggenwaren inhet algemeen onvoldoende sterk enhaddendoor hette lichtegewicht
eenonvoldoend indringingsvermogen.Eenanderernstigbezwaarwas,dat eensmalle
middenstrook steeds onbewerktbleef endegrondmin ofmeer opruggenwerdgeëgd.
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Voorgebruik achterdewieltrekker dienden 2typenverstek-eggenvanMasseyFerguson.Ookhierweerhetzelfde bezwaar,datdeeggenvoordeze zwareklei enmeestal
harduitgedroogde grond,telichtzijn.De eggenmoestendanookvrijwel steedsmet
gewichtenwordenverzwaard.Bovendienwordtopde losgeploegde grondveel hindervan
wielslip ondervonden.Hetwasvooralhier,datdifferentieelvergrendelingenvoorwielaandrijving tothunrechtkwamen.Kooiwielenvoldeden slechtsmatig.Eenenanderbrengtmet zichmede,datheteggenmetderupstrekker aanzienlijk beter en
goedkoperkangeschiedendanmetdewieltrekker.
8.3.5- Tandeneggen encultivatoren
Dezewerktuigenhebben opWageningennooittoepassing gevonden.Vermoedelijk omdat
dehiermedeverkregenverkruimeling vandegrond ende onkruidbestrijding,ookwerdenbereiktbijhetmodderenvandevelden.Bijdeverbouwvandrogegewassenzijn
dezewerktuigen eveneensweinig gebruikt,omdatdewerkdiepte overhetalgemeente
gering is.Daardegrond steeds opruggenmoestwordengebracht,iseenoppervlakkigeverkruimeling onvoldoende.Degrondmoetsteeds overdevolle bewerkingsdiepte
fijnwordengemaakt.
Begin 1961werd debruikbaarheid vandetandeneg nogeens onderzocht.Daartoewerdenvaneenoude sleepeg,drieveldenmetelk5balken en30stuks 20cmlangerechteverstelbare tandenvaneenframevoorzien,geschiktvoor de driepuntsophanging
vandewieltrekker.Dewerkingwasgoedmaar onvoldoende diep.Hetwerktuigvoldeed
bijzonder goed omde onkruidgroei,naregenval opreedsbewerktevelden,tevernietigen.Veldenvan 12hakonden in7wieltrekkerurenwordenafgewerkt.
8.3-6.De spitmachine
Degedachtedatdegrondbewerking oprijstveldenmetbehulpvandespitmachineeerderzoukunnenworden aangevangen enlangervoortgezet,enmenbovendienminderafhankelijk zouzijnvanrupstrekkers,wasaanleidingomdebruikbaarheid vanditwerktuigteonderzoeken.
Infebruari 1959werdenvier spitmachinesmetdedaarbijbehorende RenaultD35trekkers ontvangen.Deproevenhebbenaangetoond:
a.datmetdegrondbewerking niet eerderkanwordenaangevangen,dan metdereeds
beschikbarewerktuigen;
b.datoponderwater staandeveldenveelhinderwordt ondervondenvanhetwegzakkenvande trekker ondanks specialevoorzieningenmetkooiwielen;
c.datonderzeergunstige omstandighedennogtenminste 4wieltrekkeruren perha
benodigdzijn.
Ditwerktuig kandusvoorlopig nognietvoorgebruik opgrote schaal inaanmerking
komen.Hetgrootstebezwaar ishetgrotegewicht(800kg)vanhetwerktuig.Ditmaaktehetaanbrengenvancontragewichten aandevoorzijdevandetrekkernoodzakelijk,
waardoor dekansen opwegzakkennogaanzienlijkwerdenvergroot.Degunstigeeigenschap,datditwerktuig geentrekkrachtvergtdochdetrekker als hetwarevoortduwt,kwamduidelijk naarvoren.Hetprobleemvanwielslipbijgebruikvanwieltrekkerswerd hierdoorduswel opgelost,dochhetbezwaarvanwegzakkenkwamervoorin
deplaats.Hetgrotere aantalbenodigde trekkerszouhetwerkbovendienonoverzichtelijker enduurdermaken,vooral doordenoodzaakvanmeerchauffeurs,huisvesting
etc.
Momenteelwordt indePrinsBernhard Polder onderzocht inhoeverre de spitmachine
bruikbaar isvoordebewerkingvanoudebacovenbedden.
8.3.7- Deaanaarders
Voorhetopruggenbrengenvandevelden,bestemd voor de inzaaimetdrogegewassen,waren eengrootaantal typenaanaarders ingebruik,o.a.:
a.deEMCMRansomesristeraanaardersmetverstelbarevleugels envastesteel;
b. deG.2.C. Caterpillar-aanaarders metvastevleugels enverendesteel;
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c.de l.G.A.D.Q.21MasseyFerguson aanaardersmetvastevleugels enverendesteel;
d.dezwareRansomes schijvenaanaardersmeteenschijfdiametervan 30".
AlleendeRansomes enCaterpillar aanaarders zijnvoldoende sterkgebleken.Hetgrotevoordeelvandeverende steel is,datopvallendminder lastvanaanklevendegrond
wordt ondervonden.Doordevoortdurende trilling lossendeploegengoed.Hetiseen
grootvoordeelwanneerdevleugelsverstelbaar zijnomdatdanmetdezelfdeaanaardersruggenvan66of132cmbreedte kunnenwordenopgeworpen.
Voor het opwerpenvan smalle ruggenwerdenaandewerktuigenbalk vandewieltrekker steeds 5aanaarders gebruikt.Hiermede kondendusgelijktijdig 4ruggenworden
opgeworpen.Metderupstrekkerwerdengelijktijdig 6ruggengetrokken.Hetaanaardenkanmetdewieltrekker goedkoper enbeterwordenuitgevoerd.
De schijvenaanaardershebbenvoorhet opwerpenvanderuggennooitgoedvoldaan.Zij
werdendaarentegenmetzeerveel succesgebruiktvoorhet opnieuw aanaardenvande
afgeoogste ruggenmetsnijgrassen,envoorhetdichtrijdenvandemetbacoveningeplantevoren.
8.3.8.Degrondfrees
ProevenwerdengenomenmetdeAgrotiller grondfrees. Deze zgn.messenfrees konin
verstek indedriepuntsophanging wordenbevestigd enwerd doorde trekkeraftakas
aangedreven.Ditwerktuigheeftnooitveel toepassing gevonden omdevolgenderedenen:
a.hetvraagt eengrootvermogen;
b.degeringe capaciteit;
c.degroteslijtage;
d.degeringewerkdiepte.
InNickeriewordthetwerktuig nogvrijveel gebruiktvoordebewerking vanderijstvelden,waarbijdeze echter eerst onderwaterwordengezet.Ookhier isde slijtage
zeergroot.
De freesbleek goedbruikbaarvoordeafwerkingvandepas opgeworpen ruggenvoor
bacoven ofcitrus.Dediepstmetdegreppelploeg opgebrachte grond komtnl.minof
meer alsploegbalk opderugteliggen.Bijdeverkruimeling hiervanbeweesdefrees
goedediensten.
8.3.9.De "bedders"ofruggenbouwers
Voorhet opwerpenvande3-6meterbrede ruggenvoorbacoven encitrus werd met
succesgebruikgemaaktvaneenopdewerktuigenbalk aangebouwde International Ditcher ofgreppelploeg.Voordesmalle ruggenkonwordenvolstaanmet eeneenvoudige
vasteverlengingvandevleugels.Voordebredere ruggenwerddeploeguitgerustmet
doorhetMechanisatie Onderzoekgeconstrueerde hydraulischverstelbarevleugels.Eén
cylinderverzorgde dehoogteverstelling vandevleugels,eentweede cylinderregeldedebreedteverstelling. Deploegwasbruikbaar achter TD-9 ofD-4,maardoorhet
vrijgrotegewichtwasdeD-6 eenbeter aangepaste trekker.
Deploegheeftzeergoedvoldaan.Peruurkanhiermede circa600metervaneen5meterbrede rugwordenopgeworpen.De capaciteit isuiteraard sterkafhankelijkvande
lengtedertetrekkenruggen,i.v.m.hetzgn.loosrijden.Demaximale rughoogtegemetent.o.v.devoor-bodem,bedraagtbijna 1meter. Ditwerktuig stelt onsdusin
staatommet lagekostenopgrote schaalnieuwe aanplantingenvanboomkultures aan
teleggen.
8.3-10.Demodderwerktuigen
Dezebijderijstverbouw gebruiktewerktuigenhebbeneentweeledig doel;de verfijningvandegrond terverkrijgingvan eengoed zaaibed endeonkruidbestrijding.Een
grootdeelvande jonge onkruidenwordtbijhetmodderenvernietigd.Voorhetmodderen iseenzeergrootaantalwerktuigenbeproefd eningebruikgeweest.Wijnoe-
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menhier o.a.de lichte schijveneggenende "weed ofstalkcutters",rollenmetdaaropbevestigde messen.De laatste tijdzijnopWageningen zelfgeconstrueerde modderrollen ingebruik,opgebouwd uitvelgenmet eendiametervancirca1-Jmetereuopgelaste railsvanenkelemeters lengte.Dezewerktuigenwordenachterrupstrékkers
overdeonderwatergezette enmeestalreedsgeploegdeveldengetrokken.Afhankelijk
vandereedsbereikteverkruimeling vandegrond endebezettingmetonkruiden,moet
lichter ofzwaarderwordengemodderd.
De ervaringheeftgeleerd dathetmodderen opgrondenzoalsdievanWageningenmin
ofmeer alseennoodzakelijk kwaad moetwordengezien(zie par.4.2.3-)- Het spreekt
danookvanzelf datdeafdelingMechanisatie Onderzoek ernstigheeft gezochtnaar
werktuigen,welkeeenzogoedmogelijke onkruidbestrijding gevenbijeenzominmogelijkeberoeringvandegrond.Voordeonkruidbestrijding isdaarbijeenbepaalde
matevanverkleining dergronddelenreeds gewenst.Deanderereden is,dathetuitgezaaide padizaad ineentegrove grond gemakkelijk tediepwegvalt endoordenaderhanduiteenvallende kluitenmeteenlaaggrondwordtbedekt.Er isdangeengoedekiemingmeermogelijk.Hetgezochtewerktuigmoetdaaromvoldoenaaneisenvan:
a.eengeringediepgang;
b. eenzogeringmogelijke golfwerking;
c.een lagegronddruk;
d. eenzo laagmogelijkewrijvende ofslependewerking.
Enkele zelfgeconstrueerde werktuigenvoldedennognietgeheel aandegesteldeeisen.Devroegerweleensgebruikte tandeneg heefthetgrotebezwaarvan eensterke
golfopwekking envanzijnmoeilijke verplaatsbaarheid.Vrijgoederesultatenwerden
verkregenmeteen oudeI.H.C.stereg.Een elementwerdpasklaargemaaktvoordedriepuntsophanging vandewieltrekker.Bijhetnormalegebruik dienende langegebogen
stijve tanden omdeonkruidenuitdegrond telichten.Bijhetmodderenwerdditwerktuig indetegenovergestelde richting getrokken,waarbijde onkruidennuindegrond
werdengedrukt.Deonkruidenmoetenechter eerstdoormiddel van eenschuin geplaatste sleepplankdwarsopderijrichtingwordengebracht.De tandenkunnendeonkruidennubeter grijpen enonderdrukken.Hoe langerde onkruiden zijn,hoebeter
dewerking.Degrondwordtdaarbijslechts ingeringemate inbeweginggebracht.De
verkruimeling isgoedbijeenzogeringmogelijke slibvorming. Hetverdient alle
aanbeveling omdemogelijkhedenvanditwerktuig nognader teonderzoeken.
Voorhetzaaiklaarmakenvanveldenwelke ombepaalde redenen (teveel regen)niet
normaal kondenwordenbewerkt,zijndusgeheel anderewerktuigennodig.Dezemoeten
geschikt zijnvoorhet loswerkenvandegrond,eninhunwerkingmeervergelijkbaar
zijnmetdievandehuidigemodderrollen. Zijzullenhier echternietverderter
sprakewordengebracht,omdat inprincipe dergelijke onbekwame veldenbeterniet
voor inzaaikunnenwordenbestemd.

8.4.DEVERZORGINGS-ENOOGSTWERKTUIGEN
Deverbouw opruggenbrengtmetzichmede datallewerktuigendaaraanmoetenworden
aangepast.Het spreektvanzelfdatvooraldeapparatenwelkeindeNederlandse aardappelkultuurwordengebruikt,voorditdoelwerdenbeproefd.
Deverpleging vanhetdrogegewasvormtnog steeds eenvandemoeilijkstepunten.Wij
beschreven reedsdatdeveldennahet inzettenvanderegens vrijwel onberijdbaar
zijn.Denattekleikleeftgemakkelijk aan,waardoordebandenendewerktuigensnel
vollopen.Ditbezwaar isindegrote regentijd hetgrootst. Vooral deeerstepaar
wekennadeopkomstvanhetgewas,deperiodenwaarindegrond nognietgeheelmet
water isverzadigd enbijzonneschijnnogkanopdrogen,moeten voordeonkruidbestrijdingwordenuitgebuit.De chemische onkruidbestrijding inde leguminosenbiedt
nogweinig perspectieven endezgn. "pre-emerge"behandeling isvoorlopig noghet
meestaantrekkelijk.
8.4.1.De zaai-enplantmachines.
Voorde inzaaivandedrogegewassenwerd gebruikgemaakt van3meterbrede Isaria
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getrokken engedragenzaaimachines.Hiermedekonden steeds 4smalle of2brederuggentegelijkworden ingezaaid.Degedragenzaaimachineheefthetgrotevoordeel dat
opdewendakker gemakkelijkerkanwordengedraaid.Voorde inzaaivan6ruggentegelijkwasnog eenander4meterbredegetrokken Isariabeschikbaar. De machines
voldeden overhetalgemeengoed,dochzijninfeitenietgemaaktvoordergelijkegroterugafstanden.Eentegrootdeelvandezaaipijpenblijftonbenut.
Devooral inAmerikavervaardigde losse zaai-elementenzijnvrijwelallemaal gemaakt
voorde inzaai invoren ofopvlak land,en zijnvoor onsdoel dusongeschikt.De
aandrijving vanhetzaaimechanismevindtplaatsvanafdeaandrukrollen.Deze rollen
kunnen opdeuit lossegrond opgebouwde ruggengeenvoldoendeweerstand vinden,benodigdvoor deaandrijving.Eentweerijige "FergusonPlanter"werd doorhetaanbrengenvan eenafzonderlijk loopwiel indevoor,geschiktgemaakt.
Het isdus opvallend datzaaimachineswordenvervaardigd waarmede gelijktijdigwordt
aangeaard eningezaaid,maarwaarbijalleen tussen enniet opderugkanwordengezaaid.Eerstkortgeledenwerd opdegrotewerktuigententoonstelling van januari
1962, inAmsterdam eenvoor onsdoelbruikbaremachinegedemonstreerd vanBelgisch
fabrikaat.Hetzijnlosse zaai-elementenwelke opeenafstandvan40-70 cmvanelkaaraandewerktuigenbalk kunnenwordengeplaatst endie vanafdeaftakasworden
aangedreven.Metdezezaaielementen zou inderugkunnenwordengedibbeld.
Voorhetsneluitplantenvanstekkenvansuikerriet ofsnijgrassenwerd eeneenvoudigeplantmachine geconstrueerd enmetveel succesgebruikt. Dezebestaatuiteen
werktuigenbalk met2flinke aanaarders opeenafstand van 132cmvanelkaar.Aande
voorkant zijn2voorraadbakkenvoordestekkengemonteerd,aan deachterzijde een
bankwaarop 2arbeiders plaatskunnennemen.Alrijdendwordende stekken indetussendeaanaarders opgebrachte grond gestoken.Ookhierbijwordtdusniet indevoor,
maar opderuggeplant.
8.4.2.De kunstmeststrooiers
Voordetoedieningvankunstmestwaren ingebruik eengedragenAnonymus3meterbredeschotelstrooier eneenAmazone centrifugaalstrooier meteenwerkbreedtevanmaximaal 10meter.
Het laatsgenoemdewerktuig heeft2strooischijvenwelkedoormiddelvan eenaftakas
wordenaangedrevenvanaf de trekker.Decapaciteitbedraagt circa4haperuur.Voor
hetbemestenvanderandenderveldenkanéénschijfwordenuitgeschakeld. Degenoemdeschotelstrooier isvoorgebruik opgrote schaalmindergeschiktvanwegezijn
geringe capaciteit.BijdereedsgenoemdeFergusonplanterkon tegelijk met het
zaaieneenrijenbemestingwordentoegepast. Ditvindtvooral indeV.S.A.meeren
meertoepassing.
Erwerd onderzocht inhoeverredeAmazone centrifugaalstrooier ookzoukunnenwordengebruiktbijde inzaaivanpadi.Omdathetzaad isvoorgekiemd,werd teveelhindervanzaadbeschadiging ondervonden. Dehiervoorgebruikte getrokken "McCormick
endgate seeders"voldoenvrijgoed,dochzijnzeergecompliceerd vanconstructieen
daarom zeerkwetsbaar.Eénmachinewerd geschiktgemaaktvoor gebruik indedriepuntsophangingvandewieltrekker,zodatde inzaai ookmetdittrekkertypemogelijk
werd.Depadi-inzaai vindtnog steedsmetrupstrekkersplaats.Deslechtstevelden
wordenmetdehand ingezaaid.
Begin 1962werd voorheteerst stikstof inopgelostevormdoor de20meter brede
gedragenspuitmachines aanhetrijstgewas toegediend.Hetspreektvanzelfdatopdezewijze eenveel regelmatigerverdelingvandekunstmestkanwordenbereikt,eneen
veelgroterewerkbreedte.Deresultaten dienennog eerstteworden afgewacht,maar
hetlaatzichaanzien,datdezemethode zeerbruikbaaris.
8.4.3-Deschoffelwerktuigen
Aanvankelijkwerdbijdemechanische onkruidbestrijdingnogalleengebruikgemaakt
vandeaanaarders zelf.Deresultatenwarenvrijgoed,maar sterk afhankelijkvande
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conditievandegrond.Nalangdurigeofzwareregenvalwasdegrondmeestal reedszo
sterkbezakt,datdezenietvoldoendemeerwildeverkruimelen. Daaromwerd inhet
najaarvanI960hetNederlandseH.A.K. aardappelschoffelwerktuigbeproefd.Ditbestaatuiteenvankokerprofielgeconstrueerd raamwaaraandoormiddelvanbussenen
klembouten starbevestigd zijn:
3 stuksaandevormvandevooraangepaste tandeneggen;
3 stuksaardappelvoorschoffelmessen;
3 aanaardersmetverstelbarevleugels;
4 stukszgn.rugkrabbers.
Ditdriedeligewerktuigenraamwerd toteenvijfdelig omgebouwd,zodathiermedesteeds
4 ruggentegelijkkondenwordenbewerkt.Helaasbleekhetwerktuigmetalleonderdelenaangebouwd,tezwaarvooreengoed functioneren vandeFergusondiepteregeling.Erwerd daaromalleengewerktmetdetandeneggen enaanaarders.Dezecombinatievoldeed overhetalgemeenzeergoed.Voorhetgebruikvandeschoffelmessenwerd
eenapartwerktuigenraam geconstrueerd.Degroterewerkbreedtemaakthetgebruikvan
Parallelogrammennoodzakelijker.
DedoorMasseyFergusongeconstrueerde DKE20"Independantgang steeragehoe"voor
hetschoffelen opvlak land,voldeed naenige aanpassing eveneens zeergoed.Degrotevoordelenvanditwerktuig zijndebestuurbaarheid endehydraulisch geregelde
diepgangvandeParallelogrammen,waarindemessenentandenzijnopgehangen.
8.4.4.De spuitapparatuur
Voorgebruik indedrogegewassenkonwordenbeschikt overeenUrgent spuitmachine
meteenwerkbreedtevan12meter.Depompwerdvanaf detrekker aangedreven.Decombinatievoldeed zeergoed. Washetgewas echter eenmaalvolledig gesloten,ofde
grond tenat,danmoestvan lichteKWHmotor-rugvernevelaarsgebruikwordengemaakt.
Inhetvolledig geslotengewas laatdedoordringing metinsecticidendan weleens
tewensenover.Bovendien isditwerkveel arbeidsintensiever.
Ookbijderijstverbouwwashetzeergewenst,datdebespuitingenmet insecticiden
meermachinaal enmeeruniformkondenwordenuitgevoerd.Devervangingvandeoude
Savalhandbediende rugspuitendoorKWGmotor-rugvernevelaars betekende reedseen
aanzienlijkeverbetering.DoordeafdelingMechanisatie Onderzoekwerdendaarnaproevengenomenmeteenopdewieltrekker gebouwde spuitmachine. Door hetveelvuldig
vastrijdenwasdeze combinatie teonbetrouwbaar.Deproefnemingen resulteerdenuiteindelijk ineenopderupstrekker gebouwdeUrgent spuitmachine meteenwerkbreedtevan20meter.Deze combinatievoldeed zogoed,datreeds in1961eenaantalopbouwspuitmachines voordeTD-9rupstrekkerswerdenklaargemaakt.Deze zijnnuregelmatig ingebruik.Erwerdbereiktdatde bestrijding nudoeltreffenderensneller
kanwordenuitgevoerd daneerstmogelijkwas.Dezelfde combinatiewordtnugebruikt
voordeverspuitingvanherbiciden enopgelostemeststoffen.
Deze spuitmachines endereedsbesprokenRome-ploegenhebben ongetwijfeldveel bijgedragentoteenaanzienlijkeverlagingvandeproduktiekostenvoorrijst.
8.4.5- De oogstmachines
Voorhetoogstenvandedroge gewassenwerd gebruikgemaaktvan de op Wageningen
aanwezige rijst-maaidorsers,metnamedeMasseyHarris 27en92. Dezekondenvoor
het oogstenvandeSorghums zonderwijzigingenwordengebruikt.Voorhetoogstenvan
depeulvruchtenwashetechtergewenst,depennentrommelenkorf tevervangendoor
diewelkevan slaglijsten zijnvoorzien. Hierdoorwordtminderbreukverkregenen
komthetzaad overhetalgemeenveel schoner indezak.Wijmerktenreedseerderop,
dathetafstervenvanhetgewasdoorhetvaakhogevochtgehaltevandegrond,meestaltewensenoverliet.Metdepennenwordtdezegroenemassateveel fijngeslagen.
Hetuittredende celvochtmaaktdathetstofzich gemakkelijk ophetzandvastzet,
waardoor eenonooglijkproduktwordtverkregen.Bovendienwordtdanveelhindervan
hetvollopenderzevenondervonden.
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BijhetoogstenvandemeerrankendeVigna'smoetvanarenheffers gebruik worden
gemaakt, ookbijSojawanneer dezedooreentegeilegroeiwatgelegerd is.Sleden
onderdemaaitafel zijndanonmisbaar.Dezevoorkomendat teveel grondwordtopgenomen.Het spreektvanzelfdatde opruggen staandegewassenhetbestindelengterichtingvanderijenkunnenworden afgeoogst.Het isvanbelang datdeafstandder
achterwielenvandecombine zoveelmogelijk aandevoor-afstand kramenwoedenaangepast.Inhetalgemeengesproken leverdenderuggenbijhetoogstengeenbijzonderemoeilijkheden op.Hetstaatechtervastdat ookvoorhet oogsten van dedroge
gewassen,rupsen aandemaaidorser onmisbaar zijn.Degrond istijdenshetoogsten
meestalnog tenatvoorhetgebruikvanwiel-combines.
Voorhet-machinaal oogstenvandesnijgrassenwerdmetsuccesgebruikgemaaktvaneen
achterdewieltrekkergetrokkenMasseyFerguson type740maaihaksel-machine.Hetgehakselde graswordtdaarbijgelijktijdigineenaangehangenwagengeblazen.Daarook
dezevoedergewassen opruggenstaanendemaaimachine zelfinde tussenliggendevorenrijdt,diende dehoogteverstellingvanderotormetscharnierendeslagmessente
wordengewijzigd.Demachinewerdmedio 196lingebruik genomenenwasdusnogmaar
kort inbeproeving.Dewerkingkanvoorlopig zeergoedwordengenoemd. Ook Soja,
Vigna enSorghum lietenzichmetditwerktuig goedmaaihakselen.
8.4.6.Het onderhoud vandammen,kanalenensloten
Dedammendienenterbeperkingvanziektenenplagen (ratten)regelmatig gekaptte
worden.Dekavelsloten lopenmetde jarenlangzaammaarzekervolmetgrond.Ookde
aan-enafvoerkanalenvragenomeenregelmatig onderhoud. Detransportdammen zijn
nietbezand enworden inderegentijd steedsweer stukgeredenmet diepewielspören.
Deze onderhoudswerkzaamheden worden opWageningennogvooreenbelangrijk deelmet
dehanduitgevoerd.Metdemechanisatie ervanismen ookinNederland eerst inrecentetijdenbegonnen ennog isnietvooralles eenbevredigende oplossing gevonden.
Voorhetmaaienvandedammenbeschikte hetproefbedrijf overeenCaldwellcirkelmaaiereneenMcConnell talud-maaibalk.Beidewerktuigenkunnen indedriepuntsophangingwordenaangekoppeld.De cirkelmaaier heeftzeergoedvoldaan.Doorhetregelmatigmaaienvormtzicheenflinkegraszode. Detaludmaaierbleek onbruikbaar.
Ondanks zorgzaamrijdenwerdnamelijk steedsveelhinder vanverbuigingen aande
draagarm ondervonden.
Indepolderwordtvoorhetkorthoudenvandedammenvegetatie nogveelgebruikgemaaktvandemetalenrollenmetmessen.Het cirkelmaaiengeefteenbeterresultaat,
dochhetvergtmeer trekkeruren endezijkantenvandedammenenslotenkunnenhiermedenietwordenbewerkt.
Voorhetmachinaaluitdiepenvandekavelslotenwordtgebruikgemaaktvaneenkleine "dragline".Ookditvoldoetnietgeheelenerwordtdanooknaar anderemogelijkhedengezocht.Voorhetuitdiepenvandeaan-enafvoerkanalen iseenemmerbaggermolenvanNederlands fabrikaat inbestelling.
Indekanalenwordtnogveelhinder ondervondenvandeberuchtewaterhyacinth. De
bestrijdingmetherbiciden iszeerkostbaar envaak onbevredigend. Deafstervende
plantendelenverstoppendewaterkoelingvan lichtersenspeedboten.Einde 1961werd
doordeafdelingMechanisatie Onderzoekbegonnenmetdebouwvaneenbootnaareigenontwerp,voor deverwijderingvandewaterplanten.Hiermedekunnendeplantenal
varendeworden opgenomen,fijngehakseld enopdedammengeblazen.Debootwordtzoveelmogelijkuitbeschikbaremachine-enwerktuigenonderdelen,vooralvandemaaidorser,opgebouwd.Erisvoorzien ineenbeveiliging tegendrijvendhout.
Voorhetperiodiek egaliserenvandekleidammen enwegenwordtmetveel succesgebruikgemaaktvandeAmerikaanse "Huskygraders".Debekende Fergusongrader isvoor
ditwerk telicht.Voorhet onderhoud vandewegenmeteenzanddekisditlichteaanbouwwerktuig echterbijzondergeschikt.
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8.5- SAMENVATTING
Resumerend kanwordengezegd dathetMechanisatie Onderzoekindekorte tijdvanzijn
bestaanwaardevolwerkheeftopgeleverd.Hetheeftzonder twijfeldoorde invoering
vandeRome-ploegen ende opbouwspuitmachines veelbijgedragen totderecenteverlagingvandeproduktiekostenbijderijstverbouw.
Deverbouwvandedrogegewassenkonvrijwel geheelwordengemechaniseerd,alvormt
deverplegingvanhetgewas,i.v.m.deterreingesteldheid naregen,nogeenmoeilijk
punt.VoorSurinamewerd hierpionierswerkverricht eneenkennis en ervaringvan
grotewaarde opgedaan.
Vangrootbelang istevenshetfeit,datallebijderijstverbouw,metderupstrekkeruitgevoerdewerkzaamheden ookmetdewieltrekkerkunnenwordenuitgevoerd.Dit
houdtdebelofte indatderijstverbouwbijdebevolking,opeenzelfdewijzezalkunnenwordengemechaniseerd alsthans inhetgrootbedrijfWageningenhetgevalis.
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WÊÊÊQÈÈ:

ombouw of aanpassing van bestaande werktuigen, par. 8.

of de bouw van eigen ontwerpen, par. 8.

*
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liechanisatie-onderzoekbijdeverbouwvanbacoven (beregening)
par.8.

hetmechanischuitgravenvanplantmateriaalvoorbacoven,par.8
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voorhetopwerpenvan3-6mbrederuggenvoorbacovenofcitrus,par.8.3.9.

onderhoudvandammen,kanalenensloten,par..8.4.6.

164

het mechanisatie-onderzoek heeft door invoering van de Home-ploegen,
par.8.5-

envan de opbouwspuitmachines, veel bijgedragen tot eenverlaging van de
produktiekosten, par. 8.5.
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met de M.F. 65 inverhoogde uitvoering konden alle werkzaamheden worden
uitgevoerd, par. 8.1.2.

die in de rijstbouw totnutoe alleen met de rupstrekker mogelijk waren,
par. 8.1.2.
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de rollen met messen als modderwerktuig, geschikt voor de driepuntsophanging, par. 8.3-10.

een zo goed mogelijke onkruidbestrijding bij een zo min mogelijkeberoering van degrond, par. 8.3-10.
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IX. ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN KLEINLANDBOUW

DebevolkingvanSuriname isrond 250000zielengroot.Bijzonderbelangrijk ishet
feitdat84$vandeberoepsbeoefenaars inde landbouwwerkzaam is. Voordebevolkingsaanwaswordthethaast ongeloofwaardige getalvan4,2$ opgegeven.Iniedergevalbehoorthettotdesnelsttoenemendevolkenvandewereld.Ditheeftreedsmet
zichmeegebracht dat50$vandebevolking de20-jarige leeftijd nognietheeftbereikt.Eenenanderbetekent datdeSurinaamseRegering,omaandeminimalelandbehoefte tevoldoen,eenjaarlijkse vergroting vanhetlandbouwareaalmet tenminste
2000hamoetzienterealiseren.Inderdaad eenminimalehoeveelheid, omdatdeuit
tegevenbedrijvennog steedsgebaseerd zijnophetkleine oppervlakvangemiddeld
4ha.
Voorwelk eenbijzonder zware taakdeSurinaamseBegeringgesteld is, realiseert
menzich,wanneerwordtbedachtdatbijv.deWageningenPolder6000hagrootis,men
overdeaanleg circa6jarenheeftgedaan endaarmede rond 60miljoen Nederlandse
guldensgemoeidwaren.BovendienhadmendaarbijdehulpvanDelftvoordetechnischeenvanWageningenvoordemeer landbouwkundigevraagstukken,welkebijditgrotewerk aandeordekwamen.
Het isdan ookbegrijpelijk datdegenoemde jaarlijkse landaanwinning van2000ha
per jaarnietkanwordengerealiseerd enhet land reedsver op hetprogrammaten
achter is.HetbehoeftgeenbetoogdatdeSurinaamseRegering onderdergelijkeomstandighedennauwelijks stilkanstaan,bijdemogelijkhedenvandevormingvaneen
aantalgroterebedrijven.Immers,elkeaanlegvaneen20habedrijfjezoubetekenen
dat5enzelfsmeerkleinebedrijfjesdaarvoor zoudenmoetenworden opgeofferd.
Nogbelangwekkenderwordthetprobleem,wanneerwijonsrealiserendatelkelandaanwinning tevens eenvergroting vanhetrijstareaalmeteenevengroot oppervlakbetekent.Rijst istotnutoe eenmaalhet bijuitstekmeest geschiktegewas.Datmen
hiermede niettotinhetoneindigekandoorgaan,zalvoor iedereenduidelijkzijn.
Bovendienbetekenthetdatmen opdeoudevoetvoortgaat endatindehuidigesituatie structureelweinigverandering komt.Hetaantalkleine landbouwbedrijfjesmet
rijstalseniggewas,waaropnauwelijkseenmenswaardig bestaankanwordengevonden,
wordtalleenmaarnoggroterdanhetreeds is.Hetland'ontbeertdemiddelen enmogelijkheden omuitdeze impasse tegeraken.
Het isnaardevolle overtuiging vande schrijver,datvoorNederland bijdehulpverlening aanSuriname,juisthierineengrote taak isweggelegd.Hetgaatdaarbij
omhetwereldomvattende probleem: "Hoeuitdegrotemassa vanpauperboertjeseen
kleine groepvanbeteremiddenstandsboerenkanwordengelicht,die om hetzomaar
eenstezeggen,ookalsbelastingbetalers nogeenseenrolkunnenspelen".
9-1.DOELVANHET ONDERZOEK
Waar indevormingvanwatgrotere,deelsgemechaniseerde,moderne endoorSurinamers zelfgeleide landbouwbedrijfjeseengoedemogelijkheid ligt,omtoteenverdereontwikkeling enmoderniseringvandeSurinaamse landbouwtekomen-eenderdoelstellingenvandeSML-enwaarhet'WageningenProject opditmomenteennieuwge-
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gevendoel ontbeert,laghetideevaneenWageningen alskernbedrijfineentotontwikkeling tebrengenmiddenstandslandbouw, zeervoordehand.
Hetzaldelezerduidelijk zijn,datvoordeplaatsing enontwikkelingvandergelijke
moderneSurinaamse landbouwbedrijfjes,geenbetere plaatskanwordengevondendan
rond eenreedsbestaand bedrijf alsWageningen.Ditkannl.voorzien indevelezo
noodzakelijkediensten,onontbeerlijkvoorhetkleinere landbouwbedrijf.Hiermogen
alsvoorbeeldenwordengenoemd:
deaanwezigheidvaneenmachine-enwerktuigenpark,reparatiegelegenheid,onderdelenvoorziening, leveringvanzaaizaad,kunstmest enbestrijdingsmiddelen,gelegenheid totopslag,verwerking enafzetvanhetprodukt,voorlichtingenkennisvanzakenendezoonontbeerlijkeorganisatie.
Daarhetgrootlandbouwbedrijf,ondanksdegoede dienstendiehet land envolk inde
tropenvaakbewezenheeft,hiervrijwel overal opz'nretour is,kanmisschienjuist
indezedienstverlening eennieuwbestaansrechtvoor hetgrotebedrijfwordengevonden. Inhunsamenwerking kunnenhetondernemingsbedrijf enhetmoderne boerenbedrijfvanelkaarafhankelijkworden,enelkaarhetbestaanresp.doenvoortduren
enmogelijkmaken.Het isreeds tekenend dat,zoalsdeschrijver tijdens zijnreis
konwaarnemen,grotebedrijven alsdeUnited FruitenStandard FruitCompanynoodgedwongenmeerenmeertotdezevormvansamenwerking overgaan.
Hetvoornaamste doelvanhetKleinlandbouw-Onderzoekwasnu,omdoormiddelvaneen
daadwerkelijkevormingvaneentweetal zelfstandigebedrijfjes,eerstegegevenste
verzamelen overdemogelijkhedenenmeestgeschiktevormdaarvan. Bovendien werd
hierdoor de idealemogelijkheid geschapen,omhetgeendoorhetgewassen-enmechanisatie-onderzoekwasbereikt,ookopzijnwaardevoorhetkleinebedrijf tetoetsen.
9-1.1.Opzetderproefbedrijf,jes
Vooruitlopend ophetbovenomschreven ideevankernbedrijf,voorzagendeuitbreidingsplannenvannovember 1959ineenproefpoldervan200ha,waaropeen tientalzelfstandigebedrijfjeszoudenwordenaangelegd.Eenenanderkontotnutoe nietworden
gerealiseerd.Tochmoestdezeproefnemingvanhetgrootstebelang worden geacht.
Mentastnoginhetduister omtrentdevraag,watdemeestgeschikte oppervlakteis,
inhoeverre eninwelkematedemechanisatie moetworden ingevoerd,welke gewassen
moetenwordenverbouwd eninhoeverredeveeteelteenrolkangaanspelen.
Hieroverbestaanveleplanneneninzichten. De juistheid ervan kanslechts inde
praktijkwordengetoetstenalleendanzijndefinanciëleuitkomstenteberekenen.
Inseptember I960werd-vooruitlopend opeenbeslissing indezen-eenproef met
2bedrijfjes ingezet.Dehierbijopgedane ervaring zoubijdeopzetvaneenvolgend
aantalbedrijfjeskunnenwordenbenut.Doordegeleidelijke vergrotingvanhetaantalbedrijfjeskanmen langspractischeweguiteindelijk tothetmeest ideale bedrijfstypekomen.
Erwerdbesloten omdeeersteboertjes,inovereenstemming methetsterkexperimentelekaraktervandeproefneming,eenminimumdagloontoe tekennen,overeenkomend
metdatwatzijophetproefbedrijfreedsverdienden.Gemaakte overurenendehulp
vanvrouw enkinderenzoudennietwordengehonoreerd.Hetwerkzouzoveelmogelijk
metbehulpvaneenwieltrekker,envoorhetoverige ingezinsarbeid moetenworden
uitgevoerd. Deoogstzouinzijngeheel aandeSMLmoetenwordenafgeleverd.
Dewaarde daarvanzounaaftrekvankostenvoorpacht,machinehuur, aankoopmaterialen,reedsgenotenloon,enpolderlastenvoor onderhoud kanalenengemaal,indien
ditresulteerde inwinst,geheel tengoedekomenaandebetrokkenproefpersoon.
9.1.2.Deproefpersonen
Hetbehoeftgeenverwondering tewekkendat opdezebasisendoorhetbestaandegrotescepticisme tenaanzienvandemogelijkhedenvananderegewassen,slechtsmetgrotemoeite eentweetalgegadigdenuiteigenbedrijfkonwordengevonden.Hetwasopmerkelijk datdevoormanwerkzaam ophetGewassen Onderzoek,eenHindoestaan (Boer
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A)meteen3-jarige ervaringmetrijstindePrinsBernhard Poldereneengelijkaantal jarenervaringmetdrogegewassen ophetproefbedrijf,de enigewasdieeenzekerebereidwilligheid toonde.De tweedeproefpersoon (BoerB)was eenJavaan,met
eeneigenrijstbedrijfje inNickerie enkorte tijdwerkzaam ophetproefbedrijf.Hij
konslechtsnaenige overredingbereidwordengevonden omaan deproefneming deel
tenemen.
HelaaskwamdoordeopheffingvanhetGewassen Onderzoek aandezeproefnemingeneen
vroegtijdig einde.Tochzijnderesultaten vanditene jaarvandienaarddateen
verderebespreking demoeitewaardis.
Het staatnuwelvastdatbijhetopzettenvaneengroter aantalbedrijfjes,hetde
grootstemoeilijkheid zal zijn omdedaarvoorgeschikteboerentevinden.Naastde
noodzaak datdezemensen overvoldoende ervaringbeschikkenmetdegewassen enin
hetgebruikvan trekkers enwerktuigen,ishetminstensvanevengrootbelang datde
menseneen juistegeestelijke instellingbezitten.Hetinzichtennogmeer deovertuigingdatalleenmethardWerkengewinmogelijk is,ontbreektmeestal.Menisnog
teveel ingesteld ophetincidentelevoordeeltje. Eenenander ishetnatuurlijke
gevolgvandekenmerkendemoeilijkhedenvandeSurinaamse landbouw.Derisico'szijn
grootendetegenslagenveelvuldig.
9.1.3- Debedrijfsgrootte
BoerAkreegbijdeaanvangderproefnemingen debeschikkingover:
1kavelvan4hain1959ontgonnenenmetSorghum enSojaalsvoorgewassen(zie kavel 1,fig. 9);
1kavelvan9ha,aanliggend bijdeeerstgenoemde,enpasontgonnen (kavel 2,fig.
9).
Dekavelswarengelegenaandewestelijkegrensvandeeerstereeks. Zewerdenin
hetnajaar I960doordeboermetresp.sojaenpadi ingezaaid.Detijdensditeerste
seizoenverkregengegevenswarenaanleiding omhetbedrijfvoorhettweede seizoen
metnogeens tweepasontgonnenkavelsvan9en4hatevergroten (kavel3 en4,
fig.9)-Inhetvoorjaar 1961werdenvandeze 26hacirca 13metSojaen9metrijst
ingezaaid. Ongelukkigerwijzebleven4habraak liggen,omdatdezenietmeertijdig
metSojakondenworden ingezaaid. Inzaaivandepasontgonnenkavel3metrijstleek
ongewenst indeoverwegingdatdergelijke grondenbeter eerstvoordrogegewassen
kunnenwordenbestemd (ziepar.2.4.5-)•
Uitfig.9blijktdatdebedrijfjeszodanigwarenverkaveld.datdeboer overkleine (4-Jha)engrotevelden (9ha)konbeschikken.Dithieldverbandmethet inpar.
6.1.1.5beschreven inzicht,datzoumoetenwordengestreefd naareengrotepadi-en
eenkleinedrogegewasseninzaai inhetvoorjaar enhet omgekeerde inhetnajaar,de
kleine regentijd.Deboerzoudusindegrote regentijddegrotekavelsmetpadiinzaaienendekleinemetdrogegewassen;enindekleine regentijdzouvangewaswordenverwisseld.Degrond zoubijditsysteemdusslechts éénmaal per jaarmetpadi
worden ingezaaid,2/3vanhet oppervlak inhetvoorjaar en1/3 inhetnajaar.
BoerBkreeg zijnbedrijf inhetnoordelijkedeelvanhetGewassen Onderzoekproefareaal.Hetomvatte:
1vakvan3/4hameteenreedsdragende 4jaar oudecitrusaanplant (kavel IB,fig.
5);

1vakvan4ha,zgn.drogegrond bestemd voordeinzaaivansoja (kavel IC,fig.5);
1vakvan5harijstland bestemd voorde inzaaivanSojaafgewisseld metrijst(kavel9,fig.5).
Ookditbedrijfwerd inhetvoorjaar 1961vergrootmet2rijstkavelsvan4^-en4ha
(kavels 10en 11). Devoorjaarsaanplant1961werdgevormd doorachtereenvolgens3/4
hacitrus;4haSoja;5haSoja;4-fhabraakdienietmeer tijdigkondenwordeningezaaid en4hametrijst.
Dittweetalbedrijfjeswerd inhetvoorjaar 1961nogmeteenderde,gelegen naast
datvanboerAvergroot.Dezeproefneming konechterniet toteengoed eindeworden
gebracht,omdatdebetrokkenboernietaanzijnverplichtingen voldeedenmoestwordenontslagen.
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9.2.DERESULTATENVANHETVOORBEELDBEDRIJF
AlleenboerAheefthet toteengoed eindresultaat gebracht;hijovertrofdeverwachtingen.BoerBmaakteverlies,aanhemkondusnietswordenuitbetaald.Ditkanniet
alleenworden toegeschreven aanlagereprodukties omdatopouderijstgrondenmoest
wordengewerkt.Dehoofdzaak isdatBzichnietdieinspanningengetroostheeftals
A,welke laatste zelfsdoorvrouwenkinderenwerd geholpenwanneerditnoodzakelijk
was.BoerAheeftgedaanwatmogelijkwas enwerd gedragendoor eenovertuiging omtrentdepositievemogelijkhedenvandrogegewassen.Dit laatstewas zelfszosterk,
dathijgeremdmoestworden inzijnplannenvoordemet tweede gewassen intezaaienareaalsgrootte.Inhethiernavolgende zullende bedrijfsresultatenvan Aals
voorbeeld naderwordenbesproken.
Vangrootbelang zijndegegevens omtrenthetbenodigde aantalman-enmachine-uren.
Dehieropbetrekking hebbende gegevenswerden dagelijks genoteerd opdaarvoorbestemde eninkolommenverdeeldekaarten.Daarbijwerd eenonderscheid gemaakt in3
hoofdgroepen;voordegrondbewerking, inzaai +verpleging,ende oogst. Dehoofdgroepgrondbewerking werd gespecificeerd in:platrijden ofmaaien vandestoppel;
schaar-,schijf-ofRome-ploegen;eggen;egaliseren;aanaarden enhetgreppelen.De
kolomverplegingwerdgespecificeerd in:zaaien;schoffelen;spuiten;bemesten en
transport.Bijdemachine-urenwerd een onderscheid gemaakt tussen rupstrekker-,
wieltrekker-encombine-uren.Demanurenwerdengesplitst inchauffeur-,arbeiderenvrouw-ofkind-uren. Dezegedetailleerde noteringvangemaakteurenmaaktehet
mogelijk eengoed inzicht tekrijgen indebedrijfsvoering.
Verderwerd opspeciaal daarvoorbestemdekaarten uitvoerig aantekening gehouden
vandegebruiktematerialen,onderverdeeld inzaad,kunstmest,insecticiden,fungicidenenherbiciden.
De tebetalenvaste lastenperhaenper jaarwerden opSf.130,-gesteld,dusiets
lagerdanhetinpar.6.2.1.berekende bedragvanSf.135,-.
9-2.1.Man-entrekkerurenperhaaanplant
Intabel 26zal eenietsminderuitvoerig overzichtwordengegevenvandegemaakte
uren.Dezewordengemakshalve perha opgegeven.Bijhet lezenvandezegegevensmoet
worden overwogen,datkavel 3inhetvoorjaar 1961 over hetgehele oppervlakwerd
bewerkt,dochslechtsvoordehelftkonwordeningezaaid.Hetgebruikvanrupstrekkerswas inditgevalnoodzakelijk omdatwieltrekkers tijdelijknietbeschikbaarwarendoorpanne.Verderblijktdatdecijfersvoordeverschillende kavels sterkuiteenlopen.Hierinkomt ondermeerdegrote weersafhankelijkheidheel sterk totuiting.Sommigekavelskonden enigemalenmachinaalwordengeschoffeld,andereweinig
ofinhetgeheelnietdooreenteveelaanregen.Zokonbijv.opkavel 1inhetnajaarI960doorde langaanhoudende droogte,eenzeergroot aantal verplegingsuren
wordengemaakt.OpdeSoja-kavels 1en4vanvoorjaar 1961moest daarentegenveel
vanaannemerswordengebruikgemaaktvoorhet schoonkappenvandezevelden.
Tochishet opvallend datde totalemachinekostenvrijaardigdewaardenbenaderen,
welke inpar.6.2.2. tabel 18werdenberekend.Hierinontbrekenechterdegegevens
overhetbenodigde aantalurenvoordrogegewassennadrogegewassen ofnabraak.
Tabel 25geeftdaarvannogeenseenvolledig overzicht.Hettotaal aantalbenodigde
manurenheefthet intabel 18en25berekende aantal vrijsterk overtroffen,o.a.
doordatvanvrouw-enkinderarbeid werdgebruikgemaakt.Een omrekeningvandezeuren
opmanurenvondnietplaats.
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Tabel25.Berekeningproduktiekostenrijstofdrogegewassen;arbeidsurenperha
Gewas

Rijst
na
rijst

Trekkertype

W

Rijst
na
braak
R

W

Rijst
na
dr.gew.
R

W

Dr.gew.
na
dr.gew.
R

Dr.gew.
na
braak

W

R

Dr.gew.
na
rijst
R

W

W

0,2 -

0,4 -

1,2 1,2 1,2 -

1,5
1,2
1,2
1,2
1,2

0,5 -

0,5 -

1,0-

1,0 -

2,3+-

4,0+-

5,3+-

1,0 8,2+-

0,4-

0,4-

1,0 0,4 0,3
0,2 0,3
0,5 0,4
2,5+1,0

1,00,4 0,3
0,2 0,3
0,5 0,4
2,5+1,0

-

Tot.urenverpl

1,00,4 0,3
0,2 0,3
0,5 0,4
2,5+1,0

- 1,0
- 4,0
- 1,0
0,4 0,3
- 0,3
0,5 0,4
0,9+7,0

Tot.transp.uren ....
M.H.92comb.uren..
Jeeptransp.km
Buitenboordtransp..
Manuren

7,0+1,0
1,5
14
4
55

5,7+1,0
1,5
14
4
55

4,8+1,0
1,5
14
4
55

4,9+7,0
1,3
14
4
55

Platrijden
Ploegen
1egbewerking
2egbewerking
3egbewerking
4 egbewerking
Greppelen
Egaliseren
Modderen
Aanaarden

0,41,51,2-

0,21,20,6-

1,20,6-

0,1 0,50,8-

0,16
0,50,6-

0,1 -

Tot.urengrondbew..

4,5+-

3,2+-

Inzaai

0,4-

Schoffelen
Spuiten2x
Div.transp
Oogsttransp
Onderh.terrein

1,21,20,6 -

-

0,4-

1,0
4,0
1,0

-

1,0

-

5,0
1,0

0,4 0,3
0,3
0 , 5 0,4

0,4 0 , 3
0,3
0 , 5 0,4

0,9+7,0

0,9+8,0

6,2+7,0
1,3
14
4
55

9,1+8,0
1,3
14
4
55

Kostenperha
Grondbewerking
Verpleging
Combinehuur
Transport
Tot.mach.kosten ....
Materialen
Loon
Tot.produktiekosten.

40,50
26,00
34,50
4,70
105,70
55,00

28,80
26,00
34,50
4,70
94,00
55,00

20,70
26,00
34,50
4,70
85,90
55,00

36,00
32,60
29,90
4,70
103,20
41,00

47,70
32,60
29,90
4,70
114,90
41,00

73,80
36,10
29,90
4,70
144,50
41,00

35,75

35,75

35,75

52,00

52,00

52,00

196,45

184,75

176,65

196,20

207,90

237,50
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Tabel 26.Trekker-en

manurenperhavoor

Ingezaaid opp.ha ...

R.tr.urengrondbew..
W.tr.urengrondbew..
W.tr.uren inzaai ....
W.tr.urenverpl
W.tr.uren transp....
Tot.aant.r.tr.uren..
Tot.aant.w.tr.uren..
Tot.aant.comb.uren..
Waremach.kosten Sf.
Berekende kosten(tabel 18en25)
Sf.
Manuren (aannemer)..
Tot.aant.manuren ...
Berekende manuren
(tabel 18en25)
Manuren onderhoudbe-

sojagemaakt opvoorbeeldbedrijf
Voorjaar 1961

Najaar I960

Seizoen
Kavelnummer

rijsten

1
4,1
4,0
soja

2
9,4
8,0
rijst

1
4,1
4,0
soja

2
9,4
9,0
rijst

3
9,3
4,5
4,8
soja

4
4,5
4,5
soja

13,5
2,2
6,8
0,3

6,2
0,6

1,1
14,2
2,2
0,2

4,4
7,0
0,6

4,0
2,4
0,7
1,6
0,2

4,0
0,9
0,9
0,8
0,1

_
22,8
1,0
102,62

_
6,8
1,8
65,31

1,1
16,6
1,5
104,00

4,4
7,6
1,4
86,44

4,0
4,9
1,1
114,66

4,0
2,7
1,2
72,59

103,20

94,00

103,20

105,70

114,90

114,90

157
157

74
11
85

41
38
79

35
33
68

106
22
128

65
33
98

80

55

80

55

80

80

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

9.2.2.Demateriaalkostenperhaaanplant
Tabel 27geefteenoverzichtvandemateriaalkosten. Ookdeze liepenvoordeverschillendeveldenvrijsterkuiteen.Ditisbegrijpelijk omdat opheteneveldmeer
lastvan insectenkanwordenondervondendanophetandere. Somsmoeten bepaalde
veldenworden overgezaaid,zoalshetgevalwasmetkavel 1inhetvoorjaar 196l.Uit
dezeenkelepraktijkcijfersblijktreedshoemoeilijkhet isomdeproduktiekosten
zoscherpmogelijk tebegroten.Alleencijfers overmeerdere jarenenovereengroteraantalveldenverzameld kunnen eenbetrouwbaarder gemiddeldealsbruikbaarrichtcijfergeven.
Tabel 27.Materiaalkosten perhaaanplant
Voorjaar I96I

NajaarI960

Seizoen
Kavelnummer
Ingezaaide opp.ha...
Gewas

1
4,0
soja

2
8,0
rijst

1
4,0
soja

Zaadkg
Kunstmestkg
Rattenpadikg
Insecticiden 1
Herbiciden 1

35
35
10
1,5

75
100
5
2,7

80
72

Kostenperha ....Sf
Berekendekosten
(tabel 18en25)

24,48

3,8

2
9,0
rijst
110
I50
4
0,9
1,1

3
4,5
soja

4
4,5
soja

55

55

10
5
1,8

0,2
62,31

30,67

42,50

46,20

41,00

55,00

41,00

41,00

32,42
41,00
55,00

3
5,6
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Dehierbenodigdemateriaalkostenkunnenwordenvergelekenmetdie intabel 18en
25werdenberekend.Zoalsverwachtkonworden,komenvrijgroteafwijkingenvoor.De
gemiddelden zijnechtervrijgoedmetelkaar inovereenstemming.
9.2.3.Kosten onderhoud bedrijf envaste lasten
Het onderhoud vanhetbedrijf,d.w.z.deverzorging vandammen,trekkersenwerktuigenendecontrolederveldenvergde Sf.84,00voor 24wieltrekkeruren enSf.35,70
voormaterialen zoalsrattenpadi enkokers.Dit istezamenperha-aanplantomgerekend (84,-+35,70) :34=Sf.3,52.Dezeverzorging ende controlenamenbijboerA
rond433manuren inbeslag,dus 12,7manurenperha-aanplant omgerekend.
Dekavels 3en4stondenboerAslechts 5maanden terbeschikking,zodathijvoor
ze 13,8haslechts 5/l2x 130,-=Sf.747,55aanvaste lasten diende tebeta u.
Voordekavels 1en2liependeze lastenover eenvol jaar. Zijbedroegenderhalve
13,4x I30,-=Sf.1742,-.Deze zijnperha-aanplant omgerekend dustotaal (747,55+
1742,-) :34=Sf.73,22.
9.2.4.De oogstopbrengsten
De eerste Soja-oogstvankavel 1produceerde doordedroogte slechts 355kgperha.
Hetgewaswaszokortdatditvrijwelnietmetdemaaidorserkonwordenopgenomen.
Deverliezenbedroegendanookmeerdan60j£enachterafgezienhaddenwijbetermet
dehandkunnenafoogsten.Deze oogstwerdvoorSf.0,40 perkgverkocht.Hijvertegenwoordigde duseenbedragvannietmeerdanSf.142,-perha.
Kavel 2produceerde degoede oogstvan3294kgpadiperha,voor een waardevan
Sf.362,24.
De oogstenvandevoorjaarsinzaai1961warenallezeergoed.De sojakavels 1,3 en4
produceerdenresp.1195,1321en 1133kg/ha.Deze oogstwerdvoor Sf.0,30 overgenomen.Deopbrengstbedroeghierdusresp.Sf.358,50;Sf.396,30enSf.339,90.
Kavel 2produceerdemeerdan3tonpadi,maardaar ophetmomentvanafrekeningnog
nietkonwordenafgeoogst,werd deopbrengst op2900kg/hageraamd,eenbedrag'vertegenwoordigend Sf.319,-•
9.2.5- Dewinst-enverliesberekening
DaarnaastboerA ookvrouwenkinderenenaannemerswerkten,dientvoordeafrekening eersteengemiddeld uurloontewordenberekend.
BoerAheeftvan oktober I960t/m september I96Iintotaal Sf.1686,86 aanloon
ontvangen.Dit jaarloonmoetvoorgenoten socialevoorzieningenmet 23^wordenverhoogd totSf.2074,84.Indeperiode tussen laatste oogsteneerste grondbewerking
werd boerAtoegestaan,debeschikbare tijdtebenuttendoorvoorderdentewerken.
Opdezewijzekonhij422urenmakenovereenkomend meteenloonopbrengst inclusief
socialevoorzieningenvanSf.358,26.Daartegenover staatdathijbijde inzaaivan
zijnpadi,bijhethandwiedenvande sojavelden,enbij deoogsthulpontvingvan
aannemers.Hieraanwerd eenbedraguitbetaald vanSf.469,91>overeenkomendmet784
manuren.Voordeverdelinghiervanmagnaartabel26wordenverwezen.
Hetaanhetbedrijf tengoedegekomen loonbedragbedraagtdusSf.2074,84-358,26+
469,91 =Sf.2186,49.Voorditbedragwerdenaandeaanplant zelf 2469urendoor
man,vrouw enkinderen (zietabel 18),en784urendooraannemersbesteed,envoor
het onderhoud vanhetbedrijf 433uren.Hettotaalaantalgemaakteurenbedroegderhalve 3686tegeneengemiddeld uurloonvan2186,49 '•3686=Sf.0,59Metditgemiddeldeuurloonenaandehandvantabel 26en27 kannuwinst ofverliesperha-aanplantwordenberekend.Hiervoormagnaar tabel 28wordenverwezen.De
totalekostenenopbrengstenkunnenalsvolgtwordengespecificeerd:
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OPBRENGSTEN
Machinehuur
Materialen
Loon+23/6
Loonderden
Vaste lasten

Sf. 3
Sf'. 1
Sf. 2
Sf.
Sf. 2

TOTAAL
perhaper
jaarafgerond

053,,66
317,,38
074,,84
469,,91
489,,55

1421kg sojaàSf. 0,40
15651kg sojaàSf. 0,30
I74kg sojaàSf. 0,20
52672kgpadiàSf. 0,11
Loonopbrengstvoorderden

=Sf.
=Sf.
=Sf.
=Sf.
Sf.

568,40
4 695,30
34,80
5 793,92
358,26

Sf. 9 405,,34

Sf. 11 450,68

Sf.

Sf.

470,,00

Uitbetaaldebedrijfswinst
Winstperhaper jaarafgerond

570,00

Sf. 2045,34
Sf. 100,00

Dehierverkregenwinstwijkt eenweinig afvandieintabel 28werdberekend,door
deafrondingenwelkewerdengemaaktbijdeverdeling vankostenenopbrengstenper
ha-aanplant.Hetisnuttigditbedrijfsresultaatnognader teanalyseren.
Tabel 28.Kostenoverzicht perha-aanplant (winst-enverliesberekening)
Seizoen
Kavelnummers
Gewas
Opp.aanpl.ha

Voorjaar19É 1

NajaarI96C
1
soja
4,0

2
rijst
8,0

1
soja
4,0

Machinekosten
Materiaalkosten
Kostenonderh.bedrijf
Loononderh.aanpl...
Loonaannemers
Loonbedrijf
Vaste lasten
Totalekosten

102,62
24,48
3,52
92,63
7,50
73,22
303,97

65,31
32,42
3,52
43,66
6,49
7,50
73,22
232,12

104,00
62,31
3,52
24,19
22,42
7,50
73,22
297,16

Opbrengstkg/ha
PrijsperkgSf
Opbrengst Sf./ha ....

355
0,40
142,00

3294
0,11
362,34

Winst/verlies/ha ....
Winst/verlies/perceel

161,97
647,88

130,22
1041,76

2
rijst
9,0

3
soja
4,5

4
soja
4,5

114,66
42,50
3,52
62,54
12,98
7,50
73,22
316,92

72,59
46,20
3,52
38,35
19,47
7,50
73,22
260,85

1195
0,30
358,50

86,44
30,67
3,52
20,65
19,47
7,50
73,22
241,47
2900
0,11
319,00

1321
0,30
396,30

61,34
245,36

77,53
697,77

79,38
357,21

Totalebedrijfswinst.

2049,95

(N.B. De sojabracht inNederland slechts c.i.f.Sf.17,-per100kgop.)
9.3.EENNADEREANALYSEVANHETBEDRIJFSRESULTAAT
DeopgavedatboerA opzijnbedrijf eenzuiverewinstheeftgemaaktvanruimtweeduizend gulden,zegtonsopzichzelf nogbetrekkelijkweinig.Dezewinstzalmoeten
wordenafgewogen tegeno.a.:
a. de b e d r i j f s g r o o t t e ;
b. de kosten welke aandeze winst tengrondslag hebben g e l e g e n ;
c. h e talswerknemer elders te verdienen jaarloon;
d. de inspanningen welke de boer zich heeft moeten getroosten o.a.inde vorm van
overuren ende hulp v a nvrouw of k i n d e r e n ;
e. h e tgenomen risico daar de bedrijfsresultaten inde landbouw nu eenmaal v a n jaar
tot jaar bijzonder sterk kunnen u i t e e n l o p e n ;
f. de bijkomende voordelen dieh e tbezit vaneen eigen bedrijf m e t zich meekan
brengen.

1133
0,30
330,90
79,05
355,73
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Inhethiernavolgende zalwordengetrachtenkelevandezepuntennader tebespreken.
9.3-1- Debedri.jfsgrootteendegemaaktekosten
Hetbedrijfwasgedurende heteerstehalve jaar 13>5hagrootentijdenshettweede
halve jaar 26,9ha.Erkanduswordengesteld,datboerAeenjaar langopeen20ha
grootbedrijfheeftgewerkt.Dezuivere bedrijfswinstheeftdusrond Sf.100,-per
haper jaarbedragen,ruim 20^vandegemaakte kosten.Ditisvoor zoverde schrijverbekend,zelfsnaarEuropese begrippen eenzeergunstigeverhouding.
DewinstvanSf.100,-kanookwordenvergelekenmetde in par.6.2.4., tabel21
voorhetgrootbedrijf berekende grootstmogelijkewinstvanSf.17,68.Eenvergelijkingmetdeindietabelgegevenproduktiekosten vanSf.542,32enopbrengstenvan
Sf. 560,00leert onsdatboerAruimSf.70,-goedkoper enrond Sf.10,-meerproduceerde.Eenenander iszeeraanvaardbaar,wanneerwijbedenken,datelkeproduktievermeerdering met 100kgpadi ofdrogegewassen,eenvergrotingvandewinstmet
resp.Sf.11,-enSf.30,-betekent;endatboerAoverurenmaakte engezinshulpgenoot,waarover dekostennietwerdenverrekend.
Resumerend kanduswordengezegd,datdehierbereikte resultatenm.b.t.debedrijfsgrootte endegemaaktekostenzeerreëelkunnenwordengenoemd.
9.3-2.Hetrisicoendebijkomende voordelen
Eengrootdeelvande opWageningenwerkzame arbeidersheefteeneigenlandbouwperceeltje.Het isdaaromgebruikelijk datdezearbeiders tweemaal per jaardoorhet
verlenenvaneenkortverlof indegelegenheid wordengesteldhunpadigrondje inte
zaaienenteoogsten. Dezeperceeltjeskunnenwordengezienals eensoortveiligstelling ofgarantievoordewerknemer»waardoorhijwatminder sterk aanzijnwerkgevergebonden is.Ookbijontslagkandeman steeds inzijneerste levensbehoeften
blijvenvoorzien.Hetbezitvaneeneigen bedrijfje,hoekleindit ookmogezijn,
brengtduszekereniet teonderschattenvoordelenmetzichmede.
Wanneer erechter sprake isvaneengepachtbedrijf,alswaaroverboerAbeschikte,
danlooptdeman ookeenzekerrisico,omdathijaanbepaalde financiëleverplichtingenheeft tevoldoen.Deresultatenvanhethierbesprokenbedrijfhebbenaangetoond,datditrisico aanvaardbaar is.Naastdevoordelenvangoedesoja-opbrengsten
inhetnajaar 1961,staandenadelenvan lage opbrengsten inhetnajaar 1960,enhet
feitdat4^-hanietmeerkondenworden ingezaaid. Er isduszekergeensprakegeweestvanuitzonderlijkgunstigebedrijfsresultaten.
Wijrealiseren onsditnogbeter,wanneerwordtbedachtdatboerAnaast zijnwinst
vanSf.2045)34ooknogeenuiteigenbedrijf gefinancierd jaarloonheeftgenoten
vanSf.1686,86.Daarnaastkunnendannogdegenoten socialevoorzieningenworden
genoemd zoals eenbetaaldevakantie,vrijegeneeskundigebehandeling enonderwijs
voorzijnkinderen.Ditvertegenwoordigt eenwaardevan 23^x 1686,86=Sf.387,98.
Deze extrainkomstenbedragengezamenlijk Sf.2074,84.
WijkunnendusstellendatboerAermetzijngeziningeslaagd is,omhetuurloon
dathijalswerknemerbijdeSMLverdiende teverdubbelen,dooropeeneigenbedrijf
tewerken.Hiermedeheeftdeproefnemingwel op bijzonder fraaiewijzebeantwoord
aanhetdoeldatgesteldwerd.De schrijverging nl.vanhetstandpuntuit,dat,wildehetzelfstandige bedrijf eenaantrekkelijkemogelijkheid worden,deboerhierop
eeninkomenzoumoetenkunnenverdienen,dattenminstehetdubbele isvanhetuurloonvoorwerknemers.
Erkanechterwordenaangevoerd,datdezeman doorhetmakenvanoverurenendoor
vrouw enkinderen seizoensarbeid telatenverrichten,ookalswerknemer eenaanzienlijkhoger inkomenhadkunnengenieten.Omdejuistheid hiervannategaan,iseen
nadere analysevandegemaakte arbeidsurennoodzakelijk.
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9-3.3-Gegevensarbeid enelders teverdienen loon
Gelukkigwerd genoteerd datvrouw enkinderen respectievelijk405en129urenmedewerkten.WijzullennumoetenberekenenhoeveelvandedoorboerAgemaakteurenin
loondienst,als overurenzoudenwordenbeschouwd.Uithettotaal ontvangen loonvan
Sf. 1686,86enhetbij zijnfunctievantrekker-chauffeur 1steklassebehorende
uurloonvanSf.0,69 kanwordenberekend datdoorhem indatjaar,1686,86:0,69=
2445urenwerdengemaakt.Hierbijwerdenzoalsafgesproken,geen overurenverantwoord.Vanditaantalwerd 422uurvoorderdengewerkt (ziepar.9-2.5-)•Aanhet
bedrijfwerdenderhalve 2445-422=2023normaleurenbesteed.Uittabel 26kan
wordenberekend dathetgezinaandeaanplant enhetbedrijfresp.2469en433uren
besteedde.Hetaantalgemaakte overurenmoetdushebbenbedragen 2469+433-405129-2023=345- Aangezien bijdehuidige arbeidsregelingen per jaar2400arbeidsuren terbeschikking-zijn,moetwordengeconcludeerd datboerAzelf allebeschikbareurenbenutheeft,nl. 2023urenvoorheteigenbedrijf en422urenvoor
derden,tezamen 2445uren.Daarnaastmaakte hijnog345overuren.Deze cijferstonenaandatdehulpvanvrouwenkinderen envandeaannemers inderdaadnoodzakelijk
was. Ditzoueropkunnenwijzendathet bedrijfnogwat tegroot werd genomenof
datdearbeidsverdeling mindergunstigwas.Inderdaadbrengtdenoodzaakvanwieden
metdehand,wanneerdoorregennietmachinaalkanwordengeschoffeld,veel extra
handwerkmetzichmede.Voor eenoveruurwordt25tot50$meerbetaald.Eenoveruur
vanboerAkandusgemiddeld opSf.0,90wordengesteld.Eennormaal arbeidsuurvan
vrouw enkindkunnenvoorSuriname opresp.Sf.0,30 en Sf.0,15 wordenberekend.
WillenwijdeoverurenvanboerAendehulpvanvrouwenkinderenalsnogwaarderen,
dankomenwijaaneenbedragvan (345x 0,90)+ (405x0,30) + (129x0,15)=Sf.
451,35- Dezuiverebedrijfswinstheeftdusbedragen Sf.2045,34 - Sf.451,35=
Sf. 1593,99.Hieruitblijktdusdatde inpar.9.3-2.gemaakteveronderstellingniet
juistis.Ookmetdeze aftrekheeftboerAnog steeds eentotaal inkomengehad,dat
75$hoger ligtdanhetgeenhijalswerknemerhadkunnenverdienen.
Resumerend kanduswordengezegd,dathethierbesprokenbedrijfverschafte:
A.aanhetgezin:
werkgelegenheid voordemanvan:
2023normaleurenà0,69
345overurenà 0,90
socialevoorzieningengezinvan23$x 1395,87
bijverdienstenvrouwvan405uurà0,30
bijverdienstenkinderenvan 129uur à0,15
eenzuiverebedrijfswinstvan

Sf. 1 395,87
Sf.
310,50
Sf.
321,05
Sf.
121,50
Sf.
19,35
Sf. 1 593,99
Sf. _2_7.62j.2_6

B. aanderden:
werkgelegenheid vooraannemersvan784manuren
inkomstenvanSMLvoor landverhuur endienstverlening

=Sf.

469,91
=Sf.2489,55
____________

9.4.ENKELEOVERWEGINGENN.A.V.DEPROEFNEMING
Alhetgeen inpar.9-3-werdbesproken inoverwegingnemend,moetwordengeconcludeerd datderesultatenvanhetvoorbeeldbedrijf zeerhoopgevend zijnvoordemogelijkhedenvaneen landbouw opwatgrotere schaal,doorSurinamers zelfbedreven.Dit
temeer,daarhethierbesprokenbedrijf inzijneenvoudigste opzetmetrijstensojaalsenigegewassen,nogverrevanideaalwas.Tenaanzienvandebedrijfsgrootteendegewassenkeuze zijnnogveranderingennoodzakelijk,dietoteenverdereverbeteringkunnen leiden.Enkelevandeze overwegingenmogenhiernognadertersprakewordengebracht.
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9.4.1.Debedrijfsgrootte enhetbouwplan
HetbedrijfvanboerAwas overhet jaar omgerekend 20hagroot.Ditoppervlak vertegenwoordigt alleenalvoor ontginnings-enaanlegkosten eenbedragvanSf.26,000,-.
Ditbedragmagvoorbijkomendekostenaanhuizenbouw,gemaal, wegaanleg,etc.tot
rond Sf.50000,-wordenvergroot.Hetgaathierdusomdermatehogeinvesteringskosten,datdezedwingendwordenvoor eenbeperkingvandegroottevanhetmiddenstandsbedrijf.
Wijbesprakenreedsdenoodzaak omdedrogegewassenmetdehand tewieden,zolang
noggeenselectiefwerkende herbicidenbeschikbaar zijn. Ookomdezeredenzalhet
bedrijf dusniet tegrootmogenworden,enzalmenvooralhetoppervlakdattijdens
degroteregentijd metdrogegewassenwordt ingezaaid moetenbeperken.
Aandezeeisvanbeperking vandebedrijfsgroottemoetwordentegemoetgekomen,door
ookboomgewassen en/ofveeteelt inhetbouwplan optenemen. Ditzalbovendiende
arbeids-enrisicoverdeling nogverder tengoedekomen.
Demogelijkhedenvanbacoven encitruskwameninpar.7-8.enpar.7-9-reedsuitvoerig tersprake.Wijwezendaarbijechterreedsdirect opdenoodzaakvandeaanwezigheid vaneenkernbedrijf,vooralvoorbacoven.Degoedemogelijkhedenvanveeteeltwerden inpar.7-7- vermeld,waarbijbeklemtoond werd datmenvanhetgebruik
vangrasweidenzalmoetenafzien.Hetvoermoetnaarhetveetoewordengebracht.
Overdeopbouwvan eendergelijkbedrijfbestonden reedswatvaster omlijndeplannen.
9.4.2.Hetvoorgestelde tweedeproefbedrijfje
Het lijktwenselijk ominaansluiting hieropproeventenemenmet eenbedrijfvan
12haoppervlak,-verdeeld ineenperceelvan6entweevan3ba. Eéngrootenéén
kleinperceel zoudenwordenbenutvoordeafwisselendeverbouwvan rijstendroge
gewassen,terwijlhettweedekleineperceel zouwordenbestemd voor 1ha citrus,1ha
snijgrassen en1havoorplaatsingwoning,vee enerf.Volgensvoorlopige schattingenzouhieropmetbehulpvandemechanisatie eenredelijkearbeidsverdelingworden
verkregen envolgensvoorzichtige ramingen eeninkomen overeenkomendmethetdubbeleuurloonvaneengemiddelde landarbeider (Sf.0,40) inSuriname.Eenvergelijking
methetuurloondateenmanmetde capaciteitenvaneendergelijkezelfstandigeboer
inloondienstzoukunnenverdienen (Sf.0,6o)ishiernietgemaakt,omdatdeplaatsingsmogelijkhedenvoordergelijkemensen inSurinamenoggeringzijn.
Gegevens omtrentdenoodzakelijkearbeidsurenenmogelijkeopbrengsten zijnvoorcitrus
vrijgoedbekend.Hiervoormag o.m.wordenverwezennaarMededeling no.24vanhet
LandbouwproefstationteParamaribo.Deze cijfers zijnvoordeveehouderij inSurinamemoeilijk teverkrijgen,vooral omdatdeveeteeltdoordebevolkingnogalleen
zeerextensiefwordtbedreven.Volgenseenvoorlopigeberekeningkunnende3000arbeidsurenwelkeeengezinterbeschikking heeft,endeopbrengstenuitdeverschillendegewassen,voorhetgenoemde 12hagrotebedrijfwordenverdeeld als intabel
29isweergegeven.Opeendergelijkbedrijf zouduseeninkomenkunnenwordenverkregen,vergelijkbaarmeteenuurloonvanSf.0,82.
Tabel 29.Verdelingvanarbeid eninkomstenper jaar ophet
12havoorstelbedrijf
Onderdeel

1ha snijgrassen
3 stuksvee

Aantal
manuren
500m.u.
700m.u.
600m.u.
100m.u.
600m.u.
500m.u.
3 000m.u.

Wins t
incl .loon
Sf.
Sf.
Sf.
Sf.
Sf.
Sf.

740,820,500,420,-

Sf. 2 480,-
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9-4.3.Debenodigde trekkeruren endevereiste organisatie
Eenglobaleberekening leert onsdatopdit bedrijfvan 12ha,per jaarrond 500
wieltrekkerurenbenodigd zijn.Demeestideale toestand zouzijn,wanneeriedereboer
overeeneigentrekker zoukunnenbeschikken.Daarvoor ishetaantal temakentrekkerurenechterveel teklein.Devoorziening met trekkersuiteen centraalmachineparkheeftzijngrotebezwaren,maarditisvoorlopig deenige oplossing. Om een
overbelasting dertrekkers tevoorkomen endenoodzakelijke controle tothetminimumtebeperken,zoudende trekkersmogelijktegen eenvast tariefperhabewerking,
kunnenwordenverhuurd.Hetafoogstenmetdemaaidorser zalhetbest centraalkunnenwordenuitgevoerd metmensenenmachinesvanhetkernbedrijf.
Talvanandere interessante vraagstukkenbetreffende de organisatie,demetdeboerentetreffen overeenkomsten enregelingen,mogelijkewaarborgen,e.d.zullenhier
verder onbesprokenmoetenblijven.Debenodigde ervaring enhetjuiste inzichtkunnenslechtswordenverkregen,doormetdevormingvandezemiddenstands-landbouwbedrijfjesdaadwerkelijktestarten.Menzalerdaarbijernstigvoormoetenwakendat
nietmettegrote aantallenwordtbegonnen.Ditiseenzaakdie langzaammoetgroeienenwaarbijmenal lerend totdemeestgeschikte bedrijfsvorm en-grootte kankomen.

9-5.SAMENVATTINGENCONCLUSIE
HetGewassen-enMechanisatie-Onderzoekheefterveel toe bijgedragen omhetidee
vanmiddenstandsbedrijfjestekunnenrealiseren.Eeneerstebescheiden proefneming
heeftaangetoond dathiervoor inderdaadvelemogelijkhedenvan slagenaanwezigzijn.
Dergelijke zelfstandige bedrijfjes hebbenechter talvandienstenvannode,diein
eennog slechtstendele ontwikkeld land alsSuriname,zeker ophetplatteland niet
beschikbaar zijn.Dezedienstenkunnenhetbestwordengeleverd door centraalgelegennog optebouwen ofreeds aanwezigekernbedrijven.Hierbijzalnaar eenvorm
van samenwerkingmoetenwordengezocht,waarbijhetkernbedrijf endezelfstandige
boer inwederzijdse afhankelijkheidelkaarkunnenversterken.
Omvoor eendeelvandehuidige boerenbevolking demogelijkhedentescheppenvoor
hetvindenvaneenmenswaardigerbestaan,zaleenbedrijfsvormmoetenwordengevondenwaarop eenhogerboereninkomenmogelijk is.Ditbetekentduseengroterbedrijf
endehulpvanmechanisatie.Dehoge investeringendiemetdelandaanwinning vooral
inSurinamegemoeid zijn,beperkendegroottevanditbedrijf.Ditbetekenteenzo
intensiefmogelijkebenuttingvandegrondmettenminste2gewassenperjaar,enhet
inpassenvankleine aanplantingenmetdemeerarbeidsintensieve boomkultures of
veeteelt.Ditkomtdearbeids-enrisicoverdeling slechts tengoede.Debedrijfjes
zullenkantenklaar,duszelfsmetde inplantvanbijv.citrus,moetenworden opgeleverd.
Menzalzichdaarbijgoedmoetenrealiseren,datalleendoordelandarbeid watmenswaardiger temaken (mechanisatie)eninkomsten mogelijk temakendie tenminstehet
dubbelezijnvanhethuidigegemiddeldeuurloonvandelandarbeider,bij dejonge
generatie eenbereidwilligheid kanwordengevonden omals landbouwer werkzaam te
zijn.IshetnietreedszodatdeSurinaamse jongeling,thansmeestaluitgerustmet
6 jaren schoolopleiding enmeer,dewerkloosheid prefereertbovenhetweermetgrotemoeizaamheid hanterenvandespade ophetland,zonderzelfsdemogelijkhedenvan
eenredelijkgroot inkomen?
Zonder twijfelkanvoorWageningenalskernbedrijf,bijdeze ontwikkelingvaneenmoderneSurinaamse landbouw,eenzeerbelangrijketaak eneennieuwbestaansdoelwordengevonden.Nietdooruitgiftevanreeds totdepolderbehorend land,wantditzou
slechts leidentoteenafbrekenenversnipperenvanhetreedsbestaande entoteen
Verstoringvanhetzomoeizaambereikte evenwicht indegeheleorganisatie,maardoor
aanwinning vannieuw land. Het iszeerwelmogelijk datditinteressante entechnischzogeslaagdeprojecthierdoorvoorSurinamenogmeeraanvaardbaarwordt dan
hetreedsis.
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overtuigd van de mogelijkheden, par. 9-2.

181

zoveel mogelijk met wieltrekkers, voor droge gewassen, par.9-1-1-

boer bij het modderen van zijn padi-inzaai, par. 9.1.1.
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een resultaat dat deverwachtingen overtrof, par. 9.2.

dankzij de inspanningen die hij zich getroost heeft,par.9-3-
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handgewied,hulp van het gezinwas inderdaad noodzakelijk,par.9-3-3-

ophet middenstandshedrijf vooral goede mogelijkhedenvoor citrus,mits,
par. 9-'t-1 •
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nieuwe mogelijkheden voor deveeteelt,par. 9.4.1.
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goede mogelijkheden doch eenverre van eenvoudige kuituur,par. 9-4.1.

de grote massa van pauperboertjes, par.9-
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X. NABESCHOUWING VERRICHTE WERK EN ONDERZOEK

Hethierbeschreven onderzoek,hoekortvanduur ook,iszonder twijfelvangrote
waardegeweest.Hetvormde eenbelangrijk onderdeelvanhetveelgrotere onderzoek
naardemogelijkhedenvan landbouwkundiggebruikvandezwampgronden in deSurinaamsekustvlakte.Dit laatstebrengtmetzichmede dathet opWageningenverrichtewerk zelfsvaninternationale betekenisis.
Het isalgemeenbekend datvoordezeer snelgroeiendewereldbevolking, land geschiktvoor landbouw,nogmaar inbeperktematebeschikbaar is.Eenrecenteinventarisatieheeftgeleerd,dateenzeerbelangrijkdeelvandegrondenwelkenogvoor
eenvergroting vanhet landbouw-areaal inaanmerkingkomen,zijngelegen inkustvlaktenendeltagebieden.Hetzijnopzichzelfvruchtbare gronden,dieechterdoor
periodieke onderwaterzetting nognietvoor landbouwkondenwordengebruikt.
Hetzijnvooral deNederlanders geweestdiereeds inde17eeeuwhebbengetrachtom
dezekustzwampendoor inpolderingvoorde landbouwgeschikttemaken. Indebeide
Guyana'svindtmendaarhedentendagenog sprekendevoorbeeldenvan.Doorinpolderingvandezwampenenhet opwerpenvanbedden,werdhetmogelijkomopdeze extreem
zwarekleigrondentalvangewassen teverbouwen.Enkele eeuwen lang heeftmenvan
dit,nadiennietgewijzigde drainagesysteem geprofiteerd,enheeftditzelfs eentijd
langeenzeerwelvarende plantagelandbouwmogelijkgemaakt.
Eerst indetwintigste eeuweninhetbijzondernadetweedewereldoorlog,iserook
internationaal eenhernieuwdebelangstelling gekomenvoorde landbouwkundigemogelijkhedenvandezekust-endeltagebieden. Optalvanplaatsen indewereld,inhet
bijzonder indetropengordel,ismenmomenteelbezigmethetinpolderen enontginnenvandergelijke gronden.Hetbehoeftgeenverwondering tewekkendatdaarbijbekende Nederlandse aannemingsmaatschappijenzijn ingeschakeld.
Dezekust-endeltagrondenhebbenhunstaatvanwording nauwelijksbeëindigd.Zij zijn
zeer jong,enbestaanmeestaluitzeerzwareenvaakzoutekleien.Vanenigestruktuurvorming isnognauwelijks sprake,depakking derkleideeltjes iszeer lichten
de liggingvandegrond islaag. Ditbrengttalvan voordezegronden specifieke
problemenmetzichmedet.a.v.dedrainage,hetdraagvermogen,devruchtbaarheid,de
ontginning, e.d.
Bijde opbouwvanhetWageningenprojectwerd inzekere zinpionierswerk verricht.
Erishiereenervaringvanzeergrotewaarde opgedaan.Helaasrealiseertmenzich
hetsterkexperimentele karaktervanditprojectnogteweinig.Devraagofhetprojectrendabel iswordtvakergestelddandevraag ofWageningen technischenlandbouwkundig geslaagdis.
HetgroteprobleemdatWageningen alseendereerstemeeheeft trachtenoptelossen,kan intweebelangrijke onderdelenwordengesplitst nl.:
a.hoekunnendergelijkegrondenhetbestworden ontgonnenenvoorde landbouwgeschiktgemaakt;
b.hoekandeze landaanwinning hetbestvoorde landbouwwordenbenut.
Ookhier stuittemenbijhettotstandbrengenvanhetgeennugereed is,optalvan
nieuwe endeelsnietvoorziene problemen,diekenmerkend zijnvoordemoeilijkheden
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diemen thans overal ondervindt,bijhetinkuituurbrengenvandezegronden. Het
zijnvraagstukkenvanmeerbodemkundige aard zoalsderijping,destruktuurvorming,
deinklinking,deontzilting;problemenvanmeer landbouwkundige aardzoalsdedrainage,irrigatie,mechanisatie,wijzevanverbouw;envooralvanorganisatorische en
economische betekenis zoalsdebedrijfsvorm,gewaskeuze,kostprijs,afzet,e.d.
Wageningenbetekendenietalleenhet inpolderen eninkuituurbrengenvan6000ha
nieuw land,maarvooraldevormingvaneennieuwegezonde enwerkzame gemeenschap
vanmensen ineenoorspronkelijkvanmensenverlatengebied.
Veelvandehiergenoemdeproblemenzijntoteenoplossing gebrachten wij weten
thansbeterhoedezegrondenmoetenwordenontgonnenenbenut.Aanhetgrotegeheel
vanhetdoorWageningenverrichtewerkheeft ookhetGewassenenMechanisatie Onderzoek zijnsteentjebijgedragen.Erwerd ondermeer aangetoond.datopgrote schaal
enmechanisch,naastrijst ooknoganderegewassenkunnenwordenverbouwd.Eenaantalbijkomendeproblemen,waaronder deonkruidbestrijdingendehogeproduktiekosten,staaneenrealisatie hiervanophetgrootbedrijf nog indeweg.Daarnaastzijn
enkelenieuwe inzichtenverkregen omtrentdeontginning,dedrainage,degrondverbetering endemogelijkhedenvanveeteeltenmeerjarigegewassen.Voordeontwikkelingenrealisatievaneenmoderne landbouwdoorSurinamers zelfbedreven.zijnnieuwewegenenmogelijkhedengeopend.
Ondanksdezevelepositieve resultaten ishet,in.hetbeginvandezenabeschouwing
genoemdeproblemennogverrevanrond.Bijdeontginningenbenuttingvandezejongegrondenkomennog steeds talvanproblemen aandeordewelke om eenoplossing
vragen. Zoisdebodemchemie opzichzelfnogeenbetrekkelijk jongewetenschap,over
dechemievanperiodiek onderwater staandegronden,isnogmaarweinigbekend.De
mechanisatievandelandbouw indegematigde zonenamreeds eenaanvangmetdeuitvindingvande stoommachine,daarentegen staatdemechanisatie indetropennogmaar
inhaarkinderschoenen.Kortom,erdientnog veelwerkverzetteworden,ervaring
opgedaan enonderzoekverricht,aleermenmetdeontginning enhetgebruikvandezetropische kustgebiedenvolledigvertrouwd isenaanalleseen meerwetenschappelijkebasisgegeven is.
De schrijverwildanookeindigenmetdewens dathetWageningenproject instaat
zalzijn,omhetwerk enhet onderzoekvanzo'ngrotewetenschappelijkebetekenis,
voorttezetten.Dathetkanblijvenbijdragen aanderealisatievannieuweplannen
endeontwikkelingvannieuwe ideeën,tothetwelzijnvandelandbouwindetropen
endievanSuriname inhetbijzonder.
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