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V O O R W O O R D

Op voorstel van de Landbouwhogeschool werd rapporteur door de
Afdeling Buitenlandse Reizen van het Ministerie van Landbouw en Visserij
in de gelegenheid gesteld het 9e Internationale Grasland Congres te
Säo Paulo, Brazilië bij te wonen en aan de excursies deel te nemen.
Het congres vond plaats van 6-20 ja,nuari 1965 te Sao Paulo.
Tijdens deze zitting werd een voordracht gehouden over "Milkproduction
on grassland in Suriname". De voorexcursie van 30 december 1964 t/m
5 januari 1965 gaf een goed beeld van de onderzoekingen op het gebied
van het grasland en de veeteelt in de staat Sao Paulo. Na afloop van
het congres werd van 21 t/m 28 januari 1965 een excursie gemaakt naar
de aride gebieder) in Noord-Oost Brazilië. Aldaar werd de natuurlijke
vegetatie en de verbouw van cacteeën bekeken.
Aangezien laatstgenoemde excursie eindigde in Recife was het
zonder extra kosten mogelijk via Suriname terug te reizen. Vanwege de
goede contacten tussen onze Afdeling en de verschillende diensten van
het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij te Paramaribo was dit
bezoek waardevol, vooral gezien onze onderzoekingen naar de faktoren,
die de kwaliteit van tropisch ruwvoer beïnvloeden.
In dit verslag zal hoofdzakelijk worden gerapporteerd omtrent de
opgedane ervaringen tijdens de excursies. Daar de voordrachten in
druk worden uitgegeven, zullen we ons ten aanzien hiervan beperken
tot enkele kanttekeningen !
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REISPROGRAMMA

dec. 28, 1964

Vertrek Schiphol.

29

Aankomst S'äo Paulo.

30

Aanvang excursie door de staat Säo Paulo.
Wova Odessas Fazenda de Seleçao do Gado Nacional.
Centro de Nutriçao Animal,

51

Piraçununga; Instituto de Zootecnia e Indüstria
Pecuârias.
Sao Carlos; Fazenda Regional de Criaçao de S'ào Carlos,

jan.

1s 1965

Fazenda Boa Vista, Instituto de Pesquisas IRI.

2

Ribeiräo Prêtos Estaçao Experimental de Criaçao de
Zebu Leiteiro,
Sertàozihnos Fazenda Experimental de Criaçao.
Pitangueiras s Fazenda 3 Barras.

3

Guararapes; Fazenda Jangada, Experimentos do Instituto
de Pesquisas IRI. Salto de Avanhandava.

4

Presidente Prudente; Fazenda "King Ranch".

5

Uselpag Usina Hidroeléctrica de Salto Grande.
Säo Paulo; aankomst

6 t/m 20

Sà'o Paulo; Inschrijving, opening, voordrachten en
sluiting van het IX Congresso Internacional de Pastagens;
Gouverneur.

21

Säo Paulo - Recife; per vliegtuig.

22

Recife ; Instituto de Peaquisas Agronômicas (iPA);
Instituto de Pesquisas e Experimentaçao do Nordeste
(IPEN)I Universidade Rural de Pernambuco (URP);
Museu do Açucar de Pernambuco.

23

Reeife ? Parque Industrial de "Sao Joa'o da Varzea t l

9

Industria "Fiat Lux". Historische bezienswaardigheden
Olinda. Bedrijf van Dr. Torquatro de Castro - Aldeia.
24

Aanvang excursie door de staat Pernambuco.
Sao Bento do Una. IPA en SAIC's Ranch.

25

Fazenda "Sao Francisco".
Fazenda "Morros".

26

Paulo Afonso; Nucleu de "Petrolândia".
Paulo Afonso dam.

27

Instalaçô'es do "IPA".
Recife; aankomst

-3-

jan. 28, 1965

Recife s SUDENEj Gouverneur.

29

Recife - Beierns per vliegtuig.

30

Beierns Instituto de Pesquisas e Experimentaçao
Agropecuâria do Norte (iPEAïï). Verblijf 30 jan. t/m
1 febr. 1965? rondgeleid door Abnor Gurgel Gondim.

febr. 2

Beiern - Paramaribos per vliegtuig.

2 t/m 7

Paramaribo s Departement van Landbouw, Landbouwproef
station, Landsboerderij, Lelydorpplan, districten.
Rondgeleid door F.V. van Amson MSc en ir. A.E.S. Hunkar.

7

Paramaribo - Amsterdam

8

Amsterdams aankomst.

EXCURSIES
Yoor de deelnemers aan het Congres bestond de mogelijkheid aan twee
van de drie excursies deel te nemen. De excursie door de staat SSo Paulo,
welke aan het Congres voorafging, bood de deelnemers uit de gematigde
gebieden de gelegenheid zich op de hoogte te stellen van de tropische
veeteelt en graslandcultuur. Na afloop van het Congres was het mogelijk
de meer zuidelijke staten Parana, Santa Catarina en Rio Grande do Sul
of de min of meer aride gebieden in de staten Pernambuco en Alagoas te
bezoeken. Aangezien onze belangstelling in het bijzonder uitging naar
de verbouw en voedering van cacteeën aan rundvee, hebben wij voor de
laatste excursie gekozen. Een karakteristiek van de veeteelt in Brazilië
en de door ons bezochte staten wordt gegeven in tabel 1.
Tabel 1 .

De veeteelt in Brazilië en de tijdens de excursie's bezochte
staten Sao Paulo en Pernambuco.(gegevens gids? 1961)
Brazilië

Sao Paulo

Pernambuco
J0

jg"

oppervlakte (ha) 851.584.4OO

24.789.800

2,9

9.8O7.9OO

1,2

inwoners

77-000.000

14.000.000

18,2

4.4OO.OOO

5,7

rundvee

76.i76.OOO

10.624.000

13,9

1.217.000

1,6

paarden, ezels
muildieren

14.808.000

1.617.000

10,9

693*000

4?7

schapen

19.168.000

124.000

0,6

684.000

3,6

varkens

50.000.000

5.086.000

10,2

880.000

1,8

geiten

ll.56O.OOO

448.000

3,9

1.400.000

12,1

-4Uit deze getallen blijkt - de oppervlakte van de beide staten in aan
merking genomen - dat in de staa.t Sao Paulo de rundvee- en varkens
teelt van de meeste betekenis is, terwijl in de staat Pernambuco de
geiten- en schapenhouderij overheerst. Zoals we hierna zullen zien
zijn deze verschillen een gevolg van de uiteenlopende klimatologische
omstandigheden.

1. Excursie door de staat Sao Paulo
De staat Sao Paulo behoort tot de meest ontwikkelde gebieden
van Brazilië. De stad Sao Paulo wordt wel het grootste industrie
centrum van Zuid-Amerika genoemd. Ook de landbouw is er van grote
betekenis! Ongeveer de helft van de oppervlakte bestaat uit grasland
en jaarlijks worden er 2,5 miljoen stuks rundvee geslacht.
Rui .Ti 20 % van de oppervlakte wordt gebruikt voor de verbouw van
koffie, citrus, suikerriet, katoen, enz., terwijl 17 7°
met bos begroeid is; bijna 12

cfo

van

d-e grond

van het areaal ligt braak.

Er zijn in deze staat ongeveer 245-000 landbouwbedrijven (in ruime
zin) met een gemiddelde grootte van 100 ha. Het klimaat is tropisch.
De temperatuur loopt op de bezochte onderzoekcentra uiteen van 20 22° C, terwijl de regenval ongeveer 1400 mm bedraagt. De verdeling
van de regenval is minder gunstig; de neerslag valt voornamelijk in
de zomermaanden (oktober - maart)5 de winter (april - september)
is droog.
Aan de excursie werd deelgenomen door ca. 135 deelnemers.
De afgelegde afstand bedroeg 2200 km in 7 dagen, hetgeen neerkomt
op ruim 300 km per dag. Dit bleek een te hoog aantal kilometers te
zijn en resulteerde in verkorting van de bezoeken en (of) late aan
komsten in de hotels. Zo was er bijvoorbeeld slechts 15 minuten be
schikbaar voor de bezichtiging van een zeer fraaie collectie grassen
en vlinderbloemigen te Nova Dessa. Ook was het niet rr.ogel k een
natuurlijk of verbeterd grasbestand eens nader te bekijken.
Bovendien lag het accent van de onderzoekingen bij de bezochte insti
tuten op veeteeltkundig terrein. Zoals blijkt uit tabel 2 werden be
halve instituten ook particuliere bedrijven bezocht. Ofschoon bij de
deelnemers een duidelijke belangstelling bestond voor het kleine be
drijf, werden slechts grotex^e bedrijven bezocht, vermoedelijk ter wille
van de aangeboden lunches.
Aangezien tijdens de excursie zoveel aandacht werd besteed aan
het veeteeltkundig onderzoek, zullen wij allereerst dit onderwerp be
spreken. Daarna volgen enige indrukken op graslandgebied.

Tabel 2. Overzicht "bezochte instituten en particuliere bedrijven
(oppervlakten totaal en grasland in ha; stuks rundvee"!«

totaal

1 Nova Odessa
fokstation(melkvlee^

6ö6

stuks vee

grasland

281

183
79

Brazilian Polled

60

MRIJ

60

kruisingen
Nelore en Holstein

282

36

51

5 Piraçununga
physiologie

2333

?

678

4 Sào Carlos
fokstation (vlees)

266?

2 Nova Odessa
veevoeding

Caracu

Zebu^ Europese rassen
en kruisingen

1936

IO93

Charolais (208)
Guzerat; Zebu
-g- Charolais x jj Zebu
yë Charolais x 3/Ö Zebu

5 1RS, Matao
graslandproeven

871

629

100

Zebu

6 Ribeirao Prêto
melk

290

218

557

Gir 251

7 Sertaozih.no
melk en vlees

Sindhi 126
2321

?

15IO

Gir

292

Guzerat

256

Indubrasil 144
Nelore

500

kruisingen 558
112

97

87

9ïBoa Vista
vlees
3E
0 Tres Barras
melk

1 6214

?

6024

Nelore/Gir
kruisingen

6815

2500

27OO

Red Polled x Zebu
(Pitangueiras)

1^Jangada
vlees

21054

14750

19877

8 Presidente Prudente
vlees

Nelore

Santa Gertrudis 5
Charolais1 ? Red Angus
Zebu

2XBartira
vlees

14000

?

9OOO

Santa Gertrudis
kruisingen met
Nelore/lndubrasil

particuliere bedrijven
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Veeteeltkundig onderzoek in Sao Paulo

1.1.1.

Melkveeteelt
De melkproduktie in Brazilië is in de periode 1953 - 1963 met

70 io toegenomen en bedroeg in 1963 ongeveer 5500 miljoen liter,
hetgeen neerkomt op 70 liter per hoofd/jaar. Uiteraard is de variatie
tussen de verschillende gebieden zeer groot. Zo bedraagt de produktie
in liet noorden 5>Ö liter per hoofd/ja.ar$ in Sul (o.a. Sao Paulo)
79 ? 5 liter. In laatstgenoemd gebied wordt 40 i<->

van

de totale produktie

geproduceerd; in het noorden 0,3 f=. Van 13 miljoen kg melk werd de
produktie bij verschillende rassen gecontroleerd. De uitkomsten waren
als volgt ;(Romulo Joviano) s
kg melk/dag
Guernsey

6,31

Jersey

6,75

Zwartbont (Holstein)

7>29

Brown Swiss

6,47

De variatie is gering, temeer daar omtrent eventuele verschillen
in voeding en verzorging niets bekend is. Uit tabel 2 blijkt echter,
dat op de bezochte instituten en bedrijven nog tal van andere rassen
in onderzoek zijn, zoals de Caracu5 Brazilian Polled, Gir, Sindhi,
Pitangueiras (Red Polled x Zebu) en kruisingen tussen Zebu en Europese
raseen. Hieromtrent zullen we in het kort iets vermelden.
a.

Caracu.

Dit vee is door de kolonisten meegebracht (Portugees

vee en Zwartbont). Te Nova Dessa begon men reeds in 1908 met de selec
tie, oorspronkelijk op melkvlees, later op melk. De gemiddelde melk
produktie van de kudde bedraagt thans 1500 kg in 300 dagen (4 » 2 fo vet),
Enige dieren produceren 2700 kg per lactatie. In 1911 bedroeg de
produktie 833 kg/lactatie. Goede stieren worden aangekocht van parti
culiere fokbedrijven.
b. Brazilian Polled.

Eveneens aanwezig op de lanc&boerderij te

Nova Odessa. De kudde bestaat uit 79 dieren, welke veel overeenkomst
vertonen met het Caracu-vee. Ze zijn echter hoornloos. Men beschouwt de
Brazilian Polled als typisch inheems vee. De betekenis ervan lijkt
echter gering !
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Gir en Red Sindhi. Het veeteeltproefstation te Ribeirao Prêto

houdt zich bezig met het onderzoek naar de melkproduktie bij Zebu's.
Men stelt, dat de Europese melkveerassen zich in een gematigd klimaat
ontwikkeld hebben met een hoog peil van voeding en verzorging.
Ook de sanitaire omstandigheden zijn daar beter dan die in een warm,
vochtig klimaat. Dit is de reden, dat men in de tropische gebieden de
melk- en vleesproduktie tracht te verbeteren door selectie bij het in
heems vee (zie Nova Odessa) of door introductie van Zebu's.
Volgens opgedane ervaringen in Brazilië onderscheidt zich vooral
de Gir tussen de Indische rassen wat betreft haar melkproduktie.
In 1961 werd het proefstation opgericht. De kudde bestaat thans uit
231 dieren, waarvan een gedeelte gemolken wordt. In 1961 bedroeg de
gemiddelde produktie 5 kg/dier/dag§ in 1962 6,5 kg? in 1963 8,2 kg en
in 1964 bereikten 30 - 40 koeien een gemiddelde produktie van 9 kg/
dier/dag. Verschillende lactatie's bedroegen 3000 kg in 300 dagen;
bij een grote groep dieren tussen 1500 en 1800 kg. Koeien welke het
gemiddelde 5 kg/dag niet halen, worden afgevoerd.
Verschillende keren werd in het verleden Red Sindhi vee geïmpor
teerd; in I93O en 1952 zelfs vrij grote aantallen. Een deel van de na
komelingen van deze importen is thans ondergebracht in het proefstation
te Ribeirao Prêto. De melkproduktie bedraagt thans 1500 - 2400 kg in
3OO dagen.
d.

Pitangueiras. (Red Polled x Zebu). Op de Fazenda Très Barras

wordt door kruising van de Red Polled en Zebu getracht goed producerend
melkvee te verkrijgen. Het kruisingsprogramma is als volgt s
1. Red Polled stier x Zebu koe
2. Zebu stier

x (jr Red Polled - fg- Zebu)koe

3. Red Polled stier x (-J Red Polled - 3/4

koe

4. (5^8 'Red Polled - 3/é Zebu) stier x (56 RP - i Z)koe.
Deze laatste"kruising"resulteert in de Pitangueiras.
Momenteel bestaat de kudde uit 1300 koeien en vaarzen, en wel
4OO

I Red Polled x

-J- Zebu

63O

\ Red

27O

5/é Red Polled x 3/é Zebu, en Pitangueiras

Polled x ^4 Zebu

Van. de kudde zijn 800 koeien in produktie 5 deze bedi'aagt 9 liter
koe/dag (niet inbegrepen melk voor kalveren). De hoogste produktie
bedroeg 4080 kg melk (4? 56 T:> vet) in 325 dagen. Vergeleken met de
overheidsinstituten een grootscheepse aanpak !
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e.

Kruisingen tussen Europese en Zebu rassen.

Op de proefboerderij Sertäozihno worden deze kruisingen uitgevoerd met
het doel een melkkoe te verkrijgen, welk naast een redelijke melkproduktie voldoende aanpassing aan de omstandigheden "bezit. V/e kunnen ver
schillende kruisingsschema's onderscheiden.
1. De inheemse Caracu en rode Flamand.
Momenteel zijn aanwezig; 1Ö8 stuks 5/8 Caracu x 5*ê Flamand
60 stuks 5/ê Flamand x 3/^ Caracu
2. Kruisingen met

"Europees bloed".

In totaal zijn 43 dieren van de volgende genetische samen
stelling aanwezig ;
3/é Flamand x 3/6 Gir x

(MRIJ of Jersey)

en

2/é Flamand x ^8 Gir x 3/é Caracu.
3. Kruisingen met

Zebu-bloed.

Hiervan zijn 20 dieren aanwezig, en wel;
5/8 Gir of Sindhi x

MRIJ

5/é Gir of Sindhi x

Jersey.

Volgens de veeteeltkundige van deze "boerderij zijn de resultaten
tot nu toe veelbelovend, vooral bij de kruisingen met Zebubloed.
Samenvattend zijn dus de volgende voegen gekozen om een produktievere
melkkoe te verkrijgen s
1. selectie binnen het inheems vee (Caracu, Brazilian Polled)
2. selectie binnen Zebu rassen (Gir, Sindhi)
3. inkruisen van inheemse en Zebu rassen met Europese irielkveerassen met als uiteindelijk doel dieren, die 5/é inheems,
Zebu of Europees bloed voeren (Pitangueiras5 kruisingen
Sertäozihno).
Bezien we de tot nu toe verkregen resultaten bij de methoden 1
en 2, dan kunnen de gemiddelde melkopbrengsten (15OO - 2000 kg) niet
hoog genoemd worden, temeer als men - zoals bij de Caracu (sinds 1908; de bijna 60-,jarige selectieperiode in aanmerking neemt. Daar staat
echter tegenover dat bij deze werkwijze de dieren beter zijn aangepast
aan de omstandigheden dan bij de onder 3 genoemde methode. Met onze
huidige kennis omtrent voeding en verzorging kunnen echter deze om
standigheden vrij sne'l verbeterd worden.
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De onder 3 genoemde methode - inkruisen van de inheemse vee
stapel met produktiß/e Europese melkveerassen - is een veel gevolgde
werkwijze in de ontwikkelingslanden. Daarbij kunnen - mits de bedrijfs
voering eveneens wordt verbeterd - in een kort tijdsbestek belangrijke
produktieverhogingen worden verkregen. Dit wordt duidelijk aangetoond
door de resultaten bij de Pi tangue iras op de Fazenda Très Barras.
Opmerkelijk is daarbij het streven naar een genetische samenstelling
met 5/ê Europees bloed (analogie Santa Gertrudis?). Een gemiddelde
produktie van 3000 kg melk in 300 dagen is zeer zeker te verwezen
lijken. In dit verband moge gewezen worden op de resultaten van de
Lancisboerderij en een groot particulier bedrijf in Suriname, waarbij
met dezelfde werkwijze (inkruisen Zwart-bont bloed) gemiddelde op
brengsten van 27OO en 2800 kg verkregen werden, en. wel onder beslist
minder gunstige omstandigheden dan die in de staat Sao Paulo.
De vraag komt n?ar voren, of bij de onderzoekcentra van de over
heid in Sao Paulo in vele gevallen niet met te kleine aantallen
wordt gewerkt. Ook de grote verscheidenheid van aktiviteiten op
een proefboerderij zoals b.v„ te Sertaozihno (verbetering melk- en
sla,chtveeteelt ; verschillende rassen) lijkt minder gewenst om de
gestelde doeleinden te bereiken.

1.1.2

Slachtveeteelt
De rundveest.ape1 in Brazilië is in de periode 1940 - 1962 toe

genomen van 41 .547.OOO tot 79.O49.OOO stuks, dat is met 90 fo.
Jaarlijks worden ruim 7 miljoen runderen geslacht, waarvan 2,5 miljoen
in de staat Sao Paulo (in dit laatste aantal vermoedelijk ook enige
aanvoer uit andere staten!). Het gemiddelde slachtgewicht bedroeg
in 1962 voor Brazilië 194»0 kg;, in het noorden 156,7 kg en in
Centraal Brazilië 202,8 kg.
Bij de verbetering van de slachtveerassen kunnen drie hoofdwegen
onderscheiden worden.
a.

Verbetering Zebu-rassen. Selectie gericht op vroegrijpheid

en snellere groei. Op de proefboerderij Sertaozihno worden hiertoe
vrij grote aantallen van de Gir, Guzerat, Indubrasil en Nelore aan
gehouden. Ook het fokstation Presidente Prudente werkt aan

ver

betering van de vleesproduktie bij de Nelore, doch het aantal dieren
is gering. Op de Fazenda Boa Vista komen eveneens grote kudden van
de Gir en Nelore voor.
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b.

Verbetering door kruising met Charolais. Op de proefboerderij

te Säo Carlos komt een groep van 208 zuivere Charolais voor.
Door selectie wordt getracht de kwaliteit van deze kudde op te
voeren. Sinds 1940 vindt kruising tussen de Charolais en Zebu plaats
om op die wijze een goed type slachtvee voor de tropen te verkrijgen.
Ook hierbij wordt gestreefd naar een genetische samenstelling met
5*0 Europees bloed. Ook op de Pazenda Ja,ngada is de Charolais bij ver
betering van de slachtveeteelt betrokken.
c«

Import en vestiging van Santa Gertrudis-vee in Brazilië.

In de staat Säo Paulo komt alleen op particuliere bedrijven (o.a.
Jangade en Bartira) de Santa Gertrudis voor. De Santa Gertrudis is
een vleesras voor warmere gebieden, gefokt op de King Ranch, Texas,
U.S.A., en wel door kruising van de Shorthorn en Zebu, met een gene
tische samenstelling van ongeveer

Shorthorn-bloed. In de tropen

bestaat zeer veel belangstelling voor dit vleesras, wat blijkt uit
de export naar verschillende landen (Australië, Brazilië, Venezuela,
enz.). De maatschappij Swift/ King Ranch, waartoe de Pazenda Bartira
ook behoort, bezit momenteel ongeveer 450 zuivere Santa Gertrudis
koeien. Doel van de maatschappij is s vestiging van de Santa Gertrudis
in Brazilië, kruising Zebu-koeien met Santa Gertrudis-stieren
(grading up) en het verkrijgen van kwaliteits stierkalveren voor
mestdoeleinden. Genoemde maatschappij beheert 5 Pazenda's - met een
totale oppervlakte van 59.200 ha,-wat de mogelijkheid biedt de ver
schillende aktiviteiten op een efficiente wijze te spreiden.
Kunstmatige inseminatie en natuurlijke dekking worden toegepast.
In 1963 bedroeg het geboortepercentage bij 13.000 koeien 74? 6 %.

Zowel bij de verbetering van de melk- als vleesrassen leveren
de grotere particuliere bedrijven (buitenlands kapitaal) een belang
rijke bijdrage. Tussen de overheidsinstellingen en enige particuliere
bedrijven bestaat uitwisseling van fokmateriaal. Voorts dient nog
te worden vermeld, dat de instituten zich niet alleen met verbetering
van de rundveeteelt bezig houden, doch eveneens activiteiten ont
plooien ter verbetering van de paarden-, varkens-, schapen-, geiten
en pluimveeteelt.
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1.1.5«

Fysiologisch- en Veevoedingsonderzoek
Dierfysiologisch onderzoek vindt plaats aan het Fernando Costa

Instituut (behorend bij Universiteit van Sào Paulo) te Piraçununga
o.l.v. Prof. J. Soares Veiga. De proeven betreffen voornamelijk het
acclimatiseren van vee in tropisch

of subtropisch klimaat.

Het onderzoek geschiedt in samenwerking met het U.S.P.A.
Bestudeerd wordt de hitte-tolerantie bij Ayershire, Holstein en
Zebu. Ook wordt de hittetolerantie (ademhaling;, rectale temperatuur)
bij Jersey's en Jersey x Zebu-kruisingen tijdens de lactatie- en
droogstandperiode vergeleken. Tijdens laatstgenoemde periode bleek
de hittetolerantie nagenoeg gelijk te zijn; bij dezelfde melkproduktie
was de reactie van de Jersey minder gunstig. Overigens is een hogere
luchtvochtigheid (moeilijk zweten) minder goed door de dieren te ver
werken dan een hoge temperatuur. Andere Projekten van onderzoek zijns
kleur en dikte haarkleed in winter en zomers invloed temperatuur op
samenstelling bloed bij rundvee.
Het Centro de Nutriçao Animal, Nova Odessa, is bestemd voor
onderzoekingen betreffende de veevoeding. Dit centrum werd officieel
opgericht in 1962 en het veevoedingsonderzoek vormt nog pas een klein
onderdeel van de activiteiten. De meeste Projekten van onderzoek
houden zich thans nog bezig met landbouwkundige problemen als intro
ductie voedergewassen, bemesting grasland, mengsels grassen en vlin
derbloemigen. rhizobium-stammen bij vlinderbloemigen, morfologische
ontwikkeling grassen, enz. Specifieke veevoedingsonderzoekingen zijn;
voederconversie legkippen bij hoge temperatuur, betekenis cacao-koeken
(afval) voor varkens, bijvoedering van slachtvee met mais, melasse
en urea gedurende perioden van droogte (geringe grasgroei) en stik
stofretentie bij melkvee in perioden met hoge temperatuur en lucht
vochtigheid.
Aan beide onderzoekcentra (ook het Fernando Costa Instituut)
vormen landbouwkundige onderzoekingen nog een belangrijk onderdeel
van de werkzaamheden. Vellicht zal het terrein van onderzoek zich
in de toekomst meer en meer beperken tot de eigenlijke doelstellingen.
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1.2

Graslandonderzoek in Sao Paulo

Het was niet eenvoudig een indruk te verkrijgen omtrent het areaal
verbeterd grasland, in de staat Sào Paulo. ISe vraag rijst dan, wat men
onder verbeterd grasland moet verstaan, aangezien de meest gebruikte
productievere grassoorten inheems in Brazilië zijn. Ook de bemesting van
grasland kan geen criterium zijn, aangezien op de praktijkbedrijven nog
weinig kunstmest op het grasland wordt aangewend. Bij bezoeken aan
instituten en grotere particuliere bedrijven krijgt men bovendien geen
goed beeld van de werkelijke toestand. In ieder geval biedt het beschik
bare assortiment aan grassen en vlinderbloemigen de landbouwer voldoende
mogelijkheden de ruwvoedervoorzfening op zijn bedrijf veilig te stellen.
De belangrijkste soorten zijns
Grassen

s Panicum maximum, Hyparrhenia rufa, !v!elinis
minutiflora, Cynodon dactylon, Pigitaria decumbens,
Paspalum notatum, Pennisetum purpureum en Brachiaria
purpuraseens.

Vlinderbloemigen; Centrosema pubescens, Pueraria phaseoloides,
Dolichos lab lab, Glycine javanica, Cajanus cajan
en Stizolobium deeringianum.
Voedergewassen

s Cassave, Mais, Suikerriet en Zoete patat-en.

Op de grote Fazenda's bestond 70 - 90 ch van het grasland uit
Panicum maximum (guineagras). Vervolgens leken Hyparrhenia rufa (jaraguagras) en Melinus minutiflora (melassegras) het veelvuldigst in gebruik, terwijl Digitaria decumbens (pangolagras) zich sterk begint uit
te breiden. Genoemde volgorde is echter van de laatste jaren.
Een 20-tal jaren geleden was jaraguagras het belangrijkste gras zoals
bleek uit de voordracht van Prof. Cione Pardi.
Aantal aangevoerde slachtdieren afkomstig van verschillende grassoorten
1945 - 1947
aantal dieren
van jaraguagras
guineagras
melassegras

284.643
90,9 1»

1960 - 1962
387.259
33,3 %
65,8 io
0,9

i
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De presentie van de

ga ssoorten

op de melkveebedrijven is als volgt s

(gegevens Romulo Joviano)
melassegi'as

92,6 <fo

jaraguagras

21,2

paragras

7,6

fc

De percentages van de slachtveebedrijven kunnen we beschouwen als
oppervlakte-verhoudingen; die van de melkveebedrijven als aanwezigheids
procenten! Bij de laatstgenoemde grassen wordt guineagras niet genoemd!
hogelijk wordt dit gras voornamelijk geplant op de grotere, vooruitstre
vende bedrijven en instituten.
Een belangrijk probleem bij de gras1ande xploitatie vormt de droge
tijd in de wintermaanden (april - september). In die periode is de grasgroei gering en dit resulteert in verliezen aan melk en vlees.
De conservering van groenvoer verkeert nog in zijn beginstadium.
In de zomermaanden (oktober - maart) met hoge temperaturen en voldoende
neerslag is er een overvloed aan gras, doch gezien de regenval is
hooien dan niet mogelijk. Silage komt het meest in aanmerking, doch uit
een enquête bleek, dat slechts op 4

i°

ve.n de bezochte bedrijven een of

meer silo's aanwezig waren.
Het graslandonderzoek vindt plaats aan verschillende instituten
(ïï'jva Odessa, Piraçununga, bertaozihno, Presidente Prudente), doch de
onderzoekingen van het IRI werden het best gepresenteerd. IRI betekent
IBEC Research Institute, werd gesticht in 1950 met belangrijke geldelijke
bijdragen van het Rockefeller Brother's Fund en Nelson & David Rockefeller
(geen enkele verbintenis met Rockefeller Foundation). De belangrijkste
doelstelling van het IRI is verbetering van de levensomstandigheden in
ontwikkelingslanden door verhoging van de agrarische produktie.
In Brazilië vormt het graslandonderzoek wel de hoofdschotel van de
aktiviteiten dezer organisatie. Ket onderzoek draagt een sterk toege
past karakter.

1.2.1

Belangrijkste grassoorten
Op de grote bedrijven is guineagras (Coloniào) het belangrijkste gras.

Onder Braziliaanse omstandigheden produceert dit gras redelijke hoeveel
heden zaad, doch de afrijping is ongelijkmatig, waardoor het oogsten be
moeilijkt wordt. Zaad van guineagras is in de handel verkrijgbaar5 de
kiemkracht is echter meestal laag. De aanleg van weilanden van dit gras
vindt dan ook plaats met bewortelde stekken.

-14Op aime gronden bedraagt het plantverband 2 x 2 raj op vruchtbare gronden
4x4®« Zodra het gras in 'bloei komt, wordt vee ingeschaard en tijdens
de 'beweiding wordt het zacd in de grond "gewerkt". Ongeveer 3 of 4 jaar
na 'het inplanten verkrijgt men op die wijze een mooi gesloten mat.
Op den duur echter verbreidt zich bahiagras in 'het weiland en dit leidt
tot een aanzienlijke verlaging van de veebezetting. Ra 8-10 jaar wordt
bet weiland gescheurd, gedurende twee jaar wordt mais en katoen ver
bouwd en daarna wordt opnieuw guineagras ingeplant. Van guineagras komt
nog een fijnbladige, droogteresistente variëteit voor, n.l. Panicum
maximum var. gongyloides (sempre verde). Een kleinere vorm van guinea
gras - Tanganica - is eveneens in onderzoek.

Op een goed gesloten mat

van guineagras kan 1 stier per ha weiden.
Ook jaraguagras en melassegras (gordura) zijn inheemse grassoorten.
Jaraguagras vormt op vochtige klei- en zandgronden een mooie zode.
Vermeerdering kan met zaad of door deling wortelstelsel geschieden.
Van melassegras komen vijf variëteiten voor, o.a. een onbehaarde.
Bit gras wordt door zaad vermeerderd.
Fangolagras is in opkomst en kont vooral op proefterreinen in
grote arealen voor. Dit gras werd reeds in 1952 in Brazilië geïntrodu
ceerd, gevolgd in 1963 dooi- de variëteit pangola-A 24 uit Taiwan,
welke resistent moet zijn tegen het pangola stunt virus. Zoals bekend
is de gewone pangola (uit Florida) in Suriname niet bruikbaar vanwege
een virusziekte, welke wordt overgebracht door Sogata furcifera.
Van de op Taiwan geïntroduceerde variëteiten bleek er een, n.l. uit de
Filipijnen, aanmerkelijk produktiever dan de overige vormen. Deze laatsten
ondervinden veel last van leafhoppers, welke een armtierige groei van
het gras en drastische opbrengstverlaging veroorzaken. In enige gevallen
gingen de planten dood, terwijl de Filipijnse variëteit resistent tegen
deze plaag, ble.ek ./•'• .Ër is echter niet aangetoond, dat de slechte groei
veroorzaakt werd dooi' een virusziekte en de bewering dat pangola-A 24
resistent is tegen deze ziekte, is niet .juist. In Bx^azilië was men erg
benieuwd, of de virusziekte in de pango1agras-aanplant en aanwezig was.
Dit was niet eenvoudig vast te stellen, omdat de armtierige groei een
gevolg kan zijn van een slechte verzorging en de in gx'ote aantallen
voorkomende zuigende insekten (Thomaspis spp., Sipha sp.). In ieder
geval is niet bekend, of Sogata furcifera voorkomt. Bovendien kan men
van schijnbaar zieke planten de bovengrondse delen afknippen, de wortels
in een zeer goede grond planten (liefst in een kas) en eventuele symp
tomen van de virusziekte bij de hergroei observeren.

-15De stand van de Taiwan-

A

24 was in ieder geval aanmerkelijk beter dan

die van de gewone pangola. Dit kan echter een gevolg zijn van verschil
in "insekten bezoek".
Van Cynodon dactylon zijn de hybriden Coastal Bermuda, en Suwannee
in onderzoek, Op verschillende proef percelen werd Coastal Bermuda, reeds
na twee jaar door bahiagras verdrongen5 Suwannee is beter tegen dit
agressieve gras opgewassen. Over het algemeen doet Coastal Bermuda het
beter op klei (hogere pH)5 Suwannee is meer geschikt voor de zandgronden,
De verbeterde graslanden ondervinden veel last van bahiagras
(Paspalum notatum). Dit inheemse gras is door zijn diepe beworteling
bijzonder droogteresistent, terwijl het teyens goed bestand is tegen
grazen en vertrappen. De zaadproduktie van bahiagras is gering en het
gras breidt zich voornamelijk uit door zijn rizomen. De uitbreiding van
bahiagras in andere grasbestanden moet voornamelijk worden toegeschreven
aan de relatief geringe smakelijkheid van dit gras.
Een waardering van bovengenoemde grassen wordt voornamelijk bepaald,
door de geschiktheid onder zekere omstandigheden optimaal te produceren.
Vergelijkend onderzoek in deze is pas op gang gekomen. Interessant zijn
onderstaande gegevens van. Prof. Cione Pardi betreffende de slachtgewichten, aanhoudingspereentages en kwaliteitsbeoordeling van geslachte
dieren» afkomstig van verschillende grassoorten (1945 - 1962).
aantal
dieren
jaragua
guinea
melassegras

slachtgewicht

fo

aanhouding

%"Chilled
Beef"

1 .410.251

249.1 kg

57,3

51,1

912,30?

24O.O kg

57,0

22,6 fb

43.O5I

233.7 kg

55,3

13,1 fo

fo

De dieren afkomstig van weilanden met jaraguagras zijn dus iets
zwaarder dan die van guineagras; de resultaten op rnelassegras zijn duide
lijk minder gunstig. De IRI-proef No 16 geeft een beeld van de gemiddelde
gewichtstoename in kg/ha van slachtvee op 6 verschillende grassoorten
over een drie-jarige proefperiode (196I - 1964)- De proefdieren waren
Nelore-stieren van 18 maanden oud. De bemeste Objekten -werd jaarlijks
100 kg N en 100 kg

toegediend. De resultaten zin vermeld in tabel

3. Hierin zijn tevens opgenomen de ruw eiwitgehalten over de periode
1961 - 1962.
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Tabel 3.

De gemiddelde gewichtstoename (kg/ha) van Nelore stieren
op 6 verschillende grassoorten in de periode 1961 - 1964
en de ruw eiwitgehalten in 1961 - 1962.
kg/ha

jo re (in ds)

0 N

100 N

0 N

100 N

guineagras

204

330

7,3

8,1

jaraguagras

235

320

4,9

6,6

pangolagras
(gewoon)

240

330

4,9

6,4

melas segras

91

120

6,5

7,6

296*

6,8

8,7

140

6,7

7,4

tanganica
coastal bermuda

107*
56

gemiddeld 2-jarige periode
Op de onbemeste Objekten is de gewichtstoename per ha bij de drie
eerstgenoemde grassen 2-4 maal zo groot als bij de drie laatstgenoemde.
Met stikstof bemesting blijkt Tanganica ook een redelijk opbrengstniveau
te bereiken, doch ook dan blijven bij melassegras en coastal bermuda de
opbrengsten laag. De door Cione Pardi gesignaleerde achteruitgang van
het areaal melassegras voor slachtvee is dan ook begrijpelijk.
De eiwitgehalten in de verschillende grassen zijn aan de lage kant.
Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden met het feit dat
de kwaliteit van het door de dieren opgenomen gras beter is dan die
van het bemonsterde gras.

1.2.2.

Bemesting
De betekenis van het gebruik van kunstmest op de Braziliaanse

gronden blijkt wel uit prooven van het IRI op de campos cerrados.
Oorspronkelijk zijn deze gronden met bos begroeid geweest, doch na ont
bossing en jarenlange gewassenteelt is de bodemvruchtbaarheid sterk
teruggelopen. Deze zeer vlakke gronden zijn uitermate geschikt voor
mechanisatie. Eet percentage kleidelen kan sterk varieëren (wel tot
50 fo) ; de pE is lager dan 5,0? de gehalten aan ÎT> P, K, Ca enz. zijn
zeer laag. Momenteel zijn de campos cerrados begroeid met grassen
(Aristida, Setaria, Andropogon spp.), kruiden en struiken. De opper
vlakte van de campos cerrados bedraagt meer dan 150 miljoen ha, en
aangezien deze gronden vaak in de omgeving van belangrijke consumptiegebieder, gelegen zijn, is het de moeite waard de produktie-mogelijkheden
bij bemesting te onderzoeken.

-17Ter illustratie hiervan zijn in tabel 4 de resultaten van een bemestingsproef bij katoen en mais vermeld.

De opbrengsten in kg/ha van katoen en mais bij een bemestingsproef op de campos c&rrados

katoen

mais

volledig NPK

254O

4900

minus N

1800

36OO

minus P

VU
O
O

Tabel 4«

900

minus K

80

1300

minus S

1950

42OO

minus Z

23OO

4IOO

minus B

1000

5OOO

40

500

onbemest

Vergeleken met de controle zijn de opbrengsten van de volledig
bemeste objecten zeer hoog. Nu zijn de hoeveelheden toegediende mest
stoffen dan ook niet gering geweest o.a. 120 N, 180
kg/h

en

^2^

Met de helft van deze hoeveelheden werden nagenoeg dezelfde

opbrengsten verkregen. Het weglaten van een P- of K-bemesting geeft
de grootste opbrengstdaling. Het is daarom niet duidelijk, dat bij de
bemestingsproeven op grasland tot nu toe aan kali geen aandacht is
besteed.
De IRI-bemestingsproeven op grasland vinden meestal plaats bij
guineagras. Als proefdieren worden Zebu-stieren (Nelore, evt. kruising)
gebruikt. De leeftijd bedraagt 18-24 çiaanden; het gewicht 250 - 300 kg.
De proefvakken zijn enige ha groot, en van elk objekt zijn 3 herhalingen
aanwezig. Bij verwerking van de resultaten wordt het jaar opgesplitst
in een winter- en zomerperiode, respectievelijk 140 en 224 dagen.
Bij alle proeven wordt als basisbemesting 100 - 200 kg

en

^0 - 60

kg S gegeven, ofschoon een 6-jarige proef met deze bemesting geen
betere resultaten gaf dan de controle. Dit was wel het geval met een
orale toediening van cobalt en fosfor, edoch op een ander proefterrein!
Vooral de stikstofbemesting op guineagras is uitvoerig onderzocht.
De te geven hoeveelheid wordt in een keer toegediend, en wel bij de
aanvang van de winter (dro sfe periode). Bij een hoeveelheid van 200 kg
N/ha blijkt dan de dagelijkse groei en gewichtstoename per ha in de
winterperiode aanzienlijk te stijgen vergeleken bij toediening in de
zomer, terwijl in de zomer deze achterstand weer wordt ingehaald.

-18En juist de winter is de kritieke periode! Merkwaardig is het feit,
dat een bemesting van 200 kg 'N om de twee jaar in een hogere gewichts
toename per ha resulteert dan een jaarlijkse K-gift van 100 kg.
Dit resultaat heeft echter betrekking op een 2-jarige proefperiode
en zou wel eens anders kunnen uitvallen bij andere distributie van
de regenval. Uit een aantal proeven kon de gemiddelde gewichtstoename
per ha bij verschillende îl-bemestingsniveau' s worden berekend.
Deze worden onderstaand vermeld,
kg gewichtstoename/ha
kg N/ha

winter

zomer

totaal

verschil/
100 kg N

0

18

236

254

100

58

369

427

173

200

78

499

577

*$$•/££

Gezien de hoge prijs van K-meststoffen in Brazilië en de vrij
lage vleesprijs ia deze wijze van produktie-verhoging voorlopig eco
nomisch niet aantrekkelijk.
Uiteraard heeft men tegelijkertijd met de N-bemestingsproeven de
invloed van het stand- en omweidingssysteem op de gewichtstoename
onderzocht. Zonder N-bemesting blijken er slechts geringe opbrengstverschillen tussen beide systemen te bestaan; met H-bemesting kan
door omweiding een hogere gewichtstoename per ha verkregen worden.

1.2.3.

Bijvoedering in de weide
Behalve door stikstofbemesting biedt wellicht ook bijvoedering

een mogelijkheid een te geringe gewichtstoename, of zelfs gewichts
verlies in de droge tijd (winter) om te zetten in een redelijke ge
wichtstoename. Een belangrijk gevolg van deze winterverliezen is
namelijk, dat de dieren pas op 4 - 6 jarige leeftijd slachtrijp zijn!
In een stikstofbemestingsproef van het IRI werd dan ook tevens de
invloed van verschillende voedermengsels op de gewichtstoename van
de proefdieren onderzocht. Dit geschiedde in drie opeenvolgende
jaren (i960 - 1963). In het eerste je.ar werd 1 kg krachtvoer (25 i° re)
per stier/dag bijgevoerd; in het tweede jaar -g- kg krachtvoer (43 •>

re)

en in het derde jaar 2 kg melasse. De gewichtstoename in kg/ha bij de
verschillende Objekten was als volgt s
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100 N

0 N
periode bijvoer
(stier/dag)

+

+
215

240

378

408

1961/62 ; % kg 45,7 i» re

214

262

357

393

1962/63 s 2 kg melasse

254

373

427

627

1960/61 ; 1 kg 25

aj»

re

Bij vergelijking van de ob jekten"zonder bijvoedering" blijkt een
duidelijke jaarinvloed te bestaan. De winter van 1961 was namelijk
extreem droog. Door stikstofbemesting wordt de dagelijkse groei per
dier in de winterperiode verhoogd, doch in de daaropvolgende zomer
is deze lager dan die in het 0 N-objekt. Aangezien de veebezetting
door een N-gift van 100 kg bijna verdubbeld wordt, is de gewichts
toename per ha wel aanzienlijk gestegen.
In tegenstelling tot de kleine hoeveelheden eiwitrijk voer
resulteerde bijvoedering met 2 kg melasse/dier/dag in een belang
rijke gewichtstoename per ha. Zowel gedurende de winter als zomer
werd door bijvoedering met melasse de dagelijkse groei (in g/dier)
en de veebezetting aanmerkelijk verhoogd. Verbetering van de zetmeelwaarde-voorziening is van groter praktische betekenis dan verhoging
van het eiwit in het rantsoen!
Samenvattend kan worden gesteld, dat de IRI-weideproeven be
langrijke resultaten voor de slachtveeteelt in Brazilië hebben opge
leverd. Aangezien er echter vaak een negatieve samenhang bestaat
tussen de gewichtstoename/dier en de veebezetting, zullen de uit
komsten van dergelijke proeven in waarde toenemen als men in plaats
van herhalingen de veebezetting (3 of meer) per behandeling varieert.
Daar de grasgroei in de droge tijd gering is, zal het niveau van
deze variatie in winter en zomer aanmerkelijk moeten verschillen.
Tenslotte dient nog te worden vermeld dat ook de vlinderbloemigen
in het IRI-onderzoekprogramma zijn opgenomen. In het huidige stadium
hebben vooral de problemen betreffende de optimale groei (o.a.
rhizobium-stammen) de aandacht. Men hoopt in de toekomst mengsels
van grassen

en vlinderbloemigen in de weideproeven op te nemen.
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Excursie door de staat Pernambuco
Van Sao Paulo naar het noorden neemt de armoede duidelijk toe.
Niet alleen de industriële ontwikkeling doch ook het peil van de land
bouw blijft aanzienlijk achter bij dat van Sao Paulo. Uiteraard zijn voor
deze verschillen vele faktoren zoals o.a. bodem en klimaat, aansprakelijk.
Ten aanzien van de landbouw in Pernambuco is laatstgenoemde faktor van
bijzondere betekenis. De temperatuur op de onderzochte instituten loopt
uiteen van 25° C tot 28° C. De regenval, welke aan de kust 2465 min be
draagt, neemt naar het westen snel af, b.v. 250 mm te Arcoverde (op
244 km van de kust). Suikerriet en katoen zijn economisch de belangrijk
ste gewassen in de staat Pernambuco. In de drogere gebieden zijn slechts
mogelijkheden voor extensieve veeteelt aanwezig. De geiten en schapen
vormen een belangrijk onderdeel hiervan.
Gedurende ons verblijf in Pernambuco werden een aantal bedrijven en
instituten in de omgeving van Recife bezocht. Ten einde een indruk te
verkrijgen van de veeteelt onder semi-aride en aride omstandigheden,
werd een 4-d.aagse excursie naar het binnenland gemaakt. Daarbij werd
de caatinga en verbouw van cacteeën bestudeerd. De excursie bestond
uit 30 deelnemers, o.a. de gehele Franse delegatie. De afgelegde af
stand bedroeg 1200 km. Gezien de slechte wegen geen geringe prestatie
in 4 dagen !!

2.1

Bezoeken omgeving Recife
De eerste dag werden het Landbouwproefstation en de "Rural Univer
sity" van Pernambuco bezocht. Aan het Landbouwproefstation zijn 35 staf
leden werkzaam en de aktiviteiten beperken zich niet alleen tot onder
zoek, doch ook voorlichting en onderwijs behoren tot de taken van deze
instelling. Tijdens de rondleiding werden de grassencollectie en het
herbarium bezichtigd. De Universiteit heeft sinds kort een fraai ge
bouwencomplex betrokken. De gebouwen en aanwezige apparatuur werd door
de plv. Rector getoond.
De tweede dag werd begonnen met een bezoek aan een nieuw tegelen lucifersfabriek. Genoemde fabrieken zijn gebouwd met geldelijke steun
van "Sudene". Deze organisatie is opgericht om de industriële ontwikke
ling in het noordoosten van Brazilië te bevorderen. Op de laatste dag
te Recife (28 januari) werd het hoofdkantoor van "SUDENE" bezocht en
werden we ingelicht over doel en werkwijze. Aangezien de politiek er
zoveel mogelijk buiten wordt gehouden, kan deze organisatie vrij grote
bedragen in het buitenland (V.S., Canada) lenen.
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de Castro. Dit bedrijf is gelegen op ongeveer 20 km van Recife.
De minimum-temperatuur bedraagt er 20° C$ de maximum-temperatuur 33°
de regenval ongeveer 1800 mm. liet bedrijf is 94 ha groot met 83 stuks
zwartbont vee (niet zuiver), waarvan op het tijdstip van ons bezoek 27
dieren in produktie waren. Een gedeelte van het grasland bestaat uit
pangola-weilanden met vrij veel schaduwbomen langs de omheiningen.
Het vee graast vanaf 15*00 uur in de weide tot het ochtendmelken.
Per 3 kg melk wordt 1 kg krachtvoer bijgevoerd (vooral katoen-zaadmeel),
daarnaast silage (snijmais, pamgolagras, cowpea, velvetbean), cassavestengels, melasse en mineralen . In de droge tijd worden broodvruchten 1000 stuks per week - bijgevoerd. Op het bedrijf komen namelijk 500 brood
bomen (Artocarpus integer) voor. De melk wordt verkocht aan de fabriek
of particulieren. De verkoopprijs bedraagt 160 cruzeiro (= ƒ 0,32) per
liter. Aangezien Dr. Castro een bloeiende praktijk als advocaat in Recife
heeft, tevens hoogleraar in de rechten aan de Universiteit is, zijn de
financiële uitkomsten van het bedrijf niet belangrijk (belegging ver
mogen tegen inflatie), In ieder geval is dit bedrijf niet representa
tief voor de melkveebedrijven in de omgeving van Recife.

2.2

De caatinga
Vanaf de kust neemt de hoeveelheid neerslag landinwaarts snel af

en de verdeling wordt bovendien onregelmatig. Ook het tijdstip van de
regens verandert? langs de kust winterregens, meer landinwaarts zomer
regens (december - april). Het tropisch regenbos gaat via een over
gangszone over in de caatinga. Bij de gewassen ziet men naarmate het
droger wordt het areaal aan suikerriet, cassave, katoen en ananas in
genoemde volgorde afnemen. In de caatinga bedraagt de regenval 250 65O mm per jaar; in sommige jaren valt er in bepaalde gebieden echter
geen regen. De caatinga, kan verdeeld worden in twee subzônes

%

de agreste

valt elk jaar regen uit een van de 3 richtingen (noordoost, zuid en
Amazone)5 in de Sertao alleen uit de richting van de Amazone.
De vegetatie van de sertao heeft dan ook een meer xerophytisch karakter.
In de indiaanse taal betekent caa= blad, struik, boom en tinga =
wit. In de droge tijd laten de struiken en bomen hun bladeren vallen
en de lichtgrijze stammen geven het landschap een witte kleur.
Bijeen gewaaide dode bladeren kunnen het vee nog tot voedsel dienen.
De echte caatinga is een open bos, de kronen van de bomen sluiten niet
aan en de zon schijnt er door.

-22Het zachtglooiend. landschap met hier en daar heuvels en rivierbed
dingen is begroeid met een karakteristieke plantengemeenschap, be
staande uit gedoomde struiken (o.a. Kimosaceae), Cactaceae,
Bromeliaceaes Euphorbiaceae en andere Xerophyten. Naar mededelingvan Prof. Mrdano de Andrade Lima zijn de belangrijkste plantensoorten
in de caatinga de volgendes
Astronium urundeuva

s

Schinopsis brasiliensis

s + a

Spondias tuberosa

s + a

Apocynaceae

Aspidosperma pyrifolium

s

Bromeliaceae

Bromelia laciniosa

s

Anacardiaceae

Eucholirium spectabile
Cereus jamacaru

s

+

Opuntia inamoena

s

+

Opuntia palmadora

s

Pilocereus gounellei

s

+

Caesalpinia pyramidalis

s

+

Anadenanthera macrocarpa

s

+

Rhamnaceaa

Ziziphus joazeiro

s + a

Sapotaceae

Bumelia sartorum

Cactacea.e

Pilocereus piauhiensis
Leguminoseae

vruchten
Euphorbiaceae

+

Cnidosoolus phyllacanthus

(schors)
afkortingen; (a) agreste, (s) sertao, (+) gevreten, bij Cactaceae
na afbranden stekels.
In sommige gedeelten van de caatinga is de erosie zeer ernstig^
de struiken staan er vaak erg verspreid. De grond is ondiep, de wor
tels liggen meest aan de oppervlakte en alleen in de regentijd is er
enige ondergroei van grassen als Aristida, Gymnopogon en Digitaria
soorten. In de droge tijd is de grond te warm voor humificatie.
Het voorkomen van cacteeën hangt samen met bodem en klimaat.
In zeer droge gebieden komen geen bomen en cacteeën voor. Pilocereus
tuberculatus wordt gevonden op zandgrond; Pilocereus gounelli op
rotsachtige grond. IJe palmen in de caatinga, treft men aan op lagere
plekken. Bromeliaceeën komen veelvuldig voor. In de oaatinga heeft
men nooit brand gezien. Bij lagere pH vindt men ook geen termieten.
Vol ens Dardano de A. Lima breidt de caatinga zich nog steeds uit ten
koste van het bos.

-23VJao.r de grond echter vochtiger wordt, houdt de caatinga op. Verbetering
van de caatinga ten behoeve van de veeteelt is volgens

e Lima alleen

mogelijk door de planten welke niet gevreten worden, te kappen (toename
erosie!). Uitbreiding van de geitenteelt is echter ongewenst.
Tijdens de excursie werden hier en daar groepjes vee (met Zebu
inslag) waargenomen. Omtrent de veebezetting is weinig te zeggen,
mogelijk 1 koe per 20 ha. Het vee leek echter in een goede conditie,
glanzende huid en geen teken!

2.J

Cacteeën als ruwvoer
In de aride gebieden van Brazilië, Noord Amerika en Zuid-Afrika

worden cacteeën gebruikt als ruwvoer voor het vee. Deze planten kunnen
perioden van langdurige droogte overleven, grote hoeveelheden water
opslaan en indien nodig het vee van voedsel en water voorzien.
Alvorens ze aan het vee te verstrekken kunnen de stekels eraf worden
geschroeidf ook kan het materiaal zeer fijn worden gehakseld.
Bij de stekelloze vijgen-cactus is een dergelijke voorbehandeling niet
nodig en het is begrijpelijk dat in de drogere gebieden

grote be

langstelling voor deze plant bestaat. Van de stekelloze vijgencactus,
in het Portugees palme, genoemd, zijn in Noord-Oost Brazilië ongeveer
300.000 ha aangeplant, waarvan 100.000 ha in de staat Pernambuco.
Van de palma worden twee soorten verbouwd, namelijk Opuntia ficus indica
(variëteiten palma gigante en palma redonda) en Nopalea cochenillifera
(palma doce). Deze laatste soort produceert aanmerkelijk minder dan
Opuntia, doch is wel smakelijker.
Aan de proefstations Sao Bento do Una en Barao do Rio Branco
worden problemen betreffende de verbouw en voedingswaarde van de palma
onderzocht. De proefvelden van eerstgenoemd proefstation werden be
zichtigd. Deze hebben vooral betrekking op de invloed van variëteit,
plantverband, oogstfrequentie en bemesting op de opbrengst.
De meeste proeven waren aangelegd in 1962, en aangezien palma, ruim
twee jaar na het inplanten, voor de eerste keer geoogst wordt, waren
nog slechts weinig gegevens bekend. De resultaten van een plantverbandproef waren de volgendes
ton/ha
2,00 x 1.00 m

22,3

1.00 x 1.00 m

34, 6

1.00 x O.67 m

43,1

-24Zoals te verwachten is, geeft een nauw plantverband de hoogste op
brengst, ofschoon in de praktijk het aantal planten meestal 10.000
pez' ha bedraagt. Aangezien palma meer dan 94

cr-

water bevat en boven

genoemde opbrengsten betrekking hebben op twee jaar, kan de drogestofopbrengst bij het plantverband 1.00 x 0.67-m maximaal op 1300 kg/ha/jaar
gesteld worden. Door bemesting kan de opbrengst echter aanzienlijk ver
hoogd worden, zoals blijkt uit tabel 5«
Tabel 5«

Opbrengsten van palma (uitgedrukt in tonnen vers materiaal
per ha) bij verschillende mestgiften op drie proefstations.

Caruaru

Rio Branco

S. Bento
do Una

92,4

56,5

4>0

10 ton stalmest

178,8

74,9

9,9

20 ton stalmest

186,3

108,1

18,2

10 ton stalmest + 30 II
+ 60 P205 + 30 K20 (kg/ha)

263,0

104,3

15,5

onbemest

De opbrengsten hebben betrekking op een twee-jarige periodej
in 1962 geplant5 in 1964 geoogst. Bemesting resulteert in aanzienlijke
meeropbrengsten, doch de opbrengsten lopen op de drie proefstations
ook aanmerkelijk uiteen. Vooral op Sao Bento do Una is het opbrengst
niveau bijzonder laag. Geringe bodemvruchtbaarheid of te weinig neer
slag? Vooral in het eerste jaar na het inplanten is enige neerslag van
belang voor een snellere ontwikkeling van de planten. De gegeven op
brengsten hebben ook niet meer dan een orienterende waarde, temeer
daar ze afkomstig zijn van kleine proefvakken. Een opbrengst van 263
ton/ha betekent bij een drogestofgehalte van 6 cjo een ds-opbrengst van
15-780 kg/ha in twee jaar, dat is 7900 kg/ha/jaar. Onwaarschijnlijk hoog!
Eveneens rijst de vraag, in hoeverre de verkregen meeropbrengsten de
uitgaven voor bemesting dekken. De aankoop kosten van palma bedragen
namelijk niet meer dan 300 cruzeiro's (ƒ 0,62) per ton. De arbeids
lonen zijn laag, de prijzen van kunstmest hoog!
Alvorens iets mede te delen omtrent de voederproeven is het
interessant de chemische samenstelling van palma te vermelden.
Hiertoe zijn enige analyses samengevat in tabel 6.

-25De chemische samenstelling' van palma, uitgedrukt in
procenten van de drogestof.

re

vet

onbemest

94,9

6,6

3,8

15,3

5,1

0,76

50 N - 50 P205 - 50 Kg0

94,2

5,1

2,9

12,6

6,0

0,76

100 N -100 P-0C -100 Ko0
25
2
10 ton stalmest/ha

95,0

5,7

3,8

11,0

4,4

0,64

94,4

7,5

3,8

15,4

6,2

0,85

10 ton stalmest +
100 kg P2O5

94,4

6,2

4,1

15,7

6,2

O
CD
CD

Zuid-Afrika

89,6

3,6

1,5

12,0

19,4

4,8

1,8

13,9

20,5

Noord-Amerika

\~K
OC

vocht

rc

as

0
0

Tabel 6.

P2°5

Opvallend is het hoge vochtgehalte van de palma in Brazilië.
Hieiaan moet vermoedelijk de ernstige diarrhee bij het rundvee worden
toegeschreven, indien grote hoeveelheden palma gevoerderd worden.
In Zuid-Afrika bedraagt het drogestofgehalte ca

10 °/o

en wel eveneens

bij een Opuntia sp. Aldaar heeft men gevonden, dat schapen bij een ad
libitum voedering van palma gedurende 525 dagen geen drinkwater nodig
hadden. Het gemiddelde drogestofgehalte in de Amerikaanse eacteeën ligt
aanmerkelijk gunstiger, doch de analyses hebben betrekking op andere
soorten.
Het eiwitgehalte van de palma is laag, het celstofgehalte eveneens,
terwijl het asgehalte vrij hoog is. Opmexicelijk is het hoge kalkgehalte
in de Braziliaanse palma. De voederwaarde van de palma is evenwel te
laag om in de onderhoudshehoefte van vee te voorzien. Volgens G.C. de
Koek kon men in Zuid-Afrika volwassen schapen op een rantsoen van uit
sluitend palma gedurende 200 dagen in leven houden, doch de conditie
van de dieren ging langzamerhand achteruit. Een palma, rantsoen moet
dus met hoogwaardig krachtvoer worden aangevuld.
Op de proefstations Sao Bento do Una en Barao do Rio Branco wordt
de invloed van palma op de groei en melkproduktie onderzocht.
In deze proeven worden katoenzaadmeel, soms tot 50 fo gemengd met mamona
destoxicado (Ricinus communis), cassave-wortels, melasse en mineralen
bijgevoerd. Gedurende de proefperioden van 6-9 maanden wordt door
jongvee met een begingewicht van 190 kg ongeveer 30 - 35 kg palma/dag
geconsumeerd. De gemiddelde dagelijkse groei met de verschillende bij
voeders bedroeg;
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Proef
I
II

1>5 kg krachtvoer + 2,5 kg' cassave

610

+

1 ,0 kg melasse

623

+

1,0 kg

688

1 ,5 kg

+

1 ,0 kg

1,5 kg

+

1,5 kg

1 ,0 kg
1,5 kg

III

Groei in

Bijvoer (i.e. mineralen)

"

"

839
"

812

Gezien het hoge watergehalte in de palma is de totale drogestofopname wat aan de lage kant. De groei van de dieren, vooral in de
derde proef, lijkt redelijk. In proef I werd aan een tweede groep dieren
mais-silage verstrekt 5 de opname "bedroeg 19,0 kg/dier/dag^ de dagelijkse
groei 783 S? dus aanzienlijk neer dan bij de palma-groep.
rielkvee met een levend gewicht van 477 kg bleek gedurende 84 dagen
op 75 kg palma, 3,4 kg katoenzaadmeel en 4>5 kg cassave gemiddeld 12,1
kg melk per dag te produceren. Ook in andere proeven bedroeg naast
krachtvoer de opname van palma, 70 - 78 kg/dag.
Op de Fazienda Sao Francisco wordt de palma begraasd. De oppervlak
te met palma bedraagt op dit bedrijf 50C0ha, waarvan 3000 ha voor bewei
ding en 2000 ha voor stalvoedering. In de beweide aanplanten komt zeer
veel opslag van struiken voor, terwijl de palma door de begrazing be
slist geleden heeft. Interessant zijn de heggen van Euphorbia phosphorea
(? tirucalli), welke de afscheiding tussen de percelen vormen.
Deze Euphorbiaceae is bij consumptie giftig voor rundvee

voor geiten

echter niet! De veestapel op deze fazienda bestaat uit 10C0 stuks zwartbontkruisingen, waarvan 400 melkkoeien. Op het tijdstip van ons bezoek
waren 210 dieren in produktie (gemiddeld 10 kg/dag). De krachtvoergift
bedraagt 4-5 kg. Nagenoeg alle dieren hadden ernstige diarrhee (palma!)
Het onderzoek naar geschikte grassoorten beperkte zich tot 10 ha
Chloris gayana. Droogte-resistente grassen als b.v. Cenchrus Ciliaris
en Panicum antidotale waren nog niet beproefd. We1 werd op de Fazienda
Bon Jezus beregening bij pangola-, guinea- en guatemalagras toegepast.
Op een van de proefstations waren aanplanten van Atriplex spp. en
Prosopis juliflora (Mesquite) aanwezig. Voor de verspreiding van mesquite is men nogal bevreesd!
Tenslotte dient nog vermeld te worden het bezoek aan het Sao
Francisco River Valley project te Petrolandia, waar dank zij irrigatie
op een oppervlakte van 3700 ha kleine landbouwbedrijven kunnen worden
ingericht. De uitvoering van dit projekt geschiedt door SUDENE in
samenwerking met Israëlische technici.
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9e INTERNATIONALE GRASLAND CONGRES

Op het 8e Internationale Grasland Congres in 1960 te Reading,
Engeland, werd Brazilië (op eigen verzoek) de organisa.tie van het
9e Congres toegewezen. De uitvoering van dit besluit is niet een
voudig gebleken, doch op de voorlaatste dag van 1964 kon de voorexcursie uit Säo Paulo vertrekken. Ongetwijfeld heeft Dr. John C. Baylor,
Pennsylvania State University, V.S. tot het welslagen van het Congres
zeer veel bijgedragen door vele maanden het uitvoerend comité bij te
staan. Ook de eerste secretaz'is Geraldo Lerne da Rocha en zijn adminis
tratieve medewerkers moeten in dit verband genoemd worden.
Het Congres vond plaats van 7-20 januari 19^5 in het "Caspero
Libero"-gebouw te Sêto Paulo. Hiervan was echter de betonconstructie pas
gereed; de inrichting nog niet ! Er waren twee zalen beschikbaar met
stoelen en geluidsinstallatie (i.e. ontvangapparatuur voor vertaling).
In de hoofdzaal waren tijdelijke "schrijfbanken" geconstrueerd; in zaal
B niet. De openingszitting vond plaats op 7 januari; de slotzitting op
20 januari. De week-ends waren vrij; op de overige dagen werden van
8.00 - 18.00 uur voordrachten gehouden. Vertaling van de voordrachten
vond plaats in het Portugees, Spaans en Engels. Ter elfder ure werd
Frans ook als Congrestaai geaccepteerd, wat een ernstige verzwaring
van de werkzaamheden der tolken betekende.
De toegestane tijd voor de voordrachten was verschillend, en wel
als volgt s
a.

Hoofdvoordi'achten s 60 minuten en discussie 30 minuten.

Dit betrof 8 lezingen omtrent de geografie, bodem, klimaat, vegetatie,
grasland, melkproduktie, vleesproduktie en gezondheid van het vee in
Brazilië. Hierdoor werd een indruk van het organiserende land gegeven.
b.

Invitatie-voordrachten s 20 minuten en 10 minuten discussie.

Elke dag 4 onderwerpen.
_c.

Aangeboden voordrachten; 10 minuten en 5 minuten discussie.

Volgens de voorschriften bestonden deze voordrachten uit 2000 woorden,
zodat de tekst ingekort moest worden.
Tabel 7 geeft enige getallen betreffende het 9e Int. Grasland
Congres in vergelijking met voorgaande congressen.
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TABEL 7•

Aantal deelnemers, sectie's en voordrachten biiTTfe- IXe
Internationale Grasland Congres

jaar
Congres

1960
8e

1964
9e

1934
3e

1937
4e

1949
5e

1952
6e

1956
7e

199

365

153

1200

287

190

45

900

105

4

6

5

12

13

41

68

40

265

52

180

305

organiserend land

8

22

7

102

14

46

88

tropische problemen

-

2

-

51

4

14

116

Aantal deelnemers

organiserend land
Sectie's

MC
MC
\PL

totaal

190
27*

696
452
21

Aantal voordrachten
totaal

1

inclusief A en B

Het is te verwachten, dat in de grotere landen het aantal
deelnemers het grootst is. In Säo Paulo waren 65 $ van de deelnemers
Brazilianen. Dat is ongetwijfeld van grote betekenis voor het orga
niserend land! Het aantal buitenlandse deelnemers is uiteraard sterk
afhankelijk van de plaats in de wereld, waar het congres gehouden
wordt. In de loop van de jaren is het aantal sectie's en voordrachten
wel toegenomen (uitgezonderd E-Zeeland in 1956). Het bleek in Sao
Paulo, dat een toename van het aantal sectie's geen betere indeling
naar onderwerp waarborgt ! Aangezien er slechts twee zalen beschik
baar waren, betekende dit 19 voordrachten per zaal/dag. Veel heen
en weer lopen maakte de sfeer ietwat onrustig. Bovendien werd teveel
in het donker gesproken vanwege vertoning van dia's en grafieken^
in sommige gevallen werd zelfs een gedeelte van de

tekst geprojec

teerd. Minder sectie's en meer zalen lijken ons belangrijk voor een
efficiënte behandeling van de onderwerpen. Op die wyze is er meer
tijd voor de sprekers en discussie beschikbaar. Het wordt dan een
"werkcongres" inplaats van een "ontmoetingscongres", hoewel dit
laatste ook belangrijk is. Ruim 35 aI° van de voordrachten had betrek
king op tropische graslandproblemen. Ook de excursie's vonden plaats
in een tropisch klimaat, zodat het een tropisch graslandcongres was,
wat ook de opzet is geweest. De inbreng aan voordrachten uit de
gematigde gebieden was gelukkig niet gering !
Aangezien de voordrachten vrij spoedig in boekvorm verschijnen,
zullen we ons bij de bespreking hiervan beperken tot enkele kantte
keningen.
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Botanisch onderzoek
Bij het teruglopen van de kali-toestand op graslanden in Zuid-

Victoria, Australië, vermindert allereerst de groei van de klavers
en vervolgens die van de grassen. Produktieve grassoorten als kropaar en engels raaigras sterven af, en gewoon struisgras, reukgras
en witbol nemen toe. Eveneens verschijnen kruiden als paardebloem,
smalle weegbree en biggenkruid in de zode. Deze waarneming stemt
goed overeen met de in ons land gevonden betrekking tussen het
voorkomen van genoemde plantensoorten en de kalitoestand van de
grond. Achteruitgang van de klavers impliceert echter vermindering
van beschikbare stikstof voor de grassen. Het oorzakelijke verband
is nog niet duidelijk !
De uitbreiding van kweek bij hoge stikstofgiften blijkt na de
6-jarige proef van W. Kreil (D.D.R.) nog discutabel. De aangewende
hoeveelheden stikstof bedroegen 0 - 720 kg/ha/jaar; de Objekten
werden beweid. Reeds in het eerste jaar (1958) van de proef bleek
bij oplopende N-giften de kweek toe te nemen n.l. 6 - 26 fo.
Daarna bleef in de volgende jaren (tot 1963) het percentage kweek
in de verschillende Objekten nagenoeg gelijk. Veldbeemd nam in het
verloop van de proef sterk toe (zandgrond,droogte 1959) en wel ster
ker bij hogere N-giften. Ook de kruiden, vooral paardebloem, namen
in de proefperiode toe. Op het O-N objekt breidde roodzwenkgras
zich uit ten koste van engels raaigras.
Ook de invloed van blad- en wortelsecreten op de samenstelling
van de vegetatie kwam ter sprake. In de bladeren van verschillende
Artemisia-soorten komen antibiotica voor, welke oplosbaar zijn in
water en die kieming van zaden en groei van spruiten en wortels bij
gerst, haver, bonen en radijs remmen. Deze remstoffen bleken ook de
kieming en zaadproduktie van grassen (o.a. Bromus inermis, Sitanion
hystrix) in Artemisia-bestanden te verlagen. Bij Eragrostis curvula
zijn het juist wortelafscheidingen (aminozuren, glucose, organische
zuren), welke de groei van monocotylen (mais, tarwe) vertragen en
die van dicotylen (zonnebloem, black eye peas) stimuleren.
Gesteld werd, dat deze stoffen ook de groei van andere planten in
een Eragrostis-zode wellicht zouden kunnen beïnvloeden. Hieromtrent
is echter nog geen onderzoek verricht.
Interessant was de stelling van A.S. Thomas, dat de "vochtminnende" grassen in Afrika nog slechts in kreken en zwampen gevonden
worden, omdat zij vanwege hun smakelijkheid op drogere terreinen
"overgraasd" zijn (branden?).

-30Het feit, dat zij thans onder natte omstandigheden worden aangetroffen,
impliceert dus niet, dat zij een grote behoefte aan water hebben, want
op drogere gronden groeien zij uitstekend en geven hoge opbrengsten.
Dit geldt zeer zeker voor enige Echinochloa-soorten, waarvan de momen
tele natte standplaats mede een gevolg is van de smakelijkheid van deze
grassoorten.
Onderzoekingen betreffende de spruitvorming van tropische gras
soorten verkeren nog in hun beginstadium. Aan het proefstation Kanke,
Bihar, India werd bij 12 grassen maandelijks het aantal spruiten geteld.
De hoogste waarde werd gevonden bij Heteropogon contortus n.l. 31 per
2

2

dm j bij Brachiaria brizantha 9 per dm . Dit geringe aantal spruiten
en het feit, dat vele afgesneden spruiten - door bloei-afsterven, lijkt
ons mede een verklaring voor de vaak lage opbrengsten van tropische
grassen.

2.

Voederwaarde
Wolier e.a. (Purdue University) stellen, dat in het veld met be

hulp van vloeibare stikstof (-320° F) enzymatische processen in groenvoeders onmiddéHijk worden gestopt. Door deze bevroren monsters bij
-20° F te "vriesdrogen" en daarna tot het tijdstip van analyse in een
koelcel te bewaren, worden analyse-resultaten verkregen, welke repre
sentatief zijn voor het oorspronkelijk verse materiaal. Gelijkwaardige
monsters luzerne (evt. gemengd met gras) bevatten na drogen bij 170° F
slechts 60

°Jo

van de wateroplosbare koolhydraten en "niet-eiwit" stik

stof als bij de "vriesmethode". In hooi van dezelfde groenvoeders bleken
genoemde gehalten iets hoger te zijn dan na drogen ! !
Een belangrijke voordracht was ongetwijfeld die van Van Soest en
Moore (U.S.D.A.) "New chemical methods for analysis of forages for
the purpose of predicting nutritive value". Ofschoon de ruwe celstofbepaling van grote betekenis is geweest voor de vooruitgang van het
voederwaarde-onderzoek, wordt toch ijverig gezocht naar een meer logische
indeling van de bestanddelen in voedermiddelen. Van Soest scheidt
daartoe de drogestof in twee fracties n.l. celinhoud en celwandbestanddelen. In deze laatste fractie wordt de lignocellulose en in
zuur onoplosbare lignine bepaald. Met deze grootheden is een vergelij
king opgesteld, waaruit de verteerbare energie van grassen en vlinder
bloemigen vrij na/uwkeurig kan worden afgeleid.
Door verschillende sprekers werd de samenhang tussen de in vitro
bepaalde verteerbaarheid van de droge stof, organische stof en cellu
lose, en de verteerbare energie van grassen en vlinderbloemigen be
sproken (Amerika, Brazilië, Canada, Engeland).

-31Ofschoon de in vitro-techniek nog verbeteringen (uniformiteit, afwijkingen
tussen verschillende laboratoria) behoeft, zijn de perspectieven van deze
methode veelbelovend. Zo gebruikt Glenn Burton, Georgia, V.S., de in
vitro-methode bij de beoordeling van zijn Berraudagras-selecties (in V.S.
6 miljoen acres Coastal Bermuda!). Armstrong, Engeland, komt op grond
van vergelijkend onderzoek bij gedroogde grassen tot minder duidelijke
conclusies. Daartoe berekende hij de energiewaarden uit regressie-ver
gelijkingen, gebaseerd op voedernorm ruw eiwit, ruwe celstof (o.a. Hoorn)
en lignine en die op de in vitro en vivo bepaalde verteerbaarheid van
de organische stof.
Mededelingen betreffende de voederwaarde van tropische ruwvoeders
beperkten zich meestal tot de resultaten van verteringsproeven bij een
plantesoort (olifants-, guatemala-, pangolagras, Glycine javanica).
De betrouwbaarheid van de analyseresultaten, is echter te onzeker om tot
meer algemene conclusies te komen. Dit bleek o.a. duidelijk uit de door
K.M. Sen, Ghana, gepresenteerde chemische samenstelling van savannengrassen in verschillende groeistadia. De gehalten aan ruwe celstof bij
dit onderzoek zijn voor tropische grassen beslist te laag. De vraag rijst
echter, in hoeverre de in de gematigde gebieden gebezigde analyse
methoden voor tropisch ruwvoer bruikbaar zijn. Zo is b.v. in tropische
grassen de verteringscoëfficient van de ruwe celstof regelmatig hoger
dan die van de overige koolhydraten. Dit wordt toegeschreven aan het
feit, dat bij de celstofbepaling een hoger percentage van de lignine
in loog oplosbaar is. Bij tropische grassen (en/of hogere temperaturen!)
is de opbouw van de ruwe celstof anders dan bij de grassen in de ge
matigde gebieden. Milford, Australië, komt op grond van 145 verterings
proeven tot de conclusie, dat bij tropische grassen de hoeveelheid opge
nomen gedroogd ruwvoer een betere maatstaf is voor de voederwaarde dan
de verteerbaarheid. Opgemerkt zij, dat de proeven betrekking hebben op
8 grassen en 2 vlinderbloemigen in verschillende groeistadia !!
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Tropisch grasland
Uit de ongeveer 116 voordrachten betreffende het tropisch gras

land blijkt duidelijk, dat gedurende de laatste jaren onze kennis omtrent
de verbeteringsmogelijkheden van genoemd grasland aanzienlijk is toe
genomen, In dit verband dient het Cunningham Laboratorium, Brisbane,
Australië genoemd te worden, alwaar met een staf van 50 academici een
grootse aa.npak van de problematiek mogelijk is.

-32Men "behoeft zich dan ook niet te verwonderen over het feit, dat de
voordrachten uit tropische landen met één graslandonderzoeker zich
beperkten tot één bemestingsproef, verteringsproef bij één gras, enz.
Daarbij ontbreekt dan vaak de synthese, ofschoon de hoeveelheid aan
gegevens uit deze proeven de vraag doet opkomen, op welke wijze deze
resultaten - door onderwijs en voorlichting - voldoende snel bij de
landbouwer gebracht kunnen worden.
Het zou wellicht aantrekkelijker zijn geweest orn in plaats van
genoemde versnippering bepaalde onderwerpen in een ruimer toegemeten
tijd door een daartoe bevoegd inleider en vervolgens commentator, meer
algemeen te behandelen, bijvoorbeeld de zaadproduktie van tropische
grassen, voederwaarde tropisch ruwvoer, stikstofbemesting in de tropen,
enz. Voor de rijstproducerende landen zou bespreking van het perspec
tief, dat grasland biedt in het rijstbedrijf - uit een oogpunt van extra
inkomsten en vruchtwisseling - belangrijk zijn. De voordracht van Huang
Chia, Taiwan, toont dit duidelijk aan! Op dit eiland bedraagt de ge
middelde bedrijfsoppervlakte ongeveer 1 ha. Padi-opbrengsten van ruim
10 ton per ha in twee seizoenen zijn zeer wel mogelijk. Een aanplant van
0,1 ha Napiergras produceerde in het warme seizoen 16 - 17 "ton groen
voer, in de koelere winter werd in deze aanplant mais ingeplant, welke
5 ton groenvoer opbracht. Op die wijze beschikte men over voldoende ruw
voer voor twee stuks melkvee. De stalmest werd op de sawah aangewend.
Vergeleken met de monocultuur rijst werd door invoering van de melk
veeteelt op deze bedrijven S 120 IJ. S. aan extra inkomsten verkregen.
De resultaten op een proefbedrijf (1957 - 1960) in Suriname wijzen in
dezelfde richting.
Het sortiment aan tropische grassen is slechts aan geringe ver
anderingen onderhevig. Het gebruik van snij- of weidegrassen wordt
voornamelijk bepaald door de beschikbare oppervlakte/bedrijf, de ter
reingesteldheid en het arbeidspotentieel. De belangrijkste grassoorten
zijn momenteel; Andropogon gayanus, Axonopus scoparius, Brachiaria
purpurascens, Chloris gayana, Cynodon dactylon (Coastal en Suwannee
Bermuda),, Cynodon plectostachyum, Digitaria decumbens, ^yparrhenia
rufa, Melinus minutiflora, Panicum antidotale, Panicum maximum,
Pennisetum purpureum, Setaria sphacelata en Tripsacum laxum.
Verschillende voordrachten hadden betrekking op de invloed van ver
oudering op opbrengst en kwaliteit. Zelfs correlatie's tussen ge
noemde grootheden in de tijd werden vermeld ! Op Jamaica werd de gewichtstoenaine van vee op guinea- en pangolagras onderzocht. Richards
besprak deze toename op beregend guineagras bij 4 stikstoftrappen.

De regenval gedurende de vierjarige proefperiode varieerde tussen
85O - 17OO mm. De gemiddelde gewichtstoename per jaar bedroeg:
kg li/ha

Gewichtstoename kg/ha/jaar

0

508

52

800

104

842

156

1015

Zelfs zonder N-bemesting is de toename nog hoog! Uit proeven
van Motta bleek, dat de gewichtstoename ongeveer 3 kg per kg stikstof
bedraagt! De proeven van Creek op pangolagras, zonder beregening, en
een N-bemesting van 118 kg/ha (in 3 giften) bij rustperioden van 28 en
36 dagen, resulteerden in de volgende opbrengsten s
duur

Gewichtstoename kg/ha
28 dagen

36 dagen

1962

224 dagen

699

643

1963

192 dagen

491

312

In beide jaren is de gewichtstoename bij de kortere rustperiode
hoger. Dit geldt eveneens voor de eiwitgehalten (14,4 - 17 s 4 f°) s doch
de drogestofgehalten zijn in dat geval iets lager (14» 3 - 16,8 °/o).
Uiteraard zijn de produktie-gegevens van de guinea- en pangolagrasproef
niet vergelijkbaar (grondsoort, beregening, duur proefperiode), doch zij
dienen dan ook in eerste instantie om het produktie-niveau van de mestveehouderji onder tropische omstandigheden te illustreren. In vele ge
vallen zijn de verwachtingen hieromtrent te pessimistisch.
Beslist optimistisch omtrent de voederwaarde van tropische grassen
is J. Griffith Davies (Australië). Hij stelde, dat het mogelijk is va
riëteiten te kweken, welke even voedzaam zjjn als de grassen in de ge
matigde gebieden. Voor wat betreft het eiwitgehalte wordt dit bij vol
doend

hoge N-bemesting onderschreven, doch gezien de positieve cor

relatie temperatuur en ruwe celstof is dit voor de energiewaarde twij
felachtig.
De betekenis van Brachiariasoorten als B. brizantha, B. decumbens
en B. ruziziensis voor de verbetering van tropisch grasland kwam niet
ter sprake. Brachiaria brizantha is vanwege zijn droogte-resistentie op
Ceylon zeer verbreid! Dank zij het feit, dat Brachiaria ruziziensis een
goede zaadproducent is, zal ongetwijfeld de belangstelling voor dit gras
toenemen.
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De tropische vlinderbloemigen werden vooral in de voordrachten
van de Australische onderzoekers besproken. Aldaar zijn ongetwijfeld
zeer belangrijke resultaten bereikt bij de graslandverbetering, geba
seerd op mengsels van grassen en vlinderbloemigen. In andere landen
heeft het gebruik van stikstof meer de aandacht. De keuze - vlinder
bloemigen of stikstofbemesting - wordt bepaald door velerlei faktoren
en de discussie hieromtrent is weinig zinvol vanwege de te

."dogma

tische instelling" by de beide opponenten. Gezien de huidige econo
mische omstandigheden (hoge prijzen kunstmest l) in Australië en de
extensieve slachtveeteelt als gevolg van het typische grillig droge
klimaat en geringe bodemvruchtbaarheid, gaat de voorkeur uit naar
mengsels van grassen en vlinderbloemigen. Op grond van de bereikte
resultaten stelt J. Griffith Davies (Australië), dat Whyte's bewering
"de witte klaver voor de tropen is nog niet gevonden" onjuist is.
In de tropen beschikt men thans inderdaad over een aantal bruikbare
vlinderbloemigen, doch in verschillende opzichten zijn ze niet verge
lijkbaar met de witte klaver. Zo is het celstofgehalte in de klaver
lager dan dat in de grassen; bij de tropische vlinderbloemigen is juist
het omgekeerde het geval. En in tropische grassen is het gehalte aan
ruwe celstof reeds zó

hoog ! Ook onbekendheid met de niet-engelse

literatuur kan tot minder juiste uitspraken leiden !
Vermeld dient te worden de zeer geslaagde poging om de gewichts
toename op de natuurlijke graslanden (speargrasss ïïeteropogon contortus)
in Noord Australië door inzaai met Stylosanthes humilis (ïownsville
lucerne) aanzienlijk te verhogen. Deze eenjarige vlinderbloemige werd
in 1904 in de omgeving van Townsville gevonden en de laatste 20 jaar
door vetweiders op hun percelen ingezaaid. Op lichtere gronden groeit
Townsville lucerne uitstekend en wel bij een jaarlijkse regenval tussen
625 - 1750 om. Ze kan op onbewerkte grond (eventueel na branden)
worden ingezaaid, is droogteresistent en bestand tegen tijdelijke over
last aan water. In het achtste jaar (1962/1963) van een vergelijkende
proef bedroeg de gewichtstoename op de verschillende Objekten s
veebezetting

kg toename
dier/jaar
per ha

spear grass

0,27

118

32

spear grass + Townsville lucerne

0,77

152

118

1,23

210

260

id. + bemesting
(125 kg super,
63 kg KCl )

Aldus een 8-voudige gewichtsproefname. De proefdieren, welke op
2-g- jarige leeftijd (295 kg) worden ingeschaard, zijn ongeveer 2 jaar
eerder slachtrijp. Volgens Semple (Costa Rica) zou Desmodium barbatum
nagenoeg dezelfde perspectieven bieden voor tropisch Amerika.

-35Uiteraard hadden nog andere vlinderbloemigen zoals Cajanus indicus,
Calopogonium nracunoid.es, Centrosema pubescens, Dolichos lablab, Glycine
javanica., Pueraria phaseoloid.es en Stylosanthes gracilis de aandacht.
Horrell, Newhouse en Stobbs vermeldden de gewichtstoename op mengsels
van grassen en Centros Jina pubescens of Stylosanthes gracilis in Uganda.
Op het proefstation te Serere is de hoeveelheid neerslag van 1125 mm
vrij goed verdeeld over 8-9 maanden. De jaarlijkse gewichtstoename per
ha bedroeg op gras 274 kg, op gras-vlinderbloemigen mengsels zonder
bemesting 372 kg en met PSK-bemesting 392 kg. De uitkomsten van de
proeven zijn niet te overtuigend ! Horrell waarschuwde voorzichtig te
zijn met de opna,me van Stylosanthes gracilis in de vruchtwisseling, aan
gezien de daaropvolgende akkergewassen opbrengstdalingen vertonen.
Vermeidens waard is het feit, dat zowel Centrosema pubescens als
Stylosanthes gracilis ook gedurende de droge tijd nog redelijk produceren.
Deze waarneming stemt overeen met die van Schaaffhausen, Brazilië.
Door tijdige inzaai van Ca janus indicus, Dolichos lablab en Glycine
javanica in pangolaweilanden en maisstoppels konden gewichtsverliezen
in de droge tijd worden voorkomen?

zelfs een redelijke gewichtstoe

name bleek nog mogelijk te zijn.
Aangezien voor een goede groei van de vlinderbloemigen een effec
tieve rliizobium-symbiose een noodzakelijke voorwaax-de is, dient bij
de introductie van genoemde planten meer aandacht besteed te worden
aan enting met de gewenste rhizobium-stam. Vele mislukkingen in het
verleden moeten ongetwijfeld worden toegeschreven aan de afwezigheid
hiervan.
Rose Innés (Ghana.) hield een krachtig pleidooi om het
onderzoek naar verbetering van de boomsavannen in tropisch Afrika op
internationaal niveau te coördineren. Hij stelde, dat pogingen om al
daar mengsels van grassen en vlinderbloemigen aan te leggen nagenoegeven vele mislukkingen betekenden en het zou getuigen van ecologisch
inzicht om voor het vee waardevolle struiken en bonen in te planten.
Verschillende soorten blijven groen in de droge tijd, zijn smakelijk voor
het vee en, de chemische samenstelling ervan is gunstiger dan die van
de grassen. Bij een jaarlijkse regenval van 1073 mm en een extreem droge
periode van 5-6 maanden lijkt de "woody pasture" een aantrekkelijke
mogelijkheid om de lokale veehouderij op een hoger plan te brengen.
BELBÏ'i, in de staat PARA
In afwachting van het vliegtuig naar Paramaribo, Suriname, ver
bleven we van JO januari t/m 1 februari 1965 OP het Instituto Agronomico do Norte.

-56Ofschoon ons bezoek plaats vond gedurende het week-einde, was
de veeteeltkundige Abnor Gurgel Gondim bereid ons rond te leiden.
Het proefstation met bijbehorende tuinen is zeer fraai gelegen en be
staat uit een aantal gebouwen, \^aarin de volgende afdelingen gehuis
vest zijns bodemkunde, scheikunde, eenjarige gewassen, boomcultures,
plantkunde, entomologie en meteorologie. De stafleden en overig perso
neel wonen op de terreinen van het proefstation.
Beiern is gelegen aan de monding van de Amazone-rivier. De gemid
delde jaarlijkse regenval bedroeg in de periode 1951 * 1961 ruim 2800 mm
De maanden augustus t/m november zijn aan de droge kant, hoewel de neer
slag meer dan 100 mm per maand bedraagt. De belangrijkste Produkten in
de staat Para zijn (in volgorde); hout-export, rubber, paranoten, jute,
zwarte peper, cassave en rijst. De stad Beiern telt 500*000 inwoners 5
in de omgeving van de stad komen slechts 5000 stuks vee voor.
De melkveeteelt is van geringe betekenis en gecondenseerde melk moet
uit Säo Paulo worden aangevoerd. Een aantal melkveebedrijven is in het
centrum van de stad gelegen (vliegen!). Rondom Beiern komt veel bos
voor. De plantkundige samenstelling van de natuurlijke graslanden ver
toont veel overeenkomst met die in Suriname. Op de hogere gronden
wordt na ontbossing olifantsgras ingeplant 5 op de lagere gronden
Brachiaria purpurascens en Echinochloa polystachya. Op kleinere arealenwordt ook Echinochloa pyramidalis aangetroffen, dat zeer goed tegen
grazen bestand is. Het grootste veebedrijf in de omgeving van Beien
werd bezocht. De veestapel bestond uit 154 dieren, waarvan er 65 in
produktie waren. Het vee wordt aangeduid met de naam Turinoj het lijkt
echter op zwartbont. De gemiddelde melkopbrengst bedroeg 6 kg/dier/dag.
Het ruwvoer bestond uit vrij oud olifantsgras. De verzorging (stalvoedering) geschiedde door 6 arbeiders.
De aktiviteiten ten behoeve van de veeteeltverbetering op het
proefstation zijn gering. Een 20-tal Sindhi x Jersey kruisingen en een
kleine kudde karbouwen waren aanwezig. Volgens mededeling Gondim komen
elders nog ca 200 van genoemde kruisingen en duizenden karbouwen voor.
Het areaal verbeterd grasland bedroeg slechts enige ha. Op zand
grond was zonder bemesting een goede stand van Brachiaria decumbens
verkregen. Hierin kwam vrij wat opslag van Desmodium barbatum voor.
Door de Dienst Veeteelt, Suriname, werd vanuit Paramaribo plantmateriaal van B. bx'izantha en B. ruziziensis naar Beiern verzonden.
Op het proefstation ligt een fraaie collectie grassen en vlinder
bloemigen. Hierin zijn ook veel inheemse soorten opgenomen. Bij de gras
sen werd een bladrijke vorm van olifantsgras nl. olifantsgras "mineiro"
opgemerkt.

-37De uitstekende groei van Desmodium ovalifolium in deze collectie is
vermeldenswaard. Deze Desmodium sp. is goed tegen schaduw bestand, zo
dat de onderste "bladeren niet afsterven (zoals b.v. "bij kudzuï). In de
rubberplantages op Malakka wordt deze vlinderbloemige veelvuldig ge
bruikt. Voor zaadvorming is de daglengte belangrijk ( 3° NB geen zaad?
echter 17° NB goede zaadproduktie).

SURINAME
Direct na aankomst vond op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt
en Visserij een bespreking plaats betreffende de mogelijkheden van
slachtveeteelt op de Paroe-savannen. Met enige gegadigden uit Brits
Guyana werd van gedachten gewisseld omtrent de bodem, vegetatie en
mogelijke veebezetting op genoemde savannen. De oppervlakte van de
Paroe-savannen bedraagt 60.000 ha en bij een veebezetting van een stuks
grootvee per 15 ha, kunnen ex- ongeveer 4000 dieren worden gehouden.
Dit projekt heeft ongetwijfeld kans van slagen, indien ranchers met
ervaring in de savannenveeteelt met de uitvoering ervan belast worden.
Op het Landbouwproefstation wordt door de onderzoekers met veel
ijver en enthousiasme gewerkt. Het tekort aan stafpersoneel vormt echter
een ernstig probleem ! Zo is de onderzoeker, die belast was met het
bacoven-onderzoek, benoemd tot directeur van het Bacoven Export Bureau.
Met de United Fruit is een voor Suriname voordelig contract voor de
bacoven-export afgesloten. De

opbrengsten van de bacoven zijn boven

verwachting en bieden goede economische perspectieven. Uitbreiding
van deze cultuur zal ongetwijfeld de kans op ziekten en plagen doen toe
nemen (vgl. virusziekte pangolagras, boorders in rijst enz.). Het ont
breken van begeleidend onderzoek is te riskant.
Bij de Dienst Veeteelt doet zich hetzelfde probleem voor.
Enige jaren geleden bestond de staf uit een veeteeltkundige (hoofd
van de dienst), een landbouwkundige voor graslandonaerzoek en een vee
arts, terwijl door een tweede veeteeltkundige de voorlichting werd ver
zorgd. Thans is laatstgenoemde hoofd van de dienst (ir. A.E.S. Hunkar),
doch stafleden ontbreken. Een waardevolle middelbare kracht is voor
studie naar de Verenigde Staten vertrokken.
Het personeelstekort moet worden toegeschreven aan de lage sala
riëring vergeleken met andere landen. De consequenties kunnen ernstig
zijn, zelfs zó dat allerlei kapitaalsinjektie1 s niet tot het beoogde
doel leiden. Mogelijk dat de a.s. salarisherziening hierin verbetering
kan brengen.
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Bemoedigend was de uitbreiding van Echinochloa. sp. (introduktie
F'rans Guyana). Op vele kleinere landbouwbedrijven in Kwatta werd deze
grassoort aangetroffen. 'Door de grote hoeveelheden neerslag in de
laatste maanden (januari - februari) stonden vele terreinen onder
water, doch de produktiviteit van Echinochloa sp. leek hierdoor niet
nadelig beïnvloed. Op een uitgeboerde (cassave!), zware ondoorlatende
kleigrond van de Lan<S)oerderij ligt een fraaie aanplant van dit gras.
Het lijkt de moeite waard om de uitgestrekte braakliggende terreinen
met Echinochloa sp. in te plp.nten en mede op die wijze een verdere uit
breiding van het agressieve Vedelia trilobata tegen te gaan.
Van de Brachiaria-soorten heeft Brachiaria decumbens de voorkeur
van de landbouwer

Zelfs op wit zand - bij een diepgelegen oerbank -

blijkt dit gras nog redelijk te groeien. Zowel B. decumbens als B.
ruziziensis vormen bij begrazing een mooi gesloten zode. Ook B. brizantha heeft de aandacht van ir. Hunkar, doch de meest geeigende stand
plaats van elk dezer Brachiaria-soorten is nog niet nauwkeurig bekend.
De gele, deels afgestorven bladranden en -toppen bij Brachiaria deeumbe
moeten waarschijnlijk worden toegeschreven aan kali-gebrek.
Ook in Suriname kon niet worden vastgesteld, of de Pangola-A 24
uit Taiwan resistent is tegen het stunt virus. Ook bij de gewone
pangola uit Florida was het ziektebeeld niet duidelijk waarneembaar.
(Analogie hoja blanca bij rijst l).
Tijdens ons bezoek werden het Lelydorpplan en het slacht veebedrijf
Waneweg bezocht. Gezien de aanstaande ontginning van het ter plaatse
aanwezige bauxiet moeten deze Projekten worden overgeplaatst. Be landbouwtechnische vraagstukken van deze overplaatsing werden uitvoerig
besproken.
Be Direkteur van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
werden de opgedane indrukken medegedeeld, riet het Hoofd van de Bienst
Veeteelt, ir. A.B.8. Hunkar werd de toekomstige samenwerking besproken
Voor het verkrijgen van plantmateriaal, zaden, gewasmonsters enz, kun
nen wij steeds op zijn volle medewerking rekenen. Zijnerzijds bestaat
grote belangstelling voor een eenvoudige determinatie-tabel van de be
langrijkste weidegrassen in de kustvlakte.

Een nateschouwing van het 9e Internationale Grasland Congres,
Sao Paulo, Brazilië, wint ongetwijfeld aan waarde, als de eerste in
drukken in de tijd wat zijn verteerd. Onverteerbaar was voor vele deel
nemers het feit, dat het organiserend, comité de regeling van excursies
en logies had toevertrouwd aan International Travel Promotion, welk
bureau de hotelpriizen net 80 - 100 p toeslag doorberekende!
De taal leverde voor de "ééntalige" Amerikanen, Australiërs,
Engelsen en Fransen nogal wat moeilijkheden op. De meeste Brazilianen
en Zuid-Amerikanen spreken slechts Portugees en Spaans. Tijdens de
excursies was de technische begeleiding dan ook onvoldoende! Zo kon
het gebeuren, dat de diners tijdens de excursie gedurende de eerste
dagen gepresideerd werden door de Direkteur van International Travel
Promotion ! !
Het bovenstaande doet niet af aan de vele positieve kanten van
dit congres. Het was een voorrecht de uitgestrekte guineagraslanden,
de vlakten oacteeën en de caatinga te zien. Hen komt beslist onder de
indruk van de mogelijkheden voor de slachtvee teelt in Brazilië.
De voordrachten, uitwisseling van gedachten en plantmateriaal zijn
even vele plus-punten. De genoemde technische tekortkomingen werden
overschaduwd door de welgemeende gastvrijheid van de Brazilianen.
Het 10e congres vindt in 1966 plaats in Finland. Australië,
Canada en Rusland stelden zich kandidaat voer het 11e congres.
In genoemde volgorde werd het volgende aantal stemmen verkregen s
126, 63 en 63. Australië met zijn gematigd en tropisch klimaat zal in
1970 het 11e Internationale Grasland Congres organiseren!
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