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H O O F D S T U K

I :

INLEIDING

1.1. DOEL VAN HET RAPPORT
Met het begin van 1958 werd een periode van investeringen afgesloten en trad de
exploitatie-fase in.
Hiermede bereikte de "Stichting voor de Ontwikkeling van Machinale Landbouw in
Suriname" een mijlpaal in haar geschiedenis. Tevens betekende dit de afsluiting
van dat deel van het onderzoek door de S.M.L., dat betrekking heeft op de pro
blemen rond de ontginning.
Het verdere werk kan nu beter omschreven worden dan voordien mogelijk was en
krijgt nu een bepaalde omlijning. Hiermede doet zich een geschikt moment voor tot
het geven van een afzonderlijk rapport, speciaal gewijd aan het tot nu toe gedane
onderzoek en de resultaten hiervan. Hierbij zal tevens worden stilgestaan bij de
problemen welke nog om een oplossing vragen. Het rapport heeft als voornaamste
doel, weer te geven welk een belangrijke rol het onderzoek gespeeld heeft en nog
spelen moet. Er zal daarbij tot uiting komen dat dit werk niet slechts van be
lang is voor de Stichting, maar meer speciaal voor de gehele Surinaamse land
bouw. Het is dan ook een aanbeveling tot een juiste waardering van het gedane
onderzoek en tot een voortzetting hiervan in de komende jaren.
1.2. HET ONDERZOEK IN HET ALGEMEEN
Bij de grote, ook internationale, belangstelling welke er momenteel voor dit pro
ject bestaat, heeft men zich het experimentele karakter welke het Wageningenplan had en ten dele nog steeds heeft, onvoldoende gerealiseerd. Dit blykt o.a.
steeds weer uit de gesprekken met de vele bezoekers van het Plan,waaronder re
geringsafgevaardigden en journalisten. De vraag "is het bedrijf rendabel" wordt
veel vaker gesteld dan de vraag "is de onderneming een succes". Zender over
drijving mag toch wel worden gesteld dat:
a. het voor de eerste maal is dat tropische zwampgebieden
schaal mechanisch in cultuur zijn gebracht.

op

een

dergelijke

b. het voor de eerste maal is dat de rijstcultuur in de tropen op een dergelyke
grootse wijze is gemechaniseerd.
Men kon bij het entameren van het Wageningen-project op slechts weinig of in het
geheel geen ervaring bouwen. De zo nodige kennis kon slechts inde praktijk wor
den opgedaan. Een langdurig voorbereidend onderzoek was niet mogelijk, gezien
de doelstelling van de Stichting om op korte termijn bij te dragen in de wel
vaart van Suriname. Bovendien is wel gebleken dat vele problemen eerst door de
praktijk aan het licht komen.
Het gereed maken van de polder en het in cultuur nemen ervan, betekende dan ook
in feite het vinden van een oplossing voor tal van, deels zelfs niet voorziene,
problemen op alle terreinen van werkzaamheid. Hiervoor waren zeer vele proeven
en experimenten noodzakelijk. Het tot stand gebrachte werk bestaat niet slechts
uit een met rijst beplant areaal, maar meer nog uit de vestiging van een nieuwe,
zeer werkzame gemeenschap in een tot voor kort onbewoonbaar en van mensen ver
laten gebied van Suriname.
1.3. HET BELANG VAN HET ONDERZOEK VOOR SURINAME EN NEDERLAND
De hieronder volgende uitspraken van tot oordelen bevoegden onderstrepen nog
eens duidelijk de grote waarde die het onderzoek, in casu het Wageningen-Plan,
voor Suriname in het bijzonder en voor Nederland heeft.
a. De Surinaamse Regering erkent en waardeert de grote betekenis van het
ject doordat het o.m. bijdraagt tot:
de
de
de
de
de
de

ontwikkeling van hoogwaardige rijstvariëteiten,
ervaring met bestrijdingsmiddelen,
scholing van arbeiders,
zekerstelling van de voedselpositie,
droging en opslag van padi en
kennis voor de aanleg iran bevolkingspolders.

pro
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b. Het Wageningen-Plan wordt gezien als een hefboom tot verhoging van het eco
nomisch peil der Surinaamse samenleving door verbetering van de landbouw.
c. Het grote belang voor Suriname bij een vestiging van economisch goed
deerde middenstandsbedrijven.

gefun

d. De mogelijkheid tot verbouw van andere gewassen moet voor Wageningen en voor
de Surinaamse landbouw van uitermate groot belang worden geacht.
e. Het Plan is als bijdrage tot de oplossing van het voedselvraagstuk in tropi
sche gebieden, ook internationaal gezien van grote betekenis te achten.
f. Nederland doet hier een ervaring op welke het entameren
werken elders mogelijk maakt.

van

gelijksoortige

g. Voor Wageningen (Nederland) zijn nieuwe proefterreinen noodzakelijk, wil het
zijn rol in de wereld op het terrein van de tropische landbouw blijven mee
spelen.
Wijlen Minister Kernkamp vatte het bovenstaande goed samen toen hij zich op 10
december 1954 in de Tweede Kamer als volgt uitsprak: "De vestiging van geme
chaniseerde landbouwbedrijven van deze omvang in tropisch onontgonnen gebied is
een experiment hetwelk intensieve internationale belangstelling heeft. Het sla
gen van deze proefneming is dan ook een zaak van zeer grote betekenis, niet al
leen voor Suriname, maar voor tal van landen. Eén van de nieuwe wereldwonderen
zou men het kunnen noemen, als het tenminste definitief slaagt."
Het plan is in technisch opzicht zeker geslaagd en laten wij daarbij bedenken dat
dit het resultaat is van wat één grote proefneming kan worden genoemd.
1.4. AARD VAN HET ONDERZOEK
De aard van het onderzoek veranderde in de loop der jaren, waarbij gelijke tred
werd gehouden met de opeenvolgende polder-werkzaamheden.
De problemen die zich hierbij voordeden, waren immers bepalend voor het terrein
waarop het onderzoek zich diende te richten.
Voor een deel liep dit onderzoek reeds op de problemen vooruit; zo werd bijvoor
beeld de selectie en veredeling van de rijstrassen reeds vroeg ter hand genomen.
In den beginne was het onderzoek vooral gericht op de ontginning en wat later
op de grondbewerking. Naarmate de terreinen in cultuur werden gebracht, kreeg
het onderzoek meer vaste vorm en een meer landbouwkundig karakter.
De proefnemingen worden zoveel mogelijk op de praktijk afgestemd, omdat dit het
snelst tot bruikbare resultaten kan leiden. Aanvankelijk werden de proeven zo
veel mogelijk plaatselijk uitgevoerd, dus daar waar hieraan behoefte bestond. Mo
menteel zijn hiervoor speciale afdelingen in het leven geroepen met eigen proef
velden en materiaal. De resultaten worden in de polder verder op praktijkschaal
getoetst en toegepast.
1.5. INDELING VAN HET ONDERZOEK
De proefnemingen laten zich nu in 5 groepen splitsen, te weten:
a.

De veredeling en de verbouw van rijst welke zijn ondergebracht in de afdeling
Landbouwkundig Onderzoek. Deze in de Prins Bernhard Polder gevestigde af
deling houdt zich in hoofdzaak bezig met het zoeken naar betere rijstrassen
en de beste cultuurmethoden bij de verbouw van rijst.

b.

De bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen en de toetsing van de door
het Landbouwkundig Onderzoek aanbevolen cultuurmaatregelen. Dit werk is on
dergebracht in de afdeling Ziekten, Plagen en Onderzoek te Wageningen. Deze
afdeling zoekt naar de meest effectieve middelen en methoden ter bestrijding
van de ziekten, plagen en onkruiden. Dit zal ongetwijfeld leidentot een op
voering van de produktie.

c.

Het onderzoek naar de mogelijkheid van verbouw van andere gewassen dan rijst
ondergebracht in de in 1957 gevormde afdeling Gewassen Onderzoek. Het be-
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schikbaar komen van andere gewassen zou voor Wageningen van groot belang
kunnen zijn. Deze afdeling houdt zich op bescheiden schaal ook reeds bezig
met de problemen verband houdende met de opname van de Surinaamse landbou
wer in het Wageningen bedrijf.
d.

De mechanisatie. Dit is het onderzoek op meer landbouw-technisch
gebied,
waartoe in augustus 1959 onder meer de Werkgroep Mechanisatie Onderzoek weid
samengesteld en ondergebracht bij de afdeling Gewassen Onderzoek. Het onder
zoek beweegt zich vooral op het terrein van de mechanisatie, en is vooral
gericht op verfijning hiervan door - zo nodig - vervanging van werktuigen
en wijziging van werkzaamheden. Dit werk zal moeten bijdragen tot een aan
zienlijke verlaging van de produktiekosten.

e.

Het overige onderzoek. Dit betreft het onderzoek en de proefnemingen, welke
niet tot een der eerder genoemde groepen behoren, zoals de opslag en dro
ging van padi, de verharding van wegen, de huizenbouw en behuizing, de ter
reinverkenningen, de voorbereidende werkzaamheden voor de polderuitbreiding
en dergelijken.

Elk van deze 5 groepen van onderzoek zal in een afzonderlijk hoofdstuk worden
besproken, waarin een overzicht zal worden gegeven van de bereikte resultaten.
Bovendien zal een prognose worden opgemaakt voor het in de komende jaren nood
zakelijk geachte werk.
1.6. HET ONDERZOEK EN DE UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
Het behoeft geen betoog dat de resultaten van het onderzoek het
uitgangspunt
dienen te zijn voor een juiste beoordeling van de uitbreidingsmogelijkheden van
de thans bestaande 6.000 ha grote polder en de daaraan verbonden financiële con
sequenties.
Bij deze beoordeling zal immers in aanmerking worden genomen in hoeverre de rijstproduktie door betere rassen, juistere cultuurmethoden en een succesvollere be
strijding van ziekten en plagen kan worden opgevoerd. Ook de verbouw van andere
gewassen en een verlaging van de kostprijs door een rationele mechanisatie, zou
den de mogelijkheden aanzienlijk verruimen.
Daarnaast spelen nog andere problemen een rol. Dit mag met enkele voorbeelden
worden geïllustreerd. Van belang was de vraag;
Transport van het produkt over water of over land.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden diende men zich allereerst te oriënteren
op de mogelijkheden van wegverharding. Daartoe werd een dijkvak met schelpzand
verhard. Dit maakte het mogelijk om de kosten van aanleg en onderhoud te begro
ten, terwijl tevens kan worden bepaald welke methoden bij deze wegaanleg tot het
beste resultaat leiden.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de bouw van silo's. Een eventuele uitbrei
ding zou tot gevolg hebben dat extra opslagruimte moet worden gebouwd. Hierbij
zou een keuze gedaan moeten worden uit de verticale en horizontale berging.Bei
de methoden hebben hun kenmerkende voor- en nadelen. Daarom werd tot de bouw
van een proefsilo besloten, zodat aan de hand van praktijkgegevens een juiste
keuze kan worden gedaan.
Deze voorbeelden kunnen nog met een aantal andere worden aangevuld.
in hoofdstuk 6 meer gedetailleerd worden behandeld.

Zij zullen

Het zal dus duidelijk zijn dat het onderzoek verder reikte dan enkel laborato
rium- en veldwerk. Het omvatte al die zaken, die een rol spelen bij het opstel
len van de uitbreidingsplannen alsmede voor het verkrijgen van een juist rendabiliteitsbeeld. Daartoe dienden zelfs enkele grotere voorzieningen te worden
getroffen, zoals het graven van kanalen, de bouw van woonruimte voor het per
soneel verbonden aan de onderzoek-afdelingen en b.v. de revisie van draglines.
Zo stond het reeds bij voorbaat vast dat het succes van het onderzoek naar de
mogelijkheid van verbouw van andere gewassen - gegeven het klimaat en de grondgesteldheid - in grote mate afhankelijk is van een doorgevoerde perfectie in de
waterbeheersing.
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Veel van deze voorzieningen en werkzaamheden kunnen, wanneer definitief tot de
aanleg van een tweede polder zou worden overgegaan, als aanloop - werkzaamheden
worden beschouwd.
1.7. DE FINANCIERING VAN HET ONDERZOEK
Het vorenbeschreven onderzoek vergde ongedacht hoge bedragen.
De Nederlandse
Regering ging ermede akkoord dat de mogelijkheden van verdere uitbreiding, zulks
met het oog op een verbetering van het algemene rendabiliteitsbeeld, nader on
derzocht zouden worden. Zij stelde daartoe, op voorstel van de Raad van Beheer,
voor 1957 en 1958 een krediet van 4,8 min gulden beschikbaar. Hiervan was medio
1959 circa 2/3 gedeelte besteed of gecommitteerd. Dit bedrag was bedoeld als
tussentijdse voorziening voor de twee genoemde jaren ter voorbereiding van de
tweede polder. Deze beperkte kosten werden bij schrijven van 25 mei 1956 aan de
Minister van Overzeese Rijksdelen uitvoerig omschreven en als Memorie van Toe
lichting op Ontwerp van Wet 13 augustus 1957 als volgt gespecificeerd:
landbouwkundig onderzoek
Sf
ontwerpkosten en opnamen
aansch. landmeetk. instrumenten
kappen dragline tracé
grondverzet
afwerking dammen
proefvakken wegen
gemaal
proefsilo 1 s
overname 2 zolderbakken
woningen
airstrip aanleg
revisie draglines
onvoorzien

107.300,85.000,2.500,2.500,825.000,112.500,155.000,480.000,300.000,22.500,110.000,35.000,35.000,105.700,-

Sf 2.378.000,Ïïl=â=ll=i222i=
Dit bedrag van 4,8 min gulden zou met resp. ƒ 650.000,-, ƒ 3.150.000,en
ƒ 1.000.000,- over de jaren 1956, 1957 en 1958 worden verdeeld. Om verschillen
de redenen werden diverse posten op een later tijdstip gerealiseerd dan aanvan
kelijk was begroot. Bovendien werd, zoals reeds opgemerkt, een deel van de ter
beschikking gestelde gelden nog niet aangewend. Dit vindt o.m. zijn oorzaak in
het wat later op gang komen van de werkzaamheden van de afdeling Gewassen On
derzoek, in het uitstellen van de silobouw tot medio 1959 en het verschuiven van
bepaalde werkzaamheden, zoals de aanleg van een airstrip, naar een volgend jaar.
Hierbij heeft ook de bestedingsbeperking in Nederland een rol gespeeld.
Van veel groter belang is het feit dat ook verschuivingen binnen de hierboven
gespecificeerde bedragen plaats vonden. Zo vroeg het eigenlijke landbouwkundige
onderzoek veel meer dan in 1956 was geraamd, onder meer:
a. door het onverwacht noodzakelijk gebleken Hoja Bianca- onderzoek.
b. door de tijdelijke aantrekking van een deskundige op het gebied van de boorder
bestrijding.
c. door het vaak virulent optreden van schimmels op de nieuwe rassen, hetgeen
het noodzakelijk maakte, dat aan de verdere uitbouw van de veredelingswerkzaamheden moest worden gewerkt. Zo moest o.m. veel nieuw materiaal
worden
geimporteerd, waaruit in 1959 meer dan 5000 selecties werden verkregen.
Daarbij komt dat de mate van resistentie eerst kan worden bepaald, nadat de
betreffende selectie-nummers enige jaren in een observatie-aanplant of- als
praktijkrassen hebben meegelopen. De continuïteit van het selectiewerk
is
vQor de S.M.L. van onschatbare waarde.
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d. doordat kwam vast te staan dat de grondbewerking nog aanzienlijk zou kunnen
worden verbeterd en goedkoper uitgevoerd, door de toepassing
van
nieuwe
werkmethoden en werktuigen, welke eerst de laatste jaren beschikbaar kwamen.
Hier moge als voorbeeld de spitmachine en het nieuwe type Romeploeg worden
genoemd. De beproeving hiervan was noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de be
strijding van plagen en onkruiden. Nieuwe bestrijdingsmiddelen en -apparaten
openden nieuwe mogelijkheden.
e. doordat zich nieuwe inzichten en ideeën ontwikkelden met betrekking tot de
ontginning en cultuurmethoden. Zo wordt thans onderzocht in hoeverre de voor
de padiverbouw nadelige pegasselaag op andere dan mechanische wijze kan wor
den opgeruimd of omgezet. Dit zou de kosten van ontginning kunnen verlagen.
Verder wordt nagegaan in hoeverre de inzaai, bestrijding en bemesting
nog
kunnen worden gemechaniseerd.
Daartegenover staat dat bepaalde in 1956 noodzakelijk geachte voorzieningen ach
terwege konden blijven. Wij noemen b.v.:
1. de bouw van een extra gemaal. In 1956 werd nog gedacht aan een uitbreiding
tot 15.000 ha, dus 5.000 ha meer dan het meest recente plan, dat nu na een
zeer grondige studie als gewenst wordt voorgesteld. Voor deze 15.000 ha werd
een systeem noodzakelijk geacht, waarbij het bestaande gemaal alleen voor de
watertoevoer en een nieuw te bouwen pompstation voor de ontwatering van het
genoemde areaal zorgt. Voor een uitbreiding van 4.000 ha zou, naar de hui
dige inzichten, met een veel eenvoudiger voorziening volstaan kunnen worden.
Daarom werd van de bouw, waarvoor een bedrag van Sƒ 480.000,- was uitgetrok
ken, afgezien.
2. een deel van het grondverzet en de revisie van draglines.
Doordat de bouw van een extra gemaal niet meer noodzakelijk was, kon ook het
grondverzet aanzienlijk worden beperkt. Hierdoor kon ook de dragline-revisie
tot een veel later tijdstip worden uitgesteld.
Het hierna volgende financiële verslag (op blz. 8) geeft een overzicht van de
verschillende posten van onderzoek, de verdeling van de 4.8 min gulden hier
over, de bestedingen tot en met 1959 en de voor 1960 noodzakelijk geachte
be
dragen. Voor een omschrijving van deze posten en het doel ervan moge verder naar
de volgende hoofdstukken worden verwezen.
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OVERZICHT FINANCIERING VAN HET ONDERZOEK
Uitgaven
t/m 1958

Uitgaven
t/m 1959

Begroot
1960

Uitgaven
t/m 1960

66.191,06

128.786,06

102.775,-

231.561,06

35.278,40

51.883,40
100.000,—
33.910,—

800,-

51.883,40
100.000,—
34.710,—

Destijds
begroot

Af d.Landbouwk.Onderzoek Nickerie
Expl.+ aanschaff.
Afd.Ziekten, Plagen
en onderzoek
Entomol.onderzoek
Hoja Bianca
Lab. Proefbedrijf
Afd. Gewassen.Onderz.
Droge gewassen
Grassen onderz.
Machines G.O.
Inventaris G.O.
Duikers G.O.
Woningen G.O.
Ontginnings pr.

186.701,06
17.122,47

287.021,06
34.642,47
35.000,—
6.450,—
6.630,—
33.600,—
15.900,—

114.670,18.387,8.000,1.000,-

401.691,06
53.029,47
35.000,—
14.450,—
7.630,—
33.600,—
15.900,—

Afd.Mechan.Onderz.
Scraper proef
Spitproef
Spitmach.+ trekk.
Grondbew.proef
Grondbew.machines
Mechan. Onderz.
Machines M.O.
TOTAAL LANDBOUW
KUNDIG ONDERZOEK

25.151,—
2.103,36

43.151,—
6.000,—
46.103,36
5.000,—
35.000,—

3.000,-

64.985,44.800,332.547,35

869.077,35

50.307,93

20.990,-

2.705,75
349.737,26
78.486,64
5.705,88
2.771,65
22.500,—
110.000,—

56.722,93
500,—
2.705,75
349.737,26
78.486,64
5.705,88
299.771,65
22.500,—
110.000,—

TOTAAL OVERIG
ONDERZOEK

622.215,11

926.130,11

24.290,-

TOTAAL GENERAAL
VOOR ONDERZOEK/
UITBREIDING

954.762,46 1.795.207,46

43.151,—
9.000,—
46.103,36
5.000,—
35.000,—
64.985,—
44,800,—

358.417,- 1.227.494,35

107.300,-

Overig Onderzoek
Ontwerpen + opn.
Landm.k. instr.
Tracés
Grondverz.+ dammen
Wegen
Gemaal
Proefsilo
Zolderbakken
Woningen (soc.v.)
Airstrip + vliegt.
Revisie draglines
Onvoorzien

77.712,93
500,—
2.705,75
349.737,26
78.486,64
5.705,88
303.071,65
22.500,—
110.000,—

85.000,2.500,"
2.500,"
937.500,155.000,480.000,300.000,22.500,110.000,35.000,35.000,127.700,-

950.420,11

2.292.700,-

382.707,- 2.177.914,46

2.400.000,"

3.300,-
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H O O F D S T U K

II :

HET LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK

2.1. INLEIDING
Enkele jaren voordat op Wageningen met de rijstcultuur werd begonnen, werd reeds
een aanvang gemaakt met een rijstveredeling en het landbouwkundig onderzoek.
Hiertoe richtte de S.M.L. in 1951 de afdeling Landbouwkundig Onderzoek op, die
nog in hetzelfde jaar met haar activiteiten begon op enkele proefterreinen die
daartoe door de Prins Bernhardpolder ter beschikking werden gesteld.
Een zeer omvangrijke taak wachtte deze afdeling. De Machinale rijstbouw in Suri
name moest immers geheel vanaf de grond worden opgebouwd. Nergens ter wereld
bestond een project zoals het Wageningen-plan, zodat geen gebruik kon
worden
gemaakt van de kennis en ervaring welke men elders op dit gebied had opgedaan.
Alleen in de subtropische gordel kwam een gebied voor waar de machinale rijst
bouw op grote schaal reeds enkele tientallen jaren met succes werd
bedreven,
nl. in enkele zuidelijke staten van Amerika. Gezien het bijzondere karakter van
de bodemgesteldheid en het klimaat van Suriname, is het logisch dat de in Ame
rika ontwikkelde cultuurmethoden hier niet zonder meer kunnen worden toegepast.
Uitgebreid onderzoek was dus noodzakelijk om hier ter plaatse voor de rijst de
juiste cultuurmethoden te ontwikkelen, waarbij uiteraard een zeer nuttig gebruik
werd (en nog steeds wordt) gemaakt van de resultaten van onderzoek en ervaring
in Amerika.
Daarbij kwam nog dat inen evenmin de beschikking had over goede rijstvariëteiten
voor de machinale cultuur. De bevolkingsrassen in Suriname worden nl.
geken
merkt door lang en slap stro, hetgeen het oogsten met maaidorsers
onmogelijk
maakt. Import van rijstrassen met stevig stro en het ontwikkelen van nieuwe en
betere rassen waren dus voor het Wageningen-project een eerste vereiste.
Overzien wij de historie van de afdeling Landbouwkundig Onderzoek, dan
vallen
daarbij twee perioden te onderscheiden. In de eerste periode (1951 - 1956) wa
ren de werkzaamheden in hoofdzaak gericht op het verkrijgen van geschikte ras
sen voor de machinale rijstcultïiur en het onderzoek naar de mogelijkheden
tot
verbouw van tweede gewassen. Daarnaast vond op beperkte schaal
research-werk
plaats op het gebied van de juiste cultuurmethode van het rijstgewas.
Laatst
genoemde werkzaamheden werden echter destijds in hoofdzaak door de Prins Bern
hardpolder uitgevoerd. Met de aanleg van deze proefpolder was in 1949 door het
Welvaartsfonds een aanvang gemaakt.
In de tweede periode (1956 - 1959) kon een bijzonder grote uitbreiding van de
veredelings-werkzaamheden worden gerealiseerd, terwijl op grote schaal het proefveldonderzoek werd geëntameerd. Hierbij werd tevens vanaf 1956 het beheer over
de proefnemingen in de Prins Bernhardpolder aan deze afdeling toevertrouwd.Het
onderzoek over de tweede gewassen werd in deze periode beëindigd, daar hiervoor
door de S.M.L. op Wageningen een speciale afdeling (afd. Gewassen
Onderzoek)
werd gecreëerd. De proefnemingen met.Crotalaria als groenbemester voor de rijst
cultuur werden evenwel op intensieve wijze voortgezet.
Momenteel is het stadium aangebroken waarin de veredelingswerkzaamheden op zeer
grote schaal plaatsvinden. Hierdoor mag met reden worden verwacht, dat op snel
lere wijze nieuwe en betere rassen aan de praktijk ter beschikking kunnen worden
gesteld. Met betrekking tot deze verdere uitbouw van het selectiewerk kan b.v.
worden vermeld, dat in de jaren 1954 - 1955 gewerkt werd met ca. 200 individu
ele lijnen en een tiental kruisings-populaties. In 1958 passeerde dit aantal het
eerste duizendtal, terwijl thans gewerkt'wordt met ca. 5000 individuele lijnen
en ruim 100 populaties.
Wat betreft het onderzoekingswerk inzake de juiste cultuurmethode van de rijst
kan gesteld worden, dat vele proefnemingen dit jaar haar eindfase bereikt heb
ben, zodat hierover slechts aanvullend onderzoek nodig blijft. Over diverse ob
jecten van dit onderzoek werden inmiddels publicaties samengesteld
voor het
tijdschrift "De Surinaamse Landbouw". Het is nu tevens mogelijk om aan de andere
vraagstukken (deels van primaire en deels van secundaire aard) meer aandacht te
besteden en deze op meer uitgebreide schaal in het werkschema op te nemen. Met
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nadruk wensen wij in dit verband naar voren te brengen dat steeds wordt getracht
om by al het onderzoekingswerk er zorg voor te dragen dàt alle facetten hier
van logisch en planmatig gerangschikt zijn in een bepaald stramien en dat'eerst'
dan aan problemen van tweede en derde orde meer aandacht geschonken wordt, in
dien belangrijker vraagstukken grotendeels zyn opgelost. Dit kan slechts
een
doelmatige uitvoering van het research-werk bevorderen, hetgeen de
praktijk
slechts ten goede kan komen.
2.2. DE VEREDELINGS-WERKZAAMHEDEN
2.2.1. Inleiding
Toen in 1950 met de rijstcultuur in de Prins Bernhardpolder werd begonnen,moest
men zich aanvankelijk geheel behelpen met rassen welke hier bepaald slecht
of
minder goed voldeden. In de eerste jaren werd daardoor nog een gedeelte van het
areaal ingezaaid met Skrivimankoti (een bevolkingsras): een zeer legergevoelige
variëteit met slechte korrel-eigenschappen. De grote moeilijkheden welke deze
soort en andere legergevoelige rassen voor de machinale oogst opleverden, had
den tot gevolg dat het areaal dat met Amerikaanse rassen werd ingezaaid (stijf
stro), vrij snel in omvang toenam. Ook ten aanzien van de kwal'iteit van het produkt was dit een belangrijke vooruitgang. De opbrengsten lieten echter nogal te
wensen over.
Dank zij het pionierswerk dat Ir. A.D. van Dijk te Nickerie verricht heeft op het
gebied van de rijstselectie, konden in een vrij kort tijdsbestek een aantal ras
sen worden gekweekt die, zowel uit het oogpunt van korrelkwaliteit als van ge
schiktheid voor de machinale landbouw, goed voldeden. In vergelijking met het
toen bestaande rassen-sortiment was dit een bijzonder grote vooruitgang, waar
van het Wageningen-project dadelijk kon profiteren. In 1953 introduceerde
het
Landbouwproefstation nl. het ras Dima, dat in zeer korte tijd een
dominerende
plaats onder de rassen innam. In 1954 en 1956 volgden daarna enkele rassen van
deze afdeling, waarvan wij met name Nickerie en SML 80/3/1/5/5 willen noemen.
Met deze rassen waren de selectiemogelijkheden in het Van Dijk-materiaal nagenoeg
geheel uitgeput.
In 1958 brak vervolgens een nieuwe periode aan, waarin weer een
rassen konden worden geïntroduceerd.

aantal betere

2.2.2. Doelstelling
Zonder daarbij in details te vervallen, volgen hieronder enkele belangrijke ei
genschappen, waaraan bij de selectie bijzondere zorg wordt besteed:
1. hoge produktie
2. hoogwaardige kwaliteit (export-rijst)
3. ziekte-resistentie
4. stevig stro
5. geschiktheid voor verbouw als hoofd- én als
tussen-gewas
6. gewenste groeiduur (o.a. voor de najaars-inzaai)
7. goede dorskwaliteit
8. gladheid van stro en korrel (minder slijtage aan
maaidorsers en bij de verwerking)
Het zal duidelijk zijn dat het haast onmogelijk is om een ras te ontwikkelen dat
aan alle eisen voldoet. liet veredelingswerk kan dan ook het beste worden om
schreven door: het doelbewust kweken van rassen welke in één of meerdere
op
zichten beter zijn dan de thans bestaande variëteiten. De waarde van een ras is
dan ook ten dele een relatief begrip en wordt verder in sterke mate
bepaald
door het doel waarvoor, en de omstandigheden waaronder de verbouw plaatsvindt.
Naarmate het selectiemateriaal zich uitbreidt, mag redelijkerwijze worden ver
wacht dat de kansen toenemen om nieuwe rassen te kweken, welke in meerdere op
zichten beter voldoen dan de bestaande. Niettemin blijft elk ras het compromis
van een serie goede en minder gewenste eigenschappen. Voor de praktyk is het
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daarom van bijzonder groot belang dat beschikt wordt over een serie rassen waar
van bekend is onder welke omstandigheden elk ras moet worden verbouwd
om in
vergelijking met de andere variëteiten de hoogste produkties te geven. Slechts
op deze wijze kan van een bepaald areaal het meeste profijt worden verwacht.
Wijzigingen in de cultuurmethoden en de grondgesteldheid, het optreden van nieuwe
ziekten, e.d. impliceren eveneens dat het veredelingswerk een continue arbeid
is.
2.2.3. Huidige stand van zaken en vooruitzichten voor de toekomst
In het algemeen kan worden gesteld dat de bestaande rassen voor de
machinale
rijstbouw vele gunstige eigenschappen bezitten, doch dat zij stuk voor stuk nog
aan één groot gebrek lijden, nl. hun vatbaarheid voor bepaalde schimmelziekten.
Het is vooral deze gevoeligheid voor ziekten, die elk jaar weer (bij het ene ras
nu eens meer, dan weer eens minder) vrij aanzienlijke opbrengst- verminderingen
veroorzaakt.
Ondanks het feit dat de aantasting door schimmels in bepaalde gevallen van se
cundaire aard is en in de hand wordt gewerkt door slechte groei-omstandigheden
voor het gewas, is het schimmelvraagstuk een zeer urgent probleem.
Dit kan
slechts definitief worden opgelost door de selectie van resistente rassen. Dit
punt vormt dan ook reeds gedurende meerdere jaren één van de belangrijkste se
lectie-oogmerken. De tekenen wijzer er op dat op dit gebied binnen afzienbare
tijd belangrijke vorderingen zullen worden gemaakt.
In 1958 werden van een tweetal nieuwe rassen (SML 77a en 81b)beperkte hoeveel
heden zaaizaad aan de praktijk ter beschikking gesteld, waarmee dit jaar de eer
ste velden werden ingezaaid. Beide rassen bezitten een hoog producerend vermo
gen (een belangrijke meeropbrengst t.o.v. de bestaande rassen), terwijl eveneens
mag worden verwacht dat zij ook een vrij grote mate van schimmelresistentie zul
len vertonen. Gedurende de jaren dat deze variëteiten in rassenproeven werden
getest, zijn de resultaten n.l. bijzonder hoopgevend geweest, zodat beide soor
ten nu als praktijkrassen een verdere toetsing ondergaan.
Voor de najaarsaanplant van 1959 konden eveneens een tweetal nieuwe lijnen voor
een verdere beproeving op praktijkschaal worden geïntroduceerd. De gevoeligheid
voor schimmels was tot nu toe bepaald gering te noemen, terwijl de produktie in
rassenproeven aanzienlijk hoger lag dan die van de standaard-rassen.
Tevens kan in dit verband worden vermeld dat momenteel weer een nieuw ras door
selectie is verkregen, waarvan in maart 1960 het eerste zaaizaad ter beschik
king van de praktijk komt. Deze nieuwe lijn blinkt tot nu toe uit door een zeer
goede korrelkwaliteit en geringe vatbaarheid voor schimmelziekten.
Hoewel er altijd een reële kans blijft bestaan dat bij de verbouw van een nieuw
ras op grote schaal een bepaalde schimmel zich "aanpast" aan deze nieuwe rijst
soort, waardoor dit ras na verloop van tijd weer uit de circulatie moet worden
genomen, menen wij toch dat wij ten aanzien van de selectie op schimmelresisten
tie optimistisch mogen zijn. De beste waarborg hiervoor is een zo breed mogelij
ke selectiebasis, waardoor op alle eigenschappen strenger kan worden geselec
teerd.
Het spreekt voor zich zelf dat ook aan de verbetering van de andere eigenschap
pen van de rassen zoveel mogelijk zorg wordt besteed. Verder wordt er doelbe
wust naar gestreefd om ook rassen te ontwikkelen, die bij uitstek geschikt zijn
om onder speciale omstandigheden te worden verbouwd.
Het onderzoek naar de kook-, smaak- en andere eigenschappen van het geslepen
produkt zal in de komende jaren tevens worden geintensiveerd. Vooruitlopend op
dit onderzoek zullen ultimo 1959 een serie rijstmonsters naar het proefstation
in Texas worden gezonden om daar zo uitgebreid mogelijk op hun merites te wor
den onderzocht.
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2.2.4. De resistentie-selectie tegen de Ho.ja Bianca ziekte
Zoals bekend verondersteld mag worden, werd deze ziekte medio 1958 voor de eer
ste maal waargenomen in de Prins Bernhardpolder en in verschillende bevolkings
polders van Nickerie. Zij beperkte zich toen tot sporadisch; voorkomende
zieke
planten tussen het rijstgewas. In de najaarsaanplant van 1958/1959 konden geen
viruszieke rijstplanten worden waargenomen, doch wel viel een vrij sterke
ver
spreiding over bepaalde wilde grassen te constateren. In de hoofdaanplant van
1959 heeft deze ziekte zich verder uitgebreid, waarbij t.o.v. 1958 een vermeer
deringsfactor van circa 2-3 werd waargenomen. Niettemin maakt het aantal zie
ke planten per oppervlakte-eenheid nog steeds een zeer miniem percentage t.o.v.
het aantal gezonde planten uit. Hoe deze virusziekte zich hier verder zal uit
breiden valt moeilijk te voorspellen, doch voor de eerstkomende jaren is geen
opbrengstderving van enige omvang te verwachten. Alles wijst er op
dat
deze
ziekte hier in een zeer vroeg stadium is ontdekt, waardoor vroegtijdig kon wor
den begonnen met het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen.
Reeds in december 1957 werden door de S.M.L. twee deskundigen naar
Venezuela
gezonden voor een nadere bestudering van deze ziekte. Medio 1958 en 1959 werd
nogmaals een bezoek gebracht aan Venezuela voor een nadere oriëntering en een
zo goed mogelijke samenwerking. In het voorjaar van 1958 is een vrij groot aan
tal rassen van de S.M.L. en het Landbouwproefstation naar dit land gezonden,
die aldaar in twee besmette gebieden op hun resistentie werden onderzocht. De
ze proeven hebben nog niet veel positieve resultaten opgeleverd, omdat zowel in
1958 als in 1959 deze ziekte daar niet van een betekenende omvang is geweest.
In 1960 worden deze resistentie-proeven daarom opnieuw geëntameerd.
Niettegenstaande onze geringe kennis op dit gebied, wordt - in zeer nauwe sa
menwerking met het Landbouwproefstation - bijzonder veel aandacht geschonken aan
de import en vermeerdering van resistente rassen. Ook voor de veredeling vormt
de resistentie-selectie tegen de Hoja Bianca weer een geheel nieuw aspect. Op
grote schaal worden kruisingen en terugkruisingen verricht om de basis van de
resistentie-veredeling zo sterk mogelijk te verbreden.
In de velden vinden nauwkeurige tellingen en observaties plaats om de verdere
uitbreiding van dezfe virusziekte zo goed mogelijk in het oog te houden, waarbij
tevens nauwlettend aandacht wordt geschonken aan optredende rasverschillen. Zo
andere
bleek zowel in 1958 als dit jaar b.v. dat Dima gevoeliger was dan de
rassen. Deze kennis is voor de uitvoering van het kruisingswerk van grote be
tekenis.
Het voorkomen van Hoja Bianca is op het Wageningen project tot nu toe niet ge
constateerd.
2.2.5. De instandhouding en de zaaizaad-voorziening
Naast de toetsing in rassenproeven worden de nieuwe rassen in speciale veld
proeven opgenomen om meerdere gegevens te verzamelen o.a. over de kwaliteit van
het produkt en om verder na te gaan onder welke omstandigheden deze rassen tot
maximale produlcties in staat zijn. Naarmate deze nieuwe variëteiten meerdere ma
len op verschillende wijzen zijn uitgeprobeerd, kan ook de verbouw in de praktijk
op grotere schaal met meer succes plaatsvinden.
Tot de taak van deze afdeling behoort ook de instandhouding van de rassen en de
regelmatige levering van elite zaaizaad. Ter verkrijging van een zo hoog mogelij
ke graad van zuiverheid wordt hierby steeds.de overplant-methode toegepast.
2.3. HET LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK
2.3.1. Inleiding
In de periode van 1950 - 1954 vonden in de Prins Bernhardpolder grote verschui
vingen plaats in het rassensortiment, terwijl ook de cultuurmethode in die ja
ren zeer ingrijpende wijzigingen onderging. Zo moest b.v. een goede methode voor
de natte grondbewerking worden ontwikkeld, terwijl daarnaast de inzaai in water
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noodzakelijk werd voor een effectieve bestrijding van grassen en andere onkrui
den in het rijstgewas. Een en ander leidde er toe dat het onderzoek in die jaren
meer het stempel droeg van uitgebreid oriënterend werk, omdat met alle beschik
bare middelen moest worden getracht om de cultuurmethode van rijst zo snel mogelyk in grote lijnen vast te stellen.
Vanaf 1955 kon het onderzoekingswerk evenwel veel systematischer en op uitge
breider schaal plaatsvinden. Tevens werd toen het onderzoek van deze afdeling
en dat van de Prins Bernhardpolder in sterke mate gecoördineerd. Daarnaast was
het noodzakelijk dat GJJ Wageningen in die jaren ook nog vele veldproeven moesten
worden genomen op grond van het feit dat er elk jaar weer grote stukken
cul
tuurgrond werden opgeleverd en er in de polder zeer reële produktie-verschillen
voorkwamen die hun oorzaak o.a. vonden in de soort van oerbegroeiing, de dikte
van de pegasselaag, de tijd en wijze van ontginning, etc.
Sinds enkele jaren vindt het onderzoekingswerk, dat betrekking heeft op de ac
tiviteiten tussen de inzaai en de oogst, voornamelijk op deze afdeling plaats.
Het onderzoek inzake de bestrijding van ziekten en plagen daarentegen wordt na
genoeg geheel op de daartoe meest geëigende plaats, nl. Wageningen uitgevoerd.
Voor wat betreft de overige objecten - zoals b.v. het onderzoek naar de meest
geschikte werktuigen en machines, de grondbewerking, de vruchtopvolging, e.d.levert de Prins Bernhardpolder uitstekend werk. Grote vorderingen werden b.v.
hier de laatste jaren gemaakt op het gebied van een beter en doelmatiger
ge
bruik van bepaalde machines en werktuigen, een meer rationele ' grondbewerking
en de gedeeltelijke vervanging van rupstrekkers door lichte wieltrekkers. Wage
ningen, die hiervoor nog'haar specifieke problemen heeft, richtte voor dit doel
in 1959 de Werkgroep Mechanisatie Onderzoek op.
In het onderstaande zullen wij ons echter beperken tot de speciale werkzaamhe
den van de afdeling Landbouwkundig Onderzoek, waarbij wij alleen de belangrijkste
aspecten aan een beschouwing zullen onderwerpen.
2.3.2. De optimale zaaidichtheid
Dank zij een veelomvattend proefveldonderzoek gedurende de laatste vier jaren,
werpt dit vraagstuk voor de praktijk nagenoeg geen problemen meer op. De belang
rijkste factoren welke de optimale zaaidichtheid bepalen zijn nu in
voldoende
mate bekend. Zo dient de hoeveelheid zaaizaad per ha steeds afgestemd te worden
op de vruchtbaarheid van de grond, de condities van het zaaibed, de kwaliteit
en kwantiteit van het irrigatiewater, etc. Op zeer overtuigende wijze is verder
uit dit onderzoek gebleken dat een uniforme stand van het gewas van een niet te
onderschatten betekenis is voor de opbrengst, terwijl dit tevens de kwaliteit
van het graan ten goede komt. De verdeling van het zaaizaad moet steeds zodanig
zijn dat overal een regelmatige stand van het gewas verwacht mag worden.
Aanvullend onderzoek over dit onderwerp blijft ook in de toekomst noodzakelijk,
aangezien verschillende rassen ten aanzien hiervan vaak op verschillende wijzen
reageren. Evenals gedurende de laatste jaren het geval was, vindt dit onderzoek
plaats in combinatie met bepaalde stikstofgiften, waarbij het - door een bepaal
de bemonsteringstechniek - tevens mogelijk is om tot een goede.opbrengst-analyse
van het gewas te geraken. Speciaal ook ten aanzien van de veredelingswerkzaamheden moet de kennis van deze opbrengst-bepalende factoren van grote betekenis
worden geacht. Dit onderzoek heeft inmiddels zeer interessante gegevens opge
leverd en wordt verder voortgezet.
2.3.3. Waterverbruik en waterregeling
Hoewel de waterhoogte op het veld primair bezien moet worden vanuit het oogpunt
van een effectieve onkruidbestrijding, hebben de proefnemingen toch wel op dui
delijke wijzeVaangetoond dat men zeer voorzichtig dient te zijn met hoge water
standen. Nu kan het rijstgewas weliswaar vrij veel water verdragen, doch in het
algemeen kon duidelijk worden vastgesteld dat een te hoge waterstand een reeks
ongunstige factoren voor de rijstplant in het leven roept, zodat aan manipula
ties met het irrigatiewater de uiterste zorg moet worden besteed, teneinde de

groei van het gewas zo gunstig mogelijk te doen verlopen.
Hoewel er speciaal in de laatste jaren veel proefnemingen zijn verricht m.b.t.
de invloed van de waterhoogte op de groei en opbrengst van het gewas - waarvan
de resultaten onlangs zijn gepubliceerd - wordt niettemin sterk de noodzakelijk
heid gevoeld om over deze waterkwestie nog meerdere speciale proeven te nemen.
Zo kan b.v. de vraag hoeveel water een rijstgewas (vanaf de grondbewerking tot
de oogst) nodig heeft, nog niet beantwoord worden.
Teneinde tot een zo doelmatig mogelijk waterverbruik te komen en om na te gaan
welke voor- en nadelen verbonden zijn aan bepaalde manipulaties met het water,
wordt het noodzakelijk geacht om in 1960 dit onderzoekingswerk met behulp van
een grote serie bakken te entameren. Ook vanuit het oogpunt van een zo ratio
neel mogelijk bedrijfsbeheer moeten deze proefnemingen van bijzonder groot belang
worden geacht.
2.3.4. De chemische onkruidbestrijding
Het vraagstuk van de chemische onkruidbestrijding is reeds jaren geleden
(in
samenwerking met de Prins Bernhardpolder) tot een goede en praktische oplossing
gebracht en schept dan ook weinig problemen meer. Mede door een verdere egali
satie van de velden en de toepassing van steeds betere cultuurmethoden,
mag
worden verwacht dat dit vraagstuk in de toekomst steeds minder zorg zal verei
sen.
Onlangs is dit onderzoek weer ten dele ter hand genomen, waarbij bleek,,dat het
verschillende voordelen oplevert om deze bestrijding enkele weken eerder uit te
voeren. Oriënterend onderzoek inzake een gecombineerde vroegtijdige bespuiting
met een weedkiller en een insecticide met een langdurige nawerking, gaf even
eens hoopgevende resultaten. Voortgezet onderzoek in deze richting moet bepaald
wenselijk worden geacht.
2.3.5. De bemesting van het rijstgewas
Het bemestingsonderzoek dat voornamelijk in de jaren 1956 - 1959 op grote schaal
plaatsvond, heeft bijzonder belangrijke resultaten afgeworpen. Momenteel is dit
werk dan ook zo ver gevorderd dat alle belangrijke vraagstukken welke hierop be
trekking hebben, zoals b.v. de juiste tijdstippen van overbemesting, de verde
ling van de mestgiften over deze aanwendingstijden en de juiste toedieningsme
thode van de stikstof, in voldoende mate zijn opgelost. Met uitzondering van de
resultaten van de meest recente onderzoekingen werden alle waarnemingen vast
gelegd in een artikel in "De Surinaamse Landbouw". Voortgezet onderzoek (o.a.
rasverschillen met betrekking tot de stikstofbemesting) op beperkte , schaal
blijft noodzakelijk, terwijl voorts bepaalde aspecten van de stikstofbemesting nog
nader onderzocht dienen te worden.
Gedurende de laatste seizoenen wordt behalve met Zwavelzure Ammoniak ook ge
werkt met ureum (een zeer hoogwaardige N-meststof). Indien het onderzoek, dat
door de Prins Bernhardpolder wordt verricht, om deze meststof machinaal uit te
strooien, mocht slagen, zou hierdoor een aanzienlijke arbeidsbesparing verkre
gen kunnen worden.
Veeljarige proefnemingen met fosfaat en kalimeststoffen hebben tot nu toe geen
rendabele meeropbrengsten te zien gegeven. Aangezien ook niet verwacht mag wor
den dat in dit opzicht in de naaste toekomst successen vallen te boeken, wordt
dit onderzoek in hoofdzaak in enkele permanente proeven voortgezet.
Wel ligt
het in de bedoeling om in 1960 te beginnen met proefnemingen inzake het effect
van bepaalde sporen-elementen, om te proberen de produktie van het rijstgewas
in speciale gevallen te verhogen.
2.3.6. Het juiste tijdstip van de oogst
Het is van grote betekenis dat de oogst van het gewas plaats vindt op het tijd
stip waarbij de korrels in het juiste rijpingsstadium verkeren. Zowel bij een te
vroege als een te late oogst ontstaat er nl. meer breuk in het produkt,hetgeen
een achteruitgang van kwaliteit betekent.
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Sinds 1956 vindt een omvangrijk onderzoek plaats om de invloed van het tijdstip
van de oogst op het crack- en breukgehalte en op andere eigenschappen van de
verschillende rassen na te gaan. Over de resultaten van de eerste onderzoekin
gen op dit gebied werden enkele publicaties samengesteld voor "De Surinaamsche
Landbouw". Naderhand werden ook de twee belangrijkste
bevólkingsrassen
van
Nickerie in dit onderzoek betrokken.
Uit deze proefnemingen is op duidelijke wijze naar voren gekomen, dat het vocht
gehalte van het graan de juiste maatstaf is voor de oogstbaarheid van het ge
was. Het bleek hierbij dat bij een vochtgehalte van 19 - 21$ de optimale oogst
tijd is aangebroken.
Bij deze onderzoekingen is de proefopzet zodanig gekozen dat het tevens mogelijk
is om de nieuwe rassen op nauwkeurige wijze te toetsen op hun gevoeligheid voor
breuk. Het spreekt vanzelf datt ook tijdens het selectiewerk aan de factor kwa
liteit veel aandacht wordt geschonken, doch de hierbij gevolgde methode levert
geen exact cijfermateriaal op om de gevoeligheid voor breuk van de veelbelovende
nieuwe rassen nauwkeurig te kunnen vaststellen. Onderzoek hiernaar is en blijft
nodig in speciale veldproeven.
2.3.7. De vruchtwisseling
In 1954 werd in de Prins Bernhardpolder een nieuw aspect van de,vruchtwisseling
ontdekt, die het mogelijk maakt om de padi-opbrengst van het hoofdgewas te ver
groten, nl. de natte braak. Deze methode houdt in dat een serie droge braakvelden in de maanden december - februari een natte grondbewerking krijgen en ver
volgens gedurende enkele maanden onder een diepe laag water worden gezet.
Op
overtuigende wijze is hierby gebleken dat door deze methode hogere opbrengsten
kunnen worden verkregen en dat de onkosten per ha geringer zijn dan
die voor
velden welke een gewone droge braak hebben ondergaan. Een belangrijk nevenvoor
deel is tevens dat een gedeelte van het areaal enkele maanden vroeger zaaiklaar>
gemaakt kan worden, waardoor een betere werkverdeling ontstaat en de mogelijk
heid geschapen wordt om een groter deel van het areaal met een tussengewas rijst
in te zaaien. In de Prins Bernhardpolder wordt deze methode - indien
in het
voorjaar voldoende water beschikbaar is - dan ook reeds met succes toegepast.
Op Wageningen dateren de proefnemingen met de natte braak van een latere tijd,
waarbij redelijke successen werden verkregen. Bepaalde feiten wijzen er hierbij
op, dat deze natte braakmethode voornamelijk op reeds langer in cultuur zijnde
gronden zijn gunstige werking uitoefent. Aanvullend onderzoek over deze methode
vindt plaats in de vruchtwisselingsproeven en op praktijkkavels.
Van buitengewoon grote betekenis voor de rijstcultuur is echter de verbouw van
groenbemesters. Bij het onderzoek dat hierover heeft plaats gevonden, is de leguminoos Crotalaria quinquefolia naar voren gekomen, met welk gewas sinds 1956
op grote schaal proefnemingen zijn uitgevoerd die bijzonder gunstige resultaten
hebben opgeleverd. De resultaten welke tot nu toe met dit gewas zijn behaald en onlangs werden gepubliceerd in "De Surinaamsche Landbouw" - illustreren niet
alleen op duidelijke wijze de gunstige invloed van deze groenbemester op de groei
en opbrengst van het daaropvolgende rijstgewas, doch houden tevens de waarschu
wing in om dit gewas niet op jonge vruchtbare gronden te verbouwen. Het risico
dat het rijstgewas zich vegetatief te sterk gaat ontwikkelen wat dan
gepaard
gaat met een daling van de produktie wordt hier te groot.
Voorshands is dan ook nog wel enige voorzichtigheid geboden bij de verbouw van
Crotalaria. Voor reeds langer in cultuur zijnde gronden biedt deze groenbemester
momenteel al zeer goede mogelijkheden. De proefnemingen met dit gewas worden dan
ook op ruime schaal voortgezet.
Het feit dat zowel hier als op Wageningen uit enkele oriënterende proeven ge
bleken is dat Crotalaria dankbaar kan zijn voor een fosfaatbemesting, wijst er
op dat het op P-arme gronden verantwoord kan zijn om het rijstgewas op deze ma
nier indirect van fosfaat te voorzien.
Sinds 1958 worden door het Landbouwproefstation ook proeven genomen
met deze
groenbemester op de arme bevolkings-rijstgronden in het district Suriname. Deze

eerste proefnemingen waren alleszins hoopvol, zodat het onderzoek ook in die
richting wordt voortgezet. Er hestaat dus een reële kans dat de verbouw
van
Crotalaria niet alleen de machinale rijstbouw, doch ook de rijstcultuur van de
kleine landbouwers ten goede zal komen.
Nadat de gronden enkele jaren in cultuur zijn, kan l/4 tot l/3 deel van het are
aal in oktober - november voor de tweede keer met rijst worden ingezaaid.
Be
zien vanuit het standpunt van de algehele bedrijfseconomie moet een verantwoorde
uitbreiding van dit tussengewas van groot belang worden geacht.
Bij een nog
sterkere uitbreiding van het areaal met een "tweede gewas" padi doen zich ech
ter bepaalde problemen van technische en 1 andbouwlrundige aard voor, waarbij wij
ons hier tot het laatstgenoemde vraagstuk zullen beperken.
Het kernprobleem van deze kwestie is wel de opbrengstdaling die het "tweede ge
was padi" teweeg brengt bij het daaropvolgende hoofdgewas. Deze ongunstige wer
king neemt toe naarmate de periode tussen de oogst en de nieuwe inzaai korter
is, zodat de beste remedie hiertegen de selectie van rassen met een
kortere
groeiduur is. Mede als onderdeel van de resistentie-selectie tegen de
Hoja
Bianca werd hiermee in 1958 een aanvang gemaakt.
De op grond van ervaring verkregen wetenschap wijst verder sterk in de richting
van een aanmerkelijke vermindering van deze nadelige invloed, wanneer
na
de
oogst van het tussengewas een droge grondbewerking kan worden uitgevoerd waar
door de grond,weer kan aereren. Verkeren deze gronden nl. te lang in een gere
duceerde toestand, dan veroorzaakt dit een bijzonder schrale groei van het vol
gende rijstgewas doordat zich in de bodem toxische verschijnselen gaan openbaren.
Op duidelijke wijze is echter de laatste jaren wel gebleken dat bepaalde rassen
in bijzondere mate geschikt zijn om onder deze omstandigheden verbouwd te worden,
waardoor de mogelijkheid bestaat om door een verantwoorde rassenkeuze deze on
gunstige werking aanmerkelijk te beperken. Ook bij de veredeling wordt veel aan
dacht besteed aan het verkrygen van rassen welke beter geschikt zijn voor ver
bouw onder deze ongunstige omstandigheden. Met reden verwachten wij dat hier op
korte termijn belangrijke resultaten te boeken vallen o.a. door de verbouw van
het nieuwe ras SML 81b.
Tevens zal dit probleem van de andere zijde benaderd worden door de mogelijkhe
den na te gaan op welke wijze de ongunstig verlopende chemische reacties in de
grond in betere banen geleid kunnen worden en de toxische verschijnselen kunnen
worden opgeheven. Hiertoe zullen in 1960 een tweetal veldproeven worden aan
gelegd, terwijl voorts dit onderzoek wellicht ook in een bakkenproef zal worden
uitgevoerd. Opgemerkt kan worden dat het hierboven
omschreven
verschijnsel
van tijdelijke aard is.
Het geheel overziende, blijkt onze kennis omtrent het gebruik van groenbemester^
natte dan wel droge braakmethoden, groot genoeg om de grond in een goede con
ditie te houden.
Nickerie, november 1959

Ir. H.ten Have
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H O O F D S T U K

III :

HET ONDERZOEK VAN D E ZIEKTEN E N PLAGEN

3.1. INLEIDING
Tengevolge van het in record tempo omvormen van 6.000 ha bos- en moerasland in
cultuurland, ontstonden - zoals in pas geopende terreinen is te verwachten veel schadelijke faktoren op het gebied van ziekten en plagen.
Het ontstaan van deze schadelijke faktoren is te verklaren aan de hand van de in
de biologie zo bekende begrippen biocoenose (iedere samenleving van verschil
lende soorten planten en dieren op een bepaald substraat), biotoop
(topogra
fisch bepaalde levensruimte, waarin een biocoenose leeft) en biologisch even
wicht (de dichtheid van populaties die van jaar tot jaar binnen zekere normale
grenzen schommelt). Het is dus zonder meer duidelijk dat de ontwatering en ont
bossing van 6.000 ha bos- en moerasland, alsmede de aanplant van een cultuur
gewas, een zodanige biologische verandering hebben teweeggebracht, dat er zich
niet direct voorziene omstandigheden hebben voorgedaan in de vorm van het ex
plosief op de voorgrond treden van bepaalde voor de rijst schadelijke schimmels,
insecten en onkruiden.
De monocultuur van rijst is er mede oorzaak van dat er zich een biocoenose heeft
ontwikkeld, die in de rijst een permanent karakter draagt van ziekte, plaag en
schadelijk onkruid. Dit vraagstuk vormde in de loop der ontwikkeling van de pol
der een probleem, hetwelk enerzijds kan worden ondervangen door teelt van re
sistente rassen en anderzijds door het aanwenden van directe of indirecte be
strijdingsmaatregelen.
Om welke vorm van bestrijding dan ook te kunnen toepassen, is het noodzakelijk
dat er een grondige studie wordt gemaakt van de biologie van de parasiet met
betrekking tot de biologie van het cultuurgewas. Noodzakelijk, omdat het effect
van bestrijding wordt bepaald door het moment waarop de bestrijding wordt toege
past.
Aangezien de werkzaamheden op het gebied der ziekten en plagen steeds in be
langrijkheid toenamen, werd begin 1958 een afzonderlijke tak van dienst ingesteld.
Deze dienst is thans ondergebracht in het medio 1959 gereed gekomen laborato
rium.
3.2. DE STAND VAN HET ONDERZOEK
3.2.1. De schimmels
3.2.1.1. Voorgeschiedenis. Om een indruk te krijgen van de grootte van dit fytopathologisch probleem zal de historie van de optredende
schimmel
ziekten in het kort worden weergegeven.
In 1954 werd in de Wageningen-polder voor het eerst padi gezaaid en
wel op 450 ha. De verbouwde rassen waren Bluebonnet en Rexoro,
die
zwaar werden aangetast door schimmels. Bluebonnet was extreem gevoe
lig voor Piricularia oryzae ("rotten neck" ziekte) en Rexoro voor Cercospora oryzae (blad- en halmziekte) en in mindere mate ook voor Piri
cularia. Diverse kavels hadden een opbrengstderving van ca 1.500 kg/ha.
Het was een zeer gelukkige omstandigheid dat einde 1953 door het Land
bouwproefstation het nieuwe ras Dima werd geïntroduceerd, welk ras re
latief ongevoelig bleek voor Piricularia en Cercospora.
In 1955 kon toen vrijwel het gehele areaal met Dima worden ingezaaid.
Het gewas was relatief gezond en de produkties waren goed. Wel was ko
men vast te staan dat Dima gevoelig is voor Helminthosporium.
In 1956 werd echter het merendeel van de Dima aanplant (4.000 ha) zeer
zwaar aangetast door Helminthosporium. De schade werd geraamd op 20 30 'Jo van de produktie.

In de verspreid in de polder aangelegde rassenproefvelden kwamen weer
nieuwe rassen naar voren, zoals Nickerie, SML 80/3/l/5/5 en SML/â/l/6
/7, die resistent bleken tegen Helminthosporium.
Teneinde een risico-verdeling te krijgen, werd in 1957 het areaal in
gezaaid, met Dima en bovengenoemde rassen. Het was teleurstellend te
moeten constateren dat de 80-no1 s en in mindere mate ook Nickerie ge
voeligheid vertoonden voor Cercospora en Piricularia. Hierbij dient te
worden vermeld dat de cultuuromstandigheden van de 80-no's zeer on
gunstig waren (late inzaai 2e gewas-kavels).
In 1958 bestond de aanplant uit Dima, Nickerie en SML 8O/3/1/5/5. Het
ras SML 80/3/l/6/7 was inmiddels mede door andere ongunstige eigen
schappen van de lijst geschrapt. Ofschoon de cultuuromstandigheden voor
8O/3/I/5/5 zeer gunstig waren, werd een deel van de aanplant zeer ern
stig geïnfecteerd door Cercospora. De rassenproefvelden vertoonden op
nieuw twee nieuwe veelbelovende rassen. Dit waren de no's 77a (SML)
en SML 81b.
In 1959 werden deze twee rassen op praktijkschaal getoetst. Terwijl SML
81b in hoge mate schimmelresistentie vertoonde, bleek SML 77a schimme lgevoelig te zijn.
Uit het bovenstaande blijkt dus duidelijk, dat nimmer in een kort tijds
bestek kan worden beoordeeld of een ras resistentie bezit. De voor
waarden voor het optreden van schimmelziekten kunnen van jaar tot jaar
zeer verschillen. Bovendien bestaat het gevaar dat de parasiet zich na
verloop van tijd aanpast aan het gewas of dat er één of meerdere meer
virulente schimmelrassen ontstaan.
3\2.1.2. Bestrijdingsonderzoek. Japan is het enige land waar wordt onderzocht of
in de praktijk directe of indirecte bestrijding kan worden toegepast. De
geheimhouding der Japanse onderzoekers is een algemeen bekend feit,
zodat gegevens over dit onderzoek ontbreken.
De mogelijkheid om in de Wageningen-polder directe of indirecte bestrij
dingsmaatregelen te treffen, werd in oriënterende proefnemingen nader
onderzocht.
a. Directe bestrijding. Proefnemingen in 1957 en 1958 met verschillende
fungiciden leverden niet de verwachting op dat het toepassen van
chemische middelen voorshands in de praktijk zal kunnen worden uit
gevoerd.
b. Indirecte bestrijding
1. Het verlagen van het infectieniveau van de parasiet. Dit
kan
o.a. geschieden door het gebruik van ontsmet zaad, alsmede door
het opruimen van infectiehaarden, zoals stro, opslag van padi
en waardplanten.
Het ontsmetten van zaaizaad wordt reeds enkele jaren toegepast,
tevens met het doel om het kiempercentage te verhogen (zaad- en
bodemschimmel). Het opruimen van infectiehaarden is door de be
staande cultuurmethode slechts ten dele uitvoerbaar.
2. Het verhogen van het resistentie-niveau van het gewas
verlagen van het gevoeligheidsniveau.

c.q. het

Volgens de literatuur kunnen fosfaat en kalibemesting de resistentie van
de plant verhogen. In de Wageningen-polder werd dit nagegaan aan de hand
van waarnemingen in de permanente kali-, fosfaat- en kalkbemestingsproeven. Verschillen in schimmelgevoeligheid werden echter niet geconsta
teerd. Voor wat betreft de stikstofbemesting werden in proeven aanwij
zingen verkregen dat stikstof naar gelang van de groei van het gewas,
de gevoeligheid zowel kan verlagen als verhogen.
Schraalheid en geilheid, die bepaald worden door faktoren zoals

bodem
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vruchtbaarheid, plantdichtheid en stikstofbemesting, zijn de uiterste
grenzen van gevoeligheid van het gewas. De minimale gevoeligheid is het
punt waar deze twee grenzen elkaar ontmoeten; dit punt zal voor elk
ras anders liggen. Het is dus nodig te weten onder welke groei-omstandigheden de gevoeligheid van een ras het minst is.
Waarnemingen in
proef- en praktijkvelden zullen meer inzicht geven in deze vormvan re
sistentie, die in de fytopathologie wordt aangeduid als "disease en
durance".
3.2.2. De plagen
De plagen van rijst in de Wageningen-polder, zoals hoorders, Delphaciden, Jassiden, wantsen en rupsen traden in verschillende jaren met afwisselende hevig
heid op. Vaak, doch niet voor alle plagen, kon ernstige schade worden voorko
men door het ruwweg aanwenden van chemische bestrijdingsmiddelen.
Ruwweg, omdat de Wageningen-polder als eerste gemechaniseerde rijstproject in
de tropen, onvoorbereid de optredende plagen moest ondervangen. Er diende toen
op korte termijn een oplossing te worden gevonden; de rendabiliteit van de be
strijding werd op de twjeede plaats gesteld.
In volgorde van belangrijkheid zijn de volgende plagen thans in onderzoek:
3.2.2.1. Delphaciden (Sogata Iqiryzicola, de overbrenger van het Hoja Bianca vi
rus)]Onafhankelijk van het feit dat de Hoja Bianca ziekte in de Wage
ningen-polder nog niet werd waargenomen, is het vóórkomen van Delpha
ciden een constante bedreiging van het rijstgewas. De plagen, die in
1957 en ook weer in 1959 optraden, veroorzaakten dan ook ernstige schade.
Nadat in 1958 de eerste verschijnselen van de Hoja Bianca ziekte in Su
riname waren waargenomen, werd prioriteit gegeven aan het
onderzoek
naar bestrijdingsmaatregelen tegen Delphaciden. Dit onderzoek wordt ver
richt in samenwerking met de afdeling Landbouwkundig Onderzoek
te
Nickerie en de Virologische afdeling van het Landbouwproefstation te
Paramaribo.
In 1958 en 1959 werden bestrijdingsproeven opgezet met het doel vast
te stellen of door een tijdige en intensief voortgezette chemische be
strijding van Delphaciden op de grassen (hun wilde voedselplanten) van
dammen en wegen, de padikavels vrij kunnen worden gehouden van deze in
secten. Hierbij werd vooropgesteld, dat de Sogata Sp. van de rijst de
zelfde zou zijn als die van de grassen.
In 1958 was de grootte van het proef areaal 2 x 72 ha; de bestrijdingsapparaten waren Urgent motorspuiten en K.W.H. motor-rugvernevelaars ;
het middel was Malathion 50 'jo e.c. op basis van 1 liter/ha. De bespui
tingen werden om de 2 weken herhaald.
Ondanks het feit, dat ook een 600 m brede strook om het proefareaal
werd behandeld, kon niet worden voorkomen dat de Delphaciden toch dit
proefveld binnendrongen.
De oorzaak werd toegeschreven aan infectie vanuit aangrenzende padi
kavels. Het was gerechtvaardigd de'proefneming te herhalen op iets gro
tere schaal en wel op een areaal waar infectie van buitenaf zo gering
mogelijk werd geacht. De proef werd geprojecteerd op de twee noordelijk
ste reeksen van de polder.
Het resultaat van deze proef was teleurstellend. Ook in dit areaal werd
geconstateerd dat infectie van buitenaf was gekomen en wel vanuit een
aantal braakkavels waarop zich opslag van padi bevond. Het verloop van
de vlucht van de Delphaciden was in het gewas duidelijk te volgen.
Intussen werd aan de hand van Delphaciden-vangsten op v'erschillende
plaatsen in de Wageningen-polder .door de viroloog Dr. Ir. van Hoof,
vastgesteld, dat er meerdere soorten van Sogata's zijn, waarvan de S.
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Orizycola uitsluitend in de rijst voorkomt. In een nader door .hem ver
richt onderzoek werd dit nogmaals bevestigd.
Voorts werd in de Wageningen-polder vastgesteld dat de ontwikkeling
van een plaag mede wordt bepaald door weersomstandigheden,
o.a. de
temperatuur. Als gevolg van genoemde feiten heeft het bestrijdingsonderzoek een geheel ander aspect gekregen.
Thans zal worden nagegaan of het mogelijk is om zonder wijziging in de
bestaande cultuurmethode een moment in te schakelen van een S. Orizycola-vrije periode ofwel een rijst-vrije periode. Door de geïsoleerde lig
ging van Wageningen zal dit theoretisch te realiseren zijn en wel in de
periode tussen het kleine- en het hoofdseizoen. Genoemde mogelijkheid
zal in een proefneming in 1960 worden onderzocht. Het gevaar van in
fectie van buitenaf is natuurlijk niet uitgesloten. In een andere proef
opzet wordt tevens de directe bestrijdingsmethode getoetst, zoals deze
in Cuba met succes wordt toegepast. Het onderzoek houdt uiteraard ver
der in, de bestudering van de levenswijze van S. Orizycola zoals deze
zich voordoet in de Wageningen-polder, en de beproeving van
nieuwe
insecticiden.
3.2.2.2. Boorders (Rupela Albinella). Men mag aannemen dat Rupela Sp., de witte
stengelboorder van de rijst, even oud is als de rijst zelf. Tot heden
is het insect door haar wonderbaarlijke levenswijze het studie-object
van vele onderzoekers. Het is dus niet vreemd dat de plaag van Rupela
Sp. nog steeds problemen met zich brengt.
Voordat bekend was dat Parathion, Endrin en andere zware giften ef
fectief werkzaam zijn tegen de boorderrups, was de bestrijding gericht
op het nemen van cultuurmaatregelen. Dit laatste vond o.a. toepassing
op Java.
In de Wageningen-polder trad de witte stengelboorder in de loop der
jaren met afwisselende hevigheid op. Boorderaantasting resulteert niet
alleen in loosheid of vermindering van pluimgewicht, maar tevens in
legering van het gewas.
Er kwam vast te staan dat het boorderprobleem en het
bleem een intensief en langdurig onderzoek vereisen.

Delphacidenpro-

In 1958 werd een specialistisch onderzoek verricht door de entomoloog
Dr. Ir. J. van Dinther. Dit onderzoek hield in de bestudering van de
levenswijze van Rupela Albinella, zoals deze zich in de polder voor
doet, en proefnemingen op bet gebied van directe bestrijding met che
mische bestrijdingsmiddelen.
Alhoewel het onderzoek nog lang niet als beëindigd mag worden
be
schouwd, kan aan de hand van de voorlopige gegevens het volgende wor
den gezegd. De levens-cyclus van de Rupela Albinella wordt bepaald door
de ontwikkelingsstadia van de rijst. Terwijl in het vegetatieve stadium
de overgang van rups naar pop normaal plaatsvindt, gaat in het sta
dium van bloei en vruchtzetting
de rups in een rusttoestand (dia
pauze) over, waarvan de duur wordt bepaald door uitwendige omstandig
heden, zoals droogte en vocht. Dit laatste werd in kasproeven vastge
steld. Hieruit blijkt dat de stoppel een infectie-bron is voor de te
gelijkertijd aanwezige padivelden.
Eveneens is aan de hand van waarnemingen over vlindervluchten vastge
steld dat de vluchten jaarlijks een periodiek verloop hebben en dat de
grootte van een vlucht toeneemt naarmate de aanvangspopulatie groter
is. Deze vlindervangsten worden verricht met behulp van lichtvangkooiœ.
Wat de indirecte bestrijding betreft, zal dus moeten worden gezocht naar
de mogelijkheid van een hoorder (stoppel)-vrije periode, m.a.w. de le
vens—cyclus van de boorder zal tussen twee rijstseizoenen in moeten wor
den verbroken. Het platrijden en verbranden van de stoppel na de oogst ,
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hetgeen reeds vele jaren in het schema van de grondbewerking
wordt
toegepast, is reeds een maatregel die tot vernietiging van de boorderrupsen leidt. Het blijkt dat na goed branden van de stoppel 90 - 100 ^
van de rupsen wordt gedood. Weersomstandigheden beletten dat de stop
pel van het gehele areaal volledig kan
worden afgebrand, waardoor
steeds een aanvangspopulatie overblijft. Op welke wijze een
bepaalde
grondbewerking kan bijdragen aian de vernietiging van
het resterende
deel van de populatie, zal nader worden onderzocht. In hoeverre waardplanten, waarvan één in de Wageningen-polder is aangetroffen, een bron
zijn van waaruit een plaag kan voortvloeien, is nog niet bekend.
De bestrijdingsproeven met Shell WL, Endrin, HCH en Malathion
gaven
door een zeer geringe aantasting in de proefarealen geen resultaten.
Deze proeven zullen worden herhaald.
Diatreae Saccharalis (de "bruine" stengelboorder).
In tegenstelling
tot de witte stengelboorder heeft Diatreae S. een reeks van waardplanten van waaruit de infectie naar het rijstgewas kan plaatsvinden.
Diatreae S. treedt weliswaar zeer plaatselijk op, maar de schade
is,
door haar grote vraatzucht, aanzienlijk. Wanneer het gewas wordt aan
getast na het stadium van pluimaanleg, bedraagt de
opbrengstderving
ca. 90 - 100 <fo.
Doordat de Diatreae-vlinder door lamplicht niet wordt aangetrokken, is
het niet mogelijk om te voorspellen wanneer het gewas door een vlinder
vlucht wordt bedreigd. Er moet dus een methode worden gevonden om de
vlindervluchten te kunnen vaststellen. De mogelijkheid hiertoe wordt
veronderzocht in proefnemingen met lampen, welke licht geven van
schillende spectrale samenstelling.
Bestrijdingsproeven met insecticiden tegen de e bruine hoorders worden
gecombineerd met de proeven tegen de witte stengelboorder.
3.2.2.3. Slakken. Toen in 1953 in de Prins Bernhardpolder de directe inzaaimethode voor het eerst werd toegepast, bleek de opkomst van het zaad
geheel mislukt. In een onderzoek werd vastgesteld,dat slakken (pomacea
Lineata, is inheems) hiervan de oorzaak waren. Sedertdien is de be
strijding van slakken een primaire voorwaarde voor de directe inzaaimethode. Bestrijding met HCH 50^ stuifpoeder in combinatie met koper
sulfaat 50$ kristalvorm, bleek afdoende.
Dit bestrijdings-advies kon, als gevolg van de belangrijke
resultaten
van de in 1958 genomen bestrijdingsproeven, worden gewijzigd. In het on
derzoek werden behalve de stuifpoeders van Aldrin, Dieldrin, Endrin,
Lindaan, Toxapheen en Kopersulfaat, ook het deltaisomeer van HCH op
zijn waarde onderzocht. Dit isomeer is het helicide bestanddeel
van
HCH. In verband met de kostprijs komen slecht^ HCH delta-isomeer en Ko
persulfaat voor gebruik in de praktijk in aanmerking, De voorkeur werd
gegeven aan HCH delta-isomeer, aangezien een jaarlijks terugkerende bestrijding met Kopersulfaat mogelijk een opeenhoping van koper in de grond
kan hebben. Het aanwenden van HCH delta-isomeer betekent bovendien een
aanzienlijke kostenbesparing.
In het bestrijdingsonderzoek in 1959 kwam vast te staan, dat de dosis
mede wordt bepaald door de draagstof van het delta-isomeer. Er wordt
nader onderzocht welke draagstoffen het meest geschikt zijn voor onze
bestrijdingsmethode.
3.2.2.4. Ratten. In de ontginningsjaren ondervond het rijstgewas ernstige schade
door rattenvraat, waarvan de oorzaak is toe te schrijven aan het feit,
dat als gevolg van het verstoord biologisch evenwicht de natuurlijke
vijanden ontbraken. Hout en pegassehopen waren toen de broedplaatsen,
van ;rçaaruit het rijstgewas werd belaagd. Thans zijn bosranden,dammen en
braakkavéls de plaatsen, waar het ongedierte zich nog kan handhaven.
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De ratten worden elk seizoen preventief en curatief bestreden door het
plaatsen van aasbakjes op de dammen. Het regelmatig met de weedcutter
platrijden van de onkruidbegroeiing op de dammen helpt mede aan de ver. delging van de ratten.
Het antwoord op de vraag op welke wijze de jaarlijks terugkerende kosten
kunnen worden verminderd, vereiste een onderzoek naar verbetering van
de bestrijdingsmethoden. Dit diende gepaard te gaan met de bestudering
van de levenswijze van de polderrat. Daarnaast worden in kooiproeven de
meest geschikte aassoorten en gifpreparaten bepaald.
3.2.2.5. Overige plagen (bibitvlieg, rupsen, wantsen). Deze plagen treden in
beperkte omvang op. Hoewel de bestrijding hiervan geen problemen meer
opwerpt, diende een onderzoek te worden ingesteld naar de mogelijkheid
tot verhoging van de rendabiliteit van deze bestrijding. Het onderzoek
houdt o.a. in het vaststellen van het middel, de formulering van het
middel (stuifpoeder of olie-emulsie) en het juiste tijdstip van toedie
ning.
Ofschoon in 1958 en 1959 belangrijke resultaten zijn verkregen, is het
onderzoek nog niet beëindigd.
3.2.3. Bestrijdingsapparatuur
De bestrijdingsapparaten, welke thans in de Wageningenpolder algemeen worden ge
bruikt, zijn: de motorverstuiver (Wervelwind), de rugspuit (Saval)enhet draag
bare motor-vernevelapparaat (Kiekens Whirlwind Holland, type 25). Dit laatste
apparaat werd in 1958 in de polder geïntroduceerd. De arbeidsduur werd,in ver
gelijking met die bij gebruik van de traditionele Saval rugspuit, tot de helft
teruggebracht. Bestrijding met vloeibare insecticiden of herbiciden wordt effec
tiever en sneller uitvoerbaar, wanneer gebruik kan worden gemaakt van op wieltrekkers gemonteerde motorspuiten met een werkbreedte van 12 meter of meer.
In de Prins Bernhardpolder wordt 'deze bestrijdingsmethode sedert 1957 onder be
paalde omstandigheden toegepast.
Uit proefnemingen in de Wageningenpolder blijkt, dat door het verschil in bodem
gesteldheid (zachtheid van de bodem) de wieltrekker voorlopig niet in aanmer
king komt voor het gebruik in natte rijstvelden. De mogelijkheid om het spuitapparaat op een rupstrekker te bouwen wordt nader onderzocht.
Het onderzoek naar verbetering van de bodemgesteldheid door het toepassen van
juiste grondbewerkingswerktuigén, zal ertoe leiden, dat na verloop van tijd het
werk van rupstrekkers door wieltrekkers kan worden overgenomen. Dit onderzoek
zal dus mede bijdragen tot meer efficiënte en effectieve toepassing van insec
ticiden en herbiciden.
3.3. HET KOMENDE ONDERZOEK
Het komende onderzoek kan in de volgende punten in het kort worden samengevat.
Plagen:

1. Voortzetting van het onderzoek naar bestrijdingsmaatregelen
Sogate Oryzicola (de vektor; van het Hoja Bianca virus).
2. Voortzetting van de bestrijdingsproeven tegen boorders.
3. Het onderzoek naar verbetering van de bestrijdingsmethoden.

tegen

Ziekten:
Het onderzoek naar maatregelen, die het resistentie-niveau
van
de
plant verhogen (stikstofbemesting, zaadhoeveelheid en andere faktoren,
die hiermee in verband staan).

Wageningén, november 1959.

Ir. R.W. Stubbs
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H O O F D S T U K
4.1.

IV:

HET GEWASSEN ONDERZOEK

INLEIDING
Over het werk van deze afdeling werd voor de eerste maal gerapporteerd in de
Jaarverslagen 1957 en 1958-. Begin oktober 1957 kon met de opbouw van de nieuwe
afdeling worden begonnen. De werkzaamheden bestonden in dat jaar vooral uit de
ontginning van het proefterrein, de bouw van een werktuigenloods, een
Bruynzeelwoning met ruimte voor eenvoudig laboratoriumwerk en van een tweetal dub
bele arbeiderswoningen.
Het proefterrein werd circa 70 ha groot en omvatte twee padikavels van elk 6 ha
en 6 kavels van uiteenlopende grootte op ontginningsgr ond. Het proefbedrijf is
gelegen tussen het Dorp en de zuidgrens van de eigenlijke polder, ^en deel van
het terrein is door te grote hoogte-verschillen ongeschikt voor de verbouw van
rijst. Bij de keuze van het proefveld en de bepaling van het oppervlak golden t-wee
belangrijke overwegingen:
a. De proeven moeiten zoveel mogelijk op praktijkschaal wjorden uitgevoerd, waar
door deze tot meer direct bruikbare resultaten leiden. Alleen op deze wijze
kunnen betrouwbare gegevens over het aantal man- en trekkeruren,opbrengsten
en andere waarden worden verkregen. Hiertoe werden onder meer ook de kavelmaten uit de polder overgenomen. Als waarborg voor een goede lozing werd net
irrigatiekanaal door middel van een sluis met de Sanica afvoer verbonden.
Daardoor kan de aanvoer in de regentijd ook als lozingskanaal dienst doen.
b. De proeven dienen in ieder geval voor een deel op ontginningsgrond te worden
aangelegd. Hierdoor wordt voorkomen dat de proeven bij een mislukking op padivelden nog eens op nieuwe grond moeten worden herhaald.
Medio 1958 konden de bouw- en ontginningswerkzaamheden worden beëindigd.
In
augustus 1959 werd de werktuigenloods met 6 meter verlengd om er de werkplaats
voor de Werkgroep Mechanisatie Onderzoek in te kunnen onderbrengen.
4.1.1. De doelstellingen van het Gewassen Onderzoek
De afdeling heeft als voornaamste taak om te onderzoek en of en hoe de verbouw
van andere gewassen mogelijk kan worden gemaakt. Hierbij zal het onderzoek zich
niet mogen beperken tot een bepaalde groep van gewassen. Naast de éénjarige,
als groenbemesters en peulvruchten, zullen ook de over- en meerjarige cultures
als bacoven, citrus en cacao in het onderzoek worden opgenomen.
Alvorens hierop verder in te gaan, dient eerst de voor de hand liggende vraag
te worden beantwoord, waarom de mogelijkheid van verbouw van een ander gewas zo
gewenst is.
4.1.1.1. Waarom een ander gewas ?
Het Plan Eysvoogel was reeds gebaseerd op de mogelijkheid van een wis
seling van rijst met andere gewassen en grasland. Dit zou nl. de be
drijfsvoering en het scheppen van een vestigingsmogelijkheid voor Neder
landse boeren .aanzienlijk vergemakkelijken. Ook de Surinaamse landbou
wer zou evenals het Wageningenplan, in hoge mate profiteren van de mo
gelijkheid tot verbouw van andere gewassen en Vel om de volgende rede
nen:
a. Een meer optimaal bodemgebruik.
Het is nog niet mogelijk gebleken om het gehele polder-areaal twee
maal per jaar met rijst te beplanten. Om technische redenen
wordt
tot nu toe jaarlijks niet meer dan circa 25}ê van het netto bedryfsareaal voor de tweede maal ingezaaid. De braak liggende velden kun
nen voor de grote inzaai (lOO/ê) eerder worpen bewerkt dan mogelijk
is bij de velden welke een zg. tweede padigewas dragen. Bij een vol
ledige bezetting met een tweede padigewas zou voor de grondbewer
king met het huidige materiaal te weinig tijd overblijven. Bij de be-
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volkingsaanplant speelt hierbij ook het tekort aan bevloeiingswater
een zeer belangrijke rol. Bovendien is bodemuitputtiag door continue
verbouw met rijst geenszins denkbeeldig. Het is reeds gebleken dat
de grond een zekere rustperiode (geen inzaai met rijst) behoeft, om
goede padi-opbrengsten te waarborgen. De braakperiode, welke
op
zichzelf reeds waardevol is, zou beter benut kunnen worden door de
verbouw van leguminosen of andere droge gewassen met behoud van de
zelfde gunstige effecten. De peulgewassen vragen niet meer dan 2
- 3 maanden en laten dus meer tijd over voor een goede grondbewer
king.
b. Voor het gebruik van gronden, welke ongeschikt zijn voor de verbouw
met rijst.
Er worden nog te veel terreinen voor de rijstcultuur gebruikt welke
hiervoor in feite ongeschikt zijn. De onttrekking hiervan aan het
huidige bevolkingsr- rijstareaal komt de zo zeer gewenste opvoering
van de produktiviteit en de rendabiliteit van de Surinaamse rijst
cultuur ten goede. Ook de Stichting heeft in haar concessie gron
den, welke voor rijst ongeschikt zijn door te grote hoogte-verschil
len. De strook langs de Nickerie is hiervan een voorbeeld.
Ook de jonge, zeer pegasserijke gronden zijn door de aanwezigheid van
te grote hoeveelheden onverteerd organisch materiaal,
ongeschikt
voor de rijstcultuur. Momenteel wordt deze pegasse bij de ontginning
met
zich
op rillen geschoven en verbrand hetgeen grote kosten
brengt. Het is geenszins uitgesloten dat van dit potentieel waar
devolle materiaal gedurende de eerste jaren kan worden geprofiteerd
door de verbouw van droge gewassen, zoals. b.v. bacoven en bananen.
c. Voor een beter gebruik van het arbeidspotentieel.
Voor het Wageningen-bedrijf in zijn huidige vorm is dit van weinig
belang. Het krijgt echter zijn waarde, wanneer de individuele Suri
naamse landbouwer in dit bedrijf een rol gaat spelen. Voor de bevol—
kingslandbouw, welke in hoofdzaak uit de verbouw van rijst bestaat,
is het reeds lang van grote betekenis. De rijstcultuur wordt geken
merkt door bijzondere arbeidspieken, vooral tijdens de inzaai,
het
overplanten en tijdens de oogst. Bovendien wordt er door de bevol
king, op een hoge uitzondering na, slechts éénmaal per jaar rijst
verbouwd. Het is gewenst dat tijdens de periode, waarin de verbouw
van rijst weinig of geen arbeid vraagt, deze voor andere
gewassen
kan worden aangewend. Een aanplant van bacoven, citrus of cacao is
hiervoor bij uitstek geschikt. Toch vinden wij deze cultures
bijna
uitsluitend op de oude plantagegronden, waar nog van het oude drai
nagesysteem wordt geprofiteerd. Ook de mogelijkheid tot verbouw van
kortgroeiende gewassen zou de zo noodzakelijke oplossing kunnen be
tekenen.
d. Een betere risico-verdeling.
Verreweg het belangrijkste Surinaamse landbouwgewas is rijst.
Het
neemt circa 50J& van de totale produktiewaarde van alle agrarische
Produkten voor zijn rekening. Een misoogst in deze cultuur kan voor
de gehele Surinaamse bevolking catastrophale gevolgen hebben. Dit
risico moet over andere gewassen worden verdeeld en dit geldt in
niet veel mindere mate ook voor het Wageningen-bedrijf.
e. Ter verbetering van de volksvoeding en ter verhoging van het boeren-inkomen.
Het menu van de bevolking wordt gekenmerkt door een tekort aan ei
wit-rijke voeding. Wat bijvoorbeeld op de markt van Paramaribo wordt
aangevoerd, is arm in zijn verscheidenheid en gering van kwaliteit.
Peulvruchten dragen bij aan de oplossing van het voedselvraagstuk,
ook internationaal gezien. Bijna 80JÉ van de in Suriname
geconsu
meerde peulvruchten wordt ingevoerd.
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In 1958 bedroeg het bruto bedrijfs-inkomen per landbouwbedrijf naar
schatting nog geen Sf 1.000,-. De 'teelt van andere gew'assen dan rijst
kan bijdragen aan een verhoging van het boereninkomen. Dit is vooral
noodzakelijk ter voorkoming van een ontvolking van het platteland door
de ook in Suriname langzaam op gang komende industrialisatie.
Bovenstaande punten kunnen nog met vele andere worden aangevuld. Zij to
nen alle aan, van welk een groot belang de mogelijkheid tot verbouw van
andere gewassen voor Wageningen en de Surinaamse landbouw is. Voor het
Wageningen-bedrijf kan het de oplossing betekenen van vele problemen op
organisatorisch en landbouwkundig gebied. De zo gewenste inpassing van
de Surinaamse landbouwer, als daadwerkelijke bijdrage aan de verbetering
en modernisering van de Surinaamse landbouw, kan er aanzienlijk
door
worden vergemakkelijkt. Het zal, kort gezegd, kunnen bijdragen
aan de
verbetering van de rendabiliteit en produktiviteit van de gemechani
seerde rijstverbouw in Suriname.
4.1.1.2. Waarom nog geen ander gewas ?
Na het voorgaande komt de vraag op wat dan wel de reden is waarom nog
steeds geen ander gewas wordt verbouwd, ondanks de grote voordelen wel
ke hieraan worden toegeschreven.
In 1958 was het totale landbouwareaal in Suriname circa 44.000 ha groot,
waarvan 5.000 ha grasland. Van de resterende 39.000 ha werd 29.000 ha
door de padigronden in beslag genomen. Het is dus reeds opmerkelijk dat
de 6.000 ha grote Wageningen-polder meer dan l/5 van het totale rijstareaal vertegenwoordigt. Dit onderstreept nog eens, welk een belangrijke
plaats dit rijstbedrijf in de Surinaamse landbouw inneemt.
Van de nog
resterende 10.000 ha wordt 6.000 ha ingenomen door aanplantingen
met
suikerriet, cocos, citrus, koffie en cacao, in de volgorde van belang
rijkheid. Deze bevinden zich vooral op de oude plantagegronden met het
zg. beddensysteem, welke gelegen zijn in de jonge kustvlakte.
Voor de
verbouw van mais, bananen, bacoven, aardvruchten, aardnoten,peulvruch
ten en groenten blijven dan nog ca. 4.000 ha over. Deze zijn voornamelijk
te vinden in de meer zandhoudende gedeelten van de oude Surinaamse kust
vlakte, het overgangsgebied naar de savannen. Hieruit blijkt wel heel
duidelijk van welk een geringe betekenis de verbouw van
kortgroeiende
gewassen is. Dit moet in hoofdzaak worden toegeschreven aan de over
vloedige en zeer wisselvallige regenval in Suriname en aan de geringe
doorlatendheid van de kleigronden van de kustvlakte. De meer zandhou
dende gronden, welke beter doorlatend zijn, hebben een veel
geringere
vruchtbaarheid. Hierbij komt dan nog:
a. De slechte beheersing van de water aan- en afvoer.
Een groot deel van de Surinaamse kustvlakte wordt door zwampen in
genomen. Dit gebied staat dus voor een groot deel van het jaar onder
water. Daarom werd op de oude plantages het beddensysteem toegepast,
na inpoldering van de gronden. Men maakte daarbij gebruik van
een
lozing en irrigatie door middel van gravitatie. Deze zijn daarom niet
naar willekeur te regelen. Tijdens de regentijd is vaak geen wateraf
voer mogelijk door een te hoge waterstand in de rivieren. Daarente
gen is tijdens droge perioden geen wateraanvoer mogelijk door te lage
waterstanden of te hoge zoutconcentraties. Hetzelfde geldt voor het
bevolkings-rijstareaal.
b. Door het ontbreken van gewassen, welke als rijst in water groeien.
De rijstplant neemt wat dat betreft, een zeer unieke plaats in.
c. De nog geringe mechanisatie van de Surinaamse landbouw.
Mechanisatie maakt n.l. andere cultuurmethoden mogelijk,
opwerpen van plantruggen.

zoals

het
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d. De snelle verzadiging van de binnenlandse markt.
Aan een bevolking van minder dan 300.000 zielen, waarvan een "be
langrijk deel zelfs nog moeilijk of niet bereikbaar is, kunnen geen
belangrijke hoeveelheden worden afgezet.
e. Het veelvuldig optreden van ziekten en plagen.
In zyn veelsoortigheid wordt de Surinaamse insectenfauna door niets
overti t'fen. Mochten kortgroeiende gewassen door gunstige omstan
digheden goed gedijen, dan nog vormen de ziekten en plagen een ern
stige bedreiging, -die veelal tot een gedeeltelijke oogstmislukking
leidt.
Ook deze voorbeelden kunnen met nog enkele andere worden aajigevuld.Zij
laten zien, dat hier belangrijke faktoren aanwezig zijn die de verbouw
van andere gewassen dan rijst weinig aantrekkelijk maken.
4.2. DE PROEFNEMINGEN
De in de vorige paragraaf genoemde wenselijkheid van het vinden van een mogelykheid tot verbouw van andere gewassen, deden de Directie besluiten om dit pro
bleem nog eens grondig in studie te nemen. Daartoe werd in 1957
de afdeling
Gewassen Onderzoek gevormd. Het onderzoek diende in de allereerste plaats ge
richt te zijn op het elimineren van de in dezelfde paragraaf genoemde oorzaken
voor het nagenoeg ontbreken van verbouw van droge gewassen op padigronden. Er
dient dus te worden gezocht naar cultuur-omstandigheden, welke de groei en ont
wikkeling van het gewas een grotere kans van slagen geven en naar maatregelen
welke moeten worden genomen tot het scheppen van die betere omstandigheden.
4.2.1. Hoe kunnen de groei-omstandigheden worden verbeterd ?
Aan de wisselvalligheid van het klimaat kan niets worden veranderd.
Dit moet
als een zeer groot, zo niet het grootste, bezwaar worden genomen.
Alle werk
zaamheden in de landbouw zijn in hoge mate afhankelijk van de weersomstandighe
den. Voor de grondbewerking en oogst is een periode van droog weer noodzakelijk.
Het uitblijven van regens na de inzaai kan tot een mislukking van het gewas lei
den. Ook voor de wiedwerkzaamheden zijn kortstondige perioden van droogte nood
zakelijk. De jaar-regenval bijvoorbeeld, loopt uiteen van 1.000 tot 2.000 mm. De
maand-regenval voor juni, de natste maand van het jaar, wisselt tussen de 100
en 500 mm. Voor september, de droogste maand, zijn deze cijfers 10 tot 150 mm.
Het komt dus voor dat het in de droge maand september natter is dan in de natte
maand juni.
Toch zijn er mogelijkheden om aan de bezwaren van deze wisselvalligheid in de re
genval tegemoet te komen. Wij noemen hier b.v. de invoering van een weersvoor
spelling op korte en wat langere termijn. De bouw van drogers maakt ons, wat de
oogst betreft, aanzienlijk minder afhankelijk van het weer. Mechanisatie
maakt
het ons mogelyk om perioden met een gunstige weersgesteldheid uit te buiten.
De chemische onkruidbestryding komt tegemoet aan het probleem, dat de mechani
sche bestrijding van onkruiden na het inzetten van de regens niet meer mogelijk
is. Er staan ons dus inderdaad middelen ter beschikking om de bezwaren van de
onregelmatige regenverdeling te ondervangen. Hetzelfde geldt met betrekking tot
de andere genoemde punten.
a. Het overtollige regenwater moet zo snel mogelyk worden afgevoerd. Dit moet
in de eerste plaats worden gezocht in een verbetering van de oppervlakte ontwatering. Hiertoe wordt reeds lang het beddensysteem toegepast. Dit leent
zich echter minder goed voor mechanisatie, terwijl het niet past in de rijst
cultuur, waarvoor juist vlakke velden een eerste vereiste zijn. Er wordt nu
onderzocht in hoeverre de verbouw op ruggen hier de oplossing kan brengen.
Voor de verbouw van de meer permanente cultures is het beddensysteem
nog
steeds de aangewezen methode. Het zal er echter één/ moeten zijn, waarbij het
opwerpen van de bedden mechanisch kan worden uitgevoerd en waarbij het hui
dige water- aan- en afvoersysteem van de polder bruikbaar is. Bovendien zal,
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de vorm der bedden en de beplanting zodanig moeten zijn, dat het onderhoud
zoveel mogelijk mechanisch kan worden uitgevoerd.
Aan de geringe doorlatendheid van de kleigronden kan op korte termijn weinig
worden veranderd. Diepte-ontwatering en groenbemesting kunnen enige verbete
ring brengen, doch dit zal vele jaren vergen. Het in cultuur brengen van de
grond en het droog houden ervan zullen op zichzelf reeds
bodemverbeterend
werken. Voorlopig zal op een verbetering van de oppervlakte-ontwatering de
nadruk moeten worden gelegd.
Van een goede beheersing van de eigenlijke water aan- en afvoer is Wageningen
reeds een mooi voorbeeld. Hierbij wordt zowel van een natuurlijke lozing als
van één door middel van pompen gebruik gemaakt. De problemen
liggen hier
veel meer in het economische vlak en het is de vraag in hoeverre de hiervoor
benodigde hoge investeringen rendabel kunnen worden gemaakt.
b. Er is, naast rijst, nog geen gewas bekend, dat zonder bijzondere voorzieningen
in water kan groeien. Er zijn echter wel gewassen bekend, welke een
grote
mate van resistentie tegen wateroverlast bezitten. Het gaat daarbij om een
juiste gewassenkeuze. Door middel van de import van nieuwe soorten en ver
edeling kan hier mogelijk lïog veel worden bereikt.
c. Met de mechanisatie worden in Suriname reeds goede vorderingen gemaakt. Het
Wageningen-bedrijf draagt er veel toe bij om de Surinaamse landbouwer met de
mechanisatie vertrouwd te maken. Dit schept nieuwe mogelijkheden, zoals het
opwerpen van ruggen voor de verbouw van kort-groeiende gewassen. Dit systeem
werd nooit eerder toegepast, omdat het ervoor benodigde werk met dé hand on
uitvoerbaar is. Ook de bedden voor citrus, cacao en bacoven kunnen met ma
chines veel goedkoper worden opgeworpen dan thans met de hand mogelijk is.
d. De binnenlandse markt zal voorlopig klein blijven, maar de verbouw op grote
schaal en de aanvoer van grote hoeveelheden maken export mogelijk.
Men zal
het daarbij vooral in de kwaliteit van het produkt moeten zoeken, zoals dit
ook met de rijsit het geval is. Het gaat uiteindelijk om de vraag of hier goed
koper kan worden geproduceerd dan elders mogelijk is. In dit geval kan voor
het produkt te allen tijde een markt worden gevonden. Hogere prijzen voor de
kwaliteit zullen de hogere kosten welke het gevolg zijn van de moeilijker om
standigheden waaronder wordt gewerkt, moeten dekken.
e. Ook de kennis omtrent de bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen heeft
de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Chemisch en technisch
bestaan
thans tal van nieuwe mogelijkheden. Ook deze dragen erto& bij om endere
ge
wassen met een grotere kans van slagen te verbouwen.
4.2.2. Hoe dient het onderzoek nu gericht te zijn ?
In het voorgaande werd een aantal oplossingen aan de hand gedaan voor de pro
blemen welke de verbouw van andere gewassen op rijstgronden -en nieuwe ontginnin
gen in de Surinaamse kustvlakte tot nu toe vrijwel onmogelijk maakten. Het werk
van de afdeling Gewassen Onderzoek is er nu op gericht om te onderzoeken
in
hoeverre deze oplossingen te realiseren zijn. Hieruit blijkt reeds de praktische
instelling. Eerst wanneer wij er in geslaagd zijn om voor de verbouw van andere
gewassen gunstige omstandigheden te scheppen, kan met het meer wetenschappelijke
werk worden begonnen. Dan komen de problemen rond gewassenkeuze, vruchtwisse
ling, inzaai, bemesting en dergelijke aan de orde.
Een meer gedetailleerd overzicht van de tot nu toe gedane proeven wordt in het
hierna volgende hoofdstuk gegeven. Daarbij zullen tevens de proefresultaten wor
den vermeld.
4.3. DE PROEVEN EN HUN RESULTATEN
De Stichtingsakte, welke nu 10 jaar geleden op 27 juli 1949 werd opgemaakt--,
vermeldt dat de Stichting ten doel heeft het inpolderen, ontginnen, cultuurrijp
maken, behuizen, exploiteren en doen exploiteren van land in Suriname en
al
hetgeen daarmede samenhangt of daaruit voortvloeit, en dit alles in de ruimste
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zin. Hiermede werd beoogd, het scheppen van een vestigingsmogelijkheid voor Nederlandse boeren, en de ontwikkeling en modernisering van de bevolkings - land
bouw. Dit zou de hefboom kunnen zijn voor de ontwikkeling van de gehele agrari
sche sector in de Surinaamse economie. Een samenwerking met het Welvaartsfonds
Suriname, en later de Stichting voor Experimentele Landbouwbedrijven lag voor de
hand. Dit resulteerde onder meer in een gezamenlijk beheer van
de
Plantage
Slootwijk, het Lelydorpplan en de Prins Bernhard-polder. Hier werden de eerste
proefnemingen met de verbouw van andere gewassen gedaan. Ook het landbouwproef
station was op dit terrein, hoewel op bescheiden schaal, werkzaam.
Uiteraard
diende de afdeling Gewassen Onderzoek zich eerst van dit werk en de resultaten
daarvan op de hoogte te stellen.
4.3.1. De proefnemingen elders in Suriname.
Slootwijk vormde de realisatie van het zo gewenste onderzoek naar de vraag
in
hoeverre de Surinaamse landbouw kan worden verbeterd door rehabilitatie van de
oude plantages, in casu de ontwikkeling van de plantage-landbouw. Hier werd de
nadruk gelegd op de boomcultures, zoals koffie, cacao, citrus en oliepalm.
Hiernaast werd ook enig experimenteel werk gedaan in de eenjarige gewassen.
Het aantal gewassen dat op Lelydorp in beschouwing werd genomen, was veel gro
ter. Het omvatte onder meer naast cocos, oliepalm, citrus en cacao,ook bananen,
vezelgewassen, ananas, mais, rijst, knolgewassen en vele peulvruchten. Hier kwa
men dus vooral de eenjarige gewassen aan hun trekken, en tevens werd er dé na
druk gelegd op de ontwikkeling van middenstands-landbouwbedrijven
op de meer
zandhoudende gronden van Suriname. De gedachte ging hierbij uit naar bedrijven
op coöperatieve basis.
In de Prins Bernhard-polder kan de voorloper worden gezien van het
werk van de Stichting, de Wageningen-polder. Op de hier gevestigde
Landbouwkundig Onderzoek, hield men zich reeds vroeg bezig met de
van andere gewassen dan rijst.

eigenlijke
afdeling
beproeving

Het Landbouwproefstation te Paramaribo bewoog zich uiteraard op alle terrei
nen van de landbouw. De plantage-cultuur nam hierbij de belangrijkste plaats in
met daarnaast de rijstverbouw. De proefnemingen met kort—groeiende gewassen en
de bacoven werden meer recent op wat grotère schaal gedaan.
Wij zullen nu nagaan wat de resultaten van deze proeven waren
deze voor de afdeling Gewassen Onderzoek van belang zijn.

en' in

hoeverre

4.3.2. De resultaten van de proeven elders.
De resultaten welke in Slootwijk werden bereikt, zijn alleen van belang voor zo
ver het de meerjarige boomcultures betreft en dat nog in zeer beperkte mate.Er
werd nl. gewerkt op het oude plantage-beddensysteem. Een dergelijk systeem leent
zich, zoals wij reeds opmerkten, niet voor mechanisatie. Bovendien is het hier
voor benodigde grondverzet zo groot dat dit in de tegenwoordige tyd te grote
kosten met zich zou brengen.
Met betrekking tot de proefnemingen op Lelydorp kan worden gezegd dat hier zeer
verdienstelijk werk werd verricht. Het Jaarverslag 1954 van de S.M.L. vermeldt
hierover: "Hoewel de sociaal-economische bijdrage van het Lelydorpplan
nimmer
mag worden onderschat, ziet de Directie als belangrijkste factor de grote dosis
ervaring op landbouwkundig en landbouw-economisch gebied, welke ten aanzien van
de zg. Oude Kustvlakte werd verkregen. Voor het eerst in de geschiedenis der
Surinaamse landbouw zijn tal van landbouw-economische gegevens inzake arbeids
intensiviteit per gewas, arbeids-beloning per uur per gewas en kostprijs per ge
was en per oppervlakte-eenheid bij verschillende bedrijfsvoeringen en bedrijfsgrootte, beschikbaar gekomen".
Hieruit blijkt reeds dat de opgedane ervaringen gelden voor de Oude Kustvlakte.
Hoe geheel anders zijn de omstandigheden in de polders, gelegen in de
jonge
kustvlakte. Ook de proeven met de kort-groeiende gewassen van het
Landbouw
proefstation vinden nagenoeg uitsluitend plaats op de meer zandhoudende klei
grond van de oude kustvlakte.
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Als zijnde van direct belang rest dus nog het werk door het Landbouwkundig On
derzoek in de Prins Bernhard- en Wageningen-polder verricht. De verslagen hier
over leren ons:
a. Dat de jaren 1952 t/m 1954 in dit opzicht het belangrijkst waren. Hierna werd
aan de zg. droge gewassen minder aandacht besteed, omdat een
concentratie
van het onderzoek op de problemen rond de gemechaniseerde rijstcultuur nood
zakelijk werd. Het bleek dat de vorming van een aparte onderzoek - afdeling
voor tweede gewassen noodzakelijk was.
b. Dat alleen de eenjarige gewassen in het onderzoek werden opgenomen
daarbij alleen een vruchtwisseling binnen het jaar voor ogen stond.

en

dat

c. Dat de verbouw van droge gewassen zonder bijzondere maatregelen inderdaad te
weinig zekerheid op een oogst geeft.
d. De grote bruikbaarheid van Crotalaria quinquefoliâ als groenbemester.
e. De opgedane ervaring met betrekking tot de bestrijding van ziekten en plagen.
Samenvattend kan worden gezegd dat het onderzoek met betrekking tot de mogelijk
heid van verbouw van andere gewassen, in het bijzonder de kortgroeiende, weinig
positieve gegevens opleverde. Het is ons inziens een grote tekortkoming van het
tot nu toe gedane onderzoek geweest, dat aan zaaidichtheids-,
plantverband-,
bemestings-, variëteiten- e.d. proeven werd gewerkt zonder de minste zekerheid
van een goede groei van het proefgewas. Zo hebben b.v. bemestingsproeven alleen
zin wanneer het gewas onder de meest gunstige omstandigheden verkeert. Stèeds
weer blijkt uit de verslagen dat de proeven met droge gewassen mislukten door
wateroverlast. Dit geldt zelfs voor de experimenten op de meer zandhoudende
gronden van Lelydorp. De klimaatsfactor regenval blijkt steeds weer
de grote
handicap te zijn, naast de uitzonderlijke zwaarte van de jonge kleigronden. Dit
werd in paragraaf 4.1.2. reeds nader toegelicht.
Het is nog vermeldenswaard dat na 1956 de belangstelling van de Stichting voor
het "tweede gewas" nog groter werd dan deze reeds was, doordat de behoefte naar
voren kwam om op het nevendoel van de Stichting "de modernisering van de bevolkingslandbouw", meer de nadruk te leggen. Alleen dit laatste kan in Suriname
een warm onthaal vinden en is internationaal en politiek gezien ook gemakkelij
ker aanvaardbaar en realiseerbaar dan het scheppen van een vestigingsmogelijk
heid voor Nederlandse boeren.
4.3.3. De resultaten van het Gewassen Onderzoek
Na twee jaren van proefnemingen mag nog niet veel worden verwacht.
Er is dan
ook meer sprake van voorlopige proefresultaten. Toch zijn deze in het algemeen
hoopgevend, en bestaat het vertrouwen dat in de goede richting wordt gewerkt.
Daar in de allereerste plaats moest worden gezocht naar de oplossing
van het
probleem wateroverlast, geraakten de werkzaamheden vooral in het vlak van de
cultuur-techniek. Er werd allereerst gewerkt.op een verbetering van de opper
vlakte- en diepte-ontwatering. Daarnaast werd de ontwikkeling van verschillende
gewassen bij diverse drainage - systemen onderzocht.
4.3.3.1. De oppervlakte-ontwatering.
De velden werden overdwars of over de lengte op 66, 120 en
132 cm
brede ruggen gebracht. Verder werd over verschillende afstanden tussen-begreppeld. De ruggen werden met een tiental gewassen ingezaaid.
Op deze wijze werd gedurende een drietal seizoenen nagegaan in hoeverre
de verbouw op ruggen de oplossing kan betekenen voor het probleem wa
teroverlast. De eerste twee seizoenen betroffen de kleine regentijd
1957/1958 en 1958/1959. Deze waren helaas uitzonderlijk droog. In 1959
werd voor de eerste maal ook in de grote regentijd ingezaaid.
In het algemeen kan worden gezegd dat de gewassen zeer
uiteenlopend
reageren. De peulgewassen als soja, mungbeans, capucijner, reageerden
heel sterk. Terwijl deze gewassen na het inzetten van de regens op vlak
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land reeds spoedig,jloor wateroverlast afstierven, ontwikkelden zij zich
op ruggen en in heV bijzonder op brede ruggen, "zeer goed. De verschil
len voor de groenbemesters zoals Crotalaria en Sesbania
waren veel
minder opvallend, doch ook in het voordeel van de ruggen.
Dit moet
worden toegeschreven aan een verschillende mate van resistentie tegen
wateroverlast. In de droge tijd was de ontwikkeling daarentegen op vlak
land het best. Dit is niet anders dan een gevolg van de snellere uit
droging van de op ruggen gebrachte grond.
Op overtuigende wijze kwam vast te staan, dat bij het op ruggen gebrach
te land een groter deel van het gevallen regenwater sneller wordt af
gevoerd dan op vlak land. Dit betekent dus inderdaad een verbetering
van de oppervlakte-ontwatering. Ook de mate van
dwarsbegreppeling
speelde hierbij een belangrijke rol. Bovendien zal het feit, dat
het
grondoppervlak door het op ruggen brengen met 30 - 40$ wordt vergroot,
hier niet weinig toe bijdragen.
Het opwerpen van de ruggen schept geen bijzondere problemen. . Hiervoor
is echter een goed losgemaakte grond een eerste vereiste.
De ruggen
laten zich met een eg weer gemakkelijk opruimen, zodat de velden
op
eenvoudige wijze weer voor de verbouw van rijst geschikt kunnen worden
gemaakt.
Voor de meerjarige cultures werd het land op 6 m brede bedde^i en 3 m
brede ruggen geploegd. Ook hier bleek het grote voordeel van de rug
gen. De bacoven, welke bekend staan om hun grote gevoeligheid voor een
teveel aan water, ontwikkelden zich gedurende de grote regentijd
op
ruggen zonder een zichtbare stagnatie. De bacoven op de 6 m bedden
vertoonden daarentegen een duidelijke groeistagnatie.
Aan dit ruggensysteem zijn voor de bacoven nog andere belangrijke voor
delen verbonden en wel :
1. de bouwvoor-laag wordt verdubbeld.
2. de diepe tussenliggende greppels maken een diepere verwering van de
grond mogelijk. .
3. door met behulp van de greppelploeg de ruggen en voren van plaats
te laten verwisselen, wordt het terrein op eenvoudige wijze gereed
gemaakt voor een tweede bacoven-aanplant.
4. het terrein is hierna over het gehele oppervlak diep omgewerkt, zo
dat een er op volgend rijstgewas na egalisatie van de ruggen hier
van,geen last meer zal ondervinden. Daarentegen zal men na egali
satie van de bedden de oorspronkelijke greppels steeds .in het rijst
gewas terugvinden als de strook waar de padi beter groeit en later
afrijpt.
Momenteel wordt onderzocht in hoeverre dit ruggensysteem ook bruikbaar
is voor citrus en cacao. Een aanplant van citrus op bedden had
nog
teveel van wateroverlast te lijden.
4.3.3.2. De diepte-ontwatering.
Er wordt onderzocht in hoeverre deze kan worden verbeterd door grond
bewerking, groenbemesting en grondverbetering in het algemeen. Hier
toe worden de velden na de ontginning zoveel mogelijk droog gehouden,
o.a. met behulp van de óppervlakte-ontwatering en de water-onttrekking
door gewassen. De kavelsloten worden permanent droog gehouden, zodat
dit in ieder geval tot een plaatselijke ontwatering tot op 80 - 100 cm
beneden het maaiveld leidt. Moldrainage bleek slechts korte tijd ef
fectief.
De uitzonderlijk droge najaren van 1957 en 1958 waren hiervoor wel bij
zonder gunstig. Hierdoor traden diepe scheuren op tot op een
diepte
van 1 meter.
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Deze zijde van het onderzoek
sultaten kunnen leiden. Wel
laag, de vermenging hiervan
de kavels bodem-verbeterend

zal eerst op veel langere termijn tot re
bleek reeds dat het sparen van de pegassemet de ondergrond en het droog houden van
werken.

4.3.3.3. De ontginningsproef.
Om hetgeen in de vorige paragraaf werd opgemerkt nog eens op de juist
heid ervan te toetsen, werd op de Achtste Reeks een zg. ontginningsproef ingezet. Dit gebied ligt in de uitbreidingsplannen. Hier wordt
op een terrein van 24 ha in de allereerste plaats onderzocht in hoe
verre de pegasse op meer natuurlijke wyze kan worden opgeruimd of om
gezet. Het is een algemeen bekend feit dat rijst ongunstig reageert op
grote hoeveelheden onverteerd organisch materiaal. Het is daarom ge
bruikelijk om de pegasse tijdens de ontginning tegelijk met het hout op
rillen te schuiven en te verbranden. Het was nu de vraag in hoeverre
voor andere gewassen van dit potentieel toch waardevolle materiaal kan
worden geprofiteerd. Bij de proeven op de ontginningsterreinen van de
afdeling Gewassen Onderzoek bleek reeds dat de pegasse snel verteert
wanneer deze aan de lucht wordt blootgesteld. Deze humusvorming levert
een waardevol materiaal, zonder de ongunstige eigenschappen
van pe
gasse. Het blijkt nu dat de gronden waarbij de pegasse werd
gespaard,
zich gemakkelijker laten bewerken, onder meer door een betere verkruime ling.
In de ontginningsproef werd de pegasse met de schaarploeg 15 en 30 cm
diep ondergewerkt en met de Romeploeg over een diepte van 15 cm met de
grond vermengd. Er zal moeten blijken op welke wijze de pegasse zyn voor
de padi-cultuur ongunstige eigenschappen het snelst verliest en hoe de
droge gewassen op deze bewerkingswijze reageren.
4.3.3.4. De mechanisatie-proeven.
Alle cultuurmaatregelen dienden te worden aangepast aan de verbouw op
ruggen. Wij noemen b.v. de inzaai, de verpleging en de oogst.
Boven
dien is, zoals reeds werd opgemerkt, voor het jopploegen van de ruggen
een goed losgewerkte grond noodzakelijk. Hierover werd in Suriname nog
weinig ervaring opgedaan. De enige bestaande goed gemechaniseerde cul
tures zijn die van rijst en suikerriet. Er werden verschillende
werk
tuigen en methoden beproefd en met elkaar vergeleken. Bovendien wordt
nagegaan in hoeverre de wieltrekker bij de verbouw van droge gewassen
kan worden ingeschakeld. De inzaai en verpleging zijn b.v. bij het ruggensysteem zonder wieltrekker zelfs niet mogelijk.
Het is gebleken dat de wieltrekker voor het ploegen, eggen en voor het
op ruggen werken van de grond, zeer goed bruikbaar is. De najaarsaanplant van 1958 kon, mede dank zij het droge weer, geheel
mechanisch
worden verpleegd. Het vochtgehalte, waarbij de grond zich optimaal laat
bewerken, is nog juist groot genoeg om het ingezaaide zaad
snel te
doen ontkiemen. Houdt de droogte hierna aan, dan is irrigatie noodza
kelijk om een mislukking van de inzaai te voorkomen. Voor de oogst kan
van de rystcombine gebruik gemaakt worden. Samenvattend kan worden ge
zegd dat de verbouw van kortgroeiende gewassen op ruggen
technisch
goed mogelijk is.
Voor het opwerpen van de brede ruggen bleek de rupstrekker met werktùigenbalk en greppelploeg zeer goed bruikbaar. Hiermede kan het ter
rein in zeer korte tijd op ruggen worden gebracht, zodat het in de grond
brengen van een bacoven-aanplant zich goed laat mechaniseren.
4.3.3.5. De proeven met peulvruchten en graangewassen.
Dit punt van onderzoek is, zoals reeds werd opgemerkt, momenteel nog
van secundair belang. De proeven waren in de eerste plaats nodig om
de waarde van verbouw op ruggen te kunnen onderzoeken. Tot de gezaaide
gewassen behoorden verschillende soorten en variëteiten
van Vigna,
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Phaseolus, Pisum, Canavalia, Soja en Sorghum; Al deze gewassen ontwik
kelden zich in het kleine seizoen op bevredigende wijze. Het droge weer
heeft hiertoe veel bijgedragen. Alle peulgewassen reageerden zeer sterk
op de verbouw op ruggen, de Sorghums in iets mindere mate.
Van dit
laatste gewas werden zelfs opbrengsten van 3 tot 4 ton verkregen. Ook
Soja en Capucyner gaven goede produkties.
Tydens de proeven bleek dat de gewassen gedurende de
verschillende
groei-fasen zeer uiteenlopend op een teveel aan water reageren.
Zo
zijn jonge soja-planten veel beter bestand tegen wateroverlast dan de
jonge planten van Katjang Hidjau en Mung bean. In een latere
groeifase vertonen deze gewassen verder weinig verschil in resistentie te
gen wateroverlast. In mei 1959 werd na het inzetten van de regens nog
een Soja-gewas op ruggen ingezaaid. Dit gewas kon nog tijdens de regens,
begin augustus, worden afgeoogst met zeer bevredigende opbrengsten.
Als hierbij wordt bedacht dat de maanden juni t/m augustus voor 100 'jo
nat waren, hetgeen wil zeggen dat het in die maanden slechts 1 x in de
honderd jaar natter is dan het nu was, dan mag hier toch van een bij
zonder resultaat worden gesproken. Een aanplant van soja
op vlakke
grond mislukte volledig. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat
droge gewassen in deze maanden van het jaar nergens in Suriname worden
verbouwd. De proeven stelden ons in staat om een voorlopige indruk te
krijgen van de mogelijkheden van deze gewassen.
4.3.3.6. De proeven met groenbemesters.' bodembedekkers en windschermen.
Op dezelfde wyze als dit met de peulgewassen het geval was, werd ook
een vrij groot aantal groenbemesters uitgezaaid. Daarby bleek dat Sesbania sericea, Sesbania speciosa en Crotalaria quinquefolia goede mo
afdeling
gelijkheden bieden. Het laatstgenoemde gewas wordt door de
Landbouwkundig Onderzoek reeds enkele jaren als groenbemester in de
vruchtwisseling toegepast. Ook bij deze gewassen bleek de groei op rug
gen beter dan op vlak land. De verschillen waren echter minder spre
kend dan by de peulgewassen. Crotalaria draagt door een zeer intensief
wortelstelsel veel bij aan de bodemverbetering. De grond droogt sneller
uit en laat zich gemakkelijker verkruimelen. In een grondverbeteringsproef werd voor de derde maal een Crotalariagewas ondergeploegd.
Als bodembedekker onder bacoven, bleek Canavalia zeer goed bruikbaar.
Ook de pesies zijn hiervoor bijzonder geschikt. Ook onder de Citrus werd
een aantal bodembedekkers beproefd. Er bestaat goede hoop dat de hier
voor veel gebruikte Kudzu mogelijkheden biedt. Een aanplant welke het
eerste jaar veel zorgen vroeg, ontwikkelt zich nu veel beter. Het is
bekend dat Kudzu, vooral op de zwaardere kleigronden, moeilijk aanslaat
en in het eerste jaar zeer traag is.
Als windschermen voor de bacoven werden enige hagen
van
Erythrina
poeppigiana en Trichanthera giganthera uitgeplant. Het bezwaar van de
Koffiemamma is, dat deze in de droge tijd, wanneer juist veel last van
wind wordt ondervonden, zijn blad verliest. Vermoedelijk zal Trichanthera
of Watrahoedoe beter voldoen.
Om over betuiningsmateriaal voor de bescherming van taluds te kunnen
beschikken, werden enige soorten van Salix uit Nederland geimporteerd.
De resultaten van deze aanplant zyn nog weinig bevredigend
4.3.3.7. De proeven met Citrus.
Het is vermoedelijk niet mogelijk om, bij de huidige exploitatievorm van
de polder, op grote schaal meerjarige cultures aan te planten.
Deze
zijn nog te arbeidsintensief in onderhoud en oogst. Toch worden hier
mede reeds proeven genomen met het oog op de zo gewenste inschakeling
van de Surinaamse landbouwer in het Wageningen-bedrijf. In verband met
dit laatste is de vraag belangrijk, of de klassieke cultures van Suri
name, zoals bacoven, citrus en cacao, ook mogelijk zijn bij een drainage
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systeem zoals in Wageiiingen wordt toegepast. Is het mogelijk om van een
bestaande rijstkavel, zonder grote ingrepen, een citrus-of bacovenkavel
te maken ?
Als proef werden 2 vakken van 1 en 2 ha met citrus ingeplant. De vel
den werden daartoe overdwars op 5, 6, 7 en 10 m brede bedden gebracht.
De kleine aanplant is nu 4 jaar oud en bestaat uit Citrus sinensis,C.
grandis, C. limon en C. paradisi. Na een versmalling van de 10 m brede
bedden tot 5 meter, ontwikkelden de planten zich goed.
De aanplant
komt nu langzaam in produktie, De één jaar oude aanplant op 6 m brede
bédden had in de grote regentijd nog teveel van wateroverlast te lijden.
De begreppeling wordt nu mechanisch verdiept. Op een kleine kwekerij
staan nu 1.100 acht maanden oude zaailingen van Citrus aurantium.Deze
zullen binnenkort met Grape-fruit en Sinaasappel worden veroculeerd.
4.3.3.8. De proeven met bacoven en cacao.
De bacoven-aanplant omvat momenteel 4,2 ha met nog ca 2.100 bomen op
ontginningsgrond en 3,5 ha met 3.500 bomen op padigrond. Dit laatste
stuk is reeds 6 jaar in cultuur en droeg 7 padigewassen. De helft werd
uitgeplant op 3 meter brede,ruggen en de andere helft op 6 meter bre
de bedden. De aanplant is nu 10 maanden oud en in volle bloei. Zij om
vat de variëteiten Gros Michel, Lacatan en Congo. De groei op ontgin
ningsgrond is aanzienlijk beter dan op padigrond. Op het laatstgenoemde
stuk gaf een bemesting met Z.A. en N.P.K, dan ook opvallend goede re
sultaten. Ook Fosfaat bleek effectief. Zeer waarschijnlijk zal de bacoventeelt op padigrond zonder bemesting onmogelijk blijken.
De op de bacovenmarkt zo gewaardeerde variëteit Gros Michel is zeer
gevoelig voor de Panamaziekte. Deze ziekte maakte de verhouw ervan op
vele plaatsen met een belangrijke bacoven-cultuur vrijwel onmogelijk. Er
bestaat echter een goede kans dat de aanplant van deze bacoven in de
Wageningen-polder toch mogelijk is. De bodemschimmel welke de Panama
ziekte veroorzaakt, kan namelijk uitstekend worden bestreden door de
velden enige tijd onder water te zetten. Een wisseling met de verbouw
van rijst ligt hier voor de hand. Ook met betrekking tot de irrigatie
zijn de omstandigheden in de Wageningen-polder gunstiger. Op de meeste
bacoven-aanplantingen van Suriname kan in de droge tijd geen water wor
den gegeven. Ditzelfde geldt voor de citrus en cacao. Zo zijn hier de
omstandigheden voor de verbouw van meerjarige cultures in bepaalde op
zichten zelfs gunstiger dan op de plantages.
Over enige tijd zal een deel van deze bacoven-aanplant met cacao wor
den ingeplant. Daarbij kan dan van de bacoven als hulpschaduw
worden
geprofiteerd. Koffiemamma zal als permanente schaduw
worden
inge
bracht.
4.3.3.9. De collectie-tuin.
In de collectie-tuin werden een 1.000 variëteiten en selectienummers
van diverse gewassen uitgeplant. Hierin werd materiaal uit Indonesië,
Afrika en de Verenigde Staten opgenomen. De aanplant stelt ons instaat
om de ontwikkeling van de verschillende gewassen gade te slaan. In de
collectie van Vigna blijken selectienummers aanwezig te zijn met
zeer
aantrekkelijke eigenschappen voor het machinaal oogsten.
Hetzelfde
geldt voor Soja. Ook sommige vezelgewassen blijken zeer goed te groeien.
4.3.3.10. Samenvatting.
Samenvattend kan worden gezegd dat de verbouw van kortgroeiende gewas
sen op ruggen goede perspectieven biedt. Het is niet uitgesloten dat
Soja zelfs in de grote regentijd kan worden verbouwd. Het droog houden
van de grond werkt op zichzelf reeds bodemverbeterend. Ook het onder
werken van de pegasse kan daartoe veel bijdragen. Dit zal ook de diep
te-ontwatering ten goede komen.
Er kon, dank zij het droge weer, worden aangetoond, dat de verbouw van
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vele kortgroeiende gewassen op ruggen technisch mogelijk is «n dat de
gronden van Wageningen potentieel redelijk vruchtbaar zijn.
Het voorlopige oordeel is, dat de cultuur van citrus en bacoven ook in
de Wageningen-polder kan worden ingevoerd. De mogelijkheid van irriga
tie maakt dat de cultuur-omstandigheden hier in bepaalde
opzichten
zelfs gunstiger zijn dan op de bestaande plantages.
Naast een vruchtwisseling binnen het jaar zal ons ook de mogelijkheid
van een vruchtwisseling over meerdere jaren voor ogen moeten staan.
Het is niet uitgesloten dat een verbouw van droge gewassen gedurende
meerdere jaren achtereen, en daarna gevolgd door rijst met twee oogsten
per jaar, meer mogelijkheden biedt dan één, waarbij rijst en droge gewas
sen elkaar halfjaarlijks afwisselen. Als ontginningsgewas zijn de moge
lijkheden waarschijnlijk het grootst.
Een meerjarige ervaring zal moeten leren in hoeverre de regenverdeling
voldoende ruimte laat voor grondbewerking, zaai, verpleging en oogst.
Het laat zich steeds meer aanzien, dat dit het belangrijkste punt zal
blijken te zyn.
4.4. HET NOG NOODZAKELIJKE ONDERZOEK
Het onderzoek vraagt grote financiële offers en de vraag ligt voor de hand hoe
lang dit onderzoek nog zal moeten voortduren. Hierop kan reeds direct
worden
geantwoord, dat het onderzoek noodzakelijk zal blijven omdat het in zich zelf
steeds nieuwe problemen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten schept.
De definitieve beantwoording van de vraag: "Is de verbouw van andere gewassen
op de Surinaamse rijstgronden mogelijk?", zal voor de kortgroeiende gewassen nog
enige jaren vergen. Voor de boomcultures zijn uit de aard der zaak
nog meer
jaren nodig. Daarbij komt dat de bodemverbetering een langzaam proces is. Voor
al de mate waarin de eigenschappen van de grond zullen veranderen, is van het
grootste belang. Zou het onderzoek er in slagen om de gestelde vraag positief
te beantwoorden, dan kan voor de duur van het verdere onderzoek voorlopig geen
limiet worden gesteld.
De experimenten zullen nog enige tijd op dezelfde voet moeten worden voortgezet.
Daarbij zal nu wat meer aandacht aan plantverband, zaaidichtheid,bemesting e.d.
moeten worden geschonken.
De afdeling Gewassen Onderzoek zal zich verder moeten beraden op de vraag, of
en in hoeverre de bevolkingslandbouw met Wageningen als kernbedrijf, tot ontwik
keling kan worden gebracht. Er zal daarbij moeten worden gestreefd naar
iets
grotere bedrijven, waarin de mechanisatie een bescheiden toepassing vindt. Dit
zal de weg moeten banen tot de opheffing van de Surinaamse landbouwer uit het
kleine rijstbedrijf. Hierdoor wordt voor het Wageningen-bedrijf een doel gescha
pen, dat het oorspronkelijke in belangrijkheid verre overtreft.

Wageningen, november 1959

Dr.Ir. E.J. Fortanier
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H O O F D S T U K

V :

HET MECHANISATIE ONDERZOEK

5.1. INLEIDING
Hoewel de betreffende afdeling het laatst werd gevormd, in augustus 1959, is het
mechanisatie-onderzoek wel het oudste van Wageningen. Het is niet mogelijk om
een volledige beschrijving te geven van alle tot nu toe gedane experimenten en
proefnemingen. De opgedane ervaringen werden niet op papier vastgelegd, maar in
de wijze waarop thans het grondverzet, de ontginning en de grondbewerking wor
den uitgevoerd.
Bijna elke aangekochte machine moest eerst in de werkplaats aan de plaatselijke
omstandigheden worden aangepast. Voor wat de trekkers betreft, kan de volgende
schets een indruk geven van het moeizame werk dat met betrekking tot dit werk
tuig werd gedaan. Van de wieltrekkers werden een tiental typen en merken uit
geprobeerd. Om wielslip tot het minimum te beperken, werd een groot aantal ban
den, kooiwielen, anti-slipwielen (-kettingen) en rupsen getest.
Uiteindelijk
bleek dat de wieltxekker, ondanks verschillende voorzieningen, voorlopig niet
in de velden kon worden gébruikt. Daarom werd hierna vopral op de rupstrekker
de nadruk gelegd. Ook hierbij bleek de druk per cm2 grondoppervlak in veel ge
vallen nog te groot, zodat begonnen werd met het verlengen van de rupsplaten.
Toen dat nog niet voldoende bleek, werden ook de rupsframes verlengd en de rup
sen van blokken voorzien. Dit laatste bleek een noodzakelijke voorziening bij de
zg. modderbewerking. Dit zijn nog slechts enkele van de maatregelen, welke ge
nomen moesten worden om de rupstrekkers beter bruikbaar te maken.
Hetzelfde
gold voor de maaidorsers. Ook deze moesten door verbeteringen aan de plaatse
lijke omstandigheden worden aangepast. De achterwielen worden door vliegtuigban
den vervangen, de rupsen worden vergroot. Het is wel opmerkelijk dat de grote
Massey Harris fabrieken nu een maaidorser in de handel brengen, waarbij
veel
veranderingen, in de Prins Bernhardpolder en Wageningen uitgedacht, worden toe
gepast.
Ook voor de grondbewerking moesten een zeer groot aantal werktuigen met elkaar
worden vergeleken, beproefd en aangepast. De modder-bewerking van de velden ge
schiedt nu zelfs met in Wageningen ontworpen en gemaakte werktuigen,
de zg.
modderrollen. Het vochtgehalte van de grond, waarbij deze zieh optimaal laat be
werken, is zeer eng begrensd. De grond wordt door uitdroging spoedig moeilijk
bewerkbaar. Enkele regenbuien zijn daarentegen in staat om van de uitgedroogde
steenharde klei weer snel een weke massa te maken. Het is dan ook begrijpelijk
dat aan de soliditeit van de werktuigen en machines uitzonderlijk hoge
eisen
moesten worden gesteld. De meeste werktuigen bleken onvoldoende sterk, zodat
herhaalde reparaties noodzakelijk waren en ten dele nog steeds zijn.
Gelukkig
blijkt nu reeds dat de grond zich gemakkelijker laat bewerken naarmate deze lan
ger in cultuur is. Het aantal gevallen van vastrijden van trekkers en maaidor
sers neemt snel af. De kavelverbetering door egalisatie draagt hieraan veel bij.
De inzaai is slechts ten dele gemechaniseerd. De berijdbaarheid van de kavels
bepaalt of er met de hand of met de machine zal worden ingezaaid. De weersom
standigheden tijdens de er aan voorafgaande grondbewerking spelen hierbij een be
langrijke rol. Door de kavelverbetering kan steeds meer met de machines worden
ingezaaid.
Ook de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden is gedeeltelijk
gemechani
seerd. Men maakt daarbij gebruik van door lichte motoren aangedreven draagbare
vernevelaars en de door trekkers getrokken zware poederverstuivers. Verbeterin
gen zijn hier eveneens noodzakelijk.
De oogst en het transport zijn volledig gemechaniseerd. Daarbij wordt steeds meer
van zakken- op buiktransport overgegaan.
Op deze plaats is het uitstekende werk op het terrein van de mechanisatie, door
de Prins Bernhardpolder verricht, een extra vermelding waard. Wageningen heeft
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van de hier opgedane ervaringen in hoge mate kunnen profiteren. De huidige be
heerder van de Prins Bernhardpolder, de Heer C. Overwater, slaagde er in om het
voor de grondbewerking benodigde aantal trekker-uren aanzienlijk te verminderen.
Op dit terrein bestaat momenteel een vruchtbare samenwerking.
5.1.1. Het doel van het mechanisatie onderzoek
Wij vermeldden reedpl dat de wijze waarop de grond momenteel wordt bewerkt, het re
sultaat is van 8 jaren praktische ervaring en proefnemingen. Van een veelheid
van werktuigtypen en bewerkingsmethoden hebben zich enkele kunnen
handhaven.
Hier mag worden gesteld dat de opgedane ervaring, door veelvuldig vallen en op
staan verkregen, van onschatbare waarde is. De bereikte resultaten stemmen tot
voldoening. Er werd bereikt dat het onderdeel grondbewerking in de gemechani
seerde rijstcultuur, ons thans niet meer voor onoverkomenlijke technische pro
blemen plaatst.
De werkmethoden vragen nu echter om een verfijning en een meer wetenschappelijke
basis. De machinekosten bedroegen in 1958 ca. Sf 385.000,-, dus bijna 20 /é van
de totale exploitatie-kosten, welke in de polder werden gemaakt. Een verlaging
van deze uitgaven is een eerste vereiste ter verkrijging van een lagere kost
prijs van de padi. Het was daarom noodzakelijk om de verschillende facetten van
de mechanisatie nog eens onder de loep te nemen. Het gaat daarbij zowel om de
werktuigen als om de werkmethoden.
Het hiervoor reeds op gang zijnde onderzoek zoals de grondbewerkingsproef,
de
spitmachine-proef en de scraper-proef, moest worden gecoördineerd. Daartoe werd
in augustus 1959 de Werkgroep Mechanisatie-Onderzoek samengesteld. Deze werd
bij het Gewassen Onderzoek ondergebracht, omdat deze afdeling op dit
terrein
reeds werkzaam was.
5.2. DE PROEFNEMINGEN
In het hierna volgende zal meer gedetailleerd worden behandeld welke proeven de
laatste tijd noodzakelijk waren en om welke reden. Allereerst zullen de trekkers
en daairna de werktuigen worden behandeld.
5.2.1. De trekkerproeven
Voor de grondbewerking op de rijstvelden worden momenteel uitsluitend rupstrek—
kers gebruikt. Uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Nederland, blijkt onder meer dat in 1940 533 rupstrekkers en 3.204wieltrekkers
in gebruik waren. In 1950 bedroegen deze aantallen resp. 1.403 en 18.389. Het
percentage rupstrekkers was toen van 15 tot 8 gedaald. Deze daling zette zich
ook tijdens de daarop volgende jaren voort. In 1958 bedroeg het aantal rupstrek
kers nog slechts 2 ^ van het totaal. Deze daling werd toegeschreven aan het feit
dat met de wieltrekker aanzienlijk goedkoper kan worden gewerkt. Hierbij spelen
de omstandigheden, zoals de bedrijfsgrootte en de grondsoort uiteraard een be
langrijke rol. In Nederland is 90 ^ van de bedrijven kleiner dan 20 ha,
terwijl
ook de percelen niet groot zijn. De bedrijven groter dan 50 ha maken slechts 1 ^
van het totaal aantal uit.
In verband met het streven naar een verlaging van de kostprijs van de grondbe
werking dienden dus ook voor Wageningen de mogelijkheden van wieltrekkers op
nieuw te worden bekeken, temeer daar de gronden met de jaren beter bewerkbaar
worden.
Er moet daarbij in de allereerste plaats een onderscheid worden gemaakt tussen
een grondbewerking voor de verbouw van droge gewassen en die voor de verbouw
van' rijst. Op de afdeling Gewassen Onderzoek wordt reeds met succes van de wiel
trekker gebruik gemaakt. Bovendien is de verbouw op ruggen zonder dit type trek
ker zelfs niet mogelijk.
Voor de padi-cultuur worden geheel andere eisen gesteld. Zo moet een deel van
de werkzaamheden op onder water gezette velden worden uitgevoerd. Bovendien moet
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veel op nog natte of reeds losgeploegde grond worden gewerkt. Voor al deze werk
zaamheden wordt veel trekkracht vereist. Voorts moet het werk in een korte tijd
worden uitgevoerd. De omstandigheden zijn voor het werten met de wieltrekker,
mede als gevolg van de onregelmatigheid in de regenval--verdeling, eerder ongunstig dan voor het werken met de rupstrekker. Daarbr komt dat door het gebruik van veel machines onder slechte omstandigheden, veel schade wordt toegebracht aan de bodemstructuur. Hierdoor wordt de grond steeds moeilijker bewerkbaar. Dit nu zijn juist de kardinale punten voor Wagendjingen. Er moet hier aan de
trekker één heel belangrijke eis worden gesteld, nl. een groot trekkracht-vermogen bij een zo laag mogelijk wieldruk per cm2 grondoppervlak.
Aan de bovengestelde eis voldoet alleen de rupstrekker. De rups kan komen te
vervallen, wanneer de verlangde trekkracht kan worden verlaagd en wanneer de
toegelaten druk per cm2 grondoppervlak mag worden verhoogd. Aan het eerste punt
wordt voldaan door de invoering van machines met een lager gewicht, een klei
nere werkbreedte, een lagere werksnelheid of door het gebruik van aangedreven
machines. De spitmachine komt hieraan in hoge mate tegemoet. Aan het tweede
punt wordt voldaan wanneer de bewerking kan worden beperkt tot droge grond. Dit
nu is slechts ten dele mogelijk, daar een deel van de bewerkingen zal blijven
plaatsvinden op natte grond. De gunstige eigenschappen van de rups m.b.t. het
draagvermogen kunnen slechts gedeeltelijk worden overgenomen door
bredere en
grotere banden, door kooiwielen of door half-rupsen.
De conclusie is dan ook, dat in ieder geval met het bestaand equipment een volledige vervanging van de rupstrekker door wieltrekkers voorlopig nog niet mogelijk is. Daarentegen kan wel worden verwacht dat een groter deel van de werkzaamheden met de wieltrekker kan worden uitgevoerd. Wi denken daarbij aan
de
inzaai, de bestrijding, de verpleging van het gewas en het transport van de oogst.
5.2.2. De werktuigen
Bij de bespreking van de trekkers kwamen de werktuigen ook reeds ter
sprake.
Trekker en werktuig dienen op elkaar te zijn afgestemd, De invoering van de wieltrekkers maakt andere werktuigen noodzakelijk. Deze moeten in de driepunts-ophanging als aanbouwwerktuig bruikbaar zijn. Voor zover het de grondbewerking be
treft, heeft de afdeling Gewassen Onderzoek hierover al een zeer waardevolle er
varing opgedaan.
Wij merkten reeds op dat een volledige vervanging van rupstrekkers niet mogelijk
is, zeker niet in de huidige exploitatievorm. Daarbij komt dat de rupstrekker
ons in staat stelt om in korte tijd veel werk te verzetten. In verband met het
wisselvallige klimaat is dit wel een eerste vereiste. De bij deze rupstrekkers
gebruikte werktuigen voldoen nog niet helemaal. Het ploegen geschiedt bijna uit
sluitend met de 98 McCormick schijvenploegen. Deze werken zeer grof en laten het
land zeer onregelmatig achter. Dit maakt veel eggen en landplanen of egaliseren
noodzakelijk.
Het eggen gebeurt in hoofdzaak met de Baronet tandem-schijveneg van Ransomes.
Ook dit werktuig voldoet niet geheel, omdat het land teveel op ruggen komt. Bovendien is deze eg nog onvoldoende sterk van constructie. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre met de Rome "offset disc harrow" het ploegen en eggen kan
worden uitgevoerd en of het egaliseren hierdoor achterwege kan blijven.
5.2.3. De werkmethoden
Ook deze vragen om een kritische beschouwing. De verschillende bewerkingen vol
gen elkaar in Wageningen snel op. Tussen het ploegen en eggen liggen vaak niet
meer dan 3 dagen. Het komt zelfs voor dat direct na de ploeg een eg volgt. Ook
hier is de onbetrouwbaarheid van het weer de drijfveer. Valt er op een pas ge
ploegde kavel een flinke regenbui, dan is deze nagenoeg onbewerkbaar geworden,
tenzij een lange periode van droogte volgt. Zelfs de kavels welke tijdens
het
kleine seizoen niet worden ingezaaid, ondergaan vaak een volledige bewerking.
Het is duidelijk dat de grondbewerking hierdoor veel van zijn waarde
verliest.
Het "weer" krijgt nauwelijks de tijd om in te werken en wat dit vermag, is bij de
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proeven met droge gewassen wel zeer duidelijk gebleken. De ploegsneden, welke
gedurende enige tijd aan uitdroging en lichte regenbuien worden blootgesteld,
vallen zeer snel uiteen, waardoor het eggen aanzienlijk vergemakkelijkt wordt.
Het "klaar"is klaar" wordt te veel doorgevoerd en het is aanbevelenswaard om
de kavels die na het ploegen niet voor inzaai in aanmerking komen, op ploegvoor te laten liggen. Het genoemde bezwaar hiervan kan worden ondervangen door
het trekken van greppels om de 10 meter, zoals dat ook bij de geëgde kavels mo
menteel het geval is. De mogelijkheid hiervan wordt onderzocht.
Het landplanen wordt sedert 1955 ieder jaar tenminste éénmaal, toegepast en dit
geldt in zekere zin ook als een bewerkingsmethode. De prachtige verkruimeling
die van deze bewerking het gevolg is, kan inderdaad met geen enkel ander werk
tuig worden verkregen. De kruimellaag is echter zeer dun, terwijl de daaronder
gelegen grond sterk wordt samengedrukt, vooral als deze nog enigszins vochtig
is. Er wordt nu onderzocht in hoeverre het landplanen als vorm van grondbewer
king achterwege kan blijven. De noodzaak van het landplanen als egalisatie komt
te vervallen, wanneer de ligging van de grond na de bewerking mooi vlak is ge
bleven. Dit is dan ook een eerste vereiste, welke aan de werktuigen moet wor
den gesteld.
De vele fouten, welke nog aan de toegepaste werkmethoden kleven, moeten in de
allereerste plaats worden toegeschreven aan de gebruikte werktuigen. Deze vra
gen nog te veel werkuren, meer dan de weersomstandigheden ons eigenlijk beschik
baar stellen. Het is het belangrijkste werk van het Mechanisatie Onderzoek om
hierin verbetering te brengen.
5.3. DE PROEFEESULTATEN
Het onderzoek is pas sedert kort in volle gang, zodat hier slechts enkele
sultaten kunnen worden besproken.

re

5.3.1. De trekkers
Met betrekking tot de trekkers kan worden medegedeeld dat de opgedane ervarin
gen er toe.hebben geleid om te besluiten tot een standaardisatie van het wieltrekkerpark met Massey Ferguson. Deze trekkers lenen zich zeer goed voor het
transportwerk. In de Prins Bernhardpolder wordt deze trekker reeds met succes
bij de inzaai gebruikt. Op de afdeling Gewassen Onderzoek zijn momenteel 30 en 50
pk Fergusons in gebruik. Hiermede wordt een deel van de grondbewerking, de ge
hele inzaai en de verpleging verzorgd. De verschillende, bij deze trekker beho
rende landbouwwerktuigen, zoals ploegen, eggen enz., voldoen zeer goed.
Het
staat reeds vast dat dit het aangewezen trekkertype is voor de mechanisatie van
de bevolkingslandbouw.
Voor het rupstrekkerpark zullen nog uitsluitend Caterpillar D 4 trekkers wor
den aangeschaft. Deze trekker voldoet momenteel het best. Om tot een
snelle
verlaging van de kosten voor de grondbewerking te komen, werd de aanschaf van
twaalf D 4 trekkers aanbevolen. Aan dit merk trekker werd wegens de grotere so
liditeit de voorkeur gegeven, ondanks zijn grotere gewicht.
5.3.2. Ploegen en eggen
In samenwerking met de Prins Bernhardpolder werden 5 typen Rome-ploegen grondig
uitgeprobeerd. Naar aanleiding hiervan werd de aanschaf van 24 "Rome Offset Disc
Harrows" aanbevolen. De werking van deze ploegen kan worden vergeleken met die
van 1 x ploegen met de McCormick 98 en 1 tot 2 x eggen met de Ransomes Baronet.
Bovendien is de grondlegging zeer vlak, zodat egalisatie niet of veel minder
vaak nodig zal zijn. Naar wordt verwacht, zal hierdoor het aantal
trekkeruren
met tenminste 30
kunnen worden verminderd. Dit brengt nog vele andere voor
delen met zich mede, zoals minder machines, minder onderhoud, overzichtelijker
werk, en eventueel de mogelijkheid tot het vergroten van het tweede gewas areaal.
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5.3.3. De spitmachine
Door de Firma Mulder in Nederland werd een zg. spitmachine of spadenmachine ont
wikkeld. Het bijzondere is dat deze machine onder meer weinig of geen trekkracht
vraagt. Er is zelfs sprake van een voortduwende beweging. De grootte hiervan
is afhankelijk van de stevigheid van de grond, de spitdiepte en van de spitafstand. Een ander gunstige eigenschap is de traagheid van de spitbeweging. Hier
door wordt de bij het spitten ondervonden wrijvingsweersjfcand tot het minimum be
perkt.
Deze machine vraagt derhalve naast weinig of geen trekkracht ook betrekkelijk
weinig vermogen door de aandrijving. De trage werksnelheid moest daarom worden
gecompenseerd door een grote werkbreedte.
De verwachting was dat de grondbewerking met behulp van de spitmachine langer
kon worden voortgezet dan met de huidige werktuigen mogelijk is. Voor de voorjaars-inzaai moet de grondbewerking, het modderen inbegrepen, begin mei beëin
digd zijn. De regens kunnen begin april reeds een aanvang.nemen. De zg. tweede
gewas kavels zijn de laatste, welke voor de bewerking vrij komen. Deze zijn dan
vaak nog niet geheel opgedroogd en raken door een vroege regenval weer snel met
water verzadigd. Op dergelijke natte kavels kunnen zelfs de rupstrekkers onvol
doende trekkracht ontwikkelen. Er wordt dan meestal met een enkele modderbewerking volstaan. De produkties vafa deze velden zijn als regel laag.
Er werd nu aan de mogelijkhèid gedacht om met behulp van de spitmachine derge
lijke velden toch een bewerking te kunnen geven. Na enige oriënterende proeven
met een proto-type van deze machine in november 1958, werd een viertal spitmachines met bijbehorende wieltrekkers aangeschaft. Deze arriveerden februari 1959,
waarna direct met verdere proefnemingen werd begonnen. Hierbij kwamen de vol
gende gunstige eigenschappen naar voren:
a. de resultaten van één spitbewerking zijn zeker vergelijkbaar met die van
schijvenploegen + 1 x eggen met de rupstrekker.

1 x

b. voor het spitten zijn onder gunstige omstandigheden jiiet meer dan 4wieltrekkeruren per ha benodigd. In één proef bleken zelfs 3 trekkeruren voldoende.
c. met behulp van de spitmachine kan de grondbewerking met wieltrekkers in ieder
geval eerder worden begonnen en langer worden voortgezet dan met de reeds
bestaande werktuigen.
d. de spitmachine betekent een positieve oplossing van het probleem wielslip,
waardoor de bruikbaarheid van wieltrekkers voor de grondbewerking aanzien
lijk wordt vergroot.
Er traden helaas ook enige ernstige bezwaren van deze machine naar voren. Het
grote gewicht van de machine, 750 kg, moet als een groot nadeel worden gezien.
Dit had tot gevolg dat de trekker op natte kavels herhaaldelijk vastliep. Een
uitvoering, waarbij de machine zelfdragend werd gemaakt, gaf veel betere resul
taten.
De proefnemingen zijn nog niet beëindigd. Een definitief oordeel kan eerst over
enige tijd worden gegeven. Op kleine bedrijven zal deze machine vermoedelijk be
ter tot zijn recht komen.
5.3.4. De scraper-proef
Het bleek dat de vele oude kreken en de te g-rote hoogte-verschillen in een deel
der kavels produktieverliezen tot gevolg hadden. Dergelijke kavels drogen na het
oogsten onregelmatig op, zodat dit ook de grondbewerkiüg bemoeilijkt. De reeds
in gebruik zijnde Marvin landplanes zijn slechts in staat om hoogte-verschillen
over een kleine afstand te egaliseren. Er werd daarom besloten tot de aanschaf
van 3 middelzware scrapers. Hiermede werd reeds een 30-tal kavels op succes
volle wijze geëgaliseerd. Deze velden kunnen nu gelijkmatig onder water worden
gezet. Dit geeft een aanzienlijk gelijkmatiger opkomst van het zaad en een ef
fectieve bestrijding van de-onkruiden. Er werd een systeem ontwikkeld,
waarbij
de grond op de te hoge plaatsen slechts in stroken wordt weggehaald en op de te
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lage plaatsen gedeponeerd. Hierdoor worden te grote vruchtbaarheids-verschillen
in de velden vermeden. Door de opgedane ervaring neemt de scrapercapaciteit re
gelmatig toe.
5.3.5. De grondbewerkings-proef
Deze proef kwam in paragraaf 4.3.3.3. van het vorige hoofdstuk reeds ter sprake.
Het ontginningsterrein werd zowel met de wieltrekkers als met de rupstrekkers
geploegd. Daarbij kwam vast te staan dat het schaarploegen met de wieltrekker
goedkoper kan worden uitgevoerd dan met de rupstrekker. De grond werd op 30 en
15 cm diepte omgewerkt om de pegasse in verschillende mate met de klei te ver
mengen. Er zal worden nagegaan wat de waarde van een dergelijke voorbereiding van
de grond op het er op volgende rijstgewas is, in vergelijking met niet voorbe
werkte grond.
Over de optimale ploegdiepte en hoe de padi-opbrengsten reageren op schaar- en
schijvenploegen tasten wij nog te veel in het duister. De aanleg van permanente
grondbewerkingsproeven is in voorbereiding. Daartoe werd een 4-schaarploeg be
steld met verschillende ristertypen. De ploegdiepte is nl. afhankelijk van de
ristervorm. Deze proeven zullen eerst na enige herhalingen tot resultaten kun
nen leiden. De algemene indruk aan de hand van praktijkervaringen is, dat het
geen nut heeft om de grond dieper dan 15 cm te bewerken.
5.3.6. Samenvatting
Uit het voorgaande blijkt dat de grondbewerking nog op vele manieren kan worden
verbeterd door het gebruik van andere werktuigen en andere werkmethoden. Dit
zal ongetwijfeld leiden tot een aanzienlijke verlaging van de kostprijs. In het
komende jaar zal kunnen blijken of de nieuwe inzichten hun vruchten afwerpen. De
proefnemingen met wieltrekkers en aanbouwwerktuigen zijn vooral van belang voor
de plannen met betrekking tot de ontwikkeling van grotere bevolkings-landbouwbedrijven rond de Wageningen-polder.
5.4. HET NOG NOODZAKELIJKE ONDERZOEK
De afdeling' is nog jong en eerst zal zich nog een bepaalde werkwijze moeten ont
wikkelen. Voorlopig zal ook voor 1960 de grondbewerking een zeer belangrijk on
derdeel van de werkzaamheden blijven uitmaken. Het staat echter wel vast dat ook
het werken met de maaidorsers kan worden verbeterd en dat dit eveneens een punt
van onderzoek wordt. In dit kader passen de cursussen, welke tegenwoordig voor
trekker- en combine-chauffeurs worden gegeven.
Daarnaast zal ook het onderhoud van kanalen, duikers en kavelsloten meer aan
dacht vragen. De snelle ontwikkeling van de bevolkings-landbouw in Nickerie zal
tot gevolg hebben dat arbeiders voor aangenomen werk moeilijker kunnen
worden
aangeworven. Het uitdiepen van kavelsloten bijvoorbeeld, zal daarom zoveel mo
gelijk met machines moeten geschieden. Al hetgeen hier aan nieuwe kennis en er
varing zal worden opgedaan, komt ook de toekomstige uitbreiding van de polder
ten goede. De inrichting hiervan zal op de nieuwe inzichten kunnen worden af
gestemd. Zonder twijfel zal het mechanisatie onderzoek veel bijdragen aan de ver
betering van de exploitatieresultaten.

Wageningen, november 1959

Dr.Ir. E.J. Fortanier
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V I :

HET OVERIGE ONDERZOEK

Hiertoe rekenen wij alle, niet tot de vorige hoofdstukken behorende proefnemingen en
voorzieningen welke ter voorbereiding van de tweede polder noodzakelijk waren. Zoals
in het eerste hoofdstuk reeds werd uiteengezet, was hiervoor het grootste deel van
het voor onderzoek beschikbaar gestelde bedrag van 4.8 min. gulden bestemd. Uitein
delijk heeft het meer landbouwkundige onderzoek het merendeel der gelden gevergd. De
reden hiervoor werd reeds besproken. Wij zullen volstaan met het geven van een korte
schets van het zg. overige onderzoek. De tabel op bladzijde 8 geeft een overzicht van
de hieraan bestede gelden.
6.1. ONTWERPEN EN OPNAMEN
Er werd een tiental ontwerpen voor de polderuitbreiding gemaakt. Hieraan gin
gen een groot aantal terreinopnamen vooraf. Elk ontwerp werd op zijn waarde met
betrekking tot ligging, aan- en afvoer-mogelijkheden, bedrijfsindeling en wegver
binding grondig bekeken en met de andere ontwerpen vergeleken. Alle op Wageningen beschikbare diensten waren bij deze beoordeling betrokken. Een mogelijk
heid tot uitbreiding met 4.000 ha werd gevonden in de voor exploitatie zo gun
stig gelegen noordelijke gras-zwampen, aansluitend op de naar Coronie geprojec
teerde weg. In deze uitbreiding werden 6 uniforme bedrijven geprojecteerd. Van
het voor deze planning beschikbaar gestelde bedrag werd circa 2/3 besteed. Voor
1960 werd nog een bedrag van circa Sf 21.000,- begroot, ter voorbereiding van
de tweede polder.
6.2. LANDMEETKUNDIGE INSTRUMENTEN EN TRACE'S
De terreinverkenningen konden met de beschikbare instrumenten worden
uitge
voerd, zodat nieuwe aanschaffingen achterwege konden blijven. Het uitzonderlijk
droge najaar van 1957 en 1958 maakte het mogelijk om het terrein met de jeep te
verkennen. Wat anders een moeizaam en tijdrovend zwamp-lopen vergt, kon nu snel,
door de schoon—gebrande vlakte rijdend, worden afgewerkt. Het openkappen
van
trace's kon daardoor worden beperkt tot het stuk voor de verlenging van het be
staande afvoerkanaal.
6.3. HET GRONDVERZET
Dit grondverzet diende voornamelijk voor de verlenging van het afvoerkanaal en
de verbreding hiervan. Het uitbreidingsgebied kan met behulp van dit kanaal ge
makkelijk op ontwatering worden gelegd. Het hiervoor verrichte grondverzet moet
dan ook tot de aanloop-werkzaamheden voor de tweede polder worden gerekend. De
ze werken stonden tevens in dienst van de reeds bestaande polder doordat het
boezemvolume van het afvoersysteem aanzienlijk werd vergroot. De waterbeheersing
werd hierdoor aanzienlijk verbeterd. Wanneer tot uitbreiding zal worden overge
gaan, krijgt de verlenging van het afvoerkanaal de betekenis van een waardevolle
tijdsbesparing in de eigenlijke uitbreidings-werkzaamheden. Bij de aanleg van de
eerste polder is nl. komen vast te staan dat met de ontginning niet eerder mag
worden begonnen dan nadat het terrein ontwaterd is. Hierdoor wordt bodemver
nieling voorkomen. Dit grondverzet heeft aanzienlijk minder geld gevraagd dan
hiervoor was uitgetrokken. De oorspronkelijke raming was n.l. berekend op een
ander uitbreidingsplan dat kortgeleden bij de Nederlandse Regering werd inge
diend.
6.4. WEGEN
Met de hiervoor beschikbaar gestelde gelden werden de wegen in het dorp en de
verbinding van het dorp met de eerste en tweede reeks (ophaalbrug) bezand. Hier
door kon een belangrijk deel van het zo kostbare personenvervoer met snelboten
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komen te vervallen en door wegvervoer worden vervangen. Daarbij werd tevens een
zeer waardevolle ervaring opgedaan over de beste en goedkoopste wijze van weg
aanleg.
Het staat reeds vast dat in de uitbreiding meer gebruik zal worden gemaakt van
wegvervoer dan momenteel in de huidige polder het geval is. Het vervoer van de
oogst, van personeel en arbeiders kan hierdoor aanzienlijk worden vereenvoudigd.
De uitbreidingsplannen voorzien dan ook in de bezanding van circa 40 km dijklichaam langs de aanvoerkanalen.
6.5. HET GEMAAL :
Er werd afgezien van de bouw van een extra gemaal voor de uitmaling van 15.000
ha, daar nu slechts een vergroting met 4.000 ha het voorlopige doel van de uit
breidingsplannen is. Bovendien kwam door sonderingen vast te staan dat de bouw
van een dergelijk gemaal niet anders dan met zeer hoge kosten voor de fundatie
mogelijk is. Bij de huidige plannen wordt voorzien in de bouw van een extra sluis
met een natuurlijke lozing op de rivier. Hierdoor wordt tevens de inmaal-capaciteit van het bestaande pompgemaal vergroot. Met uitzondering van een klein be
drag voor de sonderingen, werden voor het extra gemaal dus geen kosten gemaakt.
6.6. PR0EFSIL0 EN Z0LDERBAKKEN
Op het zaadbedrijf werd een proefsilo met bijbehorende drooginstallatie gebouwd.
Hiervoor werd aan de verticale opslag de voorkeur gegeven, omdat het zaaizaad
tijdens de bewaring regelmatig moet worden omgezet. Dit betekent een ontlasting
van de reeds bestaande silo en drogerij. Hierdoor komt ruimte vrij voor de ver
werking van het polderprodukt. In de Prins Bernhardpolder werd op kosten van de
Stichting voor Experimentele Landbouwbedrijven gelijktijdig een horizontale silo
annex drooginstallatie gebouwd. Aan de hand van de met deze beide installaties
opgedane ervaringen zal worden bepaald, aan welke opslag en welk droogsysteem
voor de polderuitbreiding de voorkeur zal worden gegeven. De uitbreidingsplan
nen voorzien nl. in de bouw van een drietal drooggebouwen en silo's.
Uit deze nieuwe silo's kan het rijstverwerkingsbedrijf, na de verwerking van het
produkt uit de oude polder, van nieuwe voorraad worden voorzien.
De pellerij
heeft hiervoor nl. voldoende capaciteit. Hierdoor kan ook voor de bestaande
vloot van lichters langer werk worden gevonden. Dit komt de rendabiliteit van
dit materiaal zeer ten goede. De nieuwe drogerij en opslagruimte kwamen in sep
tember 1959 in gebruik, waarna met het verzamelen van bedrijfsresultaten werd
begonnen. Voor 1960 is de aanschaf van nog enkele kleine machines gewenst.
Het gebruik van buik-combines maakt het noodzakelijk dat steeds lichters bij de
bedrijven voor lossing van de bulk gereed liggen. In dit systeem passen losse
laadbakken met slepers beter dan lichters met eigen voortbeweging. Als proef
neming werden twee zolderbakken aangeschaft.
6.7. WONINGEN EN VLIEGVELD
Ter verkrijging van een betere huisvesting van de op Wageningen werkzame arbei
ders, was de bouw op korte termijn van een groot aantal woningen een noodzake
lijke sociale voorziening. De gemeenschappelijke huisvesting in grote houten ba
rakken kon niet langer worden getolereerd. Voor het behoud van de arbeidsrust
moest worden voldaan aan het verlangen van de arbeiders om hun gezinnen naar
Wageningen te verhuizen. Het hiervoor uitgetrokken bedrag werd volledig
be
steed. De huizen konden voor het grootste deel reeds in 1957 worden opgeleverd.
Een groot aantal houten barakken werd afgebroken.
De aanleg van een airstrip werd uitgesteld, omdat de bruikbaarheid van eenvlieg
tuig bij de bestrijding van ziekten en plagen nog onvoldoende zeker is. Dit punt
is nog in studie. Het staat echter vast dat een uitbreiding van de polder de
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aanleg noodzakelijk maakt. Het zal veel bijdragen aan het opheffen van het iso
lement, waarin Wageningen nog ateeds verkeert. Voor de vliegverbinding langs de
Surinaamse kust zal het een vergroting van de vliegveiligheid betekenen. Hier
over werd met de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij reeds contact opgenomen. Dit
zal mogelijk tot bepaalde overeenkomsten leiden waardoor een goedkopere verbin
ding met Paramaribo kan worden verkregen.
6.8. REVISIE DRAGLINES EN ONVOORZIEN
De revisie van draglines, hoe gewenst die ook was, werd uitgesteld omdat hier
voor nog geen dwingende noodzaak bestond, temeer daar hog geen enkele zeker
heid bestond voor een uitbreiding van de polder. Hiertegenover stond dat het
eigenlijke landbouwkundig onderzoek, in het bijzonder het
Gewassen Onderzoek,
noodzakelijker was en meer geld vroeg dan oorspronkelijk werd geraamd.
Uit het bedrag voor onvoorziene uitgaven werden onder meer de kosten voor
uitbrengen van het uitbreidingsrapport gefinancierd.

het

6.9. SAMENVATTING
Uit het voorgaande blijkt dat het "overige Onderzoek" vooral financieel gezien
van minder betekenis is geweest, dan aanvankelijk werd geraamd. Van de hiervoor
beschikbaar gestelde fondsen werd slechts een klein deel besteed. Het betrof
hier in hoofdzaak voorzieningen, welke absoluut noodzakelijk waren en waarbij de
gewijzigde plannen voor de uitbreiding in aanmerking werden genomen. Het ver
richte werk in het bijzonder de verlenging van het afvoèrkanaal,zal er veel toe
bijdragen dat de realisering van de uitbreiding een vlotter verloop zal hebben
dan zonder deze voorziening mogelijk zou zijn. Hierbij kan tevens een dankbaar ge
bruik worden gemaakt van de verkregen gegevens over de wegverharding, droging,
opslag en bedrijfsinrichting.

Wageningen, november 1959
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VII :

SAMENVATTING

Dit verslag beoogde een beeld te geven van het door de S.M.L. verrichte
onderzoek
inzake de gemechaniseerde rijstcultuur en de mogelijkheden van verdere uitbreiding van
de Wageningen-polder. Het geeft weer dat hetgeen tot stand werd gebracht, het resul
taat is van wat in feite één grote proefneming kan worden genoemd. Het experimentele
karakter van deze onderneming brengt met zich mede dat de bestede financiën
niet
zonder meer op hun rendabiliteit kunnen worden bekeken. Van veel groter belang is
toch de vraag, of deze onderneming een succes mag worden genoemd. Het plan had in de
eerste plaats tot doel om Suriname een dienst te bewijzen van blijvende waarde. Als
zodanig wordt het hier reeds lang aanvaard en gewaardeerd.
Veel problemen zijn thans overwonnen en tot een goede oplossing gebracht. Het mag vol
doening schenken dat werd aangetoond, dat inpoldering van Surinaamse zwampgebieden
en de invoering van een gemechaniseerde rijstcultuur op de vrijgekomen gronden, moge
lijk zijn. Aan Suriname werd een kernbedrijf gegeven dat verstrekkende gevolgen voor
dit land kan hebben. Het verslag noemde de mogelijkheid van het tot ontwikkeling bren
gen van de bevolkinslandbouw op grotere schaal, rond een goed georganiseerd kernbe
drijf. Een dergelijk kernbedrijf kan voorzien in vele zo noodzakelijke diensten, onont
beerlijk voor het kleine boerenbedrijf. Hier mogen als voorbeelden worden genoemd: het
machine- en werktuigenpark; reparatie-gelegenheid; onderdelen-voorziening; levering
van zaaizaad, kunstmest en bestrijdingsmiddelen; gelegenheid tot opslag, verwerking
en afzet van het produkt; voorlichting en de kennis van zaken. Op deze wijze kunnen
de groot-landbouw- of het ondernemingsbedrijf, en de klein-landbouw- of het boeren
bedrijf op vruchtbare wijze samenwerken en elkaar versterken. Wanneer hiervan een ge
slaagd voorbeeld kan worden gegeven, dan heeft de Stichting aan het grote gestelde
doel, de ontwikkeling en modernisering van de bevolkingslandbouw, uitstekend beant
woord.
Het kortgeleden bij de Nederlandse Regering ingediende Uitbreidings Rapport voorziet
in de bovengenoemde proefneming. Daarin werd gesteld: "Als nadeel wordt echter ge
voeld dat de Stichting er tot dusverre niet in is geslaagd directe medewerking te
verlenen aan de verbetering van de landbouw door de Surinamers zelf uitgeoefend. Het
moet noodzakelijk worden geacht hierin te voorzien door het opzetten van voorbeeld
bedrijven ter grootte van 24 ha, voorlopig in de vorm van 12 additionele
proefbe
drijven!'.
Bij dit alles is het van het grootste belang dat het kernbedrijf zichzelf kan bedrui
pen. Een uitbreiding met 4.000 ha werd hiervoor noodzakelijk geacht. Een en ander
werd in het genoemde Uitbreidings Rapport uitvoerig beschreven.
De opgedane ervaring en de bij de beschreven proeven geboekte resultaten, zullen er
veel toe bijdragen om de uitbreiding op de meest succesvolle wijze te kunnen realise
ren. Het inpolderen en voor de rijstcultuur geschikt'maken van zwampland vormen geen
problemen meer. Het werk kan nu zelfs met minder kosten worden uitgevoerd dan enkele
jaren geleden mogelijk was. Het uitgezochte terrein leent zich door het ontbreken van
bos veel beter voor ontginning. De meest geschikte werkmethode en werktuigen zijn nu
bekend. Bovendien kan in hoge mate van het reeds bestaande drainage-systeem worden
geprofiteerd.
Ook landbouwkundig gezien zal de gemechaniseerde rijstverbouw ons niet meer voor grote
problemen stellen. Hoofdstuk 2 geeft wel een heel duidelijk overzicht van de
vele
vraagstukken welke tot een goede oplossing werden gebracht. De meest geschikte cul—
tuurmaatregelen zijn thans bekend. Het onderzoek zal er nu toe moeten bijdragen dat
de rijst produkt ie zo hoog mogelijk wordt opgevoerd bij zo laag mogelijke produktie—kos
ten. Ook de rijstveredeling zal hieraan nog veel kunnen bijdragen.
In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat door ziekten en plagen nog te grote produktie-verliezen worden geleden. Het is opvallend dat hiervan in de Prins Bernhardpolder min
der last wordt ondervonden. Het is niet uitgesloten dat het biologisch
evenwicht
zich ook in de Wageningen-polder langzaam zal herstellen.
Het entomologisch en fytopathologisch onderzoek is nog jong. Toch werd voor een aan^
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tal.problemen, zoals die veroorzaakt Idoor ratten en slakken, reeds een goede oplos
sing gevonden. De verwachting is gewettigd dat ook de bestrijding van schimmels en
insecten, hetzij direct of indirect, tot hogere padi-produkties zal leiden.
Het gewassenonderzoek is vooral met het oog op de bierhoven geschetste
betekenis,
welke het Wageningen-project als kernbedrijf voor een tot ontwikkeling te brengen bevolkingslandbouw kan hebben, van een niet te onderschatten waarde. In hoofdstuk 4
werd uiteengezet dat naast de eenjarige gewassen ook bacoven, citrus en cacao in het
onderzoek zijn opgenomen. Er werden bemoedigende resultaten geboekt. Deze hebben er
onder meer toe geleid dat in het najaar van 1959 enkele braakvelden met peulvruchten
zullen worden ingezaaid.
Wanneer hier ook de teelt van overjarige cultures mogelijk blijkt, dan is het geens
zins uitgesloten dat reeds bestaande maatschappijen met citrus- en cacaobelangen in
Suriname, ook in het Wageningen-bedrijf geinteresseerd raken. Er-werd ook gesproken
over de grote mogelijkheden van deze cultures in de bevolkingslandbouw. De bestaande
plannen en de verkregen resultaten motiveren een krachtige voortzetting van het ge
wassenonderzoek.
Hoofdstuk 5 handelt over het mechanisatie onderzoek. Hierin wordt uiteengezet dat de.
toegepaste methoden en de gebruikte werktuigen nu om een verfijning en verbetering
vragen. Naarmate de polder ouder wordt, zullen ook de onderhouds-werkzaamheden aan
dammen, sloten en kanalen toenemen. Er wordt onderzocht in hoeverre deze en vele an
dere werkzaamheden kunnen worden gemechaniseerd. Dit mechanisatieonderzoek zal in
hoge mate bijdragen tot een verlaging van de kosten.
Het z.g. overige onderzoek, in het bijzonder van belang als voorbereidende werkzaam
heden voor de polderuitbreiding, kan voor het grootste deel als afgesloten worden
beschouwd. De nieuw gebouwde drogerij en opslagruimte voor zaaizaad is nu in vol bedryf, De noodzakelijke gegevens kunnen nu worden verzameld.
Voor wat de voortzetting van deze werkzaamheden betreft, is het wachten
uitbreiding zelf.

nu

op
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VIII:

CONCLUSIE

a. Gezegd kan worden, dat het onderzoek zich in verschillende opzichten op zeer be
vredigende wijze heeft ontwikkeld.
In de exploitatie-uitkomsten zyn de resultaten hiervan nog niet duidelijk zicht
baar, hetgeen voor een belangrijk deel haar oorzaak vindt in de nog zeer recente
datum van de verschillende onderzoekingsstadia.
Deels spelen hier ook nog andere factoren een rol tengevolge waarvan de onder
zoekingsresultaten eerst geleidelijk aan tot hun recht kunnen worden gebracht.
b. Alhoewel het onderzoek op velerlei gebied nog niet is afgesloten is de stand hier
van thans zodanig, dat op verantwoorde wijze de resultaten hiervan kunnen dienen
als basis voor de voorgestelde uitbreiding van het project.
c. Zoals in de verschillende hoofdstukken, waarin de diverse sectoren v.an het onder
zoek worden behandeld herhaaldelijk tot uitdrukking wordt gebracht, zfcl het onder
zoek nog verscheidene achtereenvolgende jaren dienen te worden voortgezet
als
zijnde van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van de landbouwmethoden
en de mechanisatie, alsmede de verdere ontwikkeling van de mogelijkheid voor de
verbouw van andere gewassen.
d. Uit hoofde hiervan wordt het van essentieel belang geacht, dat de destijds
voor
het onderzoek bestemde middelen van in totaal 4,8 miljoen Ned. guldens,ten volle
ter beschikking komen van dit onderzoek, zodat wordt verzocht het daarheen
te
leiden, dat voorzieningen worden getroffen om het per ultimo 1959 nog niet opge
nomen bedrag van Nƒ 1.150.000,- te kunnen aanwenden voor de onderzoekingen in de
jaren 1960 en 1961, t.w. in 1960 Nƒ 750.000,- en in 1961 Nƒ 400.000,-.
e. Het is thans nog niet bij benadering te zeggen, welke bedragen na 1961 het voort
gezette onderzoek nog zal eisen. Onder zekere reserve mag worden aangenomen, dat
geleidelijk aan door het afsluiten van bepaalde onderzoeken de kosten zullen te
ruglopen.
In principe wordt daarom van de gedachte uitgegaan dat, indien de uitbreiding van
het Wageningen project binnen het voorgestelde tijdschema kan worden gerealiseerd,
wellicht met een korte overbrugging, de onderzoekingskosten daarna zullen kunnen
worden gefinancierd uit de exploitatie resultaten.

's-Gravenhage, 19 november 1959

De Directeur:

L.G. Witte

