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VOORWOORD
De groote moeilijkheden, welke zich in de verschillende tuinbouwgebieden
voordoen, zijn oorzaak, dat naar nieuwe teelten wordt gezocht.
Een uiting hiervan is de aandacht, welke men in de Venen heeft geschon
ken aan de teelt van de pepermuntplant. De slechte financieele uitkomsten,
op deze kleine dure bedrijven met de teelt van erwten, boonen en augurken
verkregen, hebben ertoe geleid, dat reeds een tiental jaren geleden naar
nieuwe teelten werd uitgezien. Men meende toen de oplossing te hebben
gevonden door intensiveering der bedrijven. Er werden kassen gebouwd,
men schafte platglas aan en hoopte, door de teelt van vervroegde en
verlate producten tot hoogére bruto-opbrengsten te komen. Ook zijn tal
van groentekweekers overgegaan op bloembollen- en bloementeelt.
Deze verschuiving in de teelt heeft niet het resultaat opgeleverd,
dat men ervan verwachtte, omdat zich spoedig, ook voor de nieuwe
producten, een sterke prijsdaling voordeed.
Het is zeer zeker verheugend, dat men blijft zoeken en al laat het zich
aanzien, dat de teelt van de pepermuntplant voor de streken met intensieven tuinbouw de oplossing der moeilijkheden niet zal brengen, toch is
het van belang dit nauwkeurig na te gaan. Om die reden hebben de
Directie van den Landbouw en verschillende andere overheidslichamen
deze onderzoekingen gaarne gesteund. Het moge waar zijn, dat de inten
sieve tuinbouw meer behoefte heeft aan teelten, welke veel arbeid vragen
en daardoor kans geven op een hoogere bruto-opbrengst. Hiertegenover
staat echter, dat men in ons land ook tal van gemengde bedrijven heeft,
welke wellicht deze teelt op grootere of kleinere schaal zouden kunnen
ter hand nemen.
Het is tevoren bij een onderzoek nimmer precies te zeggen voor wien
de resultaten van het meeste belang zullen zijn. Al onderzoekende leert men
eerst nauwkeurig de voorwaarden kennen, waaraan moet worden voldaan.
Hoewel het onderzoek niet afgesloten is, werd het van belang geacht
de verkregen gegevens reeds te publiceeren, omdat van verschillende
zijden wordt getracht voor de teelt van pepermunt en van andere kruiden
belangstelling te wekken. Als gevolg daarvan is er behoefte aan voorlichting
op dit gebied ontstaan.
Het is daarom zeer zeker op zijn plaats, dat Ir. G. W. v. D. HELM, in
overleg met Ir. C. M. v. D. SLIKKE te Leeuwarden, den Rijkstuinbouwconsulent,, die zich op het gebied van de kruidenteelt heeft gespecialiseerd,
de bij zijn arbeid verkregen gegevens en hetgeen de literatuur ons op dit
gebied leert, tot één geheel heeft verwerkt, zoodat het als een mededeeling
van den tuinbouwvoorlichtingsdienst kan verschijnen.
Wij vertrouwen, dat niet alleen zij, die zich speciaal op het gebied van
de kruidenteelt bewegen, maar ook zij, die zich in het algemeen op tuin
bouwgebied willen ontwikkelen, met belangstelling van den inhoud van
deze mededeeling zullen kennis nemen.
November 1938.
De Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs,
Ir. A. W. VAN DB PLASSCHE.

II.

DE PLANT EN HAAR PRODUCTEN
1.

Naam

In Nederland is de plant bekend onder den naam van pepermunt,
munt en ment. De twee laatste namen worden echter ook wel aan andere
muntsoorten gegeven, bijv. aan kruisemunt, watermunt, akkermunt,
boschmunt, enz.
Dr. OUDEMANS vermeldt in „Onze Flora" van 1900, dat pepermuntkruid een andere naam is voor watermunt.
Pepermunt heet in Duitschland Pfefferminze, in Engeland en in Amerika
peppermint en in Frankrijk menthe poivrée.
Haar wetenschappelijke naam is Mentha piperita L. Echter behooren
daartoe verschillende variëteiten. De plant, welke algemeen voor de teelt van
pepermunt gebruikt wordt, is Mentha piperita (L. p. p.) Huds. var. officinalis
Sole.
In het verre Oosten gebruikt men voor de pepermuntteelt andere
soorten van het geslacht Mentha, n.l. in Japan de Mentha canadensis var.
piperascens Briquet ( = Mentha arvensis var. piperascens Holmes) en in
China is het volgens GILDEMEISTER und HOFFMANN waarschijnlijk Mentha
canadensis L. var. glabrata Gray (= Mentha arvensis var. glabrata Holmes).

2.

Haar ontstaan en voorkomen

BECKER—DILLINGEN vermeldt in zijn „Handbuch des gesamten
Gemüsebaues", dat onder de muntsoorten het gebruik van pepermunt
zeer oud is. Uit opgravingen in Egypte zou gebleken zijn, dat deze plant
reeds in den tijd van de XX—XXVI Dynastie, (1200—600 v. Chr.) aanwezig
was. Bij de oude Romeinen zou de pepermunt reeds als kruid voor de keuken
in hoog aanzien gestaan hebben en ook in het Nieuwe Testament wordt
de pepermunt als tuinplant genoemd.
Of in al deze gevallen werkelijk van pepermunt, dus van Mentha
piperita sprake is, moet nog betwijfeld worden.
In enkele zinnen, die BECKEK—DILLINGEN uit oude geschriften aanhaalt,
wordt alleen gesproken over munten, terwijl pepermunt niet met name
genoemd wordt. Doch elke muntsoort is nog geen pepermunt.
GILDEMEISTER und HOFFMANN (1910) schrijven hierover o. a. het
volgende: „Het is niet meer na te gaan of tot de munten, welke in de
Middeleeuwen gebruikt werden, ook de Mentha piperita behoorde. In het
oudste Duitsche boek over destilleeren, dateerend van 1500, wordt alleen
gesproken over Mentha aquatica, Mentha rubra, Mentha balsamica, Mentha
sarracenica en Mentha crispa, zonder dat er een beschrijving bij opgegeven
staat. Het is dus niet na te gaan, in hoeverre zij met de huidige planten
met die namen, overeenstemmen".
Het oudste exemplaar van Mentha piperita, aan welks echtheid niet
getwijfeld behoeft te worden, bevindt zich in het Britsch Museum te
Londen. Het is door den Engelschen natuuronderzoeker JOHN RAY in 1696
in het Graafschap Hertfordshire in Zuid-Engeland gevonden en door hem
als Mentha palustris (= Peper Mint) beschreven. Later kreeg zij van
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Linnaeus den naam „Mentha piperita". De goed gedroogde en bewaarde
planten komen in alle kenmerken nog met de heden in Mitcham gekweekte
pepermunt overeen.
De pepermuntteelt voor destillatie schijnt in Mitcham in het midden
van de 18e eeuw begonnen te zijn. Engeland zou daarmee het eerste land
in Europa geweest zijn, waar de teelt voor dat doel geschiedde. Volgens
opgave van den botanicus DAVID GABIUS te Leiden, werd de pepermunt
in 1770 om Utrecht heen eveneens voor dat doel gekweekt. Ook in Duitschland werd de pepermunt om dien tijd reeds geteeld.
De oudste pepermuntteelt heeft Japan. Zij zou daar reeds voor het
begin der Christelijke jaartelling voor medische doeleinden begonnen zijn.
VAN LAREN schrijft in zijn boek Geneeskruiden en Geneeskruidenteelt:
„Volgens den „Index Kewensis" komt de Mentha piperita van LINNAEUS
in Europa en in het Noorden van Azië en Afrika voor.
In KÖHLERS Medizinal-Pflanzen lezen wij echter, dat het vaderland
van Mentha piperita onbekend is, maar dat zij vaak verwilderd wordt
aangetroffen, volgens Dr. GOESTER komt ze alleen in Engeland in het
wild voor."
De plant is hier dus volgens verschillende botanici niet inheemsch.
HETTKELS vermeldt in zijn bekende schoolflora, dat zij in Noordwijk ver
wilderd voorkomt. Dat is daar heel goed mogelijk, omdat in Noordwijk
eenige zeer oude kruidentuinen bestaan. Ir. A. VAN GOGH deelde mij mede,
dat hij de pepermuntplant ook in Zuid-Limburg in het wild had aange
troffen.
Omdat de plant ook medische waarde heeft, komt zij in één of enkele
exemplaren wel voor in oude kloostertuinen, op boerenhoeven, op buiten
plaatsen, enz. Ook van daar uit kan zij verwilderd zijn.
3.

Kenmerken van de pepermuntplant

De Mentha piperita behoort tot de familie der Labiaten. Zij draagt
dus de algemeene kenmerken van deze familie en de bijzondere kenmerken
van het geslacht Mentha.
Een nauwkeurige beschrijving, welke alleen voor de pepermuntplant
geldt, en waaraan ze dus van alle andere planten te herkennen is, is echter
niet goed te geven. De variatie in het plantengeslacht Mentha en in het
plantensoort Mentha piperita in het bijzonder, is zeer groot. VAN LAREN
zegt er ook van, dat men vermoedelijk niet gemakkelijk in het wild twee
exemplaren van Mentha piperita zal vinden, die geheel aan elkander gelijk
zijn.
Voorts schrijft VAN LAREN verder: „FLECKIGER, wijzende op de moeilijk
heid de Menthasoorten scherp uit elkander te houden, meent geen betere
omschrijving te kunnen geven, dan dat men de pepermunt als een Mentha
moet beschouwen, welke in hoogen graad de eigenschap heeft, menthol
voort te brengen". Deze opvatting van FLÜCKIGER, die hij in 1891 gaf, is
niet vol te houden. Ofschoon de Mentha piperita inderdaad een olie bevat,
welke rijk aan menthol is, zijn er nog andere Mentha-soorten bekend, die
veel, zelfs zeer veel, menthol bevatten.
Toch zijn er verschillende kenmerken op te geven, waarbij echter variatie
niet buitengesloten kan worden.
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De pepermuntplant is kruidachtig en heeft rechtopgaande bebladerde
stengels, welke in den winter afsterven. Zij heeft een groot uitstoelingsvermogen door het vormen van gelede, vertakte uitloopers juist boven
of in den grond.
De stengels worden gewoonlijk 60—80 cm hoog, maar kunnen korter
blijven of hooger worden, hetwelk vooral afhangt van den grond, waarop
de plant groeit. De stengel is, zooals van elke Labiaat, vierkant; ze is
groen of roodachtig aangeloopen, glad of met fijne haren bezet.
De bladeren staan kruisgewijs op den stengel ingeplant. Zij zijn
enkelvoudig, niet of kort
gesteeld, eirond tot lang
werpig; de top is spits; de
voet afgerond tot spits ;
de rand gezaagd tot dub
bel gezaagd. De kleur is
groen tot rood aangeloo
pen. De bladeren zijn kaal
of weinig behaard; be
haring komt vooral op de
nerven voor. De lengte is
3—9 cm en de breedte
gaat tot 3 cm. (Afb. 1).
De roodachtige bloe
men staan in schijnkransen in de bladoksels aan
het einde van de stengels
en vormen daar lang
werpige kopjes. De bloe
men zijn volledig. Zij
hebben een gegroefde kelk
buis met vijf lancetpriemachtige tanden. De bloem
kroon is bijna regelmatig
vierspletig en steekt slechts
met den
vierlappigen
zoom buiten den kelk. De
bovenste lip is breed en
getand, de overige drie zijn
smaller, gaaf en eenigszins
Afb. 1. Pepermunt.
teruggeslagen. De bloemen
hebben vier bijna even
a. stukje blad, van den onderkant bekeken, met
oliekliertjes,
lange meeldraden en een
b. kelk,
stamper met twee stem
c. voor- en zijaanzicht van een bloem,
pels.
d. uitgelegde bloemkroon,
De vrucht is een vier
(Uit J. BECKER-DIKLINGFJN ,,Handbuch des gesammten
voudige dopvrucht en be
Gemüsebaues1929).
vat dus vier zaadjes.
De zaden zijn bruin, rondachtig en zeer klein, nl. met 0,2—0,5 mm
diameter. 1000 zaden wegen 50—75 mgr, 1 kg zaad bevat 13—20 millioen
korrels.
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De kiemkracht van het zaad is 12 %; deze blijft 2 tot 3 jaar behouden.
Kiemtijd is 15—20 dagen.
De plant bloeit in Juli—September.
De plant bevat aetherische olie, de zg. pepermuntolie en is als gevolg
daarvan aromatisch. Deze olie zit in klierharen, welke bestaan uit een
één- of meercelligen kop op een één- tot driecelligen steel en die meer of
minder talrijk op de bladeren voorkomen ('Afb. 2). Of zij ook op de stengels
voorkomen is mij niet bekend. Met een 50-malige vergrooting zijn de klieren
vooral aan de bladonderzijde te zien.

Afb. 2.
N
öd
m
sp
ep
pal
sell
eoll
gf
g
c
sb
b

Doorsnede van een pepermuntblad.

onderkant van de middennerf,
oliekliertjes,
mentholkrist allen,
huidmondjes,
opperhuid,
palissadenparenehym,
sponsparen ehym,
eollenohym,
houtgedeelte van den vaatbimdel,
hout vaten,
eambium,
zeef gedeelte van den vaatbimdel,
vezels.
(Uit HÄGERS ,,Handbuch der Pharmazeutischen Praxis", 1919).

De planten van de familie der Labiaten, dus ook Mentha piperita, zijn
op kruisbestuiving ingesteld. Zij bezitten een honing afscheidende schijf,
waarop de stamper staat.
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De plant wortelt zeer gemakkelijk. In vochtigen grond ontstaan op
de knoopen van de kruipende stengels al spoedig wortels. Vegetatieve
vermenigvuldiging gaat dus gemakkelijk en snel.
Zooals ik reeds gezegd heb, zijn meerdere typen mogelijk, die alle toch
aan deze beschrijving beantwoorden. Bij vergelijking van verschillende
afbeeldingen is verschil in uiterlijk ook te zien.
4.

Botanische samenstelling

Reeds in het voorgaande heb ik er op gewezen, dat Mentha piperita
eigenlijk beschouwd moet worden als een groep van planten, die in min
of meerdere mate van elkaar verschillen, maar tenslotte toch onder de hier
boven opgegeven beschrijving vallen.
Zij is een bastaard en dus ontstaan als gevolg van een kruising. Hoe
meer twee planten, die met elkaar gekruist worden, verschillen, hoe
grooter het aantal verschillende vormen in de nakomelingenschap is.
De Mentha piperita is echter geen eenvoudige bastaard. Zij wordt
geacht te zijn ontstaan door kruising van Mentha aquatica L. en Mentha
virides L. Echter wordt Mentha virides L. door de botanici weer beschouwd
als een bastaard van Mentha silvestris L. en Mentha rotundifolia L. De
Mentha piperita heeft dus drie stamouders en zij is er één der vele
bastaarden van.
Volgens K. MEYER zou de eigenschap van menthol vorming van Mentha
aquatica afkomstig zijn. Alleen deze soort bevat in haar „Drüsenschuppen"
mentholkristallen en bovendien is de geur van Mentha piperita aan
genamer en frisscher, naarmate ze in uiterlijk meer op Mentha aquatica
gelijkt.
MEYEE is verder van meening, dat de erffactor voor de mentholvorming, niet in de chromosomen, maar in het cytoplasma gelegen is. Dit
heeft dan tot gevolg, dat mentholvorming alleen aan te treffen is bij
bastaarden, bij wier ontstaan Mentha aquatica de rol van moederplant
vervulde. Hij komt tot deze m. i. gewaagde conclusie, omdat de Japansche
pepermunt, de Mentha arvensis var. piperascens, bekend om haar hoog
gehalte aan menthol in haar olie, ook een bastaard van Mentha aquatica L.
is, terwijl de Mentha verticillata, een derde bastaard van Mentha aquatica,
geen menthol bevat. Bij de vorming van deze laatste bastaard moet dan
volgens de opvatting van MEYER, Mentha aquatica vaderplant geweest
zijn.
GILDEMEISTER und HOFFMANN beschrijven de eigenschappen van ver
schillende monsters olie van Mentha aquatica. Over het voorkomen van
menthol daarin wordt echter niet gesproken.
Mentha piperita L. is dóór haar drie stamouders, dus nogal sterk
heterozygoot of m. a. w. sterk onzuiver in haar nakomelingenschap.
Vandaar dat in het wild niet gemakkelijk volkomen gelijke exemplaren
te vinden zijn. Hetzelfde doet zich dan ook voor bij de teelt na zaaien.
VAN LAREN kreeg drie maal na zaaien een mengelmoes van typen met
gekroesde, ovale of rondachtige blaadjes en groen, grijsgroen of donker
groen van kleur. Wij vonden bij onze proeven in 1937, waar van zaad
uitgegaan was, hetzelfde. De verschillende typen bleken bij nader
onderzoek bovendien sterk in oliegehalte te verschillen.
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Ook BECKER—DILLINGEN schrijft, dat munten zeer gemakkelijk en
overvloedig varieeren en degenereeren. Voorts schrijft hij, dat er na zaaien
groote verschillen optreden in groeivorm, in den geheelen habitus van
de plant en wat het voornaamste is ook in reuk, in hoeveelheid en in
kwaliteit van de olie.
Uit het bovenstaande is te concludeeren, dat men in de cultuur het best
van vegetatief voortgekweekt plantmateriaal uit kan gaan.
Voor de praktijk is het wel van belang te weten, dat de'reuk van de
pepermunt aangenamer en verfrisschender is, naarmate de plant in uiterlijk
meer op Mentha aquatica en minder aangenaam en minder verfrisschend
is, naarmate zij meer op Mentha virides gelijkt.
5.

Variëteiten

Het aantal met een naam aangegeven variëteiten is bij Mentha
piperita niet groot. Uit de mij beschikbare literatuur zijn er mij slechts
zes bekend, n.l.:
1°. Mentha piperita var. officinalis forma rubescens Camus, ook bekend
als „Black Mint" en „Rote Pfefferminze". Deze heeft een rooden stengel.
Prof. DE GEAAFE beschreef haar in 1932 als volgt: „Als kenmerken
mogen worden genoemd het purperachtig aangeloopen zijn van den
stengel en de bladeren, waardoor deze plant zijn donker uiterlijk
verkrijgt; de bladeren zijn bovendien niet zeer diep gezaagd, terwijl
de kelk niet behaard is. In zijn meest kenmerkende vorm is rubescens
te onderscheiden, doordat tijdens den bloei nevens de eindstandige,
aarvormige bloeiwijze, zich ter weerszijden een zijstandige inflorescentie ontwikkelt, welke hoofdjesachtig is, terwijl die nevenassen in
de lengte de hoofdas meer of minder overtreffen. Het is dit type,
dat als het meest rendabel en als het olierijkst bekend staat en daarom
veelvuldig wordt aangekweekt".
2°. Mentha piperita var. officinalis forma pallescens Camus, ook bekend
als „White Mint" of „Weisze Pfefferminze". Deze heeft een groene
stengel.
Prof. DE GRAAFF beschreef deze in 1932 als volgt: „De pallescensvorm bezit lichter groenen stengel en bladeren, omdat de purperachtige
aanloopkleur hier gemist wordt; bovendien zijn de bladeren dieper
gezaagd, terwijl de kelk aan de kelkspitsen behaard is. De hoofdinflorescentie bestaat uit een afgebroken aar, welke in lengte steeds de bloei
wijze der zijassen overtreft. Dit type levert (in vergelijking met den
rubescens-vorm) minder, maar fijner olie".
3°. Mentha piperita piemontese, ook wel de rechtopgaande van Piémont
genoemd. Een juiste beschrijving ervan ontbreekt mij. Zij is in Italië
gewonnen en lijdt dikwijls onder ziekten, vooral onder roest.
4°. Verbeterde van EKFUÏIT. Deze is door den geestelijke AGNELLI in

Italië ingevoerd. Verdere bijzonderheden ontbreken mij.
5°. Mentha piperita var. Agnelliana. Deze is afkomstig uit de cultuur
van den geestelijke AGNELLI in Csâri. Verdere bijzonderheden ont
breken mij. Misschien is het dezelfde variëteit als N°. 4.
6°. American Mint. Ook hiervan ontbreken mij bijzonderheden.
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Van deze zes variëteiten is verreweg de Mentha piperita officinalis
rubescens het belangrijkst. Zij is evenals N°. 2, de pallescensvorm, in Engeland
in het district Mitcham ontstaan. Beide staan ook als Mitchamtypen of
Engelsche typen bekend. Beide vormen, maar vooral de rubescensvorm,
worden tegenwoordig in de meeste landen van Europa en in Amerika
gekweekt.
De Rechtopgaande van PIÉMONT en de Verbeterde van EBFURT worden
naast de Engelsche met „witte" bloemen (Mentha Italo Mitcham = Anglo
Piemontese) in Italië gebruikt.
De American Mint wordt, naast de beide Engelsche typen, nog in
Amerika gebruikt.
Bij de Mentha canadensis var. piperascens Briquet, de pepermuntsoort
van Japan, die echter ook wel in Amerika en in enkele landen van Europa
proefsgewijs geteeld wordt, worden volgens GILDEMEISTER und HOFFMAN
vier variëteiten onderscheiden, n.l.:
1°. Akamaru (aka = rood; maru = rond) met ronde bladeren, rood
achtige violette stengel en zwak violette bloemen;
2°. Aomaru (ao = groen; maru = rond) met ronde bladen, blauwe stengel
en zwak violette bloemen;
3°. Akayanagi (aka = rood; yanagi = wilg) met langwerpige bladeren,
aan den onderkant zwak violet, blauwe stengel en witte bloemen;
4°. Aoyanagi (ao = groen; yanagi = wilg) met langwerpige bladeren,
blauwe stengel en witte bloemen. Gelijkt op de wilde plant.
Van deze vier genoemde variëteiten is de Akamaru, door haar hoog
olie- en mentholgehalte het best, maar ook het zwakst.
6.

Producten

De pepermuntplant wordt op verschillende plekken in de wereld geteeld.
Haar producten, die handelswaarde hebben, zijn:
a. het gedroogde kruid;
b. de uit de plant gewonnen pepermuntolie (Oleum menthae piperitae);
c. de menthol, het hoofdbestanddeel van de pepermuntolie (Mentholum).
Van deze drie producten zijn de pepermuntolie en de menthol het be
langrijkst. Ieder van deze twee heeft haar eigen centra van winning en
ook haar eigen plantensoort, waaruit zij gewonnen wordt.
a.

Het gedroogde kruid.

Het gedroogde kruid is als stengels met bladeren en als afgeritste bladeren,
ieder in drie vormen, in den handel, n.l.:
Herba.
1°. als herba menthae piperitae; dat is het kruid zooals het geoogst en
gedroogd is;
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2°. als lierba menthae piperitae ooncisa; dat is het fijn gesneden kruid;
3°. als herba menthae piperitae pulvis subtilis; dat is het zeer fijn verpoederde kruid.
Folia:
1°. als folia menthae piperitae; dat zijn de bladeren zooals ze geoogst en
gedroogd zijn;
2°. als folia menthae piperitae concisa; dat zijn de fijn gesneden bladeren;
3°. als folia menthae piperitae pulvis subtilis; dat zijn de zeer fijn verpoederde bladeren.
Deze producten worden voornamelijk of alléén voor medische doel
einden gebruikt.
De teelt hiervoor is niet zoo belangrijk als voor pepermuntolie en voor
menthol, doch in Duitschland wordt de pepermuntplant voor dit doel in
vrij groote hoeveelheden geteeld. In Holland geschiedt dat wel in zg. kruid
tuinen, waarvan er o. a. nog één te Noordwijk is.
b.

De pepermuntolie.

De teelt van pepermuntkruid met het doel hieruit pepermuntolie te
winnen, is zeer belangrijk. Zij heeft, zooals wij hierna zullen zien, in ver
schillende landen van Europa en in Amerika plaats.
De pepermuntolie zit, zooals reeds gemeld, in kleine kliertjes in de
bladeren (Afb. 2). Met behulp van stoom of door directe verhitting wordt
deze aetherische olie uit de plant gewonnen.
Het gehalte aan pepermuntolie in de plant wisselt van plaats tot plaats
en van jaar tot jaar. Het hangt vooral af van:
1°. de variëteit,
2°. het klimaat,
3°. het ontwikkelingsstadium van de plant,
en in mindere mate van den grond, de bemesting, enz.
De goede kwaliteit uit de cultuur bevat 0,2—0,3 % olie, omgerekend
op het versehe kruid.
De pepermuntolie is een kleurlooze tot lichtgele, dun vloeibare vloeistof
met een sterken doordringenden reuk en een scherpen, verfrisschenden
smaak. Ouder wordende, wordt zij donkerder van kleur en dik vloeibaarder.
Chemisch is zij een mengsel van verschillende stoffen, waarvan de voor
naamste stoffen menthol (Afb. 2) en menthon zijn. De menthol is voor het
grootste gedeelte vrij en voor een kleiner gedeelte als ester van azijnzuur
en valeriaanzuur aanwezig. Menthol geeft den frisschen smaak aan de olie.
Menthon het oxydatieproduct van menthol, geeft een bitteren smaak aan
de pepermuntolie en vermindert de kwaliteit.
Het mentholgehalte van goede pepermuntolie van Mentha piperita
bedraagt minstens 50 %. De Japansche en Chineesche peper muntolie,
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afkomstig van Mentha canadensis var. piperascens, bevat zelfs meer dan
80 % menthol.
De samenstelling van het mengsel is niet constant, maar hangt ook
af van de op pag. 16 genoemde factoren, die invloed hebben op het gehalte
aan olie in de plant.
Met de wisseling in samenstelling komt ook een wisseling in physische
eigenschappen, zooals soortelijk gewicht, optisch draaiïngsvermogen,
brekingsexponent, kookpunt, oplosbaarheid in alcohol, enz. overeen.
De Pharmacopée van de verschillende landen omschrijft aan welke
voorwaarden de pepermuntolie voor gebruik in de apotheek moet voldoen.
De Nederlandsche Pharmacopée vermeldt hierover: „Kleurloos of licht
geel, smaak kenmerkend, brandend, niet bitter, bij inademing de gewaar
wording van koude in de mondholte veroorzakende, S. G. 0,900—0,920,
ND 1,459—1,471. Draaiïng van den polarimeter —20°
34°. Pepermunt
olie moet met spiritus in elke verhouding een helder mengsel geven en in
5 volumina verdunden spiritus tot een heldere of slechts zwak opalesceerende
vloeistof oplosbaar zijn".
De Nederlandsche Pharmacopée eischt tenslotte een mentholgehalte
van minstens 51,5%, terwijl dit in de meeste andere landen minstens
50 % moet zijn.
Al is menthol het voornaamste bestanddeel van de olie, toch is het
gehalte hiervan voor de waarde niet doorslaggevend. Haar handelswaarde
hangt voornamelijk af van aroma en smaak, welke bepaald worden door
het mentholgehalte, het menthongehalte en de andere stoffen, vnl. inge
wikkelde koolwaterstof ver bindingen.
De pepermuntolie wordt in den groothandel meestal aangegeven met een
naam, waaruit het land van herkomst blijkt, bijv. Amerikaansche peper
muntolie, Bngelsche peper muntolie, enz. De Engelsche wordt ook wel
Mitcham-olie genoemd.
De pepermuntolie wordt voor verschillende doeleinden gebruikt, bijv.:
1°. voor de fabricage van pepermuntpastilles;
2°. in de geneeskunde;
3°. in desinfecteerende mondwaters;
4°. bij de fabricage van kauwgom;
5°. bij de fabricage van parfumerieën;
6°. bij de fabricage van likeuren, bijv. Crème de menthe.
Behalve pepermuntolie uit het kruid of de bladeren is er ook nog olie,
welke speciaal uit de bloemen gewonnen wordt. Zij is onder den naam van
pepermuntbloemolie in den handel.
c.

Menthol

De vrije menthol, het hoofdbestanddeel van de pepermuntolie, wordt
ook wel uit de olie afgescheiden en voor verschillende doeleinden gebruikt.
In Japan en China geschiedt de cultuur reeds lang om de mentholwinning, waarvoor zooals gemeld een andere plant, n.l. de Mentha cana
densis var. piperascens gebruikt wordt. De olie hiervan is zeer rijk aan
9
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menthol. In Japan is deze cultuur zeer belangrijk, in China is zij in ver
gelijking met Japan van veel minder beteekenis.
Ook in Amerika is in de laatste jaren de Mentha canadensis var.
piperascens voor de mentholindustrie aangeplant, maar heeft zich nog niet
sterk uitgebreid.
De menthol is bij gewone temperatuur een kristallijne massa en door
sterken pepermuntgeur en verkoelenden smaak gekenmerkt. De kristallen
zijn kleurloos en hebben den vorm van naaldjes of zuiltjes. Zij smelten
bij 42 à 44° C, zijn weinig of niet oplosbaar in water, maar wel oplosbaar
in alcohol, enz.
Chemisch is menthol een verzadigde secundaire alcohol van de benzol
reeks met formule C10H20O. Met deze empirische formule zijn echter
meerdere structuurformules mogelijk. Er zijn dan ook verschillende
isomeren bekend, n.l. 1-, d- en dl-menthol, 1-, d-, en dl-isomenthol,
1-, d-, en dl-neomenthol, 1-, d-, en dl-neoisomenthol. Tusschen deze ver
schillende isomeren bestaan niet alleen verschillen in physische eigen
schappen, maar ook in reuk en smaak. Alleen 1- en d-menthol bezitten
den echten pepermuntachtigen reuk en smaak.
In de olie van de Mentha piperita is tot heden alleen de 1-menthol
gevonden en wel in belangrijke hoeveelheden. In de Japansche pepermunt
olie is ook neomenthol in zeer kleine hoeveelheden ontdekt. Deze heeft
juist een onaangenamen, duff en reuk en smaak.
Menthol wordt tegenwoordig ook, zoowel in Japan als in Europa,
kunstmatig verkregen en als synthetische menthol verhandeld. De prijsval
van de natuurlijke menthol wordt mede aan de bereiding van de synthe
tische, welke goedkooper is, toegeschreven.
Volgens SCHIMMEL & Co. heeft synthetische olie in vergelijking met
de natuurlijke, zuivere 1-menthol groote bezwaren en zal zé deze laatste
in vele gevallen niet kunnen vervangen. Uit een aantal onderzoekingen
over verschillende jaren is hun gebleken, dat de synthetische menthol
een wisselend mengsel van een aantal isomeren is, dus zonder vaste chemische
en physische eigenschappen. Dit is bezwaarlijk voor de fabricage van
verschillende producten en vooral van geneesmiddelen.
Bovendien heeft de synthetische olie een laag smeltpunt en is daardoor
eveneens bezwaarlijk of ongeschikt voor de bereiding van mentholstiften
en voor toepassing in artikelen, die voor verzending naar de tropen
bestemd zijn.
De normale Japansche pepermuntolie is zóó rijk aan menthol, dat
zij bij gewone temperatuur een vaste, met olie doordrenkte, kristalmassa
is. Zij komt als zoodanig onder den naam van „Unseparated" wel in den
handel voor. Meestal wordt de menthol er door afkoeling of uitvriezen
voor een belangrijk gedeelte uitgehaald. Deze komt als ruwe menthol in
den vorm van kristallen of stiften in den handel. Daarnaast wordt de over
blijvende, vloeibare olie („Oils") volgens GILDEMEISTER und HOFFMANN
met nog een gehalte aan totaal menthol van 47—68%, meest echter
49—55 % verhandeld. In Duitschland noemt men deze „Entmentholisierte 01". Zij vormt nog een voornaam uitvoerproduct. Het is de goed
koopste pepermuntolie en is door haar bitteren smaak, als gevolg van
het hooge menthongehalte (GILDEMEISTER und HOFFMANN 21—30%),
niet voor alle doeleinden geschikt.
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De menthol wordt o. a. gebruikt:
1°. in de geneeskunde, in verschillende middelen tegen keelpijn en ver
koudheid,
2°. voor migrainestiften,
3°. bereiding van mentholcigaretten.
Behalve Mentha piperita en Mentha canadensis var. piperascens zijn
er nog andere planten, die menthol bevatten, zooals bijv. Mentha pulegium
= Pulegium vulgare Mill, Hyptis suaveolens, Nepeta Cataria L, Mentha
silvestris L, Pycnanthemum nitidus. De hoeveelheid menthol in die planten
is echter zoo gering, dat zij voor de mentholwinning niet in aanmerking
komen.
7.

Andere Mentha-soorten

Het aantal bestaande Mentha-soorten is groot. De meeste komen hier
of daar in het wild voor; verschillende ervan worden geteeld.
Enkele ervan komen ook als wilde planten in ons land voor. De bekende
schoolflora van HETJKELS noemt als algemeen voorkomend:
Mentha silvestris vulgaris = Hertsmunt of Boschmunt;
Mentha aquatica = watermunt, hondenkruid, enz.;
Mentha arvensis = akkermunt, veldmunt, enz.;
Mentha verticillata = een kruising van M. aquatica en M. arvensis.
Daarnaast noemt HEUKELS nog enkele minder algemeen tot zeldzaam
voorkomende muntsoorten, waarvan sommige weer kruisingsproducten zijn.
Alle Mentha-soorten bezitten een aetherische olie, doch slechts enkele
worden daarvoor geteeld. Ook komt het voor, dat olie uit de in het wild
groeiende soorten wordt gewonnen.
Een paar Mentha-soorten zijn om haar producten meer bekend, n.l.:
a.

Kruisemunt

De kruisemunt heet in Duitschland Krauseminze, in Engeland en in
Amerika spearmint. Zij heeft kortgesteelde of zittende, eironde bladeren,
welke nogal gekroesd zijn en waaraan zij haar naam te danken heeft. Er
zijn echter verschillende muntsoorten met gekroesde bladeren, waarvan de
olie kruisemuntolie genoemd wordt, zooals hieronder zal blijken.
De kruisemuntolie (Oleum Menthae crispae = Krauseminzöl = Oil
of spearmint) wordt volgens GILDEMEISTEE und HOFFMANN
in JSToord-Amerika gewonnen van Mentha spicata Huds. var. tenuis
Briq.;
in Engeland van Mentha spicata Huds var. trichoura Briq.;
in Duitschland van Mentha spicata (Schrad) Briq en minder algemeen
van Mentha longifolia Huds. var. undulata Briq. en in Rusland van
Mentha verticillata L. var. strabala Briq.
SIEVEES vermeldt in 1929, dat in Noord-Amerika de Mentha virides
voor de kruisemuntolie geteeld wordt. Zooals men ziet, worden dus ver
schillende planten voor de winning van kruisemuntolie gebruikt.
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De kruisemuntolie uit Amerika, Engeland, Duitschland, Oostenrijk
en Hongarije, dus van variëteiten van Mentha spicata afkomstig, is rijk
aan 1-Carvon (40—70%), een keton, waarvan de rechtsdraaiende vorm
in een hoeveelheid van 50—60 % in de Karwijolie (Oleum carvi) voorkomt.
De kruisemuntolie uit Rusland, van Mentha verticillata afkomstig, bezit
maar een gering gehalte aan Carvon, maar een hoog gehalte aan Linaol.
De teelt van kruisemunt staat in belangrijkheid verre achter bij die van
pepermunt. De kruisemuntolie wordt voornamelijk in Noord-Amerika
gewonnen. Volgens SIE VEES werd in 1929 slechts 10 % van de met munt
bebouwde oppervlakte voor de teelt van kruisemunt gebruikt. Ik heb geen
redenen aanwezig gevonden om te veronderstellen, dat er sinds dien een
groote verandering in de verhouding is gekomen.
Behalve voor de olie wordt kruisemunt ook wel gekweekt om haar
bladeren, die dan gedroogd worden (Folia Menthae crispae).

b.

Polei

De Mentha Pulegium L. = Pulegium vulgare Mill heet in Holland
Polei, in Duitschland Poleiminze of Bleiminze en in Engeland penny royal
of flea mint.
De gedroogde plant is in de geneeskunde bekend als Herba Pulegii.
Volgens GILDEMEISTER und HOFFMANN wordt uit het kruid in ZuidFrankrijk, in Spanje, in Algiers, en in Aziatisch Turkije, Polei-olie ge
wonnen. Er is daar echter geen teelt, maar het kruid wordt eenvoudig uit
het wild verzameld. De plant komt ook wel in Holland in het wild voor.
De Polei-olie bevat ongeveer 80 % van het keton Pulegon en een kleine
hoeveelheid menthol.
c.

Mentha virides L

Zooals ik vroeger reeds vermeld heb, is Mentha virides L. een kruisings
product van Mentha silvestris L. en Mentha rotundifolia L. en heeft zij
aan de botanische vorming van Mentha piperita L. meegewerkt.
Tot Mentha virides behooren variëteiten welke o. a. in den Vereenigde
Staten voor de winning van kruisemuntolie geteeld worden.
Een andere variëteit wordt als green Mint of als garden Mint in
Engeland geteeld. Dit geschiedt om het kruid, wat in de keuken gebruikt
wordt. Zij wordt daarvoor ook wel in koude kassen getrokken.

d.

Mentha aquatica L

De Mentha aquatica L. = Mentha citrata Ehrh. is een der stamouders
van Mentha piperita L. Deze laatste heeft volgens Meyer aan Mentha
aquatica L. haar mentholgehalte te danken.
De Mentha aquatica wordt wel in China geteeld. Haar olie wordt van
hieruit naar Java als zg. Poco-olie uitgevoerd.
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III.

BETEEKENIS VAN DE CULTUUR IN DE WERELD
1.

Wereldproductie

In 1930 heeft STRAUSZ in een artikel o. a. over de wereldproductie
van de pepermuntolie geschreven. Volgens zijn schatting werden toen de
volgende hoeveelheden door de verschillende landen geproduceerd:
1.

Japan

2.

Vereenigde Staten ....

650 000 kg ruwe olie (menthol er niet
uitgehaald).
400 000 „

3.

Sovjet-Rusland

130 000 „

4.

Italië

60 000 ,,

,,

5.

Roemenië

15 000 „

,,

6.

China

5 000 „

7.

Engeland

4 000 ,,

8.

Frankrijk

1 500 „

9.

Duitschland

1 500 „

„

Hongarije, Polen, Holland,
Australië, Chili, e. a. . . .

5 000 :,

„

10.

„

„

,,

1 272 000 kg ruwe olie
M. DE G RANFE Y heeft in 1933 van 56 verschillende aetherische oliën de
gemiddelde jaarlijksche productie en hun landen van herkomst opgesteld.
Hierbij nam de pepermuntolie met een gemiddelde jaarproductie van
725 000—850 000 kg de derde plaats in.
De verdeeling over de verschillende landen was als volgt:
1.

Vereenigde Staten

350—400 ton

2.

Japan

250—300

3.

Italië

100—120

„

4.

Frankrijk

20— 30

,,

5.

Rusland

10— 20

„

6.

Engeland

5— 10

,,

,,

735—880 ton
Deze twee bovenstaande tabellen verschillen nogal met elkaar. Na
bestudeering van de mij beschikbare gegevens, vnl. ontleend aan de
Berichten der Schimmel & Co A. G. vanaf 1929 heb ik den indruk ge
kregen, dat de door STRAUSZ opgegeven tabel veel juister is, dan die van
GRANPEY. Na 1930 toen STRAUSZ zijn tabel opstelde, heeft er een ver

22
schuiving plaats gevonden. Zoo neemt Bulgarije met een productie van
11 100 kg olie in 1936 op het oogenblik waarschijnlijk de vijfde plaats in,
terwijl de productie van Roemenië hier waarschijnlijk onder blijft.
Overigens geeft deze tabel m. i. een goed overzicht van de productie
van de pepermuntolie in de wereld. Hierbij dient echter in het oog gehouden
te worden, dat de teelt in Japan en China afwijkend is van die in andere
landen, omdat zij daar geschiedt om de menthol.

2.

De ontwikkeling en omvang van de pepermuntteelt
in de verschillende landen
a.

Japan

De pepermuntteelt in Japan is al zeer oud. Zij moet reeds vóór het
begin van de Christelijke jaartelling begonnen zijn. De export van de
olie vond pas voor het eerst in 1873 plaats.
Zooals reeds gezegd, geschiedt zij hier in tegenstelling met de meeste
andere centra voor de winning van de menthol, waarvoor ook een andere
plant, o.l. Mentha canadensis var. piperascens in cultuur is.
Vroeger geschiedde zij grootendeels op het belangrijkste eiland n.l.
Hondo en wel in het Zuidelijk gelegen Sambi-district en in het Noordelijk
gelegen Yamagata-district. Later heeft zich op het Noordelijker gelegen
eiland Hokkaido of Jesso de pepermuntteelt ontwikkeld. Ook is op Korea
een centrum ontstaan.
In het Sambi-district wordt driemaal, in het Yamagata-district tweemaal
en op Hokkaide slechts eenmaal per jaar geoogst.
Ofschoon het aantal oogsten per jaar, de opbrengst van het kruid en
ook het oliegehalte van de planten afnemen, naarmate de districten noorde
lijker gelegen zijn, heeft zich de teelt op Hokkaido zoodanig ontwikkeld,
dat daar tegenwoordig ongeveer 75 % van de menthol geproduceerd wordt.
Volgens Bericht der Schimmel & Co. A. G. 1931 wordt tegenwoordig in het
Yamagata-district geen pepermunt meer aangeplant. Daardoor zijn er
feitelijk maar twee centra van beteekenis n.l.:
Hokkaido met één oogst per jaar en i 75 % van de totale productie en
Sambi met drie oogsten per jaar en 22 à 24 % van de totale productie.
Volgens opgave van het Japansche Ministerie voor Land- en Boschbouw, is de beteelde oppervlakte van 11 522.28 ha in 1925 regelmatig
toegenomen tot 20 277.72 ha in 1934.
GILDEMEISTER und HOFFMANN vermelden, dat van 1 acre 5000 lbs.
droge bladeren geoogst worden, die ongeveer 80 lbs. olie geven. Omge
rekend per ha is dat 5600 kg droge bladeren en 90 kg olie.
Als pepermuntland staat Japan verreweg bovenaan. Betrouwbare
gegevens over de productie zijn niet te krijgen. De opgaven bij de ver
schillende bronnen over de totale productie loopen nogal uiteen en berusten
vooral op schattingen. Onder dit voorbehoud is te zeggen, dat de totale
jaarlijksche productie aan pepermuntolie ongeveer 500 000—600 000 kg
bedraagt. Hiervan is zoo ongeveer 90 % voor uitvoer bestemd, welke voor
ongeveer de helft uit ruwe menthol en voor de andere helft uit zg. „entmentholisierte" pepermuntolie bestaat. De laatste moet men echter niet
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opvatten als pepermuntolie zonder menthol, maar met een aanmerkelijk
geringer mentholgehalte.
Japan voert zijn pepermuntolie en menthol voornamelijk uit naar de
Vereenigde Staten, Engeland, Frankrijk en Duitschland, vanwaar een
gedeelte naar andere verbruikslanden wordt doorgevoerd.
De finaneieele uitkomst van de pepermuntcultuur in Japan was de laatste
jaren slecht. Vooral in 1933 vond een sterke prijsdaling plaats. Hieraan
werkten verschillende oorzaken mee, maar op de eerste plaats een voorraad
van naar schatting driemaal zoo groot als het jaarlijksche verbruik en op
de tweede plaats de toenemende productie van synthetische olie.
Opmerkenswaard is hier misschien nog, dat het kruid goed gedroogd,
in bundels gebonden en opgeslagen wordt, terwijl de destillatie gewoonlijk
eerst in den winter plaats vindt.

b.

Vereenigde Staten

Eigenlijk moet men in de Vereenigde Staten onderscheid maken tusschen
bi. de teelt van Mentha piperita, welke geschiedt om de peper muntolie
als handelsproduct, en
brr. de teelt van Mentha canadensis var. piperascens, welke geschiedt
om de menthol als handelsproduct. De laatste staat in belangrijkheid bij de
eerste ver ten achter.
bi.

De teelt van Mentha piperita.

In de Vereenigde Staten wordt naast Mentha piperita (peppermint) ook
Mentha virides (spearmint) geteeld. In de statistieken en opgaven over
munt worden deze twee niet gescheiden gehouden, waarmee bij de be
oordeeling dus steeds rekening gehouden moet worden. De cultuur van
Mentha virides is van veel minder beteekenis. In 't algemeen wordt zij op
ongeveer 10 % van den totalen muntaanplant geschat.
De teelt van pepermunt met de bedoeling olie er uit te winnen, is
omstreeks 1816 begonnen in het graafschap Wayne, gelegen in het NoordWesten van den Staat New-York.
Vandaar verspreidde de teelt zich in Westelijke richting, eerst in
Noordelijk Ohio en later omstreeks 1835 in Zuidelijk Michigan. Hier bleek
de grond zoo geschikt, dat de teelt zich snel ontwikkelde en zich ook uit
breidde over Noordelijk Indiana. Dit gebied is heden ten dage het voor
naamste centrum van de pepermuntteelt in de Vereenigde Staten. In het
oorspronkelijk gebied in den Staat New-York, is de teelt van weinig of geen
beteekenis meer.
Omstreeks 1910 heeft men de teelt ook op soortgelijke gronden aan de
Westkust in de Staten Washington en Oregon geprobeerd, met zoodanig
succes, dat daar een tweede centrum ontstaan is.
In de laatste jaren heeft de teelt zich ook ontwikkeld langs de San
Joaquin rivier in den Staat Californië en het Oosten van North Carolina,
eveneens op zeer vochtige, sterk humushoudende gronden.
Over den omvang van de teelt in de Vereenigde Staten, alsmede de
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verdeeling over de verschillende gebieden geeft onderstaande tabel, ge
deeltelijk overgenomen uit Bericht der Schimmel und Co A. G. 1936, een
goeden indruk.
TABEL I

Oppervlakte peppermint

4-

spearmint in cultuur in acres

(1 acre = 0,405 ha)
Staten

A.

1929

1930

1931

1932

1933

1934

40 600
11 140
150

42 630
11 480
250

31 600
8 840
200

19 000
6 540
180

12 900
8 630
180

14 000
8 890
330

2 300
850

2 000
700

1 480
520

1 480
520

1 680
460

1 600
400

55 040

57 060

42 640

27 720

22 850

25 220

Merengebied

Indiana
Michigan
Ohio
B. Nabij Westkust
Oregon
Washington

. . .

Terzelfde plaatse worden als totale opbrengst de volgende hoeveel
heden opgegeven.
TABEL II

Totale productie in lbs
(126 = 0.4536 kg)
Staten

A.

1929

1930

1931

1932

1933

1934

710 000
246 000
3 000

755 000
251 000
5 000

490 000
126 000
3 000

238 000
131 000
2 000

181 000
285 000
2 000

245 000
320 000
4 000

85 000
29 000

70 000
22 000

47 000
17 000

37 000
13 000

20 000
15 000

64 000
20 000

1 073 000 1 103 000

683 000

421 000

503 000

653 000

Merengebied

Indiana
Michigan
Ohio
B. Nabij Westkust
Oregon
Washington

. . .

Ook hier is op te merken, dat de opgaven uit Amerika niet altijd ge
lijkluidend zijn. Ofschoon ik dus niet voor de absolute juistheid van boven
staande getallen in kan staan, zijn ze zeker te gebruiken om een indruk te
krijgen van de omvangrijkheid van de pepermuntteelt aldaar.
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De gewonnen pepermuntolie blijft gedeeltelijk in Amerika voor eigen
gebruik. Daarnaast worden belangrijke hoeveelheden uitgevoerd. Volgens
opgave uit Bericht der Schimmel & Co A. G. 1937, ontleend aan: „World
trade notes on chemicals and allied products, Departement of Commerce,
Washington" bedroeg de uitvoer van 1922—1936, zooals tabel III
aangeeft.
TABEL III

Uitvoer van pepermuntolie

Jaar

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

In lbs.

Totale waarde
in dollars

Uitvoerwaarde
per 1b.
in dollars

129 000
123 000
177 000
68 000
68 000
213 000
177 000
222 000
233 000
230 000
263 000
235 000
238 000
338 000
386 000

299 000
366 000
847 000
776 000
571 000
833 000
604 000
795 000
700 000
438 000
455 000
567 000
679 000
865 000
874 000

2,32
2,98
4,79
11,41
8,40
3,91
3,45
3,58
3,00
1,90
1,73
2,41
2,85
2,56
2,27

Op vallend is de hooge prijs in 1925 en 1926.
Terzelfde plaatse wordt vermeld, dat in:
1930
21 %
1931
34 %
1932
63 %
1933
?
1934
47 % van den totalen oogst uitgevoerd werd. De uitvoer
had vooral naar Engeland plaats, zooals uit de volgende cijfers blijkt.
TABEL IV

Uitvoer naar Engeland en Nederland in lbs

Totale uitvoer
Uitvoer naar Engeland . . .
Uitvoer naar Nederland . .

1928

1929

1930

1931

1932

176 718
88 019
10 656

221 651
117 922
6 037

233 294
145 922
5 516

229 537
116 775
18 905

262 210
148 985
9 253
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De opbrengst omgerekend per oppervlakte-eenheid loopt nogal uiteen.
Hierover geeft Bericht der Schimmel & Co A. G. 1936 de volgende
cijfers op.
TABEL V

Opbrengst per acre (0,405 ha) in lbs. (0,45-36 kg)
1929

1930

1931

1932

1933

1934

Indiana
Michigan
Ohio

17,5
22,1
17,6

17,5
21,9
20,0

15,5
14,3
16,0

12,5
20,1
11,0

14,0
33,0
11,0

17,5
36,0
12,5

Oregon
Washington

37,0
34,0

35,0
32,0

32,0
32,0

25,0
25,0

28,7
33,1

40,0
50,0

Gemiddeld

19,5

19,3

16,0

15,2

22,0

25,9

1 lb. per acre komt overeen met 1,12 kg per ha.

De opbrengst liep dus in deze 6 jaar in de vijf verschillende gebieden
uiteen van 11,0—50,0 lbs per acre of omgerekend in onze maat van 12,32—
56,— kg per ha.
Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat de opbrengst aan de Westkust in
Oregon en Washington belangrijk, wel ongeveer 100 % hooger is, dan in het
oude centrum, ten Zuiden van de groote meren. Heeft men aan de Westkust
een gemiddelde opbrengst van ongeveer 30—35 lbs per acre (33,6—39,2
per ha), in het gebied nabij de groote meren is dat ongeveer 15—20 lbs.
per acre (16,8—22,4 kg per ha.)
Volgens NICHOLS (Bericht der Schimmel & Co 1931) zou de opbrengst
in het Noord-Westen van Oregon en Washington 40—80 lbs. per acre
(44,8—89,6 kg per ha) bedragen.
* SIEVERS, die in 1929 een geschriftje over de pepermuntteelt in de
Vereenigde Staten samengesteld heeft, dat in Michigan en Indiana de
gemiddelde opbrengst van goedbeheerde aanplantingen 30 lbs. per acre
(33,6 kg per ha) en in Oregon en Washington 50—55 lbs per acre (56,— •—•
61,6 kg per ha) bedraagt, terwijl in Californië, waar het kruid tweemaal
per jaar gesneden wordt, de opbrengst nog hooger is.
In beide gevallen wordt dus over aanmerkelijk hoogere opbrengsten
gesproken dan Schimmel & Co 1936 aangeeft.
De Amerikaansche olie is van middelmatige kwaliteit. Het totaal mentholgehalte bedraagt ongeveer 55 tot 65 %, terwijl in ongunstige jaren het
mentholgehalte beneden de 50 % daalt, waardoor de olie niet meer aan
de eischen door de Amerikaansche Pharmacopée gesteld, voldoet.
Over den prijs der olie gedurende de jaren 1929—1934 geeft Bericht
der Schimmel & Co A. G. 1936 de volgende tabel.
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TABEL VI

Gemiddelde prijs per lb. (0,4536 kg) in dollars
1929

1930

1931

1932

1933

1934

Indiana
Michigan
Ohio

3,25
3,20
3,15

1,99
1,95
1,75

1,15
1,28
1,60

1,36
1,57
1,40

1,82
1,77
1,80

2,25
2,50
2,40

Oregon
Washington

2,75
2,75

1,35
1,35

1,25
1,25

1,35
1,36

1,86
1,86

2,10
2,10

Gemiddeld

3,19

1,93

1,19

1,42

1,79

2,35

Volgens Bericht der Schimmel & Co A. G. 1937 was de gemiddelde
prijs in 1935 $ 1,67 en in 1936 f 1,89 per 1b.
Bij de beoordeeling van deze prijzen dient de dollarkoers in acht ge
nomen te worden. Deze schommelde van Januari 1929 tot ongeveer half
April 1933 tusschen f 2,47 en f 2,49, liep toen met groote fluctuaties terug
tot f 1,47 in April 1934 en bleef daarna tot October weer schommelen om
f 1,47—f 1,48, waarna zij door de devaluatie van den gulden plotseling
steeg tot f 1,80 à f 1,90.
Door de prijzen vóór 1934 met 6,1, in 1934 met 4 à 5 en na 1934 met
3,6 te vermenigvuldigen, krijgt men voor de aangegeven jaren de prijzen
in guldens per kg uitgedrukt.
In bovenstaande tabel is het opvallend, dat in het merengebied de prijs
steeds hooger is dan nabij de Westkust. Ook blijkt hieruit wel, dat de op
brengst niet hoog is.
De teelt wordt geheel als grootbedrijf uitgeoefend.
bn.

Teelt van Mentha canadensis var. piperascens

Bericht der Schimmel & Co A. G. 1935, die haar gegevens aan SIEVERS
en LOWMAN ontleend heeft, meldt dat in 1919 in verschillende gebieden
van Noord-Amerika bijv. Virginia, Californië, Michigan, Indiana en
Oregon de Japansche pepermunt met succes is aangeplant. De beste
resultaten werden verkregen in Californië, waar twee tot driemaal in het
jaar geoogst kon worden en van 1 acre ongeveer 30 lbs. pepermuntolie
gewonnen werd, welke gemiddeld 80 % totaal menthol bezat.
De teelt van Japansche pepermunt voor de menthol-industrie was
echter in dat jaar niet meer aanbevelenswaardig, aangezien de prijzen de
productiekosten niet goed maakten.
Uit een andere bron melden Schimmel & Co, dat in Californië in 1930
15 000 lbs. menthol gewonnen werden. In 1933 werden slechts 3500 lbs.
afgezet en de vrees werd uitgesproken, dat in 1934 geen menthol meer
afgezet zou worden. De reden daarvoor was, dat het Japansche mentholmonopolie, waaraan de Californische menthol-industrie haar bestaan te
danken had, den prijs hoog hield. Toen de invoerprijs van menthol in Amerika
echter tot bijna 2 dollar per lb. zonk, was zelfs met een invoerrecht van
een % dollar per lb. de menthol-industrie in Californië niet meer loonend.
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c.

Rusland

In Rusland is de pepermuntteelt in de laatste jaren ook sterk vooruit
gegaan.
Het voornaamste gebied is de Oekraïne (omgeving van Poltawa,
Priluky, Schurawka), waar volgens GILDEMEISTER und HOFFMANN vóór
1916 de jaarlijksche productie aan pepermuntolie 9000 kg bedroeg, terwijl
volgens SÏRAUSZ omstreeks 1930 de beteelde oppervlakte 5000 ha en de
olieopbrengst 110 000—120 000 kg bedroeg.
Op de tweede plaats komt Noord-K au ka.sië, waar nabij de Zwarte
Zee in 1930 ongeveer 600 ha beteeld werd, welke een opbrengst van 12 000—
15 000 kg peper muntolie leverden.
Voorts waren in 1930 nog in andere gebieden (Kasan, Tula, Woronesch)
groote proefvelden aanwezig.
In Rusland wordt ook gewerkt met het Mitchamtype.
De olie is van goede kwaliteit en heeft een totaal mentholgehalte van
50—55 %. De gemiddelde olieopbrengst is daar 20—25 kg per ha.
d.

Italië

De pepermuntplant werd in de 18e eeuw vanuit Engeland in Lombar dije
ingevoerd. Omstreeks 1800 begon daar de eigenlijke cultuur. Aanvankelijk
werkte men, volgens GILDEMEISTEB und HOFFMANN met materiaal van
onbekende herkomst, volgens BORGHF.SANI met zorgvuldig geselecteerd
materiaal van een inheemsch soort.
In 1900 heeft men de Mentha piperita officinales var. rubescens en
var. pallescens uit Mitcham ingevoerd. Zij zijn in Italië bekend onder den
naam van „Menta Italo Mitcham" of „Anglo-Piemontese". Doordat zij
rijker aan blad en olie waren, steeg de gemiddelde olieopbrengst van
30 tot 50 kg per ha.
De teelt geschiedt voornamelijk in de provincie Turijn nabij het dorpje
Pancalieri en in de provincie Cuneo. Als gevolg van de slechte prijzen
voor de olie zijn in 1929, in de provincie nabij Serravalle, waar de grond
goedkooper was, proeven genomen. Ook hier heeft zich een tweede
centrum ontwikkeld. In 1934 zijn tenslotte in Milaan en Padua proeven
genomen, welke er op wijzen, dat ook daar en waarschijnlijk in de geheele
Povlakte de teelt mogelijk zou zijn.
De geteelde oppervlakte was de laatste jaren in Italië nogal aan
schommelingen onderhevig. Van ongeveer 300 ha met een opbrengst van
15 000 kg olie in 1920 nam de teelt, als gevolg van de steeds grootere vraag
naar de olie, toe tot ongeveer 3000 ha met een opbrengst van 122000 kg
olie. Omdat de uitvoer geen gelijken tred hield met de enorme productie
van dat jaar, zakte door overproductie de prijs plotseling aanzienlijk. De
beteelde oppervlakte nam vervolgens weer af tot 200 ha in 1931. Daarna
bleef de beteelde oppervlakte ongeveer op dat peil, niet zoozeer omdat de
prijs toen goed was, maar meer omdat andere gewassen zooals hop en graan
eveneens weinig winstgevend waren. Door de dreigende sanctiemaatregelen,
als gevolg van den oorlog in Abessynië, werd de vraag grooter, hetgeen
weer een uitbreiding tot gevolg had.
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In 1936 werden 300 ha in Piémont en 60 ha in Ferrara beteeld, welke
18 000 kg olie leverden. Voor 1937 werd de oppervlakte in beide gebieden
resp. op 400 en 100 ha geschat.
De gemiddelde kruidopbrengst per ha bedraagt ongeveer 18 000 kg.
De gemiddelde opbrengst aan olie is 50 kg per ha. De hoeveelheid kruid
noodig voor 1 kg olie loopt uiteen van 340—550 kg, dus het kruid bevat
van 0,18—0,29 % olie. Volgens GILDEMETSTKR und HOFFMANN is van de
Italiaansche olie het mentholgehalte 44—67 % en het mentholgehalte
8-21%-

Het aantal sneden is bij Serravalle twee, bij Piémont naar ik uit de
literatuur begrepen heb, slechts één.
In Piémont zijn 60 destillateurs met ruim 200 destillatieketels waarmee
50—60 000 kg olie gewonnen kan worden. De boeren verkoopen het kruid
aan de destillateurs. In 1926 waren er 60 telers, en in 1930 slechts 12.
Hieruit blijkt wel, dat de teelt in Italië als grootbedrijf beoefend wordt.
In 1936 bracht het kruid 16—20 lire per 100 kg op, hetwelk bij een
in dien zomer geldenden koers van 11,6 cent voor de lire en een opbrengst
van 18 000 kg kruid per ha, overeenkomt met een opbrengst van 355—418
gld per ha voor den teler.
Vanaf 1920 heeft zich de pepermuntohe-industrie zoodanig ontwikkeld,
dat er nog een belangrijke hoeveelheid uitgevoerd werd. De officieele
cijfers zijn in tabel VII weergegeven.
TABEL VII

In- en uitvoer van pepermuntolie
Invoer

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

18 797
6 235
3 143
1 843
1 241
5 079
7 088
2 091
396
1 198
666

1

kg
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

2 072 „
1 551 „
1 746 „

Uitvoer

17 029
3 073
13 119
7 749
13 803
26 470
29 356
28 600
39 863
15 113
8 669

kg
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

?

23 853 „
20 912 „
21 724 „

De voornaamste uitvoerlanden voor Italië waren Frankrijk, Duitschland,
Engeland en Zuid-Amerika.
Volgens SCHIMMEL und Co zal de opbrengst van 18 000 kg olie in 1936
nauwelijks voldoende zijn om eigen behoefte te dekken.
Gegevens over 1931 en na 1934 ontbreken mij. In 1930 was de uitvoer
aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren, omdat het aanbod van Amerikaansche olie tegen lagen prijs groot was.
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e.

Bulgarije

Volgens gegevens uit Bericht der Schimmel & Co A. G. 1937 is in 1926
de pepermuntteelt in Bulgarije met Mitchamplanten begonnen.
Als productiecijfers worden opgegeven:
1930

180 kg olie

1931

740 „

„

1932

90 „

„

1933

700 „

„

1934

1 600 „

„

1935

4 030 „

„

1936

11 100 „

„

Uit deze cijfers is af te leiden, dat de teelt zich gunstig ontwikkeld
heeft. De kwaliteit van de olie is goed.
ƒ.

Boemenië

De pepermuntteelt in Roemenië is in 1924 of 1926 op initiatief van
de Leo-Werke A. G. te Dresden in Zevenburgen nabij Kronstadt begonnen.
Het plantmateriaal is uit Engeland, uit Italië en uit de Vereenigde
Staten afkomstig. Over de ontwikkeling van de teelt in Roemenië geeft
de volgende tabel, ontleend aan Bericht der Schimmel & Co 1931, een
goed overzicht.
TABEL VIII

De ontwikkeling van de teelt

Jaar

1926
1927
1928
1929

Bebouwde
opper
vlakte
5
52
192
239

ha
„
„
„

Versch
kruid
per ha

9 430 „
11 410 „
12 340 „

Gewonnen
olie

90
1 000
4 600
7 100

kg
„
„
„

% olie
van versch
kruid

0,20 %
0,21 %
0,24 %

Gewonnen
olie
per ha
18
19
24
30

kg
„
„
„

De kwaliteit van de olie is goed, het totaal mentholgehalte bedraagt
50—65%, het menthongehalte 8—10%.
In Bericht der Schimmel & Co A. G. 1932 wordt gesproken over een
beteelde oppervlakte van 420 Joch met 6,300 kg kruid en 15 kg olie per
Joch, hetwelk overeenkomt resp. met 181 ha en 15 064 kg kruid en 34,8 kg
olie per ha.
Gegevens over latere jaren zijn vaag of ontbreken mij.
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g. China
In China geschiedt de teelt, evenals in Japan, speciaal voor de winning
van menthol.
Volgens GILDE M ULSTEK und HOFFMANN is de gebruikte plant waar
schijnlijk Mentha canadensis var. glabrata, dus een andere variëteit dan
in Japan en geschiedt de cultuur in de omgeving van Hongkong.
Bericht der Schimmel und Co A. G. 1937 meldt, dat de pepermuntolieen mentholindustrie al oud is, maar dat pas sinds kort uitvoer van peper
muntolie en menthol vanuit Shanghai naar Europa en de Vercenigde Staten
plaats vindt.
h.

Engeland

Engeland is de bakermat van de Mentha piperita. Volgens GILDEMEISTEB
und HOFFMANN ZOU de pepermuntteelt in Europa het eerst in Engeland
begonnen zijn en wel in het midden van de 18e eeuw" in Mitcham dicht bij
Londen. Zij was op het eind van de 18e eeuw al van beteekenis. De destillatie
geschiedde echter tot in 1805 niet in Mitcham maar in London.
De Engelsche pepermuntteelt bereikte in 1850 haar hoogtepunt, om
daarna, als gevolg van Amerikaansche concurrentie weer af te nemen.
In Engeland en wel in de omgeving van Mitcham zijn de bekende
variëteiten: de „Black Mint" of Mentha piperita officinalis var. rubescens
en de „White Mint" of Mentha piperita officinalis var. pallescens ontstaan.
De eerst genoemde heeft zich vanuit Engeland verspreid en wordt
tegenwoordig in bijna alle centra alleen of voor een groot percentage aan
geplant.
De teelt is in Engeland sterk achteruitgegaan. Centra van beteekenis
zijn het Mitcham-district, Hitchin in Herfstfordshire en Market Deeping
in Lincolnshire geweest. Over de grootte van den huidigen aanplant heb
ik geen gegevens gevonden.
De reden van den achteruitgang is misschien de lage oogstcijfers.
GILDEMEISTEB und HOFFMANN melden in 1916, dat terwijl in Engeland
van 1 ha slechts 11—17 kg olie gewonnen wordt, in Frankrijk van dezelfde
oppervlakte wel 50 kg te krijgen is. Elders spreken zij over opbrengsten
schommelend tusschen 10 en 30 lbs. per acre (11, 2 en 34,2 kg per ha.)
In Advisory Leaflet N°. 98 door het Ministerie van Landbouw en
Visscherij in 1936 uitgegeven, wordt als een goed gemiddelde oogst voor
goed onderhouden velden 30—40 lbs. per acre (34,2 tot 45,6 kg per ha)
beschouwd. Voorts wordt gemeld, dat onder minder gunstige omstandig
heden de oogst wel op de helft hiervan kan zakken, terwijl in bijzonder
gunstige omstandigheden de oogst 100 lbs. per acre (112 kg per ha) kan
bedragen.
Terzelfde plaatse wordt opgegeven, dat de gemiddelde oogst aan kruid
3000 à 4000 kg per acre bedraagt, d. i. 7500 à 10 000 kg per ha. Daaruit
blijkt echter niet duidelijk of daarmede versch of gedeeltelijk gedroogd
kruid bedoeld wordt.
Het mentholgehalte van de Engelsche olie, ook genoemd Mitchamolie, loopt van ongeveer 48 tot 65 %. Zij wordt door haar fijnen geur en
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smaak door den uandel het hoogst gewaardeerd. Door gebruik van dezelfde
variëteit in andere landen, neemt daar de kwaliteit van de olie toe.
De pepermuntteelt heeft in Engeland geheel den vorm van grootbedrijf.
j.

Frankrijk

De mij beschikbare gegevens over de pepermuntteelt in Frankrijk
waren schaars.
Eertijds moet zij vooral in Zuid-Frankrijk belangrijk geweest zijn.
GILDEMEISTEE und HOFFMANN melden in 1916, dat o. a. in Grasse alleen
jaarlijks 4000—5000 kg olie geproduceerd werd en dat in Vaucluse 250—
300 ha met pepermunt beplant was.
In alle centra is echter de teelt sterk achteruitgegaan. Werden bijv.
vóór den wereldoorlog bij Grasse ongeveer 2 000 000 kg kruid verwerkt,
rond 1930 was dat volgens opgave van Schimmel & Co maar 100 000 kg,
overeenkomend met 250—300 kg olie. De oorzaak hiervan wordt toe
geschreven aan de concurrentie van buitenlandsche olie, vooral Italiaansche
en Russische.
GILDEMEISTER und HOFFMANN melden in 1931, dat de teelt in Frankrijk
niet voldoende was, om in eigen behoefte te voorzien.
Volgens Bericht der Schimmel & Co 1932 bedroeg de totale productie
om dien tijd 4000 kg olie.
De teelt stond in Frankrijk wel op een behoorlijk peil. Men werkte
daar reeds in 1916 algemeen met de beide Mitchamtypen en kreeg ongeveer
50 kg olie per ha. Het oliegehalte van het versehe kruid bedroeg — 0,25 %
en van den vorm rubescens zelfs ± 0,33 %. Het mentholgehalte van de olie
bedroeg 45—70%.
k.

Duitschland

In Duitschland geschiedt de teelt meer om het gedroogde kruid, dan
om de olie. Om het eerstgenoemde product heeft zij vooral in Thüringen
(Cölleda, Ringleben) en in mindere mate in de Rheinpfalz plaats. Het
afvalmateriaal wordt op olie verwerkt, maar deze laatste is van mindere
kwaliteit. Volgens Bericht der Schimmel & Co A. G. 1935, zou in 1934 in
Duitschland 275 ha met muntsoorten beplant zijn.
Vroeger schijnt de teelt om de olie van meer beteekenis geweest te zijn.
Althans GILDEMEISTER und HOFFMANN melden in 1916, dat het winnen
van pepermuntolie de laatste tientallen jaren sterk achteruitgegaan is.
Zij melden verder, dat in Saksen nabij Leipzig een olie gewonnen wordt,
die in fijnheid van reuk en smaak niet door andere overtroffen wordt. De
totale productie zou echter maar enkele honderden kg bedragen en daarom
van geen beteekenis zijn. Bovendien zou in Gnadenfrei in Silezië pepermunt
olie gewonnen worden, die in kwaliteit maar weinig bij de Saksische olie
onderdoet.
In de laatste jaren zijn vooral op initiatief van de Leo-Werke A. G.,
Dresden, nieuwe velden van behoorlijken omvang aangelegd, bijv. in
Würtemburg, bij München en in de omgeving van Maagdenburg. In 1930
werden bij Maagdenburg 50 ha beteeld, die jaarlijksch ongeveer 1000 kg
ruwe olie opbrachten, dus 20 kg per ha. Al deze aanplantingen geschiedden
met Mitchamplanten uit Engeland.
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In 1935 had Duitschland bovendien nog pepermuntproefvelden met
hetzelfde plantmateriaal in acht klimatologisch verschillende streken van
Duitschland, ni. in Probstheida bij Leipzig, in Limburgerhof bij Ludwigs
hafen, in Brunn in het Ertsgebergte, in Breslau-Schwoitsch, in Kiel, in
München, in Gieszen en in Calbe.
Volgens SCHUMACHER heeft Duitschland jaarlijks 50 000—60 000 kg
pepermuntolie voor eigen behoefte noodig, zoodat de eigen productie
er lang niet in kan voorzien. De invoer geschiedt vooral vanuit Japan,
in mindere mate vanuit Amerika en Italië, terwijl kleine hoeveelheden
vanuit Rusland, Hongarije en Engeland ingevoerd worden.
Van 1909—1912 zijn in Duitschland proeven genomen met stekken
uit Japan, dus van Mentha canadensis var. piperascens. De gewonnen olie
bleek gelijk aan de Japansche olie. Tot een teelt schijnt het echter niet
gekomen te zijn, misschien als gevolg van een hevige aantasting door roest,
waaronder de planten toen nogal sterk leden.
1.

Andere landen

In nog verschillende andere landen wordt de pepermuntteelt behalve
voor het droge kruid ook voor het winnen van olie uitgeoefend.
Zoo wordt in de literatuur nog gesproken over
pepermuntolie afkomstig uit
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Oostenrijk;
Hongarije;
Griekenland;
Polen;
Zweden;
Spanje;
Nederland;
Letland;
Estland;
Joego-Slavië;
Cyprië;
Palestina;
Britsch Oost-Afrika (Ngang in Kenia) ;
Tanganjika-gebied (Afrika);
Canada;
Chili;
Australië.

De teelt in deze landen is tot op heden van weinig beteekenis of verkeert
nog in een proefstadium. De olieproductie is in ieder geval zeer gering.
Vooral de Leo-Werke in Dresden bevorderen de pepermuntteelt in de
Midden-Europeesche landen.
3. Beteekenis van de pepermuntteelt voor Nederland
1.

Invoer pepermuntolie in Nederland

Een overzicht van den invoer aan pepermuntolie in ons land gedurende
de laatste drie jaren geeft tabel XIX. Deze cijfers zijn afkomstig van het
Bureau van Statistiek.
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TABEL XIX

Invoer van pepermuntolie in Nederland
1935
Landen

Duitschland . .
Groot-Brittanië .
Frankrijk . . .
Italië
Japan
Zwitserland . .
China
Roemenië . . .
Columbia . . .
V. S. van Amerika
Gibraltar. . .
Oostenrijk . .
Bulgarije. . .
Totaal

1936

1937

Bruto
gewicht
in kg

Waarde
in gld.

Bruto
gewicht
in kg

Waarde
in gld.

3 032
5 037
348

17 500
17 220
2 114

1 736
7 238
992

13 275
27 208
8 850

17 011
382

31 863
4 367

14 889

32 225

2 697
40

6 043
570

Bruto
gewicht
in kg
1 272
11 550
82
1 284
18 672
6
1 147
53

13
11 079

56
59 762

9 235

48 324

9 353
4
5
254

36 902

132 882

36 827

136 495

43 682

Uit bovenstaande cijfers blijkt wel, dat de invoer van beteekenis is en
dat zij in de jaren 1935 tot 1938 een stijging vertoont.
Deze cijfers hebben alleen betrekking op den invoer. Het gebruik is
hieraan niet gelijk te stellen, omdat in bovenstaande cijfers het gewicht van
het fust begrepen is en omdat Nederland ook nog uitvoer van perpermuntolie heeft.
Volgens Ir. van der Slikke bedroeg de uitvoer in 1937 ruim f 40 000,
verdeeld over de verschillende maanden, zooals tabel XX aangeeft.
TABEL XX

Uitvoer van pepermuntolie uit Nederland in 1937
Duitschland
Maanden

Januari .
Februari .
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus .
September
October .
November
December

Andere landen

Bruto Waar Bruto Waar Bruto
de
de
gewicht
gew.
gew.
in kg in gld. in kg in gld. in kg

. . .
. . .

.
.
.
.
.

Ver. St. van
Amerika

.
.
.
.
.

62

400

—

—

—

—

—

—

—

349
993
735
459
228
876
547
616
2 358
1 366
2 136
676

31

344

—

—

—

—

—

•—•

453

72

425

11 339

—

10

25

—

—

—

•—•

—

—

—-,

—

—

—

32

109

—

—

.
.
.
.
.

__

Totaal . .

63

—

Totaal

Bruto
Waarde gewicht
in gld.
in kg

Waarde
in gld.

2 212
4 030
2 663
2 182
1 137
2 786
2 097
2 150
5 504
4 830
7 740
2 510

411
993
766
459
238
876
547
616
2 358
1 398
2 136
676

2 612
4 030
3 007
2 182
1 162
2 786
2 097
2 150
5 504
4 939
7 740
2 510

39 841

11 474

40 719
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Dat de olie uit de verschillende landen nogal uiteenloopend van prijs is,
komt tot uitdrukking in de navolgende cijfers, aangevende de noteering
van den groothandel in October 1937 (tabel XXI).
TABEL XXI

Noteering van den prijs van •pepermimtolie door den groothandel
Engelsehe fabriek Miteham
Fabrikaat Hollandsehe Fabrieken
Duitsche fabriek „Schimmel"
Import van minder bekende fabrieken
Japansohe fabrieken

2.

f 22,— per kg
15— „ „
13— „ „
9,— „ „
6,50 „ „

De teelt in Nederland

De teelt van pepermunt in ons land is al zeer oud. Reeds in hoofdstuk II
heb ik aangegeven, dat volgens den Leidschen botanicus GABITJS in 1770
om Utrecht heen al van pepermuntteelt sprake was. Toch heeft deze
teelt tot heden in ons land geen groote vlucht genomen. Zij bleef beperkt
tot de zgn. kruidentuinen, welke vooral nabij Noordwijk voorkwamen.
Tot op heden bestaat er nog slechts één van. Naast verschillende andere
geneeskruiden wordt in dezen tuin ook pepermunt geteeld. Te Voorthuizen
wordt eveneens pepermunt, uitsluitend voor het gedroogde blad en kruid
geteeld.
De teelt geschiedde steeds voor het gedroogde kruid, hetzij voor eigen
gebruik, bijv. in apothekerstuinen, in kloostertuinen, hetzij voor den ver
koop, bijv. in kruidtuinen.
Toch zijn ook reeds in Nederland vóór 1937 proeven genomen om de
mogelijkheid van de pepermuntteelt voor de winning van pepermuntolie
na te gaan. Deze proeven werden vooral in Utrecht door Prof. DE GRAAFF
en in Friesland door Ir. VAN DEE SLIKKE genomen. Voorts zijn nog op andere
plaatsen o.a. in Wageningen en op Walcheren proeven van kleineren omvang
genomen.
Het gedroogde kruid van twee proeven op Walcheren bevatte 0,7 en
0,95 % peper muntolie. Omgerekend op het versehe kruid is dat ongeveer
0,14 en 0,19 %. De olie was goed en voldeed aan de eischen van de Ned.
Pharmacopée. Zij bevatte 63,4 en 61 % totaal menthol.
Het is daar tot heden slechts bij proefnemingen gebleven. De proeven
in Ter Aar onderscheiden zich van de zooeven genoemde proeven door
haar grooteren omvang, maar vooral door de aanwezigheid van een goede
destilleerinrichting en door aanplanting op vochtigen, veenachtigen
grond.
Ook de chemische fabriek „Naarden" heeft pepermunt voor het winnen
van de olie geteeld.
a.

De proeven in Utrecht

Deze proeven werden door Prof. DE GBAAFF in Den Dolder nabij Utrecht
op zandgrond genomen. Br werd vnl. gewerkt met het donkere type (forma
rubescens). Van zulk een proefveld werd
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het eerste jaar

21 000 kg versch kruid en 20,6 kg olie

het tweede jaar 22 000 „

„

„

„ 33,8 „

het derde jaar

„

„

„ 21,— „ „

7 000 „

„

verkregen. Na drie jaar moest het veld opnieuw beplant worden.
Uit de droge bladeren kreeg Prof. DE GRAAFF 1—1,7 % aetherische olie
met de volgende eigenschappen:
S.G

0,909 — 0,913

Refractie

1,464 —- 1,468

Draaiing

—21 —•

—33°

Zuurgetal

0,4 —- 0,7

Tot. menthol

40 —• 60 %

Ester menthol

5 — 9,5 %

Menthon

24 — 40 %

De proeven zijn in 1937 door Prof. DE GRAAFF niet voortgezet, omdat
het proefveld in Den Dolder opgeheven werd. Het plantmateriaal is naar den
proeftuin te Buitenpost, welke onder leiding van Ir. VAN DER SLIKKE staat,
overgegaan.
De gemiddelde opbrengst voor ons land bedraagt volgens Prof. DE GRAAFF
20 000 kg versch kruid en 20 kg olie per ha.
Evenals Rutowski en Trawin heeft ook Prof. DE GRAAFF (zie tabel XXII)
gevonden, dat de hoeveelheid menthol gedurende de ontwikkeling van de
plant verandert en tegen het einde van den zomer, dus bij den tweeden
oogst, het hoogst is. Het menthongehalte neemt daarentegen af.

TABEL XXII

Menthol- en menthongehalte van Hollandsche pepermuntolie
gedurende een zomer

Maanden

Juni
Juli
September
October

Totaal menthol

Ester menthol

Menthon

44,2 %
43,7 %
48,1 %
55,1 %

8,7 %
5,2 %
7,8 %
8,8 %

29,1 %
33,6 %
28,7 %
24,8 %

Het is voorts opvallend, dat de in Holland gewonnen pepermuntolie
een geringer mentholgehalte heeft dan de olie uit andere landen. Dit staat
misschien in verband met het klimaat in Holland.
Prof. DE GRAAFF is van meening, dat het in Holland wel mogelijk is
om 50 tot 60 % menthol bevattende olie te winnen.
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b.

Proeven in Friesland

In Friesland zijn door Ir. VAN DEK SLIKKE van 1931 tot en met 1934
proeven bij enkele kweekers genomen, met het doel de rentabiliteit van de
pepermuntteelt na te gaan. De proeven geschiedden in de gemeente Opsterland in het Zuid-oosten van Friesland op betrekkelijk armen zandgrond,
met plantmateriaal van onbekende herkomst van een handelaar uit Leersum.
In 1932 werd bij vijf kweekers totaal 40 are geteeld. Er werden twee
sneden verkregen. De opbrengsten omgerekend per ha zijn in tabel XXIII
af te lezen.

TABEL XXIII

Resultaten van een pepermuntproef in 1932 in Friesland.

Kweekers

A
B
C
D
E

Versch kruid
in kg per ha

Olie in kg
per ha

% Olie van
versch kruid

19 170
25 820
19 477
26 656
19 500

17,90
18,84
19,44
25,87
28,24

0,093
0,073
0,100
0,097
0,145

Dus de hoeveelheid versch kruid varieerde van 19 170 tot 26 656 en de
hoeveelheid olie van 17,90 tot 28,24 kg per ha. De hoogste opbrengst werd
verkregen bij een kweeker, die het kruid op beschutten humusrijken zand
grond geteeld en veel zorg aan het gewas besteed had. Ook blijkt uit deze
tabel weer het verschil in gehalte aan olie en kruid, vooral als men kweeker
A en kweeker E vergelijkt.
Van vier kweekers is door Prof. DE GRAAIT de olie van beide sneden
onderzocht, waarbij deze de volgende eigenschappen bleken te bezitten. (Zie
tabel XXIV).
Over de eigenschappen van de olie van kweeker C heb ik geen gegevens.
De Nederlandsche Pharmacopée eischt s. g. 0,900—0,920, refractie
1,459—1,471, draaiing — 20° — 34°, totaal menthol 51,5%. De olie van
de eerste snede van kweeker A bleef ver onder het verlangde mentholgehalte. Van kweeker B en D bleef het er juist onder. Merkwaardig was het,
dat het mentholgehalte van de olie van de tweede snede steeds hooger
en steeds boven 51,5% was.
Men is met de teelt opgehouden, omdat de opbrengst te gering was,
en het destilleeren moeilijkheden opleverde. Bovendien bevatte de
grond in de gemeente Opsterland te veel onkruid, waardoor te veel werkloon
voor de bestrijding ervan uitgegeven moest worden.
Volgens opgave van één der kweekers bedroegen de productiekosten
f 375,— per ha.
Het afgewerkte kruid werd niet als veevoeder gebruikt.
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4.

Mogelijkheden van de pepermuntteelt voor ons land

Het doel van de proeven in Ter Aar was om na te gaan:
1°. of de pepermuntteelt voor de winning van pepermuntolie in het
algemeen voor ons land rendabel is;
2°. of de pepermuntteelt, speciaal in de Venen, de erwten-, boonen- en
augurkenteelt geheel of gedeeltelijk zou kunnen vervangen.
De laatste vraag is m. i. nu reeds in ontkennenden zin te beantwoorden.
De pepermuntteelt zal op dezen duren tuingrond, waar het kleinbedrijf
TABEL XXIV

Onderzoek van de olie welke in Friesland geivonnen is
Kweekers

Sneden
Smaak
Kleur
S.G
Refractie . . . .
Draaiing . . . .
Oplosbaarheid in
aether en
chloroform . .
Oplosbaarheid in
gelijke deelen
spiritus (90 %)
Oplosbaarheid in
spiritus van
70 %
Zuurgetal....
Estergetal . . .
Acetylgetal . . .
Totaal menthol %
Ester menthol %
Vrije menthol %
Menthon %. . .

A

1ste

B

2de

1ste

D

2de

1ste

E

2de

0,909 0,911 0,911 0,909 0,909 0,913
1,467 1,465 1,468 1,466 1,466 1,466
- 29°,9 - 27°,3 - 31V - 33°,- - 29°,7 - 26°,5

0,39

0,39

0,78

0,45

0,45

0,39

49,17
6,16
43,01

54,63
7,49
47,14

52,23
4,99
47,24

59,68
8,27
51,41

48,14
6,55
41,59

57,93
9,36
47,57

1ste
zuiver
lichtgeel
0,9077
1,4651
- 32°,5

2de
eenige
bijsmaak
lichtgeel
0,9069
1,4652
- 35V

geheel

geheel

helder

helder

troebel

iets
minder
troebel
1,7
27,8
171
54,7
7,7
44,0
16,5

2,8
30,9
128
39,7
8,6
31,1
29,6

overheerscht, om redenen van economischen aard niet slagen. De geldelijke
opbrengst van de pepermuntteelt is immers per oppervlakte-eenheid voor
deze bedrijfsgrootte te laag. Dat men ten aanzien hiervan, ook wat de
toekomst betreft, niet optimistisch mag zijn vindt zijn oorzaak in het feit,
dat de noodzakelijke arbeid, aan deze teelt verbonden, gering is, vooral na
het eerste jaar op onkruidvrij land. Hij bestaat dan enkel uit wat wieden en
tweemaal oogsten, hetwelk bovendien nog met de zeis gebeurt. Het huidige
bedrijfstype vraagt juist teelten, welke veel arbeid eischen.

39
De eerste vraag, of de pepermuntteelt in het algemeen voor ons land
rendabel is, kan nog niet beantwoord worden. Het resultaat was in 1937
niet bemoedigend. Echter hebben de proeven duidelijk uitgewezen, dat de hans
op een rendabele teelt nog niet uitgesloten mag worden geacht.
Volgens Bericht der Schimmel & Co A. G. 1933 vatte STRAUSZ op het
„IVe congres international des plantes médicinales et des plantes à essences,
Paris 1931" de voornaamste ervaringen met de pepermuntcultuur in
Europa als volgt samen: „Elk Europeesch land kan, zelfs bij minder
klimatologische verhoudingen, op een lossen, humusrijken grond met
hoogen grondwaterstand en doelmatige bemesting met kali en phosphorzuur
pepermunt met een hoog oliegehalte en olie van fijne kwaliteit leveren.
De rendabiliteit van de pepermuntteelt is slechts tot die landen beperkt,
die gedurende den zomer veel zon en regen hebben, als zijnde de voor
naamste factoren voor het welig groeien van een bladrijk en daarmee olierijk
pepermuntgewas. Door de wereldcrisis daalde de prijs van de Amerikaansche
olie tot $ 1.70 per lb (f 9,30 per kg). Om in Europa voor denzelfden prijs
pepermuntolie te kunnen winnen, moet de oogst van één ha land minstens
20 000 kg versch kruid bedragen, de loonen zeer laag en de destilleerbedrijven
modern en goed opgezet zijn. Omdat het klimaat in Duitschland, Engeland
en Frankrijk zelfs bij de beste grondgesteldheid zoo'n hoogen oogst niet
mogelijk maakt, zal de pepermuntteelt voor het winnen van pepermuntolie
in deze landen niet loonend zijn".
In Utrecht liep over drie proefjaren de opbrengst uiteen van 7 000 tot
22 000 kg versch kruid per ha, de olieopbrengst van 20,6 tot 33,8 kg per ha
en het oliepercentage van 0,098 tot 0,15.
Bij de proeven, in 1932 in Friesland genomen, schommelde de kruidopbrengst tusschen 19 170 en 26 656 kg kruid per ha, de olieopbrengst
tusschen 17.90 en 28,24 kg olie per ha en het oliepercentage tusschen 0,073
en 0,145. In buitenlands che centra loopen, volgens de opgaven in de litera
tuur, de opbrengsten uiteen van 11 tot 112 kg olie per ha en bedraagt het
oliegehalte 0,2—0,3 %.
In Ter Aar hadden wij in 1937 bij den laten aanplant in Mei-Juni nog een
opbrengst aan versch kruid van 36 143 kg per ha, terwijl zelfs bij één veldje
de oogst 58 800 kg versch kruid per ha was. Het oliepercentage in het
versehe kruid schommelde tusschen 0,0386 en 0,0924. Deze hooge kruidopbrengst is echter verkregen met totaal afwijkend plantmateriaal. De
kwaliteit van de olie was eveneens afwijkend en niet goed. Toch is het wel
mogelijk om in Nederland betere olie te winnen. Immers de olie in Friesland,
in Utrecht en elders in Nederland gewonnen, voldeed geheel of bijna geheel
aan de eischen van de Nederlandsche Pharmacopée.
Daarom is het allereerst noodig om te trachten met een type, dat goede
olie levert, de totale hoeveelheid olie per oppervlakte-eenheid op te voeren.
Dit eischt een nauwkeurige keuze van grond en bemesting.
Vergelijkt men de opbrengst bij de proeven in Ter Aar met die in bekende
centra in het buitenland, dan valt direct de zeer groote kruidopbrengst
in Ter Aar op. Deze kan allereerst het gevolg zijn van weliger groeiende
planten. Ofschoon de olieopbrengst niet evenredig met de kruidopbrengst is,
zal de uitgesproken veenachtige grond toch belangrijk daartoe bijgedragen
hebben. Immers in Amerika komt men op zulke gronden eveneens tot zeer
hooge opbrengsten van goede kwaliteit.

40
Voorts is belangrijk, dat het afgewerkte kruid als veevoeder gebruikt kan
worden. Hiermee kan de geldelijke uitkomst aanmerkelijk verbeterd worden.
Dat de vóór 1937 genomen proeven niet tot een gevestigde teelt geleid
hebben, schrijf ik toe aan twee oorzaken:
1°. geen gunstigen grond;
2°. geen goede destilleergelegenheid in de onmiddelijke nabijheid.
De proeven geschiedden in Utrecht en Priesland op schralen zandgrond.
Op die soort gronden krijgt men ook in Amerika de laagste opbrengsten.
Deze teelt heeft zich daar juist van den zandgrond naar den veenachtigen
grond verplaatst. Noch in Utrecht, noch in Friesland beschikte men voorts
over een goede 'destilleergelegenheid voor groote hoeveelheden kruid.
Dit heeft volgens Ir. VAN DER S LIK KG ook belangrijk tot het beëindigen
van de pepermuntteelt in Friesland bijgedragen. Bovendien werd het
afgewerkte kruid niet als veevoeder aangewend.
De meeste kans van slagen van de pepermuntteelt voor het winnen
van olie in ons land, acht ik aanwezig bij een aanplant onder de volgende
voorwaarden:
1°. met goed geselecteerd plantmateriaal;
2°. op goedkoopen grond;
3°. op humusrijken, sterk vochthoudenden grond;
4°. in behoorlijken omvang;
5°. dicht bij een goede destilleergelegenheid;
6°. in een omgeving waar het afgewerkte kruid voor veevoeder gebruikt
kan worden.
Nederland heeft daadwerkelijk behoefte aan pepermuntolie. Op het
oogenblik voorziet zij daarin door import tot een bedrag van ruim
f 130 000; in 1937 tot zelfs bijna f 175 000.
Tenslotte wijs ik er op, dat de geheele cultuur nog in een proefstadium
verkeert en nog geen enkele zekerheid gegeven kan worden. Het beginnen
van een teelt zonder goed vegetatief voortgekweekt plantmateriaal en
zonder een goede mogelijkheid tot het destilleeren van het kruid, moet op
een mislukking uitloopen.
5.

De handel in pepermuntolie

Het is moeilijk de juiste cijfers over de wereldbehoefte te krijgen.
Volgens Bericht der Schimmel & Co A. G. 1930 bedraagt de wereldbehoefte
700 000 lbs. (317 520 kg). Ook al is het verbruik stijgende, dan zou met
dit cijfer voor de wereldbehoefte, het verbruik toch nog onder de wereld
productie blijven. De prijzen zijn ook na 1929 sterk gedaald; zij schijnen
in de laatste paar jaren weer beter te worden.
Van grooten invloed op de prijzen is, dat de pepermuntolie langen tijd
goed blijft. Bovendien wisselt de productie van jaar tot jaar, mede omdat
zij nogal van het weer afhankelijk is. Er moet dus een overschot zijn, om in
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jaren van slechten oogst toch in de behoefte te kunnen voorzien. Ook is
de handel soms speculatief en wordt hij door monopolierecht of -macht
beheerscht.
De prijs van de olie is verschillend van jaar tot jaar. Hij wordt nl. ook
beheerscht door de kwaliteit van de olie, die met de jaren wisselt.
Ook gedurende het jaar zelf is de prijs aan schommelingen onderhevig,
als gevolg van oogstvooruitzichten en speculatie.
De prijzen in de verschillende productiegebieden zijn verschillend,
omdat de kwaliteit van de olie niet overal gelijk is. Zooals reeds
elders is gezegd, is dê prijs van de Engelsche- of Mitchamolie gewoonlijk
het hoogst.
Omdat Amerika het grootste productie-land van de pepermuntolie is,
hebben de prijzen van de Amerikaansche olie grooten invloed op die van
de olie in de andere productiegebieden en werken ze dus min of meer
regelend.

IV.

DE TEELT VAN DE PEPERMUNTPLANT
1.

Het klimaat

Uit de ligging van de centra van de pepermuntteelt is wel af te leiden,
dat de plant het best in een gematigd klimaat schijnt te groeien.
Haar eischen zijn niet hoog. Vorst kan zij in den winter goed verdragen.
Strenge vorst in het voorjaar, nadat de plant reeds uitgeloopen is, doet
nogal schade aan het gewas, evenals langdurige droogte in den zomer.
In beide gevallen lijdt de opbrengst van dat jaar er sterk onder.
Ofschoon de plant wel eenige schaduw kan verdragen, is uit onder
zoekingen gebleken, dat zon bevorderlijk is voor de vorming van aetherische
olie en van de menthol in deze olie, terwijl het menthongehalte afneemt.
Verder geldt ook, dat naarmate het gebied Zuidelijker gelegen en het
klimaat milder is, de kans op meerdere oogsten per jaar grooter is.

2.

Grondsoort

De pepermuntplant kan op allerlei soorten grond groeien, maar haar
ontwikkeling is niet overal gelijk.
SIEVERS, schrijvende over de pepermuntteelt in de Vereenigde Staten,
zegt hierover o.a. het volgende. De munten geven de voorkeur aan lagen
voedzamen grond, goed gedraineerd maar vochthoudend en van goede
losse structuur, waar de wortels gemakkelijk in kunnen doordringen.
Land, dat een groot gehalte aan klei bezit en een slechten waterafvoer heeft,
is voor de teelt niet geschikt. Een hoog humusgehalte is gewenscht en uit
ervaring schijnt gebleken te zijn, dat zure grond niet goed is.
De teelt heeft zich in Amerika van den hoogeren, zandigen grond in
het graafschap Wayne, in den staat New-York, verplaatst naar de moe
rassige, veenachtige gronden („muck land") tusschen en ten Zuiden van
de Groote Meren in Michigan en Indiana.
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Op soortgelijke gronden heeft de teelt zich ook i n het Noord-Westen
van de Vereenigde Staten goed ontwikkeld.
De proeven, die in Duitschland genomen worden, geschieden eveneens
op veenachtigen grond. Ook de Leo-Werken in Dresden planten in MiddenEuropa op soortgelijke gronden aan.
De aanwijzingen in de literatuur komen daarin wel met elkaar overeen,
dat de pepermunt op een vochtigen, lossen, humusrijken grond de beste
opbrengsten geeft. Droogte gaat ontwikkeling en vorming van olie tegen.
Volgens Bericht der Schimmel & Co A. (4. 1934, kreeg men echter
bij reeds vroeger in Nederland genomen proeven van drogen grond, dezelfde
opbrengsten als van vochtigen grond.
De grond moet vooral vrij van onkruid zijn.
3.

Grondbewerking

De grondbewerking is al zeer eenvoudig. De grond wordt algemeen in
den herfst of in het voorjaar geploegd, in het voorjaar geëgd en zeer losse
grond zoonoodig gerold. Zijn er harde lagen in den ondergrond, dan is het
volgens Advisory Leaflet N°. 98, 1936, wenschelijk den ondergrondsploeg
te gebruiken.
In Engeland kweekt men, in tegenstelling met de Vereenigde Staten,
op bedden van 5 à 6 voet (ruim 1,50—1,80 m) breedte. Daartoe worden
op dien afstand voren van 45 à 50 cm geploegd. Tenslotte worden deze
bedden voor het beplanten gelijk geharkt.
Ook in Italië geschiedt de teelt op bedden. Deze zijn ongeveer 3 m
breed en door voren van 40 cm gescheiden.
4.

Bemesting

De bemesting hangt voor elk gewas, dus ook voor Mentha piperita
min of meer samen met den aard van den grond.
Volgens Amerikaansche en Engelsche gegevens verlangen de munt
soorten een niet-zuren grond. In geval dat deze zuur is, moet hij met kalkmeststoffen geneutraliseerd worden.
Zoowel kunstmest als natuurlijke meststoffen worden aangewend. Het
gebruik van stalmest kan als bezwaar hebben, dat er onkruidzaad in voor
komt.
De hoeveelheden mest, die gebruikt worden, zijn zeer verschillend.
De genomen bemestingsproeven zijn talrijk en sterk uiteenloopend, evenals
de uitkomsten ervan. Voor eiken grond dienen aparte bemestingsproeven
genomen te worden, om tot de hoogst mogelijke opbrengst te komen.
OPITZ heeft in Duitschland van een aantal kruiden o. a. het gehalte
aan N, P205, K2 O, CaO en MgO in de plant onderzocht. Van Mentha piperita
vond hij:
N
0,61 %
P205
0,13%
K20
0,38 %
CaO
0,55 %
MgO
0,25%
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De plant onttrekt aan den grond per 10 000 kg versch kruid de volgende
hoeveelheden voedingsstoffen uitgedrukt in kg.

Volgens
Volgens
Volgens
Volgens

OPITZ
CHAKABOT en HÉBEBT . . .
MAZZAKON

anderen

N

P2O5

K2O

CaO

MgO

61
25
32
70

13
15
20
20

38
80
68,5
60

55

25 kg

De cijfers loopen nogal uiteen en zijn niet geschikt om hieruit de juiste
mestgiften af te leiden.
5.

Aanplant

Bij den aanplant van een veld met pepermunt kan men uitgaan van:
a.

zaad;

b.

uitloopers, welke gedurende den zomer of voorgaande jaren op of
in den grond nabij de grondoppervlakte gevormd zijn;

c.

jonge plantjes, welke in het voorjaar door het uitloopen van de
knoppen der uitloopers ontstaan;

d.

kopstekken van krachtige uitloopers, welke in een broeibak aan het
wortelen gebracht zijn.

Aanplant uit zaad komt zeer weinig voor. Door het sterk heterozygote
karakter van Mentha piperita krijgt men uit zaad een mengsel van zeer
ongelijkwaardige planten, die zoowel in oliegehalte, als in de kwaliteit van
de olie sterk verschillen.
Het meest gebruikelijke is het nemen van de gewortelde uitloopers.
Deze worden in het najaar of in het vroege voorjaar opgegraven of opgeploegd en op het nieuwe veld uitgeplant.
In de Vereenigde Staten gaat het planten al zeer eenvoudig. In geulen,
ongeveer 10 cm diep en op een afstand van drie voet (90 à 100 cm) van
elkaar, worden de 30—90 cm lange stukken van de uitloopers, achter elkaar
uitgelegd. Terwijl de planter langs de rijen loopt, werkt hij meteen de geul
dicht en trapt den grond wat aan, om uitdrooging te voorkomen. Op zoo'n
manier kan één man y2—1 acre (20—40 are) per dag beplanten. Op de
groote pepermuntfarms worden tegenwoordig ook machines voor deze
manier van planten gebruikt, waarmee het nog vlugger gaat.
In de laatste jaren worden in Amerika in plaats van uitloopers steeds
meer de onder c genoemde jonge plantjes genomen. Deze schieten in het
voorjaar bij massa uit den grond op en zijn aan den voet geworteld. Zij
kunnen met succes wat later, eind Mei tot begin Juli, geplant worden.
De kans op uitval als gevolg van ongunstig weer, is bij deze methode zeer
gering, wat niet altijd het geval is, als van uitloopers uitgegaan wordt.
In Amerika worden deze plantjes wel met een machine uitgezet.
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Ook komt het voor, dat tijdens het ploegen de uitloopers al in de ploeg voor worden uitgelegd en wel zoodanig, dat deze bij den volgenden ploeggang
met de gewenschte hoeveelheid aarde bedekt worden.
In Engeland gebruikt men voor den aanplant naast uitloopers eveneens
de bovenbeschreven plantjes. Om de vorming van deze plantjes te be
vorderen wordt grond uit de paden of greppels over de bedden gewerkt.
Met een pootijzer worden zij zoo vroeg mogelijk in Maart of April op
onderlingen afstand van ongeveer 12 inch (ruim 30 cm) uitgeplant.
In Italië worden de uitloopers in stukken gedeeld, in bundels gebonden
en in den grond bewaard tot eind April begin Mei, als de aanplant
begint. Voor dit doel worden voren getrokken, waarin de planten gezet
worden.
De pepermuntplant wordt dus op rijen geteeld. De gebruikelijke rij- en
plantafstanden loopen in de verschillende centra uiteen. In Amerika
bedraagt de rijafstand 90—100 cm. Gaat men uit van plantjes, dan worden
zij op 40 cm van elkaar op de rij gezet, gebruikt men echter uitloopers,
dan worden deze aan elkaar reikend uitgelegd, zoodat zij een gesloten rij
vormen. In Engeland worden de plantjes op een onderlingen afstand van
40 cm uitgezet. In Italië worden zij belangrijk dichter geplant, nl. op de
rij 10—15 cm en de rijen 25—30 cm van elkaar. Voorts vindt men in de
literatuur nog plantafstanden variëerend van 20 bij 20 tot 50 bij 30 cm
opgegeven.
Het aantal benoodigde planten per ha is uit de plantafstanden ge
makkelijk te berekenen.
Zijn de planten in vochtigen grond uitgezet, dan wortelen zij bijna
zonder uitzondering spoedig. Het is voor dit vochtvragend gewas wel noodig
er voor te zorgen, dat het plantmateriaal niet uitdroogt.
Is de groei aan den gang, dan verlengt zich eerst de stengel en worden
de bladeren gevormd. Daarna ontstaan in de oksels der bladeren zijstengels,
die zich meestal nog een keer vertakken. Al de stengels eindigen tenslotte
in bloemhoofd]es.
Een goede keuze van het plantmateriaal is zeer belangrijk. Bij een
aanplant in een nieuwe streek, Iaat men het plantmateriaal zooveel mogelijk
uiteen bekend centrum komen. De vermenigvuldiging van het plantmateriaal
is gemakkelijk en snel. Na een jaar kan men uit één are volgens Amerikaansche opgave, gemiddeld wel 10 of 15, ja dikwijls zelfs wel 20 are
beplanten.
6.

Verzorging

De verzorging van een aanplant is zeer eenvoudig en bestaat alleen
daaruit, dat het land vrij gehouden wordt van onkruid. Toch eischt dit de
meeste zorg en tijd. Bij een nieuwen aanplant is het zeer gewenscht, dat
men uitgaat van schoon land. Zoo mogelijk wordt dat land het jaar daarvoor
met een gewas beteeld, waarbij het onkruid goed te bestrijden is, en waar
voor onkruidbestrijding ook vereischt wordt.
Het onkruid kan om twee redenen schadelijk zijn;
1°. het haalt onnoodig voedsel uit den grond;
2°. het kan de kwaliteit van de olie ongunstig beïnvloeden.
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Elke streek heeft zijn eigen onkruiden, wat o. a. verband houdt met
de grondsoort. Het gevaarlijkst zijn de onkruiden, die kleur, geur en smaak
van de olie ongunstig beïnvloeden en in uiterlijk veel op de Mentha piperita
gelijken. Zoo'n onkruid is bijv. Nepeta Cataria L = Kattenkruid.
Kort na het planten kan het land door schoffelen of op andere wijze
met werktuigen schoongehouden worden. Spoedig maken de planten
uitloopers en groeien zoo naar elkaar toe. Zoodra dat geschiedt moet al
gauw tot wieden met de hand overgegaan worden.
7.

Oogst

Het oogsten geschiedt algemeen op het tijdstip, dat het kruid tegen
den bloei staat of juist begint te bloeien.
Uit verschillende onderzoekingen over het oliegehalte in de plant, is
gebleken:
1°. dat het oliegehalte toeneemt naarmate de plant het bloeistadium
bereikt, maar dat het oliegehalte na den bloei snel afneemt. Weers
omstandigheden kunnen hierop geringe afwijkingen veroorzaken;
2°. dat de olie in kwaliteit toeneemt, naarmate de plant haar bloeistadium
bereikt. Na den bloeitijd neemt de kwaliteit van de olie weer af.
Teekenend in dit opzicht is de volgende tabel ontleend aan de onder
zoekingen van B. N. RTJTOWSKI en A. I. TRAWÏN in Rusland, nabij Moskou
(Bericht der Schimmel & Co A. G. 1930).
TABEL IX

Verloop van het menthol- en menthongehalte in verband
met de ontwikkeling van de plant
Menthol in
Datum

Groeistadium

17—19/7
8/8
14/8
31/7—3/9
17—18/9
3/9

Lang voor den bloei . .
Zonder bloemknoppen .
Met bloemknoppen. . .
Begin van den bloei . .
In vollen bloei ....
Na den bloei

°/

Menthon
Vrij

Gebonden

Totaal

39,67
44,85
46,07
48,82
46,33
45,00

8,21
7,25
7,97
11,16
13,04
15,68

47,88
52,10
54,04
59,98
59,73
60,68

m

%

13,04
—

6,08
7,22
1,43
2,46

Volgens STBATJSZ kan het kruid het best gesneden worden, niet bij het
begin van den bloei, maar als het in vollen bloei staat. Dan pas zal men
de hoogste olieopbrengst hebben, terwijl het menthongehalte beneden
15 % blijft. Uit bovenstaande tabel blijkt, dat ook RUTOWSKI en TEAWIN
het laagste menthongehalte vonden, toen de planten in vollen bloei stonden.
In Italië geschiedt de oogst inderdaad in dit stadium, ongeveer midden
Augustus en dan vooral 's morgens vroeg, als het kruid frisch is en de
bloemen nog half gesloten zijn.
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Olie uit onrijp kruid, d. w. z. uit kruid vóór den bloeitijd, is dan ook
minder van kwaliteit.
Het menthon, hetwelk den bitteren smaak aan de olie geeft, schijnt tijdens
de ontwikkeling van de plant onder inwerking van de zon, omgezet te
worden tot menthol. Dat hierbij het zonlicht inderdaad een rol zal spelen,
blijkt wel daaruit, dat in zonarme, regenrijke zomers het menthongehalte
hoog is.
Wanneer het oogststadium bereikt is, hangt geheel af van het klimaat
in de streek. Kan men in de eene streek eind Juni, begin Juli met den
oogst aanvangen, in een andere streek is dat eind Juli, in Augustus of
pas in September het geval.
Met den bloeitijd in het jaar, hangt ook het aantal oogsten per jaar samen.
In streken, waar het voorjaar vroeg begint, is de bloei vroeg en kan een
tweede oogst verkregen worden. In het Michigan- en Indiana-district van
de Vereenigde Staten heeft de oogst in Augustus, soms in September,
plaats. Daar is ook maar één oogst per jaar mogelijk.
In Californie en North-Carolina hebben twee oogsten per jaar plaats.
In Oregon en Washington heeft de eerste oogst vóór den bloei plaats, om nog
een tweede oogst mogelijk te maken. Misschien is de lagere prijs voor de
olie in dat gebied het gevolg van een mindere kwaliteit door het ver
vroegen van de eerste snede. Het voordeel van twee oogsten per jaar, ook
al is de totale hoeveelheid grooter, wordt dan ook betwijfeld, tenzij beide
oogsten in voldoende rijp stadium kunnen geschieden.
In Engeland heeft men maar één oogst. In Japan heeft men in het
Noorden één en in het Zuiden drie oogsten. In Italië heeft men in Piémont
één oogst en in Serravalle twee oogsten.
Het oogsten van het kruid is zeer eenvoudig. In de Vereenigde Staten
geschiedt het door maaien met een soort zeis of met een maaimachine,
in Engeland met de zg. „mint hook" een soort van smalle sikkel.
Het is gebleken, dat het kruid de olie gemakkelijker afgeeft, als het wat
ingedroogd is. Bovendien zou versch kruid op een hoop spoedig gaan
broeien. Daarom laat men het gesneden kruid op het veld wat indrogen.
Het kruid mag niet te droog zijn, anders worden de bladeren te broos,
breken gemakkelijk en geven bij vervoer veel verlies. Een paar dagen drogen
op het veld is voldoende. In sommige streken, of soms bij slecht weer, wordt
het nog een paar dagen op hoopjes gezet. Daarna wordt het met de hooi
vork, zooals hooi, op een wagen geladen en naar het destillatiebedrijf ver
voerd, waar het direct of spoedig op olie verwerkt wordt.
In Engeland wordt het kruid na het drogen op bundels van ongeveer
50 kg gebonden en verder, zooals in de Vereenigde Staten, op karren naar het
destillatiebedrijf vervoerd.
In Italië wordt het kruid niet gedroogd, maar frisch gedestilleerd.
In Japan wordt het gesneden kruid direct in bundels gebonden en op
een daartoe geschikte plaats goed gedroogd. Daarna wordt het opnieuw
gebundeld, tegen zon, wind en regen beschermd opgeslagen en pas in den
winter verwerkt.
SIEVERS meldt in 1920, dat op een van de grootste „mint farms" in de
Vereenigde Staten het kruid direct in groote metalen vormen gedaan
wordt. Deze worden op lage wagens geladen en op het destillatiebedrijf
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wordt de geheele lading uit zoo'n vorm gelicht. Daarna laat men het in
een destillatieketel zakken, welke met één zoo'n lading juist geheel gevuld
is. Hiermee heeft men het geringste verlies van bladeren en als gevolg
daarvan aan olie.
8.

Teeltzorgen na den oogst

De pepermunt is een meerjarige plant. Een pepermuntveld blijft ge
woonlijk ook meerdere jaren bestaan. Na den oogst, en in geval van
meerdere oogsten, na den laatsten oogst, wordt zoonoodig het land nog eens
gewied.
In de Vereenigde Staten wordt laat in den herfst, vóór de strenge vorst
begint, het veld ondiep 10 à 13 cm omgeploegd om het gewas tegen vorstbeschadiging te beschermen. Het kruid komt dan vanzelf weer op. Velden
aan de Oostkust, die als gevolg van hevige regens of om andere redenen
in den winter of in het vroege voorjaar overstroomen, worden niet om
geploegd.
Ook in Engeland is het gebruikelijk om de bedden in den herfst, na het
bemesten, ondiep om te ploegen om de uitloopers te verdeelen en haar
met grond te bedekken.
9.

Werkzaamheden in volgende jaren

De werkzaamheden in de volgende jaren zijn ongeveer gelijk aan die
van het eerste jaar, echter met dat verschil, dat het planten natuurlijk
achterwege kan blijven. In de Vereenigde Staten wordt zoo vroeg mogelijk
het land in het voorjaar met fijn getande cultivators of harken bewerkt
om den grond wat los te maken en het nog verschijnende onkruid te ver
nietigen. De beschadiging hiermede is gering en bij een gunstigen groei
zelfs gewenscht, omdat het gewas anders te dicht wordt. Wat later in het
seizoen moet het wieden met de hand gebeuren.
10.

Opruimen van den aanplant

Na een aantal jaren, voor de diverse landen of centra verschillend,
wordt de oude aanplant opgeruimd. De redenen hiervoor zijn:
1°. de opbrengst aan olie gaat achteruit; (de opbrengst aan olie is ge
woonlijk het tweede jaar het hoogst en neemt dan langzaam of
snel af) ;
2°. het onkruid wordt talrijker en moeilijker te bestrijden;
3°. er komen open plekken in den aanplant;
4°. ziekten en beschadigingen treden in ernstige mate op.
In de Vereenigde Staten blijven op hooger gelegen gronden de velden
maar drie jaar en op de rijkere, moerassige gronden wel 6 à 7 jaar bestaan,
zonder deze opnieuw te beplanten. In Engeland worden de velden 4 à 5
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jaar, in Japan eveneens 4 à 5 jaar en in Duitschland slechts 3 jaar aan
gehouden.
In Italië teelt men gewoonlijk maar 1 jaar op hetzelfde land. Daarna
verbouwt men gedurende drie jaar andere producten om het 5e jaar weer
pepermunt te telen. Een langdurige aanplant is met het oog op het onkruid
bezwaarlijk.
Het opruimen gebeurt, voor zoover ik heb kunnen nagaan, door het
gewas diep om te ploegen. Uitrooien zou trouwens een zeer tijdroovend
en moeizaam werk zijn.
Op hetzelfde land wordt soms na een goede grondbewerking opnieuw
munt geteeld. Beter en meer gebruikelijk is het om gedurende een of
enkele jaren een ander gewas voor wisselbouw te telen. Komt op het
pepermuntveld nogal veel onkruid voor, dan is het beter de pepermunt
door een gewas te laten volgen, waarbij het onkruid gemakkelijk bestreden
kan worden.
Uit het oude pepermuntveld kunnen stekken genomen worden voor
den nieuwen aanplant. Sommige kweekers geven er de voorkeur aan, deze
van jonge, bijv. éénjarige velden te nemen, zulks met het oog op gezonde
planten.
11.

Ziekten

Zooals elke plant heeft ook de pepermuntplant haar beschadigers,
zoowel van plantaardigen als van dierlijken aard.
Het volgende schema is van haar parasieten op te stellen.
A.

Beschadiging door dierlijke parasieten.
a.

Kevers:

Longitarsus menthaphagus Gentner, een soort bladvloo;
Chrysomela violacea Pz, violette bladkever;
Chrysomela menthastri Sff, muntbladkever;
Cassida virides L, groene schildkever;
Cassida equestris, groene schildkever;
Cassida murorea L, roodbruine schildkever;
Van de Longitarsus menthaphagus vreten de kevers aan de bladeren
en de larven in de hoofdwortels en ondergrondsche stengels.
b.

Vlinders:

Spilosorua menthastri Esp.;
Plusia chrysitus L.;
Botys purpuralis L.;
De rupsen van deze vlinders vreten aan de bladeren.
c.

Luizen:

Aphis menthae Wik, muntbladluis;
Tychea sp.;
De muntbladluis zuigt aan de bladeren en de Tychea sp. zuigen aan
de wortels.
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d.

Recktvleugelingen:
veenmollen;
sprinkhanen;
De veenmollen knagen in den grond de stengels af en de sprinkhanen
vreten aan de bladeren.
e.

Mijten:
Eryophyes Menthea Molliard;
De beschadiging staat ook bekend onder den naam van „menthe
basiliquée" of „basiliquage".
/.

B.

Slakken.

Beschadiging door schimmels:
Puccinia menthae Pers., muntroest;
De schimmel leeft voornamelijk in het blad en vormt daar ook de
bekende roestkleurige sporenhoopjes;
Ramularia menthicola:
Deze hyphomyceet heeft volgens E. W. SWIKLOWSKY in Letland
pepermuntplanten aangetast.

C.

Beschadiging van anorganischen aard:
door strenge vorst in het voorjaar.

Van al deze beschadigers is het roest de meest gevreesde. Zij komt veel
voor. In natte zomers en bij dichten stand is de schade, welke deze zwam
veroorzaakt, groot. De schade bepaalt zich niet alleen door blad- en daardoor
olieverlies, maar de olie uit het kruid met roest is tevens van mindere
kwaliteit. Bestrijding van het roest met een zwamdoodend middel is practisch niet mogelijk. Men moet bij den aanleg van nieuwe velden uitgaan
van roestvrij plantmateriaal. Bij een geringe aantasting moeten de aan
getaste planten uitgetrokken en verbrand worden. Bij kans op ernstige
aantasting wordt het kruid wel geoogst, voordat het ernstig beschadigd is.
Dezelfde roestzwam komt in Engeland in de groene munt of tuinmunt
(Mentha virides) voor. Bij den aanleg van nieuwe bedden wordt getracht
deze ervan vrij te houden, door de uitloopers in den herfst of in het voorjaar
te steriliseeren. Dit gebeurt door onderdompeling van de uitloopers in
water van 112—115° F. gedurende tien minuten. Daarna worden zij zoovér
mogelijk van een besmetten hoek uitgeplant.
In de Vereenigde Staten werd volgens SIEVERS voor een snelle ver
spreiding van den Longitarsus menthaphagus in het Michigan-Indiana
gebied gevreesd. Zij staat daar bekend als „mint flea beetle". Ik heb echter
alleen een ernstige aantasting door dit insect in 1932 in het bovengenoemde
gebied vermeld gevonden. De vrees voor de vretende insecten behoeft niet
zoo groot te zijn, omdat deze met een maaggift met succes te bestrijden zijn.
12.

Productiekosten

Een schatting over de productiekosten geeft SIEVERS in 1929 volgens
de toestanden in de Vereenigde Staten.
Als kosten voor grondbewerking, planten, wieden en oogsten in het
4
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eerste jaar, geeft hij 75 dollar per acre op. Omgerekend tegen een toen
geldenden koers van 2,47—2,49 gld. voor den dollar komt dat op ruim
f 450 per ha. Hier zijn de uitgaven voor mest, grondhuur of rente en grond
lasten niet bij inbegrepen.
Na het eerste jaar zijn de kosten aanmerkelijk geringer, omdat de inten
sieve grondbewerking en het planten achterwege kunnen blijven. De
grootste post van de productiekosten is dan het wieden van de velden,
hetwelk met de handen moet gebeuren. De destillatiekosten zouden bij
een gemiddelde opbrengst ongeveer 30 dollarcenten per pound olie of
omgerekend ongeveer f 1,50—1,60 per kg olie bedragen.
Een winstberekening is niet goed mogelijk, omdat mij de kosten van
landhuur, kunstmest en belasting voor dit gebied niet bekend zijn, en omdat
de opgaven over de opbrengst zoo uiteenloopen.
Het is de algemeene indruk, dat op een „farm" met nieuwe en oude
aanplantingen de olie niet onder de 2,50 dollar per pound of ongeveer
f 13,— per kg geproduceerd kan worden. In 1929 was de gemiddelde olie
prijs in het Oregon-Washington district 2,75 dollar en in het MichiganIndiana district 3,20 dollar per lb., zoodat volgens deze opgave de teelt
loonend was. Sindsdien is de prijs aanmerkelijk gedaald. Of de productie
kosten in overeenstemming daarmee gezakt zijn, was voor mij niet na te
gaan. Het is wel opvallend, dat na 1930 de met munt beteelde oppervlakte
sterk teruggeloopen is, hetgeen er op zou wijzen, dat de teelt na 1930 niet
meer zoo loonend was.
Over het destillatieapparaat zegt SIEVERS in 1929 het volgende. Een
destillatieapparaat met twee metalen destillatieketels, met een worm
condensor en een werkvloer (afb. 4) maar zonder stoomketel kan voor
ongeveer 400 dollar gebouwd worden. Een nieuwe stoomketel met vol
doende capaciteit kost 1000 dollar, maar een gebruikte en herstelde stoom
ketel kan evengoed dienst doen en kost veel minder. Natuurlijk zijn grootere
en moderner installaties in een bijpassend gebouwtje, duurder.
Voor het winnen van de olie is dus nog een betrekkelijk kostbare instal
latie noodig, die ieder verbouwer van pepermunt niet aanschaft. De ver
bouwer, die minder dan 20 acres (8 ha) met pepermunt teelt, vindt het
economischer om zijn kruid bij een grooteren „farmer" met eigen installatie
te laten verwerken, waarvoor hij van 30—50 dollarcenten per lb. olie (onge
veer f 1,60—2,65 per kg) betaalt. In streken, waar de teelt begint, gebeurt
het ook wel coöperatief tot de teler het voordeeliger vindt een eigen
installatie te hebben.
In Engeland laten kleinere kweekers hun product ook tegen een be
paalde vergoeding bij grootere destilleeren. Tegenwoordig zijn er ver
schillende firma's, die een kleine goedkoope installatie, speciaal voor kleine
kweekers, in den handel brengen.
In Italië wordt het kruid niet door den verbouwer zelf, maar door
speciale firma's verwerkt. Deze koopen het kruid van de boeren. Op pag. 29
heb ik een berekening gemaakt, waaruit bleek, dat in 1936 de kweekers
een bruto-opbrengst hadden van gemiddeld f 355—418 per ha. Cijfers
over productiekosten in Italië heb ik niet tot mijn beschikking.
De laatste jaren neemt de pepermuntteelt in verschillende landen
van Europa weer toe. Dit wijst er op, dat de productiekosten door de
opbrengst wel goed gemaakt worden.
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V.

HET WINNEN VAN DE PEPERMUNTOLIE
1.

Destillatie

Het principe van het winnen van de olie uit het kruid is zeer een
voudig. In een stoomketel wordt stoom geproduceerd en door een buis
onder in den destillatieketel geleid. Daarboven ligt op een geperforeerden
bodem het kruid gelijkmatig uitgespreid en eenigszins aangetrapt. De
stoom stijgt door het kruid omhoog, waarbij het kruid verhit wordt en de
aetherische olie in damp overgaat. Stoom en oliedamp ontwijken door den
helm van den destillatieketel naar den condensor. Dit is een buizenstelsel,
waarin de buizen met stoom en oliedamp door stroomend koud water
afgekoeld worden.
De stoom en de oliedamp condenseeren tot vloeistof en loopen vanuit
den condensor in den ontvanger. Hierin wordt het water en de olie ge
scheiden, doordat de olie, welke lichter is dan water, naar boven stijgt. De
ontvanger is zoo ingericht, dat olie en water afzonderlijk af te tappen zijn.
Als het kruid behoorlijk is gedroogd, is na destillatie gedurende % à 1 uur
al de olie uit het kruid. De helm wordt dan op den tweeden destillatie
ketel gelegd, welke gevuld is, terwijl de eerste aanstond. De tweede wordt nu
aan den condensor aangesloten, waarna weer ingelaten wordt. Ondertusschen
wordt de eerste ketel geledigd. Daarna wordt zij opnieuw gevuld en ver
bonden met stoomketel en condensor, zoodra de tweede ketel afgewerkt is.
Het geheele apparaat be
staat dus uit vier hoof ddeelen :
1°. den stoomketel;
2°. de destillatieketels;
3°. den condensor;
4°. den ontvanger.
Een schema van de ge
heele inrichting en werking
geeft afb. 3.
Afb. 3.

Schema van het winnen van de olie
uit het pepermuntkruid.

A. stoomketel,
B. stoompijp,
C en C 1 kranen,
D. kruid in den ketel, klaar om gedestilleerd te worden,
E. vullen en ledigen van den ketel,
G. verbindingsbuis van den helm met den koeler,
J. buis met gaatjes aan de onderzijde van waaruit het koelwater over de koelbuizen
stroomt,
M. koeler,
N. uitstroomkraan van het water- en oliemengsel,
O. en P. Water en olie in den ontvanger,
R. waterafvoer uit den ontvanger.
(Volgens DEWEY, in Bailey''s Cyclopedia of American Horticulture.)
Rechts boven is aangegeven hoe de scheiding van olie en water geschiedt en hoe zij
beide afzonderlijk afgetapt kunnen worden.
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Het principe is overal wel ongeveer gelijk, maar in de afwerking en in
de onderdeelen zijn er in de verschillende centra en ook wel in eenzelfde
centrum onderlinge verschillen.
Vroeger werd geen stoom gebruikt, maar gebeurde de destillatie direct
boven het vuur in eenvoudige koperen vaten. Deze vaten of ketels bevatten
water, waarin het kruid lag. In Italië komt dat op sommige bedrijven
nog voor.
Over de destillatie in Amerika, waar de meeste olie gewonnen wordt,
zijn nog de volgende bijzonderheden te vermelden. Tegenwoordig worden
veelal gegalvaniseerde ijzeren ketels gebruikt. In groote bedrijven zijn
deze wel 2 à 3 m hoog en hebben een diameter van ruim 2 m. Zij kunnen
750—1000 kg of nog wel meer kruid in eenmaal bevatten. Een moeilijkheid
is het verbinden van den helm op den ketel, zoodat er geen stoom met
oliedamp ontwijkt. Dit gebeurt meestal door een stevige bevestiging.
Aan de Oostkust heeft de helm een naar beneden gebogen rand en rust
in een goot van ongeveer 12% cm breed en 25 cm diep, welke met water
gevuld is.
Voor het vullen van den ketel met kruid wordt een ijzeren ring van
kettingen voorzien op den bodem gelegd. Als het vat half gevuld is, komen
de kettingen dwars over het kruid heen. Dan wordt een tweede ring genomen
en op dezelfde manier gewerkt. Op deze manier kan het vat na afloop ge
makkelijk in tweemaal worden leeggehaald.
Als condensor is vooral in kleinere bedrijven een zg. slangenkoeler in
gebruik, welke bestaat uit 6 tot 8 horizontale, eenigszins hellende windingen
boven elkaar, (afb. 4). De diameter neemt van ongeveer 20 cm aan het
begin af tot 5 à 7 cm aan het einde. Boven de bovenste winding bevindt
zich een goot met koelwater, hetwelk afkomstig is uit een nog hooger
staand vat. Door gaatjes in den bodem loopt het water over de 3 of 4
bovenste windingen, waarna het in een goot opgevangen wordt. Het onderste
deel wordt op dezelfde manier afgekoeld.
Tegenwoordig worden ook nogal eens staande condensors aangewend.
In een rechtopstaanden mantel zitten een aantal buisjes naast elkaar.
Hierdoor worden de stoom en oliedamp geleid. De buisjes worden omspoeld
met koud water, hetwelk van onder naar boven in den mantel tusschen
de buisjes gestuwd wordt.
De ontvangers, welke een inhoud varieerend van 10—50 gallon
(37,85—189,25 1) hebben, vertoonen geen groote verschillen. Gewoonlijk
wordt het water en de olie op ongeveer tweederde van den bodem ingelaten.
Het water met de olie wordt direct in opwaartsche richting gestuwd bijv.
doordat het inlaatbuisje omgebogen is. Voorts gaat er een pijp vanuit den
bodem omhoog en eindigt op geringen afstand van de bovenzijde. De vloeistof
stijgt in den ontvanger op. De opgaande pijp, welke van den bodem af
gevuld wordt, bevat niets anders dan water. Is de vloeistof gestegen tot
de uitlaatopening van deze pijp, dan stroomt het water regelmatig af.
Ook bestaat er gelegenheid door middel van een kraan de olie af te
tappen.
Om gemakkelijk te kunnen werken is meestal om de ketels heen, een
werkvloer gebouwd. De ketels steken daar dan even bovenuit.
Afb. 4 geeft ons een goeden indruk van een destillatie in volle werking
in Oregon. Deze zijn veel bij kleine „farmers" in gebruik.
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Voor verdere bijzonderheden over het destilleeren verwijs ik naar A. F.
SIEVEES: „Peppermint and Spearmint as Farm crops" U. S. Department

of Agriculture, Farmers Bulletin N°. 1555, Washington D. C. Febr. 1929.

Afb. 4.

Een Amerikaansch destillatietoestel in volle werking.

De afgetapte olie kan nog in kwaliteit verbeterd worden door een tweede
destillatie. Onder normale omstandigheden, als de velden vrij van onkruid
gehouden zijn en de destillatie zorgvuldig geschied is, kan de olie zoo ver
handeld worden. Een tweede destillatie is slechts noodig, als de olie donker
van kleur en van een ongewone samenstelling is.
In Amerika wordt de olie in blikken bussen van 5 of 10 gallon inhoud
of in groote bedrijven in zware drums van 40 of 50 gallon inhoud gedaan.
De olie kan langen tijd bewaard blijven zonder dat zij haar goede eigen
schappen verliest, mits zij op een donkere koele plaats en in schoone vaten
bewaard wordt. Deze vaten moeten geheel gevuld en goed gesloten zijn
om de inwerking van lucht tegen te gaan.
In Italië geschiedt de destillatie, zooals reeds vermeld is, door stoom
of boven het directe vuur. Volgens de laatste, eigenlijk verouderde manier,
zou de hoeveelheid olie wel geringer, maar de kwaliteit beter zijn.
In Japan zijn de destillatieapparaten nogal verschillend en zeer
primitief. De destillatie, die daar voor een vulling gewoonlijk wel vier uur
duurt, heeft plaats in den herfst of in den winter, opdat de afscheiding
van menthol gemakkelijker gaat. Daartoe moet het ruwe destillaat nog een
bewerking ondergaan. De ruwe olie wordt aan natuurlijke koude bloot
gesteld of in een koudmakend mengsel gezet. De menthol kristalliseert
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voor een gedeelte uit en stijgt naar de oppervlakte. De menthol wordt
met een zeef afgeschept, waarna men deze laat afdruipen. De zoo verkregen
menthol wordt nog een keer gesmolten, waarna men haar opnieuw laat
stollen en van eventueel nog aanwezige olieresten scheidt. Op zoo'n
manier wordt volgens GILDEMEISTER und HOFFMANN 40 tot 50 % menthol
afgescheiden.
De menthol en de olie, waaruit de menthol afgescheiden is, worden
heide in blikken bussen van 5 lbs. inhoud gedaan. Deze gaan in kisten,
die ieder 12 van deze bussen kunnen bevatten.
Het afgewerkte kruid wordt weer teruggevoerd naar het veld en uit
gespreid om het in den herfst onder te ploegen. Sommige kweekers laten
het eerst op een hoop op het veld eenigszins verteren en mengen het soms
nog met mest van de boerderij, waarna het op het veld uitgespreid wordt.
Ook wordt het afgewerkte kruid wel goed gedroogd en als veevoeder
gebruikt.
2.

Opbrengst

De opbrengst aan kruid en olie wisselt van jaar tot jaar en van streek
tot streek. Zij is sterk afhankelijk van het weer, van het klimaat en van
de grondsoort. Een slecht, koud voorjaar, veel nat weer kort vóór of
tijdens den oogst, maken dat de opbrengst lager is dan gewoonlijk.
De mij beschikbare cijfers over de opbrengst aan olie heb ik bij de ver
schillende landen reeds opgegeven. Volledigheidshalve vermeld ik haar
ter vergelijking hieronder nogmaals.
Landen

1.
2.

Olie-opbrengst per ha in kg

Japan
Vereenigde Staten
Michigan & Indiana ....
>>

»

>>

.

.

.

.

Oregon & Washington. . .

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

,,

,,

>>

»

Rusland
Italië
Bulgarije
Roemenië
China
Engeland

Frankrijk
Duitschland

)>

. . .
. . .

90
50—65

(GILD. & HOFFM.)

gemidd. 16,8—22,4 (SCHIMMEL)
33,6
33,6—39,2
44,8—89,6
56,0—61,6

(SIEVERS)
(SCHIMMEL)
(NICHOLS)
(SIEVEBS)

soms 89,6-100,8 (Idem)
20,0—25,0
gemidd. 50,0

1

18,0—30,0
andere opgave 34,8

1

11,7—17,0 (GILD. & HOFFM. 1919)

11,2—34,2 (Idem)
15,0—25,0 (Idem 1921)
34,2—45,6 (ADV. LEAFLET)
in bijzonder gunstige
gevallen tot 112,0 (Idem)
30,0—50,0
20,0

Laten wij Japan met zijn andere variëteiten buiten beschouwing, dan
zien wij, dat in de meeste landen de gemiddelde olieopbrengst soms nog
aanmerkelijk beneden de 50 kg per ha blijft.
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De opbrengstcijfers over kruid zijn schaars. Dat is begrijpelijk, omdat
het kruid gewoonlijk niet gewogen wordt.
Italië vermeldt een gemiddelde kruidopbrengst van 18 000 kg per ha.
Van Roemenië loopen de opgegeven cijfers van 9430 tot 15 064 kg per ha.
In Frankrijk had D. COSTE op goeden grond een opbrengst van
15 000—20 000 kg versch kruid en op minder goeden grond 10 000—15 000
kg versch kruid per ha. CHIRIS vond op zijn proefvelden 22 124 en 27 100
versch kruid per ha.
In Duitschland, waar de teelt van Mentha piperita vooral geschiedt
om het droge kruid of om het droge blad, worden slechts cijfers over de
droge waar opgegeven. De aan KITMMEB bekende getallen schommelen
van 1089 tot 3900 kg droog product per ha. BECKEK-DILLINGEN spreekt
over een opbrengst van 4000—5000 kg droog stengelproduct, overeen
komend met 2000—2800 kg droog blad. De opbrengst kan volgens BECKERDILLINGEN minder maar ook hooger zijn, nl. 3500—4000 kg droog blad.
Hierbij is op te merken dat 1 kg droog kruid, dus stengel met bladeren
overeenkomt met 4 à 5 kg versch kruid.
VI.

DE PROEVEN IN DE GEMEENTE TER AAR
1.

Geschiedenis

Reeds voor eenige jaren, was het den heer D. PIEKSMA te Amsterdam
opgevallen, dat langs de plassen van de zg. Veenstreek van Zuid-Holland,
de Mentha-soorten welig groeiden. Dit was in 1934 voor hem aanleiding
om wat zaad van Mentha piperita en Mentha crispa van een zaadfirma
uit Frankrijk te laten overkomen en het den ouden heer C. VALENTIJN, oudkweeker te Langeraar, voor verdere verzorging ter hand te stellen. Deze
heeft hieruit van elk der soorten ^ 300 planten opgekweekt, waarmee
de heer PIEKSMA gedurende 1935 tot eind 1936 geëxperimenteerd heeft.
Op grond van literatuurstudie en eigen onderzoekingen kwam hij tot
de overtuiging:
1°. dat de groei van de pepermuntplant in Ter Aar beter was dan in het

buitenland;
2°. dat de pepermuntolie minstens van gelijke kwaliteit was als de
buitenlandsche pepermuntolie;
3°. dat het misschien mogelijk zou zijn, in de Veenstreek een loonende
pepermuntteelt te stichten, waarvan de kweekersstand ter plaatse
zou kunnen profiteeren. Bovendien zou Nederland met betrekking
tot dit artikel misschien in eigen behoefte kunnen voorzien, of in
ieder geval minder van het buitenland afhankelijk zijn.
Deze teelt is echter niet mogelijk zonder een goede gelegenheid voor
het winnen van de olie. Hierin zou voorzien kunnen worden, door het
stichten van een destillatiebedrijf in een loods van den heer J.W. VALENTIJN,
scheepsmaker te Langeraar, toendertijd nog in leven.
Na een bespreking van den heer VALENTIJN met den Inspecteur van den
Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs, den heer Ir. A. W. VAN DE PLASSCHE
en een bespreking van den heer PIEKSMA en den heer VALENTIJN met den
burgemeester van Ter Aar, den heer B. J. HOGENBOOM, heeft de laatste
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zich gewend tot den heer Ir. C. M. VAN DEB SLIKKE, Rijkstuinbouw
consulent te Leeuwarden, die van Rijkswege in een commissie1) zitting had
om na te gaan in hoeverre de kruidenteelt in ons land mogelijk is of
bevorderd kan worden.
In overleg met en op verzoek van den heer Inspecteur van den Tuinbouw
en het Tuinbouwonderwijs, hebben Ir. VAN DEB SLIKKE en Ir. D. KEES
te Naaldwijk, Rijkstuinbouwconsulent, 18 Januari 1937 den toestand in
Ter Aar bestudeerd. Zij kwamen tot de conclusie, dat de omstandigheden
in Ter Aar van dien aard waren, dat een proef van 1 ha verantwoord en
ook toe te juichen zou zijn. Een dergelijke oppervlakte zou echter minstens
noodig zijn om behoorlijk over de rentabiliteit van de teelt en het ver
werken van het kruid tot olie te kunnen oordeelen.
Voorts kwamen zij tot de conclusie dat, in verband met de financiëele
uitkomst van de tuinbouwbedrijven gedurende de laatste jaren, de teelt
zonder of met zeer gering risico voor de tuinders zou moeten geschieden.
Deze zouden een bepaald bedrag voor de teelt gegarandeerd moeten
krijgen. De benoodigde gelden zouden daarvoor in den vorm van subsidies
door het Rijk, de gemeente Ter Aar, de Kamer van Koophandel te Leiden
en den heer PIEKSMA bijeengebracht behooren te worden.
Toen spoedig daarop de mededeeling kwam, dat bij een ernstige proef
op een Rijkssubsidie gerekend kon worden, heeft de burgemeester van
Ter Aar de medewerking van de Kamer van Koophandel te Leiden ver
zocht, welke spontaan door den Voorzitter den heer D. TEN CATE-BBOUWER
werd toegezegd. Ook de gemeente Ter Aar liet zich, dank zij de medewerking
van den burgemeester, niet onbetuigd en stelde een subsidie in het uitzicht.
Op 6 Februari 1937 werd vervolgens een bijeenkomst op het Gemeente
huis van Ter Aar gehouden om tot nadere plannen, betreffende het nemen
van deze proef, te komen. Hieraan namen deel: het college van B. en W.
van Ter Aar, zijnde burgemeester HOGENBOOM, D. VAN DER HOORN en
J. VAN VLIET Wz., Wethouders, Ir. D. KERS Hzn., Rijkstuinbouw
consulent en Ir. G. W. VAN DER HELM, toentertijd leeraar aan de R.T.W.S.
te Naaldwijk, H. SIMONIS, 2e Voorzitter van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Rijnland te Leiden, D. PIEKSMA en J. W. VALENTIJN,
directe deelnemers aan de proef, D. LEMKES en C. W. VAN DER HOOBN,
resp. Voorzitter van de Commissie van Toezicht en Voorzitter van de
Centrale Tuinbouwveilingsvereeniging van Ter Aar en Omstreken,
J. VOLGERING en C. VAN SPBONSEN, resp. Voorzitter van de afdeeling
L.T.B, en C.B.T.B.
Na een inleidend woord van den burgemeester, een uiteenzetting over
de teelt van de pepermuntplant door Ir. KEES en een uiteenzetting door
den heer PIEKSMA over het winnen van de peper muntolie, over de
1)
Leden der Commissie, ingesteld bij Ministerieele beschikking van den L6den
Juni 1936, Directie van den Landbouw, N°. 7400, Afdeeling I:
Prof. Dr. W. C. DE GRAAFF, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht,
lid en voorzitter ;
W. J. DE MAAR, Directeur der N.V. Kon. Pharm. Fabrieken v/h BROCADESSTHEEMAN en Pharmacia te Meppel, lid.
A. H. VAN DE VELDE, Inspecteur van de Volksgezondheid in algemeenen dienst
te 's-Gravenhage, lid.
Ir. C. M. VAN DER SLIKKE, Rijkstuinbouwconsulent te Leeuwarden, lid en
secretaris.
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productie van de olie in het buitenland en het verbruik van de olie, werd
besloten, dat aanwezigen tezamen als Commissie de proef ter hand zouden
nemen. Uit de leden van deze commissie werd vervolgens een werkcomité,
bestaande uit den burgemeester van Ter Aar, Ir. KERS en den heer PIEKSMA
samengesteld.
In dezelfde bijeenkomst werd tenslotte, inzake den opzet van de proef
en de daartoe te nemen maatregelen, het volgende overeengekomen:
1°. Bij maximum 20 tuinders zal een proef genomen worden op een
oppervlakte van 700 R. R. (1 ha), gelegen in verschillende gedeelten
der gemeente, terwijl de tuinders gekozen zullen worden in overleg
met de Voorzitters van de Coöp. Centr. Tuinbouwveilingsvereeniging
Ter Aar en omstreken, de afd. van de L.T.B, en de afd. van de C.B.T.B.;
2°. de medewerking van den heer PIEKSMA zal bestaan in:

a.
b.
c.

het beschikbaar stellen van het plantmateriaal en het produceeren
van de pepermuntolie;
het geven van gewenschte inlichtingen, die met de proef verband
houden;
het beschikbaarstellen van een bedrag van maximum f 350,—,
indien de resultaten van de proef daartoe aanleiding geven;

3°. den tuinder wordt een bedrag van f 1,50 per R. R. gegarandeerd,
terwijl, indien de resultaten daartoe aanleiding geven, het bedrag tot
f 2,— per R. R. wordt verhoogd.
Het door het werkcomité in 1937 verrichte werk wordt verder in dit
hoofdstuk uitvoerig besproken. Wel kan hier nog vermeld worden, dat ik
Ir. KEES vanaf 1 Juni 1937 vervangen heb. Reeds daarvoor had ik aan
de werkzaamheden deel genomen.
Van verschillende kanten, zoowel buiten als in de gemeente Ter Aar,
bleek belangstelling voor deze proef te bestaan. Bovendien zijn de heeren
Ir. VAN DE PLASSCHE, Inspecteur van den Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs, Ir. VAN DEE SLIKKE, Rijkstuinbouwconsulent te Leeuwarden,
de heer D. TEN CATE-BBOUWER, de heer H. SIMONIS en Mr. Dr. P. G.
KNIBBE, resp. Voorzitter, 2e Voorzitter en Secretaris van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden en Dr. G. C. A. VAN
Dorp, Directeur Sociëteit van Chemische Industrie te Katwijk, de proeven
op het veld, de oogst en de verwerking van het kruid, persoonlijk in oogenschouw komen nemen.
Publicatie is zooveel mogelijk tegengegaan, opdat buitenstaanders
niet ontijdig, en als gevolg daarvan misschien onjuiste, conclusies zouden
trekken.
2.

Keuze der veldjes

Overeenkomstig de afspraak op de bijeenkomst van 6 Februari werden
door de voorzitters van de drie verschillende kweekersorganisaties 20
geschikte kweekers opgezocht, die bereid waren tegen een gegarandeerde
vergoeding van f 1,50 per vierkante R. R. pepermuntplanten volgens aan
wijzingen te telen.
Op 26 Februari werd de grond van de verschillende perceeltjes, voor
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zoover noodzakelijk, door mij, met behulp van den heer VALENTIJN,
bekeken.
Volgens aanwijzingen in de literatuur groeit de pepermuntplant het
best op lossen, humeuzen, vochtigen grond. Hiervan uitgaande kwamen
Ir. KERS en ik tot de conclusie, dat van 17 kweekers de grond aan de door
ons verlangde eigenschappen voldeed, terwijl wij van twee perceelen den
ondergrond te klei-achtig en te vast en van één perceel den grond te rijk
aan onkruid oordeelden.
In overleg met de andere leden van het werkcomité werd besloten 19
kweekers ieder 35 vierkante R. R. en 5 kweekers ieder 7 vierkante R.R. met
pepermuntkruid te laten betelen, om totaal 700 R. R. in cultuur te hebben.
Doordat een paar kweekers zich terugtrokken en andere erbij kwamen,
waren er tenslotte 19 kweekers ieder met 35 R. R. en 3 kweekers, ieder
met 7 R. R.
Bij latere nameeting van het oppervlak bleek, dat de 35 roe door de
kweekers als „ongeveer" opgevat waren. De werkelijke oppervlakte liep
uiteen van 28 tot 40 roe, zoodat uiteindelijk 668 vierkante R. R. of 94,78
are voor deze proef met pepermunt beteeld werd.
3. Bemesting
Overeenkomstig de verwachting, dat de tuingrond ter plaatse voldoende
rijk aan voedingsstoffen zou zijn en omdat de beschikbare gegevens over
de bemesting gering waren, werd aan de kweekers een bepaalde bemesting
niet opgedragen. Sommige kweekers hebben geen mest, enkele hebben een
baggerbemesting en weer andere hebben wat kunstmest toegediend.
Voorts zijn er twee bemestingsproeven genomen.
Eén bemestingsproef geschiedde in viervoud. Elk veldje was 7% bij
3 m of 22% m2 groot. De plantafstand was 40 bij 40 cm. De toegediende
bemesting en de uitkomsten zijn uit tabel X af te lezen. Alleen de cijfers
aan kruidopbrengst van den eersten oogst zijn bekend.
TABEL X

Oriënteerende bemestings-proef
Bemesting in kg per ha

Kruidopbrengst, 1ste oogst in kg
Veldjes van 22% m2

N

P2O5

K20

CaO
I

1 . o n b e m e s t. . . .
2. 800 za, 1600 us,
1600 pk ... .
3. 1400 korrels mest
12-10-18 . . . .
4. 800 kalksalpeter.
5. 550 zwav. kali .

II

320

416

168
124

140

252

—

—

.

286

IV

Totaal
90 ma

Per ha

204

22 644

58,5 63,5 53,5 59,0

224,5

24 920

—
59
57
50,5 61.0
224 63
58,5 51,5 59.5
58,5 55
51
64

227,5
232,5
228,5

25 253
25 808
25 364

41,5 54
166

III

—

50

58.5

De bedoeling van deze oriënteerende proef was:
1°. om den korrelmest 12—10—18 en het mengsel zwavelzure ammoniak
(za), ultra super (us) en patentkali (pk) met elkaar te vergelijken;
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2°. om te zien, hoe de planten zich gedragen bij een kalkhoudende be
mesting;
3°. om na te gaan of zwavelzure kali inderdaad remmend werkt op de
roestaantasting, zooals de literatuur aangeeft.
Het veldje met 800 kg kalksalpeter gaf de hoogste opbrengsten, dat
zonder bemesting, zooals te verwachten was, de laagste. De verschillen
zijn echter te gering om hieruit direct conclusies te trekken. Merkwaardig
is het, dat het weglaten van N, van P206, van K20 en van CaO, maar
weinig verschil geeft. Toch is er alle reden om den factor kalk bij de be
mesting niet uit het oog te verliezen, te meer omdat bekend is, dat pepermunt
aan niet-zuren grond de voorkeur geeft.
Van roestaantasting was geen sprake, zoodat het niet mogelijk was om
na te gaan, of zwavelzure kali inderdaad daarop remmend werkt.
De andere bemestingsproef diende om na te gaan:
1°. of een hoogere bemesting ook een hoogere opbrengst geeft;
2°. wat de gewenschte verhouding t. o. v. fosforzuur en kali is.
Deze proef geschiedde in tweevoud. De duploveldjes zijn in tegen
gestelde richting aangelegd om verschil in grond, beschutting, enz. zooveel
mogelijk uit te schakelen. Elk veldje was 9% bij 1% m of 14,25 m2 groot
en bevatte 3 rijen, terwijl de planten op 20 cm afstand stonden. De toege
diende bemesting en de uitkomsten van de kruidopbrengst van den eersten
en tweeden oogst zijn uit tabel XI af te lezen.
TABEL XI

Bemestingsproef
Bemesting in. kg per ha

Kruidopbrengst in kg
Eerste oogst
Veldjes

za

us

pk

N

P2O5 K2O
I

II

To
taal

28,5

I

II

m2

350 350
350 700

350 1 050
350 1 400
700 350
700 700
700 1 050
700 1 400
1 050 350
1 050 700
1 050 1 050
1 050 1 400
1 400 350
1 400 700
1 400 1 050

I 400 I 400

350
700

1 050
1 400
350
700
1 050
1 400
350
700
1 050
1 400
350
700
1 050
1 400

35
73 70 91 39
73 140 182 43,5
73 210 273 46,5
73 280 364 46

146
146
146
146

219

219
219
219
292
292
292
292

70
140

91

280
70
140
210
280
70
140
210
280

364

182
210 273
91

182

273

364
91
182
273
364

45
47
46
45
40
45
43
45
40
44
46
37

1ste
Per ha
en 2de
1ste
oogst
en 2de
To
tetaal samen oogst

Tweede oogst
Veldjes

28,5
m2

18,5 53,5 32,5 25,5 58 111,5 39 025
31 60 38 36,5 74,5 134,5 50 575
37,5 81 37,5 33 70,5 151,5 53 025
37 83,5 39 32 71 154,5 54 075
37,5 83,5 40 31 71 154,5 54 075
32 77 41,5 35,5 77 154 53 900
37,5 78,5 163 57 050
37,5 84,5 41
36,5 82,5 39,5 37,5 77
159,5 55 825

34
79
20,5 70,5
37 82
35,5 78,5
38,5 83,5

32,5 72,5

28
72
31
77
29,5 66,5

42

37,5

40,5
41
44,5
42
40,5
43,5
32,5

38,5
34
38,5
39,5
40
37
36,5
38,5
31,5

80,5
71,5
79
80,5
84,5
79
77
82
64

159,5
142
161
159
168
151,5
149
159
130,5

55 825
49 700
56 350
55 650
58 800

53 025
52 150
55 650
45 675
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De beste opbrengst bij den eersten oogst gaf dus het perceeltje met een
bemesting van 700 kg za, 700 kg us en 700 kg pk per ha en bij den tweeden
oogst het perceeltje met 1050 kg za, 1400 kg us en 1400 kg pk per ha.
De verschillen zijn nog te gering en de gegevens te weinig om hieruit
reeds goede conclusies te trekken. Het verschil met onbemest is hier
grooter dan in de voorgaande bemestingsproef.
Willen de bemestingsproeven groote beteekenis hebben, dan moet
vooral de opbrengst aan olie vergeleken worden. Doch hiervoor moet men
allereerst beschikken over uniform materiaal.
4.

Aanplant

A.

Uit zaad

a. H e t z a a i e n
Om over voldoende plantmateriaal te kunnen beschikken was besloten
van zaad uit te gaan, vooral omdat de heer PIEKSMA van planten, uit
zaad afkomstig, goede resultaten verkregen had. Door bemiddeling van
Ir. VAN DER SLIKKE werd het zaad van de Duitsche firma Ernest Benary
uit Erfurt betrokken. 8 Maart 1937 werd 100 gram zaad ontvangen, waarvoor
met bijkomende kosten f 192,50 betaald moest worden.
Op 14 Maart werd het zaad onder 44 eenruiters uitgestrooid. Na het
zaaien volgde koud en vochtig weer met weinig zon. Het nogal langzaam
ontkiemend zaad werd daardoor in haar ontwikkeling geremd. Eerst
ongeveer drie weken na het zaaien kwamen de plantjes op en half Mei,
dus twee maanden na het zaaien, waren de eerste planten ongeveer 10 cm
hoog en werd tot het uitplanten overgegaan.
b. H e t u i t p l a n t e n
Het land, dat in den winter gespit en door sommige kweekers ook
geëgd was, werd op onze aanwijzingen kort voor het uitplanten geschoffeld
en gelijk geharkt. Half Mei werd met het uitdeelen van de planten aan de
kweekers begonnen. De plantjes werden met het pootijzer op den door ons
aangegeven plantaf stand van 40 bij 40, 40 bij 30 of 40 bij 20 cm uitgezet.
Steeds werden de pootbare plantjes er tusschen uit genomen, waardoor
de overblijvende meer ruimte kregen en zich beter ontwikkelden. Zoo
duurde het uitplanten tot 23 Juni, dus vijf weken.
De uitgezette plantjes wortelden op den vochtigen veengrond voor een
groot percentage snel. Een aantal van de schriel opgegroeide plantjes ver
droogde en bij enkele kweekers werd een beduidend aantal van de plantjes
door veenmollen vernield. Door het uitstrooien en doorharken van met
Parijsch groen vergiftigde rijst, werden de veenmollen met succes bestreden.
Daarna werden de afgebeten en verdroogde plantjes door nieuwe vervangen.
De plantjes gingen in het algemeen spoedig aan den groei en het gewas
groeide verder zeer goed.
c.

Plantaf standen

In hoofdstuk IV onder „aanplant" hebben wij gezien, dat de plantafstanden nogal verschillend zijn. Aanvankelijk was het onze bedoeling
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een rijafstand van 40 cm en een plantafstand op de rij van 20 cm aan te
houden.
Het was echter in het begin niet mogelijk het aantal beschikbare
planten te schatten. Daarom zijn wij met een plantafstand van 40 bij 40
begonnen en toen bleek dat het aantal planten wel meeviel, zijn wij over
gegaan tot 40 bij 30 cm en later nog tot 40 bij 20 cm.
Om eenig inzicht in den gewenschten plantafstand te krijgen, is op
een perceeltje een plantafstandsproef genomen. Hierin zijn, zooals uit
tabel XII blijkt, 10 verschillende plantafstanden oploopend van 20 bij 20
tot 40 bij 40 cm vergeleken. Elk veldje met een bepaalden plantafstand
was iy2 bij 3 m, dus 22% m2 groot. De proef geschiedde in duplo, waarbij
verschillen in grond, beschutting, enz. zoo goed mogelijk uitgeschakeld
werden.
Gedurende den groei was bij beide series duidelijk te zien, dat naarmate
de plantafstand kleiner, het gewas langer was. De lengte der stengels liep
van gemiddeld 60 cm bij een plantafstand van 40 bij 40 cm op tot ongeveer
1,20 m bij een plantafstand van 20 bij 20 cm. Bovendien waren de stengels,
zelfs bij den nauwsten plantafstand, tot onder toe met bladeren bezet.
Bij beschouwing op het veld kreeg men direct den indruk, dat de nauwe
plantafstand in dit geval de beste resultaten opleverde. De opbrengst
aan kruid en olie bij den oogst bevestigde dezen indruk, zooals uit tabel XII
blijkt.
TABEL XII

Vergelijking van plantafstanden
1ste oogst
Kruid m ks

Plantafstand in cm
Veldjes

20
25
25
30
30
30
40
40
40
40

bij
„
„
„
„
„
„
„
„
„

20
20
25
20
25
30
20
25
30
40

I

II

75
69
56
61
60
62
59%
58
56%
44

69
61
59
59 %
57
55
52
43 %
51
40

2de oogst
Olie
m ec

Totaal
28,5 cm2
144
130
115
120 %
117
117
111%
101%
107%
84

Kruid
in kg

Totaal
Totaal
28,5 cm2 28,5 cm2
110
60
70
20
30
30
50
30
35
20

48
48
48%
45%
45
48
46
45
42
39

Uit deze tabel volgt direct, dat er, behoudens enkele afwijkingen, een
sterkere neiging bestaat tot hoogere kruidopbrengst en ook tot hoogere
olieopbrengst, naarmate de plantafstand kleiner is.
Doordat de eerste oogst laat plaats vond, was bij den tweeden oogst het
kruid nog kort en onrijp en de opbrengst gering. De hoeveelheid olie was
toen zóó klein, dat zij niet apart gemeten is. De verschillen in kruidopbrengst
waren naar verhouding ook geringer. Dit was te verwachten, omdat bij
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den eersten oogst bleek, dat zoowel bij den ruimen als bij den nauwen
plantafstand, bijna de geheele grondoppervlakte door uitloopers inge
nomen was.
d. P a d e n
Paden zijn niet aangehouden, omdat deze, voor zoover onnoodig, landverlies beteekenen. In het verdere jaar bleek daaraan ook geen behoefte
te bestaan. Het tweede jaar na planting is, zooals reeds gemeld, de geheele
grondoppervlakte volgegroeid. Dan moet nagegaan worden of paden voor
het onkruidvrij houden noodig zijn of niet.
B. Vit stek
Behalve het zaad had de heer PIEKSMA ook nog 1000 stekken van
het Mitcham-type gekocht van een kweeker uit Arnhem, die ze door middel
van een advertentie in „de Telegraaf" te koop aanbood. De stekken bleken
na ontvangst door roest aangetast te zijn. Om deze zeer gevreesde ziekte
niet in Ter Aar in te voeren, zijn 100 van de beste en geheel gezond uit
ziende stekken ver van Ter Aar, n.l. in de gemeente Delft uitgeplant, en is
de rest verbrand. Later bleken 92 van deze planten zeer sterk door roest
aangetast, terwijl er 8 planten, tusschen de sterk aangetaste planten staande,
geheel vrij van roest waren. Dit zou er op wijzen, dat deze acht planten
immuun voor roest zijn.
5.

Teeltzorgen

Toen de planten eenmaal uitgezet en zoonoodig ingeboet waren, bleek
er voor den kweeker geen ander werk aan te zijn, dan het land schoon
te houden van onkruid. Dit kon aanvankelijk door schoffelen gebeuren.
Omdat de planten echter spoedig gewortelde uitloopers over den grond,
of juist in den grond maakten, moest het schoon houden later door wieden
gebeuren.
Toen het kruid een hoogte van ongeveer 40 cm had bereikt, was het
veld zoo dicht gegroeid, dat de kweeker er niet meer goed doorheen kon,
zonder het gewas te beschadigen. Was het land voordien goed gewied,
dan bleek de groei van het onkruid van geen beteekenis meer. Alleen van
één onkruid n.l. de zwarte nachtschade of dollebei (Solanum nigrum L.)
kwam op de meeste perceelen zoo hier en daar nog een exemplaar voor.
Omdat het nogal een ruimgroeiende en omvangrijke plant is, konden deze
met den oogst zonder veel moeite verwijderd worden.
De onkruidrijkdom van het land bepaalt dus de teeltzorgen tusschen
het planten en oogsten.
6.

Groei

Na het uitplanten op het veld groeiden de planten goed. Naarmate
de grond meer humus-houdend en vochtig was, groeiden de planten
weliger.
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Afb. 5 is een afbeelding van een plant, welke half Mei is uitgeplant en
op 3 Augustus een lengte van 1,15 m en door vertakking en uitstoeling
een breedte van 80 cm had. Er waren verschillende planten van die
grootte.

Afb. 5. Deze plant was half Mei als een éénstengelig plantje
van 1 dm lengte uitgezet en had na 2 % maand een hoogte
van 1,15 m en een breedte van 80 cm.

De gemiddelde hoogte van het kruid vlak voor den eersten oogst liep
van ongeveer 60 cm tot 1 m (afb. 6). Afzonderlijke stengels hadden een
lengte tot zelfs 1,50 m toe.
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Slechts op één gedeelte van een veldje liet de groei zeer te wenschen
over. De planten werden niet hooger dan 25 à 30 cm en zagen er als ver
brand uit. De blaadjes waren klein en hadden bruine randen, de bovenste
blaadjes waren bruin en verdord. De oorzaak kon niet achterhaald worden.

Afb. 6. Het verschil in hoogte tusschen de plant, waarachter
het jongetje staat, en naburige planten komt duidelijk uit.

7.

Typen

Zooals te verwachten was, vertoonden de planten onderling min of meer
opvallende verschillen.

65
Een poging om bij het uitplanten voor één veldje het plantmateriaal
te verdeelen in 6 groepen, n.l.:
1°. stengel opvallend rood:
a. niet behaard,
b. matig behaard,
c. sterk behaard,
2°. stengel groen:
a. niet behaard,
b. matig behaard,
c. sterk behaard,
werd niet met succes bekroond. Al spoedig bleek, dat op het veldje de ver
schillende genoemde vormen door elkaar stonden, al was het niet in die
mate als op de overige veldjes.
Een scheiding van de jonge plantjes in typen was dus weinig doel
treffend.
Naarmate de planten zich ontwikkelden werden de verschillen grooter
en opvallender. Zij kwamen tot uiting in:
1°. de hoogte van de plant;
2°. de uitstoeling van de plant;
3°. de kleur. De kleur van den stengel liep van absoluut groen via over
gangen tot opvallend rood. In de laatste gevallen hadden de bladeren
ook min of meer een rooden gloed;
4°. de beharing. Deze liep van absoluut onbehaarde stengels en bladeren
via overgangen tot dicht behaarde stengels en bladeren;
5°. de bladeren. Deze verschillen van elkaar bijv.:

a.
b.

c.
d.
e.

in grootte;
in vorm;
bi. verhouding lengte tot breedte;
bn. ligging van de grootste breedte;
in insnijdingen van den rand;
in gekroestheid van het blad;
in de lengte van den bladsteel;

6°. den bloeitijd;
7°. de bloemkleur, welke varieert van wit tot rose.
Door verschillende combinaties van de genoemde, uiterlijk waarneem
bare, kenmerken, was het aantal verschillend uitziende planten zeer groot.
Toch waren de onderlinge verschillen dikwijls zeer gering, als gevolg van
de vele overgangen.
Later heeft de heer PIEKSMA van 12 opvallende planten het olie
gehalte bepaald. Hij nam daarvoor van elk dezer planten 25 g versch,
uitgegroeid blad, zooveel mogelijk van gelijke grootte. Het oliepercentage
5
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bleek bij de bladeren van
0,39%.
Hieruit blijkt dus, dat
in oliegehalte bestaat, en
planten de opbrengst aan

deze 12 planten uiteen te loopen van 0,11 tot
er behalve uitwendige verschillen, ook verschil
dat door selectie in de richting van olierijke
olie zeker op te voeren is.

8.

Oogst

Er werd tweemaal geoogst, nl. in Augustus en in October.
a.

Eerste oogst

Afgaande op hetgeen de literatuur over den juisten oogsttijd aangaf,
werd met den oogst begonnen, toen het meerendeel der planten bloeide
of tegen den bloei stond. Omdat alle veldjes niet op hetzelfde tijdstip
beplant waren, bereikten zij ook niet allemaal tegelijk hun oogststadium,
hetgeen een regelmatige verwerking ten goede kwam.

Afb. 7.

Zicht en mathaak.

De eerste oogst verliep van 11 tot eind Augustus. Met verschillende
werktuigen, zooals snoeischaar, heggeschaar, sikkel, gesteelde sikkel,
zeis en mathaak -|~ zicht werd de manier van oogsten door het werk
comité en door de kweekers geprobeerd. Het bleek al gauw, dat het laatste

67
werktuig (Afb. 7 en 8), bij den landbouw in gebruik, zich bij den eersten
oogst er het best voor leende. De stengels waren nogal hard en houtig,
vele stengels stonden bovendien niet meer, maar waren onder invloed
van den regen en den wind omgevallen. Deze werden met den mathaak
opgelicht en met de zicht afgeslagen. De meeste kweekers maakten hiervan
dan ook gebruik.

Afb. 8.

Het snijden van het pepermunt kruid met mathaak
en zicht.

Het gesneden kruid werd vervolgens direct gewogen (Afb. 9).
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Aanvankelijk werd het versch gesneden kruid direct naar het destillatieapparaat gebracht. Toen echter bleek, dat de destillatie nogal lang duurde,

Afb. 9. Het wegen van het pepermuntkruid direct na het
snijden. Hier staat op de bascule een omgekeerd tafeltje.
Tusschen de omhooggerichte pooten wordt het kruid opgestapeld.

werd het kruid eerst wat gedroogd, waartoe het enkele dagen op ruiters
op het land bleef staan. (Afb. 10 en 11).
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Het vervoer geschiedde op een gemakkelijke en goedkoope wijze, nl.
per schuit (Afb. 12), wat in deze waterrijke streek het aangewezen middel
was, te meer omdat het destillatieapparaat ook nabij vaarwater gebouwd
was.

Afb. 10.

Een ruiter van boonstaken, waarop het kruid
gedroogd wordt.

b.

Tweede oogst

Spoedig na het snijden begon het gewas opnieuw uit te loopen en vormde
een dicht veld van omhoog schietende stengels (Afb. 13).
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De tweede oogst geschiedde van 12—15 October en verliep dus over een
veel korter tijdsperiode. Dit vond zijn oorzaak in twee redenen:
1°. de hoeveelheid kruid was ongeveer de helft van die bij den eersten
oogst;
2°. door gebruik te maken van de ervaring bij den eersten oogst opgedaan,
verliep de destillatie vlugger, waardoor de aanvoer sneller achter
elkaar kon geschieden.

Afb. 11.

Het drogen van het kruid

Bij den tweeden oogst stond het kruid op de meeste veldjes nog niet
in bloei. Toch durfden wij met den tweeden oogst niet langer te wachten,
omdat de groei als gevolg van het koude weer maar zeer gering meer was
en omdat nachtvorsten, die nogal schade aan het gewas toebrengen, om dien
tijd te verwachten zijn.
De tweede oogst bleek het best met de zeis te kunnen geschieden.
De stengels waren dun en weinig verhout. Zij stonden veel dichter bij
elkaar. Eigenlijk was het één gesloten veld van bebladerde stengels. Van
omwaaien of omregenen was geen sprake geweest. De hoogte van het
kruid varieerde op de verschillende veldjes van ongeveer 10 tot 60 cm.
Na het snijden volgde weer het wegen en drogen. De droging geschiedde
voornamelijk op ruiters, maar duurde nu een paar dagen langer dan bij
den eersten oogst. Ook bleek nu, dat droging op het veld, zooals hooi,
behalve gemakkelijker, ook beter ging. Van eventueel vuil worden van
het kruid door opspattende gronddeeltjes bij regen, behoefde men zeker
bij den tweeden oogst niet meer bang te zijn. De grond was door de vele
uitloopers min of meer bedekt.
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9.

a.

Destillatie

Apparatuur

Het destillatieapparaat met verdere benoodigdheden werd geheel
door den heer PIEKSMA (met medewerking van wijlen den heer J. W.
VALENTIJN) ontworpen. Het werd geplaatst in een loods op de scheepswerf

Afb. 12.

Het vervoer van het kruid. Op den linkeroever
een veld met pepermunt kruid.

„Gerardus Majella" te Langeraar, waarvan de heer J. W. VALENTIJN
eigenaar was. Nadat hem een noodlottig ongeval had getroffen, werd het
oorspronkelijk ontwerp door zijn zoons verder opgebouwd.
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Het geheel bestaat uit vier hoofddeelen (Afb. 14):
1°. de stoomketel (geplaatst in het gebouwtje A), welke dient voor het
opwekken van den stoom, waarmede de pepermuntolie uit het kruid
gehaald moet worden;

Afb. 14.

Het destillatiebedrijf in Ter Aar. Verklaring in den tekst.
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2°. de destilleerketels (B), ten getale van drie, welke het kruid bevatten en
waar de stoom onderin gelaten kan worden. De ketels zijn van metaal
en ieder is omgeven door een houten mantel;
3°. de koelvaten (C), ten getale van drie, waarin de stoom en oliedamp
tot vloeistof gecondenseerd worden;
4°. de ontvangers (D en afb. 15), ook ten getale van drie, waarin het water
en de olie uit de koelvaten opgevangen worden en waarin de olie
zich van het water scheidt.
Deze vier deelen staan door leidingen met elkaar in verbinding.
Bovendien is er nog een apart destilleerketeltje (E en afb. 16), met
koelvat en ontvanger. Hierin werd het afgewerkte condenswater nogmaals
gedaan om eventueele achtergebleven olieresten er nog uit te halen. Dit
keteltje werd verder nog gebruikt om de ruwe olie te zuiveren.

b.

Werking

De stoom, die in den stoomketel (in A) opgewekt wordt, gaat door de
hoofdleiding (b) en door drie zijleidingen naar de destillatieketels. De
zijleidingen zijn met kranen (c) van de hoofdleiding af te sluiten.
De zijleiding treedt den destilleerketel juist boven den bodem binnen. Ze
is vandaar spiraalvormig opgewonden en aan het eind gesloten. Aan den
bovenkant zitten kleine openingen, waardoor de stoom ontwijkt. In den
destilleerketel, boven deze spiraal, wordt een los metalen vat geplaatst.
(Afb. 17). Dit vat heeft drie geperforeerde bodems op verschillende hoogten;
op ieder daarvan ligt kruid. Als de stoom in de zijleiding toegelaten wordt,
ontsnapt deze door openingen uit de spiraal, beweegt zich door de geper
foreerde bodems en het kruid naar boven en maakt daarbij de olie uit het
kruid vrij. Stoom- en oliedamp stroomen door een leiding (d) naar een koel
vat, waarbinnen zij in de spiraalvormige buis, onder invloed van het langs
stroomende koude water, tot water en olie condenseeren.
Het mengsel van water en olie druppelt of stroomt met een fijn straaltje
door het buisje (Afb. 15) in het trechtertje, geplaatst op flesch 1. De olie,
die een s.g. van 0,92 heeft, stijgt naar boven en vormt een laagje boven op
het water.
Als de flesch bijna vol is, stroomt het water dat nog olie bevat door een
heveltje vanaf den bodem van flesch I in flesch 2. Hier heeft opnieuw schei
ding van olie en water plaats. (Op de afbeelding is bij flesch 2 de olielaag
duidelijk waarneembaar.) In flesch 3 heeft dezelfde werking nogmaals plaats.
Vervolgens wordt het water opgevangen in een emmer. Dit water, dat
misschien nog olieresten bevat, wordt daarna in den kleinen destilleerketel
gedaan (Afb. 16) om de eventueel nog aanwezige olieresten er nog uit te
halen.
Om water en olie te scheiden, laat men het water onder uit de flesch
wegloopen, zoodat alleen de olie achterblijft.
Tenslotte wordt de olie gezuiverd in het kleine destilleerketeltje.
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Het vullen van de ketels met kruid gaat gemakkelijk met behulp van een
katrol, een loopend wiel aan de zoldering en een hefboom (Afb. 17). Den
metalen binnenketel met kruid kan men in zijn geheel in den ketel laten
zakken en kan er ook weer uitgeheschen worden.

Afb. 15.

Het opvangen van de condensvloeistof en de schei
ding van water en olie.

c.

Het destilleeren

Het destilleeren en het chemisch onderzoek werd geheel verzorgd door
den heer PIEKSMA. De werkzaamheden bij het destilleeren werden verricht
door de zoons van wijlen den heer VALENTI.TN.
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Het destilleeren leverde weinig moeilijkheden op. Kleine verbeteringen
werden aangebracht. De afsluiting van den helm op den destilleerketel bleek
niet geheel dicht en werd iets gewijzigd. De kleine destilleerketel werd er
later bijgemaakt.

Afb. 16.

De kleine destilleerketel.

Voordat het kruid iets gedroogd was, ging er 45 kg in een destilleerketel
en bleef het er 1 /z uur in. Slechts hiermede had men voldoende zekerheid,
dat alle olie er uit was. Nadat het kruid wat gedroogd was, kon er 90 kg in
een destilleerketel, terwijl het kruid er maar % uur in behoefde te zijn.
Door voorafgaande droging van het kruid gaat het proces dus veel sneller.
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Bij het destilleeren is liet wenschelijk gebleken, dat er een goede venti
latie in de ruimte aanwezig is.

Afb. 17.

Het vullen van een ketel met kruid.

10.

Opbrengst

Over de opbrengst geeft tabel XIII (pag. 77) een overzicht.
De eerste oogst leverde dus 22 467 kg versch kruid en 13,818 kg olie
en de tweede oogst leverde 11 791 kg versch kruid en 1,265 kg olie.
Tezamen van 94,78 a dus 34 358 kg versch kruid en 15,083 kg olie of
omgerekend, fer ha 36 143 kg versch kruid en 15,914, dus bijna 16 kg olie.
Voor een vergelijking met de opbrengst in andere centra verwijs ik
naar een later hoofdstuk, handelende over de mogelijkheid van de pepermunt
teelt in ons land. De hoeveelheid kruid bij den tweeden oogst was dus onge
veer de helft van den eersten oogst. De hoeveelheid olie bij den tweeden
oogst was zeer laag, zelfs nog geen tiende deel van die bij den eersten oogst.
Dat is waarschijnlijk daaraan toe te schrijven, dat de groei van het kruid
en de vorming van de olie niet parallel gaan. Bij den tweeden oogst was
het gewas zeker nog te jong voor een behoorlijke olieproductie, maar
zooals reeds gezegd, durfden wij met de kans op nachtvorsten met het
snijden niet langer te wachten.
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TABEL XIII

Opbrengst aan kruid en olie
1ste oogst
Veldjes

upperviame
in are

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2de oogst

Kruid
in kg

Olie
in cc

Kruid
in kg

Olie
in cc

4,62
4,50
5,20
4,48
5,01
3,99
3,98
5,24
4,83
4,87
4,63
5,53
4,45
4,87
4,96
4,67
4,96
5,25
5,68

720
1 080
1 300
1 460
1 325
1 030
1 125
975
1 420
1 520
1 030
1 580
700
625
1 154
1 124
1 154
1 130
1 470

650
1 070
880
920
810
820
900
820
960
840
650
990
440
365
920
730
455
765
650

460
450
1 275
1 160
1 175
625
665
840
705
300
575
320
260
160
650
560
450
257
380

180
240
135
145
150
35
175

20
21
22

1,06
1,—
1,—

180
125
240

110
85
190

148
150
226

Totaal

94,78

22 767

15 020
of 13,818 kg

11 791

—
—
—

125
105
—

35
—
—
—
—
—

50
—

1 375
of 1,265 kg

Bij vergelijking van de veldjes in tabel XIY (pag. 78) blijken onderling
groote verschillen te bestaan. Daarbij beperk ik mij tot de cijfers van den
eersten oogst, omdat die alleen voor de olieopbrengst van beteekenis zijn
geweest.
Bij den eersten oogst liep dus de hoeveelheid versch kruid uiteen van
12 500 tot 32 590 kg per ha, de hoeveelheid olie van 7,905 tot 22,175 kg per
ha en het percentage olie in het versehe kruid van 0,0366 tot 0,0924.
Deze uiteenloopende cijfers kunnen het gevolg zijn van verschillende
oorzaken, die afzonderlijk of in combinatie werkten:
1°. verschil in grond; het was opvallend, dat de zwaardere grond in het
algemeen een mindere opbrengst aan kruid en olie gaf;
2°. verschil in hoogte boven het grondwater. Bepaalde aanwijzingen
hebben wij daarover niet verkregen;
3°. verschil in voedselrijkdom van den grond;
4°. verschil in zuurgraad van den grond;
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TABEL XIV

Vergelijking van kruid- en olieopbrengsten bij den eersten oogst

Veldjes

Datum van
destillatie

1
2
3
4
5
6
7

3—6 Aug.
12 „
13 „
13 „
13 „
18 „
18 „

Plant
afstand
in cm

8

19

„

9
10
11
12
13
14
15
16
17

23
23
24
24
26
26
27
28
30

„
„
„
„
„
„
„
„
„

18

30

„

19

30

„

40—40
40—40
40—20
40—20
40—30
40—30
40—20
40—40
40—30
40—40
40—30
40—30
40—20
40—40
40—40
40—40
40—40
proef
40—20
40—40
40—3.0

20
21
22

21
21
20

„
„
„

40—40
40—40
40—30

kg kruid
per ha

kg olie
per ha

Perc. olie
van rersch
kruid

15 590
24 000
25 040
32 590
26 450
25 810
28 270

13 084
22 175
15 765
19 095
15 030
19 107
21,033

0,0839
0,0924
0,0626
0,0586
0,0568
0,0740
0,0744

18 430

14,415

0,0782

29 400
31 200
22 250
28 570
15 730
12 830
23 270
24 070
23 230

18,483
16,051
13,057
16,659
9,201
6,968
17,248
14,527
8,512

0,0632
0,0514
0,0587
0,0583
0,0585
0,0543
0,0784
0,0603
0,0366

21 520

13,549

0,0630

25 880

10,156

0,0392

18 000
12 500
22 640

10,230
7,905
16,676

0,0568
0,0632
0,0766

5°. verschil in teelt gedurende het jaar daarvoor. Bij sommige kweekers,
waar op de plaats van het pepermuntveldje het vorig jaar twee of
meer gewassen elkaar grensden, was het verschil opvallend;
6°. verschil in plantafstand op het veld;
7°. de periode tusschen planttijd en oogsttijd was niet bij alle veldjes
even groot;
8°. bij het optrekken van de planten op het zaaibed, ging men steeds
uit van de grootste. Hierdoor is misschien al een selectie in een bepaalde
richting uitgeoefend.
Ook bleek uit deze proef duidelijk, dat de hoogste kruidopbrengst nog
niet de hoogste olieopbrengst beteekende.
Om na te gaan in hoeverre de grond invloed heeft op de kruid- en
olieopbrengst, is de grond van de perceelen 2, 7, 13 en 17 op het Bedrijf slaboratorium voor Grondonderzoek te Groningen onderzocht.
Hierbij valt op te merken, dat perceel 2 en 7 de hoogste en perceel
13 en 17 een zeer lage olieopbrengst gaven.
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Per
ceel
2
7
13
17

Diepte
in cm

pH

Humus
in %

0—25
25—50
0—25
25—50
0—25
25—50
0—25
25—50

5,2
6,05
5,75
5,5
6,0
6,05
5,4
5,65

28%
32 y2
29
25
22
24 Yt
24 y2
24 y2

Verzadigings- Zand
graad > 2 0 n
59
75
67
59
65
69
68
73

57
51
18
35
30
29
58
51

Afslbbaar
< 20 fi
15
16
53
40
48
46
17
25

Kali

Pgetal

Pcitr.

0,014
0,011

12
2

109
54

—

—

—

3
2
0
16
9

50
61
27
225
178

—

0,011
0,010
0,011
0,013

Uit bovenstaande analyses valt weinig of niets af te leiden, waaraan
het groote verschil in olieopbrengst toe te schrijven is.
De verkregen hoeveelheid olie is te gering om de pepermuntteelt als
loonend te beschouwen. Zij zou hier echter aanmerkelijk grooter geweest zijn:
1°. als het uitplanten op het veld vroeger had kunnen geschieden;
2°. als wij de beschikking over geselecteerd plantmateriaal gehad hadden.
Had het uitplanten niet in Mei—Juni, maar begin April kunnen ge
schieden, dan had de eerste oogst waarschijnlijk in Juli plaats kunnen
vinden en was er een grooter tijdverloop tusschen den eersten en tweeden
oogst geweest. Het kruid was dan bij den tweeden oogst verder in ontwikkeling
geweest en zou een grootere hoeveelheid olie bevat hebben.
Zonder twijfel is de hoeveelheid olie bij een keuze van olierijk plant
materiaal sterk op te voeren. Dit laatste moet dan verkregen worden:
1°. door selectie van eigen materiaal;
2°. door invoer van gunstig bekend staande rassen uit andere teeltcentra.
Selectie van eigen materiaal is niet eenvoudig. Er moet nl. geselecteerd
worden op olierijkdom van de plant, een eigenschap welke niet of slechts
moeilijk aan het uiterlijk van de plant waarneembaar is. Of er een betrouw
baar verband bestaat tusschen uitwendig gemakkelijk waarneembare
kenmerken en olierijkdom is mij niet bekend. Misschien is zij bij micros
copisch onderzoek aan de veelvuldigheid van de oliekliertjes af te leiden.
Is dat niet het geval, dan moet een chemisch onderzoek van de verschillende
planten aan de selectie ten grondslag liggen.
Bovendien moet naast den olierijkdom van de plant ook op de kwaliteit
van de olie geselecteerd worden.

11.

Kwaliteit van de olie

De gewonnen olie werd op haar kwaliteit welwillend onderzocht door
Prof. Dr. W. C. DE GRAAFÏ in het Pharmaceutisch Laboratorium der
Rijksuniversiteit te Utrecht. Het resultaat van dit onderzoek, mede met
de eischen, die de Nederlandsche Pharmacopée stelt, is in tabel XV af te
lezen.
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TABEL XV

Onderzoek pepermuntolie

Olie in Ter Aar
gewonnen

Eigenschappen

Kleur

Eischen van de
Nederlandscbe
Pharmacopée

geelachtig

kleurloos of
lichtgeel
0,928
0,900—0,920
1,473
1,459—1,471
— 20°—— 34°
— 12°,8
in elka verhouding in elke verhouding
mengbaar
mengbaar

S.G
Refractie
Draaiïng
Vermenging met spiritus
Vermenging met verdunde spiritus in de
verhouding 1:5...

troebel

Zuurgetal
Totaal mentholgehalte
Ester-menthol
Vrij-menthol
Menthon

0,34
25,5 %
14,1 %
11,4 %
46,8 %

helder of zwak
opalesceerend
minstens 51,5 %

Hieruit blijkt duidelijk, dat deze olie niet voldoet aan de eischen van
de Nederlandsche Pharmacopée. Door destillatie van de olie bij een bepaalde
temperatuur, waarbij de minst vluchtige stoffen achterblijven, is de olie
wel te verbeteren. Het gelukte Prof. DE GRAAFF wel deze olie t. o. v. smaak
en geur, maar niet t. o. v. de afwijkende samenstelling te rectificeeren.
Als de olie niet aan de eischen van de Pharmacopée voldoet, kan zij
niet in de apotheek gebruikt worden. Voor de fabrieken bestaat echter
die eisch niet en is zij misschien wel te gebruiken. In den groothandel wordt
de olie trouwens voornamelijk op reuk en smaak verhandeld.

12.

Het afgewerkte kruid

Het afgewerkte pepermuntkruid werd aanvankelijk op een hoop buiten
de loods geworpen (Afb. 18).
Op het gestoomde weeke kruid kwam al spoedig een hevige schimmel
groei. Het bleek gewenscht, dat die massa opgeruimd werd.
Op een nacht waren de koeien uit een naburig weiland het terrein
binnen gedrongen en hadden zich aan het kruid te goed gedaan. Deze waar
neming, evenals aanwijzingen in de literatuur over het gebruik van het
afgewerkte kruid als veevoeder, waren redenen om na te gaan, of het
misschien als persvoer voor koeien gebruikt kon worden. Daarvoor is de
medewerking van den heer Ir. P. VERHOEVEN, Rijksveeteeltconsulent te
's Gravenhage verzocht, die ons met zijn gewaardeerde hulp direct terzijde
stond. Ondertusschen verklaarde ook Dr. B. R. DE BRTIYN, Directeur van
het Rijkslandbouwproefstation voor Veevoeder onderzoek te Wageningen,
zich bereid enkele monsters op hun voedingswaarde te onderzoeken.
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Na onderzoek van het afgewerkte kruid van den eersten oogst (zie
tabel XVI en XVII, onder monster I) was al te veel tijd verstreken om
nog tot een proef hiermee over te gaan. Dit kruid is door een veehouder
uit de omgeving weggehaald, die het als gras ingemaakt heeft.

Afb. 18.

Het afgewerkte kruid.

Om een proef bij den tweeden oogst te nemen werd een kleine silo uit
twee betonringen en een houten opzetstuk gebouwd. Hierin werd op advies
en onder toezicht van Ir. VEEHOEVEN op 20 October 1937 ongeveer 2000 kg
pepermuntkruid, gemengd met ongeveer 500 kg gras en 60 kg gedenatureerde
suiker gedaan. Het mengsel werd licht besproeid en goed ingetrapt. Bovenop
kwamen jute zakken en daarop 60 cm grond. Van het mengsel werd ook
een monster door Dr. DE BRUYN onderzocht (zie tabel XVI en XVII,
onder monster II).
Daarnaast werd nog een kleine proef ingezet, waar het afgewerkte kruid
vermengd werd met bietenkoppen, die in dien tijd juist beschikbaar waren.
Het mengen met gras of bietenkoppen geschiedde om aan het gestoomde,
waarschijnlijk bacteriënvrije kruid de voor silage noodige bacteriën toe
te voegen. De bietenkoppen dienden tevens voor de suiker, om eventueel
melkzuurvorming te bevorderen. De rest van het afgewerkte kruid werd
weer door den reeds eer bedoelden veehouder weggehaald.
Na ongeveer twee maanden werd de kuil door Ir. VERHOEVEN open
gemaakt, waarbij bleek, dat het ingemaakte kruid zeer goed was en zeker
aan de koeien gevoederd zou kunnen worden. Bovendien werd weer een
monster van het ingemaakte kruid aan Dr. DE BRUYN ter onderzoek
opgezonden (zie tabel XVI en XVII, onder monster III). De pH van het
waterig extract bleek 3,9, dus zeer goed te zijn. Ook de reuk was prima.
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TABEL XVI

Onderzoek naar de voedingswaarde van het afgewerkte
pepermuntkruid

Bestanddeelen

Vocht
Aschbestanddeelen
Zuivere celstof
Zetmeelachtige stof
Vetachtige stof
Eiwitachtige stof

Monster I,
afgewerkt
kruid

Monster II,
afgewerkt kruid
gemengd met
gras en suiker,
vóór het
inkuilen

Monster III,
afgewerkt kruid
gemengd met
gras en suiker,
na i 2 mnd.
in de silo

82,0 %
1,6 %
5,8 %
7,6 %
0,5 %
2,5 %

83,1 %
3,4 %
3,4 %
6,4 %
0,5 %
3,2 %

80,3 %
4,5 %
4,1 %
6,9 %
0,9 %
3,3 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

TABEL XVII

Onderzoek naar de eiwitwaarde van het afgewerkte
pepermuntkruid

Bestanddeelen

Monster I,
afgewerkt
kruid

Monster II,
afgewerkt kruid
gemengd met
gras en suiker,
vóór het
inkuilen

Monster III,
afgewerkt kruid
gemengd met
gras en suiker,
na i 2 mnd.
in de silo

Eiwitachtige stoffen
Werkelijk eiwit
Vertëerb. eiwitachtige stoffen
Verteerbaar werkelijk eiwit. .

2,5 %
2,2 %
1,1 %
0,8 %

3,2 %
2,5 %
1,9 %
1,2 %

3,3 %
2,6 %
1,8 %
1,1 %

.

In deze tabellen zijn de uitkomsten van de drie analyses ter vergelijking
naast elkaar geplaatst.
Er blijkt uit, dat het kruid ook op haar eiwitwaarde onderzocht is.
Het ingekuilde pepermuntkruid werd door den veehouder G. EIKELEN
BOOM te Rijnsaterwoude aan zijn koeien opgevoederd. De eerste twee
dagen gaf hij per koe 2 kg pepermuntkruid en 4 kg volgens warme methode
ingekuild gras, om de koeien aan het gebruik te wennen. Daarna gaf hij
per koe per dag 5 kg pepermuntkruid, waarvan niets overbleef. Het bleek,
dat de koeien het kruid gaarne lustten.
Bovendien werd de melkproductie en het vetgehalte van de melk
productie onderzocht, waarvan tabel XVIII een overzicht geeft.
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TABEL XVIII

Onderzoek naar den invloed op de melk na voedering
met pepermuntkruid

Bet je
Dina
Nelly 3
Lena
Janny
Annie 4
Magda
Klara

22 December 1937

6 Januari 1938

Ingekuild gras

Pepermuntkruid

kg melk

% vet

Vet
gr-

kg melk

% vet

Vet
gr.

9,—
9,—
7,—
7,75
6—
7,75
7,—
7,75

4,10
3,20
4,10
4,15
3,80
4,—
4,—
4,05

369
288
287
322
288
310
280
314

11,50
10,25
8,—
7,—
5,50
8,25
6,75
8—

3,65
3,40
3,75
4,—
4,20
3,60
4,20
4,—

420
348
300
280
231
297
283
320

Ook van den anderen veehouder, die het kruid gewoon als gras ingemaakt
had, vernamen wij, dat het ingekuilde kruid graag door de koeien op stal
gegeten werd.
Midden in de silo was een zak, gevuld met 10 kg kruid met gras en
suiker gemengd, ingekuild. Bij het ledigen bleek weer 10 kg aanwezig te zijn.
Kruid met bietenkoppen en blad ingemaakt, werd ook gaarne door de
koeien gegeten.
Ter beoordeeling van haar waarde als veevoeder, heb ik Ir. VERHOEVEN
verzocht mij daarover in te lichten. Ir. VERHOEVEN schreef mij hieromtrent:
„Wat de voederwaarde betreft, kan ik U mededeelen, dat pepermuntkruid
in voerderwaarde te vergelijken is met gras van gemiddelde kwaliteit,
zoowel wat het versehe als het ingemaakte materiaal betreft.
De gemiddelde productie van één ha gras in de periode, waarin het
het best geschikt is voor inmaak, is ongeveer 20 000 kg, waarvan de
geldelijke waarde afhankelijk is van den grasgroei en van de prijzen van
de vrachtvervoermiddelen. Deze zijn zeer wisselend."

13.

Ziekten

Het eerste proefjaar ondervonden wij slechts hinder van twee kwalen, nl.:
1°. van veenmollen; in den aanplant in de gemeente Ter Aar;
2°. van roest (Puccinia menthae), in de planten, waarvan de stekken
uit Arnhem afkomstig waren.
Over deze ziekte heb ik in dit hoofdstuk onder „Aanplant" reeds
gesproken.
In Noordwijk, waar wij een kruidentuin bezochten, bleek een aanplant
ook sterk door roest aangetast te zijn.
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14.

Samenvatting

In 1937 zijn in de gemeente Ter Aar proeven genomen met de teelt
van de pepermunt plant voor de winning van peper muntolie.
De proeven geschiedden bij 22 kweekers en omvatten tezamen 94,78 a.
Zij geschiedde voor rekening van den heer PIEKSMA te Amsterdam en
werden gesubsidieerd door het Rijk, door de Kamer van Koophandel te
Leiden en door de gemeente Ter Aar.
De grond was hier uitgesproken veengrond, dus zeer humus- en vochthoudend. Veldjes met kleiachtigen ondergrond of zwaardere bouwvoor
gaven een lagere opbrengst dan de vorige veldjes.
De bemesting der veldjes werd voorloopig aan de kweekers over
gelaten. Er werden twee bemestingsproeven genomen van oriënteerend
karakter. De uitkomsten daarvan zijn niet zeer sprekend.
Om over een voldoende hoeveelheid plantmateriaal te kunnen
beschikken, werd van zaad uitgegaan. Dit leverde een mengsel van ver
schillende typen, wat uiterlijk en oliegehalte betreft. Een partijtje aan
gekochte stekken bleek door roest aangetast en is niet in de gemeente Ter
Aar uitgeplant.
Als rijenafstand werd 40 cm, als plantafstand op de rij 20, 30 en 40 cm
genomen. Paden werden niet aangehouden.
De teeltzorgen bestonden in het verwijderen van het onkruid, wat
aanvankelijk gebeurde door schoffelen en later door wieden.
De groei van het gewas was buitengewoon goed en welig. Gedurende
den groei vielen onderlinge verschillen tusschen de planten duidelijk op.
Er werd tweemaal geoogst, n.l. in Augustus en in October. De eerste
oogst geschiedde het gemakkelijkst met mathaak en sikkel, de tweede
oogst het best met de zeis. Na het snijden werd het kruid wat gedroogd
en per schuit naar het destillatiebedrijf vervoerd. Op het destillatiebedrijf
werd de olie met stoom uit het kruid gehaald. Stoom en olie werden door
afkoeling tot condensatie gebracht. Het vloeistof mengsel werd opgevangen,
waarna de olie naar boven steeg en afgeschonken kon worden.
De opbrengst der verschillende veldjes liep sterk uiteen, waarvoor
verschillende redenen op te geven zijn. De totale opbrengst aan kruid
was zeer groot, nl. ruim 36 000 kg versch kruid per ha, maar de totale
opbrengst aan olie was gering, nl. schraal 16 kg per ha. De hoeveelheid
olie is zeer waarschijnlijk aanmerkelijk op te voeren.
De kwaliteit van de olie voldeed niet aan de eischen van de Neder landsche Pharmacopée. Het mentholgehalte was te laag en het menthongehalte te hoog.
In het begin werden de jonge planten op het veld bij sommige kweekers
nogal afgevreten door de veenmollen. Deze werden met Parijsch-groen
vergiftigd.
Door roest aangetaste stekken zijn elders uitgeplant. De planten
hiervan afkomstig bleken voor 92 % sterk en voor 8 % in het geheel niet
door roest aangetast.
Van het afgewerkte kruid werd een gedeelte ingemaakt en in den winter
aan de koeien gevoederd. Het bleek als veevoeder zeer geschikt.
Het bleek bij deze proeven zeer noodzakelijk, door geselecteerd plant
materiaal de olieopbrengst te vergrooten en de kwaliteit van de olie te
verbeteren.
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Voor bemestingsproeven, plantafstandsproeven, enz. is het gewenscht
over uniform plantmateriaal te kunnen beschikken.
VII.

ALGEMEENE SAMENVATTING EN CONCLUSIE

De perpermuntplant is een kruidachtige, overblijvende plant. Zij heeft
rechtopgaande stengels, bezet met enkelvoudige bladeren en aan het eind
langwerpige kopjes met roodachtige bloemen. In verschillende landen
wordt zij geteeld voor de winning van:
1°. het gedroogde kruid of gedroogde bladeren;
2°. de pepermuntolie;
3°. de menthol.
Vooral voor de winning van pepermuntolie en menthol is de teelt in
sommige gebieden zeer belangrijk.
• Pepermuntolie is een aetherische olie, kleurloos tot lichtgeel en dun
vloeibaar met sterk doordringenden geur en scherpen verfrisschenden
smaak. Zij is een mengsel van verschillende stoffen, maar bevat vooral
veel menthol. Menthol is een kleurlooze, bij gewone temperatuur kristallijne
alcohol met sterken pepermuntgeur en verkoelenden smaak.
Voor de teelt, welke geschiedt om het gedroogde kruid of de pepermuntolie, gebruikt men Mentha piperita Huds. var. officinalis Sole en hiervan
voornamelijk den rubescensvorm, meer bekend als het donkere Mitchamtype. Geschiedt de teelt om de winning van menthol, dan gebruikt men
voornamelijk de Mentha canadensis var. piperascens Briquet = Mentha
arvensis var. piperascens -Mal.
De teelt om het gedroogde kruid en de pepermuntolie geschiedt in de
Vereenigde Staten, in Europa en in geringe mate in Noord-Afrika en
Australië. De belangrijkste productiegebieden van de pepermuntolie
in de Vereenigde Staten zijn het Michigan-Indiana-district en het Washing
ton-Oregon-district; in Europa liggen zij in Rusland (Oekraïne en NoordKaukasië) en in Italië (in Piémont en in de provincie Ferrara). In Engeland
en Frankrijk is de teelt sterk achteruitgegaan onder invloed van de concur
rentie van de olie uit de Vereenigde Staten. In Midden-Europa, vooral in
Bulgarije en Roemenië, is de teelt in opkomst. In andere landen bijv.
Duitschland, Oostenrijk, Nederland enz., worden proeven genomen.
De teelt om de mentholwinning beperkt zich tot Japan en China. Zij
is proefsgewijs ook in de Vereenigde Staten en in Europa geprobeerd,
maar bleek daar niet rendabel.
De pepermuntplant verlangt een gematigd klimaat. Veel regen en zon
in den zomer zijn gunstig voor den groei. Vorst in den winter kan zij goed
verdragen.
De pepermuntplant kan op alle gronden groeien, maar zij geeft de
hoogste opbrengst aan kruid en olie op vochtige, losse, humusrijke gronden.
De grondbewerking is zeer eenvoudig. Zij bestaat in ploegen en eggen
van het veld. Kleine oppervlakten worden met de spade bewerkt. De teelt
geschiedt in sommige centra op bedden, in andere centra op groote velden
zonder onderbreking.
De bemesting kan geschieden met organischen mest en met kunstmest.
Tot het laatste gaat men steeds meer over. De hoeveelheden van de ver
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schillende kunstmestsoorten hangen vooral af van de grondsoort en van
de opbrengst aan kruid.
Het plantmateriaal wordt algemeen langs vegetatieven weg verkregen,
hetzij als uitloopers juist boven of in den grond, hetzij als jonge plantjes,
welke in het voorjaar door het uitloopen van de knoppen der uitloopers ont
staan. Uitgaande van zaad, krijgt men een mengsel van verschillende
typen met uiteenloopend oliegehalte en olie van afwijkende kwaliteit.
Het planten gebeurt eenvoudig door uitplanten met het plantijzer of
doordat geulen getrokken worden, waarin de uitloopers gelegd en die
daarna weer dichtgewerkt worden. De plantafstand loopt in de verschillende
centra nogal uiteen.
De verzorging van het gewas bestaat alleen uit het verwijderen van het
onkruid. Gedurende eenigen tijd na het uitplanten kan dat met behulp
van werktuigen, zooals schoffel of hak, gebeuren. Zoodra het veld dicht
gegroeid is, wat nog vóór den eersten oogst in het jaar van aanplant het
geval zal zijn, kan het onkruid slechts gewied worden. Het wieden vereischt
den meesten arbeid aan het gewas. Het kan echter met goedkoope krachten
gebeuren. Om dit werk tot een minimum te beperken, is aanplant op
schoon land gewenscht.
Het oogsten geschiedt algemeen als het kruid juist begint te bloeien.
Op dit tijdstip is de hoeveelheid olie het grootst en de kwaliteit het best.
Het kruid wordt gemaaid met machines of met hand werktuigen, zooals zeis
of sikkel. In sommige centra heeft men één oogst, in andere centra twee
oogsten en in bijzonder gunstige gevallen zelfs drie oogsten per jaar. Naarmate
het groeiseizoen langer is, is de kans op meerdere oogsten per jaar grooter.
Door middel van stoom of in ketels, direct boven het vuur, wordt de olie
uit het kruid gewonnen. Dit gebeurt door de kweekers van het kruid zelf,
of door speciale destilleerbedrijven. Het is uit ervaring gebleken, dat de olie
gemakkelijker uit het kruid gewonnen kan worden, als dit na den oogst wat
ingedroogd is. Daartoe kan het kruid op het veld na maaien enkele dagen
blijven liggen. In Japan wordt het kruid geheel gedroogd opgeborgen en
pas in den winter gedestilleerd. De menthol wordt door afkoeling uit de
peper muntolie verkregen.
Het afgewerkte kruid wordt gewoonlijk weer als mest op het veld terug
gebracht. Soms wordt het als veevoeder aangewend.
De opbrengst aan kruid en olie loopt in de verschillende centra sterk
uiteen. Ook heeft het weer gedurende het jaar grooten invloed. Het is
moeilijk van een wereld-gemiddelde te spreken. In de mij beschikbare
gegevens liepen de opgegeven opbrengsten van 11 tot 112 kg olie per ha
uiteen, doch in de meeste centra ligt het gemiddelde wel nabij of onder
de 50 kg olie per ha. De cijfers over kruidopbrengst zijn schaars, omdat
het geoogste kruid niet gewogen wordt.
De kwaliteit der olie loopt van jaar tot jaar en vooral in de verschillénde
centra uiteen. Het land van oorsprong wordt daarom gewoonlijk mede
aangegeven, zoodat men spreekt van Japansche olie, Amerikaansche olie,
Engelsche olie, enz. De kwaliteit van de olie hangt vooral af van het
menthol- en menthongehalte, maar ook van den reuk en den smaak,
waarop de andere bestanddeelen van het mengsel mede invloed hebben.
De pepermuntaanplant blijft één of meerdere jaren op hetzelfde veld
staan. De duur hangt vooral af van het aanwezige onkruid.
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Het pepermuntgewas kan door een aantal parasieten beschadigd worden.
De meest gevreesde is wel roest „Puccinia menthae Pers", welke in bijna
alle centra in min of meerdere mate voorkomt.
De productiekosten van het gewas zijn gering. Het wordt gewoonlijk
in groote velden aangeplant. Het gewas is arbeidsextensief.
Reeds vroeger zijn in Utrecht, in Friesland en elders in ons land proeven
genomen om na te gaan of in Nederland een rendabele pepermuntteelt
mogelijk is. Deze proeven hebben niet tot een blijvende teelt geleid. Men
werkte echter op grond, die waarschijnlijk daar niet de meest geschikte
voor is. Bovendien was geen goed destillatiebedrijf in de onmiddellijke
omgeving aanwezig.
In 1937 zijn ook in de gemeente Ter Aar uitgebreide proeven genomen,
waarvan de samenvatting op p. 84 te vinden is. Met een kruidopbrengst
van 35000 kg per ha, kwam men aanmerkelijk boven die van buitenlandsche
centra uit. De opbrengst van 16 kg olie per ha is echter te gering en de
kwaliteit van de olie was niet goed.
Uit de genomen proeven is wel duidelijk gebleken, dat de olieopbrengst
aanmerkelijk op te voeren is, als wij over olierijk plantmateriaal kunnen
beschikken. Door een vroegtijdig beginnen met planten is ook de olieopbrengst
van den tweeden oogst aanmerkelijk grooter. De kwaliteit van de olie is
door beter plantmateriaal eveneens sterk op te voeren. Reeds vroeger in
Nederland genomen proeven hebben dat bewezen.
Na één jaar proefnemen is nog niet uit te maken of een rendabele peper
muntteelt op den veenachtigen grond mogelijk is. Voortzetting van de proe
ven in Nederland is zeer zeker gewenscht. Verdere proeven dienen op gelijksoortigen grond, echter met vegetatief voortgekweekt plantmateriaal van
een als goed bekend staand type, genomen te worden. De belangrijkste
vragen, welke bij de verdere proeven beantwoord moeten worden, zijn aller
eerst:
a.

hoeveel olie komt er van een bepaalde oppervlakte;

b.

van welke kwaliteit is de verkregen olie.
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