· ISLA RA10~J. Proj kt landbou1school van Pa.ter Feddcma.
Enkele op erkin en na.ar :ml idin van een bezoek ter laa.tse.
Ir. Harm Doet , 18 augustus 1971.
Op uitnodi[jng en in g zelscha.p van Dr. Theo de Uit , Landbouwattach C~racaa ,
bm.rnoht ik ov 17 aue;uotus 1971 do l'ieoiopost van de Salesianen op Isla Rat6n,
elegen aan de Bovcn-Orinooo, 70 krl bovonotroo'!lc van l'uorto Ayacucho, de hoof'd1>la.nts van h t Territorio odoral cle las Ama.zonne in Venezue a . Dr. de Uit en ik
werden op de poot ontvo.nffen door Broeder Pcdro Uitorwaal, dio ons vorvolhona rondleidde l~n~o de boataande gebouuon voor school on internao.t, on over oon torroin
d.:-,t hij vertogcmroordicend achtte voor het a.rea.al bostomd voor do la.ndbomrpraktijkochool in voorboroiding. it terrein oo.a.kt deel uit van eon beboste colluviele
h lling g logen tusoen een aavanno pl~teau in het centrtl:!l van h t oiland, en het
laactorrao lan a de rivicroevore . In hot savanne plateau ko .. on plaatoolijk kale
anict cul ina.tioo voor die "lajus" worden genoemd. Het lo.agtcrros boota..:lt uit
z n i
oovorwallon n lomige kommen . Do kommon overstro,nen j.~rlijko et d
hoc,e rivierwa.torstandon van juli on augustus, de ocver,nlllon allnen in jaren ot
extreem ho o □ tanden zoalo nu in 1971 .
Do bebost colluvialo helling, bestemd voor de land om,praktijk, hooft een oranj
gro z tndiGO lee grond, en is vrij vo.n ov rotrominc..•en. De bovensrond ic donker
grijs-bruin le ig z d naar beneden celoidelijk over~annd in oranje ruino za.ndi
lo
o ::mare za.ndi..,o loè:n. Onder boe hebbon deze gronden een los g'3structure rd ,
go d doorlatende hum uzc oovengrond van 50-100 om dik·te, terwijl de ondergrond tot
er da.n n.n.derhalve □ eter homogeen van kleur en doorl~tcnd blijft . In d onbcboat
delen ei
de bovengrond tot etructuurvcrval en vertoont duidelijke kentekenen
ervlakki
erooio. Do ,ioeat opval 1.onde morohologisoho oiccnocho.p on van het
-)od
rofi 1 zijn die van de zogonaar.1de Udic- on Ochric Tropulte,van de Aoerik:u>..noe hodomprofiol klo.ssif'ika.tio.

ode~ in kwestie hoeft in zijn natuurlijke ligging onder boo zeer ..,oede
fysinch oieenooh~npen n wa~raohijnlijk matig goede chemische eigenschap on .
1 ontboosin~ zullen do fyaiaohe o..~ chomioch
toeatand vorolechteren, tenzitj
ado:i,ua.te bodorwerzorein tijdig wordt toegepast. De obli te bodemvorzorgin
dient -oricht to zijn op hot behoud van, of liever nog op de opvoering van het
orca iaohe-stof-eh, lto en de structuur in de bovengrond en ve er op vollodige
cr,r,o!.iine on bekalldn • Voor oT>timalc -produktivitei t zal ra.a.rsohijnlijk ook nog
tlooton uord n beregend. Technisch moet hot mogelijk zijn in do3e grondon oen
hoog produ.c1<tivit oi ts · eau te handho.vcn.
jnrigc eewaaocm hebbend voorkeur. E jarige gciasoon ~ootcn
no:rdcn n.fge·rioao
met grasland of' groenbom etero. Het bodemgebruik r1oot ::iij voorkour intenoief zijn . l. t oxtensi~vc ~ethodee znl het in het alge een niet 10-olijk
zijn do oorspronkelijke ~roduktivitoit van deze gronden op poil te houd.en t la.at
staan o to voc>ron. lfo. tuee of drio jn.rcn xtensiov0 cxnloi tati:e zullen do opbrengsten otcrk v rmindcren on het onkruid zal toenemen. In hot gunotigote geval
ka.n dan do p:roduotivitcit gedeeltelijk ,10rden herwonnen c.oor middel van o n bosbro.ak vn.n 10-15 jaar. l rschijnlijk r zal door een konbinatic van vruchtbnarh idevorval , bra.nden en orooie, savannoatio optreden, d,w.z. een zelfde resultaat als
van de traditionele la:ndbouumethodon in het onderhavige ~obicd.
De voorgaande op~erkingon ov r de relatief labiel nroduktivitoit va-~ do crond n
bootemd voor de landbouwpraktijk.ochool, zullen in het o.lgcm0en eeldc,1 voor d
.ooote ,ood ontua.terde erondcn in hc-t cranitische gebi d van de 'Bovcn-Orinoco .
D gronden op Icla Rat n zijn vertegenwoordigend to achten voor die va.neen ze r
groot .,e' iod, en o.lA zodanig zeer geoohikt voor het de'lonatreren on beoofo 10n van
v rbeterio landboU'lrmothoden , welke dan.ma ook eldero in het gobiod l.cu.l'lllon 1•rord
tooeon st . ~otzclfd goldt overicono ook voor do laagterrao gronden, tot nu to
bui ton beochouwin ge la.t en.
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In t gcnotollin., '·ot d ho
et r od. a.inoerdo olluvio.lo hollin
~ond n, zijn e l gtorr
on en
r onderh vi aa trltlogin , -ord n z lfe
r col e.tig verjong-tl door ovorstromin en, Enerzijds word n ebruik I o lijkheden
hierdoor" eperkt, and rzijd0 kan d oho isohe vruchtbaarheid van d ze
ond
sohijnlijk "'-:nakk lij "er op neil ~;ord ,n gehouden of verhoo~. Indi 11 voor cl. ze gro don aangeryaato land' ounr.iethoden lru.nn n nord n ontwikkeld, kunnon deze over grot
• icdon uorden toe enaate IIicr zou moeten worden godo.cht a.a.n gro..ola.nd,
njari a
g wasscm met oen lcorto groeiperiode en eventueel voor de oov nm..llon ook
Sam nvatt nd kan uorden gekonkludcerd dc..t do bod rngoateldheid van Islo. lto.t6n vorto omroordir~ond is voor grote arenlen langs de rivi ,ren di gcuoonlijk, ook door d
tr 11 tionelo landbouw word n g prof'ero rd. Al zodanig is het iland " cohild voor
oen lrndbou~ r . . .ktijlrnohool .
Hot ooenti 1
robl on vo.n d landbou school is echter niet de plante van v Mti:- e, ooh de financiering van ~ateri lc voorzienin en on alarioaen voor lera.ron.
aaenti 1
robl ':I i of' mom nt l de opeoi ieke landhouulcundige :ennia beco _iko"'.,':l.r is o d z grond n p rma ent in landbouwoxploi tati te houd n met d c nvoudi c idd 1 n di de lokale bevolking t r beechikkin; stan • Alg ene thoor tisch
"',dconnis is da.:1.r oe ten e cmt:lale ontoereikend. Een 1
een leerprogram
dat ni
uideli,jk g ko pold ia aan raktiach uitvoorin op bed.rijfsaohaa.1, kan g akkelijk
ont arden in ov,rdr:::i.cht van verbale on ontoenaaba.re kennis. Het is d ro. g wenot
a.t do la"ldbomrechool t vonn het kn.ro.ktor krijgt von een procf'b lrij m.ar vi
oo i-eM irisch re do s eoifie ~c landbou.wmethodon uorden ont:rilçkold die in dit goi d on door de indi anso bevolking kunnen worden eroalioeerd.
H t robl em van crrna.nent land'ouw met betrekkelijke rin o kapitaa.ls~idd lon
o ohe~iach r lati f ame gebieden in de natte tropen o t niet 1orden o derochat.
Het is t t nut o ner-ono golukt in zulke gebieden oen tusoonvorrn tot stand t
b
g n tu0ocn de tra.ditionolo oxten icve grondjeo-oultu:ur en de kapito.ala- en
konniei·tonciev plantages. De ervarin~ n in jon e zeeklei- on jonge vulkanisch
gobiedon kunnen hier niet ~ orden toegepast .
g "in het dool van de school is de jonge indianen in ota.a.t te stcll
de onverijdolij1e konfront tie~ t de rna.rkt-coonomi tee oet to treden vanuit en etorkore
eoonooi oho positie, zonder hun agrarisch baois opt geven, hangt het r lolagon
van het projekt moer a~ van do rnktische toepasba~rhoid van de ovor te drag n kenni
dan v~n wolke andeic voorzi ning ook. Ervaringon met klcinla.ndbouwprojekton in ooort
0 olijko gebied n in Vcnmmela en elders in do na.tto tropen zullon . octon w·ordon vororkt en tor plaatse getootot. Alvorens leerprogr&i1ma'o van goneraliaorende land o ku.~di • k0nnis wordon,c lanceerd, zal êerst oeten ,orden g 0ocht n r de juist
bedrijfsmatige oplo oing n. Dit ko.n norden gekombineerd met hot onderuijD in r ktieoh ond rdelen ~ s • 11!..ieronbeotrijdin, het 5ebruik van zuiver on ges lecte rd
1 t- en z aimat riao.1:,a.o toe a sing van mulchen a.norganiache oeatstoffon, h t
en on en snoei n van vruchtbodc~, de b dienin , ondeth oud P...n reparatie van buit
oord.otoren, de botenbouw nz, 01"3 .
Do eindkonk:lusie van deze ovorwogingcn kan o.l s volgt t1ordon goformul erda hot 1 dbouwondorwijo aan de niseieschool op Iola Rat n moot zich vooroer t be. ,rkon ot
mrkolijk praktiooh toepasbare on nuttige kennis , on moet goko!:!binoerd word n
te
roof'bcdrijf •raar na.ar een vorm van erma.ncnte landbouw wordt gezocht, met toepaosin
van middelen die binnen ho bereik va.n de lokale bevolkine li ~gcn ~ Als zult oen bedrijfsvor.n ie g von en ke.n het land'bouwonder,;i jo neor ui tgobrPid uordon orioht o d
op oificke problemen rond die bedrijfsvorm. Alle verbal \ kenninovcrdracht diont okopp l d te az zijn aan praktische uitvo ring in het ro fbedrijf. Voor do opst llin
va.n het leerorogra.r:ma, dient ebruik te worden g maakt van 1ervaringcn et kl inl dbouwbodrijv
in over enkomstig gebieden in Venezuela. on elders in o natte tro
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