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INLEIDING.

Op verzoek van de Hr. K.E. Tjon A Loi is er een onderzoek
verricht naar de bodemgesteldheid van een ongeveer 48 ha groot
perceel, dat gelegen is aan de oostzijde van de Kennedy Highway
(weg naar Zanderij), tussen km 35,234 en km 35,474. Het perceel
begint 40 m ten noorden van electriciteitsmast 59 en eindigt bij
mast 61, hetgeen neerkomt op een breedte van 240 m. Vanuit de
hoofdweg reikt het perceel ongeveer 2 km in oostelijke richting.
In de Bijlagen l en 2 is de exacte ligging aangegeven.
Van het perceel zijn slechts enkele ha's ontbost, de rest
bestaat uit (matig) hoog kapoeweriebos en scholbos (voor de
soorten : zie Bijlage 2).
In dit rapport wordt naast de bodemgesteldheid ook de bodemgeschiktheid voor zwarte peper, cashew, fajalobi, masoesa en
vee tee 1 t ( runderen , scha-pen , va r ken s ) bes pro ken ,
Aangezien er in dit rapport nogal wat vaktermen voorkomen,
is er een glossarium opgenomen
blz.3~ waarin de diverse
begrippen worden uitgelegd,
2.

KLIMAAT,

In figuur 1 is de gemiddelde maandelijkse neerslag voor het
meteostation Republiek weergegeven, Niet alleen de gemiddelde
neerslag is van belang~ doch ook de frequentieverdeling ervan,
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Gemiddelde neerslag meteostation Republiek (1931-1960)

In figuur 2 wordt voor het meteostation Cultuurtuin, dat in grote
lijnen een zelfde neerslagpatroon vertoont als het meteostation
Republiek, de kans aangegeven dat een bepaalde neerslag in een
bepaalde maand optreedt. Zo valt af te lezen dat in de maand
december in 10% van de jaren de neerslag 300 mm of meer bedraagt,
in 25% van de jaren 250 mm of meer, i~ 50% 180 mm of meer etc.
5tJ() ... ..,

Figuur 2 : Frequentieverdeling
van de neerslag uitgedrukt in

~1.
~oi

overschrijdingskansen.
Naar : Kamerling, 1974.

3. ALGEMENE BESCHRIJVING LANDSCHAP EN BODEM.
3.1. INLEtDtNG.
In 1977 is het gebied waarin het betreffende perceel

is gelege~

gekarteerd door de Dienst Bodemkartering (Edelman en Kartoredjo
1978). Een gedeelte van de bodemkaart, alsmede een herschreven
versie van de legenda zijn als bijlage 1 aan dit rapport toegevoegd.

tn het bij de bodemkaart behorende rapport zijn een tweetal

profielkui Jen {met bodemchemische gegevens) weergegeven.
deze kuilen

Een van

is direct ten zuidoosten van de afslag naar Matawaribo

gelegen.
Verder is er in 1985 door de Dienst Bodemkartering een detaili

veldkartering verricht op de nabijgelegen Welgelegen Savanne, die
qua bodemgesteldheid overeenkomt met die van de Plantage
toom

(Windmeijer en Bliek, J986).

Over-

In het karteringsrapport worden

een viertal profielkuilen, met bijbehorende bodemfysische en bodemchemische gegevens besproken.
Verder is er door de Dienst Bodemkartering een profielkuil
beschreven op km 29 van de Kennedy Highway

(Werkgroep, 1982).

1

1

3.2. ~JSCHRIJVING VAN HET LANDSCHAP.

Het gebied is gelegen in de Oude Kustvlakte, die ongeveer
100.000 jaar geleden gevormd is bij een zeespiegel die enkele
meters hoger was dan de huidige. De Oude Kustvlakte bestaat uit
het Lelydorp of Oude Ritsen Landschap, dat overwegend uit zandige
afzettingen bestaat en het zuidelijk ervan gelegen Para of Oude
Zeeklei Landschap, alwaar geen zanden voorkomen. In de laatste
ijstijd (70.000 tot 10.000 jaar geleden) is onder invloed van
een ±100 m lagere zeespiegelstand de Oude Kustvlakte sterk door
erosie aangetast, waardoor deze nu bestaat uit een ontelbaar
aantal (schier)eilanden van enkele tot honderden km 2 groot,
omgeven door een sterk vertakt stelsel van erosiegeulen (1001000 m breed; hoogteligging O - 2 m +NSP). De (schier)eilanden
worden aangeduid met de term schollen, Deze schollen bestaan uit
zwak golvende plateaus (hoogteligging 2 - 7 m + NSP) waarin soms
ondiepe depressies voorkomen (restanten van toenmalige
geulen), De plateaus gaan via flauwe hellingen (±2%; flanken)
over naar de erosiegeulen, In figuur 3 is een schematische dwarsdoorsnede door het gebied weergegeven,
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Figuur 3

Schematische dwarsdoorsnede door het gebied

l.plaol

3.3. DE BODEM.

De legenda van de bodemkaart geeft aan dat er in het gebied
diverse bodemtypen voorkomen. Vanwege het feit dat de erosiegeulen
(zwampen) ongeschikt zijn voor landbouw en veeteelt zullen deze
bodems verder niet besproken worden.
De schollen worden onder verdeeld in plateaus en flanken.
Op de scholplateaus kunnen we een onderscheid maken tussen de
wat hoger gelegen delen, die gekenmerkt worden door het ontbreken
van kawfoetoes en de wat lager gelegen delen die steeds kawfoetoes
vertonen, hetgeen duidt op een ~eer) slechte ontwatering, die
gepaard gaat met een waterlaag van enkele dm's op het bodemoppervlak n de regentijden, erder zien we, vooral op de grotere scha len, in het centrale deel van de schollen waterstagnatie optreden,
wat ook aanleiding geeft tot het optreden van kawfoetoes.
Bodemkundig gezien is er echter geen verschil tussen terreindelen
met en zonder kawfoetoes.
De scholbodems (eenheden 2,2.1, t/m 2.2,3,) bestaan in het
algemeen uit een 15 tot 50 cm dikke, vaag of ongevlekte grijs(geel
bruine. soms gebleekte, (zware) stofleem bovengrond, die tamelijk
abrupt over gaat in een sterk gevlekte (meestal rood en paars)
ondergrond 1 die uit zeer compacte, stugge stofklei bestaat. Deze
ondergrond, in de vol smond ook wel bauxiet genoemd, vormt de basi
grondstof voor de grof~keramische industrie (Para Industrie).
Het silt(stof} gehalte in de bovengrond bedraagt meestal 60 - 80 %
in de ondergrond meestal 40 - 60 %, Op de plateaus komen plaatseli
depressies voor die opgevuld zijri met lateraal aangevoerd materiaa
De bovengrond kan daar zeer hoge stofgehalten vertonen (tot 90%),
De bovenste 10 tot 20 cm van de bovengrond is veelal (licht) humeu
indien kawfoetoes aanwezig zijn, .dan is de humus vooral in de kawfoetoes geconcentreerd,

3.4. Bodemchemische eigensçnappeu.
zoals al eerder opgemerkt zi::;n er door de Dienst Bodemkartering 7 proîielkuilen in scholrodems ,oude zeeklei) beschreven.
De nu volgende tekst is een samenvatting van deze gegevens:

1
1
1

:Je zuurgraad van de boàe.rn (pH-H 2 o; is (zeer,1 laag : 4,4 - 5,4
~n de bovengrond (O 30 cm) e:: 4,5 - 5,7 in de ondergrond.

-De hoeveelheid aan de bodemdeeltjes geadsorbeerde basen
is (zeer)laag :

0,16 -

~,25 meq/100 gr.

(TEB)

grond in de bovengrond,

waarbij de hoogste waarden samengaan met hoge organisch stofgehalten.

Il
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In de ondergro:-id is de T.E.B. zeer laag :0,11 -

0,88.

Opvallend zijn de zeer lage gehalten aan kalium en vaak ook
aan calcium: meestal slecht.s 0,01 meq/100 gr.grond.

-Het bufferende vermogen voor Kunstmest is laag in de bovengrond:
0,64 - 1,91 meq/100 gr.grond. Ook hier blijken relatief hoge
waarden samen te gaan met hoge organisch stofgehal ten.
stofkleiondergrond komen hogere waarden voor : 2,04 -

In de
4,26

hetgeen matig tot hoog te noemen is.
-De ~luminiu.mverzadiging is zeer hoog : 48 -

90 %.

-Het organisch stofgehalte varieert in de humeuze bovengrond
sterk : 0,3 -

2,0 %.

Resumerend kan gesteld worder. ,_iat de scholbodems qua bodemvruchtbaarheid zeer arm ziJn.
N.B. Er zijn geen cijfer8 betrefrende het gehalte aan beschikbaar
fosfdat voorhanden.

1

/ermocce.l.i jk is dit echter zeer laag

~inder dan 5 ppm). De hoeveelheid totaal
fosfaat en kalium is vermoedelijk (zeer)laag : 50 - 200 ppm
3.5. B0DEMFYSISCHE EIGENSCHAPPEN.
- De wortelruimte is laag : 2,4 - 6,0 % in de bovengrond. In de
ondergrond zeer laag : 1,2 - 3,2 %.
11, 9 %.
3,2
De luchtcapaciteit is zeer laag in de bovengrond
In de ondergrond komen extreem lage waarden voor
1,2
4,2 %
De vochtcapaciteit is hoog in de bovengrond
30,8 - 39,8 %.
In de ondergrond (zeer) laag : 2,2 - 25,9 %.
- De hoeveelheid beschikbaar bodemvocht bedraagt voor de bovenste
30 cm 80 - 110 mm, hetgeen matig hoog te noemen is. 'Het vochtbergend vermogen van de ondergrond is zeer gering en bedraagt
±20 mm per 50 cm,
- De doorlatendheid van de bovengrond is onder natuurlijke omstandigheden hoog en in de ondergrond variabel
0,41 - 5,7 m/etmaal.

Opgemerkt dient te worden dat de doorlatendheid slechts in
één profiel bepaald is. Uit metingen elders in Suriname blijkt
met name de stugge, zeer compacte stofklei ondergrond vaak zeer
ondoorlatend te zijn.
- Door het (zeer) hoge stofgehalte en het lage organisch stofgehalte hebben de bodems in de bovengrond, met name onder natte
omstandigheden, een

zeer lage structuurstabiliteit en zijn

daardoor compactie- en slempgevoelig.
Verder hebben bijna alle bodemfysiscne bepalingen plaatsgevonden
aan min of meer natuurlijke, o~gestoorde bodemprofielen. Vanwege
de geringe struktuurstabiliteit van met name de bovengrond is het
waarschijnlijk dat bij in gebruik name (ontbossing, ploegen etc.)
er compactie en verslemping zal optreden, hetgeen zal leiden tot
een sterke daling van de wortelruimte, de luchtcapaciteiet, de
infiltratiecapaciteit en de doorlatendheid.

3.6. Ontwatering.
Zoals al eerder opgemerkt worden de lagere plateaudelen

gekemnerkt door een waterlaag van enkele chn's op het bodemoppervlak gedurende de regentijden. Het is vaak moeilijk uit te
maken of dit veroorzaakt wordt door hoge grondwaterstanden of
door stagnatie van -percolerend

neerslagwater op de weinig door-

latende ondergrond. In de droge tijden zit het grondwater vermoedelijk op enkele m's diepte.
De hogere plateaudelen zijn beter gedraineerd. In de regentijden reikt het (grond)water tot aan of in de boveBgrond; in de
regentijden zit het grondwater vermoedel:ijk op 2 -

3 m diepte.

Vanwege de geringe doorlatendheid van de stofklei-ondergrond
treedt de afvoer van het neerslagwater in de bodem vnm1·. lateraal
(zijdelings)
~

op door de tzware)

stofleern bovengrond in de rich-

ting van de erosiegeulen.
De erosiegeulen staan het grootste deel van het jaar onder
water

(zwampen); de oeverwallen vormen hierbij de relatief hoog-

gelegen, wat drogere terreindelen.

1
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4. DE BODEMGESTELDHEID VAN HET PERCEEL.
Op 23-12-1989 zijn in het betreffende perceel zowel de
midden- als de zuidlijn opgenomen. Voor de ligging van de opgenomen lijnen en de diverse bovrpunten wordt verwezen naar
Bijlage 2. De afstandsbepaling in de lijnen geschiedde met een
stuk nylonkoord van ±33,33 m. Gebleken is dat de middenlijn,
volgens onze metingen, een lengte heeft van 1945 m (=afstand tussen
de hoofdweg en de oostelijke grenspaal); de westelijke

1
1
1
1

spaal

is niet gevonden). De zuidl~jn heeft een lengte van 1933 m (afstand
hoofdweg-achterlijn; de oostelijke grenspaal is niet gevonden;
de westelijke grenspaal

zich op 15 m oostelijk van de

weg).
In de lijnen is de volgende informatie verzameld:
- Hoogte kronendak vegetatie (overstaanders niet meegerekend)
- Om de 100 m het voorkomen van waardehoutsoorten (o.a. Krapa,
Barklak, Foengoe, Pari-Oedoe, Walaba etc.) en productieve palmsoorten (Maripa, Koemboe, Awarra etc.). De in Bijlage 2 ver-

1
1
1

meldde soorten vormen slechts een indikatie van de werkelijke
bossamenstelling. Bedacht dient te worden dat het zicht in een
groot deel van de lijn niet meer dan enkele tientallen meters
bedroeg.
- De eventuele aanwezigheid van kawfoetoes, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen lichte (tot ±10 cm hoge, vaag ontwikkelde) en zware (vele dm's hoge, duidelijk ontwikkelde) kawfoetoes.
- De eventuele aanwezigheid van oud beddenterrein (6 - 10 m

1
1
1
1

brede bedden, gescheiden door ±0,5 m brede en enkele dm's diepe
trenzen, die meestal sterk dichtgeslibd zijn).
- Een inschatting van de hoogteligging van het terrein. Om de
werkelijke hoogteligging van de diverse terreindelen vast te
stellen zal het nodig zijn om waterpassingen te laten verri&hten.
Dit zal ook nodig zijn voor een eventueel cultuurtechnisch
onderzoek.
Achterin de middenlijn is een langgerekt zwamp aangetroffen
(ligging: zie situatiekaart .Bijlage 2). De vermoedelijke begren-

1

zing buiten de opname lijnen is m.b.v. de 1:40.000 bodemkaart
ingeschat. Het zwamp vormt de westelijke uitloper van een groot

zwampgebied (erosiegeulen systeem) dat 2,5 km in oostelijke
richting reikt tot aan de Para rivier (zie Bijlage 1). In het
zwamp komt een dichte Brantimakka vegetatie voor. De waterdiepte
was tijdens de opnamen maximaal ±80 cm. De dikte van de pegasselaag bedroeg± 25 cm.
Geheel voorin het perceel komt een drassig, laaggelegen terrein voor dat vermoedelijk aansluit op een 150 - 200 m brede
erosiegeul, die volgens Bijlage 1, tot ruim 1 km ten zuiden van
het perceel aanwezig is ter hoogte van de weg naar Zanderij,en
vervolgens afbuigt in zuidoostelijke richting om aan te sluiten
op het dal van de Coropina kreek. Door de aanwezigheid van de
tamelijk diepe wegtrens is dit deel van het perceel toch nog
redelijk ontwaterd. Vermoedelijk zal er aan het eind van de
. regentijden wel enige wateroverlast optreden.
Verder zijn er in de lijnen om de 100 m boringen verricht
(meestal tot 80 à 120 cm diepte). Per boring zijn de diverse
bodemlagen beschreven: textuur (zie bijlage 3), kleur matrix,
hoeveelheid en kleur van de vlekken, mate van compactie etc.
De bodemgesteldheid blijkt, op de zwampen (erosiegeulen)na,
tamelijk uniform te zijn. De bodem kan als volgt omschreven
worden:
Een lichtgrijze {zware) stofleem bovengrond, die onderin soms
wat geelbruine vlekken vertoont, en die in de bovenste dm's
meestal donkergrijsbruin gekleurd is door de aanwezigheid van
humus.
Hieronder volgt dan, meestal via een abrupte overgang, steeds
zeer compacte, lichtgrijze tot witgrijze stofklei met veel rode
en/of paarse vlekken. Deze ondergrond zet zich volgens Veen
(197O)voort tot vele meters diepte (vaak ±6 m). Deze ondergrond
vormt de grondstof van de grofkeramische industrie (Paradoti Para Industies)
Ten tijde van de opnames (midden Kleine Regentijd) was de bovengrond vochtig of nat (bij aanwezigheid van kawfoetoes); de ondergrond was steeds droog tot lichtvochtig. Dit duidt op een zeer
geringe doorlatendheid van de ondergrond.

•
•1
1

te van de humeuze bovengrond varieert i.h.a. van O - 20

De d
cm

plaatselijk komen grotere dikten voor; vermoedelijk hebben

we hier te doen met colluvium afzettingen.
De zeer compacte stofklei ondergrond begint meestal op 30 à 60
cm diepte. Op plaatsen met een colluviumdek begint deze dieper.
In een aantal boringen werd tussen de losse stofleem bovengrond
en de zeer compacte stofklei ondergrond een matig compacte zware
sta

eem tussenlaag aangetroffen.

De variatie

bodemeigenschappen

de midden- en zuidlijn is

weergegeven in 2 lengteprofielen ( zie Bijlage 2). Omdat alleen

1
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de

lijnen zelf de bodemeigenschappen zijn waargenomen; en

omdat e~

zover bekend

geen correlatie is tussen de vege

enerzijds en bijv. de dikte van de humeuze bovengrond, de dikte

van de stofleem bovengrond of het al dan niet aanwezig zijn
landerzijrls>
.. t moge 1 lJ
. 'k om t ussen d e 1·lJnen
·
· van
van k aw f oetoesy-was
net nie
in
luchtfoto's

gebruik te maken. Dit is de reden waarom de bodem-

kundige geg~vens slechts in lijnvorrn zijn weergegeven.

10-

5. ENIGE ONTGINNINGS ASPECTEN.
Aangezien de bodem van het perceel door het hoge sto
vooral onder natte omstandigheden,een (zeer)

halte,

lage struktuursta-

biliteit heeft, en omdat een groot deel van de voedingsstoffen
zich in de humeuze bovengrond (en uiteraard in de aanwezige vegetatie) bevindt, worden hier enige ontginningsaspecten besproken~
De nadelen van machinale ontginning (o.a. met dozers}

zijn:

- Door onzorgvuldig dozeren (dozerblad te laag etc.) en door
omstoten van de bomen, die vooral lateraal ontwikkelde wortelstelsels hebben, wordt de humeuze bovengrond, d

een groot dee

van de voedingsstoffen in de bodem beva~ grotendeels verwij
Ook de vegetatie waarin zich zeer veel voedingsstoffen bevinden
wordt verwijder~ en op rillen geschoven. Dit leidt tot

een

sterke afname van de bodemvruchtbaarheid en daardoor tot een
lagere produktie. Bij een proef in Peru bleek op gedozerde
blokken slechts 37 tot 78 % van de produktie behaald te worden
in vergelijking met handontgonnen blokken.
De afname in de bodemvruchtbaarheid leidt tevens tot

hogere

bemestingskosten. Weliswaar komen er bij het branden van de
rillen voedingsstoffen vrij, maar die komen niet of nauwelijks
ten goede aan de bodem in de opengeschoven terreindelen.
- Door de door de dozers uitgeoefende druk en veroorzaakte trillingen vindt er, vooral onder natte omstandigheden, ernstige
compactie plaats (tot ±60 cm diepte), die wordt bevorderd
door veelvuldig heen en weer rijden. Vaak ontstaan hierbij
diepe sporen die, indien er niet geploegd of geëgaliseerd
wordt, tientallen jaren in de aanplant zichtbaar zullen blijven.
Deze sporen zijn gedurende een groot deel

van het jaar met

water gevuld, hetgeen weer de kans op ziekten vergroot. Ook
vormen de sporen een belemmering voor de betreding (mens en
dier), berijding en ontwatering van het perceel.
De compactie leidt tot een zeer sterke afname van de hoeveelheid macro- en mesoporiën (tot

minder als d~ helft van het

oorspronkelijke volume), de luchtcapaciteit, de wortelruimte
de doorlatendheid en de infiltratiecapaciteit en een sterke
toename van de mechanische weerstand tegen doorworteling.
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Dit leidt tot een gebrekkige en ondiepe beworteling en lage
gewasprodukties. In de regentijden zal dit, vooral op vlakke
terreindelen leiden tot waterstagnatie op het bodemoppervlak
(plassenvorming). Doordat er minder neerslag in de bodem kan
dringenzullen er in droge perioden eerder vochttekorten optreden (een kleiner deel van de neerslag komt ten goede aan de
vochtvoorraad van de bodem).
- Door het omstoten van de bomen ontstaan diepe gaten, die bij
eventuele egalisatie opgevuld worden met restanten van de
vruchtbare humeuze bovengrond van andere delen van
waardoor daar de onvruchtbare ondergrond aan de oppervlakte
kan komen. Hierdoor krijgt de humeuze bovengrond een sterk
wisselende dikte, die tot groeiverschillen zal

iden.

- Door het verwijderen van het beschermende vegetatiedek komt
de bodem kaal te liggen. Door de inslaande regendruppels kan
er ernstige verslemping optreden, die tot een sterke afname
van de infiltratiecapaciteit zal leiden. Op hellende terreindelen zal dit, mede door de optredende compactie, tot een
sterke toename van de hoeveelheid neerslag die oppervlakkig
leidt~

afstroomt~ waardoor ernstige bodemerosie kan optreden.
De kans op bodemerosie wordt nog versterkt doordat de wortels
die de bodem vasthouden en zo beschermen tegen erosie, verwijderd
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zijn. Hierdoor zullen de resten van de humeuse bovengrond en
eventueel toegediende meststoffen wegspoelen. In ernstige vorm
kan bodemerosie leiden tot meters diepe en brede geulen.
- Er zullen goede en slechte plekken ontstaan in de toekomstige
aanplant. De slechte plekken corresponderen met de plaatsen
waar extra op
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en neer gereden is en/of gedraaid en/of extra

druk door de dozer is uitgeoefend op de bodem om grote bomen
om te stoten en/of met de wat lagere en dus nattere plaatsen
(lagere struktuurstabiliteit) in de aanplant. Deze slechte plekkken
plekken vormen een extra nadeel (meer kosten/arbeidsuren etcJ
in de bedrijfsvoering.

1

Men kan de nadelen van
mogelijk beperken

machina
ontginn ng
------------~-door

zoveel

- Zo licht mogelijke machines te gebruiken, met zo breed
lijke rupsbanden.
- Zoveel mogelijk gebruik maken van een snijblad, waardoor de
weerstand die de boom biedt vermindert wordt en er minder kracht
door de dozer hoeft te worden uitgeoefend op de bodem.
- Zo min mogelijk na r~genbuien 1 en zoveel mogelijk in de droge
jden werken. InJ

lijk, al een hoofdontwatering aan-

brengen, waardoor de bodem zo droog mogelijk is

hogere struk-

tuurstabiliteit).
J)e

rillen zo dicht

elkaar plaatsen, zodat er minimaal

heen,en weer gereden moet worden.
- Door voor het rillen te branden. Zo vermindert men het gewicht
van de hoeveelheid weg te schuiven vegetatieresten, hetgeen het
gevaar voor compactie vermindert en bovendien goedkoper is
(minder motoruren).
- Door na het compleet branden van de rillen de gebrande aarde en
as weer terug te schuiven in de opengestoten terreindelen.
- Zo snel mogelijk na de ontginning gras of een andere bodembedek
(kudzu etc.) in te planten/in te zaaien. Hierdoor wordt de
bodem beschermt tegen de inslag van regendruppels en wordt het
risico van bodemerosie sterk vermindert. Ook wordt hierdoor het
organisch stof gehalte en daarmee de bodemvruchtbaarheid verhoo
- Het dozerblad juist boven het bodemoppervlak houden, waardoor z
min mogelijk van de humeuze bovengrond wordt weggeschoven.
- De bomen van tevoren te vergiftigen, Hierdoor wordt de weerstan
die de bomen biede.n sterk verminderd waardoor de dozer minder
kracht hoeft uit te oefenen. Wel kan het in zwaar bos soms 2,5
tot 4 jaar duren voordat de bomen hun takken laten vallen,
Ook zal het niet vergiftigde onderbos zich sterk uitbreiden, te
men tegelijk met het vergiftigen onderbost en een bodembedekker
inplant,
In dit verband is het interessant te wijzen op de door de Hr. G.
Barron toegepaste ontginningswijze in het voorste deel van het
perceel van de Hr. Tjon A Loi. Hierbij worden allereerst alleen
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de lage

en de ondergroei omgestoten en worden de grote bomen

gespaard (waardehoutsoorten, houtskoolwinning, produktieve bomen
als Maripa etc.). De D6 dozer rijdt hierdoor op een , tapijt'' van
takken en bladeren, hetgeen de compactie vermoedelijk beperkt.
Na een paar weken worden de vegetatieresten ondergeploegd, waardoor
de organische stof ten goede komt aan de bodem. Doordat de omgestoten vegetatie niet op rillen wordt geschoven blijft de humeuze
bovengrond grotendeels behouden. Een nadeel is dat de grotere bomen
een aanzienlijke schaduw veroor

, hetgeen voor veel gewassen

mogelijk tot produktiedaling kan leiden.
De voordelen van handontginning zijn :
- Vrijwel geen compactie.
- De humeuze bovengrond blijft volledig behouden.
Bij het branden komen· veel voedingsstoffen vrij die de bodemvruchtbaarheid verhogen.
l:t<jtl'I

- De as en de vegetatieresten beschermen de bodemvde inslag van
regendruppels, waardoor verslemping wordt voorkomen.
- De overgebleven wortelstelsels houden de bodem vast.
- Men heeft geen rillen in de aanplant.
Uit een onderzoek in Peru (Seubert et al, 1977; vlak terrein, sterk
verweerde leembodem; ongeveer zelfde klimaat en vegetatie als Suriname) is gebleken dat machinaal ontgonnen blokken (dozer) slechts
37%

1
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(onbemest), 50%

(NPK~bemesting) en 78% (NPK-bemesting + bekal-

king tot pH 6,2) van de produktie van de handontgonnen blokken
behaalden, Naast de veel gunstiger bodemfysische eigenschappen
is dit mede te verklaren uit een veel hogere bodemvruchtbaarheid. Zo bleek de bodem in de handontgonnen blokken 1,5 tot 2
keer zoveel basen (Ca, Mg, K) en fosfaat te bevatten, een hoger
buf ferend vermogen voor kunstmest te hebben en een langzamer,e
afbraak van organische stof te vertonen. Ook de bodemfysische
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eigenschappen waren in de handontgonnen blokken veel gunstiger.
Zo was bijv, de infiltratiecapaciteit 12 maal hoger.
Men kan de kosten van handontginning, die vermoedelijk even groot
zijn als voor machinale ontginning, verminderen door :
- Waardehoutsoorten (Walaba etc.) eerst te verwijderen.

- Produktieve bomen (Maripa etc.) te laten staan.
- Een deel van het hout tot houtskool te verwerken. Een ha bos
kan vermoedelijk 20 tot 30 ton houtskool opleveren (nadere informatie bij L.B.B.).
De nadelen van handontginning zijn
Er blijven stompen over die slechts langzaam wegrotten en moeilijk te verwij

zij

Dit kan de mechanisatie geheel of

gedeeltelijk belemmeren. Ook zullen de stompen in veel geval
na enige tijd weer gaan uitlopen, hetgeen extra onderhoudskos
met zich meebrengt.
- De aanwezigheid van wortels in de bodem bemoeilijkt de aanl
van bedden en trenzen,

smede het ploegen van de grond.

- Men is langer bezig en men is afhankelijk van de beschikbaarhe
van arbeiders die voor dit zware en meestal maar tijdelijke
werk vaak moeilijk te krijgen zijn.
Afhankelijk van het beoogde landgebruik en de bodemeigenschappen
zal men een afweging tussen de diverse ontginningsvormen dienen
te maken. Bedacht dient te worden dat een eenmaal gecompacteerde
bodem slecht tegen zeer hoge kosten.of pas na lange tijd (tientallen jaren) weer te ,,herstellen'! is. Ploegen zal bijv. alleen
de bovenste 20 tot 30 cm losmaken, eronder zal dan een compacte
ploegzool aanwezig blijven, die in de loop van de tijd door herhaalde grondbewerking en inspoeling van materiaal vanuit de boven
grond nog verder zal verdichten. In veel gevallen vormt een dergelijke ploegzool een moeilijk of niet te nemen obstakel voor de
wortels hetgeen een ondiepe beworteling geeft, waardoor de plant
over minder vocht en voedingsstoffen kan besbhikken.
Het zou nuttig zijn nader wetenschappelijk onderzoek te verrichte
waarbij vooral de praktische aspecten van de diverse ontginningsvormen onderzocht dienen te worden.
Nadere :i.nformatie :
Seubert, C,E. et al, 1977 - Effects of land clearing methods on
soil properties of an ultisol and erop performance in the
Amazon jungle of Peru. Trop.Agric, (Trinidad) Vol.54, no 4. oc
Weert, R. van der en K.J. Lenselink ~ The influence of mechanical
clearing of forest on some physical and chemical soil propert
De Surinaamse Landbouw jaargang 20 1972 n0 3.
Weert, R.van der and K.J. Lenselink, 1973 - The influence of mech
cal clearing of forest on plant growth. De Sur. Landb. Jg.21
Zwqn, L,M, Vqn der, 1967 - Ontginning van landbouwgronden in Suri
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6. LANDBOUWKUNDIGE MOGELIJKHEDEN
6.1. INLEIDING.
Vanwege het ontbreken van kwantitatieve,

gen, gegevens met betrekking tot de relatie bodem-gewas en vanwege het ontbreken van gegevens van grootschalige teelten op
dezelfde bodems,
ken te doen.

is

het slecht mogelijk k111a,itatieve uitspra-

De geschiktheidsklassen hebber. hierbij

de volgende

betekenis
Goed geschikt - Het

is

gehaald, ook op de
Hatig gesc

ikt

te verwachten d2t goede produkties worden

lange termijn.

- De produktieverwachtinser.

liggen

kosten om tot een goede produktie te '<0men
wordt echter

(bodemkundig)

bodemeenheid

in gebruik te nemen.

lager of

iggen hoger.

e
Het

verantwoord geacht de betreffende

De produktieverwachtingen zijn laag en/of de

Weinig geschikt
risico's groot.

Produktieverhoging wordt mogelijk geacht door

landverbetering of verbeterde technieken.
Voorlopig ongeschikt - Het

land komt nu niet

het beschouwde landgebruikstype.
echter niet onmogelijk geacht bij
maatregelen

of bij

in aanmerking voor

Betere perspectieven worden
ingrijpende 1andverbeterings-

een verandering

;r de kosten-baten ver-

houding.
Permanent ongeschikt - Het
het
Het

aanmerking voor

in

vaststellen van de geschiktheidskiasse geschiedt op de

volgende wijze:
zijn

land komt niet

landgebruikstype,

leidt dit

indien er weinig of geen beperkingen aanwezig
tot de klasse goed gesch:kt

meer matige beoerkingen zijn
schikt,

1

in Suriname verkre-

Drie of meer matige beperkingen

weinig ,:ies::hikt.
klasse

leidt dit

w0l0ig

Eén

of meer

qeschikt etc.

rot

lndien er één of
de

klasse n1 atig ge-

leiden

sterke beped,în9en

tot dE:. :.:lasse
1f::dt

t,:it

de
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6.2. DE BELANGRIJKSTE BEPERKINGEN VOOR LANDBOUW EN VEETEELT.

De erosiegeulen (ligging zie bijlage 2) zijn voorlopig ongeschikt voor landbouw en veeteelt. Dit vanwege
- De veelal onvolledige rijping van de klei- en veenbodems.
- Het veelvuldig voorkomen van potentiële kattekleien. Dit zijn
bodems die na ontwatering en oxidatie extreem zuur worden,
waardoor de meeste gewassen zeer laag produceren.
- De hoge kosten van ontwatering (hoge dijken, hoge pompkosten
toestroming van water uit de hogere omringende terreindelen
- Het fe t dat de eros
natuurlij

een onderdeel vormen van

ontwatering en als zodanig gehandhaafd dienen te

worden, Ingrijpen hierin kan tot ernstige problemen elders
leiden.
Voor de scholbode:ms geldt het volgende :
De huidige onvolkomen (=terreindelen zonder kawfoetoes) tot
(zeer) slechte (=terreindelen met kawfoetoes) ontwatering maak
de aanleg van een adequaat functionerend ontwateringssysteem
(bedden en trenzen) noodzakelijk. Vanwege de geringe doorlaten
heid van de zeer compacte stofklei ondergrond, zal het grootst
deel van de neerslag Óver het bodemoppervlak of door de stofle
bovengrond lateraal moeten worden afgevoerd. Dit maakt de aanl
van relatief smalle (bijv. 6m) en enigzins bolle bedden noodza
kelijk, Vanwege de zeer lage struktuurstabiliteit van met name
(zware) stofleem bovengrond kunnen er ernstige problemen met d
trenzen worden verwacht: inkalving en bodemerosie zullen ver
<lelijk veelvuldig optreden, waarbij de bedden vanuit de trenz
worden ,,opgegeten''• Het aanbrengen van flauw hellende taluds
(bijv l

: 3 of flauwer) en het inplanten van een bodembedekker

(patata te of gras- zie Bijlage 4) kunnen mogelijk de risico's
verminderen. In hellende terreindelen dienen de trenzen, indie
mogelijk, zoveel mogelijk evenwijdig aan de hoogtelijnen te
worden aangelegd, dit om het optreden van erosie zoveel mogeli
te voorkomen. Voor de aanleg van het ontwateringssysteem diene
er hoogtemetingen, zowel op het perceel als in de omgeving ver
richt te worden. Indien men wil afwateren op de 2,5 km zuideli

17

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

gelegen Coropinakreek, dan dient de wegtrens ingemeten te worden.
Ook kan men denken aan afwatering op de in het uiterste oosten
van het perceel gelegen erosiegeul, die aansluit op de Para Rivier.
Ook in het uiterste westen van het perceel komt een gedeelte van
een erosiegeul voor. Indien men hierop wil afwateren dient men
rekening te houden met het feit dat de weg naar Zanderij deze
geul over een afstand van ruim 1 km in tweëen deelt, waardoor de
afwatering via de

s

belemmerd kan zijn. Ook de groot-

schalige landbouwaktiviteiten op het perceel van Kensenhuys
m zuidelijker)

(±800

zullen vermoedelijk de natuurlijke afstroming van

de erosiegeul ernstig belemmeren. Tenslotte kan men ook gebruik
maken van de erosiegeul die ter hoogte van de westgrens van het
perceel sterk naar

t westen ombuigt en een vervolg vormt van de

hiervoor besproken erosiegeul.
Het wordt sterk aangeraden de benodigde berekeningen, alsmede het opstellen van een ontwateringsplan door een cultuurtechnikus te laten verrichten. Indien uit de hoogtemetingen, die in het
kader van het cultuurtechnische onderzoek worden verricht, blijkt
dat er binnen het perceel aanzienlijke hoogteverschillen aanwezig
zijn Cbijv. meer dan Or5 m), dan zal het vermoedelijk noodzakelijk
zijn om het perceel te verdelen in een aantal compartimenten, die
ieder hun eigen ontwateringsdiepte hebben (t,o.v. N.S.P.).
Bij het opwerpen van de bedden dient zoveel mogelijk vermeden
te worden dat de zeer compacte, sterk gevlekte ondergrond op de
bedden komt, aangezien deze vermoedelijk irreversibel zal verhar-

1

den tot harde brokken Clateriet), die de landbouwkundige activi-

1

trenzen zoveel mogelijk in de droge tijd tè geschieden, dit om te

1

teiten ernstig zullen belemmeren. Verder dient de aanleg van de
voorkomen dat er op de bedden, aan weerszijden van de trenzen,
diepe sporen ontstaan, die de afstroming van het neerslagwater
naar de trenzen kunnen belemmeren.
Na de aanleg van een adequaat functionerend ontwateringssysteem worden de belangrijkste beperkingen voor landbouw en
veeteelt gevormd door :
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a. De zeer lage struktuurstabiliteit.
Bodems met een geringe struktuurstabiliteit zijn gevoelig voor
compactie en verslemping, waardoor de groei van landbouwgewasse
negatief beinvloedt wordt, hetgeen leidt tot lage produkties en
of

verminderde kwaliteit. Compactie leidt tot afname van de in

tratiecapaciteit, de doorlatendheid, de wortelruimte en de luch
ite t. Bodems met een ~aag or

isch stof (humus) gehalte

en een hoog stofgehalte hebben in het algemeen een geringe stru
tuurstabiliteit. Ook speelt het vochtgehalte hierbij een be
rijke rol

(hoe hoger, hoe

de struktuurstabiliteit). Dit

laatste is onder meer afhankelijk van de neerslag, de doorlaten
heid van de bodem en de grondwaterstand. Men kan het gevaar vo
compactie en verslemping verminderen door :
- Een goede ontwatering,
- Handontginning toepassen of een zo voorzichtig mogelijke mac
nale ontginning in de droge tijd, waarbij de vruchtbare hume
bovengrond zoveel mogelijk gespaard blijft. Zie verder hoofd
stuk 5.
Een hoog organisch stof gehalte in de bovengrond handhavend
het inzaaien van gras of andere bodembedekkers direkt na de
ontginning. Hierdoor wordt de bodem ook beschermd tegen de
inslag van regendruppels, In Bijlage 4 wordt een globaal ove
zicht gegeven van de diverse in Suriname gebruikte grassoort
Nadere informatie bij Ir. P. Kerkhoff
.

'

(AdeK Universiteit),

.

b~ De zeer geringe wortelruimte

(zie par. 3,5,).

ontginning zal deze nog verder afnemen, Voor het inplanten va
meeste landbouwgewassen dient er geploegd te worden. Vanwege
zeer geringe struktuurstabiliteit zal dit eerder leiden tot e
een afname dan een toename van de wortelruimte
c, De (zeer)

(Noordam, 1989)

lage waarden voor de luchtcapaciteit (zie par 3,

Voor de meeste gewassen geldt dat een luchtcapaciteit van ten
10

a

15 % noodzakelijk is voor een goed functioneren

tels en dus een goede produktie. Vermoedelijk zullen
nog lager worden wanneer machinale ontginning wordt toegepast
Hoewel er vanuit

ge-gaan wordt dat er voor het inplanten gepl
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al worden is het niet verwa
teit zal toenemen

dat hierdoor de

ei

dit vanwege de zeer geringe struktuurstabili-

teit (Noordam, 1989).
d. De zeer stugge en compacte stofklei ondergrond.
Voor diep wortelende meerjarige gewassen en grassen zal dit vermoedelijk een ernstige beperking vormen: door de hoge mechanische
weerstand die de ondergrond biedt tegen doorworteling zullen de
wortels er niet of s

chts met veel moeite (na enig heen en weer

kronkelen) in weten door te dringen

Dit zal in de praktijk resul-

teren in een ondiepe beworteling, waardoor er een grote droogtegevoeligheid zal optreden. Immers,hoe dieper een gewas kan wortelen, hoe groter de hoevee

id bodemvocht die in de droge periode

ter beschikking zal staan aan het gewas. De droogtegevoeligheid
zal nog verder vergroot.worden door de ondoorlatende ondergrond
die eventuele capillaire opstijging van uit het grondwater in de
droge tijden (en daarmee vochtleverantie aan het gewas) vrijwel
onmogelijk maakt. Dit betekent dat de bodems in langdurige droogteperioden ernstige verdroging van de bovengrond zullen vertonen.
Door de aanwezige hoogteverschillen en de geringe doorlatendheid
van de bodem en het snel dichtslempen van de trenswanden zijn de
mogelijkheden van greppelirrigatie gering. Verder zal een ondiepe
beworteling met zich meebrengen dat er minder voedingsstoffen voor

1

het gewas beschikbaar zullen zijn en er meer concurrentie te verwachten is van ondiep wortelende onkruiden,
e, Die delen van het perceel die gekenmerkt worden door een ondiepe ligging van de compacte stofklei ondergrond ( zie Bijlage
2). zullen mogelijk sterke beperkingen vertonen voor de bewerkbaarheid.
Door machinale ontginning, waarbij een deel van de bovengrond
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mogelijk wordt weggeschoven, komt de ondergrond nog ondieper te
liggen~
f. De {zeer) lage pH (zuurgraad) van de bodem (zie par. 3.4.).
Voor de meeste landbouwgewassen ligt de optimale pH boven de 5,5
Door bekalking kan de pH verhoogd worden tot de optimale waarde
bereikt is. Om de hoeveelheid kalk die nodig is te berekenen, is
bodemchemisch onderzoek nodig. Doordat de kalk in de loop der tijd

0-

uitspoelt dient er na enkele jaren wederom bekalkt te worden.
g. De zeer geringe hoeveelheid voedingsstoffen

die van nature

in de bodem aanwezig is (zie par. 3.4.), alsmede het vrijwel
ontbreken van verweerbare mineralen die voor een eventuele nale
vering van voedingsstoffen zouden kunnen zorgen, brengt met zi
mee dat een hoog bemestingsniveau noodzakelijk is. Bovendien z
door het lage bufferende vermogen voor kunstmest het noodzakel'
zijn om gespreide mestgiften te geven. Dit alles leidt tot hog
kosten.
Op grond van

kan geconcludeerd worden

wanneer wij de bodem van het onderhavige perceel vergelijken
bodems elders in Suriname, deze als weinig geschikt tot(voorlo
ongeschikt voor de meeste landbouwgewassen kan worden beoordee
Met name voor éénjarige gewassen is de bodem vermoedelijk onge
schikt. Mogelijk kunnen door verstandig omgaan met de bodem, d
juiste gewassenkeuze en teeltmaatregelen (bodembedekker, goede
(organische) bemesting, mulching, goede ontwatering etc.) toch
nog redelijke resultaten behaa

worden, met name met meerjarig

gewassen. Dat dit gepaard zal gaan met aanzienlijk hogere kost
(~n vergelijking met andere, geschiktere,surinaamse bodems) za
duidelijk zijn, Aangezien veeteelt (grasland) minder hoge eise
aan de bodem stelt is het perceel hiervoor vermoedelijk weinig
geschikt. Voor zowel de landbouwgewassen als voor
veeteelt geldt dat die delen van het perceel die een
bovengrond en/of een diepere 1 igging van de zeer
klei-ondergrond hebben, vermoedelijk wat geschikter zijn dan d
overige delen

6.3. MOGELIJKHEDEN VOOR FAJALOBI

(lxora macrothyrsa,

Rubiace

In de beschikbare literatuur is vrijwel geen informatie g
vonden. Ook op L.V.V. kon er nauwelijks mondelinge informatie
worden verstrekt. Omdat er geen kwantitatieve gegevens voorha
zijn van aanplantingen van enige omvang op vergelijkbare bode
is het slechts mogelijk enige globale kwalitatieve uitspraken
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doen.

Vermoedelijk gelden voor fajalobi

dezelfde beperkingen,

als welke in par. 6.2. zijn opgesomd. Ten aanzien van de teelt
en de relatie bodem~gewas kunnen de volgende opmerkingen gemaakt
worden
Kleur bloemen donkerrood; er zijn ook andere lxora soorten
(o.a. gele, witte en roze).
- Be wort e 1 in g s d iep te ongeveer 7 0 cm.
-Plantverband 2 x 2 mof minder.
-Groeit redelijk goed op vergelijkbare bodems in Para

(geen opbrengst-

en/of kwaliteitsgegevens bekend).
-Verdraa t enige wateroverlast, maar een goede ontwatering

is van

belang voor een goede produktie,
- De z e e r co mp a c t e s t o f k 1 e i o n d e r g r on d z a 1 v e r moe d e I i j k e e. n e r n s t i g e
belemmering vormen voor een optimale (diepe) doorworteling,

het-

geen betekent dat de plant over een geringer bodemvolume, en dus
minder vocht en voedingsstoffen kan beschikken. Men zou daarom
kunnen experimenteren met enkele dm's hoge plantheuvels.
leidt wel

tot extra onderhoud

Dit

(door het wegspoelen van de grond

is regelmatig aanaarden nodig). Ook kan men denken aan een regelmatig snoeien van de struiken, waardoor deze relatief klein blijven en daardoor een ondieper wortelstelsel zullen ontwikkelen
(Wijngaarde 1990).
-Geadviseerd wordt om te bekijken of het mogelijk is om ±50 cm
brede en 30-50,cm diepe (tot

iets boven de compacte ondergrond)

plantgaten te maken, waarbij het onderste deel
gevuld wordt met een mengsel

van het plantgat

van organische mest, gemalen schelpen

en teruggestort bodemmateriaal. Het bovenste deel

van het plantgat

dient al leen met bodemmateriaal gevuld te worden, dit om te voorkomen dat de jonge wortels direct in kontakt komen met de organische m~st (risico verbranding).
materiaal

(mest)

Door de toevoeging van extra

komt het bodemoppervlak wat hoger te 1 iggen dan

de omgeving, hetgeen juist gunstig

is voor de afwatering. Men

dient er wel voor te waken dat het plantgat niet tot in de ondoorlatende ondergrond reikt, omdat men op deze wijze een verzamelplaats voor neerslagwater ~reëert

(badkuipeffect), die leidt tot

rotting van de wortels en/of sterfte van de plant

1

(Noordam,

1989)

Een andere mogelijkheid is om na het planten regelmatig op
enige afstand van de struiken kippemest toe te dienen. Deze
bevat nml. naast veel voedingsstoffen ook o.a. rijstkaf en
houtkrullen, hetgeen gunstig is voor de struktuurstabiliteit
(Wijngaarde, 1990).
-Vanwege de geringe struktuurstabiliteit van de bodem is het
van

belang de

tussen de struiken goed bedekt te

houden, bij voorkeur met een zodevormende grassoort. Het gras
kan dan periodiek gemaaid worden,
of een lichte rnaaimach
Wel

liefst met de hand

dit om compactie te voorkomen.

het gras een concurrentie vormen voor de fajalobi,

hetgeen grotendeels voorkomen kan worden dooor het gemaaide
gras niet te verwijderen en na voldoende vertering op de
plantheuvels te brengen. Ook kan men denken aan een bodembedekking met zaagsel, rijstkaf of een andere rnulch. Wanneer
deze na enige maanden redelijk verteerd zijn kan dit materiaa
tesamen met het afgespoelde bodemmateriaal gebruikt worden
bij het aanaarden.
Vanwege het feit dat er nauwelijks grootschalige ervaring is
met de teelt van fajalobi op deze bodems en vanwege de in
par. 6,2. opgesomde beperkingen van de bodem, wordt geadviseerd om eerst een proefaanplant van geringe omvang aan te
leggen, waartn geexperimenteerd kan worden met diverse varieten en/of teeltsystemen, Hierbij dient ook o,a, het effekt v
bekalking en de mate en aard van bemesting te worden nagegaa
Geschiktheidsbeoordeling : waarschijnlijk weinig geschikt
tot ongeschikti vermoedelijk zijn de delen van het perceel
een dikke humeuze bovengrond en/of een diepe ligging van de
zeer compacte ondergrond wat geschikter,
6 4, MOGELIJKHEDEN VOOR Yu'\SOESP..• (Renealmia exal ta ta-Z ingiber
In de beschikbare literatuur is er vrijwel geen informa
gevonden, Ook op L,V.V. kon er nauwelijks mondelinge informatie worden verstrekt, Omdat er geen kwantitatieve gegevens
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1
1

1
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1
1
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voorhanden ziJn van aanplanten van enige omvang op vergelijkbare
bodems, is het slechts mogelijk enige globale kwalitatieve u
spraken te doen, Vermoedelijk gelden voor masoesa dezelfde beperkingen als welke in par 6.2. zijn opgesomd. Ten aanzien van
de teelt en de relatie bodem-gewas kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt :
- Tot 2 m hoge struik,
Komt in de Oude Kustvlakte in het wild voor (meestal langs
bosranden en op wat hogere plaatsen). Verder op erven voor
e
~

We

gebruik.
g eisend gewas

) , weinig

- Oppervlakkig wortelstelsel met een bewortel

sdiepte van

40 tot 50 cm,
- Groeit het beste onder lichte schaduw, maar verdraagt vermoedelijk ook de volle zon; goede groei onder enigzins vochtige omstandigheden.
Op het terrein van de Hr. Ferrier (van Hattemweg km 7) is een
±100 m lange dubbele rij masoesa aanwezig.
Geschiktheidsbeoordeling : vermoedelijk weinig geschikt; de delen

1

van het perceel met een dikke humeuze bovengrond en/of een diepe
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geschikter,

ligging van de zeer compacte ondergrond zijn vermoedelijk wat

6.5. MOGELIJKHEDEN VOOR ZWARTE PEPER (Piper Nigrum)
Zover bekend zijn er in Suriname geen zwarte peper aanplanten
van enige omvang. Wel is er in het verleden door o.a. L,V.V. en
CELOS/Universiteit proefaanplanten aangelegd. Deze proeven zijn
echter steeds voortijdig beëindigd, hetgeen echter geenszins
betekent dat peper niet goed zal groeien in Suriname. In andere
landen met vergelijkbare klimaten en bodems als Suriname vertoont peper, mits goed verzorgt, een goede groei. In Bijlage 5
is een samenvatting van de beschikbare ~nte~nationale literatuurgegevens weergegeven, waarin o.a. aan de orde komen:
- Omschrijving landgebruikstype.
- Relatie bodem-gewas.
- Enige bemestingsaspecten.
Ook voor wat de teelt van zwarte peper kan verwezen worden naar
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de in par. 6.2. opgesomde beperkingen van de bodem. Wanneer
wij de in Bijlage 5 besproken relatie bodem-gewas toepassen
op de bodem van het perceel, dan zullen er de volgende beperkingen gelden :
- Aangezien zwarte peper een bewortelingsdiepte van 60 - 90
cm heeft en de zeer compacte stofklei ondergrond vermoedelijk moei

jk of n

doorwortelen is, zal er voor de

landkwaliteit bewortelbare diepte

een sterke beperking

gelden. Door gebruik te maken van enkele dm's hoge plantheuvels kan deze

ing ten de

worden opgeheven. D

leidt wel tot extra kosten (door het wegspoelen van de
grond zal vooral in de eerste jaren vaak aangeaard moeten
worde~.
- Na aanleg van een adequaat functionerend ontwateringssysteem
zal er voor de landkwaliteit zuurstofvoorziening voor de
wortels een matige beperking gelden. Dit van-wege de geringe
luchtcapaciteit, die door compactie nog verder verlaagd kan
worden.-Vanwege het hoge stofgehalte zal er voor de landkwaliteit struktuurstabiliteit een matige tot sterke beperking gelden. Men kan de struktuurstabiliteit, en daarmee het
de weerstand tegen compactie, verhogen door de juiste ontgin-ningswijze toe te passen en door de bodem tussen de peper
zoveel mogelijk bedekt te houden (gras etc.) en/of het bedekken van de bodem met rijstkaf, zaagsel of plantenmulch.
Ook het gebruik van kippemest dat naast voedingsstoffen ook
rijstkaf en/of houtkrullen bevat leidt tot een verhoging
van de struktuurstabiliteit.

- Zwarte peper staat bekend als een gewas met een geringe droogt~
resistentie. Bovendien zal er door de geringe bewortelingsdiepte slechts een geringe hoeveelheid bodemvocht beschikbaar
zijn, waardoor er voor de landkwaliteit vochtvoorziening een
matige tot sterke beperking zal gelden. Door in langdurige
droogteperiodes gebruik te maken van irrigatie (bijv. beregenen) kan deze beperking ten dele worden opgeheven. Wel
leidt dit uiteraard tot hogere kosten.

1

1
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Vanwege de geringe vruchtbaarheid van de bodem zal er voor
de landkwaliteit voorziening van voeding~stoffen een sterke
beperking gelden. Hierdoor is het noodzakelijk te bemesten,

Î

hetgeen uiteraard tot hogere kosten zal leiden. Vanwege de
matige tot sterke beperking voor de landkwaliteit bufferend

Î
Î

1
1

vermogen voor kunstmest zal er bij voorkeur van organische
mest gebruik gemaakt moeten worden. Naast

feit dat bij

dit type mest de voedingsstoffen langzamer

jkomen, zodat

de wortels in staat zijn ze optimaal te benutten,

door

de toevoeging van organische stof de struktuurstabiliteit
verhoogd. In Bijlage 5 wordt een uitgebreid overzicht gegeven
van de diverse vormen van bemesting die internationaal worden
toegepast,
- De bodem van het perceel heeft vermoedelijk een pH (zuurgraad)

1

die tussen de 4,4 en 5,4 ligt. Dit is ruim beneden de optima-
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king voor de landkwaliteit zuurgraad,van de bodem. De pH kan

le waarde van 5,5

à

6,0. Hierdoor geldt er een matige beper-

verhoogd worden door o.a. bekalking met bijv. gemalen schelpen
(gemengd met aarde toedienen in het plantgat), De hoeveelheid
toe te dienen kalk kan berekend worden na bodemchemisch onderzoek (een indicatie van de benodigde hoeveelheid: 3

à

8 ton/ha).

Hierdoor wordt deze beperking dan grotendeels opgeheven. Wel
dient men te bedenken dat dit tot hogere kosten leidt en dat
er na een aantal jaren wederom bekalkt dient te worden.
Op grond van het bovenstaan-de kunnen wij concluderen dat het
perceel vermoedelijk weinig (gunstige delen met dikke humeuze
bovengrond en/of diepe ligging van de ondergrond)
schikt (ongunstige delen)

tot onge-

is voor de teelt van zwarte peper.

Met betrekking tot de teelt wordt verwezen naar de adviezen d
die voor fajalobi zijn gegeven : zie blz. 21 (laatste allinea)
en blz. 22

(eerste twee allinea's)

6.6. MOGELIJKHEDEN VOOR CASHEW (Annacardium occidentale)
Over de teelt van cashew is veel internationale literatuur
voorhanden. In het handboek ,,Cashew'' door Ohler5 (1979) wordt
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een uitstekende samenvatting gegeven van de beschikbare internationale literatuur ; gegevens van meer dan 400 artikels en
boeken zijn hierin verwerkt. Om een idee te krijgen van de
inhoud van het 260 blz. tellende boek is in Bijlage 6 de
inhoudsopgave weergegeven. De belangrijkste eisen en toleranties van cashew m.b.t. de bodem en het klimaat, als-mede
s over een

proef aanplanten

Suriname, zijn samen-

gevat in Bijlage 7.
Ook voor wat de teelt van cashew betreft kan verwezen worden naar de in par
Wanneer wij de

6 2. opgesomde beperkingen van de bodem.
Bijlage 7

sproken relatie bodem-gewas toe-

passen op de bodem van het perceel, dan zullen de volgende
beperkingen -gelden
- De meestal binnen 50 cm aanwezige zeer compacte ondergrond
zal leiden tot een sterke beperking voor de landkwalite
bewortelbare diepte. De penwortel en de andere wortels zullen
niet of slecht veel moeite (gekronkeld) en vertraging de
ondergrond in weten te dringen, hetgeen zal leiden tot een
geringer bodemvolume (en dus vocht en voedingsstoffen) dat
per boom aanwezig is, hetgeen vermoedelijk tot lage proJkties zal leiden.
- Door de geringe bewortelingsdiepte zal het vochtbergend
vermogen van de bodem relatief gering zijn, zodat er voor
de landkwaliteit vochtvoórziening

een matige tot sterke

beperking zal gelden, Ook zal er in droge perioden door de
aanwezigheid van de zeer compacte ondergrond niet of nauwelijks capillaire opstijging kunnen plaatsvinden.
- Onder de huidige omstandigheden geldt er voor de
zuurstofvoorziening voor de wortels

landkwalitei

een zeer sterke beperking.

Na aanleg van een adequaat ontwateringssysteem zal

vermoedel jk

een matige beperking gelden, dit vanwege de geringe luchtcapaci
teit, die door compactie nog verder verlaagd kan worden.
- Voor de

landkwaliteit zuurgraad van de\ bodem zal een matige

tot sterke beperking Qelden, dit vanwege de
de bodem.

(zeer)

lage pH van

Door bekalking ~et gemalen schelpen of door bemesting
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met een pH-verhogende meststof kan deze beperking.

Dit

leidt

uiteraard tot hogere kosten.
- Door het

lage bufferende vermogen voor kunstmest zal er een

matige beperking gelden voor de landkwaliteit voorziening van
voedingsstoffen. Men kan het bufferende vermogen voor kunstmest
vergroten door

toevoeging van organische stof aan de bodem

(organische mest, mulch), waardoor deze beperking grotendeels
komt

te vervallen.

Ook dit

leidt tot hogere kosten.

- Vanwege het zeer hoge stof-% van de bovengrond geldt vermoede! ijk een

sterke beperking voor de

landkwaliteit struktuurstabiliteit

Door toevoeging van organische stof kan de struktuurstabi l iteit
en~gzins verhoogd worden.
Geschiktheidsbeoordeling: vermoedelijk weinig geschikt.
·Naast de beoordeling van de bodemeigenschappen dient voor

cashew zeker ook het surinaamse klimaat beoordeeld te worden.
Vanwege de hoge relatieve vochtigheid gedurende het gehele
jaar1 en vooral vanwege het feit dat de droge tijden relatief
kort (resp. ±2 en 3 maanden) duren en weinig uitgesproken
zijn, is het verwachtbaar dat door slechte bloei, voortijdige
vruchtval en vruchtrotting de produkties (zeer) laag zullen
zijn.
Tot slot kan m.b.t. de teelt verwezen worden naar de adviezen die voor fajalobi zijn gegeven: zie blz. 21 (laatste allinea)
en blz. 22

(eerste twee allinea's)

6.7. MOGELIJKHEDEN VOOR VEETEELT (RUNDEREN).

Voor de relatie bodem-gewas wordt verwezen naar Bijlage 8.,
waarin een voorlopige landgeschiktheidsclassificatie wordt
gepresenteerd. Hierin worden deels gebaseerd op aannames, deels
op grond van praktijkgegevens, kriteria en waarderingen gegeven aan de hand waarvan men de geschiktheid van een bepaalde
bodem voor veeteelt (grasland) kan afleiden. Ook voor veeteelt

1
1

kan verwezen worden naar de in par. 6.2, opgesomde beperkingen van de bodem. Wanneer wij de landgeschiktheidsclassificatie toepassen op de bodem van het perceel, dan zullen

er de volgende beperkingen gelden :
- Afhankelijk van de diepte waarop de zeer compacte stofklei
ondergrond voorkomt zal er een matige tot sterke beperking geld
voor de landkwaliteit bewortelbare diepte . De hoge mechanische
weerstand en de zeer geringe wortelruimte zullen er toe leiden
dat de graswortels niet of nauwelijks in de ondergrond zullen
dringen.
- Door de geringe bewortelingsdiepte zal er voor de landkwaliteit vochtvoorziening een matige beperking gelden
eft het gras s

de beschikk

In droge

over een

hoeveelheid bodemvocht. Vanwege de geringe doorlatendheid van
de ondergrond zal er in droge perioden weinig of geen capillair
opstijging kunnen plaatsvinden.
~Door de lage waarden voor de luchtcapaciteit (die door machina
ontginning nog lager kunnen worden zal er een matige beperking
gelden voor de landkwaliteit

Zuurstofvoorziening van de wortels

Door te ploegen zal de luchtcapaciteit eerder verlaagd dan
verhoogd worden,
- Vanwege de geringe hoeveelheid voedingsstoffen die zich van
nature in de bodem bevinden z 1 er een sterke beperking gelden
voor de landkwaliteit ~?rzienin9: voedingsstoffen. Het zal dus
nodig zijn om te bemesten, Voor de landkwaliteit Bufferend ver~
ID.Qgen voor kunstmest geldt een matige tot sterke beperking,
- Aangezien de meeste grassen vermoedelijk een optimale groei
vertonen bij een pH van

s,s

of hoger, geldt er voor de land-

kwaliteit ~graad van de bodem een matige beperking. Door te
bekalken wordt deze beperking grotendeels opgeheven, uiteraard
leidt dit tot hogere kosten,
~

Vanwege de zeer lage struktuurstabiliteit, met name onder

natte omstandigheden, zal er een sterke beperking gelden voor
de landkwa.liteit weerstand tegen verdichting en vertrapping
Door een zeer goede ontwatering, het op stal houden van het
vee in de regentijden en door een goede zode-vormende grassoort
te kiezen kan het risico van verdichting en vertrapping sterk
worden verkleind,

9

- Ten aanzien van de landkwaliteit aanwezigheid van drinkwater
wordt aangenomen dat er drinkputten voor het vee gegraven zullen
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worden, waarin zich het neerslagwater kan verzamelen. Wel dient
men te bedenken dat in de droge tijden het grondwater op meer
dan 3 meter -maaiveld kan zitten. Ook kan gedacht worden aan
het benutten van de erosiegeulen.
- Ten aanzien van de landkwaliteit regenschade aan het vee
aangenomen dat er voldoende faciliteiten worden
door het vee tijdens

, waar-

kan schuilen.

wordt dat het perceel goed ontwaterd zal worden
waardoor er voor de landkwaliteit berijdbaarheid en toegankelijkheid geen beperking zal gelden, Wel is het in verband met
de geringe struktuurstabiliteit van belang om het land in de
regentijden zo min mogelijk te berijden.
- Vanwege de uniformiteit van de bodemgesteldheid geldt er
geen beperking voor de landkwaliteit vrijheid van verkaveling.

1

- Vanwege de hoge ligging wordt aangenomen dat er voor de landkwaliteit afwezigheid van natuurlijke overstroming geen beper7

1

king zal gelden,
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
het,perceel weinig geschikt is voor veeteelt. Mogelijk zijn de
delen met een dikke humeuze bovengrond en/of een diepe ligging
van de ondergrond wat geschikter,
Veel zal afhangen van de keuze van de juiste grassoort,
In Bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste,
in Suriname voorkomende grassoorten en hun relatie,tot bodemtype en ontwatering. Voor nadere informatie kan men zich wenden
tot Ir, P I Kerkhoff (AdeK Uni ver si tei t, tel. 65558) .•
In droogteperioden zal de grasproduktie sterk dalen; men kan
dit ondervangen door in de natte perioden gras te maaien/snijden
en het in te kuilen,
Ook de aanwezigheid van voldoende schaduw is van groot belang.
voor een goede veeproduktie. Bij de ontginning kunnen er schaduwbomen gespaard worden. Daarnaast kunnen eenvoudige construkties

1

- 30 I

met golf- of pinadaken worden opgezet.
Het roteren v an het vee van weide naar weide is zeer belang
rijk. Dit geeft het afgegraasde gras de gelegenheid om zich te
herstellen, terwijl vertrapping van de bovengrond meer in de
hand kan worden gehouden door bijv. in natte perioden het vee
te verplaatsen naar de wat hoger (=droger) gelegen weiden.
6 , 8. MOGELIJKHEDEN VOOR DE VARKENSTEELT
Hiervan is slechts bekend dat de huisvesting van de varkens
als eis aan de bodem stelt d at deze goed ontwaterd dient te
zijn . Bij voorkeur moeten er hokken met flauw hellende vloeren
(van cement) gebouwd te worden , zodat de mest efficiënt via
goten kan worderi afgevoerd. De mest kan men gebruiken voor de
produktie van biogas of benutten in eventuele aanplanten van
voedergewassen.
6,9. MOGELIJKHEDEN VOOR DE SCHAPENTEELT.

Uit de literatuur en uit mondelinge mededelingen (Migoen,
1990) blijkt dat hiervoor hetzelfde geldt als voor veeteelt
(zi e par" 6.7 , ), met dien verstand e dat een goede ontwatering
absoluut noodzakelijk is; s chapen hebben een voortdurend droog
weiland nodig; wateroverlast is zeer schadelijk (ziekten etc ,}.
Vanwege de vermoedelijk wat geringere druk die door de schapenhoeven per cm 2 wordt uitgeoefend , za.l de beperking vo or de land
kwaliteit weerstand tegen verdichting en vertrapping minder
sterk zijn,
Verder is het van groot belang dat de pchapen plaatsen hebben waar zij kunnen schuilen bij regeri; tijdens langdurige rege
perioden is het beter ze op stal te houden,
Er z±jn in Suriname weinig voorbeelden van grootscha lige
schapenteelt, Gebeco te kopieweg heeft ±200 schapen,
Verdere informatie ka,n verkregen worden bij de Hr . S , Migoen
Les (L , V: V, tel , 79329/78351} ,
Literatuur : F ~A, O,, (1985), Migoen (1985 en 1987), Min, van
L ,V,V ,

(19

) , Ruinard (19

) en Tjien Fooh (198
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GLOSSAR UM.
ALUM N!UMVERZADIGING

=

hoevee he d verwisselbaar gebonden A
Som verwisselbaar Al +H+K+Ca+Mg+Na

BESCHIKBAAR BODEMVOCHT= aantal mm's vocht dat

x10

in de bodem wordt

vastgehouden tegen de zwaartekracht en dat beschikbaar is
voor de plant = vochtcapaciteit x bewortel ingsdiepte.
BESCHIKBAAR FOSFAAT= hoeveelheid fosfaat

plant beschikbaar is.

e

in ppm die voor de

est van het fosfaat

of bevindt zich in organische

is gefixeerd

erbindingen).

BODEMEROSIE= Het wegspoelen van bodemmateriaal door oppervlakkig afstromend neerslagwater, waarbij op den duur diepe
geu en kunnen ontstaan. Het treedt op wanneer de neers agintensiteit groter is dan de infiltratiecapaciteit.
BUFFEREND VERMOGEN- VOOR KUNSTMEST= C.E.C.-effektief = som
Na+K+Ca+Mg+Al+H die verwisselbaar gebonden

is aan het adsorp

tiecomplex = maat voor de hoeveelheid meststoffen die door
de bodemdeeltjes kunnen worden vastgehouden en zodoende behoed kunnen worden voor uitspoeling.
COLLUVIUM== materiaal dat aan de voet van een helling akkumuleert
en aangevoerd wordt door oppervlakkige afspoeling

(bodemerosi

Omdat in eerste instantie de humeuze bovengrond wegspoelt zal
het colluvium materiaal vaak humeus zijn en een donkere kleur
bezitten.
COMPACTIE = compactie treedt op wanneer de door een voertuig, ma
2
ine, dierenpoot of mensenvoet uitgeoefende druk (per cm ) gr
is dan de interne weerstand van de bodem ter plaatse. Deze in
ne weerstand wordt ook wel aangeduid met struktuurstabll itei
(zie aldaar). Compact ie leidt tot een afname van de hoeveelh
macro-, mesoporien, de wortelruimte, de luchtcapaciteit end
doorlatendheid en tot een toename van de mechanische weersta
tegen doorwortel ing.
DEPRESSIE= een alzijdig gesloten laagte.
DOORLATENDHEID= de hoeveelheid water

die per etmaal een

standaard doorsnede van de bodem passeert
kan zowel
als

(m/etmaal). Bepal in

in het veld (stijgbuis- en omgekeerde boorgatenmeth

in het laboratorium bepaald worden.

Dit is dus een intern

eigenschap van het bodemprofiel. Slecht doorlatende lagen in
bodemprofiel

kunnen

waterspiegel).

leiden tot waterstagnatie (schijngrond-

1
1
1
1
1

EROSIEGEUL = In de

laatste

ijstijd ,,erd Sur name gekenmerkt door

een droger kl maat, met een schaarse re vegetatie
daardoor een sterke oppervlakkige afspoel ing.
geleid dat er brede en diepe erosiegeulen

(savanne) en

Dit heeft er toe

in het

landschap ge-

vormd werden.
FLANK= hel 1 ing.
INDRINGINGSWEERSTAND = de weerstand die een metalen pen ondervindt
2
wanneer deze in de bodem wordt geduwd. (kg/cm ). EQn hoge
waarde betikent dat de plantenwortels veel weerstand ondervinden. Meting m.b.v.

a
1
1
1

1
1
1

penetrometer.

INFlLTRATIECAPAC TEIT = hoeveelheid water die per tijdseenheid
in de bodem Kan dringen

(mm/uur).

met toenemende vochtgehalten af.

In het algemeen neemt deze
Meting geschiedt m.b.v.

grote

metalen cilinders die op het bodemoppervlak worden geplaatst
en vervolgens tot een bepaalde hoogte met water worden gevuld.
Bedacht dient te worden dat een groot deel
dringende vocht

van het

in de bodem

lateraal wordt afgevoerd door de humeuze bo-

vengrond naar de trenzen en kreken.
KAWFOETOES = enkele dm's hoge en brede bulten, die aangetroffen
worden op de overgang van hogere, drogere terreindelen naar
zwampen en karakteristiek zijn voor plaatsen waar

in de regen-

tijden een waterlaag van enkele dm's op het terrein staat.
In dergelijke perioden zullen de bodemdieren
naar de wat hogere plekken

(wormen etc.)

in het terrein vluchten, waarbij

ze deze met hun uitwerpselen ophogen. Aangezien kawfoetoes ook
op plaatsen zonder menselijke invloed worden aangetroffen
(bijv.

Sipilawini

savanne)

duidt erop dat koeien weinig of

niet met het ontstaan van dit microrel i~f te maken hebben.

1

LANDKWALITEIT = een complexe hoedanigheid van

land, die op speci-

fieke wijze invloed uitoefent op de geschiktheid van

land voor

een specifiek landgebruik (F.A.O., 1976).
door zijn specifieke geologische
LANDSCHAP= Een gebied dat

1

gesteldheid morfologisch een eenheid vormt, welke gekenmerkt
wordt door een specifieke gesteente-samenstelling, en een
variatie in bodem en ve~etatie, welke typisch

is voor dit gebied.

VERSLEMPING = het dichtslaan van de bovengrond, als gevolg avan het inslaan van
de regendruppels op een kaal bodemoppervlak; Dit leidt tot een sterke af-

1

name van de infiltratiecapaciteit en daardoor tot een toename van de
kans op bodemerosie

LUCHT CAP/\ C I TE I T = v o l . % po r i en g roter dan O , 0 3 mm , over- een k o
met het trajekt tussen pF Oen 2,0. Wanneer na een period
van regen de bodem "uitgelekt"

is

(overtol 1 ig water

het grondwater), zullen de grotere porien
met

lucht gevuld zijn.

(groter dan 0,0

De bodem is dan op veldcapaciteit.

N.S.P. = Normaal Surinaams Pei 1 = gemiddeld zeeniveau

in de m·

van de Suriname Rivier in 1956.
OEVERWAL

=

enkele tientallen tot honderden meter brede, enkel

dm's tot m's hoge,

langgerekte

gedeelten van de riv ervl

die landinwaarts begrensd worden door lagere terreindelen
kommen).

De oever allen ontstaa

doordat bij

hoge waterst

van de rivier de gehele riviervlakte overstroomt, waarbij
,sus pens i_g_,·
l a n g s d e r i. v i e r h e t me e s t e e n h e t g r o f s t 'êvm aTer i a a l s e d i m
PEGASSE

=

Akkumulatie van afgestorven plantenresten op de bod

van zwampen, veroorzaakt door de sterk vertraagde omzetti
(mineralisatie) van organische stof onder water
gebrek).

(zuurstof

Samengeperste pegasse wordt aangeduidt met veen.

PLATEAU= Hooggelegen terre indeel

dat aan alle zijden door hel

naar beneden wordt begrensd.
PROFIELKUIL = Kuil

van 1 x 1,5 men ±1,2 m diep die door bode

digen volgens bep:-aalde normen

(F.A.Q.

Guidelines for Soil

Profile Description) wordt beschreven.
STRUKTUURSTABILITEIT = mate van weerstand van de bodemstruktu
elementen tegen deformatie.
laag

ijzer-%,

Een hoog vocht-%,

silt-% ene

klei-% en kalk-% alsmede voor kleigronden

een lage waarde voor de aluminiumverzadiging gaan gepaard
een geringe struktuurstabi l iteit.
T.E.B. = hoeveelheid Na+K+Ca+Mg die verwisselbaar aan het ads
tiecomplex gebonden zitten.= maat voor de hoeveelheid die
voedingstoffen die de bodem bevat.
VOCHTCAPACITEIT = vol.% porien tussen 0,03 en 0,0002 mm groot
overeenkomend met pF 2,0 - 4,2.
WORTELRUIMTE = vol.% porien groter dan 0, 18 mm= mesoporien.
IJSTIJD =glaciaal = in N-Amerika,

Europa en Noord Azie opgetr

koudere periode met sterke uitbreiding van gletsjers en
In Suriname en andere tropische gebieden overeenkomend me
drogere periode (savanneklimaat)
ZUURGRAAD= pH= -log9(H+)== maat voor de hoeveelheid zuur di
de bodem bevat.

Een

lage pH betekent een zure bodem.
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GEDEEL TE SE MI- DETA I L BODEMKAART COROPINA (Edelman en Kartoredj o , 1978).
(Schaal 1 ; 40 . 000 1
! =ligging perceel
Legenda : zie volende blz.)

!

,i ,

'

.

LANDSCHAP
LANDSCHAPSELEMENT
LANDSCHAPSSUBELEMENT

BODEMS

PARA OF OUDE ZEEKLEI LANDSCHAP
!.Opgevulde erosiegeulen c=J
1.1. 0everwallen
1.1.1, Zeer slecht gedraineerde opper
(bijna) gerijpte (stof)klei
1.2.Platen
1.2.1. Zeer slecht gedraineerde oppervlakkig gerijpte (stof)klei
1.2.2. Zeer slecht gedraineerde bijna ,
tot half gerijpte (stof)klei
1.2.3. Zeer slecht gedraineerde bijna
ongerijpte tot half gerijpte
(stof)klei
1,2.4 . Zeer slecht gedra ineerd
(kleiig) veen
1,2,5. Complex van 1.2.2. en 1.2.3.
2 , Schollen
c:=:J
2 ,1. Plateaus
Hogere delen
(zonder kawfoetoes)

2,1 ,1, Onvolkomen tot slecht
gedraineerde(zware) stofleem
op zeer compacte sterk
gevlekte stofklei
2,1 , 2, Idem 2 ,1.1,, zeer slecht
gedraineerd

Lagere delen
(met kawfoetoes)
•-------------------➔
2 , 2.Flanken
2 , 2 ,l, Idem 2 .1. 2.
(met kawfoetoes)
2 , 2 , 2 , Idem 2 ,1. 2 ., met dikke
humeuz~ bovengrond
2,2,3, Comple~ van 2.2.1, en 2.2.2.

N.B. voor uitleg textuurklassen (stofklei etc.~; zie Bijlage 3 ,

------------------Humeuze·l:x::>vengrond

2

LENGTEPROFIEL MIDDENLIJN (schaal 1;10.000 horizon
1 en 1;100 vertikaal
.
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LAGE 3

Werkwijze

TEXTUURDR EHOE .
van een bodemmonster worden de gewi

teriaa1 tussen 2 en 0~
en 0~

en

e

De som van deze percen

mm)

teriaa1 tussen

stof

s

raagt

{bijv. zware leem) het betreffende

1

o.

ter aal kleiner

Id

van

00

textuurdriehoek kunnen we nu aflezen in ve1

'
'

zand

L~.~•Lu•u•

ster valt.

asse

BIJLAGE 4

OliSSOOR'r I GROlfDSOOH Elf WADRHIJISHOUDING

De voorkeursgebieden ziJn gearceerd,
de tolerantiegebieden gestippeld

1
1

Grondsoort
zwaar
licht

>
UITSLUITEND VOOR BEWEIDING

•
•
•
•
•Il
Il
Il

BEScmIT!GRAS
COEBITIGRAS

LOEKOENTOE
"STAR GRASSTABltERGR.A.S

7IBifiGRAS
WATRRPA!{GO J_,_~

VOOR :BEWEIDING fu"i ALS ~IJGR/~~
CCNGOGzU.S

3IJ 3~ûEIDI~G

CO!iGûGRJ..S ÄLS SNIJGRILS

GAllBAGBAS BLT BEREIDING

G.OJfflAGRAS ALS SNIJGRAS

Gffi.NEAGRAS BIJ .BEfiBIDING
GUI:h""EAGRAS ALS SNIJGRAS

'Il
Il
Il

Il
1

PAARDEGRAS BIJ BEWEIDING

PAARDEGRAS ALS SNIJGRAS
SCHAPEGRAS BIJ BEWEIDING

SCHAPEGRAS ALS SNIJGP..AS
UITSLUITEND ALS SNIJGRAS
GUATEMALAGRAS
OLIFAMTSGRAS

1

~
l

PA.ru..GRAS

klei

leem

zand

'locht in de bodem.
venadigà
droog

v:eel

matig

weinig

BIJLAGE 4
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Beschuitgras (Axonopus comnressus)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

'1
1
1

Inheemse bladrijke zodevormer" Komt voor op vochtige doch
goed doorlatende gronden, die rijk zijn aan organisch
materiaal" Kan uitstekend tegen standbeweiding, doch bezit
matige gre.sproductie" Wordt ook veel als ga.zongra.s gebnrikt"
Dierproductie redelijk"

Coebitigras (Brachiaria sp,'

299498)

Geïmporteerde bladrijke zodevormer voor de goed doorlatende
zandgronden, met name in de oude kustvlakte en het binnenland.
Kan goed tegen droogte en standbeweiding en levert een matige
gre.sproductie. Vindt veel toepassing op de zure binnenlandse
gronden. Dierprodu.ctie redelijk.
(Iscbaemum "'imorense)

Lo

Geï~porteerd weidegras voor vochtig en drassig terrein" Groeit
uits~ekend op leem- en kleigronden en is daar baast niet uit
~e roeien. Kan w.tstekend ~egen beweiding. Vooral op kleigrond
wordt di-ç gras, indien in een oud &i;adium, minder vlot gegeten.
Geeft een goede grasopbrengst, doch matige dierproductie.

•s

a

gre.ss" ( ,:nodon nlemfuensis)

Geïmporteerd weidegras met een redelijke productie. Gescnikt
vooT goed ontwaterde zand- en leemgronden met voldoende vruchtoaarheid. Is goed bestand tegen beweiding, doch vergt goede
verzorging"
Tannergras (Brachiaria radicans)

Groeit agressief en slw.t goed. Kan een goede vervanger ziJn
voor loekoentoe, doch de voederwaarde lijkt nog lager. Kan
rode urine veroorzaken tengevolge van afscheiding van rode
kleurstof in de urine. Levert goede grasopbrengst, doch zeer
matige dierproductie.
Tibitigras (Brachiaria hum.idicola)
Geïmporteerd weidegras voor goed ontwaterde zand- en leemgronden,
ook de arme zure- gronden in het binnenland" Is tot nu toe op
beperkte schaal gebru.ikt (o.a. r,,n het 11eebedri.jf l'ibi ti) ,a:n tevert

BIJLAGE 4
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1
1
1
1
1
1

redelijke productie. Vormt een dicht gesloten grasmat waar
vrijwel geen onkruid tussenkomt.
Wate pangola (Digitaria swazi andensis)
Geïmporteerde pangolasoort en goed weidegras voor de zandige
leem- en lemige zandgronden, mits niet te droog. Groeit minder
...
agressief maar kan uitstekend tegen beweiding. Kan goed tegen
wateroverlast doch produceert dan weinig. Levert matige grasproductie en redelijke dierproductie.
Co gogras (Brachiaria ruziz.1.ensis)
Geïmporteerde voedzame grassoort met matige uitlopervorming.
Kan slecht tegen droogte en wateroverlast, en vereist zandige
grond rijk a.a:n organisch materiaal. Kan redelijk tegen bew~iding
en geeft een redelijke grasproductie. Dierproductie redelijk.
Gambagras (Androuogon gaya.nus)

1

Geimporteerde pollenvormer die ca. ~ m noog wordt" Is tot nog
~oe op beperkte se.na.al gebruikt (u.a. op het veebedrijf Tibiti)
en levert redeliJke productie. Wordt gued opgenomen door het
vee en vertoont een suelie nergroei. Gesc.nikt voor onze arme
zure goed ontwaterde zandgronden.
Gui.neagras ( Panicum

1
Il

manm:um)

Geïmporteerde pollenvormer die als weidegras en als snijgras
kan worden gebruikt. Kan goed tegen droogte en groeit op de
zandgronden" Er is met dit gras nog niet veel ervaring opgedaan"
Bag niet worden verward met de in het kustgebied voorkomende
varië~eit van d~ze soort, weike als weide- en sni.jgras weinig
waarde heeft,.'
Paardegra.s (Echinochloa polystach:ya)

Il
Il
IJ
Il

Inheems fors groeiend gras voor drassige en natte leem- en
kleigronden. Groeit zelfs in water van 2 m diep. Geeft bij
maaien zeer hoge opbrengsten, doch rl:B.n siechts voorzichtige
beweiding doorstaan. Geeft ~en redelijkf' lierprodnctie"

- 4 -

Schapeg

s (Brachiaria decumbens)

Geïmporteerd weidegras dat weinig uitlopers vormt~ Is momenteel
het beste gras voor de hoog gelegen zandige gronden. Groeit
agressief en kan redelijk tegen beweiding. Geeft een goede
grasopbrengst en redeljjke dierproductie bij bemesting.' Indien
niet wordt bemest is de dierproductie matig.
Guateinalagras, ook wel hondurasgras genoemd (Tripsacum laxwn)
Geïmporteerd snijgras dat in pollen groeit op de lichtere
grondsoorten met een redelijke vochtvoorziening, ook op de
armere gronden. Geeft een matige grasopbrengst en redelijke
dierproductie.
Olifant gras (Pennisetum purpureuml
Geimporteerd snijgras dat in pollen groeit en ook wel licht
beweid kan worden. Vereist hoog gelegen, humusrijke doorlatende
grond. Is in staat tot zeer hoge opbrengsten, heeft een goede
voederwaarde en levert een goede dierproductie@
Pe.ragras {Brachiaria purpurascens)

Inheems gras voor vooral de vochtige kleigronden. Kan licht
worden beweid. Opbrengst is hoog, doch lager dan van paardegras.
Geeft een redelijke dierproductie~

'
'
'IJ
1

'

De in dit s1.encil vermelde in.formatie is ontleend asn een nog
te verschijnen 3.rtikel van H.·c. Alvares in ELDORAOO.

J,,
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1
1
1

1
1
1

BIJ AGE

8

3. O:MSCHRIJVING VAN 5ET LJ\J'TDGE3RL:Ii(3r::1YPE PEPE? ( PIP:::R rHGRU! ::., .
Zwarte en witte peper zi

speceriJen die worden bereid uit

de vruchten van de ffieerjarige peper klimplant. Zwarte peper bestaat
1-.1it de gedroogde vruchten; bi· witte peper is, na d....-r-oging, de schil
·er-:.ájderd (25, p. 2

~antal tee~twijzen te onder-

1

:n~ensief (intensieve gewas

3,an kapitsal en

).

a&'1tal teel

1

1

1
1
1

1

'

1

1

1

5

::1.oor-

(3arawak),
3razilië en I.:1iia
slechts op experil:'.entele scl1aal ver·oou.-wd.
Grootte van de plantages: geen gege'"'tens Q"1rer ge-von:len, _,_Te:r!:2oedeli

maximaal enkele hectares.
3odemtypen waaroD neper het beste ;;::-oei t: hierop wordt in hoo:::ist0..".: L.
nader ingegaan.
Cultivars: Wilde peper ( 1 tot 1') r.: :-.oge klimplant) -.·ertoont e..a2.z2-er:lijke variaties; er zijn een klein aantal cultivars geselecteerd op
grond van hun aanpassings·,ce~oge:1 e.s, de bode'"', klir.-,aat, weersta.11.d
tegen voet.rot en geli
p. 2 19) • In 22 (par. 2 , o.
In 1h (p.

l

vs, e.:~rijping van de vruchten (25,

3 i :.ro rden een aant ai cul ti va:rs besproken.

17-19) worden evenee:r1s a&---i aantal cultivars besproken, waar-

bij tevens in eec ·c.a·cel de
el..1.ç_aar worden

taten van rassen!~

rengs ten en k,rnli tatieve aspecten r:::et

BI

1

1

1
1

AGE
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Vermeerdering: op vegetatieve WlJZe door middel van eindstekken van
1 à 2 jaar oude planten, die 6 tot 8 weken in de kwekerij verblijven
om vervolgens geplant te worden. In 17 (p.
25 (p. 220), 2 (p. 3), 22 (par.

69), 13

(p.

444

en

446),

1, p. 5 en 6 en par. 2, p. 4), 14

(p. 21-22) en 26 (p. 2 en 3) wordt hierop in detail ingegaan.
?lantperiode: in c1e
inplanten

"Y'P JOY',
.

~

T

~

_:: ,'~ 8Y'\
~

, cnse-veer L :21aa...11den na het eventuele

s chafü1wb omen ( 17

'13..;.'l

p.

69) .
Yan

1

+ 50 cm in :i:;,.::rs~_:.ede e:=l enkele iecimeters
perex:perimenten in SurinB.I!:.e werd er gepl&7lt in een

'-ia.Il

30

X

30 cm dat voor de helft set stalmest en voor de res-:: met aarde ·,;erd
gevuld ( 17, p.

) . In Sarawa.11:. en Bangka wordt er

de

aarde (zie ook par. 5.5 ; zie verder 14 (p. 23). Verder zal in vla.11:.ke,
laaggelegen gebieden, zoals ,de Surinaamse kustvla'.,cte, een goed beddensysteem noodza.keli

1
1
1

Zl

Plantverband: er komen overwegend vierkantsverbanden voor :eet afstanden van 2 à 2, 5 m. In een proef te Sarawa.'k (Maleisië) werden bi.J een

p.

447).

Ook voor Surina:c.e wordt een dergelijk plantverba...--id geadviseerd

(2, p. 4).

1

Schaduw: volwassen peper kan zowel in de volle zon als onder (gedeelte-

1
1
1
1
1

Jonge peper een ta.n:elijk intensieve beschaduwing nodig heeft, maar dat

1

lijke) schaduw geteeld worden. In het algemeen kan gesteld worden dat

in de+

8

weken na het planten de schaduw geleidelijk verwijderd kan

worden (25, p. 220). Wanneer er zonder schaduw wordt geplant, zal er
een :minder goede groei tot stand komen (ranken verzwa.k...~en, snelle fysiologische veroudering) (2, p. 4). Of er tijdens de verdere groei va.ri
de peper beschaduwd moet worden is nog steeds een discussiepunt. In
het algemeen kan gesteJ.d worden dat in dit stadium teveel schaduw de
bloei en

'T.

s chaduwiug ,~oegepast

schaduw,

,e:'lt. In Indonesië wordt er overwegend geen bein India en Sri Lanka in het algemeen lichte

BIJLAGE 5
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Als één van de voordelen van beschaduwing wordt aangegeven dat de
bodem er koel door blijft en dat er uitdroging van de wortels door
wordt voorkomen, dit kan echter ook door :mulching bereikt worden
(26, p. 4). Indien er toch van (lichte) schaduw gebruik wordt gemaakt, kan men dit op 2 manieren doen:
a. door het onderbossen (kappen en branden) van de aanwezige primaire of secundaire bosvegetatie (26, p. 4);
b. het inplanten van speciale schad1rwbomen die al dan niet dienst

doen als levende steun. Hierbij kan gedacht worden aan een plantafstand van

7

à 10 m en aan de volgende soorten: Eevea (rubber) ,

~~offiemama ; :~, :p" 6), Leucaena ( 23, p" 5) ~ ~tlel dient men op te

passen dat er niet teveel wortelconcurrentie met de peper plaatsvindt.
Voor beide manieren geldt dat het noodzakelijk is om de schaduwbomen
periodiek te snoeien, opdat de schaduw niet te zwaar wordt.
Tenslotte kan opgemerkt worden dat de volwassen peperstruiken elkaar
ook nog aanzienlijk zullen beschaduwen (26, p. 4).
Steun: aangezien peper een klimplant is, is het noodzakelijk peper
op te laten groeien en ook op te binden tegen een steun. Er worden
diverse soorten steun onderscheiden:
a. levende steun: hierbij kan gebruik -worden gemaakt van de al reeds
aanwezige vegetatie of van speciaal geplante boom.soorten, die tevens dienst doen als schaduwbomen. In het laatste geval gaat de
voorkeur uit naar soorten met een ruwe bast, die niet te dik worden, diep wortelen (i.v.m. concurrentie) en, indien :mogelijk, een
leguminoos (i.v.m. stikstofvoorziening) zijn (12, p. 6). In 14
(p. 22) worden een aantal soorten opgenoemd die hiervoor in aanmerking komen.
b. dode steun: (hard) hout (bijv. Walaba) of beton.
In 7 (p. 576) -wordt aangegeven dat de opbrengsten van peper met levende steun aanzienlijk lager zijn, misschien deels door wortelcompetitie
en deels door een afname in de vruchtzetting als gevolg van de beschaduwing.

1
1
1
1
1
1

Il
Il
Il
Il
1
Il
Il
Il

Il
Il
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Onderhoud van de peuerolant: in het algemeen worden gedurende de eerste 2 jaar de bloeiwijzen verwijderd, hierdoor wordt een krachtige
vegetatieve groei bevorderd. Indien men dit niet doet treedt er een
vertraagde vegetatieve groei op, gepaard met een snelle veroudering,
aangezien de planten te vroeg met een fysiologisch veeleisend proces
worden belast (2, p.

6).

Verder dient de peperplant regelmatig gesnoeid te worden, zowel in
de breedte als in de hoogte. In het algemeen wordt er naar een cylin.dervorm met een hoogte van

.:!=_

4 m en een doorsnede

van .:!=_

1,5 m gestreefd

( 13, p. 442). Gedetailleerde informatie hierover woYd"S gegeven in 2
(p. 5), 26 (p. î), 6 (p. 522), 22 (par. 3, p. 2) en

JJ.

p. 22}.

Onkruidbestrijding: hierbij kan o.a. gebruik worden gemaakt van herbiciden (25, p. 22î). In 2 (p. 4) wordt geadviseerd om

in

een straal

van 50 cm rondom de plant, gedurende het eerste hal:fjaar, met de hand
te wieden, daarna met de hom,er. Buiten deze 50 cm kan gebruik worden

gemaakt van een cirkelmaaier. Het gewiede onkruid kan dienst doen als
mulch.
Bloei-vruchtzetting-afrijuing-oogst: de vorming van de bloeiwijzen
duurt 5-6 maanden ( 2, p. 6) , waarna de bloei plaatsvindt, voornamelijk
in de regentijden (in Suriname: december/januari en mei/juni).
Na de bloei vindt de vruchtzetting plaats en vormt zich een + 10 cm
lange tros met soms 100 of meer vruchten van 4 tot 6 mm grootte ( 12,
p. 4). De vruchtzetting kan van jaar tot ja.ar variëren; sterke droogte gedurende de bloei en bes tui ving kunnen een effectieve bevruchting
belemmeren; ook hevige slagregens zijn ongunstig (22" par. 1, p. 5).
In het algemeen duurt het 3-9 maanden (6 maanden volgens 14, p. 26 en

4 maanden volgens 12, p. 44ï) voordat de vruchten rijp (maar nog overwegend groen) zijn. Wanneer de eerste rode vruchten zich vertonen,
wordt de gehele tros geoogst ( de andere vruchten zijn dan nog geel of
groen) (25, p. 221). Zoals als eerder opgemerkt, worden gedurende de
eerste 2 jaar de bloeiwijzen verwijderd; het tijdstip vaarop men hiermee ophoudt kan zodanig gekozen worden dat de afrijping en de oogst
van de vruchten in de droge tij den vallen ( 22, par. 2, p. 6) .
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Tabel 1. Opbrenl':stci,Jfers )'.X!ner in diverse landen
PlantLand

Teeltwijze

verband

Planten
per ha

1)

per plant

(m)

Suriname 2 )
Suriname 2 )

gem.

Extensief

'i

?

7

Suriname 2 )

Extensief

?

?

Indonesië/India. 3 )

Int./Ext.

?

'?

1
Opbrengst )ton/ha/jr

Opbrengst (kg)/ j r

?

3e +

Intenllief

Indonesië

Extensief

Indonesië

Intensief

2, 1 X 2, 1

Indonesië

Extensief

2 ,11

2 ,4

2,25x2,25
'/

X

gemiddeld

marimaal

Literatuur

jaar

1, 3-5 ,2

?

?

7

?

17, p. 71

'!

4,5

3,0

?

9,0

12, p. 12

3,0

?

?

7

7

2, p. 9

?

?

7

25, p. 219

2000

0

+ MaleisH!
IndonesH!

4i

max.

1975

?

?

2,7-5,4

?

2267

6,o

1736

1,8

4,5-9,0

?

8,9-17,8

13, p. 446

'?

?

7

13, p. 41,6

?

?

12,6

?

15, p. 633

?

?

3, 1

7

15, p. 633

?

Intensief

?

7

?

7

Indonesië/Madagas-

Extensief

'I

?

?

?

?

?

5,3-12,1

7

?

7

7

?

T
(
,,,
f..

?

Indonesii/Brazilië

1

1,2-2,9

?

12,0-15,0

4,5-6,o

t, 1

22 , par. 2 , p, 2
22, par. 2, p. 2

car/India
Maleillii 5 )

Intenlli@f

Maleidl 4 )

Intender

Maleis Hl

Intendef

ry

?

Intensief

?

Intenllief

?

'?

Intensief

1

?

Extenllief

ï

'/

1

?

'/

7

MaleillH! 6 )
India

Sri Lanka
..

~

~,-,_

1,2

X

2 ,4

?

j

__

,,,

..

3500
2500

,5

6,0-7,5

?

?

'/

Kampuchea

?

î

?

16 ,5

i

7

14, p. 19

?

7

13, p. 447

7

13,5-18

14, p. 27

11,2

1

?

ï

'/

7

'

?

1

----- ----~~---

8,9-20,3

1

?

~

Indonuil

1) groene peper

l,

7

33,0
8-9

n
j

!

:

6, p. ~22

!

1

22, par,6, p,6

16,2-28, 1 i
o, 1-0,3 1

?

14, p. 24

2,5

?
7

OJ

i'

14, p. 27

14, p. 27

l

è

1.,

--·

->--------

'/

1,4

~

14, p. 27

?

?

?

1,5

7

14, p. 27

-1
1~.

öara,,""

r
)>

rr1

?

3) diverse variëteiten

c_

G)

?

2) proefvelden te Cultuurtuin, Santo Boma, Dirkshoop, 4) proef te
La Poule en Brokobll.ka

~

5) diverse variëteiten (proef te Suawak)
6) experiment (zie Tabel 2)

V7
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In de oogstperiode wordt er, vanwege de ongelijke a.frijping, wekelijks geoogst. Dit gebeurt met de hand, waarbij per persoon .:!:_ 30 kg

vruchten geplukt kunnen worden, waarbij van ladders gebri.rlk wordt
gemaakt ( 12, p. 12). Hierbij zijn vanwege het arbeidsintensieve karak-

ter gedurende relatief korte perioden veel tijdelijke arbeidskrachten
nodig. Voor Suriname zullen de oogstperioden in september/oktober en
februari/maart vallen.

wordt een overzicht gegeven van bestaai.'J.de

Opbrengsten: in Tabel

opbrengstgegevens. Om de cijfers met elkaar te vergelijken zijn de
opbrengsten van zwarte of witte peper om.gerekend naar die van groene

peper. Hierbij is er van uitgegaan dat 1 ton groene peper 330 kg (gedroogde) zwarte en 270 kg witte peper oplevert (25, p. 221).

Over het verloop van de opbrengst gedurende de 15 tot 20 jaar die
peperplantages meegaan, kan het volgende vorden opgemerkt :

- in het algemeen worden de eerste 2 jaren de bloeiwijzen verwijderd,
zodat er, uitgaande van een periode van 8-9 maanden tussen bloei en
het oogstrijp zijn van de vruchten, aan het eind van het 3e jaar
voor het eerst geoogst kan worden;

1
1
1

- in 13 (p. 448) vordt aangegeven dat bij intensieve pepercultuur de
opbrengst in het 3e jaar 1, 1-1 ,8 kg groene peper per plant bedraagt,
3,6 kg in het 4e jaar, toenemend tot 9,0 kg in het îe jaar om vervolgens in het 8e t/m 15e jaar a:f te nemen l'laar 1,8 kg.
Da.ama zijn de opbrengsten te verwaarlozen en vordt de pepercultuur
beëindigd.

In Tabel 2 vordt het resultaat van een experiment te Sarawak weergegeven"

'
'
'1

Opbrengst -met bodembèdekker
Legum:inoos

Gras

20,8

21,5

183

28, 1

25,4

X

244

16,2

16,7

244

X

183

18,5

18,8

244

X

122

19,0

19,4

Plantwijze

Plantverba.nd

Pla.ntheuvel

244

X

244

Pla.ntheuvel

244

X

Heg

244

Heg
Heg

cm

Tabel 2: Resultaten peperexperiment Sarawak (opbrengst in tonnen
groene peper per ha per jaar over het 4e t/m 'Te jaar na
Lllj.ll.li:>IU.ten) ( 14!J p"

2~5l.

1
1
1
1

1

1
1
1
1
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Verwerking tot zwarte en witte peper; handel: zie 14 (p. 33-94), 15
(p.

641),

2 (p.

6

t/m

8)

en 22 (par.

6,

p. 1 t/m

5). In

2 (p.

9)

wordt aangegeven dat de opkoopprijs per kg ongemalen zwarte peper

+ Sf. 5,= bedraagt; na malen, verpakken en verlwop aan de consument
kan per kg .::'::. Sf. 20, = worden verdiend. Bij een opbrengst van 6 ton
groene peper per ha ( = 2 ton zwarte peper) betekent dit dus een verdienste van.::'::. 40.000,= Sf/ha/jr.
Ziekten en plagen: als de meest desastreuse ziekte in de pepercultuur
geldt de schimmelziekte Phytophthora palmivora var. piperis (voetrot).
Gedurende droge tijden kan de schimmel latent aanwezig blijven in de
plant, die er ogenschijnlijk gezond uit kan zien. De sporen zijn aanwezig in de grond en kunnen slechts actief vorden indien de vochttoestand toestaat dat sporulatie optreedt. Hoe langer hoge vochtgehalten
in de grond aanwezig zijn, des te meer sporen zullen zich kunnen vormen. Preventieve maatregelen zijn o.a. een goede drainage, zodanig

1

dat waterstagnatie voorkom.en wordt (22, par.

1

15 (p. 642 en 648) wordt uitgebreid ingegaan op de diverse ziekten

5, p.

1 en 2).

In 25 (p. 222), 14 (p. 27-31), 22 (par. 5, p. 1-5), 13 (p. 449) en

en plagen die in de pepercultuur kunnen voort.om.en. Ook worden preventieve maatregelen aangegeven.
Korte beschrijving van enige teeltwijzen (landgebruikssubty-pen):
a. Intensief, Bangka (Indonesië) en Brazilië (22, par. 2, p. 1)
- afwezigheid schaduw (alleen

in

vroegste groeistadium)

- dode steun (hout)
- plantverband 2, 1 x 2, 1 m (Bangka); 2,5 x 2,5 :m {Brazilië)
- intensieve bemesting
- ranken worden opgebonden, plantverhogingen aangeaard
- snoei, zodanig dat 3 ,6 m hoge en 1 ,5 m. brede cylindervonnige
planten ontstaan
- onkruid wordt verwijderd
- soms met groen bemesters als bodembedekkers
- eerste oogst na 3 jaar, aanplant gaat 15 jaar mee

BIJLAGE 5

- opbrengsten maximaal 12-15 ton (groene) peper per ha per jaar

hoge arbeidsintensiteit; 2,5 persoon/ha,in de 2 plukmaanden meer
- hoge productiekosten; veel vakkennis vereist

b. Extensief, La.mpong (Indonesië, India, Madagascar) (22, par. 2, p. 2)
- schaduwbomen
- levende steur1
- geen bemesting
- weinig of geen systematisch onderhoud, daardoor veelal

6-8

m

hoge struiken
eerste redelijke oogst na 5-7 jaar, gemiddelde opbrengst 4,5-6
ton/ha/jaar; relatief veel oogstmisluk.k.ingen als gevolg van ziekten/
plagen/ droogte etc.
lage arbeidsintensiteit; weinig vakkennis vereist

Meer ouderwetse methoden, waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt

13 (p. 446-447) (Intensieve methode Chinezen in Indonesië en 148.leisië) en 15 (p. 631-633) (Extensieve methode Maleisiërs in Indonesië) en 15 (p. 633-638) (Intensieve

van organische meststoffen, worden omschreven in:

methode Chinezen in Indonesië).
In Maleisië (Sarawak) zijn proeven gedaan met het planten in hagen (waarbij de peperplanten op draden worden geleid). Ook werd er intensief gemulcht met gesneden gras. De opbrengsten lagen driemaal zo hoog als bij
de traditionele (intensieve) methode ( 13, p. 447). Recentere experimenten in Sara.wak geven echter nóg hogere opbrengsten bij plantheuvels en
het gebruik maken van een leguminoos als bodembedekker ( zie ook Tabel 2).

4.

RELATIE BODEM-GEWAS ( PIPER NIGRUM L. )

4. î. Inleiding
In dit hoofdstu_"k worden een aantal la..11.dkwali tei ten besproken, die

van belang zijn voor de groei en produktie van peper.
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Onder een landkwaliteit wordt verstaan: een complexe hoedanigheid
van land, die op een specifieke manier invloed uitoe:fent op de geschiktheid van land voor een specifiek landgebruik (4). Per landkwaliteit worden één of meer land- en/of bodemeigenschappen besproken
die tezamen de betreffende landkwaliteit bepalen. De volgende relevante landkwaliteiten worden besproken:
bevortelbare diepte/bevortelbaarheid
- zuurstofvoorziening van de wortels (aëratie)
- vochtvoorziening
voorziening voedingsstoffen
zuurgraad van de grond/afwezigheid aluminiumtoxiciteiten

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- weerstand tegen erosie
Per landkwaliteit is getracht één of meer criteria met bijbehorende vaarderingen te geven. Opgemerkt kan worden dat, wanneer er meerdere
criteria per landkwaliteit worden gegeven deze allemaal beoordeeld

dienen te worden. Het zal duidelijk zijn dat dit slechts voorlopig
kan zijn. Nader (bodemkundig) onderzoek en literatuurstudie zullen
ve:nnoedelijk leiden tot verandering en/ of bijstelling van de criteria

en vaardering.
In het algemeen kan worden gesteld dat peper op diverse bodemtypen

geteeld kan worden. Het ideale bodemtype kan als volgt worden omschreven: (matig) goed gedraineerde zandige klei tot zandige leem, :met een
pH tussen 5. 5 en 6. 5, een hoge natuurlijke vruchtbaarheid, een goede
doorlatendheid, een dikke humeuze bovengrond met een hoog organisch
sto:fgeha.lte en een hoog vochtbergend vermogen (o.a. 14, p. 20). Aangezien dergelijke bodemty:pen in Suriname niet o:f nauwelijks voorkomen,
is het van belang te weten dat elders in de wereld peper ook wordt ge-

teeld op minder gunstige bodems, waarbij dankzij een goede grondbewerking en bemesting toch goede resultaten worden behaald.
In Maleisië (o.a. Sarawak) wordt peper geteeld op roodbruine en

gele orisolen (sterk verweerde kleibodems met een lage bodemvruchtbaarheid en pH)~ (25, p. 220; 13, p. 442). Dankzij het gebruik maken van
gebrande aarde ( zie par. 5. 2) in het plant gat en de planthem-el worden
hier toch goede opbrengsten verkregen (14, p. 21>).

•
•
•
•
•
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In India en Indonesië op diepe, rode lateri tis che bodems ( o:xisolen
en/of ultisolen), verder op chemisch ar.me, fysisch ongunstige gepodzoliseerde gronden in Sarawak en Bangka (Indonesië) en op de alluviale gronden (= jonge, in het algemeen vruchtbare bodems in n.V1.er- en
kustvlakten) van Noord-Brazilië (22, par. 1, p. 6). Op jonge, basische
vulkanische gesteenten worden goede resultaten bereikt. Rode residuaire granietverweringsbode=ns

zijn daarentegen ongeschikt (te arm, te

lage pH, te ondoorlatend) (15, p. 631). Op Bangka (Indonesië) vindt
er intensieve teelt plaats, op lateritische zandgrond (lage pH, T.E.3.,
C.E.C. en een hoge aluminiumverzadiging), waarbij dankzij een goede
grondbewerking en bemesting toch hoge produkties worden behaald.

4.2. Bewortelbare diepte/bewortelbaarheid

In 22 (par. 1, p. 6) wordt aangegeven dat het wortelstelsel van
peper relatief zwak en tamelijk oppervlakkig is, waarbij 95% van de
wortels zich in de bovenste 60 à 90 cm bevindt en slechts enkele tot
2 à 3 m reiken. In 13 (p. 443) wordt vermeld dat bij een volwassen
plant er 10 à 20 wortels tot 1 à 2 m diepte reiken, terwijl de rest
van de wortels aanwezig is in de vorm van een oppervlakkige wortelmat.
:rfaast de diepte tot waar de wortels reiken is ook de dikte, de laterale verdeling en de verdeling met de diepte van belang .
Een diepe en goede bevorteling is van groot belang voor een goede
produktie; hoe dieper en beter de be-worteling, hoe groter het bodemvolume waar de wortels gebruik van kunnen maken voor vocht en voedingsstoffen. Met name op de wat minder gunstige bodems (zie par. 4. 1) kan
dit van groot belang zijn. O.a. de irrigatiebehoef'te, de wijze en diepte van grondbewerking, de hoeveelheid en frequentie van bemesting hangen af van de laterale en verticale wortelverdeling.
De volgende bodemeigenschappen kunnen belemmerend Zl.Jn voor de

vorm:i..ng van een diep en goed ontwikkeld wortelstelsel ( 19, p. 168).
a. Een hoge mechanische weerstand. Dit vordt gevonden in humusarme
(zwak leil;:Ïge) zanden. Uit diverse onderzoekingen {vermoedelijk voor-

namelijk betrekking hebbend op west-eu.ropese bodems), blijkt dat een
dergelijke textuui- de wortelgroei (zeer) sterk beperkt.
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Indringingsweerstanden van meer dan 30 kg/cm

blijken samen te

gaan met een sterke belemmering in doorwortelbaarheid. Behalve

in de bovengenoemde zanden zijn dergelijke hoge indringingsweerstanden ook te verwachten in schelpen(gruis)rijke gronden,
harde ijzer- en/ of humus inspoelingsbanken ( Ortstein, podzol-B
etc.) en grind en/of stenen banken. Ook wanneer het poriënvolume

1

minder dan 40% bedraagt, treedt er belemmering van de wortelgroei

1
1
il:

op. Wat de indringingsweerstand van de diverse surinaamse bodem-

Il
Il

1
1

1
1

'
'
'
'
'
1

1
1

typen is en bij welke waarde er belem:neringen voor peper zullen
optreden is vooralsnog onbekend. Tijdens het geplande bodemkun-

dig onderzoek ( zie hoofdstuk 6), zal hier aandacht aan worden
besteed.
b. Taxi ei tei ten in de ondergrond (zout, een te lage pH die veelal
samengaat met een te hoge aluminiumverzadiging). In welke mate

peper gevoelig is voor zout is vooralsnog onbekend, wel wordt
in par. 4.6 het effect van een te lage pH op peper besproken.
c. Aëratie (zie 4.3).

4.3. Zuurstofvoorziening van de wortels (aëratie)
Peper verdraagt geen overstroming en waterverzadiging in de bodem
en dient bij voorkeur op goed gedraineerde bodems geteeld te worden;
een slechte drainage leidt tot een slechte groei en bevordert het optreden van voetrot. (Zie ook hoofdstuk 3 onder Ziekten en plagen)
( 25, p. 220 ; 13, p. 442 ; 22 , par. 1 , p. î) .

Een te geringe aëratie veroorzaakt stagnatie in de wortelactiviteit door een te lage o2 - of een te hoge co -spanning. Aëratie, d.w.z.
2
uitwisseling van o en co tussen grond en atmosfeer, vindt plaats door
2
2
diffusie via de met lucht gevulde poriën. Diffusie is eerst mogelijk
als het met lucht gevulde poriënvolume minstens ca. 13% bedraagt. Hoe
groot het met lucht gevulde poriënvolume is hangt af van de zuigspanning (pF) van de bodem en de relatie pF-vochtgehalte (hieruit valt het
veld-vochtgehalte te berekenen). Een lage pF (minder dan 2,0) in de wortelzone gaat gepaard met hoge grondwaterstanden, in d.erge1ijke bodems
is dit dan ook de beperkende factor voor de wortelgroei.

BIJLAGE 5

1
1

'1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

In goed doorlatende bodems met diepe grondwaterstanden bedraagt de
pF 2,0 (= veldcapaciteit) of meer (tengevolge van uitdroging). Voor
dergelijke gronden kan de luchtcapaciteit (volume% vocht bij pF 0
minus volume % vocht bij pF 2 ~O) worden gebruikt als indicatie voor
het met lucht gevulde poriënvolume.
Criterium 1

drainageklasse

Waardering

(matig) goed: weinig/geen beperking
onvolkomen

sterke beperking

(zeer) slecht: zeer sterke beperking
Criterium 2

luchtcapaciteit in de wortelzone

Waardering

groter dan 15 vol,..rr:;.,e %: weinig/ geen beperking
15-10 volume%: matige beperking
kleiner dan 10 v-olume %: sterke beperking

4.4.

Vochtvoorziening

Peper wordt gekenmerkt door een geringe droogteresistentie.
Verder verdraagt de plant vanwege het relatief ondiepe wortelstelsel
geen langdurige droogteperioden (25, p. 220). De jaarlijkse neerslag
dient minstens 2500 mm (26, p. 2) à 2000 mm (22, par. 1, p.

6) te

bedragen, welke dan zo gelijkmatig over het ja.ar verdeeld dient te
zijn. De hoogste opbrengsten worden verkregen bij een gemiddelde
neerslag van ongeveer 3000 mm. Perioden zonder neerslag van langer
dan 3 à

4

weken kunnen een zeer nadelig effect hebben op groei en

produktie. Bij voorkeur dient de zuigspa:nning (pF) van de bodem op
2 à 3 gehandhaafd te worden (22, par. 1, p. 6-7). De vochtvoorziening
wordt o.a. bepaald door:
a. De neerslag. Hierbij is niet alleen het langjarig gemiddelde ( zie
Fig. 1) van belang, maar vooral de frequentieverdeling van de neerslag. Hieruit kan namelijk worden afgeleid in welke ma.te de :maandelijke neerslag kan afwijken van het gemiddelde en hoe groot de kans
is dat dit optreedt. Een en ander is weergegeven in Fig. 2.

1
1
1

BIJLAGE 5
- 20 -

DIR'< SHOOP
400

ANN R

1.121 (Ep;1,l
1.134.(Eo)

,r,

= 1145

ANN E:p.

mm

= 13:;; mm

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

0

·'------'--'--_J_--'-----'---'-----'---'---'---~~____,
A
5
0
H
D
~
V
A
~
J

•
~

: Gauiddelde neerslag en ver-

darrping te Dirkshcx:p (Groningen, Sara-

rracca). Uit: van Vuure (1974).
F19. 2
"ler loop van de neerslag gedurende het Jaar, uitgedrul<:t in over-

Pericxle: 1961-1971.
R

R

=

--PA

neerslag; E

0

=

open bak verdarrping

= verdanping volgens formule Papa-·
dakis.

.

schrijdingskansen

(~~~,11

~Paramaribo, Cul-

i;;;~

blz .105)

Uit Fig. 2 blijkt dat de kleine droge tijd en de kleine regentijd
van Jaar tot jaar zeer sterk kunnen verschillen in neerslaghoeveelheid.
b. De effectieve neerslag. Hieronder wordt verstaan dat deel van de
neerslag dat in de bodem dringt en dus bij kan dragen aan het vochtbergend vermogen van de bodem. Dit hangt af van de (neer-)slagintensiteit en duur van de neerslag, de infiltratiecapaciteit, doorlatendheid en hellingshoek van de bodem. Op bodems met een geringe infiltratiecapaciteit en/of doorlatendheid én op sterk hellende bodems
zal een aanzienlijk deel van de neerslag over het bodemoppervlak
of vlak daaronder ( in de humeuze bovengrond) naar de kreekdalen of
trenzen stromen en dus niet bijdragen aan het vochtbergend vermogen
van de bodem. In Suriname komt tijdens buien met een intensiteit van
10 mm/uur naar schatting 80% van de neerslag ten goede aan de bodem.
Tijdens buien met een intensiteit van 50 mm/uur is dit slechts 32%
(16, p. 16).

BIJLAGE 5

1
1

1
1
1

- 21 -

c. Het niveau en de mate van -capillaire opstijging. Wanneer er in
droge perioden sprake is van een grondwaterspiegel op niet al te
grote diepte, kan er d.m.v. capillaire opstijging vanuit het
grondwater nalevering van vocht plaatsvinden. De berekening van
de bijdrage van de capillaire opstijging aan de vochtvoorziening
van het gewas is gecompliceerd. Voorlopig wordt aangenomen dat
er in klei op_:!:. 65 cm, in zandige leem op_:!:. 90 cm en in zand op
+ 75 cm boven het grondwaterniveau sprake is van een leverantie

111

van 2 mm vocht per etmaal (3, p. 144).
d. De verdamping. Hierbij treedt veel minder variatie op als bij de

neerslag. Gedurende het jaar vertoont de verdamping een geringe
variatie, onder meer als gevolg van variaties in luchtvochtigheid,

i

windsnelheid en aantal uren zonneschijn. In Fig. 1 is o.a. de potentiële evapotranspiratie (= verdamping van een begroeid kort
geschoren grasoppervlak) weergegeven. Wanneer de verdamping de
neerslag overschrijdt, zal het tekort aangevuld moeten worden uit
de vochtvoorraad van de bodem.

1

!i

e. Het vochtbergend vermogen van de bodem, dat bepaald wordt door de
bewortelingsdiepte (zie 4.2) en de vochtcapaciteit (=volume%
poriën tussen O,03 en O,0002 mm = volume % vocht bij pF 2 ,0 minus
volume% vocht bij pF 4,2) (zie hoofdstuk 2).
De onderstaande criteria hebben betrekking op gronden met diepe grond-

-waterstanden ( dieper dan 150 cm - maai veld).
Criterium 1

Gemiddelde jaarlijkse neerslag

Waardering

groter dan 2500 mm: weinig/geen beperking
2500-2000 mm

matige beperking

2000-1500 mm

sterke beperking

minder dan 1500 mm: zeer sterke beperking
Criterium 2

Il

Il

~

Aantal opeenvolgende extreem droge maanden ( = maanden
met een neerslag minder dan 50 mm, die niet direct op
een regentijd volgen)

Waardering

0

weinig/geen beperking
matige beperking

2

sterke beperking

1
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Criterium 3

Vochtbergend vermogen over de bewortelingsdiepte.

Waardering

meer dan 150 mm

weinig/geen beperking

100-150 mm

matige beperking

50-100 mm

sterke beperking

20- 50 mm

zeer sterke beperking

4. 5. Voorzieningen

van

voedingsstoffen

Peper is een gewas met een sterke nutriëntonttre~-~ing. ~en goed
producerende peperplantage (1729 planten/ha) onttrekt per ha en per
jaar (6, p. 523): 252 kg N; 31 kg P o ; 221.i kg K 0; 67 kg cao en 22
2 5
2
kg MgO. In 14, p. 26 wordt resp. 233, 39, 207, 105 en 30 kg per ha
vermeld. Dit betekent dat deze voedingsstoffen aan de bodem moeten
worden onttrokken. Afuankelijk van de gehaltes aan beschikbare voedingsstoffen(= natuurlijke vruchtbaarheid) zal er bemest dienen te

1

worden (zie hoofdstuk 5). Hoe geringer de natuurlijke vruchtbaarheid,
hoe meer er bemest zal dienen te worden, hoe hoger de kosten.

1

Criterium 1

Hoeveelheid uitwisselbaar Mg.

Waardering

meer dan 0,2 me/100 gr grond: weinig/geen beperking
minder dan 0,2 me/100 gr grond: matige beperking

Criterium 2

Hoeveelheid uitwisselbaar K.

Waardering

meer dan 0,5 me/100 gr grond: weinig/geen beperking
minder dan O,5 me/ 100 gr grond: matige beperking

Criterium 3

Hoeveelheid uitwisselbaar Ca.

Waardering

meer dan O, 2 me/ 100 gr grond: weinig/ geen beperking
minder dan O,2 me/ JOO gr grond: matige beperking

Criterium 4

Beschikbaar fosfaatgehalte.

Waardering

meer dan 25 ppm: weinig/geen beperking
minder dan 25 ppm : matige beperking

Naast de natuurlijke vruchtbaarheid is ook het bufferende vermogen
voor kunstmest van groot belang(= C.E.C. - effectief= C.E.C. bij
de pH van de grond). Die geeft namelijk aan !1oe reel ka":,ionen er verwisselbaar
0

geadsorbeerd kunnen worden.

5
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Bij lage waarden voor de C.E.C.-e~fectief is het noodzakelijk de
bemesting gespreid toe te dienen (in kleinere hoeveelheden). Dit
brengt hogere kosten met zich mee.
Criterium•: C.E. C.-effectief ( = hoeveelheid uitwisselbaar H + Al + Na

+ Ca + K + Mg in

-rre/ 100

gr grond)

Waardering: groter dan 3 = weinig/geen beperking

3-1,5
1,5-0,5
minder dan

= matige
= sterke
O ,5 = zeer

beperking
beperking
sterke beperking

Opgen:erkt kan worden dat met na.me op (zeer)

arr::ie

gronden de C.E.C.-

effectief grotendeels wordt bepaald door het organisch stof% van de
humeuze bovengrond. Handhaving van een zo dik mogelijke humeuze bovengrond met een zo hoog mogelijk organisch stof% wordt daarom sterk

aanbevolen. Dit kan onder meer worden bereikt d.m.v. handontginning

1
1

en/of het gebruik maken van mulching, groenbemesters etc.

4.6.

De zuurgraad van de grond

Optimale groei en produktie van peper vindt plaats bij pH-waarden
van

5"5-6,o (22, par. 4, p. 2). Dit hee:ft te maken met de volgende

factoren:
van 4 ,2 of lager komt H in dermate hoge concentraties
20
in de bodemoplossing voor dat de opname van kationen door de plante-

a. Bij een p~

wortels kan stoppen of zelfs omgekeerd kan worden (16, p. 230).
b. Bij p~

0

-vaarden beneden de 5 ,5 neemt de oplosbaarheid van mangaan

sterk t~e en kan dan in toxische concentraties in de bodemoplossing
voorkomen. Of dit gebeurt hangt behalve van de p~

20

ook af van de

hoeveelheid (vaste) mangaanverbindingen in de bodem en de zuurstofspanning van de bodem (onder anaërobe omstandigheden worden Mn (III
2

en IV}-oriden omgezet in Mn + waardoor de 1>1n-concentratie van de
bodemoplossing sterk toeneemt. In tegenstelling tot alumini UID is
mangaan een plantennutriënt. Hiermee dient bij eventuele verhoging

van de pH -(d.m.v. bekalking) rekening gehouden te worden, zodat er
geen :mangaa..ntekorten zullen ontstaan. De ideale concentratie
mangaan in de bodemopJossing ligt

( 16, p. 233).

van

vermoedeJijk tussen 1 en h ppm
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In welke ma.te hoge :Mu-concentraties tot opbrengstdalingen leiden
is

vooralsnog onbekend.

c. Een lage pH van de grond gaat meestal gepaard met een lage C.E.C.effectief en da.armee met een laag bufferend vermogen voor kunstmest en lage vaarden voor de totale hoeveelheid basen die verwisselbaar aan het adsorptiecomplex gebonden zijn.
d. Bij lage waarden van de pH neemt de oplosbaarheid van aluminiumen ijzerfosfaatverbindingen sterk af. Op deze wijze kan er fosfaat:fixatie o~treden, waarbij d.m.v. bemesting toegediende fosfaat voor
een aanzienlijk deel wordt vastgelegd in zeer slecht oplosbare verbindingen en dus nauwelijks voor het gewas beschikbaar zal zijn.
e. Bij lage waarden van de pH (beneden 5 ,5) neemt de oplosbaarheid
van aluminium(hydr) oxiden sterk toe, waardoor de hoeveelheid alumi-

nium in de boderooplossing en dus ook aan het adsorptiecomplex,
sterk toeneemt. In Fig. 3 wordt het verband. aangegeven tussen de
pH en de aluminium.verzadiging(= hoeveelheid uitwisselbaar Al en H

gedeeld door de C.E.C.-eff). Het primaire effect van een te hoge
almniniumconcentratie of aluminium.toxiciteit is de aantasting van

het wortelstelsel. De wortelontwikkeling neemt af, wortels kunnen
kort en dik worden en necrotische plekken kunnen verschijnen. Alu-

minium heef't de neiging om zich in de wortels op te hopen, hetgeen
veer ongunstig is voor de opname en transport van calcium en fosfor in de plant. Verder gaan hoge waarden van de aluminiumverzadiging gepaard met lage waarden voor de basenverzadiging. Hierdoor
kunnen er op dergelijke zure gronden calcium- en magnesium.tekorten
ontstaan, wat tot groeireductie kan leiden ( 16, p. 230-233) .
Op gronden met een te lage pH zal het dus noodzakelijk zijn om

d.m.v. bijvoorbeeld bekalking de pH op een hogere waarde te brengen, bij voorkeur 5,5 tot 6. Wordt de pH nog verder verhoogd dan
kunnen er tekorten aan o.a. zink, mangaan, fosfor en koper optreden
(boven pH 6 neemt de beschikbaarheid van deze voedingsstoffen namelijk af') ( 16, p. 246-247).
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Waardering: groter dan 5,5

1

4.7.

1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

5,5-4,5
4,5-3,5

matige beperking

minder dan 3, 5

zeer sterke beperking

sterke beperking

Weerstand tegen erosie

Op steile hellingen en/of hellingen :met bodems die een lage infil-

tratiecapaciteit bezitten, zal er bij hoge neerslag:intensiteiten oppervlakkige afstroming van water ( = overland flow) plaatsvinden. Hierdoor
kunnen bodemmateriaal (met name de vruchtbare humeuze bovengrond) en,
indien aanwezig, :meststoffen wegspoelen (= bodemerosie), waarbij er
meer of minder diepe geulen in het bode:rooppervlak. ontstaan. Naast de
hellingshoek is ook de lengte van de helling en de mate waarin de bodem
bedekt wordt van groot belang.
Wat peper betreft kan worden gesteld dat het, indien het in de
volle zon wordt geteeld ( zie hoofdstuk 3), de bodem slechts gedeeltelijk
bedekt. Bij (gedeeltelijke) schaduw wordt de bodem grotendeels bedekt.
Op erosiegevoelige hellingen kan door het inzaaien van een bodembedekker

en/of het toepassen van mulching tussen de peperplanten en het aanbrengen van erosiebestrijdingsvoorzieningen (terrassen e.d.) het gevaar voor
bodemerosie sterk worden verminderd.

Criterium: hellingshoek en lengte van de helling

waar d ering:

'

Hellingshoek

0-2

!

2-5
5-15
15-25

\meer dan

'.=)C:
-··/

(0-50 m)

0-5

weinig/geen

5-î5

weinig/geen

15-25
25-50

;

i

Lengte van de helling
kort
matig

(%)
schaduw

rvolle zon

1

1
1

o over de bewortelbare diepte.
2
weinig/geen beperking

Criterium : :Minimale waarde van de pH-H

meer dan 50

matig
sterk
zeer sterk

lang

(50-100 m)

meer dan 100 m

weinig/geen

veinig/geen

matig
sterk

sterk
zeer sterk

zeer sterk

extreem

extreem

extreem

1
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4.8. De landgeschiktheidsclassificatie
De landgeschiktheid wordt uitgedrukt in een code die een onderdeel vormt van een hierarchisch systeem, waarin diverse niveaus van
landgeschiktheid worden onderscheiden (orde-klasse-subklasse). De
letters Sen N geven de orde aan: S =geschikten N = niet geschikt.
Binnen de orde S worden 3 klassen onderscheiden: s

s2

(matig geschikt) en

1

(goed geschikt),

s

(weinig geschikt).
3
Binnen de orde N worden 2 klassen onderscheiden: N

1

(voorlopig onge-

schikt) en N (permanent ongeschikt).
2
De klasse (s etc.) wordt bepaald door de mate van beperking
1
die aanwezig is voor de diverse landkwaliteiten. Een matige beperking
levert bijvoorbeeld de klasse s op. Drie of meer matige beperkingen
2
leYeren een klasse lager op (s ).
3
Binnen de diverse klassen (s etc.) worden subklassen onderschei2
den om aan te geven welke beperking(en) er aanwezig zijn. Alleen de
grootste beperking(en) worden hierbij aangegeven d.m.v. codes (zoals
vermeld bij de diverse landkwaliteiten).
Opgemerkt dient te worden dat het hier gaat om een kwalitatieve
geschiktheidsbeoordeling, waarbij de waarderingen

s 1 , s2

etc. het

volgende inhouden:

s

1

: het is te verwachten dat goede produkties worden gehaald, ook op
de lange termijn.

s2

de produktieverwachtingen liggen lager dan bij

s1

of de kosten om

tot een goede produktie te komen liggen hoger dan bij S 1. Het worètt
echter (bodemkundig) verantwoord geacht de betreffende eenheid in
gebruik te nemen.

s

3

de produktieverwachtingen ziJn laag en/of de risico's groot.
Produktieverhoging wordt mogelijk geacht door landverbetering of
verbeterde technieken.

N
1

het land komt nu niet in aanmerking voor het beschouwde landgebruikstype. Betere perspectieven worden echter niet onmogelijk
geacht bij ingrijpende landverbeteringsmaatregelen of bij een
verandering in de kosten-baten verhouding.

N
2

het land komt niet in aanmerking voor het -beschouwde landgebruikstype.
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5. ENIGE BEMESTINGS.ASPECTEN
5. 1. Inleiding
In het algemeen kan gesteld worden dat op arme zure gronden,
zoals die in Suriname, op de kleigronden en de schelpritsgronden
van de Jonge Kustvlakte na, zeer wijdverbreid voorkomen, de bemesting erop gericht is om:

a. De pH te verhogen tot de optimale waarde die, zoals uit par. 4. 6
blijkt, tussen 5,5 en 6,0 ligt. Hierdoor wordt:
- de hoeveelheid Al en Mn in de bodemoplossing en dus aan het ad-

sorptieco:mplex verlaagd (oorzaak: afname oplosbaarheidsprodukt
Al en Ma-verbindingen bij hogere pH) ;
- de beschikbaarheid va.n K, Ca, Mg en P verhoogd;

- het bufferend vermogen voor kunstmest verhoogd;
- de bewortelingsdiepte vergroot, waardoor er een grotere droog-

teresistentie wordt verkregen (als gevolg van een betere benut-

ting van het aanwezige bodemvocht en, indien het grondwater
niet al te diep aanwezig is, van het vocht in de capillaire opstijgzone) en er een betere benutting plaatsvindt van de in diepere bodemlagen aanwezige voedingsstoffen.
b. Hèt organisch stofgehalte van de bodem te handhaven (2, p. 5).

c. De voorziening van voedingsstoffen te verbeteren.
Uit par. 4.5 blijkt dat peper een hoge behoef'te heeft aan voedings-

stoffen.
In het algemeen kan gesteld worden dat er in de meer traditionele
teeltssytemen overwegend gebruik wordt gemaakt van organische meststoffen en in de huidige, modernere teeltsystemen overwegend anorganische

(km1St):meststoffen worden gebruikt, al dan niet aangevuld met mulching.

5.2. Organische meststoffen
De volgende organische meststoffen worden gebruikt in de traditio-

nele teeltsystemen:

- stalmest (6, p. 523)
visaf'val • vismeel ( 6, p. 523) , garnalenafva1 1beva.t veel basen; 22,

par. li" p. 1)
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1
1

- Sterameal (een met K verrijkt, gesteriliseerd vlees- en botten-

1

meel, dat een 7:10:15 (N:P o :K ü) samenstelling heeft (14, p. 25)
2 5 2
- Coprameel (6, p. 523)

447)
guano (2,2 kg/plant, 4x per Jaar; 13, p. 447)

- soja-af'val (13, p.

6 (p. 524) geeft aan dat bovengenoemde meststoffen afzonderlijk of
in combinatie worden toegediend in porties van 1 à 1 ,5 kg per plant
per Jaar.

gebrande aarde. Dit ontstaat door materiaal van de humeuze bovengrond, hout, wied, dat gedurende enkele maanden heeft gesmeuld, te
~engen met houtas. Het hierdoor verkregen materiaal is minder zuur,
heeft een betere textuur en is rijker aan voedingsstoffen (als K, P
en Ca) dan de oorspronkelijke bodem (15, p. 639). Per plantgat wordt
10 à 20 kg toegediend (om zodoende een geschikt wortelmedium te verkrijgen), verder additionele giften om de plantverhogingen in stand

te houden. Het nadeel van deze methode is dat deze leidt tot een
verspilling van land ( 4x zoveel grond nodig als het eigenlijke opper-

vlak van de peperaanplant,

dj_ t

om aan voldoende aarde te komen ( 6, p.

523).

Tenslotte kan worden opgemerkt dat in het algemeen geldt dat organische
meststo.f°fen in grote giften worden toegediend, langzaam werken en lage
concentraties aan voedingsstoffen vertonen (22, par.

4, p. 1).

5.3. Anorganische meststoffen
Aangezien van de hierboven genoemde organische meststoffen in het
algemeen grotere hoeveelheden benodigd zijn en ze in het algemeen duurder zijn dan anorganisch (kunst )mest ( 14, p. 25) ,

is

er een toenemende

belangstelling voor goed uitgebalanceerde anorganische meststoffen in
combinatie met een hoeveelheid organisch materiaal (stalIDest, compost,
mulch) ~ aangezien peper een bodem nodig heeft met een tamelijk hoog
organisch stofgehalte (6, p. 524). De anorganische meststoffen worden
toegediend in kleine giften met hoge concentraties, hetgeen kan leiden
tot fysiologische uitputting (22, par. 4, p. 1)
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Zo hee:ft mulching, in combinatie met kunstmest een zeer gunstig
effect (het houdt de bodem koel en vochtig, remt de groei van onkruid,
verhoogt het organisch stofgehalte, minder zieke planten!> betere groei
etc.)

(6, p. 524).

Op Bangka werd in een bemestingsproef op plots met

alleen kunstmest na 4 jaar 4,5 kg geoogst; op plots waar na 2 jaar
mulching werd toegepast: 5 ,5 kg en op plots vaar direct na het inplanten werd gemulched: 7 ,3 kg (kg groene peper per plant in het vierde
jaar na planten)

(6, p. 524).

In Cambodja leidde op arme gronden een combinatie van anorganische
en organische bemesting ( 10 à 12 kg per plant guano of stalmest of garnalen-afval, toegediend bij het inplanten) tot 3 à 4 keer zo hoge op-

brengsten (6, p.

524).

Ook in Brazilië blijkt de combinatie kunstmest-organische mest

gunstige resultaten op te leveren (22, par.

4, p. 3).

Zoals al eerder vermeld onttrekt peper grote hoeveelheden N, P, K,
Ca en Mg aan de bodem. Zoals onder 5. 1. c. vermeld is, dient de bemesting o.a. om de hoeveelheid aan de bodem onttrokken voedingsstoffen
weer aan te vullen. In de literatuur worden met betrekking hiertoe de
volgende resultaten vermeld:
Proeven te Sarawa.k (Maleisië): een duidelijke K-respons op alle bodemtypen; N-respons alleen bij hoge niveaus van K-bemesting; weinig/geen
respons op P. Indien er spore-elementen {Fe, Cu, Zn, M:n, B, Mo) werden toegevoegd, leidde dit tot duidelijk hogere opbrengsten ( 13, p.

447).
- 22 (par.

4, p. 3) vermeldt dat spore-elementen op Sarawak (Maleisië)

soms nodig zijn, vooral op arme gronden, waarbij 25 à 30 kg "glass
frits" gedurende de eerste drie jaren wordt gegeven en daarna naar
behoe:fte.

- 6 (p. 524) vermeldt dat hoewel bemesting met N en P algemeen vereist
is, men K .moet toevoegen op alle bodems die niet rijk aan K zijn
(aangezien peper grote hoeveelheden Kaan de bodem onttrekt).Dit
blijkt o.a. uit een bemestingsproef in India, waarbij toediening

van alleen N en P tot een opbrengsttoename van gemiddeld

9%

leidde

(in vergelijking met onbemeste velden); toediening van N, P én K

leidde tot een toename met 47%.
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In Tabel 3 zijn de resultaten weergegeven van een aantal bemestingsexperimenten te Bangka. Er wordt niet vermeld op velk. bodemty-:pe de

experimenten plaatsvonden. Uit deze tabel blijkt dat ammoniumsulfaat
en NPK gemiddeld leiden tot een verhoging met 51, resp. 53%, Ureum
tot 35% en de organische meststoffen tot 37%.

A,- of
the vlnn

Co;,trol

F.,,-iüiud

Ykld of •n:cn pcpper
k• p,:r vin,,

Typo and amount
o( fertW- p« viN

Ylcl-j or.,._
ka po,cTiJ-..

200 g ammonium aulphat.e
""""

1.5 ·
6.!5.S

4 1/2~n
6½ run
4½.ye,,.n
4½ y,ean

4
4.6

6'/2 ,,.,.. ...

J.9
4.M
4.4

-4 '/, yean

5Y,yean
51/, yur,
:5½yoan

J.15
3.95

4-4

'4.J

jl/:, )"Mn

4. !

5 yean
5'/.1Ye.at"!

4. l

1
/,

200 !i
2001
200 J
200 Il
XlO I
l,l0011

1

Ure.>.

NPK 13.5--16.5-::0.~
l.,un~i1•
400 j: ammonium sulph~te
l,l001bunskil'··
900 g l'uh mMI'
400 1t ammonium >ulph•!•

4,1

\3() 1/Ul'ea

J.,~
1.45
J-45

400 1 NPK I l.5--l U-1 l
:125 1 NP 16.5--U
325 1 Nl'K l .l..l--16.5-20 . .l
15-0 g ammonium :sulphlllte

3.45
1

Nl'.IC 15.S-!6.5--20.5
a.mmonium sulphate

~--

5.J

2-2 {<lrourlH)

lt:"" J

6·

. ·~
;~) f
~

6.!

I

,,:_

'3.7
5_6j

, . .1
S.7
5-95

-.,·"'
:, :)

;

{,1_

t

5_6.j
5.35 5.40 ·
5.65--

.,,.-

3 ;

•

Approximat. an•lrsh 7.0~1• ~. 1.5 1%, PrO, and L5~/. :K 1 0.
Apvrolirr..at.a an.al)'i1 9S •;. N, 5...5 •Je P 1 0} And 0.8 ~,. K 1 0.

1
Tabel 3

1

Resultaten van een aantal bemestingsproeven te Bangka

(Indonesië). Uit: de Geus, 1967, p.525).

1
1
1
1

5.4.

Verhoging van de pH

Zoals al aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven, is een
van de redenen waarom bemest dient te worden om op te zure gronden

de pH te verhogen tot 5 ,5 à 6 ,O. Op Sarawak leidde een eenmalige gif't
(vóór het inp~anten) van 2-5 kg dolomiet (Ca Mg

1

(co 3 ) 2 )

tot een uitste-

kende respons (naast een verhoging van de pH levert dolomiet ook Ca en

Mg) (22, par. 4, p. 2). In India (26, p. 6) gaven alle bekalkte plots
hogere opbrengsten; ka1k gecombineerd met stalmest gaf' een goede respons
op toediening van N + P, N + K, K + P ( alleen N gaf de laagste respons ) .
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1

Niet alleen kalk en dolomiet veroorzaken een verhoging van de
pH, ook diverse organische meststoffen als visafval, mengsels van
houtas en gebrande aarde doen

te Sarawak (Oost-Maleisië) op schalieverweringsbodems (pH H 0 _::!=. 4,5;
2
sterk uitgeloogd) een sterk vertraagde groei en een slecht ontwikkeld
wortelstelsel. w.__nneer de bodem bij het inplanten met gebrande aarde

(= mengsel

gebakken aarde en hout as ; pH + 8)

volgens bemest werd

Eveneens te Sarawak werd in een experiment het effect nagegaan
van toedieni~g van een vijftal alkalische meststoffen v66r het inplanten op zure bodems (pH H 0 4,0-4,5). Na 21 weken vertoonde Ca (OH)
2
2
een groeitoename van 9 ,4, Dolomiet (grof) van 15 ,9, Dolomiet + sporeelementen van 26,5, Christmas Island Rock Phosphate (fijn poeder) va..~

35,5 en MgO (poeder) van 285,0 (deze getallen geven

Naast de algemene gunstige werking van al deze alkalische meststoff'en (pH verhoging, verlaging Al-verzadiging, verhoging beschikbaarheid Ca, Pen Mg) kunnen de opmerkelijke onderlinge verschillen tussen
de diverse meststoffen verklaard worden door de verschillen in de mate
waarin Mg vrijkomt (grof

= langzaam

versus fijn poeder

=

snel) (21, p.

11). Toediening van andere voedingsstoffen (N, P, K, etc.) had alleen
zin indien eerst de pH voldoende verhoogd was en er een voldoende gehalte aan Mg was (21, p. 15). Ook in India bleek het eerst verhogen
van de pH tot tweemaal hogere opbrengsten te leiden, daarop volgende
toediening van kunstmest leidde tot nog eens een verhoging van 2 à 3

5.5. Bemestingsadviezen

l.

de groeitoename

weer in vergelijking met de niet behandelde controle(= 1)).

1

1

gemengd en er ver-

(21, p. 5).

keer ( 21 , p. 11 ) .

1

~,F2 :::'~

met kunstmest, leidde dit tot een goede groei

1

1

dit (26, p. 6). Zo vertoonde peper

In de beschikbare literatuur worden de volgende bemestingsadviezen
gegeven:
- Iedere 3 maanden N + P + K + Mg (1e jaar 100 gr/plant of 250 kg/ha;
2e jaar 200 gr/plant of 500 kg/ha; 3e jaar 300 gr/plant of 750 kg/ha).
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Verder, vooral op zure gron_den, dolomiet, mi c:ro--elementen en/ of
nitrophoska blue (2 kg/plant) (25, p. 221).
- NPK (12:5:14) met Mg en spore-elementen (Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo)
(13, p. 447) (algemeen advies).
- Sarawak (Maleisië): mengsel van N (12%), P o (12%), ~O (17%),
2 5
MgO (2%) en spore-elementen in giften van îOO gr per plant (1e
jaar), 1400 gr per plant (2e jaar) en 2500 gr per plant (3e en
volgende jaren). Giften in 6 (eerste jaar), resp. 4 (tweede en
volgende jaren) gelijke delen per jaar (22, par.

4, p. 2).

Een modern bemestingsadvies voor Sarawa."k luidt: 2 kg NPKMg ( 12-617-q) en 28 gr spore-elementen (Fe, Cu, Zn,

}-m,

B, Mo) per vol-

wassen plant per jaar (14, p. 25-26).
- Voor Suriname wordt het volgende advies gegeven: 750 gr NPK
(12-10-18-2) per plant in het eerste jaar, 1500 gr in het tweede
jaar en 3000 gr in het derde jaar, toe te dienen in 3 (tweede jaar 4)
giften (eind december/begin januari; half april; eind mei) (2, p. 5).
Er wordt niet aangegeven waarop dit bemestingsadvies is gebaseerd.
- 7, p. 580 adviseert: 250 gr N, 360 gr P o , 150 gr :f'-20 per plant per
2 5
Jaar en spore-elementen.
Voor India (met + 90. 000 ha peperaanplant) wordt het volgende advies
gegeven: N (220 gr), P o (340 gr), K o (170 gr) per plant per jaar
2 5
2
( 7, p. 580).
- Een ander bemestingsadvies voor India luidt ( 6, p. 525):
1. 9 kg stalmest per jaar per plant ( toedienen vlak voor regentijd)
2. 450 gr (NH

4)2 so 4 en 900 gr superfosfaat (16-22% P2 o5 ) per jaar

per plant (in 2 giften)
3. 120 gr KCl per plant
4. 450 gr gebluste kalk per plant om de 2 jaar
N.B. Toediening op + 30 cm van de basis, licht

in

de bodem gewerkt

- Voor Sarawak ,mrdt geadviseerd (hoeveelheden per plant per jaar):
1. 1,4-1,8 kg gesteriliseerd vlees /bottenmeel (7% N; 10% P2 0 ; 5% K)
5
2. 0,7 kg pindakoek/vismeel
3. 0,23 kg.anorganische mest (NPK ?)
Toe te dienen met een 40-daags interval, in 3 giften, te beginnen
bi,j het begin van de regentijd ( 6, p. 526).
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5.6. Vaststelling van de bemestingsbehoe:rte

. 577)adviseert een
Jaar

tot twee keer per

jeugdstadium), daarna vlak voor de bloei, drie maanden daarna

en tenslotte in de oogstperiode. In Tabel 4 wordt aangegeven wat de
normale waarden voor N, P, K en Mg dienen te zjn voor een goede
groei en produktie.

'Iabel 4.

de Geus

1973

5.7. Enige opmerkingen m.b.t. de bemesting van de peperaanplant te
Tijgerk.reek

Uit Appendix 1 blijkt dat vermoedelijk een deel van de geplande
peperaanplant een te lage pH zal hebben. Nader bodemkundig onderzoek
( zie hoofdstuk 6) is noodzakelijk om de waarde van de pH van de bodem
vast te stellen. Aan de hand hiervan kan de hoeveelheid toe te dienen
alkalische meststoffen,

zoals kalk, worden vastgesteld. De hoeveel-

heid toe te dienen kalk hangt af van:
de gewenste verhoging van de pH. Uit par. 4.6 blijkt dat deze ligt
tussen

5,5 en 6,o.

- de bodemdiepte tot waarop te lage pH-vaarden voorkomen.

5 ,5 à 6

In het algemeen is een verhoging van de pH tot een waarde van

voldoende om de hoeveelheid uitwisselbaar Al tot O te reduceren ( zie
Fig.

3). Voor gronden met een organisch stofgehalte van 2-7% dient er
me Ca te worden toegevoegd

per me uitwisselbaar Al
omdat

Lilt

stof

een

van de

deze factor

er

)

.

p.

-35-

BIJLAGE 5

mee wordt 85-90% van het uitwisselbaar Al geneutraliseerd. De hoeveel-

heid toe te dienen kalk (ton/ha) is behalve van de hoeveelheid uitwisselbaar Al (me/ 100 gr droge grond) afhankelijk van de diepte (in dm)
tot waar de pH verhoogd moet worden en het volumegericht (gr/crn3 droge
grond). Het kan als volgt worden berekend: 0, 75 x me uitwisselbaar Al

x diepte x volumegewicht (16, p. 24o-241). Een mogelijke betere manier
om de hoeveelheid kalk te bepalen die nodig J..s om de pH te verhogen,
is het gebruik maken van een titratiecurve. Op het Landbouw Proefstation wordt er op dit moment onderzoek verricht naar de bruikbaarheid
van deze methode. Om een verhoging van de :pH in de ondergrond te bewerkstelligen, zijn er de volgende mogelijkheden:
- het zo diep mogelijk inbren~n van de kalk
- het gebruik mak.en van de benedenwaartse beweging van Ca

2+

d.m.v.

percolerend neerslagwater. Dit is onder meer afhankelijk van de
neerslag en de doorlatenàheid van de bodem.
Verder blijkt uit Appendix 1 dat er in de bodem voor met name
Pen Kop korte termijn tekorten kUilllen ontstaan, éen en ander is
weergegeven in Tabel 5 , waarbij uitgegaan is van een volumegericht
van 1,3 en een bewortelingsdiepte van 90 cm. Verder is aangenomen
dat alle kationen (Ca, K, Mg) aan het a.dsorptiecomplex ten goede
komen aan de plant en dat er geen nalevering plaatsvindt door verwering van primaire mineralen en kleimineralen. Tenslotte is aangenomen dat K, Ca en Mg in de bodem overwegend geadsorbeerd aan het
adsorptiecomplex voorkomen (en slechts voor een gering deel in de
bodemoplossing aanwezig zijn}.

Tabel

5.

Globale vergelijking van de behoe~e aan een aantal
voedingsstoffen en de aanwezige reserve daarvan in de
bodem (cijfers uit het rapport bij de detailkartering
Tijgerkreek ( 18)

Tij gerkreekgebied (ritsen)
Onttrekking

Na hoeveel jaar

Aanwezig aan adsorptieco:mplex

bodemvoorraad

me/ 100 gr grond

uitgeput ?

kg/ha

Element

kg/ha/jr

K

186

0,01-1,0

46-i.i.563

l-25

Ca

48

o,4-77,5

1812-362.700

39-7556

Mg

14

o, 1-3:, 1

281-8705

20-621

p

14

3-95

35-1112

2)-79

,'5(<f/}0'.; ··

ppm
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BIJLAGE 7
R.M.

Westerink,

1990

ENIGE BODEMKUNDIGE EN KLIMATOLOGISCHE ASPECTEN VAN
DE TEELT VAN CASHEW.
1. INLEIDING.
Ohlers (1979), Muilenboorn-Muffels (1975) geven een uitgebreid
overzicht over de teelt van cashew. In deze bijlage zullen aan
de hand van een aantal landkwaliteiten diverse bodem- en klimaat eigenschappen die van belang zijn voor de groei en produktie van Cashew besproken worden. Tevens zijn hierin de

opmerkingen van Noordam (198~) in opgenomen.
2. OMSCHRIJVING LANDGEBRUIKSTYPE.
-Plantverband:8x8 tot 16xl6 m (meestal lOxlO à 14xl4 m).

-Levensduur : Na 2 tot 3 jaar kan er voor het eerst geoogst
worden. Het maximum wordt na 10 jaar bereikt. Na ±30 jaar is
de aanplant aan vervanging toe.
-Oogst: Het geoogste produkt bestaat uit een schijnvrucht
die rauw gegeten wordt of tot wijn, sap of jam wordt verwerkt.
De eigenlijke vrucht bevindt zich aan het uiteinde van de io
maal zwaardere schijnvrucht. De vrucht bestaat voor 70 - 85 %
uit vruchtvlees (waaruit een olie voor de verf- en looiindustrie wordt gewonnen) en 30 - 15 % uit de bekende cashewnoot.
-Opbrengsten : Suriname ±500 - 700 kg/ha/jr {derde+ vierde
jaar; vermoedelijk vrucht+ schijnvrucht). Williams meldt max.
opbrengsten van 80 -120 kg/ha/jr (alleen vruchten)

(Williams, 1982).,

Per boom worden internationaal de volgende produkties behaald :
na drie jaar 2 - 4 kg; na 10 jaar 10 - 20 kg {Brazilie), 15 kg
(Columbia}, 25 kg (India)

(=alleen vruchtgewicht).

3. BEWORTELBARE DIEPTE.
Cashew wordt onder gunstige omstandigheden gekenmerkt door
een zeer uitgebreid lateraal en vertikaal wortelstelsel (tot
5 m diep). Hetgeen betekent dat de boom een enorm bodemvolmne,
en dus vocht en voedingsstoffen tot zijn beschikking heeft,
waardoor cashew een grote droogteresistentie heeft
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en ook op zeer arme en/of stenige bodems nog kan groeien.
Uiteraard zijn de opbrengsten op dergelijke bodems laag in
vergel~king met vruchtbaardere bodems.
Door de volgende oorzaken kan de bewortel ingsdiepte beperkt
zijn
- Een slechte ontwatering met hoge grondwaterstanden.
- Wanneer er compacte bodemlagen ln de ondergrond voorkomen.
- Op bodems met een

(z1r,are)

klei

textuur in de ondergrond

(daarom voorkeur voor zand- of leernbodems). Zo is waargenemen
dat op bodems met een compacte klei-ondergrond de penwortel
zich ter hoogte ven de overgang zijwaarts ging ontwikkelen
en sterke kronkelingen ging vertonen

(in Brazilie bijv. een

penwortel van slechts 30 cm lengte).
Cashew kan wel diep wortelen op stenige bodems, mits er voldoende
ruimte tussen de stenen beschikbaar is om de wortels door te
laten. Zolang dit het geval

is en er gunstiger bodemlagen onder

de stenige Jaag bereikt kunnen worden, zal
groei en produktie zijn. Wel

er een

redelijke

zal de wortelontwikkeling trager

zijn, waardoor de boom later zijn maximale produktie zal

halen.

Verder kan ondiepe bewortel ing leiden tot een grotere concurrentje van onkruiden {pas als de wortels van de cashew dieper
reiken dan die van het onkruid,
de droge tijden

kan de cashew de onkruiden

in

"inhalen".

4. VOCHTVOORZIENING.
Cashew gedijt in (sub)tropische klimaten met jaarlijkse neerslagen van 500 tot 4000 mm. Wel gaan de uitersten

in neerslag

gepaard met lagere produkties.
Cashew staat bekend om zijn grote droogteresistentie die samenhangt met de diepe doorwortel ing. Op plaatsen waar de bewortel ingsdiepte minder is (zie par. 3.) zal de droogteresistent ie minder
zijn. Op derge1 ijke bodems kan na enkele maanden al

schade op-

treden. Voor een goede opbrengst is dus een goede vochtvoorziening noodzakelijk.

5 . Z UU RST OFV OORZ I EN I N G il OOR DE WORT E L S •
Cashew vereist een goede ontwatering en kar absoluut 0iet
een

slechte ontwatering, stagnerend water ir 1e boden

cegen

of ~ver-
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stroming.

Een en ander zal

leiden tot een oppervlakkig ont-

wikkeld wortelstelsel dat met zich meebrengt dat de boom over
minder vocht en voedingsstoffen kan beschikken wat tot lagere
produkties zal

leiden.

6. VOORZIENING VAN VOEDINGSSTOFFEN.
~e~

Vanwege hetYdiepe wortelstelsel kan Cashew over een groot bodemvolume beschikken en daardoor in vergelijking met andere gewassen
over relatief veel voedingsstoffen beschikken.

Daardoor kan Cas-

hew vaak nog op zeer arme bodems groeien. Op bodems met een ondiepe beworteling is dit uiteraard niet van toepassing.
Voor een goede groei en produktie blijkt een goede bemesting
toch noodzakelijk te zijn, waarbij het belangrijk te bedenken
dat gebreksverschijnselen vaak al

is

voo-af gegaan worden door

produktiedal ingen.
Bladanalysen geven de volgende samenstel] ing :
N (1,7%),
Cu(6

P {0,08%),

ppm),

Fe

K {0,88%), Ca (0,28%), Hg

(87 ppm),

Mn

De ontrekking aan N, P,K

(174

ppm),

Zn

(20

in kg/jaar/boom:

(0,17%), S (0,14%),

ppm),

B (10

ppm).

3,8: 1,0: 1,7:

7. AFWEZIGHEID VAN TOXICITEITEN.
Er zijn geen gegeveris gevonden m.b.t. aluminium toxiciteit.
De optimale pH ligt mogelijk tussen 5 en 7.
Bij een zoutgehalte van 0,08 (±ECE van 3,2 m5/cm) treden al de
eerste toxische verschijnselen op. Het maximum dat getolereerd
wordt bedraagt 0,3 tot o,35% (12 -

15 mS/cm)

8. WEERSTAND TEGEN EROSIE~
Direct na het inplanten

is een cashew aanplant gevoelig voor

bodemerosie. Er zijn echter geen kwantitatieve gegevens hieromtrent
voorhanden. Geadviseerd wordt om tussen de cashewplanten niet al
het gras en onkruid te verwijderen of in de eerste jaren aan
intercropplng te doen. Verder kan gedacht worden aan ontginning
en aanplant

l.n stroken evenwijdig 5'af'

de

nelllnq,

9. LENGTE VA~ DE DROGE PERIODE.
1n

(sub) t ï op 1 :, o· e k 1 i rn at er; wa a rl n " l echts sprake

korte en/of

~el;

ig

i s

van

een

uitge~proken Jroge cljd vertoont Cashew een
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lage produktie. Dit wordt veroorzaakt ddoor :
- te vochtige lucht en te zware regen

(in de droge tijd), die

leidt tot een slechte bloei en vruchtzetting.
- vruchtval

(vruchtabortus), vermoedelijk veroorzaakt

door

een insect wiens optreden samenhangt met grote vochtigheid.
-

rotting en/of infekties van noten en/of schijnvruchten door
de

inva11ende regens bij een te korte droge periode.

Een uitgesproken droge tijd van 4 - 6 maanden bij een jaarlijkse
neerslag van 1000 - 2000 mm en een relatieve luchtvochtigheid
beneden de 70% lijkt
10.

ideaal

te zijn.

SURINAME.

Vermoede] ijk is het klimaat

in grote delen van Suriname te

vochtig voor een optimale teelt van cashew. Te korte droge
tijden met relatief veel neerslag en verder een te hoge
relatieve vochtigheid van de lucht.
waarom we

Dit verklaart mogelijk

in Suriname tot op heden nog geen commerciele

cashew aanplanten hebben. Mogelijk biedt de kuststrook
(Coronle etc.) met zijn drogere klimaat en meer uitgesproken
droge tijden betere perspectieven.
In Suriname zijn proefaanplanten geweest te
- Stoelmansei land : geen resultaten bekend.
- Brokobaka

derde jaar gemiddeld 2,0 kg {vrucht +schijnvrucht)
per boom; maximum 4,5 kg/boom.
vierde jaar gem. 3,0 kg; max.

7 kg/boom/jaar.

Daarna geen waarnemingen meer,
- Coebitie (wit zand)

derde en vierde jaar gemiddeld 500 -

700 kg/ha /jaar; daarna geen waarnemingen
meer.
LITERATUUR :
Ohlers, J.G.,

1979 - Cashew. Department of Agric.

the Royal Tropica1
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VOORLOPIGE LANDGESCHIKTHEIDSCLASSIFICATIE VOOR VEETEELT.

INLEIDING,

1.

Aan de hand van Melitz en Brinkman (1975), Windmeijer en Bliek
(1986), Westerink (1987) en Kerkhoff (1990)

is deze voorlopige

1andgeschiktheidsclassificatie opgesteld. Omdat kwantitatieve
gegevens veelal ontbreken moet deze classificatie met de nodige
voorzichtigheid gehanteerd worden.
Voor een omschrijving van het

landgebruikstype wordt men ver-

wezen naar Mel itz en Brinkman

(1975)

die betrekking heeft op

slachtveeteelt. Voor melkveeteelt kan worden aangenomen dat het
hogere eisen aan de bodem stelt.
Voor een kort overzicht van de in Suriname gebruikte grassoorten
en

hun

relatie tot grondsoort en ontwatering wordt verwezen naar

Bijlage 4 (Alvares 1989). Nadere details en adviezen worden verstrekt door lr,P,Kerkhoff (AdeK Universiteit, tel,

65558).

2, LANDKWAllTEITEN M.B,î, DE PRODUKTIE VAN GRAS,
2.1.

BEWORTELBARE DIEPTE.

De meeste grassoorten hebben onder optimale omstandigheden
een diep (max, enkele m's) ontwikkeld wortelstelsel. Hierdoor
heeft het gras de beschikking over een groot bodemvolume en
daardoor over veel voedingsstoffen en bodemvocht, Het grootste
deel van de wortels (62 - 87% op Lelydorpgronden, van Amson 1954)
blijkt geconcentreerd te zijn

in de bovenste 20 cm van de bodem,

De rest van de wortels reikt dieper,
Door de volgende factoren kan de bewortel ingsdiepte beperkt zijn:
- Door de aanwezigheid van moeilijk of niet te doorwortelen
lagen

In de ondergrond,

Bodemlagen met een porievolume van

m~nder dan 40% en/of een indringingsweerstand van meer dan
JO kg/cm 2 en/of een vol,% macroporiin (wortelruimte) van

minder dan 5% veroorzaken vermoedelijk een zeer sterke beperking

voor de doorworte 1 ing,

lagen zijo
a1smicèdt

grind- en

compac;t

Voorbeelden van dergelijke

stf,nenri_ikt

')odeff,laqe,n.

Dezi;,

i~lq(:;fl•

1 aatsten

humus-ijzerinspoe-

,~,ntstaan veelal

gevcly ~an ~achf~~,e ontginning onder ~atte omstandigheden

op bodems met ~en geringe strukt~ürst~bilitelt. Ook wefnig

als
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stabiele kleigonden
grond veelal

in de Jonge Kustvlakte zijn

in de onder-

sterk compact,

- Het voorkomen van toxische lagen

in de bodem. Bodemlagen met

een hoog zuurgehalte (=lage pH) zullen niet of nauwelijks
doorworteld worden,

In par, 2,6, zal hier verder op worden

ingegaan, Ook bodemlagen met een

(zeer) hoog zoutgehalte

zullen minder goed of geheel niet doorworteld worden.

In

par. 2.7, wordt hier verder op ingegaan,
- De aanwezigheid van voldoende lucht
Dit

(zuurstof) voor de wortels.

is mede afhankelijk van de hoogte van de grondwaterstand.

Urt de surinaamse literatuur blijkt dat voor citrus, bacove,
cacao en koffie de onderzijde van de wortelzone overeenkomt
met het niveau dat het grondwater 100 dagen per jaar overschrijdt, Zie verder par, 2,3,
Krtterh.1m

!

diepte van de zone met meer dan 5% wortelruimte
en/of een

indringingsweerstand van meer dan 30 kg/cm

en/of een porievolume minder dan 40%.
Klasse

Waardering

dieper dan 100 cm

weinig/geen beperking

100

50

matige

- 25

sterke

~

50

minder dan 25

zeer sterke

.
'.
'

Kriterium ; grindigheid en/of stenigheld over de bewortelbare
diepte,
Klasse
0

-:-

25

~

25 vol,%
50

50 "' 75

75

Waardering
weinig/geen beperking
matige

,

sterke

, ,

zeer sterke

:

''

2,2, VO-CHTVOORZIENING.

Een goede groei en nroduktie van
is afhankelijk
gras
van een optimale vochtvoorz:iening. In perioden dat de neerslag
minder groot is dan de vochtbehoefte zal. net ,~!),.$ gebruik maken
van de vocbtvoorraad van de bodem (3vochtbergend V3rsogen:
hoeveelheid VOJr de plant beschikbaar vocht dat tegen de zwaartekracht in, door de bodem w0rdt vastgehouden x de beworteli.ngsdiepte)., Naa.rmate de vocht voorraad van de bode• Yerder

2
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uitgeput raakt, wordt het vocht minder makkelijk beschikbaar
en zullen er vochttekorten optreden, hetgeen gepaard gaat met
produktiedaling.
De vochtvoorziening wo~dt :).a" bepaald door :

a" De neerslag. Hierbij is niet alleen het langjarige gemiddelde
van belang:t maar vooral de frequentieverdel:tng YO. de neerslag.. Bi.eruit. kan nml. naast de geaiddel.de neeral.agwerdellng
over het la.ar ook worden afgelezen in welke as.te de aaandelijkse neerslag af ftan wijken van het gell:!.ddelde en hoe
groot de k~ns is dat dit optreedt.
b.

De verdamping.

Per dag bedraagt de verdamping van een met

gras begroeid oppervlak naar schatting 4
Het verschil

tussen de neerslag die

à 6 mm.

in de bodem dringt en de

verdamping kan bijdragen aan het vochtbergend vermogen van de
bodem. Met name in droge tijden is er sprake van een verdampingsoverschot.

De vochtvoorziening

is dan geheel of gedeel-

telijk afhankelijk van het vochtbergende vermogen van de bodem
en, wanneer er sprake is van een ondiepe grondwaterstand, van
de capillaire opstijging.
c. De in1lltratiecapaciteit (: hoeveelheid neerslag die per

tijdseenheid in de bodem kan dringen) en de doorlatendheid

{: de boeTeelheid water die per etmaal door de diverse bode-

lagen kan stroaen). Op bodems met een geringe infiltratiecapaci.teit en geringe doorlatendheid én op sterk hellende
bodems zal. een aanzienlijk deel van de neerslag over het
bodemoppervlak of vlak daaronder ( in de humeuze boveng:rord.
naar de k..-r-eekdalen :)f -crenzen st.romen en dus niet bijdr.J.g?n
aan je vocbtvoorraaci van de bodem. "Jar.

gro◊t

belang hierbij

is ook de neerslagintensiteit~
d. De capillaire opst~jging (, hoeveelheid water die per dag
vanuit het grondwater via mi.croporiën opstijgt). Tot boog1:en
van 30 A 10 cm boven het grondwater kan er, bij een ·1oldoende
doorlatendheid van de bodeml.agen, sprake zijn van een aanzienlijke vochtleverantie aan de wortels. In vlakke gebieden
kan overwogen worden om in droogte-perioden het water in de
trenzen vast te houden :middels stuwens om zodoende een
voldoend boog g:rondwaterni veau" en dus n:i veau van capillaire opstijging te bewerkstelligen. Ook. kan er in dit
verband aan greppelirrigat1e
gedacht worden. waarh1.j
uiteraard de pomp- en andere kosten afgewogen dienen te
110rd.81l tegel:' de te Terwachten produktienrbogi.D.g.
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e. Het vochtbergend vermogen van de bodem, Zoals al aangegeven in par. z,1. is dit mede afhankelijk van de bewortelingsdiepte~ Hoe groter deze is, hoe groter het vocht-

bergend vermogen.
Kriterium :hoeveelheid bodemvocht (vocht dat met pf-waarden tussen 2.0
en ~-2 wordt vastgehouden) over de bewortelbare diepte.

Waardering: meer dan 100 mn
100 - 50

mm

weinig/geen beperking
matige beperking

sterke beperking

50 - 25 mm
minder dan 25 mm

zeer sterke beperking.

2.3. ZUURSTOFVOORZIENING VOOR DE WORTELS.

Voor een goede groei en produktie van gras
is het
van belang dat de ~ortels optimaal functioneren. Hierbij is
het noodzakel.ijk dat de wortels over voldoende zuurstof
beschikken. Dit laatste is afhankelijk van :
a. De grootte van de luchtcapaciteit van de bodem. Hieronder
verstaan we dat deel van de boàemvolume dat onder goed
ontwaterde omstandigheden met lucht geVUld i s ( : pori~n
groter dan 0,03 mm). Volgens de literatuur is voor een goed
functioneren van de wortels een volume-% van tenminste 10
tot 15 % noodzakelijk.. Bodemlagen die door coapactie of
àoor inspoeling sterk zijn verdicht hebben in het algemeen
zeer lage waarden voor de luchtcapaciteit. De beworteling
in deze bodemlagen is dan ook meestal beperkt of zelfs geheel afwezig.
o. De ontwatering. 5lecht doorlatende bodem.lagen zullen
wat.erverzadiging veroorzaken in het bovenliggende 1e~l
van de bodem" Ook een hoge grondwat.erstana zal t.Dt Mat.erve.rzadiging leiden. 1/0:1,r de wortels betekent ii-c 1at z::..j
1e opname van voedingsst.offen en vocht z.u..:; 'en oeptr.".t:n .;f
zelfs gehee~ sta1-rnn., hei:geen leidt tot 0r,·a.u.K1:2e.:ta.. .. üg.

Wanneer de waterverzadiging van langere duur ia Kunnen de
wortels gaan rotten en allerlei ziekten gaan vertonen.
Er wordt -.,,·anuit gegaan dat een goede ontwatering 11oodzakel ijk is
voo~ ee~ goede bedrijfsvoering, dit o.a.
-

Op slecht ontwaterde gronden
H i e r d r.H) r z a l

de

g r a s p rodukt i e

is

het

Janwege

Jt"li"'ar

e n g ra s k ,,, a

~

idi•

i t e. t t

,;ert~·appîng gr,yr .
::1

chteruit

- Op slecht ontwaterde gronden verliest het vee ~ee
de aanwezigheid van modder en kawfoetoe~ etc.

1

g a a r, .

~nergle door

-5-

BIJLAGE 8

- Op slecht ontwaterde gronden zullen eerder ziekten optreden

bij het vee.
- Een slechte ontwatering gaat meestal

samen met een ondiep

wortelstelsel. Hierdoor is er minder bodemvocht en zijn er
minder voedingsstoffen beschikbaar.
Opgemerkt dient te worden dat op het slachtveebedrijf van Van
Alen

(rechteroever Commewijne rivier; ±800 ha; ±1500 stuks vee)

vnml.

paardegras aanwezig

is dat periodieke

inundatie verdraagt

en zelfs nodig heeft voor een goede groei. Zover bekend ondervindt
men hier weinig last van vertrapping, mogelijk hangt dit samen met
het extensieve karakter van het bedrijf, de lange rustperioden
tussen de beweidingen en de grote vruchtbaarheid van de bodem
(=goede groei gras=hoge weerstand tegen vertrapping).
De ontwateringsklasse kan in het veld worden afge-

leid uit pro!ielkenmerlten (bleke, grijze. netsge1e ltleure~
binnen 100
de ve~etatie, het 'YOOrkocen van kawtoetoes.
de topografische positie en de hoogte van de g:rondwaterstanà.
Door de aanleg van een ontwateringssysteem (bedden en trenzeh)
aangesloten op een adequaat functionerend sys:teew van kanale.:-:
en sluizen/geaal.en kan de ontwater:i.11& verbetert worden"

c•>~

N.B, Slecht ontwaterde terreindelen (bijv. zwinnen, depressies
en erosiegeulen). die pas tegen relatief hoge kosten te ontwateren
zijn, kan men benutten voor de productie van snijgras (zie Bijlage 4).
Kriterium : Ontwateringsklasse/hoogste grondwaterstand
Klasse

Waardering

Dieper dan 100 cm/ (matig) goed

weinig/geen beperking

100

~

50 cm/ onvolkomen

matige

50 - 25 cm/ slecht

''

sterke

binnen 25 cm/ zeer siecht /
periodiek water op het bodemoppervlak

zeer sterke

'

.

2,4. VOORZIENING VAN VOEDINGSSTOFFEN,
In eerste instantie zullen de ~aP nature

1n de bodem voorkomende

voedingsstoffen gebruikt worden dü(H het 9ras,

Blj

de

verwering

va n m i n e ra 1 e n komen e ,- v o e d ! n g s s t o f fen v r ; _; , ma a r d l t g e be u r t
slechts zeer lanq:zaa,:r,_

Van

.~r-cter belang

Is de hoeveeil-leid
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voedingsstoffen die geadsorbeerd zit aan de bodemdeeltjes
(=T,E.B,),

Kriterium

T.E,B.

in meq/100 gr grond (=Na+K+Ca+Mg).

Klasse

Waardering
weinig/geen beperking

>10

5

10 -

.( 5
2.5,

matige

''

sterke

''

BUFFEREND VERMOGEN VOOR KUNSTMEST.

Op bodems met een geringe vruchtbaarheid zal
zijn te bemesten.
mest van belang.

Hierbij

het noodzakelijk

is het bufferende vermogen voor kunst-

Dit geeft aan hoeveel meststof de bodemdeeltjes

kunnen vasthouden; een lage waarde betekent dat een groot deel
de meststoffen wegspoelen naar het grondwater.

van

Kriterium

C.E,C.-effectief in meq/100 gr dr. grond.

Klasse

Waardering

>3

weinig/geen beperking

1,5

- 3

0,5 - 1,5
L. 0.

5

matige
sterke
zeer sterke

''
',
''

'2.6DE ZUURGRAAD VAN DE BODEM.
De pH ( zuurgraad) is een maat voor de hoeveelheid zuur

in de bodea.. Boe lager de pH is hoe zuurder de bodem is.
Lage pH-waarden gaan samen met lage produkties" Optillale
groei en produkt:i.e van _gras
vindt plaats bij een pH van

5~5 of boger.(pH-H2 0), Dit heeft te ~aken met

àe volgende

faktoren ::
a. Bij een pH beneden 5,5 neemt de oplosbaarheid van 11.angaan-en aluai:nlum verbindingen sterk toe. Mangaan en alumi.niW1
kunnen dan in torl.scbe (giftige) concentraties in het bodeavocbt voorkomen. Hoe lager de pH~ hoe gro1;.er deze concerai:. __ ·atiea zij:.u. Een te hoge alwniniumconcentratie leidt tot
aantasti.ng van het wortelstelsel: de wortelontwikkeling
neenn af 1 ,wortels kunnen kort en dik word.en en .rotte plekken
kunnen verschijnen. Aluminium heeft de neiging zich op te
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hopen in de wortels, hetgeen weer ongunstig is TOOr de ~lr'
name en transport van calcium en îosfaa~ in de plant~ Ook
zal de hoeveelheid beschikbaar calciua, aagnesiwa en fosfaa:t
in de bodem lager zijn bij hoge alumiumgebalten, be~geen ~~~
gebreksverschijnselen en lagere produkties leidt.
Een lage pH gaat dus samen met een hoge waarde voor de a1uminiumverzadiging.

Van olifantsgras is bijv. bekend dat bij een Al-ver-

zadiging van boven de 30% er produktiedal ing begint op te treden.
Bij een Al-verzadiging van 90 % 1 igt de produktie op slechts
de helft van de maximale (Sanchez, 1976).
o. ~en lage pH gaat mees~al gepaard met een lage waarde voor
je :.~.c.-effek~ief (: noeveelheià ~itwisselbaar (beschik-

baar) Na•K~CaT~&•H•Al~ en daarmee

~t~ een laag bufferenc

vermogen voor kunstmest(~ vermogen van de todem o■ do~r
bemesting toegediende voedingsstoffen vast te houden tegen
uitspoeling) ..
:c. Hoe lager de pH is, hoe geringer de hoeveelheid beschikbaar fosfaat in de bodem is. Bovendien zal bij een lage pH
een aanzienlijk deel van de door beaesti.ng toegediendefosfaat gefixeerd worden en niet beschikbaar .koaen voor
de plant.
Op gronden met een te lage pH zal het dus noodzakelijk zijn
om door middel van bekalking d.:- pH op een hogere waarde te
brengen, bij voorkeur 5,5 tot j,D. Wordt de pH nog verder
verhoogdF dan kunnen er tekorten aan o.a. zink, mangaan~
fosfaat en koper optreden" Boven pH 7.0 neemt de beschikbaal"heid van deze voedingsstoffen namelijk af. Kriterium :de zuurgraad van de bodem (pH-H o)~

2

Waardering

:

5,5 - 7,0
weinig/geen
4,7 - 5,4 of 7,1-7,5
matige
4,0

- 4,6

of 7,6-8,O

minder dan 4,0

beperking
beperking

sterke beperking

of meer dan 8.0: zeer sterke beperking

2.7, AFWEZIGHEID VAN_,TO~ICITEITEN
Voor wat de aluminium toxiciteit betreft wordt iferwezen naar
oar.2.6. Met betrekking tot de zout toxiciteit z;
gegevens v o o r hand~ n , Jo o r l op i g wo r d t

Me I i t z

( 19 7 8

Îi'•

er ... e•r,ig

1 ,-, "n q "~

h <.H, de,.. ,
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Kriterium
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E.c. 2 , 5 in de bovenste 20 cm van de bodem, of zichtbaarheid van zout op het bodemoppervlak.

Klasse

Waardering
weinig/geen beperking
Matige
••

minder dan 0,5 mS/cm

0,5 - 1,5
1 -

2

••

mS/cm, of sporen van zout op het oppervlak

Sterke

••

meer dan 2 mS/cm of zout op het oppervlak
in droge perioden

Zeer sterke

''

2.8. WEERSTAND TEGEN VERDICHTING EN VERTRAPPING.
Voor een goede grasproduktie is het noodzakelijk om vertrapping
van de grasmat en verdichting van de bovengrond zoveel mogelijk
te voorkomen.

Vertrapping van de grasmat leidt tot vermindering

van de grasproduktie. Verdichting van de bovengrond leidt tot
een toename van de
afname van de
heid,

indringingsweerstand voor de wortels, een

luchtcapaciteit en een afname van de doorlatend-

De weerstand tegen verdichting en vertrapping is in belang-

rijke mate afhankelijk van de struktuurstabiliteit.
een laag organisch stof gehalte. een hoog silt
een laag

ijzergehalte hebben

Bodems met

(stof) gehalte,

in het algemeen een geringe struk-

tuurstabi 1 iteit. Ook speelt het vochtgehalte in de bovengrond
een belangrijke rol.

Dit

is onder meer afhankelijk van de neerslag,

doorlatendheid van de bodem en de grondwaterstand,
Kleigronden met een lage waarde voor de Al~verzadiging, een hoog
stofgehalte of een onvolledige rijping hebben meestal een lage
struktuurstabllitelt.
Opgemerkt kan worden dat het gevaar voor verdichting en vertrapping
verminderd kan worden door :
- Een juiste grassoort-keuze, bij voorkeur een goede zodevormer,
- Een zeer goede detallontwatering, waardoor hoge vochtgehalten
in de bovengrond voorkomen worden.

De aanleg en onderhoud van

een dergelijk trenzensvsteem brengt uiteraard v.;e
met zich mee.
·· Het îr de ,..egentiJden op stal

zetter

;ap het

vee.

In Nederland ~ordt de weerstand teger

bepaald aan de hand van de lndringingsweerstand, die met een
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penetrometer bepaald kan worden .. Waarden van meer dan 7 kg/cm 2
worden als ruim voldoende beschouwd; waarden beneden 5 kg/cm 2
als geheel onvoldoende

3. LANDKWALITEITEN MET BETREKKING TOT HET BEHEER
3. 1. AANWEZIGHEID VAN DRINKWATER,
Voor het vee is drinkwater in elk perceel nodig. Hierin kan
worden voorzien door een permanente kreek, een put, een opvangbekken of een waterleidingsysteem.

Een belangrijke rol

speelt hi

hierbij
-de afstand tot de kreken
-de mogelijkheid om een put o, i ,d, aan te leggen, waarbij o,a.
de d i e p t e 1 i g g i n g va n het g r on dwa ter i n de d rog e t i j den een r o 1
speelt.
Beperkingen treden op wanneer de kreken verder dan 3 km verwijderd zijn en/of

het grondwater dieper dan 2

rn

-

maaiveld

voorkomt,

3,2, REGENSCHADE AAN HET VEE
Veel

regen heeft een ongunstige

invloed op het vee,

en na het afkalven is een droge periode gewenst,

Vooral

tijdens

Deze beperking

is te ondervangen door het opstal Jen van het vee tijdens

regen-

rijke dagen of door in de weilanden schuilfaciliteiten te creeren.

3.3. BERIJDBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID.
Het terrein wordt gedurende het gehele jaar bereden met lichte
voertuigen. De mate van berijdbaarheid en toegankelijkheid is
afhankelijk van o.a. de he11 ing en de hoedanigheid van het oppervlak. Melitz en Brinkman (1975) hanteren hierbij de volgende
kriteria~
Kr i teri urn

helling-% en hoeveelheid drasstroken.

Klasse

Waardering

Minder dan 5% en minder dan 1/5 drasstroken

Weinig/geen beperk

5 tot î 5 % en !/5 tot 1 l2 drasstroken of
15 tot 30 t eP minder ~jan •/5 drasstroken
15 tot 30 1 en !/5 tot r/2 drasstroken

Sterke

Meer dan 30 1 of meer dan 1/2/drasstroken

Zeer sterke

-ing
Matige
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3.4. AFWEZIGHEID

VAN

NATUURLIJKE OVERSTROMING.

Voor deze landkwaliteit wordt de l lgging van het land en de bron
van het inundatie-water gehanteerd. Hel itz (1978) hanteert de
volgende indeling
Klasse

Waardering

Land gelegen boven de lokale erosiebasis

weinig/geen beperking

Ondiepe zwampen met

(nagenoeg) stilstaand

water

matige

' '

Riviervlakten die tijdens hoge waterstanden
inunderen

(stromend water)

matige

' '

Diepe zwampen met(nagenoeg)sti !staand water
en riviervlakten van kreken met relatief reg
regelmatige afvoer (bronkreken)

sterke

, '

Riviervlakten van kreken met een reiatief
onregelmatige afvoer (regenwaterkreken)

zeer streke

''

3.5. WEERSTAND TEGEN EROSIE.
Erosie treedt op wanneer

de neerslagintensiteit groter is dan

de infiltratiecapaciteit. Deze laatste is sterk afhankelijk van
de wijze waarop de ontginning heeft plaatsgevonden. Zo is uit
een proef in Peru (ongeveer zelfde ki imaat en bodem als Suriname)
de infiltratiecapaciteit op handontgonnen b]okken 12 maa1 groter
was dan op machinaal

(dozer) ontgonnen blokken;

(Seubert et al

i977). Ook de grassoort speelt een belangrijke rol. Zo zaJ een
zodevormende grassoort in het algemeen een hogere infiltratiecapaciteit hebben dan een pollenvormende grassoort.
Op steile hellingen en/of hellingen met bodems die een lage infiltratiecapaciteit bezitten, zal er dus bij hoge neerslagintensiteiten oppervlakkige afstroming van water (overland flow)
vinden. Hierdoor kunnen bodemmateriaal

plaats-

(met name de vruchtbare

humeuze bovengrond) en indien aanwezig, meststoffen wegspoelen
(=bodemerosie), waarbij er meer of minder diepe geulen in het
bodemoppervlak ontstaan.

Naast de heJI ingshoek speelt ook de

lengte van de helling een belangrijke ro!. Verder speelt de ,:3atf~
van bodembedekking een zeer belangrijke
bodemerc.,-,;lt,.

lo

birjkt

é.•p een

dat oppervlakkig afstroomt
on de r

b o s v '2' ge t a t i

E'

,, ;

(en

n d !è: ,· <:I z, r,

zelfde

rol

helling

in het
1,et

'~

voorkomen
van

de

van

n~er•c;Ï;'l9

dus bodemerosie ~eroorzaakt)
i O%"

on de

i·

•9 ra s l a n <1

10

-

30 % ~ n , t
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bouw1and(rnet slechts een geringe bedekking van

de bodem)

70 tot 90 % te zijn.
Kriterium

helling-%
Waardering

KJasse
minder dan

15%

weinig/geen beperking

15 - 25 %

matige

25 - 50 %

sterie

meer dan 50 %

zeer sterke

''
',
''

3.6. VRIJHEID VAN VERKAVELING.
Afhankelijk van het te kiezen bedrijfstype (groot- of kleinschalig
zal

het van belang zijn om de vorm en de afmetingen van geschikte

bodemeenheden te

beoordelen. Kleine en/of langgerekte smalle

bodemeenheden zul Jen bij grootschalige veeteelt beperkingen opleveren. Ook het feit of de bodems over aanzien! ijke oppervlakken
min of meer homegeen zijn
heterogeen zijn

(bijv. Zanderij plateaus) of juist

(bijv. afwisseling ritsen en zwinnen

bundels van de Jonge Kustvlakte)

in ritsen-

s~eelt een belangrijke rol

bij

de beoordeling van de geschiktheid voor grootschalige veeteelt.

4. HET VASTSTELLEN VAN DE lANDGESCHSKTHEIDSKlASSE.
Vanwege het

ontbreken van kwantitatieve~

in Suriname verkre-

betrekking tot de relatie bodem-gewas en van-

gen,

gegevens met

wege

het ontbreken van gegevens van grootscha!ige teelten op

dezelfde bodems,
ken

te doen_

is het

slecht mogelijk kwalitatieve uitspra-

De geschiktheidsklassen hebben hierbij

de volgende

betekenis
Goed geschikt
gehaa1d,

~ordt

Het

ook op de

Matig gesch;kt
kosten OP

-

-

te verwachten dat goede produkties worden

lange termijn.

De produktieverwachtingen

tot een goede produktie

ecnter

(bodemkundig)

De

- ':iico"::

is

'FûOt.

liggen

te komen

lager of de

liggen

verantwoord geacht de

0r0auktieverwachtingeff zijn

~erbeterde technieken.

Het

betreffende

laag en of de

Pr-.,ó!Jiktieverhoging wordt mic19el ijl.

~"ndverbetering of

hoger.

geacht door
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Voorlopig ongeschikt - Het

land komt nu niet

in aanmerking voor

het beschouwde landgebruikstype. Betere perspectieven worden
echter niet onmogelijk geacht

of bij

maatregelen

z

in de kosten-baten ver-

land komt niet

1n

aanmerking voor

la~dcebruikstype.

o ; ge nde
1 :

landverbeterrngs-

vasts te' 1en van de geschîktheidsklasse geschiedt op de

Het
1

ingrijpende

een verandering

houding.
Permanent ongeschikt ~ Het
het

bij

..;

:

ind~en er weinig of geen beperkingen aanwezig

ze

indien er een of

goeo· gesc h"kt
•
.

r
~at

qe

oeoer~inoen zi in

dit :ot de klasse raatig ge-

leidt

schikt
~e r

'.) f

7

e e :-

s

1::

e ,· -: e

be p e r k •

ri

g en

1e i d t

t ot

::1 e

LITERATUUR:
Amson, F.W. van,

1954 - Wortelonderzoek op enkele grasproef-

velden van het Lelydorpplan.

De Surinaamse Land-

bouw 2e jaargang aflevering 6
Kerkhoff, P. Me1 itz, P.J.,

1990 - Mondelinge mededelingen.

1975 - Globale Jandgeschiktheidsclassificatie.

Interne rapporten Dienst Bodemkartering nr.
Mel itz P.J. en R. Brinkman, 1975

170/171.

- Enige landgebruiks-

typen in Suriname. Kriteria voor landgeschiktheidsklassifikatie.

Extern rapport Dienst Bodemkartering 52

Sanchez, P.A., 1976 - Properties and management of soils

in

the

tropics. John Wiley and sons New York.
Seubert et al,

1977 - Effects of land clearing methods on soil

properties of an Ultisol and erop performance in the Amazon
jungle of Peru. Tropical Agriculture (Trinidad) Vol.54 no 4.
Westerink, R.M.,

1987 - Landgeschiktheid voor veeteelt van het

universiteitsterrein ten noorden van de Marlastraat.
Windmei jer, P.
van

en D.

de Welgelegen

vee areaal.

Bliek,

1986 -

Verslag var, de detai lkartering

Savanne i.v.m.

de inrichting als slacht-

Extern rapport Dienst Bodemkartering nr.

ll8.

34

L UCHT CAP AC I TE I T = v o l . % po r i en g rot e r dan O , 0 3 mm , ov e r- een komen d
met het trajekt tussen pF 0 en 2,0. Wanneer na een periode
van regen de bodem ,,uitgelekt'' i s (overtollig water naar
het grondwater), zul l en de grotere porien (groter dan 0,03 mm)
met
N.S.P.

lucht gevuld zijn. De bodem is dan op veldcapaciteit.

=

Normaal Surinaams Peil

van de Suriname Rivier

in

=

gemiddeld zeeniveau

in de mónding

1956.

OEVERWAL= enkele tientallen tot honderden meter brede, enkele
dm's tot m's hoge,

langgerekte

gedeelten van de riviervlaktenJ

die landinwaarts begrensd worden door lagere terreindelen
kommen).

De oeverwallen ontstaan doordat bij

(de

hoge waterstanden

van de rivier de gehele riviervlakte overstrooi:nt, waarbij direk
suspens 19
langs de rivier het meeste en het grofsteYmateriaal sedimenteer
1

PEGASSE = Akkumulatie van afgestorven plantenresten op de bodem
van zwampen, veroorzaakt door de sterk vertraagde omzetting
(mineralisatie) van organische stof onder water
gebrek).

(zuurstof-

Samengeperste pegasse wordt aangeduidt met veen.

PLATEAU= Hooggelegen terre indeel

dat aan alle zijden door hel l inge

naar beneden wordt begrensd.
PROFIELKUIL = Kuil

van 1 x 1,5 men ±1,2 m diep die door bodemkun-

digen volgens bep:-aalde normen

(F.A.O. Guidelines for Soil

Profile Description) wordt beschreven.
STRUKTUURSTABILITEIT = mate van weerstand van de bodemstruktuurelementen tegen deformatie.
laag

ijzer-%,

Een hoog vocht-%, silt-% en ee11

klei-% en kalk-% alsmede voor kleigronden

een lage waarde voor de aluminiumverzadiging gaan gepaard met
een geringe struktuurstabiliteit.
T.E.B. = hoeveelheid Na+K+Ca+Mg die verwisselbaar aan het adsorptiecomplex gebonden zitten.= maat voor de hoeveelheid die
voedingstoffen die de bodem bevat.
VOCHTCAPACITEIT =vol.% porien tussen 0,03 en 0,0002 mm grootte,
overeenkomend met pF 2,0 - 4,2.
WORTELRUIMTE = vol.% porien groter dan 0,18 mm= mesoporien.
IJSTIJD =glaciaal = in N-Amerika,

Europa en Noord Azie opgetreden

koudere periode met sterke uitbreiding van gletsjers en

ijskap

In Suriname en andere tropische gebieden overeenkomend met een
drogere periode (savanneklimaat)
ZUURGRAAD= pH= -log9(H+)== maat voor de hoeveelheid zuur die
de bodem bevat.

Een lage pH betekent een zure bodem.

