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1.

1

NLE I DI NG.
Op verzoek van Mr. H.E. Struiken is een onderzoek verricht

naar de bodemgesteldheid van een ongeveer 4 ha groot perceel dat
gelegen

is aan de westzijde van de Kennedy Highway (weg naar

Zanderij), nabij

km 41,

tussen de electriciteitsmasten 119 en

122. Het reeds opengestoten deel van het perceel
~

reikt tot 100

150 m van de weg. Naast de bodemgesteldheid wordt verder de

bodemgeschiktheid voor pomtayer, fajalobi

en banaan {bacove)

besproken,

2. KLIMAAT,
1 n figuur

is de gemiddelde maandelijkse neerslag voor het

meteostation Republiek weergegeven. Niet alleen de gemiddelde
neerslag

is van belang, doch ook de frequentieverdeling ervan.

In figuur 2 wordt voor het meteostation Cultuurtuin, dat

In grote

l ljnen een zelfde neerslagpatroon vertoont als het meteostation
Rep ub l i e k , de kans aangegeven dat een be pa a 1 de neer s l a g i n een
bepaalde maarid optreedt. Zo valt af te lezen dat
december

in de maand

in 10% van de jaren de neerslag 300 mm of meer bedraagt,

in 25% van de jaren 250 mm of meer,

in 50% 180 mm of meer etc .
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3. ALGEMENE BESCHRIJVING LANDSCHAP EN BODEM.
3.1. INLE DING.
In 1977 is het gebied waarin het betreffende perceel

ls gelegen

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.

In het bij de bodemkaart behorende rapport zijn een tweetal

profielkuilen {met bodemchemische gegevens) weergegeven. Een van
deze kuilen is direct ten zuidoosten van de afslag naar Matawaribo
gelegen.
Verder is er in 1985 door de Dienst Bodemkartering een detailveldkartering verricht op de nabijgelegen Welgelegen Savanne, die
qua bodemgesteldheid overeenkomt met die

an de Plantage La Del 1-

g en c e ( Wi n dm e i• j e r en B1 i e k , l 9 8 6 ) , 1n het ka r t e r i n g s r a p po r t wo r d en
een viertal

profielkuilen, met bijbehorende bodemfysische en bodem-

chemische gegevens besproken,
Verder is er door de Dienst Bodemkarterfng een profielkuil
beschreven op km 29 van de Kennedy Highway

erkgroep, 1982).

3.2. BESC~RIJVING VAN HET LANDSCHAP.
Het gebied

ts gelegen in de Oude Kustvlakte, die ongeveer

100.000 jaar geleden gevormd

îs bij een zeespiegel die enkele

meters hoger was dan de huidige,

De Oude Kustvlakte bestaat uit

het Lelydorp of Oude Ritsen Landschap, dat overwege~d uit zandige
afzett Ingen bestaat en het zuidelijk daarvan gelegen Para of Oude
Zeekle~ Landschap, alwaar geen zanden voorkomen.

tn de

500 ... ..,

Figuur 2 : Frequentieverdeling

~0

1.

van de neerslag uitgedrukt in
overschrijdingskansen.
Naar :.Kamerling, 1974.
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laatste ijstijd (70.000 - 10.000 jaar geleden) is onder invloed
van een ±100 m lagere zeespiegelstand de Oude Kustvlakte sterk

door erosie aangetast, waardoor de Oude Kustvlakte nu bestaat

uit een ontelbaar aantal (schier)eilanden van enkele tot hon2
derden km groot, omgeven door erosiegeulen. De (schier)eilanden
worden omgeven door een sterk vertakt stelsel van erosiegeulen
(100 -

1000 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 getijdegeulen) en flauwe hellingen naar de erosiegeulen
(flanken).
In het zuidelijke deel van de Oude Kustvlakte komen ~pdui-

kingen van het Zanderij Landschap voor (hoogteligging 8 -

10 m

+NSP). Dit landschap is 2,5 - 7 miljoen jaar geleden gevormd.
Op grond van de bodems wordt er een onderscheid gemaakt in
gebleekte (witte)

zanden enerzijds en de ongebleekte zanden

en lemen anderzijds, die meestal een geelbruine kleur hebben .
In figuur 3 is een schematische dwarsdoorsnede door het
gebied weergegeven •

Onnevulde
,.,.
erosie geul

:Zanderij
opdulklng
7. plCltltCIU

4, plateau

1.rlvler

Schol
4.plateau

Op9e111ulde
erosie geul

1.kretk

5. geul
2.M'Hrwal 5.geul
:Il.oeverwal
6.flanl! _ _ _ _ _ _ _ _..L,...;___;__.L-_
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l.plaat
meter J-_ _ __1_;:.:.:.;:.::.:.:.:.._
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __._
_ _ _ _ _--i
♦ NSP

~ Plioc:cine ahetting,rn

( Zanderij

zanden en lemen)

~ Pleistoc:e11e atuttingtn (Oude Zeeklei of Para doti)

~ Holoc:ent afuttlng,rn (Jonge Zeeklei) ,
(naar: Edelman en Kartoredjo, 1978).

Figuur 3: Schematische dwarsdoorsnede door het gebied

3.3. De bodem.
De legenda van de bodemkaart geeft aan

dat er in het gebied

diverse bodemtypen voorkomen. Vanwege hun zeer geringe verbreiding zal er op de Zanderij bodems (eenheid 3.1/3.2) niet verder
worden ingegaan. Ook de bodems van de erosiegeulen zullen verder
niet besproken worden vanwege het feit dat zij ongeschikt zijn
VOO r

de

1 a n d b O uw .

De schollen worden onderverdeeld 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{zeer}slechte ontwatering (drainage), die gepaard gaat met een waterlaag van
enkele dm's op het bodemoppervlak in de regentijden. Ook de
flanken (hellingen naar de erosiegeulen) worden steeds gekenmerkt door het voorkomen van kawfoetoes. Deze verschillen in
ontwatering komen niet tot

uitdrukking in de overige bodem-

eigenschappen.
De scholbodems

(eenheden 2.1.1., 2.1.2. en 2.2.1.) bestaan

in het algemeen uit een 15 tot 50 .cm dikke vaag of ongevlekte,
grijs(geel)bruine, soms gebleekte,

(zware) stofleem'''bovengrond,

e,t.l'I

die tamelijk abrupt overgaat invsterk (meestal rood en/of paars)
gevlekte ondergrond

die uit stugge (compacte) stofklei bestaat.

Het stofgehalte (deeltjes van 0,002 - 0,05 mm) in de bovengrond
bedraagt meestal 60 -

80 %, in de ondergrond meestal 40 - 60 %.

Op de plateaus komen plaatselijk depressies voor die opgevuld
zijn met met lateraal aangevoerd materiaal. De bovengrond kan
daar zeer hoge stofgehalten vertonen (tot 90%).
In het zuidelijke deel van het gebied komen bodems voor die
qua uiterlijk sterk lijken op de hierboven omschreven bodems,
doch afwijken door een veel hoger zandgehalte (eenheden 2.1.3.,
2.1.4. en 2.1.5. op de bodemkaart). Het betreft hier zogenaamde

rnengprofielen, waarbij of een dunne laag oude zeeklei rust op
een zand-of leemondergrond (Zanderij afzettingen) of aan de bovenzij
is bedekt door een zandig verspoelingsdek afkomstig van zuidelijk

*) Zie voor uitleg textuurklassen . Bijlage 2.

:

•
•
•
•
•
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gelegen Zanderij heuvels. Door homogenisatie door de bodemdieren
(wormen en mieren)

is dan de huidige midgrofzandige (zware)

leem

textuur ontstaan.
3.4. Bodemchemische eigenscnapp~D•
Zoals al eerder opgemerkt zijn er door de Dienst Bodemkartering 7 profielkuilen in scholbodems (oude zeeklei) beschreven.
De nu volgende tekst is een samenvatting van deze gegevens:
-De zuurgraad van de bodem (pH-H 2 O) is (zeer) laag: 4,4 - 5,4
in de bovengrond (0
~30 cm) en 4,5 - 5,7 in de ondergrond .
.,.

-De

hoeveelheid aan de bodemdeeltjes geadsorbeerde basen" (TEB)

is (zeer)laag: 0,16 -

1,25 meq/100 gr. grond in de bovengrond,

waarbij de hoogste waarden samengaan met hoge organisch stofgehalten. In de ondergrond 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 slechts 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 stofgehalten. In de
stofkleiondergrond komen hogere waarden voor : 2,04 -

4,26

hetgeen matig tot hoog te noemen is.
-De aluminiumverzadiging is zeer hoog : 48 -

90 %.

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

2,0 %•

Resumerend kan gesteld worden dat de scholboderns qua bodemvruchtbaarheid zeer arm zijn.
N.B. Er zijn geen cijfers betreffende het gehalte aan beschikbaar

fosfaat voorhanden. Vermoedelijk is dit echter zeer laag •

}.5. Bodernfysische eigenschappen.
-De wortelruimte

(=volume-% porien groter dan 0,18 mm)

laag: 2,4 - 6,0 % in de

is

(zware)stofleem bovengrond (0 -130

cm). In de stofklei ondergrond is deze zeer laag: 1,2
-De luchtcapaciteit (=vol.% porien groter dan 0,03 mm)

laag : 3,2 -

3,2%
is zeer

11,9 %. In de ondergrond komen extreem lage

waarden voor:

1,2

4,2 %.

-De vochtcapaciteit (=vol.% porien tussen 0,03 en 0,0002 mm) is
hoog in de bovengrond: 30,8 ,',)

Basen

:Natrium,

Kalium,

39,8 %. In de ondergrond (zeer)

Magnesium en

Calcium

-6-

laag: 2,2 -25,9 %.
-De hoeveelheidbeschikbaar

bodemvocht bedraagt voor de bovenste

30 cm 84 à 111 mm, hetgeen matig hoog te noemen is.
-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 da~ de doorlatendheid slechts
in een profiel bepaald is. Uit metingen elders in Suriname
blijkt

met name de stugge, compacte stofklei ondergrond

vaak zeer ondoorlatend te zijn.
Verder hebben bijna alle bodemfysische bepalingen plaatsgevonden
aan min of meer natuurlijke, ongestoorde bodemprofielen.
Vanwege de geringe structuurstabiliteit van met name de bovengrond

is het waarschijnlijk dat bij ingebruikname (ontbossing, ploegen
etc.)er compactie en verslemping zal optreden, hetgeen zal leiden
tot een sterke daling van de wortelruimte en de luchtcapaciteit
alsmede de doorlatendheid. Vermoedelijk

worden de bodems met

zand.bijmenging (eenheden 2.1.3. t/m 2.1.5.) gekenmerkt door een

hogere structuurstabiliteit.
3.6. Ontwatering.
Zoals al eerder opgemerkt worden de lagere plateaudelen
gekenmerkt door een waterlaag van enkele dm's op het bodem.
oppervlak 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 boveHgrond; in de
regentijden zit het grondwater vermoedel:!jk op 2 - 3 rn diepte.
Vanwege de geringe doorlatendheid van de stofklei-ondergrond
treedt de afvoer van het neerslagwater in de bodem vnml. lateraal
(zijdelings)

op door de (zware)

stofleem 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 hooggelegen, wat drogere terreindelen.
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4. DE BODEMGESTELDHEID VAN HET PERCEEL.
Op 9 december 1989 is er een bodemkundige verkenning verricht
op het perceel, waarbij boringen werden verricht op het reeds
opengestoten terrein, op enige direct ten westen gelegen kostgronden en langs het pad dat ter hoogte van mast 120 het bos
inloopt. Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar
figuur 4.
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat het gehele perceel
tot een zgn.
0 tot

schol plateau met een vrijwel

vlakke ligging

behoort
(hellingen

%) • De hoogte] igging bedraagt vermoede] ijk enkele meters

boven het niveau van de Coropina kreek,

In de nog niet ontgonnen

terreindelen kon een kawfoetoe microrel ief w-0rden waargenomen
(kawfoetoes zijn enkele dm's hoge heuveltjes van 20 tot 100 cm
in doorsnede die ontstaan doordat

in de regentijden het terrein

onder water raakt en de mieren, wormen etc, de enigzins hogere
plekken opzoeken en deze verder verhogen met hun uitwerpselen)
Door de machinale ontginning zijn de eventueel aanwezige kawfoetoes op het reeds ontboste terrein verdwenen. Wel wordt dit
terrein gekenmerkt door grote (vele m's) depressies van maxtmaal
enkele dm's diep die vermoedelijk zijn ontstaan door de machinale ontgtnning

(dozer(draai)sporen en/of door compactie inge-

k l on ken ter re i n de l en ) , Vanwege de g rot e nee r s 1 a g d i e i n de voor afgaande dagen was geval Jen waren de meeste van deze depressies
met water gevuld

(plassen)

Hieruit blijkt dat het terrein onder

de huidige omstandigheden lzeer)

slecht ontwaterd

is,

De b o d e mg e s t e 1 d h. e i d b l i j k t u n i f o r m t e z i J n . Ee n 2 0 t o t 5 0
cm dikke geelgrijze tot bleekgrijze, soms vaag geelbruin gevlekte
(zware)

stofleem (zie Bijlage 2)

bovengrclnd, die abrupt overgaat

in een zeer stugge, compacte, sterk rood, paars en

in de eerste

dm's soms geelbruin gevlekte stofklei ondergrond, die ondanks de
hevige neerslag

in de weken voorafgaand aan het veldbezoek licht-

vochtig tot droog aanvoelde.

In een deel

van het terrein

in de bovengrond bijmenging met midgrof zand aanwezig.
de diepte waarop de compakte stofklei ondergrond begint
geven

is er

Dit, alsmede
is aange-

in Figuur 4. Vanwege de uniforme bodemgesteldheid en vanwege

de over relatief korte afstand wisselende diepte waarop de compakte

-8-

ondergrond begint, was het niet moge] ijk om aparte bodemeenheden
te onderscheiden
moeten worden,
doel

(hiervoor zouden veel

hetgeen niet zinvol

extra boringen verricht

zou zijn

van het bodemkundige onderzoek), Wel

in het kader van het

kan uit figuur

afgeleid dat de zandbijmenging in het centrale deel

4 worden

van het

perceel ontbreekt ..
De (zware)

stofleem bovengrond bleek geheel met water ver-

zadigd te zijn, de stofklei ondergrond voelde daarentegen droog
tot 1 ichtvochttg aan,
ondoorlatend

Dit duidt erop dat de ondergrond zeer

is en dat de (natuur! ijke) ontwater ng naar de

erosiegeulen (zie Bijlage

} overwegend lateraal

plaatsvindt

door de,onder natuurlijke omstandigheden, rede] ijk goed doorlatende bovengrond.

De vlakke 1 igging van het perceel

belemmert

uiteraard een vlotte afvoer van het overtal 1 ige water, waardoor
in de regentijden het perceel onder water komt te staan.
In de meeste boringen op het reeds ontboste terrein werd
geen humeuze bovengrond van betekenis aangetroffen,
op duidt dat deze bij de ontginning
bleken, naast vegetatieresten

hetgeen er

is weggeschoven.

De rillen

(takken, bomen etc.) veel

donker-

•

grijze, humeuze (zware)
ontgonnen deel
(zware)
zijn.

stofleem te bevatten.

van het perceel

stofleem overwegend

In het nog niet

bleek de humeuze donkergrijze

in kawfoetoes geconcentreerd te

••
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Figuur 4 : Kaartje aangevende de ligging van de boorpunten, de dikte van de
(zware) stofleem bovengrond en de aanwezigheid van zand in de
bovengrond.

1

:

1
1

1
1
1

1
1
1
Il
1
1
1
1
1
1
1
1

•

5. LANDBOUWKUNDIGE MOGELIJKHEDEN.
5.1

INLEIDING.
Vanwege het ontbreken van kwantitatieve,

in Suriname verkre-

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

is het slecht mogelijk kwalitatieve uitspra-

De geschiktheidsklassen hebben hierbij

de volgende

betekenis
Goed geschikt - Het

is te verwachten dat goede produkties worden

gehaald, ook op de lange termijn.
Matig geschikt - De produktieverwachtlngen 1 iggen lager of de
kosten om tot een goede produktie te komen liggen hoger. Het
wordt echter (bodemkundig) verantwoord geacht de betreffende
bodemeenheid

in gebruik te nemen.

Weinig geschikt - De produktieverwachtingen zijn laag en/of de
risico's groot.

Produktieverhoging wordt mogelijk geacht door

landverbetering of verbeterde technieken.
Voorlopig ongeschikt - Het

land komt nu niet

in aanmerking voor

het beschouwde landgebruikstype. Betere perspectieven worden
ec h te r n i e t o n mo g e l i j k g e a c h t b i j
maatregelen

i n g r i j p e n d e 1a n d v e r b e t e r i n g s -

of bij een verandering

in de kosten-baten ver-

houding,
Permanent ongeschikt - Het
het

land komt niet

in aanmerking voor

landgebruikstype.

Het vaststellen van de geschiktheidsklasse geschiedt op de
volgende wijze:

indien er weinig of geen beperkingen aanwezig

zijn leidt dit tot de klasse goed geschikt.

Indien er één of

meer matige beperkingen zijn leidt dit tot de klasse matig geschikt,

Drie of meer matige beperkingen leiden tot de klasse

weinig geschikt,

E~n of meer sterke beperkingen leidt tot de

klasse weinig geschikt etc.

5.2. DE BELANGRIJKSTE BODEMKUNDIGE BEPERKINGEN VOOR LANDBOUW.
De huidige (zeer)

slechte ontwatering maakt de aanleg van

een adequaat functionerend ontwateringssysteem {bedden en

-10-

trenzen)

noodzakelijk.

Vanwege de geringe doorlatendheid van de

stofklei ondergrond zal

het grootste deel

vlakkig of sub-oppervlakkig
grond)

(door de

(zware)

lateraal moeten worden afgevoerd,

van relatief smalle (bijv. 6 m)

van de neerslag opperstofleem boven-

Dit maakt de aanleg

en enigzins bolle bedden nood-

zakelijk. Vanwege de zeer lage struktuurstabil iteit van met name
de (zware)

stofleem bovengrond

(veroorzaakt door het hoge stof-%)

kunnen er ernstige problemen met de trenzen worden verwacht:
inka1ving

en

bodemerosie zullen vermoedelijk veelvuldig

optreden. Het aanbrengen van flauw hellende taluds

(bijv.

of flauwer)

(patata-te;

en het

inplanten van een bodembedekker

gras - zie Bijlage 3)

1:3

kunnen mogelijk de risico's verminderen,

Voor de aanleg van het ontwateringssy~teem dienen er hoogtemettn
gen, zowel op het perceel als

in de omgeving 1 verricht te worden.

Indien men wi 1 afwateren op de Coropina kreek dan dient de wegtrens
de

ingemeten te worden.

Ook kan men denken aan afwatering op

enkele honderden m's noordwestelijk gelegen erosiegeul, die

aansluit op de Coroplna kreek. Het wordt sterk aangeraden de
benodigde berekeningen alsmede het opstellen van het ontwateringsplan door een cultuurtechnikus te laten verrichten.

Bij

het

opwerpen van de bedden dient zoveel moge! ijk vermeden te worden
dat de zeer compacte, sterk gevlekte ondergrond op de bedden komt,
aangezien
brokken

deze vermoedelijk irreversibel

(lateriet), die de

zal

verharden tot harde

landbouwkunqige activiteiten ernstig

zullen belemmeren. Verder dient de aanleg van de trenzen zoveel
mogelijk in de droge tijd te geschieden, dit om te 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:
a.

De zeer lage struktuurstabiliteit,
Bodems met een geringe struktuurstabiliteit zijn gevoelig

voor compactie en verslemping, waardoor de groef en produktie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•■
•
•
•
•
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van

landbouwgewassen negatief beinv oe t

o d

n er

e slem

ping verstaan we het dichtslaan van de bovengrond als gevolg
van het
Dit

inslaan van de regendruppels op een kaal

bodemoppervlak.

leidt tot een sterke afname van de infiltratiecapaciteit en

een toename van de kans op bodemerosie (het wegspoelen van de
relatief vruchtbare bovengron~ alsmede eventuele meststoffen,
door oppervlakkig afstromend water tijdens regenbuien).
_,_

Compactie"leidt tot afname van de

infiltratiecapaciteit,

doorlatendheid en de wortelruimte en luchtcapaciteit (zie 3.5.)
Bodems met een Jaag organisch stofgehalte, een hoog stofgehalte
en een

laag

ijzergehalte hebben

in het algemeen een geringe

struktuurstabi l iteit. Ook speelt het vochtgehalte
grond een belangrijke rol
stabil iteit).

(hoe hoger,

in de boven-

hoe lager de struktuur-

Dit laatste is onder meer afhankelijk van de

neerslag, de doorlatendheid van de bodem en de grondwaterstand .
Men kan het gevaar voor compactie en verslemping verminderen
door
-Een goede ontwatering.
-Handontginning toepassen of een zo voorzichtig moge] ijke

•

machinale ontginning

in de droge tijd, waarbij de vruchtbare

humeuze bovengrond zoveel moge! ijk gespaard wordt.

Eenarmige

graafmachines verdienen hierbij de voorkeur boven dozers.
Vanwege het feit dat de meeste bodems in Suriname van nature
(zeer) arm zijn aan voedingsstoffen

(uitgezonderd de schelp-

ritsen en de klei platen van de Jonge Kustvlakte), en vanwege
het feit dat een groot deel

van de aanwezige voedingsstoffen

zich in de humeuze bovengrond en de vegetatie bevinden, wordt
aanbevolen de mogelijkheden van handontginning te overwegen .
De kosten hiervan zijn vrijwel
ontginning.

Uit proeven

hetzelfde als van machinale

in Peru bleek dat er op handontgonnen

blokken 1 ,5 tot 3 keer hogere opbrengsten werden behaald.
nadeel

Een

is dat men blijft zitten met boomstronken hetgeen de

eventuele mechanisatie hindert en minder planten per ha toelaat,
-Een hoog organisch stofgehalte in de bovengrond handhaven door
het

inzaaien van gras of andere bodembedekkers direkt na de

ontginning.

Hierdoor wordt ook de bodem beschermt tegen de

*) Compactie : Het dichtdr~kken/persen van de bovengrond doordat de door
dozertracks, traktorwielen, dierenhoevenh mensenvoeten uitgeoefende druk
groter is dan de interne weerstand van de.bodem (struktuurstabiliteit) .

-1 2 -

n Bijlage

inslag van regendruppels.

wordt een g oba 1 overzicht

gegeven van de diverse in Suriname gebuikte grassoo ten.

adere

·;':;

informatie bij
van het perceel
deel

lr, P.

Kerkhoff.

In het reeds opengestoten deel

is de humeuze bovengrond, waarin zich het grootste

van de organische stof in de bodem bevindt, weggeschoven op

rillen.

Het zou daarom te overwegen zijn om de rillen, na ze ge-

brand te hebben, weer terug te schuiven, waardoor het organisch
stof gehalte van de bodem vergroot wordt.
-Het ploegen van de grond,
1 ijke weersomstandigheden
N.B.

indien mogelijk, onder zo droog mogelaten plaatsvinden.

Vermoede] ijk hebben de bodems. met enige zandb jmenging (verbreiding: zie figuur 4) een wat hogere struktuurstabi

b.

iteit.

De zeer geringe hoeveelheid voedingsstoffen die van nature

in de bodem aanwezig

is,

alsmede het vr i jwe 1 ontbreken van

verweerbare mineralen die voor een eventuele nalevering van
voedingsstoffen zouden kunnen zorgen,

brengt met zich mee dat

een hoog bemestingsniveau noodzakelijk is, hetgeen tot hoge
kosten
c.

leidt.

De zeer g~ringe wortelruimte

graaf 3,5.).

Voor het

zie para-

inplanten dient er geploegd te worden .

Vanwege de zeer geringe struktuurstabil iteit zal dit eerder leiden
tot een afname dan een toename van de grootte van de wortelruimte
(Noordam,
d.

1~89).

Die bodems die gekenmerkt worden door een dunne (zware)

stof-

leem bovengrond (zie figuur 4), zullen mogelijk sterke beperkingen vertonen voor de bewerkbaarheid.

Dit vanwege de zeer stugge,

compacte stofklei ondergrond die wa,arschijnlijk zeer moeilijk
bewerkbaar
e.

is.

De (zeer)

lage pH (zuurgraad)

van de bodem (zie par.

3.4.).

Voor de meeste landbouwgewassen ligt de optimale pH boven de 5,5.
f.

De zeer stugge en compacte stofklei ondergrond.

Voor diep

wortelende meerjarige gewassen en grassen zal dit vermoede] ijk
een ernstige beperking vormen.

Dit zal

in de praktijk resulteren

in een ondiepe bewortel ing, waardoor er een grote droogtegevoeligheid zal optreden.

Immers hoe dieper een gewas kan wortelen,

hoe groter de hoeveelheid bodemvocht die
beschikking zal

staan aan het gewas.

in droge perioden ter

De droogtegevoeligheid zal

nog verder vergroot worden door de ondoorlatende ondergrond die

*) AdeK Universiteit van Suriname.

•
•
•
-

eventuele cap Il lal re opstijging van.uit het grondwate~ en daarmee

1
1
1

vocht l e v e ra n t i e aan het ge wa s, v r i j we l on moge 1 i j k ma a k t .
g.

De (zeer)

lage waarden voor de luchtcapaciteit (zie par. 3.5.).

Voor de meeste gewassen geldt dat èen luchtcapaciteit van tenminste
10 à

15 % noodzakelijk is. Vermoedelijk liggen de waarden voor

de luchtcapaciteit op het perceel nog
pactie door de machinale ontginning.
gaan dat er voor het
de zeer

•
•1

1
1
1
1
1
1
1

•
•l

lager als gevolg van comHoewel er vanuit wordt ge-

inplanten zal worden geploegd,

is het vanwege

lage struktuurstabi 1 iteit niet te verwachten dat de lucht-

capaciteit hierdoor zal toenemen .
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat
wanneer wij de bodem van het onderhavige perceel vergelijken met
bodems elders

In Suriname, deze als weinig of niet gesshl~t 0oor

de meeste landbouwgevvassen kan worden beoordeeld, Mo9el ijk kunnen
door verstandig omgaan met de bodem, de juiste gewassenkeuze en
teeltmaatregelen
ontwatering etc.)

(bodembedekker, goede bemesting, mulchlng, goede
toch nog redelijke resultaten behaald worden.

Dat dit gepaard gaat met hogere kosten

(in vergelijking met

andere surinaamse bodems) zal duidelijk zijn.
5.3.

MOGELIJKHEDEN VOOR POMTAYER (Xanthosoma sagittifol ium;
cocoyam;

5.3.1.

tannia).

ENIGE TEELTASPECTEN.

Algemeen : Een knolgewas dat tot 4 m hoog kan worden (stengel
bladeren 2,5 m).

De knollen bestaan uit een hoofdknol

1 ,5 m,

(tot 50 cm

lang) die deels boven de grond uitsteekt en waaraan zich kleinere
knollen bevinden.

De hoofdknol wordt o.a.

gebruikt voor de be-

reiding van pom en heeft een voedingswaarde die vergelijkbaar
is met aardappel

(weinig eiwit, veel mineralen en vitaminen).

De zij knollen dienen als diervoedsel of voor herbeplanting.
De knollen reiken tot een diepte van ongeveer 25 cm en hebben
een horizontale verbreiding van ongeveer 50 cm. Na ongeveer 9
maanden kunnen de knollen geoogst worden.
echter ook vele maanden goed

De knollen blijven

in de bodem. Na de oogst zijn ze

4

op koele,

droge plaatsen enkele maanden houdbaar.

Opbrengsten (onder gunstige omstandigheden)
9 maanden.
Er komen

Plantverband : 0,9 min de rug;

tot 20 a 30 ton/ha/
rugafstand 1,2 m.

in vergelijking met andere gewassen,

ziekten en plagen voor. Niet bekend

relatief weinig

is of deze versterkt zullen

optreden op grootschalige aanplanten. Tolereert 1 ichte schaduw.
Bodem:

liefst een vruchtbare, wat zwaardere(kleirijke), goed

ontwaterde bodem met voldoende organische stof.
Bemesting : goede respons op organische mest en mulch.
benodigde hoeveelheden : 00 tot 500 kg
25

Indicatie

:P:K:Mg (12: 2:17:2)

of

ton organische mest per ha per seizoen.

Deze informatie is afkomstig van: Ostendorf (1962), Barron
Noordam (1989), Williams et al

(1982),

Purseglove (1972),

(1989),

National

Academy ( 1 975).
Nadere informatie

zie Bijlage 4

5.3.2. BODEMGESCHIKTHEID.
Omdat er geen kwantitatieve gegevens voorhanden zijn van
aanplantingen van enige omvang op vergelijkbare bodems,
slechts mogelijk enige globale,

is het

kwalitatieve uitspraken te doen.

Vermoede] ijk gelden voor pomtayer dezelfde beperkingen als welke
in par. 5.2. zijn opgesomd.

Hierbij

kan het volgende worden op-

gemerkt
- Geadviseerd wordt om enkele dm's grote plantgaten te maken,
waarbij aan het terug te storten materiaal organische mest en
gemalen schelpen worden toegevoegdt Na enkele maanden kan al

naar

gelang de behoefte kippemest of kunstmest worden toegediend.
- Men dient ervoor te waken dat het plantgat niet tot

in de on-

doorlatende ondergrond reikt, omdat men dan op deze wijze een
verzamelplaats voor neerslagwater (,,badkuip") creërt, die
leidt tot

rotting van de knollen en/of sterfte van de plant.

- Op plaatsen met een ondiepe ligging van de ondergrond kan
men plantheuvels maken.
- Verder wordt aangeraden op het b~demoppervlak mulch (dode
plantenresten) en/of zaagsel aan te brengen.

Dit beschermt de

bodem tegen verslemping en erosie en voegt tevens voedingsstoffen aan de bodem toe.
*)Althans

in de onderste helft van het plantgat;

de bovenste

helft dient slecht met bodemmateriaal gevuld te Morden.

1
1
1
1
Il
Il
Il
Il
Il
Il
1
1
1
1
1
1
Il
Il
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het nodig zijn, vooral wanneer de knol

h

e

-

gronds gaat ontwikkelen, flink aan te aarden.
Vanwege het feit dat er nauwelijks grootschalige ervaring is
met de teelt van pomtayer op deze bodems en vanwege de

in 5.2.

opgesomde bodemkundige beperkingen, wordt geadviseerd om eerst
een proefaanplant van geringe omvang aan te leggen, waarin
eventueel geexperimenteerd kan worden met diverse variëteiten
en teeltsystemen. Hierbij dient o.a.

het effect van bekalking

en de mate en aard van de bemesting te worden nagegaan. Voor
verdere informatie omtrent de teelt wordt verwezen naar Bijlage 4.
5.4.

MOGELIJKHEDEN VOOR FAJALOBI
In de beschikbare literatuur

gevonden.

(lxora macrothyrsa).
is vrijwel geen

informatie

Omdat er geen kwantitatieve gegevens voorhanden zijn

van aanplantingen van enige omvang op vergelijkbare bodems,
het slechts mogelijk enige globale,
doen.

is

kwalitatieve uitspraken te

Vermoedelijk gelden voor fajalobi

dezelfde beperkingen

als welke in par. 5.2. zijn opgesomd. Ten aanzien van de teelt
en de relatie bodem-gewas kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden
- Diverse variëteiten, o.a.

rode, witte en roze.

- .Bewortel ingsdiepte ongeveer 70 cm.
- Plantverband

2 x 2 m.

Groeit redelijk goed op vergelijkbare bodems in Para (geen
opbrengst en/of kwaliteitsgegevens bekend).
- Verdraagt enige wateroverlast, maar een goede ontwatering
is van belang voor een goede produktie.
- Vanwege de geringe struktuurstabil iteit van de bodem is het
van groot belang de bodem tussen de struiken goed bedekt te
houden,

bij voorkeur met een zodevormende grassoort.

kan danperiodiek gemaaid worden,

het

Het gras

liefst met de hand of een

lichte maaimachine, dit om compact ie te voorkomen.
- De zeer compacte stofklei ondergrond zal vermoede! ijk een
ernstige belemmering vormen voor een optimale (diepe) doorwortel ing.

Men zou daarom kunnen experimenteren met enkele dm's

hoge plantheuve s.
- Geadviseerd wordt om ±50 cm grote en enkele dm s diepe (tot
de compacte ondergrond) plantgaten te maken, waarbij
deel

van het plantgat gevuld wordt met een mengsel

het onderste

van organische

mest, gemalen schelpen en terugg-estort bodemmateriaal. Het bovenste deel

van het plantgat dient alleen met bodemmateriaal gevuld

te worden, dit om te voorkomen dat de jonge wortels direct

in

kontakt komen met de organische mest

Door

de toevoeging van extra materiaal

(risico verbranding).

(mest)

wat hoger te 1 iggen dan de omgeving,

komt het bodemoppervlak

hetgeen juist gunstig

is

voor de afwatering. Men dient er wel voor te waken dat het plantgat niet tot

in de ondoorlatende stofklei ondergrond reikt, omdat

men op deze wijze een verzamelplaats voor neerslagwater creërt,
die

leidt tot rotting van de wortel·s en/of sterfte van de plant.

- Op plaatsen waar de ondoorlatenqe, moe il ijk te doorwortelen
ondergrond reeds ondiep in de bodem voorkomt, zou men 30 tot 50 cm
hoge plantheuvels kunnen maken. die wel regelmatig aangeaard moeten
worden.
Vanwege het feit dat er nauwelijks grootschalige ervaring is met
de teelt van fajalobi

op deze bodems en vanwege de in par. 5,2,

opgesomde beperkingen van de bodem, wordt geadviseerd om eerst
een proefaanplant van geringe omvang aan te

leggen, waarin

geëxperimenteerd kan worden met diverse variëteiten en/of teeltsystemen. Hierbij dient o.a. ook het effekt van bekalking en de
mate en aard van de bemesting te worden nagegaan.
(Barron, Noordam 1989),

5.5, MOGELIJKHEDEN VOOR DE TEELT VAN BACOVE/BANAAN.(Musa spp.)
Voor de relatie bodem-gewas wordt verwezen naar Appendix 1,
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 bacove/banaan kan afleiden.

Ook voor wat de teelt van bacove/

banaan betreft kan verwezen worden naar de in par. 5.2. opgesomde
beperkingen van de bodem voor

landbouwkundig gebruik.

•
•
•
•
•..
5
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Wanneer wij

de landgeschiktheidsclassificatie toepassen op de

bodem van het perceel, dan zullen er de volgende beperkingen
gelden :
- Een sterke beperking voor de landkwal lteit bewortelbare diepte~
Door gebruik te maken van plantheuvels kan deze beperking ten
dele worden opgeheven.
- Onder de huidige omstandigheden .geldt er voor de landkwaliteit
zuurstofvoorziening voor de wortels

een zeer sterke beperking.

Na aanleg van een adequaat ontwateringssysteem zal vermoede] ijk
een matige beperking gelden, dit vanwege de geringe luchtcapaciteit, die door compactle nog verder verlaagd kan worden.
- Voor de land

al iteit zuurgraad van d

bodem zal een matige

tot sterke beperking gelden, dit vanwege de
de bodem.

(zeer)

lage pH van

Door bekalking met gemalen schelpen of door bemesting

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 struktuurstabil iteit

Door toevoeging van organische stof kan de struktuurstabi l iteit
enigzins verhoogd worden.
Indien we er van uitgaan dat er een adequaat functionerend ontwateringssysteem wordt aangelegd en er de juiste teeltmaatregelen
plaatsvinden (juiste bemesting en bekalking, mulching, de bodem
in de regentijden zo min mogelijk petreden etc.), dan
van het perceel vermoede] ijk weinig geschikt.

is de bodem

De delen van het

perceel met een relatief diepe ligging van de compacte ondergrond
en/of zandbijmenging zijn mogelijk wat geschikter.

*) Indien de bewortel ing ondiep is (minder dan 50 cm), dan zal
er voor de landkwaliteit vochtvoorziening
sterke beperking gelden.

een matige tot
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VOORLOP GE

A DGESCH KTHEIDSCLASSIF
( d oo :

NLEIDING.
In de navolgende tekst zul Jen een aantal

landkwaliteiten

worden besproken die van belang zijn voor de groei en produktie

•

•
•■

■
■
■

■
■
■

van bacove/banaan.

Onder een

complexe hoedanigheid van

landkwaliteit word verstaan

land, die op specifieke wijze

uitoefend op de geschiktheid van
landgebruik (F.A.O.,

:een
invloed

land voor een specifiek gebruik

1976). Per landkwaliteit worden ~én of meer

land- en/of bodemeigenschappen besproken, die tezamen de betreffende

landkwaliteit bepalen.

De volgende relevante

landkwal i-

teiten worden besproken
- Beworte bare diepte .
- Vocht oorziening.
- Zuurstovoorziening
-

De zuurgraad

- Voorziening

oor de wortels.

an de grond.
an voedingsstoffen.

- Afwezigheid van zouttoxiciteit .
Struktuurstabil iteit.
- Weerstand tegen erosie.
-

Vrijheid van verkaveling.

2. OMSCHRIJVING VAN HET LANDGEBRUIKSTYPE.
- Voortplanting vegetatief.
Vruchten worden gevormd

in handen met ±12 vingers;

iedere tros

heeft tot 12 handen.
- Na de oogst wordt de moederplant gekapt, de ondergrondse stam
heeft dan al

uitlopers

moederplant.

Deze suckers worden op ~én of twee na verwijderd om

een optimale groei

(suckers)

te verkrijgen

gevormd op enige afstand van de
(ratoon erop).

- Groeiperioden :vegetatief (±9 maanden),

bloei en tros vorming

(±J maanden).

- Oogst

orr,

de 6 maanden

(d.m.v.

ratoon erop).

Aanplant ~an tot 20 jaar mee.
-

Produktle cot 25

- Sterke winden

à 50 ton/ha/jaar onder optimale omstandigheden.

(g,-oter dan 4m/sec)

bij ondiepe beworteling.

veroorzaken omvallen, vooral

Dan zijn windbreaks en/of touwen nodig.

2-
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- Plantafstand varieert van 2 x 2 tot 5 x 5 m.
Voor een verdere beschrijving van het

landgebruik,

teeltaspecten

en bemestingsadviezen wordt verwezen naar Bijlage 5.
De bovenstaande beschrijving heeft betrekking op de teelt van
bacove/banaan zoals die in Suriname buiten de kleigronden van de
Jonge Kustvlakte plaatvindt.

Duidelijk dient er op te worden

gewezen dat door de N.V. Surland te Jarikaba en Prins Bernhard
polder grootschalige bacoventeelt plaatsvindt op zware jonge
zeekleigronden, waarbij
selaag die vermengd

de bacove overwegend wortelt

in de pegas-

is met de humeuze bovengrorid en trensmateriaal,

hetgeen duidelijk afwijkt van elders

in de wereld toegepaste

teeltwijzen van bacoven.
Voor verdere detail informatie wordt verwezen naar Simmonds
en Ramadhin-Chotkan

(1966)

(1988).

Vanwege de geringe hoeveelheid beschikbare kwantitatieve,

in

Suriname verkregen, gegevens over de relatie bodem-gewas,

heeft

deze

landgeschiktheidsclassificatie een voorlopig karakter,

en

dient met de nodige voorzichtigheid te worden toegepast.

3. BEWORTELBARE DIEPTE.
De bewortel ings-diepte bedraagt onder optimale omstandigheden 70 cm.

Op kleigronden van de Jonge Kustvlakte bevindt 80%

van de wortels zich tussen Oen 40 cm. Voor een goede groei en
en produktie is een goede doorwortel ing noodzakelijk.
de wortels

in de bodem kunnen dringen,

Hoe dieper

hoe meer voedingsstoffen

en bodemvocht er voor het gewas beschikbaar zullen zijn. Aangezien
in droogteperioden het gewas voor de vochtvoorziening afhanke1 ijk

is van het vocht

in de bodem, zal een diepe bewortel ing een

grote droogteresistentie

inhouden.

Factoren waardoor de bewor-

tel ing beperkt kan worden zijn :

a. Het voorkomen van bodemlagen die een hoge mechanische weerstand hebben tegen doorwortelin.g, zoals grind- en stenenrijke lagen, hu.mus-ijzer inspoelingslagen (zoals die veelal
voorkomen onder gebleekte zanden), alsmede compacte bodemlagen" Als voorbeelden voor dit laatste kunnen genoemd
worden
-Ploegzolen, die op 25-50 cm diepte onder de geploegde
bovengrond voorkomen.
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-Sterk compakte ondergronden, zoals die aanwezig zijn bij
de weinig stabiele kleigronden van de Jonge Kustvlakte
en bijna alle kleigronden van de Oude Kustvlakte~
-Zandlagen met een indringingsweerstand groter dan 30 kg/cm 2 ~
b. De grootte van de wortelruimte (:volume% macroporien,
poriën groter dan 0,18 mm). Volgens de literatuur dient
dit groter dan 5 % te zijn. In hoeverre dit ook voor kleigronden geldt is nog onbekend. Bodemlagen die door compactie
en/of inspoeling sterk zijn verdicht hebben meestal een zeer
gering% macroporien •
c. Het voorkomen van toxische lagen in de bodem. Bodem.lagen
met een hoog zuurgehalte ( lage pH) zullen niet of nauwelijks doorworte::..c:. worden. In par. 6
zal l0_eron "Rorden ingegaan. JOk bodemlagen met een (zeer) hoog zoutgehalte zullen
vermoedelijk minder goed of geheel niet doorworteld worden®
In par"
8 , wordt hierop ingegaan"
~. ~E aanwezigheid van voldoende lucht (zu~rstof) voor de
N'.;rtels" Dit is meàe afhankelijk van de hoogte van dé grDnd¾aterstand. Uit de su!"inaamse literat,uur blijkt dat voor
citrus, bacove, cacao 2n koffie de onderz:.jde van de worteJzone :;ver-een.komt '.l'let ie-i: .:-J.iveau dat het ,,i:r'.::ndwater 10··: :ageL
;:, e r j aar

J

Kriterium

v e r s c h ri -~ d t •

Z i e v e r de r

pa r .

5.

diepte van de zone met meer dan 5% wortelruimte.
Waardering

Klasse

dieper dan ï

O

cm

weinig of geen beperking

7ü - 50

cm

matige beperking

50 - 3 0

cm

sterke beperking

minder dan 30

Kriteriwn:

cm

zeer sterke beperking

grindigheid en/of stenigheid over de bewortelbare
diepte.

Klasse

Waardering

0

-

20 vol.%

weinig of geen beperking

20

-

35 vol.%

matige beperking

35 -

50 vol.%

sterke beperking

50 vol.%

zeer sterke beperking.

-4-
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4. VOCHTVOORZIENING.
Een goede groei en nroduktie van

banaan

is afhankelijk
van een optimole vochtvoorziening~ In perioden dat de neerslag
minder groot is dan de vochtbehoefte zal het gewas gebruik maken
van de vochtvoorraad van de bodem (~vochtbergend V3r~ogen~
hoeveelheid voJr de plant beschikbaar vocht dat tegen de zwaartekracht in, door de bodem wordt vastgehouden x de bewortelingsdiepte) .. Naarmate de vocht voorraad van de bode,m verder
uitgeput raakt, wordt het vocht minder makkelijk beschikbaar
en zullen er vochttekorten optreden, hetgeen gepaard gaat ffi?t
produktiedaling"
De vochtvoorziening wo~dt J.a" bepaald door :
a" De neerslag. Hierbij is ~iet alleen het langjarige gemiddelde
van belang, maar vooral de frequen~ieverdeling Vall de neerslag. Hieruit kan nml" naast de gemiddelde neerslagverdeling
over het jaar ook worden afgelezen in welke mate de maandelijkse neerslag af ~an wijken van het gem~ddelde en hoe
groot de k,,ns is dat dit optreedt.
·r.. ,)e infiltratie cap"' ei tei t (:: hoeveelhel .: neerslag die per

tijdseenheid in de bodem kan dringen en de doorlatendheid
(: de hoeveelheici water die per etmaai. door de diverse ooaemlagen kan stromen)" Jp (X)dems mPt. een e;erin.ge infil trat-iecapaci ~eit en geringe dooriatenciheia én op ste~~ hellend2
bodems zal een aanzienlij'.-. deel var:. de neerslag over het
bodemoppervlak of vla~ iaaronder ( in Je. humeuze bovengrc,::::.i
naar de kreekdalen of trenzen strom :n en dus niet bijdr3.g,?n
aan je vochtvcorraaci van je bodem,.

)'êi.L

groot belang hierbiJ

:..s ::oK 3.e neerslagi::1,ensit:::it..

c. De capillaire opstijging(, hoeveelheid water die per dag
vanuit het grondwater via microporiën opstijgt). Tot hoog~en
van 30 à 70 cm boven het grondwater kan er, bij een voldoende
doorlatendheid van de bodemlagen, sprake zijn van een aanzienlijke vochtleverantie"aan de wortels. In vlakke gebieden
kan overwogen worden om,iF droogte-perioden het water in de
trenzen vast te houden middels stuwen, om zodoende een
voldoend hoog grondwaterniveau, en dus niveau van capillaire opstijgin~ te bewerkstelligen. Ook kan er in dit
gedacht worden, waarbij
verband aan greppelirrigatie
uiteraard de pomp- en andere kosten afgewogen dienen te
worden tegen de te verwachten produktieverhoging~

1

•

'

~
'

. . . . .1

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

•
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d~ Het vochtbergend vermogen van de bodem~ Zoals al aangegeven in par. 3
is dit mede aîhankelijk van de bewortelingsdiepte~ Hoe groter deze is, hoe groter het vochtbergend vermogen~
Kriterium :hoeveelheid bodemvocht (vocht dat met pF-waarden tussen 2.0
en 4.2 wordt vastgehouden) over de bewortelbare diepte.
Waardering: meer dan 150 mm

weinig/geen beperking

150 - 100 mm

matige beperking

100 - 50 mm

sterke beperking

minder dan 50 mm

zeer sterke beperking.

5. ZUURSTOFVOORZIENING VOOR DE WORTELS.
Voor een goede groei en produktie van banaan
is het
van belang dat de wortels optimaal functioneren~ Hierbij is
het noodzakelijk dat de wortels over voldoende zuurstof
beschik.ken. Dit laatste is afhankelijk van :
a. De grootte van de luchtcapaciteit van de bodem~ Hieronder
verstaan we dat deel van de bodemvolume dat onder goed
ontwaterde omstandigheden met lucht gevuld i s ( : poriën
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 compactie of
door inspoeling sterk zijn verdicht hebben in het algemeen
zeer lage waarden voor de luchtcapaciteit" De bewort.eling
in deze bodemlagen is dan ook meestal beperkt of zelfs gehe el afwezig"
:::i. De ontwatering" Slecht doorlatende bodernlagen zull'?D
wat.erverzadiging veroorzaken in het bovenliggende >"<
van de bodem" OOK een ho ge gronctwat.e rstand zal t,, --c -. :=, t.er~erzadiging lei6en. Vc~r ds wortels betekent. iit ;~: z~:
de opname van voedingsstoffen en vocht zuL_en be::-•:::T_-~:::n .;i
zelfs gehs-e:::_ stai-;.e!l..,

het:.geen leiàt t.ot orccrn!,;:tie_1a_ _Hg.

Wanneer de waterverzadiging van langere duur is kunnen de
wortels gaan rotten en allerlei ziekten gaan vertonen"
Uit de literatuur

blijkt dat

banaan

absoluut niet t.ege:~ '-"c:iter-

-6-

Appendix

1.

verzadiging kan, en dat daarom een (matig) goede ontwatering
met hoogste grondwaterstanden beneden l m -maaiveld noodzakelijk is@ De ontwateringsklasse kan in het veld worden afge1
leid uit profielkenmerken (bleke, grijze, fletsgele deurer.
binnen 100 cm), de ve~etatie, het voorkocen van kawfoetoes,
de to:r;ografische positie en de hoogte van de grondwaterstand"
Door de aanleg van een ontwateringssysteem (bedden en _trenzen)
aangesloten op een adequaat functionerend systeem van kanale:,
en sluizen/gemalen kan de om::.water:.i...ag verbetert worden"
6. DE ZUURGRAAD VAN DE BODEM.

De pH (zuurgraad) is een maat voor de hoeveelheid zuur
in de bodem. Hoe lager de pH is hoe zuurder de bodem is"
Lage pH-waarden gaan samen met lage produKties. Optimale
groei en produktie van _banaan
vindt plaats bij een pH van
' 5,5 oî hoger .. (pH-H 2 0)q, Dit heeît te :naken met àe volgenàe
f aktoren :
a" Bij een pH b.eneàen 5,5 neemt de oplosbaarheid van mangaaB--en aluminium verbindingen sterk toe" Mangaan en aluminium
kunnen dan in toxische (giftige) concentraties in het bodemvocht voorkomen" Hoe lager de pH, hoe gro1er deze conce~(._·atie3 zijn, Een te hoge aluminiumconcentratie leidt tot
aantasting van het wortelstelsel: de wortelontwikkeling
neemt af, wortels kunnen kort en dik worden en rotte plekken
kunnen verschijnen. Aluminium heeft de neiging zich on te
hopen in de wortels, hetgeen weer ongunstig is voor de :::ipname en transport van calcium en fosfaat in de plant. Ook
zal de hoeveelheid beschikbaar calcium, magnesiwn en fosfaar
in de bodem lager zijn bij hoge alumiumgehal ten, hetgeer: -::.:-:t
gebreksverschijnselen en lagere produ~ties leidt"
b. Sen lage pH gaat meestal gepaard met een lage waarde vosr
de :.~ .. c~-eff~ktief (: hoeveelheid uitwisselbaar (beschikbaar; Na-..K-.Ca1"Pg+ H,;,Al; en -:iaarmee ,llé,: een laag buf ferenc
vermogen voor kunstmest (:= vermogen van de bodem om door

bemesting toegediende voedingsstoffen vast te houden tegen
uitspoeling;)~

•

1
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c" Ho·e 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 bemesting toegediende
fosfaat gefixeerd worden en niet beschikbaar komen 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 1 ,.o" Wordt de pH nog verder
verhoogd, dan kunnen er tekorten aan o"a" zink, mangaan,
fosfaat en koper optreden@ Boven pH ],O neemt de beschikbaar---heid van deze voedingsstoffen namelijk af., Kriteriurn :de zuurgraad van de bodem (pH-H 0).
2
Waardering :
5,5 - 7,0
weinig/geen beperking

5,0 - 5,4 of 7,1-7,5
matige
beperking
4,5 - 4,9 of 7,6-8,0
sterke beperking
minder dan 4,5 of meer dan 8,0: zeer sterke beperking

7. VOORZIENING VAN VOEDINGSSTOFFEN.
De voorziening van voedingsstoffen wordt bij
niveau van bemesten van dit

het hoge

landgebruik slechts weinig bepaald

door de natuurlijke vruchtbaarheid. Wel

is het bufferende

vermogen voor kunstmest van groot belang.
Kriterium :C.E.C.-effectief
Waardering

: meer

(C.E.C.

bij de pH van de grond).

dan 1,5 meq/100 gram grond

0,5 tot

1 ,5

',

minder dan 0,5

''

:weinig/geen beperking
:matige beperking
:sterke beperking

8. AFWEZIGHEID TOX!CITEITEN.
Van banaan

is het bekend dat

het eer zeer geringe zout-

tolerantie heeft.
Kriterium :E.c. , -gemiddeld over 30 crr. :_werk•3roe-p -~is)
2 5
Waarder:ng :minder dan 0,5 S/cm
:we;n!g/geen beperking
0,

5 - 1

''

:matige beperking

1,0-2,0

, ,

:ster~e beperking

meer dan 2,0

,'

:zeer sterke beperking

i
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9. STRUKTUURSTABILITEIT.

voor
van

Bodems met een geringe structuurstaoiliteit zijn gev:2,1 5
.•ll'en vers 1 emping,
. "' waaraoor de
. groei. e~1 prc ::iUr1:".:._.:
.
compac t ie
1

banaan

negatief b8invlcecit wordt" Bodems me:

::.:sE .Laar

:Jrganisch st.:>f gehalte, een hosg silt ::stof) gehalte, -?er:•-~-'-?'
i j ze rgehal te hebben in he:.

ü 5 err:e en 9en geringe str:.ic~ uu '"'-

belang.:rijne rol. 8it is Jnc:.er rneer afnanKeliji van i".:

"!·2':r-

slag, doorlatendheid van de bodem en de grondwaterstand.

Kleigronden met een lage waarde voor de aluminiumverzadiging~
een hoog stofgenalte of een onvolledige rij_~ing hebben ineei;tal
een lage structuurs c.abi.i.i te:j_ t. Het is vooraisnog niet mogelij,_
bovenst.aande u.1 t.spraken te kwantificeren, zodat slechts globale

uitspraken gedaan kunnen worden.
Wanneer men denkt aa~

me c h a n i s a t i e, do l"l

zal men zeker rekening moeten houden met het gevaar van com-

pactie, met name in de regentijden. Men Kan het gevaar voor
compactie verminderen door :
a. Een goede ontwatering.
b. De gronden zo min mogelijk te berijden, met name in de
regentijden en bij voorkeur lichte machines gebruiken.
c" Een hoog organisch stof gehalte in de bovengrond handhaven door het inzaaien van gras of andere bodembedekkers
direkt na de ontginning.
d. Handontginning toepassen (indien mogelijk) of een zo voorzichtig mogelijke ~achinale :Jntginning, ':i'aarbij de humeuze
bover:grond zoveel mogel.:!..jk :;espaarö wordt. ~enarmige gra::;_fmachines verdienen h.:.erbi j ie vo:::irKeur boven do zers"
Vanwege het feit dat de ~eeste bode~s in Noord-Suriname van
nature (zeer) arm zijn aan voedingstoffen (uitgezonderd de
schelpri tsen en de:: klei bodems van de Jonge Kus-c. vlakte), er,
vanwege het feit dat een groot dee:;_ van d2 ~anwezige voedingsstoffen zich in d.e humeuze bov n 6 rond bevindt, wordt
aanbevolen de mogelijkheden va~ handontginning te overwegen. De Kosten hiervan. zijn vrijwe:;_ hetzelfde als van
machinale ontginning" Uit proeven i:c_ :...,eru bleek iat er
op hanàontgonnen blokken 1, 5 t:), 3 ,.:eer hogere op bren.gst en

•
•
•
•

•
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werden behaald,. ='en :.co:ieel is dat !'.!len ::>lijft ::.itten met
boomstronke'.: \ st.o ooer-. , net.gee.,r 'b-i_·
~- ~_?é'_n'
- ani· sch oogsten
I

•

•

•

ee~ ~aàeel ~an zijn"
•l

1

. .
:ie 00 v e ngrond, als
Jerslemping -= het d icnt.s ... aar.
net ii!lSlaar: vaE regendruppels o::: een ;.:aa..:.. xd.emoppervlak.

le~dt tot een sterke afname
toename

·1a.ri

ir.

n

de infi...Ltratiecapaciteit en

oodeme:rosie"

"'~l ~ompactie
~
·
1
· ·-- ;-w 0 ..-~ a~..-n..,m·
-~
_eia~
- e van cte iri.fi...L1.r:1tiecapacitei~y
"' · · en ·ne-- vo.1..., .. -->· ma cro - c..r .nesoucrien~
io8rla1:end1ie1c.
_

10. WEERSTAND TEGEN EROSIE.
Van

banaan

is

bekend

dat

het

zeer

erosiegevoelig

is.

Op ste2..le hellingen en/o::- hellingen met bodems die een
lage infiltratiecapaciteit bezitten, zal er bij hoge neerslagintensiteiten oppervlakkige afstroming van water(: overlanà
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 bodemoppervlak ontstaan" Naast de hellingshoek speelt ook de lengte van de heliing een belangrijke rol.
Wat banaan
betreft kan gesteld worden dat het slechts
langzaam de bodem bedekt. De mate van bodembedekking speelt
een zeer belangrijke rol in het voorkomen van bodemerosie.
Verder houdt het vooral vertikaal ontwikkelde wortelstelsel
de bodem niet zo goed vast~
Op erosiegevoelige hellingen kunnen een bodembedeaker of
een tweede gewas het gevaar voor bodenerosie sterk verminderen"
Ook kan geaacht worden aan het gefaseerd inplanten van stroken
evenwijdig aan de helling"

11. VRIJHEID VAN VERKAVELING.

Afhar.L.:.rnlijk van het te kiezen bedrijfstype ( groot- :>f
n.::.einschaiige teelt) zal het van belang zijn Dm de vcrr. ,.:>c
afmetingen van gesch~~te bodemeenheden te beoordelen, Kieinf
en/JÎ langgerekte srcalle bodemeenheden zullen bij gr'.)otscha~ige
tee.:. ter:i. Q-eper,-cingen '.)pleveren. Ook het feit )f de

b<:),:ce,.:

ppend x

aanzienlijke oppervlakken

of meer homo

jn (
en
Zanderij plateaus) ~f Juist heterogeen
jn r J •
ss~1 ing
ser: en zwinner. i:r- r:. tser:. bu._:..1::;l s 'Ian à e J c nge è. t...ST. vi akte
speelt een belangrijie rol oij ie beo:raeling van de ~csrhik~

neid voor grootschalige t2~lten~

12. HET VASTSTELLEN VAN DE LANDGESCHIKTHEIDSKLASSE.
Vanwege het ontbreken van kwantitatieve,

Suriname verkre-

in

gen, gegevens met betrekking tot de relat e bodem-gewas en vanwege het ontbreken
dezelfde bodems,
ken

te doen.

an gegevens van grootschalige teel ten op

is het slecht moge

ijk kwal

tatie e uitsprahierbij

De geschiktheidsklassen hebbe

de volgende

betekenis
Goed geschikt - Het

is te verwachten dat goede produkties worden

gehaald, ook op de lange termijn.
Matig geschikt - De produktieverwachtingen

liggen

kosten om tot een goede produktie te komen
wordt echter

(bodemkundig)

bodemeenheid

!n gebruik te ~emen.

Weinig geschikt

1 iggen

hoger.

Het

verantwoord geacht de betreffende

De produktieverwachtingen zijn

risico's croot.

lager of de

laag en of de

Produktîeverhoging wordt mogelijk geacht door

landverbetering of verbeterde technieken.
Voorlop[g ongeschikt - Het
het

land komt

beschouwde landgebruikstype.

echter niet onmogelijk geacht bij
of bij

naatrege1en

~u

n~et

in aanmerking voor

Betere perspectieven worden
ingrijpende landverbeterings-

een verandering

in de

kosten-baten ver-

houding.
Permanent ongeschikt - Het
het
Het

land komt niet

1andqebruikstype.

vaststellen van de geschiktheidskiasse geschiedt op de

" o 1g e n de

ziin

.-; ; ; z e

leidt

dit.

indien er weinig of geen beperkingen aanwezig
tot

de klasse coeci qeschir;t
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schî kt
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' GEDEELTE SEMI-DETAIL BODEMKAART COROPINA (Edelman en Kartoredjo, 197 8)
( liqglngperceel)
(Legenda : zie volgende blz . ).

Schaal

1 : 40.0 00

LANDSCHAP
LANDSCHAPSELEMENT
LANDSCHAPSSUBELEMENT

EODEMS

Para of Oude Zeeklei landschap
!.Opgevulde erosiegeulen

c=i

1.1.0everwallen

1

, I

1.1.1. Zeer slecht gedraineerde (bijna)
gerijpte (stof)klei

1.2.Platen

,_

1.2.1. Zeer slecht gedraineerde oppervlakkig
gerijpte (stof)kle~
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 gedraineerd (kleiig) veen
1.2.5. Complex van 1.2.2. en 1.2.3.

2.Schollen
2. l .Plate?_us
Hogere delen

c:=J

2 .1.1. Onvolkomen tot slecht gedraineerde

(zware)stofleem op zeer compacte
sterk gevlekte ~tofklei

(geen kawfoetoes)

2.1.3. Matig goed tot onvolkomen gedraineerd
sterk gev lekte, zeer compacte zandige klei

Lagere delen

C:J

(met kaw foetoes)
2.2.Flanken
Zanderij landschap

CJ

2.1.4. Onvolkomen tot slecht gedraineerde
(z andige ) (zware ) leem op sterk
gevlekte zeer compacte zandige klei
2 .1. 2. Idem 2 .1.1., zeer slecht <;edraineerà
2.1.5. Idem 2.1.4., zeer slecht gedraineerd
2.2.1. Idem 2.1. 2.

(met kawfoetoes) ·

3.1. Plateaus
3.1 .1. Goed gedraineerd ongevlekt lemig zand
op zandige (zware) leem met een diepe
humeuze bovengrond
3.2. Heuvels

3. 2. l.

t dem 3. 1 . i .

1
j

BIJLAGE 2

TEXTUURDRIEH0EK.

Werkwijze

van een bodemmonster worden de gewichts-% za~d

(ma ter i a a l tussen 2 en O , 0 5 mm) , s tof (ma ter i a a 1 t u s sen O_, 0 5
en 0,002 mm) en klei

(materiaal

kleiner dan 0,002 mm)

bepaald

De som van deze percentages bedraagt 100 %. Met behulp van de
textuurdriehoek kunnen we nu aflezen
{bijv.'zware leem)

in welke textuurklaii~

het betreffende bodemmonster valt.
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0RÄ.SSOORT 1 GROKDSOOH Elf WÄTERHUISHOUDilfG

De voorkeursgebieden zijn gearceerd,
d~ tolerantiegebieden gestippeld
Grondsoort

zwaar

Vocht in de bodem .

licht

venauigà

droog

>
klei

UITSLUITEND VOOR BEWEIDING

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,
1

1111

leem

v:eel

BESCHUITGRAS
COEBITIGRAS

LOEKOENTOE
"STAR GRAS~
TANNERGRAS

TIBifiGilS
WATER.PA..NG-0 L.l;.

VOOR nEREJ:DI:NG EN ALS S:iIJG?.:.~
Cül'iGOG ::U..S 31.: 3~,'EI DI:~-c

CONGûGR.b.S ..;.Ls SNIJGRAS
GAlIBAGRAS BIJ BE'\ïEI DING

1

GilBAGRAS ALS SNIJGRA.5

1

GUiNEAGRAS BIJ BEWEIDING

GUI 1'"'E.AG RAS ALS SNIJGRAS
PAA.R.DEGRAS

BIJ BEWEIDING

PAARDEGRAS ALS SNIJGRAS

SCHA.PEG-RAS BIJ

BEVIBIDING

SCHAPEGRAS ALS SNIJGP"AS

i

i

1

UITSWITEND ALS

SNIJGRAS

GUA TDL\LAGRA S
OLIFA..7-iTSGRAS
i-.;.....;.~~:+-,.:;+¼-'++-~':-f"--'""1':----t--l

PA.ru..GRAS

1

'

tig

weinig

/
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Beschuitgra.s (Axonopus comnressus)

Inheemse bladrijke zodevormer* Komt voor op vochtige doch
goed doorlatende gronden, die rijk zijn aan organisch
ma.teriaal. Kan uitstekend tegen standbeweiding, doch bezit
matige grasproductie. Wordt ook veel als gazon.gras gebruikt.
Dierproductie redelijk.
Coebitigras (Brachiaria sp,:

299498)

Geïmporteerde bladrijke zodevormer voor de goed doorlatende
zandgronden, met na.me in de oude kustvlakte en het binnenland.
Kan goed tegen droogte en standbeweiding en levert een matige
grasproductie. Vindt veel toepassing op de zure binnenlandse
gronden. Dierprodu.ctie redelijk.'
Lo

(Ischa.e:mum ~imorense)

Geïmporteerd weidegras voor vochtig en drassig terrein. Groeit
uitfnekend op leem- en kleigronden en is daar baast niet uit
~e roeien. Kan uitstekend ~egen beweiding. Vooral op kleigrond
wordt di~ gras, indien in een oud s~adium, minder vlot gegeten.
Geeft een goede grasopbrengst, doch matige dierproductie •

.. Star grass" (Çynodon nle:m:fuensis)

Geïmporteerd weidegras met een redelijke productie. Geschikt
voor goed ontwaterde zand- en leemgronden met voldoende vrucht-'
oa.arheid. Is goed bestand ~egen beweiding, doch vergt goede
verzorging.
Tannergras (Brachiaria radicans)
Groeit agressief en sluit goed. Kan een goede vervanger ZlJn
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 humidicola)
Geïmporteerd weidegras voor goed ontwaterde zand- en leemgronden,

ook de arme zure gronden in het binnenland" Is tot nu tee op
~
. . ·,•·.
.·
beperkte schaal gebruikt (o.a. op het veebedrijf Tïbi ti) en levert "

/
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redelijke proàuctie. Vonnt een dicht gesloten grasmat -waar
vrijwel geen onkruid tussenkomt®
Waterpa gola (Digitaria swazi andensis)

•
•
•
•
•
•
•1
1
1
1
1
1
1

Geïmporteerde pangolasoort en goed weidegras voor de zandige
leem- en lemige zandgronden, mits niet te droog. Groeit minder
agressief ma.ar kan uitstekend tegen beweiding. Kan goed tegen
wateroverlast doch produceert dan weinig. Levert matige grasproductie en redelijke dierproductie.
Congogras (Bra.chiaria ru.ziziensis)
Geïmporteerde voedzame grassoort met matige uitlopervorming •
Kan slecnt tegen droogte en wateroverlast, en vereist zandige
grond rijk aan organisch materiaal." Kan redelijk tegen beweiding
en geeft een redeliJke grasproductie® Dierproductie redelijk."
Gamba.gras (Andronogon ga;yanus)

Geïmpvrteerde polienvurmer die ca. 1 m noog wordt~ Is tot nog
~oe op beperKte scnaal gebruikt (o.a. op het veebedrijf Tibiti)
en levert redeliJke productie. Wordt goed opgenomen door het
vee en vertoont een snelle nergroei. Gescnikt voor onze arme
zure goed ontwaterde zandgronden.1

Guinea.gras (Panicum maximum)
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.
14ag niet worden verward met de in het kustgebied voorkomende
varië~eit van d~ze soort, we~ke als weide- en snijgras weinig
waarde heeft.
~aardegras (Echinochloa polystachya)
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 kan slechts voorzj_chtige
beweiding doorstaan. Geeft een redelijke dierproductie"

Bijlage 3.
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Scha e ras

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 redelijke dierproductie bij bemesting.,' Indien
niet wordt bemest is de dierprod:uctie matig.
Guatemalagras, ook wel hondurasgras genoemd (TripsacUm laxum)
Geïmporteerd snijgras dat in pollen groeit op de lichtere
grondsoorten met een redelijke vochtvoorziening, ook op de
armere gronden. Geeft een matige gra.sopbrengst en redelijke
dierproductie.
Olifantsgras (Pennisetwn purpu eum)
Geïmporteerd 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.
Paragras (Brachiaria rnrnurascens)
Inheems gras voor vooral de vochtige kleigronden" Kan licht
worden beweid. Opbrengst is hoog, doch lager dan van paardegras"
Geeft een redelijke dierproductie.

De in dit a1,encil vermelde informatie is :mtleend aan een nog
tf verschi ;jner:. 2.rtikel van H.,'C. Alvares in ELDORADO.
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Purseglove,

"/

XANTHOSOMA Schott (2n = 12, 13)

}

TANN1A. YAUTIA. COCOYA..M

Abom 40 spp., native of tropical America, which are
from Colocasia by their sagittate or h.mare kaves.
their edible tuben. or lea"-es (sec below); otben
thcir orr.amental foliage, which may be v;:niee:ate-i:iJ
1

SYSHMA1"ffS

•
•1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

/

\

-t;

~

-;_·j~,
','to ~--,.-.
. ~~//-

'i·

The taxooomy of the edible tubcr-bearing spp. is>' ry •nfû~$."brQFil
Eng!. appcars to be quite distioct; il is smaller
the o ~ SJ!P. and
~ ~ leaves with c:vspid:ne .,qi,ex
s.al
lobcs borne at right-englcs to the midrib; the mbers are m,,~ff'rl'uced and
are not earen; it is cuhi:vated soldy ful: its edible kaves .
X. riol«eum Schott is a large sp... mwhich the Jamina, veins and petiole are
sillfused with purple; the tubcrsare said to be of little value for food: it may
be di!>--tina. Posneue ( 1945) reports that it .is resistant to root rot in Ghana.
Haudricow:t (1941) rcco~ six otba- spp•• wmch be separates maînly on
~ \ I C c.barackristics bascdlaq:dy on.Engicr's cwsification of 1919. The
species .m::: X. atrooin:ns Koch & Boa!::hé with 5 vars., wruch is much
~ in Puerto Rico and bas _ydlow tabc:rs; X. beJopl,ylba,, Kunth witfi
4 -an;; X. t::aroCM Koet & ~ fmm Mexico, Antilles and northern
South America., and to wbidl Goadûrg and Campbdl (1961 a) ascribe most
of me eastcrn Caribbean as; X . .i-t• i 1i Echott wbicl! originated in Mexico;

~-ft-!-ll~

1972
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Araceae

X. majfafa Schott with 3 van; from northern South America, to which
Dalriel (1937) considers the West Africa cvs belong: X sagittifolium (L.)
Schott.
Edtble cvs of Xanthosoma have been cultivated in tropical CentraJ and
South America and the Caribbean sioce ancien! times, and have since spread
througbout the tropical world. They are propagated vegetatively and exlubit>oonsiderable variability in leaf shape and other characters. Until sucb times
as further critical ta.-ii:onornic studies have been made, it seems betta to lwnp
most of the cvs in one polymorphic sp.• X. sagittifolwm. a practice commonfy
resorted to by most agriculturists.

~

sagittifolimn (L) Schott (2n = 26)
TA.i"l).;'1..\, TANIER, YAlTTIA, CûCOYA.~

USES

The starchy rormel:s or tubers are earen roo.sted or boiled. In the West
Indics tbey are ]ess popular than sweet potatoes, yams, dasheen and eddoes.
In West Africa they are preferred to Colocasia., as they are more suitable for
maki:ngfufu, a traditional West Afric:m dish originally made fromyams(q.v.),
whiclt is prepared by pounding boiled tubers in a wooden mort.ar. They are
uscd as a nurse-erop for cocoa. 1n Ghana they are displacing yams in the
cocoa-gro~ing areas. In Pacific territories they are gaining in importance,
and are fin-ding a usefu! place in the \'-egetable food pauern; afthough their
quali..ty is regarded as in.ferior to Colocasia, the)' are easier to grow and are
becomingimportant in areas where cocoo and coffee have been introduced. as
the people have no Jonger the time for growing traditional food crops. The
starch g:rains are much larger than those of Cofocasw, and so are not as
digestihle as the Jatter. Starch may be prepared from the grated tuben•. The
young Jeaves of many cvs are used as spjnach. Dut care is required in their
preparation ,vhere calcium oxalate raphides an: present.

ORIGIN A~D DISTR!BUTION

Xanthosoma was domesticated in the ?-.;ev. \-,A,d :.:1<l ;,,as cülfr,ate<l in
tropical America :md the West Indies in pre--(.,c-ie::.1l:,i m time:;. Although it
was kno\\Il to the early Spamsh and ?m1üput-5!" c:,plor~rs it ,~ 'Jnly 'n
comparatively recent times that it has been w c ii} , ,nrc<luced tl-irnugh,:,ut the
tropics. The erop was introduced int0 Gha1 .1 frcm the West fodie,; by
missionaries m 1841: hecause of Îb reser.ibnrn:," :u Coicc,:,sio •: va< ~/Jeà
'cocoyam '. and is sometimi:'3 dis!inguished h0 ·,,;,;:ir.~ :i th~ ·,..e,.,· XK~•yarr,.
0

hg. '-J. - ' ( a n ~ •;~_gi01fofa1m: ,J,NSU. ~ •c1illl!;
_;.A2.n1 \ ·~ f:-); B, ~~ ::.,f ;i:_n:~ V¾-~'.t.h i,;nrn.-;_ a::d cJrl.Oè1~
'. >, }) : ~ corme 1 ,: ·- t i\ ;.)f/l~'!JCC '., .< .~) E.,
'1[\:F~ix ( >>~J; F, ?.t~.tn""l;:'. 1C!J
i(l) é_;, r,"."rn:-;1-=- fic:-.., ~;
-~ \::-:,<2_.~-·tî<li-r,cd S/:"'{-:1:r-r
1~·1

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-3 -

Bij

age q

per çent. caroo••
,:::.::nt.

Bijlage

f ,mm:1:s are pn:.pagar~.i ,egc-tativeiy. This may be done by planting the tops
')f ,he rnain corrn t 1 r rhi.wme, or the small lateral tubers. Gooding and Campten i l96ï a) fo:.md tha•' ~he former gave the highest yields.

In r!-ie West Indie:, tanr1a~ ,,w aften grown in the v,;etter hilly distric1s rn
,m.iil pure stands. The:~ <':,-: ..isually grown at a spacing of 0-9 m on ridges
i ·2 m apart. They are aiso vndely used as shade in the establishment of coco«
,n rhe West !ndies and West Africa. They respond wel! to organic manures
and mulching.. The tubers are borne to a depth of about 23 cm with a lateral
spread of about 50 cm. The erop may be harvested from rune months onwards by removing the soil around the base of the plants, excising the mature ·
wbers. replacing the soi! and ieaving the parent plant to contim.ie growing.
Further harvests are tben made in a similar manner. Thw; it is possible to
obta:in semi-permanent plots which are harvested as desi:red. Mecharuc:al
harvcsting has been demonstrated on fiat lands in Trinidad.
Campbell and Gooding (1962) state that the best dones in Trinidad yield
up te 30--32·5 ton/ha of tuben; in 9-iO months. Massa! and Ban-au (1956)
estimate average yields in the South Pacific at 20 ton1ha. The tuben; arn be
sro-red 1.mder dry wefl-ventifa.ted conditions for severa! weeks. Under lo.::a!
-:onditions in Trinid.arl, wrth an .average daily tempc:ratarc of 26cc and a
relative humidiry of 76 per cent. Goorling and Campbell (1961 a} found that
:.1:ored tubers began to sprout afü:r 6 weeks. retained theu- optimum eating
qualit~' for 9 wed;s and that the loss in wcight did not ex.cttd l3 per cent after
14 weeks· storage. The tuben. can be stored satisfactorily for more than 18
weeh at 7 'C 1,1,ith a relative l:mmicfüy of 80 per cent.

MAJOR DISEASES AND !'ESTS

A serious root rot appeared in Ghana in the 1930s, and sporadic outbreaks
occurred in widely separated Jocalities. Posnette (1945) considers that it v,as
probably due to a soil-borne virus, follov.'ed by attacks of saprophytic fungi,
such as Pydrium gracile Shenk. A root rot, said to be caused by Pythium
irregulare, has resulted in serious damage in New Caledonia. Bull (1960)
reports a disorder caused by magnesium deficiency in West Africa.
A Dynastid beetle, Ligyrus ebenus (De G.), is occasionaUy serious m
Trinidad and Guyana. damaging the growiog rnber. An Anthribid beetle,
Araecus f asciculatus, damages stored tnbers.
lMPROVEMiEN1

•
•

A provisional sorting out of cvs has been carried out in a few count.ries, as
has 1->een done by Gooding and Campbell (!961 al in Trinidad .

4
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Araceae
PkODUCTION

Tannia.s are grown fo.r local comumption in tropical America and the
O m ~ West Africa and the Pacific. They are occasionaUy grown toa
limited extent dsewbere in the humid tropics.
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,heen,eddoe,tannla;da o(Pijlan);arri,
ngu11ge11); talla (Malayan); taro
utla (Tagalog, In the Phlllpplnes)

la esculenta, hu two edlbl~ va.rietloa
orum; the former is harv~ted as ?ne
m whereas the anllqucru'!' variety
aller corms around the mam centra!
harvest. _The escultnta varlety Is also
aro, white the antlquorum variety Is
Fig. 17.9). Dasheen and ~oe are
in Southeast Asla from where they
out the Tropic~other species of
s also called t nla r yautJa, Is
ofluuJ.:. thls p ant alao produces
nated from tropical America (Pis,

es for the ttiree types of cocoyam are
genbly, dependlng on wherc they 1m:
form the main subsiatence erop ln
cific and are also popular in the West
and Asla.

Cultl11111tlon 111nd m11n11g11ment

Botany

The plante aro I to 2 m 11111, tannlH beina the largest, wlth '
leaf atalka produced at the top of the centra! c:orm
(underaround alom), Loave; are larie, aomowhat hcuut•
shaped and tM roots are tlbrou1 and uhallow.
PropaJatlon .la by vegetative me11113 using aide oorms,
In tho oa~ of dàahèt11 and tannl.a. the leaf-bèarlng shooti
or the mm eqrma are· planted and the yieldm have been
higher than wlth lateral tuMta. The aide shoots or the ,,.
culenia varlet~ must be pruned to encourage &rowth of
the corm,
'
Many cultivars or all three species exist; differina in
colour, shape, ·acrldlty (due to !heir ethanedloic (01111lic)
acid content) flbre content and palatibillty.
seldom
Hower.
'
Cllmiite 1nd 1011
Cocoy11m11 are crop11
humid Tropie,;
are
11d11pted to floodlng. In drier areaa, they can be arown in
swampy places or wlth lrrlgatlon, They usually grow best
as a fint erop al\er Jungle clearina. Soil11 should be
somewhat heavy an~ molst, with good fertllily and
aufficient or111nlc matter. The eddoet1, l.l'e h11rdier than the
<lnsheens and can be grown with Jeu rainf11II on poorer
soils but the)' i'equfre
drainage.

or

"
''

CocoyRmt may be pl11nted in pure stands or
wilh other field and tree crops. They are
11pproprl11tely,sizcd holes to which orgnnic
he addcd. Dashccns and cddocs are plantc
11p11r1 whilc tannins are spnccd widcr 111 1· 2
Mulching may be practised. On olher than n
soli a compound fertiliser wi!h a high potass
shoukl he uscd 111 rutcs of 200-500 kg per he
split applications 11pproxim11tely 1. 2 and 3
planting. Nîtrophoska blue special 112: 12
suitnble compound fertiliser. Cocoyams also
to animal manure which may be used a1 rn
tonnes per hectare.
Cocoyams mnture 5-10 months from pln
of up to 40 tonnes per hectare have been ob
The corms of eddoes are ob111incd by cnref
order nol to leavc some of them in the grou
during dry pcriods lhcy m11y be slored in the
required.
Tanniru producc clusters of tubers to n dc
25 cm with II sprend ubout 50 cm. Th
lrnrvestcd 111 11bnu1 9 months by <ligging 11rn1
cutting m11ture !Ubers. replncing the soil an
plant to continue growing. rurther hnrvcsts m
later. so thnt it is possible to obtain yicld th
year.
D1rnlu:ens and eddoes produce II very
stlm::h ftour: laraer grain llour is made from
young leaves. both lcaf bladcs and stalks.
veactablca nnd as anima! fced. The
ethanedioate (oxalate) which causes acrid
tubers and lc11ves may be removed by cooki

ProtHtion

tero plllll'ltlll, Thl!I eddo, pl111nt 1111lmll11r

fig. 17, 10

M11tur111nnl11 pll1n111 wlth clu11111r1 of corms

D11shcen and eddoe are seriously alîectc
bli&ht, duc to the fungu, Phy1oph1hora colo
CilUH!S wet rotted 1pots on the lcaves followe
the plant, Il Is especlally rlfe in wet weathe
iuch H dith11nc m11y be or usc. Scrious dcfol
c11used by lhc larva of the moth lllppo/1011
root-knou by ncmatodes (Meloldogy11e spp,
T1rnnhu are ol\cn scrioll,!ily alfcctcd by a ro
11 virus and 11nothcr duc 10 the fungus l'yth/11
The arowina tubers are iiomctlmes 1111acked
L.1'/?.l'"'·' ehemu whilc the slored tubers nrc
11noi her beet Ic.

j
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~ t effort 1w been devoted to introducing a n d ~ the potuo to the
tropia, wbik: i n ~ ..ttopim root crops have hem largdy

~Coooymm~•.nmveto&-~.me ~ adaptèd to.tropk:al
~ and mvebeen ~ · mroduced to other·tropal:~.
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Coooyamlgrowbat a t - c ~ : ~ ~ i ~ ~ • .

•~~=too•for~,~ud-)':mBt.a .n dedfur
coooyams. Same'~ OOMMli~ ÛIO grow wen in dzy IO&. For optimum
yields they ~ deep, ~ r l d l Mil and 140-200:mm of ma, wen
tropics.

•Xtmthosomtz gittifolium.

~ ~ ~ ~ .Lmtl,;o.

, o m a ~ Abc 1mown u tmia,

t.ame:r, ynda. new cocoywm, etc. Fami!y: Aneeae.

•
•

.■ :■ \■

,.

■ .■ .■ ■ ■ ■

ghout the year. In areaa whor~.1ht rainfa.1.1 IJ inadequate they

er lrriptlon.
· ·
be grbwn with.ln a wtde tempoc~tu,re r11.ng1 1 but do best in
temP!'i'ature .of about ,2:4°9• Tli!,y, IU'e l@lat.lyely dlseue• and
ost èO~~.p~ diseasea lfC, ~~a~~,t ,hf~~t~rot.· ;, Care mµst be
uislng ~ tu'boN durma hln"lt~ ó~~o thty are Uablo to
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NS AND SPECIAL REQUIREMENTS ·

seues can devastate root crops, extreme cautlon should be
uarandne enforced when cocoyams are introduced to new

ulre abundant and wcll-distributed rainfall. Where prolon;ed
ey are not Ukely to flouriah unless lrrlgated.
tcrops, cocoyams have speclOc soil requlrements.

d the edlble corm1 that surround them. lndlvldual corma can be
n here by the atump vulble In the 041ntar of the root&) leavln11 th@
for the othen to m11t11n1. (D. L. PluokneU)

~\,orma In II viU1111 multet in Ghana. Coc-0y11m
. ~ • hl rur11I Mtl!H. (E. S. Aye1m.1)

1» ~uitlld

to

Nt111lli-tum

,,., ,, • :Ja ·ooftln\lrol&I ventures, where cocoyams are grown under mus c.;u
,:;-- ·~ peai and di1eaae pro~lema can be expected to increase in severity .
.''" .. :,1 ~;

:t: '.'.'

j

ii,) ·.: ÎtESBARCH

:.~/~! ',,;,:.IT·.,
: ,~ ·ëocoyam

NEEDS

1

vuleties exigt and they dlffer wldoly in ylcld, adaptatlon

1Q11 lftd climatc, plant characteriltlca, corm slze, pal11tablllty, and stu
t,

i

CGINat. Such varletles must be collecte<l from many troplcal reglons a
tWr food potent11I dotermlned.

j

~ ~ llhould be field tm:ed t~Uler
~ . p«formmce md oo.anel
~ • t h e ~ of dom! ~won. - - nlqmlity :milldgbtt .....-,-~must be ~:tee..
Mmy (or~) eoooymi
are mfeded
to the plmt, the ~
~ yield.
mm is
romlS
cmmeb, IO pbm;mg tbem_ tnmmiuthe fflm. D u t ~ ooroyamll
by ~ thooght to be ~ oot ~ .mown by
~ at the Uniftltsity of Florida (sec addn= bekJiw) to be emioendy
~ new ~ that are wm me. 'l'he modem tedmiqDe of
tilime ' ~ ,ao ·. pomües to m:DO'II: the ~ Oncie ~
™Jilwi IR obbmed. a Cedi&.:àion progam m m i : : t ~ will be

m

~
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Majorcrops

diploid derived only from acuminata would be a AA and
triploid from acumina.ui and balbisüma might be AAB
or ABB. and so on.

B~nana (Musa spp.)
Fa.iy M ~
OdDa-n-.s Sec tot f« local

~

names.

The ~ bmlmuis are m ~ of wild MUStJ
species wt.icb prodece ~ ud tben:fon: cdible fruits.
The two wild spcc:iea ~ to giYc me to the com~ ~ a r e M . ~ madM. b a ~ and

there ue diploids.. triploïd, ud tetraploids with
~ ~ of 22. 33 md 44. The diploids are
usaaly ~ plaiu tmD the tripoids and tetrapk>ids

and geaenlly bawe smaller buaches and fruits.
T ~ m: the lugcst. bilt there are oot many of
these; a oomber, bowcver. bYe ~ produccd by artificm ~ One nmni ~ i!E 'K.lue tcparocf
rm:ntioaed bdow. Sometimes buuas are given the

~umeM.~

Pacific.

lil diffi::nu ~ of bamnas occur
the ~ l:wwlu; these are not
~ • l l l y ~ oo a Mrii~ bilt are ooöeaed
ad mm ~ - or dae the ' T ~ ~ are the
best ~ The 'Td!in" or Fci bamu prodoce erect
i:lmdlll:s ~ stmgbt ~ umike the commercial·
be t A.wllidl the mmcb rump dowowmds (sec Fig.
12.2).: T h e · ~ group abo cootaim the fibre
erop ban as ~ once the most imporwlt material
ror higà:.~ mpe (i:oaoh bemp) bilt oow wgdy

ID tbe

I.DO'ml •

~

bj ~ rope 6bre., cmdly

nylon. Abaca is

comidm:d as a sepamie erop oo p. 81.
Tbc:re are ~ of balwla dooes which are bud
mm.mts of wild types and thcir hybrids whicb have been
rrml:tjpioo by mm Offl" the ages. bul almost all (with the
o . : ~ of_ tbe Paà& Amtralimusu) are tbougbt to
bal'e- the basic dMomosomes af eitber ~ or
~ ~ . those mutants wmcb rum: seedJess.
llDd tbè:reforèè:diNe.. fruit have bee11 the ooes sdected and
grown in pmem imd farms. Of the mmdreds of dones
ooly a few are important oommercially on a world wide
basis. "These are mentiooed bdow, and the suspected contributiom of the chromosomes of acuminata and
balbisiano. are indicated by the letters A and B. Thus a

lmponam oonam1 ~
~ (AA) Ol:her mi.mes include lady's 6nger,
pisang mu (lndooem ud Malaysia), lue k.m (Thailand).
surya k ~ (India). bamma ouro (Brazil), boocy (West
lndies).
is the oo1y diploid blmma of coÎnmcrcial impor~ it is vlillued for iu Jaighly hvoun:d fmits. The pbnt
and the bWldi!:s are ffllail (Figs 12.l mld 12.2) and the
yidd low. Furtbermore, the fmiu are tbin-.ilinned llDd an:
easily l:inmed oo handling ud tramporting. Thcy are
therefore ooly importaDt loc:aBy in tropica1 coun~
'Sucrid is ~ t to Pmwma ~ but va-y susceptible to lcaf spot (!lee p. 98).
There are many oth« AA clooes mld they m-e par·
ticwarly ~ in New GuineL hl Kenya the baruwa
c:aDed 'Gawmia' is probably AA n are 'Mjenp',
. 'Sikuuni' and 'Pah' (Zanzibar) ud 'pisang @in'
(Mmysia). 'Pilwlg lilin' w.u wed to breed one of the mam
~ ( A A . A A ) 'Bodb Alaimt' (lee p. 92).
~ MieW (AAA) Otm- mmes mclude pm.ng
a m b o n ~ hldonesia), lrJoc oom t o o g ~
disu (New Guinea). bluefidds (Hawm1. rai.mbwd.
mabnpia (We,t Africa).
This was the nm impottat. bamna of mtcmatiooal
commerce mld was the main bam.na of the Amcriam and
West African baruma trades, hut il ba beell repiaa:d by
othe:rs because it is smcqm"Ne to hnama disease. l.t is
still important througbout tropical Asia. It is a large plant
as·soown in Fig. 12.l. mld produces J:rigb yidds of good
quality bottk-nosed fruit on even. cylindrical bunches
(Fig. 12.2). The skin is fäirly tmck ud the bunches.,
became of thcir even shape, are easy to pack for
transport.
'1mm ~ b ' (AAA) Othcr names include
Chinese and Canary banana., Johnswoe, klue oom kom
(Thailand), malindi (East Africa), camaycnne (West
Africa). caturra (Bra,zil)..
This is a small hardy. high-yidding clone oow widely
rlanted Md resistant to Panama disease_ However, it is

nm
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very susceptibie to leaf spot. The fruit are of good quality
with a fairly thick skin suitable for handling and transport
but the bunches are uncvm in shape and the barumas
must be removed and paclted as 'hands'. Unlike 'Gros
Michef. the fruits are bhmt ended.
A similm- oot taBer clooe is the 'Giam CaYeDdisb'.
•a~• (AAA) Otbtt names mdude valery
(Congo). piung buai (Malaysia. Indooesia). mm (New
Gwna). mtwib (Zamibar), poyo (Guadelupe). ~
(Fiji). fä'i palagi (Samoa).
•Roousta' is a taft vigorom clone producing a heavy
bunch and a high yidd; it is the main trilde ~ana in
paru of the West 1 ~ Camal Ama-ia. Fiji and &moll..

Lilte 'Cavendish' it is resistant to Pi!I.IWM disease but very
susccptfüle to le3f spot.
A similar clone is 'Lacaum' wrucb is mo resistant to
Panama diseasc. 'Lacatu' hu greaûsh fruit when ripe
and is mo an important trade buma..
•M:,son' (AAB) Other names indude pwng__ kding
(Mmym), ldue bi ferang (llmJ,ond). kihmda (Zanriw). etc.
A vcry large and vigorous dooi! which is the main
baruma of India; altbougb oot widdy grown dsewhere.
tlus is a most promising clooc to replace 'Gros Michel"
becai.ue of iu high ~ to Pmwu ~ Jt is also
hardy, and ~ of pom- lOb and periodic drought: it

fig. 12.1 The largest and smallest banana clones (al Gros Micher. and (b) ·sucrier'

-3-

Il
Il
Il
Il
Il

is resisrant to leaf spot. h produccs a uniform bunch of
bright ydlow. well..ftavoumi fruits.
.PbmtMn (AAD) Tom: are many plantain varieties.
They are mostly vigorous pbmts resistant to P&1am.a discase Md ieaf spot but susceptl"bie to stem borers (see

Bijlage
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later). The fruits are la.rgc &Id starchy &Id mostly used
for coobng througbout tbc Tropics. Some ~ tbc plantains
are mongly curved &Id aBed '"boni' plantaim (soe Fig.
12.2). Straight ~ hm'e the p:nc:ral mime of French
plantm.

Il
Il

1
1
1
1

1
1

•
•
•

(b)

(e)

fig. 12.2 Bunches of verious ciones of bananas (al 'Bluggoe' (bi 'Gros Mie.hel' (cl 'Hom Pial'IUlin'•ld) 1Clue ~ lel 'Suaier'
ffl F ei banana (aHel we true IEumusa) bllnanas; ffi is an Austntlimun ban.ma.
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almost straight fruits (fig. 12.2). h has resistancc to
Panama disease and leaf spot. and is important in Samoa.
Fiji, Philippmes. South India. the West lndies and para of
East Africa.
'Klue teparod" (ABBB) Other nMJeS inch.1dc pisang
siam (Malaya). pya-ye--san (Burma).
Tuis is a tetraploid banana and is the ooly óne of importance lrnown to occm- in nature. The plant is brge and
robust and immune to ?Mama ~ and leaf spot. h
produces bmlches of large blum fruit characteristic of
balbisimw (Fig. 12.2). The fruit is of low quality but is
used in Thailand for coolring ~ h is not an important b:mana in oommera: and is mentioned here only
beo11.1se it is a tetraploid.
Othcr tetraploids with A.AAA clJromo.ames have been
bred. One of ~ rommemm importance is 'Bodks
Altafort' which wu bred from 'Gros Michef. and 'Pisang
lilin'.
lal
fig. 12..J (a)Venabectionthroughbaseofbammaplantinthe
~stDge;altheleavesare~fromthegmw;ng
point or apex (bi Cross-section through pseudostem showing
intl!lriolded &eaf bases. The mse smn ov- ftowering stalk is the
solid white centre

There are many other banana dones of local imponance
througbout tropial eolmtries. In East Africa for example
the 'Lujugjra-MÜbb' group of bananas are important in
upiand arcas. They are bammas of AA.A make-up and
several dones aist. The red bananas lmown by various
names are also of AAA origin, and the pleasam-flavoured
thin-skinned bamna lmown gmerally as "siUc' (pisang
rastali in Malaysia and ~ ) whicb is common in
tropical countries is of ABS compositioo.

Botany

'Blagoe' (ABB) Other names pata (Sa.moa). saba
(Philippines). jamani (Fiji), nalla (South India} and
mk.ojosi. punda and other na.mes (East Africa).
lt is a vigorous clone producing bunches of thick

The basic structure of all banana clones is the same. The
so-callc:d vegetarive stem (pseudostem) of the plant is actually made up of interfolded leaf sheaths which grow
from the corm (Fig. 12.3). The truc stem appears only
when the inftoresc:ence is formed.. Tuis truc stem grows up
inside the pseudoslem until it emerges and bears the
bunch. The inftorescence is formed only after a certain
number of leaves have grown and there is a high enough
rate of photosynthesis to form the bunch. Nitrogen fer
tilisation (see below) is important in promoting leaf
developmenL early bunch production and high yield.
Bananas produce large simpte leaves and generall;,
between 20 and 50 are formed before the inflorescence is
produced (Fig. 12. l). The young~1 leaves form at the
centre of the plant and older ones are displaced outward;
to form the crown ofleaves. When a new leaf emerges it is
,olled to
a thin 'spear' and then progressivelv open,

form
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lal

(b)

fig. 12.4 Openmg

.. ~

a leid ial a ~ e r g e d leaf at the spear stage (bi the leaf hatt--untolded

Jtf :,:i

as it cmerp (Fig. 12.4~7

Wbèn

the mflorcsccnce is

formed.. no more ·1eavcs dcvdop on the sboot and after the
mmch is ripe the shoot dies.. The plant continues growth
by producilag-side shoots.
Bam.mis are planted from side shoots or pieccs of the
conn (see bdow p. 95) and under tropical conditioos take
from 8-12 momhs to produce the bunch.
The bunch is formed from the inflorescence which is
made up of sua:essive layers of flowers each swroundcd
by a bnct-ia the yooag stage. The bracts ani back one
aftcr a:ootha- .revealing the layers of flowers which later
grow into 1umds' of bananas. The lirst-formed flowers
(that is, the ooes nearest the base of the stallt) are always
female and those formed towards the top of the infiorescence are male. However. in commercial bananas
the fruit generally develops without fertilisation and
without seed as mentioned before. The male fiowers which

become exposed. dry up and fall mthe mature mmch. hut
at the end of the bunch st.alk a ma1e bud n:maim., containing unopcned male flowers. Tuis bud, m cenain
varieties.. is sometimes used as a Yegetabic. The details of
the inflorescence an: shown in Fig. 12.5.
The banana bunch may hang vertically downwards or
project sideways (diatropic) or hang at an intermediate
angle. Genendly heavy bunches such as these of 'Gros
Michel' hang vmically and light bunches such as 'Sucrier"
tend to be horizontal. Smce the banana fruit itself bends
upwards when it grows (negativdy geotropie) the sbape of
the bunch varies according to the angle of the mru:n stalle
In "Gros Michel'. for example. with a verrically hanging
bunch. the fruits all grow upwards evenly to give a uniformly shaped bunch (Fig. 12.2). With small-oonched
dones that hang sideways, the fruits on the lower side
bend upwards while those on the upper side grow straight

ijlage 5

lbl
(c)
lal
fig. 12.5 Stagas in dlMllopment of tha inllonm:ence (a) 1~
floresceiice just emerged from c:enn of crown. enc::loNd in
shNth (bi Young inflorMaillice wi1h first l:ncts l1lffl(MBd
to show young famale fiowers whic:b become 1h11 first handil
of blmanas in 1he matun bunch (c) An ili~.....e 4lt the
female stage widl young ~ f n l i t s ; the m a l e ~
uposed will ~ l y wither and fdoff
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,p. gr.mg a very uneven bu11ch shape (e.g. ·su1.TK,. hg.
Wr.ai padting such bananas for transj.Y.)n the
hands of irwt have to be removed aoo. paclted separately.
The rOO(S of bammas grow from thc oorm and ::nost ocçur in thc top 30--50 cm of soil.. The roots are about pencil
thidmess and oo tap root is forma:l
! 2.2).

Clirmite

~

soil

Bananr. grow best in thc hum.id Tropics wbere bunches
are prodoced in the shonest time: tlw is afu:r 8 to l 2
months dcpcnding oo the clone. For optimal growth the
roondiy nmfall must be at least 100 mm and can be as
high as 250 mm. Wbere dry ~ s occur maturity is
demyed imless the erop is impted. The rcgioo of Southeast As.ia cmtred on Malaysia, aoo. thc wener parts of
SmlthudCmtra!Ami::riam:dlebestrcgioosfor
growiag ~ ud for buam ~ Regiems
whidl hlm:: a dry SCIISOll m: a ~
High ~ is dlC odla rcquircmem for barnma
growdl ud ~ ~ 25 and 300C are op-rimal. Tcmpoatwcs k,wcr thM dm dday maturity and
~ bdow freaing destroy the erop. Howevcr.
many of the largest baruma industries are csta.blishcd in
drier ud ~ clmwes wbere the plaat may we up to
18 moatm to produce the oonch.
Srroag wmds also affect the bawma erop SJ.nce the
~ roots ud ~ of a tap root. combined with
thc lmgc af ud soft pswdostem. maltc thc plant very
s u ~ to wind damage. Winds above 20 kph causc
~ w bamms and winds ~ 80 kph may completdy d$:roy thc erop.
The ~ types of bananas such as 'Dwarf Cavendish' ud a:rtain lwdy dones such as 'Mysore' are best
suiliCd to withstud advcrse conditioos.
lt wil be appan:nt that tbe hum.id equatorial Tropics..
ouuide of the cyclooe belt, present altogetbe:r the best
cimwesbbaWIJ'IA
Ba:mmn -:m be grown oo many types of soi.l provided
drainage is good Hili soos are genaally adequately
d:rained bot aihmal clayey soi.ls gcnerally require drains
to about 60cm depth at su.itabk: intavals. Very heavy
day soos Deed special ttcatment to raise the level of
orpmc matter ud improvc drainage. They will need
more fn:qucm dnóm pemaps between cach 2 or 3 rows of
pwits and dm will require const:ruction of cambered
beds..
heavy
dcep cultivation to brealt up the day
shoold be carried oot at the time of fiekl prcparatioo and
laying of the drains..

m

soos

Less acid :,0ils -ue best for oananas.. ~-pecial!y for scno.itive dones such as 'Gro::; Michel' that suffer from
Panama disease. The best pH range is pH 5-5-6·5. Soils
more acid than this will benefit from liming with dolomitic
limestone. A soil of pH 4-5-S·O requires about 2 tonncsof
magnesium limestooe per hectare.
CultM!ltion 111nd ma~ment

Plaatiq ma~ ad piaatiaa Bananas are 1101
planted from secd but frorn variow; types of side shoot or
from the corm. or picccs of oorm which will have buds in
various stages of dcvclopmcnt (Fig. 12.3). Sidc :;;boots are
obtained from around old banana dumps and whcn many
shoots are rcqwrcd for planting. cutting back of the large
shoots before buoch formation will enrourage more of
these sidc shoots to grow. Tbe conn is.Clbtaincd from dlC
base of o&d mature shoots md is used for planting by
digging it up ud trimming off ooi roots aoo. dead mau:rial
but not tbe small buds present on the sides. Only heakhy
shoots or corms should be chosen for planting.. Usua.By
the corm may be cut into 4 if it is large (a.bout 25 cm
bmad). or into 2 if it is small ( 15 cm broad). There shookl
be at least l. preferabl.y 2 buds ('eyes') per piccc. There
are several types of shoots: maide:ns, swords, peepers ad
water sucl,ers.. Maidens are large shoots wruch have l'IOt
yet produced a bunch infkm:scence. Swords and peepers
are different stages of strong side shoou.. Peepen are
young with up toa.bout 30 cm of the shooî showing abovc
the soil and swords are larger, producing a nwnber of thin
sword-like leaves... which precedc the apandcd föliage
leaves. A sword shoot and pceper are shown in Fig. l 2.6.
Water suckers are weak supcrficial sidc sooots producing
large leaves (unlike swords). Of these various kinds of
shoots. swords, pecpcrs and maidens are the best for- planting. Water suckers may also be used if they have a conn
more than about 8 cm in diameter oot will be mw to
start. Swords and peepers are dug up aoo. cut off where
they join the main corm. Maidens are trirnmed back
leaving a short length of pseudostem abovc the corm.
and the leaves are trimmed from water sudcers before
planting.
In planting.. holes are dug about 30 cm deep (rather
larger holes are recommended for heavy day soils) and
the planting material is planted at this depth. Picces of
corm should be planted on the slant with eyes on the upper side. Maidens should be planted upright and swords.
peepers ud water suclcer-s should be pwited whole with the
ends protruding if they are talie!' tha.n dlC hole.
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fig. 12.6ia)Aswon:ishoot.
to the mother ~ e m

(a)

Spac:mg The spacing adopted for bananas varies considerably but theTc bas been a tendency for closer spacing
in recent years. Spacing also varies with clone. The
recommendations in Table 12. l are considered to be
suitable for average conditions for a erop which is to be
retained for 3 or more years before clearing. lf only one erop
is to be grown spacing should be decreased by 30 cm.
After the first shoot has produced a bunch the number
of sterns increases by production of side shoots and ît is a
common practicc to keep 2 vigorous shoots per planting
point; pnming out the others. particularly the weaker
ones. These shoots are called 'fol!owers·. Thus densit11 increases following the initia! planting. In selecting
followers. pruning should be done so that .Jne small side
shool such as a developing w.ón:i' ar.d 'Jne lar:ge, shom

(e...g. a strong growing maiden) are ret.ained so as to g;,e :.i
spread of growth and bunch productioo and not ovenax
the root system. Othu shoots are pnmed using a hea, :,
blade (chi.se!) on a pole whicb is used to destroy the
grnwing point.
GeDmlll euldvaooim ud weed ooimol Mech.amcaó
cultivation should be avoided in bananas because the
superficial root system is easily damaged. but earthing up
or building up the soiJ around the pseudostem may be
recommended when wind damage is likely to occur.
Nonnally weed control is best aclueved by means of
herbicides. For weed control around the sterns th<:
following herbicidcs may prove useful. sprayed in 25f:
litres of water per hectare: sodium chlorate(v) (10-20 i-..g,
followed by diuron (3 kg). Sodium chlornte(V) shoulc k<
sprayed only in clear weather since it kills weeds lv
desiccation. Under wet conditions paraqua\ (Gram
moxone). at I titre per hectare should be used to repla.:,
sodium chlorate(v). Sodium chlorate(v) and paraqua' ::irc
contact weed killers winch destroy standing weeds: diuro,·
gives lasting controi by preventing newweed.s from growrnf
Tuis mixture should give at least 3 months weed supresswr,
!f climbing weeds are present. l 5 litre of2 :4-D amine ma\
be added to rhe sodium chlorate{V) when the banana nlam
>iave become tall, Great care must be ta.lcen not rp ~n•·,,,· 'c
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Table 12.1 Spacing data for vsrious lumi:mas

Dipioldc1e.g. 'Sucrier' ud
unall-med

Il
Il
Il
Il
Il
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Il

5

Tetraploid ~
4 'KJ.: tq,a-od'

Triploid c!oi!a
e.g. •fu05 Miclld'
•Mysore', • ~ •

mpoïm
Planting distanoe (cm)
Approximate number of plants
per hectare

200

250

330

2 500

l 600

900

banana foliagc but only the soil bei ween the pbnts. Simazine
and atrazinc may rcplaoe diuroo for weed control in
bammas.

After harvcsting, old pscudostems shoukl be cut at
ground levd. choppcd up and SPf"cad over the inter-plant
spa=. Pruned old leaves may a!so be spread on the
ground. This pnicticc hclps to rontrol weeds and also
returns potassium and other nutrients to the soil.
F ~ Sana.nm. require heavy applicatioos offertiliser for optima] yidd. In particular high nitrogcn and
potassium fertilisarioo is necessary. Nitrogen is required
early in the growth stage when the canopy is forming.
Howcver. under humid tropical oonditions cropping is
liltely to be more or lcss continuous after cstablishmem
due to the c>riginal planting material and followers

becoming out of phase. Fcrtilisers should be apphed in
fractiooal doses at least 4 times in a year: more frequent
appliatioo of smaBa doses mu:es for more economie
fcrtiliser use for ~ cropping with ~ F o r a
erop grown ooc:e OA1y ( ~ m the Tropics) nitrogcn.
potassium and pbosphorus si-look! be apptied in fractional
doses (frorn aboul 4 weds) over the first 4 mom:hs and a
final dose ofpotassium chloride at ftowering.. lntcrmedia1e
seaoons without peak rams or dry spdls should be used
for applying f ~ Total ratel o f f ~ per year or
per erop whidl can be ~ l y recommended :ru-e shown
in Tabk 12.2..
When lcgu.mc covers are esrablished a, planting. 1he
nitrogen fertilisarion may be greatly rcduccd or omined
over the first year. Soils of pH bdow ~ · 5 should be limed

Magee:siiiiiiiiil(Il)
~VI)

Virgin erop on
newly-clcared
and burned
jungle or other
rich soils in
the first yeM

200

Following crops
or crops on
previously
cleared land

200

lOOgm

200

50

each
planting
h<»e

300

300

100

50

-1 0-
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using magnesium limestone. and on very acid soils
cakium(il) ammonium nitrate(v) may be used to replace
two-lhirds of the ammonium sulphate(Vt). On soils above
pH 6-0 rock phosphate should be replaced by
superphosphate and when calcium(ll) ammonium
nitrate(v) is used to replace ammonium sulphate(V1) single
superphosphate should be used instead of rock phosphate
as this also supplies sulphur.
lmgadoo lrrigation is not usually pfaciised for
bananas in the humid Tropics but it is known that bananas
will respond to irrigation and rainfäll up to 65 mm per

shoots. and old pscudostems which have flowcred, to
ground level, imd cutting up and spreading the old shoota
between the clumps u a mulch which quickly dries out.
Rcmoval of other rubbish also reduces the incidence of
boren. Traps may also be made by splitting lengths of old
pseudostem and placina them around the clumps. The
beetlcs shelter 1.mder the pseudostem, and may be
collected by hand.
lnsecticides. reoommended for borers are aldrin and
dieldrin at 2 ltg per hectare at 6-monthly intervals; they
are sprayed on the sidcs of the pseudostems together with

week.

a sticker such as tenac.
The two most important diseases of bananu are
Panama diseue and leaf spot. Both have been mentioned
above in regard to the resistance of various imporu.nt
clones. Panama disease is caused by a variety of the
fungus Fusarium oxysporom, strains of which cauu di!ease in many plant,. Of the important trade blänanü
'Gros Michcl' is particularly ausccptible and this d l ~
hai; c1u1sed widcapttad loHes in the West lndie1 and
tropical America. This ha!l led to replaccmcnt of 'GrOI
Michel' by other clones such 1u 'Lacatan' and 'Robu1u1·.
The disea!lf auacks the roots gîvina rise to wîltina and
oollapsc of the leaves. The most effective comrol ii to
grow resistant clones, although incrcuing soil pH by
liming and improving drainage also reduces the diseuc.
Panama disease is known to occur particularly after wind
dam age which rnptures root tissues.
Leaf spot is caused by another fungus, Mycospltaerdla
musicola. lt attacks leaves, first causing pak yellow spots
which later become dark and necrotic (that is 1.he leaf
tissue dies and decays). Older leaves first show the symptoms. The best method of control is by growing resistant
strains but the disease can also be controlled by spraying
with copper fungicides such as Bordeaux mixtures
Sprayîng with mim:ral oils with M ultra-low-volume
sprayer also controls lcaf spot In humid regions the dis
ease is most serious and with susceptible banana varieties
continued use of Bordeaux mixture will lead to coppcr
toxicity. The fungicide dithane M-45 may be used in oombination with spray-oils to replace Bordeaux. Spraying
every 2 weeks is recommendcd under humid conditions.
In the humid Tropics bananas are also sometimes at·
tacked by the bacterium Pseudomonas spp. which ca~
symptoms similar to Panama disease. lt is controlled by
improving soil drainage and its spread is prevented by
dipping pruning tools in a solution of calcium(II)
hypochlorite or methanal (formaldehyde).

H11rvHting

Banana fruits can be harvested green and will ripcn after
harvesting. Even when harvested for local marketing, parfü:ularly for weekly markets, it is normal to harvest the
bunch while it is still green just before yellowina occun,
because 1u the green stage it can stand rouaher handling.
Somctimcs a vcndor wil! put the hands on Hlc IH thcy
ripcn becau:se the lowcr hands gcncrally ripcn slightly
sooner than those towards the tip. Whcn banimas are
harvcsted for transport over long distanccs, for example
by ship, thcy are cut even sooner, when thcy are about
three-quaners mature, and the fruits are not yet fully
expanded. In certain cloncs which are grown for export
trade, c,g_ 'Gros Michel', 'Cavendish' and others. the
fruits will increase in size for about I month as they ripen
at the expense of stored food and water in the stalk and
skin. Thin-skinned varieties such as 'Sucrier' and many
others ripcn much more quickly. For the purposes of
marketing, green bananas are sometimes ripcned artificially using ethene (ethylene) known as 'Ethrel', or
ethync (acetylene). To use cthyne, the bunchcs are
placed in a small closed room or shed or covered with a
polythene sheet and ethyne is introduced. Ethyne is
gcneratcd by placing carbide in a tin half-filled with water
under the polythenecover. 'Ethrel' should be used according
to the manufacturer's instructions.
Protection
The most widespread pest of bananas is the stem borer
Cosmopolites sordidus which is a beetle that lays its eggs
in the pseudostem. The larvae tunnel in the pseudostem
and weaken the plant and may cause death of the shoot if
the growing point is eaten. The adult beetles live on old
banana stumps and debris and are best controlled by
good field hygiene; that is. by cutting back unwanted

Bananas are Elso attacked by ncmatodes. tnes,: hu:ld
up in the soil over the years and may reduce yie1d:, ,r):1

siderably. Clenn planting reduces the , atc at ,,, hiel,
nematodes build i.lp and this can be done hy d1pp,11t: áli'
planting material in a 0- i per cent smution of th,nematicide DBCP for two minutes prior to planting /\r
nual field stcrilisatior; using nemacur at 3 g per sqv;;r,
,netre of soii surface also reduces n<:matode budd 1.l!i
Nematodcs may also be control!.::ct by ,,enodic;di:- 01, ;,
every 3-5 yean,. gmwing a differem .::rop on ,!ie ln1,,'
then replanting with b'lnanas. 1\ suital-,le alt,:rnnt~ çrc,;; "'
sweet po!atoes.

.,p.-

/
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MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ
(Afdeling Agrarische Inforreatie)

INFORMATIEPAKKET VOOR DE VOORLICHTING NO IV, BANAAN
(Samengesteld uit pamfl. voor de voorlichting no's 15, 17, 18, 21,
22. 24 en 31)
DE KEUZC VAN HET PLANTI1ATERIAAL

Om een goed bos banaan te kunnen oo~sten, is het naast een goede verzorging belanirijk dat wordt uitFegaan van goed plantmateriaal
(plantsoen).
Er zijn verschillende soorten plantsoenen:
- plantsoenen met een dunne stam die al heel gauw brede bladeren
vormen.
Dit zijn zwakke planten waarvan niet verwacht mag worden dat ze
gemakkelijk tot een forse plant zullen uitgroeien. De knollen van
deze plantsoenen zijn te klein. Het gebruik van deze plantsoenen
wordt dan ook niet aanbevolen
- jonge plantsoenen die net boven de grond uitkomen en nog geen
bladeren hebben.
Deze plantsoenen zijn nog te jong om te gebruiken als plantmateriaal
- plantsoenen met smal,le bladeren
- plancsoenen met brede bladeren
- moederknollen (al dan niet gespleten)
Plantsoenen met smalle bladeren, plantsoenen reet brede bladeren en
~oederknollen worden aanbevolen als plantreateriaal.
In Suriname worden vooral plantsoenen met smalle bladeren en plancsoenen
~et brede bladeren als plantmateriaal gebruikt.
Plantsoenen met smalle bladeren
Deze zijn messtal 50-100 c~ of iets hoger. De beste zijn onderaan zeer
~reed lopen puntig naar boven en dragen zoals de naam al zegt en~e:e
lange smalle bladeren. De knol is al vrij groot (minstens 12 cm in docrsne de, en vrij zwaar Dit plantmateriaal is zeer goed bruikbaar al::; e :in de ~egentijo of in de droge tijd, als deze niet extreem is, ~8rd:
gepla1:t
Plantsoenen mee trede blaaeren (zgn. halfwas planten. 1

Als de uitlopers met smalle b laceren niet worden af ges token var. :ie
rr.oederplant gaar1 ze later brede bladeren vormen. De knol is groter 1ar
van plantsoenen met sma1 le bladeren en mees tal cneer ian 20 cm ir: •::lc,orsnede. Dit plantmateriaal voldoet: in alle seizoenen.

-

L

-
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,tfoederknollen
Moederknollen worden tot nu toe weinig gebruikt als plantmateriaal.
De r:.i.oederlmolkan _zowel voor als nadat de plant een bos heeft gedragen
worden gebruikt als plantmateriaal. De moederknol kan in haar geheel
worden uitgeplant. maar ook is het mogelijk de knol te splijten in
twee. drie of misschien vier stukken als ze erg groot is en deze stukken· te planten. Elk stuk moet een jong onbeschadigd oog hebben. Een
gespleten moederknol kan het best met het s?lijtvlak naar·boven worden
geplant. Het oog komt dus onderaan te liggen. Wanneer geplant wordt met
het oog boven ontstaat onder de jonge plant een gat omdat de moederknol
later wegrot. Daardoor wordt de kans op rot rroot met alle nadelige
~evolgen van dien.
Als de moederknol in haar geheel wordt replant lopen er meestal meerdere ogen uit. Later wordt de beste uitloper aangehouden en kan de rest
worden weggesnoeid.

Gespleten moederknollen kurmen beter niet bij nat weer worden uitgeplant. Ze vormen zeer geschikt planmateriaal als er geplant wordt
in noveni>er-december.
ONTSMETTING VAN HET PLANTMATERIAAL VNJ BANAAN

Inleidini
Voordat banaan wordt geplant is het van belang het plantmateriaal
te ontsmetten. Hierdoor worden eieren en larven van de bananensnuitkever (Cosmopolites sordidus) en de bananenstamboorder (Castnia licus
licoides)__. twee belangrijke plagen van banaan, gedood.
Oude adviezen
Tot nu toe werd voor de ontsmetting van het plantmateriaal het gebruik
van HCH, chloordaan, dieldrin of aldrin aanbevolen. Vanwege het gevaar
voor de gezondheid van de mens bij toepassing van deze middelen wordt
het ge
. iervan t h ans a f gera d en.
' brui'k h
Wordt ontsmetting van het plantmateriaal al veel toegepast?
Uit een onlangs gehouden enque te .Jnder landbouwers 'iie banaan :::el.en,
bleek dat lang niet alle landbou-wers het plantmateriaal ontsmetten.
Slechts 40% van de landbouwers paste èèn of andere -,orm van ::mtsmetting toe.
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Nieuwe adviezen voor de ontsmetting van plantmateriaal
11~ Maak het plantmateriaal gped schoon. Snijdt wortels en minder
goed lijkende delen van de lmol af. Rotte plekken uitsnijden
tot op het gezonde gedeelte van knol. Knollen met veel boorderga-ngen niet gebI'Ui.ken a1s·plantmateriaal.
2. Maak een :mengsel van 0,5 1" Azodrin of Nuvacron (Monocrotophos}
in 100 l. water.
.,.,.

3.

Doe het schoongemaakte plantmateriaal in het vat met de gemaakte

4.

oplossing en laat de knollen daar 1 uur in staan.
De knollen uit het vat halen waarna ze, nadat ze enigszins zijn
opgedroogd, geplant kunnen worden.

Te treffen voorzor
Draag tijdens het maken van het mengsel van Azodrin en water
handschoenen.
Roer na het vullen van het mengsel ~et een stok en niet met de
hand zodat het geheel goed gemengd wordt.
Breng de knollen voorzichtig iri hêt ,ta,.t,_.z:o.dat ~~en vloeistof
- Draag handschoenen wanneer de knollen weer uit het vat worden
gehaald.

L

Voorkom het inademen van giftige damp afkómstigvan het mengsel"
het gezicht of op het lichaam spat.

DE TEELT VAN BANAAN
KLONEN
r

l!Driekwart!î (vermoedelijk hetzelfde als

11

Shatoen), "Prasara" en

nBlakait zijn de r.,_a,men van ie aanbevolen klonen. Deze klonen zijn

alle reeds bekend tii,J ie landbcuwers. /o:mente.:::l ·üorden "Driekwart 11
en "?rasara" het meest geplant.
Planttijd
Er kan in prir~cj_pi:' t;

·.1.,

.!ehe1e jaar "mrdi:;L

,si.·~•j_a,;.1t"

Droogte kaE -r;ot

verdroging 7aL ie Kno L ~ 2n :;.s i::len, ,~er,.,:._ -i:1. 5.r i:,rg 1:Latte perioden de
kans or het r·r, ,_ i. L

een snelle .:,;rcE.::: iE
De volgende olantt:-i jci,::;12 °or~.en aanbe'l ol P:,.:
einde kle:i.nr 1'eg:er.+:i,1c - kleins JrogE cijd
1

.... begin klei.nE reg.:.-·i:l '! jd ·. :r..ovemhe1 - Je:>:'mt:-er
einde. grote re(?-'.'en:tj _id ,;,111,

i

jalffLE·Xi

-

3-p.r:i 1 :

inf
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Het plantveld
Terrein en plantklaarmaken terrein
Hooggelegen zand- of humusrijke kleigrond met goede ontwaterings~
mogelijkheden zijn het best" Meestal is het gewenst bedden aan te
leggen" Bedbreedte, afhankelijk van de lozingsmo·gelijkheden, ca"
4 - 8 m. Trenzen tussen de bedden dienen schuin afgestoken te worden om a.fka.lving van de kanten te beperken. Op zandgrond !!loet het
talud groter zijn dan op kleigrond.
Klei 20 '-m_ _
Zand
;

\\

\

\

\ : °JO<-m ·-- ___i,.

Het plantklaar maken van het terrein kan op verschillendè manieren
plaatsvinden:
1. het hele terrein bewerken met vork, 2~ of 4- wielige tractor voorzien van frees of ploeg en vervolgens plantgaten maken in handwerk met de schop"
2" wa.nneer-het terrein vele jaren heeft gelegen en er weer bos o~
staat het terrein apenkappen het gekapte materiaal. branden en
daarna direct planten. Plantgaten maken in ha.nd.wed-met ~e schop.
3. het hele terrein wieden met de houwer of de aanwezige vegetatie
dood spuiten met Gramoxone, 4_cc/l water en vervolgens plantg_atenim.aken in handwerk met de schop.
Plantverband
Per hectare 2000 - 2500 planten. Aanbevolen plant-verbanden:
2 m x 2 m vierkantsverband (.A), ~· m x é" m 2et om dE rij ie halve

plantafstand ingesprongen

t

B~ of è. ~ 5· m x 2 m \. C) ..

i

~.

lï,

l
l
'
!
'

~·~
z. m

A

b
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Uitzetten plannield
leg in een t:OIM·q> de ~ t e afstBl'Wl knq,en~ Spm het tou,_.op het veld, waarna q>

•

D e - ~ afstand

-de: plantgaten kunnen worden gemaakt .

Plant-gaten maken
Maak. de plal,1:gBIH't ca.. 3} cm· diep over ee:.l. .q,pendàtte ,van_ 3) -~ X _l),feill. :Q;) ·kleign:lld
zal het in veel gevallen -nodig'. -zijn èen: afvoerF-OOrje van het -plaltgat nam; ~ ~ :t.e
mak.en andat de kms groot is dat in m~jke perioden het water in ~pUl'\t-gaOeu blijft
staal wat de k.ms op rot amzienlijk '\lergroot.
1ElêNIEI.JNG VAN HET PIRfflt\'lERIAA \OJR HET UI1RRl1EN

het

:n an ~-<M!ll

de. knol af. Het is
meelijk om de bossen alle aai dezelfde kalt te latm karen_ DLt kan ~t ultvoenn ·vm
~ zoals criauidJestrijdlng -en: stut.ten· ~ l i j k e n .
1)! bo6sen \:mm ~ de plaats·-waar à? jmge plalt (de stxker) am de lJlleà?rplmt
Kap na

uitsteken van de plaot:soeDen de· stam c:p ca.

vast zat.
Bi:eog dinkt na het ~ van de j ~ plait in de stan. ervan een snede mn tegen-

over de plaats wam- de j~·punt aan dà ~1-vast: ·zat:.
Breng dinitt-nabet ~gw.en van de j ~ plm.t in de stam.ervai een sneà: .-n t t ~ r
de plaats waa-·éi?·j~-plmt an de DDederlc:nol vast ·zat:. Na het: sc:hoc:nràalvan de knol
~'tf'chl mg'waa:r de bos kale. Z.. rg:èrvoor dat bij ·oot pa]nte:l, de pladal zo ·w:p ~ t ~ dat. de snede· in de stam zièh stads aal. dezelfde kmtc ~ Na hi?f··~fstËkai· dê icnOllen sdiillm wambij ·knê'-~ls m ~te·plddrm womerl
w e ~ . lapel -vervolgens de knollen in een q>lossing v m ~ of .Azodrl:n.
Laat de knollen l wr in de oplossing van Nuvacn:n. cntsn'ett:i.ngsw.ljze zie boven.
Na afloq, van het: ont:sm?tten de weggesneden stdoo:n: knol ;in· de CQ~tt:mgsvloèistrif
doen. en daar ~te-tuur in. latm om besn:etting van de aariplm:t net: ~ t kevers te vei:mijden. Vemlgens èevloè.istofin een gat laten lópen, ver ve:tw.ijdero
van een trens waarvan het watèr wordt: gebntikt. Na de mtsnetting hét plaltmateriaal
laten è:pdrogen- m vervolgem; planten.
0

HET PLAN1EN
Pas voor het: plmt:eo een plantga.t:..betresting toe. Zie hieivoot het hoofósnkje over
~ , M:?ng èe n:est een beetje !ll2t de áldergmid. ·Plaats ,;èn10~ ·~ olàlt in het
plmtga.t, zoda.t de knol ca. 5 an onrer de grond rlt. Maak daarna het: pl1nt:gat dicht nEt:
bovèngmld w-c:ttabij er voor eezorgd dient te worden dat:èr geeri kanuom cctstaar, -waar
bij regen het water gemakkelijk in kan blij1Jen staal..
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Het_plan_te~ van een tussengewas

Het is mogelijk direct na het plante~ een ander gewas tussen de ·banaan
te planten. Gewassen die hie-rvoor geschikt zijn,, zijn o.a. ko"ót'~.-:oitët-.'
chinese tajer. tajerblad. pinda, soja en porrtajer.
P~ant geen konkommer tussen banaan wanneer in de omgeving ~ -kwat~i
-zj.ekte bij bana.an voor~omt"And~re gewassen die in dat gevaï'-'n:iet tussèn
7
.. 'banaan dienen_ te worden geplant. zijn bij ziekten vermeld. ·~ '
Onderhoud

Onkruidbestrijding
Hierbij is vooral de bestrijding van grassen in de aanplant van groot
bel~f. Bij -de be's~rijding_
onkruiden kmmen de volgendè ireth6dén

v~

worden toegepàst:
a.. in h~dwerlt ~ t de _.ho~er~~f tjap
b. chemisch met Gi-aJl'IOX011e ·en/~f Gesapax ·(zie verder op in

dit

pamflet)

c. een koni>inatie van a en b.
Onkruidbestrijding in handwerk met houwer of tjap·

Circa 6 - 10 maal in de periode van planten tot oogsten. afhankelijk
van de groef_-,~~ de bananeplanten en het voork.o~n van onknttden·.-:Voora.l in de eerste 4 - 5 maanden na het planten is een goede onkruidbestrij~ng zeer -b~'iangrijk. Bestrljdi.ng van de onkruiden sterk gerewcl't1JOt"dt:·.
-De ~mstmdi,:gh~~n in dé äanplant bepalen daarna hoe vaak
~~r ·gewièd ,-di~nt t~r~orden .

êr

. ' -.~

Chemische onkruidingbestrijdinr
In een jonge. ~anplailt vèrd:Î.ent het aanbe\:elinr in handwerk een·plantspiegel ca. l m schoon te maken en bij spuiten 'II!et Gramoxone -(4 cc/L
water) tussen de rijen de spuit te voorzien van een spu:Ltkap om beschadiging van het gewas te voorkomen. Wanneer dè planten ·ouder worden kan het
schoonmaken van de plantspiegel in handwerk achterwege worden gelaten en
kan ook in dat gedeelte het ~ruid chemisch wee-den bestreden. Voorzichtigheid blijft geboden,Het aantal bespui tir:p:eri dat nodig is in de

pe!iode van planten tot oogsten bedraavt ca

~

- 7

In

de

eersti? ~den

na het planten ~al het ovèr hetalgèmeeu nodir ~ijn dat het hele -.,eld
wordt bespoten, In et"l.i later s tadiutt; kan als i~ banaan er goed bij staat
iedeeltelijk worden -volstaan met eer1 plëksgewt_izt behandeling.

•
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Chemische onkruidingbestrijding
In een jonge aanplant verdient het aanbevelIDg in handwerk een plantspiegel van ca. 1 m schoon te maken en bij het spuiten met Gramoxone
(4 cc/1 water) tussen de rijen de spuit te voorzien van een spuitkap
om-beschadiging van het gewas te voorkomen. Wanneer de planten ouder
worden kan het schoonmaken van de plantspiegel in handwerk·achterwege worden gelaten en kan ook in dat gedeelte het onkruid chemisch
worden bestreden. Voorzichtigheid blijft geboden. Het aantal bespui~
t~en dat nodig is in de periode van planten tot oogsten bedraagt
ca. 5 - 7. In de eerste maanden na het planten zal_het over het al~een nodig zijn dat het hele veld wordt bespoten. In een later
stadium kan als de banaan er goed bij staat gedeeltelijk worden volstaan met een pleksgewijze behandeling.
Snoei

Om de 6 - 8 weken alle ongewenste suckers (= jongeplanten) met de
houwer snoeien. Gewoonlijk wordt er slechts eenmaal van een snoei
geoogst. In dat geval tot 9 - 10 l!:3.anden na het planten alle suckers
snoeien. Daarna kunnen de suckers blijven staan on; later te dienen
als plantmateriaal voor een nieuwe aanplant. Indien meerdere keren
van een stoel wordt geoogst, wordt het volgende snoeischema. aanbe~>-~
volen:
Tot 5 maanden na het planten alle suckers snoeien op ca. 5 maanden
van de zich ontwikkelende suckers de beste aanhouden, de rest snoeien.
Vervolgens op ca. 9maanden na het planten weer één sucker laten staan,
enz.
Stutten
Teneinde het omvallen van planten te voorkomen is het vaak gewenst'
de planten t_e :3tutten. Van gr:oot belang iE d.s..t <ie groad van d.e planten goed is en d.at de teel tomstandigheden du.:: optimaal zi-jn ( goede
lozing, goede onkruidbestrijding" ::1fd.oendE:: bestrijding van plae:-en).
Stutter: zal toc,h in 2en aantal c:-E--"·,8l 1 ;;D nooi~ zi Jn, Bij nPrasars '"

vake.r dc:i.t oi.: '"Driekwa,r,t" eL ·,Blaka'. HE,·t "'~~,:"~'="'n d::._2.:1t over
algeJLeen ;._:nkeh: weken na ie bJoP:i. ~Ha.ets

1
4

t;E:.--

i::i.t_:c

-:.rinden. E.et stutten ·':Can

gebeuren ,ioor :
1. een stok 1,v-c,Jrzian van een kra.ka ,--.uist ondeI de bos te plaatsen
2" met _plastic touw de planten

'ia.L:

elkaar te bevestigen.
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De meest voorkomende ziekten en plagen bij banaan zijn:
- Nematoden
- verschillende soorten
- Bananensnuitkever - Cosmopolites sordidus
Stamb0order
Castnia licus licoides
Blaè.vlekkenziekte - .Mycosphae.rêlla ssp.
- Kwata-ziekte

In

- Kemkommermozaiekvirus

dit .pamflet wordt.een beschrijving gegeven van de

.symptomen bij het

optreden van een bepaalde ziekte of plaag. Dit wordt gevolgd door eèn
bestrijdingsadvies.
Nematoden
Wortels zijn aangetast of in meerdere of mindere mate rot. De opname
van water en voedingsstoffen wordt als gevolg daarvan geremd. Een aantasting verhoogt de kans op omvallen van een plant aanzienlijk en heeft
ook een daling van de produktie tot gevolg.

- Maak het plantmateriaal goed schoon. 3nijdt wortels en mind~r goed
lijkende delen van de knol af. Rotte plekken '.litsnijden tot op het
gezonde gedeelte van de knol.
- Strooi op ca 1 maand na het planten 4-0 g Furadan 5% om elke plant.
Dit dient op ca 4 maanden na het planten en vervolgens om de 4 maanden herhaald te worden.
Bananensnuitkever
De larven van deze ca

13

mm lange zwartgekleurde kever tasten de knol-

len aan. Ze maken boorgangen in het onderste stamgedeelte doch de

grootst ravage wordt aangericht in het ::nassieve Hee.fsel van de knol
-· waarin in s.l~e- r1.ch-tin.gen. :gangen wor-

den gebe-o-ró..D€ crème-witte,poótloZE
larve" voorzi.en van een: lièhtbruin. gekleurde ko1,i,irJ:Jn ca. 2 cm lang.worden"
Planten ài~ -loor de bananensnntkever
zi~in aangeto.st, blijven '9.chter in groei
en ~aar, hi,j ;.vr;:;:r•e aantasting 2-eheef bangen :>i. 7;_:il] ,<1: en..

Fig"l"Lengtti0crsuede van E,en J.oor de
1:>a~ensnui tkever

ba.na bt> ~ol"

ar.tngetast&

1
1
1
1
1
1
1
1
1

JI
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Il
1
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Il
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Bestrijding
Bij de bestrijding van de bananensnuitkever zijn twee punten van belang:
1. een goede ontsmetting van het plantmateriaal

zie hoofdstuk ontsmetting;

2. een afdoende bestrijding in het veld. Vooreen afdoende bestrijding in het veld wordt de volgende werkwijze aanbevolen:
Plaats op ca. 4 maanden na het planten een aantal vallen in de aan2
plant per k banaan 2 vallen. Een val bestaat uit een,stuk verse
bananenstam van ca. 40 cm lengte welke in de lengterlèhting doorD!idden is gespleten (zie fig. 2).
Leg de twee stukken stam op elkaar loodrecht op de grond bij een
b ananep lan t. De even tuee 1 aanwezige kevers komen ' s nachts te voorschijn en kruipen in de neergelegde vallen.
Kontroleer 2 dagen na het plaatsen van de vallen deze op de aanwezigheid van bananensnuitkevers.
Indien het aantal kevers per val gemiddeld meer dan 1 bedraagt
dient aanplant bespoten te worden. Hiervoor wordt Primicid aanbevolen (verkrijgbaar bij de Fa. De Vries).
Per k 2 is nodig 240 cc Primicid. Los deze hoeveelheid op in 8 - 10
L water. Dit is voldoende voor 1 k 2 . Bespuit de grond in een straal
van ca. 30 cm rondom de plant en spuit verder ca. 30 cm tegen de
stam op.
Herhaal deze handelingen op ca. 8 maanden na het planten en indien
er meer dan eenmaal van een stoel wordt geoogst vervolgens elke
4 - 5 maanden .
Verder is het nog van belang dat de aanplant schoon wordt gehouden.

Kap

ca

een

t.;0 cm

stuk

stam

lengte

van

- 10 -
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Splijt de stam zo dat d•
b•id• h•lft•n nog ••n b••t-

i•

aan elltaar blijv.,, zftt•n

Plaats d• bijna g•,,.•I g• s,x.t•n stom vlalt bij een
banan•plont en w.L zo dot
Ml splijtvlolt zich lood rkbt op ~ grond b•vindt .

Fig. 2 Het maken en plaatsen van een val
Stamboorder
Larven van de Castnia-vlinder boren rangen in het onderste deel van de
stam en in de knol. Volgroeide larven ktmnen een lengte bereiken van· ...·.
ca. 7 cm. Op plaatsen waar de buitens te bladscheden door de larve zijh
aangev:reten, komt een jamachtif sap ('gom') naar buiten.
Bestrijding
- pas een goede :rnkruidbes trij ding toe
- snoei onrewenst:e uitlopers ·cegelreat1.g
- ".)ntsme t het plan tmateriaa:

- bespuit de planten zodra

eon:

':>P de ,:;tam 'wordt waargenomen :met een

oplossing van Azodrin 40t -:,f Nuvacron 60%.

Il
Il
Il
Il
Il
Il
1

;'\'
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Azodrin en Nuvacron zijn dermate giftig dat een bespuiting met ëên
van deze middelén slechts uitgevoerd dient te worden door deskundii
peraoneel dat zich van dei gevaren die aan het rebruik ervan verbonden zijn bewuat is, en voorzorgsmaatre~elen treft.
Tè gebruiken konóenstratie: bij gebruik Azodrin 40"%. 2.5 cc/L water
bi} gebruik Nuvacron 601 1,5 cc/L water .
. Spuit -tot ca. 1 m hoogte tegen de stam. Spuit ook in de -bladoksels.
Per plant 100 - 15- cc vloeistof gebruiken.
Beapuiting niet na de bloei toepassen.
. A.zodrin ,u_Buvacron zijn systemische middelen.
Te treffen "V'OOrzorgamaatregelen:
- Draag ha.da--cboenen tijdens het maken van de oplossing
- Spuit bij windstil weer

Bladvl.ekkenz:iekte (Yellow Sigatoka)
-De eerate a)"llptomen bèstaan uit- ovaal vormige vlekken aan de bovenzijde van de bladeren. De vleiken zijn bruinachtig van kleur (het buitenste deel is vrij donker bruin en het overige deel lichtbruin) met
een geel gekleurde rand. Daarna breiden de vlekken zich uit, maar het
geheel geeft een zeer streperige indruk. De vlekken kunnen zich tot de
hoofdnerf van het blad uitbreiden.
~•trl.Jdm~:
De aantasting door deze schimmelziekte kan in belangrijke mate worden

tegengegaan door goede kultuu:rmaatregelen te treffen. d.w.z.:
- zorg voor een goede ontwikkeling
- pu de juiste bemesting toe
- snijdt dode bladeren en zwaar door de schiimnel aangestaste bladeren
regelmatig af
- zorg voor roede onkruidhes trlj ding.

'

Black-Sigatoka
Sinds kort is er in het Caraibisch nog een zieke gesignaleerd. name lijk
de Black-Sigatoka; Deze ziekte is echter nu mei 19"82 nog niet in
Suriname ~ z i g , De Symptomen lijken in het beginstadium vrij veel op
die van de Yellow-Sigatoka., maar de aantasting begint n:aet rood-bruine
strepen Lp. v. gele strepen Daarna treedt ~l snel typische zwart worden van de bladeren op.

- 12 -
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Wanneer de aantasting heel ernstig is zijn beide ziekten niet makkelijk van elkaar te onèerscteiden en moet er in het laboratorium worden onderzocht, met welke vorm van de ziekte men te maken heeft.
Beide ziekten zijn echter onschadelijk voor de mens en chemisch te
bestrijden. Men hoeft dus geen zorgen te maken bij het eten van
banaan of bacove.

Kwata-ziekte
De eerste symptomen uiten zich in enkele of meerdere mozaiekstrepen
op het jongste blad. In een later stadit.DD. blijft het jongste blad
opgerold en is geheel necrotisch. Het blad wordt bruin en sterft af.
Nadat een plant door de ziekte is aangetast wordt er geen bos meer
gevormd of slechts een kleine van slechte kwaliteit. In· ~el gevallen sterft de pla:!1t- ,T,._,...,...H ~diç ~f. De aanwezigheid van bepaalde gewassen tussen de banaan vergroot de kans op het optreden van de ziekte.
Bestrijding

- gebruik geen plantmateriaal van planten die de kwata-ziekte vertonen
- pas een goede onkruidbestrijding toe
plant geen kmr.k::-:: ..·,2 _, " . -~-=;>0en soprop0, watermeloen. tomaat, boulanger. bitawiwirie, kaisooi, amsooi, peper, spinazie, selderij of
paprika tussen de banaan of in de onmiddelijke omgeving van de
bananenplanten.

Moko-ziekte
Moko is een gevreesde ziekte van bacove/banaan. In Suriname is hij
tot nu toe niet erg schadelijk geweest. Pas in 1976 werd de ziekte
ontdekt in Marowijne.
\

De symptomen
Verwelking van het blad. Verder worden donkergroene blad.eren geel. de
bladeren knikken orr. 21, ·:ie -..,,ruch ten rijpen onregelmatig ~n vroegt ijdig. Deze vorm van flau-sikie wordt veroorzaakt door een ba,;;terie
(Pseudomonas sclanacearum;. Moko ziekte wordt verspreid door insek-

ten, die wondplekker en ZTveetdruppels eten, de bacterie kari zich in
de bodem verspreiden en 'Jndergronds gezonde planten aantascen. tenslotte wordt de ziekte verspreid met gereedschap dat in aànraking
is gekomen met ziek plantmateriaal.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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~e bestrij~en Moko als volgt:
- Kap een aangetaste boom om, dood de knol en de ondergrondse delen
door een pa.ar keer te spuiten met 2 9 4 ~• verbrand indien mogelijk
(droge tijd) de bovengrondse delen of behandel ze met insecticiden
zodat vandaar uit geen verspreiding via insekten meer kan plaats
vinden"
(Notabene: verbranding is de beste methode, m;aar kan vaak niet
toegepast worden i"v"m. de vele regens die verhinderen·d~t de plant
goed uitdrooge).,
- llle bomen in een straal van 10 tot 20 meter rond de aangetaste
boom moeten de~elfde behandeling als de aangetaste boom zelf ondergaan.
- Op de .plaats waar een zieke boom heeft gestaan mag 2 jaar lat:g geen
bacove of banaan worden verbouwd. Ook andere planten, .. die waardplant zijn voor Pseudomonas solanacearum, mogen niet verbouwd wor-den (dus geen totmaat, pinda, "gember, etc.)
Op bacove. komt ook een andere flau sikie voor, die niet door een bac- terie .J:i'.laar door een schimmel wordt veroorzaakt. Deze schimmel is van
het ESl..~eht Fusarium" de noemen de ziekte in dit geval niet Moko,
maar FanP.ma ziekte. We kunnen Moko en Panama van elkaar onderscheiden
en wel als volgt:
~

-

De bladeren knikken bij Panama daar--waar de steel in de blad-

I.

schede overgaat.
De bladeren knikken bij Moko daar waar de steel in de bladschi~f
overgaat.

1

\

P211anis -

,.r
1 /

f ,

j/

''

.Î

1

ziekte

l
!

.Moko-z.ie.kte
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De--Vaatbundels---zijn bij Panama aap de ra.M.__ ye.,rk] enrdJ_._w.-z.--.
de infektie ontwikk.eJ..t.-~varrbui.ten naar binnen~ De vaatbundels zijn bij Moko in het centrum verkleurd, d.w.z. de infektie ontwikkelt zich van binnen naar buiten •
.

.

:/::J( ::,-/\')
..: ;

.

..

;. ~

Panama-ziekte

III.

Moko-ziekte

Bij moko draagt de plant nooit volwaardige vruchten. Bij Panama
kunnen de vruchten zich wel normaal ontwikkelen.
·TWEE INöEKTEN DIE DE VBUCHTSCHIL V.AN &N.-uiN ~TEN:
COUSPIS - KEVERS .EN TRIGO?ti - BTJTJES

Inleiding
.Twee insekten die bij ernstige aantasting een nadelig effekt kunnen
hebben op de verkoopprijs van bananebossen zijn de
Colaspis - kever en het Trigona bijtj~
Colaspis - kevers zijn in Suriname vooral bekend bij bacoven, waarvan
in_ verschillende j_aren duizenden ~.ossen als gevol~ van schade veroorzaakt door deze kever voor de ~wort werden afgekeurd.
In de versla 6en van de Landbouwvoorlichtingsdienst is in het verleden
nooit melding gemaakt van ernstise schade vercorzaakt door Colaspis kevers in banaan" In ,juli 1977 ech,:;e.r '.7erd Jl) een bedrijf te WestCalcuta ernstire beschadiging van de vruchtschil van banaan waargenomen. \ïat d.e schadebeelden zijn en hoe de best.rijding van deze kevers
plaats kan vinde:r.i. wordt in dit pamflet beschrêYP.n. Behalve Colaspis kevers kunnen Trigon2 - bLitjes srnstice schê..,_de 12n de vruchtschil van
banaan veroorzaken"
Golaspis - kevers
Colaspis - kë ,1er-s zijn lichtöruin /:ill \r,.J.eur- sn )!i.geveer -::' nm::. lang
(fig. 11" D1::· k,ever 7rE::et riri..geveer r1......,'> JJrn bre,:,1: ~n 15-20 mm lange
ovaal tot grillig gevormde groeven in ó.e vruchtöc.hil, ~p alle mogelijke plaatsen van de ~ r s (fig. 5AJ"

-15-
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Behalve van de vruchtschil vreet dè kever ook van jonge nog niet ontvouwde bladeren en van de s·tam. De vrouwelijke volwassen kevers legge~ ei tje:5 in ot° bij de wortels van banaan. L'e larven voeden zich ine't
wortèl~· ~ki· gr,ass-~n. Behalve· dat· de volwassen kevers zich voeden met
banaan dienen· ook verschillende onkruidsoorten ·als '70edselbron voor
Bijlage

de kevers. __ De volwasser. kevers zijn 's avonds aktiever dan overdag.
Ze kunneá goed vliegen maar· doen dat niet zoveel. tenzij ze gestbo-rd
worden. Dan laten ze zich promp·t vàlien en vlie'gen we-g. Schàdi?: door
Colaspis - kevers kan vooral optreden in de regentijden.
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Béstrij~g
Als er reeds op- vele b.pssen door de kevers veroorzaakte schadebee_lf~.
worden waargenomen. is. het meestal
al te laat om effektieve
bestrijdings.
.
.
-- .
J
maatregelen te treffen, tenzij nog slechts een klein deel van de planten
in bloei is of een bos draagt. Het is dus van belang voordien te kcmt:ro·- - _, - .·
_leren
of
er
schade
__
wordt
veroorzaakt
door
de
kevers;
Konei=olee-r
daarom
. - _.
.
·-het laatste Q.og. pgeralde bla~ voor de bloei ~anvangt c,f er in g vre_tan
is . c kcntrç,leer tevens of er vreterij optreedt _op de jonge vingers_ als
de bloei juist aangevangen is. Indien dat het geval is dienen er bestrijdingsmaatregelen getroffen te worden.
_ De bestrijding kan op twee manieren plaatsvinden:
;

1. Door bespuiting van de bossen. zodra de eerste door Colaspis - kevers
veroorzaakte schadebeelden zi_jn waargenomen, tnet Dipterex SP 95 ~ 2 g/1 .
water (1 afgestreken eetlepel op 5 1. water) . Richt de spuit niet op
de jonge bos daar de kevers zich dal meteen laten vallen en we~liet:en .
maar zorg dat de spuitvloeistof als een fijne regen op de jonge bos

neerdwarrelt. Breng daarom. bij hoge planten een verlen~t:uk aaà 1op :-de
spuita~ van de rugspuit. Kontroleer een aantal bossen ce. 5 dàgen ne
de bespui-ting. In.dien er nieuwe schaèe is opret:reden de bespuiting herhalen. Bij gebruik van een motorrugv8rneveleer een koncentratie aanhouden van 15 g Dipten:x SP 95 /L wat12r.

i

{+/·"-

2. Door de jonge bossen in te hullen met plastik hoezen
Door de bossen vroegtijdig in te hullen ken aantastinf door Colaspiskever in belangrijke

Il'Bte ,.roorkomen worden.

De hoes moet zodra de vingers van de laatste hand r~c.ht staan mr. de

bos worden aangebracht ,: fig. 2A) . Vervolgens de j onp ,~o~ eEr :?a.:;.r

keer goed schudden zodat. de kans :,rf klein is dat ,.::r rwf ~ol a.spis~,
kevers in de. bos zijn :~chtergtbleven. Daarn.a de hoef. i:,1r dt'. bos aan

brengen. Als hoesmateriaa:t ts plas eik waarir, zich i;aat_jes tJevinden
!

(zoals dat doo1 Surlan.d ".;JéJ'!:'dt ?ebruHc.t) het meest gGschikt.
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De hoes·

aan. de -bovenkant van de bos ditjlt binden. De. hoes aan de onder-

kait van,.~~ bos_, niet dich~en (fig. 2B).
3. Indien het inhullen geen afdoende bescherming oplevert_ tegen _Co,laspiskevers dient het aanbeveling eveneens èen of me~rdere bespuiting~_n. uit
te· voeren met Dipte.rex SP 95 zoals vermeld onder ptmt 1.
Verè.er i_s het_ van pelang dat er een goede. regelmatig onk~dbestrljdinp:

plaatsvindt en dat de trenzen schoon worden gehouden.

Trigona - bijtjes
Zwarte bijtjes. ca. 1 cm lang. die slechts aan de ribben van de :vruchten
vreten (fi_~a 3B),. De vraat plekken zijn kleiner (2 - 4 mn) en regel ~tiger van
.dan het geval ·is bij aantasting door Colaspis-kevers.
SC:hade door_ Trigona-bijtjes
het gehele jaar optreden.

vo~

kan

Bestrijding
Nes ten van Trigona in de omgeving opsporen door vanaf de twee ui teinden van dè aanplant de vliegrlchting van de bijen te bepalen. Ce Bijtjes. die niet k\Klllen steken, kan men doden door een brandende lap
gebonden aan het uiteinde van een stok bij het: nest: te houden.
2. Wanneer een vrij ernstige aantasting wordt verwacht de bossen inhullen
zoals beschreven staat bij de adviezen voor de bestrijdiny van Colaspiskevers.
L

(zie fiy,uren 1 - 3 op blz. 17 en 18).

BEMESTING
Inleiding
In 1975,'1976 werd op 75% van de bedrijven de banaa~ berrest. Bana~ op
zandgronden werd op vrij~el alle bedrijven bemest; banaan op klei op 65%
van de be.drijven.

Ureum, kippemest en NPK-mengmest waren de mestsoorten die het meest door
è.e landbouwers worden gebruikt.
De gemiddelde mes tgift per hektare bedroeg:

- op klei

163 kg stiks cok CN.)

21 kg fosfaat (p 2 0 ) en 25 k~5

Kali (!½O)
- op zand

160 kr stikstof, 90 kg fosfaat en 303 kg Ka.li.

Bijlage 5
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Fig. 1
Een volwassen
Colaspis-kever

-Fig. 2

Het inhullen van een bos

A

in het stadium
waarin de hoes aangebracht
moet worden.
De vingers van de laatste
hand staan recht.
De bos is

B

De bos is ingehuld.
De hoes omult de hele

bos en steekt verder nog
ca.

15 - 20 cm uit.

Bijlage 5
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Fig. 3 A
Schade aan de vruchtschil
veroorzaakt door Colaspiskevers.

Fig 3 B

Schade veroorzaakt door
Trigono - bijtjes.

Bijlage 5
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_Vergelijking van deze gemiddelde mestgift met de hoeveelheden die
hierna zullen worden geadviseerd laat zien dat op klei de kali-bemesting in de meeste gevallen veel te laag is. terwijl dit op ongeveer de helft van de bedrijven ook het geval is met de stikstofbemesting. Op zand wordt op de meeste bedrijven te weinig stikstof gegeiien terwijl de kalibemesting op ongeveer 50-X. van de bedrijven aan
de lage kant is.
Verder dient: niet vergeten te worden dat: 37t van de bedrijven waar
banaan op klei werd geteeld er helemaal niet bemest werd.
Aan de hand van literatuurgegevens en uit ervaringen die door Surland N.V. zijn opgedaan bij de teelt van bacove zijn bemestingsadviezen
opgesteld.
Bemesting adviezen voor banaan op klei
Het nieuwe advies luidt: 180 kg stikstof. 20 kg fosfaat en 220 kg
kali per hektare.*
In bijgevoegd scheLüa z.ijü .:..:; aanbevolen hoeveelheden van de verschillende :meststoffen en de aanbevolen tijdstippen van toediening vermeld. Aanbevolen mestsoorten: dubbelsuperfosfaat. ureum en chloorkali.
Totale hoeeveelhden per ha: 50 kg dubbelfosfaat, 400 kg uretm: en
350 kg chloorkali.
Tijdstippen van toediening: 0,1,2,3, 3 - 5 en 7 maanden n.a. het planten.
Wijze van toediening: Dubbelsuperfosfaat in het plantgat strooien.
Na het planten de mec;t: iT"! een straal om de planten strooien. Bij jonge
planten in een straal van 30 cm rondom de planten. Naarmate de planten
groter worden de mest verder van de stam strooien. Als de planten ca.
7 maanden oud zijn dient de mest in een straal van ca. 70 cm. rondom de
planten te worden gestrooid. Na het uitvoeren van de bemesting de mest
licht onderwerken.
Bemesting van banaan op zand

'

In bepaalde gebieden (bijvoorbeeld in de omgeving van Lelydorp) wordt
er veel kippernest gebruikt als meststof voor banaan, terwijl dit op
andere plaatsen niet het geval 1.s vanwege het feit: dat het daar niet
of niet gemakkelijk te krijgen is . Bij de opstelling van het bemesting-sadvies is h1.e1.Tiee rekening genouden

Er worden clri.e êdviezen gegeven·
1. wanneer 1,1...i..:sluitend kunstmest_ wordt gebruikt.

2. wannee:r: ui tslu.i tend kippemes t vermengd met 1Deer of minder vergane

houtkrullen wordt gebruikt
3. wmmeer zowel kippeJDest als kunstmest wordt ~ebruikc

_1

1
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Uitgedrukt in voedingselementen is het advies 250 kg stikstof, 20 kg
fosfaat, 300 kg kali en 25 kg magnesium per hektare. Deze hoeveelheden zijn in elk van de drie adviezen aanwezig. In de bijgevoegde
schema's zijn de aanbevolen hoeveelheden van de verschillende meststoffen en de aanbevolen tijdstippen van toediening vermeld.
Totale hoeveelheden per ha:

Alleen kunstmest: 50 kg dubbelsuperfosfaat, 550 kg uretm1. 500 kg
chloorkali en 100 kg kiesriet.
Alleen kippemest: ca. 800 zakken van 35 kg.
Zowel kippemest als ktmstmest: ca. 500 kg zakken 35 kg, 25 kg dubbelsuperfosfaat, 250 kg uretm. en 160 kg chloorkali.
Tijdstippen van toediening : O. 1. 2 - 3, 3 - 4 en 7 maanden na het
planten.
Wijze van toediening: Zie hiervoer de schema's en verder de beschrijving bij het advies voor banaan op kl~i.
*Wanneer men de banaan volgens de tabellen bemest, kan de plant de
genoemde hoeveelheden meststoffen opnemen. Kunstmest en kippemest
bestaan namelijk niet voor 1004 uit de benodigde stoffen.

OOGST
De oogst vindt plaats op ca. l jaar na het planten, wanneer de vingers

goed "gespannen" zijn.
Na de oogst verdient het aanbeveling de afgeoogste planten laag bij de
grond te kappen zodat deze ~el kunnen verdrogen en aldus geen schuilplaats kunnen vormen voor bananesnuitkevers.
Als men de groei van jonge planten wil bevorderen o~ snel over plantmateriaal voor nieuwe aanplant te kunnen beschikken, dienen de moederplanten bij de oogst te worden geknikt. In dat geval de moederplanten
pas weghalen als ze beginnen te rotten
ROTATIE 1

Als er een afdoende bes trij ding var~ nell!ar.odf":c en bananesnui tkevers
plaatsvindt. kan er direct na de oogs r: weer ,:, ;~·,aar :,-p 'h.etzelfdf. t::er-

rein werden geplant.
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r:z~ej.J<_':11:ls tmes t als kippemes t ( ca 500 zakken/hectare) wordt geb

n na
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-~------------------------hoeveelheden
per hectare

hoeveelheid
per plant bij
planten per hectare
(plantverband 2 m x

•·••··-··-~··-------------------------·--------10 gram dubbe
+ 1 vij fponds bote
kippemest in
t plan

t

t

25 kg dubbe
ca. 90 zakken
kippemest ... ±

1,5 vijfponds boterblik
kippemest ( • 1 zak voor 18
planten)

ca. 135 zakken k

1,5 vijfponds boterblik
kippemest + 35 gram ureum+
20 gram chloorkali

ca. 135 zakken k
87. 5 kg ureum
50 kg chloorkal

hetzelfde als op 2-3 maanden na het panten
35 gram ureum

25 gram chloorkali

1 '-'-----•-..---

87 ,5 ure_ym
60 kg chloorkal
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20 gram dubbelsuperfosfaat
in het plantgat
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25 kg kieserie t

hetzelfde als op 1 maand na

t planten
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per plant
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ca

1 vi_i fponds boterb lik

in het plantgat

ca 190

? vi î fonds boterblikken

("

l zak voor 14 planten)

hetzelfde als op l maand na het planten
hetzelfde als op l maand na

t planten

r1et:zelfde als op 1 maand na

t planten

250U planten per hectare (plantverb
kippemest '"' ca 35 kr

-··"----•···

___ __..__,_, ___,_ ..
,

2 m x 2 m)

________ ---
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Bemestingsadvies

p van

ing

n na
)

Hoeveelheden
per plant *

per
·=·------ . ___.... _____,..

20 gram dubbelsuperfosfaat

~·~~~-

e

.

50 kg d

in het plantgat

40 gram ureum

35 gram chloorkali
40 gram ureum

100 kg u

SD kg c

100 kg u

35 gram chloorkali

87.5 kg c

40 gram ureum
35 gram chloorkali

100 kf u
87.5 kg c

40 gram ureum

100 kg u
87 .5 kg c

35 gram chloorkali

500 planten per hectare (plantverband 2 m x 2
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MINISTERIE VAN LANDBOUW. VEE'IBELT EN VISSERIJ
(Afeeling Agrarische Informatie)
INFORMATIEPAKKET VOOR DE VOORLICHTING NO." IV, BANAAN ~'."_, 2
Extra informatie over de Moko-ziekte
(Drs.

P. Kastelein april 1981)

Een voor Suriname nog vrijwel onbekende bakterleziekte bij- bavove
en banaan (Musa sp.): de Moko-ziekte.
Wat is de Moko-ziekte?
De Moko-ziekte is een

verwelkings-ziekte van Musa-soorten (banaan

em baçove). die veroorzaakt wordt door de bakterle Pseudomcmas

solanacearum. Deze bakterie is niet alleen bekend ala ziekteverwekker bij Musa maar vooral van gewassen die behoren tot de familie van de solanaceae (o.a. tomaat, paprika en boulanger), waarbij
eveneens verwelkings-ziekte ("fla\Jilsiki") veroorzaakt wordt. Van de
bakterie zijn verschillende "races" (rassen) bekend.
" De Moko-ziekte wordt veroorzaakt: door een andere "race van de baltt:e:de dan bijvoorbeeld de 0 race" die "flauwsiki' 1 veroorzaakt bij
tomaat:· De ''banana-race" 't de veroorzaker van Moko. van de bakterie
wordt verspreid door de xr:ens (via besmet plantmateriaal en gereedschap dat: in aanrakinr. is gekomen ~t: zieke planten) en in een aantal gevallen door insekten. De ziekte kan ook via wortel-kontakt
-·
over~am op nabij gelegen stoelen (zie figuur 1).
Het gevolg van de ziekte is dat de plant geen goede vruchten produceert, ze zijn oneetbaar. Vaker gebeurt het zelfs dat de plant
al afsterft voordat deze in bloei komt.
In vele van de ons omringende landen zoals Guyana, Brazilil!. Venezuela. Trinidad, Costa Rica, Honduras, Panama en Guatama.la komt de
Moko-ziekte voor. In deze landen is de ziekte zeer ~evree~d en moet
men veel moeite doen om de ziekte t~ bestrijden. In genoemde landen
kent men de ziekte reeds tientaller, jaren, in Suriname echter is de
ziekte pas een vijftal ja.ren geleden voor het eerst ontdekt.

7
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Waar komt de Hoko-ziekte voor?

Het eerste re val ven ~!oko in Suriname is

\Il

19 76 waargenomen

Cl)

tet

perceel van een landbouwer in het Harowijne-distrikt. ( lanr-s de
Cottica-rivier te La Pay). Aprelb?cove. suikerbe.cove en banaan waren
aangetast door de ziekte. Eind 19t0 zijn te Lanti Wey. een bosnerer-

40:q:je. eveneens releger: a.m de ~ottica-rivier, een groqt aantal
planten aangetroffen l!:êt syn:ptoc.en. van :Hoko.
Op nor een aantal plaatsen in het stroomgebied ven de Cottica zijn
aanwijzinren pevo~dEn voor het voorkorren var: de ziekte, zoàat de indruk bestaat dat de ziekte zich verspreidt.
Voor dé teelt van bacove en banaan (een export produkt) in Surinélll'e
is het van het allerrrootste belan~ dat 'eèn veràere verspreidinr van
de t~oko-ziekte YOrdt voorkcmen. Hiervoor is het nodi~ dàt nauwkeurip

dan

vast k0trt te staan waar in Surináû-e de ziek te voorkotrt. Pas
kar.
door het netren van bestrijdingsn::.aatreFelen (vernieti~inF zieke planten en een braakperiode van twee jaar) een halt worden toegeroepen
aan de verspreidinr ervan. Hierbij heeft de Landbouwvoorlichtinfsdienst: een belanfriJke taak. Het is van groot belang dat op de ver-

schiller.de plaatsen in èe ressorten rerelwatif wordt nagegaan of er
planten van bacove of banaan voorkorr.en tr'et symptomen van de Mokoziekte. Voor het herkennen v2.n de zie~te moet rren de symptomen ker.-

nen.
lfat zijn de syrg:tO!T'en

vari

doór Koko aanretaste planten?

Uit:wendir,e symptoiren:
Aan tl€ volr:enè.e k€nn:erken zijn in het veld staande planten, welke

aanr,etast zijn ë.oor het .Moko-pathoreer te herkennen:
1. Ong-elijkmatir,e er.. vroeftij dige vruchtrijpinf.

SoirJllife vinrers in

een -15'8s zijn reeds rijp o'f zelfs verrot. terwij 1 andere nóg ge-

.. :,, · heei rroen zijn lJe ri jJ)e vruchten zij r.. achterrebleven in ►roei
2. Zwart worden en verschroII'Delen van è.e bladêren aan jonge uitlorers, pevolrd docr tctale afstervin, -,;ar de uitlopers. Set is r,~o
reliJk ~at bij E::eD er dezelfde stoi:d enkele ,üclooers >:ijn aan0

petast ":.crdjl an<ler,e ;:,ezonè blijven
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3. plaatselijk zachte en slijrrerige plekken in stat!' en knol.
4. rek.nikte blaèeren (bij overranf bladsteel naar blaàschijf}.
5. geel- en later zwart verkleurinF van het blaè.
6. het jonrste blaè blijft veelal in de bladkoker steken.
Lovenrenoe'l!'de uitwenèip:e SYfi'r-tor.:-en staan in volrorde van ·belanr,e-

.

rijkheid vermeld. De syrrpt:~n l en 2 zijn d2 voomaan:ste kem:ler-

ken waaraan de ziekte te herkennen is. r:e andere syrptOI!'en kUI!Ilen
ook -het fevolp zijn van andere ziekten.
Pochten de uitwendire syir-ptorr€n reen duidelijkheid verschaffen,
doordat bijvoorbeeld èe vruchtsYJT:ptornen ontbreken, dan kunnen inwendi.fe SYfI!PtOF.er.. uitsluitsel reven over het al dan niet eanpetast
zijn door Moko in het r-eval van verwelkte planten.
Inwenèire s~to111en:
1. Op een dwarse doorsnede van de schijnstair of vruchtsteel is te

zien dat èe houtvaten verkleurd zijn. In plaats van wit zijn
deze meestal roodbruin fekleurd. te verk.leurin[ kan echter varieren van ~eelachtig tot èonkerbruin. zelfs zwart.
2. Eij ev2n deel van dwars è.oorresneden vin:,.:ers is het vruchtpull)
donkerbruin verkleurd.
3. !Ja het dwarsèoorsnijden van vruchtsteel, schijnstëll" en rr~t nare
de knol k~t er; veelal binnen een rrinuut. een grijswitte of
grijsbruine stroorr van bakterien uit de g€infecteerde vaatbundels. Hét ondoorzichtife bakterie-slijD is rerra.1<.kelijk te onderscheiden van het heldere r-or uit de slijrr.vaten.

re

identifika.tie van Hoko-ziekte is feen perr.akkelijke zaak. Le uit-

wondir-e syrrrtoFen v2.n l1oko kunnen f?eli'akke lijk ven.~ard worden n:et de

syrcptorr.en van ziekten veroorzaakt door:
1. de sc.."'1irr:el Fusariun o>:ysporum, WElke beter bekend is als de

veroorzaker van

P 2naea- ziek te

2. a2ü tjes
3. boorders
4. slechte cuituurowstandi~eden.
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inwenè.ire symptcr::en van };o~~o lijken heel veel op de inwend.if'e

syrrptorren van P m12n e-zieL te. l•ij beide ziek ten zijn de vaetbunèels
bruin verkleurd. Alleer. èe vruclî.tsymptoLeu (zowel de uit:wendire als
de im-:renèir-e) zijn typisch voor r-:ct.o. Treft rn.en fEen vruchten ear:.
r.1a2_r heeft rren toch het sterke ve:rrroeden, <lé't rren te rr.aken heeft

ret Hoko

or

rrond v;,..n èe znèerE syri:torr·en. èan ken leboratori'Ul!.

o::ièerzoek uitslcitsel peven.
Fat te ècen wanneer r.en eer: (venr:oedeli ik) reval van t1oko aentreft?

Inèien :' lanter.. -worèen fE:vonden waé'rvan het venroeden bestaet èet
deze de l~oko-ziekte hebben nee~ d.,i.n direkt kontakt op met rle

afdelinf J-:ycoloF:ie/Lacteriolorie van tle Hoofdafèelinf _Cnderzoek.
STuLh EESLIST GE=l\ ~î,:IT:Fll--P.L CP. fit n:aakt àe k2ns op versprei<line
ven de ziekte ulleen rr-a2r prot~r. Lzat f·ereedschep dat in aanrakin;::-

is reweest rret ziek rateri22l tèr plaatse lirpen. De ziekte ~ordt
0.2. verspreiè d.rr.v. besrr€t ftreedschêp.
Nad2-t er een L:el<linf ven eeî' (ver-IToeèeli_ik) reval ven t:okc binnen
kou.t o:, è.e Hoofdafèelinf C:-ièerzoek zal er icELan<l van bo-venrenoen.de
afèeli:1.g- zich ter Plë..atse or- de ::wo;te stellen en de r:ewenste rrae.tregele:n treffen.
Opn:erkinf; Voor ui q:ebreider info~atie betreffende èe t-1okc-ziekte
ken r.:en via è.e ressortleider kontakt crnerr:en rr:et de

afdeli~r 1îycolo,ie/1zcteriolopie.

Fipur I
. Een • !:!f!matiache weergave.. van, de overdracht van Moko ziekte bin·
nen da aanplmt.
Inaekten (I) kunnen ó? ziekt2 overbrengen van het na snoei ontatme enijvlû (S 1 ) van een y.einfecteerde plant op die van een
Diat_unretuu plant (S 2 ). Ti.jdens uitdunningswarltsaeab•den
- Ul!l; ~ ·ook· via de daarbij gebruikte houwer gun (H) •
· Ba . . . :.: ~lanpi.jb viju vm overdracht is via bloe..,.bazot1kande :lnsekten. Dea kulmen de ziekte overbrengen u:it_de zwa~t-

van

~ l s {Z)
zieke bloeiwijzen op !9zonde bloei.wijze (B).
Verder i• vortelkontakt 00 tussen bananeplanten onderlinf en
met cmkruiden (0) . waarcnder Paloeloe., o:ider bepaalde -omatamd:I.Jbedeal erg belangrijk.

Gezonde plant

Geinfecteerde pl•t

