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1. INLEIDING
Op verzoek van de familie Gobardhan is er gedurende 4 dagen veldwerk
verricht op het landbouw- en

veeteeltbedrijf Rago'.s Farm. Het bedrijf is

gelegen aán de zuidzijde van de Sidodadiweg te Lelydorp (district Wanica)
op± 2,5 km ten westen van de Poerwodadiweg (dessa) en± 5 km ten westen
van de Indira Gandhiweg. Op het± 4~ ha groot bedrijf wordt aan veeteelt
(± 124 koeien, ± 20.000 kippen) gedaan en verder wordt er citrus, pompoen
en papaja geplant.
Het bedrijf is rond 1965 gesticht, waarbij de ontginning overwegend met
de hand heeft plaatsgevonden.
Als resultaat van het veldwerk zijn een bedrijfskaart, een bodemkaart
en een hoogtekaart samengesteld. Tezamen met het onderhavige rapport kunnen
deze de basis vormen voor een cultuurtechnisch onderzoek dat moet uitmonden in een ontwateringsplan.
In dit rapport wordt naast de bodemgesteldheid ook aandacht geschonken
aan teeltaspecten en bodemgeschiktheid voor antroewa, boulanger, peper,
sonropo, oker, pampoen, cassave, ei trus, banaan en veeteelt. Verder worden
er enige globale adviezen gegeven m.b.t. de ontwatering.
Aangezien er in dit rapport nogal wat vaktermen voorkomen, is er een
glossarium opgenomen (fif'F"di'i ~) waarin de diverse begrippen worden uitgelegd.

2. KLIMAAT
Van het meteostation Javaweg (te Landsboerderij) zijn neerslaggegevens
bekend sedert 1971, van het meteostation Lelydorp (politiepost) sedert 1911.
De gemiddelde neerslag voor deze beide meteostations staat weergegeven in
tabel 1. Hieruit blijkt dat de neerslag vóor beide meteostations weinig
verschilt.
Aangezien niet alleen de gemiddelde neerslag van belang is, maar ook de
frequentieverdeling, is deze ook in tabel 1 opgenomen.

(Gegevens meteo-

station Paramaribo dat een vergelijkbare neerslag heeft als de meteostations
Lelydorp en Javaweg). Opgemerkt dient te worden dat de waarden bij de diverse
overschrijdingskansen betrekking hebben op afzónderlijke maanden. Uit deze
cijfers blijkt

<lLlL

in afzonderlijke jaren de neerslag zeer sterk kan varigren.

Dit heeft ondermeer te maken met het vroeger of later beginnen van de regentijden en droge tijden.

In ± 18% van de jaren treedt de Kleine Regentijd ge-

heel niet op en hebben we ,dus te maken met èèn lange droge tijd van± 7-8
maanden. Een en ander wordt weergegeven in figuur 1 t/m 4. (naar gegevens
Meteorologische Diens~, Min. O.W.T.B.)

-

2 -

Voor het berekenen van de gemiddelde verd·amping is uitgegaan yan de open
waterverdamping zoals berekend met de formule van Penman (E 0 ) .
Uit Kamerling (1974) blijkt dat de op deze wij ze berekende verdamping, goed
overeenkomt met de werkelijke open waterverdamping

(met een Class A pan=

E
) . Bovendien is de E gemakkelijk/berekenen aan de hand van een aantal
pan o
meteorologische grootheden. Verder is er voor een groot aantal gewassen het
verband ·vastgelegd tussen E

L te'

en de potentiE!le (maximale)· verdamping door

0

het gewas (= E ).
p
In tabel 1 zijn de gemiddelde E -waarden weergegeven voor 2 naburige meteoo
stations waàrvoor deze bekend waren (Zorg en Hoop en Dirkshoop).
Uit de gegevens blijkt dat de maandelijkse variatie van E 0 veel minder groot
is dan de variatie van de neerslag. In figuur 5 is de frequentieverdeling
van de E

voor het meteostation Paramaribo - Cultuurtuin weergegeven.
0

Ook hier blijkt de variatie veel geringer te zijn dan bij die van de neerslag.
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een neerslagoverschrijdingskans van 10% voor januari wil zeggen:
in 10% van de jaren is de neerslag in januari groter clan 330 mm etc. Let op 'Dit geldt steeds voor
maanden .
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Fig. 5:Maandwaarden voor E0 bij verschillende overschrijdingskansen.
Paramaribo 1911-1960 (kamerling, 1974).
Om nu te komen tot de werkelijke verdamping van het gewas

(= potentil4le

evapotranspiratie = Ep = verdamping bij voldoende vochtvoorêiening)
wij de E

0

~

~

1

dienen

waarde te vermenigvuldigen met de zgn. gewasfactor (f). Deze hangt

af van o.a. de aard van het gewas en het groeistadium. In Doorenbos and
Kassam (1979) en Jackson (1977) worden een groot aantal waarden gegeven.

3. ALGEMENE BESCHRIJVING LANDSCHAP ENI BODEM
3.1. Inleiding
In 1979 is het gebied waarin het bedrijf gelegen is gekarteerd door de
Dienst Bodemkartering. (Edelman en Groenveld 1979). De betreffende semi-detail
bodemkaart (1: 40. 000) is door Noordam en Schellekens (1988) verwerkt in de
semi-detail bodemkaart kaart blad 13b (schaal 1: 40. 000) waarbij de bodemgrenzen
gecontroleerd zijn aan de hand van luchtfoto's en waar nodig aangepast. In
Bijlage 1 is een gedeelte van deze bodemkaart weergegeven, alsmede een herschre-

..
•
•
--•

.

~
'
.

ven versie van de legenda.

.

3.2. Beschrijving van het landschap.
Het bedrijf is gelegen in de Oude Kustvlakte, die opgebouwd is uit mariene
zand- en klei afzettingen die ongeveer 100.000 jaar geleden afgezet zijn bij
een zeespiegel die enkele meters hoger was dan de huidige. Dit hoogteverschil
is goed waar te nemen wanneer wij Lelydorp naderen vanuit Paramaribo: vlak
voor de watertoren gaat de weg enkele meters omhoog (overgang Jonge naar Oude
Kustvlakte),

~""

.
/

De Oude Kustvlnktc hcstaat uitLLelydorp of Oude Ritsen Landschap dat over-

/het

wegend uit zandige afzettingen bestaat en het zuidelijk ervan gelegen Para
of Oude Zeeklei Landschap. Het Lelydorp landschap strekt zich ruwweg uit van
Lelydorp tot aan Bernhardsdorp. ·Door de golfwerking zijn toendertijd langgerekte, overwegend oost-west geHrignteerde, enkele honderden meters brede,
zandruggen (ritsen) gevormd die

gescheiden werden door evenwijdig verlopende,

met klei gevulde, laagten (interritsdepressies of zwinnen).
In de laatste ijstijd (70.000 tot 10.000 jaar geleden) is onder invloed
van een± 100 m lagere zeespiegelstand de Oude Kustvlakte sterk door erosie
aangetast, waardoor deze nu bestaat uit een ontelbaar aantal. (schier)eilanden
2·
van enkele tot vele honderden km groot, omgeven door een sterk vertakt
stelsel van erosiegeulen (100-1000 m breed, hoogteligging 0,5-1,5 m
De erosiegeulen zijn ontstaan door

+

NSP).

achterwaartse erosie vanuit een gebied

waar zich nu de Jonge Kustvlakte bevindt. Oorspronkelijk waren deze geulen
5-20 m dieper als nu, maar in de laatste

6.000 jaar heeft bij de wederom hoge

zeespiegelstand opvulling met veen en mariene klei plaatsgevonden, tot iets
boven NSP.
lÎn d«.l_ç,.ab~ y'51:.'jg,J

Naast vorming van erosiegeulen v o n d ~ sterke afvlakking van een deel
van de

ritsen plaats waarbij de zgn. :platen ontstonden; vrijwel vlakke ter-

reindelen, ~-1,5 m lager gelegen als de resterende ritsdelen. Deze als ritsen
aangegeven terreindelen zijn ca. 100 m breed, maximaal enkele kilometers lang
en steken i.h.a. 1-1,5 m boven de platen uit.
Op de platen treffen we vaak langgerekte depressies aan die ondiep en
schotelvormig beginnen, maar stroomafwaarts dieper worden, een vlakke dalbodem
krijgen en vervolgens aansluiten op de erosiegeulen. Het verschil met de erosiegeulen is de hogere ligging en het feit dat er geen latere opvulling met jongere
klei- en veen lagen heeft plaatsgevonden. Vaak volgen deze depressies deels de
loop van de voormalige zwinnen.
Nabij de erosiegeulen treffen we vaak relatief steile hellingen aan, die
aangeduid worden met flanken. Zij vormen de overgang van de ritsen en platen
naar de erosiegeulen.
Op ruime 800 m ten noorden van de Sidodadieweg gaat de Oude Kustvlakte over
in de tussen Oen 4 m + NSP gelegen Jonge Kustvlakte. De klei- en veen afzettingen in het zuidelijk deel (eenheid M) sluiten aan bij de afzettingen van
p
de erosiegeulen; verder naar het noorden (Braamhoopweg) treffen we fijnzandige
jonge ritsafzettingen aan.

..., 10 -

In Bijlage l zijn de diverse landschappelijke eenheden aangegeven. Vanwege
hun geringe afmetingen was het op deze kaartschaal niet mogelijk de flanken
afzonderlijk aan te geven. In figuur 6 wordt een schematische dwarsdoorsnede

3.3. De bodem
b

Bijlage 1 (gedeelte semi-detail bodemkaartblad 13 ; schaal 1:40.000) geeft
een indruk welke bodemtypen er in de omgeving van Rago's Farm voorkomen.
De bijbehorende legenda is een sterke vereenvoudiging van de originele (uitgebreide) kaartblad legenda, waarnaar men

verwezen wordt voor een nadere ge-

detailleerde omschrijving van bijv. de eenheden Lrl, Lr2 en Lr3 (die in
Bijlage 1 voo~ het gemak zijn samengenomen tot Lr). In het bij het het kaartblad behorende rapport Noordam en Schellekens (1988) worden de diverse eenheden verder uitvoerig besproken.
3.4. Bodemfysische en bodemchemische eigenschappen
In Veen (1974) en SCL (1981) worden van een aantal bodemprofielen bodemchemische gegevens verstrekt. De meeste gegevens hebben betrekking op geeloranje zeer fijnzandige ritsen. Bij de kartering van het kaartblad 13b zijn
er o.a. van de platen een groot aantal bodemmonsters verzameld (vrnl. gebied
Rijsdijkweg e.o.). De laboratoriumresultaten zijn in te zien in het archief
van de Dienst Bodemkartering (toestemming via Diensthoofd; monsternummers;
zie Bijlage II Noordam en Schellekens 1988). Buiten het feit dat de platen
een veel dunnere humeuze bovengrond hebben zullen de platen qua bodemchemische
eigenschappen vermoedelijk grotendeels overeenkomen met de ritsen. Globaal
kan daarom gesteld worden dat:
- de bodems sterk zuur zijn: de pil H o bedraagt 4,0 à 4.8; de pH KCl 3.6 tot
2
4. 3.
de bodems zeer arm zijn: de T.E.B. ligt beneden de 0,35; het bufferend
vermogen voor kunstmest is (zeer) laag, vermoedelijk minder dan 1 rneq per
100 gr grond. In de humeuze bovengrond komen vermoedelijk hogere waarden
voor.
- De hoeveelheid beschikbaar fosfaat is vermoedelijk zeer laag,
- Samenhangend met de lage pH is de Al-verzadiging (zeer) hoog.
De hoeveelheid organische stof is laag in de bovenste dm's (enkele%) en
nihil in de ondergrond.
Vastgesteld kan worden dat de bodemvruchtbaarheid grotendeels bepaald wordt
door de aard en de dikte van de humeuze bovengrond, waarin zich het grootste
deel van de voedingsstoffen bevindt en die het meest bijdraagt aan het bufferend vermogen voor kunstmest. In bijlage 3 •s de dikte van humeuze bovengrond
aangegeven.
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De sterk verweerde ondergrond, waarin praktisch geen verweerbare mineralen
voorkomen die zouden kunnen zorgen voor nalevering van voedingsstoffen,heeft
een zeer lage bodemvruchtbaarheid. Aangenomen mag worden dat de plaatbodems,
die in de bovenste 30 tot 100 cm vaak uit grijs en/of gebleekt zeer fijn
zand bestaan, nog armer zullen zijn dan de ritsbodems (zeer lage TEB en
bufferend vermogen voor kunstmest).
Het is belangrijk te beseffen dat door (an)org~nische bemesting de bodemvruchtb!'3-arheid vergroot zal worden; aan de andere kant zullen door landbouw
en veeteelt voedingsstoffen onttrokken worden aan de bodem.
Om een exacter beeld van de bodemchemische eigenschappen te krijgen kan
men op locaties waar men een bepaalde landbouwactiviteit heeft gepland bodemmonsters (boorprofielen of mengmonsters) nemen en deze op het laboratorium'
van de Dienst Bodemkartering of het Landbouwproefstation te laten analyseren.
De kosten bedragen± 200,- Sf/monster (ruw textuur, organisch stof-%, beschikbaar fosfaat, uitwisselbaar Na, K, Ca, Mg, H, Al, pH-H

2

o,

pH-KCl).

Voor de bodemfysische eigenschappen van de ritsen plaatzanden geldt ruwweg
het volgende (Windmeyer, 1987):
- De wortelruimte is zeer laag (0,5 - 4,5 vol. %).
De luchtcapaciteit is (zeer) l~àg tot matig (9,0
De vochtcapaciteit is (matig) hoog

21,5 vol.%).

(22,0 - 39,0 vol%), hetgeen betekent dat

het vochtbergend vermogen in de bovenste 50 cm, 110

a

1~5

mm bedraagt, het-

geen hoog te noemen is,
De doorlatendheid van de zandbovengrond is onder natuurlijke omstandigheden
vermoedelijk hoog.
- Door de ze"i~r fijne textuur, de goede sortering van het zand en de goede afronding heeft het zand met name onder natte omstandigheden een lage structuurstabiliteit en zal zich als zgn. papzan::l gedragen en daardoor snel verslemvinz en compactie vertonen.
Het is van belang te beseffen dat de eerdergenoemde bodemfy$ische waarden
in veel gevallen betrekking hebben op weinig verstoorde profielen. Door een
onverstandig bodemgebruik (bijv. ploegen onder natte omstandigheden) kunnen
met name de wortelruimte, de luchtcapaciteit en de doorlatendheid sterk afnemen. Ook kunnen er door regelmatig ploe8en zgn. ploegzolen ontstaan: zeer
compacte, nauwelijks doorlatende bodemlagen direkt onder de ploeglaag met
zeer lage· waarden voor de wortelruimte en de luchtcapaciteit. Deze ploegzolen
vormen veelal een ernstige belemmering voor de èoorworteling, wat ertoe leidt
dat de plant voor minder vocht en voedingsstoffen kan beschikken.

- 13 -

Indien men een exacter beeld van de bodemfysische eigenschappen wil
verkrijgen kan men door het Landbouwproefstation bodemfysische bepalingen
(o.a. poriegrootteverdeling (pF

q;

1,2; 2,0: 4,2), volumegewicht, doorlatend-

heid, etc.) laten uitvoeren aan een aantal representatieve bodemprofielen.
(kosten± 200,-/bodemprofiel).

4. DE BODEMGESTELDHEID VAN HET BEDRIJF
Op 5 mei is er aan de hand van luchtfoto's (C.B.L. 1988; schaal 1:20.000
uitvergroot naar 1:5.000) een bedrijfskaart (1:2.500) samengesteld (zie
Bijlage 2).
Op 26 mei zijn er op het bedrijf hoogtemetingen verricht, aan de hand hiervan is er een hoogtepunten en hoogtelijnenkaart samengesteld (Bij1age 3).
Uit deze kaart kunnen we afleiden dat de platen overwegend tussen 4,5 en 5 m

+

NSP liggen; in het westelijk deel van het bedrijf tussen 4 en 4,5 m

+

NSP.

De ritsen steken± 0,5 m boven de platen uit. De depressies liggen
in hun bovenstroomse, schotel vormige deel ± 0, 3.-0, 7 m lager dan de
de omringende platen; stroomafwaarts komen zij lager te liggen.
De erosiegeulen liggen steeds beneden 2 m
moedelijk
~p 0,5 - 1,5 m
,

+

+

NSP; de diepste delen liggen ver-

NSP.

Op 12 mei is er op het bedrijf een detailkartering

uitgevoerd, waarbij o~

de l;§.000 luchtfoto de grenzen tussen de landschappelijke eenheden werden ingetekend en er op 47 plaatsen boringen tot± 100 cm diepte werden verricht
(door de hoge

grondwaterstanden was dieper

boren niet mogelijk).

Per boring werden de diverse bodemlagen beschreven: textuur (korrelgrootte
klasse· zie Bijlage 5), kleur matrix, hoeveelheid en kleur van de vlekken etc.
Ln Bijlage 4 wordt de bodemgesteldheid van het bedrj..i.f. weergegeven. Omdat

zowel de dikte van de humeuze (donkergekleurde) bovengrond als de dikte van
eventueel voorkomende gebleekte en/of grijze bodemlagen van groot belang zijn
voor de bodemvruchtbaarheid is dit per boorprofiel weergegeven.
Eenheid P: Platen (opp. 2'3,1

ha binnen het bed,:rij f)

Deze bodemeenheid beslaat verreweg het grootste deel van het bedrijf. Het zijn
vrijwel vlakke (hellingen 0-1%) ielatief hooggelegen(> 4

m

+

NSP) terrein-

delen die door de vlakke ligging gekenmerkt worden door een slechte natuurlijke ontwatering, hetgeen zich uit in het voorkomen van kawfoetoe's. Nabij
de overgangen naar de depressies en de flanken is de ontwatering meestal beter.
Er kunnen binnen eenheid P twee verschillende bodemtypen worden onderscheiden:

•
-
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- pl (52%) van de boringen: grijs zeer fijn zand met een zwartbruine humeuze
bovengrond van 10-20 cm . Op plaatsen waar recentelijk geploegd is
ontbreekt deze . In de ondergrond (60- 100 cm) soms overgang haar
lemig zeer fijn zand, dat op een diepte v a n 100

a

150 cm overgaat

in zandige leem . De grijze bodemlagen strekken zich cot 50

a

120 cm

diepte uit , waaronder dan geelbruin en grijs gevlekte bodemlagen
aanwezig zijn.
- p2 (48%) van de boringen: gebleekt zeer fijn zand met een bruinzwarte humeuze
bovengrond van 10-25 cm . Het gebleekte zand wordt aangetroffen tot
veelal meer dan 110 cm diepte, waaronder dan vermoedelijk geelbruine ,
gevlekte zandige leem aanwezig is (door de hoge grondwaterstanden
was he t niet mogelijk dieper dan ± 100 cm te boren). Vanwege het
vaak op korte afstand afwisselen van grijs en gebleekt zand was het
niet mogelijk om de eenheden p± en p2 af te grenzen. Om dit wel te
·kunnen doen zouden zeer veel extra tussenboringen nodig zijn , hetgeen
gezien de aard van het onderzoek niet zinvol zou zîjn .
Eenhe id R: ritsen (Opp. I,<:)

ha)

Te r hoogte van de Sidodadieweg komen er een tweetal ritsen voor. Deze ritsen
hebben de vorm van ruggen en steken± 0 , 5

~

m boven de platen uit.

De ontwatering is, vanwege de hoge, bolle ligging matig goed; waterstagnatie
op het bodemoppervlak , komt nauwelijks voor gezien het ontbreken van kawfoetoes .
De bodems worden ·steeds gekenmerkt doo·r een (zeer) dikke zeer fijnzandige,
bruinzwarte humeuze bovengrond, die ter plaatse ± 45 - 75 cm cj.ik is. De onder-,
grond bestaat uit geelbruin , lemig zeer fijn zand met bruine vlekken dat in
de diepere ondergrond (80. tot meer dan 120 cm) overgaat in zandige leem. Op
de overgang naar de platen (nabij de oostgrens van het citrusveld) is onder
een ge bleekte zandlaag van± 50 cm een 15 cm dikke koffiebruine inspoelings. bank aangetroffen.
Eenheid D: Depressies (Opp . 11,, ha)
Over het g~hele bedrijf komen langgerekte, 25-75 m brede depressies voor die
in hun bovenstroomse deel hooguit ± 0,5 m lager liggen dan hun omgeving (de
platen) en een schotelvormige dwarsdoorsnede bezitten, . waarbij meestal geen
duidelijke dalbod em kan worden onderscheiden. Stroomafwaarts worden de
depressies dieper en krijgen een duidelijk vlakke dalbodem. Deze dalbodems
zij n meestal ook goe d op de luchtfoto's te zien.
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De bodems van de dep ressies worden gekenmerkt door een sterke variatie. In
het algemeen betreft het grijs en / of gebleekt zeer fijn zand met een dunne
( ± 10 cm) bruin zwar t e humeuze.boven grond die in vee l gevallen (60% van de

bori ngen ) ontbreekt. In ong evee r 30% van de prof i e l en komt in de ondergrond
(50-100 cm) zan dige ( zwar e ) lee m v oor . De bodems zijn ( zeer ) slecht ontwa te rd , ge tu ige de aa nwe zigheid van kawfoetoes .
Eenhe id E: e r os i ege ulen

l o J.o..)

De J ~agstc de l e n ln het l andsch ap worden ingenomen door e en langge rekt ,
enke le hond erde n m's breed zwamp dat in noordelijke richting aans l uit op de
Jonge Kustvlakte (ter . hoogte van het einde van de Sidoredjoeweg. De bodems
bestaan hier uit half gerijpte grijze (venige)(stof) kl e i . Door het hoge
pyrietgehalte van de klei zal deze na ontwatering en rijping veelal verandere n in een zgn. katteklei. (extreem zure bodem , nauwelijks geschikt voor
landbouw/veeteelt) .
Omdat de ge ulen vrijwe l het gehele jaar onder water staan is er een dikke
pegasse l aag ontstaan van 20-60 cm di kte.
Eenhe i d F: flanken

(

1

.J.Q)

De over gang tus sen de platen en _ti tsen ene r z ijds en de 3-4 m l a ger gele gen
ero si egeulen anderz ijds wordt gevormd doo r r e l atie f stei le hellingen
( flanken ) die hi e rdo or (matig)goed ontwat e r d zijn. Naar de over gang me t de
ero s iege ul toe n eemt de on twate r i n g a f .
De bodems k omen ve r moedelij k

ov ereen met die va n de rit sen; op de l a gere

flankdelen komen veelal grijze en/of gebleekt~bodemlagen vo~

jdens het

veldwerk zijn er op 4 lokaties op het bedrijf metingen verricht met een
r.,ene trb graaf .

(zie figuur 7)

De indring i n gsweers t and bleek met name beneden 15 a 30 cm diepte hoge waarden
2
t e be r e iken (max imaa l 25 à 35 kg/cm ) . Voor veel diep wortelende gewassen
en gras s oorte n be tekent dit vermoedelijk een matf getot (zee r ) sterke beperkin g.
In de ci trusaanplant is een duidelijke ploegzool aanwezig , Bedacht dient te
wo rden da t e r ge me t e n is onder natte omstandigheden; onder droge condities za l
de i ndrin gin gswee r s t and v ermoedelijk (veel) hoger liggen .

5. ONTWATERIN G
Te n t i _i'd e va n de bodemkundige opnamen (beg;i.n grote r e gentijd) bedroegen
de gr ondwa t e r s t a nden:
ritse n : 40 tot 60 c m - maa i ve ld.
p l ate n : 10

l: l'i t

J O c m - maaivel d .

dep r e ss i es : 0 tot 25 c m + maaiveld.
f l3nke n :

nO

cm - maa iveld (één waarneming).

e r osiegeule n : 30 tot 80 cm+ maa iveld (schatting) .

..:·.. _;:2ct ; nag o 's Fa rm
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Wanneer we in aanmerking nemen d_a t de meeste gewassen en grassoorten wortelen
tot 20

a

100 cm diepte, dan m~gen we stellen dat de bodem van het bedrijf

i.h.a. slecht ontwaterd is. Door hun helling zijn de ritsen en flanken nog
redelijk ontwaterd, maar ook hier komen te hoge grondwaterstarlden voor.
De platen zijn door hun vlakke ligging (zeer) slecht ontwaterd. De afstand
tot de depressies is veelal te groot om een goede ontwatering te bewerkstelligen . Verder liggen de depressies, met name in hun bovens troomse deel, niet
laag genoeg ten opzichte van de platen. Een belangrijk aspect is verder dat
er in de diepére onderg~ond (meestal tussen 1 en 1,5 m diepte).

zwaardere,

sterk compacte leem- en kleilagen voorkomen die een zeer geringe doorlatendheid bezitten . Hierdoor is het in de bodem dringende neerslagwater gedwongen
zijdelings (lateraal) een uitweg te zoeken . Door de relatief grote afstanden
tot de natuurlijke ontwateringswegen vindt deze afvoer slechts gebrekkig
plaats, waardoor de platen ondanks hun relatief hoge ligging (±3 à 4 m) ten
opzichte van de erosiegeulen meestal toch slecht ontwaterd zijn. Dit leidt
tot hoge (schijn) grondwaterstanden in de regentijden, die tot aan of tot
iets boven het maaiveld kunnen reiken, getuige het veelvoudig optreden van
kwafoetoes .
poor de geringe structuurstabiliteit van het grijze en/of gebleekte zand zal
het zich, met name in de regentijden, bij betreding door

veel en/of berijding

als zgn. papzand gedragen en snel compactie vertonen. Hîerdoor zal de doorlatendheid

van de bovengrond snel' afnemen waardoor oppervlakkige afvoer

plaa ts mo e t vi nden. Hierdoor zal het vermoedelijk noodzakelijk zijn een beddenen tre nzens ysteem aan te leggen met een bedbreedte van 5 -10 m waardoor een
goe de (sub) oppervlakkige afvoer naar de hoofdlozingen bewerkstelligd kan
worden . Het do o r het Ministerie van LVV in de jaren 70 aangelegde kanaal halverwege
de Craneweg en de Sidodadiweg 1 dat doorloopt naar het Tawajarikreekkanaa~ dat
via het Panamakanaal uitmondt iti de Saramacca Rivier. functioneert niet of
nauwelijks omdat het in stroomafwaartse richting volledig is dichtgeslibd
en /of dichtgegroeid. Wel is over· de gehele lengte van het bedrijf dit kanaal
opgehaald, hetgeen echter de ontwatering nauwelijks verbeterd heeft. Het grote
nadeel van dit kanaal. en trouwens van de meeste van dergelijke kanalen in dit
gebied, is dat ze volgens ee n rechte lijn zijn aangelegd ongeveer halverwege
de wege n, zonder hierbij rekening te houden met de aanwezige hoogteverschillen
en de bodemgesteldheid. Nu lopen de kanalen dus voor een belangrijk deel over
relatief hoo g gelegen platen of zelfs ritsen, waarbij relatief diepe en brede
kanalen . met flauwe taluds (zandbodem) moeten worden gegraven om tot een voldoende ontwateringsdiepte te komen .waar bovendien hoge onderhoudskosten aan
verbonden zullen z i j n .
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Het zou vele malen goedkoper• en beter zijn om de kana~en te projecteren
in de erosiegeulen en waar dat niet anders kan in de diepere delen van de
depressie:;;. ·1.<Jeliswaar leidt dit tot langere (bijv. l½ keer) kanalen, maar
daar staat tegenover dat er veel minder grondverzet hoeft plaats te vinden,
Zo kunnen er ondiepere, smallere kanalen gegraven worden, die steilere
taluds kunnen hebben (kleibodem

!) en die bovendien tot een complete en

goede· afwatering van het gebied (ook de lagere delen!) kunnen leiden.
De detailontwatering (trenzen) die op het bedrijf is aangebracht
functioneert nauwelijks, met name de weilanden zijn (zeer) slecht ontwaterd
getuige het veelvuldig voorkomen van kawfoetoes, hetgeen erop wijst dat de
betreffende terreindelen in de regentijden onder water lopen. Ook het citrusareaal is slecht ontwaterd, gezien de hoge grondwaterstanden (20

i 25

cm -

maaiveld), dit terwijl citrus een diepe ontwatering noc:ig heeft (bijv. 80 cm
maaiveld).
Ten aanzien van de ontwatering kunnen de volgende adviezen worden gegeven:
1. In het gehele bedrijf dient een detailontwatering te worden aangebracht.
Deze kan bestaan uit 5-10 m brede bedden gescheiden door trenzen. De
diepte van de.trenzen hangt mede af van het te telen gewas.
2. Voor de hoofdontwatering kan men denken aan:
a. Het bestaande L.V.V. kanaal over een afstand van 2250 m opschonen/uitdiepen tot aan het Tawajarikreekkanaal, Naast de hierboven genoemde
nadelen van een dergelijk kanaal kan men ook eventueel problemen verwachten met buren die niet mee willen werken etc.

Ook dient men er

rekening mee te houden dat in perioden van grote wàteraanvoer uit het
stroomopwaartse deel van het Tawajarikreek gebied er water

in het

LVV-kanaal kan gaan stromen, hetgeen tot wateroverlast zou kunnen leiden
Een klepduiker zou dan mogelijk uitkomst kunnen bieden.
h. Ook zou men dit kanaal in oostelijke richting over± 250 m kunnen opschonen en het zodoende laten aansluiten op de enkele m 1 s lager gelegen
erosiegeul.
r·.

Qm J:i<='J LV'{ _kanaal tot hoofdlozing te maken wordt afgeraden omdat:
- Het kanaal te hoog ligt (overwegend op platen die± 3m hoger liggen
als de erosiegeulen.
- Het kanaal te veel aan de rand van het bedrijf is gelegen.
- Men bij ontwatering ook het hele gebied ten zuiden ervan(richting
Craneweg)zal ontwateren. Dit vanwege het feit dat de dam van het
LVV kanaal aan de noordz~jde ligt,

..
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d. De be st e

OP.lossing zou zijn om op± 120 m evenwijdig aan de Sidodadie-

weg ee n hoofdlozing aan te leggen, waarbij men over grote afstand de
re e ds aanwe z ige trens volgt. Deze lozing kan van de westgrens tot aan
de onverharde noord-zuid weg aangelegd worden en heeft als voordeel dat

•

. hij

zich ongeveer in het midden van het bedrijf bevinif- en grotendeels

in eè n depressie ligt . Ter hoogte van de westgrens van het citrusareaal
zou dan dè reeds bestaande noord-zuid verlopende trens verdiept en verbreed kunn en worden zodat er een hoofdlozing naar de± 2,5 m lager ge~
legen erosiegeul kan worden aangelegd waarbij vermoedelijk wel een
grotere duiker geplaatst dient te worden onder de Sidodadiweg. Het
terrein ten oosten van de noord-zuid weg kan via de depressie ten westen
van het wo.onhuis afwateren naar de erosie geul; de al aanwezige lozing
in de depressie zou opgehaald moeten worden en doorgetrokken in noordelijke richting naar de erosiegeul .
Uiteraard zal lozing op de erosiegeul verhoging van de waterstand ten gevolge hebben (vermoedelijk verscheidene dm's). Het verdient daarom aanbeveling
om te checken of er zich in de erosiegeul stroomafwaarts geen dammen (zonder
duikers) bevinden. Ook zou het nuttig zijn om samen met omwonenden iil het
stroomafwaartse dee l van de erosie geul een lozing in de richting van de Jonge
Kustvlak t e aan te leggen, om het aldaar via een reeds bestaande lozing aan te
laten sluiten op het Tawajarikreekkanaal . Ook zou men ter hoogte van de ombuiging van de erosiegeu l naar het noorden (uiteinde Sidoredjo weg:zie Bijlage
he t kanaal v i a een doorsteek van een paar 100 m door een plaat kunnen doortrekken in westelijke richting naar een langgerekte uitloper van de erosiegeul van
de Tawajarikreek
Indien men zo u besluiten het LVV kanaal in oostelijke richting achter het
pe rceel van Plak l angs door te trekken dan zou de erosiegeul over± 1500 m
mè èr opgehaald d i enen te worden,· plus extra kosten geven voor een kunstwe rk

bii de kruising met de Sidodadiweg .

Verde r verdient het aanb eveling bij de uitlaten van het afwateringssysteem
s tuwen te maken die in de droge tijdenneergelaten kunnen worden om het water
op het pere~el vast te houden, dit om uitdroging van de bodem tegen te gaan.
Tenslotte word t geadvi se e rd om op grond van de bodemkundige gegevens,
klimaa t sgegeven s en hoogteg e gevens (zoals de ze in dit rapport aanwezig zi jn)
dodr een cul tuurt ech ni cus ee n ontwateringsplan te laten opstellen .

1) .
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6. LANDBOUWKUNDIGE MOGELIJKHEDEN
6.1. Inleiding
Vanwege het ontbreken van kwantitatieve, in Suriname verkregen, gegevens
met betrekking tot de relatie bodem-gewas en vanwege het ontbreken van gegevens van grootschalige teelten op dezelfde bodems, is het slecht}mogelijk
kwalitatieve uitspraken te doen. 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 produktieverwachtingen liggen 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 produktieve·rwachtingen zijn laag e':l/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 echter niet onmogelijk geacht bij ingrijpende landverbeteringsmaatregelen of bij een verandering in
de kosten-baten verhouding.
Permanent ongeschikt - Het land komt niet in aanmerking voor het 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 een 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.
Opgemerkt dient te worden dat het hier een globale onderlinge vergelijking van
de Surinaa~se bodems inhoudt: Zo zal bijv. een diep humeu~e schelprits meer
produceren dan een zandige rits van de Jonge Kustvlakte, die op zijn beurt
èveer meer produceert en/of lagere kosten met zich meebrengt dan een plaat in
rle Oude Kustvlakte etc. (resp. goed, matig, weinig geschikt). Ook spelen
;octale, economische en politieke factoren bij de beoordeling van de landgeschiktheid weinig of geen rol. Zo is er weinig of geen rekening gehouden
1rn·t-

bijv. hel opleidingsniveau van de boer, beschikbaarr·'":id van machines,

nnderdelen,meststoffen, marktprijzen, etc. Wat dit laatste betreft: een
11crceel dat weinig geschikt is voor pompoen zal toch meer netto winst per

-
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hectare kunnen opleveren als een perceel dat goed geschikt is voor peper
indien er voor pompoen veel hogere marktprijzen verkregen kunnen worden.
Verder wordt er van uitgegaan ~at de juiste teeltmaatregelen genomen zullen
worden, waarbij het op deze arme, zure bodems van groot belang is een voldoende bemesting toe te passen. Een gelukkige bijkomstigheid is dat kippemest in overvloed aanwezig is op het bedrijf, hetgeen een grote onkostenrcduktic betekent. (;,:ic ook Bijlage 8).
Voorts zal het beslist noodzakelijk zijn om per gewas dat men van plan is
te telen, een kostencalculatie te maken. In dit verband wordt geadviseerd om,
al dan niet via de schrijver van dit rapport, deskundig advies in te winnen.
Tot slot wordt geadviseerd om per gewas een zgn. teeltplan te maken, waarin
schematisch staat ~angegeven wat, wannee~ waar en door wie dient te worden
gedaan. Mén kan hierbij denken aan: voorbereiding zaaibed (onkruid vrij maken
en/of oude gewasresten verwijdereri),aanleg ontwatering (bedden en trenzen),
,

grondbewerking, inzaai, startergift mest, gewasverzorging (ziekte en plaagbestri.jding, onkruidbestrijding, bemesting), oogst, etc.
6.2. De belangrijkste beperkingen voor landbouw en veeteelt; globale landgeschiktheid.
De erosiegeulen (ligging zie bijlagen 1 en 4) zijn voorlopig ongeschikt
voor landbouw en veeteelt. Dit vanwege:
- De veelal onvolledige rijping van de klei- en veenbodems,
Het veelvuldig voorkomen van potentigle kattekleien. Dit zijn bodems- die
na ontwatering _en oxidatie extreem zuur worden, waardoor de meeste gewassen
zeer laag produceren.
- De hoge kosten van ontwatering (hoge dijken, hoge pompkosten, toestroming
van water·uit de hogere omringende terreindelen).
- Het feit dat de erosiegeulen een onderdeel vormen van de natuurlijke ontwatering en als zodanig gehandhaafd dienen te worden. Ingrijpen hierin kan
tot ernstige problemen elders leiden.
Voor de ritsen, platen, flanken en depressies geldt het volgende:
De huidige onvolkomen tot (zeer) slechte ontwatering maakt de aanleg van een
adequaat functionerend ontwateringssysteem (bedden en trenzen) noodzakelijk.
Vanwege de geringe doorlatendheid vande zandige (zware) leem tot zandige klei
in de diepere ondergrond, zal het grootste deel van de neerslag over het bodemoppervlak of lateraal door de grijze en/of gebleekte zand boven- en ondergrond
(meestal tot

± 100

cm diepte) afgevoerd moeten worden. Vanwege de neestal grote

ilfstanden tot de natuurlijke ontwateringseenheden (erosiegeulen, depressies)
zal er slechts langzame afvoer van het water plaatsvinden, hetgeen leidt tot
hoge grondwaterstanden in de regentijden (soms zelfs water op het maaiveld!)
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zal er slechts- langzame afvoer van het water plaatsvinden, hetgeen leidt tot
hoge grondwaterstanden in de regentijden (soms zelfs water óp het maaiveld!)

Omdat het zeer fijne zand door zijn fijne textuur, goede sortering en
afronding nogal erosiegevoelig is (vooral in natte toec; t:and) kunnen er problemen met de trenzen verwacht worden: inkalving en bodemerosie zullen
vermoedelijk veelvuldig optreden, waarbij de bedden vanuit de trenzen worden
"opgegeten", vooral wanneer de bedden (gedeeltelijk) kaal zijn. Het aanbrengen van flauw hellende taluds (bijv. 1:3) en het inplanten van een bodembedekker (patata-te of gras: zie Bijlage 6) kunnen mogelijk de risico's verminderen.
Het wordt sterk aangeraden de benodigde berekeningen, alsmede het opstellen
van een ontwateringsplan door een cultuurtechnicus te laten verrichten.
Verder wordt geadviseerd om de aanleg van de trenzen zoveel mogelijk in
de droge tijden te laten geschieden,enerzijds omdat er dan makkelijker gegraven kan worden (lager vochtgehalte bodem), anderzijdcl om te voorkomen dat
er op de.b:'dd';=n, aan weer-zijden van de trenzen diepe sporen ontstaan, die de
afst;i.oming van het neerslagwater naar de trenzen kunnen belemmeren.

•

Na de aanleg van een adequaat functionerend ontwateringssysteem worden de
belangrijkste bepe~kingen voor landbouw en veeteelt gevormd door:
a. De lage structuurstabiliteit.
Bodems met een geringe struküiurstabiliteit zijn gevoelig voor compactie en
verslemping, waardoor de .groei van landbouwgewassen neg, tief beinvloedt wordt,
1

hetgeen leidt tot lage produkties en/of verminderde kwaliteit. Compactie
1

r•irlt tot RfnRme van de infiltratiecapaciteit, de doorl~tcndheid, de wortel-

nümte en de luchtcapaciteit. Bodems met een laag organisch stof (humus) gehal te en grijze én/ of gebleekte bodems hebben in het algemeen een geringe
struktuurstabiliteit. Het vochtgehalte is ondermeer

afhankelijk van de

neerslag, de doorlatendheid van de bodem, de grondwaterstand en de wijze
waarop het ontwateringssysteem functioneert. Men kan het gevaar voor compactie en verslemping verminderen door:
- Een goede ontwatering.
Een hoog organisch stofgehalte in de bodem handhaven door de juiste
grassoort (liefst zodevormend) of andere bodembedekkers in te planten.
Op de delen van het bedrijf waar men éénjarige gewassen gaat telen
regelmatig (om de paar jaar), te roteren met grasland.
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Voor grilssoorten: zie Bij lage 6 (nadere informatie bij Ir. P. Kerkhoff
Universiteit)- Door de grond alleen in droge perioden te ploegen en te berijden.
- Door het vee in de regentijden op stal te houden en bij te voeren met
snijgras of met ingekuild gras.
b. De geringe wortelruimte en luchtcapaciteit. Voor het inplanten zal er tot
25 à 30 cm diepte geploegd worden. waardoor de wortelruimte en de luchtcapaciteit vergroot worden. Door de wieldruk en het inspoelen van materiaal vanuit
de bovengrond kan er in de bodemzone direct crnder de ploeglaag (± 30-60 cm. clliepte;
een zgn. ploegzool ontstaan: een compacte bodemlaag die moeilijk of niet
doorwortelbaar is voor diepere wortelende grassen en meerjarige gewassen,
Dit betekent dat de betreffende gewassen over minder voedingsstoffen en
bodemvocht kunnen beschikken,
c. De (zeer) lage pH (zuurgraam)van de bodem, Voor de meeste landbouwgewassen
ligt de optimale pH boven de 5,5. Door bekalking kan de pH verhoogd worden
tot de optimale waarde bereikt is, Om de hoeveelheid kalk die nodig is te berekenen, is bodemchemisch onderzoek nodig. Een
dat per ha .4

a8

ruwe schatting leert ons

ton kalk nodig is. De kalk (bijv. schelpen) dient fijngemalen

te worden en bij het ploegen te worden ingewerkt bij voorkeur enkele maanden
voor het planten, aangezien anders calcium te veel gaat overheersen in de
bodem en de opname van andere voedingsstoffen kan beperken,
Doordat de kalk in de loop van de tijd uitspoelt, dient er na enkele jaren
wederom bekalkt te worden (wanneer

- kan afgeleid worden uit regelmatig

relatief goedkoper, pH-bepalingen van de bodem}
d. De zeer geringe hoeveelheid voedingsstoffen

die van nature in de bodem

aanwezig is (zie par. 3.4.), alsmede het vrijwel ontbreken van verweerbare
mineralen die voor een eventuele nalevering van voedingsstoffen zouden kunnen
~orgen, brengt met zich mee dat een hoog bemestingsniveau noodzakelijk is.
ikvE~ndien zal door het lage bufferende vermogen voor kunstmest het noodzakelijk
~ijn om gespreide mestgiften te geven. Dit alles leidt tot hoge kosten.

~ln __ grond van __ het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de meest geschikte
delen van het bedrijf gevgpnd worden door bodems met:
een dikke humeuze bovengrond (ritsen en delen van platen, zie Bijlage 4): dit
betekent nl.een hoge struktuurstabiliteit,. veel voedingsstoffen en een
hoog bufferend vermogen voor kunstmest.
- een afwezige grijze en/of gebleekte ondergrond (grijze en/of gebleekte
bodemlagen hebben een lage struk'tuurstabili tei t en zijn extreem arm).
In bijlage 4 is zowel de dikte van de humeuze bovengrond als de dikte van
van de grijze en/of gebleekte lagen aangegeven.
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- afwezighei'd van sterk compacte lagen in de ondergrond (riloegzolen), deze
belemmeren nl. een optimale doorworteling en daarmee ee:1 adequate vocht- en
voedingsstoffen voorziening.
In tabel 2 wordt de mate van ges·chiktheid voor de diverse geplande vormen van
landgebruik aangegeven. Indien men maar voldoende (organié;che) mest gebruikt
/uit«.r-0<>.-d

is heytegen veel hogere kosten, ook op de weinig of niet geschikte bodems mogelijk to
redeliike produkties te komen. Voor de meeste gewassen worrlt geadviseerd om
eerst proefaanplanten van kleine omvang aan te leggen om aldus ervaring op te
doen.
l
1

Gewas

groenten
cassave
pampoen
citrus
banaan
veeteelt

Ritsen en platen
met dikke humeuze
bovengrond ( )'125 cm)*

Overige Plaatbodem,
Depressie

matig geschikt
."
matig
Il
matig
lf
matig
matig
"
matig/goed "

weinig/niet geschikt
Il
weinig
Il
weinig/niet
Il
weinig/niet
weinig/niet
"Il
weinig

-~

Tabel 2: Vermoedelijke globale landgeschiktheid voor diverse vormen
van landgebruik (zie toelichting in 6.1)

*) Na aanleg adequaat functionerend ontwateringssysteem: zie Bijlage 4.

6.3. Mogelijkheden voor cassave
a. Algemene eisen t.a.v. de bodem
- bewortelingsdiepte ± 40 cm
- goede ontwatering noodzakelijk
- cassave put de grond uit, daarom om de± 2 jaar rotatie met bijv. grasland.
~

grote droogteresistentie (bij droogte lagere opbrengst en langere groeiduur).

- tolereert lage pH (hoge Al-verzadiging); wel lagere opbrengsten.
- tolereert lage bodemvruchtbaarheid (op vruchtbare bodems en/of goed bemeste arme bodems wel hogere produktie).
b. Teeltaspecten
- opbrengst tot 50 ton per half jaar.
- mechanisatie mogelijk (o.a. ten zuiden van Mana;Frans Guyana)
. 2 varilhei ten: een zoete (weinig giftig, direct voor consumptie geschikt)
.en ·e~n bittere (eerst gif uitpersen/spoelen_; industril:!le verwerking)
~_geringe mestbehoefte; niet teveel N (anders teveel vegetatieve groei);
~~en K belangrijk
inplánt~n: begin regentijden
- oogst na 8-14 maanden
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c. Verdere informatie
- zie Bijlage 7
Gids voor het herkennen van ziekten en plagen van landbouwgewassen in
Suriname (L.V.V. 1983).
6.4. Mogelijkheden voor pompoen
a. Algemene eisen t.a.v. de bodem
- goede ontwatering
- bij voorkeur op bodems met een hoog organisch stof gehalte (dikke humeuze
bovengrond)
b. Teeltaspecten
- meestal in plantheuvels op 2,5 à 3 .m afstand.
- een goede anorganische bemesting (NPK 5:10:10; 700-900 kg/ha) of organische
bemesting is zeer belangrijk~
- oogst: - onrijpe vruchten (schil nog niet hard) na 2-3 maanden;opbrengst

7-12 ton/ha.
~

rijpe vruchten (harde schil) na 3-5 maanden, opbrengst± 25 ton/ha.

c. Verdere informatie
- Bijlage 8
- Gids voor het herkennen en bestrijden van ziekten en plagen van landbouwgewassen in Suriname (LVV, 1983),

6.5. Mogelijkheden voor groenten

h.5.1. Algemeen
Aangezien groenten over het algemeen overeenkomende eisen en toleranties hebben
ten aanzien van de bodem volgen hier enige algemene opmerkingen:
- bewortelingsdiepte i.h.a. minder dan 25 cm.
- goede ontwatering (bedden en trenzen) absoluut noodzakelijk; grondwater dieper
dan 50 cm maaiveld.
- goede bemesting absoluut noodzakelijk (zie afzonderlijke gewassen, op arme
gronden goede resultaten met organische mest; zie Bijlage 8)
- pH bij voorkeur> 5,5; bekalking dus sterk aan te bevelen.
- in droge perioden valt irrigatie te overwegen, wel rekening houden met de
(matig) hoge doorlatendheid van de bodem, waardoor mogelijk veel waterverlies
zal optreden bij bijv. greppelirrigatie, Overwogen kan worden om bij de uitlaten van het ontwateringssysteem stuwen aan te leggen waarmee
neerslag in droge tijden kan worden vastgehouden,
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Bij het oppompen van grondwater dient men rekening te h ,uden met diepe
grondwaterstanden in de droge tij den (vermoedelijk

2-Lf

,,i - maaiveld). Ook

zou men in de erosiegeul een spaarwaterbekken kunnen graven.
- een hoog organische stof (humus) gehalte van de bovengrond is gunstig. Om
dit te handhaven wordt organische bemesting aanbevolen, alsmede rotatie
met grasland.
In Bijlage 8 wordt informatie verstrekt over diverse meststoffen (kunstmest,
kippemest, koemest en compost).
Verder wordt verwezen naar de "Gids voor het herkennen en bestrijden van
ziekten en plagen van landbouwgewassen in Suriname (LVV, 1983) en het
boekje "Groententeelt" deel l van E. Ristie.
6.5.2. Antroewa en Boulanger
- voorkeur voor diep humeuze bodems
- redelijke droogteresistentie
- groeiduur 2,5 - 3 maanden
- zie verder: Ristie blz. 55-69.
6,5.3. Oker
- redelijke tot goede droogteresistentie
- oogst na 2-3 maanden gedurende 2 maanden
- opbrengst± 5 ton/ha
- zie Bijlage 9
6.5.4. Paprika en peper
- zie Ristie blz. 46-54
- zie Bijlage 10
Peper:
- bemesting: 25-35 ton organische mest/ha/jr of 600 kg NPK (5:7:7)
-• opörengst: onder gunstige omstandigheden tot enkele tonnen per ha/j (= gedroogd

=

±

0,25 x vochtig gewicht).

rotatie: niet na tomaat, boulanger; wel na oker en bladgroenten.
optimale pH: 6-6,5.
IJ

.·s. 5,

Sopropo

Zie Bijlage 11
redelijke droogteresistentie
- groeiduur ± 3 maanden
-- hele jaar te planten

.J

•

•
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6.6. Mogelijkheden voor citrus
- zie Bijlage 12
- het al overhandigde rapport

11

Landgeschiktheidsclassificatie voor groot-

schalige citrusteelt" (Baboe ~t al 1988).
6.7. Mogelijkheden voor banaan:
- Voor een zeer uitgebreid overzicht over de bacoventeelt in vooral de Jonge
Kustvlakte in Suriname wordt verwezen naar: F.W. van Amson.
- Voor bemestingsaspecten van bacoven wordt verwezen naar de zeer uitgebreide
literatuurstudie van S. Ramadhin-Chotkan,
- Voor een overzicht van de teeltaspecten wordt verwezen naar Bijlage 13.
Globale eisen van de bodem
goede detailontwatering, grondwàterstand dient 80 cm - maaiveld
- pH - optimaal 5,5-6,5, (tolereert vanaf 4,5 - 5,5), dus bekalking zal zeker
te overwegen zijn (vermoedelijk enkele tonnen per ha nodig, nader bodemchemisch onderzoek noodzakelijk).
een diep humeuze bovengrond met een hoog organisch stofgehalte is wenselijk.
- vanwege de geringe droogteresistentie kan greppel irrigatie in droge tijden
tot hogere opbrengsten leiden,
- bedbreedte door cultuurtechnicus laten berekenen.
- opbrengst tot 50 ton/ha/jr (optimale omstandigheden),

Verdere informatie; zie Appendix 1,

-
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Appendi

VOORLOPIGE LANDGESCHIKTHEIDSCLASSIF CATIE V OR BACO E/
(door:

1.

1

R.M. Westerink).

NLE I DI NG.
In de navolgende tekst zullen een aantal

landkwaliteiten

worden besproken die van·belang zijn voor de groei en produktie
van bacove/banaan.

Onder een landkwaliteit word verstaan :een

complexe hoedanigheid van land, die op specifieke wijze

invloed

uitoefend op de geschiktheid van land voor een specifiek gebruik
landgebruik (F.A.O., 1976). Per landkwaliteit wordèn één of meer
land- en/of bodemeigenschappen besproken, die tezamen de betreffende

landkwaliteit bepalen.

De volgende relevante landkwali-

teiten worden besproken
- Bewortelbare diepte.
- Vochtvoorziening.
- Zuurstovoorziening voor de wortels.
- De zuurgraad van de grond.
- Voorziening van voedingsstoffen.
- Afwezigheid van zouttoxiciteit.
- Struktuurstabil iteit.
- Weerstand tegen erosie.
- Vrijheid van verkavel ing.

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

(suckers)

moederplant.

Deze suckers worden op één of twee na verwijderd om

een optimale groei te verkrijgen
- Groeiperioden

gevormd op enige afstand van de
(ratoon erop).

:vegetatief (±9 maanden),

bloei en tros vorming

(±3 maanden).
- Oogst om de 6 maanden

(d.m.v.

ratoon erop).

- Aanplant kan tot 20 jaar mee.
- Produktie tot 25
- Sterke winden

à 50 ton/ha/jaar onder optimale omstandigheden.

(groter dan 4m/sec) veroorzaken omvallen, vooral

bij ondiepe beworteling.

Dan zijn windbreaks en/of touwen nodig.
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f',

end

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

landgebruik, teeltaspecten

en bemestingsadviezen wor~t 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 de bacove overwegend wortelt
selaag die vermengd

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 informati~ wordt verwezen naar Simmonds (1966)
en Ramadhin-Chotkan

(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. ~EWORTELBARE DIEPTE.
De bewortelings-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 doorworteling noodzakelijk. Hoe dieper
de wortels

in de bodem kunnen dringen,

hoe meer voedingsstoffen

en bodemvocht er voor het gewas beschikbaar zullen zijn. Aangezien
in droogteperioden het gewas voor de vochtvoorziening afhankelijk is van het vocht

in de bodem, zal een diepe beworteling een

grote droogteresistentie inhouden.

•
•
•
•
•

Factoren waardoor de bewor-

tel ing beperkt kan worden zijn

a. Het voorkomen van bodem.lagen die een hoge mechanische weerstand hebben tegen doorworteling, zoals grind- en stenenrijke lagen, humus-ijzer inspoelingslagen (zoals die veelal
voorkomen onder ge bleekte zanden), alsmede compacte bodemlagen. Als voorbeelden voor dit laatste kunnen genoemd
worden
-Ploegzolen, die op 25-50 cm diepte onder de geploegde
bovengrond voorkomen.

•
•lil

1

1
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Appendix 1.

-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% macroporiènw
poriën :groter dari 0,18 mm). Volgens de literatuur dient
dit groter dan 5 % te zijn. In hoeverre dit ook voor kleigronden geldt is nog onbekend. Bodem.lagen 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 doorworr,e:..è. worden. In par. b
zal h~.erop worden ingegaan. Jok bodemlagen met een (zeer) hoog zoutgehalte zullen
vermoedelijk mindei goed of geheel niet doorworteld worden.
In par.
8 , wordt hierop ingegaan"
~. DF aanwezighei~ van voldoende lucht (zuurstof) voor de
Nortels. Dit is mede afhankelijk van de hoogte van de grond'.llaterstand" Uit de surina,:µnse literatuur blijkt dat voor
citrus, bacove, cacao en koffie de onderzijde van de wortelzcne overeenkomt met het niveau dat het grondwater 100 Jagen
per jaar overschrijdt. Zie verder par. 5.
---~---

Kriteriwn

diepte van de z6ne met meer dan 5% wortelruimt~.

Klasse
dieper dan 7CJ
7 0 - 5 0 cm

cm

5 O - 3 O cm
minder dan 3 0 cm

Kriterium

Waardering
weinig of geen beperking
matige beperking
sterke beperking
zeer sterke beperking

grindigheid en/of stenigheid over de bewortelbare
diepte.

Klasse

ö - 20 vol.%
20

-

35 vol.%

35 -- 50 vol.%

50 vol.%

Waardering

weinig of geen beperking
matige beperking
sterke beperking
zeer sterke beperking.
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4. VOCHTVOORZIFNING.

Een goede groei en nroduktie van banaan
is afhankelijk
van een optim0le vochtvoorziening~ In perioden dat de neerslag
minder groot is dan de ·vochtbehoefte zal het gewas gebruik maken
van de vochtvoorraad van de bodem (~vochtbergend V3rmogen~
hoeveelheid vo:Jr de plant beschikbaar vocht dat tegen de zwaartekracht in, door de bodem wordt vastgehouden x de bewortelingsdiepte). Naarmate de vochtvoorraad van de bodem verder
uitgeput raakt, wordt het vocht minder makkelijk beschikbaar
"
en zullen er vochttekorten optreden, hetgeen gepaard gaat m1t
pro duktiedaling"
De vochtvoorziening wo~dt o"a~ bepaald door :
a~ De neerslag. Hierbij is niet alleen het langjarige gemiddelde
van belang, maar vooral de frequentieverdeling van de neerslag. Hieruit kan nm.l" naast de gemiddelde neerslagverdeling
over het jaar ook worden afgelezen in welke mate de maandelijkse neerslag af ~an wijken van het gemiddelde en hoe
groot de knns is dat dit optreedt.

r. ~e infiltratiecapPciteit

c~

hoeveelheid neerslag die per
ti jd,,eenheid in de bodem kan dringen) en de doorlatendheid
(: de hoeveelheid water die per etmaal door de diverse bodemlagen kan stromen)., Op bodems met een geringe infiltratiecapaciteit en geringe doorlatendheid én op sterk hell endE:bodems zal een aanzienlijk deel van de neerslag over het
bodemoppervlak of vlak daaronder (in de humeuze bovengro,Li,
naar de Kreekdalen of trenzen strom n en dus niet bijdr~g~n
0

vochtvcorra.aà van de bodem" Var. gro,Jt belang hierbiJ
~s ]JK ie neerslagin~ensiteit.
c. De capillaire opstijging(: hoeveelheid water die per dag
vanuit het grondwater via microporiën opstijgt). Tot hoogten
,1_ëi.r,

JE;

van 30 à 70 cm boven het grondwater kan er, bij een voldoende
.·doorlatendheid van de bodem.lagen, sprake zijn van een aanzienlijke vochtleverantie aan de wortels. In vlakke gebieden
kan overwogen worden om in droogte-perioden het water in de
trenzen vast te houden middels stuwen, om zodoende een
voldoend hoog grondwaterniveau, en dus niveau van capillaire opstijging te bewerkstelligen. Ook kan er in dit
verband aan greppelirrigatie
gedacht worden, waarbij
uiteraard de pomp- en andere kosten afgewogen dienen te
worden tegen de te verwachten produktieverhoging.
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d. Het ·vochtbergend vermogen van de oodem, Zoals al aangegeven in par~ 3
is dit mede afhankelijk van de bewortelingsdiepte. Hoe groter deze is, hoe groter het vochtbergend vermogen%
Krit~rium ·:hoeveelheid bodemvoèht (vocht dat met pF-waarden tussen 2.0
en 4.2 wordt vastgehouden) over de bewortelbare diepte.
Waardering: meer dan 150 mm
150 - 1 00 mm

matige beperking

1 00

sterke beperking

- 50 mm

minder dan 50 mm

5.

weinig/geen beperking

zeer sterke beperking.

ZUURSTOFVOORZIENING VOOR DE WORTELS,

Voor een goede groei en produktie van banaan
is het
van belang dat à~ wortels optimaal functioneren, Hierbij is
het noodzakelijk dat de wortels over voldoende zuurstof
beschikken, Dit laatste is afhankelijk van :
a. De grootte van de lucbtc?paciteit van de bodem~ Hieronder
verstaan we dat deel van de bodemvolume dat onder goed
ontwaterde omstandigheden met lucht gevuld is(= pori~n
groter dan 0,03 mm). Volgens de literatuur is voor een goed
functioneren van de wortels een volume-% van tenminste 10
tot 15 % noodzakelijk~ Bodemlagen die door compactie of
door inspoeling sterk zijn verdicht hebben in het algemeen
zeer lage waarden voor de luchtcapaciteit. De beworteling
in deze bodemlagen is dan ook meestal beperkt of zelfs gehe el afwezig.
o. De ontwate~ing • .Slecht doorlatende bodemlagen zullen
waterverzadiging veroorzaken in het bovenliggende oesl
van de bodem, Ook een hoge grondwaterstand zal t.ot ,vater~erzadiginc leiden, Voor de wortels betekent dit ctat zij
iE. opname ·r~w voedingsstoffen en vocht zulJ_en beperKen Jf
zelfs gehc"=<- stanen, hetgeen leidt tot produktiedac.i.Hg.
Wanneer de waterverzadiging van langere duur is kunnen de
worteis gaan rotten en allerlei ziekten gaan vertonen,
Uit de li te ra tuur blijkt dat banaan
absoluut niet tegen \'1cit~
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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 afgeleid uit profielkenmerken (bleke, grijze, fletsgele 1üeuren
binnen 100 cm), de ve12;etatie, het voorkor:en van kawfoetoes,
de topografische positie en de hoogte van de grondwaterstand"
Door de aanleg van een ontwateringssysteem (bedden en trenzen)
aangesloten op een adequaat functionerend systeem van kanale;i
en sluizen/gemalen katl de ontwater:i..a.g verbetert worden"
6.

DE ZUURGRAAD VAN DE BODEM.
~~

De ~H (zuurgraad) is een m~at 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 ~anaan
vindt plaats bij een pH van
5,5 of ho~er.(nH-H 2 o)~ Dit heeft te maken met de volgende
faktoren :
a" Bij een pH beneden 5,5 neemt de oplosbaarheid van mangaa:B--en aluminium verbindingen sterk toe~ Mangaan en aluminium
kunnen dan in toxische (giftige) concentraties in het bodemvocht voorkomen_ Hoe lager de pH, hoe grot.er deze conceht_·atie.s zij:ii, 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 op te
hopen in de wortels, hetgeen weer ongunstig is voor de opname en transport van calcium en fosfaat in de plant. Ook
zal de hoeveelheid beschikbaar calcium, magnesium en fosfaat
in de bodem lager zijn bij hoge alumiumgehalten, hetgeen 1:-'.)t.
gebreksverschijnselen en lagere produkties leidt"
b" Sen lage pH gaat meestal gepaard met een lage waarde voor
ie _:. ": .. c,.-effektief (: hoeveelheid uitwisselbaar (beschikbaar/ Na+K-.·::::aTMg_+H;.Al) en daarmee JilE,t een laag bufferena
vermogen voor kunstmest(~ vermogen van de bodem om door
bemesting toegediende voedingsstoffen vast te houden tegen
uitspoeling).

c" Hoe lager de pH is, hoe geringer de hoeveelheid beschikbaar fosfaat in de bodem is" Bovendien zal bij een lage pH
een aanzienlijk deel van de door 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 de pH op een hogere waarde te
brengen, bij voorkeur 5, 5 tot "J ,.o" Wordt de pH nog verder
verhoogd, dan kunnen er tekorten aan o.a" zink, mangaan,
fosfaat en koper optreden. Boven pH 7,0 neemt de beschikbaar-heid van deze voedingsstoffen namelijk af .. Kriterium :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

4,5

4,9 of 7,6-8,0

sterke beperking

beperking

minder dan 4,5 of meer dan 8,0: zeer sterke beperking

7, VOORZIENING VAN VOEDINGSSTOFFEN.
De voorziening van voedingsstoffen wordt bij

het hoge

niveau van bemesten van dit landgebruik slechts weinig bepaald
door de natuurlijke vruchtbaarheid. Wel

is het bufferende

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

bij de pH van de grond).

dan 1 ,5 meq/100 gram grond :weinig/geen beperki

Waardering : meer
0 , 5 tot

1,5

,,

minder dan 0,5

''

: ma t i g e b e p e r k i n g
:sterke beperking

8. AFWEZIGHEID TOXICITEITEN.
Van banaan

is het bekend dat het een zeer geringe zout-

tolerantie heeft.
Kriterium :E.c. , -gemiddeld over
2 5

Waardering :minder dan 0,5 S/cm
0, 5 -

1

1,0-2,0
meer dan 2,0

''

''

''

:weinig/geen beperking
:matige beperking
:sterke beperking
:zeer sterke beperking

il
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9. STRUKTUURSTABILITEIT.

Bo,iems niet een geringe structuurstabiliteit zJ..Jn gevc,e tig
*~
#
VOO::' compoctie en verslemping, waardoor de groei en pro:juktiE
banaan
negatief beinvlcedt wordt" Bodems met eer;. laai-\
van
)rganisr:n :=:tJf gehalte, een hocg silt (stof) gehalte, 8E-:r, i,1::,g
ijzerger,a1te hebben in het 3.lgemeen een geringe struc"tv.dr.stabiLtteit.
ok speelt· net vc.chtgena1 te in de bovengron:J ee.n
bel :=c"ng:r::i.. j Ke rol. Dit is onder me er afhankelijk van de ne 0 rslag, doorlatendheid van de bodem en de grondwaterstand.
Kleigronden met een lage waarde voor de aluminiumverzadiging,
een hoog stofgehalte of een onvolledige rijping .hebben mee,i,tal
een lage structuurscabilitsit. Het is vooralsnog niet mogelijk
oovens-caande u1. tspraken te kwantificeren, zodat slechts globale
uitspraken gedaan kunnen worden.
Wanneer men denkt aan · mechanisatie, dori
zal men zeker rekening moeten houden met het gevaar van compactie, 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 ~2 de ontginning~
d. Handontginning toepassen (indien mogelijk) of een zo voorzichtig mogelijke machinale ontginning, waarbij de humeuze
bover:grond zoveel mogelijk .:;espaarà wordt" Eenarmige graafmachines verdienen hïerbij de voorkeur boven dozers.
Vanwege net feit dat de meeste bodems in Noord-Suriname van
nature (zeer) arm zijn aan voedingstoffen (uitgezonderd de
schelpri tsen en de klei bodems van de Jonge Kustvlakte), en
vanwege het feit dat een groot deel van d-3 c:anwezige voedingsstoffen zich in de humeuze bovr ngrond bevindt, wordt
aanbevolen de mogelijkheden va~ handont nning te overwegen. De kosten hiervan zijn vrijwel hetzelfde als van
machinale ontginning. Uit proeven iL Peru bleek dat er
op handcntgonnen blokken 1,5 to~ 3 ~eer hogere opbrengsten

•
•
•
•
•
•
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werde:r: behaald,.

;~en :-!C>deel is dat men blijft zitten met

bocmstronke-1 (stobben),

hetgeer. bij m.echanisch oogsten

ee~ radeel Kan zijn.

~ Jersl~mping = het dichtslaan -;an ::ie bovengrond, als gevolg v;:,.r:
net inslaan van regendruppels op een kaa::. bodemoppervlak .. :Ji ·
le~.dt t.ot een sterke afname in de infiltratiecapaciteit en
~0ename van bodemerosie.

~tt)

Ccmpa•:: tiè leidt tot afname van de infil t.ratiecapaci tei t,
i.oorl.:::i:..endheid en he-c. vol--% macro- en :nesoporien~

10. WEERSTAND TEGEN EROSIE.
Van

banaan

is

bekend

dat

het zeer

eros l egevoe lig

is.

Op steile hellingen en/oThellingen met bodems dfe een

lage infiltratiecapaciteit bezitten, zal er bij hoge neerslagintensiteiten oppervlakkige afstroming van water(: overland
flow) plaatsvinden. Hierdoor kunnen bodemmateriaal (met name
de vruchtbare humeuze bovengrond) en indien aanwezig, meststoffen wegspoelen(: bodemerosie), waarbij er meer of minder
diepe geulen in het bodemoppervlak ontstaan. Naast ·de hellingshoek speelt ook de lengte van de helling een belangrijke rol.
Wat banaan
betreft kan gesteld worden dat het slechts
langzaam de bodem bedekt. De mate van !::iodembedekking 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 bodembedekker of
een tweede gewas het gevaar voor bodemerosie sterk verminderen.
Ook kan gedacht worden aan het gefaseerd inplanten van stroken
evenwijdig aan de helling,

11. VRIJHEID VAN VERKAVELING.
-

----

Afhankelijk van het te kiezen bedrijfstype (groot- of
~ieinschalige teelt) zal het van belang zijn om de vorrr. en ie
afmetingen van geschikte bodemeenheden te beoordelen_ Kleine
en/of langgerekte smalle bodemeenheden zullen bij grootschalige
teel ten beper,üngen opleveren. Ook het feit of de bodems sJ ·,cc,r

Appendix 1

3-anzienli>::.c oppervlakken

of meer homogeen

Zanderij plateaus) of JUi

te

en

jn (bi"'

jn (

jv.

sse-

ling ritE,ec en zwinnen in ritsenbuulels va.n de Jonle Ku.st,v!

te·

.speelt een belangrij);::e ·rol oij de beooraeling van de s~schikt.neid voor grootschalige ~eelten.

12. HET VASTSTELLEN VAN DE LANDGESCHIKTHEIDSKLASSE.
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 teelten op
d e z e 1 f d,e b o d e ms ,
ken te doen.

i s he t

s 1e c h t

mo g e 1 i j k k wa 1 i t a t i e v e u i t s p r a -

De geschiktheidsklassen hebben hierbjj de volgende

betekenis
Goed geschikt

- Het

is

te verwachten dat goede produkties worden

gehaald, ook op de lange termijn.
Matig ~eschikt

- De produktieverwachtingen 1 iggen

kosten o~ tot èen goede produktie te komen
wordt echter

(bodemkundig)

bodemeenheid

1n gebruik te nemen.

Weinig geschikt -

1 iggen hoger.

Het

verantwoord geacht de betreffende

De produktieverwachtingen zijn

risico's Groot.

lager of de

laag en of de

Produktieverhoging wordt mogelijk geacht door

landverbetering of verbeterde technieken.

Voor_lopig ongeschikt - Het
het beschouwde
echte r

n i et

land komt nu niet

landgebruikstype.

o n mo g e

1 i j k g e a c ht

bij

Betere perspectieven worden
i ng r i j pe n d e

of bij een verandering

maatregelen

in aanmerking voor

1a n d v e r be t e r i n g s -

in de kosten-baten ver-

houding.
Permanent ongeschikt het

Het

land komt niet

in aanmerking voor

landoebruik~type.

Het vasts te' len van de geschiktheidsklasse geschiedt op de
vo

l gen de '" : _i ze

zijn

i n d i en

er we i n i g of geen be per. k i n gen aan we z i g

leidt dit tot de klasse goed geschikt.

meer matige beperkingen zijn
schikt.

Drie

k_

1 3 s s E:

,-1 e

r·. · c

leidt dit tot de

of meer matige beperkingen

weinig J~schikt.

indien er een of
klasse matig ge-

leiden tot de klasse

Een of meer sterke beperkingen

qe s c h i k t

et c .

leidt tot de
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GLOSSARIUM
ALUMINIUMVERZADIGING

_h_o_e_v_e_e_l_h_e_i_d_v_e_r_w,,..i_·s_s_e_l_b_a.,.,a_r__.g....e_b_o_n_d_e_n_A_l____ X 10O%
Som verwisselbaar Al+ H + K + Ca + Mg + Na

BESCHIKBAAR BODEMVOCHT= aantal mm's vocht dat in de bodem wordt vastgehouden
tegen de zwaartekracht en dat beschikbaar is voor de plant= vochtcapaciteit
x bewortelingsdiepte.
BUFFEREND VERMOGEN VOOR KUNSTMEST= C.E.C. - effektief = som Na+K+Ca+Mg+Al+H die
verwisselbaar gebonden is aan het adsorptiecomplex = maat voor de hoeveelheid
meststoffen die door de bodemdeeltjes kunnen worden vastgehouden en zodoende
behoed kunnen worden voor uitspoeling.
COMPACTIE = compactie treedt op wanneer de door een voertuig, machine, dierenpoot
2
of mensen· uitgeoefende druk (per cm) groter is dan de interne weerstand van
de bodem ter plaatse. Deze interne weerstand wordt ook wel aangeduid met
struktuurstabiliteit (zie aldaar). Compactie leidt tot een afname van de hoeveelheid macro-, mesoporign, de wortelruimte, de luchtcapaciteit en de doorlatendheid en tot een toename van de mechanische weerstand tegen doorworteling.
DEPRESSIE= een alzijdig gesloten laagte.
DOORLATENDHElD = de hoeveelheid water die per etmaal een standaard doorsnede van
de bodem passeert Cm/etmaal). Bepaling kan zowel in het veld (stijgbuis- en
omgekeerde boorgatenmethode) als in het laboratorium geschieden. Dit is dus
een interne eigenschap van het bodemprofiel. Slecht doorlatende lagen in het
bodemprofiel kunnen leiden tot waterstagnatie (schijngrondwaterspiegel).
EROSIE= het losmaken, opnemen en wegvoeren van aardkorstmateriaal door een bewegend medium (bijv. water).
EROSIEGEUL

In de laatste ijstijd werd Suriname gekenmerkt door een droger

klimaat, met een schaarsere vegetatie (savanne) en daardoor eert sterke oppervlakkige afspoeling. Dit heeft er toe geleid dat er brede en diepe erosie0.t:1•

geulen in het landschap van de Oude Kustvlakte gevormd werden.
FLANK= helling
HOOGTELIJN= denkbeeldige lijn die punten van gelijke hoogte met elkaar verbindt.
HUMEUZE BOVENGROND= bovenste dm's van de bodem die duidelijk donker gekleurd
zijn door de aanwezigheid van humus (zwart-bruine organische substantie waarin
zich geen herkenbare plante- en/of dierenresten aanwezig zijn; ontstaan door
microbacterigle omzetting van herkenbare organische stof).
IJSTIJD= glaciaal= in N-Amerika, Europa en Noord Azig opgetreden koudere periode
met sterke uitbreiding van gletsjers en ijskappen. In Suriname en andere
tropische gebieden overeenkomend met -en droger periode (savanneklimaat)
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INDRINC INGSWEERSTAND = de weerstand• die een metalen pen on rvindt wannee.r deze
2
waarde berekent dat de
in de bodem wordt geduwd. (kg/cm ). Een
wortels veel weerstand ondervinden. Meting m.b.v. penetrometer.
KAWFOETOES = enkele dm's hoge en brede bulten, die aangetroffen worden op de
overgang van hogere, drogere terreindelen naar zwampen en karakteristiek
zijn voor plaatsen waar in de regentijden een waterlaag van enkele dm's op
hel terrein staat. In dergelijke perioden zullen de b-.)demdieren (wormen, etc.)
naar de wat hogere plekken in het terrein vluchten, wa~rbij ze deze met hun
Loph

en.

uitwerpselen_L Aangezien kawfoetoes ook op plaatsen zonder menselijke invloed
worden aangetroffen (bijv. Sipaliwini savanne) duidt erop dat koeien weinig of
niet met het ontstaan van dit microrelH!f te maken hebben.
LANDSCHAP= Een gebied dat door zijn specifieke geologische gesteldheid morfologisch een eenheid vormt, welke gekenmerkt wordt door een specifieke gesteente-samenstelling, en een variatie in bodem en veg tatie, welke typisch
is voor dit gebied.
LUCHTCAPACITEIT = vol.% porign groter dan 0,03 mm, overeenkomend met het trajekt
tussen pF: 0 en 2,0. Wanneer na een periode van de regen de bodem "uitgelekt"
is (overtollig water naar het grondwater), zullen de grotere porign (groter
dan 0,03 mm= macro+ mesoporign) met lucht gevuld zijn. De bodem is dan op
veldcapaciteit.
MARIENE AFZETTINGEN= afzettingen door de zee.
N.S.P. = Normaal Surinaams Peil= gemiddelde wàterstand in de monding van de
Suriname rivier.
PEGASSE = Akkumulatie van afgestorven plantenresten op de bodem van zwampen,
veroorzaakt door de sterk vertraagde omzetting (minera].isatie) van organische
stof onder water (zuurstofgebrek). Samengeperste pegas,:,.• wordt aangeduid met
veen.

+ = maat voor de hoeveelheid zuur die de bodem bevat.
pH= zuurgraad= -log (H)
Een lage pH betekent een zure bodem.
RIJPING= Wanneer klei

(en ook veen) wordt afgezet is het waterrijk en slap

(= ongerijpt). Door wateronttrekking (verdamping, ontwotering) zal het sediment compacter en steviger worden en bijgaanbaar worden voor mens, dier en
machine. De volgende rijpingsklassen worden onderscheiden: bijna ongerijpt,
half gerijpt, bijna gerijpt en gerijpt,
STRUKTUURSTABILITEIT = mate van weerstand van de bodemstruktuurelementen tegen
deformatie. Een hoog vocht-%, silt-% en een laag ijzer--%, klei-% en kalk-%
alsmede voor kleigronden een lage waarde voor de aluminiumverzadiging gaan
gepaard met een geringe struktuurstabiliteit.
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T.E.B. = hoeveelheid Na+K+Ca+Mg die verwisselbaar aan het adsorptiecomplex gebonden zitten= maat voor de hoeveelheid die voedingsstoffen die de bodem
bevat.
VERSLEMPING = het dichtslaan van de bovengrond, als gevolg van het inslaan van
de regendruppels op een kaal bodemoppervlak waardoor de struktuurelementen
(brokjes bodennnateriaal) uiteenvallen. Dit leidt tot een sterke afname van
de infiltratiecapaciteit en daardoor tot een toename van de kans op bodemerosie.
VERWEERBARE MINERALEN= mineralen die, indien aanwezig aan of nabij het aardoppervlak instabiel zullen worden en daardoor zullen oplossen en/of omgevormd
worden tot nieuwe mineralen.
VOCHTCAPACITEIT = vol.% porign tussen 0,03 en 0,0002 mm grootte, overeenkomend
met pF 2,0 - 4,2. Deze microporign zijn in staat om vocht vast te houden
tegen de zwaartekracht in. Tevens is het vocht opneembaar voor de plantenwortels.
WORTELRUIMTE

vol.% porign groter dan 0,18 mm= macroporign.

.....
Bijlage 1. Gedeelte semi-detail bodemkaart kaartblad 13
(Noordam en Schellekens , 1988)

b

l : 40 . 000

Legenda
- - - - ~ • Jonge Kustvlakte (O - 4 m + NSP)

(eenheden

Kr, Kz en Mp)

Oude Kustvlakte (1 - 7 m + NSP)
L Lelydorp of Oude Ritsenlandschap

,_____.I Lr

(.5 -

Ritsen
7 m + NSP)

(matig goed tot onvolkomen gedraineerd (lemig) zeer
fijn zand;

~I

Onvolkomen tot slecht gedraineerde gr1Js en/of gebleekt
j·
·
Lp
Platen
._________, (4 -5 ,5 m + NSP) zeer fijn zand, vaak op zandige (zware) leem; plaatdelijk met een humus-ijzer inspoelingsbank op± 80 cm
diepte.
Zeer slecht gedraineerd zeer fijn zand op zandige leem
tot zandige klei, lokaal met een gebleekte en/of grijze
(1,5-4 ,0 m + NSP) bovengrond .
.___ ___,! Lg

Opgevulde (Zeer) slecht gedraineerde bijna ongerijpte tot half
gerijpte (venige)(stof) klei met een pegassedek
Erosie(plaatselijk> 40 cm): mogelijk potentigle kattekleien .
geulen
(O ,5-1,5 m + NSP)

lLB.: Voor een gedetail~erde omschrijving van de diverse bodemeenheden (Lrl, Lr2,etc.)

wordt verwezen naar Noordam en Schellekens (1988)

BIJLAGE 5

TEXTUURDRIEHOEK.

Werkwijze

van een bodemmonster worden de gewichts-% zand

(materiaal

tussen 2 en 0,05 mm), stof (materiaal

en 0,002 mm) en klei

(materiaal

kleiner dan 0,002 mm)

De som van deze percentages, bedraagt 100 %.
textµurdriehoek kunnen we nu aflezen
{bjJ~: zware leem)

tussen 0,05
bepaald

Met behulp van de

in welke textuurklasse

het betreffende bodemmonster valt.

BIJLAGE

ORit.SSOORT, GRONDSOORT .EN WATERHUISHOUDING

De voorkeursgebieden ziJn gearceerd,
d~ tolerantiegebieden gestippeld
Grondsoort

zwaar

licht

>
UITSLUITEND VOOR BEWEIDING
BESCHUITGRAS

COEBI TIGRAS
LOEKOE...~TOE
"STAR GRAS$fl
TANNERGRAS

TIBITIGRAS
\VATERPANGOLA

VOOR nE'WEIDING fu~ ALS .î'iIJGR,\.:;

CONGCGRAS 31.J 3~,':EIDI!-iG
CONGûGrU..S b.LS SNIJGfil.S

GAMBAGRAS BIJ BE')1EI DING
GAMBA.GRAS ALS SNIJGRAS

GU:iNEAGRAS BIJ BEWEIDING
GUHfEAGRAS ALS SNIJGRAS
PAARDEGRAS BIJ BEWEIDING
PAA.RDEGRAS ALS SNIJGRAS
SCHAPEGRAS BIJ BEWEIDING
SCHAPEGRAS ALS SNIJGfütS

_l}ITSLUITEND ALS SNIJGRAS
GUA Tw1A LAG RAS

PAR.J..G RAS

klei

leem

z.and

Vocht in de bodem.
verzadigd
droog
veel

matig

weinig

BIJLAGE
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Beschuitg

b

s (Axonop s comnressus)

Inheemse bladrijke zodevormer" Komt voor op vochtige doch
goed doorlatende gronden, die rijk zijn aan organisch
materiaal" Kan uitstekend tegen standbeweiding, doch bezit
matige grasproductie. Wordt ook veel als gazongras gebruikt.
Dierproductie redelijk.

Coebi tigras (Brachiaria

sp,/ 299498)

Geïmporteerde bladrijke zodevormer voor de goed doorlatende
zandgronden, met name in de oude kustvlakte en het binnenland"
Kan goed tegen droogte en standbeweiding en levert een matige
grasproductie. Vindt veel toepassing op de zure binnenlandse
gronden" Dierproductie redelijk.'
Loe oen~oe (Iscnaemum timorense)

Geïmporteerd weidegras voor vochtig en drassig terrein. Groeit
uitsi;ekend op leem- en kleigronden en is daar baast niet uit
~e roeien. Kan uitstekend tegen beweiding. Vooral op kleigrond
wordt dii; gras, indien in een oud si;adium, minder vlot gegeten"
Geeft een goede grasopbrengst, doch matige dierproductie.
"'Star grass" (C:ynodon nlemfuensis)
Geïmporteerd weidegras met een redelijke productie. Geschikt
voor goed ontwaterde zand- en leemgronden met voldoende vruchtoaarheid. Is goed bestand tegen beweiding, doch vergt goede
verzorging.
Tannergras (Brachiaria radicans)
Groeit agressief en sluit goed. Kan een goede vervanger zijn
voor loekoentoe, doch de voederwaarde lijkt nog lager. Kan
rode urine veroorzaken tengevolge van afscheiding van rode
kleurstof in de urine. Levert goede grasopbrengst, doch zeer
matige dierproductie.
Tibitigras (Brachiaria humidicola)
Geïmporteerd weidegras voor goed ontwaterde zand- en leemgronden,
ook de arme zure gronden in het binnenland" Is tot nu toe op
beperkte schaal-gebruikt (o.a. on het veebedrijf Tibiti) en levert

BIJLAGE
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redelijke productie. Vormt een dicht gesloten grasmat waar
vrijwel geen onkruid tussenkomt.
Waterpangola (Digitaria swazilandensis)
Geïmporteerde pangolasoort en goed weidegras voor de zandige
leem- en lemige zandgronden, mits niet te droog. Groeit minder
agressief maar kan uitstekend tegen beweiding. Kan ~goed tegen
wateroverlast doch produceert dan weinig. Levert matige grasproductie en redelijke dierproductie.
Congogras (Brachiaria ruziziensis)
Geïmporteerde voedzame grassoort met matige u.itlopervormingo
Kan slecht tegen droogte en wateroverlast, en vereist zandige
grond rijk aan organisch materiaal. Kan redelijk tegen beweiding
en geeft een redeliJke graspruductie" Dierproductie redelijk.
Gambagras (Androuogon gayanus)
Geïmporteerde pollenvormer die ca. î 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 snelie nergroei" Gescnikt voor onze arme
zure goe';i ontwaterde zandgronden.1

Guineagras (Pa.nicum maximum)
Geïmporteerde Dollenvormer 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.
Mag niet worden verward met de in het kustgebied voorkomende
varië"teit van d1::ze soort, we..1.ke als weide- en snijgras weinig
waarde heeft"
f-"'aardegras (Echinochloa polysta.chya)
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 }{:an slechts voorzichtige
beweiding doors-r,aan" Geeft ·een redelijke à.ierproductie"

BIJLAGJ.:,
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Schapegras (Brachiaria decumbens)

Geïmporteerd weidegras dat weinig uitlopers vonnt. Is momenteel
het beste gras voor de hoog gelegen zandige gronden. Groeit
agressief en kan redelijk tegen beweiding. Geeft een goede
grasopbrengst en redel:i jke dierproductie bij bemesting.' Indien
niet wordt bemest is de dierproductie matig.
Guatemalagra.s 2 ook wel hondura.sgras genoemd (Tripsacum laxum.)
Geïmporteerd snijgras dat in pollen groeit op de lichtere
grondsoorten met een redelijke vochtvoorziening, ook op de
annere gronden® Geeft een ma.tige gra.sopbrengst en redelijke
dierproductie.

Olifantsgr s (Pennisetum pu pureum}

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 dierprodu.ctie"
·Paragras (Brachiaria uu.rpu.rascens)
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 s1.,encil vermelde infonnatie is ontleend. aan een nog
te verschi.,jnen '1rti.kel va.n H;G" Alvares in ELIJ0.RA.OO.

Hoofc:&.:':."'.eli::2g O:nè'.erzoek., Afzet en Verwerking

Afdeling I~ontakten met de Voorlichting
1

Herzien met r:iedewer=·:i::c; van de :::.esbetreff'ende disoip1ines
(11evr .. =r" C., .2:°'.::::'"Uiniger, fe·bruari 19S•tJ·i'::;!~i>· ·

:z:rï.."i. ..............
b ZOETE
CASSA1:r.J:G
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=n Curiname worè'.t ongeve0r 450 ha cassave gep1ant, waarvan naar

•

•

schatting ongeveer de helft zoete c~ssave. De lmólopbrengst varieert
Vcl.l2

+ 3 • 15 iïon verse k:nollen per hectare.

Dit zou ec~ter OL~er oytimale omstandigheden het dubbele ku.:.."'"l..~en zijn.
,,-,,

In c~e praktijl: vindt bi,:::.:.a geen vruobtwisselihg plaats, hetgeen

eoh ter 1.rel aa~ te raden is" Voorbeelden van gewassen waarmee dit goed

mogelijk is zijn o"e. pesiesoorte~ en o~er"
Ji:r zijn veel variëteiten zoete cassave, waaronder de zeer vro~·g rijpe=iè.e
3otrotiki, maar het r1eent i:·rorde:i 11angi en Va1enoia gep1ant. ·

Cassave kan zowel op za.."").d- a1s op kleigronden worden ...........................
,,g__~!a.A t.•. ._.
Op k1ei hee'f't:'men echter snel. problJ;;1men l:>ij_}:l.~:t oqzsten: de ·1010,llen
_.

.

.

· ,,_:.

·,_4 ,,

.~e ..~·..GO

.,~,:.-,,'(•,.-1·

.:;.,a.~i0"1C~'

brel::en 'à!'~> Ook- treedt op--1::lei i:: de reg.e:p.t,:ljdt f~f~~r r~,;~

·

de casnaveknol.len op, dan op ,pandgr.ond.,

,

.:. D~ bedbreed te waarop cassave· ge:,lar;. t:•

,,, :

:_ : .. : . · .•.-

.

·

V&"'l:•.

,

~Q;d·t; ·~;-~~,i.is:elf!.!:~·~. ·.

(3-.lOm, afb.a.."'i.l::elijk va!l de :~oogteligging van

\~;t

te'~re~) ~·

..

De trenzen worden 50 c~ breed e~ JO - 50 cm diep gemaakt.

Cassave moet word.en ge::;;la..."1.t il'l goeèl.. losgemaakte grond.·
:)i t ::a:.-:.. ::1.et d.e· :J.a."1.c1- 6 ebeure:::. (vorken)., maar ook mechanisch,;
..

De g::-o:::.c~ wordt geploegd. e::: l week later gefreesd, of' 2 ~. .'.3 maal gef'reesè..
'.::an cave ka::: het bent o::::, rug,::;e::i worc"'.e::. ge teel.cl; dit vergemal:,.kel.ij!:t
c".o oo::;at" ::Je afstff:::.c: tusaer.. de r-..:g:;en io af'ha:ri"k:elijl: van de vruc:1.tbne.r:-:.0.:.
v2.::.::. :ie ';:)oc:e:::1 e::: het eve:;:i"b..,1.ele gebr..1ik van een kleine tweewielige,

trç..c cor L:. d.e aa=.~:,la::.:.. t

en varieo:.~t van .±, 70 - 100 cm_.

-

2 -

.
Al.s 9la.."1. tma teriaal wor-:~el'l s te!:::e:::i va::: di:::::.:e, goed verhot.-:. te o -::;engelo

De ste::lengte is m0e::1to.l 20 ...30

Cm@.

i3;r moeten ee:J. voldoe:-:d. 22::tal (oinim<.1.al. 3) gezonde ogen a~we_zig
zijn.
"' ..
.
~

/

:-:et gebl"Uik van stekken· va."'1. gel.;i.jke di1::te geef't een u..~if'orme aro:i.pl;';l.."l t, di.e
die ~ooi gesloten wordt,

\,.

·,

\l

i-.

' \

\

";

'~--

\

--------- ---

,..

De pl.anta:fstanà. voor caosave ia 60 d 70 cm in de=rïj en 60•·100
tussen de r.ijen (ruggen)• De stekl:a.""2 worden

. of' een b"e,ill~. schuin in de grond gestoken•·

'

om

5 ,.,..7 ;:cm dïep~,j:reêhtop. ··
, ,; .·:.-: Jo,c.:~ev~n::;·

==et verdient aa..'1.bevel.i:::.g, de stekl::en v~~ hèt 'p1antezf ·aan ~të··~ten •
•·

.

.3

3

Tegenwoor::!_ig wor:--t oo::

~J•'.)l

i:;.--: ?,

rijen nanst el.kaar

ge:':)lant,Wé'.12rbij

tusoo::1 è'..o c"lubbeï..o ri~·cc:. 00:-.,_ r-c.-.icte va..i.-: O!:_geveer 1½ m ope:1. blijft"

0e::.e me t1-ioc10 :-ieeft als voor:·· eler.., fü:i t voor de cassave meer licht

-:.:io.Jci:H::baar komt én tevc:i.-is cie boder:: door è.e pesie verrijkt ·wordt met
stikstof', die weer sa::-:. :~e caso21ve te:;:i goed.e komt"
=-~ndie:: in

6~n

rij la:':lgo c~é ra:::c1 va.7. een bed geplant- w~rdt" la:in

1::.at plantverband iets nauwer zijn (tot

:t:

4,5 cm).

Let op: Do stel::1ce:i ;nooto:i r.10t de onderl::a:.:ë.t in de grond worden,. gestolze:-1,
a:ièers groeie:i ::::;e wel, óa2tr gever: weinig lénollen.

lîa ~~fr. ~, twee ,rel::er... ,rorc'. t- de aanpla._"1.t gecontroleerd .op ui tval:'._e~c

C)e be□ ?G til'-:; is 2r.èff.:-_::el:f_jk vnn :ie vrucl--: tbaarheid van ·ê.19 grond.

✓oor ar:;:e za:'lc~g:roYJ.c~ ~-~c'~-~- :::.,_ese ~;eo ·'.:;::::l.:.,_ ,rorc"'.eü op 600 kg

IJZ:. {l..5-l.:5-l.,51/ha,

r22ro:i. ~ -:.:et va:.~. beJ_a:::,.g io c:::t7::-a' :·~.nli-ber:i.osting · toe· te ::;;ass;èn ·-::i.::.:.::ar ra to

i-::::

-.re.:-:.
0:::1

=r_ 0/~:.2... ::::o -:,elft wordt

de ::-oc t

2
hree

:::1aic:c160:.1.

la ter.

14 d.age:n na het pl.ante:1: gegeven

foor kleigrond geldt t-wee...;derc~.e va:n

;::iove:-:. .:;e~:~oo;-.-:.:::;.e ~-:.oeveeE--:.eid" 7oor r.m::igc~elijke " ( ==niet eerc:er be~:Jla:-:te :·

:frees en/of aanaardpl.oeg) gebeuren.
'Ta 2

•·

1
i::l.

3 ....,,,.,
<>
•
-.,:a:::. uiec.::i:::.
•
•• ,.::.ca:nc,e:.:.

~.-_c,c:-::.i:;.-:.:::12]_ of' r:w t

d.e

. , "'
:10 6=._,;.;,2,.,_..,

'·
· ·
" t er nie
· t mee r
noa.ig
ZJ.J:P.,
eca

tj8.:::,, i. v.1:1. ka::.s op wortelbeschadiging,.

.. n :::~e 2n:-:.~::,lant ::a::-~ ·JTel gespote:-: worc.,_èn 1,.1et para:quat (4 cc/1 :w~ter:.

7
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1,. ?}?.!!.,,G_2!,:,Y.~.,;.~-½fiy.~·; 2:a ci.~o:-Jhöbia br2siliënsis.

:~ieren wor~e~ 1,·n
•. -_ ~ot~ ~i~ct
Rf'P=~eL
·oia·-~..1..·1
CL
0'-"'-'
'-'f ~~~rdoor
,y<::c<CL
'.
0.bCL
en 011.tst::ian.
:;it zij:i la.:-:.gr,-rer:-:i.ge :.:.itsteeksels van 10 - 1.5 mm, aan de bover. .ka:::t
V

-vo.::-_ : .. et blad.,

0,.

·~s c_::;i:_'-::. •?G:~st 6·:z'oe;'l en later rood van-lcleur ..

::-:ieri:a or!.hri=:=.:c~:.o:." :zie:-: 2Ii1D 1-:lc:;.ne, o:ranje 1ar:Fjes ..
·:.,, volwasse:1. r.1ug is evc:-:eer:.s 2 mm klein en oranje.,

~)c" .se~'1ade

:::.•;::::-~

~~o

blade:re:::-1 is meestal zeer gering en bovendien

2. ~- i j ls taartru-1:::; : Er:y-r..x;.i s
• _,,. --

..

.. . . '"! - · - - - ,,._

el.lo"

-1.. .... -·

De jonge r:rx:.e:-1 s:_j,:: groe::1

va.._..,_

l:leur, maar in het laatste

1arvestadit;.::, wors~e=- se grijsbrt:.in" Ze k'..t."1...'1.en. ongeveer 8 cm lang
1-rorde:::--::.., Op :.,et ac~-:te:::--lijf nebbe:: ze een klein staartje"

De rupsen vreten de bladeren ~aa1, maar. 1aten de hoofdnerf st~an"

Ze verpopyen in ee~ brui~e cocon, tussen afgevallen bladeren
op de grond.
De vlinders zij::-. r.ca tbruil-;.e motten, l~ ... 5 cm groot en v1iegen
a11een s 1 nac"t:ts" De eieren zijn groen en worden af'zonderl.ijk
afgezet, aa~ ~o ½ove~zijde va~ ~et blad"
:=cstrijdL-:gz :;:;el~' er: noodzal:elij?:::,. Zowel rupsen als eiere1c. worden

door natuurli_:; 1.ce vijanden beotre5_e:-:. (parasieten, roof\1espen) •
De aan.plant "::ere telt zich snel van de bladvraa t

en de rupsen

::ur.:..::e:.--:: i:-"" klei::-:.e z,a:::kla::J.ti:::ge::2 eet de hand verzamel.tl en daarna
ver:2i otigd ~,rordo::_.

J ~.'='02I::>0or~:.er ~ Lor-~6-:,ae::i c::alybea
ITeosiE)a ~-:,_ig:.~ocaerv.1a
:Je d_o :e::. ~,rorë.e::. :L

c~o top va."' de pla..,. t afgezet" De jonge larf jes

. , -. _ ~.ri tts -'.;o·c '.; ,; - tgo~:..o, pootloze vliegemaden,

4 - 5

mr.~ lruê.g,.

.··e top v2t::. de stengel, wa.2,rbij het groeipunt
Yer:-i:.etig:::~ ,,ror~-_-'.;.
-.';

":8.:~-

}-_._-y::;i~ l:o:Jt een .melkachtig sap n2ar bL:ite:::.ï.,

tie l·-·_c--_'; r:é]::~:_:·:·'."_-_t e::-.c brui:."lzwc1rt wordt,.

.Ln drie ·wetce:n zij:.-_ c.'.e =.aC:lon v.olgroeid e!l verpoppen zich in de gronc'..

5 ::.,:., grote vliegjes o

=-=ierui t 1-:o:-::.e::-:.

3e::d:;rijc7.il1.gg ::2iet :nooc'.s21:elijl::,

AangetaD te toppe::_

ten::::dj pas-geplante stel::.::er.. in

r:;:;c::::~~ ~'.e:::: en ver,:lietigen, om herin'f'eotie te

voorl:or:::,er-'-•.
L1-.

]._r_a.a_gpkr~n: At ta c"èphalo te s
·

Atta se:xc:.eno

r1oodbruine eieren, i:::-.c g:root,.-:;e variërend van 5 tot 13

mr:i,

c1io vooral s 1 nc)c1.:L:::; o:--:. ir: de vroege morgen, maar ook wel O:?
rogenac~""ltige c~age:r:. cictief zij:n. Dan treklr.:en grote lege::-a miere:::. uit,
k:.:.""J.i:ï_,pen stu.1::jes blac~ af vaE allerlei· bonen en struil:e:-:-: - en. dragen deze

r,_a<1.r -_-:et nest. Eet :-;__est wordt o:--:.dergronds uitgegrave:-: ..
I..

cephalotes

1

die L-,

c"'.0

kustvlakte voorkomt, T..-rerpt daarbij grote,

ron.de hope:c.-:,_ op 1 va.2.l': o::::.~:'.er bo::~en of s truil-::en.
J. •

~

exdens :-:1.aa~':t :-.co te!"l als kleine vul.kaantjes, met sc:--.ierpe

ra~1.den. Deze ,-10rc:.e::::. il:. het binn.enl.and, meestal in het open veld _

go-,;-onden., :,BE:: ~ec t ~""'.2of't verschill.ende uitgangen waaruit bij·

-.rersto:::-i:::.cg de grote soldaten l::omen, die stevig
kur1..~en. bijten"
.
,~ i&&-~ :-:.acht :·.c..1:.:.::-_e:-: 00:-:. aar:.tal caosave-pl.anten gemal:l::elijl: worden
.

.

==ec trijé'.i::..g~ IT eo ten o:)o:)o::-en door c:e looppaden te volgen,.
8 trooi een lol::o tof op è'.e looppac'.en bij de nestinga:::.gen

(î~irex--•lol:stof, o,~5 ~roor a:fc~ol=l::en"

l

l:g/neot).; De korrels bij regenachtig

Co~': :.~2,r:. 1-:et :r:co t · oot de swing:fog worden uitgerookt g

::::e,~~ oen 5 sel van dieo,3lolie eh Dield.rin JO% e·.c. in verhouc1.ing 2

~

1

,rorè'.t .i:n het swi:'.lgf'ogapp::i.raat verneveld" De rook wordt in het
neot geblaze:::i, vlc1:ërva=. alle uitgangen op -twee na zijn dichtgem8akt"

De be:-:a:ë.deli:c~g io ~::~~o..:.r -,,c!:--:.:-:.0er de rook uit de tweede opening
naar buiten ~act.

5, _Eij-1:.eng IfononycI"l.elJ_uo tanà.joa
Tetranyc:-:us è:!.rticae
o:1onychellus is eo:.:. l::.:.ei::~0 groene oij t

( 0,2

0,4mm), die zioh aan

de onderzijde van ~e bladeren, vooral l.a.~gs de nerven, ophoudt.
r.:.'e:J.anycl-:-.us is ee:.-: ro:::~e

( oo,w oo!r ,rel groene)

spint~ijt -

(o,.J - 0,5

die spL-:seldrac,en spint, vooral aan de onderzijde van wat oudere
'Jlac'eren" 3eic~e soo:rte:-:. veroorzal:en bJ.J grote aan tal.le:::. gele pu.t---i t j GO
o:ç, ,~e bla,-::1.ere.-, c'ie ~:i tgroeien tot gele vlekjes"

6

bladeren grooio~

~l □

door

gevolg var: zware aantas

zelc-.e~-c_ ,,a.:.,.leio.L-:5; tot inzrijper:, or;ida t c:eze bij de eerste regens

..

va..-:i.ze1f met 1-:.et

in.va1T

st

s

clie z-~,ic:e~:c. sa:: c".e

s
ba □

lagen van witte schildlu~zen voor,

t" ~~ierdoor wordt de k 'tlol
...
vorr.1ir..g vertrac-.gc:.

en de pla~ten blijve~ klei~ .. De ac~a~e treedt echter ~ee~tal pas
op tegen de

oogst. 3 tcl:.I~en van aangetaste

loper...

slec:-:t uit"

:3es trijdinz~ ::::ns:pec t00:c de Jo:ige s tekl:en goed, voordat men gaat
planten en gooi alJ.e c:,2:.:.gotuste stekl:en weg of' dip deze gedurende

.,

enkele m.inuten in ee:c.-: insecticiclebadz
l'~ala thion

J

'

ec

5cc/l

G-usa t~:ior.-.

/,)

ec

3·cc/l water

v"t" 3 dagen
v.t" 21 da.gen

0umi t::ion 501/~ ec

5cc/1 water

v"t" 10dagen

1T .:J. G12oat::io:r:.

i□

uater

vZJ.::. :'e::30 l-;_et :~:e<:3Gt giftige dus gevaar1ijkste mic~è.el. •

•
'

elè.e:;.-,_ noodzakelijk, zeker niet wanneer men

~et is ,,rel -r,:._ :Jo].~::_-~g, vruc:}tv-Jisoeling toe te J.Jaooen.
vr,.'.c'~,b:rio::.e1-L·.-- :-,,e-:; Crotalaria (2-3 oaanden) 1,rorc'.t

'~1 tjes~po:::mlatie L: ,.e

boc:e □

oterk: onderdrul:t,

terwijl deze
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Pr,a ty;l.en_cp!-1~ ••~ychuA
Gchade door dit aaltje

en andere Pratylenchus ssp" is

in

het buitenl.and wel aangetoo:1.d, naar in Suriname nog niet.
==et in mogelijk dat de hier geteelde caooave-cultivars min of' meer
re sis ter.. t

zijn, maar 1rre 0oete:r: de· mogelijkheid

va.."l sc~1.ade door

~~'rutylenchus ssp_.. niet uitsluiten,.
foor

□ eer

inforn1atie ~'J.ieromtrer..t kunt U terecht '.:>ij het Landbouw•

"

proei'station.

Eet tijdstip var. de oogst is af'hanl~el.ijk van het doel., ·waarvoor oen
::.e cacs21ve wil georuil:en" C.2.ccave is rijp na. 8 ~ 9 maa..-iden.,

~:c lcool:t dan zacl'J. t

en l:an voor di:rekte consumptie 1r1orden" gebruikt.

=~et zetr:.10el.gehalte nee□ t ec!-:lter toe tot

±.

foor c:e zetmeel.fabrikage worc~t c~col::;::iesna 12 ..,.

l.4 maanden,.

14 maanden geoogst"

:Jescbadiging va1;. de knolle:.--:. bij het oogsten moet -worden

voorko□ en,

or.:ida t beschadigd.c knolle~:i veel snel.11er bederven.
:)e cacoave ~oet lief'st dezelfde dng verkocht worden, omdat ook
onbeoehadigd.e knollen niet l.ar..g houd.baar zijn"

MINISTERIE VAN LANDBOUVv, VEETEELT EN VISSERIJ
(Afdeling Agrarische Informatie)

INFORMATIEPAKKET VOOR DE VOORLICHTING OVER MESTSTOFFEN
~ê:;mengesteld met informatie .van het Landbouwproefstation en de
pamfletten v.d" voorlichting nr. 5 en 46, door Mevr" Ir. C" Kruiniger
december 1982.
Inleiding
Voor een goede groei en vruchtdracht is het noodzakelijk, dat planten voldoende voedsel krijgen.
Daarvoor zijn verschillende meststoffen in gebruikt, n®l® kunstmest,
koemest, kippemest en compost"
De waarde van deze meststoffen looptsterk uiteen"
Om een goede keuze uit de Wil3chillende meststoffen te maken, is het dus
nuttig iets meer over de voeding van de plant en de samenstelling
van de mest te weten.
De voornaamste voedingselementen die de plant nodig heeft en dikwijls
via de bemesting moet verkrijgen, zijn.stikstof (N), fosfor (P),
kalium (K) eh Magnesium (Mg) ..
De plant neemt deze echte.r op in een andere vorm, die ·:we
aangegeven
~-- ... . ..
.
met N, P205, K20 en MgO. Veelal wordt de Engelse benaming vermeld:
Nitrogen, Phosporic acid, Potash en Magnesia~
Verder is er nog een element erg belangrijk, n.l. zwav~l_(S), waarvan de voedingseenheid SO of S03 is. Er zijn gronden, waarin gebrek
aan zwavel kan optreden, zo<iat er dan zwavelhoudende(= Sulfaathoudende) meststoffen moeten worden gebruikt. Dit laatste kan vooral belangrijk zijn, indien alleen met kunstm~st wordt gewerkt.
Als laatste moet het element calcium (Ga) (voedingseenheid Ca0=
kalk} worden ~enoemd.
Op zuxe gronden is dit .onmisbaar voor een go.ede plan,teng.roei.
~,

.,

~deel I Kunstmest
Kunstmest bevat gewoonlijk alleen de drie voornaamste voedingselementen voor de plant (N,P en K). Soms ook nog een vierde, (Mg) ..
Op de kunstmestzakken staat vernield, hoévèel % van de inhoud_bestaat
uit de voedingseenheid. We komen hierop later terug"
Wanneer we de huidige kunstmestsoo:z:iten met die van vroeger vergelijken blijkt, dat ondel? de laatsten veë'l zwavelhoudende (sulfaatboudende) meststoffen -voo.rk11:.am.en.
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- Daardoor werd automatisch aan sulfaatbemesti~g gedaan.
Bij cebruik van niet zwavelhoudende kunstmest is oplettendheid echter
geboden.
Aan de kalkbehoefte van de plant kan worden voldaan door toediening
van Ka+k-Ammo1;1-Salpeter (KAS). Dit bevat behalve kalk·, ook stikstof
en fosfaat, waarmee rekening moet worden gehouden.
Ook landbouwkalk en zelfs schelpèn kunnen worden gebruikt om· de .~rond
minder zuur te .maken.
De Ivlengmesten
De tegenwoordig in de handel zijnde mengmesten (b.v. NPK 15-15-15)
zijn 11 hoogwaardig 11 •
Ze bevatten geen of weinig calcium en ook geen sulfaat, omdat ze zijn
samengesteld uit hoogwaarciige ammonium.fosfaten (leveren .N en P205) en
Kaliumchloride (levert K2Ó)~
Er zijn echter wel mengmestsoorten ( zoals N. P. K. 12-10-18), die., het
duurdere Kaliumsulfaat bevatte:p. en dus ook de voedingselenheid,S04
.

'

.

. l. - ... ·

leyeren. Deze mestsoorten zijn speciaal geproduceerd voor chloorgevoelige gewassen, zoals tabak, somII).ige groenten en fr\iit. .•.': .1 , .
De Enkelvoudige Meststoffen
Voor de· tropen geldt~ d·at sorrunicge sto.ffen -niet goed bruikbaar iiri:
bewaarbaar z•ijn.
·.: .i L
Ze zijn n. L W?teraantrekken.d (worden dus nat) en zijn daardoor hiet
meer goed te verdelen,' t?rWfjl. 'sommige ·-zelfs bij onoord~elkuri.dig ·gebruik schadelijk zijn. Zo kan,Uréum alleen worden gebruikt, bij·aan- wezigheid van voldoende vocht én organische stof in de bodem, ana.ers
~eP~· het verbrandin~.
De , • 7.s speelt ook een belangrijke rol. D8 • handel in Surinanie 'zal
c::tll1=;en die meststoffen importeren, die gemakkelijk en snel kurinen
worden afgezet. Bovendien levéren·de kunstmestfabrikanten niet in
kleinere hoeveelheden dan 50 ton, hetgeen voor een aantal meststoffen
gemnon te veel is voor Suriname.
ie kunnen de enkelvoudige mests_toffen ~n 4 groepen verdelen:
1. Stikstofmesten
Ammoniumsulfaat,. Kalk-Ammon-Salpeter en Ureum.
Superfosfaten en Natuurfosfaten.
2. Fosfaatmesten
Kaliumchloriéie en Patentkali.
3. Kalimesten
4. lVlagnesiµmmesten: Patentkali en ,Kiesriet.
1

1

De Stikstofmesten
- A121n:oni umsulfaa t : ( 21% N en 60% SO) .
Deze meststof is zeer ges~hikt voor o.a. de Zanderijgronden, die
- sulfaathemesting nodig hebben. Het werkt echter wèl verzurend op
de vaak toch al vrij zure gronden en kan niet worden gecombineerd
met verse bekalking, omdat er dan stikstofverlies optreedt.
- Kalk-Ammo~-Salpeter (26% N).
Deze stikstofmest is de beste voor de Surinaamse omstandigheden,
vooral voor de kalkkarme kleigronden, de Terras- en Zandrijgronden.
42-46% H)
effect van Ureumbemesting kan pas zichtbaar worden
erliening van
er
t ?:eeft snel verbranding, werkt verzurend en kan eveneens niet
wo~den gecombineerd met bekalking, i.v.m. stikstofverlies.
:Tremn (

,J,:;
--

_óuperfosfa ten
~óinr;le Surler 11 (18-20% P205).
Deze meststof is in Suriname niet gemakkelijk te krijgen,,maar
heeft een extra hoog kalk- en sulfaatgehalte, in de vorm van· 50%
gips (Ca S04), waardoor men.de hogere prijs zou rroeten accepteren.
Voor de Terras- en Zand~rijgronden zou men uitsluitend deze meststof moeten gebruiken.
11

- "Double n of "Priple-Super" ( 42-45% _P205) ..
Deze worden in Suriname het meest gebruikt.
De Kalimeststoffen
- Chloorkali (60% K20).
Dit is een goedkope Kali-meststof, maar niet geschikt voor chloorgevoelige planten, voor het overige voldoet hij uitstekend.
Op gronden waar Magnesiumbehoefte. bestaat, kan hij worden aanr:çevuld met kieEerie t (22f% MgO), hetwelk tevens sulfaat bevat.
- Fatenkali (26-30% K2Ü + 8-16% MgO + 50-80% S04).
Deze nercentages verschillen per fabrikant.
Qp alle zandgronden en op de zandige leemgronden van het binnen1
, moet aan patentkali de voorkeur worden gegeven, boven
chloorkali.
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Vergelijking
Uit. gegevens die o.a via. de voorlichting en de kunstrp.esthandel
verkregen zijn, blj_jkt, dat er do.or de meeste landbouwérs NPKmengmest wordt gebruikt, soms met toevoeging van Ureum.-{
In NPK 15-15-15 is van alle voedingseenheden eenzelfde hoeveelheid
aanwezig, namelijk 15%, dus per kg NPK zit 150gr N, 150 gr P205 en
150gr K o·
2
De behoefte van de plant is echter meestal wisselend, zodat we voor
het bemesten van n;rote arealen, beter kunnen uitgaan van enkelvoudige
meststoffen. Bovencl:i en is dat veel goedkoper.
van
Ome e.a volledig duidelijk te maken kan
worden ~enomen
De behoefte v~n banaan aan voedingsstoffen·±è per hectare:
L
klei: 180 kg N
20
P205
220 kg K20
2. Op zand:
2)0 kc; N
20 kg P205
300 kg K20
25 kg MgO.
...

Om aan de MgO behoefte te voldoen, zou bij ge_bruik van mengmeststoffen op zand b.v. NPK-Mg 12-12-17-2 mo'eten worden gebruikt en op
klei NPK 15-15-15. (De-ze voorbeelden worden genomen, omdat andere
mengverhoudingen vaak niet in grote hoeveelheden te krijgen zijn)
Dit zou neerkomen op 1400 kg NPK (15-15-15) op klei, waarin dus
1400xl5% = 210 kg N, 210 kg P205 en 210 kg K20 aanwezig is.
Dit betekend, dat vooral de fosfaatgift veel hoger is (190 kg), dan
nodig.
Bij gebruik van enkelvoudige meststoffen blijkt ongeveer 400 kg Ureum
(46% N, waarin dus 400x46% = 18LJ: kg N zit), .50 kg dubbelsuperfosfaat
(40% P205, waarin dus 50 x 40% = 20 kg P205 zit) en 370 kg chloor.kali (60% K20, waarin dus 370x60% = 220 kg K20 zit), nodig te zijn.
Hierdoor kan een aanzienlijke besparing worden verkregen, aangezien
in totaal maar 820 kg mest behoeft te worden gestrooid, i.p.v.
1400 kg.
Hetzelfde, berekend voor bemesting van banaan op zand, levert:
benodigd aan NPK-I/;g (12-12-17-2) ruim 2 ton, terwijl aan enkelvoudige meststoffen nodig zijn:
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Ongeve2r 100 kg Kieseriet (25% MgO), 550 kg Ureum ( 46% N), 500 kg
Chloorkali (60% K20) en 50 kg Dubbelsuperfosfäat _(4.0% P205) ..
Totaal komt dit op ongeveer 1200 kg mest"
Uit dit voorbeeld blijkt dus, dat bemesting met enkelvoudige meststoffen, vooral voor grote arealen veel voordeliger is. Denk ook
eens aan de besparing op de transportkosten doordat.er veel minder
(bijna de hel-ft ! ) vervoerd behoeft te worden.
.::.·: ,:
deel 2 Rippemest en Koemest
Bij bemestingsadviezen, waarbij zowel kippemèst als- koe- of stalmest
worden genoemd, gaat men er altijd van uit,· dat va~ kd~~~st 2x zoveel
gebruikt moet worden als van kippemest.
Dit houdt niet in, dat de koemest minder waardev·o1 zou zijn" Wel is
het zo, dat er bij gebruik van kippemest eerder.kans Op 11 verbranding 11
optreedt, vooral bij g~oente~ewassen. Dit is echter ~ee~l; te wijten
aan het gebruik van met creoline ontsmette houtkrullen of zaagsel.
Beide meststoffen bevçJ.tten organische stof, :wa.ardoor de gróndstruktuur ·verbetePd wordt. Koemest heeft verder een heel positieve invloed op het bacterieleven in de grond, maar het_heeft echter ook
een heel groot nadeel. Het bevat veel· onkruidza.den •.. Bemesting met
Koemest veroorzaakt dus een overvloedige onkruidgroei, .. juist vlak . bij
de planten, waardoor ~e teelt eniszins arbeidsintensiever w~rdt.
Een ander punt is, dat terwijl kippemest overvloedig
en goedk~op
...
.
.
. .
.n~(,±. f 1,-/zak) te krijgen is, koemest erg schaars is en mede.d.?,ardoor
_ erg duur.
Daardoor wordt kippemest veel meer gebruikt en zal hier worden ingegaan op de waarde van kippemest, als meststof. Om deze waarde te.
bepalen, werd enige geleden, de mest van verschillende kuikenmesterijen seanalyseerd, waarna een gemiddelde werd bepaald:
De mest bleek gemiddeld 0,76% N, 0,21% P205, 1,1% K20 en b,ryc::o,s MgO
te bevatten.
.
.
.
.
Op een zak kippemest, zou dus de aanduiding NPK-Mg, 0,76-0,21-1,l-0,75
moeten staan.
Stellen we nu het gewicht van een zak ~ippè1:11est op 35 kg, dan bevat
, ;
een zak dus: 266 gr N
(stikstof)
(fos:r'aat)
74 gr P205
(kali)
385 g K20
(magnesium).
263 g MgO
..

.

l~

:

•• •

...

.

- 6 -

Stel ve rvolgens, dat voor een bep~ald gewas, het bemestingsadvie b
luidt : 4 kg NPK- Mg 12-1(;)~187 2, - pe~ kt 2 , dat wil zeggen:
480 gr N
(4xl20gr) /
400 _gr P205_ ( 4xl00gr )
730 gr K20
(4xl 8 0gr )
(4x 20 gr )
8Q gr MgO
Me t 2 za kke n k ippeme s t voorzien we i n behoefte aan 3 :van d e 4 v oedingsstoffen, want de kipemest bevat zo'n 250 gr J??P5 t~-~einig.
Dit Jcunnen we aanvullen met dubbe~superfos,faat (40% P205) waarvan. dan
nog--ge·e n 3/4 kg nodig is •.
Op bovenstaande manier kan voor veel gewassen worden berekend, hoeveel kippemest er nodig is, ter vervanging van ·de :ç.oeveelhedenin het
· beme,stingsadvies opgegeven kunstmest _.
dee~ · III Co~ost
Inleiding

i·

1 -

Een nog steeds erg weinig gepruikt materiaal is qo~post.· . Goed l:>ereide
'i.
.

•

\

. .. i

...

',,•

.

.

.

compo st beva t ~en beho orlijke hoeveelheiçl pla:ntenvoedsel,. maar is t_evens
v a n onts c lla :tbar e waa r d e vo or de: vèrbe tering van de bOd€m.S,t.ruktu~r' • . '
0

In p l~ats v a n h e t. h uis - en tuinafva l t e v e r b rand.en, k~~ m~n h~t ver~~
werke:ç.
_t. ot compo s.t, waar do or het . v .e:ra
nde:rt
van i, afval';~
in. een w~;rçl.e.
.
.
.
. . .·
vol l e _gronds t af; ;

'

.

,

,.

_

' VeE là.j. , denkt men , dat compost bereid wordt, door _aile tuinafvai gewoon
op een hoop of in een kuil te gooien en te - la ten rotten; ..
is echter

:oi t.-

beslist n ie t het ~eval.
De composthoo p· moet p:oed doorlu~ht z i jn en nie ~ t e na t' ma ar .;ve l v o cht i g g ehouden worde n.
·.,, a n neer · d e regen vrij s pel heeft , zulien' de vo~dir1gsstoff e n gemakke l ij k
u it s poe l e ? , vanda a r d a t het aanbeveling verdient , ;' ~m een a f dakje van
pina ~Jn d o. i . d . b oven de composth~op: te pl~atsen.
,,ie h e t he lemaa l moo i wil doen , bouwt ee.r;i z . g . compostbak , liefst met
J en ste ne n v loe r .
J e tqkan ing gee f t een v oorbeeld_van zo'n . ~a~ , met 3 . afdel i ngen . De
-'l fm etingen ku'n ne n naa r e i ge n idee worden genomen en zijn vooral af '."".
h anke lij k van de h oevee lheid beschikbaar afval om c ompost te maken .
( Zi e teke n i ng bla d 7)

-.:

Be h a lve uit 11 boerderijafval", kan compost worden bereid uit huis - en
erfafva l , mits alle p lastic, glas steen etc. eruit wordt verwijderd .
Voor comps tbereiding uit huisvuil zijn de volf:en~~~ ??::?ndstof~~n _n<?_9:ig:
1 . Huisvuil en p l antenafval ( zonder glas , .steen, . plastic en blik) .
2 . Stalmest of kippemest ,.
3. Ureum (kunstmest) .
4. Houtas of ka l krneststof (dolokal ).
5. Le emho udende grond .
Voor de verkrij ge n van ruim 1 ton
hui svuilcom.pos t, (?p.at men ·van uit
/
een compos tho op v~n 2 ~ :~~~~ l ru ~reed en 1~20 hoo g.
De h oop wordt a ls vo l gt opgeb ouwd.
.
'
- een l aag van + 30 cm a f v al
1
.
- oen laagje van± 2 cm van ~ en mengsel van 2 de l en aarde - en 1 dee l
kippem'e st ( of stalmes t)
een h é él dun la agje hou.tas of lalkmeststof .
Deze ma t erial e n worden flink door elka ar e;em en gd , wa_a r na e r 100 gr
ur eum ove rh e en wordt ges_trooj_d .
.. ·...,. ..
zoals vermeld . · In het geheel worat 4 x opgeHi erna bouwt men 1,,vee r
b ouwd , zo da t de hoo p 1. 20 m hoog wordt .
I

l

··öp

V-~- or d e ve rkrij ging van 5 ton "boerderij compost" , vbldoeride voor
1.000 m2 grond,gaa t men u i t van een hoop v a n 5 m lang en? m bree d,
, e~eneens me t ee n hoo ~te van 1 . 20 m.
De vol~e nde gr ondstofffen wofden hiervoor r ebruikt:
l. Pl 1ntaa~d i g a f va l, z onde r di kke t akke n e . d .
2 . St a lmes t (li efs t ve rse)
3. lJT s um (kunstm est).
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.

·••41,

.,..:.

·.,

'

__

4. Curacao-fosfaat, kalloneststof of scheip~otrdend:e grörid·.,

5. Leemhoudende grond.
De hoop wordt opgebouw in lagen, die eerst
niet vermengd/worden,
n.l;
'
.
··<
- een laàg van+
30 cm p1antenmatèriaal_
.
- een laagje•van + 2 cm. grond/~es:ttnêngsel {verhouding :.2- -~e~en grond/
1 deel mest)
één kg kalkmateriaal
- één kg ureum.
Vervolgens weer een laag plantenmateriaal een laagje grond enz, totdat d hoop 1.20 m hoog is.

-

Nathouden en Keren van de Composthoop
De composthoop moet op gezette tijden worden natgemaakt. Dit kan het
bestp i=:;ebeuren met een gieter, of met een tuinslag niet sproeier,· voor
gelijkmatige verdeling van het water.
Ook moet de hoop regelmatig worden gekeerd, en wel z6, dat wat onde·rin zat, boven komt en wat binnen zat, aan de bu~tenkant komt.
(~ie. tekening)
.------.-.:... .

. A.

,..-C

'\

\

voor bée:.ld---Cu:J

\

])

1)\
\
\
\
\

Hierdoor verschuift de composthoop naar links of rechts, zodat bij
gebruik van compostbakken, hiermee rekening moet worden gehouden.
Het keren gebeurt met een spit- of hooivork en het materiaal van de
composthoop wordt tijdens het keren flink losgeschud.
Als leidraad bij het keren en natmaken geldt onderstaand tabel.
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Aantal dagen na gereedkomen

Werkzaamheden

van de ho_op -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 dae:en
1e X natmaken
16 ·~agen
1e X keren
24 dagen
2e X natmaken
2e X keren
30.. ·dagen·
3e X natmaken
38 dagen
4e X natmaken
45 dagen
60 dagen
3e X keren
5e X natmaken
67 dagen
5e x natmaken
75 dagen
compost voor gebruik
90 dagen
gereed
Tijdens het rijpingsproces moet de temperatuur in de composthoop
dusdanig hoog oplopen, dat onkruidzaden en schimmels gedood worden.
Indion dit niet het geval is, zullen de ziekteverwekkende schimm0ls
zich juist extra kunnen vermeerderen in het vochtig-warme milieu in
de composthoopo Daarom is het altijd beter om ziek plantemateriaal te
verbranden, i~plaats van op de composthoop te gooien. Voor het onkruid
geldt, dat het beter is, het onkruid jong te wieden, zodat er weinig
zaad de composthoop ingaat.

l
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DE TEELT VAN PAPRIKA EN PEPER,
(Samnegesteld met informatie van· het Landbouwproefstation

/

en Landbouwonderwijs door Mevr. Ir. C. Kruiniger, febr. 1983)

I".

Paprika is een gewas dat in Suri-d~me . .niet op grote schaal wordt geteeld.
Mede daadoor is het een teelt?· d-ie zeer winstgevend kan zijn.
Er zijn verschillende paprikaa-ra.~sen die voor teelt in Surinmae in aan-

me;r:-ki ng komen, maar e xat e gege verfs welke het meest geschikt zijn, zijn
(°nog) niet bekend. U moet dus extra goed opletten, aangezien bij sommige

?'assen snel wateroverlast optreedt e:n·vruçbt~ot als gevolg van de hoge
luchtvochtigheid in de regentijd.
Peper is een alom bekende gewas, dat meestal veel minder gevo~lig is
.

voor extreme weersomstandigheden. Wel blijken sommige rassen een zeer
grote overgevoeligbeud voor ziektes te vertonen, zo erg zelfs, dat de

raszijiTe~e vorm, mede door de lage opbrengst, nauwelijks verantwoord
te te1en is. Veel peper is echter door verbastering (hetgeen vrij snel
gebeurt in een gemengde aanplant) veel rasistenter geworden, zodat een
goede opbrengst verwacht kan worden, bij weinig problemen gedurende de
teelt.
Het plantveld
Indien er hoog onkruid is, het te beplanten terrein eerst wieden en
daarna branden of opruimen.
Bij laag onkruid en mechanische grondbewerking, kan het onkruid blijven
staan.

Indien

Grondbewerking
de grondbewerking met de hand wordt uitgevoerd, het plantveld

omspitten en daarna tjappen.

Mechanisch kan worden geploegd, waarna l week later moet worden gefreesd
of er moet 3 maal gefreesd, telkens met

t

1 week tussenruimte.
De breedte van de bedden hangt af van de afwatering van het terrein en

zal varieren tussen 3 en 8 meter.
De trenzen worden+ 40 cm diep en breed.
De paprika's worden op rijen geplant, in de lengterichting van het bed.
De afstand tussen de r1jèient 45 cm te bdragen, met om de 3 rijen een
looppad van 40 cm. De plantafstand in de rij, bedraagt ook 45 cm.
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Plantgaten
De plantgaten worden op bovenvermelde afstand uitgeze~, De doorsnede moet
+

25 cm zijn en de diepte 15-20 cm, afhankelijk van de gebruikte mest-

soort. De ondergrond van de plantgaten wordt gelijktijdig een beetje los-

gewerkt, waar ze· als volgt worden bemest:

voor 2 plant gaten.

Bij gebruik vah koemest

~én vijfponds boterblik

Bij gebruik van kippemest

éën N"ijfponds boterblik voor 4 plantgaten.
20 à 30 gr NPK (12-12-17-2 of 15-15-15)/ per

Bij gebruik van NPK

plantgat.
Ter bestrijding van bodeminsekten, tevens èén theelepel ~hloordaan in elk
plantgat strooien, waarna de plantgaten wo~den gedicht,
Het

planten

De jonge paprikaplantjes op het ~aaibed (10-15 em hoog, 5 á 6 weken oud)
ongeveer éên uur v66r

het uitsteken, flink wate~ geven, zodat de aarde

zacht wordt en er minder wortelbeschadiging optreedt.

•Inde namiddag of bij regena~tig weer de plantjes uitplanten op het klaar
gemaakte veld.
Om dit snel te doen, verdient het aanbeveling, bij elk plantgat een plantj
klaar te leggen en ze daa~na in

te planten.

De grond om de planljes goed (maar niet te hard) aandrukken. De plantdiepte i s ! 5 cm: vooraJ. niet te diep plan-ten.
Bij droog weer verdient het aanbeling de plantjes extra te begieten en

de eerste dagen af te dekken met een warimboblad.
Gewasverzor5ing
Paprika heeft een vrij lang groeiduur (peper nog langer) daarom verdient

het aanbeveling, deze gewassen regelmatig te bemesten b.v. om de 30 dagen
wat NPK). Indien deze bemesting achterwege blijft, zal de groei vertrager
en worden de vruehten klein.

Voor de bestrijding van ziekte en plagen. wordt verwezen naar handboekje
nr. 11,
Papri~a is gevoelig voor takbreuk (bij grote vruchten, veel wind etc.) e

zonnebrand.
Daarom is een vrij dieht plantverband en , indien de planten groot warde
het plaatsen van steundraad gewenst.
Oogst

Paprika dient te worden geoogst, wannee~ de vruchten volgroeid zijn en

hard aanvoelen.
De kleur dient over ~e gaan van licht naar donkergroen of van donkergroc
naJr bruin tot rood.

-

3

-

De vruchten worden met steel g~aogst. m~t ee,.n ~es of sçh~~T ( in v~~band
met takbreuk}. De vruchte.n mo geu. niet worden beschadigd en moeten zeer

voorzichtig worden behandeld.
Peper wordt geoogst, wanneer de vrucht.en vri.jw.el volledig v-eI'kleur<l zijn
van groen naar geel of rood, De ·houdbaarheid is dan vrij goed en de

vruchten kleuren snel door.
Peper wordt evereens met steel geoogst, maar kan met de hand worden ge-

plukt.
N.B. Bij het oogsten moetei de groene paprika's die nog aan de plant zit-

ten, niet .aan de zon worden blootgesteld, Ze zijn n.l. erg gevoelig
voor zonnebrand.

1'.INISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT _EN VISSERIJ
Afdeling Agrarische Informatie

Informatiepakket voor de voorlichting nr. XVI

DE TEELT v~N SOPROPO
(Samengesteld uit informatie van hèt Landbouwproefstation en Landbouwonderwijs, door Mevr. Ir. C. Kruiniger, Febr. 1983)
Inleiding
De teelt van sopropo wordt uitgevoerd in z.g. "huisjes"., Dit pamflet
gaat ervan uit, dat er op een terrein voor het ~erst sopropo wordt geplant. Daarna zal, bij herhaling van de sopropoteelt, meestal geen meehanische grondbewerking meer worden uitgevoerd, maar wordt de plaats
waar de pol moet komen, met de spitvork omgespit.

Het J2lantveld
Voordat kan worden geplant, moet het plantveldworden vrijgemaakt van
hoog wied.
Na het wieden wordt gebrand of opgeruimd.
Bij laag wied k23:1 direkt worden gespit of geploegd, waarna ongeveer een
week later het terrein wordt geëgaliseerd.
Sopropo wordt bij voorkeur op zandgrond geteeld, maar het groeit ook
goed op zwaardere grond.
Er wordt in de meeste gevallen uitgegaan van een bedbreedte van 3 meter,
1'
waarop in het midden pollen worden gemaakt, met een onderlinge afstand
van.:!:. 2.50 m.
De trenzen tussen de bedden worden 25 - 40 cm breed en diep gemaakt.
~et maken van de pollen
Voor hot maken van de pollen wordt, Op lf m van het 4 nde van een bed,
9en cirkel van.:!:. 5C cm rond, 15 cm diep gegravo~.
De pollen worden als volgt bemest:
a. Bij gebruik van 1zoemest, de pollen tenminst~ voor de helft, ma.ar lie.ver geheel vullen met mest.
b. Bij gebruik van kippemest, 3-5 vijfpondsb,terblikken mest per pol
~de pollen ongeveer tot de helft vullen).
De mest wordt. gelijkmatig over de pol verdeeld; waarna de pol.zodanig
wordt afgedekt, dat 5-10 cm erván boven het maaiveld uitsteekt.
(zie tekening)

-2.-

:et zaaien

ïoor het inzaaien, in het midden van de pol een laagje van de boven'Srond (.2:, 5 cm diep en 20 cm in doorsnee) verwijderen.
In het.kuiltje 6-10 zaden uitleggen en de zaden afdekken met 2-4 cm
aarde (bij droogte wat dieper inzaaien dan 'bij vochtig weer) en ervdor
zorgen dat er geen kuiltje waarin water kan blijven sta.s.n, bovenop ·de·
pol ontstaat.
Inboeten
Pollen, waarin minder dan 3 planten staan, moeten worden ingeboet.
Daarvoor kunnen planten worden genomen, uit pdllenwaarin meer dan 4
planten zijn opgekomen.plantjes 1,orden met een flinke kluit uitgestoken, zodat e~ geen wor~
tels worden beschadigd en de plantjes geen achterstand oplopen.

De

Het maken van een "huisje"
Bij elke pol enkele droge takken in de grond steken, om de planten naa~
boven te geleiden.
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· draad spannen en met spij_kers vastOver ~e koppen van de palen s t evig
zetten.
Met dunner draad een netwerk maken tus_s~.n de dikkere draden' met een
maaswi;id te van + 40 Cm.( zie: bovenstaande tekening).·:

\

- 3 emesten en aanaarden
~ 2 J 3 ~e~en na opkomst, moeten-de plantjes worden bemest en aangeaard.
ondom de pol ,ordt l steek breed en diep in een cirkel gespit, waarnaper
ol +
: ' rarri.N~:. (15-15-15) en 50 gr patentkali wordt (';estrooid (mintens 20 8m af st.md v~rn de plantjes houden).
aarna wordt met aarde van een hooggelegen deel van het bed, de mest
edekt en actrde \~ussen de plantjes aangebracht. De pol moet nu 15-20 cm
oven het r:1.aaiveld uitsteken.
'evens wordt het overi~e deel van het bed gewied.
Voor bestrijding van eventueel optreaende z
en plagen
verre zen naar handboekje 11).
0

[et is van groot belanr-;, de vruchten op het j ste tijdstip
oogsten,
sis de houdbaarheid slecht.
)e vruchten moeten worden geoogst, wanneer ze:
- ~ijna volgroeid zijn.
- Er glimmend en gezwollen uitzien.
- Bij doorsnijden nog niet verkleuren naar geel of rood.
~r wordt voorzichtig met de hand geoogst, om de vruchten niet te beschadigen.
Daarna worden de vruchten op kwaliteit gesorteerd en in kratten verpakt,
verkocht.
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INFORMA.T:tEPAKK.E'l'. VOOR DE VOO'<l>.'.u'.r'.'.::'-Tnm DEEL V CITRUS
(Mevr • Ir" C • ICruinig,1ir s sen ' , 1987)
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Citruspl.anten z:i.jn verkrijgbaar via de 1andbouwvoo~U.4htinp.·
·..
.
·
citrus r.e•nt..th·
·dicnst. Ook v_erkopen verscheidene ~ e r e n e i ~ •
De planten worden meestal in plantzakkon geleverd en siji op

het moment ~ verkoop ongeveer l.f Jo.ar oud"
De vol.gende soorten zijn besehikbaart

'1

1

. 1
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~

11··
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Sinao.so.ppo1 (;Kwato, Vo.l.enc;a, AlidJ!:Ul)
Rode King
Gele King

Cura,9aose orepje
Le~etJe
Tangelo

C:Ltroen
•PolÏIÎ,el.moe~
G:rape:fru:lt

Planttijdsti~t

.

. Citrus kan h~t best in die kl.eine regent:1.jd worden geplante.

Ook de grote!rege.ntijd is geschikt, m.itl!I het ter:i:'ein.een ll!eer
goede waterhpishouding hooft.

Het plant0n:

1. IIet_t0rr0:l11;

i

Citrus moèt op v.t·:1.j ho•.::>ggel.ogen zand« of' k1eigrond worden

'i

geplant. flet terrein moet

eon goede waterhuishouding hebben

en mo0sta1 zal het nodig zijn, bedd,eµ.
De bedbr0edte zal nf'hnnke1ijk van dé"

~~.,:te leggen • .. :·: -:::

ä.:rwätéringsmogëi:fJk;;·

heden, 6--$ me'ter· bedragen. :Je trenzen tussen de bedden tnc:foten

40 cm

ongeveer

brood zijn en do kanten moeten

aohum·î.t~rdën

a.f'gostoko.•, •

Het talud :Ls afhankolijk·vnn do grondsoort en mag

:i

De trensdiop-~c,

i
1

op klei·

ste~.ler zijn dan op zand,
1rDGt

60 cm zijn.

!
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1
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,;;;:

4 .,,.,,..

"r z.o. ,.,,l
!

:,

Por hec-~are 1iunne:n., af'l:u:rr,.J:olijk 1n,m bedbreedte, grçndsp~rt
en d0 gei-;:.Jzen c:i.trussoort, 200-JOO bomen worden gepl.apJ~

3inunsappol

L e=etjc

_

0

uracaose
Gele lCing

7

Pl.arn;a:fstand in de. r;i,Js,
Zand

\

cranJs·

.5 á 6.m

6 &, 7cm: ..·

7 m

8 m

Rode King
;

GrapP.fr1.14::

Pompolrr,

t,

Tangelo
Citroen

Bij. oen ';>edbreed!;e va..-rJ. 6 - .8 m, 1 rij ~men pèr, bëd.
-t

Ha=.ee::' ~ e.
in de

rib

p~dderi

:1>1:·e~lc.r ~i.j~ :'< 8-.löni); 'km

iet9 k]eine:i;: W:)rdon~

(b~v. 5

pl.a.nta:rstand
i'.,p.v. G'"ii'.ietér)~-de

1

lle1 moot' 1. :r.i.,j bomen pe:!:' bed worden aan'geh~uden'e

:.hi

!:!!::~!!~LY~-~~t..r!~~tz~E!?.~~
De plan ·vr.; c

i

van o,,__,1,~.~ .. i'

,·nur de boaen
,:1.

□ oetan

komen, worden met behulp

tmn, ul.tgo·::0t en door piketten aangegeven"

De pl.antgaton mooton JO~ 40 c □ diep zijn on tenminste JOcm
De gcl10lo pla--t p1o.o ts moot goed gevorkt worden

on.op kl.e:i oon a:fvoor....,.cootje bobben, zodat

water lc:rn

blijven staan •

.5. !!~!t;el~!~~~
De jonge c.:i. trusbomen mooten zo spoodig mogelijk na aankoop
worden u:l.~geplant. Indien ze niot di:bekt kunnen worden
geplant moeten
wat er kri j g(

0

::-.

ZQ

in c'.o echadu~1 uorden weggezet en voldoenc,

~

V&6r het uitplanten uordt C:e aarde in de plantzakjes goed
nat gemàakt. Daarna 1v0rdcn de zakj0s opcmgescheurd cm
verwijderde
De plant wordt vervolgens met kluit en al in het plantgat
gezet. ;
Hen moet er duo voor oppassen, de kluit te beschadigen.
··- Het pleU,ltgat wordt r.iet o.nrde dichtgemaakt en aangedrukt,

wàarbij ervc>or gezorgd moot worden, dat er g6~n komvorn
kan ontstaan, wacrin water blijft staan.

Ook moet de plant op de juiste diepte worden geplant.
De bovenste wortels op gelijke hoogte met de grond.

(Zie tek.)
Let op.1
:8r kani kankorgras in de plantzalcjos voorkomen.

Verwijder dit ora besr;ietting van hot terrein te voorkomen
Indie~ het zich oonmaQl op een terrein hoert gevestigd,
is het vrijwel niet neer uog te l:rijgen.
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De bodembedekker:

-....--------~-

Om het ve~d tegon erosie to beschermen, verdient het aanbeveling ~en bodembodeld~er te planton.
Y.udzu is 1aarvoor org .:;oschikt omdat het andere onkruiden
endordrukt en tevens d~

bode□

voorziet van

dat

aan do citrusbomen ton c;-oocle 1-:oat.
Eon nadeel van kudzu ia echter, dat hot nogal veel onderhoud
vergt; ornaat hot eon slingerplant is, die vrij snel gro~it.
Per ha zijn ongeveer 100 boworte1c~e kudzu-stekken nodig;
die in de' regentijd, lio~sx nog v66rclat er citrus wordt
,geplant, ~P het vol.d Hordon uitcezet.
Ze worden langs do trenskanten geplaatst.

Onderhoud:
1. \lieden:

net ei trtlsvolcl. aoot regelmatig 1,rord0n gewied.
Tussen de rijon kan hiervoor een tractor met cirl:el.ma.aier
worden g$bruikt, r.mar do boomspiogol.a moeten met de hou11er
vordon godaan, of' 1-rorc.1en gos po ton met 'paraquat ( 4cc/L wnter) •
De kudzu_'niet te kort r.iaaion,

o □dat

or dan, voora1 in

do droge'.tijd, kans op af'sterven is.
Ook opletten dat de stam van do citrusbomen niet beschadigd
wordt. D;i. t vergroot do l:ani; op ziekt on.

2® Gnoei on z,iiveren:

----------------Slecht gep:J;.aatsto · tai;;l~en

~n

on uatorl.oton moeten reg~;t,mö.tig

v@r.\T:1.-,jdord, Di± .ge.l.èli . .ool:.: Y-9,Q!:_ ..de _),li,:l;l<?P!)J::S - ~ - -

d}) onderstá.m, welke tian -~e dorons h0rkenbaar zijn.

,.

De bomen im;ietèn ook rchgeJ.matig 1,rorden gezuiverd. ,

1

Dit houdt in, dat dood hout en parasieten (fowrooQotie)

i

,-rOrcîënveridjd'ëra.
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(d.w.z. na efä:e kloon) t:1et oe~:-oplossing van 6~ dJel

1
1

1:

11

·crnts'f.i(:)'i;' lfät -~nócï1:go-r~ed1:1chap·-reg!'.rl."08:tig

huishoudchl.oor op 9 dolen wat?r~
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do bemesting wordt op dit

momont·nog uitgegaan van het
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___in
_____J._0'76 u
___i_1§.o,_brachtc _ a__ dv:!..os van Ir. Ho Gohroo.,
. ,op d~oehüin te La ~èoul.o is c~o af'èel.ing oitruso~d~;z_o,;i"'

van het Lan~bouwproefstation bezig met bemeetingeproeven,
wanrvan de resu1taton bovenconoemd advies eventueol. ~J.J.en
. Hot_ .'.3,~Jios
is _.gebaseerd
op ,l:J..oigrond. lfan:o.eer
citrus•
.
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'".. '., bij;. . -.een
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1
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Tovons wordt door Iro Gchroo bij hot inplanten oen voorraad-

be~esting m~t 500 gram cura~ao:fosf'aat

(14%

dubbel.super:fosf'aat per boor.1 goadviseorc1 0

r2 o5 )

pf' 100 gram

V99r alter~tievon t.a.v. bovengenoomde moststc:f'f'en wordt
verwezen rn:i.4r het Tnf'oroatiepaldcot doel JJC over moststof'f'on"
De o,og;st:

Ilot t.ijdsti~ van do oogst r.ioet U door· proeven bepalen.
T.s vroege o~gsti de vruchi; is to zuu.r 0

~q
i

l.ate oog~t: de vrucht is te zoet 0
. .

l

l;Ii beide geyallen is de verkoopkwal:Lteit van hot produkt sl.eoht"

i'

Qobrckziokto:n on ziol~tcn voroorzo.akt door sl.ochto vorzorgini::;;
n"

zink~ebrok

Bij ·ernstig zinl,;gobrcl~ bl:!.jven do bl.adoren klein on smal
on k1ourm, gor 1 t\'.1:'.l o·cn è.o nerven.
Vcrvólgons kan bladval optroc.1on on tonsl.otte sterven do
ui toindon van do tal::ken a:f' •

Deze gobrck6.dckto ko□ t vooral. op zandgrond voor"
Bestrijding: Do boom in febr./mrt., wlál,lllloer de nieili-TOa)

/

blo.doren volledig uitgegroeid
zijn.bes~iien
.
'
..
mot oon oploosing van zinksu1~aat

\

(1 gr./L water)o
.b..

1

\

~!;~~!!!~~.!::~ES?~:
Hagnesiupigebrok is oen gobrol-::.sziol-::.to, d~e evenean.~·-. vooral.

op zandg;irorid voorko □ t. Iliorbij vall.on do:;.oudeto bl.adoron
af', de i;ots minder oude wordon geel. en

do

jongete bladeren

blijven '.groen mot vor.e;ool.c'·o nerven.
Bestrijding : Do borri=on .. bl;èspui ton me'!: oen opl,.os.eing van

raagnosi~,n;;_traat

(10 gr/L wator).,

Dozo bespuiting ovonals do vorige in
:fobr./r:irt. uitvooron. Do bomen lx por jaar,
aan hot eind van do grote- of' het begin
van de ldoine rogontijd/'b)bmësten·'lildf '.. _,'.,,,è,:

1 kg kiosoriq-:t por boom., _tö'I; ~-~ ,~;i::-~<*;i.Jn'solon verdwijnen.

Oorzaken: 1. Te ondiep o:f to diep planton
2 0 Gcon- o:f onjuiste bemesting
1

1

J. Slecht ond'erhoud
4. Ontbreken van bodombodokldng
5. Hatorovor1ast en/o:f watorgobrek
Voor het ophof:fon van punt 1-4 lmn men handelen vol.gons
do v;1opschrif'ton in di.t

p=i:flot.

5: 11ateroiverlast ontstaat, ,mnnoor bij erg hoge· waterstanden

het grbndwatur tot het r.maivol.d of' zal.f's daarboven kan
stijgo_n en niot kan

,·rordon af'govoord.

De idoal0 grondwaterstand voor citrus is 80 cm benodon
r:iaaivelid on de uortollil zullen dan oolc tot· die· d;iepte

dóord:r;'ine;on. :·orat nu do grond\lo.torstand h,oger·, dan zal
een_ doel van do ci.trus,-rortolo one.lor water komert to zitten

e~ n~.ot kunnen :funl:tionoron. In ernstige göval1en kan dit

ze'1fs af'stcx·von vnn C.:.o coholci boom tot govol.g hebben.·

,';

1

Verzwakte bomen zijn bovendien govooligor

J?lagon.
JQrbetor~.dus i

voo:u)11ie!f~~ê"ii . ..

dien nodig do i·mtcirhuishÓud:lng.

-vtm. ~'·t-orroin.

Pl.an t op] org hooggologon torroinon all.o.on ei t:ruá·:,!1!)9~:~droogte-

rosistonto ondorstarn.10n (o.a. sunld. on man,darijn) ".
Zorg voor oon goed kudzuc1ok 1,at vooral. in de zomer n;!,ot

to kort gemaaid worc:t; 661c do boor:ispiogols n.iot

(Zie tek,.)
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:2• Z:takton

vrucht

van' do

a. B~i.nrot.-_Ph,rtophthora~•
Een schimmolziekto w<l::-,rbij op do schil van de vruchten,
.lichtbruine l.angzaar.i groter WO;t:'9,ondo v.lGkken ,ontstacil.: ·
.......:
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Do vruch'l;on:
worden
.:;oc:ool tol.ijk • o:f: in
hun gop.eoL;i:aoht
:
·.
',
.,
.•
,._J,,;>
!

,1

en vocht:fig on vallen a:f'. II.ot vc~schijnsol. .doet zich vooral
voor bij ;l.aaghangondo vruchten. Op do aantasti.ngsplekl::on
, '

ontwikke.lÎt
zich con ~-li' tachtig ' peoderi~
scb,immelpl.u:l.s"
'.
::1,; ,
t

!

.,

:· :A,angotas~e 1 af'gova11on vruci'ltcn 1i,ggen ver,sproid onder

· ,de boom

on

vorsproiclon oen aangonamo, zure geur.

: ~>Bes tri .idipg:
._ Zo~g vorr oen goede 'ont-1,atoring van hot terrein .. ,
nuim aJ.jlo schadul'1bomon op, zodat v•~ol. zon en wind in
1

do aanp(l-ant verzekerd zijn.
~1uim af'~ovallon, uangeti:sto vruchton op.
Loop nipt via oen zieke ~,nnplant naar oen gêzondo:
zioktokiomon kunnen aan schoenen en laarzoti worden mooi

genomen~
J

· .- Zorg vo<,r oen licht boc:omdel:, anderà worden ziel:toldomon
1

ovorgob:racht door opspattende gronddeol.tjos~'
i
Chemische bestrijding: hiervoor zijn nog geen b.ostrijdinc;smiddelen bokcmc,.

9.!~~~!_=_2!E~~~~~-~!~~~!~

, :b •

vporkoiaondo scbi~ol.ziokto, 'w;aarbij __

Dit is utm :voo1

hot stoolo:llido lichtbruin tot donkorbru~

gèk1.~urd· is.

Naarmate do' ziolcto vordor ,sa.at, wordt. óok .'!,.ot uitoin'tle
.
.
.
.
.
van
do
vrucht
aanc-etast,
tot de holo vru~l'J,t
lliltt'
de schimmel.
..
• '
-:
'
/
.
.
. '
!
. ,J',
--

'

ovo:rwookord iso Top.sJ..otto la'.:l.jg/4; do
--

~ç:ht
,hot f,8P,Z:i:,?U
,, '.
....... \-, r•.
,.

van oen dorik0rbruino tot mrarte, gedroogde

bal..

A.lhoowol dé bosmotting 2= de bcror:x b-:rgmi;,f'-f!;n:~klqÜt ·
·.,_~t~ ,-,,. ;, ·;:1~1-,:!

~!-4

deze zioktci zich hoof'dzakel.ijk in do opsl.agp1aats.

Ret

grootste govaar van do:z:o sohimmol.~::11:f-okto i s ~ ook

do aantasting van oxport:fruit"
, . . .«.,r. ·ç,., ·
i.,.

BGstrijdinge
\-.l!J

.f'

.

].~ ~!:2!2:; t;Î. .2!2-!:.!:;:;~!;~:2~2!.S~;
De aanpian t

' ',T.

regolmu tig zui voren van: .1;1f'go1;1.fl:;Q:r'V'dn

takkon,

omdat do sohi~o1 hoo:fdzak~J.Îjl;: J.eo:rt .OJlt·,do~gi.,AAlrushout.

,.

.

·, .

..,

. . . .,

Ex;po_ft:frui t boomrijp plukken omdat vol.;,i:dpl).,, ;w:,uohte:n
~ovool.iger zijn.

B:ij het pl.ukh:on de kollc vorwijder·on,
11

2•

d.m.v'. do" z~g"

draaipiuk"~

Sh~..leasl.;2-'!?.2~.!::!J.'.:l~~:
1-j
''){)
,;.'(,

!.

,;'

.

.

Choiltlsch,o bespuit:lng van do aanpl.ai;:tt togen ~e:;i;o z:l.ekte
·j 1 ,··, !'. ~
.
hoo:ft o",i-or hot algor:won ·goon zino

. r

~)

'flix~1cr'tf;ruit dient, lio1it vlak na do pl.\fl'·.~lil:"P.sm~t
t~"\.ci'Wif_:în. Hiorvoorwordt o.a. oen
,. ·· ... ,•,43°c

)% SOcl,f:1?,,1

gobrui~t, g·ococibinc,ord · raet oon wasl.àag
1- ;

·)· ;.:.~

·3.;

_,1'

• r '..

~

~.fla.~:rseal.

•

mot thi,abonaaso1 ( TBZ)., ,
i .~

-·~)

,

~r22~~..,.!~P2~ls!.!!!~_2!e;.i-..,.!~~

)wond ver9orznakt door t~hc~n,

voorri.améi:tjk ontstààt
zoal.ei bij oon ·
goroedsol;l.ap' en pakmátoriaal.

~

..

.Dit is 0$. schimmo1ziokte dio
; ! na

,6n off andere □ 0chan:Li:ic1io i:i'ó~6hac;1.;lging 1'

'

: .i. :

:

....

,. ·: Ook sl.agP,lekken, ontstaan na gooion on smi.jten met de

frvrq.çp,.t,9p- 7~9?}, als ,,:iJf,laa tpoort
Do ziekt$ begint □ et

voor do 'eiohimmol., •f'ungoron.

con' vöohtigö-zaöhto·

p;Jiêk•, 1 :d:io-

;çs~~od.~ ·:1oto.;r uordt, n::larmate ~~o ziokto .z:l:chT:VGJ?'Qor

· f.c:gi~Q~eid • Vervolgens ontwikkelt zich oen ·v:1.t, ,schimmel.pl.u:i.s
. (mycoli

1

');·dai

:Later

óè'n' lichtgroene kl.eur krti.:jgt.

Karakter}stiok voor c~it ziektoboold is de w:l.t:te. band,

die tonsî,otto om do ~oono masoa ontstaat_.

.

Er wordc~ grotë.~hö~vó~'lhöc';on sch:i.mmel.kiompj~~:::~~~o:h)

gt,vórmd;(zoclat vorsproiding gcmaldco1ijk kan ·plaats.vinden.
Ook 'êfozoi zicldo ontstaat i:ioostal na de, pluk in de. :voorraad. rui~ltbh.;

1

1I

lU

1. Provont:l.e~o~~atrorrolon:

Do vruchten niot nat plul::1:on, anders moor kans op
vorsproid:l.ng van do zioktol:i0mon.
Do vructjten zorgvuldig plultlçon: n:l.ot gooion, smijton

of d~on.
Do vrûc~'ton niot bo.schadigon.

Sèhono, ,.-,chimmolvrijo palci:iston (of' dozen) gobruikonJ

ICiston of dozon niot vol. proppon.
2. Chemi2cho'bostrijd:l.ng:
Zio chemiRcho bestrijding stoolrot.

___________ __________..,.
.,.

d. Mel.anóso - Diiportho citri:

.

Mel.anóso is con sch:b:11Dolziekto d:l.e zowel b1adoren, taklrnn

tast al.l.o oitrussoorton

al.a vruchton kan aantaston. Do ziakto

aan, maar :çapofruit ia hot meest govoo1ig.
Aanvankol:ljk is do ziokto to z:l.on ·a1s kl.o:l.no, zwarte,

puntige vî<kjos, rond iets :l.ngozonkon en glad met oon
korstige rand. Oudoro :iantastingon vertonen
pruin óf' :r1o_c1dbru:i.n 1 hard,· Icoroti,:;_ on

grotere vJ.el:jes,

:i.o~.~-~l:>o1"~. _do -opper-

v1akto uitstokond.

In de korsten kunnen schouron voorkomon die hot ui tor1:ljk
ruw mak.en" Soms zijn do aantastingapJ.okko:n taJ.'ri.jk·on
verspreid, maar zo kmmon ook in be.non voorkomen
(z.g. "toarstain"). IIot gohoo1 gaat ·.or ton&:l.otto uitzien
on aanvoelen aJ.s schuur?:)apior • Dit in togonstGl.ling tot
de gl.addo oppervlakte bij roostr.lijtaantast:4J.g (zie al.d~or).
·ne voornaamste vorspro.idingsbron van dq .::;1,:i;~Îito··;i_s d~od hout
..

~-----·----

.

aan do boom en in de aanpiant; .Aangotas"I; fi"Uit wordt voor de
!

.,._/ ~:

• '

oxport afgokourd. Bij in:f'olctio dringen do ziektokiomon
(=schimmol.sporon) do bovonsto opporhuid~oll.on (=opidermisJ.aag) binnen. Do schi=el. scheidt hierbij eto:f':f'on af',
:<!!o de celwanden kunnen oplo·soon, waardoor hot b:l.nnondringon
van do schinn::iel vorger:ml:kol.ijkt wordt"

~~2!!1r!ii2!~F'
_.;. Dood hout (takken on a:fgostorvon plal).ton) opruimen on

vorbrendbn.
Chemische bestrijding wordt_ oyer hot algomoon nio~ t,,ogopaat,
omdat er: nog weinig onderzoek is , verr_i.~ht bo'!;rof':f'ondo
do mata van
a,;mtnsting.
'
.

.

i,.

e. ,rioetdauws Capnodiacoao on 1-Ioliolacoao

--------------------------------

.,

••

'

L

Roetdauw .i~ oen schir.1L·,olziokto dio op do vruchten, bladeren
on stongol~elon to zion is als oen zwartgokleurde ~=sl.ag.
:O.ozo zioktp wordt voroorznakt door t·voe tamo1ijk onschade1.:1.jko schir.u:iolt'at:1ilios.

J

- 11 -

l,L

::)o Capnodiacoao dri:,::_;oL Lot planton,;oufsol niot binnen,.

Zo voodon zich net honint:elo.mr, die afgoschoidon wordt dóor .....
:

bladluizen on;divorso n~doro insokton.
Ook_. door do p,ant '.'lolf af'c;osc·.1oic'.on kool.hydra.ten kunnen als

voedingsbron dionon o :10 i :oliolacoao kun.non hot p1antonwoo:fso1
wol. ,i;ts binn~ndri:.,;:;-0,1. oe ::lijn dan ool: iets schadelijker voor
do pl~t. Boido roo tcl2.uwooorton kom~n zowol ·aan do bovo:nka.n:t:
al.s aa.J;J. do· onderlmnt

•i
:i

vàn

d~ bl.adoron voor"

~~~~~i~~.~~:
Bostrijdon

van

honingclamrvore1ondo inso:k;ten (l.uizen 1 ~ripsen

1

il

ónz. , · zio bj. j plag on) •·

Bostr1jdon van mioron dio J.uizon (en schimmolsporoµ) va,n do
ono plaats naar clo m1.èorc:i vorvooron, mot oen opl.ossing
(chl.oordaan

or

Aldrin. {? 1 5

van

~/J:.,) 3-'..:.f>C3Yi;i"Fq29-~f· {,&fL.)__

of .Ba;sudino 2cc/L. llot do, opl.osc:ling ~1ordt,_çlo

stam oyor do

longto van.JO cm goborstold.
' · Ziclcton_van do_bl.adoron:

aê

~~~=~E~!~1~s~~!!!lJ 1Z22~f~2~2~~-~!.!:S'
Dozo ziokto komt ovor hoti a1gemoon zo,-,el. op do vruohte111
a1s op do'bladoron voor~ Do door do ziokto·veroorzaakto
v1okkon z;ijn hot duidolijkst·op do bl.aderen.
Do kleur

r,ran

do vlold:on is goolbruin tot zwart,.

1

DQ vlol-ckon zijn onigszin!3 gozwol.lcri. on l.tJkOll, op. doru:oro

votdruppci1s 1 gologon'· onder oen doorschijnende oppe:7:'.huid
(,,;epidornji!=I). De eerste symptomen vru;i.~o l;!,iokte verschijnen
meestal qp do jongo :flushes (=jl:lngo_ plad_oron) van l. tot 3
maanden oud. Bij mmre c.antastin.~: .door grOEt~y~spot vorl.iozon
de pl.antén voel blad. Hot voorko1,10,x.i, van deze ziclcte staat
i.n nauwo:rolatio tot hot voorkomen van do roestmijt op
do blad.c:ponon vruchtono
Uit ondo:i:-zook (zie proofschri:ft E.i·J. van Brussel.
"In:tcrrcilations botwoon citrus rustmito

Hirsutol.l.a t!J.ompson-

and groasy spot on citrus in Surinam'', oktobor
i,

1975) bl.ijkt,

dat oon rt;oenamo van do rooatmijt, ook oon toename van
1

-Groasy s(pot tot gevolg !,ooft.

1

''.;,

Jd
f

ï

.-.,

~.2~!~!..1i:!!.!~:
Bij voorkomen van do roostoijt, i;:ioot mon doze bestrijden
volgons du jvoorschrifton ondor plagen.

Do schinubo~ bespuiten op do oorsto f'lushos (=Jongste bladeron)
mot cuprav:1-t (5 g/L water) of' mot lwoido. (.'.3 g/L water)•
Do bospuiting 3 maal uitvooron mot l wook tussenruimte.
E:11;:o volgondo fl;ush ,·roçr Jx büspuiton.·

Allo fungiciden hobbori con nadol.igo invl.ood op do sohiiiunël
IIirsutolla thompsonii, c:qe parasita;l.r is op do ·roestmijt,-·
1-mardoor deze laa tsto in aantal kan toon.emon•
.Het is daarom nodig daar good op to lotton

on dèzà-~ö nbdig

te bestrijden.
b•

~~i!::lJ.2!!~!.2~lL.~~~ t~~22~~2~~~2~!!
Doz'o bl.advlokkon-v~roorzcl;:ondo :dokte tast do si· ,asappel

slochts weinig aan. Do schir:1nel veroorzaakt bruine, sch•1rp
bogronsdo vloklrnn mot concentrischo :rngon-óp do·

bladÓ"I'öfi

(zio tukoning.

Vooral jon.go bla:dor5:n 1a.innon 'tvord~n aangotas.t"
Da voor do schi.r.idiol. govool.ig-0 c:l tru.1;HJoorton, _zijn grE\pO:f"Oli t,
onkolo mB4darijn:a"cl-itigon on zuro oranjo. Bij zware aantasting
kan ernstig bladval. ontstami..

~!!1::!J~~~:
Al.loon prbventievo_ bestrijding d.m.v. culruurmaatrego'J:bn· komt
'·

.

ovontuo,ol aanwozie;o achaç1?11rbocien vorwijdoren 0
·- aangota;sto cu1/of ~~fg9va1l.91?-, bl.éidoron op~imon on vorbrandon,.

aruiplan:-C iuchtig on droog, __ "q.ow,on.

Er

··~•-··>. ,)
' ~ )• l

i

,,~1.!. '·

:,·-:·,,

','. '.!

,.

zïjn nóg goen a:fdoondo checiischo p:iiddel.on! bekend.

- 1J -

;

'

Cl;• Smo1torsikio: (Smoul? :Jrn:1ping of:f)

--

!'
1

----i

J<i:Zo ziokto ~ordt voroorz.:-.::11:t door vorschillondo schimmol.o.

I'

:Jij o:ltrus "prdon vooral. ldora;_:,lanton on jongo zaail.ingon·

;:

aangotast, vpornaraolijk door do schir.wol.s Rhizootonia sp.

on Collototrichuo sp. Vooral. laatst gonoo~do kan bardnol&.ig
optrodon ond'or' voor c1.o jongo :.üantjos mmäh'r gunstige cmotandighodon, z0:a1s slochto potgrond of' tovGol rogGn.
:

.

{

'

ëiot ziokto-qoold uit zibh voornano}i_g"!:. ?OO.ftai"x~rving van do
uiteinden~ do jon.:;sto bladoron on hot groo:lpûnt.
Do aangotas;io dolen vortonon dan oen nattig rot, wa~rop do

schimm~l,

vruchtl.icha~mpjos (sporondragors) van do

voraproid

voorkomon.

Provontiof: zorg voor goodo g-rooio□ standighodon zoal~ vruchtbare potgrond,

ruime zaaiaf'stáhd on a:f'isohorming tegÓn slag-

regens bij do opkwook van· jonge p1antt';ls on
.

hot z~ibod.

(;

zaaiÎirigen

op

'::

Chomii:rnh: Bij optroc'on van do· i:i.okto kan worden goäpoton
mot 'dm 1.meri-gè

cl

vaP.

(TBZ fg/L ;water). Ook oon ~ongsol
.li!lll

Berif-a;k

Lmiob ( Jgr/L' wa to;) on

~,:,,'F,~

(4

(J gr/L watex•). :i.S. ·goed workzaám.

Captan

ffe,l\: \'re.ter)
1:,·

~~~~-!:~-~2~~P112~~~:
,)ozo vormen oen onrogolmatig ·voorkomondo aansl.ag op d~·l'bl.aderon,
.

1·.,

,

· . :ri 1

r::\ ·

stoogo1do1on en stam, in ldour vari~rond V'tUi. groen, ora:njo 9
rood en roodbjruin tot zwart. Haast hot voorko~en van kc:l:~}Jt□ossen 9
ka:q_ ~l.s moost voorko1:1ond wio•r gonèîomd vordon: Cophal.ouroBi:,:riroeoens.
•, ,,,~

De schade vo'.l:".<lo'.tt1l!áè.kt door dozo l.agoro · p·l.anten is ovor het
al.gomoon n:i.e'll groet:. ·Ue1 kan do nssirail.atio van do bladoron wat

a:fg_oromd worclon 'on kan op do aangot:ásto do1en verkurking optreden.
. .

,

B~'l:miton mop cupravit (5 g/L ,ra.tor) J:x: mot l woel<;, ~!H~P;X'uirite. ·
V':~~or moot Fordon opgomorl<::t clat · _:.·; -~- :f'ungici-àon aon:,nad·jf:rgo
~J.ood hob+·,.r1 op do schi=ol · Hi.rsutel.1a oomp,$i:mi1., . d-:lê.:J:J.. ·

pl;\~sitair'
',
',,

r

s

,

'·

op do roostraijt..
.
. . .
.

.·

.
'

m~~~~~-L~l2~=
.'.
1
.
a .•.

22~~!i.!.

.

:i

'·:nozo _'lllio*to, dio hoo:fdzalc<?l.ijk optrooçlt op sl.eoht ont-i,atordo
porcolen~ word~ ool-: vç,qtrot go:rwemd. ·Door do ziekto ontotnan
.. or b~rist,PI;J., _in hot onc'.orst,? .. G<:iq9:9,lto :van de. stam, waäruit

· · go~~,.~,?~~iding p1aa tf:! v;j.;ç.clt,../1Bij -sinaasappel mot oon
taf

. :

~-':t~~jo /lndorstam

· · A<ll}._';1.i:."li;~~oron,
f:· .
'•;•.

J

.1-J

is

..

~o

o~"j;stmcn d_ozo barsten boven do onderstam.
ziokte to horkonnon aan bladvorgol.ing 9

boginno~d bij do bladno~"Von.
1

.:

'..i: ;·

J

Do vruohton blijven voorts kloin11 dio talckon at·o:r:"'Yól:i é.f'

tot do h~lo plant is a:fgostorvon~ Do ziokto kan o,a.;, ontstaan,
doordat ,pspattondo c;rondè.ooltjoo oot ~ioktokiomon op,
.ido sta1:1 torocht

kor.10n.

, ,Vooral k+.pwondon on andoro moohanis.0110- bosohadi.gi.hgon kct!:m.on
·'·oon in1a4tpoort voor do ziolcto ,yorr.:ion•
. Planton

Jp

tor.roi:non mot oon 1:Jl.oohto bntwutori:ng k:unnon

zwaard.or' on vec;,lvuldigor wo.t'don aa:ngotast~

·.~rl...J~!~g:
I

/

Honden in do stam voorkomon;

/

.

Do gr~nd rondom do stam oniG3Zi.nO bodokt
i

1

...

·1··, .. J

_t"j

ontwStoring ... (:

Zorgcni voor goodo

houdon.
,:·;1f.d<.1i·.j; ... ~; ::.·~·

Zioko :plokkon uit do stam snijclon tot l. om-va11:i."l!Jt!'"1fät
vorkiJurdo godool to on inamöro:n oot oon''Oploss:lng.,. ·.• ,

vlfu

1cJo:J.do (15 g/L 1vator) ..

Laa.gh$gendo truckon torugenooion voor, goodo vontile;l;io.
Booms~iogols r.iot ohor:10 ·middel.on o ~ - j · b.oudon on
kapwondon to voorl:onon@
(

Chomieoho middolon dio do i<liekto, af'doonclo bostrijdo:u zijn

H.B.
-

Bij g:obruik vanlt:::l::;pur-J.imo a.J.s ondorstam kan do ziokto
1

:r:,

i.

"Citztusblight 11 [_,Toto scha.do aanri.oht-or.a.. -·~ .. ~ ........ ~. . -- .... .
Dit gol.dt all.con voor do g-rondon van d·o Zandorij...ilifoo:mati.oe
Gonoomde ondorst= wordt· door L. v·. V• oohtor nibt
gobruikto

B1adluizoD,-·'f'e•·-:- ·'.-~1·a spp.
Do luizon zijn ·ovaal. wm vorr:i on J. d 2 mm groot~ ...
Do larven zi _jn pa2.rs-bru.:in van kleur ~ qo:- v:o;L;vat,ia~:•

luizon, waarvc.~ sor:m1igo govlol-lGöl.d

•zijn',

zwari;.,

Zo komon moost'aJ. voor in kolonios a~ do toppen van jongo
taklrnni on bladoron, 11aar aan zo zuigen.
.

,·;("·

"

De blaçtorort 15 aan hierdoor Icrullon'. on blijven klein •.

Bobalvti do misvorming dio zo' voroorzrucon, rioÎ1ten

do

1

l.uizenl ook schade aan doordat z:o ho;!; Tris~o,.11Sa:v.:f:r:u1L;?VOr-_.

voór in do droge tijd.
In de togentijd worden luizen door sohimmoJ.z;f;Óktbb'..~ko~t •

brongoî1• Luizen komen vooral.

. !!

•,

,

•

1

'

•. '. ,

•.

r

• • ·

,

" ,·

.• · . Î :~_;·

·

Ook deilàrvon van ztvoo:f'vl.iogên on roof'kovors bost;i:-ijden

1

!

1

luizen;

~i~d~trt
1

,:..·.

'

meesfal all.eon in do droge· tijd, vc;,o~ ... qp jongo.. bomono
chem:f_soh: malathion 50~~
voil}gho:ldsterr.iijn

J

eo.

dagen.

,200/l.i tor water.; L

11
- 1.5

b. !Jch;U.dl.uizon

Dit zijn platte, ronde of langwerpige luizen, die onder
een sch:iJ:dje onbeweeglijk .op takken, bl.aderen of' vruchten·
vastzitten. De schildjes zijn meestal. 1-3 mm in doorsnede.
Sohll.dluizen zuigen aan de plàntedelen waar ze op zitten,
hierdoor. kw:m.en er gele pl.ekken ontstaan.
De aantasting kan zo hevig zijn dat bl.adval. en taka:fsterving
pl.aatsvinden. Aangetasto vruohtcm zijn goed .te eten,

1

!
1,

1

!

1

maar zien er lel.ijk u:1. t. Doordat sohildl.u:l.zen (en ..ook bl.ad' ' "'
· luizen) een zoete stof' af'sehe:1.den, komen er veel mi_eren
op af', die de lui.zen beschercen. De ~oete stof'(honi11,gdauw)

val.top onderliggende bladeren en takken en wordt_da.n

:: i ·I
,:

·• zwart-roe·tdauw. Dez_e roetdauw moet niet bestreden
schild- en/of
In de regentijd vind er veel

,..... , ... ,

van

de soh:l.ldl.uizen plaats door sohimme1s.
;De soh::l1d_l.u:l.zen word on dan oranj o, w:i t of' zwart van
af'hankel.i;jk van de soort.

!!~~:t~:!J2~~:
indien mogelijk de :ftm.gioi.de-bespuitingen stopzetten als
dezè t~egepast werden.
zwaar aangetaste takken wegsnoeien"
mieren bestrijden door stambespuitingen met Sevin... 85% wp"

J

gram/liter,

schildluizen bestrijden met malathion 50"fo eo, 3 oc/1itèr3
uitvloe;ier (zeep) toevoegen 0,5 co/liter, veiligheidstermijn_ J dagen.

è •

Draagmieren - A tta spp.
)

Roodbruine mieren die

1s

nachts en op regenachtige dagen

actief' zijn. Ze knippen stukjes uit de b1ader·en en brengen
:edit naar hun ondergrondse nest, a1waar op het bJ.admàteriaa.1
een schimmel gokweekt wordt, die aJ.s voedsel voor de
·.-·•mieren di•ent.

-~.'?..'t~t-fil..~;
Sw:i.ng:fogs met de swing:fog W0J:".dt een mengsel (2tl)

van diesel en insecticide (bv. ma1ath:l.on) :l.n het nest
verneveld, door het via de uitgangen in het nest te blazen.
Lokstof': de lokstof (mirex) wordt op de paden die naar
het nes't leiden, gestrooid (0 9 ,5 ~ .l kg per nest);·
De lokstof mac;- niet natregenen danr de werking dan ...
verloren ga::;to
Bij regenweer dus afdeld:en bv. met grote bladeren.

1

; d. K1eefbi.,1_:tjes - 'ITigona spp.
De k1ee:fbijt,jes (blaka oni) knagen aan jonge scheuten en
aan vruchten •. _Hieum" takken wordcm hierdoor zwaar beschadigd
~ a:angeta:site vruchten zijn ongeschil~t voor consumptie.

De nesten van deze bijtjes zijn Z1-rart en bolvormig met een
trompetvormige vliegopening.

~2~.t::!J.~!-!:~ l

de nesten opsporen ( □ oestal in hoge bomen) en vernietigen

door ze te verbranden, of een inRecticide er op strooien
(bv. Revinpoeder).

"• Lt:!,.~_;:-~n• wespen- en bijen
l-Uoron en wespen zijn erg hinderl.ijk bij. de oogst.
Bijon zijn zeer nuttig, omc1.a.t ze honing verzamelen en
gewassen béstuivon. So=ige citrussoort6-n moeten bestoven
11orden en vruchten te kunnen producoren.

~~~.!!:!Jç!~~:
mieren bestrijdon door de stam of' hot nest, dat zich bij
sommige soorten in de boom bevindt, met een insecticide
te bespuiten.
uespen: nesten verbranden, of'·.m0t een insecticide bestuiven •
.s

bijen: liefst niet bestrijden. Indi_en besl.ist noodzakeliJkr
zie wespen~

! l :r.

Roestmi.it - Phyllocoptruta ol0ivora
Dit is de :voor de export belangrijkste, plaag voor citrus,
vanwege kwaliteitsverlies van het fruit.
De roestraijt is oen klein spinachtig diertje

(0,1

mm)

dat niet met het blote oog te zien is.
·De roestmijt zuigt aan de bladeren on aan de vruchten hierdoor ontstaat oen bruinverltlouring van de. vruchten en
;,,',
1...

de bladerdn. Door het zuigen aan de bl.ad!\iren heeft d,e schimmel.-

,;
'

:!Ziekte
,

11

'·

gIJeasy spot" moer mogelijkheid om zich uit
;

t~

breiden.

Deze schimmel moet niet bostreclen ·worden: de roestmi'jt aan- -tallen moot en lao.ggohouc1cn ~,orc.1on.
· :Aangetaste (bruin verl:leurde) vruchten zijn wel goed voor
consumptie of' verworking tot eap, want alleen het oppe:rvl.ak
. van de schil is aangetast. Lls oJ~port produkt is het minderwaardig. Toename- van roestmijt-aantasting vindt vooral p1aats
in de droge tijd. In c~e regentijd daalt hot aantal roestmijten vooral omclo.t ::rn zich op natte oppervlakten J:det
kunnen handhaven.

l°2.2.:!E!.J.1 in~:
zo mogelijk alleen fruit dat voor export bestemd is
bos pui -pon met Torquc 50~,; sc., 1 cc/liter, veiligheidstermijn J da(_son of' ~-elthanc 1G,5~b wp., 2-.'3 gr/1.iter,
voiligheiclstornijn J c!a:::;-nn,

1

i

1
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l

l11 :
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11 - .--

;jl /,;

1·l

Frui. tv:p_o6 - Ann.tl tJ·uphn tip o
1 Het ·:wd.j:f', j ~ .van d 0 f ;ru it Y 1 :LO(!:;
·
l. gt ~ieren
in de vruclrt1,-ehi:l-,·
, 0
v
:.·; ~ -:De :(a,~e ,l;>oort in do vrucht. iJ;en vol.groeide l.B;rve''verlaat

r

{11

'I,

'

1' 111 '·

,

'1

'

1

1~~~~ f~.:i:,:,ff_ie~),n::ë.

/li / 11/

:1

i

de:j~eiht,-(di:e dan voak al op de
-vérpopt. -~_-,de. u;-;ron4 0 11.ungetas te vruchte? zijn ongeèohikt

i;

.GD

(g;..;~r-vrucht

voor comsumptie •. Een :frui tvl.ieg kan een gezonde

!

aantasten"

~~~::lJ.,g!-!!fi=
-

.,+-, :,):,,,,;

aangetast fruit vernietigen (diep begraven,o:f,ve:rb~~)
i

~ de

bodem ondor de-boi::ien r:iet oon :l,nsectic:Lde bo1;1~ten.
t(bv • . Bas~ine 600/o ee. 2. cè/1.iter.. ,Zie ook

,.

Fruitsteker.

1;

! h. Frui te teker' ..; ö'tlirois spp,i-'
'!

,·-~

Fruitstekers zijn naohtirl.indors die met hun rol.tong,,~~
... ·-- .~ '.:.. -~e
...
•Yi'tióhlti:èn rr.:ufilg,:m,e .E:i: ontstaat den een ro~~e, wat'
ingéiöiiken
. ,,!,.

1

ij
/1/
1

'I

-.!

i

pl!elt ':!.'li c;i\è •~ohir,
;-1ra,'<i!'OP- ;la ter
. kJ.eine
r vl;L.~gj
. _,,,, .es . en
.. ,-. "'kevertjes
.
1

afl-:omen. Deze kevcrtjos on vl.iegjes

;

een vrucht binnendJ.'ing;en al.a

Gi'

~7,n

.J~t~

'~~ e_ohte~

,~~
._,
;

aii,&i: ·

j.s, bv., -~; ~gp1ek
.- ... , h"I·:~•'ï

'.: ,,·:·•

·::,, ,-.. :

van de :fruitsteke:i~o l!G.clorhan<:1
meri' ook maden
(vl.ioge-larven) in do vrucht, naar d:l..t zij~_niet
de
oç;hte ·
: ! . ·... , . .
''
···ï .
:fruitvliegen. Dezo

pl.2r:1g

Öp;--· ·-- ·-·

troodt sporadisch

--~

- -~ ...... ·,_.. ,,,'

',-._:;'-.'
"

-·:-Jo-~ ·.' .. .

i '.Jr).

. .

'

-, nie,t ,pekern1lo_ Hot boste is ~m h~-. ~;_L~,210 vroe€::~Î'g~lijk
t'~ pltikken ~
.i p to :t,
-w'6~ t 'ii:i.; sniiJ.er

o~e;ri JJ? ,~it

rj_

'

;I..,

:

•.

;')1.-

Bladru2sen
Bl.adrups-en
e_ten
de. ... b-1.ac1oren van ei trus-bomen op.
l
,
,
1

1 ·),

In_çid,~_t,eel: :\<;1f.mon zo ;::ich to~ _oen plaag ui tbreidén"
I

~!;~lèi~Jè~=,, ,, .
· --~·èt':UJ,>Sep., e;i;i :i;><;>ppon vorn:i.et:Î.gen,
indien te ta1ri'jk 'dan
C' ;.,., ••·,• . . .

•

• 1 ., •.

.-,,.

met

j. Termieten

i+,

IJ,oi;-enstiµn tE!rmiet - Comoto:nnoa per:f~ètJJ

1

(HatiJii) ~

Deze termiet begint eon citrusboom a;m. tê''täätëii via.

cj.e ~JJ;'nàtam. Pe aantasting be~t. in een dooà''etukje hout
1
en brc.Hdi' ;~i~~ - d~arna uit in het l~vende hout~
Via 'cie ''takken breidt cle terraiet zijn neS:'!Ä.u;L.t to.t in
•
. ""• r
do stam, soms tot--·ae:m:'-Oe·· uorte'l.voot, dus ook :Ln .de onderatara.
In de ,gangJii bêvihät1 dch i::1ei;, UiterJ.ijk :Liv.er ,weini~an
1
de bob~( h' z'ï'en~ À angetaste taltkon sterven na yerloop van

a·o

tijd, af'• Op
·,;,..,,

·_)

rr;··.-1

.

Î

.

•·

stur:J Vinè1t incn lcloino popkernaphtige wratto:n.
·

Dit symptoom lijkt vool op h0t psorc,sá.s..-virus.,- _
:

'T'..,

l

'

Bij dit vîrus zi'ttén- or och tor g66n ·gaatj.oa onder de wrntten,

bij de termieten ,iel.

;:;;:•::

i;r : ~' :-'~~ .-!, ~. ~~ ~~L:~\~

I,~::~::..i12:;~J;

.- c,J.c aanplant schoon houc.~cn, nll.0 dod0 hout verwijderen;,

- i:lo nesten die njot door zo.gen to verwijderen zijn

(bv.

tot in

vornictiGon cloor con insecticide opl.ossing via ·

clo stam)

boorgaten in de é;tao o..:m tci brengen. (bv·. Basudine 601& ec.

2 cc/li_ter of Sov.Ln U51.; up., 2 gr/li ter)•
OndÓrstam termici.
Doze termiet loof't

Coptotermes testaoeus

zmrnl in de grond àls in'het I~venda·hóut.

De termiét vrèot v,,n do ,rorteJ.s on 'ta~.t de stamba:sis' aàJ:1"
I-Iet· ..rortelatelsel 1mn zodanig aangetast worden dat de· bomen
0

, omvaJ.J.enJ bij andoro bor.ion kar.. d0 hel.e stambasis ho1 '•'zj_jp.o
De t0rmiet kan hot hout tot zeker 1.50 hoog aantastel1o
Do aan.tasting is 1.d.tex·lijk nauwa1ijks zichtbaar.
Bostr:!.Jdin5":

f;een restanton dnod hout in.de grond (b.v. b;U ontginning)

on tussen de bomen l.at,:m liggen, omdat termieten daar vaak
<)oginnen te nestolon.

nog geen verdoro llostrijding bokondo
'!.

+
B. Tr;i.staza-virusziokte

Dit virus komt veel voor in do c:I. trus, omdat.. .± 90",(
van al.l.e, Suri.naamso ondorstàr.:lmen uit zure oranje bestaat
en deze _o.rg gevoolig 1:Ls .voor dit virus"
Bij combinaties grape:fru:l.t/zure oranje ontstaan op'

het hout heel fijne tandjes, die passen in gc.atjes die

in de bast voorkor:10n.
In de b_ast kor.ion or vaal;; gom-dop6ts voor. Di:b maakt de bast
zo.oht w-nardoor ·doz;::i ,zH:h: .. ggr.ml:::'.:olijlt J.n,ot ·sn:J.jgon.,

In ernstige gevallen treedt or zel:fs gomai'sc:hei.din&-uj..t
de bast op •. Do periode die verloopt tus°fl'en de waazjnèming

v:a.n

de eerste sympto□ en on het momènt

van

plótèelingo

afsterving (Quick Docl.:l.ne) kan soms vrij l.ang zijn

(wilde stammen, die cross protoction.bieden).
Een l;lol.angrijk symptoom is de:godrongen·groeivan de bomon,

indien het virus or vanaf' het begin àl in zit.

Dit :i:s voornam olijk bij· sinarisappel.-combinatieè het g,eva]..,
!!~triJ2~~:
p1ant goon citrus □ cit zure-oranje onderstam.

~bruik tristoza-vrij.plantmateriaal.
gebruik tristeza-rosïstont pJ.antmatoriaal. 9 zoa1s Cl.eopatra,
Rough lemon on ::]U11ki-onderstar.1mon •.

on.tstnot hot snoeimes, na bohandoling van elke boom met
huishoudchloor (1 dool ch1oor op 4 delen water).

voorkom kapuonden in do boom.
bestrijd iw:rnkton 7 ua.nt zij lamnen het vi;_i'is' overbrengen.

•
•
1

,i.
b. P•orosis virLisz:i,~
Dit virus komt ,roor op allo ei trussoorten. De ziekte is te
D;o:rkonnon aun hot ontotaon van kJ.oine schouron in de bast
(oruptios)~ popcornabh±ico uratton op de bast, goma:fsohoid:l.ng
.en het naar bonodon omkru11on van do, vo.oral. jonge hl.aderen.

Hen moot wol oppasson 1 • tormiotenschado niet te verwarren
mot psorosic:,nsymptor:ion. · Bij tormiotonschade vindt men in
do bast moost~l oen gaatje, •bij psorosis is dat niot
hot gevalo

~~!::!J.2~~1
.Gobrui.k psorosis-rosistnnto ondereta.mmon

zoal.s Cl.eope.tra

on Rangpur limo.

c. E:xocortisvirus
Dit virus is to vinden o:;::i ei trus mot voornamolijk ·

Rangpur-lime on '.3nnld als onde:r;:-e.t1;1JI?.

i!

Do plant vortocmt dwerggroei, scheuren in fle bast on soms·
goma:fsohoid:lng. 1Jnr,o z:lokto is botor te boheorson . f!.;l.19
Tristoza

weg

011 psoro,➔ is, mnda.t hot al.leen

langs

~e'-1b:an:I.Sohe

wordt ·6vorgodragon.

Bostr!jdingi
Ge. uit van Exocortis-vrij p.lantmatoriaa1--;·0ntsmot hot snooigoroodachap tijdens hot sncio_;,o:q.; vooral

bij gebruik voü Exooor-tisgo,rool.ig p1antmateri$;1.al..,.

Gebruik bij voorl~our .;J;xocortis-rosistent mat·oriaal. in
gobiodon wu:i.r dozo ziol~to froquont optreedt.

d. JÇ_xl.OE9isis

( C9-5ho:,ci~) ~ virus

Dit virus wordt :froqucn t g<,'!vondon bij de tangol.o Is, zoal.s
do Orlando--:tangoJ.o on do liinnool.a-tango1o... ,

Doordat de arealen boplant"met dozo ci-trus'soort vrij goring

in aantal zijn, is clezo ziokto niet wijdverspreid _in
~·surinamo. Er ontstaan not al.s biJ Psoroeis; erupt.ios in
do etarn 1 waarbij or gor:infsch0id~g krui optreden.

20

7
On.dor bopaaldo on· La,,dlghodon kunnon aaltjos ·gr.ote schado

roorzo.Lon. Pas do 1.iatsto 10 jaar krijgt

m:in do gownsson
hot aa1tjos-probJ

in o:ttrua vo1doondo ·aandacht, omdat

•.",t:i

do symptomen van ,i,:ütjooaantnoting l.ijkon op de symptomen
van gobroksdaar dun onk

v:l"nu,1'::'::iokton zoals slow-on l"l:!Pid declino
uorclon t<Jiiogosohrovon.

in hot buiton1and 1 -vanwege do schade die
b.u1non toebrengen g-ovro0sde aal.tjes.::.·~g goon oconooisch0 echo.do aangericht
mnar dat botokm1 ,. n:i.ot d.a t

zo hior goon V-'.'l.n allen

·

voorkomen.

nnltjoa uaarvan is aangetoond dat

pluntoparasi
econorn:l.,J

oc11aè.c ku:nnon aa.nrichton, !;;ijn:

IJ:lorichus sem:i.pçn<Jtrans

~

ook wol oi tr1.1s-nomatodo gonoomd.

Doze nematode vormt con probloo□ op moor. dan 50% vo.n

d<9 citrus-plantngcs in ?lorido:J voroor.zako

van. do.

z"g., "slow-doclino" (= langzamo achteruitgang) •.
o is w61. :Ln ons· buu_rJ.and BraziJ.iS o.ruigotrof'f'on,

D:l.t

maar nog niot ln Sur:inaoo"

12,

Radophol.us similj,.~
Hiorvan zijn ti,oo tyi_Jon bokond, do "bru-,n:na race" en

do

"citrus race". Do banana-raco is wo1 in Suriname geyl;indon 9
do citrus race nog niot.
Het aaltje veroorzaakt de z"g.·sproading-declino 11
(=-vorspreidendo achteruitgang)."

Pratylenohus ssp+ (bra.chyurus on ooffoao)

Pratylonchus spp. l=mcn grote schade aan do oitrusaanp1ant aanrichtç"1. In Flor::i.da wordt do ziokte aa~koduid
mot "citrus-troo d0clin<:l"•
De-aalt'jes tasten do w·ortols die voodsol. mooton opnemen

(z.g. f'~oder-:-rooto/aan, waardoor de bomen duidelijk
verzwakken on·vooral jonge bomen oon godrongen groei
vortonon. Beido Pratylonchussoorten komen in Surina.nio

voolvuldig voor, maar tot nu toe is nog goen schade in
citrus vastgesteld.

i:

'1

'.i'

;_)

!

;

~altjesbestrijdingl
. :!-J d.e' bestrijd~~, van o.ultjos is het gebru:l.k van chemische

j.

:lclde·1en :in de aiirtplo.nt oen probl.oem (o.a. omdat gebl.eken is

~ at

sommige nematiciden r.1et nar.ie D!1CP

I

een middel dat tot voor

!ikort bij voorkeur in citrus Herd toegepast, kankerverwekkend z:ijn)e
'1

:AJ.ternatieve mogelijkheden zijn in ti-reo groApen -to.:vordelen 9

;i

.1

;Î~ we"j;en:

J jt•i
1

J

1

H::>;:èënisohe maatregelen:•
~ _Aaltjesverspre,idint; d.m.v. machines, gereedschap~ schoeisel.

ij

e"d,. ·zoveel mogelijl: proberen te voorkomen, door het

!·!

gebruikte materieel.. te ontsmetten, voor het uit een··

i 1·

:
!

met aaltjes besmet terrein wordt getransporteerde
È.i. Wanneer men constateert dat in een·bestaa:nde aanplant

citrusbomen zijn besmet, is het verstandig deze met worteis
uit het veld j;e verwijderen en te v e r b ~ , omäat and.era
de besmetting _a,;:q:_iwpzig blijft.
(In.F;J.oTiida worden in een zeer besmet gab:led

van

2000,hai

,alle clltrusbomen gerooid en verbrand.

Er ..werd• zel.:fs een schemische barrière _in de grond aangebracht,
om ;i.ri$1L'apreiding te voorkor.i.en)

~ '\'l.anxÎee:l,' een aaJ. t j espopula tie eenmaal omvan&:rijk ia~
is vol.H,dige bestrijding niet meer mogelijk"
Over het al.gemeen zijn preventieve maatregel.en dan ook
e:f:fectiever en goedlcoper.

E~n

van deze preventieve r.10.~tregel.en is het gebruik van

na1tjeswvrij plantmateriaal. ]])en gezonde opkweek :1,s. dus eon
eerste vereiste.

ll Gul.tuu:rmaatregelen
a. Vrueh:twisseling
,,

Het is mot hr~t oog op hot O~?trodon van 'ziekteri_,-:en plagen,

'.i.~f:~~·

i! i

1

niet ve:ris tandig óm telkens hetzel.f'de gewas op een bieipaald

;

terrein . te verbomren. :Jchadelijl:e aal. tjes, in;se~ten,.
schimmels en bacteriën kunnen zich dan.blijven vermeerderen,
waardoor men· allerlei chenische middelen zal moeten gobru:l.kon,
om de tèel t mogelijl: te r:u:ll:en.
Vruchtw{sseling met totaal. andere govai;isen kan deze sterke
toename ·van gènooncle pàra's±oten voorlcomen.
Dit geldt niet voor de citrus zel.f', c1m,çiat citrus eeu meerjarig ·ge'!:ms is. Het gelc!t- och tor wel. voor'' cie gewasson die
·: _.

tus s Qn de jonge ei truspian ten worden ge teel.do

1

i1

:

, I ::

,i~•

'' · ', !
11_'

i,

1;

1

!,

Onkruidbestrijding
Ouder de onkruidon beyi11.d0n zich ook waardplanten van
parasitaire aaltjes~ Dezo kunnen do o.altjesp!)pul~t±è,0011:
,._

...

in stand houden" Een bol~ond voorboeld is, '.dat veel. on.kruiden
waardplant zijn van worto1knQbbelaaltjes~ waardoor deze
aal.tjos' in stand worden gehouden.
11 raco 11

De ontwikkeling van oon citrus

11
1.
!

i
1
i

omdat wortelknobbel.aaltjes in vrijwel aile Surinaaa~!;le grondsoorten kunnen voorkomen.

~.

Verbetering van ·.ae :li?-'ooiomst~d~gheden

1

Door de groeiomstandighoden'voor do plant

1

goG>do cintwatoring 1 juiote bemesting alsmede het voorltomen

i

1

i

(ras) van dit aal.tjee

zou oen bedreiging kunnen vormon voor de oitrustee~t,

i

!

. i

:i

en/of'

te verbeteren, d.w.z"

bestrijden van ziekten en·plagen 1 wordt een plant

mi;nder govoo1ig voor aantasting.- Gezonde planten bezitten ook

. eon .boter

-ho~s t ellingsvoz:n}qgQii ...

Gebruik van rosistonto rnosen· of' variötoiton
De·roaktie van planten op planteparasitaire aaltjeo, k~ ·
·.variörèn van vo1led:l,.go :i:Iru:mnitoit ··tot s_terko govoolighoid.
1

!

H_~t gebruik van min ot: r.ioer aaltjesresistente onderst_MJmen
is een bolangrijko cultuurmnatregel in de citrusteolt"

v.s.
e:n Indi.n 'go'bi'Uikt
.
'"
:' .
,-,orden, zijn roods op aa1tje13-r1;1sistentie :g~'j;Q.eat •. ·

De □ eosto citrusondorstamr.1en di'il in.de
.

.

.

'·

Dozo resistentie ::rs cièhtor -r.i;~stal aa.ltjos~peci:fiek.
De z.,·g. resistente ondorstar.11:1en zijn. vrijwel nooit tegen
·' .
•,
o:l.trusbedroigende aaltjeo res:l.steIJ.t.
.,.
::.::.tl.·.~·
,•

1

i

,,.']
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e. Doden van aalt,ios in do grond
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ü

cl.~~v·; ·s·t~~en,.

·'-"'~.!..

én.

Deze methode kan worden toegepast, mm.neer meri aaltjes.;.

zie~te.....yrijo gro::id w:U. hebben, voor de opkweelt van pl.antmateriaal in plantzakjos of' potten.
. . '
.
Dit stomen gebeur:t in oen stoomapparao.t, .;.,a~~biJ stooèi door'
'

'

• ;,,

-~

j

-

··.·::';i

eon lao.g grond wo:rdt gol.eid. :-aorpij wor.dt' oen temperatuur
.

0

1

.

1

van 90 - 100 C bereikt, die de ao.;ttje d<'>O~t.:

i

f • Warrnwa terbehondoling

j
l

l ·-..

Il:f_'t is con methode ora uultjos, die voorkomen<in•zaad, boll.en,
kp;ol.1en on nnder plantmatorio.ol te clod,pn, ,door het matorio.al.
gedurende oen bepaal.do tijd in ,,;arm 1-rater to "domp'elon.
Dit moet erg nauwkeurig gebeuren, vn..."1.t oen to l.age temperatuur
do~dt de aaltjes Iliet~, tonrij1 bij oen te .hoge tëinperatt~u.1..i.r,
het plantmateriaal beschadigd wordt. Hot aaltje Tylenobul.us

.

.

·t

sëraipenotrans b.v., kan in citrus. llestreden worden,
à.oor hot ~ortolstolsol ondor to do□polom in wator. van 45°0'
gedurende 45 minuton 1 of' ,-roter

vrui.

50°0 gedurende l.O minuten.
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MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ
(Afdeling Agrarische Informatie)

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

11:L. 21_,

DE KEUZE VAN HET PLANTI1ATERIAAL
Om een goed,bos banaan te künnen oogsten, is het naast een goede ver,zorging belan_grijk dat wordt uitgegaan van goed plantmateriaal
(plantsoen).
Er zijn verschillende soorten plantsoenen:
- plantsoenen met een dunne stam die al heel gauw brede bladeren
vormen.

-

-

Dit Jijn 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 21.Jn nog te jong om te gebruiken als plantmateriaal
plantsoenen met smalle bladeren
plantsoenen met hr.ede bladeren
moederknollen (al dan niet gespleten)

Plantsoenen _mèt smalle bladeren, plantsoenen mE:t brede bladereh'-1
moederknollen worden aanbevolen als plantmateriaal.
In Suriname worden vooral plantsoenen met smalle blade"I'.e_n en',~J~~tsoèhen
met brede bladeren als plantmateriaàl gebruikt.
.,._,,,, >·"!,:iv) :u:Nf•

eri

·: . , >~<··

9~·

it'ö&h 1:~~!--Î/

Plantsoenen met smalle bladeren
.
~ , r\r~~
fi
Deze zijn mee-stal 50-100 cm of iets hoger. De beste zijn·ondera'àrr· zeer
~
.{•·~,t<t\\t
-l:~(11:': ,;(ff1 . ➔ ";)fr
breed, lopen puntig naar boven en dragen zoals de naam al zegt enkele
·:~.'.""? f"<::1 f "s.,,. - . ~ ' !-f 1f1.1½_¾:fo
lange smalle bladeren. De knol 1.s al vrij 'groot (minste"!ls·1z cm.in""door-:
·
· ··:
<- r ·•·
.. , , , _ _ p(-~_-·•1"},1r -~h "4:'l)riviitJ'
snede) eri. vrij zwaa:r. Dit· plantmateriaal is zeer goed .bruikbaar
"eF
'
\ J -1-·r:€1"''--,
S >:•,+1
in de \regentijd of in de droge tijd, als deze niet extreem is; ·wordt'•
geplant.
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Plantsoenén met brede bladeren (zgn. halfwas planten)
fit
Als de uitlopers met smalle blaèerenniet worçien afgestoken v~ri'fade ·
moederplant gaan ze later brede bladeren vormen. De knol is groter dan
van plantsoenen met smalle bladeren en meestal meer dan 20 êm''~n 3éloórsnede. Dit plantmateriaal voldoet in alle seizoenen.
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•
~oe de rkno l len
Moederknollen worden tot nu toe weinig gebruikt als plantmateriaal.
De moederknol'kan zowel voor als nadat de plant een bos heeft g_edragen
worden gebruikt als plantmateriaal. De Iiloederknol kan: in haar 'gehéel ·.
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 moèt een jong onbeschadigd oog hebben. Een
gespleten moederknol kan het best met het splijtvlak naar boven wo'rden
geplant. ·Het oog komt dus onderaan te liggen·; Wanneer' geplant'·wordt met
het oog boven· ontstaat o.nder de jonge plant éërt' gat omdat de 'moederknol
later wegrot. Daardoor wordt de kans op rot groot met alle nadelige

Als de moederknol in haar geheel wordt geplant lopen er mees.tal meerdere ogen uit. Later wordt de beste uitloper aangebouden· en ··kan de''rest
worden weggesnoeid.
Gespleten moederknollen kunnen beter niet bij nat weer worden' uit.:.; 1_::
geplant. Ze vormen zeer geschikt plantmateriaal als er: geplant: wordt.
in noveni>er-deceni:>er.
ONTSMETTING VAN HET PLANTMATElU:AAL· VPN BANAAN " 0 "
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Inleiding

). ·
·.
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··t_;;~rr9:.1 ·.;:fr:~J t.;
Voordat banaan wordt geplant is het .v~~, b~la~g .~et pl,~..t~~e?Et:af.l,b"',x,
te r;ontsmetten.
Hierdoor worden•,'•·eieren
en •larven
van de banaµens:nu:i,,t-:.,
· , :·•' •
_,'
;··
'
; ...• "-'.·,.>·,: i' ._"rf,J':··' >-·,.;":>q,;·_:,;i~ f:f~

kever (Cosmopoli.tes sordidus) . en de ban,anen~,t;~~9f1r\'~'$~H'i~f11ii)ä1'l~ •
licoides),_ twee belangrijke plagen van banaan.: gedood~ ·
. .. .
··

cr{;;';,~~:tz,:i'

Oude adviezen
...... ,
.· 1r
Tot nu toe___,, we.rd voor' .de ontsmetting.
van
het
plantmat,eriaal
_h.~1;.·_ geJ?.;:u.ik
•
.
.'
;. ,,_-,!'_,,
> ,
·;_;.'"""''.,_r
fî!;/jt7r~y:'~
·, !1;;;;.1,§2-(î
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~~p~yol.~.n~ ...
0

van ~CH •. chl~ordaan, die ldrin of atdri,n 1
Y:f}~e~~h.i~ ÇSY~~r 1
voorf ' de~·- gezondheid
ván
dè
mens
bij
,,tpep~sdpgyan
:dl?z~
~c!':181,et;i
~.9.;"dS, ···
.
.
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.
__ : ,_. s,•~'"'" .
~.,
,} .
,':,·.,
f,.•~-.r,,,1 ~'!4.~, t,_.(•""1 Jf,.,?'-"'.
het gebruik hie:evan thans afgeraden.
·,;-;; ·
"'<"-~

Wordt ontsmettipg van het' plantmateriaal· al: veel· ·toe·getiast?
Uit een onlangs ·gehouden enquete onder landbouwer~ die banS:an,,felen,, 1
bleek dat lan,g hie_t alle landbouw~-~~
plan~t~ri,aat';ont,l?~;ti~it/
Slechts 40% van de làndbouwers paste één .of ande:çe YOPI! vat1.:,o~t:.c,;, F''"
smetting toe.

l'u~t

1· adviezen voor ei c 11nt1omettj ng van plantmateriaal
kende

:{,

1

niet ,··ui
,-,1<: 0en menr _1,cl
·
1

1

1

1.1 goccL schoon.
Snijdt wortels en mi,nder _
.m de lrnol af, Rotte plekken uitsnijden
,rleel te van knol. Knollen met veel boorder1. c1.ls plantmaterfaaL
0,5 1. Azodrin of Nuvacron (Monocrotophos)

.)

0

100 1. water.

het
::.kte plantmat,eriaal in het vat met de gemaakte
:,_l_osc-üng en laat cle knollen daar 1 uur in staan.
Je knollen uit het vut halen :waarna ze, nadat ze enigszins zijn
opgedr;.=iogd, geplant J,unnen worden.
0

~.Tk treffen v6orzor~smaatre~elen
Draag 'tijdè'ns het maken van het mengsel van Azodrin en water
handschoenen.
- Roer na het vullen van het mengsel met een stok en niet met de
hand zodat het geheel goed gemengd wordt,
- Breng de knollen voorzichtig iri h~:t -~t,.. .Zó:d.a:ll, ~~$en vJ.roei:stof inf
Draag handschoenen wanneer de knollen weer uit het·vat worden
gehaald,
- Voorkom het in~demen van giftige damp afk6mstig.van het mèngsel~
het gezicht of op het lichaam spat,

L

DE TEELT VAN BANAAN

KLONEN
:;Driekwart" (vermoedelijk hetzelfde als '11 Shatoe 11 ) , i1 Prasara" en

r

I

"Blaka" zijn de nan1en van de aanbevolen klonen. Dez~ ·klonen· zi;]ri 11 '·-,
alle reeds bekend bij de landbouwers. Momenteel worden "Driekwart"
en "Prasara". het meest geplant.
Flanttijd
. Er_ ka,n in principe het gehele jaar worden geplant. Droogte .kan tot,
v~rdroging van de knollen leiden, terwijl in erg natte perioden de
kans op het rotten van de knollen bestaat.,Voor een goede uitloop en
een snelle groei. is een goed ver.d~elde hoeveelheid regen het best"
D,e volgende planttijden worden aanbevolen:
- einde kleine'regentijd - kle:h!::1-J- droge tijd (januari
april)
begin- kleine regentijd (november
.december)
-- einde grote regentijd (juli;

Het plantveld
Terrein en plantklaarmaken terrein
Hooggelegen zand- of h'l.l.Dlusrijke. kleigrond met goede ontwateringsl'I'!
mogelijkheden zijn het best. Meestal is het gewenst bedden aan te
leggen. Bedbreed te, afhankelijk van de .lozingsmo·gelijkheden, ca.
4 - 8 m. Trenzen tussen de bedde.n dienen schuin afgestoken te worden om afkalving van de kanten te beperken. Op zandgrond moet het
talud groter zijn dan op kleigrond.
Klei

1.0 '-M

Zand

1 .,. ···•·•··--•.--

Het plantklaar maken van het terrein kan op verschillendè manieren
plaatsvinden:
L het hele terrein bewerken met vork, 2~ of 4~ wielige tractor voorzien van frees of ploeg en vervolgens plantgaten maken in hand~
werk met de schop.
2 wanneer· het terrein vele jaren heeft gelegen. en er weer bo..s .opF."
staat het terrein op-enkappen het gekapte materiaal bránden en
daarna direct planten. Plantgaten maken- in:handwerk·met ·de schop.
3. het hele terrein wieden met de houwer of de aanwezige vegetatie
dood spuiten met Gramo:icone, 4_cc/l water en. yervolgens plantg,_1:J.tenimaken in handwerk met de schop.
-Plantve.rband
Fér hectare 2000 - 2500 planten. Aanbevolen plant-verbanden:
2 m x 2 m vierkantsverband (A),. 2 m x 2 m met om de rij de halv-e
plantafstand ingesprongen (B) of .2,5 m x 2, m (C).
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Plmtgaten tnakén ",_,;_::,,'. '.''}:' .. ,:.
,::,,.,
Maak: 'de pûntgitèrt ca .. )) cm)· diep over· .ee,~ .oppervlakte ·•van: JO ,:.qn J!::,Q{l•..an.

zal het in veel ~vallen,nodig:zign ~en: a:fvóergçiotje vm het··plai;i,tgat •~~.,9g ~:ic,~ ..
maken andat de kans groot is dat in regenrijke perioden.het water in de plantgaten blijft
sta.ID. wat de kans op rot aanzienlijk vergroot,
... •,;. 1'•.

BEHANIELING VAN ·HET PLAN'IMA1ERIML VOOR HET UI'IPIJIN'IElf' ·'··

dé pl.antsoenèn ·oo·

n:t-,c,h:ilèe.m van

m::lgelijk om de bossen
~:rkzaanheden zoals rukrui.dbestrljding en stutten ve1r:gemel:<:Itelijlkelt1.
boJ.sen:
tegenover
plaats:waar de
vast zat.
Breng direkt na het ~g):ialen van de jonge
over de plaats waar de jongp· plarit aàn: dé m;i!äioe+1<;r1ól
1,·
Breng di:rekt nà ·het w.'.g\àlen van de jciige plant in diäf'. stam
èen. snede am ttgei:'tover
dê tiÜia.ts wàar·rdiaij~-plarit
'i'iciideiknol•vast •zat,· Nab?lt,sdloonmaken·,vmt aa.,.mc>.1.
~1-tltf'dari' nog waar de bos komL z.'. -rg'érvoor dat bij 'liëtl palnten;
pliiat.st worden &t'de snede in ·de stam zid.i. stëéds: run dezelfde tcä;.t,bev:!:ndt~;,,~
Nà,h~f"ui'.tsfekèn· dê'knbllen· sdülTon waarbij'k11rè"wortë1s
ämgëtästèiplekkèn 1-wordén
'l'Aie~den. Doapel vervolgens de knollen in ~en.oplossing van'Nuvàcroo'.oi: Azbdri.h,;.f'l'I
Laat de knollen 1 uur in de oplossing van NU\Tacron, ont:snettingsw.i.jzs zie boven.
1

·en

Na

afloop

van het ~tsmetten de wei_gesneden st:ukken1 Ïtiiol:.]:ri.'/J:!èf<~~tL,~.

.

doënt èrt 'daa± -~tif''l uw:' irt'<t:atên bm beS1IEttirig -Jaiï,de: aarip1af!;'f·met· b.
et'IS:nt
kevei:s \tê' vermi.jaère'''Vètwl'.gens 'ée v:LbHs ti) f lll' eérr gat la'tètd.~;lfl1er•,;)eM.j
1
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"\'\,C,
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,

vän''eèri• •tnms ·-ijaa±:vmi hef"Watef ·wo-i;:dt: gebruikt'. Na de•· cntsmatt:;fiig

1afed q,drogén ·.en· vervo1gemi planten.' ·
HEI'~-..

Pas· .'lloot

'.,

1 • ,. ·

·" ;,;._,,;

1••ai·:U:.·Q:!i.

hèt plantma

'·,

·

\r,r-:r,,;:

'

::lo~/

het piánten 'êen plant~e"bézrestfug tbê~

'M~;·· M:ng' ~- mas't oon ~tje iret
plant~at, zo&t 'dè' l(tjó1 cà; '.5 cmifuder

Zie' hiebióot'b.êt'hoofdstikjë,~~î.tfF''
cle'födergrori.d·,l'.l_jlaatii'vèrvo~ dé'pláht,~,·~t

didiülöet '

de l?#nd z:tt. 1ifáak &la:i:ba'het pllmtgát
,.bmÎengttrid waä±biJ ei' \76& ~zorgd dient t:è·-~tdérl dat·1 giien känvorm· ontsUlät/.w&W
bij :regen het ~at.er ~ : l i j k :in kan :blijven staaf."'~<"; 1 ::.'. ·.'' · .. ,;'r'st; ·

er

1

Het. planten van een tussengewas

Het is -~og~lijk direct na het planten eeR ander gewas: tussen: de ·banaan
te planten. Gewassen die hiervo.or _geschikt;_ zijn,,_ zijn o.a::· kóóF/ök'èt, .<
chinese tajer, tajerblad, pinda, soja en pomtajer.
Plant geen korrkommer tussen banaan wanneer in de omgeving d1{:kwlit:ä': · ·,: '
ziekte bij banaan voorkomt.Ander~ gewassen dü/in: dat gevail'"nièt tussêh .
. . banaan dienen te v1~rden geplant::~ dj~ bij ziekten· ~érmeld~ :n ::i .
t1!•,

J

Onderhoud

Onkruidbestrijding
Hierbij is vooral_-~~- bestrijding van grassen i~ de aanplant van
be lanr. Bij de bestrijding_ iiari' onkruide~
'dé volgend~
word-~n toegepast:
· _ ::•
'·. ,·, :·, ,..
:r-.-.,. ..,•:_-::)·:

"kunnen

handwerk met de"ho~~:;r-~:f~jap

a •. in

groot

hit:ithl!iden - , . .

,.. ,·

:C)'

p•',

i.:·<1:,-

b:·· ~he~~ch m~t :Gr~m~xcine 'en;°'oi"d~s4ax'(ziê' \l'êrder '<5:p'"iifidi.t:·pa,mflet)
c. een kombinatie van a en b.
, . Onkruidbestrijding i~--handwerk :iiiet houwer of tjap',,,u'
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C_irca 6 - 10 maal in de periode van planten tot ói::igsten; affl.ankeUjk' ·
'J ·,
·, •'.' :.:-r:~•''f: ":.JI ! ,'
"
•i:,,,, .'·
.
'
'.
.• ........ •.. 'T''
· •
.
van de groei van de bananeplanten .en het vócirlfollfên :van'önk:tûifäärt;·"'Vo'«br"al in de' eê~~te 4 -:- 5 maanden n;à' h~t planten: 'fti?'èetÎ g6èd~·::ónk'rü!dbe~tfijding ze~i' h~iarigrijk. Bes trij dlrtg van. de onktui'.áen'. tefkigèréinêf''>wdi'de·.:
:,d. f._; · ·,, :· ;.:;i . ' • ' •·.
,
: ·
•, ,.
·. ' , ' i·
l•1
De omstanq.fgheden in dé àanplarit bepálen dà'arrià 'hbe·,vàak ·e·i' v'erder :·ge.,;, ·
wiêd \iÎ~~{'t~;-~o~den. ·.
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Chemi.sèhe onkruidingbestrijdiriy
··. '.- · ·
•
',.i\ }''O' ·/-.
<'''
In· èeri. Jonge kanp r~hi:" '\t~ rdien t ·_ ht!t''"à~1,e'\[è·Ïfng r. ih ban~Jk ;,~.en?''plàn t" •
spi~~eI
I ms'choort'te n\.hlcen en °blf ep'û:ttë~ :met·::Gtmnot~~~tt(4'r::~;o ·.· .
watêr) : tÛS:seil 'c1ë r:t°j~ri,'' de
te':vöáfz:f~K•'väh~;. ~~tl. •~pïi~t:k.'~p''onf bëscha~
diging van het gewas te voorkomen. Wanneér·::d'ilt·'pliffç~i:Ç'otid~r;~dfd~n kan het
schoonmaken van de plantspiegel in handwerk achten:;ege ~ord~n gelaten en
kan ook in da,t gedeelte het onkruid chemisch worden bestreden}:'Vdo·f: .,. ;.
zichtigheic'(bÜJft gébbdck,H~t a.fmtai bèsp;'.ittlrigdn 1dát ïiöii:i'.g is' in. de·.
ie~ioJe' v~ plailten tot:" oog~'.:f\litî'''b~dra.~gt 'ca;'>s''l. :<•r:· 1n''di ée:iste•''nia·mtdián
,·;· ~:-:-, f'
; . .
, ; -~.: "Jï ..;•~~,·
na. het planten zi11' liet· over netälgèmeen riodig zijri 'dat' het hele vèld• '· .
. "'70~dt bespoten. in ~~tl latê; i{~&diuril;- k'ari ,:ais'.f'cië'bartàari e1/. g6~i:1 bi:j stä:at
gedeeltelijk worden volstaan 'fué't -fu~h' pÜlk§gêwij~Ei '5'êhandeltni':· ·,: ,·,;_,.
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Chemische onkruidingbestrijding
In een jonge aanplant verdient het aanbevelàng in handwerk een plantspiegel van ca. l m schoon te maken en bij het spuiten met Gramoxone
(4 cc/1 water) tussen de rijeh 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 iri handweri'achterwege worden gelaten en kan ook in dat gtlleelte het.onkruid chemisch
worden bestreden. Voorzichtigheid blij!t geboden. Het aantal bespui~
t~gen dat nodig is in de periode
van planten.tot
oogsten
bedraagt
.
.
. .
.·
ca. 5 - 7. In de eerste maanden na het planten zal,.het ovel;'. het al.:.
gqmeen 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 maanden na het planten alle·suckers
snoeien. ,Daarna kunnen de suckers blijven staan om la"fier .t~ dienen
.
,', '.)
. "'
.als plantmateriaal ~~or een' nïeuwe aanplant. Indfän
meerdere
keren
: . .- ·:
:ti.i, '. ,','
van een stoel wordt geo6isi, wordt het volgende snoei~c.hema aanlfo.,,.Jl~
vc;,],.en:
.Tot 5 maanden na het pfanten alle suckers snoeien op ca. 5 maanden
. .
.
.
..
,!
'
.•
van de zich ontwikkelende ·suckers de beste aanhoüden, 1de :rest snoeien.
. ,-, ' . : .· ,.:,.·
-.
Vervolgens op ca. 9maanden na het planten weer·een su.cker'laten staan,
enz.
'

.

•,· :.;)

Stutten
Teneinde het -omvallen van planten te vç,orkomen is het,.va~k gewensb
.. de planten t,e s,tu.tten. · Van g:i::o_ot _belang is dat de · groàd. -i~n de' :Planten goed .is en ,da,t de 'teelt.omsta~digheden dus optimaal zi~'n. (goede
i~zi:ng, goede onk:ruidbestrÎjdiIJi,' afdoende b~strijdi~g van plagen).
Stutten za:J. toch in een aantal "gevallen nodig zijn, Bij "Prasara"
vaker dan bij "Driekwàrt" en i1 BJ:aka". Het stutten dient over het
algemeenenkele.wek~n na de bloei plaats te vinden. Het.stutten kan
gebeuren door:
1. een stok voorzien.van eenkraka juist onder•d~'bos te plaats'en
2. met plastic touw de planten aan elkaar te bevestigen •. ,·

--8-

ZIEKTEN EN rLAGEN

De meest voorkomende ziekten en plagen bij banaan zijn:
- Nematoden
- verschillende soorten
- Bananensnuitkever - Cosmopolites sordidus·
- Stamb~order
- Castnia licus licoides
- Blai.vlekkenziekte - Mycosphàeir•é'lla ssp '.
- Kwata-ziekte
- K111mkommermozaiekvi.tus
In dit pamflet wordt.een beschrijving gegeven van de .aymptomgn bij het
optreden van een bepaalde ziekte of plaag. Dit wordt gevolgd door eèn
bestrijdingsadvies.
Nematoden

:mité

Wortels zijn aangetast of in meerdere of mindere
rot De opname
van water en voedingsstoffen wordt als gevolg daarvan geremd.· Een .a.antasti.ng verhoogt de kans op omvallen van een plant aanzienlijk en
ook een dàling van de produktie tot ge.volg.
,r,·

..

Bestrijding
- Maak het plantmateriaal goed schoon. Snijdt wortels en mind\fr goed
lij~e'nde delen van de knol af. Rotte plckken·uits:dÎjden tot op het
gezonde gedeelte van de knol.
- Strooi op ca 1 maand na het plänten 40 g Furadan 5% om elke plan~~
·. r ,. ., , ,. .
- Dit dient op" ca 4 maanden na het planten en vërvolgens om de 4 ma~n,,,,
den'herhaald te- worden.
Bananensnuitkever
De larven van deze ca 13 mm lange zwartgekleurde kever tasten de knollen aan. Ze maken boorgangen in het onderste stamgedeelte doch de
groots']; ravage wor~t aangericht in het ,mass.ieve wee.t·sel,:van ·ae ,knol.'t'
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Fig.1.Lengtedoorsnede vah een door de
ban~~ensnuitkever aangetaste
banabeknol~
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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 aan~evolen:
Plaats op ca. 4 maanden na het planten een aantal vallen in de aanplant per k 2 banaan 2 vallen. Een val bestaat uit een stuk verse
bananenstam van ca. 40 cm lengte welke in de lengterichting doormidden is gespleten (zie fig. 2).
Leg de twee stukken stam op elkaar loodrecht op de grond bij een
bananeplant. De eventueel aanwezige kevers komen1 _'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· P'ri'ndcid aan:
bevolen (verkrijgbaar bij de Fa. De Vries).
:., ,
2
Per k 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 stoelwo:cdt,geoogs~ veryolgens elk~
4 - 5 maanden.
Verder is het nog van belang dat de aanplant schoon w_ordt gehouden.
••

1

Kap een stuk stam
ca 40 cm lengte

van
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Splijt de stam zo

dot

••n

d•

beid,; helften nog
bHl'je aan •lkaar blijven zilf•n

de bijna gehot g• stom vlak bij een
banan•ptant en wel zo dat
het splijtvtoh zich lood recht op de grond bevindt .
Plaats

spl•l'•n

Fig. 2 Het maken en plaatsen van een val
Stawboorder
Larven van de Castnia-vlinder boren r,angen in het onderste deel van de
stam en in de knol. Volgroeide larven kunnen een lengte bereiken van
ca. 7 cm. Op plaatsen waar de buitenste bladscheden door de larve zijn
aangev~eten, komt een jamachtif sap ('gom') naar buiten.
Bestrijding
- pas een goede onkruidbestrijding toe
- snoei onrewenste uitlopers reeelmatig
- ontsmet het plantmateriaal
- bespuit de planten zodra '_gom' op de stam wordt waargenomen met een
oplossing van Azodrin 40% of Nuvacron 60%.

't>
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Azodrin en Nuvacron zijn dermate giftig dat een bespuiting met êën
van deze middelen slechts uitgevoerd dient te worden door deskundig
personeel dat zich van de( gevaren dit! aan het iebruiit' ervan verbonden zijn bewu.st is, en voorzorgsmaatregelen treft.
Tè gebruik:en konóenstratie: bij gebruik Àzodrin 40'7., 2 ,5 cc/L water
bij' gebruik Nuvacron 60% 1, 5 cc/L ~ater.
Spuit tot ca. 1 m hoogte tegen de stam. Spuit ook in de bladoksels.
Per plant 100 - 15- cc vloeistof gebruiken.
Bespuiting ~ na de bloèi, toepas1um.
Azod:d.n '1l. .Nuvacron zijn systemische middelen.
Te treffen voor~orgsmaatregelen:

- Draag handschoenen tijdens het maken van de oplossing
- Spuit bij windstil weer

Bladvlekkenziekte

(Yellow Sigatoka)

·De eerste symptomen bèstaan, uit. civaal vormige vlekken aan de boven-

zijde van de bladeren. De vieldèem 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.

Bestrijdi'n~:
.
.
De aantasting door deze schimmelziekte
in belangrijke mate worden
tegengegaan door goede kultuurmaatrègelen te treffen. ·d .
zorg voor een goede ontwikkeling
pas de juiste bemesting toe
- snijdt dode bladeren en zwaar ·door· de schimmel ä~rige~tä;tt bladeren
',-.
regelmatig af
- zorg voçr goede onkruidbestrijding ...

kan

..,:z.:

'

'

1

'

\

Black-Sigatoka
Sinds·kort is er in het Caraibisch nog een zieke gesignaleerd, namelijk
de Bl:ack-Sigatokà, Deze ziekte is echter nu mei· 1982 no)~' ni'et' ·1n
Suriname aanwezig. De Symptomen lijken in het begin!3tadium vrij veel op
die van de. Yellow-Sigatoka, maar de aantasting begiht met rood..:.bruine
, strepen i.p.v. gele strepen. Daarna treedt al snel typische zwart wor. den van de bladeren op.

J

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

van

en

Kwata-ziek te
De eerste symptomen uiten zich in enkele of meerdere mozaiekstrepen
op het jongste blad. In een later stadium 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~
veel. gevallen sterft de planr: v0r,~ti jdig af.. De aanwezigheid: ·van bepaalde gewassen tussen de banaé-r1 vergroot de kans· op het optreden van de ziekte.

In

Bestrijding
- gebruik geen plantm<1teriaal van planten die de kwata-ziekte vertonen
- pas een goede onkruidbestrijding toe
- plant geen k01nkc.~:.·:, , i:~t~ïpoen sopropo, watermeloen, tomaat, bou- ·
langer, 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/bariaàn. -,In Suriname is hij
tot nu toe niet erg schadelijk gewees't. Pas i~'i976 werd de ziekte
ontdekt in Marowijne.
\

De symptomen
Verwelking van het blad. Verder worden donkergroene bladeren geel, de
bladeren _knikken om e:1 de vruchten rijpen onregelmatig en vroegtijdig. Deze vonn van flau-sikie wordt veroorzaakt door een bacterie
(Pseudomonas solanacearum). Moko ziekte wordt verspreid door insekten, die wondplekken en zweetdruppels eten, de bacterie kan zich in
de bodem verspreiden en ondergronds gezonde planten aantasten; tenslotte wordt de ziekte verspreid met gereedschap dat in aánraking
is gekomen met ziek plantmateriaal.

l

l

We ~e~tfijden Moko als volgt~
- Kap een aangetaste boom om~· dood de. ''knol en de.ondergrondse delen
door een paar keer te spui ten n1et 2
D,~ verbrand indiert mogelijk
(droge tijd) de bovengrondse delen of behändei zê·m~t insecticiden
zodat vandaar uit geen verspreiding. via insekten .me'er kan plaats
vinden.
(Notabene: verbranding is de beste methode, ~aar kan vaak niet
toegepast worden i.v.m. de vele regens die verhinderen da,t de plant
goed uitdroogt).
- Alle bomen in eén straal van 10 tot 20 meter rónd de aangetaste
boom moeten dezelfde behandeling als de aangetaste boom zelf ondergaan.
- Op de .plaats waar een zieke boom heeft gèstàan ·mag 2 jaar .la.tg geen
bacove of banaan worden verbouwd. Ook andere planten, die waardplant zijn voo:r- Pseudomonas solanace1:rum, mogen niet verbouwd worden (dus geen totman.t, pindia, ,gember,. etc.)
Op bacove.' komt ook een andere flau sikie voor, die niet door een bac- ~:'
teri0 maar door een schimmel wordt veroorzaakt. Deze schimmel is van
het gs:t.,o.eht Fusarium, li·1e noemen de ziekte in dit geval niet -MÖko,
mG.ar Panama ziekte. We kunnen·Moko en Panama·van elkaar· onderscheiden
en wel als volgt:
. I.

De bladeren knikken bij Panàma-' daar·-waa:i:' dè steel ·in· dé bladschede overgaat.
De bladeren knikken bij Moko daar waar de steel in de bladschi~f
.<?vergaat.
/'

IL

De--vaatbundals..- zijn bij Panoma aa_n do
de ini'ektie ontwikkelt ~-van-bui.ten naar
bundels zijn bij Moko in het ceii.trUm verkleurd, d.w.z. de infekt;i.e ontwikkelt zich van.binnen naar buiten.

Moko-ziekte
III,

Bij moko draagt de plant nooit volwaardige vruchten. Bij _P1:l.D.S.IlJ.a
kunnen de vruchten zich wel normaal ontwikkelen_.
· TWEE INSEKTEN DIE DE VRIJCHTSCHIL Vi-\.N BANAAN ;U:NTASTEN:
COLASPIS - KEVERS .EN TRIGONi1. - BIJ rrJES

Inleiding
Twee insekten· _die bij ernstige aantasting een nadelig effekt. k:unnen .•
hebben op de verkoopprijs van bananebossen zijn de
Colaspis - ~ever en het Trigona bijtj~
Colaspis - kevers zijn in Suriname vo~ral bekènd b.ij. baÓóvèri, wa~n
.
.
,·' . <I ..
in. verschillen.de jaren duizenden b10ssen als gevol'e; van schade veroorzaakt door deze kever voor de fl~ort werden afgekeurd.
'
In de verslagen van de Landbouwvoorlichtingsdienst is in het verleden
nooit melding gemaakt van ernstige schade veroorzaakt door Colaspis kevers in barn~.an. In juli 1977 echter werd op een bedrijf te WestCalcuta ernstige beschadiging van de vruchtschil van banaan waargenomen. Wat de schade.beelden zijn en hoe de best.rijding van deze keve.rs
plaats kan v:i.n.den wordt in dit; pamflet beschreven. Behalve Colaèp-:fJ~
kevers kunnen Tl,'igöna - bijtj,es ernstige schade a~n de vruch-tsëh:tï"?~n
banaan veroorzaken.
Golaspis - kevers
Colaspis .- kevers ziJn lichtbruin van kleur en ongeveer 7 mm lang
(fig. 1). De kever vreet ongeveer ~'.4-5 mm brede en 15-20 mm lange
ovaal tot grillig gevormde groeven in de vruchtschil, op alle mogelijke plaatsen van de vingers (fig. 3A).
1

•
•Il
•µ

___

1

Behalve van de vruchtschil vièe1t dè'kevèr ook vart jÖn~è 'nog niet ontvouwde bladeren en van de s't~;
Vrowelijke volw1àss:en kE!~ers' l~g·.--:,"•'r.
, .. ,
. . . . ·.
.
. . :
'.
,
.
:. ,. :
gen eitjes iri of bij de wortels· van bÈtnaart·. De larven Vöedéh' zïêh'mifr
'
-··; 1 j,-"
., '
,,'
.. '
' ., '
'
,- "
wortels van gr_asseri. Behalve dat de volwassen kevèrs zich voeden' met
banaan dienen· ook verschillende: onkruidsoo:i:-tén ·a1s· ~o~dselbrofr vci'or
de kevers. De volwasser. kevers zijn 's avonds aktiever dan overdàg:.
Ze l<unnen ~oèd J1ieg~n maar' doen· äat niet' zoveel, t~n:~:l'.j' '·zé gest:6o'k-ël')
worden. Dan laten ze zich proilip't v,ali~n en vï:higian iveli-· Si::hid1:t ;d'oöi- ;;
Colaspis - kevers kan vooral optreden in de regentijden.
.:
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Als er. reeds op vele: q,9ss_en1 qoo:r de ~evers v,aroor2:~~5.e f?_cha~~~-~e):fl~~\ -.
worden waargenomen is, 11,et IDEies~8:k~l tE: le.8;t
e_~~~k,t;f;Jrv:e: beJit-1::ij~tt'l~fmaatregelen te treffen, tenzij nog slechts een klein deel van de planten
in bloei is of een bos draagt. Het is dus van belang voordien .. t~ ,kppt:c;,p.ler~n, of er schade"wordt vero,orraakt d,op;-,._p.e k~v~!rs ;, .. Konp:ro~~er.'_~cl~~rOm
.he;t laatste. nog, opgerolde
blél,çl voqr.. de b,loei.
%Îanvangt
o;f
er
.in;
gevpa.ten
....
.
.
. .
.
•·•
.
.
.. -·. , ...·.,
is ,e;n: kontrql~ tevens of er vreterij. optree4t
.9p
de
Jonge
y_ingerSc
.
....
··-·
.... ,,...
.. ,, .als
de bloei juist aangeyangen .is. ~pdien ?at );iet _geya.l is_ piene~. er. bestrijdi;ngl:lmaatregelen getroffen
worde:n.,
,
;: D~ bestrijding kan op twee maniereU: pia~tsvi~den,:
1. Door bespuiting van de bossen, zodra de eerste door Colaspis - __ke_:1ers
veroorzaakte schadebeelden zi_jn waargenomen, met; Dip,terex SP, 9~;:~•:; i2 g/1.
water (1 afgestreken eetlepel op 5 1. water). Richt de spuit niet op
de jonge bos daar de kevers zich dan meteen laten vallen en wegvliegen,
maar zorg dat de spuitvloeistof al~,è~n fijne regen op de jonge bos
neerdwarrelt. Breng daarom bij hoge planten een verlengstuk a~clo}i!de
·spui tàriri van de ·•rugspuit. Kon troleer' een ian t~l boss én cá. S dJgifa 'ha
dè besp~ftitif!_. iifd:ten er· nie~~ ~chacfe ·:î.s opgèt:iedên' dê bespû'itit\.g herhalen. Bij gebruik van een mot:'orrugverneve laar een konêènfrátie aanhouden van 15 g DipterE:X SP 95/I:. wátèr.
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2. Door de jonge bossen in tè huilen niét P:la-stilt hoJzèn ·
Door de bossen ·-Jroégtijdig ·in· te hütien kári; iümtisting door ·cblaspiskever in belangrijke wate voorkomen worden.
'.
'
. ,.'
:'i:'.
• •
:r
'
'
➔•
.J:
De hoes moet zodrà de vingers van de laátste hand fecht staan'· om de
bos worden aangebracht (fig. 2A). Vervolgens de jonge bos een paar
keer goed schudden zodat de kans erg klein is dat er nog Colaspiskevers tn de bos zijn achtergebleven. Daarna de hoes om de bos aan
brengen.Als hoesmateriaal is plastik waarin zich gaatjes bevinden
•

:

I

(zoals dat doo1 Surlarid wordt gebruikt) het meest geschikt.
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De hoes aan. de, bo:venkrn1.t van de bos d_icht bind~.n._ De. hoçs aan dia ~nderken,t van,,d~;bps, niet dichtma.ken. (fig. 2B) .•
,., ,.
3. Indien het inhullen geen afdoende bescherming op],ev~rt. tegen ,C,0J11sp_iskevers dient het aanbeveling eveneens óén of me~rdere bespµ:itingj:?p,,tiit
te voer1an met D;i.pterex SP 95 zoals vermeld: ond~r punt. l.
Verèer is het van belang dat er een goede, regelmatig _onkruidbesq:ijdirtE,
pl2.2.tsvindt en qat de trenzen _schoon wo,rden gehouden.

lriJ ona - bijtjes
Zwci-rte bijtjes, ca. 1 cm lang, die slechts aan de ribben van de,,;vr:ud;,t~n
vrr·i:en (figa 3B), De vraat plekken zijn kleiner (2 - 4 mm) en rëgel n,ntLger v~ yó'rm dan het geval
bij aantasting d~o"; Colasp:ls-k'evers;;
Schade door Trig;na-biftjes kan het gehele jaar optreden ...
1

;is

Bestrijding
, ,,
1.. _Nesten yan Trigoria in de orngev:i.nr opsporen dcior vanaf d~ twee \1:Lte inden van °dè aanpi~rt't de vl'iegrichting van d~ bijen te bepaierL: bé Bij~
tj'es' die
kunn~n steken', kaU: ~en doden ·d~o~_:'een brlind~nde ii-r;
gebonden
het uiteinde van een 'stok bij het riest
houden/
2. Wanneer een vrij ernstige aantasting wordt verwacht d~ 'bo's~-e~ 1rihürien
zoals beschrev~n ,staat bij de adviezer1 voor d~ besfrijdi?f.\,;k(cóia·s'pis.., (•!.
kevé.rs .
(zifi fip;ur~fr'i '_ 3 op blz. 17 .en 18).
0

nil?t.

~an

"
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...
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BEMESTING.
,Inleiding , ,

__ _

In 1975,'1976 ,werd ,op 75% van de bedrijven de b~{!El_U bemest, Ba~~.!ffi .<>.P ·
zandgronden werd, op ,vrij~el .alle bedri;jvetJ. bemest; bana,an :çp, ~l~i, op 65%
van de ,bedrijven., , · • .
,. .-&., . ·
·• . , , ·
• ! ! . , .. ,:,_.

Ureum, kippemest en NPK-mengmest.waren de :mest;~oorten di~ ll~t llll;est;door
de landbouwers worden gebruikt.
De gemiddelde mestgift per hektare bedroeg: .
,_..
- op klei
163 kg stikstok
,41 ,kg fos:faat (pÏ(~5) ,en 2,5 ~g :.
Kali (K 0)
2
160 kg, stikstpf, 90 kg. fosfaat en. 303 kg Ka;J.;.
- op zand

d·ü·;
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- 17 Fig . .1

Een volwassen
Colaspis-kever

~ig. 2

Het inhullen van een bos

A

)

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

J

B

bos is ingehuld.
De hoes omhult de hele
bos en steekt verder nog
ca. 15 - 20 cm uit.

De

Fig. 3 A
Schade aan de vruchtschil
veroorzaakt door
kevers.

Fig 3 B

Schade veroorzaakt door
Trigono - bijtjes.

•

I

~
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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 stikstofbe~
mesting. Op zand wordt op de meeste bedrijven te weinig stikstö:l; gegeven terwijl de kalibemesting op ongeveer 50% van de bedrijven aan
de lage kant is.
Verder 'dient niet vergeten te worden dat 37% van de bedrijven waar
banaan op klei werd geteeld er helemaal niet bemest:.we:td.
Aan de hand van literatuurgegevens en uit ervaringen die door Sur1and N.V. zijn opgedaan bij de teelt van bacove zijn bemestingsadviezen
opgesteld.
Bemestingsadviezen voor banaan op klei
Het nieuwe advies luidt: 180 kg stikstof, 20 kg fosfaa.t en 220 kg
kaH per hèktare.
In bijgevoegd sch_ema zijn de aanbevolen hoeveelheden van de verschillende meststoffen en de aanbevolen tijdstippen vmi toedienling vermeld.•
Aanbevolen mestsoorten: dubbelsuperfosfaat, ureum en chloorkali.
Totale hoeeveelhden per ha: 50 kg dubbelfosfaat, 400· kg ureum en
350 kg .. chloorkali.
Tijdstippen van toediening: 0,1,2~3, 3 - 5 en 7 maanden na het planten.
Wijze van toediening: Dubbelsuperfosfaat in het plmtgat strooien.
Na het planten de mest in 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 s"tam strooien. Als de planten ca.
7 maanden oud zijn dient de mest in een straal van ca. 70 cm rondom de

*

planten te-worden gestroóid. Na het uitvoeren van de bemesting de mest
licht onderwerken.
Bemesting van banaan op zand
\

In bepaalde gebieden (bijvoorbeeld in de omgeving yan Lelydorp) wordt
er veel kippemest gebruikt als meststof voor banaan, terwijl dit op
andere plaatsen·-niet het geval is vmiwege het feit dat het daar niet
of niet gemakkelijk te krijgen is. Bij de opstelling van het bemestingsadvies is hiermee rekening gehouden._
Er worden drie adviezen gegeven:
1. wanneer uitsluitend kunstmest wordt gebruikt
2. wanneer uitsluitend kippemest vermengd met meer of minder vergane
houtkrullen wordt gebruikt
3. wanneer zowel kippemest als kunstmest wordt gebruikt.
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i_;i l:gedrukt

in voedingselementen is het advies 250 kg stikstof, 20 kg

fosfaat, 300 kg kali en 25 kg magnesium per hekt~re. Deze hoeveelheden zijn in elk van de drie adviezen aanwezig. In de bijgevoeide
schema's zijn de aanbevolen hoeveelheden van de verschillende meststof fen en de aanbevolen tijds tippen van toediening vermeld.
Total_e hoeveelheden per ha:
Alleen kunstmest: 50 kg dubbelsuperfosfaat, 550 kg ureum, 500 kg
chloorkali en 100 kg kiesriet.
Alleen kippemest: ca. 800 zakken van 35 kg,
Zowel kippemest als kunstmest: ca. 500 kg zakken 35 kg, 25 kg dubbelsuperfosfaat, 250 kg ureum en 160 kg chloorkali.
~jdstippen van toediening : 0, 1, 2 - 3, 3 - 4 en 7 maanden na het
planten.
Wijze van toediening: Zie hiervoer de schema's en verder d1;; 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 100% uit de benodigde stoffen.,•

OOGST
DP- oogst vindt plaats op ca. 1 jaar na het planten,

wanne~r. de vingers

f:nr è "gespannen" z:i.jn.

Na de oogst verdient het aanbeveling- de afgeoogste planten laag bij de
ze:;:

:·d te kappen zodat deze '.,nel kunnen verdrogen en alc:lus geen schuil-

n

ats kunp.en. vormen voor bananesnuitkevers.

1\L. men de groei van jonge planten wil bevorderen om snel over

plant-

'1'"+~riaal voor nieu:we aanplant te ktmnen beschikken, dienen de moederP :.anten

bij de oogst te worden geknikt. In dat geval de moede·rplanten

P"'" weghalen als ze beginnen te rotten.

- een afdoende bestrijding van nematoden en bananesnuitkevers
, ., ;;tsvindt, kan er direct na de oogst weer banaan op hetzelfde terr<~n1

worden geplant.

1

j

•
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Wanneer zowel kunstmest als kippemest (ca 500 zakken/hectare) wordt gebruikt
Tijdstip
van toediening
(maanden na
planten)

0

Bemestingsadviezen
hoeveelheid
per plant bij 2500
planten per hectare
(plantverband 2 m x 2 m)

10 gram dubbelsuperfosfaat

+ 1 vijfponds boterblik
kipp~mest in het plantgaat
1

2-3

3-4

7

hoeveelheden
per hectare

25 kg dubbelsuperfosfaa
ca. 90 zakken kippemest
kippemest = ± 35 kg

1,5 vijfponds boterblik
kippemesf ( = l zak voor 18
planten)

ca. 135 zakken kippemes

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

ca. 135 zakken kippemes
87
kg urewn
chloorkali
50

hetzelfde als op 2-3 maanden na het panten
35 gram ureum
. . . 25 gràin cli1oorkali

87, 5 ureJilll
60 kg .chloorkali
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Wanneer uitsluitend ktmstmest wordt gebruikt
dstip van
toediening
hoeveelheden
(maanden na
per plant bij 2500
planten).
per hectare (plantverband

Bemestingsadvies
hoeveelheden
per hectare

2 m x 2 m)
0

50 kg dubbelsuperfosfaat

20 gram dubbelsuperfosfaat

in het plantgat
1

L_., -

3-4

60 gram ureum
50 gram chloorkali
10 gram kieseriet

150 kg ·ureum
125 kg chloorkali
25 kg kieseriet

hetzelfde als· op 1 maand na het planten
50 gram ureum
50 gram chloorkali

125 kg ureum
125 kg chloorkali
25 kg kieseriet

10 gram kieseriet
7

hetzelfde als 3-4 maanden na het planten

N

-
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Wanneer uitsluitend kippemest - (ca 300 zakken/hectare) Wordt gebruikt
Tijds tip van
Bemes ting:s advies
toediening
(maanden na
Hoeveelheden
planten)
per plant

Hoeveelheden
per hectare

0

1 vijfponds boterblik
in het plantgat

ca 90 zakken

1

2 vijfonds boterblikken

ca 190 zakken

*

(=

i

zak voor 14 planten}

2-3

hetzelfcle. als- op 1 maand na het planten

3-4

hetzelfde als op l maand na het planten

7

hetzelfde als op l maand na het planten

*

Bij 2500 planten per hectare (plant.verband 2 m x 2 m)
-kk - 1 zak· k-ippemest = ca 35 kg

**

/
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KLEI
Bemestingsadvies.

Tijdstip van
toediening
(maandèn na
planten)
0

hoeveelheden
. per hectare

Hoeveelheden
per plant

*

50 kg dubbelsuperfosfaat

20 gram dubbelsuperfosfaat
in het plan tgat

1

100 kg ureum

40 gram ureum

35 gram chloorkali
2-3

50 kg chloork.ali
100 kg ureum
87,5 kg chloorkali

40 gram ureum

35 gram chloorkali
3-5

7

100 kg ureum

40 gram ureum

35 gram chloorkali

87,5 kg chloorkali

40 gram ureum

100 kg ureum
87 ,5 kg chloorkal.i

35 gram chloorkali
2500 planten per hectare

2 m x 2 m)
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(Afdeling Agrarische Informatie)

INFORMATIEPAKKET VOOR DE VOORLICHTING NO.' IV, :SM.AAN DEEL 2
Extra informatie over de Hoko-ziekte
(Drs. P. Kas~elein april 1981)

Een voor Suriname nog vrijwel on~ekende bakterieziekte bij bavove
en ban aan (Mus a sp. ) : de Mqko- zi~k te .
,',,-.,.,,,
, ,

Wat is de Moko-ziekte?
De Moko-ziekte is een verwelkings-ziekte van Musa-soörten (banaan
em baçove), die 'Veroorzaakt 'Wordt door de bakterie Pseudomonas
solanacearum. Deze baktèrie is niet alleen bekend als ·'ziekteverwekker bij Musa maar vooral van gewassen die J>,ahoren tot de familie van de solanaceae (o.a. tomaat, paprika en ll,oulanger), waarbij
eveneens verwelkings-ziekte, C'flauwsiki' 1). veroorzaakt wordt. Van de
bakterie zijn versch:Hlende "races" (rauen) bekend.
'\ De Moko-ziekte wordt ·veroorzaakt door .een andere "race van de .bakterie dan bijvoorbeeld ·de "race" die "flauwsiki" veroorzaakt bij
tomaat:: De "banana-·race". de veroorzaker van Moko ;, van de bakterie
wordt ,verspreid door de mens (via besmet plantmateriaal en. gereed. schap dat in aanraking is· gekomen met zieke planten) en in een aantal gevallen door insekten. De ziekte kan ook via wortel-kontakt
· overgaan op nabij ge lege~ stoelèn (zie figuur _l) .• : .: __' •"'.": ··-··:·
J •.
.Het gevolg van de ziekte is dat de plant geen goe,d~ vruch~en p,roduceert, ze zijn oneetbaar. Vaker gebeurt het zelfs dat dé plant
.
.
.
.
al afs.terft voordat deze in bloei komt.
In vele van de ons o~ringe~de landen ~oals Guyana, Br;ztüf: ·véri~. zuela,;- ,l'rinidad, Costa Rica, Honduras, Panama en Guátàmalá komt -de
Moko-'ziekte voor. 'In deze landen is de ziekte zeer ·gevree~d en moet
ni.èn veê·1 moeite doen om de ziekte te bestriJdep,,._ In genoemde landen
kent men ·de ziekte reeds tientallen jaren,· in Surin~ e,chter is de
ziekte pas een vijftal järèri geleden vöor het eerst ontdekt.
•
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- 2 Waar komt de :Hoko-ziekte voor?

.J

T

Het eerste geval ven rtoko in Surinarne is \n 19.76 waargenomen op' het
perceel van eon landbouwer in het Harowijne-distrikt. (lane:s de
Cottica-rivier te La Pay). Appelb~cove, suikerbecove en banaan waren
aangetast door de ziekte. Eind 19W zijn te Lanti Wey, een bosnererdo:q;je, eyeneens re leger a~n. ,de. Çottica-ri vier, eE!ri. ,g:roqt aantal,
planten aang-etroffen net sympt9111~n_van Mol<;o.
.. : ,.;·_,.::·., •,;:,:·
Gp nop: een aantal pl,1atsen i:n het stroomgebied ven de Cotticà zijn
aanwij zinpén p.evonden voor het voorkorren van .. de ziekte, :z;odat de· ,in•

• J,,

•

• •

•

druk bèstaat dat de ziekte zich verspreidt..
teelt van bacove
(een ~xpo~t produkt) in SuriJauie.
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en banaan·
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is het van het allerrrootste belànp: dat één _verdere verspreid1-q.r. van
t! ,}
~
de ~~oko..:ziekte wordt voorkoIPen. Hiervoor is "het nodig dat naüwkeurip,
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t kómt tè staan waar in Surináxi:e de ziekte voorko'll't. Pas dan kan
:oor het'neiren
bestrijdinr-smaatr~feleri (vemiJt:ip:int zieke;pian10n en e~ri braak~~ri~d~ van twÜe Jaar) 'een hal{ word~~. toëg~~~epèn
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aan de verspreiclinr ervàn. Hforbij heeft de Landbouwvè>orlichtinrs-'i cnst ~e;;.; bcl~np:ijke taak. I!et iii v~ gi-oot belang\1~e·öp' de vers chi llènde plaatsen in de ressorte~ rërelmatig w~rdf''.,nàr.;èi'gaan of er
,
.. ,
·:
:·;c . ..:·
' · lant'en van bacove of banàan voorkomen Il'et symptorr,.é~ :van ·aè Moko'.7iekte. 'voor het h~~ke~neri vém de ziekte ~-et men aJ,'Jymptomen ken::-:-,A·.
nen.

'doö:J

tiat zijn de syrrptorren 'vari

Moko aari[étaste plànten-l~-

Ui t:wendi ge symp torr.en :....
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Aan de vol.gende kenmerken zijn .d.ri het. veld staande plantenr
:wellte
.J.. ·.I rp_ ?:; ;•
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aanÈ:etast ,zijn door-hét 11oko-p-athrogeen
te·herkennen~
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1. 'On:gerijk'm:atige ··en vro·eetiJdige ··vruchtrijping., Solllllitgè:i:ving1::î'l;',4f:c:in
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pers; gevolcd d'óoi 'totàle afs têrvinf: van de uitlopers. Het ·.i's roorelijk dat bij een en dezelfde stoel enkele uitlopers zijn aanfetast terwij 1 andere gezond blijven.
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5.
6.

plaatselijk zachte en slijrrerige plekken in stam en knol.
reknikte bladeren (bij oyerrang bladsteel naar bladschijf).
p-eel- en later zwart verkleurinr van het blad.
het jonfste blad blijft veelal in de bladkoker steken.

Lovenrenoerr,de uitwendige syrcptomen staan in volgorde van belanr,erijkheid vermeld. De symptomen l en 2 zijn de voorna~ste kenmerken waaraan de ziekte te herkennen is. De andere symptomen kunnen
ook -het f.evolp zijn van andere ziekten.
Fochten de uitwendire symptoir.en geen duidêlijkheid verschaffen,
doordat bijvoorbeeld de vruchtsyroptomen ontbrekèn, dan kunnen inwendire symptomen uitsluitsel r,even over het al dàrt niet aanretast
zijn doc,r NoLo in het peval van verwelkte plaiitën.'
Inwendire syrnptoIDen:

.de ,sch:1.jpstam of vru~htsFE}el is te
zien dat.de houtvaten verkleurd zijµ . . In plaats van w!t zijn
deze mees tal roodbruin gekleurd. De verkleur,ing
echter :varieren van r-eela,chtig: tot donkerbruin, zelfs zwart.
2. Eij een deel van dwars doorfesneden vinr;ers is het v;,ichtpulp
donkerbruin verkleurd.
3. Lla ._het dwa1;sdoorsnijden van vruchtsteel, schijnstam en met name
de ·1,~nol komt er; veelal binnen een minuut, een grijswitte of
grijsbruine stroom van. l;>akterien uit de geinfect~~rde vaatbundels. Het ondoorzichtire. bakterie-slij~ is f:'.~t!léÎkk~U.jk
onderscheiden van het holdere gom uit de slijmvaten.
1. Op een dwarse doorsnede v,q.

kan

te

I'e identifikatie van Moko-ziekte is geen pemakkelijke zaak. De uitwondir;e syrrptol!',en van Moko kunnen gemakkelijk verward worden met de
symptomen van ziekten veroorzaakt door:
1. de schil!lti.:el Fusarium o:i,;ysporum, welke beter bekend is als de
veroorzaker van Panama-ziekte.
2. aaltjes
3. boorders
4. slechte cultuuromstandigheden.

;..)!. •• " '
\.
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De inwenèif'e symptort'en van Hoko lijken heel veel op _de inwendige

syrrptorren va~ Pan2n.2.-zieLtc. 1:ij beide ziekteri zij'rt _de vaetbundels
bruin verkleurd. Alker. èe vruchtsymptomeu· (zowel de uitwendi~e als
de inm:cnèire) ziji1 typisch voor Moko. Treft men peen vruchten aan,
na2.r heeft reen toch het sterke vern;oeden, dat rren te maken heeft
I'"'et Hoko op 1~rond wm è.e anè.ere syrr.ptorren, dan kán laboratoriurr.
onèerzoek uitsluitsel peven.
, at te doen wanneer r,-,en een (vermoedelijk) r-;:eval van ?1oko aantreft?
Inèien 11lanten vorèen revonden waarvan het vermoeden besta~_t dat
deze rle t~oko-ziekte hebben n~em dan direkt kon takt op ~J::
de_: ,.
afclelinp: t:ycolop_ie/Lacteriolorie van de Hoofdafc:eling:_ On_derzoek_ ..
STUU1. BESLIST GE:::1,; !J\îEFIAJ\L CP. Dit maakt dekens op verspreidinr;
v2n de ziekte alleen rr-.aar .r-rotcr. Laat vereedsçhep dat in aanraking
is reweest rret ziek r:-<1teriaal ter plaatse li173en. De ziekte wordt
o.a. verspreid d.n-.v. besme.t rereedschep.
Nadat er een rc,el<linp ven een (verwoede lijk)· r,eval van tlbko binnen
korr,t op de Hoöfdafèelinr Onderzoek zal er iemand
bovenrenoemde
afdeling: zich ter plë.atse op de hoorte stellen
de gewenste rr,aatregelen treffen.
'

en

van·

Oprr.erking: Voor ui tr,ebreider informatie betref feilde de Hoko-ziekte
· ken wen via èe ressortle.i_der· kbntáktr opilérr.èn m'e't de
afdelinf Hycolopie/1látted.6ioi,ie. ·
··' '' ·_: er·
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3emesten en aanaarden
)p 2 ~ 3 ~e~en na opkomst, moeten-de plantjes worden bemest en aangeaard.
i.OI1dou1 JE, pol 1ord t l steek breed en diep in een cirkel gespit, waarna per
:-ol .:: 51,, '"ram. N~ :, ( 15-15-15) en 50 gr pa tentkali wordt e;estrooid (min;tens
r::m afstmd v3.n de plantjes houden).
Jaarna wordt met ~arde van een hooggelegen deel van het bed, de mest
)edekt en actrde t~ussen de plantjes aangebracht. De pol moet nu 15-20 cm
)oven het naaiveld uitsteken.
revens wordt het overi~e deel van het bed gewied~
(Voor bestrijding van eventueel op~reaende ziekten en plagen wordt ver~ezen naar handboekje 11).

)ogst
::ret is van groot belanf!:, de vruchten op het juiste tijdstip te oogsten,
~nders is de houdbaarheid slecht.
De vruchten moeten worden geoogst, wanneer ze:
- ~ijna volgroeid zijn.
- Er glimmend en gezwollen uitzien.
- Bij doorsnijden nog niet verkleuren naar geel of rood.
Er wordt voorzichtig met de hand geoogst, om de vruchten niet te beschadigen.
Daarna worden de vruchten op kwaliteit gesorteerde~ in kratten verpakt,
verkocht.
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