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Aangezien er af en toe in Nederland geschreven wordt over eene
conservenfabriek voor ananas enz. in Suriname hoop ik dat mijn
ervaring als oud-planter betreffende deze kuituur eenige waarde
zou kunnen hebben.

Met behulp van Bulletins van het Landbouw Departement te
Washington, mededeelingen van particulieren, die in andere lan-
den zich in deze kuituur interesseeren en met mijn eigen 4 a 5
jarige proeven op heel bescheiden schaal, ben ik tot de overtuiging
gekomen dat deze kuituur wel zal passen voor Suriname.

Vooreerst moet er, meen ik, met een kleine fabriek begonnen
worden om de kleine landbouwers in de gelegenheid te stellen,
om, met het reeds aanwezige plantmateriaal in de kolonie aan te
vangen. Intusschen is het raadzaam, dat er eene combinatie ge-
vormd wordt, om met een grooter complex ook een eigen aan-
plant te hebben. In Suriname valt er het allerminst te rekenen op
leverantie door kleine landbouwers, wanneer ze weten, dat de
fabriek geen eigen aanplant heeft. Voor eigen aanplant, is noodig
import van plant-materiaal uit ananaslanden. Er schuilt altijd
eenig gevaar met het overbrengen van ziekten; maar wanneer het
plantmateriaal uit de dichtbij gelegen Fransche Kolonie Marti-
nique geleverd kan worden, dan is er hiervoor weinig gevaar.

In vroegere jaren heeft Suriname al van daar materiaal geïm-
porteerd, dat zich tot nu immun vertoont.

Ik bedoel de doornlooze variëteit, de Smooth-Cayenne, welke
het hoofdprodukt van Hawaï is. Deze heeft zijn markt over de
heele wereld.

Wij hebben in Suriname heel goede vruchten, maar de varië-
teiten zijn zoo uiteenloopend, dat het cultiveeren van doornsoor-
ten moeilijk is.

Geheel alleen op de Smooth-Cayenne te werken, vind ik ook
niet raadzaam. B.v. Cuba en andere landen prefereeren de Red-
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Spanish, boven de Smooth-Cayenne, en die gedijt ook zeer goed
bij ons. Met grondbedekking, om het wied tegen te gaan, zal de
kuituur hier niet zooveel kunnen kosten.

Ik voeg hierbij eene begrooting, zooals ik mij voorstel, dat de
kleine landbouwer te werk zou kunnen gaan. De ananas zou voor
hem moeten dienen, als catchcrop. Over het beplanten van de tus-
schenrijen met stapelproduct, zal er verschil van meening be-
staan. Er valt veel te zeggen voor sinaasappelen en andere citrus-
soorten. De oogsttijd van de ananas is Juni—Augustus en De-
cember—Februari .

Om in verschen staat te verschepen, is de ananas om verschei-
dene redenen niet geschikt. Ik begroot 10 et. gemiddeld per
vrucht als verkoopsprijs, door de kleine landbouwers aan de fa-
briek te leveren. Het ware echter beter, als per gewicht opgekocht
werd; producenten zouden zich dan meer moeite geven, om groote
vruchten te produceeren. Wanneer wij zoover zijn, dat het bijpro-
duct van de vrucht (de bast) ook verwerkt zal kunnen worden, dan
zal er zeker, meer dan 10 et. gemiddeld per vrucht betaald kun-
nen worden. Voor liefhebbers, die vrucht in verschen staat wen-
schen, zij opgemerkt dat de Medische faculteit, deze voor de
spijsverterings-organen aanbeveelt. Een interessant artikel hier-
voor door C. Le Clerk, komt voor in de Presse Médicale van 24
Augustus 1929.

In de naburige Kolonie Demerara is een aanvang met de cul-
tuur gemaakt. Daar is opgericht de Pine Apple Company met een
kapitaal van/ 125.000.

Het Gouvernement heeft 40.000 akkers land in de Boven-De-
merara-rivier afgestaan onder gunstige voorwaarden en door tus-
schenkomst van het Bestuur wordt plantmateriaal uit ananas-
landen, o.a. Honolulu geïmporteerd. Er is een aanvang gemaakt
met machinaal een deel van het terrein klaar te maken voor de
aanplant. Tegen eind van het jaar hoopt men de fabriek op te
richten.

Wat mijn vooraangehaald proefveldje aangaat, deze is met aller-
lei soorten van hier verkrijgbaar materiaal beplant. De wied-
kwestie was zeer moeilijk, de ervaring heeft geleerd dat deze met
grondbedekking (b.v. pinda, wandoe enz.) te overmeesteren is. In
de ananas-landen wordt met een papieren grondbedekking ge-
werkt, die goede diensten bewijst. Op vulkanische gronden ver-
krijgt men van de moederplant na den eersten oogst telkens weer
vruchten. Dat zal hier niet zoo zijn, tenzij er geschikte mest ge-
bruikt wordt.
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Het beste zal zijn om na den eersten oogst een plantje aan de
moederplant te laten (dit heet ratoon) en de „suckers" naast de
moederplant te planten.

Dit geeft heel weinig moeite of kosten. Dan kan op hetzelfde
terrein, 4 of meerdere jaren geteeld worden. Hooggelegen zand-
grond is zeer goed, en die hebben wij genoeg. Wordt er niet op
stapelprodukt gewerkt, zooals ik voor den kleinen landbouw aan-
beveel, dan kan na ongeveer 3 jaren, de ananas geplant worden in
de tusschenruimte die vrij is geweest en doorloopend met een of
ander bemesting-materiaal bedekt wordt. Op die wijze kan op het
eene terrein langer jaren geplant worden. Met stapelproduct, kan
de ananas gemiddeld bij ons, op het zelfde terrein 3 a 4 jaren ge-
oogst worden. Dit hangt echter af van de grondsoort en andere
factoren. Ik geef de voorkeur aan het één rij-systeem met 4 voe-
ten tusschenruimte en de planten, 2 | a 3 voet van elkaar.

Het doel van het dichtbij elkaar planten, is om het omvallen
der planten te voorkomen. Misschien is dit het geval in de vulka-
nische gronden; bij ons, is dit niet het geval. Wij krijgen minder
per akker (misschien 5 è. 6000) maar wij hebben land genoeg en
krijgen met deze plantwijze, ook mooier vruchten. In Hawaï is
men gedwongen 10 a 12.000 per akker te planten. Zonder in de-
tails te treden meen ik, dat wij met een kapitaal van / 60.000, op
bescheiden schaal en met zuinig beheer, hier een fabriekje zullen
kunnen opzetten voor / 15.000.

En met het overige een eigen aanplant aanvangen (met import
van plantmateriaal).

Begrooting voor den kleinen landbouwer in Suriname om één
akker te beplanten met ananas.

Ie jaar

I n k o m s t e n

In 16 a 18 maanden 6000
vruchten a 10 ets. . . / 600

N.B. 2000 van de ge-
plante 8000 afgeschre-
ven als mislukt.

De Ie oogst duurt 12-18
maanden van plant
tot vrucht.

Transporteeren / 600

U i t g a v e n

Schoonmaken en plant-
klaar maken . . . .

Kleine trenzen ophalen
Loostrekker ophalen . .
Aankoop van 8000 plan-

tjes a 2 | ets
Transport van de plant-

tjes
Transporteeren

50
15
5

/200

/ 10
/280
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Transport
Van de 6000 planten

wordt na de oogst ge-
middeld op 2 plantjes
gerekend, geschikt v.
verdere aanplant
12.000 plantjes.

Totaal / 600

/600 Transport / 280
Planten / 40
Onderhoud voor 18

maanden 6 X / 15 . / 90
Oogsten en leveren . . / 50
Onvoorziene uitgaven

b.v. aankoop van ge-
oculeerd materiaal
tusschen de rijen te
planten / 80

Winst Ie jaar / 60

Totaal / 600

2e jaar

6000 ananassen è. 10 ets. / 600
Verkoop 4000 plantma-

teriaal a 2 | ets. . . . - 100

Totaal / 700

Onderhoud voor 12 m.
4 X / 15 / 60

Oogsten en leveren . . - 50
Winst 2e jaar - 590

Totaal / 700
N.B. de 2e oogst duurt 9—12 maanden.

3e jaar

Verkoop 5000 ananassen
è. 10 ets /500

ld. 10.000 plantjes a
2 | ets - 250

Totaal / 750

Onderhoud voor 12 m.
4 x / 15 / 60

Oogsten en leveren . . - 50
Winst 3e jaar - 640

Totaal /750

N.B. 3e jaar. De opbrengst van 6000 vruchten is in het 3e jaar
gebracht op 5000 omdat er voorloopig met onze kleine landbou-
wers niet gerekend mag worden op intensieve bewerking om de
productie op peil te houden; anders zou er nog langer op het-
zelfde terrein zonder verlies ananas geteeld kunnen worden.
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