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Reisindrukken en wat dies meer zij van een oud-planter XII 

Tot mijn groote spijt heb ik nog geen gevolg kun
nen geven aan mijn voorgenomen plan om met Dr. 
J. Dierberger een studiereis door den staat Sao Paulo 
te maken. Een fÎinke griepaanval hield mij eenigen 
tijd thuis en daarna moest de achterstand 'in het 
buitenwerk ernstig onder handen genomen worden. 
Er is steeds veel te doen en ·een werkkràcht minder 
wreekt zich direct zichtbaar en er valt onmiddellijk 
achterstand te eonstateeren. Het is nu de hoogste tijd 
om de groenbemesterszaden te plukken en het groen 
onder te ploegen en te spitten. Ook het hooi moet 
gedroogd en binnengehaald worden voor den komen
den' winter. Na de regenrijke maand Maart vereischt 
de bode~ een goede en vlugge grondbewerking, zoo: 
dat het wintergroenvoer voor de paarden en koeien 
in de buitenvelden spoedigst uitgezaaid kan worderi. 
Hiervoor komen spurrieserradella ·en haver in de eer
ste plaats in aanmerking. Ook de moestuin -eischt 
veel werk. Alle jonge wintergroenten worden ver
speend en verplant en aardbeien-bedden opnieuw aan
gelegd en bewerkt. Verder is het "wieden" eên da
gelijks terugkeerende nachtmerrie, daar dit een nood
zakelijk doch tijdroovend werk 1s. Kortom, er valt 
zooveel te doen, dat de dag te weinig arbeidsuren 
telt en wij gaarne enkele paren handen meer te onzer 
beschikking wenschten. Den 21sten Maart begon de 
herfst. De dagen worden reeds korter en dè nachten 
zijn. merkbaar koeler geworden. 

· Onl,angs maakte ik kennis met een vooraanstaand 
koffiep1~nter en maakte ik van deze gelegenheid 
gretig gebruik het een en ander van de koffiecultuur 
te vernemen. Vooral onze koffiepianters zullen deze 
mededeelingen zeker interesseeren. 

De koffie groeit in Brazilië verreweg het beste op 
beschutte hoogvlakten. In de heete kustgebieden en 
in die streken, waar 's winters vorstgevaar bestaat, 
gedijt ~e koffie minder goed. Bij lichtoptredende vorst 
worden de bladeren en jonge twijgen meestal bruin 
en sterven dan af, terwijl bij strenger optredende 
vorst in sommige streken soms tienduizenden koffie
heesters afsterven. Bij nieuwe ontginningen wordt 
streng op den zonnestand gelet, want ue rijen, wel
ke het meest van de morgenzon profiteeren, geven 
verreweg de rijkste· oogsten. Zondigt men tegen dit 
beginsel, dan bloeien de boomen, welke door foutief 
planten te weinig zon en 'te veel schaduw krijgen, 
pr:actisch niet. Wel groeièn zij bijzonder welig, doch 
dragen weinig of geen vrucht. De aanplantingen 
worden .bij ·voorkeur op licht geaccidenteerd terrein 

Door R. A. M. Vermeulen, 

aangelegd. De meest populaire soort, welke gekweekt 
wordt is de zoogenaamde Gdoulo (robusta-koffie), 
welke op boschgrond of op anderen humusrijken bo
dem de beste en grootste oogsten oplevert. Er wor
den nog vele andere soorten, waaronder met uitslui
tend geelrijpe bessen, geplant, eveneens met loonende 
resultaten, doch de gewone Crioulo-koffie wordt onder 
de huidige omstandigheden het meest aanbevolen. 

De beste planttijd is voor Midden~ en Zuid-Brazilië 
van Augustus tot October, voor Noord-Brazilië van 
J;anuari tot Maart en in het Noord-Oosten van Bra
zilië, waar eveneens veel koffie geplant wordt, van 
April t / m Juni. De meest gebruikelijke manier is om 
plantmateriaal uit prima zaad op kweekerijen uit te 
leggen. Later worden de gekweekte plantjes, als ze 
6 à 8 stel bladeren hebben, in mandjes in den aanplant 
gebracht. Op de grootere koffiefazenda's wordt reeds 
veel aan selectie gedaan. De koffie wordt thans als 
regel in rijen geplant, welke, al naar gelang de _kwa
liteit van den bodem, 31!2 à 41!2 meter van elkaar 
verwijderd zijn, terwijl de onderlinge afstand in de 
rijen in den aanvang 1% oot 21,4 meter bedraagt, 
zoodat men tijdens de eerste oogsten het dub
bele aantal hoornen ter beschikking heeft. Zoodra de 
hoornen elkaar gaan hinderen worden ze om den 
andere gerooid en blijft het plantverband daarna 
31!2 X 31!2 meter tot 41!2 X 41!2 meter. Dit thans 
gebruikelijke systeem heet hier systema de reboteiras. 

De jonge koffieheesters worden meestal beschut, 
door tegelijk met de koffie tusschen de rijen een rij 
maïs uit te zaaien, welke links en rechts weer ge
flankeerd wordt door een strook boümen. Hierdoor 
wordt veel uit den bodem gehaald, doch men· tracht 
dit later door eene doelmatige bemesting weer in orde 
te maken. M.i. is dez<e wijze van bodemuitputting 
geenszins juist, evenmin als de op vele plaatsen ge
bruikelijke wijze van tusschenbeplanting met man
dioka, sweet potatoes, rijst, katcen, ricinus e.d., noch 
in de jong·e noch in de oudere aaYJ.plantingen. De be
doeling is echter om de breede open strooken tus
schen de koffierijen zooveel mogelijk rendabel te ma
ken, hetgeen zeer begrijpelijk, doch cultuur-technisch 
m.i. onjuist is. 

Op de grootere kapitaalkrachtige fazenda's wordt 
veel aan bemesting gedaan. Een veel toegepaste me
thode in de oude aanplantingen is de volgende. 

Men graaft om den boom 3 halvemaansvormige 
blinde goten (sipat pang) met tusschenruimten van 
dezelfde lengte als de blinde goten. De geheele boom-
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omtrek is dus circelvormig in 6 gelijke dèelen ver
deeld. Deze blinde goten worden met goed verganen 
stalmest gevuld en gesloten. Het volgende jaar wor
den de drie tusschenruimten uitgegraven en daarna 
met stalmest gevuld en gesloten op dezelfde wijze 
als in het voorafgaande jaar. Jaarlijks krijgt dus de 
halve boomomtrek zijn bemesting. De meeste kof
fiefazenda's beschikken over veel vee (paarden en 
ossen), waardoor meestal groote voorraden oude stal
mest aanwezig zijn. Vele fazenda's wisselen deze 
methode thans af mei na de stalbemesting een groen
bemesting of kunstmest toe te dienen. 

Bij het gebruik van kunstmest zijn de volgende 
bemestingen populair. 

Voor 1000 boomen neemt men: 
a. bij nieuwe aanplantingen en herontginningen (1;2 

à 1-jarige aanplantir~~en): 
80 kg zwavelzurr kalk 

100 kg superphosphaat of beendermeel 
80 kg chilisalpeter of Z.A 

b. bij niet-produceerende jonge aanplantingen (2 à 
3-jarige aanplantingeu) : 
100 à 125 kg zwavelzure kalk 
125 à 200 kg superphosphaat of beendermeel 
100 à 125 kg chilisalpeter of Z.A. 

c. bij oude produceerende aanplantingen: 
200 à 300 kg zwavelzure kalk 
250 à 300 kg superphosphaat of beendermeel 
150 à 200 kg chilisalpeter of Z.A. 

De kunstmest wordt op een afstand van 20 à 30 
cm van den stam beginnend over de geheele door de " 
boomkruin beschaduwde grondoppervlakte uitge
strooid en licht ondergewerkt. 

Superphosphaat wordt meer op zware gronden 
gebruikt, terwijl beendermeel het :rpeest op lichtere 
gronden gebezigd wordt. 

Het beste hernestingstijdvak is van Augustus tot 
November. Voor rijken bodem worden de kleinste 
hoeveelheden (zie b en c), voor armen bodem de 
grootste hoeveelheden kunstmest verwerkt. Voor 
middelmatige bodemgesteldheid wordt vanzelfspre
kend de middenmaàt aangewend. 

In de laatste jaren treedt de groenbemesting meer 
en meer op den voorgrond, vooral ook met het oog 
op de afspoelingen en het wiedvraagstuk. Stalmest 
brengt veel schadelijk onkruid in den aanplant en 
waar op · bijna alle koffiefazenda's een chronisch ge
brek .aan:werkvoik bestaa-t, is het wiedvràagstuk een 
zeer moeilijk probleem in Brazilië. Hoogstens wordt 
3 maal per jaar gewied en dit is beslist onvoldoende, 
zoodat de meeste aanplantingen lijden van schadelijke 
grassen. Den gunstigen invloed der . bemestingen 

wordt hierdoor veel afbreuk gedaan. Als groenbeines
ter treedt de "feijäo do porco'' (vigna eatjans) of 
varkensboonen in de koffiecultuur op den voorgrond. 
Deze groenhemester wordt, zoodra hij begint te 
bloeien, licht . ondergeploegd. Andere groenbemesters 
zijn serradella, aardnoten en alf af a (Luzerne) . Van 
onze vele mooie gronàverbeterende Indische groer~
bemesters is hier nog zeer weinig bekend, terwijl de 
enkele door mij ingezette proeven reeds prachtige 
resultaten gaven. · 

Aan bodemonderhoud wordt door gebrek aan werk
krachten slechts het hoogst noodige gedaan. Ook aan 
vakkundig snoeien wordt, voor zoover ik het heb 
begrepen, weinig of niets verricht. Na den oogst 
wordt in hoofdzaak een vlugge en ruwe schoonmaak
snoei toegepast. Doode, dorre, zwakke en naar binnen 
groeiende takken worden zooveel mogelijk verwijderd,_ 
zoodat zon en lucht beter kunnen binnendringen. Ook 
de stammen en zware vruchttakken worden middels 
een stalen · borstel van mos en ongedierte gereinigd. 

In de betere aanplantiügen begint de oogst in het 
der de jaar, terwijl de topoogsten in hef vierde tot 
zesde jaar verkregen worden. De · gemiddelde hoogte 

· der koffiehoornen is 2% à. 3Y2 rneter. Van bloei tot 

--- ~~~~~~~-
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oogst duurt ongeveer 7 maanden. In goede aanplan
tingen treedt de bloei in regelmatige volgorde door
gaans gelijktijdig op, terwijl in de siechtere aan
plantingen door den onregelmatigen bloei, ook de 
kwaliteit der koffie meestal zeer nadeelig beïnvloed 

dt I i wur . . . ; 
Als normale oogstcijfers werden mij 1 à 1112 kg 

bereide bes (marktkoffie) genoemd (per boom). 
Ik wil het bij dit koffiepraatje laten, terwijl ik er 

nogmaals nadrukkelijk Uwe aandacht op vestig, dat 
mij deze gegevens verstrekt werden door een voor
aanstaand koffieplanter. Het lijkt mij bijzonder in
teressant, als ik U t.z.t. mijne persoonlijke indruk
ken en bevindingen kan mededeelen na mijn bezoek 
aan enkele groote en bekende koffiefazenda's, vooral 
in aansluiting op deze mondelinge inlichtingen. 

In mijn volgenden brief zal ik U nog het een en 
ander vertellen over de ziekten en plagen, den pluk, 

·de koffiebereiding, sorteermethoden enz., voorzoover 
mij hierover mededeelingen werden gedaan. 

Van 19 tot en met 26 Maart werd te Ponta Grossa 
de tweede landbouw- en veetentoonstelling gehouden, 
welke inderdaad eene geslaagde demonstratie ge
noemd mag worden van de ·ontwikkeling en huidige 
beteekenis van Parana's belangrijkste bestaansbron
nen: landbouw en veeteelt. M.i. is het doel dezer ten
toonstelling volkomen bereikt. De fazendero's-land
. bouwers en veebezitters uit alle deelen van den staat 
Parana komen door hunne inzendingen in nauwer 
·contact met .elkaar. De belangstelling voor deze ten
toonstelling, voorzoover deze zich uitte in het bezoek, 
heeft de gestelde verwachtingen zeker niet teleur
gesteld. Van heinde en verre kwamen de bezoekers 
opdagen en de Paraneesche boerenstand, zoowel uit 
de vers:ehillende kolonisten-centra als de Inheemschen, 
heeft zeer aJ,gemeen gehoor gegeven aan den oproep 
om deze tentoonstelling te bezoeken. Honderden man
nen en vrouwen, rijke en àrme boeren, boerenzoons en 
boerendochters zijn naar Ponta Grossa ·getogen en ook 
vele particulieren en militairen gaven blijk van hunne 
belangstelling. De Br,aziliaansche aard leent zich uit
stekend voor dergelijke massa-bezoeken. Bij eene op
gewekte stemming valt er van overdreven luidruch
tigheid of noodeloos .gedrang weinig te bemerken. 
Ieder voor zich gaat kalm zijn weg en de inzendingen 
worden crihsch en vakkundig onder de loupe geno
men. Er viel sinds het vorige jaar een groote ver
betering in de organisatie dezer tentoonstelling te 
constateeren. Wel was alles nog njet volmaakt, doch 
al doende J:eert men en de leiders verdienen allen· lof. 
De oppervlakte van het terrein was aanmerkelijk 
vergroot en overal was voldoende ruimte en gelegen
heid om zich vrij te bewegen · en alles rustig te 

bekijken. De inzendingen rundvee, stieren, kalveren, 
pal:l,rden, schapen, zwijnen en pluimvee waren vele 
en prima, terwijl ook divérse inzendingen zuivelpro
ducten vertegenwoordigd waren. 

Jammer was het dat op deze tweede tentoonstel-, . 
ling noch eene historische noch eene economische 
afdeeling was. Er konden dus geen vergelijkingen 
getroffen worden tusschen dÎverse bedrijfsuitkomsten 
van dezelfde bezittingen tusschen thans en vorige 
jaren. Ook zou het voor vele bezoekers interessant 
geweest zijn iets te hebben kunnen vernemen over de 
prijsverhoudingen der landbouwproducten en benoo
digdheden, over arbeidsverhoudingen en loonen, 
belastingen e.d. Men is hier echter nog in het begin 
en langzamerhand zullen in dit "jonge" land ook deze 
en andere inzendingen wel verschijnen. Inzendingen 
op het gebied van v·eevoeding, van de plantenteel 
en bloemenzaden waren er wel, doch nog zeer onvol
ledig. 

Het voornaamste gedeelte der tentoonstelling werd 
natuurlijk ingenomen door de afdeeling levende have, 
waar inderdaad het beste fok~, melk- en vleeschvee 
van geheel Parana was samengebracht. Het elite-vee 
en de paarden waren in modernepermanente en semi
permanente ruime en pracUsche stallen onder
gebracht. De verzorging der dieren liet niets te wen
schen over . 

Verschillende rassen rundvee waren vertegenwoor
digd 

o.a.: Hollandsch zwart/ bont vee 
Yersey vee 
Zwitsersch vee 
Normandisch vee 
Poolsch vee 

en de Inheemsche zebu. 
Caracu vee 
Limoussine vee 

en nog verschillende andere rassen. 

melkvee 

~ vleeschvee 

Na de zebu was ons Hollandsohe zwart/bonte vee 
wel het meest vertegenwoordigd, wat ons Hollanders 
onwillekeurig goed ·deed. Dit zwart/bonte vee is 
hoofdzakelijk van Friesche en Oost-Friesche her
komst en stamt af van bekende stamboomstieren. 
Ook de afdeeling paarden bestond uit vele edele die
ren van Arabisch, Engelsch, Olderiburgsch, Bretag
ne's ras, terwijl ook de prachtige hier gefokte Man
galàrga en Percherons vertegenwoordigd waren. 

De inzendingen waren schitterend en paardenken
riers eh -liefhèbbers konden hun hart ophalen. Ook 
d~ schapen en pluimvee-inzendingen waren keurig 
verzorgd en alleszins bezienswaardig. 'De ., colJeetie 
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varkens, die aanwezig was (rassen Poland China, 
Duroc Yersey, Berkshire, Duit~ch edelzwijn en ver
schillende andere types) muntte uit door kwaliteit en 
uniformiteit. Duidelijk viel te constateeren, hoezeer 
de varkensteelt in Parana in het middelpunt der be
langstelling staat. Het aantal bezoeker.s, dat zich om 
de vark.enshokken verdrong, was zeker niet minder 
dan de toeloop om de runder- en paardenstallen. Door 
systematische controle en selectie heeft men hier op 
het gebied der varkensteelt reeds veel bereikt. 

In het midden der stallen bevond zich de .groote 
omheinde demonstratie-ring met bijlbehoovende tribu
ne, waarin o.a. alle bekroonde dieren dagelijks wer
den rondgeleid. Ook welden door echte cowboys vele 
demonstraties gegeven van paardendressuur met 
uitsluitend ongetemde paarden. 

Ook mijn indruk der zuivel-inzendingen was gun
stig. Hoewel we hier, wat de zuivelbereiding betreft 
nog in de kinderschoenen staan, viel sinds het vorige 
jaar zeker zichtbare vooruitgang te constateeren. 
Deze tentoonstellingen lijken me een der beste mid
delen ter kwaliteitsverbetering der zuivelproducten. 
De prikkel om op deze exposities een goed figuur te 
slaan zai er ongetwijfeld het zijne toe bijdragen om de 
kwaliteit der producten te verhoogen, voor..al ook om-

dat de waardeering voor een behaalde bekroning bij 
den Braziliaansohen boter- en kaasboer veel gewicht 
iri de .schaal legt. Deze jaarlijks terugkeerende ten
toonstellingen vormen tevens een uitstekend propa
gandamiddel, een reclame van de beste soort, waar- · 
mee het publiek wordt getoond, wat Parana op zuivel
gebied reeds kan presteeren. 

Vanzelfsprekend bleef ook de Hollandsche kolonie 
C arambehy niet achter en zond eenige keurige in
zendingen kaas en boter in, benevens eenige prima 
exemplaren zwart/bont melkvee eh paarden. Twee 

· zilveren medailles werden door onze Hollandsche boe
ren mee naar Carambehy teruggebracht. Voorwaar 
een mooi resultaat! 

Vee1' zou er nog zijn te v·ertellen van deze inte
ressante tentoonstelling, doch ik wil het hierbij laten. 
Het heeft mij getroffen, dat deze tentoonstelling niet 
uitsluitend een prijzenwinnerij was of een zaak alleen 
maar ten behoeve der standhouders. Hier was werke
lijk iets te zien, waaraan de boer iets had, zoodat hij, 
naar huis terugkeerende, zeker nieuwe ideeën zal heb
ben opgedaan in het :belang van zijn vee en boe:Pderij. 

Een volgende maal zal ik iets over den landbouw en 
de veeteelt in Brazilië vertellen. 

Cara.mbehy, 3 April1939. 

De rubberuitvoer gedurende de maanden . Januari/ April 1939 

Het Centraal Kantoor voor de Statistiek verstrekte 
de volgende ·cijfers van den rubberuitvoer: 

Ondernemingsrubber 
De uitvoer van ondernemingsrubber .. bedroeg in 

April jl. 14.580 ton, tegen een toegestaan quotum v'an 
13.461 ton. Gedurende de maanden Januari/Maart 
1939 was de uitvoer 37.996 ton en hel uitvoerquotum 
40.383 ton. De uitvoer gedurende de 0erste vier 
maanden van 1939 heeft dus bedragen 52.576 ton, . 
terwijl het uitvoerquotum voor deze periode 53.844 
ton was, zoodät ten laste v.an het restrictiejaar l939 
1.268 ton te min werd uigevoerd. 

Bevolkingsrubber _ 
De uitvoer van bevolkingsrubber bedroeg irr April 

jl. 14.235 ton (exclusief Java en Madoera) en het 
toegestane uitvoerquotum 13.274 ton. Gedurende de 
maanden J anuarijMaart 1939 bedroeg de uitvoer 
45.871 ton en het uitvoerquotum 3'9.821 ton. De uit
voer gedurende de eerste vier maanden van 1939 
heeft dus bedragen 60.106 ton, terwijl het uitvoer
quotum 53.095 ton was, zoodat ten laste van het res
t rictie-jaar 1939 7.011 ton te veel werd uitgevoerd. 

Voorraden 

De voorraden ondernemingsrubber beliepen per ulti
mo Maart 1939 op de ondernemingen 33.275 1) to:"' 
en bij erkende rubberhandelaren 5.326 ton of totaal 
38.601 ton ondernemings.rubber. In vergelijking met 
Februari 1938 vertoont de totale voorraad onderne
mingsrubber een vermeerdering van 1.672 ton. 

De voorraad bevolkingsrubber bij erkende expor
teurs in. de Buitengewesten bedroeg per ultimo Maart 
193'9 13.568 ton en volgens de voorloopige cijfers per 
ultimo April jl. 11.025 ton. 

De totale voorraad ondernemings- en bevolkings
rubber bedroeg dus per ultimo Maart 1939 52.169 
_ton. Hierbij moge worden aangeteekend, dat dit cij - 
fer nog niet defin~tief is. 

Productie 
De productie van ondernemingsrubber bedroeg in 

Maart jl. 14.544 ton of 1.083 ton meer dan het export
quotum. 

1) Onwilledige ·cijfers. i . 
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