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

Het wordt wee,r tijd om het een en ander van hier 
te vertellen, teneinde de lezers dezer reisbrieven niet 
teleur te stellen. Wij zitten in de laatste week van 
Augustus en alles in de natuur wijst op een vroeg 
naderend voorjaar, dat officieel op 21 September a.s. 
zijn intrede doet. Vele perzikhoornen staan reeds in 
vollen bloei en de overige vruchthoornen staan alle vol 
in knop. Er breekt nu een zeer drukke tijd aan, want 
met het voorjaar komt ook het onkruid weer tevoor
schijn. Met onze weinige werkkrachten geeft de be
strijding van dezen eersten onkruid-opslag straks 
handen vol werk. Een gedeelte van ons kamp werd 
gescheurd en ligt te wachten op verdere bewerking. 
Alle afgeoogste · terreinen zijn opnieuw bemes~, ge
ploegd, gediskd en geëgd en liggen gereed voor kieu
we uitzaaiïng. Ook de boomgaard werd ingeboet en 
een weinig uitgebreid; alle vruchthoornen kregen hun 
individueele mestgift en de snoei kwam . eveneens ge
heel gereed. 

Sierplanten . en bewortelde stekken zijn reeds met 
succes overgeplant. De moestuin levert weer een rijk 
gezicht op met zijn vele koolsoorten andiJ'vie sla bie-

' ' ' ten, radijzen, ramenas enz. Tomaten, . meloenen, 
augurken, komkommers e.d. werden reeds op beschut
te plaatsen uitgezaaid, ook de aardappelen, uien, erw- · 
ten en boonen werden reeds geplant. Tegen de hier 
zoo beruchte sleepmieren, luis en ander ongedierte 
namen we onze voorzorgen en alles, wat daarvoor in 
aanmerking kwam, werd bijtijds gemedicineerd en 
bespoten. AVe werkzaamheden zijn bij en wij kunnen 
met vertrouwen het voorjaar en den zomer afwach
ten. Septembe,r is hier een zware arbeidsmaand. De 
bodem moet dan nog eens extra bearbeid worden, 
zoodat alle zaden en planten in goed bewerkten en 
kruimeligen grond uitgezaaid, respectievelijk uitge
plant kunnen worden. De voorjaarsregens vallen in 
en de warmte begint aanmerkelijk toe te nemen, zoo
dat dan . alle factoren aanwezig zijn, om het ontwa
ken van het plantenleven te stimulee.ren. Er kunmm 
nog wel eens koude dagen optreden, doch September 
is in elk opzicht de voorjaarsmaand. Alles kan dan 
verder uitgezaaid worden: boonen, maïs, rijst, katoen 
en tabak, en wat de boomcultuur betreft, ïs het de 
beste tijd tot uitzaaien van ane dennesoorten, zoowel 
buitenlandsche als inheemsche evenals van alle eucà
lyptus-typen. In den tuin, op de bouwlanden, in den 
moestuin, overal viert de natuur dan hoogtij. In den 
bloementuin wordt van allerlei uitgezaaid, de dahlia
knollen worden in den grond gebracht, die dan on
afgebroken tot eïnde April van het volgende jaar 
blijven bloeien. De g·azons moeten opnieuw gescho-
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ren en bijgewerkt worden en zoo zijn er nog vele 
andere werkzaamheden. 

Thans wil ik U eerst eens iets vertellen van de 
cacaocultuur hier in Brz.zilië en ik ben ervan over
tuigd, dat deze mededeelingen velen Uwer zullen in
'teresseeren. De cacaohoorn bereikt in Brazilië een 
hoogte van 4 tot soms 12 meter en een leeftijd tot 
wel 100 jaren. De middellijn van den stam bedraagt 
in doorsnee 15 tot 25 cm, hoewel hoogere maten lang 
geen uitzondering zijn. Zoowel . uit den stam qls uit 
de takken komt de bloei direct te voorschijn, welke 
12 tot 22 cm lange vruchten voortbrengt. Soms 
worden hier vruchten geoogst, welke een dikte heb
ben van 26 cm. De kwalitei't der Brazilïaansche cacao 
staa:t niet hoog aangeschreven en dit is grootendeels 
het gevolg der soortkeuze. Men moet hier echter 
rekening houden met klimatologische invloeden en 
plaatselijke omstandigheden, want lang niet elke 
soort wil in elke streek gedijen. In Brazilië worden 
practisch slechts twee soorten geplant, nl. de ordi
naire hier bekende "Cacaociro Crioullo" en de "Ca
caociro de Pará". De eerste soort wordt hooger en 
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draagt g.rootere, meer diepgekerfde vruchten dan de 
tweede soort. Als andere hier voorkomende varië
teiten noemen wij de "Cacaociro Jacá" en de "Ca
caociro maracuj á of J acaré". De laatste produceert 
kleine geelschalige vruchten. De Regeeringsvoorlich- · 
tingsdienst beveelt het meest aan de bovengenoemde 
" Crioullo", de "Forasteiro" en de "Cabacillo". De 
Crioullo ontwikkelt zich 'tot een zeer krachtigen 
boom, de zaden bevatten ca 55% cacaoboter, hetgeen 
aanmer~elijk meer is dan het percentage der andere 
soorten. 

De "Forasteiro" is een sterke boom, die ook op 
minder goeden bodem groeit. De cacao van dezen 
boom is bitter. 

De "Cabacillo" groeit nog krachtiger, doch het 
product is van mindere kwaliteit. 

De "Cacaociro de Pará" is de krachtigste in groei 
en bereikt een hoogte van 8 meter, terwijl de stam
middellijn + 35 à 40 cm bedraagt. De vruchtschil 
is glad en de lengte der vrucht varieert van 20 tot 
30 cm. 

De "Cacaociro maracujá" produceert slechts kleine 
vruchten en wordt niet hooger dan 6 meter. 

Voor de slaging dezer cultuur moet het klimaat 
vochtig-heet, dus uitgesproken tropisch zijn. Het hee
te Noorden van Brazilië en de meeste kustgebieden 
eigenen zich uitstekend voor deze cultuur. Als beste 
hoogteligging wordt hier tusschen 20 en 150 meter 
boven zee beschouwd, hoewel in sommige contreien 
de cacao tot op een hoogte van 800 meter nog zeer 
bevredigende oogs'ten geeft. De gunstigste regenval 
bedraagt jaarlijks van 1600 tot 20'00 mm. Daar de 
cacaoboom een langen penwortel heeft, moet de bodem 
diep zijn en doorlaatbaa,r. Overigens eigenen zich jon
ge, humusrijke gronden het best voor deze cultuur. 
In tropisch Brazilië, vooral langs de rivieren, treft 
men groote cacao-aanplantingen aan. De bodem . moet 
kalkrijk zijn en ijzer, phospho,r en kali bevatten. Een 
zeer voorname factor is tevens, àat de aanplantingen 
goed beschut liggen 'tegen wind. Bij het in den grond 

· brengen van een nieuwen aanplant wordt hier nor
maai de volgende bemesting toegepast: 

per ha: 30.000 kg goed vergane stalmest, 
300 kg zwavelzure kali, 
500 kg superphosphaat, 

40 à 50 hl kalk. 
Bij ·1- tot 3-jarige aanplantingen bemest men: 
per ha: ;1.00 à 150 kg zwavelzure kali, 

16'0 à 240 kg superphosphaat, 
80 à 120 kg Z.A. of Chilisalpeter 

Bij 3- tot 6-jarigen aanplant: 
per ha: 200 à 300 kg zwavelzure kali, 

320 à .480 kg superphosphaat, 
160 à 240 kg Z.A. of Chilisalpeter. 

Bij 6- tot 12-jarigen aanplant: 
per ha: 300 à 450 kg zwavelzure kali, 

480 à 720 kg superphosphaat, 
240 à 360 kg Z.A. of Chilisalpeter. 

Het productievermogen van den boom varieert tus
schen de 30 en 50 jaren en in sommige gevallen nog 
hooge.r. Het aantal geplante hoornen per ha varieer't 
van 500 tot 900. 

Tegelijk met het uitplanten der cacao wordt in het 
midden der rijen de schaduw geplant, welke noodza
kelijk is voor de jonge planten. Meestal worden hier
voor bananenplanten gebruikt, teneinde den bodem 
tot het in productie komen der cacaohoornen zoo voor
deelig mogelijk te benutten. Verder plant men als 
tusschenbeplanting ook ricinus en mandioka aan. 
Zoodra de boom 4 à 5 jaar oud is, wordt deze bij
cultuur echter onmiddellijk gestaakt. 

In Noord-Brazilië is de beste planttijd in Januari, 
'terwijl in de kuststreken vanaf Maart geplant wordt. 
Veelal worden de zaden direct op de plaats uitgelegd, 
terwijl men ook vaak jonge planten van de kweek
bedden bezigt als plantmateriaal. 

Als zaden worden de mooist gevormde en onbe
schadigde zaden van rijkdragende, gezonde hoornen 
gebezigd. Als de zaden uit de vrucht gehaald Zijn, 
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. 
worden ze gewasschen en met asch afgewreven. Dan 
blijven de zaden -+- 8 dagen in asch liggen, waarna 
ze worden uitgezaaid, hetzij direct op de plaats in den 
aanplant, hetzij op kiembedden op 20 cm ouderlingen 
afstand. 

Wat het onderhoud der aanplantingen betreft, vol
staat men met 4 maal per jaar wieden, terwijl · de 
boamenrijen ter breedte van -+- 1,20 meter volkomen 
onkruidvrij gehouden worden. Is er een catcherop 
toegepast, dan geschiedt- het 'schoonhouden der rijen · 
tegelijk met het wieden der tusschencultuur. De eer
ste wiedrondgang geschiedt als de plantjes -+- 30 cm 
hoog zijn. Zoodra de aanplant een gesloten geheel 
vormt, wordt de tusschengeplante schaduw radicaal 
gerooid. · 

Met snoeien wordt eerst op 2-jarigen leeftijd be
gonnen. In hoofdzaak wordt beoogd, dat de kroon 
der boomen goed gevormd wordt met voldoende en 
regelmatige toelating van lucht en licht naar den 
stam en de takken. De stamhoogte is normaal 1,5 
à 1,6 meter, 'terwijl de boomen niet hooger groeien 
dan 4 à 6 meter. De hoofdsnoei wordt eenmaal per 
jaar in het begin van den regentijd toegepast. ·· Tot 
het tegengaan van kanker e.d. worden de schimmels 
en zwammen minstens éénmaal per jaar grondig ver
wijderd met behulp van een stalen borstel. Op 3-jari-
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gen leeftijd beginnen de hoornen vaak al te bloeien , 
maar het is usance, dat alle bloei wordt weggenomen 
tot minstens 5-jarigen leeftijd van den boom. De 
groei en de vorm van den boom gaá!l in de eerste 
jaren vóór alles en vele bezitters van c;;tcao-aanplan
tingen vernietigen zelfs den bloei tot de hoornen 6 à 
7 jaar oud zijn. De op deze wijze ontstane aanplan
tingen produceeren dan rijkelijk 30 à 50 jaren, ja 
zelfs zijn er vele hoornen, die 70 ·à 80 jaar proàu
ceeren. 

In de streken, waar de rijping der vruchten onre
gelmatig plaatsheeft, zooals in Bahia, wordt het ge
heele jaa,r door geoogst; echter onderscheidt men in 
het algemeen twee hoofd-oogstperioden, n.l. de zoo
genaamde "Cacao da Paschoa" (Paaschcacao), welke 
oogst van April tot · Juni plaatsvindt en de "Cacao 
de N a:tal" (Kerstmis-cacao), waarvan de oogsttijd 
van November tot Januari duurt. Slechts de volko
men rijpe vruchten, welke bij het bekloppen met een 
houten hamer hol klinken; worden geoogst. 

De meest verwijderde vruchten aan den stam en 
takeinden worden met een aah een staaf bevestigd 
mes (of sikkel) afgehaald, terwijl de bereikbare 
vruchten steeds me't de hand geoogst worden. Het 
oogsten geschiedt steeds voorzichtig en conscientiem; 
om de zich in de nabijheid van den stam bevindende 
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oogen niet te beschadigen, waardoor de komende 
oogst benadeeld zou kunnen · worden. De geoogste 
v,ruchten laat men gewoon op den grond vallen, waar 
ze bijeengezocht en door middel van een kleine houten 
bijl geopend worden. Nooit zal men bij het openen een 
ijzeren instrument gebruiken, omdat de zaden in geen 
geval beschadigd mogen worden. Met een houten le
pel haalt men de zaden U:it 'het vruchtvleesch, daarna 
worden ze in platte houten bakken geschud; welke 
door trekdieren naar het établissement gesleept wor
den. De achte,rgeLleven ledige vruchtschalen worden 
steeds om den boom uitgespreid en ondergespit. 

Dan volgt het fermentatieproces, dat de moeilijk
ste en ook gewichtigste arbeid bij de cacao-industrie 
is, daar hiervan uitsluitend de kwaliteit van het 
toekomstige cacaopoeder afhangt. Voor dit fermen
tatieproces worden de zaden in cementen tanks of 
houten bakken geschud. Deze tanks zijn van boven 
wijder dan aan den bodem. Circa 3 à 4 dagen blijven 
de zaden in deze vergaarbakken, terwijl ze met bana
nenbladeren, dekens of linnen doeken bedekt worden. 
De bakken worden met een met gewichten bezwaard 
deksel gesloten. Dagelijks worden de zaden met een 
houten schop voorzichtig eenmaal omgewerkt, zoodat 
alle zaden gelijkmatig dezelfde temperatuur behouden 
en daardoo,r ook gelijkmatig fermenteeren. Na beëin
diging van dit proces worden de zaden meestal nog 
in andere bakken gedaan, waarin ze nogmaals drie 
dagen blijven om het fermentatieproces volledig te 
beëindigen. De kleur en de smaak der boonen zijn 
dan volkomen gewijzigd en kan nu met het drogen der 
boonen worden begonnen. 

Het drogen geschiedt veelal op natuurlijke wijze 
door de zon, doch ook zijn vele moderne droogappa
raten in gebruik. Bij het zonnedrogen worden de 
zaden 6 maal daags gekeerd en 's avonds onder een 
schutdak gereden, terwijl zij tegen den dauw met 
zeildoek worden 'toegedekt. In het gunstigste geval 
zijn de zaden na 6 dagen volkomen droog, bij bewolk
ten hemel kan het wel 8 à 10 dagen duren. Zijn de 
boorren volkomen droog, dan worden ze in heldere, 
schoone katoenen zakken opgezakt en tot ze verkocht 
worden in droge, luchtige opslaggoedangs bewaard. 

De gemiddelde oogst per boom varieert tusschen 
de 600 gram à 2 kg droge zaden. Dit hangt van vele 
factoren af. Zoo spelen ten opzichte der productivi
teit van den boom de bodemkwaliteit, het onderhoud 
van den aanplant, het bemestingsvraagstuk, de 
leeftijd van den boom, het plantverband o.a. een voor
name rol. Is bijv. het plantverband te dicht (bijv. 
1000 boamen per ha), dan vermindert de opbrengst 

. wel tot 400 gram per boom. Staan echter de hoornen, 
al naar gelang de bodemgesteldheid en de soort van 

den boom in een voldoende ruim plantverband en 
wordt de aanplant overigens cultuur-technisch juist 
verzorgd, dan kan iedere cacao-aanplant-bezitter van 
een goeden oogst verzeke,rd zijn. 

De gedroogde boonen worden meestal onbereid op 
de markt verkocht, doch ook vele fazenda's bezitten 
practisch opgezette etablissementen, waar op een zeer 
eenvoudige wijze de eigen cacao en chocolade bereid 
worden. 

Ziekten en plagen treden ook hier ·bij de cacao in 
hooge mate op. Van de dierlijke plagen noemen we 
de apen, eekhoorns, ratten· en vogels, doch veel .erger 
zijn de insectenplagen. Men moet steeds op zijn qui 
vive zijn en er wordt voortdurend met teer, bouillie 
Bordelaise, tabak, zeep, petroleum en andere emulsies 
en patentmiddelen gewerkt. Zoowel . de stam, de tak
ken als de vruchten worden steeds bedreigd. De ge
vaarlijkste en meest gevreesde vijand is de Helopel
tis antonii me't een bloedrood lichaam en een geel ach
terlijf, die bij de eerste regens optreedt. Dikwijls 
moeten .als gevolg van deze plaag gro.ote gedeelten 
van aanplantingen gekapt, gerooid en radicaal ver~ 
brand worden. Zeer gevaarlijk is ook een kanker
verschijnsel, dat door een zwam, "Phytophtora om
nivora", veroorzaakt wordt. Vooral ten opzichte dezer 
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plaag is het noodig, dat de boomen in een wijd plant
verband staan, zoodat het licht en de lucht vrij kun
nen toetreden. 

Ik heb hiermede in beknopten vorm het voornaam
ste over de cacaocultuur hier beschreven en ik wil 
U thans nog ïets vertellen van een door mij gebracht 
bezoek aan een tung-aanplant (aleurites fordii) op 
Paraná's hoogvlakte. 

Waar enkele oud-Indiseh-gasten reeds begonnen 
zijn met het aanleggen van tung-aanplantingen, wel
ke hier m.i. nog weinig hoopvolle - perspectieven 
openen (Zie Reisbrief No. IX, "De Bergcultures" No. 
5; dd. 4 Februari 1939, blz. 159, 7den regel van bene
den kolom links), greep ik de gelegenheid gretig aan 
om met een oud-collega (Deliplarrter) een jongen, 
reeds in productie komenden tung-aanplant te bezich
tigen. Deze tung-aanplant, -+- 120 ha groot, is gele
gen ten Noorden van Castro, op de hoogvlakte van 
Paraná en op -+- 24° Z.B. De aanplant behoort aan 
de familie Matarazzo (Italiaansch-Braziliaan), welke 
familie tot de rijkste inwoners van geheel Brazilië 
behoort. In de onmiddellijke nabijheid van het stadje 
Jaquariahyva bezitten zij o.a. een modern ingerichte 
varkensslachterij, annex een · enorme vleesch-conser
venfabriek, van waaruit alle denkbare vleeschgerech-

ten in blik over geheel Brazilië verspre1d worden. 
Het is een indrukwekkend grootbedrijf en er zijn 
dagen, dat er 1500 varkens geslacht worden. Het 
bedrijf maakte een machtigen indruk op ons, doch 
daarover een ander maal. Ik wil mij nu tot ons be
zoek aan den tung-aanplant bepalen. Wij werden zeer 
hoffelijk ontvangen door den Italiaansehen hoofdver
tegenwoolrdiger der firma, die de hoogste chef is van 
het geheele slachtbedrijf en alles, wat daarmee an
nex is en ook de supervisie heeft over den tung-aan
plant en de bezittingen der familie Matarazzo. Hij 
introduceerde ons bij den beheerder van den tung
aanplant, een Oostenrijker van geboorte en zooals ons 
weldra zou blijken een geroutineerd en vooraanstaand 
planter. Eerst leidde onze weg door een schitterend 
aangelegd park van alle mogelijke inheemsche en 
buitenlandsche dennen en eucalypthus-soorten. Te
midden hiervan lag tusschen prachtige gazons en 
bloemperken het monumentale modern.:gebouwde 
landhuis, dat grootendeels begroeid was met de mooi
ste klimplanten. Men waande zich op het terrein van 
een der rijkste villa's aan den Wassenaarsehen weg 
en toen wij vernamen, dat deze geheele aanleg eerst 
sedert circa: 16 jaren 'bestaat, hadden wij groote be
wondering voor den man, die dit alles uit arm kamp 
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gewrocht had. En deze man bleek onze geleider te 
zijn. Keurige tennislawns, vischvijvers, rotspartijen, 
een ,rijkdragende boomgaard en een in elk opzicht in 
de puntjes verzorgde moestuin verhoogden den aan
blik dezer bezitting. Niets, maar dan ook niets ont
brak er op dit lustoord, waar een getrouwde zoon of 
dochter dezer multi-millionnairsfamilie hoogstens één 
of twee weken per jaa,r vertoeft. Het onderhoud laat 
echter niets te wenschen over, er wordt met vele 
technisch ontwikkelde arbeidskrachten conscientieus 
en vakkundig gewerkt. Men voelt, dat men zich op 
het terrein bevindt van een Croesus. We vertoefden 
een oogenblik in de lieflijke, landelijke en naar Oos
tenrijksehen stijl gebouwde bungalow van den behee,r
der en vernamen daar eenige bijzonderheden over 
den opzet van den tung-aanplant. Het doel is voor
loopig om een groote proef op te zetten en alle moge
lijke observaties te verrichten. De aanplant wordt . 
geregeld bezocht doOir doctoren der Regeeringsproe·f
stations te Campinas (Sao Pa ulo), die een nauw
keurige studie niaken o.a. van de groeiwijze en 
bloeislaging der jonge boomen. Ook de vruchten 
worden regelmatig op kwaliteit der olie en het olie
gehalte onderzocht. Als volkomen vast komt te staan, 
dat de resultaten een succe~ zullen worden, is men 
van plan de uitbreiding van den aanplant krachtig 
door te zetten, terwijl het ook . in de bedoeling ligt 
tot aanbouw eener eigen oliefabriek over te gaan. 
Waar gefluisterd wordt, dat de firma Matarazzo de 
Regeering vaak financieel steun't, zal het monopolie 
wel grootendeels in hare handen komen. Het wordt 
dan voor den gewonen planter m.i. nog dubieuzer om 
te slagen. Persoonlijk blijf ik dan ook pessimistisch 
ten opzichte der slagingskansen voor den planter te 
Cara:m:behy èn om klimatologische redenen èn uit het 
oogpunt van onzekere marktkansen. Zoolang er hier 
in Brazilië geen door de Regeering beschermde markt 
bestaat, blijven deze cultures m.i. een riskante spe-

2-Jarige Aleurites fordii-aanplant, plantverband s· x 7 m. (Jaquaria
hyva, Brazilië, hoogvlakte van Paraná, ± 900 m boven zee, 24° Z.B). 

J3-Jarige Aleurites fordii-aanplant (Brazilië, hoogvl~kte van Paraná te 
aquariahyva, 24° Z.B., ± 900 m boven den ziespiegel). Verschille[lde 

rijpe pitten op den gro_nd , 

culatie. De toekomst zal moeten aantoonen in hoe
verre ik hierin al dan niet gelijk zal krijgen. En nu 
de aanplant. 

Het trof ons dadelijk, dat de aanplant er kernge
zond bijstond en de gave toestand der bladeren ont
lokte ons dkect de opmerking, dat in tegenstelling 
met Carambehy de aanplant weinig te lijden had van 
den wind. Dit werd onmiddellijk door den beheerder 
toegestemd. De aanplant is gelegen op eene licht
glooiende hoogvlakte, cà 850 meter boven den zeespie
gel. Het geheele terrein vormt een kom met slechts 
een open inlaat en de heerschende felle Oostenzeewind 
schaadt den aanplant practisch niet, daa,r hij over de 
planten heen van top tot top waait. De beheerder 
maakte ons hierop duidelijk opmerkzaam. O.i. is dit 
een groot voordeel, want juist de bij ons heerschende 
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voorjaars- en najaarsstormen richten groote schade 
aan. Aan de zijde van den open inlaat demonstreerde 
zich dit duidelijk, daar de teere bladeren hier aanmer
kelijk meer kapotgeslagen en beschadigd waren dan 
op de overige terreinen. Ook de groei der hoornen. 
liet hier 'te wenschen over. Dit sterkte ons in onze 
overtuiging, dat de tung bijzonder gevoelig is voor 
wind, hetgeen juist te Carambehy zoo duidelijk tot 
uiting komt .. De bodem leek ons v.rijwel dezelfde als 
die bij Óns, nl. zanderige leem, doch waarschijnlijk in 
ongunstiger verhouding en van mindere kwaliteit. 
Het terrein was ideaal en zach tglooiend. De zaden 
waren afkomstig uit Noord-Amerika, van prima moe
derhoornen en streng geseleCteerd. Zij kiemde eerst 
op kiembedden, waarna ze op een ouderlingen afstand 
van 40 cm miar de kweekbedden werden overgebracht. 
Als éénjarige planten werden ze, zoo noodig gestumpt, 
in den aanplant overgeplant. De plantgaten werden 
conisch gegraven, bodembreedte 60 cm, hoogte 80 cm 
en bovenbreedte 80 cm, terWijl het plantverband 
5 X 7 m bedroeg. De aanplant bestond uit 3 gelijke 
vakken, elk van 40 ha, waarvan één vak met éénj a
rige planten, een tweede vak met twee-jarige en het 
derde vak met driejarige planten beplant waren. Alle 
drie de aanplantingen maakten een goed verzorgden 
en gezonden indruk op ons. De oudste aanplant zat 
reeds volop in vrucht, doch juiste gegevens konden 
wij nog niet krijgen, daar de oogst pas begonnen was. 
Ook over het oliegehalte èn de kwaliteit der olie kon 
men ons nog niet inlichten, doch wij beloofden in 
September/October, als de aanplant in vollen bloei zou 
staan, nog eens terug te komen, teneinde over deze 
in Brazilië nog jonge cultuur meer gegevens te ver
krijgen om na te kunnen gaan wat men hier van de 
houtolie zal mogen verwachten. In November a.s. 
~uilen wij een 'tweeden grooten proefaanplant bezich
tigen, welke in den Staat Sao Paulo ligt en het eigen
dom is van Dr. Jao Dierbergen. De enorme wereld
beteekenis der houtolie is hier voldoende bekend en 
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daarom lijkt het ons interèssant de ontwikkeling de
zer cultuur in haar volgende stadia te volgen. Als de 
voornaamste factoren, welke hierbij een hoofdrol spe
len, zullen ook hier wel gelden het "acclamatisatie
vermogen" der planten, de productiekwaliteit, het 
oliegehalte en de kwaliteit der vruchten en last not 
least de marktkansen. De cultuur staat hier nog in 
de kinderschoenen, hoewel reeds vaststaat, dat de 
groeivoorwaarden der aleurites fordii in verschillen
de deel en · van dit ·onmetelijke land gunstig zijn. De 
toekomst zal echter nog moeten uitwijzen, in hoeverre 
de bovengenoemde factoren aan de verwachtingen 
zullen voldoen. Gezien echter de voorloopige resulta
ten op de door ons bezochte proefonderneming, mee
nen wij zeker te mogen verwachten, dat bij een inten
sief doorzetten dezer .. voorloopige · proeven Brazilië 
zeker als producent der houtolie een geduchte mede
dinger zal kunnen worden van andere produceerende 
landen. Mits goed beschut tegen te felien wind, is het 
groeivermogen der tung hier bijzonder forsch. De 
manager vertelde ons nog, dat hij in den 3-jarigen 
aanplant diverse hoornen had met 70'0 tot 800 zaden, 
hetgeen naar onze meening zeer aanmoedigend is. 
Doch de zaadopbrengst is, zooals hierboven reeds 
werd gememoreerd, niet de eenige factor, die de sla
ging dezer cultuur beheerscht. T enslotte zal ook de 
kostprijs in aanmerking genomen moeten worden. 

Het was voor ons een aangenaam en leerrijk bezoek 
en met groote dankbaarheid namen wij afscheid van 
onzen hartelijken gastheer. Binnenkort zullen wij een 
tweede bezoek aan dezen aanplant brengen en U hoort 
t.z.t. weer het een en .ander van onze bevindingen en 
ervaringen. Ook mijn voorgenomen bezoek aan den 
a~nplant in Sao Paulo zal verr_noedelijk nieuwe stof 
opleveren om nog eens nader op de ontwikkeling de
zer cultuur in te gaan. 

Hiermede eindig ik voor heden mijn brief. 
i 

Caramb;ehy, 25 Augustus 1939. 
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