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Voorbladfoto: Marulha Landgoed se nuut geplante mangoboord.

REDAKSIE-SPAN
Die Groei tydskrif word saamgestel deur die Laeveld Agrochem-span.
Redakteur: Corné Liebenberg
Kreatiewe Bestuurder: Liza van der Walt @ BlueRed Design
Bydraes deur: Jeanette Nel, Izaan Marx, Melissa van Graan en Karen Fourie. 
Laeveld Agrochem Mark en Tegniese-ondersteuningspan:  
Rolf Dieckmann, Martin Wohlfarter, Ernst de Beer, Gys Helm, 
Chris Thompson, Phillip Venter en Abrie Venter.

Daar is geleenthede wanneer ons wonder 
wat die plan is en waar alles inpas. Dis soms 
swaarkry soos ’n droogte, en ander kere ’n 
onverwagse siekte of die dood van iemand 
na aan jou. In sulke tye is dit maklik om te 
dink die lewe is wreed en God het ons ver-
geet. Alhoewel hierdie swaar tye seermaak, 
is dit ook onvermydelik en die persoonlike 
groei in hierdie tyd is omvangryk.

In ’n baie seer tyd van my lewe het ek erg 
hopeloos gevoel en ’n vriend het my geneem 
om in die middel van die winter in ’n tuin  
te gaan stap. Dit was koud en grou, al die 
bome was kaal en die landskap was eintlik 
onaantreklik. Die persoon het gesê ek moet 
om my na die natuur kyk en die prentjie 
onthou, waarna ons dan ’n afspraak moes 
maak om oor drie maande weer op die- 
selfde plek te ontmoet. 

In die drie maande het ek deur baie emosies 
gegaan – hartseer, kwaad, angs, maar ek het 
nooit my geloof verloor nie. Drie maande 
later het ons mekaar in ’n lentetuin met die 
reuk van jasmyn en nuwe blomme ontmoet. 
Alles was pragtig en nuut, en so ook was die 
swaarkry en hartseer ligter gewees.  
Sommige wonde genees nie, dit raak net 
makliker om mee saam te leef. 

Dis nie noodwendig dat alles in die lewe 
altyd net gaan goed wees nie, maar ons het 
die wete dat ons ons swaarkry eerstens aan 
die Here kan oorgee en tweedens dat dit nie 
vir altyd sal aanhou nie. 

Elke winter dink ek aan die kaal bome wat 
nuwe blare sal kry en die getrouheid van die 
Here – dan weet ek, daar is hoop. 
 

Izaan Marx

God het elke ding gemaak dat dit pas in ’n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan 
die mens ’n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk 
van God van begin tot einde nie begryp nie.

Prediker 3:11

© Kopiereg. Die publikasie en artikels bly die eiendom van Laeveld Agrochem. Alle regte voorbehou. 
Alle publikasie navrae kan gerig word aan liza@bluered.co.za of per pos na Posbus 32462, Glenstantia, 0010.
Die inligting in die tydskrif word in goeder trou na die beste van ons vermoë verskaf maar die bedoeling is om inligting 
te deel en nie om aanbevelings te maak nie – enige kliënt moet altyd steeds met sy naaste Laeveld Agrochem-agent 
raadpleeg vir enige advise of aanbevelings.

Laeveld Agrochem
is trotse ondersteuners 

van boerderye in 
Suid-Afrika en glo in 

vennootskap - Vir Altyd.



BOODSKAP VAN

Rolf Dieckmann
BOODSKAP VAN HOOP DEUR

Corné Liebenberg
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Direkteur, Bemarkingsbestuurder en  
mede-stigterslid van Laeveld Agrochem.

Laeveld Agrochem strewe na innovasie en 
differensiasie, wat ons reeds in die 25 jaar 
van ons bestaan gewys het. 
 
Baie besighede kyk na maniere om innova-
sie en punte van differensiasie deur middel 
van uitgebreide tegniese byvoeging te skep, 
of om nuwe produkte en dienste-kategorieë 
te skep. Ons by Laeveld Agrochem glo  
dat die beste manier is om iets eenvoudig 
só goed te skep dat mense dit kan en  
wil gebruik.
 
Daarom kan Laeveld Agrochem beskou 
word as ’n “vroeë aannemer” van ’n goeie, 
werkbare stelsel om voor te bly met ’n 
optimale aanbieding aan ons kliënte in  
ons produkreeks en diens, asook digitale 
innovasie. Die nuutste wat ons bied, is  
MyFarmWebTM van Agri Technovation,  
waarop alle boerderydata sinvol op een 
platform gesien en gebruik kan word.
 
Ons was die eerste verspreider in die  
landbousektor wat digitale platforms 
ontwikkel het, en dus is ons Laeveld  
Agrochem-agente almal met digitale  
tablette toegerus toe dit op die mark 
gekom het. 

Besigheidsinligtingsbestuur is ’n uitdaging 
vir enige boerdery, veral met die talle 
verskillende tipes tegnologie, en daarom 
probeer ons dit gebruikersvriendelik maak. 

In ons eerste uitgawe van die Groei tydskrif 
het julle reeds gesien dat ons vonkwoord 
vir 2016 Presisieboerdery is. Dit gaan oor 
holistiese besluite en nou gaan ons nog ’n 
stap verder met Laeveld Agrochem Decision 
Farming™, wat ’n diens is waardeur meer 
waarde vir kliënte se besighede toegevoeg 
word. Decision Farming™ help met belang- 
rike besluitneming in die boerdery sodat 
gepaste, ingeligte besluite op die regte tyd 
en regte plek geneem kan word. (Lees meer 
hieroor op bl. 6).
 
In hierdie uitgawe sal julle sien hoe ons, 
deur die uitbreiding van ons digitale aan-
bieding en dienste-portfolio, die boer kan 
help om sy produktiwiteit en winsgewend-
heid verder te verbeter.
 
Dit is dus nie net ’n kwessie van om beter 
te wees nie, maar ook om anders te wees 
in wat jy doen, en by Laeveld Agrochem is 
ons beslis ‘anders’ in wat ons doen.

Mark- en Tegniese Ondersteuning-direkteur van 
Laeveld Agrochem, met meer as 34 jaar se ondervinding 
in die bedryf, plaaslik en internasionaal.

“Innovate to differentiate. It’s not just a  
matter of being better at what you do it’s 

 a matter of being different at what you do” 

Wat ’n groot voorreg om nog ’n weergawe 
van Groei te kan inlei. Ons hoop julle vind  
die inligting so relevant, dat julle die tydskrif 
sal versamel en bêre vir eie gebruik en vir 
julle opvolgers.

Gepraat van opvolg of dan jou nalatenskap 
– daar word gesê dat dit wat jy nalaat baie 
langer daar sal wees as jyself. Die gemene 
deler in ons almal se lewens is tyd. Hoe 
slimmer jy met jou 24 uur werk en hoe meer 
waardevol jy dit ag, hoe groter jou nalaten-
skap. Noudat Laeveld Agrochem 25 jaar jonk 
is, wil ons juis verseker dat dit waarvoor ons 
maatskappy staan, vir baie langer onthou sal 
word as wat ons noodwendig hier gaan wees. 
Hierdie beginsels is eerlikheid, integriteit en 
die verskil wat ons in ander lewens maak.

Ons woon in ’n land van uiterstes met ’n 
reuse-gaping tussen ryk en arm. Een van 
Laeveld Agrochem se groot mikpunte is juis 
om ’n verskil te maak in die lewens van die 
minderbevoorregtes en daarom geniet ons 
dit om by so baie uitreikprojekte betrokke 
te wees. Die hoofrede vir meeste siektes is 
besoedelde water  en wanvoeding wat mens 
vatbaar maak vir sekondêre siektes. Laeveld 
Agrochem spreek nou beide die probleme 
aan met ’n watersuiwerings-produk en ons 
alles-in-een saadpakkie om jou eie groente 
mee te groei. (Lees meer op bl. 22-23).

Die opvallendste verskil in ons land is egter 
steeds die verskil tussen die optimiste en 
die pessimiste. Met situasies soos moontlike 
rommelstatus, grondhervorming en ’n twyfel- 
agtige president wat die land se welstand 

bedreig, is dit maklik om negatief te raak. 
Daar is diegene wat meen dat daar geen  
toekoms meer hier is nie. Dan is daar geluk-
kig die optimiste. Soos Laeveld Agrochem se  
televisie-advertensie ook sê, boere is inder-
daad die toekoms van ons land. Terwyl een 
groep vlug na ander lande, is ’n ander groep 
oortuig dat God hulle hier geplaas het met  
’n doel. Hier sal hulle bly en ’n verskil maak. 
Een feit waaroor almal saamstem: Suid-Afrika 
bly die mooiste land in die wêreld.

Laeveld Agrochem is hier om saam met die 
optimiste ’n verskil te maak. Die kliënte wat 
al ’n wyle van ons presisie-dienste program 
gebruik maak, sal eerstehands getuig van 
die reuse verskil wat die omvattende reeks 
van dienste in hul boerderye maak. Laeveld  
Agrochem kan nou, met feite in die hand, 
toepaslike regstellings maak wat tot verhoog- 
te opbrengste kan lei. Ons is oortuig van die 
enorme waardetoevoeging van hierdie diens 
waarsonder geen professionele boerdery in 
die toekoms sal wil wees nie.

Vir dié in wie se are boerdery steeds dik loop 
– ons is hier vir julle en saam sal ons hierdie 
pragtige land vir ons nageslag opbou, bewaar 
en help dat almal in harmonie saamleef. Ons 
kies om nie probleme en agterdog aan te 
blaas nie en eerder aktief deel te wees van 
die oplossing.

Ons is nie naïef nie, en weet daar is  
groot uitdagings, maar in geloof klou 
ons vas aan die waarheid en weet die 
pad kan dalk ’n paar hobbels hê, MAAR 
“Saam boer ons vooruit!”

Beste vriende,



MyFarmWebTM
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KOMPETISIE UITSLAG

Hommeltuig wenner!
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Ben Mostert, Moorreesburg

Phillip Janse van Vuuren, Winterton

Pieter Versluis, Barkly Wes

Ons was aangenaam verras oor die groot klomp 
mooi en oulike foto’s wat ons ontvang het!  
Dit is lekker om te sien waar julle boer!

Nog foto’s
 op bladsy 27.

 Nicolaas v Rensburg, Rawsonville

Leander Engelbrecht, Malelane

Dries Kirsten, Makwassie

Ons is trots om die wenner van ons  
Boer Boontoe Facebook-kompetisie  
aan te kondig! Die gelukkig trekking het  
Leander Engelbrecht van Butterflyfarms, 
in Malelane aangewys as die wenner met 
dié foto hieronder.

Baie geluk Leander – hoop jy geniet jou 
hommeltuig en dat jy sal bly Boontoe Boer 
saam met Laeveld Agrochem!

Die fotograaf van elkeen van die foto’s wat in 
dié Groei uitgawe geplaas is, word spesiaal 
uitgenooi om saam Afrikaans is Groot 2016 te 
kom kyk! Die konsert en aand belowe om ’n 
Groot avontuur te wees, so kyk uit vir jou uit-
nodiging as jy dit nie reeds ontvang het nie.



Die bepaling van die ligging moet dus ook op ’n dieper vlak plaasvind as die konvensionele 
metode waar tussen plase, lande of boorde onderskei word. Onderskeiding en diskriminasie 
tussen veel kleiner oppervlaktes binne een boord of land is al ’n geruime tyd broodnodig, en 
dis nou moontlik met die Decision FarmingTM reeks van skeppende oplossings. Aangesien 
produksiefaktore, soos grondeienskappe en plaagvoorkoms, varieer, is dit nie meer aanvaar-
baar dat sulke faktore eweredig en gelykmatig oor ’n gegewe oppervlak gediens word nie. Die 
redes word hieronder genoem.

Gebruik waardevolle  
produksiemiddels
Waardevolle produksie-insette wat uit- 
stekende opbrengste op ’n belegging bied, 
maar weens die hoë koste per oppervlak 
uitgelaat word, is nou weer deel van jou 
gereedskap. Aangesien sulke insette, soos 
byvoorbeeld intensiewe grondregstellings  
of plaagbeheer-maatreëls, slegs toegedien 
word op areas wat deur die Decision  
Farming™ dienste wetenskaplik uitgewys 
word, is die koste per totale produksie- 
eenheid aanvaarbaar en winsgewend 
sonder oorkapitalisering. 

Verhoog opbrengste deur insetkoste 
te verlaag met Decision FarmingTM

Ernst de Beer, M.Sc. (Omgewingsbestuur) NWU Pukke, AVCASA A2024, BASOS A0011, Laeveld Agrochem

Doen wat nodig is
Dit is sinneloos om emosioneel op te tree 
wanneer dit by boerderybesluite kom. 
Gemoedsrus moet veel eerder deur weten-
skaplik-gebaseerde inligting verkry word. 
Die reeks Decision Farming™ produkte 
skep en verskaf tasbare en bruikbare inlig-
ting wat besluite ondersteun en sodoende 
jou help om goeie besluite te neem.

Vermy onnodige toedienings
Enige vorm van bemestingstof moet slegs 
toegedien word op ’n geïdentifiseerde area 
waar tekorte uitgewys is en waar regstellings 
verlang word. As bemestingstowwe onnodig 
toegedien word, kan dit die langtermyn 
volhoubaarheid van ’n produksie-eenheid 
negatief beïnvloed en die winsgewendheid 
verlaag. Gebruik dus Decision Farming™ 
produkte om ingeligte besluite te neem.

Maak beleggings in lyn met  
die natuur en omgewing
Hetsy ŉ goeie of swak seisoen plaasvind, 
moet jy in die regte rat bly om jou beleg-
ging sodanig te bestuur. Dit is waar dat  
sekere natuurelemente buite mens se  
beheer is en juis daarom moet ons alles 
wat binne ons vermoë is, optimaal benut.

Met unieke tegnologies-gevorderde pro-
dukte in die Decision Farming™ reeks van 
oplossings, kan jy proaktief aanpassings 
maak volgens die behoefte van jou gewas. 

Kyk gerus na die volgende voorbeeld:  
Wanneer ’n goeie seisoen homself daartoe 
uitleen om die maksimum opbrengspoten- 
siaal van die beskikbare genetika tot uiting 
te bring, kan jy die regte besluit neem om 
die verhoogde aanvraag van die gewas te 
bevredig in terme van plaagbeheer  
en voeding. 

Jy spandeer dus slegs volgens die opbrengs- 
moontlikhede, wat ekonomies sin maak.

Kortliks
Elke plaas lyk anders, elke plaas se grond-
samestelling lyk anders, die behoeftes 
verskil en dus gaan die regstellings ook 
verskil. Decision Farming™ skep waarde 
uit die verskille op elke plaas, en só word 
die positiewe benut terwyl die negatiewe 
verskille aangespreek word.

Aangesien boerdery oor besluite gaan, 
moet ’n holistiese benadering gevolg 
word deur by alle boerderyfasette die 
regte besluit op die regte tyd en die regte 
plek te neem. Slegs met die regte inligting 
kan die regte besluit geneem word. Dit is 
weereens waar Laeveld Agrochem leiding 
neem deur jou daarmee by te staan.

Slegs met die regte 
inligting kan die regte 

besluite geneem word.

Decision Farming™ is 
die regte besluit!
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Ja! Met Decision FarmingTM is dit moontlik!
Tradisioneel is spandering nog meestal gekoppel aan ’n tydlyn in die produksieproses van ’n 
gewas. Daar is grotendeels beplan oor wanneer sekere bestuursaksies sou plaasvind, eerder 
as om presies te bepaal waar die betrokke aksies sou plaasvind. 
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OESBESKERMING

Die produk is mengbaar met die meeste 
plaagdoders wat in sitrusprogramme  
aangewend word.

Suksesvolle beheer
Sistemiese produkte soos Closer 240 SC sal 
bydra tot die uiteindelike suksesvolle beheer 
van witluis. Die rede hiervoor is dat witluis 
in die groeiseisoen geneig is om aan die 
onderkant van blare, op lote en in kelkblare 
te voed.

Benewens die sistemiese en translaminêre 
effek van die produk, het Closer 240 SC ook 
’n kontak-effek wat verder bydra tot beheer.

Witluisstadia is geneig om te oorvleuel en 
Closer 240 SC het ’n beduidende mate van 
beheer op alle lewenstadia van die witluis. 

Na toediening hou witluise binne ’n kort  
tyd op met voed en is die rede waarom 
Closer 240 SC ’n uitstekende beheeropsie is. 

Die beheer van witluis
Jandré Prinsloo, Dow AgroSciences

Suksesvolle witluisbeheer is gegrond op ’n 
geïntegreerde plaagbestuursbenadering 
wat verbouingspraktyke, biologiese beheer 
en die oordeelkundige gebruik van plaag- 
doders insluit. Daar is tans verskeie  
geregistreerde chemiese middels vir die 
beheer van witluis in sitrus. 

Dow AgroSciences is trots om ’n verskaffer 
te wees van sleutelprodukte wat op ’n prak-
tiese wyse in kommersiële sitrusboorde 
gebruik kan word as deel van ’n witluisbe-
heerstrategie. Ons is tans baie opgewonde 
oor die bekendstelling van ons heel nuutste 
produk met die handelsnaam Closer 240 SC 
en aktiewe bestanddeel IsoclastTM.

Die beste witluisbeheermiddel
In verskeie plaaslike en internasionale 
proewe was Closer 240 SC konsekwent  
die beste witluisbeheermiddel wat selfs 
moeilik-beheerbare spesies soos langstert- 
witluis doeltreffend beheer het.

Closer 240 SC is nie net teen witluis effek- 
tief nie, maar bestry ook verskeie ander 
sap-suiende insekte soos bladspringers, 
plantluise en stinkluise.

Die produk het ’n unieke werkingsmega- 
nisme, wat beteken dat dit doeltreffend 
sal wees vir die beheer van insekte wat 
moontlik reeds weerstandbiedend is teen 
verskeie bestaande chemiese opsies.
  
Veilig vir voordelige organismes
Die produk pas perfek in ’n IPM-program 
aangesien dit ’n minimale uitwerking het op 
voordelige organismes en gevolglik ’n lae 
impak op die agro-ekosisteem het.

CloserTM 240 SC is ’n veilige 

bloubandproduk met ’n kort 

onthoudingstydperk.

In al die ontwikkelingswerk wat gedoen is, 
was daar nog geen fitotoksiese simptome 
waargeneem nie. 

Witluis op sitrus.

Aktiewe bestanddeel: Sulfoxaflor (IsoclastTM) 240g/L 
Dow AgroSciences Southern Africa (Pty) Ltd. 

Eastwood Kantoorkompleks, Eerste vloer, Baobab 
House, 298 Liz John West-straat, Lynnwoodrif, Pretoria

Volg die instruksies op die  
produk-etiket noukeurig.

Vir meer inligting, kontak jou naaste 
Laeveld Agrochem-agent of besoek 

www.laeveld.co.za

 CloserTM 240 SC is ’n 
uitstekende beheeropsie.

CloserTM 240 SC vir die beheer van witluis as deel van presisiemonitering 
en ’n beheerprotokol.
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Oleosellose (oleo) in sitrus

Die probleem is dat oleo nie onmiddellik 
na dit veroorsaak is sigbaar is nie en eers 
na ’n paar dae, wanneer dit verpak en op 
pad is na ’n kliënt, na vore kom. Oleo word 
veroorsaak wanneer skilolie uit selle lek as 
gevolg van fisiese beskadiging, waarna die 
omliggende selle dan beskadig word sodat 
dit ’n effens ingesonke verdonkerde area 
vorm. Alle sitrus is in variërende vlakke 
vatbaar daarvoor.

Hoe kan oleo-sensitiwiteit  
voorspel word?
Laeveld Agrochem kan deur middel van 
Decision Farming™ help. Ons het wydver-
spreide weerstasies wat ingespan kan 

word om ’n voorlopige aanduiding te gee 
van die moontlike risiko vir oleo. Hiervoor 
kan die siektestasies ingespan word om 
’n aanduiding van die relatiewe humiditeit 
en temperatuur in die boord te bepaal. ’n 
Veilige parameter-aanduiding is om te pluk 
wanneer die humiditeit onder 70% en die 
temperatuur tussen 12-32°C is.

Turgor-drukbepaling deur middel van ’n 
penetrometer is steeds die beste metode 
vir die voorspelling van die vrugte se sen-
sitiwiteit vir oleo. By harde sitrus moet die 
vrugte minstens 3kg druk kan weerstaan 
en by sagte sitrus minstens 2,3kg sonder 
dat die epidermisselle of olieselle bars en 
vloeistof afgee.

l	Die snoeipraktyke moet reg wees –  
 meer droë hout beteken meer potensiële  
 oleo. Meer sonlig in die boom beteken  
 sterker skille wat minder sensitief is  
 onder oleo-toestande.
l	Plantvoeding moet optimaal wees.  
 Belangrike elemente by die beperking  
 van oleo is:
 • Koper is belangrik vir die epidermislae.
 • Kalium is belangrik vir die regulering  
  van voeding en vog.
 • Kalsium is belangrik in die skilstruktuur.
l	’n Gesonde wortelstelsel beteken ’n beter  
 voedingsopname, wat die risiko verlaag.
l	Plaagbeheer – beserings deur insekte  
 soos bladspringer, wat aanleiding gee  
 tot oleo voor oes, moet verhoed word.
l	Die pluktoestande moet reg wees:
 • Besproeiingsbestuur – droog bome  
  af om die turgor-druk te verlaag.
 • Die vrugrypheid moet optimaal wees.  
 • ’n Vrug wat nie fisiologies ryp is nie,  
  is meer sensitief vir oleo.
 • Relatiewe humiditeit van minder as 70%.
 • Temperatuur tussen 12°C en 32°C.
 • Blaar- en vrugoppervlaktes moet droog  
  wees aangesien vog op die skille  
  turgor-druk verhoog.
l	Oes in die oggend die dele wat die verste  
 van windbreke is. Laagliggende dele en  
 dele teenaan windbreke is gewoonlik  
 natter en koeler.
l	Plukker-opleiding:
 • Plukskêre en sakke moet in ’n goeie  
  toestand wees en gehandhaaf word.

 • Hanteer die vrugte so sag as moontlik  
  – bv. pluksakke wat onder oopmaak  
  en nie omgekeer word nie.
 • Geen lang stingels en lang naels, wat  
  beserings veroorsaak wat aanleiding  
  gee tot oleo, nie.
l	Vervoer:
 • Die toestand van paaie moet goed wees  
  sodat die vrugte so “sag” as moontlik na  
  en vanaf die pakhuis vervoer kan word.
 • Die banddruk moet laag wees om  
  ekstra skok te absorbeer.
l	Geen vrugte wat gedurende die pluk- 
 proses op die grond val, mag vir uitvoer  
 gepak word nie.
l	Laaghangende vrugte waaraan grond/ 
 sand vaskleef, moet vermy word as gevolg  
 van die wrywing wat dit veroorsaak.
l	Plukkratte/’bins’ moenie te vol gepluk  
 word nie – verlaag die druk op die  
 onderste vrugte.
l	Plastiekvoering kan by plukkratte gebruik  
 word om die wrywing teen die kante van  
 die kratte te verminder.
l	Kyk uit vir boorde met kleiner vrugte,  
 hulle is meer sensitief.

Alles is reg gedoen tot by oes, maak seker 
alles loop reg tot by verskeping ook!

Vir meer inligting oor oleo of  
Decision FarmingTM kontak jou 

naaste Laeveld Agrochem-agent of 
besoek www.laeveld.co.za

Gys Helm, BSc (Agric) Plantproduksie (UP), AVCASA A4128, Laeveld Agrochem

Laeveld Agrochem 
kan deur middel van 

Decision Farming™ 
oleo-sensitiwiteit 

voorspel.
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Alles word so goed as moontlik gedoen tot en met oes, maar van pluk 
tot pak is daar soveel faktore wat teen gehalte tel. Klein onopsetlike 
foute kan alles ongedaan maak daarom is dit belangrik om dit reg te 
bestuur. Een van die faktore wat gehalte beïnvloed, is oleosellose (oleo). 

Voorbeelde van oleosellose op sitrus.

OESBESKERMING

Faktore en maatreëls wat oorweeg kan word om oleo te beperk:



IN DIE VELD

Die Klein Karoo se Mediterreense klimaat 
blyk die mees geskikte vir verbouing te 
wees, met tot 12t/ha pakbare eersteklas vye 
om per seisoen te oes. Uitvoergeleenthede, 
veral na die Verenigde Koninkryk (VK), fokus 
op hoë estetiese gehalte, aangesien vye 
dáár hoofsaaklik as ’n spesialiteit in  
restaurant-spogdisse gebruik word.

Die aanhoudende rypwording van vye oor 
’n uitgerekte plukseisoen maak volgehou 
boordsanitasie egter moeilik. Asynvlieë (in 
Engels ook beskryf as die “common fruit 
fly”) word hoofsaaklik as sekondêre pes op 
die meeste vrugte, in pakstore en veral by 
vrugte- en groentehandelaars geag. In die 
huis word hulle gou ’n oorlas rondom ’n 
vrugtebak. In boorde of wingerde besmet 
hulle gewoonlik oorryp of bedorwe vrugte, 
soos na-trossies of vrugte wat reeds letsels 
van ander insekte het. Na ’n reënbui of be-
sproeiing kan hulle getalle vinnig toeneem, 
en ’n tekort aan bedorwe vrugte kan daar-
toe lei dat hulle ook eiers in “pakkies” by  
die ostiool van groen- en rypwordende vye 

Drosophila-larwe pakkie.

Drosophila-larwe binne-in die vy.

lê (sien foto links). Hierdie besmetting word 
moeilik deur plukkers waargeneem, en dus 
kan sodanige vrugte dit tot op die winkelrak 
maak en tot afkeurings weens bederf lei. Dit 
is weens hierdie rede dat asynvlieë op vye 
ook as ’n primêre pes geag word.

Gegewe ’n tekort aan geregistreerde mid-
dels en geskikte onthoudingsperiodes vir 
gebruik in die plukseisoen, het ons in die 
Kammanassie-vallei in die Wes-Kaap ook 
na Eco Bb se doeltreffendheid gekyk. Met 
riglyne en aanwysings van die verskaffer,  
Madumbi Sustainable Agriculture, ’n filiaal 
van Andermatt Biocontrol, het ons ’n voor- 
lopige proefneming aangepak, gefokus op 
’n sanitasiespuit, met opvolg-bespuiting 
elke sewe tot tien dae vir drie herhalings. 
Besmetting is gemonitor deur eerstens vir 
vlieë op te let, gevalle vrugte te ontleed,  
geplukte vrugte te inspekteer en supemark- 
afkeurings na te gaan.

Die voorlopige sukses laat 
ons nou toe om ’n semi-

kommersiële proefneming  
te beplan.

Die voorlopige sukses wat behaal is, laat  
ons nou toe om ’n semi-kommersiële proef-
neming vir die 2016/2017-seisoen te beplan 
en die resultate uiteindelik aan Madumbi 
Sustainable Agriculture vir registrasie- 
uitbreiding te verskaf.
Onderskrif: Kommentaar en/of mening(s) in hierdie 
artikel is gebaseer op proefwerk vir die doel van 
registrasie-uitbreiding van die produk en geen aan-
beveling mag geïmpliseer word nie, tensy duidelik 
op die etiket deur die registrasiehouer aangedui.

Met 2016 se eerste Groei uitgawe het  
ons onder andere oor die oordeelkundige 
bestuur van rooispinmyte berig. Gegewe 
die biologiese alternatief, Eco Bb (Beauveria 
bassiana) se registrasie teen rooispinmyte 
op tamaties, het ons agent in Montagu 
(Wes-Kaap), Gerrit de Kock, ’n veldproef  
op appelliefies oor twee seisoene met  
sukses aangepak. Rooispinmyt-getalle 
het noemenswaardig na herhaalde Eco 
Bb-behandelings gedaal en gevolglik 
dien ons motiverende dokumentasie vir 
registrasie-uitbreiding by die verskaffer, 
Madumbi Sustainable Agriculture, in.

Tot 2003 is die plaaslike vyebedryf  
gedomineer deur “wit” vye-kultivars  

soos die White Genoa, Kadota en ander, 
vir konfyt-, droog- en inleg-doeleindes.  
Verskeie kwekers het sedertdien “swart” 
vyekultivars soos Evita, Parisian en Bordeaux, 
hoofsaaklik van Franse oorsprong, ingevoer 
en vermeerder. Aanplantings het regoor die 
land plaasgevind en teen 2010 net onder 
die 1,000ha gedraai. 

Tans is daar ongeveer 700ha 
produserende boorde, 

hoofsaaklik in die Wes-Kaap, 
spesifiek die Klein Karoo.

Potensiële asynvliegbestuur
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Martin Wohlfarter, B.Agric.Admin (Landbou & Bemarking) Stellenbosch, AVCASA  A4164, Laeveld Agrochem

Proefwerk met Eco Bb (Beauveria bassiana) 
vir potensiële asynvlieg (Drosophila melano-
gaster) bestuur in vye.



OESBESKERMING

Bolwurmbeheer op sitrus

Gewoonlik gebeur dit dat die vruggie 
afspeen waar ’n bolwurm gevreet het, en 
daarom is die sigbare skade minder as wat 
werklik die geval is.

Wanneer ’n produsent dan haelskade het 
en die skade getakseer moet word, is dit ’n 
gestryery oor wat werklik bolwurmskade, 
en wat werklik haelskade is. 

Volgens my ondervinding is die verloop  
van ’n ontwikkelende bolwurm-populasie 
baie soos die ontwikkeling van die sitrus-
boom se blomme. Eers sien jy ’n paar 

Pieter Dreyer (B.Sc. Omgewingswetenskappe) NWU Pukke, Laeveld Agrochem

bolwurmeiertjies, ’n week later klein  
wurmpies, ’n paar dae later is die wurmpies 
groter en voor jy weet wat jou tref, is daar 
amper ’n bolwurm op elke blommetjie.

In ’n strewe na sagter, doeltreffender en meer 
omgewingsvriendelike gewasbeskermings- 
opsies, het ek begin soek na alternatiewe 
beheeropsies vir bolwurm. Met my ondervin-
ding van die granulovirusprodukte, soos  
Cryprex SC vir die beheer van vals kodlingmot, 
het ek begin kyk na Bolldex SC. Bolldex SC  
is ’n produk van Madumbi Sustainable Agri-
culture wat die Nukleopolihedro-virus bevat 
en spesifiek vir die beheer van die Afrika- 
bolwurm (Helicoverpa armigera) ontwikkel is.

Uit my ondervinding op perskes met Bolldex 
SC, was ek bereid om dié produk ’n kans te 
gee op sitrus. Met die tegniese ondersteuning 
van die Madumbi-personeel het ons in jaar 
een sowat 400ha sitrus in die lentekompleks 
met Bolldex SC behandel en die resultate 
was uitstekend. In jaar twee is sowat 1,200ha 
met die produk behandel, en sover lyk die 
beheer ook baie goed en ek kon tot op hede 
nie bolwurmskade waarneem nie.  

Dit is egter baie belangrik dat die produk 
korrek en op die regte tyd toegedien word, 
tesame met die ondersteuning van ’n goed 
beplande spuitprogram.
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Bolwurm veroorsaak jaarliks 
wesenlike skade vir sitrusprodusente.
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Foto’s van bo na onder: Bolwurmvreetskade, ’n 
voorbeeld van bolwurmvreetskade teen oestyd.
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PROVIDE YOUR WORKFOCE 
WITH WAGE PAYMENT ON  

AN AGRIPAY CARD.
A safer, faster and more ecnonomic 

payment option than paying with cash, 
cheques or EFTs.

For more information contact:
Stefan du Toit 

082 810 7303 or stefan@jcspinv.co.za
Special reference: LA2016

Issued by: Mercantile Bank Limited Reg No 1965/006706/06. An Authorise Financial Services and Credit Provider NCRCP19

EASY PAYMENT SOLUTION FOR 
YOUR WORKFORCE WITH AGRIPAY

14      GROEI

INNOVATIVE
PAYMENT
SOLUTION

BETTER FOR EMPLOYER
1.  You can issue flexpay card to workforce = control.
2.  No down time for lost or stolen cards.
3.  One EFT payment for all wages - more  
 economical - single EFT cost.
4.  Instant payments on cards, at any time.
5.  Our payment solution has no cost to  
 your business.

BETTER FOR YOUR WORKFORCE 
1.  No credit checks to qualify.
2.  Employees gets paid on the same  
 day and time.
3.  No debit orders allowed on the card  
 (safe from money grabs)
4.  Full bank functionality on card (ATM)
5.  Extra cards for family members.
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Brian de Villiers, Villa Crop Protection

Byvoegmiddels 
en waterkwaliteit

Dit is belangrik dat toepaslike tegniese inligting aan 
agente en produsente versprei word om hulle in staat te stel om 
ingeligte besluite oor byvoegmiddels en waterkwaliteit te neem. 

Water se pH is ’n aanduiding van hoe  
alkalies of suur die water is. ’n pH van  
sewe is neutraal en waardes meer as dit is 
alkalies, terwyl waardes minder as dit suur 
is. Die meeste water wat vir plaagdoder- 
toediening in Suid-Afrika gebruik word, het 
pH-waardes wat tussen 6,5 en 8,5 wissel,  
en daarom is dit oorwegend alkalies.

Die pH is ’n aanduiding van die konsentrasies 
en verhoudings van verskeie opgeloste 
soute (ione) in water. Hierdie opgeloste 
soute is van natuurlike oorsprong in grond 
en rotsmateriaal waarvandaan die water 
kom, maar sekere opgeloste soute kan ook 
van mensgemaakte bronne af kom. Hier 
volg ’n paar vrae en antwoorde.

Kan die volle prentjie oor waterkwaliteit 
bepaal word, deur net die pH van die  
water te meet? Dus, sal ’n hoë pH aandui 
dat die water ’n hoë konsentrasie opge-
loste soute bevat, of ’na lae pH beteken 
dat daar min opgeloste soute is?   
Die antwoord is nee! Die pH kan nie as  
’n aanduiding van die soutkonsentrasie  
in water gebruik word nie. Indien ’n mens 
die soutkonsentrasie van water wil bepaal, 
is ’n elektriese geleidingsvermoë-meting of 
’n laboratorium-analise die betroubaarste 
metodes.

Kan die bufferdosis alleenlik op grond  
van die pH van die water gebaseer word? 
Dus, vereis ’n hoë pH-leising ’n hoë dosis 
en vereis ’n lae pH-lesing ’n lae dosis buffer? 
Die antwoord is ook nee! Water se pH kan 
nie as die enigste norm vir die bufferdosis 
gebruik word nie. In hierdie geval is daar 
’n watereienskap wat baie belangriker as 
die pH is, naamlik alkaliniteit of die buffer-
kapasiteit van water. Sekere ione (nie almal 
nie) in water veroorsaak bufferkapasiteit 
of weerstand teen die verandering van pH. 
Daar kan dus ’n waterbron wees wat relatief 
laag in antagonistiese soutkonsentrasie 
is, maar ’n hoë bufferkapasiteit kan hê, en 
daarom is ’n hoë bufferdosis nodig om die 
pH te verander en te stabiliseer.

Die teendeel is ook waar en sekere water-
bronne het ’n hoë soutlading met ’n lae 
bufferkapasiteit, omdat soute wat buffer- 
kapasiteit verskaf in lae konsentrasies 
voorkom. Die enigste manier om buffer-
kapasiteit te bepaal, is ’n wateranalise of  
’n bekertoets met ’n spesifieke buffer.

Kan ’n buffer ’n spesifieke water-pH  
waarborg teen ’n sekere dosis?  
Nee, buffers verander gewoonlik die pH na 
’n spesifieke pH-reeks toe, bv. vier tot ses. 
Die rede hiervoor is omdat waterbronne 
verskillende bufferkapasiteite kan hê.

www.FarmVet.co.za       Landswyd: 012 940 8277

FarmVet bied innoverende dieregesondheidsprodukte. 
FarmVet is ’n trots Suid-Afrikaanse maatskappy met die doel om boere te help 
met bekostigbare en effektiewe produkte. Die produkte is eenvoudig om toe 
te dien en gaan gepaard met professionele raad vir die beste resultate.

Die FarmVet produkreeks sluit onder meer die volgende in:
l Ektoparasiete (Opgiet) 
l Inwendige Parasiete
l Uitwendige Parasiete 
l Inspuitbare Produkte 

l Wondsproei
l Lewerslakmiddels
l Rondewurm en 
 lintwurm behandeling
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Moooooooenie 
my medisyne 
vergeet nie!



l Makro-klimaat weerstasies vir weervoor- 
 spellings, koue- en hitte-eenhede.
l Mikro-klimaat weerstasies vir siekte- 
 voorspelling.
l Spoorvangers om siektes soos swartvlek   
 in sitrus, patogene by tafeldruiwe en dies   
 meer op te spoor.
l Innokulummonsters (swartvlek patogene   
 op sitrusblare op te spoor).
l Waterontledings (bepaal geskiktheid  
 vir besproeiing, menslike gebruik,  
 marktoeganklikheid ens).

l Feromoon-bevattende insekvalletjies  
 vir presisie plaagmonitering.
l Ontledings van plantsiektes en grond- 
 siektes met die oog op probleemoplossing.
l Neem van blaar- en grondmonsters vir  
 bemestingsadvies (presisie plantvoedings- 
 aanbevelings).
l Chemiese spuit residue op die eindproduk   
 bepaal vir MRL’e en marktoeganklikheid.
l MyFarmWebTM vir elektroniese data- 
 vaslegging.
l Sitruspakhuis evaluasie-diens.
l En vele meer.
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ONTMOET
DECISION FARMINGTM

Die Marble Hall-span
Hierdie is die eerste in ’n reeks artikels waarin Laeveld Agrochem se verteenwoordigers en 
landboukundiges in verskeie gebiede aan lesers bekendgestel sal word. 

Marble Hall is geleë in die Loskopvallei-besproeiingskemagebied en 
bestaan uit nagenoeg 16,000ha besproeiingsgrond wat uit die Loskop-
dam besproei word, asook ’n aanvullende 9,000ha wat besproei word 
uit boorgate en drie riviere, die Olifants-, Elands- en Moosriviere. 

Laeveld Agrochem Marble Hall bestaan reeds sedert 1991 en sedert 1997 bedien ’n span 
landboukundiges Laeveld Agrochem se kliënte op grond van ’n belangrike stel beginsels:

Om kundigheid verantwoordelik toe te pas deur gebruik te maak van uitgebreide  
moniteringstelsels soos:

Die Marble Hall-span  
van links na regs:  
Pieter M, Stefan, Sunnyboy, 
Adam, Johan, Carin, Anton, 
Cornelia en Pieter D. 
Voor is Stephan, oom Piet,  
Charleen, Jurie, Mariaan. 
en heelvoor is Alex.  
Afwesig: Jean, Bongani, 
Annemarie, Chris  
en Abraham.

’n Mikro-klimaat weerstasie.
’n Moniteringspunt in tafeldruiwe met insektvalletjies 
waarin insekte gemoniteer word.

Dit ten einde om die mees gepaste ge- 
registreerde landbou chemiese produk 
opsie en beheerstrategieë aan te beveel om 
’n veilige eindproduk te produseer sonder 
risiko’s vir mens, dier, omgewing en om die 
minimum vlakke en hoeveelheid aktiewe 
bestandele op die vrugte en groente agter 
te laat.

Hierdie doelwit word bereik deur ’n uit-
stekende span Croplife-gekwalifiseerde 
landboukundiges. Hulle is:
Anton Bredell (BSc Agric)
Annemarie Bresler (BSc Plantkunde)
Pieter Dreyer (BSc Omgewingswetenskap)
Jean Gouws (Nas Dip Landbou Nav Plantkunde) 

Bongani Mahlangu (Nas Dip Landbou)
Jurie Pienaar (Nas Dip Omgewingsbestuur)
Chris van Ginkel (MSc Sci Nat)
Stefan van Wyk (BSc Landboubestuur).

Pieter Meiring en Stephan Makena onder- 
steun die span landboukundiges met week-
likse monitering van al die insekvalletjies in 
die sitrusboorde en tafeldruiwe. Mariaan 
Pretorius, Cornelia Veldman en Charleen 
Britz beman die kantoor en is altyd gereed 
om kliënte te bedien en te sorg dat die 
algemene administrasie vlot verloop.

Johan Steyn, Sunnyboy Sebothoma en  
Abraham Kubjoane is verantwoordelik vir 
die aflewering van die produkte op plase 
volgens wetlike vereistes. Adam Mohlala is 
verantwoordelik vir die versending van  
voorraad vanuit die store.

Met 20 toegewyde personeellede is 
Laeveld Agrochem Marble Hall verbind tot 
uitstekende diens, ongekende resultate en  
tot die konsep van Decision FarmingTM.

Laeveld Agrochem Marble Hall 
 streef daarna om voortdurend nuwe 

innoverende beheerstrategieë te 
ontwikkel en sodoende volhoubare 

langtermyn beheer en gewasproduksie 
 vir ons kliënte te verseker.

Spoorskyfbeeld op die rekenaarskerm van  
swartvlekspore vanaf ’n spoorvanger.

’n Spoorvanger wat swartvlekspore 
op sitrus naspoor.



Landswyd 012 940 4398      www.laeveld.co.za

Die Totale Spektrum
Ons hoogs gekwalifiseerde agente gebruik slim innovasies met moderne

tegnologie wat die totale spektrum van gewasbeskerming, grondregstellings, 
plantvoeding en oes-optimalisering dek - spesiaal gerig op jóu boerdery.

www.facebook.com/laeveld                   @Laeveld_Agro 

Laeveld Agrochem
Saam boer ons vooruit

Grondregstellings

Waterkwaliteit

Gewasbeskerming Oes-optimalisering

Monitering

Plantvoeding
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ONTMOET

Kobus Fourie
 Wesselsbron & Bothaville

Kobus Fourie is Laeveld Agrochem se agent in die Wesselsbron-  
en Bothaville-gebied. Hy was al talle kere Laeveld Agrochem  
se Besigheidspersoon van die Jaar, is Croplife/AVCASA- 
geakkrediteer en is passievol oor wat hy doen.
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Kobus, hoe lank is jy al by Laeveld Agrochem 
en vertel ons jou geheim tot sukses?
Ek is nou tien jaar by Laeveld Agrochem. 
Eerlikheid en harde werk help, maar sonder 
genade en krag van Bo is niks moontlik nie.

Vertel ons meer van jouself.
My huisgesin maak die gelukkige getal  
van sewe vol. My vrou, Leigh-Ann, het die 
groot werk om vyf kinders groot te maak. 
JJ, James-Henry, Keevy-Ann, Thomas en  
Dani sorg vir ’n volle dag se opwinding. Dit 
klink of daar altyd ’n partytjie by ons huis 
is. Was dit nie vir my vrou se opleiding as 
onderwyseres nie, sou daar dalk meer  
chaos gewees het.

Waar het jy groot geword en gestudeer?  
Ek het BSc Konstruksiebestuur aan die  
Universiteit van die Vrystaat gestudeer,  
en het na vier jaar in die konstruksiebedryf 
begin om landbouchemiese produkte in 
Wesselsbron, Bothaville en Hoopstad  
te verkoop. Ek het op ’n skaapplaas in die 
Noord-Kaap (Hopetown) grootgeword, so 
mielies en sonneblom was redelik nuut vir 
my. Ek moes alles van voor af leer en het 
baie tyd op my foon spandeer.  

My antwoord op die meeste vrae gedurende 
die eerste twee jaar was: “Ek weet nie, maar 
ek gaan uitvind.” Só het ek vinnig geleer en 
geluister, en ek het ook die ondersteuning 
van Laeveld Agrochem se tegniese span ge-
had. Ek het ook baie by die boere self geleer. 
Dit het my geleer om die hele beplanning van 
grondvoorbereiding tot die oes saam met  
my kliënte deur te werk.

Wat bied jy aan jou kliënte wat anders is?
Ek glo daar moet 100% vertroue tussen my 
en my kliënte wees. Alle planne en opsies 
moet oorweeg word, en dan moet ons saam 
besluit oor wat die beste gaan wees vir die 
boer en die boerdery.

Watter rol speel tegnologie in jou depot?  
Ek gebruik onder andere my iPad baie, want 
die Internet het soveel inligting beskikbaar 
vir agente en boere wat tot almal se voordeel 
is. ’n Mens moet daarvan gebruik maak. Ons 
is ook opgewonde oor die MyFarmWeb-plat-
form, want dit gaan dinge baie vergemaklik.

Hoe het die droogte die afgelope ruk jou 
depot en jou kliënte geraak – wat was 
die gevolge?
’n Ondernormale reënval is die afgelope drie 
jaar in die Wesselsbron-gebied aangeteken. 
Alle ondernemings is onder erge finansiële 
druk, en ’n goeie jaar met goeie opbrengste 
en ’n goeie prys is nodig in die 2016/2017- 
seisoen. Ons glo ons Skepper sal voorsien.

Hoe sien jy die toekoms verder – nie net vir 
jouself nie, maar ook vir jou en jou kliënte 
saam met Laeveld Agrochem?
Ek is positief oor die toekoms, Laeveld Agrochem 
groei en word net groter. Hierdie jaar is ons 
al 25 jaar oud en dit gee aan my as agent die 
geleentheid om amper enige produk wat my 
kliënt benodig aan hom te verskaf teen die 
beste prys moontlik. Ek voorsien dat daar in 
die naby toekoms net ’n paar groot verskaf-
fers aan boere gaan wees.
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Skoon drinkwater vir almal Voed die volk, volhoubaar
Vir Laeveld Agrochem is die gesondheid van almal belangrik en daarom is ons opgewonde 
oor Safe WaterTM, wat toegang gee tot skoon en drinkbare water.

Die alles-in-een saadpakkie om winter- en somergroente te groei in ’n  
3m x 5m groentetuin wat vir tot 6 mense ‘n maand lank kan kos voorsien!

Anders as met chloor produkte, het water wat behandel 
is met Safe WaterTM nie enige reuk of verandering in 
smaak nie. Hierdie is ook ’n puik en koste effektiewe 
manier om plaaswerkers (waar nodig), asook die minder-
bevoorregtes te ondersteun deur die produkreeks aan 
hulle te versprei en sodoende dus noodsaaklike toegang 
te gee aan skoon en veilige water. 

Produk eienskappe
l  Kragtige ontsmettings- en oksideermiddel. 
l  Meer effektief as chloor met die vernietiging van  
 spore, bakterieë, virusse, swamme en ander  
 patogeniese organismes.
l  SafeWaterTM vernietig E.coli, Salmonella, Shigella en ’n   
 wye reeks bakterieë en virusse en daarom voorkom dit  
 die ontstaan van onder andere Cholera en Typhoid.
l  SafeWaterTM is intensief getoets deur SANAS  
 geakkrediteerde laboratoriums en veilig vir mens  
 en dierlike gebruik bevind.

Safe WaterTM suiwerings-tablette is die enigste 
nie-toksiese, nie-chemiese, chloor-vrye punt-van- 
gebruik watersuiwerings-produk in die wêreld.

Die produkreeks sluit ’n maklike bruikbare pakkie met  
tien tablette, ’n 3.5 gram sakkie wat 25L water behandel, 
sowel as ’n 700 gram sakkie vir die behandeling van ’n 
5,000L watertenk in.  

Agter is die vuil water en voor die glas  
met skoon drinkbare water. Met ’n  
SafeWaterTM tablet is die water binne  
paar minute helder en na 25 minute  
geswuier van E.coli en Cholera.

Vir meer inligting of  
bestellings stuur ’n epos 

na info@laeveld.co.za of ’n 
WhatsApp na 082 820 1978.

Vir meer inligting of bestellings  
stuur ’n epos na info@laeveld.co.za  
of ’n WhatsApp na 082 820 1978.

Behandel 
1 Liter 

water vir 
minder 
as 30c
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Met een saadpakkie wat effens groter as jou 
hand is, kan omtrent 180kg groente in 6 weke 
produseer word!

Is jy ’n prater of ’n doener, deel van die probleem of eerder 
deel van die oplossing? Sit jy op die draad en kla oor ons  
land se probleme, of rol jy moue op en maak ons weer trots 
op die gesegde ’n Boer maak ’n plan, want hierdie uitstekende 
konsep stel ons almal weer in staat om iets te help doen.  
Laat ons nie oordeel wat ander sal doen wat besig is om dood  
te gaan van die honger nie. Kom ons sorg eerder dat daar 
heelwat minder honger en ondervoede mense in ons land is.

Laeveld Agrochem
 daag alle skole, plase,  

koöperasies en instansies  
uit om ’n verskil te help maak 

in julle gemeenskappe. 
Koop die saadpakkies, deel dit 

uit en gee vir ons terugvoer. 
Ons berig dan graag in
ons volgende uitgawe 

oor jul suksesse.

HOE WERK DIE SAADPAKKIES?

Jy benodig:
l ’n Stuk grond van 3m x 5m
l Saadpakkie (met benodighede)
l Toegang tot water
l Tyd om die groentetuin in stand te hou.

Wat bevat so saadpakkie?  
l 5 x aparte saadpakkies vir die 5 groentes:   
 Wortels, spinasie, groenbone, kool en skorsies. 
l 1 sakkie fosfaat-kunsmis
l 1 sakkie NPK plantmengsel kunsmis
l 1 x tou vir tussen-ry spasiëring  
l 5 x toutjies vir binne-ry spasiëring
l 1 x plastieklepel om die kunsmis af te meet
l 1 x vuurhoutjie, vir bepaling van saad diepte
l 1 x handleiding met illustrasies.

Met hierdie inisiatief word 
kos geproduseer, gesondheid 

bevorder, toekomstige boere word
opgelei terwyl entrepreneurskap

ontwikkel word.

Met Laeveld Agrochem se subsidie is die 
alles-in-een saadpakkie vir so min as R100 
te koop. Die saadpakkie bevat verskillende 
sade asook al die benodighede om ’n 
groentetuin te begin wat omtrent 180kg 
se groente produseer oor ses weke, foto 
onder. Dit is genoeg vir ’n familie van tot ses 
vir ’n hele maand lank, en die proses kan 
dan elke maand herhaal word. Waar in die 
wêreld kan mens nog ’n familie aan al hul 
noodsaaklike groente vir ’n hele jaar lank  
verskaf, vir slegs R1,200?

Die kweekproses is interessant, leersaam  
en bevorder so ook ’n gesonde respek vir 
boerdery. Wie weet, dalk is dit die vonk wat 
sommige mense nodig het om suksesvolle 
boere in die toekoms te word! 



ONS GESELS MET 

Martin Wohlfarter
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Laeveld Agrochem landboukundige in die Wes-Kaap

Laeveld Agrochem gee om
Laeveld Agrochem is ernstig om ’n merk-
bare verskil in ons land se welvaart en 
samehorigheid te maak. As ons ven-
note, deel ons produsente saam met 
ons hierdie visie. In Suid-Afrika verskaf 
primêre landbou tans werk aan net 
duskant 700,000 plaaswerkers.

Laeveld Agrochem streef daarna om  
boerderysukses en winsgewendheid te 
bevorder en sodoende ons kommersiële 
boere op hul plase te hou. Sodoende het 
ons ’n direkte invloed op die werkloosheid- 
syfer deur werkskepping te bevorder. Dit  
is alom bekend dat meeste ‘petty crime’  
in Suid-Afrika nie gepleeg word deur 
diegene met ’n vol maag, ’n warm bed  
en ’n behoorlike verdienste, nie.

Laeveld Agrochem is by ’n klomp projekte 
betrokke, onder andere om inwoners  
in informele nedersettings van basiese 
benodighede te voorsien deur onder 
meer die verskaffing van saadpakkies 
en watersuiweringsprodukte. Ons trek 
hierdie ondersteuningslyn deur na op-
komende boere aan wie ons opleiding 
bied en ’n helpende hand uitsteek om 
hierdie boerderye suksesvol en lewens-
vatbaar te help maak.

Van links is Martin Wohlfarter,  
Michelle Swarts (lansbou-ekonoom 
markinligting, Departement 
Landbou, Wes-Kaap) en Caiphus 
Mahumani (Departement Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming, 
Noordwes). 

Gegewe die Economic Freedom Fighters (EFF) 
se totstandkoming, hul radikale standpunte 
en algemene politiese uitdagings binne die 
BRICS-groep, het Sunter met sy praatjie by 
die Universiteit van Kaapstad se Besigheid-
skool op 13 April 2016, sy aanvanklike voor-
spelling vir die kanse op ’n mislukte staat  
na 50% aangepas.

Tog het daar dieselfde dag tien van die 15 
studente wat vir die kursus ingeskryf was, 
gegradueer met baie meer waardering vir 
die pad wat kommersiële landbou stap. 
Martin vertel dat met die landswye verlies 
van 2,2% (450,000) werksgeleenthede die 
afgelope jaar, die landbou daarenteen ’n  
netto 1,8% (12,000) groei in werksgeleenthede 
gerealiseer het. Dit bly dus die enigste sektor 
wat werklik doeltreffend tot die Nasionale 
Ontwikkelingsplan 2030 bydra!!
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“Met dank en deernis vir  

ons kommersiële boere - 

julle is en bly die ruggraat 

van Suid-Afrika!“ 

Martin Wohlfarter  

Martin Wohlfarter het onlangs sy nagraadse diploma in Armoede, 
Grond- en Landelike Studies cum laude verwerf!

September 2014 was ’n kruispad vir Martin 
Wohlfarter. Sy pa was in ’n koma by die 
Tygerberg Akademiese hospitaal na ’n 
plaasaanval, en ’n dag later stel sy direksie 
hom in kennis dat die maatskappy wat  
hy die afgelope vier jaar bestuur het, ge-
likwideer word. In die warboel van media 
wat hom onverpoos vir kommentaar wou 
bereik, het die woorde van sy Zimbabwiese 
studentevriend aanhoudend in sy agterkop 
gelui: “South Africa is going the same route, 
I’m telling you”.

Tydens die HORTGRO Science Simposium 
vroeër daardie jaar, het die bekende  
scenario-beplanner en toekoms-analis, 
Clem Sunter, boere moed ingepraat en 
gesê dat daar, volgens sy berekeninge, net 
’n 10% vir ’n mislukte staat bestaan. “Het  
my pa net deel van die statistiek word?”  
het Martin in daardie stadium gewonder. 
“Wat is Suid-Afrika se landboutoekoms 
gegewe die politieke onsekerhede werklik?” 
Hierdie is ’n vraag waarmee vele boerseuns 
en hul families gereeld worstel, sê Martin.

’n Maand later skryf Martin in vir ’n deeltydse 
nagraadse diploma in Armoede, Grond en 
Landelike Studies, in Engels afgekort na 
PLAAS. Sy rede was eenvoudig – om uit die 
perd se bek te hoor waarheen landbou in 
Suid- Afrika dan nou eintlik op pad is. Die 
PLAAS-instituut aan die Universiteit van 
die Wes-Kaap huisves van die vernaamste 
beleidsadviseurs in die land. 

Martin se mede-leerders het bestaan uit  
talle amptenare uit die provinsiale en  

nasionale Departemente van Landbou,  
Bosbou en Vissery (DAFF) en Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming (DRDLR). 
Oor die volgende twee drie-week blok- 
kursusse moes hulle baie onder die knie  
kry – van die geskiedenis van grondbesit,  
’n magdom wette en voorgestelde wets- 
ontwerpe, insluitende die omstrede  
onteieningswetgewing, tot gevallestudies 
regoor Afrika rakende mislukte pogings  
tot grondhervorming en die belange van 
kommersiële teenoor bestaansboerdery.

Martin se ondervinding van die leermate-
riaal is dat daar duidelik ’n gaping tussen 
die staat se bedoelings met betrekking tot 
grondhervorming en belanghebbendes 
se behoeftes bestaan. Die oorspronklike 
voorstel van tot 30% oordrag van blanke 
landbougrond aan swart boere was meer 
as haalbaar, gegewe dat gemiddeld 6% van 
landbougrond jaarliks binne normale mark-
werkinge van eienaarskap verwissel.

In werklikheid kom die koper, hetsy privaat 
of van die staat, egter nie tafel toe nie. 
Soos prof Ruth Hall in Landbouweekblad 
van 20 Mei 2016 berig, word minder fondse 
inderdaad vir grondhervorming begroot. 
Die onus is dus op georganiseerde land-
bou, wie volgens dr Theo de Jager in Land 
Divided Land Restored alreeds veelvuldige 
werkbare opsies voorgestel het. Die staat 
se historiese agterdog vertraag en stol baie 
van hierdie inisiatiewe, terwyl geteikende 
begunstigdes se werklike behoeftes min 
kere verstaan of respekteer word.



Landswyd 012 940 4398      www.laeveld.co.za

 
Ons hoogs gekwalifiseerde agente gebruik slim innovasies met moderne

tegnologie wat die totale spektrum van gewasbeskerming, grondregstellings, 
plantvoeding en oes-optimalisering dek - spesiaal gerig op jóu boerdery.

www.facebook.com/laeveld                   @Laeveld_Agro 

Laeveld Agrochem
Saam boer ons vooruit

tegnologie
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’n Welkom bordjie!

Kompetisie foto’s
Ons voorblad foto het Duané Joubert van Marulha 
Landgoed te Hectorspruit gestuur. Dit is ’n fantastiese 
foto. Baie dankie vir julle  
moeite, ons is so beïndruk! 
Daar was so baie mooi foto’s  
ontvang vir die Hommeltuig  
Facebook-kompetisie, hier  
is nog ’n paar gunstelinge.                              

Duané Joubert, Hectorspruit

Patrick Cowley Okahandja, Namibia

Johan de Klerk, Brits

Stuur ’n foto en/of storie en kry ’n geskenk!
Ons wil graag van julle hoor!

Stuur vir ons iets ouliks en jy kan ’n beloning kry!  
Ons sal jou verras met ’n geskenkie – enige iets van ’n pen, 
’n geskenkbewys, ’n boek of selfs ’n bordspeletjie!  
Solank dit net jou eie foto is.
Stuur jou foto aan Jeanette by jnel@laeveld.co.za of  
’n WhatsApp met jou naam en foto na 082 304 3000.

NUUS

Foto’s en nuus

Boere “selfie”

Philip Botha, Klerksdorp
Jan Meaker, Warden

Willie Groenewald, Fochville

Ryno Verwey, Warmbad

Baie dankie vir 
almal se deelname.
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DAGBOEK DIE DATUMS
30 Julie * 

Classics is Groot, Pretoria
21 - 25 Augustus * 
Sitrus Simposium,  

Drakensberg
1 Oktober * 

Bokke vs die Wallabies 
Rugbytoets op Loftus

26 November *  
Afrikaans is Groot, Pretoria

Maart 2017 * 
MSC Sinfonia bootreis

* Laeveld Agrochem betrokkenheid 
of funskies rondom die geleentheid.

Springbokke vs Ierland  
rugbytoer in Kaapstad, 11 Junie

Foto regs is by die Akwarium. 

Onder is Laeveld Agrochem  
Nylstroom waar Elfranco en sy 

span altyd gereed staan.

Onder regs: Welkom  
by Pelserkraal!

Jongboerkonferensie 2016
Laeveld Agrochem was weer hierdie jaar een van  
die hoofborge by die TLU Jongboerkonferensie 

gewees, want ons glo in die toekoms van die boer 
in ons land en om jong opkomende boere te  
bemagtig en te ondersteun op alle gebiede.  

Ons eie kundige, Gys Helm was  
’n spreker by die aangeleentheid.

Foto links is Louis Botha en Stefan Bothma.

Volspoed vorentoe! 
Laeveld Agrochem en Vecto 
is volspoed ondersteuners 
van Ernie van der Walt die 

‘Rally’-renjaer. 
Foto’s bo en bo regs: Morné  

Liebenberg en Ernie.
 

Foto regs: Hoërskool  
Pietersburg is trots
Laeveld Agrochem!
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Jongboer van die Jaar!
Baie geluk aan John Griffiths  

wat aangewys is as Noord Wes 
se Jongboer van die Jaar 2016.

 
Laeveld Agrochem is trots  

om John as kliënt te hê.  
Hier regs is Johan van der  

Merwe van Laeveld Agrochem 
Brits Depot, saam met John.
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Laeveld Agrochem 
is as borg betrokke 

by die eerste 
vertonings van 

Classics is Groot 
29 - 30 Julie, in Pretoria
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Vir Altyd fliek
Onder die sterre, saam met die sterre!
Die opwinding rondom die fliek Vir Altyd duur nog vir altyd voort 
soos hulle orals gaan kuier het in die dorpe rondom ons depots. 
Die fliek is buite onder die sterre gewys, en die sterre self was 
ook daar gewees terwyl die mense verder vermaak is met die 
wonderlik hartroerende fliek. Foto’s onder.



FEESTYD

Musiekfeeste
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Ons het die volgende om weg te gee!  
l Twintig stelle ‘VIP’ dubbelkaartjies vir Afrikaans is Groot 2016, 26 November. 
 Sluit vooraf funksie met versnapperinge in. 
l Vyf stelle ‘VVVIP’ dubbelkaartjies: Classics is Groot 2016, 30 Julie.
 Sluit vooraf funksie met versnapperinge en ontmoet van sangers in. 
l 100 DVD‘s van Afrikaans is Groot 2015.

Wat jy moet doen om te wen:
Stuur ’n epos aan Jeanette by jnel@laeveld.co.za of ’n WhatsApp na 082 820 1978 met:
1. Jou naam.
2. Sê hoe oud Laeveld Agrochem vanjaar is.
3. Die naam van die naaste Laeveld Agrochem-agent in julle gebied.

’n Gelukkige-trekking sal die wenners bepaal. Wenners sal per e-pos in kennis gestel 
word. Enige iemand kan inskryf, maar net een inskrywing per gesin.

WEN KAARTJIES of ’n DVD!

Afrikaans is Groot musiekfees het vanjaar ’n nuwe borg: Laeveld Agrochem!
Ons is trots op ons gebalanseerde borgskap-portefeulje, wat strek vanaf flieks 
soos Vir Altyd, motorwedrenne en verskeie skool- en sportprojekte, en nou  
ook Afrikaans is Groot en Classics is Groot.

Dit is ŉ groot voorreg om deel te wees van Afrikaans is Groot en ons gaan die laaste vertoning 
op 26 November 2016 gebruik om saam met kliënte en agente ons 25ste bestaansjaar te vier!! 
Ons sien baie uit na ’n aand propvol bederf en vermaak!

Nov
2016

         Twitter: wie om te volg

@AfrIsGroot vir al die nuutste nuus oor die  
opkomende konsert en nuwe musiek deur  
die land se top kunstenaars.

@alechogg is die Redakteur van Biznews.com  
en finansiële joernalis en skryf insiggewende 
stukke oor die ekonomie en nuuswaardighede. 

        Op Instagram: Yuppiechef -  hulle deel hier 
al die nuutste kombuis-toebehore, ook lekker 
resepte met mooi foto’s.

           YouTube Video:
Gaan kyk gerus die video van Laeveld 
Argochem Vereeniging. Geneem met ’n 
hommeltuig deur Louis Botha, by die  
De Jager Boerdery. Suikermielie seisoen: 
www.youtube.com/watch?v=ifqzyXl57GY

WAT IS NUUT

Media mode

Toepassing vir jou slimfoon
’n Oulike toep (app) om aftelaai is Shazam!
Het jy al ooit in jou kar gery of in ’n restau-
rant gesit en ’n liedjie speel waaroor jy  
mal is, maar jy kan glad nie die naam of  
die sanger onthou nie. Of jy hou so baie  
daarvan jy wil dit later aflaai of koop maar  
jy hoor nooit wie dit is nie. 

                      Shazam is jou antwoord.  
Hierdie oulike toep luister  
na die liedjie van jou foon af, 
identifiseer dit en gee jou die 
liedjie naam, asook die sanger. 
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Op die Kassie
Kyk uit op die kassie vir Hotel Mannewales.
Dit is ’n mokumentêr, wat iets tussen ’n  
dokumentêr en ’n komedie is. Die nuwe 
Suid-Afrikaanse produksie begin 4 Julie op 
Kyknet. Dit speel af in die Fransen Hotel wat 
deur die Louriergroep besit word en dinge 
raak intressant as hulle ’n konsultant stuur 
om ondersoek te gaan instel na die stand 
van sake. 

Kyk ook uit vir die nuwe reeks van  
Boer soek ’n Vrou in Oktober
met Minki Joubert!

Die tien boere wat gaan deelneem is in 
Mei-maand aan kykers bekendgestel en 
Minki sê: “Ek het hulle nog net een keer ont-
moet, maar voel of ek hulle al jare ken. Al 
die boere is goeie mense; sout van die aarde.” 

Die inskrywings vir die dames is tans oop. 
Maak jouself gereed om saam met hulle elke 
Donderdagaand die regte vrou te soek! 

Bakkiesblad (of te wel Facebook)

>>Volg Lead SA 
Dis ’n opbouende blad wat goed-voel stories 

publiseer en wat mens weer geloof gee in jou 

medemens. Daar is stories van mense wat 

mekaar in nood help en verlore goedere wat 

terug besorg word. Gaan kyk self en glimlag 

weer oor Suid-Afrika. 

>> Gaan ‘laaik’ ook Laeveld Agrochem en bly 

op hoogte: www.facebook.com/laeveld

“Don’t let 
what you can  

not do, interfere  
with what you 

CAN do!”
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GOUE
VENNOOTSKAP

Vecto Petroleum waarborg die beskikbaarheid en kwaliteit van 50ppm diesel. 
Diesel wat skoon is, met ‘n sulfaat inhoud van 50ppm of laer – dus voorwaar 
goeie nuus vir almal met voertuie waar die waarborg onderhewig daaraan is. 
Puik diens en stip aflewerings is ‘n gegewe. 

Begin jou GOUE vennootskap tot sukses – kontak ons vir ‘n gratis kwotasie.

PPM
Diesel

Skoon diesel direk aan die boer

SupeRugby opvang 

Die SupeRugby-kompetisie is sterk aan die 
gang en reeds oor die halfpad merk, met ons 
vier top spanne wat veg om die drie plekke 
beskikbaar in die uitspeel rondtes. Na sowat 
11 weke is Suid-Afrika (SA) se top spanne die 
Leeus, Stormers, Sharks en die Bulls. In Junie 
vat die kompetisie ’n vier weke breuk om plek 
te maak vir die internasionale toetse waarin 
Suid-Afrika teen Ierland sal meeding.  

Meeste van die SA spanne het reeds hulle  
drie weke Australasië-toer agter die rug met 
net die Stormers wat nog op reis moet gaan. 

Elton Jantjies, Pieter Steph du Toit, Jaco Kriel en 
die twee du Preez broers (seuns van oud bok 
Robert du Preez) speel uitstekende rugby  
en kan moontlik hulle hande opsteek vir  
die bokgroep. 

SPORTNUUS

Sportblad

l 10 Jun - 10 Jul: UEFA Europese Sokkertoernooi

l 27 Jun - 10 Jul : Wimbledon Tennis, Londen

l 2 - 24 Jul:  Tour de France fietstoer

Sport om na uit te sien vir die volgende paar maande:

l 14 - 17 Jul: Golf British Open, Skotland

l 5 - 21 Aug: Olimpiese Spele, Rio de Janero

l 6 Aug: SupeRugby Finaal  

“Dit is fantasties om te sien dat vier  
van ons SupeRugby-spanne steeds  
die uitspeelrondtes vir SupeRugby 
2016 kan haal. Tradisioneel doen  
die Springbokke baie goed as die 

SA SupeRugby spanne goed  
presteer in die kompetisie”

Johann van Graan
Springbok Assistent Afrigter

Wat het in die sportwêreld  
gebeur die laaste ses maande?

* Nuwe Springbok afrigter Allister  
Coetzee word deur SARU aangestel  
vir die volgende vier jaar. 

* Brad Binder word die eerste Suid- 
Afrikaner om ’n motorfiets Grand Prix 
te wen vanaf 1981. Brad het daarin 
geslaag om vanaf die 35ste posisie met 
wegspring, hierdie wedren te wen. Dit is 
’n ongelooflike prestasie en ook Brad se 
eerste wen in die Moto3 klas. 

* Maria Sharapova word tydelik verban 
om enige tennis te speel nadat sy positief 
getoets is vir die middel Meldonium, 
tydens die Australiëse Ope.

* Leicester City wen die Engelse Premier 
sokkerliga. Dit word gesien as die grootste 
suksesstorie in sport. Die engelse sokker 
span het verlede seisoen geveg om nie 
gerelegeer te word na die tweede divisie 
nie, hulle dus totaal en al die “under 
dogs“ aan die begin van die kompetisie. 
Hulle het die kompetisie begin met ’n 
5,000 teen een kans om die titel te wen!
Leicester City wen die titel met twee 
wedstryde oor in die liga. Van ’n nuwe 
afrigter tot spelers wat nie naastenby 
soveel betaal word soos van die spelers 
in ander klubs nie, het hulle bewys dat 
met ’n brandende passie en ’n bietjie 
geluk enige iets moontlik is! 
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www.vecto.co.zaTel: +27 (0)12 940 8277

BINNEKORT 
BESKIKBAAR

Baanbreker rekenaar- 
program wat die terugeis  
van die belasting-rebat  

’n formaliteit maak. 
Plaas jou naam op die waglys, 

stuur ‘n e-pos na
tommy@vecto.co.za



Laeveld Agrochem
Saam boer ons vooruit

Landswyd 012 940 4398   www.laeveld.co.za

innovasie
Ons hoogs gekwalifiseerde agente gebruik slim 

innovasies met moderne tegnologie wat die totale 

spektrum van gewasbeskerming, grondregstellings, 

plantvoeding en oes-optimalisering dek.

www.facebook.com/laeveld            @Laeveld_Agro 


