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O om ’n boer te wees wat werk
met sy hande in die son
die liewe, lange dag; om saans
moeg terug te kom
van die lande, en te slaap
tot die rooidag deur die vensters breek,
en teen die tweede hanekraai, oor die ryp,
die ploegstert vas te hou…

O om boer te wees en te werk
in God se sonskyn en reën;
om nooit te twyfel dat Hy weet
wat die beste is; om nog te glo,
as sy hart wil breek,
en voel dat hy, boer alleen,
met God kan praat, en dank
as laag-druipend daal die reën…

W.E.G. Louw (1913 – 1980) © 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 sy/haar naaste Laeveld Agrochem-agent 
raadpleeg vir enige advies of aanbevelings.
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Phillip is Hoof van Plantvoeding by Laeveld Agrochem.  
Met ’n Meestersgraad in Volhoubare Landbou strewe hy daarna om ’n  
volledige plantvoedingsreeks tesame met landboukundige-dienste  
aan die kliënte te voorsien. 

“As jy iets wil hê wat jy nog nooit gehad het nie, moet jy bereid wees om  
iets te doen wat jy nog nooit gedoen het nie.” Thomas	Jefferson	

Laeveld Agrochem is reeds met 26 jaar van 
groei geseënd en ons voel dat ons nou van  
ons suksesse in ons gemeenskap en land wil 
terugploeg. So het ons met ’n nuwe konsep, 
die skep van die Nisboere TV-reeks, vorendag 
gekom. Met dié reeks wil ons idees en inligting, 
oor die landbou waarin ons reeds sterk  
is, oordra.

Ons besef dat miljoene mense elke dag honger 
ly en moed en hoop verloor het. Laeveld 
Agrochem wil met die program weer hoop gee. 
Ons wil kundigheid aan die publiek oordra en 
hulle in staat stel om op ’n klein stukkie grond, 
voedsel te produseer en sodoende hul daag- 
likse voedingsbehoeftes aan te vul en hulle 
dalk tot so ’n mate help dat dit selfs in ’n klein 
besigheid kan ontwikkel. Ons weet dat daar 
baie entrepreneurs daar buite is en ons wil 
hulle motiveer om hul suksesverhale oor die 
volgende paar weke op die Nisboere program 
te deel.

Deur die loop van die program gaan ons al 
die vernaamste faktore wat die verbouing 
van groente beïnvloed, probeer aanspreek.  

Die kykers gaan leer waar om hul beddings 
te plaas, hoe om die plant aksie te benader 
en watter omgewingsfaktore ’n invloed op 
die gewas se groei het. Ons gaan ook na die 
groeimedium, die bestuur van die grond se 
voedingsstatus en  bemesting kyk. Kennis oor 
die bestuur van peste en –plae asook inligting 
oor besproeiing sal gedeel word. 

Ons gee in die program aan ons jonger  
spesialiste die blootstelling, om sodoende  
uit te wys dat daar wel ’n toekoms vir jong  
gekwalifiseerde	mense,	in	die	landbou	is.

Dit was ook vir ons ’n wonderlike voorreg om 
jong leerders van ’n skool in die omgewing te 
betrek met die plantaksie, en die entoesiasme 
in hul oë, het boekdele gespreek. Wat egter vir 
my wonderlik is om met julle te deel, is dat 
een van die boere sy hart oopgemaak het en 
besluit het om ’n 4 ton vragmotor groente 
aan die sopkombuis te skenk! Daar is ook ’n 
moontlikheid dat daar nog sulke skenkings 
gemaak kan word. Ons hoop ander volg  
sy voorbeeld!

Corné is Direkteur en Bemarkingsbestuurder by Laeveld Agrochem, 
waar hy poog om Laeveld Agrochem die markleier met  
unieke innovasies, produkte en nuwe tegnologie te hou, 
om sodoende kliënte se verwagtinge te oortref.

Beste Laeveld Agrochem familie

Klein begin – Groot gewin

Op 4 September vanjaar het Laeveld Agrochem 
geskiedenis gemaak toe ons eie TV-reeks  
Nisboere op die Via kanaal (147) begin het.

Vir my persoonlik is dit ook ’n droom van 
langer as 20 jaar wat uiteindelik waar geword 
het. Niks wat vorentoe gebeur kan dit meer 
keer of ongedaan maak nie. Laeveld Agrochem 
is nou nie meer ’n maatskappy wat net verkope 
jaag nie, maar een wat daadwerklik ’n verskil in 
die land maak. Elke Laeveld Agrochem kliënt is 
dus, as gevolg van jul ondersteuning, deel van 
hierdie opbouende proses.

Laeveld Agrochem het nou die reuse sprong 
van ’n saamprater oor die probleme en uitda- 
gings in ons land, na ’n doener gemaak. Mens 
kan geen uitdagings reg praat nie, elkeen moet 
inspring en iets doen. Dit het ons inderdaad 
nou op ’n ordentlike skaal gedoen, met die  
program wat HOOP bring vir die wat moede-
loos en raadop is. Ons deel 45 unieke en  
werkbare geleenthede vir enige een met dryf 
en inisiatief, wat meestal in ’n area so groot 
soos ’n kombuis of motorhuis gedoen kan 
word. Baie sal weer argumenteer dat sulke 
klein verskilletjies niks gaan verander nie.  
Gaan vertel dit egter vir die hele klomp wat 
reeds pragtige suksesverhale behaal het. 

Op bl. 42 kan meer gelees word oor Nisboere, 
ons opregte wens is dat ons kliënte saam met 
ons hieroor opgewonde sal raak, idees en 
hulpbronne sal deel, en dat ons een tree op  
’n slag ’n blywende verskil sal maak vir elkeen 
wat gewillig is. Jim Rohn sê “Your life does not 
get better by chance, it gets better by change” 
en dit is presies wat ons nou doen.

Middel September het ons ’n groot tjek aan die 
Knysna inwoners wat deur die woeste brande 
geaffekteer	is	oorhandig,	als	te	danke	aan	die	
puik inisiatief van die Classics is Groot span. 

Ons het ons saadpakkie projek wat honger-
snood beveg geloods wat nou al oor die hele 
land uitgerol is, sien bl. 45. Ons deel die wenke 
in Nisboere, lei opkomende boere op en met 
julle, ons kliënte se hulp, is ons dus besig om 
Suid-Afrika ’n beter plek vir almal te maak. 

Hiedie uitgawe is weer propvol vars idees, 
nuus en waardevolle raad. Ons doen moeite 
om die inhoud so saam te stel dat dit waarde-
vol genoeg sal wees om te bewaar, hetsy vir 
kinders, kleinkinders of wie ook al eendag in 
jou voetspore moet loop. Die tempo waarteen 
tegnologie die landbouomgewing verander, 
dinge moontlik maak wat net nou die dag as 
onmoontlik beskou is en nuwe geleenthede 
bring, is ook die rede waarom dit een van 
Laeveld Agrochem se grootste prioriteite is.

Ek het met geskiedenis begin en ek eindig met 
geskiedenis. In April 2018 gaan Laeveld Agro-
chem vir die eerste keer in Suid-Afrikaanse 
geskiedenis en eksklusief vir boere alleenlik,  
die MSC Sinfonia bootreis vanuit Durban na die 
Portugese eilande en terug, reël. Kyk gerus op  
bl. 27 vir meer inligting, maar dit is ’n totaal 
unieke reis soos nog nooit beleef nie. Dit gaan 
een van die mees opwindende en onvergeetlike 
geleenthede OOIT wees. As jy dus tans boer, van 
’n Nisboer tot Megaboer, is die bootreis vir jou. 
Daar gaan wenke, nuwe tegnologie en ander 
verrassings, waarvan heelwat ’n “eerste in SA” 
is, gedeel word met top sprekers en gaskunste-
naars en die beste vermaak vir die vrouens. 

Sterkte met die seisoen wat voorlê. Ons 
gebede is dat elkeen met rekord oeste 
geseën sal word! Die belangrikste bly egter, 
geniet wat jy doen, en sukses sal jou volg.
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Laeveld Agrochem is honoured  
and proud to announce that we are  

a member of Agri SA, who works  
tirelessly to help develop a stable,  

profitable agricultural environment 
within South Africa.

We look forward to contributing even 
further to the South African agricultural 

sector in this new capacity.

Die Laeveld Agrochem-span
Ontmoet die nuwe agente en tegniese kenners
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NUWE AGENTE

ChRISTo CoETzEE 
Addo 
083 601 2096
christo@laeveld.co.za 

Welkom aan die nuwe agente!

JAN hEySTEK
George 
083 456 8534
janh@laeveld.co.za

JohAN VISAGIE  
Letsitele 
064 752 0701
johanv@laeveld.co.za 

PAuL hENNING
Bethlehem 
072 552 1793
paulh@laeveld.co.za 

MyFarmWebTM

Slim boerdery: slegs een slim besluit ver 

4      

Is jy moeg om deur berge bladsye vol verou-
derde data te delf om ’n waardevolle brokkie 
inligting te vind? Wens jy dat boerderypraktyke 
en	die	kuberruim	meer	doeltreffend	kan	saam-
smelt, soos in ander industrieë? Vermoed jy  
al vir ’n geruime tyd dat, met die inligtingsteg- 
nologie van vandag en die ewolusie van  
presisieboerdery, daar ’n slimmer manier  
van boer kan wees?
 
Indien jy “ja” geantwoord het op enige van die 
bogenoemde vrae, het Agri Technovation en 
Laeveld Agrochem goeie nuus vir jou.

Hierdie twee maatskappye het ook ’n paar jaar 
gelede dieselfde vrae begin vra. Gevolglik het 
hulle begin ondersoek instel oor hoe die begin-
sel van presisieboerdery na die volgende vlak 
geneem kan word. Die kern van die probleem 
was as volg: data is nutteloos as dit nie in inlig-
ting omskep word nie, en inligting word eers 
wérklik waardevol wanneer dit insig bied. 

Dus was die uitdaging om die ketting van data 
in alledaagse boerderypraktyke te omskep in ’n 
gebruikersvriendelike, kennisgebaseerde stelsel 
wat aan produsente verteerbare, verstaanbare 
en insiggewende riglyne bied.

Die resultaat?
MyFarmWeb™: Waar boerdery en tegnologie 
slim saamsmelt.

Agri Technovation en Laeveld Agrochem se 
unieke benadering tot besluitnemingsboerdery, 
Decision Farming™, stel produsente in staat om 
soveel meer te vermag as wat ooit in die verlede 
moontlik was. 

Besluitnemingsboerdery gebruik al die beskik-
bare inligting van ’n boerdery en kombineer 

dit met vooraanstaande landbou spesialiste se 
kundigheid om optimale, volhoubare landbou-
prosesse moontlik te maak. Een van die mees 
bruikbare gevolge van hierdie benadering 
is MyFarmWeb™, ’n digitale platform wat 
aan produsente insigte bied oor bestuurs-
prosesse, besluitneming, volhoubaarheid en 
winsgewendheid – alles op een platform.

Die stelsel ontgin die werklike waarde van die 
data wat met presisiemetodes geskep word 
deur dit in ’n visuele, bruikbare formaat om te 
skakel, te verwerk en dan te interpreteer. As ’n 
wolkgebaseerde stelsel kan dit ’n enorme hoe- 
veelheid inligting op ’n eenvoudige manier aan 
produsente bied, wat dit beide ’n praktiese en 
tegnologiese gevorderde hulpmiddel maak.

Sedert MyFarmWeb™ aan produsente 
beskikbaar gestel is, is:
l 2 303 plase op die stelsel gelaai
l ’n Databasis van amper 60 000 beskikbare  
 grondchemiese kaarte, NDVI-beelde geskep
l ’n Daaglikse, gemiddelde verbruikspatroon  
 van 170 gebruikers gevestig.

As gevolg van hierdie sukses en die groeiende 
behoefte van Suid-Afrikaanse produsente, 
is bogenoemde vennote tans besig om nuwe 
tegnologie en ontwikkelinge, soos akkurate 
weerdata en hommeltuig video’s, met die  
platform te integreer.

Herdefinieer boerdery met MyFarmWeb™ 
Indien jy reg is om die grense van gister se  
landboubedryf te groet en die toekoms te  
verwelkom met môre se tegnologie, kontak  
ons gerus.

Vir meer inligting kontak jou naaste Laeveld Agrochem-agent  
of Agri Technovation landboukundige.

www.laeveld.co.za        www.agritechnovation.com    

Ian het in Nelspruit groot geword en hy het sy 
B.Sc.Agric (Entomologie) en Honneursgraad in 
Entomologie by Tukkies verwerf. 

Hy het by Zeneca as deel van die navorsing- 
en ontwikkelingspan begin werk. Hier was hy  
betrokke by die eerste ontwikkelingsproewe  
van Callisto in mielies en suikerriet asook Ami- 
star op aartappels en sitrus (Ortiva) in Suid-Afrika.

Na ses jaar by Zeneca, is Ian as Area Verkoops-
bestuurder van KwaZulu-Natal en Swaziland, 
aangestel. Drie jaar later het Novartis en Zeneca 
se landbouchemieseafdelings saamgesmelt  
om Syngenta te vorm. Ian verhuis na Pretoria  
en is as Produkbestuurder in Syngenta se  
bemarkingspan aangestel en toe later in 2004  
as Hoof van Verkope. Ian werk al vir baie jare 
nou saam met die Laeveld Agrochem-span, 
veral gedurende die laaste 12 jaar by Syngenta.

Ian sien nou uit om aan die “anderkant van  
die draad”, by Laeveld Agrochem betrokke te 
wees as Hoof van Aankope. Hy gaan ook vir  
Nick Liebenberg, Uitvoerende Direkteur, bystaan  
met aspekte rondom die produkportefeulje, 
onderhandelings	met	verskaffers,	begrotings,	
prys-onderhandelings, produknavrae en  
skakeling met agente op nasionale basis.

IAN MANSFIELD
hoofkantoor - hoof van Aankope 
083 325 8540
ian.mansfield@laeveld.co.za	



Goedkoop koop is meestal duurkoop
Voor jy weet het jy jouself bankrot ge-“spaar”

Die gesegde “Penny wise, pound foolish” 
bestaan reeds eeue en beslis met goeie rede! 
Mens dobbel immers nie met jou plaas se toe-
koms ter wille van ’n klein besparing nie. Die 
onoordeelkundige gebruik van die goedkoper 
uitweg kan rampspoedig vir jou, jou buurman, 
en ons land wees. Dit het ons gesien toe goed-
koop oplossings en swak advies amper veroor-
saak het dat Suid-Afrika, weens swartvlek, nie 
meer sy biljoene Rande se sitrus na Europa  
kon uitvoer nie. 
 
In ’n perfekte jaar met ideale toestande mag ’n 
goedkoper produk dalk matig presteer. Dit gee 
vir oningeligte produsente ’n valse gevoel van 
sukses. As toestande egter versleg gaan almal, 
selfs die buurman wat dinge reg doen, die prys 
betaal, siektes teel immers nou sommer op sy 
voorstoep aan. Uiteindelik sal Suid-Afrika se 
beeld, as uitvoerder van kwaliteit groente en 
vrugte, benadeel word. 
 
Dit is vreemd dat suksesvolle produsente  
van hoë waarde gewasse só gefokus is om 
geld op chemie te spaar, dat hulle bereid  
is om die totale oes op risiko te plaas.

As daar twyfel oor MRL’e (minimum residuele 
vlakke van chemiese spore) is, veral met die ver-
skille tussen SA en die buitelandse laboratoriums 
se standaarde, waarom kanse vat? Bly by die 
spesialiste wat hul naam en toekoms op die  
spel plaas om te help, en koop die produkte  
wat deur gerespekteerde maatskappye  
ondersteun word. 

Nie almal vra altyd die volgende vrae nie:
l Sal jy toelaat dat jou huisdokter ’n hartoor-
planting op jou doen? Natuurlik nie. En as hy 
aanbied om dit BAIE goedkoper te doen?  
Verseker steeds nie. Snaaks dan dat sulke kanse 
in die landbou geneem word en dit op die einste 
oes wat die plaas, familie, werkers en soveel 
ander moet ondersteun. 
l Chemie is ’n klein deel van die totale inset-
koste, meestal minder as 10%. Selfs ’n groterige 
persentasie besparing op die chemie gaan maar 
’n	klein	effek	op	die	totale	insetkostes	hê.

l Net so vir ’n produsent wat wel die kwaliteit 
produk van keuse koop, maar soos sy kontant-
vloei knyp, die res van sy spuitprogram met 
goedkoper alternatiewe vervang. Sou die oes 
nou misluk of die produk word afgekeur vir die 
uitvoermark, het daardie “besparing” inderwaar-
heid vir jou ’n fortuin gekos.

Redes soos “beperkte kontantvloei”, en “chemie 
is te duur” word gegee. Suksesvolle produsente 
praat egter selde so. Spaarsamige boere kan  
hulself egter WEL bankrot “spaar”.

l Laeveld Agrochem gebruik deurlopend  
kollektiewe bedingingsmag van sy kliënte se 
aankoopkrag om geleenthede vir hulle te  
skep om wel sonder risiko’s te spaar.
l Om op chemie geld te probeer spaar het  
selde ’n goeie uitkoms. Meestal word jy hard 
 getref die volgende jaar as weerstoestande 
anders is, of as jy ’n opvolg gewas plant, want 
afbraking en oordraging onder verskillende 
toestande speel ook ’n rol.
l Landbou is deesdae uiters kompeterend,  
dit word letterlik ’n geval van “survival of the 
wisest” en met die huidige lae graan pryse sal 
enige suksesvolle produsent vir homself die 
beste kans op ’n rekord oes wil gee. 

Spaar dus geld deur slimmer en beter te boer 
en gebruik die kennis en tegnologie wat Laeveld 
Agrochem tot jou beskikking stel. Pogings om 
geld op die einste chemie wat jou totale oes 
moet beskerm te spaar, is nie die antwoord 
nie. Verkoopsmanne wat nie ’n produsent se 
langtermyn sukses en belange op die hart dra 
nie, sal vinnig kan uitwys; “alles is maar dieselfde, 
dit kom uit dieselfde fabriek, dit is net ’n ander 
kleur kan”, julle ken al die stories.

Weet daardie “verkoopsmanne” dat die aktiewe 
bestanddeel soms minder as die helfte van  
die kan se inhoud uitmaak? Die res van die  
formulasie	bestaan	uit	buffers,	kleefmiddels,	 
anti-skuim-, bevorderings-, anti-vries- en vele 
ander middels, wat deur baie jare en miljoene 
dollars se navorsing, in die beste verhouding 
en kombinasie bepaal is. 
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He should
have listened 
to the Laeveld 
Agrochem guys!

Daarom kos die duurder produkte juis  
meer, dit vat baie geld en hulpbronne om 
seker te maak dat elke “batch” wat gemaak is, 
identies is aan die produk wat oorspronklik 
geregistreer is.

Aanvanklik kan die goedkoper en eerste keuse 
produk dalk dieselfde lyk, maar hoe lyk dit ’n 
jaar later as omstandighede of weerstoestande 
dalk nie die gebruik daarvan meer regverdig 
nie en jy dit moet teruggee of nog ’n seisoen 
hou? Wat gebeur as dit in die son staan, in 
’n warm stoor, aan uiterste koue blootgestel 
word, of met ander produkte vermeng word? 
Is daar al gekyk hoe vinnig sak dit uit? Is dit 
alles aan jou verduidelik toe die goedkoper 
voorstel gemaak is? Die opgeleide professio-
nele agent sal die geskikte produk volgens die 
jongste navorsing reg posisioneer vir sy kliënt.

Ons glo enige professionele en suksesvolle 
besigheidsman is terdeë bewus van die gevare 
wat hier uitgewys is. Soms is die aantreklikheid 

van ’n laer prys so groot dat jy eerder nie aan 
die risiko’s herinner wil word nie. Niemand 
kan egter meer “onkundigheid” as verskoning 
gebruik nie. 

By Laeveld Agrochem kies ons om saam  
met kliënte te werk wat hul toekoms en 
sukses net so ernstig opneem soos ons, 
daar is net te veel op die spel om enige  
kanse te vat. 

Almal is onder druk om kostes te besnoei en 
daarom soek Laeveld Agrochem deurlopend 
maniere om te help. Dit is van die redes vir  
inisiatiewe soos FarmVet en Vecto (diesel). 
Laeveld Agrochem het met moeite die beste 
reeks kwaliteit oplossings beding teen die 
mededingste pryse, en kortpaaie is daarom 
hoegenaamd nie vir ons ’n opsie nie.

Boer slim en met wysheid, en neem  
die regte besluite. Sukses sal kom na  
hom wat goeie oordeel aan die dag lê.
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Voedingsbestuur van Aartappels
Deur Hennie du Plessis 
M-Tech Agric, BASOS, A0653 
Besigheidsontwikkelingsbestuurder: Plantvoeding, Laeveld Agrochem

PLANTVOEDING

>>

FIGUUR 1: Relatiewe voedingselement opname 
van N, P, K en Ca gedurende die groeiseisoen.

TEGNOLOGIE 
Laeveld Agrochem maak gebruik van ons  
Decision FarmingTM konsep. Dit behels ’n 
holistiese gewasproduksie benadering wat 
besluitneming baie makliker en akkuraat doen. 
Een van Laeveld Agrochem se vennote, naamlik 
Agri Technovation, gebruik ’n presisie boerdery 
benadering	wat	grondklassifikasie,	grond- 
chemiese analise, blaaranalise asook  
besproeiingswater analise insluit. 

Die opbrengspotensiaal van die betrokke land 
word	volgens	grondklassifikasie	bepaal.	Die	
grondchemiese analise dui aan of daar enige 
wanbalanse, ten opsigte van die voedings- 
elemente, in die grond is en grondregstellings 
word dan gedoen. 

Wat die besproeiingswaterkwaliteit betref, kan 
ons fynere regstellings ten opsigte van, byvoor-
beeld, stikstof- en kalsiumbemesting doen. Met 
al hierdie inligting kan ons presies bepaal wat 
die grond en die aartappelplant benodig en 
dan ’n plantvoedingsprogram, om ’n optimale 
oes te verseker, opstel. Blaarontledings word 
deur die seisoen gedoen om die plantvoedings- 
program nog verder te verfyn.

Omdat plantvoeding en besproeiing hand- 
in-hand gaan, bied Agri Technovation ook ’n 
besproeiingskeduleringsdiens aan. Dié diens 
dui met behulp van grondwatersensore,  
besproeiings tydig en akkuraat aan. Verder 
maak Laeveld Agrochem van die MyFarmWebTM 
platform gebruik om al die nodige inligting en 
data wat op die plaas gegenereer is, aanlyn aan 
die produsent alleen beskikbaar te stel. Die 
grondwatersensore is regstreeks op hierdie 
platform beskikbaar, en ’n produsent kan met 
behulp van die MyFarmWebTM toepassing (App) 
enige tyd van die dag of nag sien hoe nat  
of	droog	die	spesifieke	aanplanting	of	 
aanplantings, is. 

LITERATUURVERWYSING 
ASA, 2017: Aartappel Bedryfsverslag 2015/16.

INLEIDING 
Aartappels, naas mielies en koring, is seker  
die belangrikste voedsel gewas in Suid-Afrika. 
Volgens Aartappels Suid-Afrika, is daar  
in Suid-Afrika gedurende 2015 ongeveer  
54 000 ha aartappels geplant; dit is minder as 
1% van die totale bewerkbare landbougrond. 
Ten spyte hiervan, verskaf die aartappelbedryf 
50 000 werksgeleenthede op plase, wat on-
geveer 10% van die totale werksgeleenthede 
in primêre landbou uitmaak. Aartappels is die 
grootste varsgroentegewas in Suid-Afrika met 
’n opbrengs van 248 miljoen 10 kg sakkies, en 
verteenwoordig meer as 30% van die omset 
van varsproduktemarkte (ASA, 2017).

Die per kapita verbruik van aartappels in 
Suid-Afrika is ongeveer 40 kg per jaar. Dit wil 
sê dat die gemiddelde persoon in Suid-Afrika 
ongeveer vier sakkies aartappels, of aartappel 
produkte, per jaar eet. Die nuutste produk- 
siekoste wat deur Aartappels Suid-Afrika  
genoem word is R200 000 /ha. Die gemiddelde 
opbrengs in Suid-Afrika onder besproeiing is 
maar ongeveer 46.7 t/ha (ASA, 2017). Dit bete-
ken dat die produsent R42.83 per 10 kg sakkie 
moet behaal om net gelyk te breek. Daar is 
egter enkele produsente wat amper twee keer 
soveel produseer, en plantvoeding maak ’n 
noemenswaardige deel van hierdie hoër 
opbrengste uit.

VOEDINGSBEHOEFTES 
Aartappels benodig ongeveer 16 voedings- 
elemente, in die regte verhouding tot mekaar, 
om ’n oes van goeie opbrengs en kwaliteit te 
lewer. Dit is dus noodsaaklik dat aartappels 
optimaal bemes moet word. Aartappels is ’n 
luukse verbruiker van voedingstowwe (veral 
makro-elemente) en daarmee saam ook water. 
Vir elke 1 ton aartappels wat geproduseer 
word, word daar ongeveer 4 kg stikstof, 0.7 kg 
fosfor en 5 kg kalium uit die grond verwyder. 

So, indien ’n produsent 60 t/ha aartappels wil 
produseer, moet hy ten minste 240 kg stikstof, 
40 kg fosfor en 300 kg kalium in die grond 
terugsit. Wat bemesting nog meer belangrik 
maak is die feit dat dit ongeveer 13% van die 
totale produksiekoste van R200 000/ha is, dus 
wil mens plantvoeding reg doen. 

Die sukses van plantvoeding, met betrekking 
tot	aartappels,	lê	in	die	spesifieke	fenologiese	
stadium wanneer hierdie voedingstowwe 
toegedien moet word (Figuur 1). Deur die regte 
hoeveelheid van elke element op die regte tyd 
toe te dien, is van kardinale belang in die  
sukses van goeie opbrengste.
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Kontak gerus jou naaste 
Laeveld Agrochem agent vir 

meer inligting of vir 
’n demonstrasie.
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Fosfor



Sitrusvruggrootte
’n Bepalende suksesfaktor vir 2017/2018-sitrusseisoen 
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Het jy geweet dat die gemiddelde menslike 
liggaam uit 15 triljoen selle bestaan? En dat 
ongeveer 70 biljoen selle elke dag sterf as deel 
van die normale liggaamlike proses? Indien die 
omvang van hierdie syfer moeilik is om te be-
gryp, kan die volgende vergelyking getref word: 
As elke sel ’n tienrandnoot was en hierdie note 
langs mekaar geplaas word, sal dit vanaf die 
aarde tot verby die son (wat 150 miljoen  
kilometer van die aarde is) strek.

Selle is die boustene van alle lewende organis-
mes, maar vir lewe om moontlik te wees, moet 
selle ook kan reproduseer en vergroot. Hierdie 
fisiologiese	fases	–	seldeling	en	selvergroting	–	
speel kritiese rolle in landbou, en daarsonder 
sou die verbouingsproses nie moontlik wees nie. 

’n Strategie vir die komende seisoen
As die tweede grootste uitvoerder van sitrus  
in die wêreld (volgens volume), is die Suid- 
Afrikaanse sitrusindustrie ’n groot, globale 
rolspeler. Om hierdie rede is dit noodsaaklik 
dat produsente die belangrikheid van seldeling 
en –vergroting verstaan voordat die vruggroei 
deel van 2017/2018-seisoen aangepak word. 
Hierdie	twee	fisiologiese	fases	kan	bepaal	 
of ’n boerdery ’n wins of ’n verlies sal toon. 

Gelukkig vir produsente is dit in hierdie 
areas waar Laeveld Agrochem en Agri Tech-
novation aan produsente ’n volhoubare 
strategie kan verskaf wat van onskatbare 
waarde vir die komende seisoen sal wees.

Seldeling en -vergroting
Die behoefte aan hoër oesopbrengste en 
kwaliteit, het oor die afgelope paar jare meer 
intensiewe verbouing tot gevolg gehad, wat by 
baie gewasse gelei het tot ’n tekort aan sekere 
voedingselemente. Sonder die regte hoeveel-
heid elemente tot ’n sitrusboom se beskikking 
is die kans goed dat probleme by seldeling 
gaan voorkom. By sitrus is ’n kritiese fase van 
seldeling net na vrugset. Produsente moet 
dus voor hierdie fase seker maak dat die  
grond optimale voeding aan bome kan bied. 

Ná seldeling, is dit baie belangrik dat  
selvergroting plaasvind om die grootte van  
die vrug te bevorder. Indien daar gedurende 
die seldelingsfase genoeg selle gevorm word, 
is dit soveel makliker vir ’n produsent om deur 
verskillende bestuurspraktyke die vruggrootte 
aan te help. 

Selvergroting is altyd ’n belangrike fase op ’n 
sitrusplaas. Afhangende van die variëteit en 
geografiese	ligging,	vind	selvergroting	hoof-
saaklik plaas vanaf November tot en met die 
oes van die vrugte. Produsente moet, voordat 
hulle hierdie fase betree, bewus wees dat 
al word daar ’n indrukwekkende swaar oes 
geset, dit nie noodwendig beteken dat die 
boeke gaan balanseer nie – die grootte van die 
sitrusvrugte moet ook aan markvereistes vol-
doen. In jare waar daar meer klein vruggies is, 
is die prys van kleiner tellings tipies swakker as 
normaal, en vir groter tellings, tipies nóg beter. 

Al hierdie faktore maak dit van kritiese belang 
dat produsente ’n strategie moet hê om alle 
praktyke so te bestuur dat optimale vrugver-
groting behaal word. 

Stappe na sukses
Die volgende aanbevelings gee ’n oorhoofse 
benadering vir die 2017/2018 sitrusseisoen, 
maar ons beveel sterk aan dat produsente 
ons sitrus-spesialiste kontak om ’n meer ge-
detailleerde plan vir hulle unieke grondvorm, 
kultivar, onderstam en klimaatstoestande te 

ontwikkel – dit sal verseker dat die meeste 
voordeel uit hierdie kennis verkry word:

l  Vrugmetings
Sitrusprodusente moet vruggrootte op ’n  
gereelde basis meet om so die groeikurwes te 
kan dophou, want dit is makliker om verskille 
op vroeë stadiums in die sitrus se groeisiklus 
te	identifiseer.	Dit	skep	die	geleentheid	om	
betyds ’n daadwerklike regstelling te kan maak, 
wat tot soveel as ’n telling vrugvergroting  
verskil te kan gee.
l  Besproeiing
’n Sel bestaan uit twee-derdes water. Dus speel 
besproeiingskedulering ’n belangrike rol in die 
grootte van die vrugte, veral 60 dae na volblom 
tot vyf weke later. Gedurende hierdie fase, 
groei sitrusvrugte die vinnigste – te veel of  
te min water kan ’n baie negatiewe impak 
op vruggrootte hê.
l  Stremming
Hoe beter ’n boom toegerus is om vanaf  
bevrugting tot vrugvergroting stremming  
te hanteer, hoe beter sal dit groei. Agri  
Technovation	se	produk	TryMe™	is	spesifiek	
ontwikkel om gedurende hierdie fase  
stremming te bekamp.
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Deur Johan de Vries
Hoof Landboukundige: Sitrus
Agri Technovation
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Al bestuur produsente al hierdie fasette korrek, 
maar die regte tipe en hoeveelhede elemente 
is nie vir die bome in die grond beskikbaar nie, 
sal seldeling en selvergroting beperk word. Vier 
elemente, naamlik kalium, fosfaat, magnesium 
en sink, speel in die selvergrotingsstadium  
’n baie belangrike rol by vrugvergroting. Vir 
optimale vruggrootte, het die sitrusboom al 
hierdie elemente – kalium, fosfaat, magnesium 
en sink in die regte balans nodig. Die MyFarm-
WebTM program kan dit duidelik en maklik op 
een skerm aantoon.
l  Kalium
Ernstige tekorte aan kalium beperk vegetatiewe 
groei en vruggroei in sitrusbome. Kaliumvlakke 
onder 0,9% veroorsaak ook ’n afname in vrug-
grootte. By draende bome word aanbeveel dat 
kalium, weens logingsgevaar op ligte gronde, in 
vier tot vyf paaiemente toegedien word – eers 
’n klein paaiement teen einde Oktober en dan 

die res in November tot Februarie. Kalium is  
veral belangrik in die vrugvergrotingsfase,  
wat van middel Desember tot oestyd is.
l  Fosfaat
By fosfaatvlakke laer as 0,10%, neem die  
vruggroei drasties af, maar wees versigtig –  
hoë fosfaatvlakke is ook gevaarlik. Met ’n hoë 
fosfaatvlak, het vrugte ’n lae suurinhoud en 
dun skille, wat lei tot kraakskil.
l  Magnesium
Hierdie element help met die plant se  
fotosintese, wat veroorsaak dat koolhidrate 
gebou word, wat ensiemreaksies bevorder. 

l  Sink
Sink help met alle ensiemreaksies in die plant; 
jong blare moet dus veral goed benat word. 
Sinktekorte lei tot swak groei, kleiner oeste, 
klein vrugte, dik skille, laer suiker, minder vleis, 
lae suurinhoud en ’n lae vitamien C-inhoud.  >>
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Sitrusvruggrootte: ’n Bepalende suksesfaktor
vanaf vorige bladsy
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Spanwerk laat die droom werk
Aangesien Laeveld Agrochem en Agri Tech- 
novation verstaan dat seldeling en -vergroting  
uiters noodsaaklik is vir ’n suksesvolle sitrusoes, 
is drie gespesialiseerde produkte, Fruit-to-Size™, 
Citrus-to-Size™ en K-to-Perform™ ontwikkel.  
Al drie hierdie produkte maak selle meer  
elasties wat tot gevolg het dat die grootte  
van die vrugte verbeter.

Citrus-to-Size™ bestaan uit die regte bio- 
stimulante, sowel as natuurlike planthormone, 
waar Fruit-to-Size™ saamgestel is uit die vier 
noodsaaklike elemente naamlik sink, magne-
sium, fosfaat en kalium. ’n Verdere voordeel  
van Fruit-to-Size™ is dat dit geformuleer is  
om te verseker dat die korrekte elemente met 
die korrekte bio-stimulante integreer om die 
selle nog verder te vergroot. K-to-Perform™  
is ontwikkel om op ’n laat stadium suiwer  
kalium in ’n baie opneembare vorm aan die 
bome te verskaf.

Afsonderlik lewer hierdie produkte uitstekende 
resultate, maar wanneer hulle gekombineer 
word, is die resultate nog meer indrukwekkend.

Ons nooi sitrusprodusente uit om die  
komende seisoen saam met ons en ons  
spesialiste die pad te stap. Soos wat selle  
die boustene van sitrusvrugte is, só is ons 
landboukundiges se wetenskaplik gebaseerde 
kennis en metodes ons grondslag. Deur die 
beste presisieboerderypraktyke – wat  
optimale grondgesondheid en voeding  
verseker - toe te pas, lei ons landboukundiges 
produsente na ’n langtermyn wenformule.

Met ’n hart vir boerdery en ’n kop vir  
wetenskap, glo ons dat ’n sitrusseisoen 
saam met ons spesialiste, die begin van  
vele suksesse gaan wees. 

Vir meer inligting  
kontak jou naaste

Laeveld Agrochem-agent.
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 naaste Laeveld Agrochem-agent  

of Agri Technovation landboukundige.



Witluis kan jou sitrus-oes verwoes!
OESBESKERMING Deur Gys Helm

BSc (Agric) Plantproduksie (UP), AVCASA A4128
Laeveld Agrochem
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Gevolge van ’n witluis infestasie hang van die 
graad asook tyd van infestasie af, maar kan jou 
oes onbemarkbaar laat indien dit nie betyds  
effektief	aangespreek	word	nie.	Verskeie	
spesies witluis kom op sitrus voor waarvan 
Sitrus witluis, Oleander witluis en Karoodoring 
witluis die vernaamste is.

Simptome van ’n witluis infestasie op vrugte 
kan knoppe of duike veroorsaak en vrugte 
misvorm, asook verskillende kleurpigmente 
veroorsaak. Hewige infestasies kan lei tot 
vrugval. Sekondêre simptome kan veroorsaak 
word deur die heuningdou afskeiding van die 
witluise wat roetskimmel swamgroei op vrugte 
gee en ander plae lok, soos Karobmot waarvan 
die larwes soms die vrug se skil penetreer en 
vrugval kan bewerkstellig. Hierdie afskeidings 
kan ook lei tot opbou van mier populasies in 

sitrus boorde wat weer nadelig is vir die  
biologiese beheer van ander plae ook. Miere 
ondersteun witluis verspreiding en beskerm 
hul teen predatore en parasiete om meer  
heuningdou te bekom.

Siekte voorkoms soos Alternaria kernvrot kan 
ook deur witluis vererger word. Groei kan  
nadelig beïnvloed word en blaar misvorming is 
ook algemeen wat op sy beurt weer aanleiding 
gee tot skuilplekke vir ’n reeks plae, asook  
verlaagde fotosintese.

Beheer strategieë word oorweeg na aanleiding 
van deeglike monitering en moet reeds in die 
winter of voor seisoen begin. Dit is eerstens 
belangrik om deur middel van snoeiwerk die 
bome oop genoeg te maak sodat toestande 
binne bome meer ongunstig is vir die plaag  

Fig 2: Lewendige en geparasiteerde Sitrus witluise  
op Delta Valencia lemoene.

Fig 1: Hewige Sitrus witluis infestasie op Eureka suurlemoene.

en genoegsame spuit penetrasie bewerkstellig 
word vir die seisoen wat voorlê. Dit is ook  
die tyd om alle dooie hout en “buite-seisoen” 
vrugte waarin witluise oorwinter te verwyder.  
In hewige infestasies mag dit nodig wees om 
witluise chemies te beheer in die winter, na  
oes en verkieslik na snoei, om maksimum  
bedekking te verkry.

Witluis is in meeste gevalle ’n terugslag plaag 
a.g.v. monokultuur en praktyke in ’n oorver-
eenvoudigde landbou-ekosisteem. Daarom 
is dit absoluut noodsaaklik om strategieë te 
ontwikkel wat bevorderlik is vir biologiese be-
heer omdat witluis beswaarlik met chemikalieë 
alleen beheer kan word. Chemiese programme 
moet so gekies word dat minimum impak op 
predatore en parasiete van plae gebeur. Hier-
deur kan chemiese middels benodig verminder 
word, asook meer speling gee om addisionele 
parasiete of predatoor vrylatings te doen. Mier 
beheer moet vroegtydig begin om die aanvank-
like opbou van witluis populasies te verhoed.

Enige sitrusboer het al kennis gemaak met witluis. Die afgelope seisoene is daar ’n 
geweldige toename in witluis infestasies op sitrus a.g.v. ’n reeks moontlike faktore 
waaronder warmer winters ’n deel van uitmaak. 

Fig 3: Sitrus Witluis parasitisme deur die  
parasiet Anagyrus pseudococci.

Kontak jou naaste  
Laeveld Agrochem agent  

vir die regte witluis strategie.
www.laeveld.co.za

Geregistreerde chemiese middels  
word oorweeg na aanleiding van:

l Witluis spesie en infestasie vlak
l Residue risiko en teikenmark
l Integreerbaarheid met biologiese  
 beheer
l Tydsberekening noodsaaklik
l Chemiese verenigbaarheid en  
 toedieningsvereistes.



16      GROEI LAEVELD AGROCHEM      17

Biologiese beheer van witluise 
in sagtevrugte en sitrus

Martin Wohlfarter
B.Agric.Admin (Landbou & Bemarking) Stellenbosch, AVCASA  A4164, BASOS A0680
Besigheidsontwikkelingsbestuurder, Laeveld Agrochem

Die order Hemiptera oftewel ‘ware kewers’, 
bevat verskeie suborders, waaronder Ster- 
norrhyncha, wat dopluise, plantluise, witluise 
en witvlieë insluit.  In hierdie artikel fokus  
ons	spesifiek	op	die	groep,	of	super	familie,	
Coccidae, wat uit sogenaamde ‘skaal insekte’ 
(scale insects) bestaan, waarvan die belangrikste 
in kommersiële gewas- en vrugteverbouïng 
sekerlik dopluise en witluise is.

Van die vernaamste witluis spesies wat op 
sagtevrugte in Suid-Afrika teenwoordig is, is 
onder andere die Obskure witluis (Pseudococcus 
viburni) en Langstert Witluis (Pseudococcus 
longispinus) en op sitrus, Sitrus witluis  
(Planococcus citri), Langstert- en Karoo Doring 
(Nipaecoccus viridis). Laasgenoemde het  
onlangs	herklassifikasie	en	naamverandering	
ondergaan, dus is verskeie sinonieme steeds 
algemeen in gebruik. Vir volledige inligting oor 
elke witluis (en meeste pesinsekte), insluitend 
hul	predatore	geïdentifiseer,	gaan	gerus	na	 
die Invasivie Species Compendium op die CABI 
webwerf; www.cabi.org/isc.

Gegewe druk van veral oorsee se supermarkte 
op plaaspraktyke, met betrekking tot minimale 

in oorwinterende/semi-dormante fases naby 
die grondoppervlakte op wortels en in krake 
in die bas aangetref. Onder 11°C neem die 
ontwikkeling van witluise drasties af en sal min 
aktiwiteit waargeneem word. Soos temperature 
in	lente	toeneem,	sal	oorwinterde	wyfies	eiers	
begin lê. Weens partenogeniese reproduksie 
sal hierdie eerste generasie witluise hoofsaaklik 
uit mannetjies bestaan. Sodra seksuele paring 
plaasgevind	het,	produseer	die	wyfie	vroulike	
nageslag en sal aktief beweeglike kruipers 
waargeneem	word.	Wyfies	voltooi	vier	stadia	
(instars) vanaf kruiper tot volwassene, waar-
na eierlegging weer kan plaasvind. Vanaf die 
tweede	‘instar’	vestig	wyfie	witluise	op	verskeie	
plantdele, deur met hul monddele tot in die 
floëem	weefsel	te	penetreer	en	op	plantsap	te	
voed. Hierdie voeding plaas die gewas/boom 
onder stres, terwyl verskeie plantvirusse ook 
deur witluise oorgedra kan word. Hul uitskei-
dings van soet vloeistof, lok verder miere en  
kan tot roetskimmel op plantdele bydra. Miere 
is al gedokumenteer om witluise te ‘melk’ as 
voedingsbron, terwyl hulle ook laasgenoemde 
teen parasitisme van predatore beskerm.

Gegewe wêreldwye verspreiding van vrugte-
verbouïng is witluise ook dienooreenkomstig 
versprei of het hul gasheerreeks uitgebrei.  
In Suid-Afrika is baie navorsing oor predatore 

>>

Grafiek: Vergelykende net reproduksie potensiaal (Ro) van Planococcus ficus (soliedelyn), teenoor parasitoïdes  
Anagyrus pseudococci (groot stippellyn) en Coccidoxenoides perminutus (klein stippellyn).   
Data bron African Entomology 22(2): 250-256.

Pseudococcus longispinus besmetting op granaat.
Foto’s: Martin Wohlfarter.

Anagyrus pseudococci. Foto: Copeland. Planococcus ficus op vyeblaar. 

residue, is plaagbestuur erg onder druk.   
Alhoewel MRL’le toegelaat is, het meeste  
supermarkte hul eie addisionele kwaliteits- 
perke en is die mikpunt in meeste gevalle 
sogenaamde zero residue.  

Witluisbestuur is veral hiér ’n komplekse aksie, 
aangesien populasies onder ideale omge-
wingstoestande skielik kan ontplof. Witluise 
se gedrag is verder van só ’n aard dat hul in 
skeurtjies, krake of eng plantdele soos onder 
bas, by stingel- en kelkente wegkruip, waar  
voldoende penetrasie van insekdoders juis 
moeilik	is.	Hul	wasagtige	filamente	dien	verder	
as beskerming deurdat dit liggaamlike kontak 
met die insekdoder verhoed.

Dit is in bogenoemde konteks dat biologiese 
beheer met die gebruik van predatore en  
parasitoïdes (wespes met ’n inwendige para-
sietagtige lewensstadium) veral geskik is en 
gepas in die bestuursprogram geposisioneer 
kan word. Volledige monitering is van primêre 
belang, ten einde die ontwikkelingssiklus van 
die betrokke witluis te bevestig. Feromoon  
valletjies waarmee mannetjies gevang kan 
word, is kommersieel beskikbaar vir dié doel, 
maar moet met oordeel gebruik word. Vroeëre 
drempelwaardes is as onvoldoende bevind vir 
werklike populasiegrootte en moet dus eerder 
slegs as ’n teenwoordigheid/afwesigheid  
indikator gebruik word.

Gedurende winter, en veral tydens rusfases van 
bladwisselende bome, word meeste witluise 

en parasitoïdes, veral in die laat 90s en vroeë 
2000s gedoen. Van die belangrikste natuurlike 
vyande	lokaal	geïdentifiseer	was	onder	andere	
parasitoïdes Anagyrus sp., Coccidoxenoides sp. 
Leptomastix sp., en predatore, Cryptolaemus sp. 
Maatskappye soos BioBee (voormalig DuRoi) 
en Koppert verskaf onder andere Anagyrus 
pseudococci, Coccidoxenoides perminutus en 
Cryptolaemus montrouzieri kommersieel. 
 
Die suskses met betrekking tot gebruik van 
hierdie natuurlike vyande berus by tydige  
posisionering en getalle van die geskikte 
predator/-kombinasie, gegewe omgewingstoe-
stande (soos temperatuur) teen die betrokke 
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Biologiese beheer van witluise
vanaf vorige bladsy

18      GROEI

Gesels gerus met jou naaste  
Laeveld Agrochem-agent oor ’n  

holistiese witluis-bestuurstrategie  
en die geskiktheid van biologiese  
beheer, as deel van jou program.

witluislewenstadia (kruiper, nimf or volwasse) 
binne die (chemiese) spuitprogram. 

Verskeie insek- en swamdoders het wel nega- 
tiewe	effekte	op	sekere	ontwikkelingsstadia	 
van die bogenoemde natuurlike vyande, dus  
is oordeelkundige beplanning hier van  
kardinale belang.

Aan die begin van die seisoen, op grond van 
volledige boordmonitering, teenwoordigheid 
van	volwasse	oorwinterde	wyfies	en	heersende	
gemiddelde temperature is ’n kombinasie 
vrylating van C. perminutus en A. pseudococci 
wenslik. C. perminutus parasiteer kruiper tot 
3rde instar witluis aktief onder koeler toe-
stande, by gemiddeldes van 23-24°C, met Tmin 
en Tmaks by 18°C en 27°C onderskeidelik. Bo 
25°C neem hul aktiwiteit reeds drasties af en 
is hulle vir meeste areas dus nie vir middel- tot 
laat seisoen vrylatings geskik nie. C. perminutus 
kan nie vir beheer van volwasse witluise 
gebruik word nie.

A. pseudococci het ’n breër temperatuur- 
spektrum met hoogste vrugbaarheid rondom 

Vroulike Anagyrus pseudococci.

Volwasse witluis geparasiteer.

Manlike Anagyrus pseudococci.

26-28°C, met Tmin en Tmaks by 11°C en 34°C 
onderskeidelik.  Vinnigste ontwikkeling van eier 
tot volwasse parasitoïd word tussen 30°C en 
32°C waargeneem, wat hul dus baie geskik vir 
middel tot laat seisoen beheer maak. Gegewe 
hul lae Tmin kan vrylatings teen volwassenes dus 
ook	effektief	vroeg	in	die	seisoen	gedoen	word.	
A. pseudococci parasiteer derde instar tot  
volwassenes en is dus nie geskik vir gebruik 
teen kruipers of jong instars nie.

Waar laat besmetting in ‘hot spots’ ervaar word 
kan C. montrouzieri gebruik word. Hierdie  
groot skilpadkeweragtige predatore is bekend 
vir hul aptyt, maar beweeg nie ver van waar 
hulle vrygelaat word nie en is dus nie geskik  
vir area-wye beheer nie.

Opvolgvrylatings moet oordeelkundig met die 
spuitprogram beplan word, ten einde minimale 
effek	op	die	predatore	te	hê.	Wanneer	witluise	
geparasiteer is en die ontwikkelende predator 
’n papie vorm, is laasgenoemde gewoonlik 
goed teen plaagdoders beskerm en kan hul 
lewenssiklus steeds suksesvol voltooi word.  
Miere, veral die wipstert mier (Crematogaster 
peringueyi) moet regdeur die seisoen goed onder 
beheer gehou word, aangesien, soos reeds bo 
vermeld, hulle baie aktiewe beskermers van 
witluise teen predatore is.

Douglas is ’n landbou- en veeboerderydorp naby die samevloeiing van die oranje- en 
Vaalrivier in die Noord-Kaapse provinsie van Suid-Afrika. Die grootste gewasse in die 
omgewing is: uie, aartappels, koring, mielies, lusern, katoen, grondbone en pekanneute.

ONTMOET

Pierre, Sailor, Masjien!
Pierre Nel is agent in die Douglas omgewing

Pierre is een van die mense met die meeste energie. 
hy werk gereeld laat nagte en vroeë oggende, hy kla 
nooit nie en hy is altyd lus vir avontuur.

Pierre is in Umtata gebore en het in sy  
laerskooldae na Pietermaritzburg verhuis, 
en daar gematrikuleer. Pierre was onder-
skeidelik onderhoofseun by Laerskool  
Piet Retief en Hoërskool Voortrekker en  
het vele sporttoekennings en akademiese 
prestasies verwerf.

Pierre was vir ’n jaar in die Vloot in Simon-
stad, wat hy baie geniet het. Daarna is hy na 
UOVS waar hy sy BAgric graad verwerf het. 
Hy het vir ’n paar jaar as plaasbestuurder by 
een van Douglas se grootse besproeiings- 
boere gewerk en het baie waardevolle 
kennis opgedoen, veral in gewasse soos 
aartappels en uie, wat vandag sy passie is.

Pierre het in 2001 die geleentheid gesien  
om landbou chemikalië sy loopbaan te 
maak. Dit is ’n gawe en ’n passie wat hy  
met soveel wysheid, kennis en liefde met  
sy kliënte deel. Hy ry en loop duisende  
kilometers in die warm Noord-Kaap son 
deur elke land, sonder om ooit te kla.  
Saam help hy om die mooiste oeste af  
te haal en sal geen eer aan homself  
toeskryf nie.

Op kantoor het hy ’n goeie verhouding met 
sy personeel. Hy sê altyd spottenderwys:  
“Die dames in die kantoor sê nie wat ek op 
die lande moet spuit nie, en ek sê nie vir 
hulle hoe hulle hul werk in die kantoor moet 
doen nie. Doen dit net goed!”

Vroeg oggende, die meeste van die tyd nog 
donker,	met	’n	koplig	of	’n	fietsliggie,	kry	hy	
sy oefensessie, voor die dag begin, in. Pierre 
het drie Iron Mans voltooi. Sy absolute deur-
settingsvermoeë stel hom in staat om met ’n 
glimlag sy wedlope te voltooi. Hy het alreeds  
tien Argus	fietstoere	en	ook	’n	Two Oceans 
marathon op sy kerfstok. 

Pierre vrees nie oor die dag van môre nie en 
weet wat hy het, is net genade. ’n Gebalan- 
seerde lewenswyse is vir hom belangrik.

Pierre doen baie goeie werk in die stilligheid, 
soos om sy kwadrupleeg vriend te versorg, 
hy sal altyd help, het altyd ’n wyse plan, en 
ook energie om dit uit te voer. Geen wonder 
sy vriende beskryf hom as ’n “mens mens” 
wat altyd positief is, graag lag en iemand is 
wat	ongelooflike	deursettingsvermoë	het.
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Die produksie van Sonneblomme
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OESBEPLANNING

GRONDVOORBEREIDING
’n Gewilde praktyk is om boorsuur op die 
grond met die plant uit te spuit. Boor wat op 
hierdie wyse toegedien word, is slegs vir die 
gewas beskikbaar indien die grond se pH 5 en 
meer is.  Dit is nogtans belangrik om te besef 
dat ’n lae grondvog ook tot gevolg kan hê dat 
boor nie vir die gewas beskikbaar is nie, ten 
spyte van ’n gunstige grond pH. In gevalle waar 
die grond pH ongunstig is en/of die grondvog 
laag is, is dit wenslik om eerder die boor  
na-opkoms, met kniehoogte, op die gewas  
aan te wend. 

Die nuutste tendens is om eerder ’n boor en 
swael bevattende produk, in plaas van slegs 
’n boor bevattende produk, te gebruik. Dit is 
omdat swael nitrate na aminosure omskakel 
wat belangrike boublokke vir enige gewas is. 
Hiermee saam, stel swael ook die gewas in 
staat om sonlig in energie om te skakel terwyl 
hierdie element ook die gewas se weerstand 
teen siektes verhoog.

SAADVOORBEREIDING
Grondgedraagte wortelsiektes is veral by son-
neblomme ’n realiteit. Om hierdie rede is saad-
behandeling ’n kernsuksesfaktor. Baie navor-
sing toon dat die plaas van ’n Trichoderma op 
die saad met plant nie onderhandelbaar is  
nie en terselfdertyd prakties die maklikste 
wyse is om die wortelstelsel teen diesulke 
siektes te beskerm.  

Trichoderma bied die beste beskerming indien 
die produk mikro-geënkaptuleerd is. Op hierdie 
wyse word voorkom dat chemie wat op die 
saad geplaas is, nie die Trichoderma dood nie. 
Hiermee saam is dit wenslik indien die Tricho-
derma	ook	endofities	is,	dit	wil	sê	direk	op	die	

wortel leef en nie in die rhizosfeer waar grond 
pH,	en	ander	aspekte,	die	effektiwiteit	van	die	
Trichoderma kan benadeel nie.

Sou toestande minder gunstig wees tydens 
plant, is dit wenslik om ’n produk te oorweeg 
wat in kombinasie met die Trichoderma op  
die saad met plant geplaas kan word om saad- 
ontkieming te bevorder.  Die produkte wat hier 
prakties die maklikste werk, bevat ook talk en 
grafiet	as	draer.		Die	voordeel	van	saadont-
kiemingsprodukte, is dat die wortel vinniger 
die kunsmis bereik wat ’n sterker saailing tot 
gevolg het.

KNIEHOOGTE
Hierdie word as die belangrikste groeifase in 
die lewensiklus van droë land sonneblomme 
bestempel in soverre dit voeding betref. Son-
neblomme is boor en molibdeen honger. Sou 
dit onmoontlik wees om boor tydens plant op 
die ry toe te dien, is hierdie die ideale tyd om 
so iets te doen. Wees bedag daarop dat daar 
wel boor-bevattende formulasies beskikbaar 
is wat in kombinasie met landboumiddels 
aangewend kan word sonder om die werking 
van diesulke landboumiddels te benadeel.  
Die hoeveelheid boor om aan die gewas se 
behoefte te voldoen, wissel tussen produksie 
areas. In die Noordwes, is 200g voldoende vir 
droë land produksie met 150g B voldoende vir 
die oorblywende produksie areas. Molibdeen 
(Mo) is egter onlosmaaklik van boor. Molibdeen 
werk sinergisties met boor saam om die olies 
waarmee sade gevul word te vervaardig.  
Wanneer Mo en B in kombinasie aangewend 
word, sal die sade in blomkerns selde dowwe 
pitte oplewer. Die ideaal is om minstens 150g, 
maar verkieslik 200g, Mo in droë land  
produksiesisteme aan te wend.

Wortelgesondheid is eweneens belangrik. Om 
hierdie rede is dit wenslik om in kombinasie 
met B en Mo, ook ’n seewier toe te dien. Dit is 
wetenskaplik bewys dat seewiere soos Marin-
ure DS die gewas in staat stel om vog beter 
te	bestuur,	meer	effektief	voedingselemente	
uit die grond op te neem en terselfdertyd die 
gewas in staat te stel om beter in ongunstige 
omgewingstoestande te presteer.

NET VOOR DIE STERSTADIUM
As gevolg van die mite dat boor slegs opwaarts 
in die gewas beweeg, is B en Mo tradisioneel 
slegs op hierdie groeifase aangewend.  Dit 
is egter te laat om op hierdie stadium vir die 
eerste keer die tersaaklike mikro-elemente op 
die gewas toe te dien.  Deur B en Mo alreeds 
op kniehoogte aan te wend, het die gewas 
voldoende tyd om ’n troue tussen hierdie twee 
mikro-elemente te laat plaasvind – sade word 
dus beter gevul.

Hierdie groeifase is wel belangrik indien  
sonneblomme onder spilpunte verbou word 
aangesien ’n tweede aanwending van beide  
B en Mo hiertydens kernbelangrik is om in  
die gewas se behoefte aan hierdie twee  
elemente te voldoen.  

In die Noordwes area behoort sonneblomme 
onder spilpunte met kniehoogte 125 – 150g B/ha 

en 100g/ha Mo te ontvang, opgevolg met  
dieselfde dosering net voor die sterstadium. 
In die oorblywende produksie areas behoort 
spilpunt sonneblomme op kniehoogte 100g/ha 
B en Mo te ontvang, opgevolg met dieselfde 
dosering net voor die sterstadium. Oorweeg 
gerus die gebruik van 5kg/ha 3:1:6 (48) op 
dieselfde groeistadium aangesien sonneblom-
me se kalium behoefte tydens reproduksie 
besonders hoog is.

OORDRAG VAN CHEMIE
Dit gebeur bykans jaarliks dat sonneblomme 
in sekere produksie areas gebuk gaan onder 
die oordrag van chemiese middels direk na 
opkoms. Die gewildste praktyk is om in sulke 
omstandighede MAP toe te dien. Die gewas 
word inderwaarheid onder meer stres  
geplaas deur MAP toe te dien.  

Dit is meer wenslik om eerder ’n produk  
soos Novomax teen 2lt/ha in kombinasie  
met 1lt/ha Marinure DS toe te dien. Novomax  
bevat Mg, S, Fe en ander mikro-elemente.  
Dit is bekend dat Mg en Fe die gewas in  
staat stel om optimaal te fotosinteer wat in 
sulke omstandighede geweldig belangrik is. 
Navorsing het bewys dat die anti-oksidante  
in Marinure DS terselfdertyd sy rol vervul om 
die	effek	wat	die	oordrag	van	chemie	op	die	
gewas het, te oorkom.

 

Growing with Metson

Deur Adri Truter
Metson World

Sonneblomme raak vir ’n verskeidenheid redes toenemend gewild. Ten einde die beste  
uit die gewas te haal, word kritiese besluitneming by vier stadia in die verbouïngsproses 
vereis, te wete:
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Vir meer inligting kontak jou naaste Laeveld Agrochem-agent.
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Will your summer grain crop suffer 
from hidden hunger next season?

Technovation
 Specialized to succeed

Agri

On the 1st of September, countries across the 
Southern Hemisphere celebrated Spring Day. 
This day celebrates the dawn of spring – a 
season	that	is	signified	by	greenery,	growth,	
and new beginnings. For most people, what 
captures this season the best are the new 
leaves that make their appearance on bare, 
winter-plagued trees and plants. 

In agriculture, leaves have an even more 
meaningful	significance.	Leaves	symbolise	a	
new season (in more ways than one), but also, 
and more importantly, the plant’s ability to 
survive, grow, and produce. A plant’s leaves 
function as the food factory because that is 
where carbon dioxide, sunlight and water is 
converted to starch and sugars through the 
process of photosynthesis. This is why,  
without leaves, there would be no life.

The term “hidden hunger” is such an  
accurate description because, by the time 
these	deficiencies	become	discernible,	the	 
opportunity to achieve maximum yield has 
been lost as damage may be irreversible. 
Leaves are therefore also an indicator of the 
plant’s overall health; the leaves normally  
show	the	first	visible	signs	of	malnutrition.

The challenge farmers face is identifying the 
hidden hunger before it becomes visible.

Liebig’s Law of Minimums
German chemist, Justus von Liebig, determined 
that an increase in excess nutrients will not  
improve	plant	growth,	and	that	yield	is	affected	
by the quantity of the scarcest plant-available 
nutrient (the limiting factor) that is present  
in the soil. This is known as Liebig’s Law of Mini-
mums. Yields can only be improved by increa- 
sing the quantity of the scarcest soil nutrient.

This may seem like a straightforward principle, 
but without knowing what the limiting factor 
in the soil is, a producer cannot begin (or end) 
a new season successfully. By obtaining this 
knowledge, the right inputs can be purchased 
and applied in the right quantities. When 
considering the predictions for the 2017/2018 
summer grain season, this approach can mean 
the	difference	between	a	profitable	and	an	
unprofitable	season.	

Fortunately, there is hope . . . and it is called 
ITEST Leaf™ – a method and principle that asks 
the plant how it is performing.

Good soil doesn’t always equal good nutrition
Before explaining how ITEST Leaf™ enables 
producers	to	prevent	damage	and	profit	losses	
due to poor nutrient availability, it is important 
to understand that optimal soil does not 
necessarily mean that a plant will have optimal 
plant-available nutrients – many producers 
make this mistake. Various environmental and 
soil factors, such as cold soil, saturated soil, 
compacted soil, as well as physcial and chemical 
problems can create an unseen barrier in 
terms of a producer’s soil nutrient availability. 

Another factor that complicates the matter is 
the soil’s chemical composition. On average, 
a plant requires approximately 16 inorganic 
nutrients for normal vegetative growth and 
reproduction. These elements also interact 
with each other, making the ratios a crucial and 
determining factor in a plant’s overall health.

All these unseen barriers can create nutrient 
deficiencies	in	plants,	which	leads	to	a	plant’s	
hidden hunger.
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By Martin Smith
Senior Agronomist: Grain 
Agri Technovation

Fortunately,	with	Agri	Technovation’s	scientifi- 
cally tested methods, producers can proactively 
take corrective action to prevent crop damage: 

• DRIS analysis (Diagnosis and  
Recommendation Integrated System) 
DRIS	is	a	comprehensive	system	that	identifies	
all the nutritional values that limit the produc-
tion of crops, and therefore improves the 
probability of a higher yield by making more 
effective	plant	nutrition	recommendations.	
A	benefit	is	that		both	the	standard	minimum/
maximum norms, as well as the relationships 
between the elements, are used to compile a 
crop’s	specific	risk	profile	during	the	season.
Another	benefit	of	this	method	is	that	the	 
period in which the sample is taken does  
not	affect	the	results.

• ITEST Leaf™ analysis
With the ITEST Leaf™, the plant’s nutrient 
values are compared with well-known optimal 
values or norms, as well as the DRIS indices. 
The best method to obtain these values is to 
conduct a leaf analysis on the plant’s tissue 
under controlled circumstances in a laboratory. 
Traditionally, the interpretation of leaf analyses 
utilised the critical and optimal values, and 
only the individual concentrations of every 
element were taken into account – not the 
relationships	between	the	different	elements.	
Both approaches are important.

Hit the bullseye every season
Arguably,	the	biggest	benefit	of	an	ITEST	Leaf™	
analysis, is the comprehensive indication of 
what is going on inside the plant within the 
specific	growth	period	in	which	the	sample	is	
taken, which is especially valuable for summer 
and winter grain producers. This is why it is 
more than analysis – it is a management tool, 
which enables producers to identify nutrient 
deficiencies	before	the	physiological	stress	
becomes visible in the plant. 

With the insights an ITEST Leaf™ analysis  
generates, producers can identify problems, 
evaluate current fertiliser programmes (for 

summer grains, this feature is especially 
valuable as fertiliser programmes are usually 
developed before the season) and plan the 
next season’s fertiliser programme. 

In essence, the ITEST Leaf™ method protects 
producers by saving them from a shotgun  
approach, which rarely works. Without a  
focussed fertiliser strategy based on sound  
scientific	methods,	trying	to	cover	all	the	bases	
is	both	expensive	and	ineffective.	Besides	
spending more on inputs than needed, the 
problem is not solved, and the producer runs 
the risk of losing potential income. In partner-
ship with Laeveld Agrochem, Agri Technovation 
has helped many summer grain farmers to 
benefit	from	avoiding	shotgun	approaches	and	
using a targeted, bullseye approach with tried 
and tested methods, such as the ITEST Leaf™.

It is also critical for producers to realise that 
other factors also necessitate management 
tools like the ITEST Leaf™. For instance, micro- 
elements (with the exception of molybdenum 
and boron) are not available at higher soil 
pH-levels, making leaf analysis the most  
effective	method	to	address	the	limiting	 
elements	through	specific	foliar	products	in	 
such scenarios. This is just another way in 
which the ITEST Leaf™ can steer producers 
away	from	risk	and	towards	profit.

Plants need proactivity
The	benefits	of	the	ITEST	Leaf™	are	vast:	It	
provides	a	detailed	guideline	for	effective	crop	
production;	identifies	nutritional	profiles	of	
various cultivars and genetics; provides produc-
ers with the ability to act proactively instead of 
reactively;	and	leads	to	a	more	effective	use	of	
resources, which leads to cost-savings. 

Now,	with	sound,	scientific	methods	like	ITEST	
Leaf™ available, producers can proactively 
prevent crop damage, or a decrease in  
potential yield and quality. All that it takes  
is the realisation that a shotgun approach  
may save a few rands at the beginning of the 
season, but may come at a very high price at 
the end of the season.
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For more information contact  
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boot!
9 - 13 April 2018

LANDBOU

Die eerste Landbou Bootreis
Die groot Seil-safari: Moenie die boot mis nie!

Ahooi! Jy word genooi! 
Ons wil julle graag  

aan boord kry!

Op Maandag, 9 April 2018 vertrek die Laeveld Agrochem Landbou-opleidings boot,  
eksklusief vir boere. Die MSC Sinfonia reis vanuit Durban na die Portugese eilande  
tot by Pomene en terug. 

Ons glo die bootreis gaan die opwindenste 
geleentheid ooit wees. Dit gaan leersaam tog 
ontspannend wees! Daar gaan baie wenke, 
nuwe tegnologie demonstrasies en ander 
verrassings waarvan heelwat ’n “eerste in SA” 
is gedeel word, te same met top sprekers  
en sangers en die beste vermaak vir die 
vrouens en kinders. 

Stuur jou besonderhede na  
info@laeveld.co.za as jy belangstel om  
’n SONDER ENIGE VERPLIGTING plek op  
die baie spesiale Landbou Bootreis te  

reserveer. Daar is beperkte spasie! 
Ons sal binnekort kontak maak met  

meer besonderhede en kostes!

Moenie hierdie Boot mis nie!  
l Dit is die eerste boeredag op water
l Nuwe produk en tegnologie demonstrasies
l Laeveld Agrochem deel suksesse van top kliënte
l Van SA se suksesvolste boere gaan daar wees
l Bekendes en glanspersoonlikhede kom saam!
l Besprekings oor plaasveiligheid, met  
 bekende sprekers
l Verdien AgriBonuspunte op alle produkte wat  
 tydens die reis teen spesiale pryse aangebied   
 gaan word
l Vermaak vir die hele familie word aangebied
l Elke boer wat sy boerdery as ’n besigheid   
   bedryf sal geweldig baat vind by die  wenke  
 en tegnologie wat gedeel gaan word.

Jesus Film Project neem Jesus na die mense waar hulle 
is,	in	hul	eie	taal.	Die	film,	gebaseer	op	die	Evangelie	van	
Lukas, is sedert 1979 in meer as 1400 tale vertaal. Die 
span van Campus Crusade kom uit, wys dit op ’n groot 
skerm onder die sterre. Campus Crusade bereik baie 
mense regoor die land. ’n Hele span kom saam om met 
die mense te gesels en later weer met hulle op te volg.

As jy belangstel dat die film ook aan jou plaaswerkers 
in hul eie taal vertoon word, kontak vir Jeanette by 
info@laeveld.co.za of 012 940 4398.

Afrikaans is Groot 2017 is om die draai, en word hierdie 
jaar by die nuwe Menlyn Main Sun Arena gehou. 

Laeveld Agrochem is weer ’n trotse borg, en konsertgangers 
kan uitsien na optredes deur Juanita du Plessis, Bobby van 
Jaarsveld, Theuns Jordaan, Karlien van Jaarsveld, Jay en Steve 
Hofmeyr en almal op die foto bo!

Afrikaans is Groot is die grootste musiekproduksie in Suid-Afrika,  
en jy wil dit nie misloop nie. As jy graag wil gaan, gesels gerus  
met jou Laeveld Agrochem agent.

Afrikaans is Groot musiekfees
Wen kaartjies en kom kuier saam

WEN!
Ons het 3 stelle 

VIP dubbelkaartjies vir  
Saterdagaand, 25 November  

om weg te gee in ’n  
gelukkige trekking, so stuur 

’n e-pos aan Jeanette by 
info@laeveld.co.za om

in aanmerking 
te kom!

Laeveld  
Agrochem  

gee om
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UITNODIGING
Wys Die Jesus film op jou plaas

     27

Koste vanaf R5,500 p.p.
Daar sal heelwat geleenthede 
wees om die kostes terug te 

kry – hou die pers dop!
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Word deel van Suid-Afrika se  
volgende 50 jaar van sukses

Technovation
 Specialized to succeed

Agri

Deur Jaques Landman
Landboukundige: Subtropiese vrugte
Agri Technovation

Produksiefaktore by avokadopere
Avokadobome moet elke jaar kompenseer 
vir die volgende eksterne elemente:
l Te min of te veel water 
l Temperature (hitte/koue)
l Fisiese skade (hael/wind) 
l Insekskade 
l Siektes (wortel- en blaarsiektes) 
l Opbrengsstres.

Ongelukkig kan produsente nie faktore soos 
klimaat, reënval, temperatuur en wind beheer 
nie.	Hulle	kan	egter	die	effek	en	invloed	van	
hierdie toestande minimaliseer. Dit is nodig 
om	die	effekte	van	stresfaktore	op	fisiologiese	
prosesse in die plant te bestuur. Omdat hierdie 
stremmingsfaktore primêre wortelbeperkend 
is, werk blaartoedienings die beste om die 
stres te verlig. Wortelopname is dan juis 
beperkend, want blaarbespuitings plaas die 
stimulante en voedingstowwe direk in die plant 
waar dit uiteraard die stres moet teenwerk.

Elke element speel ’n rol
Die regte inligting is ’n kritiese hulpmiddel om 
die voedingstatus van avokado’s te bepaal. 
Sonder hierdie grondslag kan die regte insette 
en hulpbronne nie toegepas word nie en word 
risikobestuur ’n groot uitdaging. Hier is ’n paar 
belangrike punte om te onthou wanneer dit by 
voeding kom:

l Grondontledings gee ’n baie goeie aan-
duiding van die relatiewe beskikbaarheid van 
voedingstowwe vir die gebruik van die plant 
en Agri Technovation bied produsente twee 
dienste hiervoor, naamlik die ITEST Soil™, wat 
omvattende grondchemiese ontledings behels, 
en	MySoilClassification™,	’n	presisie-benadering	
tot	grondklassifikasie.
l Blaarontledings gee ’n baie goeie aandui- 
ding van watter voedingstowwe deur die plant 
opgeneem is en Agri Technovation gebruik die 
unieke, wetenskaplik-gebaseerde ITEST Leaf™-
metode om dit te bepaal.

l Resultate is slegs so goed soos die monster 
wat geneem word, dus is dit belangrik dat dit 
verteenwoordigend van die bestuursone is, in 
die korrekte posisie en groeistadium van die 
spesifieke	plant	geneem	word	en	dat	daar	in	ag	
geneem word dat die konsekwente diepte/tyd/
plek van monsterneming van kritieke belang is.

Makro- en mikro-elemente
Voedingselemente speel ’n indirekte  
(produksie van groeihormone) of direkte 
(vrug- en wortelvorming) rol in ’n avokado-
boom se metabolisme. Daar is 17 verskillende 
essensiële elemente, wat opgedeel word in 
nege makro-elemente en agt mikro-elemente. 
Daar is ook vele bestaande ontwikkelings in 
aminosure en biostimulante, wat verskeie 
voordele vir gewasproduksie inhou.

As dit kom by avokado produksie, is die 
volgende makro-elemente belangrik as 
gevolg van die verskeie rolle wat hulle in die 
avokadoboom se onderskeie groeifases speel: 
l Stikstof (N)
Stikstof word deur plante gebruik om aminosure, 
proteïene en ensieme te produseer. Dit stimuleer 
vegetatiewe groei ná oes en is belangrik vir blom- 
en vrugset. Die element is een van die belangrikste 
voedingstowwe vir groei, blom en vrugte in avo’s. 
l Fosfaat (P)
Hierdie element is belangrik vir die ontwikke-
ling en stimulering van wortelgroei van jong 
bome, asook vir die plant se metaboliese proses 
(energie). Avokadobome gebruik fosfaat om 
nukleïensuur (RNA en DNA) te vorm en om en-
ergie te berg en oor te dra (ATP en ADP). Fosfaat 
stimuleer ook wortelvorming en wortelgroei in 
jong en ou avokadobome.
l Kalium (K)
Kalium speel ’n belangrike rol in seldeling, 
transpirasie en stres vermindering; dis ook 
belangrik vir suiker- en styselvorming, stoma-
tale opening en sluiting. Die element verbeter 
siekteweerstand en die grootte, kwaliteit en 
groei van avokado vrugte.
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Die jaar 2017 herdenk die Suid-Afrikaanse Avokadokwekersvereniging (SAAKV) se 50ste  
verjaarsdag. Gevestig in 1967, ongeveer 40 jaar nadat harry Ludman die eerste avokadopeer 
in Suid-Afrikaanse grond geplant het, is hierdie vereniging se visie vir die bedryf steeds  
dieselfde as ’n halwe dekade gelede: om die binnelandse en buitelandse markte van  
wêreldklas avokado’s te voorsien.

Suid-Afrika se avokadobedryf is tans hoofsaak-
lik gemik op uitvoere na die Europese mark, 
maar in ’n onlangse RSG Landbou-radio onder-
houd	met	Kosie	Eloff,	die	voormalige	voorsitter	
van die SAAKV, is die visie uitgespreek om 
in die toekoms ook na Amerika uit te voer. 
Volgens	Eloff,	beleef	avokadoprodusente	tans	
baie sukses en is die avokadobedryf dus ’n  
baie goeie industrie om in te wees.

Avokadoproduksie is hoofsaaklik  
gekonsentreer in die subtropiese  
gebiede van Suid-Afrika: 
l Limpopo provinsie (59% van die  
 nasionale produksie)
l Mpumalanga provinsie (33% van die  
 nasionale produksie)
l KwaZulu-Natal provinsie (8% van die  
 nasionale produksie)
l Nuwe aanplantings vind tans ook in 
 die Wes-Kaap plaas.

Die produksietoestande in dié gebiede verskil 
as gevolg van die verskillende klimate; dit  
veroorsaak dat meeste van die groot kultivars 
oor ’n lang tydperk beskikbaar is. Verskeie 
variëteite, soos die populêre Fuerte en Hass- 
spesies, maar ook meer eksklusiewe kultivars 
soos Maluma, Hass, Edranol, Ryan en Pinker-
ton, word in Suid-Afrika geproduseer. 

Die verskillende streke bied die bedryf ook die 
vermoë om avokado’s van einde Februarie tot 
begin November te produseer, met die meerder- 
heid wat vanaf einde Februarie tot begin Sep-
tember beskikbaar is. Suid-Afrika produseer 
ongeveer 90 000 ton avokado’s per jaar, wat 
die	land	een	van	die	grootste	verskaffers	in	die	
wêreld, en onder die top drie uitvoerders na 
Europa maak.



ONTMOET

Fires van Vuuren
Agent in die Kroonstad-area

Fires strewe daarna om op die voorpunt van tegnologie  
en kennis te bly. hy glo ’n mens steek nie jou opposisie  
in die rug nie, maar steek hom verby. hy sê jy moet oop 
wees vir nuwe uitdagings en glad nie stagneer nie.
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      Vertel ons meer van jouself en  
waar jy vandaan kom.
Ek is ’n Vrystater wat in Bloemfontein saam  
met vier ander kinders, groot geword het. My 
pa het my altyd herinner dat die lewe jou niks 
skuld nie en van my kinderdae af het ek besef 
dat die keuses wat jy in jou lewe maak die 
regtes moet wees. Ek is ’n kompeterende mens 
en glo die talente, verstand en gesondheid wat 
ek ontvang het, moet ek gebruik om ’n verskil 
in die wêreld, my gesin en die mense om my te 
maak op ’n manier waarin my Skepper verheer- 
lik word. Ek streef daarna om ’n gebalanseerde 
lewe op alle gebiede van my werk, godsdiens, 
sport, gesinslewe, ontspanning en gesondheid, 
te probeer leef. Tydsbestuur, ’n geordende 
leefwyse, dissipline asook integriteit is vir my  
baie belangrik.
      Hoe laat begin jou dag en hoe lyk ’n 
algemene dag in jou lewe? 
Beplanning vooraf het die gevolg dat die dae 
baie meer produktief verloop. Tyd is een van 
die kosbaarste geskenke wat ons ontvang het. 
Ek laat my egter lei deur my werksdruk en kan 
vroeg opstaan en tot laat werk as omstandig- 
hede dit vereis. Ek is egter glad nie ’n stereo-
tipiese mens wat elke dag dieselfde ritme kan 
volg nie. Ek hou daarvan om my produktiwiteit 
te meet aan die sukses wat ek behaal en kry 
groot bevrediging daaruit as ek ’n suksesvolle 
dag beleef het.
      Wat doen jy in jou vrye tyd?
Ek	en	my	vrou	ry	fiets	want	dit	verfris	jou	 
liggaam, siel en gees. Ek hou van alle sport.  
Sportmanne wat bo die res uitstyg is vir my 
altyd ’n motiveerder omdat hulle mense met 
passie, selfbeheersing en deursettingsvermoë 
is. Ek hou van kamp en ek kan maklik som-
mer net wegraak in die alleenheid van die 
bos en op grondpaaie in my boswa.
      Waaroor is jy passievol?
My land en sy mense. Dit bly die beste plek  
op aarde en ek glo God het ons met ’n doel  
hier geplaas om ’n verskil te maak.

    
       Wie help jou met jou besigheid?
My vrou Bia is my regterhand. Sy bestuur die 
depot en al die fasette soos voorraad, admin, 
salarisse, fakturering en te veel om op te noem. 
Sy is ’n perfeksionis en ek kan nie sonder haar 
nie. My twee stoormanne is ook jare-lange 
staatmakers. Ons is bevoorreg om as egpaar 
elke dag saam te werk. Na ’n moeilike dag  
verstaan my vrou my beter as ek self en ons 
kan mekaar dra en saam besluite neem.       
      Wat is die gewasse in die area wat 
jy bedien?
Mielies, sonneblom, aartappels, sojabone, 
koring en klein bietjie droëbone en graan- 
sorghum. Pekanneute het ook op klein skaal 
oor die laaste jare posgevat.
      Hoe lyk die pad vorentoe? Enige 
spesiale gebeure in die pyplyn?
Ons lewe in ’n wêreld, en veral die landbou- 
omgewing, wat die heeltyd verander om aan 
die eise van die toekoms te voldoen. My strewe 
is om nie blind te wees vir verandering in my 
besigheid nie, en om op die voorpunt te bly 
van tegnologie en kennis. Ek glo ’n mens steek 
nie jou opposisie in die rug nie, maar steek 
hom verby. Daarom moet jy oop wees vir nuwe 
uitdagings en glad nie stagneer nie.
      Hoekom lê Laeveld Agrochem na aan 
jou hart?
Laeveld Agrochem is die beste ding wat in my 
lewe met my kon gebeur het! Die bestuur lewe 
my eie lewenswaardes uit en hul positiewe 
benadering en rigting wat hul inslaan in die 
landbou, is in lyn met my eie strewe. Dit is om 
die boer in alle fasette wat ons tot ons beskik-
king het van professionele kennis en diens te 
voorsien. Hul neem leiding met nuwe tegnolo-
gie, hul ploeg terug en gee ondersteuning aan 
elke agent se besigheid. Laeveld Agrochem het 
’n uitstekende kritiese massa, maar sy grootste 
aanwins is die mense en gesindheid in die 
groep. Ons kan opreg aan ons kliënte sê: 
“Saam boer ons vooruit”.
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l Kalsium (Ca)
Kalsium is ’n belangrike boublok van selwan-
de en help om interne kwaliteitsprobleme te 
verminder. Dit is ook ’n noodsaaklike kom-
ponent van selwande en membrane. Verder 
verbeter kalsium ook vruggrootte. Aangesien 
die element die wortel se selwande verbeter, 
verminder dit ook die moontlikheid van  
Phytophthora.
l Magnesium (Mg)
Magnesium speel ’n belangrike rol tydens 
fotosintese, seldeling en as ’n energiebron in 
die plant. Dit is ook ’n noodsaaklike deel van 
die	chlorofil	molekule.
Bo en behalwe makro-elemente, moet die 
regte mikro-elemente – sink, boor, yster, 
molibdeen, mangaan en koper – ook in die 
regte hoeveelhede vir die plant beskikbaar 
wees. Boor en sink is twee van die belangrikste 
mikro-elemente in avokadoproduksie. Dit word 
die	effektiefste	deur	die	blaar	opgeneem.
l Sink (zn) 
Sink word benodig vir produksie van ouk-
siene, ’n noodsaaklike groeihormoon. Dit is 
noodsaaklik vir styselvorming en behoorlike 
wortelontwikkeling asook die vorming van 
chlorofil	en	koolhidrate.
l Boor (B) 
Boor word benodig vir die stabilisering van  
selwande en is noodsaaklik vir reproduksie, 
blom- en vrugvorming asook proteïen  
produksie.
l Aluminium (Al) 
Hoë uitruilbare aluminium-inhoud in die grond 
korreleer met ’n lae grond pH en uitloging van 
noodsaaklike plant voedingstowwe soos Ca, 
Mg en K, wat lei tot lae opbrengs.

Plantbiostimulante (plantgroeireguleerders) 
sluit diverse stowwe en mikroörganismes 
in wat plantgroei op die volgende maniere 
bevorder:
l Die	verbetering	van	die	doeltreffendheid		
 van die plant se metabolisme om opbrengste 
 te verhoog en verbeterde gewasgehalte  
 te veroorsaak;
l Toenemende planttoleransie en herstel van  
 abiotiese spanning;
l Verbetering van gehalte eienskappe van  
 produkte, insluitend suikerinhoud, kleur,  
 vrugte saai, ens.;
l Die	verbetering	van	sekere	fisies-chemiese	 
 eienskappe van die grond;
l Die ontwikkeling van komplementêre grond  
 mikro-organismes.

Hier’s op die volgende 50 jaar
Aangesien daar so baie fasette en faktore is 
wat in ag geneem moet word, is dit noodsaaklik 
om te verseker dat al hierdie aspekte korrek 
bestuur word en dat die regte voedingspro-
gram gevolg word.

Inligting is die belangrikste aspek van ’n goeie 
voedingsprogram. As ’n produsent nie weet 
wat die toestand van die grond en boom is 
nie, is die kanse vir sukses baie skraal. Voor 
produkte toegedien kan word, is dit dus wys 
om eers blaar-, grond- en watermonsters te 
neem wat sal bepaal wat die stand van sake in 
terme van die grond en boom is. Gelukkig bied 
Agri Technovation al hierdie dienste.

Suid-Afrika se avokado-industrie beleef tans 
aansienlike sukses, en indien jy wil deel wees 
van ’n landbousektor wat gefokus is om te 
bou op die suksesse van die afgelope 50 jaar, 
gaan ’n volledige en gespesialiseerde voed-
ingsprogram ’n deel van jou sleutel wees.

Agri Technovation se dienste is alleenlik  
beskikbaar deur Laeveld Agrochem.

Vir meer inligting kontak jou  
naaste Laeveld Agrochem-agent of  
Agri Technovation landboukundige.

Word deel van SA se volgende 50 jaar van sukses
vanaf vorige bladsy
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Tyd om Sojabone te plant?
Deur Paul Henning 
BSc Geologie, Chemie en Grondkunde (PU)
Laeveld Agrochem

Decision FarmingTM

Hierdie is alles geskatte syfers volgens ’n  
2 ton/ha oes en kan wissel, maar dit blyk dat 
sojaboonproduksie in teorie ’n winsgewende 
bedryf kan wees. In praktyk kan ons egter die 
syfers bepaal, vir elke produsent afsonderlik, 
met behulp van data wat gegenereer word 
deur die MyFarmWeb™ platform wat ontwerp 
is deur Agri Technovation in samewerking  
met Laeveld Agrochem. 

Alle presisie data in terme van grondchemiese 
ontledings,	grondklassifikasie	en	finale	stroper-
kaarte kan op die platform gestoor word, om 
verdere winsgewendheidvlakke van insetkoste 
teenoor sojagraan pryse te kan vergelyk. Die 
platform is in staat om met die druk van ’n 
knoppie visuele winsgewendheidkaarte te 
maak. ’n Legende wys op watter kolle en  
hektare op die land wins gemaak word, op 
hoeveel hektaar gelyk breek word en op watter 
kolle ’n verlies gemaak word. Deur insetkostes 
en graanpryse te varieer op die platform,  
kan risikokolle op lande, vinnig en akkuraat 
geïdentifiseer	word.	Boere	sal	nou	in	staat	 
wees om beter ingeligte besluite in terme van 
sojaverbouing se opbrengste en geleenthede 
asook risiko’s wat op hulle plase bestaan, te  
kan neem. Kontak gerus jou naaste Laeveld 
Agrochem-agent of Agri Technovation  
landboukundige vir meer inligting oor  
MyFarmWeb™.

Sojaboon produksie
Met die bogenoemde gevolgtrekking dat dit 
wel winsgewend kan wees om sojabone te 
verbou, gaan die belangrikste aspekte van 
sojaboon verbouing bespreek word:

Die eerste belangrike aspek om aan aandag te 
gee is die grondtipe waarop sojabone verbou 
kan word.  Diep, goed gedreineerde 
grond is ideaal vir sojaboon 
verbouing. Sojabone beskik oor
’n penwortelstelsel en het dus 
die vermoë om water uit die 
dieper dele van die grond te 

ontrek. Sojabone pas beter aan op swaar 
gronde met ’n laer pH, maar ’n pH onder 5.2 
belemmer	Stikstof	fiksasie.	Dit	is	belangrik	om	
gekompakteerde gronde ten alle tye te vermy. 
(Department of Agriculture, forestries and fisher-
ies: Soybean Production Guideline).

Die volgende belangrike aspek is die klimaat – 
sojabone hou van temperature tussen 13°C en 
30°C. Reënval van tussen 500mm en 900mm 
word per jaar benodig vir optimale sojaboon 
produksie. (Department of Agriculture, forestries 
and fisheries: Soybean Production Guideline).

Sojabone word oor die algemeen met ’n stand 
van 250 000 tot 400 000 plante per hektaar, 
in November maand, geplant. Die stroop van 
sojabone vind gewoonlik Februarie tot Maart 
plaas. (Department of Agriculture, forestries  
and fisheries: Soybean Production Guideline).  
Die winsgewendheid van sojabone kan dus 
binne vyf maande realiseer.

Voorspelbaarheid binne die landbou is, om die 
minste te sê, baie moeilik indien nie heeltemal 
onmoontlik nie. Onder sulke omstandighede is 
dit raadsaam om risiko so ver prakties moontlik  
te versprei. ’n Gesonde wisselboustelsel met 
sojabone as een van die komponente is ’n uit-
stekende metode om risiko te beperk (Graan SA).

Uit die data wat gegenereer is, kan daar gesien 
word dat sojabone ’n winsgewende bedryf kan 
wees, mits die regte grond gekies word, weers- 
omstandighede ideaal is en die plantaksie reg 
uitgevoer word. 

Die groeiende belangstelling in die maksimale 
produksie van sojabone landswyd, regverdig 
dit om met nuwe oë na die gewas te kyk. Soos 
met enige ander gewas, is dit belangrik om 
eers die winsgewendheid en die verbouings 
praktyke van die gewas in berekening te  
bring voordat enige drastiese besluite  
geneem kan word.

Insetkostes en wins met betrekking  
tot die verbouing van sojabone
Behalwe vir die rekord sojaboon oes van 1.340 
miljoen ton in die 2016/2017 seisoen, verloop 

sojaboon produksie in Suid-Afrika gemiddeld 
tussen 1 miljoen en 1.1 miljoen ton per jaar 
met ’n gemiddelde opbrengs van tussen 1.7 en 
2.0 ton/ha (Graan SA 2017). Die winsgewend-
heid hiervan kan slegs bepaal word wanneer 
die totale insetkostes in vergelyking met die 
gemiddelde prys per ton in ag geneem word.

Met die huidige sojaboon prys van R 4615.00 
per ton (Graan SA September 2017), sal die 
bruto wins R9230.00 per ha verloop en dus  
’n netto wins van R678.81 per ha lewer 
(R339.41/ton).
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Insetkoste skatting vir sojaboon produksie vir die 2017/2018 seisoen.

Gemiddelde oes: 2,0 t/ha
Insette Insetkoste/ha
Saad  R 1 144,83 
Kunsmis  R 1 832,50 
Brandstof  R 627,62 
Reparasie  R 496,16 
Onkruiddoders  R 857,10 
Plaagdoder  R 225,40 
Insetversekering  R 139,26 
Graanprysverskansing  R 378,67 
Oesversekering  R 271,38 
Losarbeid  R 50,00 
Produksiekrediet rente R/Ha  R 315,66 
Totale Oorhoofse Koste                                      R 2 106,42 
Bemarking/ha (met 1.8 t/ha)  R 106,20 

Totale Insette/ha  R 8 551,19 
Vir hulp met die verbouing van  

sojabone kontak gerus enige Laeveld 
Agrochem-agent of hoofkantoor  

by 012 940 4398. 
Laeveld Agrochem beskik oor  

’n kundige tegniese span 
wat jou kan help om die 
regte keuses te maak.



 

Why Biological products should be  
included in integrated programs (Part 2)

Benefits	and	crop	feasibility	for	
producers including biologicals 
into integrated programs.

The problem experienced
The most widespread example that can be used 
to demonstrate the importance of biological 
products is pest/disease/weed resistance to 
chemicals. Resistance describes the decreased 
susceptibility of a certain pest (insects and 
weed) population to a chemical remedy that 
was	previously	effective	at	controlling	the	pest.	
Resistance can apply to any living organism.
 
Helicoverpa armigera (Huber/Cotton Bollworm) 
is an economically important pest of cotton  
and vegetable crops. Control is usually achieved 
with insecticides, especially pyrethroids. In  
Asia and Australia, H. armigera has developed 
resistance to virtually all the insecticides that 
have been applied against it in any quantity 
(13). In West Africa, Deltamethrin and Cyper- 
methrin susceptibility in H. armigera was  
surveyed annually from 1984. Pyrethroid  
resistance was detected in 1996 (13,14). 
 
At the same time, pyrethroid resistance was 
also detected in South Africa (15). A resistance 
management strategy based on the restriction 
of Pyrethroid use was quickly implemented on 
all cotton farms of West African countries (16). 
Ineffective	(resistant)	pesticides	can	lead	to	
unnecessary expenditure on chemicals that will 
not	control	the	pest	effectively.	Recently	a	variety	
of biocontrol options have been investigated.
 

Micro-organisms:
Alternatively, the use of other biological  
products has been investigated:
1.	 The	beneficial	Fungus	Beauveria bassiana.  
 (Eco-Bb Reg no. L8469) is registered for the 
	 control	of	whitefly,	and	the	suppression	of	 
 Res spider mite, False coddling moth, Fall  
 Army Worm, and Tuta absoluta on various  
 crops. Commercial tomato producers would  
 certainly know the value of a decrease in  
 yield due to damage (virus) imposed by  
	 whitefly	vectors	in	the	tomato	industry.

2. The Armigera Nucleopolyhedro-Virus  
 (HearNPV Reg no. L8895), registered as  
	 Bolldex,	offers	highly	effective	control	 
 of African Bollworm larvae. It presents  
 producers with a resistance management  
 tool and an ideal biological product for  
 IPM programs.

Consequently, biological products are ideal 
for use as preventative pest control products 
built into an integrated pest management (IPM) 
program	that	is	trustworthy	and	cost	effective.	
The producer can apply the biological product 
in numerous convenient ways such as a foliar 
spray, soil application or seed treatment.
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By Liana Steenkamp
BSc Biochemistry Hons (UP), AVCASA accredited  
Business Development Manager, Laeveld Agrochem
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Fig 3: Microscopic image of an EPN.
Source: A dauer juvenile of an entomopathogenic 
Steinernema carpocapsae nematode. adapted from  
www.nematodeinformation.com.

Fig 4: Tuta absoluta on tomato plant. 

Fig 5: Beauveria bassiana fungus on its victim.For more information 
contact your 

Laeveld Agrochem agent.

The possible solutions
Macro-organisms:
The use of Entomopathogenic nematodes 
(EPN’S), a group of nematodes, causing  
death to insects has been researched with 
excellent results. 
1. Making use of EPNs could result in fewer  
	 chemicals	used	in	the	field.	This	will	help		
 maintain the biodiversity as common  
 chemicals that are currently used have 
		 in	most	cases	a	negative	effect	on	beneficial		
 organisms. Since the EPNs are environme- 
 tally friendly the products will have a lower  
 impact on the environment and pose less  
 risk to farm workers than chemical  
 pesticides. 
2. Insecticides can leave chemical residues on  
 produce but EPNs, Bacteria, Viruses and  
 Fungi do not leave any residue, which is ideal  
 as local and international customers are  
 demanding lower maximum residue levels  
 (MRLs) on fresh produce.
3. The restrictions on the use of undesirable  
 pesticides imposed on producers by retailers  
 can threaten access to export markets.  
 Having access to sustainable alternatives  
 will ensure South Africa remains an exporter  
 of quality produce.
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Is klimaat vriend of vyand vir  
winsgewendheid van graanproduksie? 
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Deur Johan van den Berg
Klimatoloog
Santam Landbou
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Droogte is by verre die grootste enkele risiko 
wat opbrengste van graangewasse onder 
droëlandtoestande in Suid-Afrika bedreig. 
Ongelukkig kom droogtes in groepe van jare 
voor	wat	die	kumulatiewe	negatiewe	effek	op	
die beskikbaarheid van grondwater laat ver-
groot en agtereenvolgende swak opbrengste 
tot gevolg het. Net so kom groepe van natter 
of beter produksieseisoene agtereenvolgens 
ook voor. Verder is die verspreiding van reën-
val binne die seisoen ook dikwels baie onewe-
redig en kan lang droë periodes opgevolg word 
deur baie nat toestande en kan ’n “nat seisoen” 
swak opbrengste gee as die reën nie op die 
regte tye kom nie.  

Uit ’n teoretiese oogpunt, is die wisselvalligheid 
van produksie eintlik die groot probleem want 
dit bemoeilik beplanning en risikobestuur.  
Aan die ander kant skep wisselvalligheid 
 geleenthede want as daar sekerheid gewees 
het oor byvoorbeeld die grootte van ’n oes 
vir die komende seisoen, sou die prys alreeds 
vooraf vasgestel kon word en daar lank voor 
die seisoen reeds besluit kon word om te plant 
of nie te plant nie. Daar sou waarskynlik dan  
’n  tipe kwotastelsel geld. 

Die afgelope twee somerseisoene is tipiese 
voorbeelde van waar swak klimaatstoestande 
nie noodwendig winsgewendheid so erg 
benadeel het nie (2015/16 se droogte) en waar 
2016/17 se goeie produksietoestande ’n rede-
like	groot	effek	gehad	het	op	winsgewend.	Die	
uitdaging vir individuele produsente is egter 
om in swak produksietoestande aanvaarbare 
opbrengste te realiseer en onder goeie produksie- 
toestande goeie pryse, maar veral om goed- 
koper te kan produseer. Indien dit nie reggekry 
word nie, kan beide swak en goeie klimaatstoe-
stande die winsgewendheid onder druk plaas. 

Ongelukkig is dieselfde scenario ook geldig 
vir wêreldproduksie en wêreldpryse waaraan 
Suid-Afrika blootgestel is, behalwe dat Suid- 
Afrikaanse produsente geheel en al sonder 
staatshulp moet klaarkom. Dit maak kompe- 
terendheid op ’n globale skaal baie moeilik, 
veral met ’n baie wisselvallige klimaat.    

Waar staan ons tans?
Swakker koringoeste in die Wes-Kaap plaas die 
koringprodusente in die Wes-Kaap onder groot 
druk aangesien goeie internasionale produksie-
toestande en opbrengste lae pryse tot gevolg 
het. Dit lyk dus asof swak oeste en laer pryse ’n 
dubbele hou aan die Wes-Kaapse wintergraan- 
maar veral koringprodusente gaan toedien.

Produksie toestande lyk egter meer rooskleurig 
in die Somergraangebied van Suid-Afrika. 
Grondwatertoestande lyk oor die algemeen 
beter as aan die begin van die 2016/17-seisoen. 
Voorspellings vir reën lyk ook redelik gunstig 
met die heersende neutrale see-oppervlak-
temperature asook ’n moontlikheid van swak 
La Nina-toestande in die mid- tot laatsomer. 
Alhoewel die begin van die somerreënval 
dalk ietwat vertraag kan word, lyk dit asof 
die bepalende maande vanaf November tot 
Maart redelike goeie neerslae kan verwag. 
Die	effek	van	die	Indiese	Oseaan	op	reënval	is	
nog onseker maar dit wil voorkom asof dit nie 
te oorheersend sal wees nie. Uit ’n produk-
sie-oogpunt is dit dus goeie nuus maar is egter 
uit ’n prys en veral winsgewendheidshoek ’n 
groot bekommernis. Daar word bereken dat 
met ’n mielieprys van onder R1800 per ton, 
produsente opbrengste van meer as 30%  
bo die langtermyngemiddelde opbrengste  
moet behaal in 2017/18 om net gelyk te breek 
of insetkoste te verhaal. Alhoewel dit nie 
onmoontlik is nie, moet die oes ten alle koste 

beskerm word. Droogte-, insekte-, siekte-  
en haelskade kan eenvoudig nie bekostig  
word nie. Indien die 2017/18-seisoen weer 
groot surplus-oeste gaan oplewer, kan dit  
die winsgewendheid oor die langer termyn  
al hoe groter beïnvloed.

Oor die langer termyn lyk dit asof die  
Somerreënvalgebied in ’n “natter siklus”  
behoort in te beweeg. Die sogenaamde  
sonvleksiklus is nou baie naby aan die  
onderste draaipunt en die toenemende  
fase van sonvlekaktiwiteit is gewoonlik  
geassosieer met beter reënvaltoestande  
as in die afnemende fase. 

Hoe kan klimaat/winsgewendheid/ 
volhoubaarheid bestuur word?
Dit is die groot vraag (sonder ’n goeie ant-
woord)! Strategiese of langtermynbeplanning 
is nou baie nodig. Lae potensiaal lande kan  
net nie meer gebruik word met die hoop op  
“ ’n goeie jaar nie”. Seleksie van lande met  
goeie waterhouvermoë is die eerste stap.  
Daaropvolgende stappe is om grondwater-
bestuur te doen: Onkruidbeheer, bewerking 
wat	infiltrasie	verhoog	en	verdamping	beperk,	
regte plantdatums, regte kultivars, ensovoorts. 
Meting van plantbeskikbare water word al  
hoe meer belangrik en moet gebruik word  
vir die bepaling van die produksie risiko vir  
’n	spesifieke	seisoen.	

’n Rowwe aanduiding van die waterver- 
bruiksdoeltreffendheid	van	mielies	is	as	volg:

l Ongeveer 150-180mm plantbeskikbare  
 water is nodig as basis voordat produksie  
 kan begin. 
l Daarna kan elke millimeter plantbeskikbare  
 water ongeveer 15-20kg pitte produseer.
l Die	doeltreffendheid	van	reën	vir	die	 
 aanvulling van grondwater (plantbeskibare  
 water) verskil grootlikse omdat daar soveel  
 faktore is wat dit kan bepaal maar dit kan  
 waarskynlik tussen 50 tot 70% wissel, in die  
 meeste gevalle. Dus kan bereken word dat  
 1mm reën gelykstaande is aan ongeveer  
 10kg mielies (nadat 180mm plantbeskikbare  
 water bereik is).

Opsomming
l Klimaat kan ’n vriend wees MAAR dan moet  
 dit reg bestuur word met in agneming  
 van die hulpbronne soos grond, bewerking  
 asook die prys. 
l Klimaat kan ’n vyand wees met onoordeel- 
 kundige beplanning. Korttermynbeplanning  
 is dikwels ’n mislukking.
l Produksietoestande lyk positief vir somer- 
 graanproduksie vir die komende seisoen  
 asook vir die volgende paar seisoene. 
l Na ’n reeks van goeie opbrengsjare in die  
 Wes-Kaap lyk dit asof produksietoestande  
 vanaf verlede seisoen ’n afwaartse tendens  
 begin toon wat dalk nog vir ’n paar seisoene  
 kan aanhou. 



Die bestuur van alternatiewe 
drag op avokado’s
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As ons praat van die twee tipes oes tendense 
kan die verskil meer as 50% in opbrengs, 
tussen die verskillende seisoene, wissel.  
Alternatiewe	drag	is	nie	aan	’n	spesifieke	
seisoen gekoppel nie maar kan wel deur 
omgewingsoorsake, soos hael en droogte, 
veroorsaak of gestimuleer word en die  
normale alternatiewe siklus verander.

Daar is vier (4) meganismes in houtagtige 
plante wat alternatiewe drag tot gevolg  
het, maar slegs drie daarvan is toepaslik  
op avokado’s, naamlik die inhibering van:
1. Vegetatiewe somer lootgroei wat ongeveer  
 70% en meer van die blomtrosse en meer  
 as 80% van die bepalende blomtrosse  
 produseer wat die uiteindelike vrugte vorm;
2. Lente ogie ontwikkeling; en 
3. Blomvorming.

Die probleem is so oud soos landbou self. 
Dit is ’n natuurlike siklus vir die plant om elke 
tweede seisoen ’n goeie oes te lewer want 
dit gee die plant kans om sy energievlakke te 
laat herstel. Daar is ook dan genoeg tyd om 
sy voortbestaan te verseker aangesien meer 
as genoeg vrugte en sade in die 24 maande 
siklus geproduseer word.

Moderne boerdery praktyke en behoeftes het 
egter ’n groter las op die normale produksie-
patroon van die boom geplaas aangesien die 
produksie per eenheid oppervlakte al hoe 
hoër word as gevolg van ekonomiese redes. 
Aanvanklik is geglo dat slegs die koolhidraat-
status van die plant die hoof rolspeler in dié 
tendens was en baie navorsing is gedoen om 
te bepaal hoe om die koolhidraat reserwes te 
stabiliseer of aan te vul na ’n aan-jaar.

Nuwe navorsing het egter getoon dat die 
wisseling in hormoonbalanse tussen die sito-
kinien en ouksien in die plant ’n oorheersende 
rol in alternatiewe drag by gewasse soos die 
avokado speel.

Sitokiniene en ouksiene is beide plantgroeihor-
mone wat die vegetatiewe en reproduktiewe 
groeiwyses van die plant beheer. Sitokiniene 
word in die ondergrondse dele van die plant 
geproduseer en beweeg opwaarts in die plant 
om laterale groei in die plant te stimuleer. 
Ouksiene word weer hoofsaaklik in die saad 
van plante geproduseer en beweeg afwaarts 
in die plant om laterale groei te beperk. Die 
balans tussen die twee hormone beheer dus 
die ontwikkeling van die plant. Wanneer die 
een hormoon die ander se werking oorheers, 
ontstaan daar ’n wanbalans in die plant. In die 
geval van ouksien oorheersing word groei van 
beide die lote en blomtrosse beperk wat ’n 
direkte invloed op die produktiwiteit van die 
boom het.

Tydens ’n aan-jaar  produseer ’n plant se 
saad baie ouksiene wat opbou in die boom. 
Die direkte gevolg van hierdie oormaat van 
ouksiene is dat dit die produksie van sito-
kiniene onderdruk en dus nuwe groei (lote) en 
blomontwikkeling negatief beïnvloed. Daar sal 
dus ’n noemenswaardige afname in produksie 
gedurende die volgende seisoen wees.

Avokado’s se oes word geset op die vroeë 
somer lote wat ontwikkel. Tydens aan-jare 

word internode lengtegroei beperk deur  
die oormaat ouksiene wat geproduseer word, 
deur die baie vrugte se saad. Dit het die direkte 
gevolg dat minder draposisies vir die komende 
seisoen vir die blom beskikbaar gestel word en 
dat die blomkwaliteit ook swakker is.

Die hormone word wel nou erken as ’n 
leidende rolspeler in die alternatiewe drag 
probleem maar om volgehoue produksie te 
handhaaf is ’n holistiese benadering nodig. 
Koolhidrate speel steeds ’n belangrike rol in 
die plant se reproduktiewe en vegetatiewe  
fases aangesien dit die energiedrywer in die 
plant is.

Navorsing	ten	opsigte	van	die	effek	van	sito-
kiniene en ouksiene op avokado’s is deur Carol 
Lavott van die Universiteit van Kalifornië met 
groot sukses gedoen. In Suid-Afrika is Jakkie 
Stander van die CRI ook besig met dieselfde 
tipe werk op sitrus. Laeveld Agrochem gaan 
ook eie proewe doen met verskeie produkte 
om die tendens te toets asook om te bepaal 
watter	tipe	sitokinien	die	effektiefste	sal	wees.		

Tans toon die blom en vrugset dat dit ’n aan-
jaar gaan wees en dit gaan ’n baie goeie jaar 
wees om in Suid-Afrika proewe te begin doen. 

Laeveld Agrochem gaan ook aandag  
gee aan die effektiewe bestuur van die  
avokado’s se voedingsbehoeftes en gebruik 
maak van ons inhuis presisie dienste om 
die resultate te monitor.

Deur Nico Claassens 
Nasionale Dip Agric Technicon, AVCASA & BASOS
Besigheidsontwikkelingsbestuurder: Plantvoeding, Laeveld Agrochem

Stappe om alternatiewe drag te beperk is: 

1 Die toepassing van die korrekte snoei aksies om nuwe lote te stimuleer.

2 Verwydering van oortollige vrugte deur snoei of vruguitdunning.

3 Oes so vroeg as moontlik die bome skoon.

4 Bemes die boom volgens die huidige seisoen se oeslading.

5 Vul grondbemesting met blaarvoeding aan, wat beide plantvoedingselemente asook  
 plantstimulante insluit, tydens kritiese fenoliese fases, omdat koolhidrate en ander   
 ensimatiese reaksies steeds ’n belangrike rol as energiedrywers in die plant speel.   
 Die energie kan nie soos ’n ligskakelaar dae of weke voor die nuwe seisoen  
 aangeskakel word nie, maar moet gedurende die hele groeiseisoen opgebou word. 

6 Laastens gebruik Plant Groei Reguleerders (PGR’s), soos sitokiniene, om die hormoon  
 balans na ’n pro-vrugsetfase te herstel. Tegnologie het gelukkig so ontwikkel dat die  
 gebruik van PGR’s kunsmatig aangevul kan word. Die tipe en tyd van toediening  
	 is	egter	baie	belangrik	om	die	verlangde	effek	te	kry.

Avokadopere en baie ander gewasse soos sitrus, neute en sagtevrugte, om net ’n paar te 
noem, het ’n sigmodale produksiekurwe. Dit beteken dat ’n “aan-jaar” word afgewissel met 
’n “af-jaar” en die opvolgende oes behoort weer ’n “aan-jaar” te wees. 
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Skandeer hierdie 
kode en luister na 
Nico se onderhoud  
op Grootplaas.

Vir meer inligting kontak jou 
naaste Laeveld Agrochem-agent.



Vennootskap met jou werkers 
Vyf basiese bestuursbeginsels
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Deur George Prinsloo
BSc (UP) and HOD
Besigheidsontwikkelingsbestuurder, Laeveld Agrochem

Die beginsels is gebaseer op die boek: “The 
Way Of The Shepherd” geskryf deur Dr Kevin 
Lehman. Dit ontgin die beginsels van mense-
bestuur aan die hand van die analogie van 
skaapboerdery, soos Jesus ook Sy volgelinge 
as skape beskryf. Jou werkers is die skape en 
jy die herder wat hulle lei. Wat belangrik is, is 
die feit dat die beginsels op mekaar volg. Dus 
kan jy slegs die vyfde beginsel implimenteer 
as die eerste vier reeds in plek is. ’n Herder 
of produsent het een van twee keuses: of ek 
jaag met dwang die skape met swepe, stokke 
en klippe na die regte weiding—“die huurling 
verhouding wat net produksie lewer solank 
ek raas” of ek volg die stappe een vir een wat 
beproef is om ’n vennootskap te bou sodat my 
skape na my stem wil luister en my  wil volg.

1. KEN JOU SKAPE AS INDIVIDUE 
Kies jou skape versigtig en deeglik. Weet wat 
elkeen se drome en ideale is. Weet wat elke 
werker se sterk en swak punte is. Weet wat die 
talente wat elke werker tot die plaas se sukses 
kan bydra, is. Jou doel is om elke mens, in dit 
waarin hulle natuurlik belangstel en goed is, 
optimaal te benut. Jy wil ’n skaapkudde bou 
wat optimaal produseer. Die kudde begin egter 
by elke individu wat sy of haar deel moet doen, 
al is dit ook hoe gering.

2. JOU SKAPE MOET JOU STEM KEN
Jou werkers moet jou vertrou as hulle herder. 
Jy moet hoë waardes aan almal stel en gereeld 
jou waardes en visie deel. Elkeen moet presies 
weet wat belangrik in die boerdery is. Jy soek 

werkers wat in jou doelwitte ingekoop het en 
nie net huurarbeid wat opdragte uit vrees  
uit doen nie. Vrees verlam mense en verlaag 
produktiwiteit. Jou stem moet rigting gee, 
opbou, ondersteun en dissiplineer. As jou 
mense jou stem ken en dit vertrou, kan hulle 
jou vennoot in sukses word.

3. MAAK JOU WEIDING ’N VEILIGE PLEK
’n Veilige werksomgewing skep die geleentheid 
vir produksie. Parasiete of stukkende drade 
skep die geleentheid vir ongediertes wat kan 
inkom en jou skape vang. Wat is dalk die  
parasiete wat jou arbeiders se werksvreugde 
steel? Is jou reëls of “grensdrade” duidelik?  
Is daar dalk ’n draadkruiper wat die hele trop 
skape kan beïnvloed? As daar probleme kom, 
hanteer jy dit dadelik? Jy moet vrees uit die 
vennootskap haal. Duidelike reëls, doelwitte 
en standaarde verminder vrees. Parasiete kan 
byvoorbeeld wees om mense heeltyd met  
mekaar te vergelyk en teen mekaar af te speel.

4. DIE STAF VAN RIGTING
Elke werker moet presies weet wat sy of haar 
rol in die boerdery se sukses is. Elkeen se 
realistiese doelwitte moet presies en meet-
baar wees. Elkeen moet ook presies weet wat 
die verwagte standaard is. Ons raas en baklei 
soms baie as daar foute insluip, maar is ons 
seker dat die opdragte goed verduidelik is?  
Sodra elke mens belangrik voel en weet hy of 
sy speel ’n rol in die sukses van die boerdery, 
dan is die kanse baie goed dat produktiwiteit 
en só winsgewendheid verhoog.

5. DIE STAF VAN DISSIPLINE
Let op dat dissipline eers die vyfde stap is. 
Voordat jy dissipline kan toepas moet jy eers 
jou mense ken, hulle op die regte plekke 
aanwend, seker maak dat hulle werksomge-
wing veilig is, duidelike realistiese doelwitte 
stel en dan eers kan jy dissiplineer. Dissipline 
doen jy saam met iemand en nie aan iemand 
nie. Jy hanteer die doelwit of standaard en 
nooit die mens nie. Jy fokus dus op die resultaat 
of gedrag. Die hart van dissipline is om te ver-
beter. Navorsing het ook bewys dat die meeste 
mense baie gouer leer met bevestiging van 
goeie werk as deur die uitwys van foute. 

Hiërargie of posvlakke kan slegs op die langter-
myn werk as elke persoon wat in ’n gesags- 
posisie is verstaan dat leierskap gaan oor dien 
en nie mag nie. Die goeie herder lê sy lewe vir 
sy skape af. As die skape te veel word moet  
jy soms ’n skaaphond of twee kry om te help. 
’n Goeie skaaphond (soos die voorman) is nie 
die een wat die skape byt of heeldag vir hulle 

blaf nie, maar die een wat aankeer, terugbring 
of beskerm met sy lewe.

Die bogenoemde vyf beginsels kan net werk 
as die hart van die herder regtig omgee. Die 
grootste voorreg en mag wat ons het is om 
mense onvoorwaardelik lief te hê. Verander 
gerus jou styl van fout soek na een wat die 
goeie uitwys en jy sal verstom wees hoe mense 
reageer. Niemand is bestand teen liefde wat 
mens gerespekteer en waardevol laat voel  
nie. As boer is jy ’n leier. Wees ’n leier wie se 
arbeiders jou wil volg vir die herder wat jy is, 
en nie net omdat jy ’n gesagsposisie het of 
hulle lone betaal nie. 

By Laeveld Agrochem het ons die leuse: “Saam boer ons vooruit.” Die leuse impliseer dat 
daar verskeie vennootskappe is wat maak dat ons saam vooruit boer. Een van die belangrikste 
vennootskappe is dié tussen die boer en sy arbeiders. Hier volg vyf basiese beginsels van  
arbeidsbestuur om dié vennootskap te verbeter.

Skandeer hierdie 
kode en luister na 
George se onderhoud 
op Grootplaas.

VOLGENDE UITGAWE
Twee puik inisiatiewe  

oor hoe om jou werkers meer  
gewaardeerd te laat voel, en  

hoe om hul die kans te gee om  
selfvoorsienend te wees en ook die 

sukses van boerdery te ervaar.

Wys Die Jesus film 
op jou plaas, lees meer 

op bl. 26.



Nisboere TV-reeks

Laeveld Agrochem wil ’n verskil maak,  
nie net in landbou nie, maar in ons land en  
in daaglikse nood, waar baie Suid-Afrikaners 
hulself in hongersnood (10 miljoen mense slaap 
snags sonder kos) misdaad, werkloosheid  
en armoede bevind. Dit raak almal van ons  
en daar kan nie onderskeid in die oormag  
van nood getref word nie - dus is Nisboere 
’n begin.

Met Nisboere word beoog om mense te 
bemagtig met kennis en geleenthede. Enige 
een kan nou ’n betekenisvolle en volhoubare 
bestaan maak hetsy dit agter in die tuin,  
vanuit die kombuis, of selfs motorhuis is. 

Corné Liebenberg droom al lank oor hoe 
om sinvol en volhoubaar werkloosheid en 
hongersnood aan te spreek. Almal praat baie, 
maar doen min. Dit is dan Corné se hele  
uitkyk soos 1 Johannes 3:17-18 sê: “Wie aardse 
besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar 
geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde 
van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde 
moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar 
moet met die daad bewys word, en dan in 
opregtheid.” Hoe kan jy die nood sien en geen 
beroering in jou hart hê om iets daaromtrent 
te doen nie. Daardie droom het ’n werklikheid 
geword met Nisboere.

Wat is ’n Nisboer? 
Dit is iemand wat met min spasie en min 
fondse ’n suksesvolle boerdery kan bedryf. 
Enige iemand kan ’n Nisboer wees!

Dit	het	’n	rippeleffek	–	ons	hoop	die	program	
gaan ander inspireer om hul eie inisiatief aan 
die dag te lê, maar ons weet, stel ons hierdie 
basiese probleme in ons land reg, gaan baie 
sulke klein veranderings ’n reuse invloed op 
ons land se toekoms hê.

As voorbeeld: daar is ’n magdom hoeveelheid 
onbenutte en onbewerkte grond in Suid-Afrika. 
Op so klein as ’n 3 x 5 meter stukkie grond kan 
iemand genoeg groente vir ’n familie van ses 
produseer, en dit gee hoop. As hy sien dit werk 
kan hy later meer plant, genoeg vir sy familie 
en nog om te verkoop – so word nog ’n boer 
gebore. Dit kan klein begin en groot eindig.

Nisboere moedig dus almal aan om geleent- 
hede en oplossings te sien waar ander 
uitdagings sien. Dit moet nie net basiese 
direkte behoeftes aanspreek nie, maar ook  
help met iets blywends – dit bring hoop en 
gee mense hul waardigheid terug.

Corné sê: “Ons het reeds al die stukke van 
die legkaart, ons reënboognasie moet dit 
net saam bou. Daar is die wat behoeftig en 
honger is, die wat beskik oor die vermoëns, 
kennis en bereidwilligheid om te help, en wat 
toegerus is met grond, saad, chemie, plant-
voeding, toerusting en ervaring om die brug 
te bou en te oorbrug tussen die twee, die 
eindresultaat: Nisboere”.
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Maak ’n enorme verskil met ’n bietjie inspirasie en ’n klein stukkie grond Hoe om sinvol en volhoubaar ’n impak te maak
Die passie agter ’Nisboere’

Laeveld Agrochem se nuwe reeks:  
Nisboere, het September op TV, VIA 
DStv Kanaal 147 begin uitsaai. 

“Die oorhoofse doelstellings van die reeks is 
die depolitisering van landbou en die stimule-
ring van werkskepping,” sê Corné Liebenberg, 
bemarkingsdirekteur van Laeveld Agrochem. 
“En die boodskap wat ons wil oordra, is dat  
enige iemand met ’n bietjie inspirasie, baie  
passie en ’n klein nis boerdery ’n betekenis- 
volle en volhoubare bestaan kan skep.”

In die loop van 15 episodes besoek aanbied-
ers Anrich Herbst, Chris de Clerq en Simonia 
Magardie klein en ongewone plase regoor die 
land en bied praktiese advies aan boerderye 
wat moontlik self daarin belangstel om ’n  
kleinskaalse boerdery op die been te bring.  
Die boerderye wat tydens die eerste reeks 
besoek word, dek die spektrum van eksotiese  
sampioene, diskusvisse en alpakkas tot  
truffels,	perlemoen	en	laventel.

Magardie was nie net beïndruk met die diver-
siteit wat die span ervaar het nie. “Wat werklik 

inspirerend was, was die hooP en inspirasie 
wat uit elke boerdery spruit.” sê sy.

Hoewel die eerste reeks reeds 45 verskillende 
tipes boerderye dek, kan enige Suid-Afrikaner 
met ’n nis- of ongewone tipe boerdery, wat 
graag op Nisboere wil verskyn, hul storie  
en besonderhede indien op die webwerf,  
www.nisboere.co.za.

Nisboere word elke Maandag om  
20:00 op VIA DStv Kanaal 147 uitgesaai 

en die heruitsending kan elke opvolgende 
Sondag om 17:30 gesien word.

Goeie nuus: Die program is weens  
gewildheid binnekort op DSTV  

Catch Up en ShowMax beskikbaar!

openingsaand: Links is Nisboere aanbieders, Chris de Clerq, Simonia Magardie, Anrich Herbst saam met Werner  
Eksteen. Regs is Liana Steenkamp (middel) saam met Dawie en Christene Rothmann van Rothmann boerdery wat 
groot hoeveelhede groente aan behoeftiges geskenk het.



Ondersteun mense in jou gemeenskap
Die alles-in-een saadpakkie

Met die saadpakkie kan jy groente groei om 
vir tot 6 mense kos te voorsien vir ’n maand!

Vir meer inligting of bestellings stuur ’n epos na info@laeveld.co.za 
of ’n WhatsApp na 082 820 1978. Minimum bestelling van 10 pakkies.

Koop ’n 
Saadpakkie vir slegs 

R150
(Slegs R100 gedurende Okt 2017) 

help ’n gesin om 
self ’n eie groentetuin 
te begin om genoeg 

kos te hê vir 
’n maand!

HOE WERK DIE SAADPAKKIES?

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

Wat bevat so ’n 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.

Kom ons maak ’n verskil en ondersteun ons  
gemeenskap deur iemand te help om ’n eie 
groentetuin te begin!

Met Laeveld Agrochem se subsidie is die alles-in- 
een saadpakkie vir so min as R150 te koop. Die  
saadpakkie bevat verskillende sade asook al die  
benodigdhede om ’n groentetuin te begin wat 
omtrent 180kg se groente produseer, foto bo. Dit is 
genoeg vir ’n gesin van tot ses vir ’n hele maand lank, 
en die proses kan dan elke maand herhaal word. 

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! 

Met hierdie inisiatief word kos geproduseer, 
gesondheid bevorder, toekomstige boere word  
opgelei, terwyl entrepreneurskap ontwikkel word.
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Nisboere Première  4 September, Pretoria Country Club

Maandagaand, 4 September was die eerste uitsending van Nisboere en Laeveld Agrochem  
het van die geleentheid gebruik gemaak om vir almal dankie te sê deur dit ’n spesiale aand  

te maak waar die eerste program saam gekyk is. 
 

Die reeks sal blootstelling verleen aan innoverende landbou-entrepreneurs wat op klein  
stukkies grond boer. Kykers kan daarna uitsien om meer te leer van kommoditeite soos laventel,  

olywe, eksotiese sampioene, miniatuurperde en vele ander interessante boerderye.  

Laeveld Agrochem is nou die wettige eienaar van die woord ’NISBOERE’.  
Dié woord gaan in die toekoms in die HAT Woordeboek verskyn.

Corné en Ilanza Liebenberg saam met Malcolm Gooding                                                                          

Jonty en Chloe Rens                         

Anrich Herbst  en
Simonia Margardie

Coenie de Villiers   
en Linette Retief         

Phillip Venter, Chris de Clerq en Coenie de Villiers

Bertie de Wet, Kobus Meintjies  en Ian Mansfield

Neel en Maretha Rust        Liezel Allers en  Jeanette Nel



Die kompetisie vind nou al vir dertien  
jaar plaas en deelnemers gaan vir 2018  
die grootste prysgeld nóg kan wen!
R12 000 vir die grootste pampoen; R15 000  
vir ’n Suid-Afrikaanse rekord; en R100 000  
vir ’n wêreldrekord.

Die wenners vir 2016 was ’n gesin met ’n pam-
poen wat 388 kg geweeg het, hierdie pampoen 
staan sy plek vol onder die tien grootste pam-
poene wat nog in Suid-Afrika gekweek is.

Die grootste wenpampoen wat die Goliat van 
Gat pampoenfees ooit opgelewer het, was in 
vanjaar (2017) se kompetisie met Hugo le Roux 
se enorme 556 kg pampoen. Dit was die derde 
keer wat Hugo al die kompetisie gewen het. 

Die swaarste pampoen wat nog opgeteken is, 
is in die VSA gekweek en het meer as 1 000 kg 
geweeg, met die wêreld rekord: 1.2 ton.

Elke jaar word die deelnemers blootgestel aan 
dieselfde uitdagings wat voedselprodusente - 
ons boere - ondervind om te verseker dat daar 
genoeg kos op Suid-Afrikaners se tafels is. 

Al die pampoene wat op die dag ingeweeg 
word, word aan organisasies wat behoeftige 
mense help, geskenk en so ploeg TLU SA en 
die Cullinan Boere-unie terug in die gemeen-
skap waar daar nood is. Elke jaar verskil die 
hoeveelheid pampoene wat ingeweeg word, 
maar daar is al in een enkele jaar 3,000kg 
pampoene geskenk.

Goliat van Gat
Die kompetisie om die grootste pampoen!

Goliat van Gat Pampoenfees is ’n jaarlikse  
instelling waar al die grootste, lelikste en mooiste 
pampoene gebring word om pryse te wen. 

Goliat van Gat borge

Laeveld Agrochem se Tegniese 
span het vanjaar die uitdaging 
aangepak en gaan poog om bielies 
van pampoene te lewer in 2018. 
Ons daag almal uit om ook aan 
die kompetisie deel te neem. 

Gaan na Facebook en skryf in:
www.facebook.com/
goliatvangatpampoenfees
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KOMPETISIE DATUM:

24 Maart 2018

Bo: Hugo le Roux se masiewe pampoen van 556 kg.

Die wenner van die 2018 kompetisie sal 
saam met sy/haar gade, die wen pampoen 
vergesel op die Landbou Bootreis waarna 
op bl. 27 verwys word - waar die pampoen 

uitgestal sal word.

Eis dieselrabatte moeiteloos  
en suksesvol terug van SARS
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 Lourens Oosthuizen 074 587 9173 lourens@vecto.co.za
 Tommy van den Berg 083 294 1281 tommy@vecto.co.za
 Mariana Burger 012 940 8277 mariana@vecto.co.za

Van die stelsel se voordele is:

l Verslae wat die gebruik van voertuie en toerusting toon
l Bestuur alle dieseltransaksies by die pomp om ongemagtigde  
 transaksies te voorkom
l Monitor uurliks die dieselvlakke in tenks
l Lewendige / aanlyn monitering en bestuur deur middel van selfone,  
 rekenaars en tablette
l Beperk dieselverliese deur die bestuur van transaksies, sekuriteitskodes,   
 en vooraf bepaalde limiete vir transaksievolumes, en baie meer
l outomatiese berekeninge van rabatte.

Almal ken hierdie frustrasie goed, asook die gevolglike impak wat dit op  
kontantvloei kan hê, hoewel die rede baie keer ons eie gebrekkige rekord- 
houding is. Vecto het ’n oplossing ontwikkel wat boere kan help om wetgewing, 
soos bepaal deur SARS, met betrekking tot die vereistes van die dubbele  
‘logbook’-stelsel, moeiteloos na te kom. 

Die stelsel is eenvoudige prosesse wat dit maklik maak om te gebruik, sonder om 
baie kosbare tyd in beslag te neem. Geen sagteware installasies word benodig nie. 
Hierdie	stelsel	bied	’n	unieke	oplossing	vir	doeltreffende	en	moeitelose	bestuur	 
van diesel.

Is jy moeg vir die frustrasie van  
SARS wat nie terugbetalings so  
vinnig prosesseer soos verwag nie?

Vir meer inligting kontak:

WEN in 2018!
R12 000 

vir grootste pampoen  

R15 000 
vir Suid-Afrikaanse rekord  

R100 000 
vir wêreldrekord.



Ontmoet: Kaleidoskoop!
Die musiekgroep, Kaleidoskoop, bestaan uit Jouba Jordaan en 
Anique Jordaan (dieselfde van maar nie familie). Hulle het al 4 CD’s 
vrygestel: Platsak, Vars Uitgekerf, Acoustic Covers en hulle mees 
onlangse CD wat hulle hierdie jaar vrygestel het, is Gunsteling Seisoen.  

Oor hulle groep se naam sê hulle: “ ’n Kaleidoskoop is ’n outydse speelding
wat mooi patrone en kleure maak sodra jy dit op ’n ligbron rig en daardeur
kyk. Ons vind inspirasie deur ons oë op Jesus – óns ligbron – te rig. Só hoop
ons om ons positiewe, kleurvolle uitkyk op die lewe, liefde en menswees in 
ons musiek en lirieke te weerspieël – ’n broodnodige boodskap van hoop.”

Vind meer uit oor hierdie musiekgroep by 
www.kaleidomusiek.co.za

Ons het 5 CD’s om weg te gee! 
As jy graag ’n CD van Kaleidoskoop wil hê, stuur ’n  
e-pos met jou besonderhede aan info@laeveld.co.za.
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Wanneer jy op 
jou CV gejok het 
oor jou vorige 
ondervinding as 
skaaphond...

Links is Classics is Groot  
se uitreik na Knysna

Mede landbou vriende

In ons land se geskiedenis was landbou nog 
nooit só in die kollig soos nou nie. Dit is die bron 
van meeste woede, angs, frutrasies, optogte en 
enige emosionele optrede denkbaar. Politieke 
figure	gebruik	grond	as	’n	wapen,	vir	ander	is	dit	
weer hul enigste heenkome, baie min boere is 
so bevoorreg om ’n plan B en C te hê as dinge 
nie uitwerk soos beplan nie.

Ten spyte van dit alles, lê die een antwoord wat 
almal weer kan saambind, anders as Madiba 
in die nommer 7 rugby trui, juis in grond. Van 
grond het Suid-Afrika oorgenoeg. Gebruik ons 
grond egter wys en verantwoordelik, gaan ons 
baie kopsere vir baie mense oplos.

Ons kan wag tot iemand anders iets doen, 
en dan gebeur dit dalk nooit, of ons kan self 
inspring. Dit het Laeveld Agrochem juis begin 
doen, waarvan die Nisboere en saadpakkie 
inisiatiewe maar enkele voorbeelde is.

Om dus te hoor dat ons wat in die landbou- 
bedryf is, wat nog steier onder die droogtes, 
vloede, brande en ’n magdom ander uitdagings, 
ook moet hulp gee, klink dalk net so onlogies. 
Ons is sekerlik die laaste na wie gekyk moet 
word om die land se probleme op te los, ons 
het immers mos self hulp nodig?

Die oomblik wat jy egter jou gedagtes verander 
van iemand wat moet gehelp word na iemand 
wat kan help, gebeur daar iets onbeskryf-
lik maar wonderlik. Jou brein ondergaan ’n 
gedaanteverwisseling, jy begin geleenthede 
en oplossings sien waar ander probleme en 
bedreigings sien. Jy programmeer jou brein  
om te sien dat jy oorvloed het, jy het so baie  
dat jy nog oor het om te kan gee ook.

Dit is maklik om by die huis te sit en geld te  
gee vir ’n krisis of ramp om jou gewete te sus.  
Dit is ’n heel ander storie om betrokke 
te raak, om van jouself te gee, jou tyd, en  
om in die persoon in nood se skoene te  
gaan staan. Ons word so gebombardeer  
met slegte nuus dat ons al immuun geraak  
het daarteen, dit is maar net nog een, of  

nog ’n ramp. Vir die persoon wat egter daardeur 
geraak is, is dit nie net nog ’n probleem nie, dit is 
dié probleem. Dit is sekerlik beter om die een te 
wees wat kan gee as die een wat moet ontvang?

Dit het ek self opnuut ervaar toe ons bevoor-
reg genoeg was om saam met die wonderlike 
mense van Classics is Groot (CIG) betrokke te 
kon	raak	by	slagoffers	van	die	Knysna	brande.	

Die Knsysna brande het toegeslaan in die 
aanloop tot hul 2017 Classics is Groot konserte, 
en hulle het dadelik ingespring om te help – en 
meer as R1 miljoen bymekaar gemaak. Pleks 
om egter net ’n elektroniese oorplasing te maak 
het	hulle	persoonlik	in	die	skoene	van	slagoffers	
in Knysna gaan staan. Mense is besoek; skade 
is geëvalueer, en op verantwoordelike wyse, 
is mense wat die slegste deurgeloop het maar 
van wie ook ander werknemers afhanklik is, 
gehelp. Daar het my oë weer oopgegaan en 
het ek besef, jy kan lees en hoor van pyn en 
lyding en angs, as jy nie self daar was nie, weet 
jy eintllik niks nie. Om alles te verloor buiten die 
klere aan jou lyf, is vir meeste van ons ondenk-
baar. Om egter sonder kla, beskuldigings of 
verwyte weer op te staan en aan te gaan, is 
prysenswaardig.

Vir die Knysna gemeenskap kon Classics is Groot 
’n verskil maak – en elke bietjie het gehelp. 
Elkeen	in	ons	land	is	’n	slagoffer	van	tyd	tot	tyd.	
Ons gaan egter óf soos trotse Suid-Afrikaners 
mekaar ondersteun soos waarvoor ons be- 
kend is, óf oor tyd gaan ons soos ander lande 
raak wat alles het, en alles gaan goed, maar 
daardie lande word bewoon deur mense wat 
bloot asemhaal. Solank jy ’n verskil kan maak 
in ’n ander se lewe, al is dit dan soos die wedu-
wee se een muntstuk, het jy bestaansreg, word 
jy gewaardeer, en lewe jy ’n doelgerigte lewe.

 

   

Gee omdat jy WIL, nie omdat jy KAN nie

Dit is maklik om te gee, almal kan!    
    Gee egter omdat jy wil en staan     
                terug om te sien hoe jy  
                  ’n beduidende verskil maak. 
                    Dankie Classics is Groot vir    
                     julle voorbeeld – mag  
                    ander in jul voetspore volg!
                                      Corné Liebenberg
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Laeveld Agrochem gee om



Laeveld Agrochem Fotoblad

Laeveld Agrochem help 
met holistiese besluite by 
die Eram Boerevereniging  
Inligtingsdag te Warden.  

Van links is Willem Eigenhuis van  
Agri Technovation saam met die  

Laeveld Agrochem-span, Paul Henning,  
Liana Steenkamp en Janno Landman.

Onder: Laeveld Agrochem en FarmVet  
by ’n suksevolle Inligtingsessie 

te Tsitsikamma met 
 Jaco Vlok en Benji Willis.

Bo: Laeveld Agrochem-agent, Ernst Malherbe saam met Stefan  
de Villiers in ‘n kamp Soetlupiene in die Bredasdorp omgewing. 
Links: Laeveld Agrochem staan sterk in Tarlton danksy  
Ettienne Grundling.
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Terugvoer van ’n kliënt: “Ons het die dag hoogs waardevol gevind en iets geleer by elke spreker.  
Ons is BAIE bly ons het ver gery om die lesings by te woon en het verskriklik baie geleer in een oggend 
wat ons baie geld en teleurstelling gaan spaar oor die lang termyn. Baie dankie, julle keuse van  
sprekers was in die kol, ons sal enige tyd weer so ’n dag bywoon.”

Bo: Die Pekanneut Boeredag op 29 September 
te Cullinan, in samewerking met TLU was ’n 
groot sukses gewees.

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.

Kontak jou naaste Laeveld Agrochem-agent 
of Bertie 082 784 5615 of Janno 082 905 6580
Tel: 012 940 4398 | info@farmvet.co.za | www.farmvet.co.za

l Antibiotika   l  Ektoparasiete   l Inspuitbare Produkte
l Inwendige Parasiete   l Uitwendige Parasiete   l Wond Behandeling

Beskerm jou vee
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Sport vir die volgende paar maande:

      53

Springbok rugby

Nog onlangs was ons almal van mening dat daar 
’n enorme verbetering ingetree het met die rugby 
wat die Springbokke speel. Die All Blacks het ons 
egter verkeerd bewys – wat ’n skande. Die twee 
keer wat ons teen die Wallabies gelykop gespeel 
het wys dat daar iets kortkom in ons rugby. Die 
uitslag teen die All Blacks op die 7 Oktober sal al 
bekend wees na publikasie en ons kan vir nou 
net hoop ons het beter gevaar. Ons vertrou  
dat die Bokke nie paniekerig sal raak nie. Met 
ervaring (soms lyk dit of die Bokke dit nie het  
nie) kan ons herstel en die momentum trotseer 
om dinge te laat swaai. 

Hierdie is nie iets nuuts nie. Die Springbokke 
was al tevore in so ’n situasie, maar toe aan die 
wenkant. In 1951, 66 jaar gelede het ons Skotland 
44-0 gewen, en dit in die tyd toe ’n drie nog drie 
punte getel het. Skotland het 5 jaar geneem om 
te herstel. Miskien kry ons Bokke dit gouer reg. 
Die	slagspreuk	“jy	is	ge-Murrayfield”	van	destyds,	
kan seker nou verander word na “jy is ge-Albany”!

Sportblad
Kevin Anderson!

Stuur enige nommer se antwoord en jy staan ’n kans om ’n prys te wen
Kopkrappers
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Soek hierdie woorde (Enige rigting)

Wen Wen: Klomp pryse om te wen!
Pryse per vraag, en pryse vir al die vrae reg! Afrikaans is Groot kaartjies, CD’s, geskenkbewyse, AgriBonuspunte en meer. 

Stuur ’n WhatsApp na 082 820 1978 of ’n e-pos na jnel@laeveld.co.za met:
1. Jou naam, area en e-posadres.  2. Die antwoord op enige een of meer van die vrae hierbo. 
Stuur jou antwoord(e) voor 11 Desember 2017.

GROEI 5 antwoorde: 1# Tenk nr 3 sou eerste vol geloop het. 2# An egg. 3# 40 vierkante. 4: Antwoord is 7. 5#: Map. 

Wat behoort aan jou, maar word 
meer deur ander gebruik?

Wat moet jy breek om  
dit te kan gebruik?

Kevin Anderson, die 31 jarige Suid- 
Afrikaanse tennisspeler het geskiedenis 
gemaak, toe hy die eerste speler in  
32 jaar geword het om in ’n Grand Slam  
tennistoernooi,	die	finaal	te	bereik.	Dit	 
was natuurlik die US Open in New York 
op 10 September 2017. Hy het die nr. 1 
gekeurde Rafael Nadal van Spanje aange-
pak en Kevin, as 28ste gekeurde, het hom 
baie goed van sy taak gekwyt al het hy in 
3 stelle teen Nadal verloor. Hy het weer 
daarin geslaag om Suid-Afrikaners, een 
dag saam te snoer. Ons was baie trots op 
sy spel en veral sy sportmangees en die 
wyse hoe hy ons land verteenwoordig het.

Die feit dat hy so sterk teruggeveg het  
na ’n reeks beserings, het net weer bewys 
mens moet nooit ’n Suid Afrikaner  
onderskat nie! Hy is tans 15de gekeur  
op die wêreldranglys van tennis.  
“Komaan Kevin! Wys ons jy kan! Maak 
ons trots Suid-Afrikaans”.

4

5

1

I have two arms, but fingers 
I have none. I’ve got two 

feet, but I cannot run. I carry 
well, but I carry best with my 

feet off the ground. 
What am I?

Daar is glo nou weer ’n nuwe kwotastelsel. 
Die Cheetahs moet vyf Engels-sprekendes 
insluit, die haaie vyf Afrikaans-sprekendes 

en die Springbokke vyf rugby-spelers.

2BoERDERy
MIELIES
SITRuS
PLAAS

MoNITERING
oESBESKERMING 
PLANTVoEDING
LAEVELD AGRoChEM

3       Watter getal voltooi die sirkel?

Kevin Anderson & Rafael Nadal in 1998 by 
die U/12 ‘Junior Masters’ in Duitsland.

RUGBY
11 Nov :  Ireland vs Springbokke
18 Nov:  Frankryk vs Springbokke
25 Nov:  Italië vs Springbokke
2 Des:  Wallis vs Springbokke

TENNIS
Wêreldtoernooi: 13 Nov in Londen

KRIEKET: DIE PROTEAS
Suid-Afrika vs Bangladesh: Oktober 
Suid-Afrika vs Zimbabwe:    26 – 29 Des 
Suid-Afrika vs Indië: Toets en ODI reeks – Jan & Feb

GOLF 
9 Nov – 12 Nov: Nedbank Golf byeenkoms by Sun City
16 – 19 Nov: Wêreldtoernooi in Dubai met $8m prysgeld!



Presisie dienste

MyFarmWebTM platform

Strategiese beplanning

Moderne tegnologie

Gewasbeskerming

Grondregstellings

Plantvoeding

Oes-optimalisering

Dieregesondheid

Landswyd 012 940 4398   www.laeveld.co.za
Laeveld @LaeveldAgrochem 


