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RUBRIEK

Redaksiebrief

Uit die Woord

Is jy ’n span- of ’n
individuele speler?

M

et die uitgaan van 2019 en 2020 se intrap sien ons,
soos in vorige seisoene, ’n duidelike verandering
in die weerpatrone. Die reënseisoen het geskuif
en planne moet gemaak word om dit proaktief in
elkeen se strategie in te werk.
Met baie dele van die Noord- en Oos-Kaap wat steeds erg
onder die droogte gebuk gaan, vier samewerking hoogty om te
verseker dat ons medeprodusente oorleef.
Die vraag is nou: Is jy ’n span- of individuele speler? Meeste
mense veronderstel dat hulle een van die twee is. Ons Senwes
HUB, Francois Strydom, meen egter dat die teenoorgestelde
waar is en dat jy oor albei kwaliteite moet beskik. Die volgorde
is egter belangrik.
Party mense is in die posisie om droogtehulporganisasies te
help, terwyl ander nie betrokke raak nie. ’n Mens bepaal self in
watter mate jy begrip gaan hȇ en of jy eienaarskap gaan neem
en dit kan jou die ruimte gee om beide kwaliteite uit te leef. Dit
hang net van die situasie af. Soms is jy bo en ander kere moet
jy hulp van ander aanvaar. Soms is jy die individuele speler wat
moet oorleef in die droogte en geen keuse het nie as om jou
trots in jou sak te steek en te sluk as medeprodusente jou help
met skenkings.
Een ding wat die lewe ons leer is dat tye en seisoene vinnig
verander. Eendag is jy weer bo, wat dan weer jou spanvermoë
sal beproef. Die lewe gaan volsirkel, soms is jy in die individuele
fase waar jy veg om te oorleef en ander kere
is jy ‘n spanspeler wat sorg dat alles en
almal om jou oorleef.
Onthou altyd! Jy is ‘n produsent en ‘n
integrale deel van voedselsekuriteit
van ons land en die wêreld. Ons
moet die siklusse oorleef om weer te
kan floreer.

Johan Schoeman

My naam is Legio,
want ons is baie….
MARKUS 5 VERTEL die verhaal van ’n duiwelbesetene se ontmoe
ting met Jesus. ’n Uitgewekene wie se blyplek tussen die grafte
was. Hy was onbeheerbaar wild, het selfs die kettings en boeie
waarmee hy vasgemaak was om hom in bedwang te hou, gebreek
en dag en nag geloop en skreeu. Tot op dié dag toe sy pad met
Jesus gekruis het.
Toe hy Jesus sien het hy Hom tegemoet gehardloop, voor Hom
neergeval en Hom aangespreek as: “Jesus, Seun van God die
Allerhoogste”. Daarop spreek Jesus die bose gees aan en vra sy
naam, waarop hy antwoord: “Legio, want ons is baie.” Jesus het toe
die bose gees beveel om uit die man te gaan en dit in ’n trop van
sowat 2 000 varke ingestuur. Die varke het toe by die berg in die
see in afgespring en versuip. Dit het die boere so ontstel dat hulle
daarop aangedring het dat Jesus hul gebied moet verlaat.
Legio, want ons is baie! Soms voel dit vir ons of ‘Legio’ standaard
deel is van die pakket wat saam met die lewe kom, veral u wat in
die boerderybedryf staan. Die aanslae wat u as boer beleef het
legio gesigte, wat wissel van uitdagende natuurelemente, onseker
ekonomiese en politieke toestande, bedreigde veiligheid en stabiliteit en vele ander. Voeg daarby ’n wye verkeidenheid persoonlike
uitdagings wat u ook daagliks moet trotseer - inderdaad legio!
Ons veg elkeen ons eie Legio. Ons enigste uitweg is om ook
soos die besete man na Jesus te gaan. Hom as’t ware daagliks
tegemoet te hardloop en in afhanklikheid voor Hom as die Seun
van die Allerhoogste God neer te val, sodat Hy vir ons die geveg
kan veg, soos ons hier en in Eksodus 14:13 lees. “Bly julle maar
kalm. Die Here sal vir julle veg.”
Dit is wonderlik dat, nadat Jesus die bose gees uit hierdie eens
ontembare besetene se lewe gedryf en hy vrede in God gevind het,
hy ’n lewende getuie van God se triomferende mag oor die bose
word.
Mag u naby Jesus leef, mag u tydens u konfrontasie met Legio
hulle soos die besetene in Jesus se hande laat, deur Jesus oorwinning oor hulle kry en vrede in God vind.
Ons bid: Here, versterk ons geloof in U, ons almagtige God vir wie
niks onmoontlik is nie. Amen.
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Pieter & Tshepo

REËNVAL

Natste seisoene
oor die laaste
104 jaar

r
o
o
l
Ora oor...
geh

FRANCOIS DE KOCK
Nuwe Uitvoerende Bestuurder van
Senwes Credit
Tydens ’n indiepte onderhoud nadat hy
die pos oorgeneem het by die uitgaande
uitvoerende bestuurder van Senwes
Credit, Pieter Swart.

‶Oor tyd was dit nog altyd droog
en daar was altyd 'n oormaat

reën, dit was nog altyd koud en

het altyd vroeg geryp. In gemiddeldes gebeur hierdie goed nie

altyd in dieselfde tyd nie. Jy moet
die produsent in staat stel om

deur die moeilikheid te beweeg

SIBONGILE CELE
Former accountant turned rooftop urban
farmer
During a Farmer’s Inside Track video episode, Cele describes how he managed
to create an agricultural business on a
rooftop in Hillbrow, Gauteng where you
need to be fully aware of the “business” in
“agri-business”.

om hulle in goeie tye in die

‶We are looking for solutions that

staat reg te trek, kontantvloei reg

where we can shorten the food

posisie te plaas om hulle balans
te kry en die regte beleggings

te maak. Jy moet verstaan wat

hulle strategie is en binne-in hul
besigheidstrategie, stel ons die

finansiële beplanning op en bou

″

scenario’s.

MET UITERS LAE reënvalsyfers in die
voorseisoen by 27 weerstasies, was
daar tot na die planttyd ’n fenomeen dat
sulke uiterste droë tydperke met baie
nat tydperke opgevolg word.
Vanaf begin November 2019 tot
14 Januarie 2020, het dit gemiddeld
306 mm oor dieselfde 27 weerstasies
gereën as wat tydens die droogtetyd
perk berig is. Die langtermyngemid
deld vir die dienooreenkomstige
periode is 222,5 mm. Die reënval was
dus 83 mm hoër as die gemiddeld oor
die tydperk, oftewel 37,3% meer.
Daar is slegs ses seisoene in die
afgelope 104 jaar waartydens dit meer
as hierdie seisoen vir die ooreenstemmende periode gereën het. Dit was die
volgende seisoene met die volgende
reënvalsyfers:

 2010/11 seisoen: 361 mm
 1933/4 seisoen: 357 mm
 1917/18 seisoen: 347 mm
 1995/96 seisoen: 339 mm
 1975/76 seisoen: 320 mm
 1943/44 seisoen: 314 mm
 2019/20 seisoen: 306 mm
Die 2019/20 seisoen is uniek omdat
’n rekord droë periode opgevolg is
deur ’n bogemiddelde nat periode die
seisoen, wat verreikende gevolge het.
• Lees meer oor wat dit alles beteken
op bl. 17.

we can bring into the inner city

mile. People have access to food,
and we don’t have a situation

where people in Africa say there

is a shortage of food - so we want
to outgrow the system and be the

″

solution.
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Tema: Oestyd

LANDBOUKUNDIG

Senwes Grainlink ondersoek die
stand van lande en gewasse op

PLANTTOER

Senwes Grainlink Groepintelligensie het vanaf 16 tot 23 Januarie die lande van die
Noordwes, Vrystaat, Mpumalanga en Gauteng tydens hul jaarlikse planttoer besoek.
Die doel van die toer was om die aangeplante hektare te bepaal, die verspreiding van
geplante gewasse, hoe vroeg of laat aanplantings gedoen is, asook die toestand van die
gewasse.
Hansie Swanepoel
Senwes Markanalis

W

aarnemings is op twee wyses
gedoen. Kwalitatiewe waarne
mings is gedoen ten opsigte
van die produksiepotensiaal van aangeplante lande per gebied, asook opnames
van onbewerkte of lande wat nog nie
geplant is nie. Lande in spesifieke liggings is ook geëvalueer en vergelyk met
lande in die onmiddellike omgewing.
NOORD-VRYSTAAT, MPUMALANGA
EN GAUTENG
Eerste aan die beurt op 16 en 17 Januarie
was die Noordoos-Vrystaat, Mpumalanga
en Gauteng. Die observasie was dat
Noord-Vrystaat se gewasse hierdie sei
soen beter vertoon het as die vorige
seisoen - veral sojaboonaanplantings
toon meer belofte. Die gebied tussen
Kroonstad en Heilbron het, soos in die
verlede, weer hierdie seisoen met aanplantings gesukkel, aanplantings is jonk
en plek-plek vertoon die mielies nie goed

4

nie. Tussen Heilbron, Reitz en Frankfort is
gewasse ook laat geplant. Heelwat mie
lies was slegs kuithoogte. In die Vrede- en
Standertongebied vertoon gewasse beter
as verlede jaar, met veral sojabone wat
hierdie jaar heelwat beter daar uitsien.
In Mpumalanga lyk die gewasse goed,
hoewel heelwat later as verlede jaar.
Tydens die 2019-toer was die meeste
mielies reeds in in die bestuiwingstadium
en hierdie jaar is meeste van hierdie mie
lies slegs borshoogte.
Wat wel opmerklik was, is die swaai
van sojabone na mielies. Die gebied tussen Kroonstad en Heilbron het heelwat
lande wat ongeplant is, wat ook ’n impak
op aangeplante hektare kan hê. Die aantal lande wat as ongeplant gemerk is, is
wel wesenlik laer as laas jaar.
Die Noordoos-Vrystaat het sover 53,4%
mielieaanplantings teenoor 20,7% soja
bone, 3,7% sonneblom en 16,8% lande
is nie geplant nie. In die gebied tussen
Parys en Potchefstroom is 90% mielies
aangeplant met geen van die ander
gewasse tot op hede nie. Die gebied tussen Parys, Weiveld en Koppies is uniek
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met ’n amper eweredige verspreiding tussen mielies (44,6%) en sojabone (42,9%).
Die gebied tussen Reitz en Frankfort
weerspieël ook amper dieselfde scenario,
met 36,5% mielies en 46,2% sojabone.
Mpumalanga se mielieaanplantings
staan op 68,2%, sojabone op 29,7%,
sonneblom op 0%, met slegs 1% van die
lande wat nog nie aangeplant is nie. Daar
was by amper al die streke ’n goeie verspreiding van mielies teenoor sojabone,
veral tussen Standerton en Morgenzon
(58,2%, 41,8%) asook tussen Carolina en
Belfast (59,5%, 40,5%).
’n Ooreenstemmende aanplantingscenario is ook in Gauteng bespeur, met
67,6% mielieaanplantings, 25,8% soja
bone, 2,7% sonneblom en ook hier was
min onbewerkte lande. Dit is interessant
dat daar ’n gelyke verdeling tussen mielies
en sojabone by Nigel en Heidelberg is.
NOORDWES
Die Noordwes provinsie was op 20 en 21
Januarie volgende op die agenda, Hierdie
gebied vertoon vanjaar goed en die noor06

LANDBOUKUNDIG
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LANDBOUKUNDIG
4 | Senwes Grainlink planttoer

delike dele rondom Ventersdorp en Koster
lyk baie mooi. In die Lichtenburg omgewing
is daar ook goeie aanplantings, hoewel
hierdie gebied meer neig na sonneblomaanplantings, met aanplantings wat steeds
plaasvind.
In die area vanaf Sannieshof tot Ottosdal
lyk lande ook goed. Die mielies hier was
alreeds sowat kniehoogte en die stand is
goed. Vergeling kom wel voor, maar kan
met topbemesting en sonlig herstel word.
Die gebied tussen Ottosdal en Hartbees
fontein was teleurstellend met verskeie
lande wat onbewerk en vuil was.
Die Noordwes het volgens die opname
62,8% mielies, 15,5% sonneblom en 7,5%
sojabone geplant met 14,2% onbewerkte
of gedeeltelik onbewerkte lande. Tussen
Klerksdorp en Wolmaransstad was 100%
mielies merkbaar met ’n goeie verdeling
tussen mielies en sonneblom tussen
Sannieshof en Delareyville (55,2%:41,4%),
asook tussen Delareyville en Ottosdal
(44,7%:31,9%).
VRYSTAAT
Die Vrystaat is op 22 en 23 Januarie besoek en vertoon hierdie jaar goed aange
sien die lande hier meestal betyds bewerk
is en plante is gesond. ’n Observasie was
dat die ouer mielies heelwat beter as die
jonger mielies vertoon, met die jongeres wat
oor die algemeen geel is met loging wat
voorkom. Die gebied tussen Kroonstad en
Welkom lyk hierdie jaar veral mooi. Dit is
goed om te sien dat die suidelike dele van
die roete (rondom Bultfontein) heelwat meer
aanplantings as laas jaar het, hoewel hier
die plante steeds baie water nodig het voor
‘n oes kan realiseer.
Daar is min sonneblom waargeneem en
die later aanplantings kan waarskynlik meer
sonneblom wees.
Die Vrystaat se mielie-aanplantings was
ten tye van die toer op 70%, sojabone op
7,4% en sonneblom op 5,1%, met 17,5%
onbewerkte of gedeeltelik onbewerkte
lande.
*Hierdie is die voorlopige stand van sake in
lande in dié gebiede en sal weer tydens ’n
latere toer bestudeer word.
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#BreekNuweGrond

VOORSEISOEN
STROPERINSPEKSIE
STROPER-INSPEKSIE

Maart – Mei 2020

R7 216,25
BTW ingesluit

10% KORTING
OP ONDERDELE WAT
VOORTVLOEI UIT INSPEKSIE

INDIEN DEUR SENWES EQUIPMENT
WERKSWINKEL GEÏNSTALLEER.

ADDISIONELE
3% KORTING

Aankope van
R5 000 – R20 000

ADDISIONELE
5% KORTING

Aankope van
R20 001 – R40 000

Kry gemoedsrus
voor strooptyd! Kontak
Senwes Equipment betyds
vir ’n stroperinspeksie.

Terme en voorwaardes geld

SLEGS VIR AANKOPE OOR SENWES EQUIPMENT ONDERDELETOONBANK.

1 jaar waarborg op alle John Deere onderdele wat deur
’n Senwes Equipment werkswinkel geïnstalleer is.
Met ons veelsydige produk- en diensaanbod en as
eksklusiewe handelaar van John Deere en alternatiewe
toerusting, verseker Senwes Equipment jou toegang tot
die nuutste ontwikkelings en vergemaklik jou besluite.

Inspeksie dek 400 punte
op jou stroper en kan op jou
plaas of by ’n Senwes Equipment
werkswinkel gedoen word.
Stropertafelinspeksie is
ingesluit by die prys.

equipment

KONTAK JOU NAASTE WERKSWINKEL OF ONDERDELETAK VIR MEER BESONDERHEDE

NUUS

Kom kuier saam met
Senwes by Nampo 2020
Die Nampo Oesdag, een van die grootste landbou-uitstallings in die Suidelike Halfrond,
vind vanjaar vanaf 12 tot 15 Mei 2020 op Nampo Park naby Bothaville plaas. Die Senwes
groep is soos gewoonlik teenwoordig en daar is verskeie plekke op die terrein waar jy
stalletjies en bedrywighede van die groep sal kan besoek.
Sanmarie Schlebusch
Senwes Bestuurder: Digitale
Bemarking
SENWES EQUIPMENT

S

enwes Equipment bied vanjaar ’n
uiteenlopende reeks produkte
tydens die Nampo Oesdag
aan met uitstallings deur John Deere,
Staalmeester, JCB en Falcon Equipment,
SENWES SE INTEGRASIE
SILOSTALLETJIE
Besoek Senwes se Integrasie Silostalletjie
in die baie bedrywige Namposaal vir
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meer inligting aangaande oplossings wat
Senwes se bedrywe vir ’n produsent bied.
NASIE IN GESPREK
Kom kuier ook saam met Nasie in Gesprek
in die Donkerhoeksaal, waar denkleiers uit
verskillende bedrywe ’n aantal kwessies in
die landboubedryf gaan bespreek.

SENWES KAALVOET-KINDERPARKIE
Hierdie parkie is ’n veilige area met ge
noeg koelte en lekker aktiwiteite vir die
kinders wat saam kom Nampo Park toe.
Dit verseker nie alleen vir die kinders ’n
pretgevulde dag nie, maar ouers kan hul
kinders met gemoedsrus daar laat terwyl
hulle die stalletjies besoek.

HINTERLAND
Besoek Hinterland, Senwes se kleinhandelvennoot, in die Hinterlandsaal waar
gehalte ammunisie en wapens, sowel as
’n verskeidenheid produkte gemik op die
buitelewe ten toon gestel word.

SENWES SKOONMAAKSPAN
Maak seker dat jy jou motor se toeter druk
vir die Senwes Skoonmaakspan wanneer
jy by Nampo Park aankom. Hulle sorg
elke dag dat die pad langsaan rommelvry
gehou word.
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SENWES OP NAMPO PARK
Nasie in Gesprek
Hinterland
Senwes se Integrasie Silostalletjie
Senwes Equipment
Senwes Kaalvoet-Kinderparkie
Senwes skoonmaakspan
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Die Senwes Groep
van Maatskappye bied
iets vir almal tydens
die 2020 NAMPO OESDAG:
NASIE IN GESPREK

Die Donkerhoeksaal is die plek om te kom luister na denkleiers uit
verskillende bedrywe se persepsies oor ’n verskeidenheid onderwerpe.

SENWES EQUIPMENT

Besoek die stalletjies van John Deere, Staalmeester,
JCB en Falcon Equipment.

SENWES INTEGRASIE SILOSTALLETJIE

Vind hier meer uit oor al die dienste en produkte wat Senwes Grainlink,
Senwes Credit, Certisure, Bastion, Grainovation en Tradevantage bied.

HINTERLAND

Die Hinterland-uitstalling is gelaai met produkte gemik op
wapenentoesiaste en die buitelewe.

SENWES KAALVOET-KINDERPARKIE

’n Veilige area waar kinders heerlik kan speel terwyl
hul ouers Nampo Park platloop.

SENWES SKOONMAAKSPAN

Senwes het ’n span wat daagliks sorg dat die pad
langs Nampo Park rommelvry is.

#BreekNuweGrond

12-15 Mei 2020

NUUS

Agricultural Development
Agency (AGDA) launched
The Agricultural Development Agency (AGDA) officially launched on Tuesday, 18
February 2020, as part of the Africa Agri Tech conference which took place at the Sun
Arena at Times Square in Pretoria.
 Kefiloe Manthata
Senwes Journalist

T

he launch of the Agricultural
Development Agency (AGDA) was
a monumental moment for the agricultural community. Several key role players in the agricultural sector collaborated
to birth what could be a game-changer in
the way that government and the private
sector work together to elevate South
African agriculture to compete with the
rest of the world.
Champions of the initiative, including
Roelf Meyer, In Transformation leader,
Kallie Schoeman, producer and businessman, Rudi Dicks, head of the project
management office in the presidency,
Leona Archery, AGDA interim CEO, Nick
Serfontein, chairman of the Sernick Group
and Malcom Ferguson, associate in the In
Transformation initiative, delivered keynote
addresses at the launch.

“

“I think this has been a dream for many
of us. We expressed the desire to come
forward and support the idea of establi
shing something that could actually take
care of the need to bring more producers
into the agricultural space,” said Roelf
Meyer, one of the head runners of the
initiative, in his address to the audience
attending the launch. Meyer also reitera
ted that while this initiative will work handin-hand with government, it remains a
private initiative.
Minister of Agriculture, Thoko Didiza,
expressed great optimism and assured
AGDA full government support through
a pre-recorded video message that was
played to the audience at the launch. “This
initiative follows a call that was made by
the president in 2018 for the private sector to work together with government to
resolve agricultural and land reform issues
that our country faces today.”
She added that government appreciates that this agency will join other orga

nised agriculture structures to mobilise
resources for the betterment of the sector.
The minister recognised the work that
Senwes and other companies do to assist
farmers in building their business, but also
acknowledged that the commencement
of the Agricultural Development Agency
would be pivotal in bringing about necessary changes in the sector.
One of the main takeaways from the
launching of the agency is that it plans to
operate as a body that holds government
accountable for the implementation of the
many policies that exist in relation to agricultural land reform and other pressing
matters.
Leona Archery will lead AGDA as
acting CEO. She emphasised that the
main driver for the success of the agency
will be partnerships. They plan to partner
with government, agri-businesses, producers and the financial sector to establish a foundation that can catapult South
African agriculture to greater heights.

Initiative could be a game-changer for
South African agricultural community.

”
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PRODUSENTFOKUS

’n Boer maak ’n plan

Die belangrikheid van ’n strategie en
die basiese elemente daarvan
Senwes Scenario het by Senwes produsent AC van Wyk van ACH Boerdery in die
Bultfontein omgewing gaan kuier om bietjie meer uit te vind oor hoe strategie deel van
die groot vyf in landbou vorm. ’n Boer maak altyd ’n plan, so ‘n strategie is basies die
uitbreiding van daardie planne.
 Aubrey Kruger
Senwes Senior Joernalis

leef in ’n dinamiese omgewing,
 Dit moet gebalanseerd wees.

I

Rakende balans moet daar nie te veel of
te min van iets wees nie, dit moet in pas
met die omgewing en die eise van die tyd
wees.
Dis belangrik dat jy moet weet wat ’n
swak strategie kan wees. Situasies wat dit
kan voorstel, sluit in:
 Om net te doen wat ander doen kan ’n
swak strategie wees.
 Om te doen wat ons nog altyd gedoen
het, is ook ’n swak strategie.

SUKSES AS ’N DEEL VAN STRATEGIE
Dink bietjie daaroor: Indien jy nie mooi
gedink het oor hoe jy by jou einddoel gaan
uitkom nie, is my vraag: Hoe gaan jy dan
daar uitkom?

Onthou! Al bly jou einddoelwitte dieselfde,
gaan die pad wat jy moet neem aangepas
moet word – hierin lê waarskynlik die kuns
van ’n strategie.

WAAROM IS ’N STRATEGIE NODIG?
ndien ’n produsent ’n einddoel en
roeping voor oë het, kan jy die uitdagings te bowe kom met ’n goeie
strategie en ’n spesifieke plan. ’n
Goeie en weldeurdagte strategie speel
’n onmisbare rol en is goud werd. Elke
mens of besigheid het tog ’n mikpunt of
doelwit en op ’n hoër vlak kan mens van
’n roeping praat.

DEFINISIE VAN STRATEGIE
Strategie kan eerstens gedefinieer word
as ’n doelstelling en aksies en stappe
wat geneem word om hierdie doelwitte
te bereik. Hulpbronne tot jou beskikking
moet ook optimaal aangewend word.
Om ’n goeie strategie verder te defi
nieer, kan die eienskappe van ’n goeie
strategie bepaal word:
 ’n Strategie moet dinamies wees,
 Dit moet jou in die rigting van jou doelwit neem,
 Dit moet aanpasbaar wees want ons

12

KOMMUNIKASIE
Kommunikasie van jou strategie met sleutelpersoneellede, ander personeellede
asook ander instansies vorm alles deel
van jou boerdery en skep ’n positiewe en
gemeenskaplike energie van waarheen
ons op pad is. Dit sluit aan by bestuurs
waardes soos beleid, integriteit, goeie
kommunikasie asook diens aan die breër
gemeenskap, wat kollektief saamwerk.
MONITERING
Ná kommunikasie volg gereelde monite
ring en toepassing binne ’n vinnig veran-
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derende wêreld. Dink byvoorbeeld nou
reeds oor wat jy oor maande van nou af
gaan bemark. Ons weet dalk nie wat die
prys en opbrengs gaan wees nie, maar
het ’n redelike idee wat koste per hektaar
sal wees.
Die skilderdoek is skoon - met die kombinasie van opbrengs en prys wil ons ’n
sekere rendement hê en daarom werk ons
na langtermyngemiddelde, kyk na wêreldvoorrade en plaaslike omstandighede.

“

Ons produsente is baie keer
geneig om reaktiewe bestuur of
skadebeperking toe te pas.

”

PRODUSENTFOKUS
OORWEGINGS TYDENS MONITERING
VAN ’N STRATEGIE
Dit moet beklemtoon word dat strategie
nie slegs monetêre en materiële oorwegings moet insluit nie, omdat selfverwesenliking en roeping ook van belang is.
Goeie waardegroei is die maatstaf van ’n
goeie strategie. Groei en netto waarde is
die opperste toets van sukses en volhoubaarheid.
DOKUMENTERING
’n Wetenskaplike aanslag met doelwitdatums leer jou hoe jy dink. Hierin is
kontinuïteite vasgevang met baie lesse,
positiewe aspekte, gevaarligte en aan
sporings. Dit alles vorm ‘n patroon waarmee jy gemaklik is en dit moet lewendig
en dinamies gehou word.

Fokusareas binne ‘n strategie
INDIEPTE KENNIS EN KONTEKS
Strategie kan ’n wye konteks beskryf - dit
kan van ’n mielieseisoen strek tot ’n vyf- of
tienjaarplan tot loopbaandoelwitte - in alle
gevalle speel inligting en kennis egter ’n
groot rol. “Ons kan nooit alles weet nie.
Hoe meer jy analisties dink, hoe meer
kennis jy bymekaarmaak, hoe meer effektief en suksesvol gaan jy wees in die formulering van jou strategie.”
PROAKTIEWE OPTREDE
Pas proaktiewe bestuur toe. Begin eers
met die einddoel in gedagte. Bepaal
waarvoor jy die strategie ontwerp en of dit
aanpasbaar moet wees.
“Ons produsente is baie keer geneig
om reaktiewe bestuur of skadebeperking
toe te pas. Dit gebeur gewoonlik wanneer
ons onder druk is as daar min tyd is – dan
hanteer ons krisisse en dit wat dringend
is. Die uiteinde hiervan is dat ons dit wat
belangrik is, verwaarloos. Maak dus tyd
vir ’n strategie, tree proaktief op en volg ’n
analitiese benadering.
FINANSIËLE DOELWITTE
Almal verstaan kapitalisme en die ekono
mie. Die ekonomie het, soos die natuur,
basiese wette en dit moet in jou strategie
ingebou word sodat jy die impak daarvan
14
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Senwes produsent AC van Wyk van ACH
Boerdery wat geleë is in die Bultfontein
omgewing.

PRODUSENTFOKUS
13 | ’n Boer maak ’n plan

teen die oortoepassing en misbruik van tegno
logie – “Jy moet voor op die wa wees maar nie
voor van die wa af val nie".

verstaan. “Wanneer jy die regte
strategie volg, maak dit soveel
ander deure vir jou oop wat dan
kan oorspoel tot bemagtiging van
mense en ’n positiewe effek op
die omgewing. Wanneer ’n land se
ekonomie wen, wen almal. Wanneer
’n boerdery se ekonomie wen, kan almal
soveel meer daarby baat.”
VENNOOTSKAPPE IN LANDBOU
Besef dat ons verseker nie alleen in die wêreld is nie. Ons het
mekaar nodig en moet verseker dat goeie energie uit ’n kollektiewe poging genereer word. Daar is baie voorbeelde van goeie
aksies wat voorspruit uit vennootskappe tussen boerderye, tussen
personeellede asook vennootskappe tussen buite-instansies soos
georganiseerde landbou.
TEGNOLOGIE
Daar is ’n golf van tegnologie wat oor die wêreld spoel en wat
boerdery insluit. ’n Mens moet die goeie daaruit neem want dit
speel ’n groterwordende rol. Kyk byvoorbeeld na WhatsApp - ons
almal gebruik dit en dit kos ons niks. Ons moet egter ook waarsku

EX

CIT

ING

MENTORSKAP VAN JONG
PRODUSENTE
Elke produsent en boerdery skep ’n organisa
toriese kultuur, bewustelik of onbewustelik. Dit
word geskep deur die integriteit waarmee jy met
almal omgaan en kan die basis van mentorskap vorm.
“Jy kan ’n lyn tussen die beginnerboere trek, die wat weet
waarheen hulle op pad is, en die wat glad nie gedink het oor
waarheen hulle wil gaan nie en bloot net doen. Toe ek begin
boer het, het ek reeds gedink oor die roetes wat ek kan volg.
’n Klein besluit vandag kan jou oor 10 jaar op heeltemal ’n
ander plek laat.”
ONTWERP ’N STRATEGIE
MET PASSIE EN TYD
Dit is belangrik om ’n passie vir besigheid te hê en te doen
wat jou opgewonde maak. Raymond Ackerman het gesê:
Vergeet van geld maak en doen net waarvan jy hou. Strategie
is soveel makliker as jy doen waarvan jy hou en jy oortuig is
van dit wat jy doen.
Dink baie ernstig oor jou besigheid. Dit was Albert Einstein
wat gesê het: “The significant problems we face cannot be
solved by the same level of thinking that created them.” Jy het
dus nodig om op ‘n nuwe vlak te dink om ‘n skerper strategie te hê. Daai buitengewone dinksessie het nog altyd goeie
resultate gelewer. Plot jou loopbaan, een ding op ‘n slag, en
stukkie vir stukkie word dit deel van jou strategie.
BLY POSITIEF IN JOU STRATEGIE
AS DIE GETY DRAAI
Die weer vandag is een groot risiko - jy kan soveel dinge reg
doen en jou strategie kan uitstekend wees, maar dit is die
weer wat die laaste sê het. Jou strategie moet egter beter
wees - jy moet 'n risikoprofiel hê wat alle aspekte insluit, insluitend jou ouderdom en jou aptyt vir risiko.
SLOT
Foute wat begaan word is om blindelings net te doen, versuim
om ’n goeie strategie te ontwerp en om baie moeite en tyd in
’n strategie te plaas en dit nie aan te pas wanneer die doelpale skuif nie. Dink waarheen jy wil gaan en watter einddoelwit
vir jou aanvaarbaar sal wees. Deur jou loopbaan te beplan, sal
die stappe wat jy vandag moet neem, bepaal word.
Indien strategie jou bang maak, kry net ’n goeie plan op
die tafel. Begin met wat nodig is en wat belangrik is. Wyk af
van jou gewone roetine en besluit watter skuif jou nader gaan
bring aan waar jy wil wees.
Kyk die video van AC van Wyk deur die skakel
http://senwes.co/ACvanWyk te besoek of die QR-kode
te skandeer.
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Jou trots

ons passie

JOU FAMILIE

A25605/SS

JOU PLAAS

JOU DROOM
Kom ons gesels ...
@Bayer4Crops
@DEKALBSA
Bayer (Edms) Bpk. Reg. Nr. 1968/011192/07
Wrenchweg 27, Isando, 1601.
Posbus 143, Isando, 1600.
Tel: +27 11 921 5002
www.cropscience.bayer.co.za
www.bayer.co.za

Ons weet boerdery is nie net ’n werk nie. Dis ’n leefstyl. Dis hoekom ons

daar is. Met ons passie vir innovasie, geanker in navorsing en ontwikkeling,
gerugsteun deur die raad van kundiges en ondersteun deur volgehoue

vennootskappe, bly ons streef na ’n beter toekoms vir ons land en vir jou,

die boer. Om die nasie te rugsteun het jy ’n vennoot nodig wat agter jóú staan
elke oomblik van die dag. Maak Bayer daardie vennoot in jou besigheid.

Jou trots is ons passie.

NUUS

Droogtehulp bring
verligting in Noord-Kaap
Gedurende Desember 2019 het Senwes saam met sy vennote en borge twee droogte
hulpprojekte van stapel gestuur, wat gehelp het om die dringende nood in sekere dele
van die Noord-Kaap te verlig.
 Sanmarie Schlebusch
Bestuurder: Verkope en Digitale
Bemarking
Aubrey Kruger
Senwes Senior Joernalis

WINTON, VAN ZYLSRUS EN SEVERN

D

ie eerste projek was by Winton,
Van Zylsrus en Severn. ’n Totaal
van 152 boere is deur hierdie inisiatief gehelp.
Die aflewering van voer het oor twee
dae gestrek, met Winton wat op 6 Desem
ber 1 200 sakke geelmielies van twee
trokke ontvang het. Die dag daarna het
Van Zylsrus en Severn ook twee trokke
witmielies ontvang, een trok het 600 sakke
witmielies by Van Zylsrus afgelewer en
een trok met ook 600 sakke witmielies, het
by Severn afgelaai.
Die mielies is by die Senwes Grainlink
silo in Viljoenskroon gelaai, voor die roete
van digby die 600 km aangepak is.

’n Totaal van 128 ton mielies is
geskenk, wat nie sou gerealiseer het
sonder die borge wat gehelp het om dit
so ’n sukses te maak nie, naamlik KLK
Degesch, Klerkscale, CSS, Grainovation,
Senwes Grainlink, Senwes Credit asook
West Africa Carriers, wat korting gegee
het op die trokke.
CALVINIA
Tydens die tweede projek wat in
Desember geloods is, is 30 ton losmaat
geelmielies by Calvinia afgelewer om die
produsente daar by te staan. Dié trok
het betyds vir die Kersseisoen op 13
Desember afgelewer.
’n Aantal borge, naamlik JCB, Trade
vantage, PC Palace, Bastion, mnr. J van
Zyl, Beyers en Rautenbach Inc, asook
Senwes Equipment het dié skenking
moontlik gemaak. Die betrokke mielies
is by Hartswater silo gelaai, waarna die
roete van bykans 800 km na Calvinia
aangepak is.

Dankbare Noord-Kaap produsente tydens
die aflewering van die mielieskenking.
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Die produsente en boereverenigings
het die skenkings met groot dankbaarheid
in ontvangs geneem en baie het nie woorde gehad nie. Een produsent het gesê:
“Julle weet nie wat dit vir ons beteken nie.
Dit kan ons net so bietjie verder neem.”
Bedryfsbestuurder by Senwes
Grainlink, Johann Roux, het die hoop uitgespreek dat die skenkings ’n bietjie lig
aan die einde van die tonnel sal bring.
• Die Senwes Groep bedank weereens
al die vennote en borge wat tot dusver
skenkings help fasiliteer het.
Indien jy betrokke wil raak by dié projek
of by Senwes aansluit, kontak vir
Sanmarie Schlebusch by 018 464
7327 of 072 323 7592, of stuur ’n
e-pos aan sanmarie.schlebusch@
senwes.co.za.

Kyk die video’s van die projekte
deur die skakel http://senwes.co/
Droogtehulpuitreik te besoek of
die QR-kode te skandeer.

LANDBOUKUNDIG

13,8 mm

Laagste reënval in die
voorseisoen in 104 jaar
Die afgelope 2019/2020 voorseisoen in Suid-Afrikaanse
landbou se somerreënvalgebied, was die droogste in
104 jaar. Dit is volgens reënvalstatistiek wat deur 27
weerstasies in die somerreënvalgebied verskaf is, wat data
sedert die 1915/1916-seisoen versamel.
 Aubrey Kruger
Senwes Senior Joernalis

S

enwes senior graananalis,
Thys Grobbelaar, vertel dat die
2019/2020 voorseisoendata
vanaf 1 Mei tot 31 Oktober 2019
die ou droogterekords verpletter het met
’n gemiddelde reënval van slegs 13,8 mm.
Dis die laagste ooit en 103,6 mm laer as
die 104-jaar gemiddeld (117,4 mm). Dit het
ook die 86-jarige rekord en vorige laagste
voorseisoenreënval gedurende dié tydperk
van 35,2 mm in 1933/34 oortref.
Dié weerstasies se hoogste reënvalsyfers in die tydperk was skokkend laag,
met Wonderfontein met ’n skamele 50,5
mm heel bo-aan die lys, gevolg deur
Middelburg met 39,9 mm, Piet Retief met
36,7 mm en Ermelo met 30,1 mm.
Aan die onderpunt het Potchefstroom
die laagste reënval ontvang met slegs
0,4 mm, gevolg deur Bloemhof (1,4 mm),
Ventersdorp (2,9 mm), Delareyville (3,0
mm), Schweizer-Reneke (4,7 mm) en
Klerksdorp (4,8 mm) oor die tydperk.
Grobbelaar het verder genoem dat
hoewel rekordreënval in April 2019 aangeteken is, en dit baie gehelp het, sit die
gronde wat nie die vermoë het om vog op
te gaar nie, met ’n dilemma. Van die 118
mm gemiddelde reënval in April 2019, het
ons niks meer oor nie.

Wat hierdie data verder uniek maak, is
dat die laaste dekade in die somerreën
valstreek (2010’s) drie van die top 15
droogste voorseisoene sedert 1915 insluit,
met 13,8 mm in 2019/2020, 51,2 mm in
2014/2015 en 57,4 mm in 2011/2012.
Tydens vier van hierdie jare was die reënval laer as die gemiddeld en drie jare was
dit net bo die gemiddeld.
Met drie van die droogste voorseisoene
in die 2010’s, het die 1970’s, 1980’s en
1990’s geen van die 15 ergste voorseisoendroogtes gesien nie, die 1930’s het vier
van die laagste 15 ingesluit met 35,2 mm
(1933/34), 45,8 mm (1937/38), 49,1 mm
(1930/31) en 56 mm (1935/36). Anders
as nou, het die 1930’s wel ’n uitskieter nat
voorseisoen beleef met 181,5 mm (1934/35)
en 179,6 mm (1939/40).
Die 2010’s is die eerste dekade waar
daar geen uitskieter nat voorseisoene was
nie - die laaste 22 jaar, wat slegs twee
baie nat voorseisoene beleef het, met die
199,0 mm van 1997/1998 en 212,0 mm van
2007/2008.
Om sake in perspektief te stel - in teenstelling met die droogste voorseisoene,
was die natste voorseisoene volgens die
statistiek as volg: ❶ 323,2 mm (1957/58),
❷ 265,9 mm (1943/44), ❸ 245,1 mm
(1918/19), ❹ 228,0 mm (1987/88), ❺ 224,7
mm (1929/30), ❻ 212,3 mm (2007/08),
❼ 207,8 mm (1979/80), ❽ 213,0 mm
(1944/45), ❾ 199,0 mm (1997/1998) en ❿

IMPLIKASIES VAN ’N REKORD
DROË PERIODE OPGEVOLG
DEUR ’N BOGEMIDDELDE
NAT PERIODE
Senwes Scenario het by Senior
Graananalis, Thys Grobbelaar uitgevind
wat die uiterste droë periode van Mei
tot Oktober 2019 en die bogemiddelde
nat periode daarna (November 2019 tot
Januarie 2020) vir produsente en die
mark beteken.
Uit hierdie ontleding van die reënvaldata van die afgelope 104 jaar, is dit
duidelik dat die reënval in die sentrale
gedeelte van die somerreënvalgebied
op ’n seisoenale basis nie verminder
het nie. Dit blyk dat daar wel ’n verskui
wing van die reënval is na later in die
seisoen. Veral die Augustus, September
en Oktober reënval is die afgelope aantal jare minder en die Januarie tot April
reënval meer.
Dit het ’n paar implikasies vir
produsente. Droëlandkoring floreer
nie onder dié omstandighede nie,
omdat goeie lentereëns goeie koring
oeste verseker en die lentereën
kom nie meer so geredelik voor nie.
Koringaanplantings in die sentrale
somerreënvalgebied het om hiérdie
rede drasties afgeneem.
Tweedens het die beskikbare plantvenster vir gewasse soos mielies en
sojabone verkort, wat groot eise aan die
produsent stel om wel gedurende die
optimale planttyd te kan plant. Verdere
kenmerkende van die reënval die afgelope paar seisoene is die groot variasies wat voorkom namate rekord lae
reënvalperiodes afgewissel word met
rekord hoë reënvalperiodes. Gevolglik is
grondvogbestuur van kardinale belang
vir die gewasprodusent.
194,7 mm (1988/89).
Maar wat leer ons hieruit? Dat ons
veggees moet openbaar, mekaar moet
bystaan en nie moed opgee nie. Ons moet
aanhou bid vir reën. Reën bring nie slegs
verligting nie, maar daarmee saam ook
moed.
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Tema: Oestyd

LANDBOUKUNDIG

Senwes Equipment
reg vir winter en stroop

Ons is midde-in herfs en die winterkoue en strooptyd lê vir ons en wag. Dit is nou die tyd
om seker te maak dat jy sonder enige probleme hooi of kuilvoer sal kan maak en dat jou
stroper jou nie in die middel van stroopseisoen in die steek laat nie. Senwes Equipment se
inspeksieprogram bied vir jou oplossings vir byna al jou plaastoerusting.

 Jacques Pretorius
Senwes Equipment: Bestuurder
Meganiese Dienste

S

enwes Equipment is jou een
stopoplossing vir al jou toerus
ting en boerderybenodigdhede.
Daarby kan jy enige tyd op
enige Senwes Equipment werkswinkelspan
se knoppie druk vir uitstekende diens.
Senwes Equipment bied ’n inspeksieprogram op byna al jou plaastoerusting,
asook insette en oplossings vir alles wat jy
sou benodig om hierdie winter moeiteloos
en sakpas in te gaan. Jou kerwer, baler,
trekker, stroper en stropertafels sal alles
nagegaan word in terme van hierdie program.

18

Wat die kuilvoerkerwers
betref, het Senwes ’n program
met ongeveer 300 punte waarvolgens die
kerwers nagegaan word om ’n sorglose
snyseisoen vir jou te verseker. Die kop,
laers en lemme, invoermeganisme pitverwerker, geute en innokulantbyvoegings,
asook die totale toestand van die masjien
is deel van die inspeksieprogram.
Ons kan ook ’n inspeksie op jou stroper
doen om proaktief seker te maak dat alles
in orde is vir die stroopseisoen.
Ons kan jou daarby ook bystaan met
al jou presisiebehoeftes. Onder meer die
laai van kaarte, prosessering van inligting
en om te verseker dat jou JD-linkstelsel
reg werk en geaktiveer is om die foute
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wat mag opduik, betyds hok te slaan en
onnodige koste te vermy.
Die Senwes Equipment werkswinkelspan is oorgehaal en reg vir die nuwe
jaar en al sy uitdagings. Ons strategie is
steeds om die beste diens in die totale
landbousektor te lewer en om aan te hou
om ons span aan te vul met die beste tegnici ten einde jou as gewaardeerde klant,
na die beste van ons vermoë te diens en
altyd op bystand te wees, 24 uur per dag.
Skakel gerus enige van jou Senwes
Equipment werkswinkels of ons presisiehulplyn by 018 464 7550.

LANDBOUKUNDIG

Alternatiewe

voerbronne vir herkouers
Voer is die grootste enkele koste in beesproduksiestelsels en alternatiewe en goedkoper
voer is dus altyd 'n oorweging. Daar is verskillende roumateriale wat in herkouervoer
ingesluit kan word en daar is nie noodwendig enige spesiale aspekte wat oorweeg moet
word nie.
 Dr Kobus Swart
Dieregesondheidspesialis

W

at belangrik is, is watter
voedingstowwe die spesifieke
produk vir die herkouer kan
verskaf. Beesproduksiestelsels is gewoonlik afhanklik van ruvoere as die basis van
die voerprogram. Vir optimum produksie
moet ruvoere egter met energie en/of
proteïene aangevul word om aan die
diere se produksiebehoefte te voldoen.
Verskillende alternatiewe byprodukte is
deesdae teen relatief lae koste beskikbaar, wat as alternatiewe voer gebruik kan
word.
Diere kan nie die voedingswaarde
van ‘n voer benut indien die voer nie
ingeneem word nie. Gevolglik is vrywillige voerinname van die uiterste belang.
Daar is nie ‘n enkele maatstaf wat die
voerinname kan voorspel nie, maar daar
is inherente eienskappe van voere wat
die vrywillige voerinname beperk. Die
droëmateriaalinname van voer word
direk deur die verteerbaarheid van die
voer bepaal, wat weer ‘n funksie van ‘n
gebalanseerde voer is. Herkouers het ook
‘n behoefte aan effektiewe vesel om oor
die lang termyn ‘n gesonde verteringskanaal en -funksie te kan handhaaf. Grane
is laag in veselinhoud, terwyl weiding,
hooi, kuilvoer en sekere byprodukte ‘n
hoë veselinhoud het. Gewoonlik sal ‘n dier

20

voer vreet totdat die rumen gevul is en
veselryke voer vul die rumen vinnig. Om
hierdie rede het die veselinhoud van voer
‘n direkte verband met die droëmateriaal
inname van voere. Sekere voere mag ook
‘n mineraal en/of proteïentekort of wanbalans hê, wat maklik met voerkonsentrate
reggestel kan word.
RUMENANATOMIE
Om die maksimum vertering van voere en
dus produktiwiteit van ‘n produksiestelsel
te bereik, is dit kernbelangrik om die
funksionering van die rumen met die
ingewikkelde simbiotiese verhouding tussen rumenmikrobes en die herkouer self,
te verstaan. Om van alternatiewe voere
gebruik te kan maak, is dit nodig om
verstaan hoe die rumenstruktuur en die
rumen mikrobepopulasie saamwerk.
Herkouers het een maag wat in vier
dele verdeel is, naamlik die rumen, retikulum, omasum en abomasum. Die rumen
en retikulum is waar die meeste vertering
of fermentasie en voedingstofabsorbsie
plaasvind. Die rumen het self ‘n vloeistoffase, ‘n rumenmat wat op die vloeistof dryf
en herkou stimuleer, asook ‘n gasfase wat
bo die rumenmat versamel. Spierpilare
in die rumenwand verdeel die rumen in
sakke en hierdie spiere is vir die sametrekking of beweging van die rumenwand
verantwoordelik. Hierdie sametrekking
verseker dat die rumeninhoud met die
mikrobes vermeng word en ook dat ver-

SENWES SCENARIO | HERFS • AUTUMN 2020

dere herkou plaasvind. Die rumenwand
is met klein vingeragtige papillae bedek,
wat die absorbsieoppervlakte seker tot
tienvoudig verhoog. Hierdie papillae vermeerder en verkort soos die voersamestelling verander. Net so verander die
mikrobesamestelling as die voerinhoud
verander. Dit moet in aanmerking geneem
word as nuwe/alternatiewe voere vir diere
gegee word.
RUMENMIKROBES
Die mikrobepopulasie word deur ‘n
kenmerkende ekologiese balans wat in
die rumen heers, gereguleer. Die temperatuur word deur die dier se homeotermiese metabolisme gereguleer, terwyl
die suurgehalte of pH grootliks deur die
verwydering van sure deur absorbsie
beheer word. Die pH bly relatief konstant
te midde daarvan dat daar gedurig groot
hoeveelhede suur in die rumen geproduseer word. Die osmotiese druk en ionise
konsentrasie word stabiel gehou, terwyl
eindprodukte en afvalprodukte effektief uit
die rumenomgewing verwyder word. Al
die faktore wat ‘n impak op die mikrobe
se omgewing maak, word streng beheer.
Die primêre rol van die rumen is om vesel
(sellulose en hemisellulose) te verteer.
Lignien, die derde komponent van vesel,
bly onverteerbaar maar speel ‘n belang
rike rol in die herkouproses.
Rumenbakterieë is hoofsaaklik anaero
bies (sonder suurstof), alhoewel ‘n paar
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spesies fakultatief (beide met en sonder
suurstof) is, wat die funksie vervul om
enige suurstof wat op die oppervlakte van
die rumen mag voorkom, te verwyder.
Die mikrobepopulasie, wat uit meer as
220 spesies mikrobes bestaan, vervul ‘n
verskeidenheid van verteringsfunksies.
Daar is amilolitiese mikrobes wat stysels
en suikers verteer, sellulolitiese bakterieë
wat vesel soos sellulose, hemisellulose
en pektien verteer en die wat organiese
sure en waterstof as energiebron benut.
Die bakterieë is hoogs afhanklik van
B-vitamines, ammoniak, koolstofdioksied
en vlugtige vetsure. Sekere bakterieë
produseer produkte wat die gasheerdier
benut, terwyl ander weer produkte produseer wat ander bakterieë benut. In wese
beteken dit dat as ‘n herkouer gevoer
word, dan word eintlik eers die mikrobes
en dan die dier gevoer.
Proteïene in die rumen word grootliks
opgeoffer om ammoniak (NH3) en aminosure in die hande te kry wat vir die
opbou van mikrobegroei en reproduksie
nodig is. Al die mikrobespesies is bestem
om gedurig uit die retikulo-rumen na die
omasum gewas te word. Hierdie mikrobes
word ‘n hoë-kwaliteit proteïenbron vir
die dier, wat as mikrobeproteïen bekend
staan. Slegs ‘n lae persentasie van die
voerproteïene, bekend as verbyvloei
proteïene, is vir die diere beskikbaar. Die
produksie en benutting van die proteïenfraksies by mikrobes is van koolhidraat
(energie)-beskikbaarheid afhanklik en is
die voedingstofbalans van die voer dus
bepalend. Die koolhidrate word in die
anaerobiese omgewing na vlugtige vetsure afgebreek. Die belangrikste vetsure
is propioonsuur, asynsuur en bottersuur
wat as energiebron vir die dier dien.
Gebruik die skakel http://senwes.
co/KobusSwartVoerbronne of
skandeer die QR-kode om die
volledige artikel te lees.
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Bewaringslandbou
'n Innoverende oplossing
vir aardverwarming

Bewaringslandbou word as ’n volhoubare landboumetode bepleit om grondgesondheid te
verbeter en oesopbrengste en voedselsekerheid te verhoog, terwyl insetkoste verlaag word.
 Yolandi Schoeman
Ekologiese Ingenieurswese:
Navorsingsinstituut

O

plossings vir bewaringslandbou
bied groeiende geleenthede vir
beleggers en ondernemings en
is tans in ’n groeifase, saam met ander
landbouverwante markgeleenthede soos
hernubare energie en presisieboerdery.
Die belangrikste markdrywers vir bewa
ringslandbou is klimaatsaanpassing en
waterrisikoverlaging. In Suid-Afrika, ’n land
wat gekenmerk word deur lae reënval,
beperkte landbougrond en ’n groot kleinboerderygemeenskap, is bewarings
landbou noodsaaklik. Waterskaarste is
wêreldwyd ’n groot bron van kommer, ook
in waterskaars Suid-Afrika. Boonop dra
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die wanbestuur van ons in Suid-Afrika se
gronde daartoe by dat waterafloop waardevolle grond daarmee saamneem.
Daarbenewens is twee derdes van die
lande in Afrika se grond reeds tot ’n mate
gedegradeer, wat in totaal ongeveer 485
miljoen Afrika-inwoners raak. Volgens
dr Aubrey Venter, ’n bekende in landboukringe en voormalige direkteur van
die destydse Transvaalse streek van die
Departement van Landbou, verloor SuidAfrika jaarliks ’n
 geskatte 300 miljoen ton
grond weens onvolhoubare landboupraktyke wat tot ernstige gronderosie lei. Dit is
gelykstaande aan 10 miljoen volgelaaide
30-ton vragmotors. In sommige gevalle is
hierdie verliese vier keer vinniger as wat
die geaffekteerde grond deur natuurlike
prosesse vervang kan word. Ongeveer
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twee miljoen hektaar gewasland op die
Suid-Afrikaanse Hoëveld is onderworpe
aan ernstige winderosie. Hierdie gronde
verloor tussen 20 ton per hektaar per jaar
en 60 ton per hektaar per jaar fynmateriaal
vanaf hul oppervlaktes, sowel as groot
volumes organiese materiaal en stikstof.
Sestig persent van SA gronde bevat reeds
baie lae organiese materiaal.
Die verlies van landbougrond deur
erosie bly uiters kommerwekkend, aange
sien slegs 13% van Suid-Afrika geskik is
vir gewasproduksie. Hiervan word slegs
3% as hoë potensiaal gewaslande bewerk.
Dit is ook kommerwekkend dat die land
se groot damme vinnig besig is om op te
slik as gevolg van gronderosie. Ons kan
nie voortgaan om nuwe damme te bou
nie – dit is buitengewoon duur en nie altyd
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Bewaringslandbou gewas-area (%)
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Figuur 1: Globale toename in bewaringslandbougewasarea tussen 2008/09 en 2015/16.
(MIR, 2018)
prakties nie.
Monique Barbut, uitvoerende sekretaris
van die Verenigde Nasies Konvensie, is
van mening dat indien die inwoners van
Afrika suid van die Sahara, insluitend SuidAfrikaners, grond- en waterbestuur op
slegs ’n kwart van die 300 miljoen hektaar
bestaande landbougrond kan verbeter,
kan voedsel- en veselproduksie van hier
die lande verhoog word met ’n ongelooflike 50%. Sy voer verder aan dat te veel
bewaringslandbou-ingestelde produsente
slegs een metode, soos geenbewerking,
gebruik om hul gronde te herstel en volhoubaar te boer. Hierdie boere moet ook
ander metodes implementeer om volhoubare landbou holisties te bevorder.
Wêreldwyd, sedert 2008/09, het
die landbougewasarea met ongeveer
68% toegeneem en sedert 2013/14 met
ongeveer 15% (Figuur 1). In 2015/16 het
bewaringslandbou ongeveer 180 miljoen
hektaar beslaan, of 12,5% van die totale
wêreldwye jaarlikse oesland. Die persentasie graanboere wat bewaringslandbou in
Suid-Afrika beoefen, is persentasiegewys
soos volg: Wes-Kaap (80%), KwazuluNatal (70%), Vrystaat, Noordwes en
Mpumalanga (maksimum 20% elk).
Daar bestaan ’n groot geleentheid
en behoefte om bewaringslandbou in
Suid-Afrika uit te brei. Slegs 15% tot 20%
van kommersiële graanboere en 5% van
kleinboere in Suid-Afrika het bewarings
landbou aangeneem (WWF 2018). Die
belangrikste groentegnologiegeleentheid
in bewaringslandbou sluit die plaaslike

vervaardiging en verkoop van bewarings
landboumasjinerie in, wat tans meestal
ingevoer word na Suid-Afrika. Die geraam
de beskikbare markgeleentheid vir be
waringslandboumasjinerie in Suid-Afrika
wissel tussen R136 miljoen tot R747 mil
joen. Adviesdiensverskaffers bied verdere
opkomende geleenthede in dekgewasse,
aangesien dit wêreldwyd ’n belangrike rol
in die produksie van droëlandgewasse
speel, veral in droë en semi-droë gebiede.
Inisiatiewe vir bewaringslandbou in
Suid-Afrika word suksesvol gedryf deur
plaaslike bewaringslandbouboerdery
groepe soos die “No-Till”-klub in KwazuluNatal, Bewaringslandbou Wes-Kaap en
die Ottosdal “No-Till”-klub in Noordwes.
Daar is ook ’n beduidende hoeveelheid
beleggings in bewaringslandbounavor
sing deur die Mielietrust, Graan SA, die
Landbounavorsingsraad (LNR) en verskeie
ander belanghebbendes.
Die positiewe omgewingsimpak van
bewaringslandbou kan nie geïgnoreer
word nie. Die koolstofbepaling van verminderde bewerking op 20% van SA se
bewerkte landbougebiede is ongeveer
1,2 miljoen ton CO2e (WWF 2018). As
daar bewys kan word dat bewarings
landboupraktyke ’n beduidende hoeveel
heid koolstof kan sekwestreer, kan dit
die saak vir boere versterk om tot meer
volhoubare praktyke om te skakel, aangesien geleenthede soos die kompensasie van koolstofkrediete ontstaan. Die
Departement van Landbou, Bosbou en
Visserye (DAFF) het in 2017 ’n konsep

beleid vir bewaringslandbou vrygestel
wat beleidsteunmaatreëls identifiseer om
die aanneming van bewaringslandbou te
bevorder, insluitend finansiële aanspo
rings. Twee onlangse innoverende finansieringsinstrumente het ook die potensiaal
om die aanneming van bewaringslandbou
in Suid-Afrika te ondersteun. Die SuidAfrikaanse Bankwese Assosiasie (BASA)
en sy kommersiële banklede werk saam
met DAFF aan ’n gemengde finansierings
instrument wat die bevordering van natuur
like hulpbronbestuur insluit. ’n Kredietlyn
van die Europese Beleggingsbank aan die
Land Bank wat onlangs goedgekeur is,
bevat ’n gedeelte krediet wat vir klimaats
intelligente landbou geoormerk is.
’n Gesamentlike poging moet aangewend word om die huidige beperkinge
vir bewaringslandbou in Suid-Afrika aan
te spreek. ’n Gebrek aan kennis rakende
die belangrikheid van die implementering
van al drie die aspekte van bewarings
landbou, naamlik minimum grondversteu
ring, permanente grondbedekking, en
wisselverbouing moet aangespreek word.
Die gebrek aan geskikte masjinerie vir
plaaslike toestande (bv. klipperige grond),
’n vertraging tussen belegging en die
realisering van finansiële opbrengste
deur verbeterde opbrengste (relatief lang
opbrengs op belegging van ongeveer
6 jaar), sowel as die hoë kapitaalkoste
benodig vir toerusting en ’n nie-ondersteunende beleidsomgewing, moet ook
aangespreek word.
Die bereiking van voedselsekerheid bly
sentraal in verskeie nasionale en streeks
programme en -beleide in Suider-Afrika.
Bewaringslandbou is ’n innoverende
manier om landbou-ekosisteme te be
stuur om hoër, volgehoue produktiwiteit,

verhoogde winste en voedselsekerheid
te bewerkstellig, terwyl dit die natuurlike
omgewing verbeter. Aangesien die meerderheid van die bevolking in Suider-Afrika
afhanklik is van landbou vir hul lewensbestaan, moet tegnologiese opsies wat
landbouproduktiwiteit verhoog en boere
kan ondersteun om die negatiewe gevolge
van klimaatsverwante en ander beperkinge
teen te werk, bevorder word.
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Organiese materiaal,
Humiensuur en Fulviensuur
Alles begin en eindig met koolstof: “Carbon is the energy currency of soil.” (Dr. Kris

Nichols; Rodale Institute). ’n Tekort aan koolstof in die grond sal gewasopbrengs onder
druk plaas ten spyte van toenemende hoeveelhede kunsmis.
 Petrus van Staden
Senwes Senior Grondkundige
Frieda Marx
Senwes Grondkundige

D

ie basiese produksiesiklus is saai,
ontkieming, noukeurige versorging
en oes. Wat nie na die mark of
silo toe weggery is nie, gaan terug grond
toe waar dit afgebreek word deur minera
lisasie en mikrobes vir beskikbaarstelling
aan die volgende gewassiklus. Hierdie
eenvoudige skets bevat komplekse chemiese, fisiese en biologiese interaktiewe
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reaksies waar koolstof ’n kernrol speel. Die
feit dat koolstof naas water die belangrikste voedingstof is, word nie altyd in litera
tuur oor plantvoeding vermeld nie.
Organiese materiaal verwys na lewende
organismes, reste in verskillende stadia
van ontbinding en donker gekleurde
humus. Ontbinding van organiese materiaal hang af van die hoeveelheid beskikbare suurstof, die hoeveelheid vog en die
temperatuur in die grond.
Humus word beskou as een van die
belangrikste faktore in enige grond. Dit het
’n baie stabiele kompleks van koolstof (C)
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verbindings wat nie maklik onder natuurlike toestande afbreek nie. Humus bestaan
uit ’n mengsel van organiese stowwe wat
as humiese sowel as nie-humiese stowwe
geklassifiseer word.
WAT IS HUMIESE STOWWE?
Soos alles op die planeet, begin en eindig
humiese stowwe by koolstof. Die basiese
boustene is eenvoudige koolstof-koolstof
(C-C) of koolstof-suurstof (C-O) verbin
dings. Die kompleksiteit van koolstof lê in
die unieke eienskap daarvan om vanself te
verander deur aan ander langer of korter
26
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koolstofkettings, -ringverbindings of komplekse organiese samestellings te verbind.
Humiese stowwe is komplekse
mengsels van verbindings met verskillende groottes en molekulêre massas, wat
basies uit C, H, O, N en S bestaan en deur
biochemiese en chemiese reaksies tydens
die proses van humifikasie (verwering of
ontbinding en omskakeling van plant- en
mikrobiese oorblyfsels) gevorm word.
Dit word op grond van oplosbaarheid in
suur en alkaliese reagense as Humien,
Humiensuur (HS) en Fulviensuur (FS)
geklassifiseer.
Humien: Dit het ’n baie hoë C-inhoud,
die hoogste molekulêre massa van die drie
humiese stowwe is nie in water by enige
pH oplosbaar nie en breek stadig af.
Humiensuur (HS): Alhoewel kleiner
as humien, bestaan HS ook uit groot
molekules met mengsels van C-kettings
en C-ringverbindings. Dit bevat O, N, H en
P en word aan die funksionele groepe uitgeken. Die presiese samestelling van HS in
gronde verskil omdat die grondomgewing
’n konstante invloed op die samestelling
uitoefen. HS is donkerkleurig, los nie in
suur op nie, maar in alkaliese oplossings.
Funksie van Humiensuur (HS):
 Humiese stowwe reageer in grond
met verskeie vorme van elemente en
verbindings om wateroplosbare en
-onoplosbare komplekse te vorm. Die
akkumulasie van sulke komplekse in
die grond kan bydra tot ’n vermindering
in toksisiteit van bv. Al of die verwyde
ring van swaar metale soos Cr of
plaagbeheermiddels.
 Dit verbind aan die kleideeltjies om stabiele organiese komplekse te vorm wat
die KUK, waterhouvermoë en grondstruktuur verbeter. HS kan tot 16 keer
meer minerale of voedingstowwe as klei
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vashou. Dit is ook meer plantbeskikbaar. Die stabiele organiese komplekse
verhoog ook die bufferkapasiteit van
grond.
Dit verbind met P, Zn en Ca sodat
dit minder interaksie met ander elemente in die grond het. Dit verminder
N-vervlugtiging en loging.
Elemente bind baie maklik aan die
HS-molekuul in ’n vorm wat maklik deur
plante en mikrobes opgeneem kan
word.
Dit stimuleer mikrobe-aktiwiteit en
benutting van voedingstowwe.
Stimuleer wortel- en lootgroei.
Dit dien as verdunner wat selwanddeurlaatbaarheid van plante verhoog.

Fulviensuur (FS): Die basiese bestanddele is C, H, O & N. Dit het baie kleiner
molekules as HS en bestaan meestal uit ’n
assosiasie van klein hidrofiliese molekules
wat genoeg suurfunksionele groepe het
om die fulviengroepering te dispergeer en
in oplossing te hou by enige pH. Dit is dus
oplosbaar in water by alle pH-vlakke. Net
soos HS, word FS deur mikrobiese afbreking gevorm. Dit het ’n goue kleur en is
meer biologies aktief as HS as gevolg van
die O-inhoud, wat byna twee keer meer is
as by HS.
Funksie van Fulviensuur (FS):
 Die vermoë om aan voedingstowwe,
ook in kunsmis, te bind en dit in plante
te vervoer.
 Dit is ’n baie mobiele en reaktiewe
molekule wat maklik vanaf plantoppervlaktes na plantweefsel in wortels,
stamme en blare beweeg en opgeneem word. Mikro-elemente en Ca en
Mg word direk na metaboliese punte
waar dit nodig is, vervoer.
 Plante reageer op FS soos wat dit op
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ouksien (groeihormoon wat selverdeling
en selverlenging veroorsaak) reageer,
met ander woorde dit versterk selwande en veroorsaak groei.
 Verhoog selmetabolisme en die vermoë
van die plant om gedurende lae temperature te kan groei. FS stimuleer die
opname van suurstof wat plante meer
hitte-, koue- en droogteverdraagsaam
maak.
 FS verhoog die kwaliteit van blaarvoeding. In die grond dra dit by tot die
grond se KUK.
Humiese stowwe speel ’n sleutelrol in volhoubare landbou in elke grondomgewing
asook ekosisteem. In die volgende artikel
word kommersieel beskikbare produkte
bespreek.
Literatuur:
C. Leonard, 2012: The use of Humic substances in Agriculture
Christo Malan Review: Humic and
Fulvic Acids. A Practical Approach.
AgriLibrium
Henry Deale, 2017: Natural farming is
in SA. https://www.bioteq.co.za/natural-farming-growing/
USDA, 2006: Humic acids. Technical
Evaluation Report - USDA National
Organic Program.
Natural organic matter research: IHSS.
http://humic-substances.org/
www.humintech.com/pdf/humicfulvicacids.
pdf)
The difference between humic and fulvic
acids? http://www.earthgreen.com/
humic-vs-fulvic-acids
By L. Cooper & R. Abi-Ghanem, 2017:
https://humagro.com/the-value-of-humicsubstances-in-the-carbon-lifecycle-ofcrops-humic-acids-fulvic-acids-and-beyond/
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Voeding van
pekanneutbome
Vrugbare grond met ‘n gebalanseerde voedingsprogram is nodig vir optimale groei en
ontwikkeling van gesonde blare wat die boom in staat sal stel om jaarliks ‘n kwaliteit
drag te produseer.
 Petrus van Staden
Senwes Senior Grondkundige
André van Niekerk
Sandvetpecans
Edward Dwyer
SGS

D

ie grootte en kwaliteit van neute
word bepaal deur die blaar/
neutverhouding. Verder word
opbrengs bepaal deur die mees beper
kende voedingselement.
Die feit dat pekanneutbome se wortelstelsel ‘n groot volume grond “oorneem”,
beteken nie dat voedingstowwe soos K,
P, Ca en Mg nie deur bemesting aangevul
moet word nie.
ENKELE BEGINSELS BETROKKE
BY VOEDING
 Benadering: Voedingsprogram
(behoeftegebaseerd) vs ‘n bemestings
program (produkgedrewe).
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 Vasstelling van voedingsbehoeftes kan
subjektief of kwantitatief wees.
 Definieer die doel van ‘n voedings
program - identifiseer byvoorbeeld
die behoeftes vir groei en gesonde
blaredak, maksimum neutopbrengs,
produksie van hoë kwaliteit neute en
minimale omgewingsimpak.
 Die vier basiese faktore om te kwantifiseer: regte tipe, regte tyd, regte plek
en regte hoeveelheid.
 pH: Volproduserende bome van 10 jaar
en ouer - makro-elemente opgeneem
deur die wortels in die grond by ‘n pH
van 6-7. Mikro-elemente word meestal
deur wortels opgeneem in grond by ‘n
pH van 4-5. In die geval van mikro-elementtekorte kan blaarbespuitings
gedoen word.
 Stikstof:
• Sukses met N word bepaal deur klimaat, grond, spasiëring, snoei, oplei,
boomouderdom, kultivar en gene-
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tiese variasie van elke boom. Faktore
soos besproeiing, Zn en onkruidbestuur het ‘n direkte invloed op
die absorpsie en verbruik van N.
Verhoging van N sal oneffektief wees
indien die boom te min of te veel
water kry, of indien onkruid die
beskikbare water en voedingstowwe
opneem.
• N-bestuur is die balans tussen toediening en behoefte in die kritieke
tye van die fisiologie nl. 1) bot en
blaarontwikkeling en 2) vulling
van die neute. Stadige of beperkte
N-beweging of voeding in eersgenoemde kan veroorsaak dat
N reserwes gemobiliseer word. Die
N-opname in die tweede periode
is belangrik vir die reserwes van die
volgende seisoen. Grootte van die
oes en die alternatiewe dragsiklus
van die bome behoort ook in ag
geneem te word om die wanneer,

LANDBOUKUNDIG










hoeveelheid en nodigheid van N te
bepaal.
Pekanneute benodig baie Zn. Die feit
dat Zn stadig vervoer word en akkumuleer in die boom, is pH-verwant.
Zn-behoefte van produserende bome
is 1980 g Zn/ha/jaar.
Fosfaat is betrokke by die energie van
fisiologiese reaksie en vegetatiewe
groei. Dit beweeg in groot hoeveelhede na ontwikkelende neute en hou
verband met “late season scorch” en
koue skade.
Kalium is betrokke by ensiemreaksies,
regulering van waterbeweging, huidmondjieopening en verbruik van
stikstof. K-tekorte ontstaan dikwels na
swaar N-toediening. Kultivarverskille
ten opsigte van die N:K-verhouding
kom voor.
Reaksie op P- en K-voeding is dikwels
onvoorspelbaar.
Interaksie tussen voedingselemente
kom voor. By hoë P-vlakke, kan Zn en
Cu minder beskikbaar word, al is die
vlakke daarvan optimaal. Die absorpsie
van K word verminder deur lae pH,

hoë vlakke van Ca, Mg, Na en NH4.
 Praktyke vir grondgesondheid:
• Die gebruik van dekgewasse is een
manier om die opname van voeding-
stowwe te verbeter, sowel as grondfisiese eienskappe soos waterhouvermoë.
• Die populêre aanbeveling om diere-
mis te gebruik om grondgesondheid
te verbeter, is tipies van ‘n subjektiewe benadering. Sonder ‘n verteenwoordigende ontleding en aanbe-
veling, mag dit meer skade as goed
doen.
GROND- EN BLAARONTLEDINGS
 Kwantitatiewe benadering om ‘n pro
bleem of potensiële probleme te identifiseer.
 Grondontledings is van belang om pH
en die vlakke van voedingselemente in
die grond te monitor.
 Blaarontledings is die mees akkurate
maatstaf vir algehele plantvoedingsbehoeftes.
 Wenke by blaarmonsterneming: dieselfde maand, dieselfde boom, hou

kultivars apart, monster van neutdraende lote, monster van blare wat
aan sonlig blootgestel is maar sonder
sonbrandskade.
 Optimale tyd vir blaarontleding is die
eerste week in Desember, eerste week
in Februarie en middel-Maart.
 Die langtermyndata is uiters waardevol.
 Blaarontledings gee vir jou vroegtydig 'n aanduiding van wat die boom
benodig. Dit skep die geleentheid vir
proaktiewe optrede. P-status in blaarontleding gee 'n aanduiding of dit ‘n
aan- of af-jaar gaan wees.
Vir meer inligting asook bystand met
ontleding en aanbevelings, kontak
gerus:
Petrus van Staden - 076 219 3778
André van Niekerk - 082 561 7128
Edward Dwyer - 071 549 4486
Verwysings:
Dr. E.T. Stafne, Dr. R.A. Melanson and Dr.
J. Wilson. Publication 3055 (POD-0317) Updated October 2018.
B. Carroll; M.W. Smith. Fertilizing Pecan
and Fruit Trees Oklahoma Cooperative
Extension Service. HLA-6232
R. Byford. 2005: Pecan Orchard
Fertilization. Guide H-602. New Mexico
State University
Pecan Production Pamphlet for Arkansas.
Texas Pecan Handbook, March 2012
edition
Amanda McWhirt, 2017: Pecan
Production: Soils, Fertility and Plant
Tissue Nutrient Testing. University of
Arkansas, Research and development.
Monte Nesbitt, Pecan Tree Nutrition &
Fertilization.

SENWES SCENARIO | HERFS • AUTUMN 2020

29

JAG EN WAPENS

Dopontwerp

Invloed is groot op die werking van koeël en kaliber
In die skietgemeenskap is die dopontwerp van ’n kaliber soms net so ’n groot besprekings
punt soos kaliberkeuse. ’n Kaliber bestaan juis uit ’n koeël met ’n sekere deursnit wat in ’n
spesifieke dopontwerp pas. Ons besef dalk nie aldag hoe ’n groot effek die dop se ontwerp
het op die werking van die koeël en die kaliber nie.
 Jan-Lodewyk Serfontein
Jag- en wapenkenner

W

anneer ons na verskillende
dopontwerpe kyk, is daar drie
bekende ontwerpe wat alledaagse skuts mee te doen kry. In elke
ontwerp is daar verskillende vorms wat
gebruik word om die dop ’n unieke kaliber
te maak. Ons verwys na die lyf van die
dop, die onderkant of voetstuk van die
dop. Die oudste tipe dopontwerp is die
“rimmed” ontwerp.
Dié tipe ontwerp het rande aan die
onderkant van die dop wat ’n aansienlike
groter deursnit het as die onderkant van
die dop. Die rande word gebruik om die
dop op die regte diepte in die geweer se
kamer te hou. Voorbeelde van ’n “rimmed”
dop is die bekende .303 British asook die
38 Special rewolwer. Die voordeel van
die ontwerp is dat dit gemaklik gebruik
word in vuurwapens soos rewolwers en
oopknak-aksiegewere. Die rande keer dat
die dop nie te diep in die kamer geplaas
word nie en ook maklik uitgetrek kan
word. ’n Nadeel van die dopontwerp is
dat dit moeiliker voer vanuit die bokstipe
magasyn. Die rand van die onderste dop
kom soms in die pad van die boonste dop
se rand. Dit het dan tot gevolg dat die
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boonste dop soms moeilik voer. Ander
voorbeelde van dié doptipe is die 357
Magnum asook die 44 Magnum.
Die ”rimless” dopontwerp is een van die
bekende doppe. Uit die naam kan afgelei
word dat die rand van die dop ongeveer
dieselfde deursnit het as die onderkant
van die dop. Tussen die dop en die rand
is die uittrekselgroef. Die benaming van
die groef verduidelik vir ons wat die doel
van die groef is - dit word gebruik om
die dop uit die geweer se kamer te trek.
Aangesien die tipe ontwerp nie ’n rand het
wat sy diepte in die kamer kan beheer nie,
word die diepte wat die dop in die kamer
ingaan, op die volgende maniere beheer:
Met ’n dop wat ’n skouer het, bepaal die
skouer die diepte wat die dop in die kamer
ingaan. Met ’n reguitontwerpdop bepaal
die totale doplengte die diepte.
Aangesien die doppe nie ’n rand aan
die onderkant van die dop het nie, voer
hulle maklik en betroubaar uit ’n boksmagasyn uit. Pistole en ander semi-outo
matiese gewere gebruik meestal die tipe
dopontwerp aangesien hulle betroubaar
uit ’n magasyn uit voer. Voorbeelde is
die .223 Remmington, .243 Winchester,
7.62x51 Nato en die AK 47.
Die derde tipe ontwerp is die “belted”
dop. Die ontwerp is ’n “rimless” dop met ’n
belt aan die onderkant van die dop, net bo
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die uittrekselgroef. Die doel van die belt is
om die diepte van die dop in die geweer
se kamer te beheer. Die ontwerp is gebruik
om die diepte van doppe wat nie skerp
skouers aan die bokant van die dop het
nie, in die kamer te beheer. Die ontwerp
voer ook maklik vanuit ’n boksmagasyn.
Die drie tipe dopontwerpe beskryf
meestal die onderkant van die dop.
Deur die jare het die skouers van die
dop ook verskillende vorms aangeneem.
Sekere skouers het skerp hoeke en
ander het ronde hoeke. Van die bekende
skerpskouerkalibers is die .243 en .308
Winchester.
In 1903 is ’n bekende wapensmid
gebore wat ’n groot invloed gehad het op
die skerpskouerdopontwerp. Parker Otto
Ackley, meer bekend as P.O. Ackley, het
verskillende kalibers verander deur die
skouers van die doppe teen ’n skerper
hoek as die oorspronklike dop te ontwerp.
Een van sy bekende ontwerpe is die .243
Ackley Improved. Hy het die .243 Win se
skouers skerper ontwerp deur ’n 20 grade
skouer na 40 grade te verander. Meeste
Ackley Improved kalibers skiet vinniger as
die oorspronklike kaliber aangesien die
dop meer dryfmiddel kan vat, te danke
aan die skerper skouers.
Roy Weatherby, wat ook ’n wapensmid
was, het kalibers ontwerp wat “belted”

JAG EN WAPENS

doppe gebruik met ronde skouers. Die Weatherby
kalibers is bekend vir hulle vinnige spoed en relatiewe
hoë druk. Weatherby se liefde vir hoëdrukkalibers het
hom genoop om ’n aksie te ontwerp wat die druk
van sy kalibers kan hanteer. In 1958 het Roy
die Mark V-slotaksie bekendgestel, wat die
hoë druk van die Weatherby kalibers kan
hanteer.
Deur die jare was daar baie wapen
smede wat doppe ontwerp het. Nuwe
kalibers wat die laaste 20 jaar die mark
betree het, spog met voorletters of
name in die benaming van die kaliber.
Agtervoegsels soos PPC en Creedmoor
begin meer bekend raak. Die ontwerpers
ontwerp meestal ’n dop waarvan die lengte
en hoek van die skouers verskil van ander
dopontwerpe. Die drie tipes ontwerpe bly
egter die basis van alle kalibers.
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GRAANMAKELAARS

Witmielieverskansingsalternatiewe

Invloedryke markprysdrywers

Die twee vorige artikels het gefokus op die agtergrond en resultate van ’n studie waar
nege alternatiewe witmielieverskansingstrategieë vergelyk is vanaf die 2002/03 tot en met
die 2018/19 produksiejaar. Die volgende twee artikels is daarop gemik om praktiese insig
te gee oor hoe ’n mens die seisoenale prysontwikkelingsverwagting kan evalueer ten
einde te besluit oor ’n meer optimale prysrisikobestuursalternatief. In die eerste artikel
word al die faktore wat ingesluit is, geïdentifiseer en die tweede artikel sal resultate vervat wat uit die analise verkry is.
 Frans Dreyer
Bestuurder: Senwes Graanmakelaars

P

rysvorming in elke mark is hoofsaaklik gebaseer op die interpretasie van en reaksie op nuwe
inligting deur rolspelers. Die aanpassings
van markpryse gebaseer op ’n logiese of
algemene verwagting van die impak van
veranderinge in invloedryke markprys-
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drywers, vorm die basis vir effektiewe
prysvorming. Dit is dienooreenkomstig
sinvol om die invloedryke faktore of dry
wers van die JSE APD witmielieprys in ag
te neem.
Die hoofdoel is om verskillende produk
sieseisoene met mekaar te vergelyk deur
ooreenkomste tussen hierdie invloedryke
markfaktore of markdrywers te probeer
bepaal en die mark daarvolgens te karakteriseer. Daarna kan ’n optimale verskans-
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ingstrategie vir 'n spesifieke tipe seisoen
vooraf geïdentifiseer word in aanloop tot
’n nuwe seisoen namate sekere ooreenkomste tussen invloedryke markdrywers
duidelik word. Om die ooreenkomste te
identifiseer, is al die faktordata ingesluit
deur middel van persentielgroepering. Dit
beteken dat hierdie faktore ’n spesifieke
waarde op ’n spesifieke tydstip aanneem
en die groepering van hierdie waardes
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32 | Invloedryke markprysdrywers
die koppeling van verskillende produksieseisoene moontlik maak op grond van die
ooreenkomste tussen die faktorwaardes

van verskillende produksieseisoene op ’n
spesifieke tydstip.
Samevattend bied die individuele fak-

Tabel 1: Persentielgroeperingsinterpretasie
Interpretasie van lae
waardes
(nader aan nul)

Interpretasie van hoë
waardes
(nader aan 10)

WM-C

WM-C-waarde is laag in
vergelyking met vorige
waardes.

WM-C-waarde is hoog in
vergelyking met vorige
waardes.

IP

IP-waarde is laag in
vergelyking met vorige
waardes. IP self is laag.

IP-waarde is hoog in
vergelyking met vorige
waardes. IP self is hoog.

Invoerpariteitverhouding

IPR

Kontantpryse is relatief
ver van IP af.

Kontantpryse is relatief
naby IP.

Uitvoerpariteit

EP

EP-waarde is laag in
vergelyking met vorige
waardes. EP self is laag.

EP-waarde is hoog in
vergelyking met vorige
waardes. EP self is hoog.

EPR

Kontantpryse is relatief
ver van EP af.

Kontantpryse is relatief
naby EP.

CBOT-kontantprys

CBOT-C

CBOT-C-waarde is laag
in vergelyking met vorige
waardes

CBOT-C-waarde is hoog
in vergelyking met vorige
waardes

Dollar/rand wisselkoers

USD/ZAR

USD/ZAR-waarde is laag
in vergelyking met vorige
waardes
ZAR appresieer teen USD.

USD/ZAR-waarde is hoog
in vergelyking met vorige
waardes
ZAR depresieer teen USD.

Supply

Dui daarop dat aanbod
laag is.

Dui daarop dat aanbod
hoog is.

Demand

Dui daarop dat vraag
laag is.

Dui daarop dat vraag
hoog is.

Ending
stock

Dui daarop dat
eindvoorraad laag is.

Dui daarop dat
eindvoorraad hoog is.

Days
stock

Bevestig lae eindvoorraad
en dui daarop dat
beskikbare voorraaddae
laag is.

Bevestig hoë
eindvoorraad en dui
daarop dat beskikbare
voorraaddae hoog is.

SOI

Dui op lae SOI-waardes
wat dui op ŉ verhoogde
waarskynlikheid van El
Niño-tipe droër toestande.

Dui op hoë SOI-waardes
wat dui op ŉ verhoogde
waarskynlikheid van La
Niña-tipe natter toestande.

Faktor (markprysdrywer)
Witmieliekontantprys

Invoerpariteit

Uitvoerpariteitverhouding

Aanbod
Vraag
Eindvoorraad
Beskikbare voorraaddae

Southern Oscillation
Index
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torpersentielgroepe (gebaseer op maandelikse waardes) in Tabel 1 ’n oorsig van
hoe die relatiewe waarde of vlakke van
hierdie maandelikse groepwaardes geïnterpreteer is.
Ten einde ’n meer vooruitskouende
benadering tot die ontwikkeling van die
Julie witmielietermynkontrakprys in te
sluit, is vier bykomende faktore bygevoeg.
Hierdie faktore is die algemene prysnei
ging van die kontantprys, historiese en
verwagte eindvoorraadvlakke, insetkoste
in verhouding tot die prysvlak op die tydstip waarop ’n produksiebesluit geneem
moet word, sowel as gerealiseerde en
verwagte El Niño- en La Niña-verskynsels.
Hierdie faktore bied ’n meer holistiese
oorsig vir die seisoen, kan die produksie
besluit van produsente beïnvloed en
speel ’n groot rol om die langtermynprys
vormingsverwagting van rolspelers oor die
algemeen te vorm. Al hierdie faktore bied
verder ’n enkele waarde op ’n spesifieke
tydstip vir elke afgelope seisoen, maar dit
is ook moontlik om ’n verwagte waarde
uit bestaande gegewens vir die volgende
seisoen te verkry.
Die volgende artikel sal die resultate
van die groeperingsanalise verskaf en
ook waardevolle aspekte bespreek wat
oorweeg moet word wanneer invloedryke
markprysdrywers geanaliseer word
ten einde produksiejare en verwagte
prysvorming te vergelyk.
Vir meer inligting oor hierdie resultate,
kontak asseblief vir Frans Dreyer
(Graanmakelaars, 018 464 7786).
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om die prestasiepotensiaal van die DEKALB®-saad
wat jy plant van meet af aan te vergroot. Deur jou
saad vroeg in die seisoen teen ‘n verskeidenheid
van nematodes, insekte en grondgedraagde siektes
te beskerm, optimaliseer Acceleron® vroeg in
die seisoen reeds plantestand, eenvormigheid en
groeikragtigheid vir verhoogde opbrengspotensiaal.

Acceleron die eksklusiewe
saadbehandelingspakket.
Voordelig vanaf dag een.
®

ES

OU SUKS

PLANT J

DEKALB® en Acceleron® is geregistreerde handelsname van Monsanto Technology LLC.
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MARKTE

Hoe om die Maart/Julie
prysverskil te benut
Die bemarkingsjaar word tans gekenmerk deur ’n geskarrel na fisiese voorraad om aan die
plaaslike en buurlande se vraag te voldoen. Premies wat betaal word is hierdie jaar op die
meeste liggings groter as ooit. Die vraag volg op sterk, volgehoue plaaslike verwerking,
dieregebruik asook goeie vraag vanuit Zimbabwe en Mosambiek. Die ouseisoenkontrakte,
veral Maart se pryse, verhandel tans sterk.
Hansie Swanepoel
Senwes Markanalis

D

ie nuwe aanplantings word, ten tye van hierdie skrywe,
op 2,54 miljoen hektaar geraam. Teen ’n 5-jaar gemiddelde opbrengs van 5,01 ton/hektaar, kan die oes reeds op
12,73 miljoen ton geraam word – hoër as die binnelandse vraag.
Hierdie situasie word reeds in die Julie kontrak se pryse gesien,
met pryse wat nader aan invoerpariteit verhandel.
MAART/JULIE PRYSVERSKIL
Die verskil in die Maart en Julie witmieliepryse is, ten tye van
hierdie skrywe, sowat R600/ton, met Maart wat hoër as Julie is.
Indien daar histories gekyk word na die prysverskil tussen dié
twee maande, word gesien dat die prysverskil 27,5% van die tyd
hoër as R200/ton is, maar slegs 7,2% van die tyd onder R600 is.

Dit impliseer dat die huidige prysverskil histories groot is en
benut moet word.
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HOE DIE MAART/JULIE PRYSVERSKIL BENUT KAN WORD:
Die Maart/Julie prysverskil kan grafies hieronder gesien word.
’n Produsent wat fisies mielies het, kan hierdie prysverskil benut
deur die Maart/Julie spread te koop. Dit beteken dat die fisiese
mielies in Maart verkoop word en terselfdertyd in Julie teruggekoop word.
Die fisiese mielies word op die kontantmark verkoop en die
produsent kan die premie wat beskikbaar is, sowel as rente wat
op die opbrengs verdien word, benut.
Die opbrengs word dan in Julie gebruik om die fisiese mielies
weer terug te koop teen ’n laer vlak – die produsent is in dieselfde posisie as vroeër, maar het die verskil tussen Maart en Julie,
sowel as enige premie wat in Maart verdien kan word, as wins
oorgehou.

PRAKTIES:
Om hierdie transaksie suksesvol af te handel, verg tegniese kennis van die fisiese mark. Die tonne moet bemark word en weer
op ’n later stadium op dieselfde ligging teruggekoop word. Vir
hulp hiermee is jy welkom om jou bekwame graanbemarker of
Safex makelaar te skakel.

TUIN

Herfs

in jou tuin
 Aubrey Kruger
Senwes Senior Joernalis

H

erfs is hier en die deurdringende reënval, veral in groot
dele van die Senwes-gebied die afgelope tyd, sal jou droë
lente-/somertuin sommer gou opkikker. In die steeds droë
gebiede soos die Noord- en Oos-Kaap is tuinmaak nie noodwendig
’n plesier as jy bloot net spartel om jou tuin aan die lewe te hou nie.
Iets om in gedagte te hou is dat kleur ’n tuin sommer vinnig kan
opkikker. Kleur in jou tuin is soms afwesig en ’n perfekte oplossing, selfs tot in die diep herfs. Plesierige Afrikanertjies is ’n wenner
wat met min inspanning oor lang tydperke blommeprag verskaf.
Bykomend hou dit ook die peste en goggas weg van ander plantegroei. Hoewel dit hope sonlig en water verkies, sal dit nie vergaan en
sy prag verloor wanneer die aandag so bietjie agterweë gelaat word
nie en die reën of boorgatwater bietjie opdroog nie.
’n Belangrike aspek in die herfts is die regruk en voorbereiding
van die tuin vir die komende winter. Skoonmaak is dus noodsaaklik.
Die winter kom ook vinnig nader en dit moet in gedagte gehou
word dat ryp en koue onvoorspelbaar is, soos Thys Grobbelaar
tereg verwys in sy artikel oor hoe die reënvalpatrone skuif. Dit reën
dalk kumulatief dieselfde oor langer tye, maar die seisoene skuif
verseker, wat by tuinwerk in ag geneem moet word. Soms verspoel
ons tuine en ander kere moet die waterkar maar nader gesleep
word. So, beplan nou reeds en vermy die opeenhoping van tuintakies wat later volg.
Die volgende drie maande is ook die maande om jou winter- tot
lentetuin te begin vestig. Bemes beddings en grasperke. Sekere
plante kan nou al opgebreek en herplant word in beskutte areas,
soos wilde iris en knoffel. Bykomend kan potplante ook oorgeplant
word. Dis ook ‘n goeie tyd om bome en struike aan te plant.
Jy en jou tuinier ken jou tuin seker die beste van almal, maar
onthou altyd, daar is kenners rondom ons by talle takke wat raad en
hulp asook kwaliteit diens en produkte kan verskaf.
Geniet die herfstyd en blom behoorlik in 2020!
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FINANCES

He who deals with
trusts, BEWARE!
We find more and more clients considering whether or not they should move all their life
insurance policies into the trust as well. As with all financial planning scenarios, there is
not one single answer that will suffice in all situations.
 Lucas Coetzee
Liberty Law Specialist

E

ach and every case must be
considered on merit. Having said
that, one would need to carefully consider the implications of such an
action before embarking on the process
of replacing individually owned policies
with trust owned policies when it comes to
personal financial planning requirements.

Factors to consider
Will the Section 4(q) deduction
be lost?
Where a spouse was the nominated bene
ficiary and that nomination is changed to
a trust, then the section 4(q) deduction (of
the Estate Duty Act) could potentially be
lost and proceeds could become liable
for duty. The amount taken into account
as deemed property may be reduced by
return of contributions plus 6% per annum
if the trust is both the payer and beneficiary. In only very limited and specific circumstances will the section 4(q) deduction
be retained. Essentially, losing the section
4(q) deduction could mean that as much
as 20% to 25% of the proceeds could be
lost to SARS in the form of estate duty. It
also means that you should increase the
sum assured to cater for this additional tax.

❶

Does the trust have a bank
account?
In order for the trust to be the payer, it
must have a bank account. This is a prerequisite for a trust in terms of the Trust
Property Control Act, and yet so many

❷

trusts do not have one. Making sure that
the trust has a bank account, will also
ensure that payment of the proceeds is
not delayed in the event of death of the life
assured. Take into account the fact that the
trust needs to actually have the liquidity to
pay the premiums. Neither of these factors
should be accepted as a given.
Who will ultimately benefit
from the proceeds?
Policy benefits pay to the policyholder,
which would be the trust. That means that
the trustees acting within the constraints
of the trust deed, decide how and to
whom to distribute the benefits. Consider
whether the life assured is in fact a trust
beneficiary, and if so – what kind of bene
ficiary – income and/or capital? This is
particularly relevant when benefits other
than life cover are included in the policy.
How much, if any, of the proceeds of the
policy will ultimately be paid to the person
who has suffered the permanent disability,
impairment or dread disease? Does the
assured person actually want these benefits to pay into the trust and does he fully
understand the implications thereof? What
happens if the consent of all the trustees
is required to deal with an asset and the
life assured (who is in a coma) is one of
the trustees and is unable to give that
consent?

❸

How is the spouse affected if the
policy proceeds and all other assets
are bequeathed to a trust?
The surviving spouse will be restricted by
the decisions of the trustees. The income
or capital received will in many instances

❹

always be at the discretion of the trus
tees and he/she will therefore not enjoy
financial independence. This could hinder
his/her ability to perform basic financial
transactions as he/she may never have
a guaranteed fixed income – he/she
may not even be able to open a clothing
account in his/her own name! Consider
the financial transactions that require
proof of income in order to glimpse how
debilitating this can be. Unless there are
extraordinary circumstances at play, the
surviving spouse should be permitted a
degree of financial independence and
consideration should be given to some
benefit being paid directly to that person.
What are the fees that will be
incurred by the trust?
The independent trustee may charge a
fee based on assets under management.
That means on an annual basis the trus
tee will receive a percentage of the value
of all the assets (including the proceeds
of the life insurance policy) held by the
trust. Consider this in the context of the
planner who establishes a trust to reduce
his costs, taxes, etcetera, upon his death.
The trustee’s fees are seldom fixed for
the long term; upon the planner’s death,
these fees could amount to considerably
more than anticipated. Add to this, while it
is not a legislative requirement, if the trust
deed so provides then the trust must be
audited – more fees and costs that must
be added to the equation.

❺

Click on the link http://senwes.co/
LukasCoetzeeTrusts or scan the
QR code to read the full article.
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RUBRIEK

Kos vir die siel

Milanie Vosloo

Met min kan Hy
baie doen

D

is heel normaal om te voel dat mense wat die regte
waardes leef, leiers wat met integriteit lei en diegene
wat die waarheid onderstreep, al hoe minder word.
Dit kan ’n mens selfs bang maak.
Totdat ons weer die verhaal van Gideon lees. Verlede
maand het ons weer onthou hoe Gideon tekens van God
wou hê dat dit regtig hý is wat die volk moet bevry. Hier lees
ons dan hoe Gideon meer as 44 000 manne bymekaarmaak
vir die geveg teen die magtige Midianiete. Nee, sê God, dis
te veel. “Sê vir die manskappe elkeen wat bang is om te
gaan veg, mag van die Gileadberg af wegdraai en teruggaan huis toe.” Net 10 000 bly oor! En weer sê God dat dit te
veel is en sif Hy die manne verder uit totdat net 300 oorbly.
Die res is geskiedenis. Die vyand word verslaan en hulle het
nooit weer herstel nie (Rigters 8:28).
Dieselfde God wat met ’n klein klompie dapper manne
duisende mense kan verslaan, regeer vandag nog! En
steeds sê Hy: “Ek is dan saam met jou!” (Rigters 6:16).
Miskien moet ons net weer vandag onthou:
• Die waarheid het ’n manier om – ongeag die sneeubaleffek van die leuen – altyd iewers ’n einde aan iets te bring.
• Ons Vader dryf – selfs in tye wat dit lyk of dinge heeltemal
ontspoor – steeds die lewenslokomotief.
• God het ’n manier om – afgesien van die dinge waaroor
ons nie beheer het nie – tog wonderwerke te laat gebeur
op maniere wat ons glad nie verwag nie.
• Hy werk nie met getalle nie, maar met en deur ’n klein
klompie gelowiges se harte.
• Gebed kan meer doen as wat ons of enige een kan verwag.
• God het my en jou nodig om ook in hierdie land wonderwerke te laat gebeur.
God kan met min alles doen. Met niks die wêreld skep. Met
dapper gelowiges ’n lewe van oorwinning bly bou. Ons moet
maar net gehoorsaam, gewillig en binne Sy genade bly.
Vader, dankie dat U aan my hoop en verwagting gee. Help
my om dit te leef.
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Wen Milanie Vosloo
se nuwe boek
SIMFONIE VAN SEËN
Topverkoperouteur Milanie Vosloo, wat die geloofsrubriek Kos
vir die Siel vir Senwes Scenario skryf, neem lesers met haar
nuwe boek Simfonie van Seën op ’n jaarlange reis om God
se goedheid en seën elke dag in hulle lewens te ervaar. Want
God se wens vir elke vrou is dat sy gelukkig en vervuld sal
wees.
Die 52 weke van die jaar is volgens temas gerangskik wat
sy met sorg uitgekies het. Met 5 dae se oordenkings, ’n gebed
vir dag 6 en geleentheid vir nadenke op dag 7, sal hierdie
pragtige dagboek jou moed en krag gee in die tye wanneer die
lewe oorweldigend voel, tye van seerkry wanneer jy vertroos
ting nodig het, maar ook vreugde en blydskap in die tye wanneer dit met jou goed gaan en jy voel die lewe is ’n lied.
Die boek spog met 372 pragtig-ontwerpte tweekleurbladsye
en is ’n ideale geskenk vir elke vrou in jou lewe of selfs net ’n
lekker bederfgeskenk aan jouself.

Wen met Senwes en Cum Uitgewers
Wen met Senwes en Cum Uitgewers. Een gelukkige leser
kan ’n kopie van Simfonie van Seën wen. SMS slegs
Senwes, Cum, jou naam, telefoonnommer en e-posadres na
31022 voor 31 Mei 2020.
Standaard sms-tariewe geld en geen werknemers van Senwes
mag deelneem nie. Vir die volledige kompetisiereëls, besoek
die webtuiste www.senwes.co.za.

Ontsluit jou potensiaal met

A26046/SS

DEKALB®-innovasie

Die innoverende tegnologie en opbrengspotensiaal wat deel uitmaak van DEKALB®-genetika, verseker dat produsente kan uitsien na
’n mielie-oes om op trots te wees. Omdat ons kliënte vir ons belangrik is, word ons tegnologie en navorsing gerugsteun deur kundige
advies en professionele diens om sodoende ons produsente se volle potensiaal te ontsluit.
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DEKALB® is ’n geregistreerde handelsmerk van
Monsanto Technology LLC.
Bayer (Edms) Bpk
Posbus 143, Isando, 1600.
www.dekalb.co.za
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