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’n Ryk sakeman hou vakansie in ’n klein 
vissersdorpie en hy kyk elke dag hoe 

die een visserman vroegoggend uitgaan 
en die bodem van sy skuit vul met vis wat 
hy mark toe vat en die res van die dag 
sit hy by sy huis rond en speel met sy 
kleinkinders.
    Die sakeman stap eendag na die vis-
serman en verduidelik vir hom ’n hele 
sakeplan wat hy uitgewerk het oor hoe die 
visserman met bietjie ekstra werk later 
iemand kan kry om vir hom te vang en sy 
vloot kan uitbrei tot hy uiteindelik sy eie 
visverwerkingsfabriek kan hê. 
    Die visserman vra toe vir die sakeman: 
“Maar hoekom?” “Wel as jy so welvarend 
is kan ander mense die werk doen en jy 

Op ons voorblad

kan aftree en met jou kleinkinders speel.”
“Waarom sal ek daardie bekommernisse wil 
hê; ek speel reeds elke dag met my klein-
kinders,” was die visserman se antwoord. 
    ProAgri se voorbladfoto en ’n hele paar 
van die foto’s wat boere ingestuur het na 
die Pioneer Weeg en Wen-kompetisie het 
my laat dink oor die waardes van die lewe. 
    Natuurlik strewe ons almal na sukses en 
om iets na te laat vir ons kinders. Daar is 
niks fout daarmee nie.
    Ons moet net so nou dan stilstaan en 
seker maak ons gebruik tegnologie om te 
lewe en lewe nie om tegnologie te gebruik 
nie!
    ProAgri word van tyd tot tyd oor die 
vingers getik oor produkte wat deur ons 
adverteerders aangebied word en wat 
nie noodwendig vir ’n boer in sy omstan-
dighede of op sy grond werk nie. Ons 
probeer so ver as moontlik seker maak 
dat die maatskappye wat adverteer en die 
produkte wat hulle adverteer bo verden-
king is, en ons doen dit veral deur boere 
wat die produkte gebruik, te besoek en te 
hoor wat vertel hulle daaroor. Ons beveel 
ook aan dat boere wat onseker is, behoor-
lik navorsing doen, met die maatskappy 
praat en ook met ander boere voor ’n 
besluit geneem word. 
    In hierdie uitgawe maak ons ’n behoor-
like Kaapse draai en hier is genoeg leesstof 
om jou goed aan die gang te hou!
Boer slim!
Annemarie Bremner >
annemarie@proagri.co.za
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John Deere is ’n teg-
nologieleier, maar 
die maatskappy 
verstaan ook dat 
boerdery op die ou 
end oor mense gaan 
en oor ’n beter 
gehalte van lewe, 
ook vir die boere 
wat die tegnologie 
gebruik. Lees meer 
oor die John Deere-
presteerders op bl 5. 

Die verspreiding van die ProAgri 
Mediagroep se eerste ProAgri 
Botswana-, Namibië-, Zimbabwe-uit-
gawe het pas begin en verteenwoordi-
gers van ons verspreidings-vennote 
was gretig om die tydskrifte te ontvang.
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hulle oeste geknou het, maar selfs in 
die weste is daar merkwaardige op-
brengste op droëland behaal.
 
Wes-streek droëland: Danie le Roux 
van Schweizer-Reneke het 11,154 t/ha 
gestroop, in dieselfde omgewing het 
Jozeph du Plessis 10,481 t/ha geoes 
en Casper Botha van Ventersdorp het 
9,866 t/ha behaal. 

Oos-streek droëland: Jannie Schoe-
man van Middelburg het met ’n aan-
planting van PAN 4R-511R ’n allemin-
tige 14,731 ton gestroop. Jannie sê: 
“Ons plant graag PANNAR en Pioneer, 
want hulle presteer deurgaans goed en 
ons is baie tevrede met die diens en 
ondersteuning wat ons kry.”
 Die twee hektaar wat ingeskryf is 
het geen spesiale aandag geniet nie; 
die opbrengs is ’n weerspieëling van die 
normale oes. 

“Dit was ’n oorlêland,” sê HF Cilliers 
van Douglas in die Noord-Kaap. 

HF het met sy eerste deelname aan die 
Pioneer Weeg en Wen-kompetisie die 
strooptelling die hoogste laat spring. 
Hy het ’n opbrengs van 20,871 ton per 
hektaar vir mielies onder besproeiing 
behaal op die twee hektaar wat vir die 
wedstryd ingeskryf is. HF het ’n kultivar 
van Monsanto, DKC 65-60BR, geplant.
 Hy glo die uitmuntende opbrengs kan 
toegeskryf word daaraan dat die grond 
kans gehad het om te rus nadat dit met 
aartappels beplant was. Hy het ook 
hawer as groenbemesting gebruik. 
 HF skryf elke jaar vir die plaaslike 
skool se kompetisie in en het toe besluit 
om ook in die nasionale kompetisie te 
kyk of Douglas se mielies kan uittroon 
bo die res. 
 Hy sê die land het ’n bietjie meer 
liefde en kunsmis gekry as die res, 
maar hy glo die hoofrede vir die goeie 
opbrengs was die 
feit dat dit ’n oorlê-
land was, saam met 
die groenbemesting. 
Goeie water en goeie 
filtrasie is die ander 
deel van die wenre-
sep. Dit was ook vir 
hom ’n toets om te 
sien watter verskil die 
groenbemesting maak 
en hy sal die praktyk 
waarskynlik in die 
toekoms uitbrei. 
 Die res van die 
plaas het 17 ton ge-
middeld gelewer. 
 Christo Cronjé van 
Vrede was ’n kort-
koppie agter HF met 
19,632 t/ha met sy 
PANNAR-kultivar, 
PAN 3R-724BR.
 ’n Hele aantal boere 
het onttrek as gevolg 
van die droogte wat 

 “Ons het op die regte tyd en die 
regte plekke die regte reën gekry,” 
vertel Jannie. Hy glo dit is goed om in 
te skryf vir wedstryde soos die oeskom-
petisie, want dit dwing jou om doelwitte 
te stel en daarop te fokus. 
 Ook in die Middelburg-gebied het 
Gareth Allen 13,929 t/ha en Rudolph 
Schoeman 12,868 t/ha gestroop, albei 
met Pioneer-saad.

Ander droëlandstreke: In die Sen-
traal-streek het Barry van Wyk van 
Fochville gewen met 7,990 t/ha, in 
Kwazulu-Natal het Josh Butt van Kam-
berg met ’n opbrengs van 16,266 t/ha 
amper aan die besproeiingsmanne se 
opbrengs geraak, in die Oos-Vrystaat 
het Hendrik Fourie van Bethlehem 
11,426 t/h behaal en in die watertafel-
streek by Viljoenskroon het Stephen 
Kruger 7,565 t/ha gestroop van die 
kultivar P2865WBR.

    Stephen sê 
hy plant Pio-
neer op groot 
skaal en hy 
is baie in sy 
noppies met 
die tegnolo-
gie wat in die 
saad opgesluit 
is. Dit is nie 
altyd maklik 
om die unieke 
grondstruk-
tuur te be-
stuur nie en 
die laaste 
ding waaroor 
jy bekom-
merd wil 
wees is die 
saad wat jy 
gebruik.
    Met ’n 
vaste kleilaag 
wat tussen 
800 tot 

Die Pioneer Weeg en Wen-wenspan van 2019 skitter van trots met hulle 
toekennings in die hand en ’n goeie oes agter die rug.

Pioneer Weeg en WenPioneer Weeg en Wen

Boere presteer Boere presteer 
ondanks die droogteondanks die droogte
So lyk die wenoes van HF Cilliers.
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Vir meer inligting oor Pioneer se 
wensaad, kontak jou naaste 
Pioneer-verteenwoordiger by 
012-683-5721 of e-pos 
na info.rsa@pioneer.com 

1 200 mm onder die grond lê, moet 
daar voortdurend gewaak word teen 
verdigting en noukeurige bemestings-
bestuur is noodsaaklik. 
 In die sonneblom-afdeling was 
Gerrit Knoetze van Wolmaransstad die 
wenner met 4,014 t/ha. Andrew Poor-
tier van Marble Hall het die tweede en 
derde plek verower met opbrengste van 
onderskeidelik 2,879 en 2,008 t/ha.
 Gerrit sê die spesifieke blok son-
neblomme het goed presteer, want die 
grond het meer woema gehad omdat dit 
’n oorlêland was. Hy het sy normale be-
werking- en bemestingsprogram gevolg, 
behalwe dat alles net baie laat geplant 
is as gevolg van die laat reën. Hulle het 
nog tot 18 Januarie mielies geplant en 
eers in Februarie met sonneblom begin. 
Nou is hy spyt dat hulle nie maar meer 
sonneblom geplant het nie, want die 
reën het uiteindelik op die regte tyd vir 
die sonneblom gekom. 
 Die gemiddelde opbrengs in die 
droëlandsoja-afdeling was onder 
groot druk as gevolg van die droogte. 
Die wenner in die Oos-streek was 
Jacques Rossouw van Nigel met 4,907 
t/ha. Jacques het ’n Brasiliaanse Santa 
Rosa-kultivar, RA4650 RR, geplant en 
sê hy het verseker nie die twee hektaar 
wat ingeskryf is spesiale aandag gegee 
nie, want in ander dele van die land het 
hy tot 6 ton gestroop! 
 Met ’n plaasgemiddeld van 4,3 ton 

is dit die grootste oes wat hulle nog 
behaal het en nou wag hulle net vir die 
prys om die regte vlak te bereik. 
 Barry van Wyk het met sy soja-
boonoes van 4,099 t/ha in die Sen-
traal-streek gewen, Danie le Roux van 
Schweizer-Reneke het in die Wes-streek 
met 4,464 t/ha gewen en in Kwazulu-
Natal het Cobus Botha van Winterton 
4,355 t/ha gestroop.
 Cobus was ook in die afdeling vir 
soja onder besproeiing eerste met ’n 
oes van 5,540 t/ha met die kultivar 
DM 5953 RSF. 
 Cobus sê dit was ’n moeilike seisoen, 
maar die sojaboonkultivars wat hy plant 
is taai! 
 Hy is ’n saadprodusent vir Pioneer en 
sê daar was ongelooflike vooruitgang 
in saadtegnologie oor die afgelope tien 
jaar. 
 Daar lê egter nog ’n bietjie werk voor 
vir Suid-Afrikaanse boere om by die 
wêreldrekordoes van 12,7 t/ha wat pas 
deur Randy Dowdy van Amerika behaal 
is, uit te kom. 

Die toekennings vir die wenners van die Pioneer Weeg en Wen-kompetisie 
is tydens ’n spoggeleentheid op Muldersdrift uitgedeel.

 Christo Cronjé was tweede met 
5,413 t/ha en Sarel Haasbroek van Car-
letonville derde met 4,301 t/ha. 
 Graan SA het by die geleent-
heid aangekondig dat die Nasionale 
Opbrengskompetisie vir graan van 
volgende jaar af onder hulle vaandel 
gaan plaasvind. Die gedagte is dat die 
verskillende saadmaatskappye hulle eie 
wedstryde sal hou waaruit die wenners 
dan nasionaal sal meeding. 
 Dr Dirk Strydom, bestuurder, 
Graanekonomie en Bemarking, sê 
Graan SA is tans in gesprek met al die 
saadmaatskappye vir die opstelling van 
’n standaard protokol vir eenvormige 
beoordeling. Hy het ook aangekondig 
dat Pioneer, ondersteun deur Corteva, 
die hoofborg van die nuwe wedstryd sal 
wees. 
 Graan SA sê: “Die belangrikheid van 
kompetisies soos dié kan nie onderskat 
word nie, aangesien dit produsente juis 
die geleentheid bied om meer te wete 
te kom en by mede-produsente te leer. 
Verder bied die kompetisie ’n platform 
aan graanprodusente om nuwe tegnolo-
gie, produksiepraktyke en idees uit te 
toets met die oog daarop om opbrengs-
te te maksimaliseer.”
 Die sakedirekteur van Pioneer se 
oorhoofse maatskappy, Corteva 
Agriscience SA, Tony Esmeraldo, het 
die aandag op twee van Corteva se 
kernwaardes gevestig, naamlik: 
• Wees nuuskierig en hou nooit op om 

nuut te dink nie; en 
• Bou saam; jy kan nie meer op jou 

eie voortgaan nie, vennootskappe 
is belangrik. Dit is waarom Corteva 
onder meer met John Deere in ven-
nootskap getree het. Boere kan deur 
die samewerking die voordeel van die 
beste nuwe tegnologie geniet.

Tony Esmeraldo van Corteva 
Agriscience aan die woord.

Dr Dirk Strydom van Graan SA het 
aangekondig dat ’n nuwe Nasionale 
Opbrengskompetisie van volgende 
jaar af onder die vaandel van Graan 
SA gaan plaasvind.

Jacques Rossouw van Nigel tussen 
sy spogsojabone wat ’n wenoes van 
4,9 t/ha opgelewer het.
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Vind meer uit oor John Deere 
se tegnologie by Kevin Lesser 
by 082-807-2603 of 011-437-2600 
of e-pos 
LesserKevinJohn@JohnDeere.com. 

’n Boer is ’n saadkenner, ’n grond-
ontleder, ’n werktuigkundige, ’n 

elektroniese-kommunikasiekundige, ’n 
rekenmeester, ’n bemarker en ’n ver-
sorger van almal in sy kraal. Waarom 
sal ’n boer enigiets minder van sy 
landboumaatskappye verwag?
 By die Pioneer Weeg en Wen-
toekenningsgeleentheid het Tony 
Esmeraldo, sakedirekteur van Corteva 
Agriscience SA, verduidelik waarom 
internasionale landboumaatskappye 
mekaar deesdae uitkoop en daar al 
groter groepe gevorm word: 
 “Elke landboumaatskappy wil ’n 
allesomvattende pakket aan boere 
bied, van saad en oesbeskerming tot 
biotegnologie en enige ander tegnolo-
gie.”
 Met ’n maatskappy soos John Deere 
as vennoot in ’n boer se graanproduk-
siepakket kan hy net wen. Corteva en 
John Deere het juis so ’n vennootskap 
gesluit. 
 Kevin Lesser van John Deere, 
goue borg van die Pioneer Weeg en 
Wen-kompetisie, het by die toeken-
ningsgeleentheid gesê landbou is op die 
voorpunt van tegnologie. “Ander mense 
gebruik GPS om plekke te kry; boere 
gebruik dit om totale boerderyprak-
tyke te bestuur.” Hy sê landbou lei die 

Gerrit Knoetze van Wol-
maransstad gebruik John 
Deere-toerusting want hy 
wil nie sukkel as hy boer 
nie, sodat hy meer tyd met 
sy kleindogter, Katrien, kan 
deurbring. 

tegnologiewêreld byvoorbeeld met 
betrekking tot masjiene wat met ma-
sjiene praat en dit is verstommend om 
te ervaar hoe Suid-Afrikaanse boere 
die tegnologie aangryp.
 “Nuwe tegnologie is nog nie eers 
behoorlik in Amerika by John Deere 
bekendgestel nie, dan wil ons boere 
al weet wanneer kom dit,” sê hy. Hy 
sê John Deere bestee elke jaar $1,6-B  
aan navorsing en ontwikkeling en die 
maatskappy is nie meer net ’n land-
boumaatskappy nie, maar ’n tegnolo-
giemaatskappy wat boere ondersteun 
om deel van die vierde nywerheidsre-
wolusie te bly.  
 “Ek glo John Deere is ver voor al die 
ander maatskappye met betrekking tot 
tegnologie,” sê Jannie Schoeman van 
Middelburg, wat met ’n mielie-oes van 
14,731 t/ha die wenner van Pioneer 
Weeg en Wen-kompetisie se droëland-
afdeling in die Oos-streek is. 
 Hy sê sy familieboerdery kom al 
60 jaar saam met John Deere en hy 
sien nie dat dit gou gaan verander nie, 
want hulle stap saam op die pad van 
tegnologie. 
 “John Deere bly ’n goeie produk met 
’n goeie herverkoopwaarde en daarom 
bly dit ’n goeie belegging,” sê Jannie.
    “Ek is ’n gebore John Deere-boer,” 

vertel Cobus Botha van Win-
terton. Cobus eindig gereeld 
in die groep wenners van die 
oeskompetisie en hy het vanjaar 
weer die louere ingeoes met 
sy sojaboonoes van 5,54 t/ha 
onder besproeiing op sy plaas 
by Bergville.
    “Ek ry, plant, stroop en spuit 
met John Deere, want hulle het 
die toerusting wat by my boer-
derypraktyke pas,” sê Cobus. 
 Hy sê saad, diens en tegnolo-
gie moet almal saamloop as ’n 
boer suksesvol wil boer.
 Nog ’n wenner met sojabone 
op droëland is Jacques Ros-
souw van Nigel in die Oos-
streek. Hy sê dit is nou die 

John Deere-boere oes John Deere-boere oes 
groot in Weeg en Wengroot in Weeg en Wen
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negende seisoen dat hy sojabone in ’n 
geenbewerkingstelsel aanplant en die 
vierde jaar wat die hele plaas 100% 
geenbewerking is. 
 Hy gebruik John Deere se 
2117-geenbewerkingsplanter met 
45 cm ryspasiëring en ’n plantestand 
van 260 000 per hektaar. Hy sê sonder 
die regte toerusting kan jy nie die 
regte praktyke volg nie en dan help dit 
nie dat jy die regte saad het nie. 
 Stephen Kruger, wat op die moei-
like watertafelgronde van Viljoenskroon 
’n mielie-oes van 7,565 t/ha gestroop 
het, sê na sy mening is John Deere die 
leier in tegnologie in die landbouma-
sjineriebedryf. Hy sê: “As jy alles reg 
wil bestuur met betrekking tot grond-
verdigting en bemesting, moet jy 
presies te werk gaan.”
 Op HF Cilliers se plaas by Douglas 
is al die masjiene ook groen, want soos 
hy sê: “Dit werk!”. Met ’n wenoes van 
20,871 t/ha mielies onder besproeiing 
agter die blad, het HF duidelik ’n goeie 
idee van wat werk.
 Hy gebruik John Deere se toerus-
ting onder meer vir strookbewerking 
en steun baie op die krag en spoed wat 
hy nodig het om in die besproeiingsge-
bied so vinnig as moontlik te werk om 
die grond heeljaar te benut. 
 Gerrit Knoetze, wat vanjaar met 
sy sonneblomoes presteer het, sê: 
“Ek het net John Deere.”
 Hy werk met ’n 9 000 reeks-rus-
perbandtrekker en nog twee 
8 000-reeks trekkers om die werk op 
die plaas gedoen te kry in die kort 
tye wat die weer toelaat. Daar is ’n 
4630-hoogloopspuit om die oes te 
beskerm en ’n 9570-stroper om die 
oes af te haal.
 “Ek het so ver as moontlik geme-
ganiseer, want ek wil nie sukkel nie, 
sê hy. Daarby maak dit sin om John 
Deere te gebruik, want die onderdele 
is vinnig en maklik beskikbaar en die 
herverkoopwaarde is goed. 
 “Jy verloor nie op ’n John Deere 
nie,” sê hy. 

Planttyd op HF Cilliers 
se plaas.
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Waardevolle kennis oor geenbe-
werking is onlangs deur twee 

Argentynse landboukundiges, Carlos 
Galarza en Manuel Ferarri, by die Ar-
gentynse boeredag op die plaas, Klip-
poort naby Standerton gedeel. Die doel 
van die boeredag was om vir boere te 
wys hoe om so doeltreffend as moont-
lik met die geenbewerkingmetode te 
boer. Die boeredag is op 9 September 
op die Odendaals se plaas aangebied in 
samewerking met die Federale Beleg-
gingsraad (FDI) en die Argentynse 
Instituut van Landbou (INTA).
    Hendrik Odendaal is die derde 
geslag wat op die plaas boer en hy het 
in 2007 begin oorskakel van gewone 
boerderymetodes na geenbewerking. 
Teen 2010 is al die lande volgens die 
geenbewerkingmetode geplant.
    Die doel met geenbewerking is om 
nie die natuurlike groei van plantwor-
tels te ontwrig met onnodige grond-
bewerking nie. Dit plantwortels bied ’n 
reeks voordele aan die boer: Dit help 
om erosie te bekamp, in die geval van 
peulplante help die nodules wat op die 
plantwortels groei om stikstof natuur-
lik te vervaardig, en van die ander 
voordele van geenbewerking is:

• Grond-fauna keer terug en dien hulle 
natuurlike doel in die ekologie

• Wateropname en grondstruktuur 
verbeter algaande

• Vogbewaring

• Beperk wind- en watererosie
• Dit kan met kleiner trekkers gedoen 

word en verlaag onderhoudskostes
• Minder stof tydens planttyd
• Dekgewasse word op die lande 

geplant wat as beter weiding vir vee 
dien wanneer wisselbou toegepas 
word

Hendrik vertel dat hulle die afgelope 12 
jaar groot sukses behaal het, maar dat 
daar ook uitdagings is om dié manier 
van plant suksesvol te maak. “Die 
grootste uitdaging is om die praktyk 
goed genoeg te verstaan en hard ge-
noeg daaraan te werk om suksesvol te 
wees,” vertel Hendrik.

Die doeltreffendheid hang af van 
vier kernfaktore,  sê Hendrik:
1. Grondtemperatuur. Lande moet 

nie te koud wees wanneer daar 
geplant word nie. “Indien dit ’n nat 
voorjaar is en daar oormatige ma-
teriaal op die grond is, kan dit mens 
duur te staan kom. Dit sal beter 

Nodules wat op die wortels van 
peulplante vorm en natuurlik stik-
stof in die grond vervaardig.

Die dekgewasse word gebruik vir groenvoer tussen die graanseisoene.

Hendrik Odendaal, Hendrik Odendaal jr, Carlos Galarza, Manuel Ferrari, am-
bassadeur Alberto Pedro D’ Alotto, Lulu Odendaal, Hendrik Odendaal sr. Die 
geenbewerkingboeredag is op die Odendaals se plaas aangebied.

Moeg geploeg?Moeg geploeg?
Boer vorentoe met Boer vorentoe met 
geenbewerking soos die geenbewerking soos die 
Argentyne!Argentyne!

wees om sulke lande later te plant 
wanneer dit warmer is.”

2. Die eweredige uitstrooi van oes-
reste tydens strooptyd. Hendrik 
sê as oesreste nie eweredig gestrooi 
word nie, sal dit grondtemperatuur en 
plantdiepte beïnvloed, wat tot oesver-
liese kan lei.

3. Onkruidbeheer. Onkruid moenie 
’n kans kry om groot te word of 
saad te maak nie. Dit kan nie net ’n 
beduidende oesverlies veroorsaak 
nie, maar verswak ook die voedings-
waarde van dekgewasse wat tussen 
seisoene vir weiding geplant word. 
Dit verminder ook die hoeveelheid 
biomassa van die weiding.

4. Vogtigheid. ’n Goue reёl is om 
nie te plant as die lande te nat is 
nie. Die gewig van die trekkers en 
ander werktuie trap die grond vas 
en veroorsaak dan ’n swakker stand 
wanneer die plante ontkiem.

Die volgende wesenlike verskil tussen 
geenbewerking en gewone bewerking is 
dat die grond nooit dor gelaat word nie. 
Hendrik beveel aan dat daar tussen die 
verskillende graanseisoene dekgewasse 
geplant word. Hendrik boer met sojabo-
ne, mielies en koring. Die dekgewasse, 
wat ’n verskeidenheid plantspesies in-
sluit, word dan tussen hierdie seisoene 
op die lande geplant en dien as weiding 
vir die beeste. 
    Peulgewasse en ander plante soos 
rape word met grassoorte gekombineer. 
Die nodules wat op die peulgewasse se 
wortels ontwikkel verskaf op ’n natuur-
like manier stikstof aan die grond. Die 
dekgewasse help ook om die grond 
se pH te beheer, sodat minder kalk 
gestrooi hoef te word.
    Indien ’n boer dit oorweeg om oor 
te skakel na geenbewerking, moet hy 
bewus wees daarvan dat dit ’n langter-
mynbelegging is wat opbrengste kan 
verhoog. Dit is nie ’n manier om kostes 
oor die korttermyn te besnoei nie.

deur Jaco Cilliers



Contact your nearest LEMKEN Dealers for more information on this product:
Karel Munnik: Director / k.munnik@lemken.com / 082-412-2577
Blackie Swart: Area Sales Manager /  b.swart@lemken.com / 082-404-9651
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Die droogte dwing boere om water 
wyser aan te wend en daarvoor is 

die besproeiingsmaatskappy, Irrigation 
Unlimited, die boer se broer in water-
benutting met hulle kundige raad en 
doeltreffende besproeiingsprodukte. 
Een van hierdie produkte wat die angel 
uit droogtetoestande haal, is die gewil-
de en betroubare Ocmis-kruipspuit.
    ’n Paar kilometer buite Rustenburg 
boer Chris Robbertze al sedert 1985. 
Hy het gesien hoe dit oor die jare al 
hoe droёr word. Hy en sy seun plant 
groente en graan as groenvoer vir die 
beeste. Chris het in 2012 besluit om 
die Ocmis-kruipspuit by Tobie van den 
Heever van Irrigation Unlimited aan te 
skaf. Hy het besluit op die R2/2-model, 
wat beteken dat sy kruipspuit se toe-
voerpyp 300 m lank 100 mm dik is.
 “Ek het ’n spuit nodig gehad wat die 
beste vir my tipe boerdery sou werk,” 
vertel Chris. “Met ’n spilpunt sou ek 
omtrent 22% oppervlak verloor, want 
my lande is reghoekig. Daarom het ek 
toe op ’n Ocmis-spuit besluit.” Chris 
vertel dat hy van die begin af baie 
beïndruk was met die werking van die 
spuit, maar die nadeel was dat hy soms 
laatnag moes uitgaan om die spuit te 
skuif. Sy oplossing het ses maande 
later gekom toe hy die tweede Ocmis-
kruipspuit gekoop het. “Nou is dit 
maklik. As een in die nag klaar maak, 
dan draai jy net ’n kraan oop of toe, en 
dan loop die tweede spuit.”
    Wat koste betref, vertel Chris dat 
die spuite so doeltreffend werk dat 
hy sy kapitaaluitleg binne 18 maande 
kon herwin. “Die een spuit het so goed 
gewerk dat ek dit kon bekostig om 

ses maande later die tweede spuit te 
koop.”
    Chris is goed ingerig vir hierdie 
spuite en sy stelsel werk doeltreffend. 
Twee boorgate, wat saam 60 000 liter 
lewer, voer twee damme op die plaas. 
Van hier word die water met ’n hooflyn 
al langs die land gevoer met kleppe 
waaraan die spuite gekoppel kan word. 
“Ek sorg dat die spuite altyd oorvleuel 
sodat ek seker kan maak dat die hele 
land goed benat is,” verduidelik Chris.

Die spuite werk so:
’n Kruipspuit gebruik watervloei om ’n 
ratkas te draai, wat ’n karretjie met die 
kanonspuit aan die pyp deur die land 
inkatrol.
    Sleep jou Ocmis-sleepwa met sy 
groot pypkatrol na die kant van die 

land en koppel die watertoevoerpyp 
aan die toevoerpunt. Rol nou die pyp 
met die spuitkarretjie en sy kanon-
spuit van die pypkatrol af tot aan die 
oorkant van die land. Draai die water 
oop. ’n Wateraangedrewe ratkas 
katrol die pyp met die spuitkarretjie 
stadig in terwyl die kanonspuit op die 
spuitkarretjie al die pad water spuit.
    Die spoed waarteen die spuit 
ingesleep word, kan verstel word om 
meer of minder water per lopie toe te 
dien.
    Chris vertel dat die twee spuite 
hom minimale onderhoud gekos het 
oor die afgelope sewe jaar. “Solank as 
wat jy die ratte gereeld ghries, sal die 
spuit jou nie probleme gee nie.” Hy 
was ook vol lof oor Tobie en die span 
van Irrigation Unlimited se naverko-
pediens. 

    Die voordele van die Ocmis-be-
sproeiingstelsel sluit in dat dit veel-
sydig aangewend kan word en maklik 
verskuif kan word om verskillende 
landerye te besproei. Die stelsel se 
ontwerp is eenvoudig, wat beteken 
dat daar nie baie onderdele is wat kan 
breek nie. Die uitrolpyp word van ’n 
hoё gehalte poliёtileen vervaardig, wat 
’n lang lewe verseker. Die spuit kan 
verstel word na gelang van die water-
druk sodat hy altyd water eweredig en 
doeltreffend toedien.

deur Jaco Cilliers

Raaiwerk is onnodig. Hierdie tabel aan 
die kant van die Ocmis wys die boer 
presies hoeveel water besproei word met 
elk van die verskillende ratverstellings. 
Hoe’s daai vir veelsydigheid en akkuraat-
heid?

Chris Robbertze is 
hoogs tevrede met 
die doeltreff endheid 
van Irrigation 
Unlimited se Ocmis-
besproeiingstelsel. 
Links is die toevoer-
pyp en regs die 
spuitkarretjie met sy 
kanonspuit wat na 
die oorkant van die 
land gesleep en dan 
stadig teruggekatrol 
word terwyl hy spuit.

Irrigation Unlimited troef die droogte:Irrigation Unlimited troef die droogte:
Put wins uit water met die Ocmis-kruipspuit

Kontak Tobie van den Heever by 
082-658-6054 of 012-736-2121, 
stuur ’n e-pos aan 
tobie@iunlimited.co.za of besoek 
www.iunlimited.co.za vir meer 
inligting.

deur Jaco Cilliers
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Sien is glo en toe Alwyn Rautenbach 
van die plaas Rooipoortjie in die 

Lichtenburg-distrik eendag gaan kyk het 
hoekom ’n werktuig so vinnig deur sy 
buurman se lande gly, het sy boerdery 
dramaties verbeter. Alwyn sê: “Ek het 
eendag oor die draad gestaan en kyk 
hoe werk ’n groen werktuig teen ’n reuse 
spoed hier langsaan. Ek kon nie verstaan 
wat aangaan nie en het deur die draad 
geklim om te gaan kyk. Toe ek die hoë-
spoed-skotteleg (HSD – High Speed Disc 
of Hoëspoeddis) van Agrico sien, het ek 
dadelik vir my ook een gaan koop, en 
binne twee maande nog een ...” 
    Alwyn sê hy het lankal ’n goeie 
verbintenis met Agrico met hulle spil-

punte en dus was die HSD ’n 
maklike kopie, veral met sy 

buurman se voorbeeld. Hy het hulle 
verlede jaar in Augustus en September 
aangeskaf. 
    Alwyn plant koring in die winter en 
saadmielies of suikerbone in die somer 
– alles onder spilpunte. Sy grondvoor-
bereidingstydperk is dus kort en vir die 
sensitiewe saadmielies boonop moeilik 
ook, want hy kan nie regtig onkruid-
doder spuit nie. In plaas daarvan moet 
hy die lande drie keer bewerk. Die 
eerste keer werk hy die orige reste van 
die vorige seisoen in en maak die grond 
lekker los. Daarna maak hy die grond 
nat om die onkruid so vinnig as moontlik 
te laat opkom en werk dit dan weg. ’n 

Ruk later werk hy die tweede sarsie 
onkruid onder die grond in.
    Tans is hy besig om vir die eerste 
keer die twee HSD’s vir die saadmie-
lies in te span en dit gaan baie vin-
niger as voorheen. Die saadbed is ook 
aansienlik mooier en die lande gelyker.
    Sy grond bestaan uit tussen 25 en 
30% klei en hy werk 15 cm diep teen 
14 km/u sodat hy nou ’n spilpuntland 
van 30 hektaar in een dag kafdraf. 
    Maar die groot rede waarvoor hy 
die HSD’s gekoop het, was vir sy 
koring. Hy strooi sy saad uit en het 
vroeër met ’n eg agterna gekom om 
dit te bedek. Die eg se tande maak 
egter slootjies en baie van die saad 
wat tussen die slootjies lê word dan 
nie bedek nie sodat dit kort na ont-
kieming vrek. “Ek het toe ’n verge-
lykende proef met die eg en ’n HSD 
gedoen en die verskil was dramaties. 
Met die HSD was daar amper geen 
saad bo-op die grond nie en die saad-
bed was gelyker,” sê Alwyn. 
    Die HSD se werksdiepte word 
maklik verstel vir hierdie bewerking, 
sodat die skottels die grond baie vlak 

Alwyn Rautenbach het kort na mekaar 
twee van Agrico se 4-meter HSD’s 
gekoop toe hy sien hoe doeltreff end en 
vinnig dit werk.

Agrico se HSD betaal Agrico se HSD betaal 
homself in een seisoenhomself in een seisoen

Met die bystand van Agrico en hulle 
HSD’s glo Alwyn hy gaan vanjaar 
10% meer koring oes.

Die manne wat sorg dat Agrico se HSD 
se gewildheid net toeneem, is Paul 
Burger, meganiese ingenieur Agrico; 
Shadrack Tswala, trekkeroperateur, 
Alwyn Rautenbach, boer; Abraham Di-
nake, trekkeroperateur en Jan-Hendrik 
Strydom, werktuigproduksie-ingenieur 
van Agrico. 

bewerk. Die rollers maak die saad dan 
eweredig toe. Hy het die HSD’s in Junie 
op die proef gestel en die opkoms was 
meer gelyk en die stand aansienlik beter. 
“Dit lyk of ek minstens 10% meer gaan 
oes met dieselfde insette as voorheen. 
Dit beteken dat ek lag-lag altwee die 
HSD’s na hierdie koringseisoen gaan 
betaal,” sê hy. 
    “Ek dink die groot geheim van die 
HSD se sukses is die aggressiewe hoek 
waarteen die skottels werk en die rub-
bervere waaraan die skottels vas is. Ek 
het hier en daar klippe in my lande en 
as hy ’n klip vang gee die meganismes 
maklik mee sodat die skottels wegbreek 
en die masjien nie kraak nie. Die roller 
agter waarmee jy die werkdiepte stel, 
rond die saadbed pragtig af en breek 
kluite tot beheerbare groottes.”
     “Dit sal baie interessant wees om die 
resultaat op die saadmielies te sien. Ek 
glo daar gaan ook ’n dramatiese verskil 
wees,” sê Alwyn. Die twee HSD’s het 
sedert September verlede jaar al drie 
keer 650 ha kafgedraf en hulle loop 
steeds sonder probleme. Agrico is ook 
fl ink om vir Alwyn by te staan, selfs met 
klein probleempies. 

Belê in ’n doeltreff ende, Suid-
Afrikaans-vervaardigde werk-
tuig. Kontak vir Alfred Andrag by 
082-824-1214, 021-950-4111 of 
alfred.andrag@agrico.co.za.

deur Du Preez de Villiers





Intelligent crop production:

The mySpreader App will be the fi rst all-
in-one package combining each of these 
tools for perfect spreader adjustment.
    Further innovations in spreading 
technology have been developed with 
HeadlandControl for the ZA-TS, inclu-
ding further optimisation of the switch-
ing behaviour of the part-width section 
control, allowing for an even more pre-
cise automatic switching at the headland 
or in wedge-shaped fi elds.

Innovation in crop protection 
technology
An exciting innovation in crop protection 
comes in the form of the SmartSprayer 
joint project, where crop protection 
technology meets camera technology 
and expert knowledge with the com-
bined expertise of Bosch, xarvioTM and 
Amazone. With SmartSprayer it is now 
possible to automatically detect weeds in 

row crops in real time (“green-in-green” 
detection), using software based on 
economic thresholds to make an applica-
tion decision and perform partial area 
application of the latest crop protection 
technology down to individual plant 
level. Potential savings of between 20 
and 60% is possible, since spraying only 
takes place when required.
    Further development in weed control 
comes in the form of the new AmaSelect 
Spot with DroneLink which off ers part-
area, site-specifi c weed treatment based 
on highly accurate drone photographs. 
The area to be treated is fl own over by a 
drone equipped with a special RGB 
camera suitable for mapping. The photos 
are then geo-tagged, and the individual 
pictures are merged into a total map. 
The DroneLink software then analyses 
the map and physical crop plants as 
opposed to individual weeds which are 
separated by using artifi cial intelligence. 
    One of the challenges in crop protec-
tion is the potential under-dosing or 
over-dosing of plant protection products 
when driving around bends. Over-dosing 
may lead to signifi cant weakening of the 
crop or even total crop failure. Under-
dosing in the outside area may result 
in incomplete suppression of the weeds 
and fungal diseases and might lead to 
resistance development. These losses 
are now prevented by the AmaSelect 
CurveControl which keeps the applica-
tion rate as constant as possible across 
the whole of the boom width when 
driving around bends. 
    Even more exciting is that Amazone 
has now gone further by introducing 
the latest in boom guidance by adding 
ContourControl active boom control and 
SwingStop vibration dampening to their 
Super L-2 and L-3 booms. The new ac-
tive ContourControl boom guidance by 
Amazone off ers innovative technology 
that fulfi ls the requirements of higher 
working speeds with the highest applica-
tion precision as tested by the Julius 
Kühn Institute, where it scored the high-
est possible value of a 100 from a meas-
uring index of 0 - 100. These results 
were sealed by the words of “A boom 
cannot follow the contour any better.”
    With innovation in all areas of exper-
tise, it is AMAZONE’s goal to continue to 
serve as the global specialist in “intel-
ligent crop production” and the fi rst port 
of call for farmers, contractors and ma-
chinery rings. We look forward to some 
of these innovations being available in 
the South and sub-Saharan African mar-
kets following their testing and viability 
by Amazone in Europe.

The need for precision and automation 
in agricultural machinery will con-

tinue to increase in the future in order 
to ensure the optimum development of 
crops with reliable yields and good qual-
ity, whilst reducing the use of pesticides 
and fertilisers. This means maintaining 
yields, saving costs and conserving the 
environment. 
    Amazone, the leaders in German in-
novation and technology, aim towards 
delivering intelligent crop production 
by focusing on solutions to many of the 
challenges they see for the future of ag-
riculture. We take a look at some of the 
innovations that Amazone have brought 
to market and are in the process of 
developing and testing, which may im-
pact the future of farming.

Innovations in fertilising technology
One of the challenges in precision 
spreading is the application of diff er-
ent fertilisers which have been mixed 
together either to save on the number 
of applications or operating costs. If 
the constituents have diff erent physical 
characteristics, they segregate dur-
ing spreading and are distributed over 
diff erent working widths. This is more 
diffi  cult at increasing working widths and 
fi nding the right setting for every con-
stituent is usually impossible. Amazone 
has developed the EasyMix App, a tool 
which works out setting recommenda-
tions for blended fertilisers and deter-
mines the best possible compromise 
for diff erent mixtures. The mySpreader 
App will be a combination of the exist-
ing FertiliserService App, which has been 
used successfully for many years, the 
relativerly new EasyCheck App (digital 
mobile test kit) and the EasyMix App. 

A view on the future of technology in farming 
and some of the technologies currently being tested 

For more information on Amazone 
in South Africa, contact any of 
their authorised dealers or the 
importer directly: 
Tel: +27(0)33-330-5787 
Falcon Agricultural Equipment 
www.falconequipment.co.za
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Daar was oorgenoeg vir 
elkeen van die 21 150 
mense wat NAMPO Kaap in 
Bredasdorp besoek het.

Rekords spat byRekords spat by  NAMPO Kaap NAMPO Kaap  2019

Jannie de Villiers, hoofuitvoerende 
beampte van Graan SA wat die 
organiseerder is van NAMPO.

Duisende mense wat NAMPO Kaap in 
Bredasdorp vanjaar besoek het was 

in hulle noppies met dié skou.
    Jannie de Villiers, hoofuitvoeren-
de beampte van Graan SA, is ook 
ingenome met die vordering van die 
skou. Hy sê: “NAMPO Kaap is nog in 
’n vestigingsperiode, maar ons is baie 
optimisties oor die groei. NAMPO het 
drie doelwitte: om landbou volhoubaar 
te maak; om die beeld van landbou 
positief te hou; en om die boer ’n plek 
te gee waar hy tuis voel.” 
    Graan SA en 45 ander borge het 
onvermoeid gewerk om hierdie doelstel-
lings te bereik en van NAMPO Kaap ’n 
reuse sukses te maak. Selfs al was dit 
reënerig en koel, het 21 150 besoekers 
die kans aangegryp om te gaan kyk wat 
die 409 uitstallers die boer kan bied. 
    Die aantal besoekers en uitstallers 

het selfs die organiseerders se ver-
wagtinge oorskry. Die plaaslike ge-
meenskappe vind ook baat by NAMPO 
Kaap. Daar was nie plek vir ’n muis 
in die gastehuise van Bredasdorp en 
omliggende dorpe nie. NAMPO ploeg 
ook terug in die gemeenskap: “Ons kry 
plaaslike organisasies soos kerke en 
skole om die kosstalletjies te beman,” 
verduidelik Jannie. 
    Daar is ook klem gelê op die toe-
koms van landbou deur die jeug aan te 
moedig om betrokke te raak. Daar was 
vier jeugskoue waar skoolkinders hulle 
diere kon inskryf of hulle perdryvernuf 
kon wys. Ernstige sake soos veiligheid 
op plase, ekonomiese druk en trans-
formasie in die landboubedryf was op 
die sakelys van die Nasie in Gesprek-
platform wat daagliks in die Santam-
ouditorium gehou is.
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Rekords spat by NAMPO Kaap   20192019 deur Jaco Cilliers

Ford se nuwe Ranger RAPTOR het sy spiere op die 4x4-baan gebult. Die 
2019-model spog met ’n tienspoedratkas en ’n 2,0ℓ bi-turbo enjin wat 157 
kW lewer.

CLAAS het onder meer die XERION 5000 T4f trekker laat pronk. Met 390 kW 
is daar geen werk wat hierdie bul van ’n trekker nie kan baasraak nie.

BKB is trots om een van NAMPO se hoofborge te wees. Jaco Cilliers, 
ProAgri-joernalis; Jacobus Le Roux, hoofbestuurder: Bemarking en Open-
bare Betrekkinge van BKB; en Gerhard Potgieter, senior bemarker van 
ProAgri, het kopstukke oor boerdery gesels by NAMPO Kaap.

Verskeie skaap-, bees- en bokrasse 
was ook verteenwoordig by NAMPO 
Kaap. Die jeugskou het vir 150 
nuwegeslag-boere die geleentheid 
gebied om met hulle pragdiere te 
kom spog en te wys hoe bekwaam 
hulle die diere kan hanteer.
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John Deere Implemente 
staan sterk na 60 jaar se goeie diens
deur Jaco Cilliers

Die gewilde John Deere Implemente 
(JDI) was ՚n groot treff er by NAMPO 

Kaap. Die besturende direkteur, Emilius 
Tomlinson, verduidelik hoe die maat-
skappy gegroei het: “Dit is die oudste 
aaneenlopende John Deere-agent in die 
land. Ons bestaan al sedert 1960 toe 
my pa en my oom, Simon en Linden-
berg Tomlinson, die maatskappy in 
Swellendam gestig het.” 
   JDI het gegroei van die een tak in 
Swellendam na die ses takke wat daar 
vandag is. In 1983 is die JDI-tak in Bre-
dasdorp oopgemaak en Hankey het in 
2003 gevolg, Cradock in 2008, Addo in 
2010 en George in 2016. Hulle sien ook 
baie daarna uit om hulle sewende tak 
volgende jaar op Kirkwood oop te maak.

Die maatskappy, wat as ՚n familiesaak 
begin het, het so gegroei dat daar in 
2012 besluit is om 50% van die aandele 
aan Senwes te verkoop. Dit gee JDI ՚n 
mededingende voorsprong en hulle kan 
՚n wyer reeks produkte aanhou vir beter 
dienslewering aan boere. 
   Tydens NAMPO Kaap het JDI die nuwe 
reeks John Deere M4000 selfaange-
drewe spuite bekendgestel. Driaan 
Schwartz, verkoopsbestuurder, vertel 
dat daar drie spuite in dié reeks is:
• Die M4025 is die kleinste in die 

reeks met ՚n tenk van 2 500 liter 
en ՚n enjin van 149 kW. 

• Die M4030 se tenk hou 3 000 liter 
en sy enjin lewer 183 kW.

• Die grootste model is die M4040, 
wat spog met ՚n tenk van 4 000 liter 

en ՚n vierklepdieselenjin wat 205 kW 
lewer. Dit kan met die turbo-aanjaer 
na 215 kW opgestoot word.

Al vier wiele van al die modelle in die 
reeks word hidrostaties aangedryf.
   Die boer kan kies tussen ՚n staalbalk 
van 30 meter of ՚n balk van 36 meter 
met koolstofveselarms.
   Al die modelle in die M4000-reeks 
spog met die nuutste tegnologie wat 
oorvleueling en oorgeslaande gedeel-
tes uitskakel. Dit sorg dat alle plante 
bespuit word, beskerm plante teen 
oortoediening en help die boer om 
insetkoste te verlaag. Die kombinasie 
van die John Deere ExactApplyTM en die 
vernuftige draai-aanpassingstelsel be-
heer die toediening oor die totale lengte 

Jason Tomlinson, presisieboerde-
rybestuurder, en Driaan Schwartz, 
verkoopsbestuurder van JDI, is trots 
op die nuttige werktuie wat hulle by 
NAMPO Kaap in Bredasdorp vir die 
boere kon wys

Die John Deere M4040-selfl oopspuit is die skouperd van die M4000-reeks.

JDI is die oudste John 
Deere-agent in die land 
en bestaan alreeds 
sedert 1960. Hulle bied 
՚n wye verskeidenheid 
produkte en dienste om 
boere se lewe makliker 
en winsgewender te maak.
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van die spuitarms en verseker die 
mees doeltreff ende spuitstoftoediening 
tydens alle bewegings van die spuit. 
   Die ExactApplyTM-stelsel pas die le-
wering aan by die spuit se spoed en die 
boer kan vanuit die kajuit sproeikoppe 
ruil om te verseker dat hy deurgaans 
presies die regte druppelgrootte vir die 
taak gebruik.
   Die vierde generasie geïntegreerde 
beheersentrum is gebruikersvriende-
lik en maak dit maklik om die spuit te 
beheer.
   Boere het dikwels ՚n baie beperkte 
venstertydperk waarin hulle moet spuit 
en klaarkry. Die M4000-spuitreeks se 
lugvere vergemaklik die rit en maak 
dit moontlik om teen ՚n hoër spoed te 
spuit. Die spuitbalk is ook so ontwerp 
dat dit die minimum afwyking in bewe-
ging verseker. Dit verooorsaak ՚n meer 
egalige toediening met minder slytasie 
aan die werkende dele van die spuit.
   Die hoёr grondhoogte van die spuit 
en balk verminder die risiko om die 
balk of die plante te beskadig. 
   Jason Tomlinson, bestuurder van JDI 
se presisieboerdery-afdeling, sê saam 
met die spuit se tegnologie vergemak-
lik die gevorderde JD Link-program ook 
boere se taak. Al die spuite kom met ՚n 
5-jaar-aansluiting by JD Link. Hiermee 
word daar deurlopend gekommunikeer 
tussen die spuit en JDI se beheersen-

Kontak JDI se hoofkantoor in Swellen-
dam by 028-514-2700, of stuur 'n 
e-pos aan 
emilius.tomlinson@jdimplemente.net.
Om enige van die ander vyf 
takke se besonderhede te kry, 
besoek die webwerf by 
www.jdimplemente.co.za.

trum in Swellendam. Die spuit stuur 
kodes na die beheersentrum waar 
die personeel die data ontvang en 
verwerk. Indien daar iets verkeerd 
gaan met die spuit, word een van drie 
kleurkodes aangestuur:
• Blou dui aan dat daar iets is 

waarna gekyk moet word, maar dit 
is nie dringend nie.

• Oranje sê daar is iets wat dringend 
aandag verg.

• Rooi wys gevaar. 

Sodra die beheerkamer ՚n rooi kode 
ontvang, stuur die stelsel die ligging 
van die spuit asook wat verkeerd is 
na die naaste werktuigkundige en hy 
haas hom dan na die spuit om dit reg 
te maak.
   Die hele proses verloop outomaties 
sonder dat die boer enigiets hoef te 
doen of enige oproepe hoef te maak.
   JDI se leuse is: “Altyd gereed om te 
dien.” Daarom is hulle naverkopediens 
deel van die trots van die maatskappy. 
Elke tak is ten volle toegerus met ՚n 
verkoopspan en ՚n werkswinkel om die 
beste raad en dienste aan kliёnte te 
bied.

   Die werktuigkundiges gaan na die 
boer toe om sy toerusting op die 
plaas te diens. Met behulp van die JD 
Link-stelsel was daar al gevalle waar 
die werktuigkundiges van probleme 
geweet het nog voordat die boer 
dit besef het. “Daar is altyd iemand 
beskikbaar en bereid om te help,” sê 
Driaan. “Boerdery wag immers nie vir 
naweke of vakansiedae om verby te 
gaan nie.” Hierdie diens is deel van die 
suksesresep wat JDI gebring het waar 
hulle vandag is.
   JDI se mense is ingenome met die 
ondersteuning wat hulle by NAMPO 
Kaap ontvang het. Afgesien van die 
heelwat trekkers en ander werktuie 
wat hulle daar verkoop het, is dit som-
mer net lekker om met boere te kuier, 
te luister wat hulle behoeftes is en te 
wys wat JDI die boer kan bied. Behalwe 
vir John Deere, is JDI ook die agente 
vir Stihl, LEMKEN, JCB en Strautman in 
hulle omgewing.

Buiten John Deere verskaf JDI ook JCB- en Stihl-produkte aan die boere in hulle omgewing.

Met hierdie groen staatmakertjies 
kan boerseuns sommer vroeg al 
begin boer.

Die indrukwekkende JDI-uitstalling 
by NAMPO Kaap in Bredasdorp was 
՚n gesogte kuierplek vir boere. 





• ’n USB-poort is beskikbaar om elek-
troniese hulpmiddels te koppel; 

• Lugreëling kan volgens keuse gestel 
word; 

• Verbeterde instrumentasie: ’n 
Groter vertoonskerm, verbeterde 
grafika en “slim” kontroles is byder-
hand sonder om die oog van die pad 
af te haal; 

• Pakplek: Die kajuit het groter en 
makliker bereikbare pakruimtes 
bokant die deure en voorruit. Die 
voorste boonste pakruimte kan 
gebruik word vir ’n mikrogolfoond of 
koffiemaker; 

• Sluit- en alarmstelsels: Die voer-
tuig het ’n sentrale sluitstelsel en 
’n bykomende interne deurslot. As 
die alarm geaktiveer word, word die 
kajuit gemoniteer deur beweging-
sensors en sensors aan die deure 
en luike. Die alarmstelsel het ook ’n 
paniekalarm wat deur die afstand-
beheersleutel of alarmknoppie in die 
kajuit geaktiveer kan word; 

• Immobiliseerder: As enige persoon 
probeer om die enjin met ’n ver-
keerde sleutel aan die gang te sit, 
sny die elektroniese immobiliseerder 
die brandstoftoevoer af en die voer-
tuig se aansittermotor sal nie draai 
nie; 

• Die koper kan die kleur kies waarin 
die binneruim van die kajuit afgewerk 
word – ligbruin, donkerbruin, swart, 
of ’n kunshout-afwerking; 

• Die boer kan ook kies tussen ’n 

“Die dieselverbruik van Scania-
trokke is beter as dié van enige 

ander trok in hulle klas,” sê Ryno van 
Wyk, eienaar van Rusgenot Transport. 
Ryno het gaan inloer by die Scania-
uitstalling by NAMPO Kaap. Hy het agt 
Scania-trokke waarmee hy landwyd 
vrugte vervoer. 
 “Scania se vragmotors is puik waarde 
vir geld, want die trokke behaal goeie 
tweedehandse pryse. Ek sal beslis nog 
Scanias koop,” het Ryno beklemtoon. 
 Die Scania R560 NGT (nuwe genera-
sie langafstandtrokke) is in Mei bekend-
gestel en was vir die eerste keer op ’n 
skou by NAMPO Kaap in Bredasdorp. Dit 
was ook Scania se eerste deelname aan 
die skou.
 “Die R560 is ons topverkoper. Die 
hele Suid-Kaap wemel van die Scanias. 
Boere koop dit vir plaasgebruik, veral 
om die plaas se produkte flink, vin-
nig en veilig na die mark te vervoer, 
en dit kan verskillende soorte leun- en 
sleepwaens haak,” sê Dippenaar Smith, 
verkoopverteenwoordiger vir Scania. 
 Hy sê die lugvloei-dinamika van die 
Scania-kajuite is herontwerp om beter 
dieselverbruik te bevorder. Elke trok 
is verder ook vir 3 jaar/600 000 km 
gewaarborg. 
 “Operateurs sal voortaan heelwat 
gemakliker wees in die opgegradeerde 
binneruim van die Scania 560-kajuite 
en dit sal hulle in staat stel om langer 
afstande te bestuur sonder om moeg te 
word. Die boer kan nou selfs ’n kajuit 
presies volgens sy persoonlike smaak 
kies. 
 “Die bestuurder het ’n beter uitsig na 
buite en as hy bietjie bene wil rek, die 
kajuit is so ruim dat ’n mens selfs regop 
daarin kan staan,” sê Dippenaar.
 
’n Klompie uitstaande kenmerke 
van die Scania-trok se kajuit: 
• Oopvoutafel: Die instrumentpaneel 

aan die passasier se kant kan toe-
gerus word met tafel met ’n gladde 
oppervlak om op te eet en te werk; 

verskeidenheid sitplekke vir die be-
stuurder en passasier;

• Daar is selfs ’n verskeidenheid stuur-
wielontwerpe om van te kies; 

• Daar is twee beddens in die Scania-
kajuit; 

• Die trok is toegerus met ’n spoed-
beheergerief; en 

• Met die oog op veiligheid is daar twee 
bykomende lugsakke bo die deure. 

Scania se keuse van 
onderhouds-planne 
Scania het twee onderhoudsplanopsies. 
Die eerste staan bekend as Herstel en 
Onderhoud (R&M light – less intensive 
plan), en die ander is die volledige plan 
(R&M complete Scania service pro-
gramme). 

Scania-finansiering 
Dit is slim om eers seker te maak dat 
finansiering verkry kan word, voordat 
beplan word om ’n groot item te koop.  
 “Scania se interne finansieringsop-
sies maak dinge makliker vir die boer. 
Scania help boere ook met die opgra-
dering van hulle trokvloot en bied selfs 
uitstekende inruilpryse vir trokke van 
ander vervaardigers,” sê Morné Munz 
van Scania Finance. 
 “Al wat ’n boer moet doen, is om 
eerstens die aansoekvorm te voltooi. 
Ons sal dit dan opvolg deur finansiële 
inligting aan te vra. Die kliënt kan 
ook aandui hoeveel hy as deposito 
wil betaal. Ons moet egter te alle tye 
voldoen aan die bepalings van die toe-
paslike kredietwetgewing,” beklemtoon 
Morné.

Vir meer inligting oor Scania se 
vervoeroplossings, kontak jou 
naaste Scania-handelaar, of die 
Scania-hoofkantoor, telefoon 
011-661-9600, of besoek die 
webtuiste www.scania.com/za.

Dippenaar Smith, Scania-verkoopverteenwoordiger, en Morné Munz van 
Scania Finance by die nuwe R560 Scania-perd.

Dippenaar Smith is ’n lang kêrel, 
maar hy kan maklik regop staan in 
die kajuit van ’n Scania-trok.

Nuwe kajuit maak dit ’n plesier Nuwe kajuit maak dit ’n plesier 
om ’n Scania te bestuurom ’n Scania te bestuur

deur Benine Ackermann
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en lande kan beweeg. Manitou is ook 
geskik vir werk in skure en pakhuise.
 “Van ons groter landbouhanteerders 
hys ’n volle 4 ton tot ’n hoogte van 
10 meter.” 
 Een van Manitou SA se hoogste 
prioriteite is hulle naverkopediens. 
“Om ’n masjien te verkoop is seker die 
maklikste ding om te doen, maar as jy 
daardie masjien nie kan ondersteun nie, 
sit jy met ’n wesenlike probleem,” sê Jo-
han. Daarom is Manitou besig om hulle 
netwerk van handelaars in Suid-Afrika 
uit te brei. Daar is nie net handelaars in 
die hoofsentra soos Port Elizabeth, Oos-
Londen en Johannesburg nie, maar ook 
op kleiner dorpies soos Rustenburg.

Johan sê dat Manitou SA boonop 

Enige boer wat hoër hoogtes in
landbou wil bereik, se antwoord is 

Manitou. Manitou SA se nuttige werktuie 
het weer vanjaar boere by NAMPO Kaap 
beïndruk.
 Johan van der Westhuizen, eienaar 
Managri, ’n Manitou-geakkrediteerde 
handelaar, sê Manitou SA is daartoe 
verbind om ’n diens aan die boer te 
lewer met die verskaffing van toerusting 
wat materiaalhantering maklik, veilig en 
vinnig maak. “Ons is aktief betrokke by 
landbou,” vertel Johan.
 “Manitou SA se landbouprodukreeks 
sluit vurkhysers, laaigrawe en telehan-
teerders in, waarvan die kleinste 2 ton 
4,3 meter hoog kan optel en waarvan 
almal met gemak op plaaswerwe, -paaie 

in gesprek is met een van Suid-Afrika se 
grootste landboumaatskappye om hulle 
dienspunte oor die hele Suid-Afrika uit te 
brei. 

Maar wat sê die boer van Manitou SA 
se produkte en dienslewering? 
George Barnard boer naby Groblersdal 
met aartappels, koring en verskeie soorte 
mielies en hy is al sedert 2011 ’n Manitou 
SA-kliёnt. Volgens George is daar nie ’n 
beter produk as dié van Manitou om sy 
werkslas te verlig nie. 
    “Ek was bevoorreg genoeg om die 
Manitou-fabriek in Frankryk te gaan besoek 
en kon myself vergewis van die gehalte en 
naverkopediens,” sê George. Hy sê dat hy 
Johan en Manitou se diens as uitstekend 
ervaar en dat hy gedurende die agt jaar 
wat hy Manitou gebruik nog nie ’n enkele 
klagte gehad het nie.
 Daar is drie Manitou-landbouwerktuie op 
George se plaas: die MLT-X 840-140 PS, die 
MT-X 625 en die MLT-X 625 75 H. Al drie 
kwyt hulleself uitstekend van hulle taak en 
George beveel Johan se span én Manitou se 
produkte met volle vrymoedigheid aan.
• Die MLT-X 840-140 PS-telehanteerder lig

’n vrag van vier ton tot op ’n hoogte van
7,5 meter. Dit word deur ’n
102 kW John Deere-enjin aangedryf en
het ’n topspoed van 40 km per uur. Met
’n breedte van net onder die 2,4 meter is
dié kragtige werktuig steeds smal
genoeg om maklik in die nou gange van
’n pakhuis te pas.

• Die MT-X 625 is ’n kleiner weergawe en
sy gedugte Kubota-enjin lewer
55 kW krag. Nietemin laat geld
hierdie telehanteerder met sy vurk-

 hyserpasstuk homself deeglik deur ’n 
vrag van 2,5 ton tot op ’n hoogte van 
5,85 meter op te lig. Boonop is dit ’n 
vierwiel-aangedrewe werktuig wat 
beteken dat dit uitstekend presteer oor 
rowwe terrein.

• Die MLT-X 625 75 H is ’n telehanteerder
wat dieselfde enjinkrag lewer as die
MT-X 625. Die verskil tussen die twee
word gevind in die kopstuk wat voor aan
die masjien se balk gebruik word, groter
bande en spoed. Daar is 164 verskillende
kopstukke, soos baalgrypers, personeel-
hyserhokke, massasakhake en vele meer
om van te kies, wat Manitou-masjiene in
veeldoelige werktuie verander.

Manitou is ’n Franse maatskappy wat al 
sedert 1957 bestaan en hulle masjiene 
werk al vir 50 jaar in Suid-Afrika. Hulle is 
sedert 1997 amptelik in Suid-Afrika om 
boere tot groter hoogtes te help. Alle 
Manitou-werktuie is vir 12 maande of 
2 000 werksuur gewaarborg, maar die 
waarborg kan verleng word. 

Die Manitou-span is letterlik 24 
uur per dag, enige dag van die 
jaar beskikbaar om hulle kliёnte 
te help. Kontak Manitou SA by 
010-601-3000, of stuur ’n e-pos
na info.msa@manitou-group.com
vir meer inligting. Besoek ook die
webwerf by www.manitou.co.za.

Die Manitou-uitstalling by NAMPO Kaap het boere gewys hoe nuttig hulle 
telehanteerders op ’n plaas kan wees.

Johan van der Westhuizen, eienaar van Managri, en Ryan Jansen van 
Vuuren, bemarker, skep ’n bietjie asem tussen die kuiers van belangstel-
lende boere deur.

Manitou SA sien uit na 
groei in landbou

deur Jaco Cilliers
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Bestuur jou kudde beter 
met Kraal-tegnologie

deur Jaco Cilliers

Ian Bester vertel hoe hy as kind op die
plaas grootgeword en altyd ՚n bewon-

dering vir sy pa en sy oupa gehad het. 
“My oupa kon deur die kudde loop en 
vir my vertel presies wat met elke bees 
aangaan. Hy kon veral vinnig opmerk 
wanneer dit lyk of een begin siek word.”
   Die rede hoekom die boere van 
daardie tyd hulle kudde so goed geken 
het, is omdat hulle daagliks tuusen die 
beeste beweeg het en elkeen van hulle 
kon dophou, verduidelik Ian. Boerdery 
vandag is baie meer sakegerig en 
wetenskaplik en sluit volledige rekord-
houding van die plaas en lewendehawe 
asook nakoming en verslagdoening in. 
Hierdie is nie ՚n slegte ding nie, maar 
beteken wel dat die boer meer tyd 
bestee aan administratiewe en 
operasionele take as in die veld saam 
met die beeste.
   Ian se kombina-
sie van boerdery-
kennis en die 
ervaring wat hy 
met inligtingsteg-
nologie in Londen 
gekry het, het tot 
die Kraal-breinkind 
gelei. Deur middel 
van tegnologie 
wil Ian boere help 
om hul kuddes so 
goed te leer ken 
sodat hulle beter 
beheer en bestuur 
kan toepas om 
produksie te ver-
hoog en insetkoste 
te verlaag. “Die 
boodskap wat ek 
dink boere moet 
verstaan, is dat 
hierdie tegnologie 
՚n ongeloofl ike 
hulpbron op die 
plaas kan wees,” 
sê Ian.
   Die produk wat 
Kraal aan die boer 

verskaf bestaan uit twee dele: die slim, 
digitale oorplaatjie met GPS, wat maklik 
in elke bees se oor gesit word en dan ՚n 
unieke wolksagteware-bedryfstelsel op 
die boer se rekenaar of slimfoon. Die 
oorplaatjies is die uiteinde van twee jaar 
se navorsing en ontwikkeling. Elke 
plaatjie bevat ՚n aantal sensors, onder 
meer om die dier se ligging aan te dui, 
asook ՚n sonpaneeltjie wat self krag 
genereer. Dit beteken dat die oor-
plaatjie aan die bees gesit word en vir 
5 jaar geen onderhoud nodig het nie. 
Terwyl die bees sy gang gaan op die 
plaas, neem hierdie slim oorplaatjie alle 
inligting op. Ian verduidelik dat alles 
inligting bevat, of die koei staan, loop, 
vreet of lê, alles kan gebruik word om 
ons meer van die bees te vertel. Die 
oorplaatjie stuur inligting oor ՚n afstand 
van tot 15 km aan die bedryfstelsel, 
waar die inligting dan verwerk word tot 
sinvolle syfers en grafieke om boerdery-
besluite te ondersteun. Van hier kan 
boere dan presies weet wat die stand 
van sake in hul kudde is.
   Ian verduidelik dat daar verskillende 
produkte is waaruit boere kan kies na 
gelang van hul behoeftes. Die prys van 
die produkte word bepaal deur die hoe-
veelheid inligting wat die boer wil hê.
   “Die inligting wat ons tegnologie aan 
boere verskaf stel hulle daartoe in staat 
om presies uit te werk wat hul produk-
sie per vee-eenheid of per hektaar is,” 
vertel Ian. Verder kan daar dan ook ՚n 

geskiedenis van weidingspatrone opge-
bou word en die boer kan sien hoe die 
beeste op verskillende soorte weiding 
presteer. Dit voer ook die vlak van 
naspeurbaarheid tot nuwe hoogtes om-
dat daar presies gesien kan word waar 
elke bees grootgeword het en of daar 
ooit enige gedragsafwykings was. 
   Een van Kraal se doelwitte is om 
gebruikersvriendelik te wees. Daarom 
is die bedryfstelsel so eenvoudig as 
moontlik opgestel. Wanneer ՚n boer 
Kraal koop, spandeer ՚n Kraal-agent ՚n 
dag op die plaas om die boer te help 
om die stelsel te leer ken en hoe om dit 
doeltreff end te gebruik om die beste 
uitkomste te kry.

Boere kan vir Ian Bester kontak 
deur die webwerf by kraal.farm  
of deur ՚n e-pos te stuur na 
info@kraal.farm. Besoek ook 
gerus Kraal se Facebook-blad 
vir meer inligting.

Ian Bester, eienaar van Kraal diere-
bestuurstelsels, was by NAMPO 
Kaap om sy tegnologie aan die boere 
bekend te stel.
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dit met jou selfoon beheer,” sê Lize.
    Speck Pumps SA se sonpanele word 
ook met ’n versterker geïnstalleer, wat 
die kragvoorsiening verhoog.
    Hulle MultiCyclone-reeks is ’n 
briljante voorfiltreringstoestel wat kan 
help om duisende liter water per jaar in 
enige watertoepassing soos akwakul-
tuurbedrywe en swembaddens te 
bespaar, want dit veroorsaak dat die 
filter nie so gereeld skoongemaak hoef 
te word nie. “Dit word maklik skoonge-
maak deur die klep oop te maak en 
slegs 15 liter water word uitgelaat,” sê 
Lize.
    Die reeks het verskeie groottes, soos 
die MultiCyclone 12 wat water-

50 jaar se dienslewering in Suid-
Afrika het Speck Pumps SA geleer 

dat goeie pompe noodsaaklik is op ’n 
plaas, maar ook dat geen pomp ledig 
mag staan net omdat daar nie krag is 
nie.
    “Speck Pumps SA het verskillende 
pompe vir besproeiingstelsels, swem-
baddens, spa’s en visdamme,” sê Lize 
Westwood, bemarkingsbestuurder van 
Speck Pumps SA.
    Omdat Speck Pumps SA weet elke 
plaas is anders, voorsien hulle ook 
spesifieke pompe vir elke boer se be-
hoeftes. "Ons doen graag ontledings vir 
boere om te kyk watter toerusting elke 
boer spesifiek benodig en daarvolgens 
beveel ons produkte aan sodat elke 
boer die voordeel van presies die regte 
toerusting kan geniet” sê Lize.
    Speck Pumps SA is in 1909 in Duits-
land deur Daniël Speck en sy vyf seuns 
as Speck Pumpen begin. Speck Pumps 
SA is vanaf 1969 in Suid-Afrika en is 
ook in Australië en Amerika bekend as 
gesogte pompe.
    Hulle het pompe van 0,2 kW tot 1,5 
kW in enkelfase, en in driefase tot 5,5 
kW.
    Speck Pumps SA se BADU®-
sonkragstelselkombinasie werk vir 
hulle enkelfasepompe tot 1,1 kW en 
driefasepompe tot en met 2,2 kW, dus 
kan boorgatpompe ook hieraan gekop-
pel word. 
    “Die pompe kan f net met sonkrag 
werk, óf met sonkrag en Eskomkrag vir 
daardie bewolkte dag wanneer die pomp 
nie mag staan nie.
    “Om seker te maak jou pomp werk 
selfs al is jy nie op die plaas nie, kan jy 

Speck Pumps SA se sonkragstelsels:
Bespaar krag en hou jou sirkulasiepompe aan die loopBespaar krag en hou jou sirkulasiepompe aan die loop

vloei van tot 18 m3  per uur hanteer, die 
MultiCylone 16 wat 30 m3 per uur kan 
skoonmaak en die reuse 70XL wat 
90 m3 per uur hanteer. Daar is ook Super 
en Ultra-weergawes van die eerste twee 
modelle beskikbaar. Hulle is kleiner en 
pas knus langs die swembadpomp in. 
    “Die voorfilter vang tot 80% van al 
die vuilgoed wat in jou water, dam of 
swembad dryf wat swaarder is as water, 
soos die silt, takkies en blare, op. Die 
voorfilters vang tot en met 80% van die 
vuilgoed uit die water op voordat dit die 
filter bereik. Hy vang tot 10 mikron op; 
dit is so fyn soos ‘glitter’,” sê Lize.

Eienskappe van die MultiCyclone:
• Maklik om te installeer
• Geen filtersypelmateriaal om skoon te

maak of te vervang nie
• Pas by meeste bestaande filtrasiestel-

sels
• Veminder filteronderhoud
• Geskik vir sowel nuwe as bestaande

installasies
• Voorsien van vinnigeverbindings-
 koppelstuk en spoelklep

Speck Pumps SA het ook verskeie 
produkte om jou swembad helder en 
skoon te hou vir die somer.
    Daar is ’n fabriekswaarborg vir 
24 maande op die MultiCclone 
en 12 maande op die 
BADU®Sonkragstelselkombinasie.

Lize Westwood en Yolandi Gullett wys Speck Pumps SA se produkte by 
NAMPO Kaap.

Die BADU®-sonkragstelselkombinasie van Speck 
Pumps SA is perfek om jou pomp aan die gang te 
hou al is die krag af.

deur Benine Ackermann

Vir meer inligting oor Speck 
Pumps SA se toerusting, kontak 
Lize Westwood by 021-704-1143 
of stuur vir haar ’n e-pos na 
marketing@speck-pumps.co.za.  
Besoek ook hulle webwerf by 
www.speck-pumps.co.za. 
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Valtrac is die betroubare verskaf-
fer van Pöttinger Alpha Motion-
snyers. Kontak Valtrac se kundige 
mense by 056-817-7308, stuur ’n 
e-pos aan Attie de Villiers by
attiedev@valtrac.co.za of besoek
die webwerf by www.valtrac.co.za.

Lewendige belangstelling is by Nampo
Kaap uitgelok deur Valtrac se voor-

treflike reeks skitterprodukte en die 
Pöttinger Alpha Motion-snyers het 
boere opgewonde aan die praat gehad. 
Daar is twee modelle in die reeks: die 
351 en die 301. Die verskil tussen die 
twee is dat die 351 bane van 3,5 meter 
wyd sny en die 301 bane van 3 meter 
wyd. 
    Alpha Motion-tegnologie beteken dat 
die snyer van kant tot kant, vorentoe 
en agtertoe kantel om deurgaans alle 

grondglooiinge honderd 
persent getrou na te volg 
om al die materiaal skoon 
en gelyk op dieselfde 
hoogte af te sny. Dit maak 
die masjien meer doeltref-
fend en veroorsaak dat 
daar beter hergroei plaas-
vind vir die volgende snit. 
Die Pöttinger 351/301 
snyers word voor aan die 
trekker gekoppel en kan 
ook gekombineer word 
met die Novacat X8 wat 
agter aan weerskante van 
die trekker sny. So kan ’n 
totale wydte van bykans 
twaalf meter op ’n slag 
gesny word.
    Die unieke platlem-

ontwerp sny waar ander snyers nie kan 
nie. Waar die gras dalk welig gegroei 
het, of waar dit gaan lê het, sny die 
plat lemme gemaklik onder die gras 
in om die snit gelyk en eenvormig te 
hou. Alle funksies kan maklik vanuit die 
trekker se kajuit beheer word. 
 Die snyer is so ontwerp dat die 
lemme gou en moeiteloos in die veld 
vervang kan word met ’n handige 
hefboom uit die gereedskapskassie 
wat op die werktuig aangebring is. Dit 
vergemaklik die onderhoud van die 

masjien en beteken dat dit gouer weer 
aan die werk kan spring. Die snyers 
word verskaf met ’n ekstra stel lemme 
sodat dit om die beurt kan sny terwyl 
die ander stel geslyp word.

Vir mooi hooi:
Sny flink en skoon met Pöttinger se Alpha MotionSny flink en skoon met Pöttinger se Alpha Motion

Devin Dedwith van Valtrac en 
Xander Pieterse van ProAgri bekyk 
Valtrac se nuwe skouwa by NAMPO 
Kaap.

Die Pöttinger 351 Alpha Motion-snyer word voor 
aan die trekker gemonteer en sny 3,5 meter 
breed.

deur Jaco Cilliers

26      ProAgri 236 – Oktober / October 2019       www.proagri.co.za 
 NAMPO

N
AM

PO



N
AM

PO

saam met Ajenti (Edms) Bpk, wat die 
aanlyngedeelte hanteer, gewysig. Uit al 
die tegnologie is die PremiPoint-stelsel 
ontwikkel.

Die slim tegnologie agter 
PremiPoint:
Die program is vir landbou aange-
pas sodat die boer sy diesel honderd 
persent kan bestuur en met die druk 
van ’n knoppie die volgende inligting 
kan kry:
• Sy dieselkortingopsomming
• sy SARS-ouditverslae
• ’n volledige rekord van dieselgebruik

per voertuig, asook per aktiwiteit en
per gewas

“Alles is beskikbaar op ’n aanlynportaal 
en op jou selfoon se toep,” sê Jacques. 
“Die aanlynstelsel is ’n slim stelsel wat 
gemiddelde persentasies per voertuig 
per aktiwiteit saamstel. Indien die 
dieselverbruik van een van die boere se 
voertuie of werktuie verswak, laat weet 
ons hom dadelik op die toep. Ons kan 

ook laat weet indien daar diesel uit 
die voertuig gesteel word; selfs al is 
dit net 5 liter.
    “Die boer se eksterne diesel-
aankope (by ’n vulstasie) word ook 
op die aanlynstelsel ingelees om 
akkurate en volledige inligting aan 
SARS asook aan die boer te verskaf,” 
sê hy.

Wat bied PremiPoint se stelsel vir 
die boer?
• ’n Vulstasietipe pomp
• Jaarlikse kalibrasie van die pomp
• Die boer huur die stelsel by Premi

Point teen ’n minimale bedrag van
ongeveer R3 000 p/m. (Dit sluit die
aanlynnetwerk asook die toep in.)

• 24/7/365 beskikbaarheid van teg-

Diesel is een van ’n boer se grootste
uitgawes, want diesel word immers 

gebruik om alles wat op eie stoom op 
die plaas beweeg, soos trekkers, trokke, 
stropers, selfloopspuite, bakkies en 
kragopwekkers aan te dryf. Daarom 
loon dit boere om diesel op grootmaat 
aan te koop, maar jy kan nou nog meer 
voordeel uit jou brandstof put met 
PremiPoint se bestuursprogram.
 PremiPoint is ’n filiaal van die 
Stadler-broers se Al2Stadler dieselver-
spreidersmaatskappy, wat meer as 18 
jaar ondervinding in die groothandel-
brandstofverspreidingsbedryf het. 
 “Rossouw Stadler, die eienaar van 
Al2Stadler en PremiPoint, is twee en ’n 
half jaar gelede deur een van sy kliënte 
gevra om vir hom ’n dieselbestuurspro-
gram te ontwikkel, aangesien hy reeds 
vele verskillende programme gebruik, 
waarvan een oor die R2-miljoen gekos 
het, maar sonder sukses,” sê Jacques 
Smit, finansiële en bedryfsbestuurder 
van PremiPoint.
 “Rossouw se vrou, Hané Stadler, is 
die eienaar van haar eie vulstasie en 
sy besit ook ’n vulstasierybaanstelsel, 
genaamd Petrotouch, wat sy vir die 
vulstasie gebruik. Die eienaar van die 
program Petrotouch het geëmigreer na 
Amerika en Hané het in daardie stadium 
besluit om die onderneming by hom oor 
te koop sodat daar nog aan die kliënte 
wat die stelsel gebruik, waarvan sy een 
is, diens gegee kan word. Nadat Ros-
souw die versoek van sy kliënt ontvang 
het, het hy navorsing gedoen en besluit 
om die vulstasierybaanstelsel deel van 
sy eie dienspakket te maak. Dis toe 
PremiPoint gestig is,” sê Jacques. 
 PremiPoint is ook vandag die eie-
naar van ander dieselbestuurspro-
gramme soos Petropos, wat spesiaal 
vir vervoerkontrakteurs bedoel is, en 
Fuelman. Hulle brandstofstelsel is ook 

nici, asook aanlyn-ondersteuning met 
die sagteware.

“Die tegnologies gevorderde stelsel bly 
PremiPoint se eiendom, daarom moet 
PremiPoint pa staan vir enige moont-
like foute of diensonderbrekings. Foute 
aan die toerusting en programmatuur 
word binne 48 uur herstel volgens die 
diensooreenkoms. Ons vervang slegs 
die foutiewe deel en die boer kan 
dadelik weer voortgaan met die stelsel. 
Aangesien die stelsel ons eiendom bly, 
bly die probleme ons s’n,” sê Jacques. 
    PremiPoint het die stelsel twee jaar 
lank op ’n delwery in Prieska getoets. 
“Die stelsel is verseker hitte-, koue- en 
stofbestand,” sê Jacques.

As jy ook brandstof wil bespaar, 
kontak PremiPoint by 053-831-
1522 of stuur ’n e-pos aan 
info@premipoint.co.za. Besoek 
ook Premi-Point se webwerf by 
www.premipoint.co.za.

Francois Bredenkamp, Jason Beangstrom, Jacques Smit en Francois 
Henning van PremiPoint saam met Rossouw Stadler (heel regs), eienaar 
van PremiPoint, by NAMPO in die Kaap.

PremiPoint 
se elektro-
niese statiese 
brandstof-
pompstelsel 
wat boere op 
hulle plase 
kan gebruik 
om self diesel 
in te gooi en 
rekord van 
alle diesel-
verbruik te 
hou.

PremiPoint se Fuelman-dieselkarstel-
sel. Dit is ’n draagbare pompeenheid 
wat op enige tenkwastelsel, soos ’n 
trok of sleepwa, pas. Die beheertablet 
kan enige werksomstandighede han-
teer en is deel van die stelsel.

Bespaar diesel en geld met 
PremiPoint

deur Benine Ackermann
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076 325 1603 
012 770 4360

BAKKIE UNITS
TRAILER UNITS
TRUCK UNITS
CUSTOM UNITS

• Diesel bowsers
• Fire fi ghters
• Water bowsers
• Pressure washers

• Flowbin adaptors & spares
• Chemical de-canting systems
• Pumps, hoses & fi ttings
• Water harvest units

• Honey suckers
• Aquaponic systems
• Flowbin sales - new or recon
• Flowbin reconditioning
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DIY PICK UP AND GO
PORTABLE WATER TANK

PORTATANK is a fully portable water storage solution capable of holding 

800 – 10 000 litres of water in an easy-to-transport/carry, quick-to-assem-

ble, disassemble and reassemble, unit.

800 L  / 2 650 L 
4 800 L / 10 000 L

The greatest advantage of PORTATANK is that it can be bought off-the-shelf, 
easily transported in a passenger vehicle or bakkie and erected within an hour 
following the simple instructions included with the unit (package size 1.5m x 
400 x 400).
The high-quality PVC bladder used to store the water has been tested by the 
Australian Water Quality Centre and is found to have no impact on the quality 
of the stored water. The material is also NATA accredited.

Connect it to your gutter down-pipes to harvest and store precious water, comes 
with a tap!

WatertankWatertank
in a in a 

BOX!!BOX!!

You may ask: “What makes the PORTATANK different from 
other water storage units?”

easy to 
carry a 
4 800l 
tank

getting it 
around easily 
– and holds 

same 
quantity 
of water!

it fi ts
 into a

 passenger 
vehicle

many
 tanks
 can be 

transported 
on 1 truck

11 22 33 44

+27 (0) 43-743-6736
www.portatank.co.zaGET YOURS TODAY AT:

Bees Veldman bied alles wat nodig is om 
beeswerk in die veld makliker te maak vir ՚n 
trop van sestig beeste. Alles pas netjies op ՚n 
sleepwa wat ook as laaibank dien.

Boere reken op 
Agri Shalom 
vir gehalte en 
duursaamheid

Om meer uit te vind oor die produk-
te en oplossings wat Agri Shalom 
die boer bied, kontak Jan-Abraham 
by 082-636-1785 of stuur ՚n e-pos 
na strauss@agrishalom.co.za. 
Besoek ook die webwerf 
www.agrishalom.co.za.

Talle tevrede boere regoor die land re-
ken op die betroubare plaastoerusting 

wat Agri Shalom ontwerp en vervaardig.
   Jan-Abraham Strauss is die trotse eie-
naar van Agri Shalom in Bloemfontein. 
Hulle vervaardig al sedert 2006 plaas-
toerusting van die hoogste gehalte en 
Jan-Abraham het tans 20 werknemers 
wat help om sy hande sterk te maak. 
Hulle lewer hulle produkte oral in die 
land af en Jan-Abraham behartig self 
alle naverkopedienste. Daar is ՚n hele 
reeks veeproduksie- en ander werktuie 
vir algemene boerdery. 

   Agri Shalom se reeks wipbakwaens 
was waarop Jan-Abraham die boere se 
aandag by NAMPO Kaap wou vestig ... 
en die belangstelling was groot. Daar 
is ՚n verskeidenheid groottes wat wis-
sel tussen 4 en 10 ton. Die bakke kom 
met opsies om sywaarts te kantel of 
agtertoe te wip. Daar is ook opsies van 
valkante vir die waens.
   “Al ons produkte word ontwerp om 
so doeltreff end as moontlik te werk en 
so lank as moontlik te hou,” sê Jan-
Abraham. “Ons leuse was nog altyd 
ongekompliseerde gehalte en die boer 
se behoefte is ons eerste oorweging.”  
   Agri Shalom vervaardig ՚n wye reeks 
toerusting, wat skrapers en snyers in-
sluit. Skrapers is beskikbaar met mega-
niese of hidrouliese beheerstelsels en 
wissel van 2,5 meter tot 3 meter. Daar 
is ook vier verskillende snyermodelle om 
van te kies. Die grootste hiervan is die 
3-meter snyer, wat met sy snybreedte

van 2 850 mm korte mette 
van enige snywerk maak.
   Die Bees Veldman-reeks 
het twee opsies van ver-
skuifbare beeshanterings-
toerusting. Die sleepwa wat 
al die toerusting vervoer, 
dien ook as ՚n laaibank wat 
voor aan die drukgang kom. 
Bees Veldman sluit in ՚n 
nekklamp, vier drukgang-
panele van drie meter elk 
en dertien kraalpanele van 
drie meter elk, waarvan 

twee as hekke kan dien. Met hierdie 
toerusting kan sestig beeste op ՚n slag 
hanteer word. Ekstra kraalpanele kan 
bestel word om Bees Veldman se kapa-
siteit te verhoog. 
   Agri Shalom se doel is om die boer te 
ondersteun met staaltoerusting van die 
hoogste gehalte waarmee hy sy werk 
vinnig en doeltreff end kan afhandel. 
Jan-Abraham en sy span is toegewyd om 
oplossings vir die boer se toerustinghoof-
pyne te bied. Hy kombineer nuwe idees 
met bestaande praktyke om die beste 
gehalte produk aan die boer te lewer.

Jan-Abraham Strauss van Agri Sha-
lom by ՚n netjiese, stewige wipbakwa 
van 10 ton by NAMPO Kaap.

deur Jaco Cilliers





Kry die regte spuit vir jou plaas. 
Skakel 021-876-3510, 021-300-
0223, e-pos rasc@adpet.co.za of 
kontak André Lambrechts by 
073-303-4270. Besoek
www.swartlandspuitpompe.co.za.

’n Goeie inkomste kan met vrugte en
neute verdien word mits dit reg 

bestuur word. Swartland Spuitpompe 
het die perfekte reeks hoëgehalte 
waaierspuite om boere te help met die 
bestuur van vrugte-, neut- en sitrus-
boorde, sowel as wingerde en ander 
hoëdigtheid-aanplantings soos bessies. 
 Sarel Swart van Swartland Spuit-
pompe het in 1991 die behoefte aan 
goeie produkte plaaslik raakgesien. Hy 
het Teyme-spuite van Spanje ingevoer 
en toe ook begin om sy eie RS-reeks 
spuitpompe te vervaardig met on-
derdele wat van Solteka in Spanje 
ingevoer word. Al die spuite word vir 
swaardiens gebou en is maklik om in 
stand te hou. Dit word vervaardig vir 
Suid-Afrikaanse omstandighede.
 Die spuite is beskikbaar in modelle 
met tenks van 250, 500, 1 000, 1 500, 
2 000, 3 000 en 4 000 liter.

RS 3000-sitrusspuit met 
4-m hoë toring
Die RS 3000-sitrusspuit is so
ontwerp dat die toring in 30
minute opgeslaan of afgetakel
kan word, sodat die spuit vir ’n
wye reeks toepassings gebruik
kan word. Die masjien se
waaier van 915 mm lewer teen
’n lae ryspoed ’n hoë volume

lug en verminder sodoende brand-
stofverbruik. Die spuit het ’n 260 liter/
min Comet-pomp en reguleerder en 
kan van 750 tot 12 000 liter/ha spuit 
deur middel van 50 spuitkoppe aan die 
4 meter-hoë vlekvryestaaltoring.
 Dit spuit teen ’n spoed van 0 tot 
7 km/h waar die terrein dit toelaat. Die 
spuit is 4,7 m lank en 1,8 m breed en 
hy het groot bande om die minimum 
grondkompaksie te veroorsaak. Die 
koeëlvormige tenk is ontwerp om die 
minste skade aan vrugte en bome aan 

te rig terwyl die spuit deur die boord 
beweeg. 
 Jy kan jou spuit in die RS-reeks 
bestel met waaiers vanaf 765 mm tot 
1 050 mm en tenkgroottes van 1 000, 
1 500, 2 000 en 3 000 liter. 

Teyme-
bessiespuit
Die Teyme-
bessiespuit is 
ontwerp om in 
1-meter spuit-
rye te werk.
Die spuit se
waaier van 620 mm is verstelbaar om
aan te pas by die spesifieke plant wat
bespuit moet word. Die kraggebruik
van die spuitpomp is baie laag en ’n
trekker van 21 perdekrag (15,6 kW) is
voldoende.

Die bessiespuit is beskikbaar in 
tenkgroottes van 200, 800 en 1 000 
liter met ’n Comet APS 95-pomp. Dit is 
toegerus met ’n spesiale toring vir die 
spuit van bessies. 

Spuit vir sukses met Spuit vir sukses met 
Swartland SpuitpompeSwartland Spuitpompe

Sarel Swart, Marna de Vries en André Lam-
brechts van Swartland Spuitpompe het hulle 
uitstekende reeks waaierspuite by NAMPO 
Kaap vertoon.

Teyme GTX 9 Toring Spuitpomp
1 500, 2 000 en 3 000 liter modelle
200 lt / min Comet Pomp
915 mm Waaier
Ontwerp vir Hoëspoed toedienings
Toring is ontwerp om Chemie 200% 
beter te plaas op plant-
materiaal met minimum 
“Spray Drift”

Teyme
2 000, 3 000 en 4 000 liter 
modelle
200 lt / min Comet Pomp
1 050 mm Waaier
Toediening van bome tot 21 m 
hoog
Baie goeie bedekking op boom-
oppervlakte
Beweeglik met kort draaisisteem

rasc@adept.co.za  |   www.swartlandspuitpompe.co.za

SWARTLAND SPRAY PUMPSSWARTLAND SPRAY PUMPS  
PTY (Ltd)PTY (Ltd)

Tel: 021 876-3510 /021-300-0223       Sarel Swart: 082-554-2121
Andre Lambrechts: 073-303-4270     
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Sorteer en klas jou skape vinnig met 
Algar se toerusting deur Benine Ackermann

Dit is vir besoekers by skoue ’n
fees om by Algar Veehanterings-

toerusting te gaan aanklop, want hulle 
personeel is altyd vriendelik en weet 
presies wat die boer in elke aspek van 
sy boerdery benodig ... en die toerus-
ting wat hulle vervaardig is interessant 
en nuttig. 
 Algar was onlangs regoor die land by 
’n verskeidenheid skoue soos NAMPO 
Kaap in Bredasdorp, Alfa Ekspo in Parys 
en die Swartlandskou in Moorrees-
burg. By elke skou sê die besoekers 
dieselfde: Algar het sterk staatmaker-
toerusting van die hoogste gehalte.
 Algar se verskeidenheid veehan-
teringstoerusting vir skape en beeste 
maak die boer se lewe sommer baie 
makliker. Carin Nortjé van Algar sê: 
“Ons vernuwe heeltyd ons produkte 
sodat veehantering nog makliker vir 
boere is en sodat hulle nog meer tyd 
bespaar.”
 Sy noem ook dat daar binnekort 
groot, opwindende veranderings aan 
hulle nek- en lyfklamp vir beeste 
aangebring gaan word.
 Twee van Algar se betroubare 
produkte wat veeboere by NAMPO 
Kaap kon sien:

Dit was nog nooit so maklik om te 
sorg dat elke skaap na die regte 
kamp gestuur word nie. Hierdie sor-
teer- of klashek word aan die boer 
se drukgang gelas. Die skape loop 
daarin en word dan na verskillende 
kante toe afgekeer.

Die naam sê dit alles – hierdie 
veelsydige stuk toerusting kan alles 
doen. Die skape loop in die hok in 
en word dan vasgedruk. Die boer 
kan die hekkie oopmaak en die ooi 
aftas om te kyk of sy dragtig is, of 
die skape kan geweeg, geklas en 
gedoseer word. Die hok het ook ’n 
bykomende voetstuk wat hom hoër 
maak dat die boer die skape mak-
liker kan aftas.

Om ook jou werk op die plaas maklik en vinnig te maak, kontak Carin of 
Jonathan by 082-324-6256 of stuur ‛n e-pos na 
algar@algar.co.za. Besoek ook hulle webblad en Facebookblad by 
www.algar.co.za of FACEBOOK/AlgarVeetoerusting/.

Drierigting-sorteer- of klashek 
vir skape

Skaap weeg-aftas-klamp-
klashok



Vir meer inligting, praat met die 
FarmRanger-span by 028-212-
3346 of stuur ’n e-pos aan 
info@farmranger.co.za. Gaan 
besoek ook die webwerf by 
www.farmrangersa.com.

Wil jy dag en nag weet hoe dit met
jou vee gesteld is? Dan is 

FarmRanger net die ding vir jou.
 FarmRanger is ’n produk van ETSE 
Electronics (Pty) Ltd en verskaf al 
sedert 1999 maniere om op die spoor 
van jou kudde te bly. Hulle spog met 
meer as 1 500 kliёnte in Suid–Afrika en 
Namibiё en selfs ’n paar in Australiё. 
Phillip Lötter was by NAMPO Kaap om 
meer te vertel oor hierdie produk.
 “Een of meer diere in ’n trop kry ’n 
halsband om die nek waarmee die boer 
sy trop se bewegings dophou deur die 
toepassing op sy slimfoon,” verduide-
lik Phillip. Sodra die diere onnatuurlik 
begin beweeg, word daar ’n alarm met 

die trop se GPS-posissie 
na die boer se slimfoon 
gestuur.
    Wanneer die halsband 
se battery pap word, of 
wanneer die halsband 
verwyder word, word daar 
ook ’n alarm na die boer 
se foon gestuur sodat hy 
kan sien waar sy diere is. 
Die herlaaibare batterye 
bevat genoeg krag om die 
halsbande vir ’n tydperk 
van twaalf weke aaneen te 
laat werk, dus hoef die bat-
tery slegs elke drie maande 
herlaai te word.     

    FarmRanger werk landswyd op enige 
plaas waar daar selfoonsein is. 
    Die halsbande het ’n waarborg 
van 12 maande. Dit word nie maklik 
beskadig nie, want robuustheid en ’n 

lang lewe was die eerste prioriteit toe 
die nuwe reeks ontwerp is. Die jongste 
model is in 2015 ontwerp en het GPS 
funksionaliteit; die heel eerste hals-
band word egter vandag nog gebruik. 
   FarmRanger help nie net om veedief-
stal te bekamp nie, maar laat weet ook 
wanneer daar roofdiere soos jakkalse 
en rooikatte by die trop is. Buiten die 
noodalarmfunksie stuur die halsband 
ook gereeld boodskappe om die boer 
te laat weet waar die diere wei.
 Boonop is dit ’n uiters ekonomiese 
manier om jou trop te beveilig. “As jy 
slegs twee skape per jaar met hier-
die stelsel kan red, het die stelsel vir 
homself betaal,” sê Phillip. Die hals-
bande kan aan skape, beeste en bokke 
gebruik word.

Beskerm jou kudde met FarmRangerBeskerm jou kudde met FarmRanger
deur Jaco Cilliers

Gerhard Potgieter van ProAgri het by NAMPO 
Kaap by Phillip Lötter gaan hoor hoe Farm-
Ranger kan help om boere se vee te beveilig.

Die halsband wat om die dier se nek 
vasgemaak word en die trop se lig-
ging vir die boer stuur.

FarmRanger help daagliks om 
meer as 1 500 boere se vee veilig 
te hou.
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Navrae: 084-619-8343
Dawie: 084-250-3846

www.demeyerbeton.co.za

  Vervaardigers van:
• Betonmure
• Beton pallisadeheinings
• Bees- en skaapdrinkkrippe
• Bees- en skaapvoerbakke
• Kuilvoerbunkers
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Dohne Merino’s en plant lusern onder 
besproeiing vir weiding vir hulle skape. 
   Hulle het een van Staalboer se 
329 000-liter versinkte staaldamme 
vir besproeiing opgerig. 
   “Ons het baie goeie diens vanaf Liz 
Smith, kantoorbestuurder van Staal-
boer, en haar span gekry. Sy gee altyd 
meer inligting vir die boer as wat nodig 
is,” sê Bertus.
   “Die vloeistof word behou deur ՚n 
poliësternet-versterkte PVC-voering 
met nate gevorm deur ՚n hoëfrekwen-
sie sweisproses vir waterdigte laste. 
Die voering is geskik vir drinkwater en 
՚n wye reeks van chemikalieë en vloei-

bare kunsmis. Dit het ՚n 
10 jaar-pro rata waarborg 
teen sonskade,” sê Liz.
   Die dam het tans geen 

Bewaar water:
Staalboer bied die 
beste diens en dam 
vir jou plaas

deur Benine Ackermann

Vir meer inligting, skakel Liz 
Smith by 082-210-0999 of e-pos 
jan@staalboer.co.za. Besoek ook 
www.staalboer.co.za vir meer 
inligting.

Die beste manier om water te bewaar
is Staalboer se damme. So sê Ber-

tus Greeff  en sy pa, Gerhard, van die 
plaas Kleyne Wolvegat buite Caledon. 
“Ek was baie in my skik met die gehalte 
van Staalboer se damme en met hulle 
fl ink, professionele diens,” sê Gerhard. 
Vir sulke diens sou hulle selfs bereid 
wees om meer te betaal.
   “As jy die dam met ander waterber-
gingstoerusting vergelyk, is dit verreweg 
die goedkoopste en beste opsie. Ons sal 
nog damme wil oprig en sal beslis weer 
van Staalboer gebruik maak,” sê Bertus.
   Bertus boer saam met sy pa met 

bedekking nie. Bertus sê: “Ons wil nog 
by Staalboer ՚n dak kry om op die dam 
te sit vir beskerming teen die son, want 
die dam is nie altyd vol water nie en 
dan brand die son die voering.”
   Bertus glo as jy iets doen, doen jy dit 
ordentlik, daarom het Staalboer se span 
die dam kom oprig. “Staalboer het die 
dam vir ons op ons plaas kom afl ewer 
en binne drie-en-՚n-half dae opgerig. Al-
les was 100% reg; dit was nie afgejaag-
de werk nie. Hulle het ook ՚n ringfon-
dasie rondom die dam gegiet sodat die 
dam nie kan skuif nie.”
   Waar Staalboer se mense ՚n dam 
oprig, verlaat hulle nie die plaas voor-
dat hulle seker is dat die dam nie lek 
nie. Op Kleyne Wolvegat het hulle eers 
50 000 liter water in die dam gepomp 
en daar het nie ՚n druppel gelek nie. 
Bertus-hulle kon die dam dadelik nadat 
hy opgerig is gebruik.
   “As jy prakties aangelê is en genoeg 
arbeid het, sal jy die dam self ook kan 
oprig,” sê Bertus.
   Al Staalboer se produkte is ontwerp 
volgens ISO-standaarde en het ՚n ver-
wagte lewensduur van meer as 25 jaar. 
Hulle materiaal word plaaslik vervaar-
dig en voldoen aan SABS-standaarde.

Bertus Greeff  is hoogs in 
sy skik met die netjiese, 
duursame Staalboerdam 
op hulle plaas.



Vir meer inligting kontak gerus vir
Carel van der Merwe by 083-304-
0245 of 010-015-1401 of stuur vir
hom ’n e-pos na
carel@secutel.co.za of
sales@secutel.co.za. Besoek ook
hulle webwerf by
www.secutel.co.za.

“Ons produk kan ’n landbouer
waarsku teen gevare,” sê Carel 

van der Merwe, verkoopsrekening-
bestuurder by Secutel Technologies. 
Die afgelope jaar se plaasmoordsyfer 
is 47, wat daarop dui dat landbouers 
steeds hulle sekuriteit moet opskerp en 
Secutel Technologies se elektroniese 
sekuriteitssagteware kan hiermee help.
 “Ons verskaf oplossings om land-
bouers te help met hulle veiligheid. 
Secutel Technologies se SecuVue 
produk word ontwikkel met sagteware 

vir geslotekring-televisiestel-
sels (CCTV) om bestaande 
stelsels slimmer te maak,” sê 
Carel.
    Van die bekendste bank-
groepe tel onder Secutel 
Technologies se kliënte. “Slim
tegnologie en sagteware soos 
Axxonsoft kan mense se 
gedrag ontleed en aggressiewe 
bewegings identifiseer, by-
voorbeeld as ’n persoon ’n 
vuurwapen rig of ’n verdagte 
pakkie sou agterlaat. Die 
sagteware kan ook vuur en 
rook identifiseer,” sê
hy.
    Landbouers wil ook weet 
as daar vreemdelinge naby 
hulle plase verby ry sodat 
hulle vroegtydige waarsku-
wing het en aksie kan neem 

Stel jou veiligheid eerste!Stel jou veiligheid eerste!

Carel van der Merwe, Bronwyn McCaff erty en 
Sharl Botha van Secutel Technologies
het die landbouers by NAMPO Kaap meer 
vertel oor hoe om hulle veiligheid op
te skerp.

deur Benine Ackermann

indien nodig. Secutel Technologies se 
sagteware kan pad-kameras wat in die 
landelike gebiede opgerig word in staat 
stel om alle voertuie se registrasie-
nommers op te neem. Die inligting
word ontleed en in die datawolk 
geberg. Die sagteware kan die land-
bouers wat in die omgewing woon 
se voertuie op ’n aparte lys plaas, so 
indien daar ’n vreemde voertuig in die 
gebied rondry, kan almal onmiddellik 
gewaarsku word.
    Indien daar nie ’n bestaande WiFi- 
netwerk in die omgewing is nie, kan 
die data deur middel van ’n rooter of ’n 
selfoonnetwerk gestuur word.
    Carel verseker landbouers dat hulle 
inligting ten alle tye privaat is.

Die sagteware stel kameras in 
staat om die volgende te kan doen:
● Gesigsherkenning
● Mensetelling
● Kennisgewingbestuur
● Indringingopsporing
● Nommerplate-herkenning
● Toneelontleding
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Xfarm se NTX-skyfplanter plant akkuraat vir groter oeste
deur Benine Ackermann

Bestel nou jou NTX van Xfarm vir 
die komende plantseisoen by 
Rinus Willemse by 082-441-7255, 
028-735-2425 of rinus@xfarm.co.za.

Xfarm is ՚n bekende naam onder
boere as dit by planters vir bewarings-

bewerking kom. “Sedert 1998 is ons 
ten nouste betrokke by die ontwikkeling 
van doelmatige planttoerusting vir die 
Suid-Afrikaanse boer,” sê Rinus Willemse, 
besturende direkteur van Xfarm.
   Hulle ontwerp en vervaardig hulle 
werktuie om die regte grondtoestande 
vir ontkieming en groei te skep en saad 
akkuraat te plaas ten opsigte van sowel  
diepte as spasiëring.
   “Xfarm se NTX-skyfplanter vir klein-
graan het ՚n dubbelskyfoopmaker wat 
in die strafste grondtoestande kan 
indring as gevolg van die gewig en 
drukking wat op die plantereenheid 
toegepas word,” voeg Rinus by.
   “Die planter sny ook gladweg deur 
deklaagmateriaal om die saad deur-
gaans op presies dieselfde diepte te 
plaas.” Dit gee elke saadjie en elke 
plant presies dieselfde kans om ten 
beste te presteer.

Xfarm se NTX-planter se 
uitstaande kenmerke:
• Akkurate saadplasing.
• Die skep van ՚n ideale omgewing vir

plantontwikkeling.

• Hoogs betroubare laeonder-
houdstoerusting.

• Bevat die mees gevorderde
tegnologie beskikbaar op die
mark.

• Die plantereenhede is op 175
mm gespasiëer, wat die plant-
verspreiding oor die land
verhoog vir beter opbrengste.

• Die planter werk uitstekend in
klipperige toestande en die
planteenhede is verspringend
gemonteer sodat klippe nie
tussen die planteenhede vas-
steek nie.

• Planteenhede is in een ry ge-
spasieer wat dubbelplant as gevolg
van syskuif teen hellings vermy.

Xfarm gebruik net die 
beste tegnologie:
• Weegselle op die houers vir saad en

kunsmis (korrel en vloeibaar) vir
akkurater kalibrasie is beskikbaar.

• Elektronies beheerde afwaartse
krag verseker dat die saad deur-
gaans presies ewe diep geplant
word, selfs al verander die grond-
toestande.

• Die planter het ook seksiebe-
heer beskikbaar as opsie en kom

standaard gereed vir veranderlike 
toediening. 

Alhoewel ՚n 12-meter planter 27 ton 
weeg wanneer dit volgelaai is, vereis 
dit slegs 3 tot 4 kW per plantereenheid 
om deur die grond te beweeg. 
   Rinus noem ook dat die regte bestuurs-
metodes saam met die regte toerus-
ting van geenbewerkingsboerdery ՚n 
lonende praktyk maak.



Vir ՚n prysberaming, stuur ՚n 
e-pos aan nets@plusnet.co.za
of besoek
www.plusnetgeotex.co.za vir
meer inligting.

As jy rustig slaap sonder bekom-
mernis oor haelskade aan jou 

vrugte, watervermorsing en uitpak-
persentasies, dan is daar ՚n goeie kans 
dat jy reeds jou boord onder PlusNet-
beskerming geplaas het. 
 “Al hoe meer boere besef wat die 
voordele van netbeskerming is,” sê Piet 
Buitendag, hoofbestuurder en een van 
die stigters van PlusNet / Geotex, deel 
van die Master Plastics-groep.
 Die maatskappy het in 1995 begin 
om enkeldraadfilament vir die net-
bedryf te maak en het in 2000 self die 
landbounetbedryf betree. PlusNet maak 

nette in ՚n wye verskeiden-
heid digthede en kleure om 
die beste ligspektrum vir 
spesifieke gewasse deur te 
laat. 
    PlusNet het ook ՚n 
siviele-ingenieursafde-
ling wat die ontwerp en 
oprigting van strukture vir 
nethuise behartig. Hulle 
voorsien alles wat nodig is 
vir ՚n nethuis, tot die pale, 
ankers, kabels en kundig-
heid om jou te help om jou 
opbrengs te verhoog. 
     As jy jou pakhuis wil 
uitbrei of dalk ՚n hoender- 
of varkhok wil bou wat jou 
kindskinders nog probleem-
vry kan benut, dan klop jy 

by die Geotex-gedeelte van die maat-
skappy aan. 
 Geotex is ՚n sintetiese vesel wat 
beton versterk, sodat daar nie staal-
versterking nodig is nie. Dit is ՚n ligter 
produk met ՚n langer leeftyd. Sterk 
chemikalieë word gebruik om hokke en 
pakhuise te steriliseer en dit lei dikwels 
tot probleme soos oksidasie van die 
staal. Met Geotex is dit geen probleem 
nie. 
 6 kg Geotex kan 40 kg staal 
vervang, en dit hou! Al die tonnels vir 
die Gautrein is daarmee gebou. Geotex 
word ook internasionaal versprei.
 PlusNet / Geotex se aanleg in Rand-
fontein verskaf werk aan 450 mense 
en daar is ՚n span ingenieurs wat die 
landboubedryf en konstruksie ver-
staan.

    Piet sê hulle werk baie nou saam 
met hulle verspreiders en ook reg-
streeks met boere. “Die boer word ՚n 
vriend van jou, want elke jaar brei hy 
sy boerdery uit en kom weer na jou. 
Die hele bedryf gaan oor verhou-
dings met kliënte en tegnologie wat 
oorgedra word.” 

PlusNet beskerm bo en versterk onderPlusNet beskerm bo en versterk onder

André van Zyl, Piet Buitendag, KP de Jager en 
David de Beer by hulle standplaas op NAMPO in 
die Kaap waar hulle lekker met die boere gesels 
het oor gewasverbouing onder nette.

So lyk Geotex wat beton kan versterk 
sonder die nadele van staal. 
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BBEnergy help die boer 
om water te bespaar
deur Benine Ackermann

Om ook op jou plaas water 
spaarsamig te gebruik, kontak 
Chris Nell by 082-574-3548 of 
stuur vir hom ՚n e-pos na 
cnell@bbenergy.co.za. 
Besoek ook hulle webwerf by 
www.bbenergy.co.za.

In vandag se lewe moet boere elke
druppel water bespaar wat hulle kan, 

want Suid-Afrika is ՚n waterskaars land 
en sonder water kan boere nie boer 
nie. BBEnergy maak dit vir die boer 
moontlik om water en energie op ՚n 
kostedoeltreff ende manier te bespaar. 
Hulle bespaar ook tyd vir die boer, want 
dit is nie meer nodig om na elke water-
punt in elke kamp te ry om te sien of al 
die damme vol water is nie; jy kan dit 
sommer nou op jou selfoon sien.

   Chris Nell, besturende direkteur van 
BBEnergy, sê dit gaan daaroor om 
minder energie en water per hektaar 
te gebruik, maar ՚n hoër opbrengs te 
lewer. “Ons wil ook die gehalte van wa-
ter verbeter, dus toets ons ook water 
en haal die oortollige minerale uit wat 
nie in die water moet wees nie.” 

Hoe hulle te werk gaan: 
Hulle verkry van ՚n maand tot ՚n jaar se 
data van ՚n boer oor hoeveel water hy 
gebruik, dan kyk hulle waar is geleent-
hede om water beter te benut of water 
te bespaar en gee die oplossings aan 
die boer deur. “Ons stel ons toerusting 
vir meet en bestuur op die boer se 
plaas op. Dan moet die boer net WiFi 
hê waarmee ons kan konnekteer; dit 
gebruik min data. Die boer laai dan ons 
toep, Wabbit, op sy foon af en kry al sy 
data daarop,” sê Chris. 
   Michelle Harding van BBEnergy glo as 
jy nie meet nie, sal jy nie weet nie. “Ons 
wil dit goedkoper vir die boer maak, 
want water en elektrisiteit is duur.”
   BBEnergy was vanjaar vir die eerste 
keer by NAMPO in die Kaap en het talle 
boere, veral jongboere, se aandag 
getrek met hulle aktiewe demonstrasie 
wat hulle van ՚n plaas opgestel het om 
vir boere te wys hoe dit werk. 
   “Die boer kan vanaf sy selfoon sy 
damme se watervlak beheer, die huis 
se ligte aan- en afskakel en die hek 
oop- en toemaak. Dis nou vir die kere 
wat jy nie kon onthou of jy die hek 

BBEnergy se demonstrasie by NAMPO 
Kaap wys hoe ՚n boer vanaf sy foon sy 
damme se watervlak kan beheer.

Michelle Harding, Jannes Bester, 
Amelia Hattingh en Chris Nell, almal 
van BBEnergy is met reg trots op 
hulle insiggewende stalletjie by 
NAMPO Kaap.

toegemaak het nie,” sê Jannes Bester, 
sake-ontwikkelaar vir BBEnergy. 
   Een boer het het die pittige opmer-
king gemaak: “So, lyk my ek kan nou 
op die strand lê en sorg dat my krippe 
water in het.”
   BBEnergy kan boere selfs help om 
te sien presies hoe diep die water in ՚n 
boorgat lê.
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Van filters tot 
tenks: ’n JoJo  
oplossing vir almal.
ONS STEL BEKEND JOJO SE SPLINTERNUWE 
WATERFILTRASIEREEKS

Meeste waterfilters tree bloot as ’n tipe sif op. Hul  verwyder dalk die 

hoeveelheid sediment en chloor om jou water skoner te laat lyk en 

beter te laat , maar laat steeds mikroskopiese stowwe soos 

soos bakterieë, virusse, parasiete and farmaseutiese middels agter – 

om slegs ’n paar te noem. Deur middel van Disruptor™ 5293 PAC-S 

tegnologie, verwyder JoJo waterfilters meer kontaminante as enige 

ander filter op die mark, sodat jou huishouding deurgaans skoon, vars 

en heerlike water kan geniet. Hierdie baanbrekertegnologie gebruik ’n 

tegniek genaamd elektro-adsorpsie. Dít skep ’n elektriese veld wat 

deur water geaktiveer word om selfs die heel kleinste kontaminante 

aan te trek en te verwyder.

jojo.co.za
Vir meer inligting besoek

VERWYDER 
bakterieë

VERWYDER 
parasiete

VERWYDER 
sediment

VERWYDER 
medikasie

VERWYDER 
chloor

HERWINBARE
komponente

MAKLIKE
installasie

INLYN  
FILTER

FILTER  
BEKER

FILTER  
BOTTEL

TOONBANK  
FILTER

ONDER-WASBAK 
FILTER

JoJo Tenks:
Jou watermater deur 
sonskyn en reën
deur Benine Ackermann

Vir meer inligting soek jou naaste verspreider van 
JoJo Tenks op hulle webwerf by www.jojotanks.co.za 
of kontak Julien Smith by 079-309-7372 of stuur ՚n 
e-pos na julien@jojotanks.co.za.

Water in ՚n tenk is meer werd as geld in die bank, daarom
maak die wyse boer ՚n plan om water vir sy huis of plaas 

te berg. JoJo Tenks se wateropgaartenks is perfek hiervoor.
   Julien Smith, JoJo Tenks se gebiedsbestuurder vir Noord-
wes, Vrystaat, Wes-Kaap, Oos-Kaap en Lesotho, sê: “Ons 
is ՚n water- en opgaartenk-oplossingsmaatskappy wat spe-
sialiseer in goeie gehalte watertenks, chemikalieëtenks en 
vele ander. Ons tenks wissel van 260 liter tot 20 000 liter. 
Dit word van die beste gehalte materiaal gemaak en al ons 
produkte word deur koöperasies in al die dorpe versprei.
   “Ons gewildste tenk is die wolkgrys 5 000-liter tenk wat 
ook, soos alle groot JoJo Tenks – die 2 200-, 2 500-, 4 500- 
en 5 000-liter tenks – nou gratis 200 liter meer hou.” Die 
tenks is in agt verskillende kleure beskikbaar.

Só lyk die JoJo-reeks:
• Pompe: Verskeie drukpompe om water vanaf die tenk

na die huis te pomp
• Waterfi ltrasieprodukte soos waterbottels en fi ltrerings-

bekers
• Wateropgaartenks soos die vertikale, horisontale, Slim-

Line, Low Profi le en ondergrondse watertenks.
• Chemiese opgaartenks vir vloeibare kunsmis, olie en

paraffi  en. Daar is ՚n keuse tussen medium- en swaar-
diensopsies en dit is beskikbaar in vertikale, laeprofi el,
horisontale en silotenks.

• Sanitasieprodukte soos toilette en septiese tenks
• Landbouprodukte soos waterkrippe vir skape en

beeste, silotenks, asdromme, vlotte, tenks vir vier-
wielfi etse, hondehokke en voëlhokke

• Tenks vir tuin- en huisgebruik
• JoJo-toebehore, soos passtukke, krane en vele meer

JoJo Tenks se produkte het ook die volgende voordele:
• Alle JoJo poliëtileenprodukte word vir 10 jaar gewaarborg.
• Die tenks is beskikbaar in verskillende vorms en kleure.
• Die produkte word vervaardig met die beste graad,

nuwe (nie-gehersirkuleerde) LLDPE (lineêre laedigth-
eid-poliëtileen).

• ՚n UV-sonbeskermingslaag beskerm JoJo Tenks se
produkte teen selfs die ongenadigste Karooson.

• Die swart binnevoering in hulle watertenks keer dat
alge daar groei en hou die water langer vars.

• ՚n Streng gehaltebeheerstelsel verseker dat produkte
aan spesifi eke ontwerpstandaarde voldoen.

JoJo Tenks se reeks fi ltreerprodukte is ՚n nuwe toe-
voeging tot hulle reeks en sorg dat die water veilig 
en lekker is om te drink.
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Poliëtileenpype, plastiekkratte, drup- en mikrobesproeiing ...

MEPS en Plastic Man bied nou nóg meer

MEPS en Plastic Man se takke in 
Witrivier, Pretoria en Kaapstad 
bied produkte van die hoogste 
gehalte teen die laagste prys aan 
enige boer enige plek in Suid-
Afrika. Gaan kyk self op hulle 
webwerf by www.meps.co.za 
of www.plasticman.co.za 
of e-pos meps@mepsef.com of 
info@plasticman.co.za. Skakel 
Witrivier by 013-751-2945, 
Pretoria by 012-548-4420 of 
Kaapstad by 021-981-6157.

deur Jaco Cilliers

՚n Bekende en vertroude naam op 
plase regoor die land is MEPS, die 

plaaslike vervaardiger van bekragtigers 
en alles anders wat nodig is vir elek-
triese heinings.
   Goeie nuus vir boere is dat hulle 
nou op dieselfde gehalte produkte en 
diens kan reken vir mikrobesproei-
ing, pype en plastiekprodukte. Dit volg 
nadat MEPS se fabriek op Witrivier 
nou ook begin het om produkte van 
HDPE (hoëdigtheid-poliëtileen) en LDPE 
(laedigtheid-poliëtileen) te vervaardig 
vir die besproeiingsbedryf. Die nuwe 
produkte staan bekend as Plastic Man.
   Chris Marais, eienaar van MEPS en 
Plastic Man, verseker boere: “Ons pryse 
is laer as ons naaste teenstanders s՚n, 

aangesien al ons produkte plaaslik 
vervaardig word. Alle produkte word 
gesertifi seer deur die nasionale regu-
leerder van verpligte standaarde of 
NRCS soos dit algemeen bekend staan.”
   MEPS vervaardig en verskaf steeds alles 
wat nodig is vir enige elektriese omhei-
ning. “Ons verskaf ook tydelike omhei-
nings vir skaap- en beesboere vir strook-
beweiding en tydelike weidingskampe,” sê 
Chris, “sowel as eletriese veiligheidsom-
heinings om die boer se huis en werf.” 
   Nog ՚n reeks produkte wat MEPS ver-
skaf, is sonpanele. Hierdie panele kan 
gebruik word om krag te lewer aan die 
heinings en hekmotors sodat die gevaar 
van kabeldiefstal verminder word.
   Plastic Man sorg vir alle drup-en 
mikrobesproeiingstoerusting, insluitend 
pype vanaf 12 tot 160 mm. Verder 
vervaardig Plastic Man ook huishoude-
like benodigdhede soos emmers, bakke 

Chris Marais, eienaar van MEPS en 
Plastic Man, saam met Johan Kruger, 
verkoopsman van MEPS Pretoria, by 
hulle uitstalling by NAMPO Kaap.

Plastic Man is net die plek om aan 
te klop vir besproeiingspype van die 
hoogste gehalte teen die laagste prys.

en stoele, asook plastiekkratte waarin 
groente en vrugte verpak kan word. 
Alle plastiekprodukte word vervaardig 
van hoёgehalte HDPE, LDPE en PP.

MEPS se son-
panele van 

80 Watt word 
gebruik om die 
wildsheining se 
batterye volge-

laai te hou.
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 Belangrike eienskappe van BRAZgrass:
• meerjarig
• hoë opbrengs
• geen blousuur
• hulle is die enigste groep in die wêreld wat die
   bullet-saad het

binne 5 dae!

Brazgrass is die 
alleenverspreiders 
van Soesp-saad in Afrika

BRAZgrass – ’n Leier in weiding

Hierbo word gewys hoe twee graspolle van BRAZgrass 
verander na reën - binne net 5 dae.

“BRAZgrass is die enigste maat-
skappy wat die bullet saad 

verkoop en is die alleenverspreiders in 
Suid-Afrika. Geen ander Brasiliaanse 
gras kan meeding met ons nie,” sê 
Gielie Nieuwoudt, besturende direkteur 
van BRAZgrass. Die bullet-tegnologie is 
’n verpillingsmetode wat verseker dat 
die saad eers begin ontkiem wanneer 
daar genoeg vog in die grond is en dan 
keer niks die BRAZgrass nie.
 Die saad is geskik vir byna alle 
grondtoestande in Afrika. Hulle is veral 
bekend in Afrika-lande soos Swaziland, 
Namibië, Botswana, Zambië, Zimbab-
we, Mosambiek, die Kongo, Kenia, 
Tanzanië, Nigerië, Angola en hulle het 
verspreidingspunte regoor Suid-Afrika.
“Dit kan gebruik word vir direkte be-

weiding, staande hooi, kuilvoer, baal 
en deklaag vir vogbewaring. Dit is 
geskik vir ’n verskeidenheid diere soos 
vleisbeeste, melkbeeste, skape, bokke, 
perde en wild. Die gras word ook ge-
bruik vir grondrehabilitasie en integra-
sie tussen gewasse,” sê Gielie.

 Hulle sukses is boere wat reeds 

diere op die gras het, met meer as 
100 000 hektaar wat reeds bewei 
word. Gielie Nieuwoudt het letterlik 
meer as 'n 1 000 boeredae die laaste 
10 jaar gehou. “Ons sukses is, die 
gras praat vir homself,” sê Gielie. 

Dit is hoe die tradisionele manier van boer lyk vandag in 
die droogte sonder BRAZgrass se gras.

Skakel Gielie Nieuwoudt gerus by 
084-800-0193 of vir Heyns by 084-
840-1659 of kantoor by 074-537-
4050 vir meer navrae oor hierdie
gras vir jou diere of stuur 'n e-pos
na brazgrass@safricom.co.za.
Besoek ook hulle webwerf by:
www.brazgrass.co.za.

Gedurende die laaste 10 jaar wat ons by NAMPO uitstal, 
het ons ons meerjarigheid bewys, deur die droogste jaar 
in 100 jaar en ook die natste jaar in 100 jaar.
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BRAZGRASS grasspesies:
Brachiaria / Panicum
Ru-Proteïen:  18%
Verteerbaarheid:  42% TVV
Fosfaat: 0.35%
Energie: 8 Mj/kg
Vesel: 28%
Opbrengs:
Droëland:   12 – 18 Ton
Besproeiing:  40 – 60 Ton
Oorsprong:  Afrika
Gebruike:   Hooi, Kuilvoer,  

Beweiding
Plant diepte:  0.4 duim

BRAZGrass bied 'n droëlandkultivar en 'n besproeiingskultivar.

En dit is hoe dit die laaste 10 jaar verbeter het met 
BRAZgrass wat as voer vir die diere in die droogte-
gebiede kan dien. As boere dit vanjaar plant, kan 
hulle verseker wees van voer vir hulle diere vir die 
volgende agt tot tien jaar. Die 10 jaar wat hulle al by 
NAMPO was het hulle meerjarigheid bewys deur die 
droogste jaar en die natste jaar in 100 jaar.

Weiding is Wins
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Enjins brul by Automechanika

deur Jaco Cilliers

Derduisende voertuiggeesdriftiges 
het onlangs na NASREC, Johan-
nesburg, gestroom vir die Auto- 
mechanika-skou. Dié internasio-
nale byeenkoms het uitstallers 

gelok van Australiё, Pole, Sjina, 
Pakistan, Duitsland, die VSA en nog 
meer lande – altesaam 27 lande 
met meer as 600 uitstallers! 
    Nuwe voertuie, soos die Foton 

 2019  2019
FT10-vragmotor van Powerstar, 
is bekend gestel en gratis oplei-
dingsessies is gedurende die skou 
aangebied vir enigeen wat dit wou 
bywoon. 

Die nuwe FAW 6.130 FL-vragmotor met sy Cummins-enjin wat 96 kW 
lewer, is uiters geskik vir die landboumark. Hy vervoer 3,5 ton met gemak.

Besoekers aan die Auto-
mechanika-skou kon ook na ’n 
paar voorbeelde van die vorige 
era kom kyk, want mooi was 
nog nooit lelik nie!
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Foton F10



www.proagri.co.za  ProAgri 236  – Oktober / October 2019  47

Robbie Shaw, David Terry en Max de Lorm van RAM 
Mounts verduidelik presies hoe maklik hulle bal-en-klou 
patent help om enige skerm op enige oppervlak vas te sit.

SAC het ’n hele span by die Automechanika-skou gehad om meer te vertel 
oor die reeks motor- en vragmotoronderdele wat hulle bied. Met tien takke 
in Suid-Afrika is hulle nie net bekostigbaar nie, maar ook geriefl ik geleё om 
vragmotoronderdele aan kliёnte te verskaf.

Verskeie opleidingsessies is tydens die Automecha-
nika-skou aangebied en enigiemand kon dit gratis 
bywoon. Kenners het meer as 30 onderwerpe by hierdie 
opleidingsessies aangebied.

Launch is ’n gesoute maatskappy wat toerusting ver-
skaf om enige motorwerkswinkel se taak makliker te 
maak. Launch verskaf ook handgereedskap van goeie 
gehalte vir die werktuigkundige.

Frans Muller, Jannie Grundling, Ernest Simon, Frikkie 
Jamneck en Hendrik Jamneck van Probe staan gereed om 
belangstellendes te verduidelik hoe dié maatskappy se 
toerusting die perfekte kragoplossing bied.







Gebruik vir:
• Landbou (sonkrag)
• Nywerheid (pompe vir myne) 
• Luukshede (bote en jetski’s) 

Plaaslik 
vervaardig

Die AfriDock blokke is 300 mm x 500 mm x 500 mm en is beskikbaar 
in wolkgrys kleur, kan langer as 20 jaar hou en is UV-bestand asook 
gly-bestand as gevolg van die growwe oppervlakte.

Kontak Roelof Mouton 
083-280-4690 /011-394-8117 

www.afridock.com

AfriDock verskaf drie soorte dryfblokke:
Liggewig: Om sonpanele op die water te laat dryf.
Mediumgewig: Vir bote en waterponies.
Swaargewig: Vir nywerheid en mynbou en vir groot pompe 
soos vir besproeiingsboere wat water uit die rivier pomp.
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Om op ’n kostedoeltreffende 
manier jou plae onder beheer te 
kry, skakel Jan du Plessis by 082-
429-4055, stuur ’n e-pos na
info@agrifrequencies.com of
besoek www.agrifrequencies.com.

“Jy kan nie die frekwensies sien nie,
maar jy kan die resultaat sien,” sê 

Arno Vlok, van die plaas Welgevonden 
buite Riebeeck-Kasteel. Hy boer met 
tafeldruiwe en steenvrugte en gebruik 
Agri Frequencies se kristaltegnologie 
om peste en plae soos witluise, slakke 
en meelogie-voëls weg te dryf. 
 “Dit is nie ’n wondermiddel nie, 
maar dit is ’n veilige manier om jou 
spuitstowwe aan te vul. As dit vir my 
werk kan dit vir ander ook werk, maar 
dit is ’n lang proses en daar gaan baie 
bestuur daarin. Hoe meer mense in 
’n omgewing dit doen, hoe beter,” sê 
Arno.
 Hy gebruik die kristalle en steeds gif 
ook: “Ek kombineer die twee.” 
 Arno verduidelik hoekom hy besluit 
het om die kristalle te gebruik: “Ek 
voer druiwe uit en die verbruiker 
soek iets meer omgewingsvriendelik. 
Buitelandse kopers wil spesifiek weet 
of ’n mens slakpille gebruik, want dit 
is giftig. Met die kristalle hoef ek nie 
slakpille te gebruik nie, my vrugte is 
veilig vir uitvoer en ook van topgehalte 
omdat die frekwensies ook die suikers 
in die vrugte verhoog.”

Só maak Arno
“As ek ’n probleem het stuur ek mon-
sters van byvoorbeeld die slakke vir 
Jan du Plessis van Agri Frequencies 
deur die pos of ek stuur vir hom foto’s. 
Ek stuur gereeld nuwe foto’s, want ’n 
mens kry verskillende soorte slakke. Jy 
moet ook jou presiese ligging van jou 
plaas vir hom stuur en verder doen hy 
alles,” sê Arno.
 Arno het dit twee jaar terug vir die 
meelogies begin gebruik, want dié 
voëltjies maak merke op die vrugte. 
“Ek gaan dit nooit uitwis nie, net 
beheer. Die voëltjies word nie doodge-
maak nie, die frekwensies irriteer hulle 
net sodat hulle nie naby aan my boorde 
kom nie.”
 Met die bestryding van slakke wat 
sy vrugte vreet sodra dit warmer word, 
het hy veral goeie resultate behaal. 
“Die kristalfrekwensies maak die slakke 
dood. Ek gaan nie slakke in een jaar 
uitwis nie, dit neem twee tot drie jaar, 
maar daar is reeds baie, baie minder 
slakke in my boorde,” sê hy.
 Met die frekwensies vir witluis kon 
Arno binne sewe dae ’n verskil sien.

BBeveg peste en plae op jou plaas met eveg peste en plae op jou plaas met 
Agri Frequencies se kristalleAgri Frequencies se kristalle

Hoe werk die kristalle?
Agri Frequencies gebruik foto’s van die 
slakke/insekte/voëls om hulle frekwen-
sies mee te bepaal en daarmee berei 
hulle ’n teenfrekwensie voor wat daar-
die spesifieke spesie kan beheer.
 Hierdie foto’s word deur ’n kwan-
tumaftaster gekopieer in kristal-
poeier, waar dit geberg word vir 
latere gebruik. Die frekwensies in die 
kristalpoeier word dan met ’n verdere 
apparaat, ’n kwantumsender, na enige 
plek op aarde gestuur met behulp van 
’n lugfoto.
 Die proses is baie akkuraat – dit 
teiken slegs die gekose spesies en 
slegs op die teikengebied.
 Daar is geen masjien op die plaas 
om die frekwensies uit te straal nie.
 Boere kan wel self seker maak dat 
hulle die frekwensies ontvang deur ’n 
eenvoudige toets wat op die plaas ge-
doen kan word. Die toets word gedoen
deur water in ’n bottel te laat borrel. 
Die frekwensies is baie aanpasbaar
en kan op enige plek in die wêreld 
enige pes beheer.
 Daar is ook ’n reeks produkte om al 
die peste en plae op klein skaal te be-
heer met instrumente wat vir net R800 
elk ’n gebied met ’n straal van 
40 meter dek om pesbeheer toe te 
pas.

So was Arno Vlok se wingerde vol 
slakke voordat hy Agri Frequencies 
se frekwensies begin gebruik het.

Nadat Arno Agri Frequencies ge-
bruik het, kry hy nie meer soveel 
slakke op sy druiwestokke nie.

Net die leë slakdoppe bly agter met 
die gebruik van Agri Frequencies se 
frekwensies.

www.proagri.co.za  ProAgri 236  – Oktober / October 2019  51

H
ulp

b
ro

nb
e

stuur

Promosie-artikel 



Kr
a

g
D

a
g

All prices include VAT / Free delivery 
100 km from Cullinan / 

Full prices and specs on website

No installa  on included shop.thesunpays.co.za

5kVA / 4kW 

80Amp 48V 

MPPT inverter from 

@ R8 995

Solar panels 

from R570
per Watt

100L Low pressure 
solar geyser from 

R3 290
 Auxiliary tank 
      included.

082-515-1655 / 012-734-0915

200 Ah 
AGM 

Gel batteries 
R4 595

TheSunPays
www.

co.za
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TLU SA bly positief in moeilike tye
Die politieke temperatuur in die

landbou styg steeds soos die ANC 
en hulle medewerkers poog om grond 
sonder vergoeding te onteien, onsukses-
volle en skadelike grondhervor-
ming te dryf, steeds hoër onrealistiese 
minimumlone af te dwing en stilswye te 
handhaaf oor toenemende plaasaanvalle 
en -moorde.
    Gelukkig is daar ’n gedugte teen-
stander wat hand en tand teen hierdie 
ongeregtighede en kruipende verval veg. 

TLU SA staan sonder enige voorbehoud 
agter die kommersiële boer en dien in al 
sy noodsaaklike belange. Boere het ook 
oor die afgelope jaar gewys dat hulle 
vertroue in TLU SA toeneem met die 
2 000 nuwe lede wat aangesluit het. 
    TLU SA sit ook nie terug nie en om 
die stryd in die media te verskerp is 
hulle embleem vernuwe en ’n gedugte 
kommunikasiespan aangestel om hulle 
boodskap met meer trefkrag uit te dra.
    Hierdie 122-jarige oue landbou-unie 

Die personeel van TLU SA doen enorme werk agter die skerms om te sorg 
dat die landbou-unie deurlopend sy mandaat vervul.

“Volhoubare landbou kan op verskil-
lende maniere omskryf word, maar 
uiteindelik beoog dit om boere en 
hulpbronne, sowel as omliggende 
gemeenskappe, te onderhou deur 
die bevordering van boerdery-
bedrywighede wat winsgewend, 
omgewingsvriendelik en in belang 
van die gemeenskap is,” sê mnr 
Louis Meintjes, president van TLU 
SA, tydens sy presidentsrede. Hy 
is herkies as die president van die 
landbou-unie.

het onlangs weer eens ’n geslaagte 
kongres in Pretoria gehou met Volhou-
bare Landbou as tema. Die boodskap 
wat uitgedra is, was een van hoop. TLU 
SA se boere besef die enigste uitweg om 
die menige uitdagings die hoof te bied, 
is om nuutskeppend te dink en om ge-
leenthede raak te sien en aan te gryp.

“Die rede hoekom boere al goedko-
per vir al meer mense kan kos gee, 
is omdat hulle aanhoudend beter 
boer. Die werklikheid hiervan is dat 
optimale wins nie ’n vaste bereik-
bare punt is nie; nie noodwendig as 
bewegende teiken nie, maar eerder 
as ’n teiken wat telkens sy afstand 
tussen hom en die skut sal bly hand-
haaf,” sê die landbou-ekonoom, dr 
Philip Theunissen.

Die bekende en gerekende landbou-
ekonoom, Ulrich Joubert, sê: “Die 
rand is baie gevoelig vir interna-
sionale veranderinge en plaaslike 
onsekerhede. Op die langtermyn kan 
mens verwag dat die rand teen an-
der groot geldeenhede sal verswak 
en daarom is dit baie belangrik om 
na verskansing te kyk in die land-
bousektor.”

Terence Corrigan, ’n projekbestuur-
der by die Suid-Afrikaanse Instituut 
vir Rasseverhoudinge, het na die 
belangrikheid van die behoud van 
eiendomsreg as die basis vir ekono-
miese groei gekyk. “Moet nie julle 
vertroue in die buiteland sit om ons 
te red nie. Ons is net nie vir hulle 
so belangrik nie. Wat saak maak, is 
hoe ons in Suid-Afrika organiseer, 
hoe ons veg om private eiendoms-
reg te behou. Ons gaan nie hierdie 
argument wen deur die president en 
politici te bearbei nie. Ons moet die 
persepsie van die wyer bevolking 
verander deur oortuigende argu-
mente oor onderwys en ’n middel-
klas-leefstyl te maak en hulle wys 
dat ’n ander perspektief bestaan.”
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Elke boer weet eet is die grondslag van
suksesvolle diereproduksie. Daarom 

kies die ernstige boer die voermenger 
wat net die beste gehalte lewer sodat 
elke hap wat jou diere vat tel om geld in 
jou sak te besorg: Rumax.
    Rumax se leiersposisie in voer-
mengertegnologie is geen wonder nie, 
want dié plaaslike vervaardiger gebruik 
net die beste kundigheid, materiaal en 
toerusting om net die beste werktuie vir 
die boer te lewer.
    Boere regoor die land reken op 
Rumax se voermengerreeks wat uit 
modelle van 5, 7, 9 en 15 kubieke meter 
bestaan om presies by elke boer se 
behoefte te pas.
    Een van Rumax se gewildste en be-
kostigbaarste voermengers is die Rumax 
7 wat met sy twee mengawegare met 80 
gehapte kerfl emme van temperstaal ’n 
ton voer deeglik kerf en meng – binne ’n 
skamele vyf minute.

    Hierdie fl ink mengspoed beteken vir 
die boer ’n belangrike besparing van die-
sel teenoor die gewone ou voermengers 
wat ’n ewigheid moet staan en maal 
voordat die voer deeglik gemeng is. Dit 
bespaar ook tyd wat nuttig elders bestee 
kan word.
    Die boer bespaar ook geld en tyd 
omdat Rumax ontwerp en vervaardig is 
om so taai en betroubaar as moontlik te 
wees sodat herstel- en onderhoudskoste 
tot die barre minumum beperk word.
    Een van die redes vir die Rumax 7 se 
gunstige prys, is die feit dat dit ket-
tingaandrywing het en nie met duur rat-
kaste werk nie. Omdat Rumax plaaslik 
vervaardig word, is dit ook nie uitge-
lewer aan ’n ongunstige en wisselvallige 
wisselkoers en hoë invoerkoste nie.
    Maar besparing is nie die enigste 
voordeel wat Rumax vir die boer inhou 
nie – Rumax skakel foute en vermorsing 
uit en meng deeglik sodat elke kriesel 

kos waarvoor die boer betaal daar be-
land waar dit vir die boer wins verdien. 
Elke bekvol Rumax-gemengde voer 
bevat alles wat nodig is vir die beste 
moontlike groei en produksie. Daartoe 
werk die akkurate skaal en die maklike 
werking van die Rumax-menger mee.
    Die Rumax 7 vereis net 45 kW trek-
kerkrag en dien die voer smaakvol 
aan die diere op met ’n kettingband 
of awegaar na die boer se keuse. Die 
menger kan ook staties gebruik word 
saam met ’n elektriese motor.
    Asof dit alles nie genoeg is nie, word 
Rumax regoor die land rotsvas gesteun 
met ratse naverkoopdiens sodat geen 
boer se diere ooit honger hoef te gaan 
slaap nie. Dit is geen wonder dat daar 
in die 2,5 jaar sedert die bekendstelling 
van die Rumax 7 al meer as honderd 
van hierdie voortrefl ike voermengers 
regoor die land aan tevrede boere 
verkoop is nie.
    Boere regoor die land praat met 
groot waardering en respek van Rumax-
voermengers, soos Carlo Nortjé, ’n 
skaapboer van Loxton, wat sê: “Die 
Rumax 7 kom teen ’n sakpasprys en die 
vakmanskap is so goed, jy kan nie hulle 
masjiene breek nie. Daarby is Rumax 
se mense vriendelik en behulpsaam en 
hulle diens is uitstekend.”
    Nog een van die talle tevrede kliënte 
is Heni Visagie van Ottegat Trust, wat 
tussen Sutherland en Calvinia met skape 
boer. Hy het sy Rumax 7 al meer as ’n 
jaar en het nog geen probleme onder-
vind nie – net plesier.

Twee stewige mengwurms met tagtig gehapte kerfl emme van temperstaal 
sorg dat die Rumax 7 jou diere se voer in ’n japtrap kerf en deeglik ver-
meng.

Gee jou vee die Rumax-voervoorsprong

Jy kan ook jou diere tot die beste 
prestasie aanspoor. Praat met 
Jaco Pieters van Rumax by 
082-335-3970 of 023-342-6070,
of e-pos jaco@rumax.co.za.
Besoek ook www.rumax.co.za
om Rumax se hele reeks
wenwerktuie te sien.
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ProAgri

Namibia
Botswana

ZimbabweNamibia e

We now welcome our latest 
edition to the ProAgri family -

ProAgri BNZ 
Magazine

This publication will pave the way to 
agricultural development, knowledge and 

trade with our northern neighbours in 
Namibia, 

Botswana 
and Zimbabwe

ProAgri
Z a m b i aZ a m b i a

ProAgri South Africa was born 25 years ago and ProAgri Zambia 
4 years ago, growing from strength to strength every month.

Contact Diane Grobler on 082-555-6866 or send an e-mail to 
diane@proagri.co.za for more information.
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Jasper Hewitt 
Cell: 082-773-7544
Email: jasper@rotrixafrica.co.za

Andries Bothma
Cell: 079-959-3356
Tel: 023-342-3438
Email: sales@rotixafrica.co.za

Gauteng
Tobie van den Heever 

Cell: 082 658 6054.
Tel: +27(0)12-736-2121/2103/2323   

tobie@iunlimited.co.za

www.rotrixafrica.co.zawww.rotrixafrica.co.za
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Vir meer inligting kontak:
Desmund: 082-414-3242
e-pos: desmund@probuzz.co.za
www.probuzz.co.za

Nommerplaat-Nommerplaat-
herkenningskameraherkenningskamera

Beveilig jou omgewing deur middel van:
• verkryging van sinvolle inligting
• vroeër waarskuwing van 
    - Gesteelde voertuie
 - Gekloonde voertuie
 - Gemerkte verdagte voertuie, 
   plaaslik en deel van ander 
   boereverenigings
 - Voertuie met geen nommerplate
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www.tatamatarps.co.za

Trokseile / Truck Tarps
Hoenderhokgordyne / 
Chicken run curtains

Gronddamvoerings / Earth dam linersMaasdraddamme / Mesh dams

Opgaardamvoering / Reservoir linings Kuilvoerseile / Silage Covers

Damvoerings en seile
Dam linings and tarps

072-279-3294
Western Cape - Somerset West
Tel: +27 21-851-0722 / 
 +27 21-851-0721
Fax: 021-851-0776
E-mail: sales@digga.co.za

erset West Gauteng - Boksburg
Tel: +27 11 397-1211 / 
 +27 11 397-1161
Fax:  011 397-1161
E-mail: sales@digga.co.za

www.digga.co.za

Above is our Wright Ride on Mower, 
Ritlee 750 Industrial walk behind 
lawnmower, Ritlee slashers and 
mulchers, Ritlee wood shaver to 
make soft animal bedding, and 
the Ritlee 225 wood chipper also 
available in PTO, electric, diesel and 
petrol.








