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Op ons voorblad

Redakteursbrief

Selfs in die middel van die woestyn
kan groen goed groei met ’n bietjie
water en goeie bestuur. Lees meer
oor die woestynplaas in Uitgawe 2 van
ProAgri Botswana, Namibia, Zimbabwe. Stuur jou e-posadres na
benine@proagri.co.za om die elektroniese weergawe elke maand te ontvang. Die gedrukte tydskrif word ook
gratis in al drie lande versprei.

D

ie borrel gaan bars! So het almal
gesê toe wildspryse deur die dak
geskiet het en mense op loop gegaan
het met eksotiese kleure en kruisings
van wild. Daar was toe nooit een harde
slag nie, maar mense het hulle vingers
verbrand en die mark het bedaar. In
ons verlede was daar volstruispaleise
en karakoelkonings. Dit het ook nie vir
ewig gehou nie.
Hoe weet ’n mens of ’n prys of
neiging volhoubaar is, of net ’n mode
of uitskieter? Empire, ’n Brahmanbul,

is onlangs vir R625 000 verkoop. Hy is
reeds ’n vader van 211 en ek vertrou
dat sy vrugbaarheid die nodige vrugte
sal dra vir sy nuwe eienaar, maar ek
glo darem nie dat dit gou die algemene
standaardprys vir ’n bul sal word nie.
Een neiging in landbou wat klaarblyklik geen omdraaikans het nie, is dat
toerusting groter en slimmer word.
Ons voorbladnooi hierdie maand is
’n Jumil-planter wat 18 meter wyd loop
en 39 rye mielies op ’n slag kan plant.
Daar is ook ’n artikel oor ’n LEMKENplanter wat vanuit een plantereenheid ’n
verspringende dubbelry saad kan vestig
met ’n band kunsmis in die middel. Ons
berig oor nuwe trekkers met ingeboude
selfstuur- en kommunikasietegnologie
en oor selfoontoepassings wat plaasbestuur na jou vingerpunte neem.
Ek was so bevoorreg om ’n skelm
voorkykie te kry na die nuwe John Deere
8R-reeks ook. As jy op ’n lugkussing wil
dryf en kyk hoe ’n rekenaar jou werksverrigting optimaal beplan terwyl vier
rusperbande korte mette maak van
enige struikelblok in die pad, dan moet
jy maar solank jou spaarbussie begin
volmaak!
Landbou beweeg in ’n tegnologieparadys in waar Elon Musk met sy
ruimteskepe tuis kan voel. En tog kom
ons maar elke keer terug aarde toe,
want soos die een boer op die Brasiliëtoer gesê het, dit maak nie saak hoe
slim die planter is nie, as die staal
waarvan dit gemaak word nie van goeie
gehalte is nie, help dit niks!
Dit is vir ons heerlik om oor al die
tegnologie te skryf, maar altyd met die
besef dat alles niks help as dit nie reën
nie, as die pryse nie reg is nie en as
ons boere nie veilig met hulle werk kan
voortgaan nie.
Geniet die uitgawe en boer slim!
Annemarie Bremner
> annemarie@proagri.co.za
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’n Groep boere het
onlangs saam met
Valtrac by die Jumilfabriek in Brasilië
gaan kuier en het
daar kennis gemaak met die nuwe
tegnologie wat in
die indrukwekkende Terra Exacta
JM8090-planter ingebou is. Blaai om
vir meer inligting.
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Voorbladartikel

deur Annemarie Bremner

deur Annemarie Bremner

Jumil:
’ n Reuse stap vorentoe in
wye presisieplantwerk
S

tortreën wat kosbare bogrond wegspoel en erosie veroorsaak was die
groot dryfveer vir boere in Brasilië om
nuut te dink oor bewerkingsmetodes en
die ploeë weg te pak. Die ontwikkeling
van die kundigheid en toerusting vir
geenbewerking was die volgende dryfvere om landbou in dié reuse land op
die bewaringsbewerkingspad te plaas.
Jumil is een van die maatskappye wat die ommeswaai moontlik
gemaak het. In Suid-Afrika is Valtrac
die verspreider van Jumil se reeks
geenbewerkingplanters en strooiers. ’n
Groep boere het in Oktober saam met
verteenwoordigers van Valtrac by Jumil
en op ’n paar plase in Brasilië gaan
kuier en teruggekom met hope nuwe
geesdrif en kennis.
“Brasilië is ongelooflik groot en jy
besef eers hoe groot as jy met ’n bus
’n dag lank tussen die plase ry om ‘gou’
te gaan kyk hoe dit lyk as geenbewerking op groot skaal toegepas word,” sê
David McCall van Viljoenskroon wat die
toer meegemaak het.
Hy sê ’n mens kan verstaan waarom
planters wat 18 meter wyd is nodig
is op sekere plase. In die een geval
word daar twee keer per jaar 20 000
hektaar geplant! Hulle plant ook met ’n
rywydte van 45 cm of 50 cm teenoor
die standaard 76 cm in Suid-Afrika,
maar dan is hulle ook redelik seker van
1 500 mm reënval per jaar. Hulle probleem is eerder te veel reën as te min.
David het dit ook interessant gevind
dat hulle soveel minder kunsmis en gifstowwe gebruik. “Hulle plant grondbedekking tussen die mielies vir vogbehoud en as groenbemesting,” vertel hy.
“’n Week nadat die sojabone gestroop
is word die mielies geplant, wat ook
beteken hulle benut die natuurlike stikstof in die grond.”

2
ProAgri 237 – November 2019
NAMPO

As gevolg van die reuse afstande
wat afgelê moet word, is dit nie maklik
vir die boere om vloeibare kunsmis aan
te ry nie, maar met die jare het hulle
boerderypraktyke ontwikkel om die
situasie te hanteer.
“Hulle gemiddelde oes van 6 tot
7 ton per hektaar is gelykstaande aan
ons beter oeste,” sê David.
’n Besoek aan Jumil se reuse fabriek in Batatais, São Paulo, was die
hoogtepunt van die toer. Jumil se
vorige twee fabrieke is onlangs verenig
in die een aanleg van 15 000 m2.
Die toerlede is deur die hele fabriek
geneem om te sien hoe die vervaardigingsproses werk. Dit begin by ’n
idee wat ontwikkel word om boere se
uitdagings die hoof te bied, en vloei
gladweg tot by die finale montering van
werktuie en versending na plaaslike en
internasionale kliënte.
Ontwerpe vir toerusting word
ontwikkel met behulp van 3D-tegnologie en Jumil bou ook die onderdele wat
nodig is vir die toerusting, van die staal
wat uit hulle eie staalverwerkingsaan-

leg kom tot gevorderde presisiekomponente.
David sê die nuwe presisietegnologie is wonderlik, maar al die tegnologie
in die wêreld kan nie ’n planter beter
maak as die basiese konstruksie nie
reg is nie. Jumil maak baie seker dat
dit reg is en gehaltebeheer is van
grondstofvlak af 'n integrale deel van
die produksieproses.
Jumil luister na boere
Jumil bly op die voorpunt van tegnologie, want die maatskappy maak staat
op die insette van boere, nie net plaaslik nie, maar ook in die buiteland.
Die Suid-Afrikaanse toergroep was
verstom dat die bestuurspan van Jumil
spesiaal tyd ingeruim het om met hulle
te gesels oor die probleme en landbouomstandighede in Suid-Afrika en om
wenke te kry oor die aanpassing van
toerusting om dit nog meer geskik te
maak vir boerdery hier aan die suidpunt van Afrika.
Een van die voorstelle was die
byvoeging van ’n gifkas op die nuwe

’n Groep boere van Suid-Afrika het saam met verteenwoordigers van Valtrac besoek afgelê by Jumil se fabriek in Brasilië en het ook die geleentheid
benut om aan die Jumil-bestuurspan te verduidelik wat Suid-Afrikaanse
boere nodig het.
www.proagri.co.za

Let op hoe die Terra JM8090 skarnier om die kontoer van die grond te volg.
kingstelsel en hy is bederf met Valtrac
se goeie diens en die goeie gehalte van
sy Valtra-trekkers en Jumil-planters.
Goeie nuus vir Suid-Afrikaanse
groenteboere is dat ’n nuwe presisiegroenteplanter, die Jumil Perfecta, met
dubbelry pantografiese saai-eenhede
ook op pad is.

modelle wat bekendgestel is. Die boere
het dit die Maandag voorgestel en
teen Vrydag het Jumil reeds moontlike
oplossings en voorlopige pryse gereed
gehad!
Gustavo Oliveira, strategiesebemarkingsbestuurder van Jumil, sê:
“Ons beweeg in ’n intelligente, strategiese mark. Ons moet voortdurend
studies doen om op hoogte te bly van
alle ontwikkelings in die bedryf en om
seker te maak ons produksievermoë
hou tred met die behoeftes van boere.”
Nuwe tegnologie
Jumil bied nou as deel van die planterpakket beheer oor die presiese plasing
van saad en kunsmis volgens die data
wat van stroperkaarte en grondontledings verkry word.
“Die beweging na presisietegnologie
is die beste ding wat Jumil kon doen,
want nou hoef ons nie staat te maak
op ’n eksterne party vir die satelliettegnologie nie en daar is geen probleme
met versoening nie,” sê David.
Die nuwetegnologieplanters word
met hulle eie GPS-stelsels toegerus
wat die grondbehoeftes volgens
presisiekaarte ontleed en die plasings
daarvolgens aanpas. Die boere kan alles dophou of beheer op ’n skerm in die
kajuit.
Die nuwe tegnologie is ingebou
in die indrukwekkende Terra Exacta
JM8090-planter wat aan die toergroep
gedemonstreer is. Die planter word
binnekort in Suid-Afrika verwag.
Die planter spog met:
• Hoër plantdoeltreffendheid
• Opvoubaarheid vir vervoer en berging (dit vou van 17,8 m tot
6,3 m)
• Minder wagtyd na bestelling
• Hoër bedryfsproduktiwiteit
• Moderne ontwerp
• Robuuste struktuur
• Kan vir geenbewerking of
konvensioneel gebruik word
• Beskikbaar met plate of lugdrukplasing (mechanical of pneumatic)
Boere was beïndruk met die kunsmisbak wat binne ’n paar sekondes klein
kon opvou of oopvou.
Die Terra JM8090 is beskikbaar met
’n maksimum van 29, 33 of 39 rye.
Elkeen van die modelle bied ’n keuse
www.proagri.co.za

Jumil se storie:

So lyk die stewige plantereenhede
van naby. Let ook op die hoëflotasiebande vir minder grondverdigting.
van rywydtes van 45, 50, 76 en
90 cm.
Met ’n rywydte van 76 cm sal jy 17
rye kan plant met die 29 LS, 19 rye
met die 33 LS en 23 rye met die 39 LS.
Met ’n rywydte van 45 cm kan jy 39
rye met die 39 LS plant.
Die planter het drie eenhede wat
skarnier om ongelyke terrein te volg
sodat jy deurgaans honderd persent
akkuraat en eweredig plant. In
Brasilië is daar baie heuwels en kontoere en as boere so wyd wil plant,
moet die planter in staat wees om
die grond-glooiings te volg.
Dit maak nie saak hoe die terrein
lyk nie, die saadplasing bly eenvormig en presies.
Die grootste planter benodig
232 kW (315 pk); dit is ’n skamele
5,8 kW per ry. ’n Gemaklike werkspoed is 8 km/u.
In goeie toestande kan die Terra
39 LS tot 133 ha per uur plant!
David sê die Terra JM8090 is
verseker op sy wenslysie vir volgende jaar. Sowat 40% van sy saaiboerdery is reeds op ’n geenbewer-

Jumil is in 1936 deur vier broers
en ’n vriend van hulle gesƟg en
hulle het sommer gou die voortou
geneem met meganisasie in ’n
tyd toe dierekrag nog die norm
was. In 1992 was Jumil die eerste
maatskappy in Brasilië om ’n lugdrukplanter te bou met ’n stelsel
bekend as Exacta Air. Met die
Exacta JM3090-masjien is Jumil as
wêreldklasvervaardiger gevesƟg.
Tans voer die maatskappy uit na
36 lande, waaronder Suid-Afrika,
waar Valtrac die plaaslike ondersteuningsdiens lewer.
Vir meer inligting oor die Jumilreeks van Valtrac, kontak vir
Attie de Villiers by 083-261-9863
of 056-817-8006 of stuur ’n
e-pos aan attiedev@valtrac.co.za.
Besoek gerus ook
www.valtrac.co.za.

’n Wenkombinasie: Jumil en Valtra!
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Meganisasie

AGCO
stel die

MF 6700Rtrekkerreeks
bekend:

Massey Ferguson oortref
weer alle verwagtinge
R

espek, waardering en liefde klink
duidelik in boere se stemme wanneer hulle van Massey Ferguson praat.
Hierdie mooi rooi trekkers is immers
baie jare lank staatmakers wat boere
gladweg en doeltreffend aan die boer
hou.
Maar Massey Ferguson is volstrek
nie net mooi herinneringe nie – dit is
ook die trekker vir die hede en vir die
toekoms, want dié trekkervervaardiger loop deurgaans aan die voorpunt
van die tegnologie wat vir boere nuwe
moontlikhede skep en nuwe horisonne
oopstel.
Daarvan getuig die nuwe MF 6700Rreeks van 83 tot 98 kW wat spesiaal vir
Afrika se toestande ontwerp is en die
Afrika-boer volle toegang tot gevorderde, maar betroubare, tegnologie
gee.
Massey Ferguson vervaardig die
trekkers in verskeie fabrieke regoor
die wêreld en die streng Massey
Ferguson-standaarde en -gehalte word
deurgaans gehandhaaf. Die Massey
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Ferguson-netwerk versprei die reeks
sodat boere altyd oral op Massey
Ferguson se kundigheid en naverkoopdiens kan reken.
Die pas aangekondigde MF 6700Rtrekkers vorm deel van Massey
Ferguson se Global-reeks vir
Afrika. Die reeks is soortgelyk aan die
bestaande MF 6700-reeks kajuittrekkers, maar met bykomende kenmerke
en tegnologie, wat insluit Dyna-4
semi-kragskakelingtransmissie (semi
powershift), hidroulika met geslotesentrumlaswaarneming (closed centre load
sensing), opsionele outostuurvermoë en
verbeterde operateursgerief.
Die MF 6700R-reeks is in drie
modelle beskikbaar:
• MF 6711R: 83 kW
• MF 6712R: 91 kW
• MF 6713R: 98 kW
Kyk net watter nuttige sleutelkenmerke het die MF 6700-reeks:
• ’n Viersilinder AGCO Power AP44-

•

•
•

•
•

enjin wat aan vlak 2 van die
internasionale uitlaatgasstandaarde
voldoen.
Dyna-4 semi-kragskakelingtransmissie. Dit beteken dat jy nie die koppelaar hoef te trap vir ratverwisselings
nie; net as jy tussen ratstrekke
skakel.
Swaardiens transas met oliebadskyfremme en ’n elektro-hidrouliesbeheerde ewenaarslot.
Geslotesentrumvragvoel (closed centre load sensing – CCLS) hidrouliese
stelsel met ’n maksimumvloei van
110 ℓ/minuut teen 200 bar.
Hyservermoë van 5 200 kg met elektroniese hyserarmbeheer (ELC) en
Kategorie III vaste balskakels.
Tot drie dubbelwerkende hidrouliese
aftappunte wat ’n konstante drukking soos vooraf deur die operateur
bepaal handhaaf, uitskopfunksie om
’n hidrouliese gereedskapstuk in
plek te hou wanneer dit die voorafgestelde posisie bereik en wat glad
nie drup of lek nie.
www.proagri.co.za

M
Massey
Ferguson se MF 6700R-reeks, spesiaal vir Afrika, se
e
Dyna-4-ratkas is betroubaar, duursaam en gebruikersvriendelik.
D
ndelik.

Soos die res van die MF 6700-reeks se eienskappe, oortref die hidrouliese
stelsel alle verwagtinge. Die trekker het twee hidrouliese aftappunte, met
’n derde beskikbaar as fabrieksopsie.

• Onafhanklike kragaftakker met drie
spoedkeuses: 540-, 540E en 1 000
opm. Die E by die tweede 540-spoed
staan vir ekonomie, want dit stel die
operateur in staat om die kragaftakker teen 540 opm aan te dryf teen ’n
laer enjinspoed as wat normaalweg
daarvoor benodig word. Dit bespaar
brandstof en verminder vibrasies en
geraas. Die boer kan kies tussen ‘n
aandryfas met 6 of 21 groewe.
• Die vierwieltrek-vooras het ’n
Hydrolock-ewenaar en elektrohidrouliese inskakeling.
• Die kajuit het lugversorging, ’n kantel- en teleskopiese stuurkolom en ’n
analoog- en digitale instrumentepaneel met ’n werkverrigtingsmonitor.
• Vir onvoorwaardelike vastrap is
die MF 6700R-reeks toegerus met
460/85R38- en 380/85R28-Trelleborg-straallaagbande.
• Die trekker sluit 2 x 3 x 50 kg agterwielgewigte en 14 x 55 kg voorste
gewigte in.
• Die boer wat wil kan die outostuurgereedopsie kies.
Te midde van al die onsekerhede wat
landbou kenmerk, kan die boer op
Massey Ferguson reken om, net soos
in die verlede, nou en in die toekoms
rotsvas by hom te staan en om steeds
alle verwagtinge te oortref.

Massey Ferguson se MF6700R-reeks se kajuit is gerieflik, gemaklik, ergonomies en logies.
www.proagri.co.za

Vir meer inligting oor die voortreflike MF 6700R-reeks, maar
ook oor Massey Ferguson se
volle reeks produkte vir die boer,
besoek www.masseyferguson.
co.za, of gaan kyk self by jou
naaste vriendelike, behulpsame
handelaar.
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Meganisasie

deur Du Preez de Villiers

LEMKEN verskuif plantergrense
met die Azurit
Die Azurit 9 se spore is sag maar ferm asof elke saadjie dit so bestel het.

E

lke boer weet die geheim om ’n
goeie oes te behaal lê daarin om
elke pit wat jy plant ’n gelyke beste
kans te gee om tot ’n sterk, gesonde
plant te ontwikkel. Dit kry jy net reg
as jy al die pitte ewe diep in ’n ferm
saadbed behoorlik gespasieerd van
mekaar af plant; dan ontkiem almal
gelyk en kry al die plante ewe veel water, voedingstowwe en sonlig sodat nie
een afgeskeep en deur ander oorgroei
word nie.
Gerald Smith van Kleinwater buite
Witbank is een van die boere wat hierdie waarheid besef. Hy plant saad- en
kommersiële mielies onder sy spilpunte
en wissel dit af met aartappels. Hy was
baie opgewonde oor die nuus dat
LEMKEN nou ook ’n mielieplanter het.
“Ek het al ’n goeie verhouding met
LEMKEN opgebou en Karel en Christo is
gereeld op die plaas waar hulle my help
met die instellings en naverkopediens,”
sê hy.
“LEMKEN-sleeptoerusting doen al
my primêre bewerkings perfek. Ons
gebruik die Karat 9 met die breë skare
om ’n skeurploegbewerking 350 mm
diep te doen. Dan span ons die Helidor
9 net voor die planter in om ’n pragtige
saadbed te maak,” sê Gerald.
Met die aankoms van LEMKEN-toerusting op die plaas het Gerald ervaar
dat werk vinniger en meer doeltreffend voltooi word. Die grond word ook
gekonsolideer na elke bewerking om
grondvog te bewaar. Dit is veral op sy
sandgrond waar die werktuie uitstekend presteer.
“Ek het onlangs vir Karel in die dorp
raakgeloop en hy het my gevra of ek
’n stukkie land het waarop hy ’n nuwe
planter kan toets,” sê hy. Gerald is inderdaad die eerste boer in die land wat
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bevoorreg was om die planter met sy
kunsmisbak te toets.
“Ons beplan ’n roete met die nuwe
Azurit 9-planter waar ons proewe
in verskillende distrikte en omstandighede met kontroles gaan plant in die
somerreënvalgebied,” sê Karel Munnik,
besturende direkteur van LEMKEN.
“Ons het in Witbank afgeskop waarna
Middelburg, Wonderfontein, Newcastle,
Kookhuis en Hofmeyer reeds bevestig
is vir mielie-aanplantings. Daarna sal
ons weer na die noorde terugkeer vir
sojaboon-aanplantings en oorskuif na
die weste vir verdere proewe.”
Die Azurit-planter het eintlik al in
November 2015 in Suid-Afrika aan wal
gekom as ’n toetsmodel om proewe te
doen, maar dit was sonder ’n kunsmiseenheid. “Ons het die Azurit by vyf
verskillende kliënte getoets en hulle

was opgewonde oor die resultate wat
hulle behaal het, maar die planter
was nog nie kommersieel beskikbaar
nie. Intussen is die Azurit nou vir agt
jaar deeglik getoets in Europa en die
eer-ste eenhede is verlede seisoen in
Europa verkoop met groot sukses,” sê
Karel.
Saam met die Solitair 12 SW as
kunsmiseenheid, is die Azurit nou ’n
volledige planter vir Suid-Afrikaanse
toestande. Dit is ook beskikbaar met
die Solitair 23 wat op die neus van
die trekker gemonteer kan word vir
korrelkunsmis. Die kunsmis word in
die middel van die delta-ry geplaas.
Plantjies wat op ‘n verspringende wyse
groei aan weerskante van die kunsmisbaan het toegang tot die kunsmis.
Op die land waarop die toets gedoen is, is ’n meerkoppige Roundup

Gerald Smith, boer; Christo Prinsloo, tegniese bestuurder LEMKEN; Danie
van Aard, buurman; Karel Munnik, besturende direkteur: LEMKEN en
Pierre Badenhorst, tegniese konsultant: Agron Kunsmis, het ’n spanpoging
aangewend om die Azurit tot sy volle potensiaal te laat presteer.
www.proagri.co.za

eenheid is 75 cm, maar die eenhede is
ook beskikbaar in 50 cm, 70 cm,
76,1 cm en 80 cm. Die Azurit plaas die
saad op ’n verspringende wyse in twee
rye 12,5 cm uitmekaar. Elke plantereenheid word elektries/elektronies en
afsonderlik vanaf die kajuit beheer en
gemoniteer deur ISOBUS. Daar kan
ook volgens voorskrifkaarte geplant
word.
Die groot deurbraak wat LEMKEN
met die Azurit gemaak het, is dat elke
plantereenheid delta-rye plant. Dit
beteken dat daar twee rye saad en een
kunsmisband deur ’n enkel plantereenheid geplant word. Die kunsmis word
dieper en presies in die middel van
die twee saadrye geplaas, in die vorm
van ’n driehoek wat afwaarts wys. Die
delta-ry het nou gelyke toegang tot die
kunsmis vir ontwikkeling.
Die delta-ry word bewerkstellig deur
’n vertikale saaddrommetjie in die
saadbak wat elektries aangedryf word.
Twee rye gaatjies aan weerskante wat
verspringend teenoor mekaar geplaas
Die regop drommetjie binne-in elke
plantereenheid se saadbak het twee
rye verspringende gate aan weerskante wat die delta-ry se saadplasing akkuraat bewerkstellig.
Ready-kultivar vir kommersiële mielies
geplant. ’n Plantestand van 50 000 is
aanbeveel deur die saadverskaffer en
die totale bemestingsprogram is vir 8
ton mielies per hektaar saamgestel.
Die Solitair 12 het tydens plant
150 kg korrelkunsmis per hektaar
geplaas. Drie weke na plant gaan
150 kg vloeibare kunsmis deur die
spilpunt toegedien word en ses weke
daarna nog 150 kg. “Ons mik vir ’n
oes van agt ton per hektaar, maar ons
wil met die laer stand en meerkoppige
kultivar probeer om by tien ton uit te
kom,” sê Gerald.
Die rywydte van die demonstrasie-

Jy kan maar gaan grawe ... Elke pit
sal presies op die regte diepte en
plek wees en boonop knus in die
grond vasgedruk wees indien die
verstellings korrek is.

Elke saadkarretjie se kouters en wiele is presies ontwerp om ’n voortreflike
opkoms te verseker.
www.proagri.co.za

Die raakskerm in die kajuit vertoon enige data wat ’n boer begeer
op ’n verstaanbare en aanskoulike
manier.
is, verseker dat die twee rye saad op
dieselfde wyse in die grond geplaas
word. Die verspringende plasing van
die saad kan dus nie sy patroon verloor
oor ’n afstand as gevolg van variasie in aandrywing nie. Die saad word
vanaf ’n sentrale saadhouer van 600
liter met lug na die eenhede vervoer.
Daar word ongeveer een liter saad per
uitmeeteenheid geberg en op aanvraag
na die eenheid gestuur.
Die Azurit is tans in ’n 4-ry, 6-ry en
8-ry beskikbaar wat wissel van 50 cm
tot 76,1 cm en ’n twaalfry 50 cmmodel. Die fabriek in Duitsland is
besig met die ontwikkeling van groter
planters wat moontlik ’n 12-ry, 16-ry
en ’n 24-ry gaan insluit in verskillende
rywydtes vir uitvoerlande.
Die Solitair 12 SW wat seepglad
voor die Azurit werk, hou 5 800 liter,
oftewel meer as 6 000 kg, kunsmis in
sy tenk. Jy kan ook die kunsmisband
tussen die twee rye saad se diepte
verstel.
Onder die hoofbalk van die planter
is daar by elke eenheid twee staalwiele wat die grond herkonsolideer
om ’n ferm saadbed te verseker. Die
saadkouters sny ’n ware V om akkurate diepte te verseker. Direk agter die
saadbuis is ’n sagte rubberwiel wat die
saad akkuraat vastrap om rolling uit te
skakel en optimale kontak tussen saad
en grond te verseker. Dit word dan
gevolg deur drukwiele wat die grond
bo-op die saad netjies en ferm vastrap.
Daar is ’n meganisme in die
saadeenhede wat vanuit die kajuit
verstel word om dubbelplantery en
haasbekke uit te skakel, en dit is glad
nie nodig om die planter se saadpopulasie te kalibreer nie. Jy tik bloot jou
verlangde stand op die raakskermmonitor in, en die planter bereken dit self
om jou opdragte presies uit te voer.
Die Azurit is ’n produktiewe spoedvraat wat gemaklik teen 15 km per uur
kan werk.
Skakel Karel Munnik by 082412-2577 of besoek die webwerf
by www.LEMKEN.com vir meer
inligting oor hierdie gevorderde
planter.
ProAgri 237 – November 2019 9

10
0

ProAgri
ProAgri 237 – Novemberr 2019
Pr
2 9
201
NAMPO

www.proagri.co.za

Die landingsblad van Developer.
Deere.com nooi ’n derdepartyontwikkelaar uit om kragte met
John Deere saam te span.

John Deere omarm

kunsmatige intelligensie met
digitale gereedskapstukke
D

ie nuwe, beter tegnologie wat John
Deere deurlopend in Sub-Sahara
Afrika bekendstel help ons boere om
nog makliker, vinniger, doeltreffender
en meer winsgewend te boer.
John Deere het onlangs die derdeparty maatskappye wat saam met
hulle aan boere se data werk na 'n baie
insiggewende tegnologiedag by hulle
hoofkantoor in Boksburg genooi.
“Die hoofdoel van die dag is om
boere uiteindelik in staat te stel om die
regte besluite op die regte oomblik te
neem sodat hulle meer suksesvol kan
boer,” sê Wayne Spaumer, presisietegnologiespesialis: John Deere Sub-Sahara Afrika.
Suid-Afrikaanse boere is nie bang
om oor die bult na die volgende
tegnologievlak te kyk nie ... “As jy na
ekonome in die bedryf luister, is die
mening dat Suid-Afrikaanse boere die
pas aangee as dit by die aanneming
van nuwe tegnologie kom. Die rede
is dat hulle met klimaatsveranderinge
en ekonomiese onsekerhede te kampe

Wayne Spaumer, presisietegnologiespesialis, John
Deere Sub-Sahara Afrika.
www.proagri.co.za

het en dus die beste toerusting moet
hê om suksesvol te boer. John Deere
verstaan die boer se probleme ten
volle en probeer om sy pad so gelyk
as moontlik te maak, sê Stephan Nel,
takbemarkingsbestuurder: John Deere
Sub-Sahara Afrika.
John Deere ken die geheime van
kunsmatige intelligensie en dit pas presisielandbou soos ’n handskoen. Wayne
sê: “Ons planters werk vandag teen 18
tot 20 km per uur en kan steeds pit vir
pit baie presies neersit terwyl dit wisselend volgens stroperkaarte kan plant
en seksiebeheer doen.
“Met ons selfaangedrewe spuite se
presisieplasingstelsel (Exactapply),
werk ons nie meer op liter per hektaar
nie. Ons werk op druppelgrootte, sodat
die bedekking op die gewasse presies
genoeg is vir doeltreffende werking
sonder enige vermorsing.
“Ons het stropers waarin die operateur ’n paar parameters invoer om teen
sekere klimaatsomstandighede te werk
en as die toestande later in die dag

Stephan Nel, takbemarkingsbestuurder: John
Deere Sub-Sahara Afrika.

Meganisasie

deur Du Preez de Villiers

verander, pas die stroper outomaties
daarby aan.
“Ons het trekkers wat die werktuig
aan die einde van die land self optel,
afrat en die omwentelinge laer stel, sy
draai maak, in die volgende lyn kom,
die werktuig laat sak, in die regte rat
sit en die omwentelinge optel om verder te werk.”
Die volgende sport wat John Deere
geklim het is om alle werktuie reg-oor
die wêreld se werksinligting op een plek
te versamel. Dit stel hulle superrekenaars in staat om neigings te gewaar
en daarmee te voorspel wanneer onderdele herstel of vervang moet word.
Dit wis staantyd feitlik uit en besnoei
onderhoudskoste dramaties. Jacques
Taylor, besturende direkteur van John
Deere SSA, sê dat ons in ’n rigting
beweeg waar die ma-sjiene op jou
plaas net leë doppe gaan word as dit
nie by die inligtingstegnologienetwerk
ingeskakel is en data inspan om hulle
take te verrig nie.
John Deere het ’n inklusiewe houding jeens landbou en hulle het die
daad by die woord gevoeg. Hulle het
onlangs ’n webwerf, Developer.deere.
com, bekendgestel om vir derdepartytoepontwikkelaars ’n platform te skep
om hulle toepassings met John Deere
s’n te integreer. Die prosedures en
werking van die gevorderde platform
is tydens die tegnologiedag
bespreek. Nou kan ’n handelaar en boer deur een portaal
toegang tot enige hulptoepassings, van grondvogmetings
tot operateursmonitering,
verkry.

Jacques Taylor, hoofbestuurder van John
Deere Sub-Sahara Afrika.

Skakel Kevin Lesser by
082-807-2603 of 011-4372600 of e-pos
LesserKevinJohn@JohnDeere.com om meer van
John Deere se uitsonderlike produkte en landbouoplossings te wete te kom.
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deur Jaco Cilliers

Reinke ontwerp unieke stelsels om
by elke boer se plaas te pas
Albei Chris van Niekerk se spilpunte werk met swaartekrag en het geen pompe nodig om water op die lande te kry
nie.

’n

Boer moet altyd kyk waar hy kan
bespaar. Dit is nie in ’n boer se
aard om te mors nie, veral nie met
iets so kosbaar soos krag of water nie.
Reinke is dit met die boere eens en
daarom probeer hulle altyd om die boer
te help om doeltreffend en kostedoeltreffend te besproei.
Op Chris van Niekerk van Paulpietersburg se plaas beteken dit dat nie
een van sy spilpunte pompe nodig het
nie. Chris se water vloei uit die berg en
Ralph Klingenberg van Reinke se vernuwende ontwerp gebruik swaartekrag
om water teen die korrekte druk aan
die spilpunte te lewer.
Chris besit twee Reinke-spilpunte.
Hy het ’n swartwattelbos uitgeroei om
plek te maak vir een van die twee.
Hy plant weiding aan vir sy beeste en
besproei dit met die Reinke-stelsels.
Die water word opgevang in ’n dam wat
hoog teen die berg sit. Van hier af vloei
die water na die spilpunte toe.
Onder die 10-hektaarspilpunt plant
Chris kuilvoermielies en daarna vestig

Die geel dele bo die sproeiers
beheer die waterdruk om eweredige besproeiing teen hellings te
verseker.
www.proagri.co.za

Die Reinke Advanced Plus-beheerkas
wat die spilpunt outomaties afskakel
en die watertoevoer afsny wanneer
die einde van die siklus bereik is.
hy groenvoer vir sy beeste. Hy deel die
10 hektaar op in skywe om vertrapping en oorbeweiding te voorkom. Met
behulp van die spilpunt kon hy al tot
800 ton kuilvoer op die 10 hektaar
oes. “Ek het die eerste spilpunt ’n jaar
gelede aangeskaf en dit het so goed
gewerk dat ek kon bekostig om binne

Chris van Niekerk en Ralph Klingenberg staan by een van die spilpunte
op Chris se plaas.

’n jaar die tweede een te koop,” sê
Chris.
Hy gebruik ook die spilpunte om
weiding vir sy diere te produseer. Hy
deel die 10 hektaar in koekskywe op
en laat 120 beeste en 120 skape om
die beurt op die skywe wei. Die diere
word gereeld na ’n volgende deel
geskuif en so word die weiding vir 5
maande bewei en vir ’n maand gelaat
om te rus. Op die manier is Chris se
diere steeds in ’n goeie kondisie, ondanks die heersende droogte. Die spilpunte werk met die nuutste elektronika. Wanneer die spilpunt aan die einde
van sy geprogammeerde lopie kom,
skakel die stelsel outomaties af en die
watertoevoer word ook afgeskakel.
Die waterdruk is 3,6 bar by die hooftoring. Omdat Chris se lande ’n redelike
helling het, wissel die waterdruk soos
die spilpunt oor die helling beweeg. By
die laagste punt is die drukking 4,8 bar
en by die hoogste 3,2. Om ’n eweredige
sproei te behou ongeag die verskille in
drukking, is daar ’n drukreguleerder bo
elke sprinkelaar aangebring.
Chris is baie tevrede met die stelsel
en met die diens wat hy van die Reinke
se kundige, behulpsame personeel ontvang. “Ek hoef nooit vir Ralph te wag
nie. As ek ’n probleem het of nodig het
om ’n verstelling te maak, is hy op dieselfde dag nog by my,” vertel Chris. Hy
is net so in sy skik met die hoeveelheid
elektrisiteit wat hy bespaar omdat hy
nie pompe nodig het om die water by
die spilpunte te kry nie.
Reinke bied ’n omvattende diens
aan die boer; van die beplanning van
’n nuwe spilpunt tot die oprig en instandhouding daarvan. Reinke se span
konsentreer daarop om ’n goeie diens
aan die boer te lewer wat tot langtermynverhoudings met die boere groei.
Vir enige verdere inligting kan
Patrick Ellis gekontak word by
031-350-4525 of stuur ’n e-pos
aan patrickellis@reinke.com.
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Spilpuntbesproeiing spesiaal vir jou:

deur Jaco Cilliers

Reinke se verpakkingsaanleg
in Durban het voorraad vir Afrika
Reinke se reuse pakhuis hou genoeg voorraad aan om al hulle agente in Afrika te voorsien van spilpunte en
spilpuntonderdele.

R

in Suid-Afrika aflewer,” vertel die pakhuisbestuurder, Dhliep Bissessar. Om
te wag vir voorraad van Amerika af,
kan enigiets tussen ses en agt weke
neem, afhangende van die weerstoestande en hoe gou die skip by die
hawe kan inkom. ’n Bestelling van Afrikalande buite Suid-Afrika kan binne
’n week verpak en gelewer word.
Die hele aanleg word deur ’n handjievol personeel beman. Wanneer hulle
’n bestelling ontvang, word die verskillende dele in kratte verpak en met ’n
vragmotor na die boer gestuur.
Daar is ses Reinke-handelaars in
Suider-Afrika. Hierdie handelaars
is opgelei om nie net die Reinkeprodukte te bemark nie, maar ook om
dit te kan opstel en tegniese raad aan
die boer te kan lewer. Reinke het ook
’n netwerk agente wie se taak dit is
om Reinke-produkte
aan die Afrika-mark
bekend te stel.
Jaco Scheepers is
die ingenieur by die
Durban-pakhuis. Hy
sorg dat alles aan die
boer se spilpunt perfek
werk en bied ook
tegniese ondersteuning aan die boer en
die handelaars. Jaco
gebruik ’n miniatuurspilpunt in die pakhuis
vir opleiding. “Die
handelaars kom na my
toe, dan leer ek hulle
met hierdie model
Die miniatuurspilpunt word gebruik om bemarkers
hoe om die spilpunt
en handelaars op te lei in oprigting en foutopspoaanmekaar te sit en
ring.
foutopsporing te doen.
einke is die grootste besproeiingsmaatskappy ter wêreld wat
in private besit is. Dié Amerikaanse
maatskappy is al vir ’n hele paar jaar
besig om uit te brei in Afrika. In Augustus 2017 het die eerste voorraad in
Durban by die nuwe pakhuis aangekom. Hierdie pakhuis word gebruik om
voorraad te berg spesifiek vir Reinke
se Afrika-kliënte.
Wanneer ’n boer ’n nuwe spilpunt
bestel of onderdele nodig het vir een
van hulle bestaande spilpunte, word
die onderdele hier verpak en hiervandaan na die boer vervoer. Die hele
doel van die pakhuis in Durban is om
produkte gouer by die Afrika-boere te
kry as wat dit sou neem om dit van
Amerika af te bestel.
“Afhangende van die kliёnt se vereistes kan ons binne 24 uur enige plek

www.proagri.co.za

Alles wat ’n boer mag nodig kry vir sy
spilpunt word in hierdie stoor geberg.
Ons bied ook regoor Afrika opleiding
aan die handelaars en agente,” vertel
Jaco.
Patrick Ellis is die direkteur van
verkope in Afrika en volgens hom is die
hoofdoel van die Reinke-verpakkingsaanleg om hulle in staat te stel om die
kliënt onmiddelik te help, sou dit wees
met onderdele of selfs met ’n volledige
nuwe spilpunt. "Ons dra ongeveer
R30-miljoen se voorraad in Durban,
en dan het ons ook voorraad by ons
handelaars reg oor Afrika. Ons het dus
die vermoë om enige grootte spilpunt
onmiddelik af te lewer en te installeer.
Vir verdere navrae kan Patrick
Ellis gekontak word by 031-3504525, of stuur ’n e-pos aan
patrickellis@reinke.com. Vir
tegniese raad kan Jaco Scheepers
gekontak word by 066-232-7722
of by jacoscheepers@reinke.com.
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Irrigation Unlimited se Ocmis-kruipspuite:

Veelsydigheid is die sleutel tot sukses!
Die Ocmis R2/2-kanonspuit kan ’n straal water tot 55 meter ver spuit.

’n

Wyse wenresep help Dirk van
Zuydam van Weenen om tot 40 ton
aartappels per hektaar te oes. Hy sê
die sleutel tot sy sukses is die Ocmiskruipspuite wat Irrigation Unlimited
aan hom verskaf het. Hy het die eerste
Ocmis-spuit in 2015 gekoop en pronk
tans met vyf van hulle.
“In die verlede het ek ’n span van
sestien mense nodig gehad om die besproeiingstelsel tussen die lande rond
te skuif. Met die Ocmis-spuite doen
net twee mense dieselfde werk. Ek
bespaar dus veertien mense se lone en
so betaal die spuit vir homself,” vertel
Dirk.
Die spuite is veelsydig en besproei
lande waar spilpunte nie pas nie. Dit
kan ook op verskeie gewasse gebruik
word. Op Dirk se plaas besproei hulle
nie net aartappels nie, maar ook mielies en droёbone.
Met die Ocmis-kruipspuit is daar
geen uitvalhoeke nie en elke stukkie
grond word dus doeltreffend benut.
Nog ’n pluspunt is dat die Ocmis-kruipspuite ander werk, soos topbemesting,
aansienlik vergemaklik. Die spuite kan
uit die lande verwyder word en staan
dus nie in die trekkers se pad wanneer
daar gewerk moet word nie. Wanneer
hulle nie werk nie, kan hulle in die
skuur toegesluit word om misdadigers
te fnuik.
Geen verlies van plante
Soos met alle ander projekte, is die
beplanning belangrik. Dirk laat twee
rye oop waar die toevoerkrane is sodat
daar ’n pad is vir die spuit om te loop.
Op die manier verloor hy nie ’n deel
van sy insette nie.
“Daar is geen verskuilde kostes nie.
Ek het nie nodig gehad om enigiets te
verander toe ek oorgeskakel het van
die goukoppelpypstelsel na die Ocmisspuite nie. Al waarvoor jy betaal, is die
spuit,” vertel Dirk.
Dirk hou ook baie van die feit dat hy
sy spuite onderdak kan bêre wanneer
dit nie gebruik word nie. “Anders het jy

www.proagri.co.za

Dirk van Zuydam van Weenen glo
dat Ocmis-spuite een van die beste
beleggings was om sy opbrengs te
verhoog.
’n groot kapitaaluitleg wat op die lande
staan.” Op die manier verseker hy dat
sy spuite in ’n goeie toestand bly.
Dirk verduidelik dat sy spuite met ’n
elektriese motor van 22 kW en ’n KSB
50/250-pomp werk. Die water word
uit die Boesmansrivier gepomp. Die
Ocmis-spuite se pype wat die spuitkarretjie voer is 100 mm dik en 300 m
lank. Die water word toegedien met ’n
30-mm kanonspuit. Dirk se stelsel werk
onder 7 bar druk wat die pomp aan die
spuit lewer. Die hoё druk is egter nie
’n voorvereiste vir die spuit om te kan
werk nie. Die spuit kan met ’n laer druk
ook doeltreffend besproei.

Die spuite kan veilig onderdak gebêre word wanneer hulle nie gebruik
word nie.

Daar is vier weergawes van hierdie
wateraangedrewe spuit beskikbaar:
• Die R1/1-model se pyp is 75 mm dik
en 220 meter lank. Hy besproei 1,23
tot 1,85 ha per lopie, afhangende
van die waterdruk.
• Die R2/2-model se pyp is 100 mm
dik en 300 m lank. Hierdie model
besproei 2,02 tot 2,96 ha op ’n slag.
• Die Ocmis MRR 58/200 kan gebruik
word vir klein landerye en tuine. Die
spuit besproei ’n maksimum oppervlakte van 1,1 ha per 200 m lopie.
Dit het ’n 58 mm toevoerpyp.
• Die Ocmis MR 40/130 het ’n 40 mm
pyp wat 130 meter lank is en kan ’n
maksimum van 0,56 ha per 130 m
lopie besproei.
Alle modelle werk doeltreffend met ’n
waterdruk van 4,3 tot 10,4 bar. Die
afstand van R2/2 se straal kan ook
gestel word deur spuitstukke te ruil
van ’n 24 mm-spuitstuk tot ’n
30 mm-spuitstuk, of deur die waterdruk te verstel.
Ocmis-spuite het ook verskeie
verstellings op die ratkas waar die boer
die hoeveelheid water wat toegedien
word kan reguleer deur die spoed
waarteen die spuitkarretjie ingekatrol
word, te verstel.
“Die veelsydigheid van hierdie
spuite is die grootste voordeel,” vertel
Dirk. Die enigste onderhoud wat nodig
is, is om seker te maak dat die ratte
genoeg smeermiddel het. “Behalwe
vir die sproeierstukke wat ek self wou
groter maak, het ek nog nie enige
ander werk aan die spuite gehad nie.
Alles werk en daar is niks wat breek
nie,” sê Dirk.
Vir meer inligting oor voortreflike
Ocmis-spuite wat besproeiing ’n
fees van doeltreﬀendheid maak,
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.
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Hulpbronbestuur

deur Annemarie Bremner

Wenners werk met (en vir) John Deere
“A

s jy landbou praat, is John Deere
se tegnologie ligjare voor die res.”
Aan die woord is Wikus Coetzer van
Senwes, Wesselsbron, wat pas aangewys is as die John Deere Tegnikus van
die Jaar.
Suid-Afrikaanse boere gryp die tegnologie aan en dit beteken ook dat Wikus en sy kollegas, soos Gert Grobler,
Arno Bornman, Erich Leibbrandt,
Henrico Louw, Johan Hattingh, Matthew
Heyns, Muller van Heerden, Shawn
Padyachee en Tiaan Oosthuizen alles
moet verstaan nog voor dit in die land
inkom, want tegnologie is net so sterk
soos die kundigheid van die tegnici wat
dit in stand moet hou.
Dié manne is John Deere se Top Tien
Tegnici van die Jaar en die wenners
onder die wenners is na ’n taai stryd
tydens ’n spoggeleentheid in Kemptonpark aangewys.
Arno Bornman van AFGRI Pietersburg was derde en Gert Grobler van
AFGRI Grootvlei, wat nou al ’n paar
jaar lank in die Top Tien eindig, was
tweede. Dit is Wikus se tweede jaar
wat hy deelneem en hy sê hy het

Lafras Cronjé, kliënte-ondersteuningsbestuurder, saam met die drie bobaastegnici, Wikus Coetzer, Gert Grobler en Arno Bornman.
(Fotos: Colin Bremner)

verseker nie verwag om te wen
nie. “Ek het heeltyd gespot dat ek
waarskynlik elfde onder die Top
Tien gaan eindig,” lag hy.
Die eerste prys is nie te versmaai nie. Wikus en sy vrou, Anke,
ontvang ’n toer ter waarde van
R100 000 na ’n John Deere-aanleg
oorsee of ’n geskenkbewys vir ’n
vakansie van hulle keuse.
Wikus sê: “Ons het besluit om
eerder ’n paar keer plaaslik weg te
breek, want dan kan die kinders,
Robert (11) en Abby (7) saamgaan. Ons is baie dankbaar vir die
geleentheid.”
Dit is nie ’n maklike pad om as
Tegnikus van die Jaar aangewys te
word nie. Daar is ’n reeks uitdunrondtes met aanlyntoetse en
toeboektoetse voor die strawwe
’n Toetsmodel van die blinknuwe 8Reindeksamen met praktiese en
reeks wat volgende jaar vrygestel gaan
word, het al die tegnici op hol gehad. Die teoretiese toetse by John Deere se
Opleidingsentrum in Boksburg.
reeks spog onder meer met die eerste
Vir die praktiese toetse moet die
vasteraamtrekker met vier rusperbande
tegnici onder groot tyddruk proin die bedryf!
20
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bleme in ’n wye verskeidenheid
toerusting diagnoseer en oplos. Die
vlinders in die maag knaag soms maar
kwaai, maar of dit die horlosie is wat
oor jou skouer loer, of kwaai oom Piet
op die plaas, ’n tegnikus wat sy sout
werd is moet vinnig en vindingryk kan
wees in enige omstandighede.
Die heel eerste uitdaging op die
wenpad is egter die besluit om in te
skryf en deel te neem.
“Jy kan nie die dans geniet as jy nie
dans nie,” is een van die lewenslesse
wat Jacques Taylor, besturende direkteur van John Deere Sub-Sahara Afrika, by die geleentheid oorgedra het.
Jacques het die uitdaging aan die
presteerders gestel om hulleself af te
vra: “Is dit die lewe wat ek vir myself
geskep het, of is dit die lewe wat ek
maar net aanvaar het?”
Hy sê ’n mens kan nie vir die toekoms beplan nie, maar jy kan jouself
voorberei om seker te maak jy is reg
vir die toekoms.
Net so kan tegnici nie staatmaak
www.proagri.co.za

Jacques Taylor, besturende direkteur van John Deere SSA, het die
wenners aangemoedig om hard te
werk vir die toekoms wat hulle wil
hê.
op die kennis van tien jaar gelede nie,
want boere gebruik nie tien jaar gelede
se tegnologie nie.
Die tegnologiepakkette wat John
Deere deesdae aanbied, sluit toegang in tot JDLinkTM met John Deere
Connected SupportTM wat volgehoue
aanlynondersteuning beloof.
Die pakkette beteken min as daar
nie ’n toegeruste werkswinkel is wat
die kommunikasie kan ontvang en
daarop reageer nie. Met al die tegnologie wat in moderne trekkers ingebou
word, is die werkswinkel nie meer net
die plek waar ’n trekker beland as hy
ophou werk nie. Die werkswinkel is ’n
integrale deel van die ondersteuningsdiens om die trekker sonder onderbrekings aan die werk te hou.

Met behulp van sensors wat enjinprestasie dophou en afstandkommunikasie, kan die werkswinkel nog voor die
boer weet of ’n probleem besig is om
te ontstaan en roetine-instandhouding
kan beplan word vir ’n tyd wat almal
pas.
Goeie kommunikasie tussen die
werkswinkel en die boere is dus een
van die kriteria waarna gekyk word
om die Werkswinkel van die Jaar aan
te wys. Algemene netheid en blitsige,
kundige dienslewering is amper vanselfsprekend en die werkswinkels wat
aangewys is as die Top Drie moes meer
doen as die ekstra myl loop.
In die derde plek is Senwes Wesselsbron aangewys, Senwes Hoopstad
was tweede en die Werkswinkel van die
Jaar is AFGRI Bethal.
Met elke nuwe model trekker en
werktuig wat John Deere ontwikkel,
word ’n volledige reeks onderdele terselfdertyd beskikbaar gestel en dit dra
by tot die lys wat tans uit 928 000 verskillende onderdelenommers bestaan!
Al die onderdele sal ook niks help as
dit nie ondersteun word deur onderdelespesialiste wat weet waar en hoe om
die regte onderdeel te vind en te sorg
dat daar altyd genoeg voorraad gereed
is nie.
Die onderdelespesialiste moes ook
deur ’n streng toetsproses gaan om
deur te dring tot die uitgelese Top
Tien-groep, naamlik Annelien Thompson, Deon Britz, Duncan Barry, Tano
Casarra, Hannes Haefele, Jaco Wessels,
Kobus Buys, Magda Wallace, Renier
Oosthuizen en Stephanus Fouché. Die
top drie is Tano van Trekker & Diesel,
Oudtshoorn in die derde plek, Duncan
van AFGRI Ermelo in die tweede plek
en Jaco van AFGRI Marquard, wat vir
die tweede jaar as Onderdelespesialis
van die Jaar aangewys is.
Jaco sê die kompetisie was beslis

moeiliker as verlede jaar en veral die
nuwe Tier 4-onderdele het ’n uitdaging
gebied. Hy het met sy toekenning van
verlede jaar twee John Deere-fabrieke
in Brasilië besoek en ook John Deere
se reuse onderdelemagasyn wat amper
vier keer groter as die Suid-Afrikaanse
weergawe is.
“Die boere daar is maar baie soos
ons, ook lekker lief vir hulle vleis,” sê
hy.
Al die tegnologie en ontwikkelings
by John Deere, soos die nuwe 8R se
toetsmodel in Suid-Afrika, wat ’n stille
verskyning by die spoggeleentheid
gemaak het, beteken ook niks as boere
nie die trekkers koop of finansiering kry
om dit te doen nie. Die tophandelaars
en sake-ontwikkelingsbestuurders het
dus ook erkenning gekry.
Stephan Nel het by die geleentheid
aangekondig dat daar in Oktober ’n
rekordgetal van 292 trekkers verkoop
is. John Deere het die afgelope jaar
sy markaandeel met vier persentasiepunte vergroot en die uitdaging aan
die tophandelaars is om dit verder te
verhoog.
Die topverkopers is Peet Vorster van
die AFGRI-streek Noord, Johnny le Bot
van AFGRI Suid, Dirk Stirling van JD
Implemente en Eddie Fryer van Senwes.
Die Sake-ontwikkelingsbestuurder
(BDO) van die Jaar is Lizette Nichols
van AFGRI Delmas wat die verkoop
van 120 John Deere-eenhede met ’n
gesamentlike waarde van R156-miljoen
hanteer het. Ferdie Marx van John
Deere Financial sê Lizette veg vir elke
kliënt om te sorg dat hulle deel van die
John Deere-familie word. In die tweede
plek is Marthie Botha aangewys, in die
derde plek Willem Roets en vierde was
Riaan Smith.

Dawie Oberholzer van John Deere
Financial saam met Marthie Botha
van AFGRI Grootvlei (2de), Lizette
Nichols van AFGRI Delmas, Sakeontwikkelingsbestuurder van die
Jaar en Herman Groenewald, ook
van John Deere Financial.

Jaco Wessels het vir die tweede keer die toekenning as Onderdelespesialis van die Jaar ontvang. Van links is Jaco Beyers, takverkoopsbestuurder,
Duncan Barry (2de), Jaco Wessels (1ste), Ronnie Phillips, Onderdele en
Naverkope Bemarking, en Tano Cossara (3de).
www.proagri.co.za

Besoek jou naaste handelaar
om meer uit te vind oor die John
Deere-toerusting wat jou plaas
op die wenpad kan plaas, of gaan
loer by www.deere.com/subsaharan/en/.
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A

n ever-increasing
number of employers in various industries
across South Africa,
including agriculture, are
moving away from cash
and towards money cards
as a means of paying their
employees each month.
The move towards such
payment cards is being
driven by the risks associated with holding large
amounts of cash and by
the convenience and timesavings that money cards
offer.
One of the challenges
South African farmers encounter is the significant
number of unbanked
labourers in the workforce. This is particularly
true of migrant workers
who often do not qualify
for a bank account in South
Africa.
Such situations require the
farmer to pay workers in cash. But
the reality is that cash places a lot
of risk on employers. “When a

business deals in cash,
cash such as collecting, transporting a
and holding cash,
they instantly become a target for
criminal activity.
But this
act
is the situation
for many
situa
farmers in our country who
employ pe
people who don’t
have bank accounts. They
are putting themselves and
their em
employees at unnecessary
risk by paying
necess
salaries
salari in cash when
there are alternatives
available,”
comments
avai
Mike
Mik Cook, Head
of C
Card at Mukuru,
a financial
serf
vices
vic company that
focuses
on providfoc
ing products to
low-income
earners
low
across
Sub-Saharan
acr
African.
Afr
Additionally,
crime
is not the only
cri
negative
outcome
neg
when
whe it comes to
payi
paying
salaries in
cash Employers lose
cash.

valuable productivity time counting
and dispersing cash
payments. Employees also experience
higher anxiety about
carrying their salary
around with them.
This anxiety reduces
the productivity of
employees is as their
minds are not fully
engaged in the task.
Should an employee
fall victim to crime
this may result in
extra costs for the
employer who now
either repays a
salary, provides a
loan or covers
medical expenses.
Money cards are
gaining in popularity
as they promise to
remove cash salary payments from
an employer’s business. However,
not all money cards have the
necessary functionality to do this
conveniently. Mukuru’s Money Card
is a good example of a card that
can. “Paying money into a Mukuru
Money Card is as easy as doing an
EFT. Payment can be made from
any bank, or an employer can use
their existing payroll system. The
Mukuru Card works with what an
employer is already using,” adds Mike.
The Mukuru Money Card also allows
the cardholder to save money safely,
swipe at local retailers at no additional
cost, buy airtime and electricity from
their mobile phone, withdraw cash at
ATMs and retail outlets such as
Shoprite, Checkers, Pick n Pay, Usave,
Spar, Game and Makro. Cash deposits
are also possible. The benefits to
employers and employees are substantial.
Mike Cook further added: “Our card
base has grown by 50% in the last year.
The number one reason given for this
uptake is that people want to receive
their salary on the card. We live in a
world where it is just too risky to be
handling cash unnecessarily. People are
feeling it.”
Call 067-019-0438 for more information or to have someone from
Mukuru visit your workplace.
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Hulpbronbestuur

Cash is no longer King …
with a Mukuru Card

Boks-vir-’’n-boervrou
Boks-virraak talle se harte
D

roogte en swaarkry is swaar, maar
dit gee ook mense die kans om te
wys wat in hulle steek.
’n Projek om uit te reik na die vroue
op plase wat onder droogte gebuk gaan,
het hope meer ondersteuning gekry as
wat die Vrouelandbouvereniging van
Wellington ooit kon droom. Derduisende
geskenkpakkies het ingestroom vir die
Boks-vir-’n-Boervrou-veldtog.
“Dit maak ’n mens se hart bly om
te hoor hoeveel dit vir die boervroue
beteken, want van hulle het nie eers
meer koﬃe in hulle huise om te drink
nie,” sê Juanita Loubser, van die VLVWellington.
“Daar is teen 1 November 17 000
bokse ontvang wat nou regoor die land
aan boervroue uitgedeel word in die
streke waar die reën wegbly. Ons kan
sien al die skenkers het die bokse uit
die diepte van hulle harte gepak,” voeg
Juanita by.
Sy sê daar is soveel bokse gestuur
dat sommige boervroue tot twee bokse
kan ontvang.
“Dis ongelooflik hoe baie mense hulp
aanbied en oor ’n mens se pad kom

koöperasies, kerke en boereverenigings om die bokse aan al die boervroue
wat dit nodig het te besorg. “Ons moet
ook seker maak al die boervroue in ’n
omgewing kry dieselfde grootte bokse,”
sê Juanita.
Hulle versprei die bokse vanaf
Kimberley, Bloemfontein, dorpe in die
noorde, Volksrust en Wellington.

TLU SA was ook ’n versamelpunt vir
bokse. Lynette du Plessis van TLU
Sentraal se kantoor het sommer gou
te klein geraak.
en ander wat weer vertel hoe baie die
bokse vir hulle beteken. Ek weet van
’n vrou wat in ’n ongeluk was, sy is
verlam. Sy het ’n boks ontvang en sy
kon geskenke uit die boks uithaal wat
sy vir haar kinders nou vir Kersfees kan
gee, anders het sy nie geskenke vir hulle
gehad nie.”
Juanita sê hulle werk saam met die

“Ons vroue kan nie uitgepraat raak oor die liefde en
omgee in elke liewe item
nie. En wat vir ons almal
opval, is hoe elke boks by
elke vrou pas! Baie dankie
vir jou, jou vriende in
Wellington VLV en elke
liewe vrou in Suid-Afrika wat
ons help om op te staan,
planne te maak en hoop te
gee. Julle sal nooit die ware
impak besef wat die gebaar
vir ons beteken nie. Mag
liefde, genade en seën oor
ieder en elke vrou gegiet
word!”
’n Paar van die kommentare op
die bakkiesblad van
Boks-vir-’n-Boervrou.
www.proagri.co.za

deur Benine Ackermann

Meer oor Boks-vir-’n-Boervrou:
Die projek het behels dat ’n skoenboks
of wynboks met noodsaaklike lewensmiddels of geskenkies gevul kon word.
Die boks moes met koerantpapier en ’n
lint toegedraai word. Die skenkers kon
die bokse na hulle eie vermoë vul met
enigiets soos badkameritems, lekkerruikgoed, lekkergoed wat nie smelt of
breek, goed vir die kombuiskas soos
jellie, speserye, pap, noedels, tuna, kondensmelk, koﬃe, tee, soppoeier, goed
vir die medisynekas soos ontsmettingsmiddels, watte, vitaminebruistablette,
pleisters en pynpille, asook tydskrifte,
penne en potlode, lipstiﬃe of ’n mooi
serpie en ’n vatlappie of vadoek. Klein
geskenkies vir kinders is ook ingesluit.

“Ek voel ek moet op ’n manier dankie
sê. Ek is ook vandag ’n baie dankbare
boervrou. Ons bly in die Kalahari waar dit
ook baie droog is en al die geld wat ons
het gaan maar vir ons diere. Groot was
my verrassing toe ek vanoggend by die
kerk kom en hoor ons het ook bokse gekry
(ek kon nie wag om by die huis te kom
nie.) So pak ek my emmer uit ... Die twee
engele wat gepak het, het nog ’n emmer
ook gegee! So pak ek als uit terwyl my
man saam my op die bed sit! Bederfies vir
my en vir hom. En ’n pragtige naamlose
brief van die twee dames wat hom gepak
het. Saam met ’n lekker lensiesopresep en
al die bestanddele om dit te maak!
“Ek wil uit my hart uit sê baie dankie! Ek
wens ek kon julle persoonlik dankie sê! Dis
voorwaar ’n pragtige geskenk van omgee.
Saam sit ek en my man en trane afvee
oor daar nog regtig mense is wat omgee.
En wie ook al julle twee dames is ... Baie
dankie vir alles.
“Julle nuwe Kalahari-vriendin.”
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Vee en Wild

Botswana’s meat export:

South African
beef producers
under pressure
26
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T

he Ministry of Agriculture in Botswana opened its borders to live cattle
exports from September 2019 for six
months.
This trade directive will remain in effect until 31 March 2020, and includes
exports to South Africa.
“This announcement is unacceptable
and creates uncertainty in the market,
said Gerhard Schutte, CEO of the RPO
(Red Meat Producers Organisation) in
South Africa.
“We are uncertain whether the 6
month timeline will be extended, and
whether it may become a permanent
arrangement,” he added.
There are roughly 1,1 million cattle in
Botswana’s foot-and-mouth disease free
area. “According to the directive, 30%
of Botswana’s national cattle herd was
now earmarked for exports in an eﬀort
to try and alleviate the plight of droughtstricken farmers in that country,” said
Gerhard.
The trade directive issued by the Botswana government could result in a drop
in South Africa’s cattle and beef prices,
which would put farmers under added
pressure.
“South Africa’s beef producers are
already under tremendous pressure
because of issues such as the ongoing drought and ever decreasing profit
margins.
“These are significant numbers that
could impact on the markets of South
Africa and neighbouring countries,” Gerhard added.
The RPO assured local beef producers that it would ensure that the imports
were conducted according to existing
South African import regulations.
The importation of livestock from
neighbouring countries for slaughter
purposes was carried out in accordance
with the guidelines set by the World

Organisation for Animal Health, which
provided for, inter alia, compulsory
health certificates to ensure imported
animals did not aﬀect the target country’s disease status.
The measures further stipulated that
the exported animals needed to be sent
directly to abattoirs and feedlots in
South Africa for slaughter.
The RPO says there is no need to
worry about animal diseases spreading
to the other countries. “There is nothing like a zero risk for animal diseases,
but the animal health permit is quite
comprehensive. The cattle tuberculosis

Botswana opened its borders to live
cattle exports from September 2019
for six months.
bothers the RPO, but we shall take it up
with animal health,” Gerhard says.
Applications for exports must be addressed to Botswana's Department of
Animal Production and must comply with
the veterinary import requirements of
the importing country.
The Botswana Meat Corporation
(BMC) is also in the process of exporting
more stored beef to South Africa.
The RPO understands that meat
exports from Botswana to South Africa
cannot be prevented, but they are worried because the exported meat to South
Africa will only favour Botswana. This
matter was not discussed with South
African livestock sectors.
www.proagri.co.za
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076 325 1603
012 770 4360
BAKKIE UNITS
TRAILER UNITS
TRUCK UNITS
CUSTOM UNITS

www.proagri.co.za

• Diesel bowsers
• Fire fighters
• Water bowsers
• Pressure washers

• Honey suckers
• Aquaponic systems
• Flowbin sales - new or recon
• Flowbin reconditioning

• Flowbin adaptors & spares
• Chemical de-canting systems
• Pumps, hoses & fittings
• Water harvest units
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What is PremiPoint’s Fuelman System?
Fuelman is a complete fuel management
system that combines the latest technology
to secure your fuel asset and automate your
fuel consumption management and tax rebate.
It includes the following:
• Fuelman Static Pump system
• Fuelman Bowser system
• Fully integrated software
• System that can be calibrated to dispense accurate
figures
• Pump tagging system to identify the authorising
attendant
• Barcode scanning system to identify the specific vehicle
• Cloud-based reporting 24 hours a day, 7 days a week,
365 days per year
• Online tax-rebate report as per SARS specifications
• Automatic tank level update and reporting
• Automatic fuel ordering reminder
• Online cost reporting per vehicle
• Ensuring top security for your fuel

For enquiries
please contact:
Premipoint (Pty) Ltd
sales@premipoint.co.za
083-387-2046

www.premipoint.co.za
www.proagri.co.za
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Jan-Abraham Strauss
strauss@agrishalom.co.za
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+27 82-636-1785
+27 82-467-7834

www.proagri.co.za

SWARTLAND SPRAY PUMPS
PTY (Ltd)

rasc@adept.co.za | www.swartlandspuitpompe.co.za
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 boomoppervlakte
Beweeglik met kort draaisisteem

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 plantmateriaal met minimum
“Spray Drift”

Tel: 021 876-3510 /021-300-0223
Sarel Swart: 082-554-2121
Andre Lambrechts: 073-303-4270

Vervaardigers van:
• Betonmure
• Beton pallisadeheinings
• Bees- en skaapdrinkkrippe
• Bees- en skaapvoerbakke
• Kuilvoerbunkers

www.demeyerbeton.co.za

Navrae: 084-619-8343
Dawie: 084-250-3846
www.proagri.co.za
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DIY

PICK UP AND GO

PORTABLE WATER TANK

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

Watertank
in a
BOX!!
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-assemble, disassemble and reassemble, unit.
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!
You may ask: “What makes the PORTATANK different from
other water storage units?”
1

2

easy to
carry a
4 800l
tank

many
tanks
can be
transported
on 1 truck

GET YOURS TODAY AT:

38
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3
it fits
into a
passenger
vehicle

4
getting it
around easily
– and holds
same
quantity
of water!

+27 (0) 43-743-6736
www.portatank.co.za

www.proagri.co.za

ProAgri
ProAgri
Z 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.

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
Namibia
Namibia

Zimbabwe
e

Botswana

Contact Diane Grobler on 082-555-6866 or send an e-mail to
diane@proagri.co.za for more information.

Agri4all
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GEEN ANDER
maatskappy
verkoop
Bonnox-heinings nie!

net Bonnox self

PASOP VIR
NAMAAKSELS
Koop direk by die enigste
Bonnox-fabriek, geleë in
Sunderland Ridge, Centurion
NET ’N BONNOX-FAKTUUR DIEN AS SERTIFIKAAT VAN OORSPRONG
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Livestock Handling Equipment

Veehanteringtoerusting
maak boer lekker

www.

.com
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Veehanteringsgeriewe

Besoek ons facebookblad!
Vision Cattlequip

www.visioncattlequip.com
Ryno Keeve: 078-460-3322
keeve@lantic.net
www.

.com
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TheSunPays
co.za

Solar panels

R570

from
per Watt

100L Low pressure
solar geyser from

R3 290

Auxiliary tank
included.

200 Ah
AGM
Gel batteries

R4 595

5kVA / 4kW
k
80Amp 48V
MPPT inverter from
@

R8 995

082-515-1655 / 012-734-0915
shop.thesunpays.co.za

No installaƟon included

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

Full prices and specs on website
www.

.com
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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.

PLAASVARS

nuus
elke dag!

ProAgri
www.proagri.co.za

www.

.com
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CMH KEMPSTER FORD HATFIELD

TRUCK MONTH

CMH KEMPSTER FORD HATFIELD
087-727-7195
www.hatfieldford.co.za
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