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Redakteursbrief Op ons voorblad

JDLinkTM van John 
Deere gee aan ’n 
boer tydige, akku-
rate inligting oor al 
sy werktuie sodat 
hy weet wat aan-
gaan en aanpas-
sings kan maak as 
dit nodig is. 

Eers het die skoknuus van die Caxton-
groep gekom met die sluiting van ’n 

hele reeks koerante en tydskrifte en toe 
die Netwerk24-groep met ’n rits titels 
wat van die rakke gaan verdwyn. Dit is 
veral plattelandse media en nistydskrifte 
wat die hardste geslaan is en ek is 
seker baie van ons lesers gaan van hulle 
maandelikse en weeklikse vriende in die 
huis mis. 
    Ons dink ook aan ons kollegas in 
die media wat in hierdie COVID-tyd ’n 
manier moet vind om te oorleef en ’n 
toekoms te skep.
    Die toegewyde landboutydskrifte het 
die slagting oorleef, wat ook weer wys 
dat die voedselwaardeketting regdeur ’n 
noodsaaklike diens lewer. Die verdwyning 
van soveel gedrukte Afrikaanse tydskrifte 
en koerante is ’n terugslag vir ons taal, 
want die aanlynwêreld van inligting is 
grootliks ’n Engelse wêreld.
    Toe ProAgri 25 jaar gelede die ter-
rein van gehalte joernalistiek as gratis 
tydskrif betree het, was daar baie skep-
tisisme oor die sakesin van die besluit, 
veral met ’n oplaag van 60 000 wat net 

in die platteland versprei moes 
word.
    Maar dit het gewerk! Vandag 
word daar 40 000 tydskrifte in 
Suid-Afrika versprei, want daar is 
minder kommersiële boere, met 
presies dieselfde model. ProAgri 
was ook die voorloper om al ons 
artikels en uitgawes gratis aanlyn 
beskikbaar te stel en van die 
tegnologie-artikels wat jare ge-
lede al verskyn het, word vandag 
nog gelees. 
    Om voorsiening te maak vir 
mense wat deesdae in Engels 

“Google”, het ProAgri ook in ’n 
reuse veldtog die meeste van ons ouer 
en al ons nuwe artikels in Engels vertaal 
sodat dit makliker gevind kan word. Dit 
hoef jou natuurlik nie te keer om Afri-
kaanse sleutelwoorde in te tik nie! Ons is 
daar in Afrikaans ook. 
    Nou, in hierdie krisistyd, is die 
ProAgri-sakemodel werklik sinvol. Saam 
met ons gratis koop-en-verkoop-blad 
www.agri4all.com, slaag ons daarin om 
die hele spektrum landbou-inligting gratis 
aan boere beskikbaar te stel. Daar lê ook 
nog baie opwindende televisie- en video-
verwikkelinge voor, waaroor ons later 
meer sal vertel.
    Geniet hierdie uitgawe met sy tegno-
logienuus en advertensies van toerusting 
wat jou boerdery beter kan maak. Ons 
bring ook nuus oor nuwe toerusting 
vanuit die buiteland. Volgende maand 
maak ons weer so!

Boer slim!

Annemarie Bremner 
> annemarie@proagri.co.za
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werktuie verskillende hoeveelhede 
brandstof en verg verskillende soorte 
herstelwerk?

JDLinkTM beantwoord hierdie vrae 
pront, akkuraat en eerlik:
• Die JDLinkTM-telematiesewerktuig-

moniteerstelsel gee jou al die in-
ligting wat jy nodig het om doeltref-
fender en winsgewender te boer.

• JDLinkTM bied jou die buigsaamheid 
en gerief van geoutomatiseerde 
werktuigbestuur sonder die nodig-
heid om land toe te ry.

• JDLinkTM gee jou die eerlike feite 
en helderheid wat nodig is om jou 
werktuigvloot voortdurend teen die 
hoogste produktiwiteit te laat werk.

• JDLinkTM is aanpasbaar en bied jou 
’n keuse van telematiese inligting-
stelsels om werktuie se posisie vas 
te stel en om hulle werkverrigting te 
bepaal.

Yslike eise word deesdae aan die 
boer gestel. Om uit te wei oor wat 

dit alles behels – peste, plae, hoë 
insetkoste, lae pryse, staatsinmenging, 
misdaad, droogte, die eis om immer 
hoër produksie en groter lappe aarde 
wat om bewerking vra, noem maar op 
– sal ’n mens net mismoedig maak.
 Daarom verkies ons om eerder oor 
aangenamer dinge te gesels, soos die 
manier waarop John Deere boere se las 
verlig, hulle taak makliker maak, tyd 
bespaar en doeltreffendheid verhoog 
met hulle JDLinkTM. 
 JDLinkTM is ’n telemetriestelsel. 
“Tele” beteken, soos almal weet, ver en 
“metrie” beteken om te meet. Tele-
metrie meet dus van ver af en telema-
tika doen dit vanself.
 Hierdie ver-metery gee die boer ty-
dige, akkurate inligting waarvolgens hy 
dadelik kan weet wat met sy werktuie 
aan die gang is en aanpassings kan 
maak as dit nodig is.

JDLinkTM beantwoord dadelik vrae 
wat die boer stel, soos:
• Waar en in watter lande is my 
 werktuie?
• Wanneer moet elke werktuig versien 

word?
• Hoe kan ek my werktuie beskerm 

teen diefstal en wanaanwendig?
• Hoeveel uur het watter werktuig op 

watter land gewerk?
• Hoeveel brandstof gebruik elke 

werktuig?
• Hoe kan handelaars my met diens 

van die hoogste gehalte teen ’n lae 
koste ondersteun?

• Hoekom gebruik twee identiese 

• JDLinkTM gee jou oombliklike toegang 
tot noodsaaklike tekens (soos enjin-
stelsels, aanwending van toerusting, 
brandstofverbruik) van jou waarde-
volle werktuie.

JDLinkTM Connect
JDLinkTM Connect se beheerstelsel 
gebruik sellulêre kommunikasie en 
’n GPS-lugdraad. Die beheerstelsel 
versamel werktuig- en produksiedata 
en stuur dit draadloos na ’n bediener, 
sodat jy John Deere se “Operations 
Center” kan gebruik om die proses te 
bestuur – sonder die nodigheid om 
land toe te ry of in ’n trekker of stroper 
se kajuit te klim.

John Deere Operations Center
Die meeste boere versamel waarskyn-
lik reeds data oor hulle bedrywighede, 
maar die inligting is tot weinig nut as 
dit moeilik toeganklik of bekykbaar is.

 John Deere Operations Center maak 
die hek na versamelde inligting wyd 
oop. Dit is ’n sentrale poort wat jou 
in staat stel om jou boerdery se 
inligting te bereik, te bekyk, te bêre 
waar jy dit weer kan kry, te bestuur 
en te deel. Met ’n oogopslag kan jy 
sien wat die gemiddelde opbrengs, 
totale opbrengs, gemiddelde vogin-
houd, plantdigtheid, werktuigposisie 
en nog meer dinge is.
    ’n Nuttige hulpmiddel, genaamd 
Field Analyzer, laat jou hierdie ver-
skillende lae van inligting sy aan sy 
vergelyk sodat jy ingeligte boerde-
rybesluite op grond van akkurate 
inligting kan neem. Jy kan al hierdie 
inligting oor plant, bemesting en op-
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Met JDLinkTM weet jy waar elkeen van jou werktuie is, hoe hulle presteer en hoe gesond hulle is, selfs al is jy nie op 
die land nie.

Met die verskillende lae inligting wat 
JDLinkTM versamel kan ’n boer sy produk-
sie noukeurig beplan om die hoogste 
opbrengs en die meeste wins te behaal.
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brengs met jou landboukundiges deel 
waarvolgens hulle jou van wisselbare 
voorskrifte kan voorsien om elke vier-
kante meter van jou land ten beste te 
benut.
 Hierdie voorskrifte stuur jy weer in 
’n japtrap aan jou werktuie op die land 
sodat hulle die plantdigheid en bemes-
ting kan aanpas by elke stukkie grond.
 Wanneer die werk voltooi is, wag 
al daardie inligting reeds vir jou in die 
Operations Center om te ontleed en 
verbeteringe aan te bring vir die vol-
gende seisoen.

Afstandvertoningtoegang
John Deere se “Remote Display Access” 
stel jou en jou vertroude vennote in 
staat om na enige operateur se skerm 
te kyk en aanpassings te maak sonder 
die nodigheid om land toe te ry.
 Jou handelaar kan ook die diag-
nostiese kodes lees vanwaar hy is, 
sodat hy kan sien of daar probleme 

is wat staantyd kan veroorsaak en dit 
betyds kan regstel sodat die boerdery 
immerdeur flink kan voortgaan.
 Dit alles beteken dat jy jou hele 
bedrywigheid in werklike tyd kan 
beheer sonder om ’n werktuigkajuit te 
betree. So kan jy jou boerdery ook na 
’n volgende vlak van produktiwiteit en 
doeltreffendheid voer sonder om jou 
kantoor te verlaat.
    Eenvoudig gestel is JDLinkTM ’n 
verbinding tusssen jou en jou werktuie. 
Jy kan kyk wat hulle doen, waar hulle 
is en hoeveel brandstof hulle gebruik.
    Jou werktuie word ook beskerm 
deur Geofence wat jou waarsku wan-
neer hulle buite sekere grense beweeg, 
en Curfew wat jou waarsku wanneer 
hulle aangeskakel word wanneer hulle 
veronderstel is om te staan en rus.
 Jy kan van waar jy ook al is die 
diagnostiese kodes nagaan om klein 
probleempies te identifiseer voordat 
hulle groot probleme word, jy kan 

opstellingslêers, 
voorskrifte en do-
kumentasie aan jou 
operateurs op die 
land stuur en jy kan 
inligting met jou 
raadgewers deel.

   JDLinkTM sal jou       
   help om:
•  Werkverrigting te 

verbeter deur die 
tyd wat jou werk-
tuie luier, werk en 
van land tot land 
beweeg fyn dop 
te hou. Met hier-
die inligting kan 
jy jou boerdery 
verbeter.Waar jy ook al is, jy kan altyd op jou rekenaar, tablet 

of selfoon kyk hoe jou boerdery presteer.

•  Koste tot die minimum te besnoei 
deur brandstofverbruikontleding ten 
opsigte van aspekte soos brandstof-
vlakke en verbruik per uur. 

• Produktiwiteit verhoog deur JDLinkTM 
se CAN Bus-tegnologie wat afstand-
toegang tot enjindienskodes soos 
temperatuur en enjinomwentelinge 
vanaf jou kantoor toelaat. Daarvol-
gens kan jy operateurs versoek om 
verstellings te maak wat nodig is om 
doeltreffendheid te verhoog.

• Jou bates te beskerm deur vooraf 
werkgebiede en -tye af te baken en 
jou te waarsku as werktuie buite 
daardie grense en tye beweeg, en 
om onderhoudwaarskuwings te gee. 
So skakel JDLinkTM probleme uit nog 
voordat hulle kop uitsteek.

Tyd is geld
Hoe minder werktuie staan en tydmors 
terwyl die werk wag, hoe suksesvoller 
en winsgewender is jou boerdery. John 
Deere-handelaars gebruik JDLinkTM 
om dieselfde redes as die boer – om 
oombliklik vas te stel waar, wanneer 
en waarom ’n probleem voorkom of 
dreig om voor te kom, sodat hulle soos 
blits onderdele en diens kan bied om 
jou werkwiele almaardeur aan die rol 
te hou.
 Die uiteinde daarvan is natuurlik 
beter werkverrigting en doeltreffend-
heid vir almal wat betokke is. Die beste 
van alles is dat JDLinkTM jou sekuur in-
gelig hou van alle onderhoudsvereistes. 
So skakel jy probleme uit nog voordat 
hulle opduik.

Diens waarop jy kan vertrou
John Deere is bekend vir betroubare 
diens op die land. John Deere-han-
delaars staan immer oorgehaal om 
naverkoopdiens, onderdele, gewone 
of noodversiening en herstelwerk te 
verskaf. Tydige, vriendelike diens en ’n 
langtermynverbintenis tot jou sukses 
is kenmerke van John Deere. Tevrede 
boere is die rede waarom jy oral in die 
land groen werktuie aan die werk sien.

So wys JDLinkTM presies hoe ’n stroper aangewend word. Met hierdie in-
ligting kan die boer – ook via JDLinkTM – vir die operateur aanwysings stuur 
oor hoe om sy prestasie te verbeter.

JDLinkTM stel die boer in staat om 
deurgaans volle insig in en beheer 
oor sy boerdery te hê, selfs al is hy 
ver van die plaas af.

Praat vandag nog met jou John 
Deere-handelaar. Hy sal jou help 
om die regte JDLinkTM-stelsel te 
kies en om al jou vrae kundig en 
professioneel te beantwoord.
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Tegnologienuus uit ander oorde
ProAgri laat hom nie stuit in sy 

roeping om landboutegnologie 
onder die boer se aandag te bring 
nie. Met landbouskoue wat wêreld-
wyd aangeskuif of gekanselleer is, het 
aanlynnuus al hoe belangriker geword. 
ProAgri se tegnologiespan het so ’n 
paar interessante brokkies oor toerus-
ting in die res van die wêreld byme-
kaargemaak.

Werk wyd met Pöttinger se 
nuwe 17-meter deurlugter

   

Die nuwe sleepmodel-deurlugter van 
Pöttinger, die HIT16.18T, lig gesnyde 
hooi in ’n baan van 17 meter met sy 
16 rotors op en skommel dit vir vinnige 
afdroging sodat die boer kan baal voor-
dat die reën kom. Elke Dynatech-rotor 
met 'n deursnee van 1,42 m beweeg 
onafhanklik om grondglooiings getrou 
te volg. Elke rotor het ses arms wat 
die deurlugtingsvingers vashou. Die 
twee rotors heel regs kan hidroulies 
vanuit die kajuit 15 grade invou om 
'n skoon strook aan die kant van die 
land te laat. Die hele werktuig vou toe 
na agter en dan na voor om op sy eie 
drarak te pas vir vervoer tussen lande. 
(Bron: Pöttinger)

360 werktuie vir een plaas

Ons dink ons boer groot! In Oesbeki-
stan het ’n katoenplaas 360 werktuie 
by die CNH-groep bestel. Die bestel-
ling van Case-toerusting sluit in: 120 
Puma-trekkers, 46 Cotton Express-
katoenplukkers en 23 Axial-Flow 
4088-stropers. 
 New Holland lewer 40 BC5070-
balers en 120 ploeë af en dan is 
daar nog baalhanteringstoerusting 
ook bestel. As gevolg van vervoer-
beperkings rondom COVID-19 word 
die werktuie op verskillende maniere 
en van verskeie plekke af gestuur 
om betyds vir oestyd te wees. Die 
finansiering is verskaf deur CNH 
Industrial se eie finansiële been. 
 Katoen is die grootste kontant-
gewas in Oesbekistan. (Bron: CNH 
Industrial)

Väderstad se 
onderdelefabriek groei

Meer verkope van toerusting 
beteken ook dat meer onderdele 
beskikbaar moet wees. Die fabriek 
van Väderstad-komponente, ’n 
afdeling van die Väderstad-groep, 
word groter gemaak en gemoder-
niseer met ’n nuwe outomatiese 
produksielyn. Die fabriek sal nou 
meer geharde sleutelkomponente 
kan vervaardig na die belegging van 
R75-miljoen.
 Die fabriek is naby die dorp 
Överum geleë en verskaf tans werk 
aan 50 mense. Die bykomende 
uitbreiding van 2 000 m2 sal teen 
vroeg volgende jaar gereed wees vir 
produksie. Onderdele soos skywe, 
beitelpunte, rollers, skrapers en 
laers word vervaardig. Väderstad is 
die grootste gebruiker van hoë-
gehalte Sweedse boron-staal in die 
Nordiese streek. 
 Vitamech is die verspreider van 
Väderstad se toerusting in Suid-
Afrika. (Bron: profi)

  John Deere se 7R-reeks kry ’n      
  nuwe grootboet

In Suid-Afrika is boere nog besig om 
maats te maak met die hoë-tegnologie 
8R-reeks van John Deere met die 8RX 
as die ster van die reeks met sy vier 
rusperbande.
 In Europa geniet boere al die af-
gelope agt maande die nuwe 7R-reeks, 
maar die grootboet in die reeks, die 
7R350, is pas onthul. Die 260,9-kW 
trekker lewer sy 289,3 kW krag met 
behulp van Intelligent Power Manage-
ment. 
 Die vorige topmodel in die reeks 
was die 7R330. Die 7R350 is standaard 
toegerus met gladde AutoPower-krag-
oordrag. 
 Al die tweedegeslagmodelle in die 
7R-reeks (7R250, 7R270, 7T290, 
7R310 en 7R330) spog met ’n groter 
en meer moderne kajuit as hulle 
voorgangers. Die deure is wyer, die 
deurhandvatsel is laer en geriefliker om 
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van buite te bereik, die sitplekke 
is nog geriefliker as vroeër en 
die 360° LUD-ligstelsel is 60% 
meer doeltreffend. 
 Die gevorderde ActiveCom-
mand Steering 2 is ’n elektro-
niese stelsel wat ’n giroskoop 
gebruik om enige gierbeweging 
vroegtydig waar te neem en 
daarvoor te kompenseer sodat 
die trekker presies in sy spoor 
bly. 
(Bron: profi)

Horsch was ’n paar jaar gelede 
aan die voorpunt van presisie-
plantwerk met sy elektriese 
saaduitmeetstelsel. Nou is die 
stelsel nog verder verfyn met 
die AirSpeed (X)-oordruk-
saaduitmeter vir die volgende 
geslag Maestro-presisieplanters. 
Die nuwe stelsel sluit aan by die 
AirVac (V) stelsel wat by Agri-
technica bekendgestel is. 
 AirSpeed-oordruk (druk bo 
die normale atmosferiese druk) 
vir saaduitmeting: Die resultaat 
is perfekte plantspasiëring teen 
’n spoed van tot 12 km/u. 
 ’n Graansensor verskaf in-
ligting oor die uitmeetakkuraat-
heid en aangesien albei stelsels 
elektries aangedrewe is kan 
tegnologie soos SectionControl 
en VariableRate steeds vir elke 
ry ingespan word. 
 AirSpeed en AirVac word ge-
bruik vir ’n wye verskeidenheid 
gewasse soos mielies, suiker-
beet, sonneblom en sojabone. 

Absolute presisiepitplasing
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Bestel betyds jou Rolegtand/Windroller by Christine 082-773-9297

ROLEGTAND/ ROTARY HOE

Rolegtand/ Rotary Hoe
* Complete Implement:
* Beams: Solid or Hydraulic Foldable:
   3meter to 16meter
* Roller Sizes
   Available: 250 mm - 400 mm

Windkeer
* Complete Implement:
* Beams: Solid or
   Hydraulic foldable:
   3 meter to 16 meter
* Roller Sizes
   Available: 300 mm - 600 mm

WINDROLLERS VEELSYDIGHEID/VERSATILITY

Custom Made
Designs

Like ons ook op 
facebook/rippertillage

INGEVAL VANINGEVAL VAN NOODNOOD
KRY JOU BOODSKAP UITKRY JOU BOODSKAP UIT

KH INTERNET DIENSTE: MORCLICK agente & installeerders 
staan by om u te help met uitmuntende kwaliteit 

internet-pakkette deur middel van satellietverbinding. 

ALTYD AAN!!

• SIGNAL SCRAMBLER-BESTAND
• GEEN KABELS OF BATTERYE WAT GESTEEL OF 
  PAP KAN WORD NIE
• ONBEPERK - KAN NIE OPRAAK NIE
• SUPER VINNIGE SPOED
• PLAASLIKE ONDERSTEUNING: GEBRUIK 
  PLAASLIKE INSTALLEERDERS

WHATSAPP “WiFi” na 061-558-9033 
EN EEN VAN ONS KONSULTANTE SAL U SKAKEL

www.khsatellite.co.za
TEL: 082-0405-801
EMAIL: info@khsatellite.co.za
Whatsapp: 061-588-9033 

WIFI INTERNET
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woordelik vir die bestuur van die maat-
skappy se sentrale streek, wat sowat 
46% van Suid-Afrika beslaan.
 Terwyl hy by General Motors was, 
was hy verantwoordelik vir die bekend-
stelling van die Hummer- en Cadillac-
voertuie en -agentskappe in Suid-Afri-
ka.
 Billy se resep vir goeie sake is 
goeie kliëntediens. “Die manier waarop 
mense bakkies koop, het verander. Ons 
moet aanpasbaar wees om die kliënt 
tevrede te stel en die tipe diens te ver-
skaf wat hy verwag,” verduidelik Billy.
 Die verantwoordelikhede van die 
HUB behels die bestuur van al die 
afdelings van die maatskappy. Dit sluit 
die Isuzu-aanleg in Port-Elizabeth in, 
waar die voertuie gebou word, tot by 
die diens wat die kliënt uiteindelik by 
sy plaaslike Isuzu-handelaar ontvang. 
 Mense moet onthou dat Isuzu as 
maatskappy maar net twee jaar oud is 
nadat GM in 2017 onttrek het. Daarom 
is Isuzu vasberade om homself te 
vestig as ’n maatskappy wat geskoei 
is op beginsels van dienslewering en 
persoonlike kliëntediens.
 Isuzu-bakkies word in Suid-Afrika 
ontwikkel en getoets, daarom is hierdie 
voertuie uitstekend opgewasse vir die 
toestande in Afrika.
 Billy sien daarna uit om met die 
boere van Suid-Afrika saam te werk 
om te verseker dat Isuzu die eerste 
keuse bly as dit kom by jou werksesel 
op die plaas, by die betroubare vervoer 
van vee en ander plaasprodukte, en by 
gerieflike gesinsrygoed.

Volle begrip vir die boer se omstan-
dighede en behoeftes en ’n slim 

sakekop wat altyd ’n plan beklink om 
net die beste diens te lewer – dit is 
Billy Tom, Isuzu Motors Suid-Afrika se 
nuwe hoof-uitvoerende beampte.
 Boerdery en die plaaslewe is in Billy 
Tom se bloed. Hy het op die plaas, 
Niekerkshoop, naby Alexandria, in die 
Oos-Kaap grootgeword, waar sy ouers 
plaaswerkers was.
 Billy het van ’n vroeë ouderdom af 
op die plaas geleer bestuur en het toe 
hy op hoërskool was reeds sy swaar-
voertuigrybewys gekry. Daarmee het 
hy gedurende vakansies vragmotors 
bestuur vir ’n ekstra inkomste. Dit is 
ook hier waar hy ’n liefde vir voertuie 
en die voertuigbedryf aangekweek het. 
 Billy se eerste treë op die pad na 
sukses was die ses kilometer wat hy 
elke dag skool toe en terug gestap 
het. Na skool het hy die BCom-graad 
aan die Rhodes-Universiteit verwerf, 
en later in sy lewe ’n meestersgraad in 
sakebestuur deur UNISA behaal.
 Hy het sy loopbaan begin by Distill 
en vandaar by SABMiller. Hy het ook 
by Standard Bank, General Motors en 
Coca-Cola Beverages South Africa/Abi 
gewerk, waar hy ’n sleutelrol gespeel 
het om nuwe produkte aan die publiek 
bekend te stel. Hy was ook verant-

Plaasseun vat voor by ISUZU SA

Boere kan uitsien na ’n nuwe reeks 
Isuzu-bakkies wat in 2021 in Suid-
Afrika vrygestel word. 

Billy Tom is op 1 Junie aangestel as die nuwe hoof-uitvoerende beampte 
van Isuzu Motors SA en hy het op 1 Julie amptelik agter die stuur van hier-
die gewilde voertuigmaatskappy ingeskuif.

Elke Isuzu-bakkie se pad begin hier 
by die aanleg in Port-Elizabeth. Daar 
word streng maatreëls gehandhaaf 
om die hoogste gehalte voertuie te 
verseker.

 “Ek het ’n passie vir die plaasge-
meenskap, want ek het op ’n plaas 
grootgeword.”  Een van die dinge 
waarna Billy uitsien, is om die nuwe 
generasie Isuzu-bakkies, wat in die 
tweede helfte van 2021 vrygestel gaan 
word, aan boere beskibaar te stel.
 Billy vertel ook dat Isuzu groot 
planne het om uit te brei na Sub-Saha-
ra Afrika.
 Met Billy Tom aan die stuur van sake 
en nuwe modelle wat binnekort vryge-
stel gaan word, het boere beslis baie 
om na uit te sien.

�������������	����	��

deur Jaco Cilliers

Bly in kontak met jou naaste 
Isuzu-handelaar om die regte 
bakkie vir jou plaas teen die beste 
prys te bekom.
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Om ’n doeltreff ende bandoplos-
sing te vind wat vir jou plaas se 
unieke omstandighede sal werk, 
besoek die webblad 
www.fi restone.co.za of besoek jou 
naaste goedgekeurde 
Firestone-handelaar.

Ons almal weet: Om te boer is 
harde werk. Jy staan op voordat 

die son opkom en kom eers tot rus 
lank nadat dit ondergegaan het. Ses-
tien uur per dag, ses tot sewe dae per 
week ploeg jy baie stowwerige kilo-
meters om voordat jou dag verby is. 
Jy werk hard om ’n goeie oes en ge-
sonde vee te produseer om ’n bestaan 
te maak en ’n nasie te voed. En selfs 
buite seisoen duur die werk voort – 
met instandhouding, herstelwerk en 
administrasie. 
 Boerdery is ’n fisiese sowel as gees-
telike uitdaging, met al die beproe-
winge en swaarkry. Die verbintenis 
met die grond maak die roeping van 
die boerdery ’n eerbiedwaardige tradi-
sie.
 “Boere boer vir die liefde van 
boerdery. Hulle hou daarvan om die 
plante te sien groei en dit te koester. 
Hulle hou daarvan om in die teenwoor-
digheid van diere te leef. Hulle hou 
daarvan om buite te werk. Hulle hou 
van die weer, selfs as dit hulle onder 
’n donker wolk laat,” sê die digter en 
filosoof, Wendell Berry.

Farm Hard-bande is opgewasse vir 
die uitdaging
Ondanks al die moderne toerusting 

en gereedskap, bly boerdery steeds ’n 
taai taak wat taai toerusting vereis wat 
jou nie in die steek sal laat nie. Vanaf 
die voorbereiding van die land tot die 
insameling van die oes is die keuse 
van gehalte bande uiters belangrik vir 
jou boerdery, want betroubare bande 
ondersteun jou om die werk gedoen te 
kry, selfs op die moeilikste dae. 
 Landboubande werk onder uiterste 
toestande, wat vereis dat hulle met die 
hoogste vlak van tegniese kundigheid 
vervaardig moet word.      
    Firestone-landboubande word ger-
ugsteun deur ’n tydgetoetste rekord 
van langlewendheid en sterkte. 
 Firestone bied betroubare gehalte in 
’n reeks bande wat so hard werk soos 
jy.
 Op die lang duur bespaar die regte 
bande jou tyd en geld, en daar is ’n 
Farm Hard-bandreeks wat ontwerp 
is vir jou spesifieke behoeftes en 
boerdery-omstandighede.
 Firestone dien Suid-Afrika se boere 
reeds ’n baie lang tyd en bied die 
langste bandwaarborg op landbou-
bande.
 Boerdery is uitdagend, maar 
Firestone-bande doen die werk, hoe 
moeilik die toestande ook al mag 
wees.

Firestone se Firestone se 
landboubande landboubande 

bespaar boere tyd en geld bespaar boere tyd en geld 

Spesiaal vir jou plaas

Firestone bied drie verskillende soorte 
bande wat aan landboutoerusting 
gebruik kan word na gelang van die 
grondtipes. R1-, R1W- en R2-bande. Die 
verskil tussen die bande lê in die diepte 
van die groewe en tappe op die loopvlak. 
Die R1- en R1W tipes is meer geskik vir 
die grondsoorte van die Vrystaat en die 
Hoëveld, terwyl die R2-bandtipes ideaal 
gemaak word vir die swaarder kleigrond 
van die kusgebiede.

Daar is bande wat spesiaal ontwikkel is 
vir minder grondkompaktering, bande 
vir swaar trekdiens of swaar vragte, 
bande vir spilpunte en selfs vir laaiwerk-
tuie.

Kyk ook uit vir die nuwe Firestone Row-
Crop-bande wat later vanjaar in Suid-
Afrika beskikbaar sal wees. Die bande is 
doelgemaak vir selfaangedrewe hoog-
loopspuite. Die wydtes wissel om by die 
boer se rywydtes aan te pas.

Artikel verskaf
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sê: Spilpunt 
kraai 
koning oor 
druppers

Drupstelsels kos 20 tot 100% 
meer per hektaar, afhangend van 
lynspasiëring en totale grootte.

Spilpunte kos gemiddeld tus-
sen R10 000 en R17 000 per 
hektaar. Hoe meer hektare, hoe 
goedkoper per hektaar.

Die 50 000 druppers op ’n 
50-hektaar drupstelsel vra 
aansienlik meer toegewyde 
bestuur as spilpunte. Dit neem 
nie eers die filter, drupperlyne, 
stelselbeheer en hoëdrukpompe 
in ag nie.

Die 150 sproeiers op ’n 50-hektaar 
spilpunt word maklik in stand ge-
hou met gerieflike stelselbeheer. Jy 
kan gou sien as ’n sproeier verstop 
is, anders as ’n drupper wat onder 
die grond wegkruip.

Om ’n drupstelsel te installeer 
is moeilik. Jy moet die plasings-
diepte van die lyne versigtig 
kies met die oog op bewerkings-
praktyke om seker te maak die 
lyne word nie beskadig nie.

Die installasie van spilpunte is ’n 
maklike en gestandaardiseerde 
proses.

’n Drupstelsel se leeftyd is nor-
maalweg van 7 tot 10 jaar en 
dit kan vinnig verkort word deur 
meganiese skade as gevolg van 
bewerkings, asook verstoppings. 

Filters van drupstelsel moet 
voortdurend nagegaan en 
skoongespoel of wanneer nodig 
vervang word om swak op-
brengs te verhoed. Blokkasies 
bemoeilik eenvormige water-
toediening.

Daar is min tot geen filtrering nodig 
vir ’n spilpunt of lineêre stelsel. 
Eenvormige watertoediening kan 
makliker bereik word. 

Ondergrondse drupstelsels kan 
nie saadontkieming stimuleer 
as die lyne onder die wortelsone 
geplaas is nie. Sekere drupbe-
sproeiingsmaatskappye gebruik 
bogrondse sprinkelaars vir 
ontkieming.

Water van ’n spilpunt sak neer soos 
reën oor die hele grondprofiel, wat 
ontkieming aanhelp. Dit is ook maklik 
om ’n spilpunt met ’n dubbeldoel-
spuitpakket toe te rus – een vir ont-
kieming en een vir groei. 

Met ’n drupstelsel moet jy 
gereeld chemikalieë gebruik 
om konsentrasies van minerale 
wat druppers kan verstop op 
te los, asook om wortelindring-
ingskade aan ondergrondse 
pyplyne te bekamp.” 

By spilpunte is daar geen 
probleme van die aard nie. 

Met drupbesproeiing kan soute 
opbou op die skeidslyn van die 
stroke wat benat word en die 
omringende grond sodat die 
grond later kan versout. Uitein-
delik sal water van bo af nodig 
wees om die soute tot onder die 
wortels af te spoel.

Watertoediening van bo beteken 
egalige verspreiding oor die 
oppervlakte met soute wat beheer 
word deur dit uit die wortelsone te 
spoel.

Pesdiere kan drupperlyne 
beskadig. Om die peste te 
bestry, kos tyd en geld.

Die staalstruktuur en sproeiers van ’n 
spilpunt kan nie maklik deur pesdiere 
beskadig word nie. 

GEWAS-
AF-

WISSELING

Met ’n drupstelsel word daar 
moeilik van een gewas na 
’n volgende oorgeskakel as 
gevolg van die vasgestelde 
ryspasiëring. 

Die gebruik van hoësterktestaal maak Reinke 
se stelsels gehard en betroubaar, daarom 
kies boere wêreldwyd al vir meer as 60 jaar 
Reinke-besproeiingstelsels.

Drupbesproeiing                 Spilpunt

Vind meer uit by Patrick Ellis, 
direkteur van Reinke Suid-Afrika, 
by 031-350-4525, of stuur ’n 
e-pos aan 
Patrickellis@reinke.com.

’n Tipiese Reinke-spilpunt het ’n 
leeftyd van meer as 25 jaar. 
Die eerste Reinke spilpunt wat 
in 1968 gebou is, werk nog 
steeds een stryk deur!

PESTE

SOUT-
OPBOU

VER-
STOPPINGS 
EN LEKKE 

FILTER-
ONDER-
HOUD

ONTKIE-
MING

INSTAL-
LASIE

LEEFTYD

AANVANGS-
KOSTE

BESTUUR

Gemeganiseerde besproeiingstel-
sels voer wêreldwyd die bo-

toon in besproeiing. Dit is besig om 
stadigaan tradisionele metodes soos 
vloedbesproeiing, goukoppelsprinke-
laars en selfs ondergrondse drupbe-
sproeiing te vervang.
 Besproeiingstelsels word dikwels 
vernuwe om hoë arbeidskoste te 
bekamp, maar gemeganiseerde 
stelsels bring ook die voordeel van 
hoogs doeltreffende benatting met  
eenvormige waterplasing tot 95%.

Drie redes om gemeganiseerde 
besproeiing te kies:
1.Gemeganiseerde besproeiingstel-

sels kos minder, hou langer en be-
hou hulle waarde. Jou aanvanklike 
belegging vir ’n spilpunt is minder 
as vir ’n drupbesproeiingsaanleg.

2.Jy bespaar arbeidskoste en tyd 
met ’n gemeganiseerde besproei-
ingstelsel. Een persoon kan ’n hele 
aantal stelsels oor honderde hek-
taar met afstandbeheer bestuur.

3. ’n Gemeganiseerde besproeiing- 
stelsel kan vir ’n groter verskei-
denheid gewasse gebruik word 
met hoër toepassingsdoeltref-
fendheid as drupbesproeiing. Om 
die regte hoeveelheid water op die 
regte tyd toe te dien is deurslag-
gewend vir ’n goeie opbrengs, 
maar eenvormige toediening van 
die korrekte hoeveelheid is net so 
belangrik.

Reinke is ’n voorloper in besproei-
ingstegnologie. Ons afstandbeheer-
stelsels, wisselspoed-besproeiings-
tegnologie en spuitdoeltreffendheid 
maak ’n spilpunt die regte keuse vir 
jou boerdery.
 Die  lang leeftyd van ’n spilpunt 
of een van Reinke se laterale stelsels 
beteken ook besparing van jaar tot 
jaar. Jy gebruik minder water en dus 
minder krag en verhoog jou op-
brengs.

Gewasafwisseling bied geen 
probleem met ’n spilpunt nie.

’n Reinke-stelsel betaal homself oor en oor in 
sy leeftyd en sorg dat jou lande en gewasse 
die regte hoeveelheid water op die regte tyd 
kry om wenoeste te behaal. 
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maklik herrangskik kan word soos ber-
gingsbehoeftes verander en die uitleg 
vir seisoenskommelinge van insetmate-
riaal vereis word. 
 Die installering is eenvoudig en 
mure van tot 120 m lank en 4 m 
hoog word binne agt uur opgerig, 
mits toerusting beskikbaar is en die 
terrein reg voorberei is. In COVID-19 
se inperkingstyd is sulke vinnige werk 
met min personeel ’n groot voordeel. 
’n Span konstruksiepersoneel en hulle 
toerusting is oorbodig vir hierdie een-
voudige, maar doeltreffende, ontwerp 
en oprigting. Met die regte grondvoor-
bereiding en ’n vurkhyser of hyskraan 
word die panele vinnig opgerig sodat 
dit dadelik vir opberging beskikbaar is. 
 Die maatskappy gebruik selfkom-

pakterende beton wat na 28 dae ’n 
sterkte van 40 tot 60 megapascal 
bereik. Afhangende van die bunker 
se doel en hoogte, kan verskillende 
staalbewapenings gebruik word. 
    Die los modules se ontwerp 
maak byvoegings aan die struktuur 
maklik en vinnig. Ondernemings se 
behoeftes is nie staties nie en vir 
bykomende opbergingsruimte of soos 
kontantvloei dit toelaat, is verande-
rings, byvoegings en verskuiwing 
na ’n ander perseel ’n maklike en 
vinnige taak. 
   Christopher sê: “Vir baie onderne-
mings het die YFEL-stelsel nou ’n 
standaard-item geword soos hulle 
begrotings dit toelaat.”
    Nog ’n belangrike voordeel is dat 
die YFEL-stelsel saam met jou kan 
trek as jy moet of wil verskuif. Die 
onsekerheid van toekomstige grond-
besit maak van die YFEL-stelsel ’n 
verskuifbare bate sodat jy kan seker 
wees dit bly jou eiendom. 

Kry meer inligting oor die YFEL-
oplossing op Remacon se webwerf 
https://remacon.co.za/ of kontak 
Christopher Cosgrove by 
082-880-0184 of 
christopher@remacon.co.za. 

Boere is altyd op soek na bergings-
oplossings wat aanpasbaar is by 

seisoenale behoeftes. Vandag het jy 
’n groot hoop mielies wat op ’n plek in 
die skuur gebêre moet word vir voer-
rantsoene, maar oor ’n maand het jy 
minder mielies en meer kalk wat in 
dieselfde skuur moet kom. Hoe nou 
gemaak?
 ’n Suid-Afrikaanse maatskappy het 
’n oplossing gevind vir massa-opber-
ging deur veelsydige, modulêre bun-
kers te ontwerp wat reeds wyd in die 
landbousektor aangewend word. Die 
YFEL-stelsel is ’n vinnige oprigtingsme-
tode om ’n bunker te bou, ’n bestaande 
bunker te verskuif of die uitleg van 
bunkers te verander. 
 Remacon Products vervaardig sedert 
2004 betonprodukte wat vooraf gegiet 
is. Die plan agter die modulêre YFEL-
stelsel is geïnspireer deur die vorm van 
die Eiffel-toring nadat Remacon se eie-
naar, Silvio Ferraris, die toring in Parys, 
Frankryk besoek het. Elke YFEL-module 
het rofweg die vorm van die Eiffel-tor-
ing as dit van die kant af beskou word. 
Hierdie panele word teenaan mekaar 
staangemaak om ’n stewige wand te 
vorm.
 Die YFEL-panele is in hoogtes van 
1,2 m tot 4 m beskikbaar, met verdere 
opsies vir hoeke van 90°, 120° en 
135°. 
 Sommige van die maatskappy se 
landboukliënte sluit AFGRI, GWK, VKB, 
Beefmaster en VS Agri in. Christopher 
Crosgrove van Remacon Products sê: 
“Ons landboukliënte verwelkom die 
veelsydigheid. Dikwels het iemand 
beplan om net een produk te bestel, 
maar hy bestel weer en weer as gevolg 
van die veelsydigheid.” 
 YFEL se panele is nie noodwendig 
permanente strukture nie omdat dit 

Remacon YFEL bied ’n 
kitsoplossing vir berging

Die aanpasbare YFEL-blokke word ge-
bruik vir die skeiding van verskillende 
grondstowwe en produkte in groot op-
bergingsruimtes. Jy kan skadunet of seile 
daaroor trek om gebergde materiaal te 
beskerm.
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Telers teel vir ’n beter toekoms

Genetika speel ’n deurslaggewende 
rol in die winsgewendheid van ’n 

beesboerdery. Soos enige ander deel 
van boerdery, is doeltreff ende bestuur 
noodsaaklik om te sorg dat goeie gene-
tika reg benut word binne die boer se 
kudde.
    Die telingsproses eindig nie wanneer 
die kalf gebore word nie. Die oordrag 
van genetiese eienskappe is ’n proses 
wat bestuur moet word van dekking 
tot sterfte. Daar is ook verskeie aspek-
te soos voeding, klimaat, beesras en 
veldtipe wat in ag geneem moet word vir 
’n doeltreff ende teelprogram.

Daar is drie soorte teelprogramme 
wat boere kan benut:
Kruisteling
Die uiteindelike doel van enige boer-
dery is om winsgewind te wees. Die 
winsgewendheid van ’n boerdery kan 
verbeter word deur produksie te verhoog 
en insetkoste te verlaag. Daarom vind 
baie boere baat by kruisteling wat die 
beste eienskappe van twee verskillende 
rasse benut.
    Die voordele van kruisteling is in die 
benutting van heterose of basterkrag. 
Die nageslag van die regte kruising groei 
beter en is gewoonlik meer gehard teen 
siektes as suiwerrasbeeste. 
    Die basterkrag kan bepaal word deur 
die spesifi eke eienskap waarop gefokus 
word in die gebasterde kalf te meet en 
dit te vergelyk met dieselfde eienskap 
van die ouers. Rekordhouding speel 
hier ’n belangrike rol. Wanneer twee 
rasse gekruis word om beter groei in 
die kalf te veroorsaak, kan die ouerpaar 
se speenmassa vergelyk word met die 
speenmassa van die kalf.     
    Daar is baie veranderlikes wat ’n in-
vloed op speenmassa kan hê. Om beter 
beheer oor die veranderlikes soos voe-
ding en klimaat te hê, kan die boer ook 
kalwers met kalwers vergelyk.

    Om die doeltreff endheid van die 
kruisteling te bepaal, kan die gekruisde 
kalwers se speenmassa met die van 
ander kalwers vergelyk word wat in die-
selfde omgewing en met dieselfde voer 
gespeen is.

Stoetteling
Elke boer wat lid van ’n telersgenootskap 
is weet presies hoe stoetteling werk. 
Boere wat belange by dieselfde ras het, 
organiseer hulleself gewoonlik in ’n 
telersgenootskap. Die doel van hierdie 
genootskappe is om die betrokke ras te 
bevorder, opleiding aan jonger telers te 
verskaf en genetiese materiaal van ’n 
hoë standaard daar te stel.
    Die verantwoordelikheid van stoette-
lers sluit in om beeste so te teel dat die 
ras aan die kommersiële boer se ver-
eistes voldoen, en ook dat die ras tred 
hou met die nuutste ontwikkelings in die 
kommersiële vleisproduksiemark. Om 
hierdie standaarde te handhaaf, word 
daar gewoonlik van inteling, lynteling of 
uitkruising gebruik gemaak.
    Inteling kan die oorerfl ikheid van po-
sitiewe eienskappe bevorder, maar daar 
kan ook baie negatiewe gevolge van 
inteling wees. Daar moet dus goed besin 
word voordat inteling oorweeg word.
     Lynteling kan ook oorerfl ikheid be-
vorder en het minder risiko vir nega-
tiewe gevolge, dus word hierdie metode 
in die meeste gevalle bo inteling verkies.
    Uitkruising word gebruik om nuwe ge-
netika aan die kudde beskikbaar te stel. 

In sommige rasse, soos die Bonsmara, 
word daar vier lyne in Suid-Afrika geteel 
om uitkruising binne die ras te verge-
maklik. 
    Inteling, lynteling en kruisteling is 
nie noodwendig alternatiewe vir mekaar 
nie, maar eerder drie metodes wat boere 
soos nodig kan benut om sterk gene-
tiese oordrag te verseker.

Opgradering
Hierdie proses behels om ’n suiwerrasbul 
op ’n kommersiële kudde te gebruik. 
’n Bul van dieselfde ras word dan weer 
op die nuwe geslag gebruik. Op hierdie 
manier word die invloed van die bul se 
ras telkens met elke geslag kalwers ver-
hoog. Die uiteinde is dat die kudde almal 
van dieselfde ras as die bul behoort te 
wees. Na die vierde geslag van opgra-
dering kan die kalwers as F1-kalwers 

Die basterkrag of heterose van kruiskalwers kan aan die gewenste eien-
skappe gemeet word. Die speenmassa van kruiskalwers kan met die van 
suiwer kalwers vergelyk word om te bepaal hoe suksesvol die kruising was.

Vleisbeesproduksie:

Ons staan in die middel van die 
jaar se besigste veilingstyd en in 
die COVID-jaar wat mense anders 
oor baie dinge begin dink het en 
terugkeer na basiese beginsels, is dit 
miskien ook goed om net stil te staan 
en te besluit waarmee is jy werklik 
besig as jy deur die stoetkatalogus 
blaai. Watter teelproses gaan die 
beste vir jou kudde en jou bestuurs-
praktyke werk? Jaco Cilliers van ons 
redaksie bespreek in hierdie artikel 
die basiese teelprogramme vir die 
verbetering van jou kudde.

deur Jaco Celliers
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beskou word, en na die sewende geslag 
word die kalwers as raseg beskou.
    Die doel van opgradering is om ’n sui-
wer kudde te teel sonder groot koste en 
om dan weer in staat te wees om ander 
teelmetodes toe te pas om die beste 
eienskappe te kan voortbring.
    Die vroulike dier, voergehalte, kli-
maat, dieregesondheid en vele ander 
faktore speel ’n daadwerklike rol in die 
sukses van ’n teelprogram. Om elkeen 
van hierdie te bespreek, sal ’n mens ’n 
boek moet skryf. Daar bestaan reeds 

Om genetika doeltreff end te bestuur, moet die boer sorg dat die 
regte bul saam met die regte koei gekies word om die gewenste 
eienskappe in die kalwers te bevorder.

Goeie voeding is een van vele faktore wat ’n 
wesenlike invloed op die kudde se geboorte-
syfer het.

baie literatuur oor hierdie 
onderwerp en die verskeie 
ras- en telersgenootskappe 
speel ’n aktiewe rol om 
mense op te lei en inligting 
te verskaf. Die beste raad 
sou wees om by die betrokke 
rasgenootskap aan te klop vir 
raad oor die beste plan vir jou 
kudde.
    Mag jy en jou nageslag 
die vrugte pluk van jou goeie 
keuse hierdie seisoen!
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Frekwensiebeheer word vanaf Benoni toegepas en word nie geraak deur die koronavirus nie.
Jan du Plessis / 082 429 4055 /  info@agrifrequencies.com / www.agrifrequencies.com

Kristaltegnologie kan ingespan word 
vir ’n baie wye reeks toepassings: 
• Beheer van virusse, bakterieë, 

swamme, plant- en dieresiektes
• Insek en plaagdierbeheer soos rotte, 

voëls, ape en jakkalse
• Stimulering van grondorganismes vir 

beter plantgroei en opbrengsgehalte
• Verbeter die gehalte en opname van 

voeraanvullings, mikro- en makro-
 elemente en pas die pH van die 

grond aan
• Besproeiingslyne en druppers kan 

skoongemaak word van kalk-aanpak-
sels

• Dood alge in damme en swembad-
dens chemiesvry met Clear Pond

• Lastige duiwe en vlermuise kan 
verjaag word in ’n straal van tot 200 
meter

• Huishoudelike produkte is ook 
beskikbaar vir plaagbeheer (Pest 
Vibes), beter groei en beskerming 
teen rypskade (Tuinfeëtjie), vermin-
derde watergebruik (Aqua Struct), 
persoonlike gesondheid (Well-
ness-hangertjie) en 10 tot 15% beter 
brandstofverbruik deur die strukture-
ring van die brandstof (Auto Struct) 

Macadamiaboere rapporteer ’n toename in die voorkoms van roofinsekte wat pesinsekte 
beheer. Een van die roofinsekte wat geïdentifiseer is, is van die Braconidae-familie wat 
parasiteer op die eiers en larwes van skadelike insekte, soos macadamia boorders.
    Die Scelionidae-familie wespes is ook ’n groep insekte wat onder meer op die eiers van 
skadelike stinkbesies parasiteer.  
    Die roofinsekte begin weer hulle rol in die natuur speel omdat ’n minder intensiewe 
spuitprogram gevolg word wat daarop gerig is om piretroïedes spaarsamig te gebruik. 
Kristalfrekwensies teiken slegs spesifieke peste sonder om ander spesies soos bye en 
predatore aan te tas. Wanneer roofinsekte floreer en skadelike insekte begin beheer, help 
dit boere om kostes te verlaag en ook aan nuwe internasionale vereistes vir gifstofresidu-
vlakke te voldoen.  
    Agri Frequencies se gevorderde stelsel is aanpasbaar vir mutasies en variasies binne 
spesies. Kwantumkoppeling word gebruik om die frekwensies onmiddellik op enige 
oppervlakte in die wêreld te plaas, en dit is meetbaar. Frekwensiebehandeling is meer 
doeltreffend as chemiese behandeling teen ’n fraksie van die koste. Chemikalieë raak ook 
minder doeltreffend omdat insekte weerstand opbou. 
     Die volledige pakket van insekbeheer en groei vir boere kos net R1 200 per hektaar per 
jaar, met korting vir groter plase.

Pest Vibes:  R800 vir 40 m dekking

  R1 200 vir 200 m dekking

Tuinfeëtjie:  R800 vir 40 m dekking

Wellness:  R800 

Aqua Struct:  R1 200 vir 25 mm waterpyp

Auto Struct:  R800 

Clear Pond:  R800

Boorders kan groot 
skade aan jong neute 
aanrig.

Bracon-dae-
wespes parasiteer 
op die eiers en 
larwes van skade-
like insekte, soos 
macadamia-
boorders.

Dit is ’n prentjie wat jy graag wil sien, want 
dan het jy ’n vriend in jou boord.
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The lock is linked to a controller at the inside of the door. The
communication protocol is GSM (sim card). 
The most basic module has the following functions:

     • Notification when the lock is unlocked

     • Fitted with true GPS

     • Temperature monitoring of load (inside)

  • Continuous record keeping of data.

   More advanced functions of the controller are also possible,

   depending on the requirement of the fleet owner. 

   The hardware is set up to be able to perform the following:

     • Remote controlled unlocking of lock

     • Alarm when secret code is entered to keypad

     • CCTV camera build into lock – photos forwarded

     • Monitoring when door is opened, and duration.

Gerhard Zandberg: 083 453 1099

Armatech Security Products 
produces 

“Smart Locking Solutions” 
by linking their locks to 

the internet.

www.omicron-iot.co.za

www.armatech.co.za

Lock GPS Temperature
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Order in time to avoid disappoinment.
Contact Jan le Roux at drapenet@gmail.com or cell: 074-104-6880 

or visit Drape Net SA on       Facebook.     

Exposure to high sunlight levels and heat can affect many types of fruit, 
vegetables, and ornamental plants.

In apples, avocados, and pears for example, the damage caused by 
sunburn not only renders the fruit undesirable but leaves it susceptible 
to secondary disorders. Sudden exposure to light can cause sunburn 
bleaching, while a combination of heat and excess solar radiation may 
result in sunburn browning, commonly associated with yellow to dark 
brown discolouration of the peel.

In sunburn necrosis, heat damages the fruit tissue, resulting in a dark 
brown to black appearance and providing a substrate for spoilage 
pathogens.

Many types of fruit and vegetables employ biochemical mechanisms to 
protect themselves from excessive sunlight, but these are often 
inadequate to prevent cosmetic damage, which can result in fi nancial 
loss. These protective mechanisms are likely to become even less 
effective as climate change progresses and as customers demand 
ever-better produce.

A proven solution
Western and Eastern Cape pome fruit farmers suffer huge fi nancial 
losses from sunburn damage.

DRAPE NET SOUTH AFRICA, the only registered drape net company 
has been working with producers, technical staff, fruit institutions, and 
universities to alleviate these challenges.

DRAPE NET SOUTH AFRICA has been manufacturing durable, high-quali-
ty crop protection netting since 2013, testing and perfecting the netting.

DRAPE NET SOUTH AFRICA offers a cost-effective method to protect fruit 
orchards against hail, sunburn, wind, insects as well as solar damage, 
reducing or even eliminating sunburn and related disorders in the fruit.
Drape nets can also function as anti-bee netting for seedless citrus 
crops, preventing pollination and boosting the number of seedless 
fruits, yet doing no harm to the bee population.

In addition, drape nets can reduce water usage. Research has shown 
that tree crops covered by Drape Net SA require up to 22% less irrigation 
in summer.

Get the timing right
DRAPE NET SOUTH AFRICA has won the support of many growers, some 
of whom have reported signifi cantly less codling moth damage to their 
crop.

Drape nets do not require fi xed structures; they are simply draped over 
trees and removed when no longer needed for that season, stored away 
covered with UV protective cling plastic out of the damaging sun until 
ready for the next growing season, prolonging the net durability and life. 

Correct timing is crucial and dependent on the reason for use. Where 
Drape Net is used to protect apples and pears from sunburn, the fruit 
should be golf ball-sized before the nets are erected. Elsewhere, fruit 
growers use the nets mainly for hail protection and put them up soon 
after blossom set.

Drape Net is available in different colours, providing various shading 
factors for a range of site and cultivar combinations.

As a rule of thumb, black Drape Net should be used on hot and sunny 
sites with yellow and green cultivars, while white Drape Nets are better 
for cooler sites and red or bi-coloured apple varieties.

Our team combines more than a lifetime of hands-on orchard 
experience.

Non-permanent netting on tree crops from 
DRAPE NET SA ensures better yields and 
top-quality produce season after season.

Sunburn and related disorders, such as hail, false 
codling moth damage and sunscald, can cause 
substantial losses of marketable produce and 
revenue.

www.drapenetsa.comwww.drapenetsa.com

Spot the differenceSpot the difference
DRAPE NET SOUTH AFRICA is a registered 

South African Company holding a registered 
South African Trademark registration.
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DRIP

MIKRO

IMPAK

POMPE & TENKS

Metzerplas 
driprolle

084-767-7492   |     martyn.ros81@gmail.com   |  macmacirrigation.co.za

BESPROEIING 

Rooi fi lter

Installeer die beste & diens die res

• ONTWERP• ONTWERP

• INSTALLEER• INSTALLEER

• OPGRADEER• OPGRADEER

• HERSTEL• HERSTEL

In
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  Vervaardigers van:

• Betonmure

• Beton pallisadeheinings

• Bees- en skaapdrinkkrippe

• Bees- en skaapvoerbakke

• Kuilvoerbunkers

www.demeyerbeton.co.za
Navrae: 056-515-3847 / Dawie: 084-250-3846
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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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Bou en herstel van plaas masjienerie.

082 411 3426082 411 3426
tscheun1@gmail.com

073 102 1608073 102 1608

WE
DELIVER 
TO YOUR 

DOOR

www.omnienergy.co.za

HOME FUELSHOME FUELS

����������	�	
�����������������������������081 770 0767 /sales@thesafeboys.com

Well Priced Brand New Gun / Rifl e Safes – 
Western Cape

     16 Rifl e with Sliding rack  – 1 500 mm h x 800 mm d x 650 mm w
 single door @ R 16 500.00
    16 Rifl e with Sliding Rack – 2 000 mm h x 800 mm d x 650 mm w
  double door @ R 21 500.00
• Delivery and installation at an additional cost  • Couriers can collect



Ag
ri4

a
ll

www. .com56   ProAgri 245 – Julie / July 2020                                                                                                                            






