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Redakteursbrief Op ons voorblad

LEMKEN se uit-
stekende toerus-
ting is nie net vir 
saaiboere beskore 
nie. Lees op bl 3 
wat maak ’n 
beesboer met sy 
Karats.

Dit was die Duitsers wat die tradisie 
begin het van koek eet op ’n ver-

jaarsdag en kinderpartytjies hou. Dit was 
nadat die Egiptenare en Romeine die 
gewoonte begin het om hulle konings en 
gode se geboortedae te herdenk. Die ny-
werheidsomwenteling in Engeland het dit 
moontlik gemaak dat gewone mense ook 
toegang gekry het tot luukse eetgoed, 
soos koek.
    In Suid-Afrika is daar maar min koek 

beskikbaar vir gewone mense, 
want die bevoordeeldes help 
hulleself aan lekker dik snye met 
ekstra versiersuiker. Hulle dink nie 
eers daaraan dat daar geen koek 
sal wees as boere nie die grond 
bewerk en beplant nie. 
    By ProAgri leef ons saam met 
die seisoene van plant en stroop, 
KI en verkoop, droogte en hoop! 
Hierdie maand vier ons egter fees 
en ons nooi almal om ’n plan te 
maak om ’n stukkie koek saam 
met ons te eet om ProAgri se 25 
lewensjare te vier. 
    Op bl 32 vertel ons bietjie meer 
oor ProAgri se geboorte en groot-
wordjare en die kinders wat nou 
al uit die huis uit is en op hulle eie 

bene staan. Ons het besluit om vir die 
verjaarsdaguitgawe dít te doen wat ons 
die beste doen, naamlik stories aandra! 
    Lekker lees aan al die stories oor 
produkte, tegnologie en groei van die 
verskaffers van landbouprodukte wat die 
ruggraat van die bedryf vorm. Met hulle 
hulp kan jy slim boer!

Annemarie Bremner 
> annemarie@proagri.co.za
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Maak jou boerdery Karat-maklik. 
Kontak Karel Munnik by 082-412-
2577of k.munnik@lemken.com; of 
Blackie Swart by 082-404-9651 of 
b.swart@lemken.com, of besoek 
www.lemken.com.

Tweeduisend beeste eet baie voer. 
Niemand weet dit beter as Danie 

Goosen van die DDP-voerkraal tussen 
Memel en Vrede nie. Op Bergplaas word 
daar bontgestaan om by te hou met die 
produksie van kuilvoer en hooi tussen 
die berge in kort plantvenstertye. 
 Gelukkig het LEMKEN op die plaas 
geland en “nou bewerk ons lande wat 
20 jaar gelede laas benut is, want die 
Karat maak dit moontlik”, sê Danie. 
 “Ek is baie opgewonde oor die Karat. 
Dit verander ons lewe en ek glo ons 
gaan binne twee jaar genoeg inkomste 
losboer om vir die uitgawe te betaal!”
 Vier maande gelede was daar net 
een 5-meter Karat op die plaas. Nou is 
daar nog twee 6-metermasjiene en een 
van die dae sal die beeste moet vreet 
om voor te bly!
 Danie plant mielies vir kuilvoer, 
voersorghum vir kuilvoer en staande 
hooi, en tussendeur word daar hawer 
gesaai. Dit was veral met die vestiging 
van die hawer dat die Karat homself 
bewys het. 
 Danie sê wanneer die kuilvoer in 
April gesny word, is daar gewoonlik nog 
genoeg vog in die grond om die hawer 
’n goeie groeikans te gee, maar daar 
is nie tyd vir sukkel met meer as een 
bewerking nie.
 Die Karat moet reg agter die stroper 
die stoppels inwerk en sommer ook 
saai! Die saaiwerk word deur ’n 800-
liter APV-saaier gedoen wat bo-op die 
Karat aangebring is. Die saad word net 
voor die rollers gesaai en die rollers 
trap dit dan stewig vas vir beter ont-
kieming. 
 Die voersorghum word ook met die 
APV gesaai. 
 90 hektaar van die aanplantings 
is onder spilpunt, die res is droëland, 
maar dit maak nie saak watter lande 
dit is nie, die Karat het net een kans 
nodig om die plantmateriaal in die 
bogrond in te werk, die saadbed voor te 
berei en die grond te herkonsolideer. 
Danie gebruik trekkers van tussen 260 
en 300 kW en die trekkerkrag help 
om ook in die swaarder grond en teen 
skuinstes die Karat se ideale werkspoed 
van 10 km/u te handhaaf. Hy sê daar is 
nie ’n probleem met glip op die skuins-
tes nie. Hy was verbaas oor die mooi 

saadbed wat in die swaarder grond 
gevorm word. 
 LEMKEN se Karat-kombinasiewerk-
tuie het nuwe potensiaal vir produksie 
op die plaas ontsluit.
 “Die Karat vou mooi op, kan op 
snaakse plekke deurry en vat alles 
saam wat nodig is om die hele dag 
grond te bewerk en te saai. Ek hoef nie 
’n hele trein toerusting teen die berg uit 
te karwei nie,” sê Danie.
 Teen 5 kg saad per hektaar draf die 
Karat met sy abba-saaier 120 hektaar 
op ’n slag kaf!
 Al wat nog voor planttyd gebeur, is 
dat daar kalk en kompos uitgestrooi 
word wat die Karat saam met die plant-
reste in die grond plaas waar die nuwe 
plantjies dit kry en gebruik om lekker 
sterk en vinnig te groei. 
 Selfs met nuwe lande werk die Karat 
in een beweging deur jare se gras om 
die saadbed voor te berei. 
 Danie sê hy het vooraf baie huiswerk 
gedoen en met ander boere gesels, 

en ook na ’n 
verskeidenheid 
goeie masjiene 
gaan kyk, maar 
die Karat het vir 
hom uitgestaan 
omdat dit so 
goed werk en 
presies in sy 
opset pas.
 Met die Karat 
se werking 
het hy nie 
nodig om eers 
die mielie- of 
sorghumreste 
te sny nie; die 
skeur-aksie van 

Die Karat van LEMKEN met die APV-strooier beweeg net na strooptyd in om 
die grond te bewerk en hawer te plant op Danie Goosen se plaas, Bergplaas, 
naby Memel. 

Met die Karat se werking het jy nie nodig om eers die reste 
te sny nie; dit laat ’n perfekte saadbed agter.

Wen met LEMKEN:
Beesboer breek nuwe grond Beesboer breek nuwe grond 
met sy Karatmet sy Karat

die tande is voldoende. Hy noem die 
voordele op:
• Materiaal word in die grond ingewerk, 

dit waai nie weg of verdroog op die 
lande nie.

• Die saadbed word met dieselfde 
 bewerking voorberei.
• Die masjien dra die saaier vir die 

plasing van sorghum en hawer en 
kan ook ander werk doen, met ander 
woorde, dit is nie nodig vir ’n fyn-
saadplanter wat net plant nie.

• Nuwe lande word gemaklik voorberei 
en selfs grond teen die berg word 
makgemaak vir benutting.

• Die kort venstertyd vir plant na kuil-
voersny word behoorlik benut.

• Net een operateur is nodig vir die 
werk.

• Die grond se struktuur en biologiese 
inhoud word verbeter vir volhoubare 
boerdery.

Uiteindelik beteken al die slim, lekker 
werk ’n heerlike primagraad biefstuk op 
die bord, waarvoor die verbruiker graag 
betaal.
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Die klein dorpie, Koster, in Noordwes 
was onlangs in rep en roer toe daar 

nie minder nie as 18 Case-stropers op 
een dag deur die dorp gery het. Die 
stropers is almal opgeroep na Koster 
Studiegroep se proefplaas net buite die 
dorp waar sowat 150 hektaar mielies 
gewag het om gestroop te word. Die 
manne het besluit om ՚n geleentheid 
daarvan te maak. 
   Die stropers, trekkers, tapkarre 
en vragmotors het reeds op 23 Julie 
opgedaag om vir die groot stroopdag 
die volgende dag gereed te wees. Al 
die toerusting behoort aan die lede van 
die Studiegroep en dit was ՚n behoor-
like spanpoging om die proefplaas se 
mielies so blitsig van die lande af te 
kry. 
   Die Studiegroep het die doel gestel 
om duisend ton mielies in een dag by 
die NWK-silo in Koster af te lewer. Vele 
hande (en plukkerkoppe) maak ligte 
werk en die hele plaas is binne ses uur 
klaar gestroop. 

Koster Studiegroep stroop 
50 jaar se sukses

   Die totale opbrengs wat die Sater-
dag by die silo gelewer is, was 958 
ton – net minder as hulle doelwit, maar 
steeds baie indrukwekkend. Die 958 
ton is van sowat 150 hektaar droëlande 
geoes. Die gemiddelde oes was dus 6,4 
ton per hektaar, wat nie te versmaai is 
nie.
   Die inkomste van die oes moet help 
betaal vir die plaas waarop die studie-
groep nou voortaan lekker kan woeker.

Koster Studiegroep vier 50ste 
verjaarsdag
Die Studiegroep vier vanjaar sy 50ste 
bestaansjaar. Dit het alles destyds 
begin met ՚n groep boere wat mekaar 
wou help om meer doeltreffend en 
meer winsgewend te boer. Die Stu-
diegroep is leergierig en ondersoek 
gedurig die regte kombinasie van 
bewerking, saad, kunsmis en gifstowwe 
om so doeltreffend en winsgewend as 
moontlik te kan boer. Die uitsluitlike 
doel van die Studiegroep is om boer-

deur Jaco Cilliers

derykennis in te samel. Lede pas dan 
hierdie kennis in hulle eie boerderye 
toe om insetkoste te bespaar en die 
opbrengs te verbeter.
   Die Studiegroep word vandag steeds 
deur dieselfde beginsels gelei as wat 
die stigters opgestel het. Volgens Fanie 
Combrink, sedert 2010 al voorsitter 
van die Koster Studiegroep, is dit deel 
van hulle sleutel tot sukses: “Alle sake 
word in die maandelikse vergaderings 
bespreek en ons besluit saam as ՚n 
groep oor enige saak wat die studie-
groep raak. “Die Studiegroep het ՚n 
grondwet wat die stigterslede opgestel 
het, en ons hou baie streng by daardie 
grondwet.”
   Die Studiegroep se ledetal word be-
perk en dit is baie belangrik dat elke lid 
moet bydra om van die Studiegroep ՚n 
sukses te maak. Hulle hou tien verga-
derings per jaar met kundige spre-
kers wat genooi word en bywoning is ՚n 
streng vereiste. “Ons plaas baie klem 
op bywoning omdat daar tydens 

Die Koster Studiegroep se lede en helpers wat op 24 Julie vanjaar amper 1 000 ton mielies in minder as 6 uur van 
150 hektaar gestroop het. Die lede het ook in Februarie vanjaar die studiegroep se 50ste verjaarsdag gevier.
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Koster Studiegroep se poging om 
duisend ton mielies op een dag te 
stroop het omstreeks nege-uur die 
oggend begin met al die stropers 
wat in ՚n indrukwekkende V-for-
masie die eerste mielieland binne-
gevaar het. Ses uur later is 958 ton 
gestroop. 

die vergaderings belangrike besluite 
geneem moet word. Ons kan nie daar-
die besluite neem as ons nie genoeg 
lede in die vergadering het nie,” vertel 
Fanie. 
   Die groep bestaan uit 25 boerderye 
met die boer as hooflid. Indien dit nie 
altyd vir die boer moontlik is om ՚n 
vergadering by te woon nie, mag hy 
՚n verteenwoordiger in sy plek stuur, 
byvoorbeeld sy seun of sy plaasbe-
stuurder.
   Oor die jare het die Studiegroep al 
verskeie avonture saam beleef. Hulle 
het al ՚n hele paar opvoedkundige 
uitstappies afgelê na onder meer ՚n 
kunsmisfabriek in KwaZulu-Natal en ՚n 
besoek aan boere in Amerika. 
   Die span is optimisties oor die toe-
koms. “Noudat die studiegroep sy eie 
grond besit, kan ons baie dinge laat 
gebeur. Ons kan ons studieveld uitbrei 
om dierevoeding en gemengde boer-
dery ook in te sluit, aangesien baie 
van ons lede ook lewendehawe besit,” 
vertel Fanie. 

Op Donderdag, 23 Julie het die lede reeds al die nodige toerusting op die 
proefplaas saamgetrek om die volgende dag aan die werk te kan spring. 
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Wentelsnyers werk wyer
Boere boer al hoe groter en skaf ook 
groter, sterker trekkers aan om die 
werk vinniger klaar te maak. Die imple-
mente wat saam met die trekkers inge-
span word, moet kan byhou om die 
trekkers se hoër werkverrigting te 
benut.
 Daarom het Falcon Agricultural 
Equipment reeds etlike jare gelede 
snyers wat wyer sny bekend gestel. 
Daarmee benut die boer die krag wat 
sy trekker lewer doeltreffender en 
winsgewender. Hierdie snyers en ander 
hooimaaktoerusting werk al met groot 
sukses op talle plase.

Wentelsnyer wat tot 4,5 meter 
wyd werk
Die grootste wentelsnyer wat in Suid-
Afrika vervaardig word, is die Falcon 
F60-450 Flexwing. Die snyer is spesifiek 
ontwerp om plaaslike toestande baas te 
raak en sny 4,5 meter wyd. Dit is oor 
en oor as uiters doeltreffend bewys en 
is ook betroubaar en duursaam, soos 
alle Falcon-implemente.
 Die Falcon Flexwing se sukses is 
deels te danke aan die eenvoudige 
ontwerp wat hoë werkverrigting en lae 
versieningskoste meebring. 
 Die Flexwing-wentelsnyer is uiters 
aanpasbaar en kan met enige trekker 
van 50 tot 150 kW werk. Die 4,5-meter 
wentelsnyer wat met ’n 50-kW trek-
ker gesleep word bied dus uitstekende 
werksuitset teen ’n lae koste. Die wen-
telsnyer se veerstelsel help ook dat die 
trekker sy werkspoed kan handhaaf.
 Falcon bied ook sleep- of semi-sleep- 
modelle met snywydtes van 3 meter. 

Hulle almal sny skoon en is uiters doel-
treffend en betroubaar. Die sleepmodel-
le is meer geskik vir kleiner trekkers as 
die semi-sleepmodelle.
 Die wyer wentelsnyers bou voort op 
Falcon se reputasie van betroubaarheid 
in die landboubedryf.

Die ikoniese Falcon Hooimaker®

Die Falcon Hooimaker® het oor die 
afgelope 35 jaar bekend geword as 
Suid-Afrika se gunsteling snymasjien as 
te danke aan sy betroubaarheid en 
duursaamheid. Die groot 3,5-meter 
Hooimaker® het twee rotors wat die im-
plement in staat stel om dubbel die vo-
lume gras te sny as wat ’n enkelrotor 
snyer sou kon doen. Die snyer is ook 
beskikbaar in sleep- en semi-sleepmo-
delle. Die semi-sleepmodel staan 
bekend as die F60/350V Hooimaker® en 

Vir meer inligting, besoek jou 
naaste Falcon-handelaar, skakel 
033-330-5787, of gaan kyk na die 
webwerf 
www.falconequipment.co.za.

is ontwerp om beter te sny oor onge-
lyke oppervlaktes. Die F60/350V Hooi-
maker® benodig ’n trekker van minstens 
75 kW met ’n driepunthaak.
 Die F60/350VT is die sleepmodel van 
die Hooimaker® en word agter die trek-
ker gehaak met ’n trekstang. Hierdie 
model het wiele, wat beteken dat die 
trekker hom nie van die grond af hoef 
te lig met die driepunt nie. Dit is die 
ideale implement om op gelyke opper-
vlaktes te gebruik en dit kan agter eni-
ge trekker van meer as 55 kW ingespan 
word. Daar is ’n daadwerklike bespa-
ring in diesel wanneer een van die groot 
Falcon Hooimakers® ingespan word in 
plaas daarvan om twee van die kleiner 
modelle te gebruik.
 Falcon is vanjaar 35 jaar oud. Die 
geheim tot hulle sukses is deurlopende 
vernuwing, goeie gehalte en betrou-
baarheid. Met ’n uitgebreide hande-
laarsnetwerk bied hulle persoonlike 
diens aan die boere van Suid-Afrika en 
dele van Sub-Sahara Afrika.
 Vanaf 1985 het Falcon al drastiese 
veranderings beleef. Wat begin het as ’n 
klein familie-onderneming, het gegroei 
tot een van die grootste name in die 
landboubedryf.
 Falcon is ook al ’n gevestigde han-
delsnaam in Suid-Afrika, met toerus-
ting wat uitgevoer word na meer as tien 
ander Afrika-lande. Binne die grense 
van Suid-Afrika spog hulle met ’n han-
delaarsnetwerk van meer as 350 takke 
waarvan 110 uitsluitlik op meganisasie 
konsentreer.

Word deel van die groter, Word deel van die groter, 
beter bewegingbeter beweging  
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materiaal – is enige tyd op die web- 
tuiste beskikbaar.

Waar kom Tech Terrain vandaan?  
Met verskeie groot landbouskoue wat 
weens COVID-19 uitgestel of gekan-
selleer is, het John Deere Sub-Sahara 
Afrika (SSA) besef dat hy steeds met 
die landbougemeenskap moet kom-
munikeer oor sy dienste en produkte, 
maar ook oor die groter landboubedryf. 
 Stephan Nel, bemarkingsbestuurder 
van John Deere SSA, sê hulle wil graag 

Sedert die einde van Junie is land-
bougeledere aan die gons oor die 

nuwe aanlyn-geselsprogram, Tech 
Terrain. Dit is ’n landboutegnologie-
geselsprogram wat weekliks nuwe 
episodes in Afrikaans en Engels gratis 
op die Tech Terrain-webtuiste  
www.techterrain.co.za beskikbaar 
maak. Wat Tech Terrain van ’n tele-
visiereeks onderskei, is dat indien jy 
’n episode misgeloop het, jy jou nie 
hoef te bekommer nie: Al die vorige 
episodes – plus allerlei lekker bonus-

’n sentrale rol daarin speel om kennis 
aan die bedryf oor te dra. “Die Tech 
Terrain-program gee ons die geleent-
heid om ’n opvoedkundige program te 
bied aan alle boere wat inskakel by ons 
visie as John Deere en die rol wat ons 
onsself in die landbou-omgewing sien 
speel,” sê Nel. 

Waaroor gaan dit? 
Elke episode van Tech Terrain gaan 
oor veel meer as bloot ’n gesprek oor 
groen trekkers. Elke episode het ’n 

Opwindende Opwindende 
aanlyn-reeks aanlyn-reeks 
verskuif grense verskuif grense 

Theo Vorster - Afrikaanse aanbieder
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sentrale tema waar die aanbieders, 
Theo Vorster in Afrikaans, en Tony 
Ndoro in Engels, met die voorste ken-
ners in die bedryf gesels. In die eerste 
episode is daar byvoorbeeld gefokus op 
die ontwikkeling van handelsmerke vir 
ondernemings om hulleself van ander 
te onderskei. 
 Landboutegnologie is deesdae uiters 
gevorderd en daar is deurgaans nuwe 
ontwikkelinge wat boere se onderne-
mings kan verbeter, maar dit kan soms 
oorweldigend voorkom. Tech Terrain 
kyk na die moontlikhede in tegnologie, 
wat reeds beskikbaar is en wat in die 
nabye toekoms lê. 
 “Tegnologie is sentraal tot ons visie 
om nie slegs meer grond in produksie 
te bring nie, maar ook om doeltref-
fendheid in bestaande boerderye te 
verbeter deur opbrengste te verhoog 
en kostes so laag as moontlik te hou,” 
sê Stephan.
 Verder gesels die aanbieders van 
Tech Terrain ook met kommoditeits-
organisasies en sakeleiers om die 
groter prentjie in die plaaslike ekono-
mie, maar ook die res van die wêreld 
te skets. 
 “Ons visie vir Afrika is om voed-
selsekerheid te bevorder, maar ons 
weet ons kan dit nie alleen doen nie en 
ons moet ’n sentrale rol speel waar ons 
die kennis en ervaring van verskillende 
rolspelers in die bedryf, insluitend die 
boere, kombineer om nuwe hoogtes te 
bereik,” sê Stephan. 
 Een van die belangrike vrae wat 
gevra word, is die vlak van mega-
nisasie en die bekostigbaarheid wat 
produsente teen mekaar moet opweeg. 
Groot aankope moet natuurlik die 
moeite werd wees in die vorm van ’n 

opbrengs op die belegging. ’n Alterna-
tief vir groot kapitaalbesteding is nuwe 
verhuringsopsies of die gebruik van 
kontrakteurs. 
 Enige tegnologie het uiteindelik ten 
doel om die beskikbare hulpbronne so 
doeltreffend as moontlik te benut. In 
een van die Tech Terrain-episodes be-
spreek die uitgelese gaste die invloed 
van biotegnologie en doeltreffende 
bestuurspraktyke op produsente se 
volhoubaarheid. Een faktor wat egter 
nooit uit die oog verloor moet word nie, 
is die eindverbruiker en neigings wat 
die verbruiker beïnvloed. 
 Natuurlik is die bestuur van risiko’s 
vir enige onderneming belangrik, en 
landbou is uitgelewer aan verskeie 
risiko’s, waarvan die klimaat slegs 
een is. Een van die temas wat Tech 
Terrain aanroer is die bestuur van 
risiko’s te midde van veranderende 
weerstoestande. Daar word gekyk na 
die veranderinge oor tyd, en ondersoek 
word ingestel na die impak daarvan 
in verskillende dele van die land in 
verskillende bedrywe. Hierdie veran-
deringe noodsaak produsente ook om 
te kyk na aanpassings in risikobestuur, 
sowel as die bestuur van hulle bates.
 Tech Terrain kyk ook na besluit-
nemingsprosesse in ondernemings. 
Daar is ’n ou wysheid wat sê: “Omring 
jouself met mense wat slimmer as jy 
is.” Soms is dit moontlik om deeglik 
vooruit te beplan, maar partykeer moet 
besluite baie vinnig geneem word. Die 
belangrikheid van onafhanklike advies 
en spesialis-inligting raak toenemend 
belangrik.
 Tech Terrain vra ook die vraag of 
groter noodwendig beter is. Maksi-
mum wins word deur data-intensiewe 

bestuurspraktyke opgeweeg teenoor 
maksimum opbrengs. Daar is al baan-
brekerswerk gedoen wat produsente 
van elke skaal kan bevoordeel, en dit is 
onder bespreking. 
 Daar is natuurlik ook die bekend-
stelling van verskeie opwindende John 
Deere-produkte en -dienste, onder 
meer die betroubare werkesel in die 
6B-reeks; die “slimste trekker” in die 
John Deere stal, die 8R-reeks; die 
opgeknapte staatmaker, 6M-reeks; 
John Deere se nuwe Service Box-kon-
sep om ouer masjiene betroubaar te 
hou; ’n kykie na die voorste tegnici wat 
dié toerusting aan die gang hou; en 
vele meer. 
 As jy van plan is om uit te brei, jou 
masjiene moet vervang of die nuut-
ste tegnologie wil inspan, of net meer 
wil weet oor die landbousektor in die 
geheel, kan jy nie Tech Terrain misloop 
nie! ’n Nuwe episode word elke Don-
derdag om 16:00 op www.techterrain.
co.za gelaai en die goeie nuus is dat 
al die vorige episodes steeds op jou 
rekenaar, tablet of slimfoon beskikbaar 
is om na te kyk. Daar is ook heelwat 
lekker bonusmateriaal op die webtuiste 
beskikbaar vir diegene wat dieper wil 
delf. 

Tony Ndoro - Engelse aanbieder

Aangebied deur John Deere, in 
samewerking met Landbouweek-
blad en Brand Republic.
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Die gewildheid van Isuzu se X-Rider 
D-MAX-reeks is alombekend, maar 

nou neem Isuzu sake ՚n stap vorentoe 
met die bekendstelling van die spesiale 
uitgawe D-MAX 3.0 Turbodiesel Dub-
belkajuit X-Rider Outomaties.
   “Die X-Rider-handelsmerk, wat in 
2016 as ՚n spesiale uitgawe in Suid-
Afrika bekendgestel is, was vir ons ՚n 
groot sukses,” sê Dominic Rimmer, 
senior vise-president: Tegniese Dienste, 
van Isuzu Motors Suid-Afrika (IMSA).
   “Tot nou toe het ons die X-Rider net 
as ՚n middewegvoertuig met ՚n 2,5 ℓ 
enjin van 100 kW aangebied, maar 
dit is sinvol om dit nou ook met ons 
kragtiger enjin toe te rus en steeds al 
die kenmerke wat die X-Rider so gewild 
maak te behou.
   “Die 3-liter X-Rider het ՚n indrukwek-
kende teenwoordigheid op die pad met 
՚n stewige, maar sportiewe voorkoms 
wat dit van die gewone D-MAX-modelle 
onderskei.”
   Die 3.0 X-Rider Outomaties word 
aangedryf deur Isuzu se bekende en 
vertroude viersilinder turbodieselenjin 
van 130 kW. Gekoppel aan ՚n sesspoed 
outomatiese ratkas lewer dit maksi-
mum krag teen ՚n rustige 3 600 opm, 
met maksimum wringkrag van 380 Nm 
tussen 1 800 en 2 800 opm.
   Op die oomblik word net 210 een-
hede in net drie kleure met die drama-
tiese name “Summit-wit”, “Switch-
blade-silwer” en “Pull me over-rooi” 
beplan.
   Elke X-Rider het swart dakstawe, ՚n 
swart sportstaaf met ՚n rooi X-Rider-
embleem, swart treeplanke, agtduim 

AX2-radio met ՚n multikleur-raakskerm, 
swart agterklapknip met ՚n trukamera 
en ՚n 3,5-ton sleepstang. Die sitplek-
bekleedsels is deels swart leer met rooi 
naaiwerk.
   Met sy 18-duim wiele van diamant-
snitallooi is die voertuig enige terrein 
se baas. Swart allooiwiele is opsioneel 
beskikbaar.
   Die 3.0 TD Dubbelkajuit X-Rider 
Outomaties kos minder as die 
R515 478,25 (BTW uitgesluit) wat die 
standaard 3.0 Outo LX kos, terwyl die 
3.0 X-Rider net R58 000 meer kos as 
die 250 HO Dubbelkajuit waarvan die 

Die voertuig waarvoor almal gewag het 
X-Rider nou beskikbaar met ՚’n 3-liter dieselenjin en 
6-spoed outomatiese ratkas

Isuzu D-MAX 3.0 TD Isuzu D-MAX 3.0 TD 
Dubbelkajuit X-Rider Auto:Dubbelkajuit X-Rider Auto:

Model      Prys
250 HO Dubbelkajuit X-Rider   R405 652,17 
250 HO Dubbelkajuit X-Rider   
Outomaties                                R421 043,48
250 HO Dubbelkajuit X-Rider 4x4  R451 478,26

Die spesiale uitgawe van die D-MAX 
3.0 TD Dubbelkajuit X-Rider Outo-
maties se pryse begin vanaf 
R479 217,39 (BTW uitgesluit).
   Die drie middeweg X-Rider-
modelle gaan voort as deel van die 
Isuzu D-MAX-modelreeks teen die 
volgende pryse (BTW uitgesluit):

kleinhandelprys R421 043,40 (BTW 
uitgesluit) is. Dit is welkome nuus vir 
boere wat van die X-Rider se uiterlike 
hou, maar die bykomende trekkrag van 
die kragtige drieliterenjin verlang. Soos 
met al die X-Riders is daar ՚n groot ver-
skeidenheid standaard toebehoorsels.
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Sywand: Kyk vir skade soos krake en 
snye.
Loopvlak: As daar minder as 20% oor 
is, oorweeg nuwe bande.
Loopvlakoppervlak: As daar stoppel-
beskadiging of blootgestelde koorde is, 
moet die band vervang word.
Kontakarea: Maak seker dat daar geen 
ruimte tussen die tappe en die grond is 
nie.
Klepverlengstuk: Kyk vir krake, roes 
en modder. Gebruik ’n klepdoppie. 
Boute en moere: Maak seker alles is 
stewig vasgedraai sodat die wiel stabiel 
loop.

Geen “af-seisoen” met Firestone se 
9-jaar waarborg
Van dag een af was dit Firestone se 
doel om die boerdery-ervaring te ver-
beter. Dit is die rede waarom hulle die 
eerste ooit laedruk lugtrekkerband in 
1932 ontwikkel het. Die nuwe band het 
die landboubedryf omvorm deur van 
staalwiele na rubberwiele oor te skakel, 
wat meer ekonomies is, beter trekkrag 
en meer gemak bied. Firestone het 
boerdery op rubber geplaas!
 Vanaf grondvoorbereiding tot plant 
en oes, verstaan Firestone dat daar 
geen “af-seisoen” is nie. By die toe-
gewyde landboubandtoetssentrum in 
Akron, Ohio, is die ingenieurspan pal 
besig om bande te ontwikkel, te toets 
en nuwe tegnologie te toets vir die 
veranderende behoeftes van boere. Dit 
beteken optimale opbrengs.
 Met landbou wat ’n toenemend 
belangrike rol in die ekonomiese groei 
gaan speel, is Firestone toegewyd om 
ekstra waarde aan die landbouge-
meenskap te bied. Gerugsteun deur 
die 9-jaar landboubandwaarborg, kan 
boere werklik Farm Hard met Firestone 
– ongeag die toestande. 

Om meer uit te vind oor hoe die 
korrekte bestuur van jou plaas se 
bande kan bydra tot die beperking 
van jou uitgawes, besoek die 
webwerf by https://www.firestone.
co.za/products/agricultural-tyres. 
Praat ook gerus met die kundige span 
by jou naaste Bridgestone/Firestone-
handelaarstak. 

Boere se winsgrense krimp al hoe 
meer. Daarom word presisieboerdery 

al hoe meer gevorderd om te verseker 
dat elke saad- en kunsmiskorrel ten 
beste benut word. Daar word ook al hoe 
meer gefokus op meganisasie en bande 
om te verseker dat elke millimeter 
loopvlak optimaal benut word.
 Daar is geen “af-seisoen” in boer-
dery nie. Seisoen na seisoen hou die 
werk aan en landboubande is van die 
hardwerkendste komponente in jou 
bedryf. Die keuse van die beste gehalte 
bande, geskik vir jou behoeftes, is ’n 
noodsaaklike belegging in die bestuur 
van jou boerdery. Met die korrekte ge-
bruik en onderhoud is dit moontlik om 
bande se lewensduur te verleng. Hier 
is van die maklikste maniere wat boere 
kan help met langtermynbesparings. 

Verleng jou band se lewensduur 
vir die beste opbrengs op daardie 
belegging
Die verlenging van jou plaasbande se 
lewensduur moet deel van jou daag-
likse bestuurgewoontes en ook van jou 
seisoenale aksies wees. Daar is twee 

maniere hoe jy vir jou landboubande 
kan sorg om te verseker dat hulle 
langer hou:
 Banddruk: Die verstelling van druk 
om aan te pas by veld- en padomstan-
dighede kan onnodige slytasie bestry. 
In die veld moet banddruk genoeg wees 
om die vrag te kan dra, maar niks meer 
nie. Terwyl die laagste banddruk die 
beste is in die veld, sal dieselfde lae 
druk op die pad die rubber laat afloop 
en gou-gou die interne struktuur beska-
dig.
Bestuurstyl: Dieselfde bestuurbegin-
sels moet toegepas word op die pad 
sowel as in die veld. Lae spoed en 
defensiewe bestuur sal jou geld bespaar 
deur jou bande se lewensduur te ver-
leng sowel as om brandstofverbruik te 
verlaag.

7-stap bandekontrolelys 

Ondersoek jou trekkerbande vir die 
volgende om hulle langer te laat 
hou:
Druk: Verseker dat jou banddruk op die 
geskikte vlak is vir elke taak.

Firestone se Farm 
Hard-reeks bande 
is ontwikkel om aan 
die unieke vereistes 
van die plaas te 
voldoen.

Bande speel ’n uiters belangrike rol in enige boerdery. Deur hierdie een-
voudige wenke te volg, kan boere geld op elke band bespaar, wat altesaam 
’n groot verskil aan die boerdery se uitgawes kan maak.

Boere kan geld bespaar met Boere kan geld bespaar met 
die korrekte bandbestuurdie korrekte bandbestuur
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Meer inligting oor die vennootskap 
tussen Mahindra en ETG is aanlyn 
beskikbaar by 
www.mahindratractors.co.za.

Mahindra South Africa en ETG het 
saamgespan om ’n volledige reeks 

landboutoerusting oor die hele Suider-
Afrika te versprei en te ondersteun.
 Die reeks is deel van Mahindra SA se 
portefeulje wat ook voertuie, nywer-
heidstoerusting en kragopwekkings-
toerusting insluit. Mahindra SA is in 
2019 erken as die voertuighandelsmerk 
wat die vinnigste groei in Suid-Afrika, 
met ’n netwerk van 67 handelaars en 
groeiende verteenwoordiging in ander 
Suider-Afrikaanse lande.
 ETG is een van die grootste land-
boukonglomerate in die wêreld met ’n 
voetspoor in Afrika suid van die Sahara, 
Noord-Amerika, Europa, die Midde-

Ooste en Suidoos-
Asië.
    Die vennootskap 
sal alle Mahindra-
trekkers en -werktuie, 
Hisarlar-werktuie, en 
binnekort ook Sampo 
Rosenlew-stropers 
insluit. 
    Mahindra & Mahin-
dra is die wêreld se 
grootste vervaardiger 
van trekkers en bied 
’n omvattende reeks 
taai, doeltreffende en 
moeitevrye trekkers. 
In Suid-Afrika strek 
dit van die bekostig-
baarste 6060-model 
met sy waterverkoel-
de enjin met reg-
streekse inspui-

ting en tweewielaandrywing tot die 
7590-trekker met ’n kragtige enjin, 
swaardiens-gesinkroniseerde ratkas en 
vierwielaandrywing. Mahindra SA sal 
binnekort trekkers met ’n hoër lewe-
ring, kajuittrekkers en die alomgewilde 
Orchards-reeks van sy geaffilieerde 
maatskappy, Erkunt, byvoeg.
 Ander landboutoerusting wat in 
Suid-Afrika aangebied word, sluit in 
skoffelploeë, spesialisskoffelploeë soos 
tussenryskoffelploeë, klepelmaaiers, êe, 
snippermasjiene, woel-êe, operdploeë, 
ploeë, laaiers, oorplanters, balers, kuil-
voerbalers, voermengers en sproeiers. 
Hierdie aanbieding bestaan uit toerus-
ting van Mahindra se Applitrac-reeks 

en dié van sy geaffilieerde maatskappy, 
Hisarlar. 
 Die vennootskap met ETG sal Mahin-
dra SA in staat stel om sy reeks en reik 
in die boeregemeenskap selfs verder uit 
te brei.
 ETG is ’n welbekende eenstop-
winkel vir die boeregemeenskap met sy 
produkte en dienste (insluitend Falcon, 
Kynoch en Zambian Fertilizer) en is ook 
’n gevestigde grootmaathandelaar in 
graan en ander produkte in Afrika.  
 ETG sal sorg vir die verkoop en 
ondersteuning van boerderytoerusting 
en sal boere ook met kleinhandelsfinan-
siering, opleiding, diens en onderdele 
help.
 Mahindra se reeks landboutoerus-
ting is sy vierde produktereeks wat 
in Suid-Afrika bekend gestel is. Hy is 
reeds welbekend as ’n vervaardiger van 
SNV’e en bakkies, met modelle soos die 
bekroonde XUV300 en die trots Suid-
Afrikaans vervaardigde Mahindra Pik 
Up-reeks. 
 Mahindra voorsien ook ’n omvat-
tende reeks Powerol-kragopwekkings-
produkte en bied ’n reeks EarthMaster-
geelwerktuigtoerusting aan deur sy 
Mahindra Construction Equipment-
afdeling soos die brandstofbesparende 
EarthMaster 4x4-trekkertruskoplaaier 
(TLB). 

Mahindra Suid-AfrikaMahindra Suid-Afrika span 
saam met ETG

en verstewig sy vastrap in 
Suider-Afrika
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Min dinge is so mooi soos ’n spil-
punt wat oor ’n groen koringland 

beweeg. Tog was dié toerusting nie vir 
almal beskore nie en vroeër is geglo dat 
spilpunte nie juis geskik is vir kleiner 
plase, hoewes of beginnerboere nie.

 Maar Reinke het dit alles verander 
met ’n spilpunt wat juis vir die kleiner 
boer die verskil kan beteken tussen ge-
lykbreek en wins. ’n Spilpunt LYK duur, 
maar per hektaar kos dit minder as 'n 
drupbesproeiingstelsel.  

    Twee groot 
probleme wat 
kleiner boere 
ondervind, is ge-
brekkige toegang 
tot betroubare 
kragvoorsiening 
(of duur krag) en 
lae waterdruk.
    Met Reinke se 
nuwe enjinaange-
drewe Mini-
spilpunt (EDMP 
= Engine Driven 
Mini Pivot), kan 
’n kleinskaalboer 
ook sy diere se 
weiding besproei, 
of selfs sorg dat 
die lappie mielies 

Reinke bied oplossings vir Reinke bied oplossings vir 
elke grootte land:elke grootte land:

agter die huis genoeg water kry. Hy 
vat net ’n kannetjie petrol saam, sit die 
enjin aan die gang en kyk hoe groei sy 
drie hektaar soos die groot lande van sy 
kommersiële buurman. 
 As hy wil, kan hy ook die sleepbare-
spilpunt-opsie neem en dan met een 
spilpunt meer as een kleiner land aan 
die gang hou of dit volgens seisoenale 
vereistes verskuif. 
 Die groot voordeel van die enjin-
aangedrewe spilpunt teenoor ’n water-
aangedrewe spilpunt is dat daar nie 
soveel waterdruk hoef te wees nie. 
    Die Mini-spilpunt het nie ’n beheer-
paneel nie, maar bied ’n keuse van 
ratkaste wat die spoed en dus toe-
dieningsvolume bepaal. Die ratkaste is 
beskikbaar met lae spoed, standaard 
spoed of hoë spoed. Afhangend van 
die ratkasverhouding, sal die spilpunt 
vinniger of stadiger loop teen dieselfde 
enjinomwentelinge per minuut.
    Die krag agter die Mini-spilpunt is ’n 
4-kW petrolenjin en met die 22,7 liter 
brandstof in die tenk, sal die spilpunt 

Nuwe enjinaangedrewe Mini-spilpunt Nuwe enjinaangedrewe Mini-spilpunt 
is propvol voordeleis propvol voordele
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Vind meer uit by Patrick Ellis, di-
rekteur van Reinke Suid-Afrika, by 
031-350-4525, of stuur ’n e-pos aan 
patrickellis@reinke.com.

minstens 16 uur aaneen kan loop, selfs 
as die boer die enjin teen volspoed laat 
hardloop. Vir besproeiing sal die en-
jin nie naastenby so hard werk nie. ’n 
Staaldeksel beskerm die enjin teen die 
elemente.

 Reinke se kundiges help die boer om 
die regte spanlengte, oorhanglengte, 
wielgrootte, aandrywing en spuitpakket 
te kies. Reinke-handelaars kom rig dan 
die spilpunt op. Reinke voorsien die 
boer ook van pompe en pype.
 Spanlengtes wissel tussen 41,8 m tot 
65 m en oorhanglengtes van 12,8 m tot 
32 m. Altesaam is die Mini-spilpunt dus 
nie langer as 97 meter nie en dit dek ’n 
sirkel van omtrent 3 hektaar. 
 Die Mini-spilpunt is die jongste in 
’n hele reeks besproeiingsoplossings 
wat Reinke al die pad van Nebraska in 
Amerika af aan boere bied, maar net 
hier in Suid-Afrika is al die onderdele, 
diens en kundigheid wat die boer kan 
benodig in ’n japtrap beskikbaar.
 Die kleiner spilpunte pas nie net 
perfek in om die uitvalshoeke op kom-
mersiële plase beter te benut nie, maar 
kan ook ’n wesenlike verskil maak in die 
doeltreffendheid waarmee die kleiner 
boer sy grond- en waterbronne benut. 
Die stelsels kan ook vir enige gewas 
gebruik word en bespaar arbeidskoste.
 Om die spilpunt in stand te hou is so 
maklik soos melktert eet. Die sproeiers 
word nie tussen die plante weggesteek, 
soos met ander soorte besproeiing nie. 
Die boer kan dadelik opmerk wan-
neer ’n sproeier nie reg werk nie. Die 
sproeier kan dan maklik skoongemaak, 
reggemaak of vervang word. 
 Omdat die spilpunt kleiner is en 
homself aandryf, word dit blitsig 
opgerig. Daar hoef nie ’n elektriese 
koppelpunt te wees nie. Solank daar 
watertoevoer is, doen die spilpunt sy 
werk.
 Gewoonweg het enige Reinke spil-
punt ’n leeftyd van minstens 25 jaar, 
maar die eerste Reinke spilpunt is in 
1968 opgerig en werk vandag nog. 
Indien die boer die nodige versie-
ningstakies verrig, kan die spilpunt ’n 
leeftyd lank hou.
 Daar is min tot geen filtrering nodig 
vir die Mini-spilpunt nie. Eenvormige 
watertoediening word maklik bewerk-
stellig. Water sak vanaf ’n spilpunt oor 
die hele grondprofiel neer soos reën, 
wat ontkieming aanhelp. Dit is ook 
maklik om die Mini-spilpunt met ’n dub-

beldoelspuitpakket toe te rus – een vir 
ontkieming en een vir groei. 
 Met ’n drupstelsel, wat normaalweg 
die alternatiewe besproeiingsmetode 
is, moet jy gereeld chemikalieë ge-
bruik om konsentrasies van minerale 
wat druppers verstop op te los, asook 
om wortelindringingskade aan onder-
grondse pyplyne te bekamp. By hierdie 
spilpunte is daar geen probleme van 
die aard nie. Watertoediening van bo 
beteken egalige verspreiding oor die 
hele oppervlakte met soute wat beheer 
word deur dit uit die wortelsone te 
spoel.
 Die gebruik van hoësterktestaal 
maak Reinke se stelsels gehard en be-
troubaar, daarom kies boere wêreldwyd 
al vir meer as 60 jaar Reinke-besproei-
ingstelsels. ’n Reinke-stelsel betaal 
homself oor en oor in sy leeftyd en sorg 
dat jou lande en gewasse die regte hoe-
veelheid water op die regte tyd kry om 
wenoeste te behaal.

Nuwe enjinaangedrewe Mini-spilpunt Nuwe enjinaangedrewe Mini-spilpunt 
is propvol voordeleis propvol voordele
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Kontak Brian Nieuwoudt by 076-283-
0766 of Graham Bekker by 071-838-
7314 vir jou strookbewerkingsoplos-
sing, of stuur ’n e-pos na 
salesoal@orthman.com vir meer 
inligting. Besoek ook 
www.orthman.com.

Strookbewerking doen presies wat die 
naam sê. Net die plantstrook word 

bewerk en die res van die land bly on-
versteurd lê met plantreste en al. 
 Die beginsels van strookbewerking 
kan eenvoudig opgesom word in drie 
dele.

Ideale saadbed
Die strook wat bewerk word vorm 
die ideale saadbed. Dit is ferm, maar 
deurlug, sonder kluite en diep genoeg 
dat daar nie ploegbladvorming is nie, 
en dit geniet al die voordele van die 
biologiese materiaal wat in die grond 
teruggeplaas word.

Ideale kunsmisplasing
Met planttyd kan die kunsmis op die 
regte diepte onder of skuins onder die 
saad geplaas word om op die regte tyd 
beskikbaar te wees wanneer die plantjie 
se groeiende wortels dit nodig het.

Wortelsone-kondisionering
Die voorbereiding van die wortelsone is 
baie belangrik, want saam met son-
energie is dit die plek waar jou plant 
sy voeding moet kry en homself moet 
anker. Hoe beter die wortelsone is, hoe 
beter presteer die gewasse.

 Vir John Jackson van die plaas 
Shamrock naby Bergville was hierdie 
beginsels nie nuwe nuus nie. Sy boer-
dery het reeds in 1985 oorgeslaan na 
geenbewerking. “Dit was ’n uitdaging, 
maar ons het stadig maar seker geleer 
en die mas opgekom,” vertel John. Dit 
was tydens ’n besoek aan ’n Ameri-
kaanse skou in 2009 dat John besluit 
het om die Orthman-strookbewerker 
aan te skaf, en hy is was nog nie ’n 
oomblik spyt nie.
 John vertel dat hulle deesdae met ’n 
12-ry sleepmodel (12R30 XD) met ’n 
6-ton-kunsmisbak werk. “Die Orthman 
is betroubaar en sterk gebou om selfs 
in moeilike omstandighede die werk 
perfek te doen,” vertel John.
 Hy verduidelik dat die voorste sny-
ers op ’n diepte van 250 mm gestel en 
dat die kunsmis op 175 mm toegedien 
word. “Ons het ondervind dat ons die 
beste resultate kry wanneer ons ’n 
werkspoed van 8 tot 10 km/u hand-
haaf,” sê John. Dit verg ’n trekker met 
genoeg krag en daarom sleep hulle 
die Orthman 12R30 XD met ’n 335-kW 
trekker.
 Daarna gebruik John ’n 24-ry planter 
om mee te plant. Een van veranderings 
wat John aangebring het om minder 

Orthman is jou vennoot Orthman is jou vennoot 
in strookbewerkingin strookbewerking

deur Jaco Cilliers

wiele op die lande te kry, is om te sorg 
dat sy saad- en kunsmishouers groot 
genoeg is dat hy ’n dag se voorraad 
kan dra. Dit skakel onnodige beweging 
van trekkers en ander voertuie deur die 
landerye uit.
 Die eerste strookbewerking op 
Shamrock vind plaas net na die sojabo-
ne gestroop is, gewoonlik teen die einde 
van April. 
 Na die eerste reën het die saadbed 
wat deur die Orthman-strookbewerker 
voorberei is gesak en enige lugholtes 
verwyder. Dit veroorsaak ’n sagte, maar 
tog ferm, saadbed wat perfek is om 
ontkieming te verbeter. Met Orthman 
se 12-ry planter raak John en sy span 
sowat 30 tot 40 hektaar per dag baas.
 Omdat die saadbed en grondbedek-
king help om vogverlies te voorkom, 
kan die boer met minder reën oor die 
weg kom sonder om die risiko te loop 
dat die grond tydens die ontkiemings-
proses uitdroog.
 John vertel ook dat die Orthman 
12R30 XD hom in staat stel om die ka-
lium en die fosfor in een bewerking toe 
te dien, wat verder help om grondver-
digting te beperk. 
 John meen dat die kombinasie van 
Orthman se uitmuntende toerusting en 
die strookbewerking beslis ’n wenresep 
is. “Ons Orthman-vennoot, Brian Nieu-
woudt, is baie behulpsaam en passievol 
oor sy produkte. Hy word ook goed 
ondersteun deur die span in die VSA,” 
vertel John.

Die Orthman-strookbewerker wat op John Jackson se plaas, Shamrock, naby Bergville, help om wenoeste, selfs in 
moeilike omstandighede, te verseker. Hier word die stroke voorberei om sojabone te plant in die vorige seisoene 
se mielie-en koringreste.

Met die Orthman-strookbewerker word die saadbed goed voorberei 
sonder om vogverlies te veroorsaak of die wortelsone onnodig te ver-
steur. Kunsmis word terselfdertyd doeltreffend geplaas, wat tot groot 
brandstofbesparing en minder grondverdigting lei.
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Maak Wolmeester deel van jou 
produksie. Kontak Gerhard van As 
by 082-771-4037, 013-791-1036, 
of Molatek@rclfoods.com. Besoek 
ook www.molatek.co.za vir meer 
inligting. 

Gelukkige, tevrede ooie beteken 
goeie lam- en speenpersentasies. 

Goeie lammers verseker weer volhou-
bare vleis- en wolwinsgewendheid. 
Vermeng met ՚n skaapteler se eie of in-
gekoopte graan, bly Molatek se smaak-
like Wolmeester Proteïenkonsentraat ՚n 
suksesvennoot. 
   Tussen die golwende Overberg 
Rûens, net buite Napier, tussen Bre-
dasdorp en Caledon, is samewerking 
tussen JC Vollgraaff van Molatek en die 
jong skaapboer, Dirk van Zyl (23) van 
die plase Hansieskloof en Hansiesrivier, 
՚n wenresep. 
   Meesterlike voedingsbestuur is wat 
jy sien as jy uitkyk oor Dirk se troppe 
tevrede Dohne Merino-ooie en stringe 
gesonde meerlinge. Dis hier waar JC vir 
Dirk bystaan om optimale produksie vir 
optimale wins te waarborg.
   Met hulle eie graan, voldoende 
weidingskampe en die voermenger is 
die pot aan die kook. Hoëgehalte gars, 
koring, hawer en kanola word op die 
Van Zyls se plase verbou en saam met 
JC se omvattende unieke voerplan sorg 
dit vir die beste moontlike ooivoeding. 
   Dirk vertel dat pa Kosie Hansieskloof 
in 1995 van oom Kelly Otto gekoop 
het. Hy was toe plaasbestuurder op die 
naburige Fairfield. Skaap vir skaap het 
Kosie sy eie kudde op die nuwe grond 
opgebou. Die afgelope twee jaar vat 
Dirk voor met die skaap waarvoor hy 
nou aanspreeklik is.
   Tans boer hy met drie troppe van 
300 skaap elk. Jaarliks word 15 tot 18 
ramme gebruik, afhangend van uit-
klassing of die aanskaffing van ՚n nuwe 
een. In ՚n goeie produksiejaar gebruik 
Dirk sowat 50 ton van hulle eie gars vir 
konsentraatmengsels. Andersins koop 
hulle in. Hy maak deurentyd tussen 200 
en 400 lammers per trop markgereed.
   Sowel vleis as wol is allerbelangrike 
inkomstebronne. “Ons wil altyd goeie 
en baie wol hê. Ons skeer sover moont-
lik ons ramme, ooie en lammers.” 
   “As ՚n proteïenkomponent word Wol-
meester in verskillende verhoudings 
(uniek van plaas tot plaas) met gars, 
korog of mielies gemeng. Dit vorm deel 
van rantsoene wat gebruik word vir 
ooie wat lam en as prikkelvoeding om 
ooie ramgereed te maak. Wolmeester 
beskerm ook ramme teen nierstene. 
   Op Hansiesrivier is Wolmeester ՚n 
voeraanvulling vir lakterende ooie. 
“Sowat 75% lamgroei vind in die laaste 
ses weke van dragtigheid plaas. Vanaf 
4 tot 6 weke voor lamtyd bevorder 
Wolmeester fetusgroei en optimale 

die eerste ooi gelam het. Ons fokus 
op balans en voorgeskrewe hoeveel-
hede voer. Die lammers bly minstens 
twee, maar tot drie of vier maande, 
afhangend van weiding, by die ooi vir 
goeie groei.”
   Dirk meng graan en Wolmeester 50-
50 vir die ooie in lamkampies. Op die 
weidingslande is dit 45% Wolmeester, 
45% gars en 10% sout, sodat al die 
ooie ՚n kans staan om by die voer uit te 
kom terwyl die sout die eerstes na die 
waterkrip dwing.
   Dirk meng sy graan en die sagte, 
melassebasis Wolmeester vanuit die 
produksakke, waarna dit in dieselfde 
sakke land toe of kamp toe gaan. “Dit 
hanteer maklik en is goed beskerm 
teen vog,” vertel hy. 
   JC bevestig dat die suksesresep van 
Wolmeester, wat proteïen, ureum, ve-
sel, vog, kalsium, vet, fosfaat, man-
gaan, sink, koper, jodium, kobalt, 
kalium en yster bevat, al vir amper 
twee dekades onveranderd is. Dit is 
nie nodig om aan ՚n ding wat werk te 
verander nie.
   Dirk dink diep: “Vir my is ՚n ooi op 
haar gelukkigste waar sy spanningsvry 
uit weiding, bale of aanvullings kan 
kies en ten beste produseer. Wanneer 
՚n boer se ooie nie hulle meerlinge 
groot en ewe sterk maak nie, sal ek 
Wolmeester aanbeveel. As jy jou ooie 
in goeie kondisie hou, sal jy sterk lam-
mers kry. 
   “Kyk hier, ons lammers is vanjaar 
lekker sterk en die ooie kyk mooi na 
hulle. Dit maak húlle gelukkig, en laat 
mý as skaapboer breed glimlag.”

In die lammerkampe maak JC Voll-
graaff (links) van Molatek en die 
Overbergse jongboer, Dirk van Zyl, 
seker dat daar 45% van hulle eie 
gars, 45% Wolmeester en 10% sout 
in die voermengsel is, sodat alle 
ooie by die voerbakke uitkom. 
Foto: Jan Greyling

Meester l ik e  ooibes tuur :
Molatek Wolmeester maak wenwins 
vir wakker boere 
Medewerker: Jan Greyling

Met Wolmeester is Hansiesrivier 
in die Overberg se Dohne Merino-
ooie oomblikke na die lam se ge-
boorte gereed om genoeg melk aan 
dorstige lammers te voorsien.  Foto: 
Jan Greyling

In Hansiesrivier se lammerkampe 
versorg lakterende ooie hulle meer-
linge ten beste wanneer hulle sowat 
՚n maand voor lamtyd Molatek 
Wolmeester-voermengsel begin ge-
bruik. Foto: Jan Greyling

biesmelk- en melkproduksie.
   “Dit verhoog die kans op lammers se 
oorlewing en volhoubare winsgewend-
heid deur verbeterde massatoename 
vir verhoogde vleisinkomste. Wol-
meester verskaf die regte gehalte 
proteïene vir verbeterde wolgroei en 
verhoogde wins.”
   JC sê ooie wat Wolmeester gebruik 
se herbesetting is baie goed en hulle 
kanse op nog meer meerlinge is beter. 
   Dirk sê hulle ooie se lamproduk-
sie is bietjie geknou tydens die droër 
maande. “Ondanks die koue fronte help 
ons winterreëns vir weiding en ՚n goeie 
lamseisoen. Ek is in my noppies!”
   “Ons begin ՚n maand voor lamtyd 
met die Wolmeester-voermengsel, 
regdeur lamtyd, tot so maand nadat 
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Eerste voorblad
60 000 eksemplare van ProAgri: Die 
tydskrif met nuttige inligting vir 
die boer, is aanvanklik gedruk en 
met ’n unieke verspreidingsnetwerk 
in elke boer se posbus geplaas. Daar-
die dae het elke boer elke week sy 
pos gaan uithaal, want slakkepos was 
die manier van kommunikasie. Die 
poskantoortannies op elke dorp het 
geweet wie is die boere en gesorg 
dat elke boer sy ProAgri kry. 
    Tot vandag toe is dit nog een van 
die maniere waarop boere in die 
verafgeleë gebiede hulle ProAgri’s 

’n Mens wat 25 jaar oud is, is maar 
pas deur grootword met sy doeke-, 

kruip-, speel-, emosionele en hormoon-
fase, en sien nog met sterre in die oë 
uit na ’n blink toekoms wat voorlê. Dis 
troutyd, ’n loopbaan (of twee!) wat wag, 
kinders, huise, karre, vakansies, nog ’n 
kwalifikasie of twee en daardie een groot 

droom van ’n huisie by die see, ’n plasie in 
die bosse, ‘n reis om die wêreld, ’n ontdek-
king wat mense se lewe kan verander, ’n 
boek wat oor honderd jaar nog gelees 
gaan word, of dalk ’n sakeryk waardeur 
miljoene vloei! 
    ’n Onderneming wat 25 jaar in Suid-Afri-
ka bestaan, is al ’n hardebaard wat ’n hele 

Dr Francois Rall en sy vrou, Ester
Vir ProAgri se stigter en eerste eienaar, die landbou-
ekonoom en deeltydse beesboer, dr Francois Rall, was 
die droom om nuus oor landboutegnologie by elke 
boer uit te kry, sodat boere kan sien watter opsies 
beskikbaar is en beter kan boer. 
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ProAgriSó groei ons

politieke en kulturele omwenteling oorleef 
het, maar dit is nie waaroor ons storie gaan 
nie. 
  
 “Alles begin met ’n droom,” sê 
Nick Serfontein, Landbouskrywers 
SA se Boer van die Jaar.

kry, maar daar het nou vele 
ander maniere bygekom. 

In 2020 is dit nog steeds ons 
droom om nuus oor tegnolo-
gie by boere te besorg, en 
moderne kommunikasieteg-
nologie plaas die droom al 
hoe meer binne ons bereik.
    Maar om terug te keer na 
’n maatskappy wat 25 jaar 
oud is … 
    So ’n onderneming moes 
aanpas by ’n nuwe wêreld 
van elektroniese tegnologie 
waarvan die pas daagliks 
versnel!
    In 1994 het persoonlike 
rekenaars net begin bekos-
tigbaar raak en jy was ’n 
voorperd met ’n 486 met ’n 
66 MHz verwerker, 8 mega-
grepe RAM en ’n 320-mega-
grepe hardeskyf vir omtrent 
$4 000. Jy kon darem ’n 
dollar koop vir R3,40 in plaas 
van vandag se R17+, so dit 
het gehelp!
    In Amerika het nog net 
10% van die bevolking Inter-
net gebruik en in Suid-Afrika 
is die eerste .co.za-domein 
net twee jaar tevore 
geregistreer. Telefoonlyne en 
modems wat gekoppel moes 
word, was die poort na die 
wêreld van e-posse.
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25
In 1996 het ProAgri 
biotegnologie aan boere 
bekend gestel en 
verduidelik wat bedoel 
word met genetiese 
manipulasie.

Trekkers was vierkantig en 
funksioneel met handratte, 
en luggeveerde sitplekke was 
nie die norm nie. ’n Werktuig 
wat 8 rye wyd gewerk het, is 
gesien as WYD en ’n trek-
ker van meer as 200 kW is 
beskou as groot en sterk.

Vandag is trekkers van ver 
oor die 400 kW, selfs 500 
kW, wat hulle self bestuur 
nie meer vreemd nie en 
daar is planters wat 36 
rye op een slag plant met 
elektriese uitmeting en 
presisiebeheer van wisse-
lende kunsmisplasing, PER 
VIERKANTE METER!

Vandag begin boere eers 
ernstig aandag gee aan 
die energie-oplossing!

Deesdae doen ons verslag 
oor spilpunte, arbeids-
bestuursprogramme, 
spuite en trekkers wat van ’n 
selfoon af beheer kan word 
met behulp van 
satelliet- en hommeltuig-
inligting. 

ProAgri
Tweerigtingradio's is gesien 
as kommunikasie-tegnologie, 
maar in 1995 het ProAgri die 
Internet aan boere bekend 
gestel.

Toe                                       en nou....

In 1995 was ProAgri al ’n 
voorloper in die 
bevordering van 
hernubare energie en 
sonkrag is aangebied 
as oplossing.

Deesdae staan slim saad-
kultivars die boer getrou by 
in sy ewige oorlog teen peste, 
plae en onkruid ... selfs in ’n 
groot mate teen droogtes.
Boere kan kies tussen 
konvensionele saad en 
stapelgeentegnologie.
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Nog ’n groot skok en hartseer oomblik in 
die bestaan van ProAgri was die afsterwe 
van Stefan twee jaar gelede. Ons mis 
hom.
    In ProAgri se 25 jaar het plase al hoe 
groter geword en kommersiële boere 
al hoe minder, en die tydskrif se oplaag 
is in 2011, kort na die aanstelling van 
Annemarie Bremner (Joubert) as redak-
teur, van 60 000 na 40 000 verminder. 
    Daar is een persoon wat van die 
eerste uitgawe in November 1994 tot 
vandag nog ’n groot rol speel in die 
gehalte van ProAgri se beriggewing oor 
tegnologie en keurige Afrikaanse (en 

Die aanlynverspreiding van ProAgri 
neem ook elke maand toe met 141 000 
intekenare wat tans ons nuusbriewe 
en uitgawes elektronies ontvang of die 
WhatsApp-weergawe lees. 

Van die begin af is ProAgri as ’n 
familie-onderneming bedryf met 

dr Francois se vrou, Ester, die kinders, 
Coenraad, Pieter, Adriaan en Suzanne, 
en later hulle vriende en aanhangsels 
wat betrek is. ’n Groot hartseerdag in 
die geskiedenis van ProAgri was die af-
sterwe van dr Francois in ’n motoronge-
luk in 1999.
    Pieter het in sy universiteitsjare die 
bestuur van die tydskrif oorgeneem. 
Onder sy bestuur het ProAgri hande 
gevat met AgriTrader, die breinkind 
van Stefan van Wyk, ’n bekende in die 
veebedryf. Die tydskrif is van twee kante 
af gelees, met AgriTrader wat vir ’n paar 
jaar sy eie voorblad gehad het.

    ’n Jaar gelede het ProAgri geboorte 
gegee aan www.agri4all.com, wat as 
aanlyn-koop-en-verkoop-forum besig is 
om Afrika in te vaar. Met al ons aanlyn-
netwerke en sosiale media word tot 
3-miljoen mense nou elke maand bereik!
    Hou ook die ruimte dop vir ons uit-
breiding na televisie en YouTube. 
    Net soos 25 jaar gelede, bly ons 
beleid dat boere gratis toegang tot 
inligting moet hê. Ons sê groot dankie 
aan die landboumaatskappye wat al 
soveel jaar die pad saam met ons loop, 
asook die nuwe adverteerders wat die 
geleenthede aangryp om regstreeks met 
boere te praat.  

Geniet die fees van tegnologie in 
hierdie uitgawe!

Engelse) taalgebruik. Die meeste mense 
ken Buks Barnard as Dom Boer, ’n skry-
wersnaam waaronder hy sy skryfsels 
kwytraak. (Hy sê die ander boere wat hy 
ken is almal slim.)
    Hoewel die drukoplaag van ProAgri 
in Suid-Afrika tans 40 000 is, word daar 
wel elke maand 65 000 ProAgri’s gedruk, 
want daar is nou ook ’n ProAgri 
Zambia (10 000 eksemplare) en ’n 
ProAgri Botswana, Namibia, Zimbabwe 
(15 000 eksemplare).   
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'n Boer koop ’n spilpunt om die 
bestuur van sy boerdery te verge-

maklik, nie om homself met bykomende 
probleme op te saal nie. Daarom is die 
verskaffer van die spilpunt net so be-
langrik soos die spilpunt self.
 Talbert se spilpunt het 28 jaar ge-
lede, nog voor ProAgri se geboorte, op 
die plaas die lig gesien en is ontwerp vir 
Suid-Afrikaanse omstandighede. Hier 
is ’n paar goeie redes om ’n Talbert-
spilpunt te kies:

Spesiaal ontwerp
Van turf tot sand, van reuse mielie-
sirkels tot ’n lappie lusern vir die skape, 
Talbert se mense verstaan die boer 
se behoefte en sorg dat elke stelsel 
doelmatig ontwerp en opgerig word. 
Die doel is optimale gewasproduksie en 
wins. ’n Talbert-spilpunt word ontwerp 
vir maklike gebruik en jare se pro-
bleemvrye werking.

Net die beste materiaal
Talbert span die jongste tegnologie 
saam met net die beste materiaal in om 
te verseker dat hulle spilpunte doeltref-
fend werk. Alle staalkomponente word 
volgens streng SABS 763-standaarde 
met ’n warmdoopproses versink. Die 
pypwande is 3,5 mm. Swaardiens A-
raamstrukture verseker probleemvrye 
werkverrigting, ook in uiterste om-

standighede. Talbert vervaardig elke 
spilpunt in sy eie fabriek, wat die hoog-
ste gehaltestandaarde handhaaf. Dit 
verseker ook dat daar altyd onderdele 
en toebehore beskikbaar is.

Keer verstoppings
Sandvangers, ’n standaardbykomstig-
heid in al die oorhange, sorg dat die 
laaste spuitstukke nie verstop nie en 
maak skoonmaak maklik.

Spuit-by-nag
’n Sterk lig op die laaste toring maak dit 
moontlik om selfs in die nag, wanneer 
dit optimale besproeiingstyd is, te sien 
waar die spilpunt is en sy vordering dop 
te hou.

Toringseëls
Die unieke Talbert-seëls word van hoë 
gehalte rubber vervaardig en word 
heeltemal toegebou om hulle teen 
skadelike UV-strale te beskerm.

’n Stewige hartklop
Baie aandag word gegee aan die sterkte 
en stabiliteit van die sentrale toring as 
hartklop van die stelsel. Die weerbe-
stande beheerpaneel is ontwerp om die 
beheer van die stelsel maklik en veilig 
te maak. Ingeboude sensors skakel die 
spilpunt af as die waterdruk te laag is.
 Goedgekeurde swaardiens-ratkaste 

dryf Talbert-spilpunte aan. Sou daar 
iets buitegewoons gebeur dat ’n ratkas 
breek, is daar landwyd ’n volledige 
reeks onderdele en instaaneenhede 
beskikbaar.

Flinke landwye diens
’n Landwye handelaarsnetwerk onder-
steun Talbert-spilpunte om flinke, kun-
dige diens oral in die land te verseker. 
Jannie Steyl, stigter van Talbert, sê: 
“Net soos ons spilpunte aanhou loop op 
die plaas, loop ons ’n pad saam met die 
boer. Ons span streef daarna om enige 
spilpunt wat weens ’n probleem gaan 
staan, binne 24 uur weer aan die werk 
te kry.”

Talbert is die boer se watermaterTalbert is die boer se watermater

Vind meer uit oor Talbert se produkte; 
skakel Douw Steyl by 082-451-3754, 
Arno Steyl by 072-344-0683, die 
kantoor by 051-435-7778 of stuur ’n 
e-pos aan douw@talbert.co.za of 
arno@talbert.co.za. Loer ook op 
www.talbert.co.za.   

Douw, Jannie en Arno Steyl.
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’n Helder ligstraal in die boer se lewe 
is die doeltreffende, betroubare 

trekkers en werktuie wat Valtrac verskaf 
en rotsvas rugsteun met die flinkste 
diens wat reeds in boerderykringe as 
legendaries bekend staan.
 Valtrac het ’n trotse geskiedenis wat 
van ’n klein, eintlik onbedoelde, begin 
strek tot vandag waar dié familie-
onderneming een van die voorste 

verskaffers van trekkers 
en werktuie aan Suid-
Afrikaanse boere is.
 Niemand verstaan ’n 
boer se behoeftes en 
probleme beter as ’n 
boer nie. Wynn Dedwith, 
die stigter en eienaar 
van Valtrac, is immers 
self ’n boer en Valtrac 
het sy ontstaan te danke 
aan Wynn se soeke na 
geskikte trekkers vir sy 
melkboerdery 23 jaar 
gelede.
 “Sukkel” is vir Wynn ’n 
baie lelike woord wat hy 
so ver as moontlik uit sy 
woordeskat weer. Daar-
om het hy regoor die 
wêreld na die beste trek-
kers vir sy plaas gesoek 
en gesoek ... totdat hy 
by Volvo uitgekom het 
en vandaar by Valmet 
– die voorloper van die 
huidige voortreflike Finse 
Valtra-trekkers. Daar 
word ook Valtra-trekkers 

in Brasilië vervaardig en hierdie reeks 
word ook nou weer ingevoer.
 Wynn het nooit bedoel om ’n trekker- 
en werktuigverskaffer te word nie, maar 
deur ’n sameloop van omstandighede 
het daar ’n paar Valmet-trekkers wat 
verkoop moes word op sy plaas beland.
 Wynn sê met die eerste demon-
strasie het hy stilletjies gehoop die 
trekkers presteer nie soos belowe nie 

sodat hy uit die ding 
kon kom, maar net soos 
die Valtra-trekkers van 
vandag, het die Valmets 
almal se stoutste ver-
wagtinge oortref.
 Nou was daar geen 
omdraai nie – Suid-
Afrika se kieskeurigste 
boere wou Valmet hê 
en Wynn moes teen wil 
en dank die trekkers 
invoer, verskaf, en on-
derdele en diens lewer. 
Vir die doel is Valtrac 
tot stand gebring en ’n 
perseel in Parys gekoop, 
gerieflik naby aan Wynn 
se plaas.
 Die oorgang na die 
verskaffing van wen-
werktuie was ’n logiese, 
alhoewel onbeplande, 
stap. Dit het só gebeur:
 Wynn was in Brasilië 
om na die Valtra-trek-
kers wat daar vervaar-
dig word te kyk toe hy 

Vir meer inligting oor Valtra-trek-
kers en al die ander werktuie wat 
Valtra die boer bied, 
praat met Attie de Villiers by 
083-261-9863 or 056-817-8006, 
of stuur ’n e-pos aan 
attiedev@valtrac.co.za. 
Besoek ook www.valtrac.co.za.

op ’n plaas ’n boer sien wat sy eg se 
skottels vervang, maar nie die laers nie. 
Dit was vir hom baie vreemd en hy het 
navraag gedoen.
 Die antwoord? Die eg was ’n Tatu 
Marchesan en die laers wat in olie loop 
was een van die maatskappy se brein-
kinders. 
 Vandag verskaf Valtrac benewens 
Valtra-trekkers ’n wye reeks eersteklas 
landbouwerktuie aan tevrede boere 
regoor Suid-Afrika en lewer diens waar-
oor voorheen net gedroom kon word. 
 Wynn sê: “Ons is self boere en ons 
werk saam met ander boere en land-
bou-organisasies om haarfyn te bepaal 
wat boere nodig het en om dit vir hulle 
in die wêreldmark te gaan soek.”

Geenbewerking: Valtrac loop voor
Fyn waarneming is ook die oorsprong 
van Valtrac se toewyding aan geen-
bewerking. Wynn het gesien dat die 
grond van sy lande met aangeplante 
weiding waar daar net gesaai word en 
nie bewerk word nie, veel sagter en 
vrugbaarder is as die mielielande wat 
elke seisoen bewerk word.
 Hierdie waarneming het hom weer na 
Brasilië, die wêreldvoorloper in geen-
bewerking, geneem. Spruitend daaruit 
was Valtrac die eerste verskaffer van 
spesiale geenbewerkingplanters in Suid-
Afrika.
 Hierdie stap – en die groot aantal 
latere stappe wat Valtrac daarna in die 
rigting van geenbewerking gedoen het 
– getuig van Valtrac se verantwoorde-
likheid teenoor die omgewing en ook 
teenoor boere. Wynn sê: “Selfs in ’n 
moeilike seisoen kan ’n boer nie net 
insetkoste bespaar met geenbewerking 
nie; hy staan ook ’n beter kans om in 
die droogte ’n oes te kry.”
 Valtrac se legendariese diens aan 
boere word verseker deur hulle beleid 
om vir elke veertig nuwe trekkers wat 
hulle verkoop nog ’n tegniese span 
saam te stel. Dit verseker dat Valtrac-
boere boere is wat boer; nie sukkel nie.
 Valtrac loop ’n lang en mooi pad 
saam met Suid-Afrika se boere en is 
van plan om nog tot in die verre toe-
koms net die beste werktuie en net die 
beste diens aan ons boere te lewer.

Kyk wat bied Valtrac die boer:Kyk wat bied Valtrac die boer:
Net die beste werktuie en net die beste diens Net die beste werktuie en net die beste diens 

Wynn, Devin en Reece Dedwith ontvang in 1996 
die eerste Valmet-trekker, voorloper van die 
Valtra, wat in Suid-Afrika verkoop is. Die Valmet 
6400 werk nog elke dag pligsgetrou op die melk-
plaas.

van toeka...

24 jaar later, in Junie 2020, ontvang die Dedwith-
gesin die eerste Valtra BH194-trekker in Suid-Af-
rica. Voor is Wynn, Tacye, Emma, Devin, Reece en 
Bronwyn, en bo-op die trekker is Megan en Rory.

tot nou!





agterplaas ’n paar saadjies in die grond 
te druk. PlusNet het oor die jare al hoe 
meer navrae ontvang oor doen-dit-
self mini-tonnels. In 2015 het PlusNet 
gehoor gegee en goedkoop mini-tonnels 
begin vervaardig.
 PlusNet het steeds gesond gegroei 
en in 2017 het hulle deel van die Master 
Plastics-groep geword. 
 In 1995 het Geotex met agt perso-
neellede in ’n fabriek van 10 m x 30 m 
(300 m2) in Randfontein begin. Vandag 
is PlusNet steeds in Randfontein, maar 
die fabriek beslaan nou meer as 
8 000 m2 en het 300 personeellede.
  Die einde van PlusNet se nuutskep-
pinge is nog lank nie in sig nie en Piet 
glo dat onderdaklandbou onverpoosd 
sal groei. “Ons verwag dat meer sulke 
boerderye in die toekoms gaan op-
skiet en ons is gereed daarvoor. Ons 
span bestaan uit werknemers met jare 
ondervinding en nuwelinge word vinnig 
aangevuur in ons strewe na aanhou-
dende verbeteringe en nuutskeppings. 
Binnekort gaan ons ’n splinternuwe 
uitbreiding vir ons Deco+ reeks bekend-
stel,” sê hy.

Kontak André van Zyl by 
011-412-3954 of stuur ’n e-pos na
nets@plusnet.co.za, of besoek hulle 
webwerf by 
www.plusnetgeotex.co.za om meer 
oor hierdie vindingryke maatskappy 
se produkte uit te vind. 

Vrugteboorde en wingerde lyk netjies en produseer meer met PlusNet se skadunetbedekking.

PlusNet se mini-tonnels is baie 
gewild onder doen-dit-self gees-
driftiges.

Die plastiektekstielbedryf en landbou 
word nie maklik in dieselfde sin 

gebruik nie, maar hierdie twee sektore 
loop inderwaarheid hand aan hand. 
Boere sal nie ver kom sonder groente-
sakkies, skadunette, tonnelbedekking, 
nylontoue en baaltou- en nette nie. 
 PlusNet/Geotex is ’n sterk ankerpunt 
tussen hierdie twee bedrywe en vier 
vanjaar saam met ProAgri hulle 25ste 
verjaarsdag. Dit was 25 baie vrugbare 
en gebeurtenisryke jare. Sedert die 
stigting was Piet Buitendag, hoofbe-
stuurder, aan die stuur van sake. As 
gereedskapmaker met latere ondervin-
ding in die plastiektekstielbedryf was en 
is hy uitgeknip vir hierdie taak. 
 “Gedurende die eerste vyf jaar het 
ons as Geotex monofilament vervaardig 
vir skadunet en tou,” sê Piet. “Monafila-
ment is enkeldraadfilamente en is die 
grondstof wat gebruik word vir die weef 
van skadunet of die vleg van skitou.”
 Kort daarna het Piet die noodwendige 
volgende bul by die horings gepak en 
PlusNet is in 2000 gebore. Hierdie filiaal 
het hulle grondstowwe ingespan om 
eindverbruikersprodukte te vervaardig. 
“Dit was ’n natuurlike volgende stap vir 
ons maatskappy om die markgeleent-
hede te benut,” sê Piet.

Die PlusNet/Geotex-reeks word 
vandag in drie kategoriëe bemark:
Skadunet 
Die PlusNet Deco+ en Agri+ skadunet-
reekse word spesifiek vir die Afrika-son 

vervaardig. Hulle unieke voorsprong 
is dat hulle die produkte plaaslik van 
die begin af ontwikkel en vervaardig 
terwyl ander maatskappye nette van 
onbekende klimaatsomstandighede 
invoer. Die Deco+ reeks is spesifiek vir 
afdakke, braai- en parkeerruimtes, 
bomas en so meer ontwerp. Hulle ver-
wys hierna as die kommersiële reeks en 
dit is in 80% en 90% bedekking beskik-
baar. Die Agri+ reeks is vir landbou-
toepassings ontwikkel om skadudekking 
van tussen 20% en 40% te bied. 

Skitou
PlusNet se Bopha-skitou is alombekend 
onder boere en word vir enige vas-
woelwerk gebruik. Hierdie reeks is 
beskikbaar in ’n verskeidenheid kleure 
en diktes.
 Piet maak deurlopend planne om 
landbou nog beter met sy vakgebied 
te bevorder, maar hy kyk ook wyer. Vir 
boere wat self bou, het hy ook Geotex 
500 en Geotex 600 ontwikkel. Dit is ’n 
nuwe, tegnologies gevorderde vesel wat 
in plaas van versterkingsmaas in beton 
gebruik word. 
 PlusNet handel groot take net so 
maklik en graag soos kleintjies af. 
“Die grootste skadunet-projek wat ons 
aangepak het, was by Ambrosia in 
Hoedspruit, waar ons 1,2-miljoen 
vierkante meter se landbouskadunet vir 
hulle nethuise vervaardig het,” sê Piet.
 Soos dit Suid-Afrikaners betaam wil 
ons graag boer, al is dit net om in die 

PlusNet bied deurlopende PlusNet bied deurlopende 
nuutskeppings vir boerenuutskeppings vir boere

deur Du Preez de Villiers

Plusnet skrik nie vir groot take nie en het 
al meer as 1,2 miljoen m2 se skadunet vir 
een projek verskaf.
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“Ons verkoop nie net vurkhysers 
nie, ons voorsien oplossings en 

dienslewering,” sê Ralf Bangert, wat 
onlangs as besturende direkteur van 
Jungheinrich in Suid-Afrika aangestel is. 
Jungheinrich se spoggerige nuwe kan-
toor, vertoonlokaal en werkswinkel het 
pas geopen. Die kompleks is naby die 
lughawe in Kemptonpark langs die be-
sige Great North-pad en van alle kante 
af is die opvallende geel of turkoois 
Jungheinrich-masjiene duidelik sigbaar. 
 Ralf het 35 jaar gelede as tegni-
kus by Jungheinrich aangesluit en het 
ondervinding opgedoen in amper al die 
afdelings van die maatskappy. Die af-
gelope drie jaar het hy die span in Sjina 
gelei en van die begin van die jaar af is 
hy in Suid-Afrika.
 Hy is met ’n Suid-Afrikaanse vrou ge-
troud en hy meen hy gaan sommer gou 
vlot Afrikaans met hulle kinders kan 
praat. 
 Vir Suid-Afrikaanse boere het hy die 
hoogste agting en begrip, en deur sy 
toedoen is daar spesiale pakkette vir 
boere ontwikkel. 
 “Al is ons dienslewering hoe uit-
stekend, ’n boer wil nie altyd stad toe 
ry of iemand laat kom vir eenvoudige 
instandhouding of herstelwerk nie. Hulle 
wil dit sommer op die plaas doen en 
daarom sluit ons spesiale vurkhyser-
aanbieding aan boere alles in wat hulle 
nodig het om te sorg dat hulle vurkhy-
sers sonder sukkel aanhou werk,” sê 
Ralf. 
 Die Ameise-reeks vurkhysers, wat 
deel is van die spesiale pakkette, is 
regte werkesels sonder fieterjasies. 
Hulle ry blitsig vorentoe en agtertoe, 

draai op ’n tiekie, lig en verskuif ma-
teriaal en hou aan werk, presies soos 
’n kieskeurige boer van ’n vurkhyser 
verwag om te doen. 
 Jungheinrich het wêreldwyd die 
derde grootste markaandeel in die 
bedryf met 18 000 werkers in 40 lande. 
78 van hulle is in Suid-Afrika, waarvan 
die meeste tegnici is om te verseker dat 
Jungheinrich sy belofte van goeie diens 
gestand kan doen.
 Dit is dié goeie diens waaroor Jaco 
Coetzer van Mouton Citrus nie uitge-
praat kan raak nie. “Die standaard van 
hulle dienslewering en instandhouding 
is uitstekend. Dit is net so goed soos 
hulle vurkhysers self. Ek het in die mid-
del van die Covid-19-inperking skielik 
’n hele aantal masjiene nodig gehad en 
hulle het uit hulle pad gegaan om te 
help.”
 Hy vertel dat Jungheinrich se tegnici 
weekliks inspeksie kom doen om seker 
te maak elkeen van die 13 elektriese en 
11 dieselvurkhysers wat tans in en om 
die pakhuis diens doen, werk perfek en 
lyk goed.
 “Ons hoef nooit skaam te wees vir ’n 
Jungheinrich op die werf nie!”
 Die Jungheinrich-vloot gaan binne-
kort uitgebrei word met sleepmasjiene 
wat waentjies met grondstowwe tussen 
die pakhuise of lande kan vervoer.     
 Die elektroniese monitering van die 

Jungheinrich bied ook kort- en 
langtermyn huuropsies aan. 
Kontak Chrisna Willers by 
010-596-8460, 011-780-8229 of 
info@jungheinrich.co.za vir meer 
inligting. 

produktiwiteit van elke masjien is ook ’n 
volgende stap. 
 By Stellenpak-pakhuis by Simon-
dium beaam Braam Coetsee dat die pad 
saam met Jungheinrich ’n moeitevrye 
pad is. “Matthew Baizley van Junghein-
rich het eers kom kyk wat ons behoef-
tes is voordat hulle ’n voorstel gemaak 
het oor die toerusting wat ons benodig. 
Toe ons gevind het dat sekere van die 
ry-masjiene nie lekker in ons operasie 
pas nie, het hulle dit sonder enige ge-
sukkel kom omruil.”
 Braam-hulle gebruik litiumioon-
vurkhysers want hulle wil nooit sukkel 
met ’n masjien wat halfpad deur ’n skof 
onttrek moet word om te herlaai nie. Hy 
sê die lekker deel van die nuwe tegno-
logie is dat jy enige tyd ’n masjien wat 
nie werk nie, kan herlaai. Jy hoef nie te 
wag dat die battery leeg loop, soos met 
ouer tegnologie nie.
 “Jungheinrich se diens is uitstekend; 
hulle volg altyd op en hulle pryse is 
gunstig,” sê Braam. 
 By die nuwe werkswinkel word 
gebruikte Jungheinrich-masjiene 
reggemaak en opgekikker om aan ’n 
eenvormige internasionale standaard te 
voldoen met die nodige waarborge. Die 
gebruikte vurkhysers kan 20 tot 30% 
goedkoper wees, maar werk net soos 
nuut. 

Lig jou produksie met Lig jou produksie met 
Jungheinrich se hoë standaardeJungheinrich se hoë standaarde  

Ralf Bangert, besturende direkteur 
van Jungheinrich in Suid-Afrika, 
en Chrisna Willers, bemarkingsbe-
stuurder, sê hulle hou spesiaal vir 
boere die Ameise-masjien met sy eie 
instandhoudingspakket gereed.

Jungheinrich is ’n familie-onderne-
ming wat 56 jaar gelede in Duits-
land die eerste lig gesien het, en as 
jy ’n vurkhyser by hulle koop word 
jy deel van die familie.
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Landbou is ’n noodsaaklike sektor 
vir enige samelewing en alle ander 

bedrywe is van suksesvolle landbou af-
hanklik. Maar ongelukkig is landbou ook 
die sektor wat aan die meeste risiko’s 
blootgestel is en die huidige COVID-19 
plaas nog meer druk daarop. Boonop 
is daar geen sigbare staatsubsidies of 
verligtingskemas om hierdie sektor te 
ondersteun nie.
    Al word landbou soos ’n weeskind 
behandel, verskaf die bedryf werkge-
leenthede aan meer as 5% van die land 
se arbeidsmag en dra regstreeks 4% tot 
die nasionale BBP by, waarsonder talle 
ander bedrywe nie suksesvol sou kon 
bestaan nie. 

Werklikhede
Impac Cropsure se mense is deeglik 
bewus van die verskeidenheid mark- en 
produksierisiko’s waaraan boere bloot-
gestel is. Wisselvalligheid in die bedryf 
is die gevolg van ’n verskeidenheid fak-
tore soos weersomstandighede, insek-
besmettings, gewassiektes, bergings-
probleme en vervoerrisiko’s. 
    Hierdie faktore kan opbrengs 
benadeel en geldelike verliese veroor-
saak, en veral klein tot medium 
boerderye vind dit moeilik om na so ’n 
ernstige gebeurtenis te herstel. Impac 
Cropsure bied ook vir hierdie boere ’n 
oplossing.
    Baie boere versprei risiko’s deur 
met verskeie gewasse of diere te boer, 
minder waterintensiewe produkte te 
kweek, droogte- en siektebestande 
gewasse te plant en beter bewer-
kingspraktyke te volg, maar dit skakel 
nie die risiko’s heeltemal uit nie. 
Boonop bied tradisionele risikobestuur 
’n beperkte vermoë om katastrofes 
soos streeksdroogtes of oorstromings 
suksesvol te bestuur – en dit bo en 
behalwe onvoorsiene risiko’s soos 
COVID-19.

Die probleem
Bogenoemde terugslae sit ’n ketting-
reaksie aan die gang wat verder as die 
boer en sy boerdery strek. Dit lei tot 
wanbetalings op lenings, onbetaalde 
rekeninge, afleggings, ’n skaarste aan 
en prysstygings van landbouprodukte, 

’n daling in die omset en inkomste van 
insetverskaffers en ’n ontwrigting van 
die hele waardeketting.
    Suid-Afrika se regering bied nie, soos 
ontwikkelde lande, noemenswaardige 
steun aan die landbousektor nie. Dit 
maak tradisionele gewasversekering 
duur en die inherente tekortkominge 
van tradisionele versekeringsprodukte 
het boere die afgelope dekade genoop 
om groot skuld aan te gaan. Dit het 
verminderde of beperkte insetfinansie-
ring vir boere tot gevolg gehad.
 Vir opkomende boere is insetfinan-
siering nog ’n groter probleem.

Die oplossing
Vernuwende strategieë en oplossings 
deur versekeraars wat saam met boere 
werk is die antwoord vir risikovermin-
dering wat voorsiening maak vir die 
spesifieke boerdery en streek waarin 
hulle boere bedien.
 Impac Cropsure se bestaansrede is 
om die volhoubaarheid van boerderye, 
nywerhede en die breër ekonomie te 
beskerm. Daarom glo Impac dat oplos-
sings met groter noukeurigheid oor-
weeg en verbeter moet word om die 
gapings in konvensionele risikobestuur 
te vul – en dat dit onmiddellik gedoen 
moet word.
 Goeie nuus vir boere is Impac se 
Gewaarborgde Inkomstegebaseerde 
Oesversekeringsproduk wat deur Bryte 
Versekering onderskryf word. Inkom-
stegebaseerde versekering kan bydra 
tot laer versekeringskoste. 
 Die nuwe produk help om baie van 
die tradisionele produkte se inherente 
tekortkominge wat landbouversekering 
geteister het, uit te skakel:
• Tradisionele produkte met multi-risiko 

sluit altyd haelversekering uit, wat 
die boer genoodsaak het om ekstra 
haelversekering teen ’n bykomende 
koste uit te neem.

• Tradisionele produkte met multi-
risiko het die boere op ’n opbrengs-
basis gedek, maar nie as die prys 
van produkte in duie stort nie, wat 
die boer genoodsaak het om die 
prysaspek deur die beursverhandelde 
termynmark te beskerm.

• Die tradisionele produk beperk ook 

Kontak Impac Cropsure by  
012-010-0697 of jou makelaar 
vir meer inligting. Besoek ook 
www.impaccropsure.co.za.

die maksimum gewaarborgde dek-
king op ’n gewas tot 65% van die 
versekerbare waarde, terwyl die om-
setproduk dekking van tot 80% kan 
bied.

    Inkomstegebaseerde versekeringdek-
king oorkom dus baie van die uitda-
gings wat die landbouversekeringsmark 
geteister het.
 Impac Cropsure Gewaarborgde 
Inkomstegebaseerde Oesversekering 
bied multi-dekking, wat haelversekering 
insluit. Dit is gegrond op die gewaar-
borgde inkomste en verseker die boer 
teen randwaarde per hektaar, wat die 
boer se vermoë om wins te maak en 
toegang tot finansiering vir daardie 
seisoen te verkry, beskerm. Die produk 
kan die boer ook vir tot 80% van die 
versekerbare waarde van ’n gewas 
verseker.

Waarom is die inkomsteproduk so 
’n omwenteling in die Suid-Afri-
kaanse landboumark?
Sonder toegang tot insetfinansiering 
kan meer as 80% van die boere nie 
hulle gewasse plant of voldoende 
boerderypraktyke toepas nie.
 ’n Versekeringspolis met multi-risiko 
is een van die belangrikste borg- of 
aanvullende instrumente wat finansiële 
instellings vereis om krediet aan boere 
te verleen. Selfs insetverskaffers soos 
saad- en kunsmishandelaars dring nou 
aan op behoorlike versekeringsdekking 
voordat voorraad op krediet gelewer 
word. Impac Cropsure se Gewaarborgde 
Inkomstegebaseerde Oesversekering 
voldoen aan hierdie vereistes.
 Impac streef daarna en is in ’n goeie 
posisie om tot almal se voordeel beter 
samewerking tussen onderskywers, 
gewasmakelaars, bankinstellings, die 
boerderygemeenskap en die regering 
te bewerkstellig – veral in die buitenge-
wone omstandighede waarin ons ons 
tans bevind.

Impac CropsureImpac Cropsure  verseker volhoubare verseker volhoubare 
boerdery tot almal se voordeelboerdery tot almal se voordeel
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Vinnige feite oorVinnige feite oor ProAgri
Nov/Des 1994 sien die eerste ProAgri die lig

www.proagri.co.za was die eerste Afrikaanse landbouwebwerf waarop al die artikels in die 

2018 is die jaar waarin ons begin het om al die Afrikaanse artikels op die webwerf ook in Engels te vertaal

10 500 000 is die totale aantal eksemplare van ProAgri wat versprei is

650 000 000+ bladsye is volgemaak 

1 070 000 kg papier is daarvoor gebruik

132 300 km is hoe ver die bladsye langs mekaar sal strek: drie maal om die aarde

17 000 is die gemiddelde aantal woorde per uitgawe

178,5-miljard woorde se stories is in die wêreld uitgestuur

58 252 000 e-pos-nuusbriewe is oor die afgelope agt jaar uitgestuur

5 lande kry nou elke maand gedrukte uitgawes van ProAgri

8 lande gaan binnekort bereik word, ook met televisie-uitsendings en YouTube-video's

2015 is die jaar waarin ProAgri Zambia die lig gesien het

2018 is die jaar waarin www.agri4all.com sy buiging gemaak het

2019 is die jaar waarin ProAgri Botswana, Namibia, Zimbabwe gebore is

5 000 000+ mense word nou elke maand deur al ProAgri se platforms bereik

R0 is hoeveel dit vir boere kos om inligting deur ProAgri / Agri4all te kry!

tydskrif ook elektronies gepubliseer is
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Baie vervoeroperateurs is 
huiwerig om nuwe trokke 

te koop as gevolg van die 
onseker sake-omgewing. 
Gelukkig kan boere en ver-
voeroperateurs in die land-
bou-omgewing seker wees 
dat Scania Suid-Afrika altyd 
buigsame planne maak om 
uitdagings die hoof te bied. 
 “Dit is in dié tyd dat die 
verbeterde doeltreffendheid 
van ons New Generation-
trokmodelle sorg vir lewens-
belangrike kostebesparing,” 
sê Mark Erasmus, hoofbe-
stuurder: Verkope. 
 “Met verbeterde aërodina-
mika, nuwe kragbronkonsepte 
en intelligente steunstelsels, 
soos eco-roll en active predic-
tion maak die nuwe geslag 
Scania’s korte mette van 
brandstofbesparing,” sê Mark. 
 Aansluitbaarheid (con-
nectivity) is ook ’n waarde-
volle instrument om koste 
te besnoei. “Ons gekoppelde 
dienste voorsien alles – van 
Scania se vlootbestuurstelsel 
tot ons afstandsbeheerde 
diagnostiese diens en oplei-
ding vir bestuurders. Ons 
stelsels is uniek ten opsigte 
van gebruiksgemak en word 
gevolglik meer dikwels 
gebruik. Dit help ons ook 
om ons gebruikers te ver-
staan en te help om oor die 
langtermyn koste te bespaar,” 
verduidelik Mark. 
 Gekoppelde tegnologie 
word gebruik om ’n totale 
vloot te bestuur, wat lei tot 
maksimum bedryfstyd en 
produktiwiteit. Scania stel 
ook nuwe standaarde ten 
opsigte van onderhouds-
planne deur gebruik te maak 
van operasionele faktore 
en voertuigspesifikasies om 
voortdurend ’n opgedateerde 
en buigsame onderhoudsplan 
aan te bied om staantyd te 
minimaliseer. 
 “Faktore soos topografie, 
brandstofgehalte en stop-
ry-frekwensie beïnvloed die 
onderhoud wat nodig is,” sê 
Mark. 
 Deur die verskillende mo-
dules in die onderhoudsplan 
voortdurend te optimiseer, 
soos lugfilters en ratkaste, 
maak Scania seker dat staan-
tyd beplan word en net ge-
beur wanneer dit noodsaaklik 
is. 
 Tydsberekening en diens-
inhoud word vir elke spesi-
fieke geval bereken gegrond 

op faktore soos die koste van onderdele 
en arbeid. Selfs wanneer dinge nie vol-
gens plan verloop nie, voorsien Scania 
sy operateurs van ’n volledige steun-
stelsel wat ontwerp is om staantyd te 
beperk en om ’n voertuig op die pad te 
hou. 
 Scania Assistance is ’n noodsaaklike 
steundiens wat 24/7/365 beskikbaar is. 
“Ons begryp dat elkeen van jou trokke 
vir jou moet werk om te verseker dat jy 
wins kan maak,” sê Mark. “Alles rondom 
ons naverkopediens is presies beplan 
om teen ’n minimum koste daaraan te 
voldoen.” 
 Om hierdie kostedoeltreffendheid 
beskikbaar te maak vir ondernemings 
wat kan baat vind by kostebesparing, 
maar wat nie kans sien vir groot kapi-
taaluitgawes in moeilike tye soos tans 
nie, het Scania Suid-Afrika nogmaals 
besin oor optimale finansieringsbeweeg-
likheid. 
 “Ons verstaan ons rol as voorsieners 
van toerusting en die waardeketting wat 
ons moet kan bied om ons toerusting 
toepaslik te hou te midde van ’n taai 
ekonomie,” verduidelik Nomonde Kweyi, 
bemarkingsdirekteur van Scania Suid-
Afrika. 
 “Om dit te kan doen, het ons finan-
siële planne ontwerp wat die bedryf-
standaard ver vooruit is en wat kliënte 
in staat stel om ons wêreldklastegnolo-
gie en -prestasie te benut, gerugsteun 
deur ons uitgebreide waarborg- en dek-
kingsplan, en om tegelyk voordeel te 
trek uit ons finansieel buigsame terug-
betaalskemas.” 
 Scania se nuwe allesinsluitende 
maandelikse paaiement omvat on-
derhoud, herstelwerk, versekering en 
ekstras, met die opsie om op te gradeer 
of om ná 36 maande te koop. “Dit bied 
aan operateurs ’n bondelaanbod wat die 
noodsaaklike items dek teen ’n onoor-
trefbare maandpaaiement,” verduidelik 
Nomonde. “Dit gaan vir Scania daaroor 
om sy kliënte te onderskraag.” 
 “Om ondernemings lewensvatbaar 
te hou, moet ons seker maak dat hulle 
toegang het tot die jongste tegnologie, 
beste prestasie en die mees kostedoel-
treffende naverkoopdiens. Om hulle 
egter binne daardie waardeketting te 
kon kry, moes ons bekostigbaarheid 
vooropstel,” sê Nomonde. “Scania Suid-
Afrika is gereed om die rol te speel as 
die spil wat verseker dat sake-onderne-
mings die beste gehalte toerusting en 
steun het om met vertroue te herstel en 
floreer, nie net oor die korttermyn nie, 
maar ook in die jare wat voorlê.” 

Vir meer inligting oor Scania New 
Generation-trokke en finansiële 
aanbiedinge, kontak jou naaste 
Scania-handelaar of besoek 
https://www.Scania.com/za/en. 

Vernuwe en 
bestuur jou 
vragmotor-
vloot maklik

Scania is al die pad saam met jou:

Foto verskaf:



Hoë standaarde van diens en be- 
skerming van boere se belange – dit 

is die Landbouprodukte-agenteraad 
(Agricultural Produce Agents Council of 
APAC) se roeping en taak. 
 APAC is ’n statutêre liggaam wat 
deur Wet 12 van 1992, die Landbou-
produkte-agentewet, tot stand gebring 
is met die doel om al die agente in 
Suid-Afrika te reguleer.
 Francois Knowles, registrateur van 
APAC, sê: “Al die agente en agent-
skappe van varsprodukte, lewendehawe 
en uitvoere moet by APAC geregistreer 
word en almal moet die aanlynopleiding 
op ons webwerf doen. Die standaard is 
hoog en die vereiste slaagpersentasie is 
75%.”
 Agente verkoop namens die boer sy 
vee of varsprodukte. Die agent woon 

byvoorbeeld veilings by en tree namens 
die boer op. Die agent sorg ook dat hy 
deurentyd op hoogte van heersende 
pryse bly.
 Francois is ook verantwoordelik vir 
disiplinêre aksie teen agentskappe wat 
oortree en vir die administrasie van 
’n getrouheidswaarborgfonds waaruit 
boere vir verliese te wyte aan oortre-
dende varsprodukagente vergoed word. 
 Die totale bedryf is baie groot. “Daar 
is R18-miljard se verhandelings by 
varsproduktemarkte in SA, R81-miljard 
se lewendehawe word verkoop en R41- 
miljard word verdien deur uitvoere per 
jaar,” sê Francois. 
 Die jongste nuus is dat APAC besig 
is om aan die opdatering van die wet 
te werk. Daar is ook in Januarie van-
jaar nuwe reëls in werking gestel vir 
lewendehawe, in Mei vir uitvoer, en 
varsprodukterëels word tans hersien. 
 “Ons is ook besig met Covid-19-
protokolregulasies.”
 APAC het saam met die minister van 
Landbou gewerk om vroeër vanjaar  
weer veeveilings oop te maak. Daar 
is bepaal dat slegs vee-agente wat by 
APAC geregistreer is veilings sal kan 
hou. 

Kontak Francois Knowles by 
francois@apacouncil.co.za of 
011-894-3680 vir meer inligting 
oor APAC, of besoek hulle webwerf 
by: https://www.apacweb.org.za.   

Die gasheer van die veiling en die 
eienaar van die veilingsplek moet:
• Minstens 48 uur voor die veiling al die 

besoekers aan die veiling skriftelik 
inlig van die Covid-19-maatreëls wat 
gevolg moet word;

• Vertoonborde met inligting oor die 
risiko’s van Covid-19 aanbring;

• Voor en gedurende die veiling in-
speksies doen om te verseker dat 
besoekers aan die veiling die veilig-
heidsmaatreëls volg;

• Verseker dat daar nie meer as 50 
mense, uitgesluit werkers, by die 

 veiling is nie;
• Boekhou van die ID-nommers, woon-

adresse en telefoonnommers van al 
die besoekers, sowel as die werkers;

• Verseker dat fisiese afstand van 
 1,5 m tussen alle mense gehandhaaf 

word; en
• Verseker dat alle werknemers en 

bywoners die gesondheidsprotokolle 
nakom.
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deur Benine Ackermann

Boere se belange is veilig Boere se belange is veilig 
in APAC se handein APAC se hande
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Marilyn Hofmeister : Tel: +27  21-903-0612 | Sel: +27 72-896-6801| Val Harker: 082-518-2300 
E-pos:  Marilyn@tms.za.net   |    Web:  www.farmcostingsolutions.co.za

• Inklok van werkers in die boord
• Bespaar op reistyd
• Werkafwesigheid en laatheid word behoorlik bestuur
• Vermeerder produktiwiteit met stukwerk
• Vervang handinvoer van data in die boord  
• Data word outomaties met elektroniese lesers afgelaai en verwerk
• Akkurate intydse inligting op ’n daaglikse basis
• Data word akkuraat na betaalstate oorgedra
• Geen handinvoer van data
• Bestuursinligting vir arbeidskoste per plaas, vrugtesoort, boord, blok, 
   kultivar, variëteit en aktiwiteit
• Stelsel betaal vir homself binne een seisoen

Baie koöperatiewe plase gebruik die FCS-stelsel om hulle arbeidsmag te bestuur

HOE OM DIE VERHOGING IN MINIMUMLOON TE BESTUUR

Kontak Farm Costing Solutions:

• +27(0)21-903-0612

• +27(0)72-896-6801

• +27(0)82-518-2300

• info@tms.za.net

Op ’n plaas word kunsmis, saad, die-
sel, elektrisiteit en opbrengs nou-

keurig gemeet of geweeg om koste te 
bestuur en inkomste te bepaal. Waarom 
nie ook arbeid nie?
 Arbeid is een van die grootste uit-
gawes op die plaas en dit het noodsaak-
lik geword dat boere die produktiwiteit 
van hulle werkers moet meet en tred 
hou met arbeidsverwante uitgawes. Dit 
beteken boere het ’n stelsel nodig wat 
die produktiwiteit van die arbeidsmag 
akkuraat kan bepaal. 
 Farm Costing Solutions (FCS) bied 
reeds aan vele plase ’n volledige stelsel 
wat hulle voltyds of met oestyd kan 
inspan om die werkstyd en koste van 
hulle permanente of seisoenwerkers te 
moniteer en produktiwiteit te verhoog. 

 Elke werker het sy eie elektroniese 
veegkaartjie (portable tag). Elke keer 
as ’n werker ’n sak geplukte vrugte, 
groente of neute aflaai en weeg, word 
daardie hoeveelheid teen sy naam 
aangeteken. Al hierdie inligting kan via 
’n sellulêre netwerk, op voorafbepaalde 
tye, na ’n sentrale databasis gestuur 
word. Inligting word deur die loop van 
die dag beskikbaar gestel, sodat ’n toe-
sighouer dadelik kan sien of ’n persoon 
presteer of nie. 
 Die stelsel bereken outomaties elke 
werker se loon gegrond op die werk wat 
hy gelewer het. Die werker se produkti-
witeit word tot op die minuut gemeet en 
dus kan die koste onmiddellik getoon en 
ontleed word.
 Indien ’n werker nie na wense pre-
steer nie, kan dit dadelik hanteer word 
en onkostes word onmiddellik besnoei. 
Almal kan redelik maklik geleer word 
hoe om die FCS-stelsel te gebruik. 
 FCS se stelsel is plooibaar en pas by 
die kliënt se behoeftes aan – die kliënt 
hoef nie by die stelsel aan te pas nie. 
FCS kan gebruik word om ’n verskei-
denheid arbeidsverwante inligting vas 
te lê. Dit sluit in:

• Tyd en bywoning
• Stukwerk en produktiwiteit

Farm Costing Solutions:
Meet en bestuur jou arbeid

• Taak-kosteberekening 
• Onproduktiewe tyd

Die stelsel het ’n koppelvlak (interface) 
met die dinamiese Crest-lonestelsel 
(wat spesifiek vir die landbou geskryf 
is) maar wat ook met met verskeie an-
der lone-stelsels geïntegreer kan word.  
 Etlike nuttige verslae is uit die stelsel 
beskikbaar, soos afwesigheid, laatkom, 
korttyd, oortyd, daaglikse en weeklikse 
ure. Onkostes kan dan ook per gewas, 
boord of veld ontleed word om wins-
gewendheid te bepaal.

Farm Costig Solutions plaas jou 
bestuur in die palm van jou hand.

Die Du Toit-groep is een van die vele 
boerdery-ondernemings wat reeds 
FCS se bestuursoplossings gebruik.
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Geskryf deur Carin Nortjé van 
Algar IND BK. Kontak haar by 082-
324-6256 of algar@algar.co.za, of 
besoek www.algar.co.za.
https://web.facebook.com/Algar-
Veetoerusting

Vee is belangrik vir Algar

 

 

 

 

 

Veehanteringtoerusting 
Livestock Handling 
Equipment 

Algar se HD Nek-en-Lyfklamp kan ook 
volledig bestel word met versekervang-
hek voor en KI-toegangshekke met ՚n 
skuifhek agter. Jy kan ook kies of jy jou 
werkingshefbome links of regs van die 
klamp wil hê.

Bulle is ՚n groot uitdaging om vas te 
hou, en die gemaklike hantering van 
die pragtige Simbra met sy stewige 
nek getuig van Algar se doeltreffende 
toerusting. Loer gerus na die Algar 
Lyfklamp in aksie deur die skakel in 
jou aanlynblaaier te tik: https://www.
youtube.com/watch?v=csPczXyRS6U.

Algar Veehantering vind vreugde 
daarin wanneer boere gemaklik 

met hulle vee kan werk. 
   Carin Nortjé van Algar sê: “Vinnige, 
doeltreffende hantering van diere is 
waarop ons produk fokus, met klem 
op die veiligheid van die boer en sy 
diere.” 
   Algar neem deel aan die virtuele 
NAMPO 2020 met die oogmerk om 
hulle unieke produkontwikkeling na 
die veebedryf te neem. Van die items 
waarna veeboere kan uitsien, is Algar 
se verstelbare drukgange, invoerfuike, 

In die video kan jy ook sien hoe jy volle 
toegang tot die bees se lyf het, sonder 
versperring. Algar Lyfklamp het nie 
minder nie as 11 toegangshekke van 
die sykante af om jou dier se lyf op 
enige plek te kan bykom, insluitend ՚n 
vollengte nooduitgang. Bereik ՚n bees 
se pote, maag, rug, voorkwart, nek, 
boud, spene en stert met gemak. Daar 
is selfs ՚n middelbalk wat verwyder kan 
word, soos in die foto, om op net die 
regte plek ՚n brandmerk aan te bring. 
By Algar word aan alles gedink om die 
boer se veeboerdery gemaklik en so 
gerieflik as moontlik te maak. 

hekke, klampe en kratte; die beste wat 
in Suid-Afrika vervaardig word. 
   “Ons patente is goed deurdink en 
prakties, uniek ontwikkel en beproef,” 
sê Carin. Algar ken die behoeftes van 
die veeboer. Gehalte toerusting en na-
verkopediens moet vir die boer tyd en 
geld bespaar. 
   Kom loer gerus digitaal in by Algar 
Veehantering tydens NAMPO van 9 tot 
12 September 2020. “Hier gaan ons 
julle verras met ՚n paar nuwe byvoe-
gings op jou huidige toerusting en selfs 
ietsie wat jy nog nooit gesien het nie!”
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Kontak Prima Engineering by 082-452 
0863 of stuur ’n e-pos aan 
primaeng@mweb.co.za.
Loer ook gerus in by hulle facebook-
blad vir produk inligting.
 

Prima Engineering vervaardig al vir 
meer as twee dekades boorgat- 

toerusting wat presies aan boere se 
behoeftes voldoen. Hulle spesialiseer in 
unieke boorgatsilinders en vlotterkleppe 
wat gefokus is om doeltreffendheid en 
langer leeftyd te verseker.
 Hans Carstens werk oor die jare baie 
nou saam met boere om tekortkominge 
aan konvensionele boorgatsilinders te 
oorbrug, en op grond daarvan het hy 
die unieke Supermax boorgatsilinders 
ontwikkel. Wat hierdie silinders uniek 
maak, is dat dit die forskop (force 
head) uitskakel om water hoër en ver-
der te neem en ook om die windpomp-
kop te beskerm en sodoende onderhoud 
te verminder.
 Supermax-boorgatsilinders is in vier 
verskillende groottes beskikbaar na 
gelang van die waterleweringsbehoef-
tes. Die groottes wissel van die kleinste 

model, wat baie konserwatief bereken, 
ongeveer 450 l/hr pomp tot die heel 
grootste model met ’n vermoë van 
1 200 l/hr.
 Hierdie silinders word van ’n goeie 
gehalte vlekvrye staal vervaardig, en 
word teen roes beskerm deurdat die 
water deur ’n plastiekpyp gelewer word. 
Die gegalvaniseerde boorgatpyp dien 
slegs as gids en dra geen water nie.
 Maxi-Float-vlotterkleppe is deur 
dieselfde proses ontwikkel as met die 
vervaardiging van die reeks boorgat-
silinders. Om te verseker dat krippe nie 
oorstroom of diere dors ly nie, is dit só 
ontwerp dat die watervlak maklik ver-
stelbaar is.
 Alle dele, behalwe die vlotter, word 
weer eens van hoë gehalte vlekvrye 
staal vervaardig. Die vlottermateriaal is 
bestand teen ultravioletstrale vir langer 

Prima Engineering gee boere presies wat hulle vra  
leeftyd, en sal nie maklik bars 
deur warm somerdae of ysige 
wintersnagte nie. Dit kan tem-
perature van -20° C tot 
60° C weerstaan.
 Om die kleppe te versien, is 
so min moeite dat ’n boer nie 
eens nodig het om sy gereed-
skapskissie oop te maak nie.  
 Gulsige suipers sal ook nie 
die vlotter maklik beskadig nie, 
want dit is ontwerp en vervaar-
dig om ’n impak van 125 kg te 
weerstaan.
 Hans en Hanlie Carstens van 
Prima Engineering lewer hulle 
produkte regoor Suid-Afrika en 
het tot al na Egipte produkte 
uitgevoer.
 Al hulle produkte word 
ontwerp om teen ’n lae on-
derhoudskoste baie lank en 
doeltreffend te werk.

Regs: Die Supermax boorgat-
silinder is in 2000 bekroon 
met ’n SABS Design Institute 
Award vir Ontwerp.

Maxi-Float vlotterkleppe is duur-
saam en het minimale onderhoud 
nodig.

Hans Carstens voor sy tekenbord 
besig met die jongste toevoeging tot 
sy reeks produkte.
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Om meer oor Peake-spuite uit te vind 
of een aan te skaf vir ’n beter 
opbrengs, kontak Donald Peake by 
082-696-1454 of 
info@peakeequipment.co.za of 
besoek hulle webwerf: 
www.peakeequipment.co.za.

As die stamboorders knaag en die 
wind of die reën dreig of jou ge-

wasse is net te hoog vir konvensionele 
spuite; dink dan PEAKE  In Front and Over 
the Top.
 Peake Equipment se STS PEAKE  
selfloopspuite-reeks, wat net hier in 
Suid-Afrika vervaardig word, is per-
fek vir die boer wat staatmaak op ’n 
stewige, doeltreffende masjien om hoër 
opbrengste te lewer.
 Die STS staan vir “Single Tank 
Sprayer” en daar is twee modelle in die 
reeks beskikbaar, naamlik die STS-XT 
en die STS-5000.
 Die STS-XT word aangedryf deur 
’n Cummins BTA6 turbo-aangejaagde 
enjin wat 149 kW lewer. Die spuit word 
deurlopend deur al vier wiele aangedryf, 
maar kan ook maklik oorskakel na ’n 
hoër versnelling vir padvervoer.
 Die STS-5000 het dieselfde ken-
merke, behalwe dat die model deur 

’n Cummins QSB turbo-aangejaagde 
enjin aangedryf word, wat 205 kW krag 
lewer.
 Die STS-XT kan toegerus word met 
’n vlekvryestaaltenk van 1 500 liter tot 
3 000 liter afhangende van die boer se 
behoeftes. Sy ouboet, die STS-5000 
kan ’n vlekvryestaaltenk van 5 000 liter 
dra.
 Die balke op Peake Equipment 
se selfloopspuite sit voor die kajuit, 
daarom die slagspreuk In Front and Over 
the Top, wat die boer in staat stel om ’n 
beter oog te hou oor die spuitwerk.  
 Die STS-XT se balk kan tot 26 meter 
lank wees met ’n verstelbare hoogte 
van tussen 800 mm en 2 800 mm. Die 
STS-5000 se balk kan tot 36 meter lank 
wees met dieselfde verstelbare hoogte 
as die kleiner XT weergawe.
 Peake Equipment se selfloopspuite is 
toegerus met die nuutste in die TeeJet- 
rekenaarstelselsreeks om die korrekte 

• Voorgemonteerde spuitbalk (9 – 36 m) ten einde beter beheer 
  en sig te verseker
• Onderraam grondvryhoogte van 2.2 m
• Hidrostatiese vierwielaandrywing
• Vlekvryestaalspuittenks van 1 000 
  tot en met 5 000 liter
• Outostuur, balkseksiebeheer en gerekenariseerde toedieningstempobeheer.

Vier modelle nou beskikbaar:
PEAKE STS-XT, PEAKE STS 5000,

PEAKE DTS en die PEAKE 1000
Vierwielstuur beskikbaar 

op sekere modelle.

InFront and Over the TopInFront and Over the Top

peak@mweb.co.za

Peake Equipment
Office:   082-696-1454             Cliff: 083-702-0050 
Donald:   083-701-0810                             peak@mweb.co.za   
donald@peakeequipment.co.za
                                   

www.peakeequipment.co.za

Equipping You For The Future

Peake Equipment se STS-reeks Peake Equipment se STS-reeks 
selfloopspuite werk die beste teen pesteselfloopspuite werk die beste teen peste
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toediening van gifstowwe te verseker.
 Om met die STS-reeks te werk is 
soos ’n droom. Die kajuit se lugver-
sorging sorg dat die boer ten alle tye 
koelkop, gemaklik en gerieflik kan werk.  
 ’n Rekenaar beheer die spuit sodat 
die gewasse deeglik en egalig bespuit 
word teen watter spoed die spuit ookal 
beweeg.
 Donald Peake; eienaar van Peake 
Equipment besef dat die uitdagings van 
peste en weersomstandighede die ven-
stertyd waarin gespuit kan word erg kan 
beperk; daarom is daar nie tyd om met 
steeks toerusting te sukkel nie.
 Betroubaarheid en kliëntediens in die 
lig hiervan is vir die kliënt en vir Donald 
van groot belang. “Ons sorg dat ons 
spuite deurgaans honderd persent werk, 
maar sou daar wel ’n probleem skielik 
opduik, besoek ons die boer op sy plaas 
om dit so gou as moontlik reg te stel,” 
sê Donald.



Vir meer inligting besoek hulle 
webwerf by 
www.watersofteningrsa.co.za

Die vreugde van ’n sterk nuwe 
boorgat word nogal geblus as daar 

amper meer minerale as water uitbor-
rel. Verkalking belemmer jou watertoe-
voer in elke opsig en dit sal ook nie ’n 
duisend jaar duur voordat jy baie skade 
ly nie. 
 ’n Israeliese maatskappy, PTH, het 
met ’n slim nuutskepping ’n eenvou-
dige, permanente en onderhoudsvrye 
toestel ontwerp wat harde water sag 
maak.
 PTH staan vir PERFEKTE TEEN-
VOETER VIR HARDHEID. (Protection 
against Total Hardness). Dit bestaan 
uit ’n vlekvryestaalomhulsel en ’n buis 
met ’n ingeboude kern wat van twaalf 
verskillende edelmetale en minerale 
saamgestel is, wat as ’n katalisator 
dien.
 Die stelsel word vervaardig in 
groottes van 12 tot 300 mm om water-

volumes van 600 liter per uur tot 1-mil-
joen liter per uur te behandel. Stelsels 
tot op 50 mm in deursnit het standaard 
skroefdraad aan die punte vir maklike 
installasie, terwyl groter eenhede flense 
gebruik.
 Die PTH benodig geen chemikalieë of 
sout nie, en werk sonder enige elek-
trisiteit.
 Deur die vrystelling van elektrone 
afkomstig van die binnekern, asook 
kolking opgewek deur die unieke vorm 
van die kern met sy ingeboude vloei-
bane, word die kalk (katione, byvoor-
beeld kalsium en magnesium) in die 
water doeltreffend opgebreek en in 
suspensie gehou, sodat dit onskadelik 
deur die waterstelsel vloei sonder om ’n 
neerslag te vorm. Aanvullende elek-
trone word vrygestel vanaf ’n neutrale 
gronddraad, wat gratis saam met elke 
toestel voorsien word.

    Die kalk in die water 
word dus nie soos met ’n 
konvensionele waterver-
sagter onttrek nie, maar 
die samestelling daarvan 
word verander en dit word 
opgebreek, oftewel geneu-
traliseer. 
    Die polariteit van die 
minerale soute word ook 
in die behandelingsproses 
verander, sodat dit nie meer 

PTH: Boer lekkerder met jou water deur Du Preez de Villiers

saam verbind en ’n 
kalksteenneerslag 
vorm nie. Dit laat 
brak water merk-
baar beter smaak 
en maak dit onein-
dig meer geskik vir 
gewasse en plante 
wat sensitief is vir 
water van swak 
gehalte soos water 
met hoë sout-
inhoud wat brak-
heid tot gevolg 
het, dit wil sê as 
gevolg van hoë 
konsentrasies 
natrium en chlo-
ried.
 Die PTH waar-
borg om jou krag, 
skoonmaakmiddels 
en onderhoud te 
bespaar terwyl dit 
jou gewasse help 
om voedingstowwe 
en water makliker op te neem.

Die PTH-toestel is doodeenvoudig en 
maklik om inlyn te installeer.
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Vir meer inligting kontak Eco Depot 
by 021-204-7033 of stuur ’n e-pos 
aan info@ecodepot.co.za. Besoek ook 
www.ecodepot.co.za.

Boere is aangewese op boorgatwater 
vir die huis en ander behoeftes. ’n 

Boorgatpomp kan net werk solank as 
wat daar kragtoevoer is. Hoe gemaak 
tydens beurtkrag?
 Eco Depot het die oplossing: Hulle 
verskaf ’n boorgatpomp wat met 
sonkrag of gewone krag werk. Deur die 
dag kan die pomp met sonkrag werk, 
en snags of op bewolkte dae kan dit 
oorgeskakel word na die normale Es-
kom-krag. Die stelsel kan ook toegerus 
word met batterye wat sonkrag kan 
berg om op ’n later stadium te gebruik.
 Die pomp is toegerus met ’n wissel-
spoedmotor wat verstel word na gelang 
van die hoeveelheid water wat gepomp 
moet word en die diepte van die boor-
gat. Die pomp se elektriese motor kan 
verstel word van 0,3 kW tot 2,2 kW. Die 
pompe en motors word deur Leopumps 
verskaf en word vir twee jaar gewaar-
borg.

 “Ons het besef dat boere hulle eie 
water moet kan voorsien, onafhanklik 
van die onbetroubare kragtoevoer,” ver-
duidelik Barry van Lingen, eienaar van 
Eco Depot.
 Boorgatwater kan soms brak wees 
en bevat dikwels swaarmetale en groot 
hoeveelhede kalk. Eco Depot het hier-
voor ook ’n oplossing. Nadat die water 
deur ’n laboratorium ontleed is, bou Eco 
Depot vir jou ’n watersuiweringstelsel 
wat spesifiek ontwerp word volgens jou 
boorgatwater se samestelling. Sodoen-
de is die water nie net skoner vir mens-
like gebruik nie, maar dit gee jou pype 
en warmwatertoestel ’n langer leeftyd. 
Barry en sy span by Eco Depot is kun-
diges op die gebied van watersuiwering 
en hulle stel ook tru-osmosestelsels op, 
selfs vir kommersiële gebruik.
 Eco Depot verskaf meer as ses-
duisend produkte en lewer landswyd 
af.

Klop beurtkrag met Eco Depot se sonkragboorgatpomp

• Water filtration 
•  Irrigation 
• Pumps 
• Rainwater Harvesting 
• Generators 
• Gas Geysers 
• Fans 
• Power Tools 
• Electrical 
• Security 
• Heating 
• Load Shedding Solutions

DAB • Hunter • Ryobi • Eurolux 
• Gardena • Rain Bird 

• Hunter Irrigation 
• Speck • Totai 

• Alva • Leo Pumps • Ellies 
• Saniflo • Bright Star • Geyserwise

Shop online on EcoDepot.co.za or call 021-204-7033 for a special quote. We deliver nationwide in SA.

Shop now at wholesale prices

Eco Depot (PTY) LTD
77 De Waal Road
River Park, Unit 25
7800 Cape Town

Eco Depot spesialiseer in watersuiwering en ontwerp stelsels wat spesifiek 
gemaak is om by die toestande van die kliënt se water aan te pas.

Eco Depot se sonkragboorgatpomp 
werk met sonkrag en met gewone 
krag om seker te maak dat water-
voorsiening nooit van kragvoorsie-
ning afhanklik hoef te wees nie.

deur Jaco Cilliers



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-
toring 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.

Sluit by ons aan vir NAMPO Virtueel: 9 - 12 September.
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Plaasbestuur & Beskerming

Nommerplaatkameras

Outomatisering

Radarbeskerming
Radiokommunikasie

Sonkragstelsels

Elektriese omheining

Alarmstelsel

Toegangsbeheer
Hek-outomatisering

CCTV-stelsels
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Radarbeskerming

Toegangsbeheer
Hek-outomatisering

Bestuur en beskerm jou plaas 
met SDE se hulp

Die hoë misdaadvoorkoms in Suid- 
Afrika en veral die toename in 

aanvalle op plase noodsaak ons om 
ernstig ag te slaan op die pro-aktiewe 
beskerming van ons mense, eiendom 
en infrastruktuur. SDE vorm ’n integrale 
deel van die beskerming van die land-
bousektor. Deur middel van SDE kan die 
volgende dienste gebied word:

Boerderybestuur
Vir ’n boer is tyd geld en om na kampe 
en landerye te beweeg vir monitering 
kos dus geld. Met die nodige kamera-
stelsel kan bedrywighede vanaf ’n 
slimfoon of op ’n rekenaar in die kantoor 
dopgehou word en die boer kan dan vin-
nig reageer indien probleme opduik. SDE 
se tegnologie kan gebruik word vir die 
volgende toepassings:
• Gewasse dophou vir beskerming teen 

droogte, beskadiging, plae en voe-
dingstekorte 

• Lewendehawe dophou vir beserings, 
siektes, verliese en voeding 

• Personeel moniteer teen oproer, vir 
nakoming van prosedures en produkti-
witeit 

• Dophou van boerdery vir betreding en 
diefstalle 

• Nasporing van wild en lewendehawe 

Beskerming 
Die mens is geneig om sy veilige hawe 
te verlaat indien geluide soos die geblaf 
van honde gehoor word. Boere kan 
met SDE se toerusting in hulle veilige 
omgewing bly en steeds verkenning 
doen vir moontlike ongerymdhede in en 
om die werf. Lewe kan nie gekoop word 
nie, maar tegnologie wat reg beplan en 
bestuur word kan lewens spaar. Dit sluit 
in:
• Familie en werknemers 
• Betreding, ongemagtigde toegang en  
   diefstal 
• Vroeë waarskuwing 
• Betroubare waghond 
• Vinnige reaksietyd 
• Neutraliseer bedreiging 

Bates 
Die boer kan alle bates beskerm, moni-
teer en kyk waar sy bewegende bates 
is. Die beskadiging van bates deur na-
latigheid en onvermoë kan beperk word. 
Dit geld vir:
• Voertuie, werktuie en die beweging 

daarvan 
• Brandstofdiefstal 
• Veilige berging en bewaring 

Outomatisering 
Outomatisering laat boere toe om altyd 
bewus te wees van bedrywighede op die 
plaas. ’n Boer kan waterlekke opspoor, 
pompe beheer en gebreekte pompe 
tydig herstel deur hulle werking te 
moniteer. Die volgende kan vanuit ’n 
veilige omgewing beheer en dopgehou 
word:
• Pompe, spilpunte en pompstasies 
• Ligte 
• Hekke 
• Vloede in skure 
• Brandstofvlakke 
• Temperature en baie meer

Bestuur 
Plaasbestuur sluit ’n wye verskeidenheid 
bedrywighede in soos:
• Beheer en bestuur weg van die 
  boerdery deur ’n slimfoon

• Korrekte werksprosedure deur 
   monitering 
• Gesondheid, veiligheid en omgewing 
• Tyd en teenwoordigheid 
• Voorrade 
• Werknemers 
• Ontvang waarskuwings en opdatering

Besparing
Met die korrekte stelsel en toerusting 
kan u die volgende bespaar:
•  Versekering: Goedkoper premies
•  Tyd: Monitering deur outomatisering 
•  Fisiese koste: Minder ritte en krag-

verbruik
•  Eise: Bewyse in geval van beserings 

aan diens as gevolg van verkeerde 
prosedure 

•  Elektrisiteit: Skakel toerusting aan in  
afslagtyd of breek weg van die nasio-
nale netwerk

•  Water: Merk dadelik lekke by 
 besproeiingstelsels op 
•  Algemene uitgawes: Behoorlike 
 bestuur beteken meer oë op plaas

Deur die korrekte stelsel te kies nadat 
’n behoorlike behoeftebepaling gedoen 
is, kan jou plaas meer doeltreffend, 
produktief en finansieel korrek bestuur 
word. Pro-aktiewe optrede is beter as 
behandeling of verliese.

System 
Design 
Experts 
(SDE) se 
rekord van 
diens-uitne-
mendheid 
word gesteun 

met die 
omvattende oplossings wat hulle bied. 
SDE beskik oor ’n deeglike geskie-
denis van indiwiduele en gekom-
bineerde kundigheid met ervaring en 
’n dinamiese en groeiende infrastruk-
tuur. SDE word deur ’n gesamentlike 
leierskap van ervare en visioenêre 
indiwidue bestuur. 

SDE bied volledige oplossings deur 
middel van produkte en 
dienste om in elke kliënt se behoef-te 
aan elektroniese sekerheidsbestuur-
stelsels te voldoen. Die kliënteprofiel 
wissel van private ondernemings en 
plaas-eienaars tot korporatiewe en 
regering-instellings.

Vind uit hoe System Design 
Experts (Edms) Bpk jou kan help. 
Kontak Dirk Laing by 012-663-
4331, 072-668-0800 of 
dirk@sdexperts.co.za.
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P r o f e s s i o n a l  
S OL A R  L IGHTN ING  

s p e c i a l i s t s

010 745 0050            078 878 6940           info@gasolar.co.za

23 KRAALBESSIE AVE, WELTEVREDENPARK, ROODEPOORT

R50 800
5 KVA GROWATT INVERTER
200 ah ALLGRAND GEL
CANADIAN 330W PANELS
MOUNTING KIT
CABLES

5 KVA SOLAR SYSTEM
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COMING SOON!

Safe.
Secure.
Simple.

Subscribe to our 
mailing list NOW

farmertofarmer_pty_ltd

Farmer To Farmer (Pty) Ltd

Online auctioning in the comfort of your home.
www.farmertofarmer.co.za23 KRAALBESSIE AVE, WELTEVREDENPARK, ROODEPOORT
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Gebruik u steeds gif ?Gebruik u steeds gif ?

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) 

Al hoe meer mense begin soek na alternatiewe vir die chemiese bestryding van peste en 
plae. Dit is nie nodig om verder te soek nie. 
    Kristalfrekwensies is onskadelik vir die mens en teiken spesifieke spesies, enige plek in 
die wêreld, sonder om ander spesies soos bye en roofinsekte aan te tas. 
    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. 

Wat jy kan doen om die beste resultate te behaal:
Wanneer jy Agri Frequencies se oesbeskermingspakket neem is dit belangrik om akkurate 
inligting oor die insekte en diere wat pla deur te stuur, sodat die regte frekwensie terug-
gestuur kan word. 
    Foto’s moet gereeld geneem en deurgestuur word en kleiner insekte of swamme kan 
deur ’n mikroskoop waargeneem word. Agri Frequencies maak dit maklik 
deur ’n laekoste mikroskoop beskikbaar te stel, wat jy aan jou rekenaar 
kan koppel om die beeld vas te lê en deur te stuur. 
 
Identifiseer jou plaag met behulp van ’n Agri Frequecies-mikroskoop.
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

Beproef die goedkoop, gesonde alternatief:Beproef die goedkoop, gesonde alternatief:
Kristaltegnologie bied omgewingsvriendelike, Kristaltegnologie bied omgewingsvriendelike, 
gevorderde, spesiespesifieke plaagbeheer gevorderde, spesiespesifieke plaagbeheer 

NUUT: 
Beskerm ook jouself teen 
selfoonuitstraling met EMF 
en 5G Protect. 
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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 built 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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  Vervaardigers van:

• Betonmure

• Beton pallisadeheinings

• Bees- en skaapdrinkkrippe

• Bees- en skaapvoerbakke

• Kuilvoerbunkers

www.demeyerbeton.co.za
Navrae: 056-515-3847 / Dawie: 084-250-3846

MANAGE YOUR CATTLE FASTER, EASIER AND SAFER
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We also supply
 a range of self-defense products 

including 9mm pepper guns from 

R2 650 inc VAT

•  This is a DIY system that 
can be installed in a few 
hours and has a battery life 
of up to 3 years.

•  Each wireless PIR 
 sensor has a built in siren 

to warn intruders away 
BEFORE they can enter the 
home.

•  The sensors are pet friend-
ly and will not be triggered 
by dogs, cats, etc.

• This system can save lives 
by offering early warning of 
farm attacks.

073-207-2992     |    mark@kryptonsecurity.co.za    |   www.kryptonsecurity.co.za

Early Warning Security SystemsEarly Warning Security Systems
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DRIP

MIKRO

IMPAK

POMPE & TENKS

Metzerplas 
driprolle

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

BESPROEIING 

Rooi filter

Installeer die beste & diens die res

• ONTWERP• ONTWERP
• INSTALLEER• INSTALLEER
• OPGRADEER• OPGRADEER
• HERSTEL• HERSTEL

Dis Hoe ons Rol!

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
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FULL TURNKEY FENCING SOLUTIONS 
* PUBLIC WELCOME

6 SWARTBERG ROAD 
ALRODE 
ALBERTON  1451 
010 591 1230 

info@bestfence.co.za 
www.bestfence.co.za

Marius : 076-465-4832     Marius : 076-465-4832     
Stephan : 072-371-5975Stephan : 072-371-5975
pa@dvproducts.co.zapa@dvproducts.co.za

DVP-FLEX Dragline irrigation hoses are:
• Longitudinally reinforced to prevent stretching when dragged
• Long lasting
• Cut and abrasion resistant
• UV stabilised 

DVP-FLEX Dragline irrigation hoses have a PVC
   inner liner and outer cover, reinforced with polyester yarn.

DVP-FLEX D772 Medium Duty

DRAGLINE – 10 YEAR WARRANTY

     Pressure (bar)
Nominal Internal Diameter (mm)   20/25   Working    8
Mass per meter (g) (nominal)   302   Burst    32

Description          Meter   Price incl VAT

DVPDL7722030 – Hose Dragline 20mm    30 m    R420

DVPDL7722050 – Hose Dragline 20mm    50 m    R680

DVPDL77220100 – Hose Dragline 20mm  100 m  R1 350

Free Delivery in 50km radius for orders over R500 
Delivery schedule for 200km radius available, charges apply
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Is jou LTE konneksie stadig?
Kontak ons vir ’n betroubare LTE 

datakonneksie!

Dit is moontlik om jou eie SIM in die toestel te gebruik, of ons kan 
die SIM verskaf vir spesialiteitsaanwending,  (bv. kameramonitering, 
spilpuntverbindings, mobiele toepassings, VOIP, VoLTE of VPN- 
toegang en meer.

WiFI-dekking sonder dooie kolle; betroubaar in 
enige vertrek.

  We specialise in:
• Solar systems
• Solar flood lights
• Solar all in one garden lights
• Solar all in one street lights
  AND MANY MORE!!!

SZZT LiteSZZT Lite

Contact us on:  (Tel)    010 777 0155
  (W/p) 076-050-6323 

e-mail: francescaszzt@gmail.com
Jetpark
Boksburg
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VARS
NUUS

 DAAGLIKS!

ProAgri

www.proagri.co.za
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(T)   012 111 0070

(M) 082 477 2418

sales@liftcor.co.za

www.liftcor.co.za

   At Liftcor we offer various services:
• Forklift Service & Repairs & Parts
• Forklift Rentals (From 1 day – 5 years)
• Forklift Refurbishment 
• Forklift Load Testing
• New and Used Forklifts
• Battery Water & Services 
• Hydraulic Pipes & Tyres

Our friendly staff will help you find the Forklift that suits your requirements.Our friendly staff will help you find the Forklift that suits your requirements.






