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Redakteursbrief Op ons voorblad

Agrico doen 
baanbrekerwerk 
met spilpunt-
beheerstelsels en 
help jou om die 
waterdruk perfek 
te reguleer. 
Lees meer op 
bl 4. 

Daar is nie bakstene in Pretoria beskik-
baar nie. As jy nou iets met bakstene 

wil bou, beland jou bestelling op wat 
hulle noem backorder. Daar is ook ’n 
tekort aan PVC-pype en sekere diktes 
staalstawe.
    As die plaaslike koöperasie dus vir jou 
vertel die bouery aan jou nuwe skuur of 
pakhuis gaan bietjie moet wag, glo hulle 
maar. Dit is nie net ’n klerk wat vergeet 
het om te bestel nie. Dit is deel van die 
nadraai van die COVID-19-inperkings.
    Fabrieke moes die afgelope paar 
maande met verminderde werksure en 
minder personeel oor die weg kom en 
produksie is agter. As jy vir ’n plaaslike 
produk wag het jy nog hoop, maar as jy 
wag vir iets om op ’n skip in te kom … 
Sterkte! 
    Ek hoor van trokbestuurders wat ’n 
week lank voor die hawe in hulle trokke 
slaap, want hulle kom nie in om te laai 
nie, of die skip kom nie aan nie of kry 
nie afgelaai nie. Die hartseer deel is dat 
soveel van die produkte wat Suid-Afrika 

vroeër self vervaardig het nou ingevoer 
moet word.
    Van ’n selfversorgende land en 
wêreldleier op sommige gebiede, het 
ons verander na ’n land wat afhanklik 
is van buitelandse voorsiening. Ons het 
kwesbaar geword en ons is afhanklik van 
buitelandse prysbepalers. Boere voel dit 
veral in die styging van kunsmispryse!
    Wat kan jy doen? Word op jou eie 
plaas so selfversorgend as moontlik. 
Ondersoek alternatiewe boumetodes soos 
strooibaal- of houtmure, probeer om 
meer natuurlike bemesting in te werk, 
en soos jou pa en sy pa voor hom, maak 
goed reg wat breek en leer jou seun hoe 
om dit te doen. Dit is waardevolle kennis. 
    Jy dink jy het nie tyd om iets reg te 
maak nie tot jy maande vir ’n nuwe ding 
moet wag!
    Ons tema hierdie maand is groente- 
en vrugteverbouing. Vrugte is die een 
bedryf wat geld verdien met uitvoer. 
Dit is ’n goeie posisie om in te wees, 
mits jy natuurlik jou kratte gou op ’n 
skip kan kry! Geluk aan al die boere 
wat ’n uitstekende sitrusoes behaal het. 
Die weer het saamgewerk, maar beter 
produksiemetodes het sekerlik ook ’n rol 
gespeel. 
   My hart gaan uit na boere in 
droogtegebiede soos Steytlerville en ‘n 
hele paar ander plekke en ek vra ook 
medeboere met wie dit goed gaan om 
te help. Saam met die lente kom nuwe 
hoop, en wat het ons anders as geloof, 
hoop en liefde – ook vir mekaar. 

Lekker lees en boer slim! 
Annemarie Bremner 
> annemarie@proagri.co.za
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Agrico doen weer baanbrekerswerk 
met spilpuntbeheerstelsels. En om 

die nuus nog beter vir boere te maak, 
kry elke boer wat ’n nuwe AGRICO 
Advanced Rain-paneel- of pompbe-
heerder aanskaf 24 maande gratis 
toegang tot hulle slim, nuwe, inter-
netgebaseerde stelsel. Die stelsel bied 
afstandbeheer vanaf enige slimfoon, 
tablet of rekenaar wat met die internet
kan praat.

Beheerraakvlak
AGRICO se webgebaseerde beheerstel-
sel bied maklike beheer en ’n duidelike 
visuele oorsig. Instellings en program-
mering is intuïtief en maklik toeganklik. 
Dit is met byna enige internetgekop-
pelde toestel versoenbaar, ongeag die 
skermgrootte.

Toestelle op die internet
Advanced Rain en Pompbeheer kan on-
afhanklik of saam werk. Hierdie inter-
toestelkommunikasie maak dinamiese 
beheer moontlik om energie-verbruik te 
optimeer en vir bykomende stelselbe-
skerming. Intydse monitering en be-
heer is maklik en verslagdoening oor 
onder meer die spilpuntstatus, omge-
wingsinligting en netwerkstatistiek vind 
deurlopend plaas. Alle toestelle word 
met die nuutste eienskappe en funksies 
deur die internet opgedateer.
 Advanced Rain kan vir byna enige 
spilpunt bygevoeg word en bied onder 
meer die volgende: buigsame en 
robuuste, intydse en aksiegebaseerde 
programmering – die aksies kan vol-
gens posisie of vir sektore uitgevoer 

word. ’n Gedetailleerde geskiedenis 
word van alle gebruikersinsette gehou 
met ’n grafiese voorstelling, kalibrasie 
en besproeiingsverstellings. ’n Teks-
boodskap en/of telefoniese kennisge-
wings kan opgestel word.
 Pompbeheer kan enige aansitter, van 
’n primitiewe elektromeganiese aansit-
ter tot ’n gevorderde, veranderlike-
frekwensieaandrywer (variable frequen-
cy drive - VFD), beheer. Dit kan basiese 
aan-/afskakeling doen, opgaardam- of 
-tenkvlakke beheer en tot nege pompe 
hanteer, per beheerder.

Nuwe GPS-
module
AGRICO se nuwe 
GPS kan op enige 
spilpunt geïnstal-
leer word.
 Die druk kan 
aan die einde 
van die spilpunt 
gemoniteer en 
met AGRICO-
pompbeheer en ’n 
VFD outomaties en 
akkuraat beheer 
word.

Die waarde van 
drukbeheer met 
behulp van 
AGRICO se 
GPS-module
In Grafiek 1 is 
’n voorbeeld van 
’n werklike spil-

’n AGRICO-spilpunt word met die internet vanaf die klant se selfoon beheer. 
Op die skerm kan gesien word hoe pompe en spilpunte op dieselfde 
toepassing beheer word.

Besproei akkurater met Besproei akkurater met 
                  se GPS-webbeheer                  se GPS-webbeheer

Nog makliker besproeiing vir die boer:

Hierdie skermgreep wys die funk-
sionaliteit van die stelsel, wat dit 
maklik maak om groot besproei-
ingstelsels met verskeie spilpunte, 
pompe, damvlakke, kleppe, be-
sproeiingsblokke, ensovoorts op ’n 
enkele platform te beheer.

Grafiek 1: Hierdie is ’n Google-beeld met tweemeterkon-
toere. Die grafiek toon die hoogteprofiel op die buite-
rand van die sirkel aan. 

punt, op ’n relatief skuins land met ’n 
hoogteverskil van meer as 21 meter 
tussen die hoogste- en laagste punte.
 Grafiek 2 toon hoe die AGRICO-
stelsel die druk akkuraat volgens die 
behoefte van die spilpunt beheer. Die 
spuitpakket benodig ’n minimum van 
100 kPa aan die einde van die spilpunt 
vir voldoende, eenvormige besproei-
ing. Tradisioneel is die besproeiing-
stelsel met ’n onveranderlike inlaat-
druk ontwerp om deurlopend aan die 
maksimum drukvereiste (by die hoogste 
punt) te voldoen wat omtrent 450 kPa 
in hierdie geval is. Die druk by die mid-
delpunt kan egter tussen ongeveer 
240 kPa en 450 kPa gewissel word as 
gevolg van die topografie, om presies 
aan die drukbehoefte te voldoen en so 
energie te bespaar. 
 Aangesien die druk beheer word om 
nie onder die drempelwaardes te val 
nie en die spuitpakket met drukregu-
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Op die laaste toring van ’n mede-
dinger se spilpunt kan die groen, 
silindriese AGRICO-beheereenheid 
met sy GPS antenna gesien word.

Siklusdrukprofi el

Agrico is altyd gereed om die 
boer te help. Bel Alfred Andrag 
by 082-824-1214 of 021-950-
4111 of e-pos 
Alfred.andrag@agrico.co.za vir 
meer inligting.

Grafiek 2: Die grafiek toon aan hoe die AGRICO-beheerstelsel outoma-
ties reageer deur die inlaatdruk by die middelpunt (die soliede rooi lyn) 
te wissel om deurlopend die benodigde druk aan die einde van die spil-
punt (die blou stippellyn) te handhaaf. Die werklike einddruk word ook 
aangetoon (soliede blou lyn).

Siklusdrukprofi elleerders toegerus is, bly die watertoe-
diening konstant. Drywing is die produk 
van die druk en die vloei. Die drywing 
(gewoonlik in kW aangetoon) wat vir 
die pomp(e) tydens besproeiing benodig 
word, is dus direk eweredig aan die 
druk wat toegedien word.
 Die totale energie wat vir een 
omwenteling van die spilpunt beno-
dig word, is gelyk aan die oppervlakte 
onder die drukkurwe. In Grafiek 3 
word aangetoon hoeveel energie 
benodig word vir een omwenteling met 
AGRICO se outomatiese drukbeheer, 
teenoor die energie wat benodig sou 
word indien geen beheer toegepas word 
nie. Die energiebesparing met AGRICO 
se GPS-drukbeheer vir hierdie werklike 
geval is meer as 28%.
   
AGRICO-webbeheer bied die beste 
tegnologieë:
• Dinamiese stelseldruk – Met hierdie 

geïntegreerde oplossing word druk 
outomaties geoptimaliseer. Dit lei tot 
groot energiebesparings.

• Posisionering – Beter akkuraatheid 
met behulp van opsionele GPS.

• Sekuriteit – Webbeheer benut die 
 nuutste gebruiker- en toestelveri-

fikasie om sekerheid te verhoog. 
Gebruikersregte kan afsonderlik 
toegeken word. ’n Volledige rekord 
van alle gebruikersaksies word vir 
ouditdoeleindes gehou.

• Verhoog besproeiingsdoeltreffendheid 
deur akkurate beheer.

• Vergemaklik die bedryf en bestuur 
van die besproeiingstelsel.

• Verlaag die energieverbruik en 
verhoog die winsgewendheid van 
besproeiing.

• Twee jaar gratis inskrywing met elke 
nuwe beheerder. Teksboodskapkom-
munikasie is opsioneel beskikbaar.

• Die produk word met ’n 24/7 tegniese 
hulplyn ondersteun.

Grafiek 3: Die energie benodig met drukbeheer (in groen) en die 28% 
energiebesparing (in rooi), teenoor wanneer geen beheer toegepas sou 
word nie.

Senterdrukdrempelwaarde Senterdruk Einddrukdrempelwaarde Einddruk

Senterdrukdrempelwaarde Senterdruk Einddrukdrempelwaarde Einddruk



Om potensiaal in wins te verander 
klink eenvoudig op papier, maar 

op die lande word jou planne nie altyd 
werklikheid nie. Daarvoor is plant-
toerusting nodig wat die werk deeglik 
doen, maar ook kan aanpas by die 
onverwagte struikelblokke wat maar 
altyd opduik. Die nuutste, gevorderde 
toerusting is jou oplossing om deur 
tradisionele oesplafonne te breek op 
pad na hoër opbrengste. John Deere 
se planttoerusting slaag daarin om 
die ware potensiaal van jou grond te 
ontgin. 
 Elke boerdery is anders, maar die 
doel in landbou bly dieselfde. Elke boer 
wil (en moet) die hoogste moontlike 
opbrengs behaal.

Tydens die plantseisoen is daar vier 
belangrike faktore waaroor ’n boer 
moet besluit, en die doeltreffend-
heid van sy toerusting het ’n reuse 
invloed daarop:
• Die gewenste plantestand
• Akkurate plantafstand en -diepte
• Eweredige opkoms
• Benut die plantvenstertyd ten volle

Dit is die beginsels waarop John Deere 
se ExactEmerge™ en MaxEmerge™ 5 
gebou is. Albei tegnologieë bied ongeë-
wenaarde agronomiese prestasies om 
’n boer die gewenste plantbevolking en 
indiwiduele dieptebeheer te gee. Dit lei 
tot akkurate saadplasing en goeie saad-

tot-grond kontak om die beste stand, 
eweredige opkoms en plante wat flink 
en gesond groei, te verseker.

ExactEmergeTM-ry-eenheid
Die ExactEmerge™-ry-eenheid lewer 
akkurate en presiese saadplasing, selfs 
teen 16 km/u. Vra jouself af: Alhoewel 
jy gewoond is om teen 8 km/u te plant, 
sou jy steeds 8 km/u ry as jy teen 16 
km/u dieselfde akkuraatheid kon kry?
 As jy ja! antwoord, verwelkom 
ExactEmerge™ jou graag. Hierdie teg-
nologie ontsluit akkurate plasing, stand, 
spasiëring en eenvormige diepte … alles 
teen 16 km/u.
 Wat belangriker is, is dat John Deere 
aan elke boer se behoeftes wil voldoen, 
soos die behoefte om die beste baster-
saad te plant wat presies eenvormig 
moet presteer en die beste by jou plaas 
se toestande moet pas. John Deere se 
nuwe, hoëprestasie-saaduitmeter is 
gereed vir die uitdagings wat in plant-
omstandighede gebied word. Hierdie 
verbeterde meter met 'n nuwe, 
dubbelborseluitskakelaar het die 
vermoë om ’n verskeidenheid 
pitgroottes of -vorms te hanteer 
sonder die nodigheid van mega-
niese verstellings. 
 ’n Nuwe konkaafontwerp maak 
dit vir die saaduitmeter moont-
lik om saad saggies na die nuwe 
borselband (BrushBelt) oor te 
plaas, wat die saad vinnig en maklik 

aan die plasingstelsel oorhandig; dit 
terwyl die dubbeluitskakelaar die enkele 
sade netjies en eweredig uitmekaar 
neersit. 
  ’n Boer se teiken bly maar ’n 
optimale plantestand. John Deere se 
antwoord daarop is ’n elektriese aan-
dryfmotor met presisiebeheer op elke 
saaduitmeter om die verlangde stand te 
lewer. Elke saaduitmeter doen sy werk 
danksy ’n nuutontwerpte saadbak. Die 
vakuumopteller lê nou onder die saad-
poel sodat swaartekrag benut word. 
Sodra die enkele sade teen die saad-
plaat vasgesuig word, volg ’n spaan 
elke korrel om dit uit die poel te help 
sodat dit nie afval nie. Dit is die rede 

Daar is ongeloofl ike potensiaal in Daar is ongeloofl ike potensiaal in 
jou lande jou lande – haal die beste daaruit– haal die beste daaruit
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waarom John Deere verseker dat jou 
plantestand die teiken tref.

Hoe gemaak met akkurate 
spasiëring en konstante diepte teen 
’n hoë snelheid?
Dit is waar ons kennis maak met die 
gepatenteerde BrushBelt en afskeid 
neem van die saadbuis waarin saad kon 
rondspring en plantafstand benadeel. 
Die borselband hou die saad-tot-
saad-verhouding deur die planteen-
heid konstant want dit hou die saad 
vas voordat dit aan die saaduitmeter 
oorgedra word. Sodra die saad se spoed 
met die grondspoed ooreenstem, word 
die saad saggies op die bodem van die 
plantvoor geplaas sodat enige rollery 
en rondspringery, wat so tipies is van 
hoë plantsnelhede met ’n saadbuis, 
uitgeskakel word. ExactEmerge™ plaas 

saad altyd reg – hetsy op gelyk grond 
of selfs teen steiltes en skuinstes.
 Die boer het gevra vir meer produkti-
witeit en John Deere het ExactEmerge™ 
gelewer – ’n planttegnologie wat spoed 
en akkuraatheid bymekaargebring het.

Meer vooruitgang en meer voordele 
met MaxEmerge™ 5-ry-eenhede
John Deere se vyfde generasie ry-
eenheid, MaxEmerge™ 5, bondel al die 
beste eienskappe van die MaxEmerge™ 
XP en Pro-Series XP saam om jou ’n 
ongeëwenaarde plantervaring te gee. 
Met meer opsies en konfigurasies as 
ooit tevore, kry jy nou veelsydigheid 
wat grense verskuif en wat ook maklik 
by jou bestuursplan aanpas. Elkeen 
van John Deere se wye verskeidenheid 
plantermodelle is ontwerp om die 
spesifieke gewasse, voorkeure en 

omvang van verskillende boerderye te 
bevorder. Boonop is elke planter wat 
vandag van die monteerlyn af kom 
toegerus met die MaxEmerge™ 5-ry-
eenheid.

Dus, wat onderskei MaxEmerge™ 5 
van ander ry-eenhede op die mark?
Dit is ongetwyfeld die gehalte van die 
plantproses. Dit begin met ’n optimale 
plantestand wat die opbrengspotensiaal 
verhoog. ’n Verbeterde dubbeluitskake-
laar wat ’n wye verskeidenheid saad-
groottes en -vorms kan hanteer help 
om presies die regte stand te plant.
 Steiltes so skuins as 14° is nie meer 
’n probleem nie. MaxEmergeTM 5 verse-
ker dat elke saadjie sal opkom wan-
neer u tussen kontoerwalle of tussen 
heuwels moet plant. ’n Nuut-ontwerpte 
vakuumpomp wat vanuit die CCS-
tenk na elke saadmeter loop, verseker 
’n skoon stelsel wat vry is van enige 
ongewenste materiaal en dus bydra dat 
die saaduitmeter deurgaans doeltref-
fend werk.
 Die MaxEmerge™ 5 bied ook belang-
rike verbeterings aan die saadtenk, 
soos die herontwerpte reguit koppeling 
van die CCS-pyp na die mini-saadtenk. 
Dit skakel verstoppings, wat staantyd 
kan veroorsaak heeltemal uit. Ver-
beterde produktiwiteit is belangrik en 
daarom het John Deere ’n asaange-
drewe insekdodertoedieneropsie 
beskikbaar op sowel die mini-saadtenk 
as die 55-liter saadbakmodelle. Nou kan 
jy plant en insekdoder toedien in een 
aksie.
 John Deere het ook nie vergeet van 
die boere wat groot saadtenks ver-
kies nie. Om saadvorms en -groottes 
te ruil is nou vinniger en makliker met 
’n verbeterde leegmaakproses. Die 
dubbel-uitskakelaar kan nou verstel 
word sonder om die plantry-eenheid af 
te haal.

MaxEmerge™ 5 het die beste eienskappe van die MaxEmerge™ XP en 
Pro-Series XP saamgevoeg om ’n uitmuntende nuwe planter te bou.

Vir meer inligting oor landbouteg-
nologie en die landboubedryf in die 
algemeen, kyk gerus na Tech Ter-
rain op www.techterrain.co.za. ’n 
Nuwe episode word elke Donderdag 
om 16:00 gelaai om op jou slimfoon, 
rekenaar of tablet te bekyk. Al die 
vorige episodes is nog steeds op 
dieselfde plek beskikbaar. Daar is ook 
bonusmateriaal vir diegene wat meer 
wil weet.

John Deere verseker dat jou
and die teiken tref

saad altyd reg – hetsy op gelyk g
of selfs teen steiltes en skuinstes
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Vir die beste tegnologie, eenvormig-
ste plantdiepe en presiese saad-

spasiëring is ’n LEMKEN-planter net die 
ding. Boonop is enige LEMKEN-werktuig 
onwrikbaar sterk. 
 Die LEMKEN Solitair 9-planter is die 
grootste en veelsydigste fynsaadplanter 
in die land wat koring, gars, lusern, 
voersorghum, boontjies, tef en selfs 
sojabone kan plant. 
 Die Solitair 9-planter monteer op ’n
reeks van LEMKEN se grondvoorberei-
ders, soos Rubin, Heliodor en
Kristall. Hierdie eenhede verseker ’n 
ferm saadbed wat ideaal is vir die saad 
om gelyktydig te ontkiem en tot 
gesonde plante te ontwikkel.
 Die planter is 6 m wyd, dra 1,8 ton
koringsaad en het ’n ryspasiëring van 
150 mm.
 ’n 200- tot 220-kW trekker is nodig 
om die planter saam met die kombi-
nasie skottelwerker van LEMKEN te 
hanteer.

Noord-Kaap boere vertel hoekom 
hulle so beïndruk is met die Solitair 
9-planter:
Die Bruwers van Genade-boerdery, 
Hopetown en Douglas 
Hannes Bruwer: “Die planter is baie 
veeldoelig. Hy plant van kanola wat 
3 kg per hektaar is tot koring wat 
200 kg per hektaar is. Die smal rytjies 
is ’n groot voordeel vir onkruidbeheer, 
want die plante rank vinniger toe.
 “Ons het nog nooit ’n probleem met 
LEMKEN se naverkopediens gehad 
nie. Hulle bou verhoudings met hulle 
kliënte.

 "Ek is be ndruk met die kombinasie 
van Solitair en Rubin 10 veral met die 
groter skottels." Die Rubin 10 verseker 
dat ’n rowwe terrein en ongelyke grond 
gelyk gemaak word om ’n puik saadbed 
te verseker.
 “Nog ’n groot voordeel van LEMKEN 
se werktuie is dat hulle kan afhaak en 
afsonderlik gebruik word, of saam met 
mekaar.”

Gerhard Bruwer
“Die planterkombinasie van LEMKEN is

’n groot voordeel, want dit verminder 
bewerkings en is dus meer kostedoel-
reffend.
 Die saadbed en plantmeganisme is 
ideaal en dit is wat enige boer soek.
 “Hy kan so 30 hektaar plant voor hy 
volgemaak moet word en plant tussen 
5 en 15 km per uur, wat beteken dat hy 
maklik 50 hektaar per dag kan plant. 
 “Die Solitair 9 se elektroniese uit-
meetmeganisme verstel outomaties die 
saadtoediening volgens die spoed wat 
jy ry.”

Blackie Swart, gebiedsverkoopsbestuurder vir LEMKEN, Gerhard Bruwer, 
Vicky (jnr) Bruwer en Jacobus Beyers, dienstegnikus vir LEMKEN by die 
Bruwers op hulle plaas in Douglas.

Hannes Bruwer van Genade Boerdery, Hopetown, se LEMKEN Solitair 9-planter besig om koring te plant. Hy gebruik 
die planter saam met die Rubin 10-saadbedvoorbereider.

Koop ’n LEMKEN-planter vir gemoedsrus, 
betroubaarheid en naverkopediens 
deur Benine Ackermann

8    ProAgri 247 – September 2020                                                                                                    www.proagri.co.za        
NAMPO             

M
e

g
a

ni
sa

sie



Vicky Bruwer
“LEMKEN help die boer om te bespaar 
op bewerkings omdat hulle veeldoelige 
werktuie het. Die saadgrondkontak 
is baie goed en die planter het nouer 
spasiëring as ’n konvensionele planter.
 “Ons gaan elke oggend wat die 
werktuig werk deur die hele werktuig 
en gee genoeg smeermiddel op al die 
nodige punte. Dit help dat niks breek 
of oormatig slyt nie. Ons sorg ook dat 
ons genoeg basiese onderdele aanhou 
om seker te maak dat die planter nie 
stilstaan in besige tye nie.”

Hein Mülke van Zoutpansdrift, 
Douglas
“Kyk die Duitsers bou nie gemors 
nie. LEMKEN het beslis goeie gehalte 
toerusting. Ons sukkel ook nie met die 
onderdele nie, want dit is in die land 
beskikbaar. Hulle diens is baie goed.”

Wrench Cilliers, voorman van 
Depla-boerdery, Douglas
“As ’n werktuig op dié plaas hou moet 
jy weet hy is goed, want hier werk jy 
hard en lang ure. LEMKEN se toerusting 
pas in by ons hele opset. Die Solitair is 

akkuraat en ’n eersteklas planter.”
 Wrench werk ook met ’n hele paar 
ander werktuie van LEMKEN en is beïn-
druk met almal. 

Kerneels Greyling (jnr) van 
Frankdale, Prieska
Kerneels en sy pa was van die eerste 
boere tussen Prieska en Douglas om ’n 
Solitair-planter aan te skaf. 
 “Ek is baie beïndruk met die 
planterkombinasie en kan nie voorbly 
nie, want ek moet vir my bure met die 
Solitair-planter help plant. 
 “Die rede hoekom die bure wil hê ek 
moet met die Solitair kom plant is om-
dat hy die saadplasing en saadbedvoor-
bereiding so goed doen. Die kalibrasie 
is presies en baie gebruikersvriendelik. 
 "Die diens wat LEMKEN se mense 
lewer is uitstekend en hulle beweeg 
beslis vorentoe met die tegnologie.”

Noordwes
Org Teesen van Otterfontein, Koster 
“Met LEMKEN kom die gras baie gelyk 
op. Jy het ’n egalige groei wat ’n baie 
beter opbrengs verseker. In die vyf sei-
soene wat ons al saai, het ek nog nooit 
iets anders gebruik nie. Met die dat ’n 
boer die Heliodor saam met die planter 
kan gebruik, bespaar jy diesel en jy het 
minder trekkers nodig. Die saad word 
op ’n sekere diepte (wat ek kan stel) 
neergesit en word nie gestrooi en net 
toegekrap nie. Die voer se eweredige 
opkoms help ook baie, wat die bewer-
king na opkoms baie makliker maak. 
 “Ek gooi in die oggend genoeg saad 
vir die dag in die planter en hoef dan 
nooit deur die dag die saadbakke aan te 
vul nie.
 “Die kalibrasie van die planter vat 10 
minute en is baie maklik en eenvoudig. 
Hoe dit werk: Jy kyk op die uitweeg-
kaart op die kant van die planter. Daar 
is vyf verstelling om van te kies. Jy 
kies jou tipe saad, alles is elektronies. 
Jy weeg met ’n elektroniese skaal die 
hoeveelheid saad wat jy per hektaar 
wil plaas en lees dit in op die skerm. 
Die planter werk self die hektare uit en 
meet dit teenoor die hoeveelheid saad. 
Ek was nog nooit meer as 12 kg op 50 
hektaar uit nie. Jy kan jou masjien pre-
sies instel.”

SW Hugo van Lakewarden,
Bloemhof 
“Die tegnologie is van hoë gehalte en 
dit is ’n goeie, sterk-gemaakte produk. 
LEMKEN se diens is ook uitsonderlik. 
Dit is beslis die moeite werd om so ’n 
planter aan te skaf.”

Hein Mülke en Brian Jaarts, voorman, by Hein se LEMKEN Solitair 9-planter.

Kerneels Greyling.

Vir meer inligting oor die planter, 
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.

www.proagri.co.za                                                  ProAgri 247 – September 2020   9  
               

Wrench Cilliers.





www.proagri.co.za                                                  ProAgri 247 – September 2020   11  
               

M
e

g
a

nisa
sie

Kontak Brian Nieuwoudt by 
076-283-0766 of Graham Bekker by 
071-838-7314. Skakel die kantoor 
by 012-940-2155 vir meer inligting 
oor Orthman se werktuie, of stuur 
’n e-pos na salesoal@orthman.com 
of besoek die webblad by 
www.orthman.com.

Enigeen kan vir homself dink: Dit dien 
geen doel om te bewerk waar jy nie 

gaan plant nie. Dit is hoekom strook-
bewerking so sinvol is om insetkoste te 
bespaar en opbrengs te verhoog. 
 Orthman is reeds gewild in Suid-
Afrika vir uitstekende strookbewer-
kingstoerusting, want dié Amerikaanse 
maatskappy verstaan Suid-Afrikaanse 
boere se behoeftes en omstandighede 
ten volle.
 Orthman is in 1965 in Nebraska, 
VSA, gestig met een doel voor oë: om 
die werk van ’n boer makliker te maak. 
Sedertdien het Orthman vir vooruitgang 
in landboutegnologie gesorg met die 
een verbetering na die ander. In 2001 
het Orthman opslae gemaak met die 
1tRIPr-strookbewerkingstelsel.
 Wat hierdie stelsel in ’n klas bo die 
res plaas, is die feit dat die stelsel die 
boer toelaat om die ideale saadbed voor 
te berei, voedingstowwe op presies die 
regte plek in die grond te plaas, en die 

wortelsone doeltreffend voor te berei – 
alles in een enkele bewerking.
 Die boer bespaar diesel en vermin-
der grondverdigting in sy lande. Omdat 
strookbewerking slegs die strook waar 
die saad geplant word bewerk, bespaar 
dit ook grondvog wat in die onver-
steurde grond vasgevang bly. Vandag 
word die 1tRIPr-strookbewerkingstelsel 
doeltreffend in 14 lande gebruik en 
word as wêreldmarkleier in strookbe-
werking gesien.
    Om die diens aan boere in Suid-Af-
rika, en die res van Afrika, te verbeter 
het Orthman in 2013 ’n aanleg in Suid-
Afrika gevestig. “Orthman is daartoe 
verbind om hoë gehalte toerusting 
beskikbaar te stel sodat die boer sy 
opbrengs kan verhoog,” verduidelik 
Brian Nieuwoudt, streeksbestuurder van 
Orthman Suid-Afrika. “Dit geld nie net 
vir boere in die VSA nie, maar wêreld-
wyd. Die aanleg in Suid-Afrika stel 
Orthman in staat om die boere in die 

streek te bereik en 
flinke diens te bied.”
    Die Orthman-
werktuie wat vir 
Suid-Afrikaanse boere 
beskikbaar is, word 
in die Suid-Afrikaanse 
aanleg gemonteer. Die 
onderdele word vanaf 
die VSA ingevoer en 
in Suid-Afrika aanme-
kaar gesit voordat dit 
na die boer vervoer 
word. Die 1tRIPr-
strookbewerking-
stelsel word ook hier 
gebou, met die nodige 
aanpassings om aan 
Suid-Afrikaanse toe-
stande te voldoen. Die 
plaaslike aanleg mon-
teer ook die gewilde 
Orthman DR-planters.
    In 2017 het Orth-
man die katoen-stop-

Brian Nieuwoudt, streeksbestuurder van Orthman 
Suid-Afrika, sê dat Orthman ’n hoë gehalte produk 
met goeie naverkopediens koppel om te sorg dat 
boere uiteindelik hoër opbrengste teen laer inset-
koste kan kry.

Bewerk net waar jy plantBewerk net waar jy plant
deur Jaco Cilliers

Orthmann bied boere die beste in strookOrthmann bied boere die beste in strookbewerking:bewerking:

pelplukker in Suid-Afrika bekend gestel. 
Die werktuig sorg dat ’n katoenboer 
maklik van die stoppels ontslae kan raak 
na oestyd, sonder die risiko van stuk-
kende bande en ’n hoë dieselrekening.
 In 2019 het Orthman ook die saad-
bedvoorbereider bekend gestel wat 
boere gebruik om die oorblyfsels van 
die vorige oes fyn te maal en die grond 
weer gelyk te maak vir die volgende 
plantseisoen.
 Om strookbewerking doeltreffend toe 
te pas het die boer werktuie nodig wat 
die saadbed behoorlik kan voorberei. 
Orthman se werktuie werk vinnig en 
doeltreffend deur die vorige seisoen se 
stoppels om die gewenste saadbed voor 
te berei waarin met vertroue geplant 
kan word. Met Orthman se strookbe-
werkingstoerusting kan hierdie proses 
sonder skroom jaar na jaar herhaal 
word om telkens ’n wenoes te behaal.
 Orthman is trots daarop om goeie 
diens aan die boer te lewer. “Ons neem 
die boer se tyd in ag en gee altyd goeie 
raad wat op kennis en ervaring gegrond 
is. Ons help graag vriendelik en vinnig, 
en tree eerder voorkomend op as om te 
wag dat daar ’n probleem opduik,” sê 
Brian.

Die span van Orthman staan reg om 
boere fl ink en vriendelik te help. 
Ronald Magwai, Brian Nieuwoudt, 
Graham Bekker, Adelle Potgieter, 
Johan Jonker, Stephan Erasmus en 
Cornelius Mofokeng.

Die Orthman 1tRIPr-strookbewerker en ander Orthman 
werktuie se komponente word van die VSA na Suid-Afrika 
ingevoer, waarna die werktuig in die Suid-Afrikaanse aanleg 
gemonteer word volgens die vereistes van plaaslike toe-
stande. Kyk net hoe netjies en stewig is alles.





Volhoubare sake-oplossings was nog 
altyd die kern wat Scania Suid-Afri-

ka vir hulle kliënte aanbied.
 “Ons weet dat ons net suksesvol is 
as ons kliënte slaag,” sê Fabio Souza, 
besturende direkteur van Scania Suide-
like Afrika. 
 Sedert Scania se bekendstelling 
in Suid-Afrika 25 jaar gelede met die 
eerste handelaars wat in Johannesburg, 
Kaapstad en Durban oopgemaak het, 
was Scania Suid-Afrika die dryfkrag na 
volhoubaarheid in Suid-Afrika se 
vervoerbedryf. 
 “Ons kliënte se bedrywighede en 
doeltreffendheid is die middelpunt van 
ons waardeketting,” sê Fabio. 
 “In ’n bedryf waar prestasie en 
betroubaarheid die verskil maak, is ons 
fokus om te verseker dat ons kliënte 
hulle ondernemings winsgewend kan 
bedryf. Die grondslag hiervan is bedryf-
tyd en voertuie wat uitstekende produk-
tiwiteit lewer.”
 Om ’n vervoeronderneming in hierdie 
moeilike tye staande te hou, moet koste 
bespaar word en dit is waar Scania 
Suid-Afrika se dekadeslange verbintenis 
tot die totale bedryfsekonomie (TOE) 
hulle die toonaangewende markstatus 
verseker het.
 “Die vervoerbedryf verwag hoë ge-
halte van vervoeroperateurs,” verduide-
lik Nomonde Kweyi, hoofbestuurder van 
bemarking en kommunikasie, Scania 
Suid-Afrika. 
 “Die stryd om aan daardie vereistes 
te voldoen, is ’n deurlopende  stryd 
teen klein winsgrense. ’n Gewone 

oplossing verklein daardie winsgrense 
en daarom is Scania SA se voertuie en 
dienste alles behalwe gewoon,” voeg 
Nomonde by.
 Scania se bekende modulêre stelsel 
bied die kliënt 'n pasgemaakte vragmo-
tor en ’n span by Scania Suid-Afrika wat 
gereed is om oplossings te vind.
 In 2019 het Scania SA ’n suksesvolle 
bekendstelling gehad van hulle New 
Generation-reeks wat internasionaal 
aangewys is as Trok van die Jaar. Die 
vragmotor is deel van die volgende 
geslag vragmotorreekse wat brandstof 

bespaar, veilig is, gerieflik is vir die 
drywer, meer bedryfstyd bied en minder 
bedryfskoste verg.
 “Die bekendstelling was ’n mylpaal 
vir Scania Suid-Afrika,” sê Nomonde.
“Met hierdie nuwegeslagreeks gaan vol-
houbaarheid en winsgewendheid hand 
aan hand.” 
 Volhoubaarheid word verder nage-
streef deur Scania SA se alternatiewe 
brandstofprojekte. 
  Scania het met die Greenscape 
Sector Development Agency in die Wes-
kaap saamgewerk om die lewensvat-
baarheid van volhoubare biobrandstof in 
Suid-Afrika te ontwikkel. 
 Die afgelope 25 jaar het Scania 
Suid-Afrika ook 'n groot omwenteling 
gemaak wat bestuurderopleiding, on-
derhoud van vragmotors en gekoppelde 
dienste betref.
 “Ons bied wêreldklas trokbestuur-
dersopleiding. Daar is ’n groot vraag 
na ervare bestuurders in die Suid-
Afrikaanse mark. Ons opleiding bied 
gevorderde bestuurstegnieke wat 
brandstof bespaar, veiligheid verhoog, 
en die maksimum bedryfstyd verseker,” 
sê Nomonde. 
 Onderhoud is ook geoptimaliseer wat 
die operateurs in staat stel om staantyd 
te verminder en teëspoed te vermy.
 “Ons Scania Connected Services bied 
afstanddiagnosering, intydnasporing en 
gee operateurs insig en beheer oor die 
status en prestasie van hulle vlote soos 
nog nooit voorheen geken nie,” ver-
duidelik Nomonde. 
 “Omdat ons stelsels so maklik is om 
te gebruik, gebruik mense dit al hoe 
meer, in al hoe meer besonderhede en 
met al hoe meer gunstige resultate.”
 Scania se verbintenis om volhou-
baar terug te gee aan die gemeenskap 
waarin hulle werk, was ook vir hulle 
die afgelope dekades ’n belangrike 
fokuspunt. Scania Suid-Afrika het in 
samewerking met plaaslike gemeen-
skappe nuwe geleenthede geskep vir 
SEB-eienaarskap, onderrig en vaardig-
heidsopleiding. 
 “’n Volhoubare samelewing word 
geskep wanneer ons omgee vir almal in 
die samelewing,” sê Nomonde. 
 Om ’n onderneming vir 'n kwarteeu 
te onderhou, is geen geringe presta-
sie nie, maar om ’n onderneming in 
’n leiersposisie in die Suid-Afrikaanse 
vervoerbedryf te onderhou, getuig van 
die harde werk en lojaliteit van Scania 
se mense.
 “Ons kliënte het ons toegelaat om 
deel van hulle ondernemings te wees en 
dit is hulle ondersteuning wat ons 
25ste verjaarsdag moontlik gemaak 
het,” sê Fabio. 
 “Ons trotsste prestasie is die feit dat 
Scania Suid-Afrika werklik ’n plaaslike 
onderneming is met 'n trots Suid-Afri-
kaanse gees.”

Scania:
25 jaar aan die voorpunt van 
die vervoerbedryf in SA

Besoek jou naaste Scania-hande-
laar vir meer inligting. 
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Almal weet dat verbruikersgedrag 
drasties verander het as gevolg 

van die inperkings en beperkings wat 
opgelê is rondom Covid-19, maar hoe 
raak dit die boer en die waardeketting 
van varsprodukte? 
 By vanjaar se Produce Marketing 
Association (PMA) Fresh Connections-
konferensie wat aanlyn gehou is, was 
dit die groot vraag wat kundiges van 
alle kante bespreek het. 
 Een ding is seker: groente- en 
vrugteboere, varsproduktemarkte 
en winkelgroepe wat varsprodukte 
verkoop sal almal moeite moet doen 
om hulle markaandeel te behou.  

Hier is ’n paar van die interessante, 
en soms weersprekende, neigings 
wat verbruikers in hierdie dae 
toon:
• Verbruikers wil gesonde, vars kos hê, 

maar dit moet goedkoop wees 
• Hulle soek rou bestanddele om self 

te bak en kook, maar hulle wil ook 
die gerief hê van maaltye wat tuis 
afgelewer word

• Groente moet verkieslik klaar gesny 
en vooraf verpak wees, maar dit 
moet ook lyk of dit nou net van die 
plaas af kom

• Verbruikers wil graag regstreeks by 
’n plaaslike boer koop, maar wil ook 
die gerief van aflewering geniet

• Daar is ’n groot aandrang op meer 
natuurlike produkte, maar as gevolg 
van die uitdaging van sanitasie 
en sterilisasie, is dit makliker as 
produkte in plastiek vepak word

• Afslag is koning en verbruikers sal 
eerder groter hoeveelhede teen laer 
eenheidspryse koop

• Oor die algemeen het lojaliteit 
teenoor handelsmerke met 8% 
afgeneem; prys en gerief raak meer 
belangrik as die handelsnaam van 
die produk of winkel.

Opnames onder verbruikers het die 
volgende getoon:
Hulle reken dit is belangriker dat kos 
veilig moet wees as dat die omgewing 
beskerm moet word. Winkels met plas-
tieklose groenterakke het teruggekeer 

na plastiekverpakking. Nogtans bly 
dieregesondheid belangrik en winkels 
sal moet reageer met ’n groter verskei-
denheid vegetariese produkte.
  Mense het minder geld om uit te 
gee, of hulle is meer versigtig met hulle 
geld en hulle sal eerder minder gereeld 
winkel toe gaan en op die uitkyk wees 
vir afslagpakke. 
 Verbruikers raak al hoe meer bewus 
van die genesende en siektevoorko-
mende eienskappe van kos en soek 
produkte wat hulle immuniteit kan 
opbou. Winkels moet aandui watter 
produkte hoë vlakke anti-oksidante 
bevat en die voordele uitwys van 
byvoorbeeld bessies, lemoene, vars 
gemmer en boerkool (kale).
 Mense wil hulle aankope naby die 
huis doen en plaaslike ondernemings 
en boere ondersteun. Hulle wil hê dat 
die waardeketting van die plaas na die 

PMA Fresh Connections 2020-konferensie:
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Shereen Tromp van Euromonitor 
International sê hulle navorsing in 
100 lande toon dat daar ’n ver-
skuiwing in mense se houding is 
van “volhoubaarheid” na “self”. 
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bord korter moet wees, met minder 
middelmanne.
 Mense moes hulleself tuis vermaak, 
en kosmaak, bak en brou het ’n be-
langriker rol in die gesinslewe begin 
speel. Shereen sê na al die piesang-
broodbakkery is daar nou ook ’n be-
hoefte aan gesonde peuselhappies wat 
nie die gewete pla nie, soos neute en 
wortelstokkies. 
 Groente wat gewas, gesny en ver-
pak is, sal gewild bly en alle aandui-
dings is daar dat die hele beweging na 
aanlyn-aankope en tuisaflewerings ’n 
permanente neiging sal bly. 
 Dit is selfs moontlik dat groente, net 
soos kitskos, in deurrywinkels gekoop 
kan word, sodat die verbruiker nie 
nodig het om uit sy voertuig te klim 
nie!
  

Mense verkies ook om plaaslike winkels 
te ondersteun, maar hulle lojaliteit 
word gedryf deur die ervaring van 
veiligheid wat hulle ondervind. Hulle 
wil sien dat sosiale afstand gehandhaaf 
word, dat die personeel alle Covid-
19-maatreëls nakom en afdwing en 
hulle sal eerder winkelgroepe onder-
steun wat wys dat hulle die gemeen-
skap en behoeftiges ondersteun en 
omgee vir hulle personeel en klante. 

Uitdagings en geleenthede vir 
landbou
In ’n paneelgesprek tussen prof 
Ferdi Meyer, landbou-ekonoom 
en besturende direkteur van die 
Buro vir Voedsel en Landboubeleid 
(BFAP), prof Phillipe Burger van die 
fakulteit Ekonomiese Wetenskappe 
van die Universiteit van die Vrystaat, 
en dr Sifiso Ntombela, hoofekonoom 
van die Nasionale Landboubemark-
ingsraad (NAMC), gelei deur Denene 
Erasmus van Farmers’ Weekly, is 
uitdagings en geleenthede vir boere 
onder die loep geneem.
 “Die doeltreffende gebruik van wat 

ons het, is krities belangrik,” sê prof 
Meyer. Droogte en uiterste weersom-
standighede moet bestuur word en die 
landbou gebruik ook hier geleenthede. 
So byvoorbeeld het die gebruik van 
skadunet met 300% toegeneem. Dit 
gaan oor doeltreffende watergebruik en 
hoër produktiwiteit. 
 Prof Burger sê oor die algemeen 
gaan boere ook geraak word deur die 
verminderde vraag as gevolg van die 
verminderde koopkrag van mense. Die 
herstel van die waardeketting sal op sy 
beste ’n jaar neem, maar dit kan tot 
drie jaar neem. 
 Nog ’n groot uitdaging is die swak 
randwaarde en die stygende inset-
koste, veral met betrekking tot voe-
dingstowwe. Dit skep ook geleenthede 
vir die uitvoer van meer landbou-
produkte. Prof Meyer sê die uitvoer van 
groente soos aartappels en wortels kan 
’n oplossing vir boere bied. 
 Verstedeliking en bevolkingsgroei is 
’n ander uitdaging en kan geleenthede 
bied vir landbou-ontwikkeling, maar 
met die nodige regeringsondersteu-
ning. ’n Leefbare inkomste uit kleiner 
plase kan help om ’n landelike middel-
klas te skep, wat die verstedelikings-
proses kan vertraag, sê dr Ntombela.
 Prof Meyer sê Suid-Afrika kan ’n 
les gaan leer by Kenia oor hoe om 

Prof Phillipe Burger, dr Sifisi Ntombela en prof Ferdi Meyer.

kleinplaasproduksie deel van die 
groter ekonomie te maak. Tanzanië het 
ook 30 tot 40% groei in hulle land-
boubedryf getoon deur die uitbreiding 
van die kommersiële waardeketting.
 Swak infrastruktuur en die regering 
se gebrekkige begroting (net 3% 
van die BBP) vir die uitvoering van 
infrastruktuurprojekte gaan oor die 
volgende paar jaar ook landbou seer-
maak. 
 Treinvervoer kom nie op spoor nie 
en die geriewe om produkte in die 
hawens te hanteer moet dringend met 
40% uitgebrei word, net om die byko-
mende hektare uitvoerprodukte wat 
reeds aangeplant is, te hanteer!
 Die hoë koste van energie en swak 
elektrisiteitsvoorsiening is die ander 
uitdaging wat ook ’n geleentheid aan 
boere bied. In die Noordkaap is daar 
maar een mens per vierkantige kilo-
meter; daar is genoeg plek vir son-
plase. Boere kan gerus saam met hulle 
skape met sonkrag begin boer. 
 Prof Burger sê die een neiging wat 
hy graag wil uitwys wat boere moet 
baasraak is die toenemende digitalise-
ring van die bedryf met betrekking tot 
verkope landwyd en presisieboerdery 
vir verhoogde produksie.
 Dr Ntombela sê boere moet ook al 
hoe meer bewus wees daarvan dat ver-
bruikers wil weet wat gaan in die kos 

in wat hulle eet. Hulle wil weet wat 
gebruik boere in die produksie-

proses. 
    Prof Meyer sê die waarde 
van diversifisering van markte 
en benutting van geleenthede 
in die res van Afrika is die een 
boodskap wat hy by boere wil 

tuisbring.
    Die uitdagings is groot, maar 
opwindend en interessant, en 
Suid-Afrika se boere het die kennis, 
die verstand, die verantwoorde-
likheidsin en die dryfkrag om ons 
bevolking goed en gesond aan die 
eet te hou.
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Sarina de Beer, besturende direk-
teur van Ask Afrika, sê handels-
merklojaliteit suig nou aan die 
agterspeen. Mense koop nie meer 
produkte net omdat hulle dit altyd 
gedoen het nie. Oorwegings soos 
gerief en waarde vir geld raak al 
hoe belangriker.
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As ’n Jungheinrich-vurkhyser een-en-
’n-half keer meer werk gedoen kry as 

’n ander vurkhyser, waarom sal jy nog 
rondkyk?
    By Tiaan van der Westhuizen van 
Wespak Citrus is daar geen twyfel nie: 
“Ons het nou net weer met Jungheinrich 
'n kontrak geteken vir nuwe vurkhysers 
vir volgende jaar. Ek het al gesoek na 
probleme aan hulle toerusting, maar kon 
nie een kry nie.”
    Tiaan vertel toe hy drie jaar gelede 
by die pakhuis begin werk het, was die 
Jungheinrich-vurkhysers al twee jaar 
daar aan die werk. Hy sê hy het aan die 
begin gewonder oor die masjiene, want 
hy het hulle nie geken nie, maar hy het 
baie gou besef dat dit die beste keuse 
vir die besige pakhuis is.
    “Ons masjiene loop harde ure. Vir ses 
maande van die jaar moet hulle 24 uur 
per dag aan die gang bly met die sitrus. 
In druiwetyd is die ure bietjie minder, 

maar elke masjien werk steeds elke 
dag.”
    Wespak het vier diesel- en agt elek-
triese vurkhysers. Die groot voordeel 
van Jungheinrich se elektriese toerusting 
is die ongeloofl ike lang werktyd. Tiaan 
sê hulle batterykrag hou tot 17 uur met 
aanhoudende werk, teenoor ander wat 
net 8 tot 9 uur hou voor hulle herlaai 
moet word. 
    Die batterye self hou ook baie lank 
en Tiaan sê in die vyf jaar het hulle 
nog nooit nodig gehad om ’n battery te 
vervang nie. 
    Die dieselmasjiene is uiters geskik vir 
ruwer terrein en Tiaan sê hy is beïndruk 
met hulle gladde werking en gerief: 
“Hulle ry soos ’n mouterkar.” Selfs met 
aanhoudende swaar werk soos die han-
tering van 2,5-ton palette gee moeilike 
werk, soos sywaartse bewegings, geen 
probleme nie. Die operateurs vind dit 
ook maklik om die vurkhysers te hanteer.

    Hy sê hulle kon vanjaar ’n goeie 
vergelyking tref met ander masjiene 
en het gevind dat dieselfde operateurs 
een-en-’n-half keer meer werk met die 
Jungheinrich-vurkhysers gedoen het as 
met ander. 
    Nog iets wat lank hou, is die bande. 
As ’n band vervang moet word, is dit 
omdat hy opgery is. Daar is oor die 
algemeen minder bandskade, omdat die 
hysers kragtig is en maklik kanteer en 
die operateurs dus nie die bande laat tol 
of skraap nie.  

Naverkopediens
Die belangrike eienskap wat 
Jungheinrich die hoogste laat uitstyg bo 
die trop, is hulle uitstekende naverkope-
diens.
    Tiaan sê: “Hier het nog nooit ’n 
Jungheinrich langer as ’n dag gestaan 
nie; nie dat ons ooit groot probleme 
het nie, maar as iets fout gaan, is hulle 
tegniese span gou hier en onderdele is 
ALTYD beskikbaar.”
    Die tegniese span kom wel gereeld op 
die plaas, want deel van die kontrak is ’n 
instandhoudingsplan waarvoor Wespak 
’n vaste maandelikse bedraggie betaal.  
Jungheinrich kom versien die masjiene 
op die plaas en as daar iets vervang 
moet word, kos dit nie “skielik” geld nie, 
want dit is deel van die instandhoudings-
plan.
    Tiaan sê Jungheinrich se mense volg 
op, hulle is beskikbaar, hulle diens is 
goed en hulle vurkhysers werk uit-
stekend. Waarom verder kyk?
    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 Junghein-
rich sy belofte van goeie diens gestand 
kan doen.

In die besige Wespak Citrus-
pakhuis moet vurkhysers sterk 
wees en hard kan werk om die 
duisende kilogramme sitrus te 

hanteer. Daarom verkies die 
pakhuis Jungheinrich.

Jungheinrich se vurkhysers Jungheinrich se vurkhysers 
werk sonder ophouwerk sonder ophou

Spesiale pakkette en aanbiedings 
is beskikbaar vir boere. Dit is ook 
moontlik om die toerusting oor ’n 
kort- of langtermyn te huur. Vir 
meer inligting oor die opsies, 
kontak Chrisna Willers by 
010-596-8460 of 
info@jungheinrich.co.za.





Vir groente- en vrugteboere is skadu-
nette oor boorde baie belangrik om 

die gehalte van die vrugte te verseker 
en om die vrugte teen peste en die son 
te beskerm.

Plusnet vertel meer van hulle nette 
vir tamaties en bloubessies:
Tamaties - 40% titaniumnet
“Die 40% titaniumnet blok 40% van 
skadelike UV-strale van die son en het 
’n skadufaktor van 23%,” sê André van 
Zyl, verkoopsverteenwoordiger van 
PlusNet/Geotex.
 Tamaties hou van son en daarom 
kan jy enige ligte kleur net gebruik 
afhangende van die omgewing waar dit 
geplant word. 
 “Wanneer ek sê ’n ligte kleur net, 
bedoel ek wit, grys, titaan of silwer. 
Daar moet altyd in ag geneem word 
dat, hoe donkerder jou net, hoe hoër 
is die skadufaktor en meeste groente-
soorte hou nie van skaduwee nie.
 “Hoe warmer die omgewing, hoe 
donkerder die net. Wanneer die net te 
donker is, het jy gewoonlik ’n hoë vege-
tatiewe groei en ’n swakker vrugge-
halte,” sê hy.
 André noem dat daar in die Noord-
wes-provinsie reeds nethuise van 40% 
titanium in gebruik is en die boer oes 
op die oomblik so tussen 160 en 190 
ton tamaties per hektaar, waar hy op 
sy oop lande tussen 60 en 100 ton per 
hektaar kry.
 
Bloubessies
Bloubessies laat ’n mens dink dat ’n 
blou net gebruik moet word, maar na 
verskeie toetse is bevind dat die blou 

kleur te donker is. “’n Hoë vegetatiewe 
groei met ’n swakker, kleiner vrug was 
die resultaat van die donkerblou kleur,” 
sê André.
  “As die blou net geweef is met blou-
wit, blou-silwer, blou-natuurlik (deur-
skynend) word ’n baie beter vrugge-
halte en hoër opbrengs verkry.” 
 
Voëlnettte keer dat die voëls die 
boer se oes verniel 
Voëlnette met gaatjies van 17 mm 
groot keer die voëls, maar laat die bye 
en ander vriendelike insekte deur.
 André sê die voëlnet is beskikbaar in 
rolle van tot 50 m lank en van 1 m tot 
5 m breed. Die net is lig en maklik 
om te hanteer. Dit kan oor ’n gewone 

Verbeter jou vrugte se gehalte met 
Plusnet se skadunette

nethuis-raamwerk getrek word of net 
oor die openinge gespan word.
 Toetse het getoon dat dit geen 
invloed op bye se bewegings het nie. 
Voëls sien ook die net betyds raak en 
wyk liewer uit na die buurman se boord, 
waar daar nog nie ’n voëlnet gespan is 
nie!
 Deur boorde en wingerde met lae 
persentasie skadunette toe te maak, 
kan die oeste verbeter en verhoog word. 
Dit word deels veroorsaak deur die fil-
trering van die ligspektrum by die nette 
en deels deur die fisiese beskerming wat 
die net bied.

Voordele van skadunette:
• Verminder die hitte
• Verbeter fotosintese
• Beter en minder watergebruik
• Verbeterde uiterlike vruggehalte
• Minder wind-, hael-, storm-, en reën-

skade
• Gladder skil en beter kleur van die 

vrug
• Beskerming teen voëls
• Beskerming teen die son verminder 

sonbrand

deur Benine Ackermann

Bloubessies

Voëlnette
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Kontak André van Zyl by 011-
412-3954, stuur ’n e-pos na 
nets@plusnet.co.za, of besoek 
hulle webwerf by 
www.plusnetgeotex.co.za om 
meer oor hulle nette uit te vind.
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“I recommend FarmTrack to improve 
spraying efficiency on wine farms,” 

says Kallie Fernhout who installed the 
device more than five years ago on two 
tractors at Delaire Graff Wine Estate 
outside Stellenbosch.
    “We cannot afford to lose a single 
bunch of grapes because a row was 
missed during spraying. It is important 
to spray every row as accurately and 
thoroughly as possible to prevent finan-
cial losses,” he explains.
    Calibration has to be exact for effec-
tive applications. “FarmTrack indicates 
whether a tractor is moving at the cor-
rect calibration speed during spraying. 
The efficiency of our spray programme 
has increased, and as a result, our crop 
quality and yield.”
    Fernhout finds FarmTrack especially 
useful since he is not always on the 
farm. “It allows me to better manage 
our spraying programmes when I am 
not present.”
    “I can check when spraying was 
started and completed, the rows 
sprayed, time spent in the vineyard, 
and the tractor’s speed. I can also see 
how long the tractor is stationary and 
the hours worked by the tractor driver.”
    Fernhout uses FarmTrack to reconcile 
the quantity of chemicals applied with 
the quantity recommended for a vine-
yard, to record and control fuel con-
sumption, and to keep track of hours 
worked by each tractor for service 
intervals.

    “FarmTrack assists with planning, 
cost-saving, efficiency and properly 
sprayed vineyards. New users will not 
be disappointed with it and they should 
get their money back within a year,” he 
concludes.

Prevent losses with accurate 
and thorough spraying

Estate manager Kallie 
Fernhout in a vineyard at 
Delaire Graff  Wine Estate.
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Contact FarmTrack for information 
at 021-880-1163 or visit 
www.farmtrack.co.za. 
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Skakel Knittex vir kundige raad en 
die beste produkte by 011-692-1658, 
e-pos clientliaison@knittex.co.za of 
besoek www.multiknit.co.za.

Jy kan nie die weer beheer nie, maar 
jy kan die invloed van slegte weer op 

jou oes afweer! 
 Met Knittex se nette kan jy skade be-
heer wat deur sonbrand, hael, insekte 
en droogte veroorsaak word en jou 
opbrengs en oesgehalte verhoog. 
 Sitrusboere verwag hulle beste sei-
soen ooit, ondanks die Covid-19-
inperkings en verskeie ander hin-
dernisse. 22- tot 24-miljoen houers 
sagte sitrus gaan na verwagting uit-
gevoer word teenoor verlede jaar se 
18,2-miljoen.
 Die groei word toegeskryf aan nuwe 
boorde wat in produksie kom en goeie 
reën in sekere produksiestreke. Dit 
is ook interessant om daarop te let 
dat daar oor die afgelope paar jaar ’n 
styging van 300% in produksie onder 
netbeskerming in Suid-Afrika was. 
 Vir sitrusboere kan hael op die ver-
keerde tyd baie skade beteken. Knit-
tex se beproefde beskerming teen hael 
is verlede jaar by NAMPO aan boere 
gedemonstreer met 500 kg gewig wat 
’n week lank op ’n stellasie van 2 m x 
2 m gerus het. Op die laaste dag het ’n 
verkoopsman sy gewig bygesit nadat 
daar 'n snit onder in die net gemaak is. 
Dit het steeds gehou!

 Die geheim van SpectraNet se krag 
lê in die unieke geslotesteek-weefpa-
troon wat uitrafeling verhoed selfs al is 
daar ’n sny in die net. 

Knittex het met baie proewe bewys 
dat hulle skadunet onder meer die 
volgende voordele inhou:
- Manipuleer liggehalte om die regte 

frekwensies deur te laat
- Verbeter verspreiding van lig
- Verbeter doeltreffendheid van 
 watergebruik
- Goeie vloei van koolsuurgas
- Verminder die pieke en dalings van 

temperatuurwisselings
- Verminder hittespanning en sonbrand
- Verminder wind-, hael, insek- en 

voëlskade
- Verbeter die doeltreffendheid van 

oesbeskermingsmiddels

Knittex se SpectraNet verbeter die 
gehalte van blomme, vrugte en groen-
te, verhoog opbrengs en verminder 
produksiekoste.
 Knittex is ’n bedryfsleier en vervaar-
dig hoë-gehalte nette wat 100% 
hersirkuleerbaar is. Baie navorsing en 
ontwikkeling sorg dat Knittex se nette 
’n leeftydverwagting van meer as 10 
jaar het. 

Knittex beskerm jou 
oes teen die weer

500 kg het ’n hele week lank by 
NAMPO op die stellasie op ’n net 
gerus (bo). Op die laaste dag is 
daar ’n snit onder in die net gemaak 
en ’n verkoopsman het opgeklim om 
te bewys dat Knittex se SpectraNet 
Kode 20 ’n hele spektrum van 
risiko’s kan hanteer!
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“Dis net genade,” sê die kampioen-
boere wat vanjaar die eerste prys 

in die Pioneer Weeg en Wen-kompetisie 
verower het.

Bossi Ferreira van NMTB-
boerdery naby Piet Retief is as die 
kampioen aangewys met ’n uitstekende 
mielie-oes van 15,224 ton per hektaar 
op droëland. Die kultivar wat Bossi 
gebruik het was die Pioneer P1197YHR. 
Dit is nie die enigste kultivar wat Bossi 
geplant het nie:
 “Ek het die afgelope seisoen slegs 
sowat 20 hektaar van dié kultivar ge-
plant, maar ek sal volgende jaar beslis 
meer plant,” sê Bossi.
 Behalwe vir die deel van die land 
wat vir die kompetisie ingeskryf was, 
het die P1197YHR oor die algemeen 
sowat 2 ton per hektaar meer gelewer 
as die ander kultivars op die plaas. 
NMTB-boerdery plant elke seisoen vier 
verskillende kultivars om ’n goeie ba-
lans te handhaaf en ’n betroubare oes 
te verseker.
 Die land waar die 15,224 ton per 
hektaar gestroop is, was die jare 
vantevore ’n tamatieland. Die grond 
is oor die jare goed opgebou met die 
nodige voedingstowwe. Bossi het niks 
anders met die land gedoen as wat hy 
met die res van sy gewasse gedoen het 
nie. “Al die landerye het dieselfde kuns-
mis en topbemesting gekry,” vertel hy. 
“Mense moet ook in ag neem dat ons 
vanjaar ideale toestande in die gebied 
gehad het. Ek sal graag wil sien hoe 
goed die kultivar presteer wanneer dit 
dalk bietjie droër is; nie dat ’n mens vir 
droogte vra nie,” sê Bossi.
 Die kampioen-boer in die afdeling vir 
besproeiingsgewasse is Wim van Ber-
gen van Backhouse-landgoed buite 
Douglas. Hier was dit ’n spanpoging 
van Wim, sy seun, Jouke, en die plaas-
bestuurder, Dolf Swiegers, wat die wen-
oes gestroop het. Die Pioneer-kultivar 
31D22BR het gesorg vir ’n uitstekende 
18,248 ton per hektaar.
 Wim van Bergen skryf die sukses 
toe aan goeie bestuur. “Dis ’n weten-
skap. Jy moet alles reg bestuur, van 
die grond en saad tot besproeiing en 
kunsmis. Maar sonder genade van Bo 
sal niks hiervan slaag nie,” sê Wim.
 Dié boerdery neem ook deel aan die 
GWK-presisieboerderyprogram en glo 
dat ’n wetenskaplike benadering tot 

die boerderypraktyke 
die heel beste uitslae 
lewer.
 Dolf Swiegers is al 
vir vyf jaar plaasbe-
stuurder by Van 
Bergen-boerdery. Dolf 
sê dat die grond se 
voginhoud gereeld 
gemeet is en dat die 
besproeiing dan daar-
volgens aangepas is. 
“Mense maak dikwels 
die fout om die grond 
te nat te maak. Te 
droog is ook nie goed 
nie. Dit kos fyn be-
stuur om die lande se 
voginhoud op die mees 
doeltreffende vlakke te 
hou,” verduidelik Dolf. 
 Albei die kampioen-
boere word deur Pio-
neer op ’n reis na die 
VSA gestuur om daar 
te gaan kyk hoe die 
Amerikaners boer. 

Pioneer Weeg en Wen:Pioneer Weeg en Wen:

Bossi Ferreira van Piet Retief was die algehele wenner in die afdeling vir 
mielies op droëland. Saam met hom is sy twee pragtige dogters wat dit 
geniet om saam met hulle pa te werk.

Wim van Bergen is die kampioen-boer in die afdeling 
vir mielies onder besproeiing. Sy sewe kleindogters 
is beslis baie trots op hulle oupa.

Boere oes eer vir Boere oes eer vir 
uitstekende prestasieuitstekende prestasie

deur Jaco Cilliers
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Wayne Preece van Coligny was die 
wenner vir sojaboonproduksie op 
droëland in die Westelike streek. Hy 
het Pioneer se P71T74R geplant en 
4,647 ton per hektaar gestroop.

In die Oostelike streek was Gareth 
Allen die wenner met ’n oes van 
3,596 ton per hektaar. Gareth het 
vroeër vanjaar P48T48R geplant.

Barry van Wyk van Fochville was die 
wenner in die Sentrale streek met ’n 
droëlandoes van 5,079 ton per 
hektaar wat hy van P71T74R 
gestroop het.

In die Oos-Vrystaat het Josef van 
Eeden met P64T39R koning gekraai 
met ’n oes van 3,646 ton per hek-
taar.

Clinton Frey van Winterton het
met die soja-louere weggestap in
Natal; 5,120 ton per hektaar. 
Clinton se kultivarkeuse was 
P64T39R.

Tommie Scholtz van Bergville het die
afdeling vir sojabone onder be-
sproeiing gewen met P64T39R met
’n oes van 5,282 ton per hektaar.

Willie Dreyer van Viljoenskroon se 
sojabone wat op watertafellande ge-
plant is, het die wen-oes behaal met 
P71T74R wat 4,887 ton per hektaar 
gelewer het.

In die sonneblom-afdeling was 
Christo Beukman van Ladybrand die 
wenner met ’n oes van 3,499 ton per 
hektaar. Christo het die P65LP54-
variëteit aangeplant.

JP Meintjies van Viljoenskroon het 
die afdeling vir die watertafelmie-
lies gewen met ’n oes van 9,804 ton 
per hektaar. JP se basterkeuse was 
P2927WYR.

Vir droëland in die Westelike ge-
biede was dit Pieter Joubert van 
Koster wat met die eerste plek be-
kroon is. Pieter het met P2553WBR 
12,258 ton per hektaar gestroop.

In die Sentrale streek het Fanie 
Cronjé van Balfour 9,168 ton per 
hektaar op droëland gestroop met 
die 33H54BR-kultivar.

In Natal het Tyson Zunckel van 
Bergville die eerste prys gewen met 
sy mielie-oes van 13,802 ton per 
hektaar van die P1197-baster.

In die Oos-Vrystaat het P2842WB 
vir Mike Meyers die eerste plek 
besorg met ’n uitstekende opbrengs 
van 12,914 ton per hektaar.

SOJA

SONNEBLOM

MIELIESBuiten die twee kampioene was daar ook 
natuurlik die streekswenners in die Verskil-
lende afdelings van sojabone, mielies en 
sonneblom. Die wenners lyk so:
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“Deur my ampstermyn het ek tot die 
gevolgtrekking gekom dat debat en on-
derhandelinge met die ANC na niks lei 
nie en dat selfdoen ons enigste 
antwoord is.” – Louis Meintjes, 
uittredende president van TLU SA

Die antwoord vir ekonomiese oorle-
wing is selfbestuur. Dit was die 

boodskap wat onlangs baie sterk tydens 
TLU SA se webinaarkongres deurgekom 
het. Ons boere word met talle uitda-
gings gekonfronteer, waarvan baie deur 
’n vyandige staat veroorsaak word. 
Die enigste oplossing is om vinniger 
en beter as die regering te dink en een 
daarvan is om eie strukture op die been 
te bring wat boere op die plase kan hou 
en meer beheer oor hulle produkte kan 
gee.
 TLU SA het reeds ’n uiters sukses-
volle Boeremark in Pretoria begin waar 
boere die geleentheid gegun word om 
prysbepalers in plaas van prysnemers 
te wees. ’n Landbousektor-finansiële 
dienstemaatskappy gaan ook na die 
vele finansiële uitdagings van boere 
omsien. Daar is ook beplanning op die 
tafel rondom verskeie projekte wat 
boere moontlik vorentoe nog meer sal 
kan bemagtig in die waardeketting-
proses.
 In sy presidentsrede het Louis 
Meintjes, uittredende president, gesê 
dat boere sal moet leer om aan te pas 
by veranderende neigings. Vraagstukke 
soos naspeurbaarheid, gehaltebeheer, 
vermindering van voedselvermorsing en 
omgewingsvriendeliker landbou is on-
afwendbaar, maar sal op die lang duur 
’n positiewe invloed op boere hê omdat 
dit ekonomiese volhoubaarheid verseker 
en boere meer mededingend maak. Die 
AgriQuantum-projek het die potensi-
aal om ten opsigte van bogenoemde 
ŉ wesenlike verskil vir boere te maak 
en Louis sal persoonlik, as een van die 
direkteure daar meer aandag skenk aan 
die projek na sy uittrede.

Henry Geldenhuys is as die nuwe 
president van TLU SA verkies.

Wannie Scribante is as TLU SA se 
nuwe onderpresident verkies.

TLU SA is betrokke by talle aksies, 
soos hierdie koekiebak-projek, om 
boere en mense op die platteland te 
bemagtig.

Die rooihand-simbool wat deur TLU SA bekendgestel is, is al sinoniem met 
die protes teen plaasmoorde.

Vir meer inligting oor hierdie 
groeiende lede-organisasie, 
besoek www.tlu.co.za.

Louis Meintjes het tydens TLU SA 
se webinaarkongres, as president van 
TLU SA bedank. Hy het oor 26 jaar se 
betrokkenheid by TLU SA deurlopend 
in rade en komitees gedien voor hy die 
afgelope tien jaar president van TLU SA 
was. Sy ampstermyn was seker een van 
die uitdagendstes in die geskiedenis van 
Suid-Afrikaanse landbou, waarin hy die 
boere positief en gemotiveerd moes hou 
in ’n stormagtige politieke klimaat en be-
leidsomgewing, terwyl die ekonomie oor 
die afgrond begin tuimel het. Verskeie 
projekte is deur die TLU SA-span onder 
Louis se leierskap geloods maar dit is 
veral die samewerkingsooreenkoms met 
die bemarkingspan en belsentrum wat 
ŉ bemarkingsplan en -strategie in 2019 
laat realiseer het wat met groot sukses 
deurlopend vrugte afwerp. Die wêreld 
het skielik bewus geword van TLU SA se 
tydbeproefde beleid wat nou werklikheid 
word.

TLU SA maak planne en skep hoop
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Laat jou trekkers gladweg 
deur die lande gly

Hoë eise word aan trekkers gestel. Daarom het hulle die 
regte smeermiddels nodig om hulle deurgaans produktief 

aan die werk te hou.
    Shell WBF 100 is ’n hoë-gehalte, multi-funksionele, koste-
mededingende smeermiddel wat spesifi ek vir die streng eise 
van boerdery ontwerp is. 
    Hierdie uitmuntende olie is geskik vir alle plaaswerktuie. 
Dit is gepas vir die eenvoudigste tot die mees gevorderde 
trekkers, stropers, selfl oopspuite, kuilvoerkerwers en ander 
werktuie. 

   Produkvoordele en verrigting
•  Betroubare beskerming: ’n Robuuste bymiddel met hoë- 

gehalte basisolie wat goeie verrigting bied vir oksidasie-
bestryding, slytasievermindering en wat nie skuim nie, 
sodat dit deurgaans betroubaar werk.

•  Wye toepassing: Shell WBF 100 word in ’n wye verskeiden-
heid werktuie gebruik en is uiters betroubaar in die veld.

•  Shell WBF 100 bly stabiel en behou sy vloeibaarheids-
graad, selfs in uiterste toestande, sodat daar deurgaans 
’n sterk smeringlagie tussen metaalonderdele in die enjin 
teenwoordig is. 

•  Betroubare werking: Shell WBF 100 werk ook betroubaar 
in trekkers en toerusting se hidrouliese stelsels.

•  Natremstelsels: Wrywingwysiger-bymiddels verseker 
  goeie werkverrigting met min geraas in die natrem-
 stelsels.
•  Shell WBF 100 kan gebruik word waar ’n SAE 80W- of 

85W-smeermiddel aanbeveel word.

Gesondheid, veiligheid en die omgewing
Shell WBF 100 hou geen gesondheidsrisiko in nie, solank dit 
op die regte manier gebruik word en persoonlike sindelikheid 
toegepas word:
•  Vermy kontak met die vel
•  Gebruik dik, ondeurdringbare handskoene wanneer met 

gebruikte olie gewerk word.
•  As dit wel aan die vel geraak het, was jou hande dadelik 

met seep en water.

Shell-smeermiddels was by Virtuele NAMPO:
“Die Virtuele NAMPO het nie dieselfde atmosfeer en visuele 
uitbeelding gehad as die gewone NAMPO nie, maar dit was 
steeds ’n verrykende ervaring,” sê Riaan van der Walt, sake-
ontwikkelingsbestuurder van Landbou en Vervoer, Shell SA. 
    “Ons het ’n regstreekse geselskamer gehad, asook 
inligting wat besoekers kon afl aai. Daar was video’s oor 
die smeermiddeltegnologie wat diensintervalle vergroot en 
brandstofverbruik verminder,” sê hy.
    Besoekers van regoor die wêreld 
het hulle stalletjie besoek, soos 
Duitsland, Namibië en Botswana. Dit 
wys dat ’n virtuele platform meer 
toeganklikheid verleen aan baie wat 
nie die regte NAMPO kan bywoon 
nie as gevolg van koste, afstand en 
beperkte verblyf.
    Boere kan vanaf 12 Oktober WBF 
100 by hulle plaaslike koöperasies 
of Shell-verspreiders koop. Dit 
is beskikbaar in 20- en 209-liter 
groottes.

Vir ’n volle lys van produkaanbevelings en 
veiligheidsmaatreëls besoek www.epc.shell.com 
of www.shell.com.

Shell was by virtuele NAMPO:

deur Benine Ackermann
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Die probleem: Bosindringing beroof 
boere van baie hektare weiding en 

dit is duur en moeilik om te stuit. Spuit 
jy, dan spuit jy alles dood – ook die 
nuttige gras wat jy wou behou.
 Die oplossing: Kanna Industries 
se vernuftige Bostop-gifroller maak 
ontbossing maklik, bekostigbaar en 
doeltreffend.

Dit werk so: Die Bostop word agter 
’n trekker gesleep. Bosse en boompies 
word platgedruk en sterk, wrede tande 
voor die trekker se snoet en aan Bostop 
se raam krap die bas stukkend.
 Onkruiddoder word met swaartekrag 
van die tenk bo-op die Bostop na ’n 
roller met blokke absorberende materi-
aal gevoer, wat dit aan die stamme afrol 
met ’n effense vee-aksie, sodat dit diep 

in die skraapletsels indring en deeglik 
deur die plant opgeneem word.
 Afhangende van die soort onkruid-
doder wat die gifsmous aanbeveel, be-
gin die ongewenste bosse of boompies 
na drie of vier weke vrek en kort voor 
lank het jy jou plaas herwin sonder om 
enige nuttige gras te benadeel.
 Die Bostop werk 3,4 meter wyd so-
dat jy sommer ’n groot stuk aarde per 
dag kan ontbos.
 Agter die raam waarin die gifroller 
gemonteer is, loop twee wiele waar-
mee die werkhoogte van plat op die 
grond tot 250 mm hoog gestel kan 
word.
 Bostop is beskikbaar in ’n 
sleepmodel of ’n driepunt-
gemonteerde model vir 

makliker vervoer oor lang afstande.
 Nog goeie nuus is dat jy Bostop kan 
gebruik om swak bestuurde weiding te 
herwin: Jaag die vee in sodat hulle die 
smaaklike en nuttige gras kort vreet. 
Die onsmaaklike gras wat oorbly is 
nou langer sodat jy met jou Bostop gif 
daaraan kan rol en siedaar: Die on-
smaaklike, minderwaardige gras vrek 
sonder om die nuttige gras te benadeel.
 Soos alle Kanna-werktuie, het die 
Bostop sy oorsprong op die plaas. Die 
konsep is bedink deur ’n wakker boer, 
Johan Els, van Komga en net effens 
verfyn deur Willa Nolte van Kanna.

Herwin jou plaas metHerwin jou plaas met 
KannaKanna se Bostop-rollerse Bostop-roller

Kyk net hoe doeltreff end werk Bostop: Al wat ’n ongewenste bos, 
boompie en struik is, is daarmee heen terwyl die gras ongesteurd bly 
groei.
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Vir meer inligting, gesels met Willa 
Nolte by 072-333-1051 of stuur ’n 
e-pos aan 
willa@kannaindustries.co.za. Kyk ook 
na die video van Bostop by 
http:/bit.ly/2ZHnrE4 en besoek 
www.kannaindustries.co.za om 
Kanna se hele reeks wenwerktuie te 
sien.
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Gawie Gertenbach (Molatek teg-
niese adviseur), Freddy Schmidt, 
Mark Schmidt en Stephan Cronjé 
(Molatek verkoopsbestuurder Sen-
trale Streek) het saam gewerk om 
die samestelling van die Molatek 
Elite Block te verfyn. Die getroue 
skaaphond, Fritz, kwyt homself 
uitstekend van sy taak.

Kampioen- 
kudde kraai 
koning met 
Molatek 
Elite Block
deur Jaco Cilliers

Die prentjiemooi plaas, Stormhoek, 
tussen Vrede en Memel is al meer 

as honderd jaar die tuiste van die 
Schmidt-familie. Dis hier waar Freddy 
en sy seun Mark kon voortbou op ge-
slagte se harde werk en sukses behaal 
met hulle Dohne Merino-kudde.
    Die Schmidts se kudde is een van 
die grootste in die land met meer as 
1 200 geregistreerde ooie. Die res 
van die kudde is ook van hoë gehalte, 
met ’n jaarlikse lamsyfer van meer 
as 160%. Die boerdery het slegs een 
lamseisoen, wat 7 tot 10 dae duur, 
per jaar, want al die ooie op die plaas 
is gesinkroniseer. Die sinkronisasie 
beteken ook dat die seleksieproses 
vroeg reeds kan begin. 
    Daar word een ram vir elke agt 
ooie gebruik. Mark en Freddy kies 
slegs 450 uitstekende ramme per 
jaar. Die ramme word net een maal in 
die kudde gebruik voordat hulle op ’n 
veiling verkoop word. Al die ooie ouer 
as 5 jaar word ook jaarliks vervang 
om nuwe genetika tot die kudde by te 
voeg.
    Hierdie wenresep het vir die 
Schmidt-boerdery al talle toekennings 
gewen. Die Dohne Merino-telersver-
eniging het hulle in 2019 vir die elfde 
keer as top-teler aangewys.
    Freddy het ook ’n groot rol gespeel 
in die ontwikkeling van Molatek se Elite 
Block. “Die eerste vrag blokke is hier 
op die plaas in daardie skuur afgelaai,” 
vertel Gawie Gertenbach, Molatek-be-
marker en jarelange vriend van Freddy. 
    “Ons het die eerste blokke in ons 
kudde getoets en aanbevelings gemaak 
op grond van dit wat ons in die prak-
tyk ervaar het. Molatek het die blokke 
aangepas en ons kon die Elite Block 
sedertdien met groot sukses gebruik,” 
vertel Freddy.
    Molatek se Elite Block is saamge-
stel om beter melkproduksie by ooie 
te verseker, maar dit hoef nie net vir 
dragtige ooie gevoer te word nie. Lam-
mers kry ook die nodige voedingstow-

we in om beter te groei. Lammers 
se ontwikkel ook beter follikels, wat 
toekomstige wolproduksie ’n hupstoot 
gee. 
    Ander voordele wat die Elite 
Block vir ooie inhou, is om aborsies 
te voorkom, voldoende biesmelk te 
verseker en sodoende ook die aantal 
weggooilammers te verminder. Die ooie 
toon ook minder gewigsverlies na lam-
tyd, wat die herbesettingspersentasie 
en lampersentasie verhoog.

Vir meer inligting kontak vir 
Stephan Cronjé by 082-771-4044 of 
die kantoor by 013-791-1036. Stuur 
’n e-pos na molatek@rclfoods.com 
of besoek die webwerf by 
www.molatek.co.za vir ’n magdom 
nuttige inligting.

Molatek Elite Block verhoog lampersentasie asook melk- en wolproduksie.

Molatek Elite Block lewer net sulke 
goeie resultate met die Schmidts 
van Stormhoek se Bovelderkudde as 
met hulle skape.

    Die blok is hard genoeg om seker te 
maak dat gulsige vreters nie oorvreet 
terwyl skaam vreters afgeskeep word 
nie. Die 22% proteïen en ander be-
langrike voedingstowwe soos ureum, 
kalsium en magnesium verseker die 
beste melk- en wolproduksie, asook 
uitstekende lampersentasies.
    Freddy glo nie in hokkieboerdery 
nie. “Die ooie word slegs vir die week 
wanneer hulle lam naby die huis gehou. 
Daarna wei hulle saam met die lam-
mers in die kampe,” verduidelik hy. 
    Die Elite Block van Molatek word vir 
10 weke voor die lamseisoen vir die 
ooie gevoer teen 350 gram per ooi per 
dag. “Dit is ’n goeie belegging, want 
die blokke se uitgawe word verhaal 
deur gesonde lammers en ’n goeie 
lampersentasie,” verduidelik Mark. Die 
lammers word van die blokke gevoer 
totdat hulle gespeen word. “Ons voer 
eintlik die blokke vandat die veld begin 
afneem na die somer totdat die lam-
mers gespeen word,” sê Mark.
    Buiten die skape het die Schmidts 
ook ’n trop Bovelder-beeste op die 
plaas. Die Elite Block word ook met 
groot sukses vir hierdie kudde ge-
voer. Elke jaar kies hulle 500 verse 
en 150 bulkalwers om die kudde te 
vergroot. “Ons voer die lekblokke na 
kalftyd vir die koeie, sommer net vir ’n 
be-derf, maar dit maak ’n reuse verskil 
in die melkproduksie,” sê Mark. “Dit 
bevat alles wat nodig is om die sout en 
spoorelemente aan te vul. Ons voer so 
30 blokke vir ’n trop van 100 beeste,” 
verduidelik hy verder.
    Kampioen-boere let nie net op goeie 
teelprogramme en uitstekende geneti-
ka nie. Die boerdey moet ook fi nansieel 
volhoubaar wees en enige aankope 
moet deeglik oorweeg word. Molatek 
se Elite Block is beslis sy sout werd.
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MANAGE YOUR CATTLE FASTER, EASIER AND SAFER

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

�����������	��
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Boer gifvryBoer gifvry

Kristaltegnologie is die mees gevorderde plaagbeheer in die wêreld, 
spesiespesifi ek en omgewingsvriendelik.

Jan du Plessis van Agri Frequencies vertel: “Dit was ’n Saterdagoggend 
dat die benoude boer bel, sy perde is vol bosluise, soveel so dat hy nie sy 
vinger kan druk op ’n plek sonder om ’n bosluis te raak nie, en hy het nie 
nou tyd om hulle te dip nie. Nadat hy die nodige lugfoto gestuur het en 
R10 per hektaar betaal het, is sy plaas op ’n kwantumsender gesit. Maan-
dagoggend kon hy nie ’n bosluis sien op die perde nie; dit is die doeltref-
fendheid van gifvrye kristaltegnologie.”

Kristalfrekwensies is onskadelik vir die mens en teiken spesifi eke spesies, 
enige plek in die wêreld, sonder om ander spesies soos bye en roofi nsekte 
aan te tas. 

Kristaltegnologie kan ingespan word vir ’n wye reeks toepassings soos die 
beheer van virusse, bakterieë, swamme, plant- en dieresiektes, insek en 
plaagdierbeheer soos rotte, voëls, ape en jakkalse en om alge te dood in 
damme. 

Jan du Plessis / 082 429 4055 /  info@agrifrequencies.com / 
www.agrifrequencies.com

Instagram: crystalcures_1 en fb crystalcures1.

iStockPhotos.com

54   ProAgri 247 – September 2020                                                                                                                            



www. .com

Ag
ri4a

ll

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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6 SWARTBERG ROAD   |    ALRODE    |   ALBERTON     |   1451 
010 5911230      |     info@bes  ence.co.za     |     www.bes  ence.co.za

FULL TURNKEY FENCING SOLUTIONS * PUBLIC WELCOME
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Brandvlei Verspreiders lewer hoë gehalte diesel, alle grade petrol 
en paraffien op u plaas in Gauteng en Noordwes af binne 36 uur na u 
bestelling ontvang is, vanaf Randfontein, Rustenburg, Brits, Klerksdorp 
en Levubu.

Dis mos Diesel...Dis mos Diesel...Dis mos Diesel...

Sarel Graaff
Gauteng 

082-892-9858

Frans van Tonder 
Brits/Centurion/Pretoria

 081-573-1647

Ian Wepener
Koster/Derby/Ventersdorp 

061-421-4309

Neels Pretorius  
Klerksdorp/Bothaville 

072-592-5301

Ons vloot bestaan uit verskeie groottes afleweringstrokke, bestuur 
deur ’n bekwame span. Ons bedien die landbousektor, munisipali-
teite, hospitale, logistiese ondernemings en indiwidue. 

Ons verskaf al die toerusting wat u nodig het vir brandstofhan-
tering en tenks vanaf 2 200 tot 23 000 liter.

Ons streef daarna om ’n toonaangewende groothandelaar van 
skoon brandstof te wees en om voortdurend professionele en doel-
treffende diens aan al ons kliënte te lewer teen die beste, bekostig-
bare pryse. Ons het bande met betroubare petroleumverskaffers in 
die bedryf en bou sterk en langdurige verhoudings op.

Ons glo sukses word slegs bereik deur eerlike sakepraktyke met 
harde werk en gehaltediens waarop ons trots kan wees. Ons belê in 
die opvoeding van die gemeenskap, ondersteun skole en skenk ook 
aan evangelisasie.

Brandvlei Verspreiders (Eiendoms) Beperk: 
Sedert 2007 in diens van ons gemeenskap.
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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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Th e king of Animal Feeds

Dalpro Broiler Grower
Min. g/kg Protein 180
Min. g/kg Total Lysine 9
Min. g/kg Fat 25
Max. g/kg Fiber 60
Max. g/kg Moisture 120
Min-Max. g/kg Calsium 7-12
Min. g/kg Phosphorous 5.5

Please contact us
071 873 3572   l   melisa.marketing@kingfeeds.co.za
for all your animal needs or use our online store for your 
convenience
http://kingfeeds.co.za/ Our Depo’s: Cullinan  l  Mooinooi  l  Brits  |  Matooster

Dalpro Broiler Starter

Min. g/kg Protein 229
Min. g/kg Total Lysine 13
Min. g/kg Fat 27
Max. g/kg Fiber 50
Max. g/kg Moisture 120
Min-Max. g/kg Calsium 9-10
Min. g/kg Phosphorous 5.68

Best quality feeds for the BEST prices !!!

We cater for all animals big and small
                                                      Cattle   l   Chickens   l   Game   l   Goats
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Jy vra my...Jy vra my...WAT?WAT?

ek sê dis ek sê dis ’’nn
Eddie Moolman 

083-603-6314      

012-817-2130    

www.bakconmat.co.za

��������	
��	�

KONTAK:

Hier is iets vir die man wat alles het...Hier is iets vir die man wat alles het...Hier is iets vir die man wat alles het...Hier is iets vir die man wat alles het...
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We specialise in the wholesale 

trading of Diesel products.

To further our service to our 

customers, we have suppliers all 

around South Africa to supply 

you with Diesel Nation wide. Our 

product is guaranteed as we only 

collect from major refi neries in 

South Africa and are then delivered 

directly to our clients.

Sales:
Ethienne Taute
083-555-9223
ethiennet@universalfuelsolutions.co.za

Jaco Louwrens 
079-959-9998
jacol@universalfuelsolutions.co.za

Bulk Deliveries:

Our bulk deliveries range from 
4000l to 40 000lt loads.

Bowser Deliveries:

Our Bowser deliveries range from 
1000l to 2000l per load.

Deliveries:

We deliver nationwide, lead time on 
deliveries upon signature of purchase 
order is 6 to 24 hours.

Our Products and Services:

DIE GIDS BEVAT INLIGTING SOOSDIE GIDS BEVAT INLIGTING SOOS    
• 31 trekker kW klasse van 30 kw         
   tot meer as 400 kw
• Werktempo en brandstofverbruik
• Koste per uur of per hektaar
• Koste van selfaangedrewe 
   stropers, spuite & kuilvoerkerwers
• Voorbeeld om koste van 
   hooimaak en kuilvoer te bereken
• Voorbeeld om by te bly by 
                        brandstofveranderings                        b

PRYS R360 R360 
posgeld uitgesluit

MEGANISASIEGIDS  2020

Kontak Koos le Roux by 
koosleroux@livye.co.za 
of skakel 
082-828-9531

Naskoolse kwalifi kasie in landbou. 10 jaar ondervinding in 
uitgebreide boerdery-onderneming. Goeie handhawing van 
menslike verhoudings. Rekenaarvaardig. Verantwoordelik om in 
ondersteunende en raadgewende hoedanigheid op te tree,
sodoende toe te sien dat plase suksesvol bestuur en beheer 
word. Suksesvolle kandidate moet beskik oor bewese 
ondervinding in bestuur van beesboerdery, Bonsmara-stoetery, 
voerkraalvoeding en veldbestuur. Markverwante salaris en 
voordele.

Stuur volledige CV na recruitment@macdon.co.za.  Indien jy nie na 
drie weke gekontak word nie, was aansoek onsuksesvol.

’n Geves  gde maatskappy beskik oor 
beroepsgeleenthede in die 

Vryburg-omgewing: 

Naskoolse kwalifi kasie in landbou. 5 jaar ondervinding in 
uitgebreide boerdery-onderneming. Basiese tegniese vaardighede. 
Goeie handhawing van menslike verhoudings. Rekenaarvaardig. 
Kostedoeltreff ende bestuur van die plaas wat insluit 
voerkraalbestuur en daaglikse Bonsmara versorging. Suksesvolle 
kandidate moet beskik oor bewese ondervinding in beesboerdery, 
Bonsmara-stoetery, voerkraalvoeding en veldbestuur. 
Markverwante salaris en voordele.  

PLAASBESTUURDER 

OORHOOFSE PLAASBESTUURDER
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Renewable energy is the FUTURERenewable energy is the FUTURE

Solar powered boreholeSolar powered borehole
PumpsPumps
Solar pumps for irrigationSolar pumps for irrigation

Solar energy for the Agricultural CommunitySolar energy for the Agricultural Community

OFF GRID SOLAR 
SYSTEMS

Lithium battery’s
Gel battery’s
Hybrid inverters
Solar panels
Solar geysers
Conversions

Contact us: 010-865-0201 / 074-369- 4548  
                  / 072-169-7879

info@eloisesolarshop.co.za
www.eloisesolarshop.co.za

We do installationsWe do installationsWe do installationsWe do installations
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https://twitter.com/@EMGAgri

Contact Elton Greeve:

Cell: 073 891 7637        

elton@emgsolutions.co.za     

www.emgsolutions.co.zawww.facebook.com/EmgAgriSolutions/

• Agri-business Advisory Services
� • Agri-BEE Compliance
� • Energy auditing & Effi ciency
� • Imports & Exports
� • Marketing (local & internatioal
� • Socio-economic development plans
� • Market/Commodity analysis
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Myburgh Toerusting

Trekker forklift was R36 000+BTW 
NOU R30 000+BTW  Enigste laaitoerusting waar 
60 kW-trekker 1 ton-sakke optel

Plantpromosie!!

Bol-’n-vlieg
R145 -BTW
Organies
Geen gif
Min reuk
Hou 4 jaar
Ons haat vlieë

Kontoere
R120 000+BTW
85 kW
Vastebalk
Geen wiele
Verhuring
R1 150+BTW

082 417 0175 mybtoer@gmail.com  www.mtoer.co.za
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Your GLOBAL marketing solutionYour GLOBAL marketing solution

info@world-online.co.zainfo@world-online.co.za

www.world-online.co.zawww.world-online.co.za

Karla Sieberhagen

071 609 2715
Rebecca Scholtz

082 748 1429
Linda van der Westhuizen

084 200 8144
Emme Harman

064 653 1324

Join our network TODAY!These brands make use of WORLD ONLINE!

www.jumtree.net


