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ALGEMEEN

RUBRIEK

Uit die Woord

Die V-faktor

J

unie en Julie is die maande waartydens boerderye op wild
en jag, vee en veevoeding konsentreer. Maar tydens die
onlangs opening van die nuwe Senwes Equipment takke
in die Oos-Kaap, is moontlike dubbelsinnigheid weereens
onder my aandag gebring. Soos my hoofredakteur altyd sê, weet
altyd wie jou gehoor is.
Vee is ’n selfstandige naamwoord en boerdery is ’n algemene
term wat verwys na al ons skape en beeste wat op ons plase wei.
Maar vra vir ’n kind wat is vee, dan kom die antwoord duidelik, v is
’n letter, die 22ste in die alfabet,… ’n Engelsman sal sê dit is ‘vee’.
Interessant staan die akroniem VEE vir Venezuelan Equine Encephalitis. Dit is ’n virus wat muskietgebonde is en veral donkies,
perde en ook sebras kan tref. Dit tas die sentrale senuweestelsel
aan en selfs mense kan deur die virus geaffekteer word.
Die ouer garde sal vir Bobby Vee onthou wat verskeie treffers in
Amerika gehad het.
Vir ander is vee weer ’n werkwoord wat skoonmaak impliseer. Ek
vee die vee se stal uit op die maat van Bobby Vee want die goeie
fee sal tog nie by my stal ’n draai kom maak nie. In een sin kan dit
jou nogal uitboul.
Dit is die V-faktor. By talente praat sommiges van die X-faktor
maar vir my het ’n produsent verseker die A tot Z-faktor, waarvan
vee net een is.
Sterkte met die vee en die voorbereiding vir die 2018/2019
seisoen. Ja, kyk vorentoe - moenie dat die
huidige faktore jou uniekheid beïnvloed
nie.
Veegroete

Ds. Willie Botha
Lees: Prediker 3:1-11

Daar is ’n tyd…
“EK HET EEN middag, terwyl die herfsblare se pastelkleure
duideliker word, besef hoe wonderlik ’n bladwisselende boom
se siklus is. In die somer is blare donkergroen, dit het die vermoë om elke sonstraal te benut. Middel Februarie begin die
area rondom die blaarare verkleur en vir die volgende maande word die blaremat onder die boom al dikker. Met tyd word
dit tot organiese materiaal afgebreek, wat opnuut die waarde
van die grond verbeter. Tydens winter met die felste koue rus
die boom en skakel dit in ’n sekere sin af. Waarskynlik is daar
genoeg reserwes opgebou. Teen die tyd is die boom feitlik
kaal. Augustuswinde stroop die blare wat dood maar hardnekkig nog aan die takke vasgeklou het. Dan kom die laat
winter-, vroeë lentehael wat die nodige stikstof vir die groeiseisoen in die grond sit.
Plantkenners moet my waarneming verskoon. Ek was in
verwondering oor die manier waarop die natuur sy kanse
optimaliseer. Vir die veeboer hou die winter ook unieke uitdagings in. As Angorabokboere onthou ek goed hoe ons die
eerste ses weke na skeer elke aand die bokke gaan haal en
onderdak gebring het. Hoe ons die weervoorspelling gevolg
en elke woord van oom Piet van Rensburg voor die sinoptiese
kaart ingedrink het. Baie vroulike diere is in die winter dragtig, en daar moet op hulle kondisie en hantering gelet word.
Saam met die winter kom jaarliks unieke voedingsuitdagings.
Party jare is droër en soms is ekstra voer nodig. Dit is ’n goeie
tyd om die eksterne parasiete se siklus te breek.
Die Prediker het die waarneming van lewensiklusse wyer getrek. Ook in die lewe is daar ’n tyd vir elke ding onder die son.
“Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy
tyd.” Daar is ’n tyd om gebore te word, daar is ’n tyd om te
sterwe. Daar is ’n tyd om te plant, en ’n tyd om plante uit te
trek. In Prediker 3:10,11 vat hy sy waarneming van die lewe
saam: 10 Ek het gesien dat God aan die mens ’n taak gegee
het om hom mee besig te hou. 11 God het elke ding gemaak
dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar Hy het ook aan die mens
’n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens
die werk van God van begin tot einde nie begryp nie.
Winter is vir die veeboer ’n unieke tyd, ’n bepaalde tyd, optimaliseertyd. ’n Tyd waar ons in God se groter, onbepaalde
tyd inpas. Dit is nie ’n tyd om passief te wees nie, maar
proaktief. In die naakte eenvoud van winter ontdek ons ook
unieke aspekte van ons tyd met God - en God se tyd met
ons.
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Pieter & Tshepo

HET JY GEWEET?
Ongeveer een derde van
die voedsel wat
ons eet is die
resultaat van
heuningbybestuiwing.
In die 6 tot 8 weke lewensduur, sal
’n by die gelykstaande afstand van
1 en ’n half keer die omtrek van
die aardbol aflê.
’n Enkele by produseer in ’n
leeftyd ongeveer 1/12de van ’n
teelepel heuning.
‘Mead’ oftewel heuningwyn word
gemaak van gegiste heuning en
is die wêreld se oudste gegiste
drankie is.

Die kwessie van grondonteiening sonder vergoeding het opnuut weer sy kop
uitgesteek.

China het gedurende 2017 US$270.2
miljoen natuurlike heuning uitgevoer.

r
o
o
l
Ora oor...
geh

BANTU HOLOMISA

Bronne: https://www.beepods.com/101-funbee-facts-about-bees-and-beekeeping/,
http://www.worldstopexports.com/

UDM-leier
Hy maan teen die uitbuiting van die
grondkwessie vir politieke gewin tydens
’n openbare vergadering oor grondonteie
ning sonder vergoeding in Mthatha in die
Oos-Kaap.

‶Trouens, die land is op ’n mes
punt gebalanseer. Die uitbuiting

van die grondkwessie as ’n poli

FRANCOIS STRYDOM

tieke speelbal is immoreel en

Senwes HUB
Sy inleidende toespraak by die Nasie in
Gesprek program vir 2018.

‶Dit was nog nooit in die geskie
denis van landbou in ons land

meer belangrik om sleuteldenkleiers in landbougesprekke te hê

nie. Die politieke klimaat is tans

uiters vloeibaar en toenemende

druk word op plaaslike regering-

strukture geplaas. Die verantwoordelikheid van voedselsekuriteit is

″

dié van die produsent.

JACO MINNAAR
Produsent en Voorsitter van Graan SA
Oor een van die mees lonende aspekte
van boerdery: Oestyd.

‶Na soveel harde werk en met

die genade van Bo, kan jy uiteindelik die oes insamel. Die lande

word gestroop en jy het die beste

roep die dae op toe ekstremis

me, skeefgetrekte nasionalisme,

indoktrinasie en burgerlike ongehoorsaamheid aan die orde van

″

gedoen wat jy kon. Dit is die

″

lonendste gevoel.

die dag was.

WANDILE SIHLOBO

DS ADRIAAN VAN TONDER

Tydens Nasie in Gesprek by Nampo
Oesdag 2018.

Landbou-ekonoom

Predikant in die Aliwal-Noord omgewing
Sy boodskap aan die produsente by
die amptelike opening van die Senwes
Equipment tak in Aliwal-Noord.

‶Ons almal is eintlik reisigers, op

reis saam met die Here. Ons vorm
deel van die ware wingerdstok.

″

‶Ons moet eerstens die produktiwiteit van kleinskaalse produsente

verhoog en eers dan wanneer hulle
kommersiële oeste lewer, moet ons
seker maak dat die infrastruktuur

″

daar is om hulle te ondersteun.
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Nasie in Gesprek
@ Nampo 2018

’n Oorsig deur die Hoofredakteur by die
Nampo Oesdag 2018

D

ie sesde Nasie in Gesprek
by die Nampo Oesdag is
goed opgesom deur Theo
Vorster, reeksaanbieder, wat
gesê het dat “die gesprek gesentraliseer
is en dat buitensporige menings begin
verdwyn het.” Dit is duidelik gedemonstreer tydens die tweede sessie op dag
1, getiteld Politieke Perspektiewe. ’n
Paneel bestaande uit Cope leier Mosiuoa

Francois Strydom en Agri SA se Dan Kriek
vereer Evert du Preez en Mokoni Chaka.

Lekota, AfriForum se HUB Kallie Kriel,
DA Hoofsweep John Steenhuisen, voormalige Minister Roelf Meyer en Moeletsi
Mbeki, ’n politieke analis en besigheidsman. Die sessie is gelei deur professor
Nick Binedell, stigterslid van die GIBS
Besigheidskool.
ONTEIENING VAN GROND
SONDER VERGOEDING
Gegewe die diverse politieke sienings
van die paneel, was niemand verbaas
dat die bespreking driftig geraak het
nie. Met betrekking tot die kwessie van
grondonteiening sonder vergoeding, het
Mbeki amper ligsinnig voorgekom toe hy
die stelling maak dat hy glad nie bekommerd is daaroor nie. “Dit gaan glad nie
oor grond nie, dit gaan oor die ANC wat
blanke mense as sondebokke wil gebruik
vir hul gebrek aan dienslewering. Dis
alles polities gedrewe!” Kallie Kriel het
gesê dat “dit dieselfde argumente is wat
gebruik is toe Mugabe aan bewind gekom
het in Zimbabwe, wat beteken dat ons
as organisasie die regering se beleid oor

Hier is Kallie Kriel, Moeletsi Mbeki, Roelf Meyer, Mosiuoa Lekota, John Steenhuisen en
Nick Binedell.
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grondonteiening ernstig moet opneem”.
Nog ’n perspektief is gedeel deur
KZN jongboer Anthony Goble, toe Andile
Khumalo, wat die laaste sessie op Vrydag
18 Mei, getiteld “Hoe sien die jeug landbou in SA”, behartig het, die vraag aan
hom gestel het of hy bekommerd is oor
grondonteiening sonder vergoeding. “Ek
is glad nie bekommerd daaroor nie omdat
die president (Ramaphosa) gesê het dat
geen plase gekonfiskeer sal word indien
dit ’n negatiewe impak op die land se
voedselsekuriteit sal hê nie.”
Roelf Meyer, met jare se ondervinding
as politikus en onderhandelaar, het die
volgende stelling gemaak: “Mbeki is dalk
reg, maar ek dink nie die grondkwessie
sal verdwyn voor of ná die verkiesing nie,
omdat die grondkwessie gekoppel is aan
ongelykheid en die ongelykheidsituasie
eintlik vererger het.”
DIE JEUG IS DIE TOEKOMS
Dit was verblydend om ’n gehoor van jong
skoliere tydens die finale sessie te sien,
wat deur Francois Strydom, Senwes Groep
HUB ingelei is. Hy het hulde gebring aan
Mokoni Chaka en Evert du Preez, helde
van die Hennenman treintragedie en sterre
van die nuwe Senwes advertensie. Een
jong seun, ’n wit leerling van 'n skool in
Kroonstad, het ’n ongemaklike vraag ge
stel oor regstellende aksie. “Hoe moet ons
werk in die landbouwaardeketting kry as
maatskappye net swart mense aanstel?"
het hy met groot kommer gevra.
Politieke analis en News24 skrywer,
Mpumelelo Mkhabela, het gesê dat dit
jammer is dat dit die reaksie is wat hy in
die arbeidsmark kry en het voorgestel:
“Hoekom werk julle nie saam of sluit vennootskappe met swart eweknieë nie, of
sluit by georganiseerde landbou aan en
benader die kwessie gesamentlik.” Dit
was duidelik uit die seun se reaksie dat dit
inderdaad ’n nuwe opsie vir hom was.

R

Finansiële oplossings vir jou diereproduksie

JOU VISIE,
Senwes Credit – jou strategiese vennoot wat landbou verstaan en finansiële
oplossings bied vir diereproduksie en die uitbou van kuddes om sodoende
waarde tot jou besigheid te voeg. Jou visie is ons passie.

A

gri
rewards

LANDBOUKUNDIG

Vee + graan =

Tema: Vee

'n slim keuse

Behalwe vakkundige kennis is risikobestuur die belangrikste vaardigheid waaroor ’n
produsent moet beskik. ’n Veevertakking wat met graanproduksie gekombineer word,
spreek risiko direk aan en maak dit ’n slim keuse.
 Deur dr Kobus Swart
Dierevoedingskundige

D

ie kombinasie van graan- en
veeboerdery het meer as een
voordeel, waarvan bestendi
ge en seker voerproduksie
die belangrikste is. ’n Veevertakking met
gepaardgaande infrastruktuur en toerus
ting is ’n langtermynbelegging en moet
deeglik oorweeg en beplan word. Die
nodige vakkundige kennis en die toepas

6

SENWES SCENARIO | WINTER 2018

sing daarvan met kuddebestuur is die
basis van enige suksesvolle veeproduksieonderneming.
Die eerste keuse wat gemaak moet
word is watter eindproduk met die veevertakking geproduseer wil word. Hierdie
keuse sal die aard van kuddebestuur, fasiliteite en toerusting bepaal waarop
gefokus moet word. Daar is tipies drie
produksiestelsels waaruit ’n keuse gemaak
moet word:

➊ Genepoel of reproduksiekapasiteit: Dit
is waar diere met groter teelwaarde in
’n stoetery of kommersieel geteel en
teen ’n premie bemark word.
➋ Vleisproduksiekapasiteit: Hier word
speenkalwers met ’n koei-kalf produk
siestelsel geproduseer en tipies aan
voerkrale bemark.
➌ Karkasproduksie: Hier word eie en/of

LANDBOUKUNDIG

ingekoopte speenkalwers in ’n voerkraal afgerond, geslag en karkasse of
vleis as eindproduk gelewer.
Elkeen van hierdie produksiestelsels het,
behalwe basiese soortgelyke kuddebe
stuurspraktyke, ook eiesoortige bestuurs
kennis van gesondheid, voeding, biologie
se produktiwiteit, rekordhouding, bemar
king en risikobestuur nodig om suksesvol
te wees.
WAT IS DIE VOORDELE?
Voordele van ’n veevertakking as deel van
’n graanboerdery is die volgende:
➊ Diversifikasie of verdeling van alge
mene maar veral prysrisiko: Graan en
spesifiek mielies en maalprodukte soos
Hominy Chop, is die primêre energiebron vir diere in Suid-Afrika. ’n Swak
graanprys is ’n goedkoop prys vir veeproduksie.
➋ Optimale benutting van grond: Natuur
like weiding op uitvalgrond - of aangeplante weiding op marginale lande
vir graanproduksie kan produktief vir
veeproduksie gebruik word.
➌ Addisionele voerbronne:
Die basiese hulpbron wat die kapasiteit vir veeproduksie bepaal, is voer.
Graanboerdery verskaf verskillende
bronne van voer wat nie ten koste van
graanproduksie is nie en produktief vir
veeproduksie benut kan word.
➍ Kapasiteit vir voerproduksie:
Kuilvoer is wel ten koste van graanproduksie, maar kan strategies en
koste-effektief as ’n voerbank vir die
veevertakking gebruik word.

➎ Effektiewe benutting van hulpbronne:
Veeproduksie het gespesialiseerde
toerusting nodig maar is daar wel toerusting, arbeid en bestuurskapasiteit
vir die graanboerdery wat ook vir die
veevertakking aangewend kan word.
➏ Effektiewe finansiële bestuur:
’n Veefaktor stel die boer in staat om
kontantvloei, inkomstebelasting en
koste beter te bestuur.
WATTER KENNIS EN
INFRASTRUKTUUR IS NODIG?
’n Veeproduksievertakking het spesifieke
toerusting, infrastruktuur en vakkundige
kennis nodig. Die volgende is tipies wat in
aanmerking geneem moet word:
• Hanteringsfasiliteite soos ‘n laaibank,
hanteringskrale en drukgang, afkamp
met draadheinings en loopgange,
vreet- en waterkrippe.
• Voerhanterings- en prosesseringtoerusting soos grassny- en baalmasjien,
kuilvoerkerwer (kan ook ingekontrakteer
word), voer laai- en vervoertoerusting,
maaltoerusting om graan en/of ruvoer te
prosesseer, opbergfasiliteite vir voer.
• Arbeid wat vir veehantering opgelei en
verkieslik ’n natuurlike aanvoeling het
en wat daaglikse toesig en bestuur kan
doen.
• Spesifieke kennis oor veeproduksiebestuur asook bestuurskapasiteit om
strategiese en korrekte besluite betyds
te neem.
WATTER VOERBRONNE IS
BESKIKBAAR?
Die primêre hulpbron wat die grootte van
die veevertakking sal bepaal, is die hoe

veelheid voer wat beskikbaar is. Die volgende voerbronne word tipies in ’n graanboerdery geproduseer en kan uitstekend
vir veeproduksie benut word:
• Mielies en maalprodukte soos Hominy
Chop, as graan wat gewoonlik op die
plaas of in die omgewing beskikbaar is.
• Gebaalde oesreste wat van die land
verwyder en as ruvoer geberg en
gevoer word.
• Oesreste op die land wat na die oesproses afgewei word.
• Natuurlike weiding wat op uitvalgrond
afgewei en/of wenakkers wat as hooi
gesny word.
• Aangeplante weiding wat op marginale
of ongeskikte gronde vir graanproduk
sie geproduseer kan word.
• Groenweiding as jaargewasse wat op
lande vir strategiese redes, soos wisselbou, geplant word.
• Stoek- of verdroogte mielies wat as
voer gemaal kan word.
• Kuilvoer wat van mielies op ‘n beperkte
oppervlakte gesny, geberg en deur die
jaar gevoer word.
Sodra besluit is watter bronne van voer die
beste gebruik sal kan word, is dit nodig om
die realistiese hoeveelhede en beskikbaarheid van elke bron deur die jaar te bere
ken. Hierdie inligting is die basis van ’n
voervloeiprogram vir die veeproduksiestelsel wat gekies word en sal bepaal hoeveel
diere met watter voerbron(ne) deur die jaar
gevoer sal kan word. Dit sal ook bepaal
watter voeraanvulling gebruik moet word
om gebalanseerde voer te kan voorsien
om maksimum produksie te verseker.

Om die produktiwiteit van produksiestelsels
vir beeste te verbeter.

Adviesdiens vir herkouervoeding

Voerprosessering, voedingsbestuur en formulering
van voere vir volhoubare produksieprestasie
Formuleer en verskaf konsentrate om formulasies te
komplimenteer

Dr. Kobus Swart 083 262 0946 • kobus@mixcure.co.za
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Maak seker jy voer

topgehalte kuilvoer
Inkuiling is ’n sleutelproses in die bewaring van voer en gewasse, en maak voorsiening vir
kostedoeltreffende dierevoeding. ’n Korrekte kuilvoerproses is noodsaaklik vir maksimum
voedingswaarde en speel ook ’n sleutelrol in goeie diereproduksie en -gesondheid.
 Deur dr Vesna Jenkins
Produkbestuurder: Biomin Oostenryk

“B

ewaring” is hier die sleutelwoord. ’n Suboptimale
inkuilingsproses beïnvloed alte dikwels die
voedingswaarde van kuilvoer weens
die verlies van waardevolle energie en
proteïen. Opgeleide Biomin-personeel kan
jou egter help met jou kuilvoerbesluite en
om jou einddoel van topgehalte kuilvoer
te bereik. ’n Belangrike deel van hierdie
proses is om te verseker dat die regte
bakterieë die fermentasieproses aanhelp.
’n Hoë gehalte kuilvoerinokulant met die
regte mengsel van homo- en heterofermentatiewe bakterieë, help om te verseker
dat kuilvoergehalte nie aan die toeval
oorgelaat word nie.
AËROBIESE STABILITEIT
Homofermentatiewe bakterieë (melksuurproduseerders) moet ’n geselekteerde
stam wees ten einde te verseker dat die
daling in pH so vinnig as moontlik plaasvind om die vestiging van ongewenste
bakterieë te voorkom. Heterofermentatiewe
bakterieë moet weer ’n balans van melksuur en asynsuur produseer om te help
om die lae pH te handhaaf, asook om teen
die groei van ongewenste giste en muf te
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beskerm en goeie aërobiese stabiliteit te
verseker.
Die regte bakterieë help om fermentasie in die regte rigting te stuur en dit
voorkom dat ander mikrobes die ingekuilde voer van waardevolle proteïen- en
energiebronne beroof. Maar nogtans kan
selfs die beste groepering van bakterieë
nie die basiese grondbeginsels van ‘n
korrekte kuilvoermaakproses vervang nie.
Biomin bied ’n volledige kuilvoerbestuurs
program wat al die aspekte van kuilvoerbestuur dek. Om probleme met aërobiese
stabiliteit te help diagnoseer, gebruik
Biomin infrarooi termiese kameras om die
hele kuilvoeroppervlak visueel te ondersoek, terwyl termometerstawe ingespan
word om die kuilvoer ten minste 20 cm
diep in die kuilvoergesig te penetreer en
te ondersoek (Borreanni, 2010).
DEEGLIKE MONSTERNEMING
’n Professionele kuilvoerboor help met
goeie en verteenwoordigende monsterneming wanneer analises gedoen moet
word. Die laboratoriumresultate kan met
Biomin se tegniese ondersteuning verwerk
word. Die kuilvoer se pH kan natuurlik op
die plek getoets word. Die belangrikste en
mees wenslike produk van fermentasie, is
melksuur. Dit is so te sê reukloos. Ander
reuke kan aanduiders van probleme in die
fermentasieproses wees. Vir hierdie rede

het die tegniese span voorbeelde van die
natuurlike chemikalieë wat baie van die
reuke veroorsaak. Dit help om dominante
reuke tydig te identifiseer. Bottersuur
veroorsaak ’n skerp reuk wat smaaklikheid kan verminder en ’n aanduider van
Clostridia-bakterieë is. Laasgenoemde
kan voerproteïen verswak en negatief op
dieregesondheid inwerk. Aan die ander
kant kan ’n oorproduksie van asynsuur
(’n asynreuk) of die reuk van alkohol (die
gevolg van gisgroei) op ’n vermorsing
van energievlakke in die kuilvoer dui. ’n
Intense ammoniakreuk dui op proteïen
wat afgebreek word en wat weereens die
kuilvoer se gehalte in gedrang bring.
DIE VOLVOERRANTSOEN
Dit is belangrik om gereedskap beskikbaar te hê om kuilvoer se gehalte by die
bunker te toets. Net so is dit belangrik om
te verstaan dat kuilvoer ’n belangrike en
integrale deel van die volvoerrantsoen is.
Biomin se tegniese personeel is toegerus
om volvoerpartikelgrootte met die Penn
State Separator-sifkas te toets, asook om
die gehalte en vertering van mis met ’n verteringsanaliseerdersifstelsel na te gaan.
Vir meer inligting, skakel Biomin by
018 468 1455/6 of besoek die webtuiste
www.biomin.co.za. Verwysings beskikbaar
op aanvraag.

Bewaar die energie in jou kuilvoer natuurlik.
BIOMIN® BioStabil is ’n reeks kuilvoer-inokulante wat fermentasie in
’n breë kuilvoerspektrum (gras, lusern, graan-heelplante, klawer, mielieheelplante, ens.) verbeter en versnel deur pH-waardes gedurende die
inkuilproses vinniger te verlaag.
Sodoende word kuilvoerstabiliteit tydens voer-onttrekking uit die
kuilvoerbunker verbeter, selfs nadat die bunker oopgemaak is. Die
resultaat is ’n hoër droëmateriaal-, energie- en voedingstofbehoud
– ’n waarborg vir laer insetkoste plus hoër produksie en wins.
Kry meer besonderhede by www.biomin.net/kragvoer
of skakel ons by 018 468 1455.

Shift/1276/A

MAAK
KRAGVOER
VAN JOU
KUILVOER

INNOVASIE

Spreek veeprobleme aan deur
presisie-oplossings
Die uitdagings wat veeboere daagliks in die gesig staar maak dit noodsaaklik om
moderne tegnologie te gebruik wat hulle in staat stel om produksieprestasie te volg.
landbou- en veeproduksiestelsels 'n
sleutelrol daarin speel om hierdie uitdaging aan te spreek en om voldoende
voedsel vir 'n verwagte bevolking van
9,7 biljoen teen 2050 te produseer.

 Deur Martin van Zyl

V
➊

eeboere in Suid-Afrika staar
deesdae groot uitdagings in die
gesig. Hierdie uitdagings sluit
die volgende in:
Verhoging van produksie: oor die volgende 15 jaar, sal die wêreldvraag na
vleis na verwagting met 40% verhoog
as gevolg van die groeiende aantal
mense wat hoëproteïen-eetgewoontes
begin aankweek. Volgens die VN se
Food and Agriculture Organisation
(FAO), sal tegnologiese oplossings in
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➋

➌

Die bevordering van volhoubaarheid
en dierewelstand: tydens die verho
ging van produksie, is dit belangrik
om maniere te vind waarop die omgewingsimpak van veeboerdery verminder word en om hoë welstands- en
gesondheidsvlakke van vee te verseker.
Verligting van die boer se werkslas

en versekering van die ekonomiese
lewensvatbaarheid van boerdery
praktyke: dit sal belangrik wees om
oplossings te vind wat boere in staat
sal stel om 'n groot aantal vee op 'n
behoorlike en winsgewende wyse te
bestuur.
Ten einde hierdie uitdagings aan te
spreek, behoort boere die implementering
van Presisie Veeboerdery te oorweeg.
Die doel van Presisie Veeboerdery
(PVB) is om diere op 'n deurlopende,
intydse (24/7) en ten volle geoutomatiseerde wyse te monitor en te bestuur.

INNOVASIE

Presisie Veeboerdery lig die boer
in van die huidige status van die diere
en hulle omgewing en stel hom in staat
om vinnige besluite, gebaseer op feite,
te neem oor wysigings wat aangebring
moet word ten opsigte van die behoeftes,
gesondheid en gedrag van vee.
Moderne tegnologie maak dit moontlik
vir boere om toegang te verkry tot verskillende tegnologieë wat hulle in staat
sal stel om die produksieprestasie op die
plaas noukeurig te volg.
PRAKTIESE VOORBEELD
Vox Animal Tracker (www.vox.co.za) is 'n
kragtige vee-opsorings- en moniteringstelsel. Die welstand en ligging van vee kan
vanaf jou slimfoon, tablet of skootrekenaar
bestuur word. Die volgende belangrike
funksies is beskikbaar:
➊ VERSKAF GPS-LIGGINGS
Voorkom veeverliese deur deurentyd

van hul ligging bewus te wees. Dit
stel jou in staat om tendens-analise te
doen en herhalingsgedrag te monitor.

➋

STEL GEOGRENSE
Die stelsel stel jou in staat om jou
eie geogrense te stel of te definieer
- byvoorbeeld rondom die kamp.
Geogrense sal jou in kennis stel
wanneer vee buite die gedefineerde
grense beweeg.

➌

AKTIWITEITSMONITOR
Die nekband kan die dier se bewegingsgedrag gedurende die dag en
nag aandui en jou in staat stel wanneer hulle siek of beseer is. Verskeie
afstande, soos afstande afgelê in 24
uur, ensovoorts, kan gemonitor word.

➍

TEMPERATUURBEHEER
Die stelsel monitor die dier se tem-

peratuur teen sekere gestelde
perke.
BESIGHEIDSVOORDELE
Vox Animal Tracker is 'n volledig geïntegreerde platform wat waarde kan
toevoeg tot die besigheid van die veeboer deur:
• Besparings ten opsigte van bedryfs
koste (soos omheinings-inspeksies)
• Verminder veeverliese
• Verhoog vrugbaarheidskoerse
Vir meer inligting, kontak Senwes
Landboudienste (info@senwes.co.za) of
Vox telekom by info@vox.co.za)
Verwysings
Animal Frontiers, Volume 7, Uitgawe
1, 1 Januarie 2017, Bladsye 12
17,https://doi.org/10.2527/af.2017.0103
Gepubliseer: 01 Januarie 2017.
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LANDBOUKUNDIG

Effektiewe beheer van
glufosaatweerstandige onkruid
Faktore wat die doeltreffendheid
daarvan negatief beïnvloed
RIGLYNE VIR DIE BESTUUR VAN
GLUFOSAATWEERSTANDIGHEID
➊ Roteer glufosaat met onkruiddoders met verskillende werkswyses.

➋ Dien ’n residuele onkruiddoder toe voor glufo
saat, of meng 'n ander onkruiddoder in ’n tenk
met glufosaat.

➌ Moenie glufosaat meer as twee keer op ’n land
toedien oor ’n tweejaarperiode nie.

➍ Dien glufosaat toe soos voorgeskryf en op
die aanbevole stadium van onkruidgroei soos
aangedui op die gebruiksaanwysings.

➎ Gebruik roundup-ready gewasse en glufosaat
waar dit die grootste ekonomiese en bestuurs
waarde in jou oesrotasieproses sal hê.

➏ Gebruik bewerkings- en ander meganiese
onkruidbestuurspraktyke.

➐ Produsente moet kennis neem dat die gebruik
van onkruiddoders met veelvuldige werkswyses, insluitend glufosaat, tot breëspektrum en
meer bestendige onkruidbeheer aanleiding gee.

➑ Die gebruik van vooropkoms residuele onkruiddoders voor die toediening van glufosaat, verminder vroeë seisoen onkruid en vergroot ook
die periode vir na-opkoms glufosaattoediening
in die geval van wind of reën wat die tydsberekening van onkruiddodertoediening kan affekteer.

➒ Die gebruik van residuele onkruiddoders in die
na-opkoms toediening van ’n vermenging van
’n onkruiddoder met glufosaat, sal ook help met
die voorkoming van ’n tweede vlaag onkruid.

12

SENWES SCENARIO | WINTER 2018

LANDBOUKUNDIG
Wanneer glufosaatweerstandige gewasse deurlopend
geplant word, kan die risiko van glufosaatweerstandige
onkruid aansienlik verlaag word deur die gebruik van ’n
verskeidenheid onkruiddoders wat elke onkruidspesie in
jou land beheer deur sekere riglyne toe te pas. Deur dit te
doen, sal jy in staat wees om ’n spesifieke werkswyse toe
te pas wat toepaslik is vir die besondere situasie.
 Deur Julias Ramohlabi
Senwes Bestuurder Ontwikkelende
Produsente

F

osfoonsure is nie-selektiewe,
breëspektrum, na-opkoms, sistemiese onkruiddoders wat aktief
op die blare en ander groen
gedeeltes van die plant werk. Dit ver
steur verskeie fisiologiese en biologiese
prosesse in die plant. Die belangrikste
effek is die inhibering van aromatiese aminosuursintese, wat ’n kettingreaksie van
die inhibering van ander sinteseprosesse
in die plant tot gevolg het. Die mees
algemene simptome van die fosfoonsure
is die staking van die groeiproses, chlorose van die loof, gevolg deur nekrose.
’N INNOVERENDE OPLOSSING
Glufosaat het ’n revolusionêre wyse van
breëspektrum onkruidbeheer in mielies,
sojabone en ander gewasse deur die
invoeging van ’n glufosaatweerstandige
geen in die saad voorsien.
Die tegnologie is wyd aanvaar aange
sien dit gerieflike, effektiewe en ekonomie
se onkruidbeheer in mielies en sojabone
bied.
DIE NEGATIEWE KANT
Navorsing het getoon dat intensiewe en
langtermyngebruik van glufosaat tot die
ontwikkeling van glufosaatweerstandige
onkruid kan lei.
DIE BESTUUR VAN DIE PROBLEEM
Geïntegreerde bestuurspraktyke kan die
risiko verlaag en produsente terselfdertyd
van ’n meer konsekwente en effektiewe

Die gewildheid en gebruik van mielies,

Glufosaat (N-(phosphonomethyl) glycine) is ’n breëspektrum sistemiese

onkruiddoder wat veral gebruik word op

meerjarige plante. Dit word tipies op die
blare gespuit en deur die blare van die
plant geabsorbeer.

Aanvanklik gepatenteer en verkoop deur
Monsanto Company in die 1970’s onder
die handelsnaam Roundup, en die VS
patent het in 2000 verval.

sojabone en katoen wat glufosaat

Die ontwikkeling en invoeging van ’n

aan die volgende riglyne te voldoen

van kultivars soos sojabone, mielies en

onkruid teen onkruiddoders te voor-

vermoë om onkruid te beheer aansienlik

weerstandig is, maak dit belangrik om

glufosaatweerstandige geen in die saad

ten einde die weerstandigheid van

katoen, het die konvensionele boer se

kom en te bestuur.

verbeter, aangesien glufosaat op lande

onkruidbeheerprogram voorsien.
Tot dusver het die meeste gevalle van
onkruidweerstandigheid tot glufosaat
voorgekom waar glufosaat aanhoudend
en amper eksklusief gebruik is vir tien
jaar of meer in boorde en wingerde, waar
geenbewerkingafbrand (’n stelsel van
gewasproduksie waar die grond so min as
moontlik versteur word) toegepas word en
waar die aanhoudende aanplanting van
glufosaatweerstandige sojabone en sojaboon/katoenrotasie gedoen word.
Daar word verwag dat baie boere sal
verkies om aanhoudend glufosaatweerstandige mielies, sojabone en katoen in
die toekooms te plant. Die praktyk kan
effektief en winsgewend toegepas word,
maar sekere belangrike riglyne moet
gevolg word.
Alhoewel die kans dat glufosaatweerstandige onkruid op jou plaas sal ontwikkel waarskynlik laer is as in die geval van
die meeste ander onkruiddoders, ontwikkel onkruidweerstandigheid tog weens
die feit dat daar swaar gesteun word op
glufosaat.
Produsente moet in gedagte hou dat
die plant van saad met ’n glufosaatweerstandige geen nie beteken dat glufosaat
die enigste onkruiddoder is wat op die
gewas gebruik kan word nie.

gespuit kan word sonder om die gewas
te beskadig.

FAKTORE WAT DIE EFFEKTIWITEIT
VAN GLUFOSAAT AFFEKTEER
Glufosaat benodig aktief-groeiende groen
plantweefsel om te kan funksioneer.
Aanwending op droogtebeskadigde
onkruid of onkruid met min groen loof,
onkruid wat baie stof op het of deur insekte of siektes beskadig is, kan verminderde
onkruidbeheer tot gevolg hê.
Swaar reën of besproeiing kort na
aanwending mag heraanwendig benodig.
Bewerking of die sny van gewasse binne
3 dae na aanwending kan verminderde
onkruidbeheer tot gevolg hê.
Dit word nie aanbeveel om glufosaat
te spuit wanneer toestande van termiese
inversie voorkom nie, of wanneer windrigting of -spoed die sproei na aanliggende
nie-teikengebiede kan waai nie.
VERWYSINGS
Basic weed science and principles of
chemical weed control by AVCASA
From Perdue University Extension bulletin: facts about Glyphosate-resistant
weeds, Boerbom and Owen, Dec 2006
http://www2.dupont.com/production
agriculture /en US/products services/
herbicides

SENWES SCENARIO | WINTER 2018

13

LANDBOUKUNDIG

Hoe gesond
is jou

grond?
 Deur Kefiloe Manthata

S

enwes grondtegnoloog Almero Olwagen het 'n voorlegging gemaak oor grondgesondheid tydens 'n boeredag vir ontwikkelende boer wat onlangs deur Senwes
aangebied is. Die doel van die geleentheid was om
leiding en praktiese advies te verskaf oor hoe die boere hul
besighede kan versterk en die sukses van hul plase kan verseker. Sprekers, saam met Olwagen, het inligting verskaf oor verskeie elemente van mielieboerdery en aangedui hoe verskillende
kultivars op verskillende klimaats-, seisoens- en grondtoestande
reageer.
Olwagen het 'n demonstrasie gedoen oor die belangrikheid van
grondinspeksies en -voorbereiding voordat gewasse geplant word.
Grondgesondheid is uiters noodsaaklik vir effektiewe plantpraktyke
en die neem van grondmonsters is 'n noodsaaklike stap in die
plantproses. Boere wat nalaat om dit te doen is dikwels spyt wanneer die oeste nie groei soos dit behoort te groei nie, aangesien dit
in grond geplant is met onvoldoende voedingstowwe of grond wat
nie geskik is nie. In landbou verwys 'n grondtoets gewoonlik na die
analise van 'n grondmonster om die voedingsinhoud, samestelling
en ander kenmerke soos die suurheids- of pH-vlakke te bepaal.
Grondmonsters bepaal vrugbaarheid en die verwagte groeipotensiaal van die grond, en dui voedingstekorte en potensiële gifstowwe aan. Olwagen het geïllustreer hoe Senwes hierdie toetse uit
voer. Hy het 'n gat in die grond geboor en in detail verduidelik hoe
die verskillende grondlae die aanplanting en uiteindelik die groei
van die graan beïnvloed.
Skakel by Senwes Landboudienste by 018 464 7800 om u te help
met ingeligte aanplantingskeuses en om jou plaas se potensiaal te
optimaliseer.
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AREAFOKUS

Meer as net die N12 in

Wollies

Wees nou eerlik. Wat weet jy van Wolmaransstad, buiten dat dit op die N12 geleë is?
 Deur Aubrey Kruger

W

el, in die begin was Wolma
ransstad en die omliggende omgewing bekend vir
skaapboerdery. Maar die
dorpie op die gewilde N12 skatkisroete,
wat van Johannesburg tot in die Kaap
strek, is selfs nou vir baie Suid-Afrikaners
net ’n kolletjie op die padkaart onderweg
na hulle eindbestemming elders.
DIE ONTSTAAN VAN DIE DORP
Maak jou reg vir ’n Noordwesles. Die dorp
is sowat 80km van Klerksdorp en 56km
van Bloemhof en reeds in 1888 op die
Rooderand en Vlakfontein plase uitgelê en
is drie jaar later, in 1891, as dorp verklaar
is. En nee, dis nie wol nie. Wolmaransstad
is vernoem na Jacobus M.A. Wolmarans,
’n destydse raadslid. Interessant.
VAN GRAANDORP TOT SPIERWIT
SPROKIESLAND
Wolmaransstad is eerstens ’n graandorp,
met mielies en sonneblom wat hoofsaaklik
hier geproduseer word. Plaaslikes vertel
dat, soos in ander dele van die land, hulle
ook deesdae baie meer sojabone produseer, vanweë die mieliepryse, terwyl ander
weer ’n bietjie skrikkerig is vir dié gewas.
Vars nuus is dat die dorp dalk binnekort in ’n spierwit sprokieswêreld omskep
gaan word, met katoen wat weer sy kop
uitsteek met die heel eerste katoenstripper in die Senwesbedieningsgebied, ’n
John-Deere CS690, wat hier deur die
Schweizer-Katoengroep aangeskaf is.
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BEKENDE BAKENS OP DIE DORP
Die Makwassiespruitbrug is die lewens
aar van die gebied en dit het menigte in
2017 net weereens besef toe die spruit na
deurdringende reën sy walle oorstroom
het, en die inwoners van die res van die
land afgesny was.
Die Biltongden is ’n bekende stop
en reg langs die rivier die kry jy die De
Wijnwinkel en Brouery van Gert en Wilna
Jacobs met talle wyne en waar jy ook kan
proe aan van die ander lekkernye wat die
apteker op die dorp vir jou kan opdis.
’n Bietjie verder af kry jy die nostalgiese Thomas Leask Gastehuis, waar
oudpresident Paul Kruger soms tuisgegaan het. Die Leasks was juis die
eerste besigheidspersone op die dorp.
In die middel van al die rooi kettingwinkels op die dorp, is daar ’n gedenkplaat
wat selfs die ervare geskiedkundige
dalk kan mis. Dit gedenk die eerste
Transvaalse sendingstasie wat in 1822,
15km vandaar op die plaas Witpoort,
geleë was. Eerwaarde S. Broadbent en
eerwaarde T.L. Hodgson, Wesleyaanse
sendelinge, was die eerste westerlinge
oor die Vaalrivier.
Dan sal jy ook baie diamantmyne
in die omgewing vind waar kopers van
heinde en verre kom om ons gesogte
edelgesteentes aan te skaf. Ons fokusprodusent, Buks van Wyk, is juis een van
hierdie delwers.
KERKE
Soos gebruiklik is kerke ook in ons fokus.
Die NG Kerk op die dorp is deur die
bekende argitek Gerard Moerdijk ontwerp,

wat ook die Voortrekkermonument ontwerp het, asook talle ander kerkgeboue in
die land.
Die Hervormde Kerkgebou is ook al
sedert 1954 daar. Die vorige kerkgebou is
as flieksaal gebruik voor dit gesloop is.
Skoolgewys is daar ook ’n belang
rike jaarlikse gebeurtenis - die FNB
Classic Clash tussen die Hoërskool
Wolmaransstad op die dorp en hulle
eweknie in Klerksdorp, Hoërskool
Schoonspruit.
BEKENDES VAN DIE GEBIED
Die ou toekomsvoorspeller, Siener van
Rensburg en sy familie, is van die gewes
te en indien jy moeite wil doen, is die
Siener van Rensburg begraafplaas verseker ’n moet. Dan is oud-politikus Brand
Fourie ook van die gebied.
DIE HINTERLAND TAK
Nog ’n W in Wollies is Willem Spies, die
takbestuurder by die Hinterland tak, waar
hy en sy 23 personeellede hard besig is
om Wollies in ’n Senwes en Hinterland
paradys te omskep.
Daar is al die afgelope 12 jaar ’n
Senwes Equipment-tak op die dorp geleë.
Winkelgewys het hulle ses jaar gelede
begin handel dryf en in Augustus 2017
is ‘n area van slegs 32m² vergroot tot
170m². Daar wag nog groot dinge op
ons klante wanneer die nuwe tak in 2018
geopen word.
NUWE TAK
Personeel kan nie uitgepraat raak oor die
nuwe tak nie. Hier word die winkelarea

AREAFOKUS

➊

➌

➍

➎

➏

➋

➐

➊ Die ou stadsaal. ➋ Die NG Kerk. ➌ Senwes tot u diens! ➍ Die finale rusplek van Siener van Rensburg. ➎ Die De Wijnwinkel en
brouery van Gert en Wilna Jacobs. ➏ Die jaarlikse FNB Classic Clash word tussen die Hoërskool Wolmaransstad en hul eweknie in
Klerksdorp, Hoërskool Schoonspruit gespeel. ➐ Thomas Leask Gastehuis waar oudpresident Paul Kruger soms tuisgegaan het.

tot 500m² vergroot word met die stoor
area wat ’n massiewe 1 200m² is. Die
tak by Van der Horststraat 1 skuif na De
Villiersstraat 7, aan die oorkant van die
R504 na Schweizer-Reneke, naby die
R505 afdraai na Ottosdal.
In die gebied wat Spies met dié van
Hoopstad vergelyk, is daar ook klein

begin en uiteindelik is ’n groot tak op die
been gebring. Hier is diens en vriendelikheid deurslaggewend om klante verby
die opposisie na ons voordeur te bring.
Die 23 personeellede met jare diens
verstaan die begrip, wat net tot voordeel
van produsente is. Om enkeles te noem
het Willem Spies 22 jaar diens, die admin-

hoof Ria Buitendach spog met 19 jaar en
onderdeleverkoopsklerk Moses Santsuiri
en onderdelebestuurder, Danny Newton
het pas die 10-jaar kerf behaal.
Die uiteindelike doel is om Wolmarans
stad te omskep tot groot landbouwêreld. Dis nou Noordwes platteland,
Wolmaransstad!
SENWES SCENARIO | WINTER 2018
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WOLMARANSSTAD: PERSONEEL

HINTERLAND TAK

Waar: Die tak by Van der Horststraat 1 is in die proses
om na De Villiersstraat 7 te skuif, aan die oorkant

van die R504 na Schweizer-Reneke, naby die R505
WILLEM SPIES
Takbestuurder

018 596 1470 – 083 592 6780

afdraai na Ottosdal. Die winkelarea word tot 500m²
vergroot en die stoorarea tot 1 200 m².
Kontaknommer: 018 596 1470

		 Wolmaransstad.Takbestuurder@
hinterland.co.za

ERICH LEIBBRANDT

Senwes Equipment Werkswinkelbestuurder
071 101 1034
Wolmaransstad.Werkswinkel@senwes.co.za

DANNY NEWTON

Senwes Equipment Onderdelebestuurder
079 643 2797
Wolmaransstad.Onderdele@senwes.co.za

LOUIS STROEBEL

Heelwerktuigbemarker
079 097 0714
louis.stroebel@senwes.co.za

RIAAN WILKEN

Hinterland Streeksbestuurder: Noordstreek
018 464 7106
082 494 5251
riaan.wilken@hinterland.co.za

JOHAN VOSLOO

Senwes Grainlink Markspesialis: Noordstreek
082 370 7089
Johan.Vosloo@senwes.co.za

BRIAN BEETS

Certisure Korttermynmakelaar
018 431 0689
073 432 0476
brian.beets@certisure.co.za
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Brian saam met sy vrou,
Alanda en kinders Lehanke
(7) en Ryan (4).

“Om die regte advies op
die regte tyd te gee”
DIT BRIAN BEETS se leuse om te verseker dat hy een van die
beste korttermynmakelaars is. Beets, 'n Certisure versekerings
makelaar wat in Wolmaransstad, Klerksdorp, Hartbeesfontein
en Ottosdal werk, sal jou voorsien van die beste oplossings vir
jou bate- en oesversekering.
Die Stilfontein gebore Brian het sy loopbaan as IT-tegnikus
begin. “'n Geleentheid in die versekeringsbedryf het hom
voorgedoen en ek het nog nooit teruggekyk!” Hy het in 2011 by
Certisure begin werk en daar is baie ruimte om te groei.
Daar 'n versekeraar vir elke kliënt. Dit is belangrik vir elke
kliënt om 'n makelaar te kry wat aan al sy behoeftes voldoen.
“Versekeringsmakelaars staar baie uitdagings in die gesig; ons
presteer goed onder druk maar dis die passie en die liefde vir
ons werk wat ons aan die gang hou".
Die pa van twee is 'n gesinsman wat dit geniet om gholf te
speel, vis te vang en te jag wanneer hy nie versekeringsoplos
sings vir sy kliënte, wat baie belangrik is vir hom, bied nie.
Vir versekeringsoplossings wat aan jou behoeftes voldoen in
Wolmaransstad en omliggende gebiede, kontak Brian op 018
431 0689 of per epos by brain.beets@certisure.co.za.

BRIAN SE VERSEKERINGSWENK
“’Weet waarvoor jy gedek is! Praat met jou makelaar en
maak gebruik van die advies wat jy kry. As jou makelaar
die moeite werd is, is jy in goeie hande.”

fuels

NUUS

Senwes Equipment
vind tuiste in die Oos-Kaap

Die groot nuus het gebreek dat Senwes Equipment die Oos-Kaap betree het, en vanaf
2 tot 4 Mei 2018 het Senwes Equipment nie minder nie as drie takke amptelik geopen,
naamlik Aliwal-Noord, Ugie asook Oos-Londen.
 Deur Aubrey Kruger

M

et ’n totaal van 300 produsente en gaste, 100
by elk, wat die openings
bygewoon het, was die
boodskap duidelik dat Senwes met

mening hier is om ’n werklike verskil te
maak - ’n landboumaatskappy wat al 109
jaar in die bedryf is sedert hulle in 1909
hulle deure geopen het.
Die bestuurspan van Senwes hoofkantoor in Klerksdorp was ook teenwoordig
om hulle betrokkenheid te wys. Senwes
Groep Hoof Uitvoerende Beampte,

Die opening van die Oos-Londen-tak! Hier is Riaan Grobler (Oos-Londen Takbestuurder),
Pieter Malan (Uitvoerende Bestuurder: Senwes Grainlink), Daan Hugo (Besturende
Direkteur: Certisure), Charl Woodstock (Produsent in die area), Pieter Swart (Uitvoerende
Bestuurder: Senwes Credit), Guy Rensburg (produsent in die area) en Martin van Zyl
(Uitvoerende Bestuurder: Innovasie en Geïntegreerde Oplossings by Senwes).

Francois Strydom, het in sy toespraak
beaam dat Senwes juis as gevolg van
uitbreidings soos hierdie in die Oos-Kaap
gegroei het en dat dit altyd ’n voorreg is
om met klante besigheid te doen. Met dié
nuwe takke, wat al vanaf 2016 en 2017
in bedryf is, het Strydom beaam: “Ons
glo dat werklike uitbreiding nie bewys en
gedemonstreer word deur openingsere
monies nie, maar deur werklike beleggings in bates, voorraad en personeel met
kennis. Dit is geen kuns om ’n produk of
diens aan ’n klante te verskaf nie. Maar dit
is wel ’n kuns om oplossings aan klante te
verskaf.”
“Praat is maklik. ’n Klant glo jou eers
as hulle sien dat jy groot beleggings
op ’n volhoubare manier in hulle
gemeenskap doen. As jy deel raak van
die gemeenskap, in vaste bates, in voorraad en veral personeel. Want dit is al wat
jou in staat stel om besigheid te doen,”
het Strydom laastens genoem.
Uitvoerende Bestuurder van Senwes
Equipment, Ferdie Pieterse, vertel dat
hierdie drie takke deel vorm van ’n totaal
van 18 werkswinkels landswyd met 165
personeel, 61 tegnikuste, 28 vakleerlinge
en 52 diensvoertuie, asook 27 takke waar
onderdele beskikbaar is.
Opening van die Senwes Equipment-tak
in Aliwal-Noord! Hier is Corné Kruger
(Senwes Hoof Finansiële Beampte),
Charles van der Spuy (Produsent), Ferdie
Pieterse (Senwes Equipment: Uitvoerende
Bestuurder), Nelis van Heerden (Senwes
Equipment Takbestuurder: Aliwal-Noord
en Ugie), Kane Prinsloo (Produsent)
en Francois Strydom (Senwes Hoof
Uitvoerende Beampte).
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Elmarie Joynt (Senwes Groep
Maatskapppysekretaris & Hoof
Regsadviseur) open die tak in Ugie.

in die Vrystaat is. Sedert die Senwes
Equipment Expo verlede jaar het ek besef
hulle fokus werklik op die klant. Nadat
ek ’n trekker by hulle gekoop het, het my
boerdery drasties verander. Ek het tegno
logie ook by my boerdery ervaar. Dit is
ook die klein dinge wat ’n groot verskil
maak. Wat ek ervaar het is dat hulle ’n
span is wat regtig anders is.”
By Ugie het Karel Bezuidenhout,
’n groot John Deere aanhanger,
gesê: “Hierdie manne is nie bang vir
afstand nie. Dankie dat julle as Senwes
Equipment bereid is om die area aan te
neem. Ons sien uit daarna om die pad en
die toekoms saam met julle te loop. Ek is
’n John Deere-man. John Deere is nie net
’n trekker nie. Dit is ’n leefwyse.”
By Ugie het nog ’n produsent, Samson

“Ons het die geleentheid hier gekry en
is ons kontrak ook verleng om selfs OosLonden te bedien. Dit is ’n groot area met
baie klante en ons wil u met die grootste
respek bedien.” Pieterse het uitgebrei dat
hulle diens verkope, onderdele en herstel
insluit met ook ’n tweedehandse eenheid
op Kroonstad. Dan is daar ook finansie
ring deur John Deere Financial wat onverbeterlik is as dit by rentekoerse kom.
Produsente het ook hulle gewig agter
Senwes Equipment gegooi. Charles
van der Spuy het by Aliwal-Noord gesê:
“My ondervinding en persepsie was dat
Senwes net nog ’n landboumaatskappy

Tauzeni, aangevoer dat “dit ’n absolute
plesier is om met Senwes besigheid te
doen. Vir ons was dit nog net goed, parte
binne 24-uur en goeie verhoudings is
Senwes Equipment - ’n vars briesie in
ons omgewing. Julle is ’n gerespekteerde
handelsmerk, het taai trekkers met uitstekende diens. Boerdery is soos skeer, as
jy dit vandag doen moet jy dit more weer
doen.” En met sy dankbetuiging by naam
aan elke personeellid, getuig dit van ‘n
reeds bestaande hegte verhouding tussen
Senwes Equipment en die klant.
Die takbestuurders Nelis van Heerden
in Aliwal-Noord en Ugie en Riaan Grobler
in Oos-Londen het verduidelik watter
verskil Senwes hier maak. “Van ’n marksegment van slegs 6% tot 47% by Aliwal
en Ugie na slegs 20 maande met OosLonden wat van 3% tot 24% in slegs 9
maande verbeter het.” Dit spreek boekdele.
Welkom in die Oos-Kaap Senwes
Equipment!

uppe marketing A10022/LW
A10500/LW
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VROEË
VEGETATIEF,
MET PLANT

MIDDEL
VEGETATIEF,
TOPBEMESTING

BLOMSTADIUM

MIELIES

VOOR PLANT

Met Kynoch se innoverende
en pasmaak-produkte kan jy
bemesting toedien volgens jou
mielieplante se behoeftes en
groeistadiums. So verseker Kynoch
dat jou mielieplante kry wat hul
nodig het, wanneer hul dit die
nodigste het.

Kynoch – verbeterde
doeltreffendheid deur
innovasie.

Vir verbeterde stikstofdoeltreffendheid wat
beskikbare stikstof in die
grond verhoog.

KynoPlus® mengsels:
Om stikstof, fosfaat en
kalium doeltreffend in
die grond te sit.

KynoPop®

KynoPlus® en
KynoPlus® mengsels:

KynoPlus® -

Effektiewe bemesting
wanneer die voedingsbehoefte van die
mielieplant geweldig
toeneem.

Vir ‘n vinnige begin en
sterk saailinge.

NPKS-plantermengsel
Om gedurende hierdie
stadium in die
mielieplant se lewe ‘n
goeie potensiaal aan
te lê.

Mielie OEMFF®:

’ n Blaarvoeding om die
effektiwiteit van die
mielieplant te verbeter.

Mielie OEMFF® B16:

Om gedurende stuifmeelstort,
bestuiwing en bevrugting in
die spesifieke voedingsbehoefte te voorsien.

KynoPlus® -mengsels
Foli-Grande of
Foli-Plus:
Het die nodige voedingstowwe in, om graanvul
te verbeter.

Farmisco (Edms) Bpk.
h/a Kynoch Fertilizer Reg. Nr. 2009/0092541/07

011 317 2000 | info@kynoch.co.za
www.kynoch.co.za
KynoPlus® is geregistreer as kunsmis groep 1 – Reg. No: K8024,
KynoPop® Reg. No: K9101, Mielie OEMFF® Reg. No: K8702 en
Foli-Grande Reg. No: K8045
(Alle produkte is geregistreer onder Wet 36 van 1947)
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Lumpy Skin
Disease Virus
Lumpy skin disease (LSD) is a disease that is endemic to many African countries and
causes debilitation of cattle and economic loss wherever it occurs.1
 By Dr. Barry van Houten
Zoetis South Africa,
Technical Manager: Ruminants
HISTORY AND RECENT OUTBREAKS
The disease is caused by the Lumpy
Skin Disease Virus (LSDV), from the
Capripoxvirus genus and Poxviridae family,
and was confined to Sub-Saharan Africa
and Madagascar until the mid-1980’s.2 In
1989, an outbreak in Israel was eradica
ted through a slaughter and vaccination
scheme.2 Since then, the disease has
spread rapidly into the Middle East, Turkey,
Azerbaijan and the Russian Federation,
with outbreaks occurring between 2012
and 2015.3,6 Further outbreaks of LSDV
occurred throughout Eastern Europe in
2016, including countries like Greece,
Serbia, Macedonia, Montenegro and
Bulgaria; resulting in these countries
implementing vaccination programmes to
prevent further spread of the disease.7 A
major reason for the increase in outbreaks
in these areas include the breakdown of
veterinary services during conflict situations
with the resulting uncontrolled movement of
animals.3

Nodules over the animal’s body.

Source: Dr. Leratoli
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TRANSMISSION
The incidence of LSDV is higher during wet
and warm conditions, due to the increase
of insect vectors during this time. LSDV is
usually transmitted through biting insects
including mosquitoes in the Aedes and
Culex genera, biting flies, and various tick
species including; Rhipicephalus decolo
ratus (blue tick), R. appendiculatus (brown
ear tick) and Amblyomma hebraeum
(spotted tick).1,2 Transmission of LSDV via
direct contact is poorly understood and
was said to be ineffective. However, animals can be experimentally infected when
innoculated with material from nodules, or
being exposed to saliva-infected feed and
water.2 LSDV can be spread in bull semen
following infection, and it has recently been
shown that experimental seminal transmission of LSDV can occur in cattle.4
CLINICAL SIGNS AND ECONOMIC
IMPORTANCE
Clinical signs can range from apparent
to severe, depending on the type of host
(breed), route of innoculation, dose and
age.2 Bos Indicus cattle are generally
more resistant to LSDV than Bos Taurus
animals.2 The initial signs of LSDV is fever,
followed by the development of nodules
on the skin and mucous membranes over
the next few days.2 Skin nodules vary in
size (1 – 7 cm) and occur through the
full thickness of the skin.2 These nodules
can then form a central area of necrosis
called a “sit-fast” that separates from the
skin and can become complicated with
secondary bacterial infections.2 These
areas then form a hard crust to allow
the wounds to heal. Superficial lymph
nodes become enlarged and mucous

membranes usually show flat, ulcerative
lesions.2 Ulcerative lesions also occur on
the teats and udder, which result in the
area being swollen and tender.3
Morbidity rates can vary dramatically
depending on the breed, age, immune
status and presence of insect vectors.2
Previous outbreaks in RSA have recorded
morbidity rates of around 1-20%, with some
instances being higher.2 Mortality rates are
usually low (1-3%), but have been higher in
some instances.1
The major problem with LSDV outbreaks are the economic implications for
the producer. These include:1,2
• Emaciation and poor growth
• Damage to carcasses
• Damage to hides
• Mastitis and reduced milk production
• Lameness
• Abortion
• Sterility in bulls (loss of genetic potential)
• Pneumonia and abscessation
• Treatment, culling and replacement
costs.
PREVENTION
In endemic countries like South Africa,
vaccination against Lumpy Skin Disease
with live, attenuated vaccines are essential
in controlling the spread of the disease
and is the only effective method of controlling the disease in endemic areas.
Outbreaks are more common during the
wet/warm season, when insect vectors are
present in large numbers, and vaccination
should be performed before this time to
protect against LSDV and its devastating
economic implications.3
References available on request.
Reference number: 36/ 1702
1-7
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5 BELANGRIKE ELEMENTE VIR EFFEKTIEWE BESKERMING TEEN
Mannheimia haemolytica
lEukOTOkSIEN

Witbloedselle (leukosiete) vorm ‘n baie belangrike deel van die liggaam se weerstand teen
siekte. Leukotoksiene wat vrygestel word deur M. haemolytica vernietig witbloedselle en
belemmer so nie net die liggaam se verdedigings vermoë nie, maar veroorsaak ook dat
chemikalieë wat deur die sterwende witbloedselle vrygestel word dan op hul beurt die dier
se liggaam beskadig.2 One Shot Ultra™ 7 help die dier se liggaam om teenliggaampies te
produseer wat die leukotoksiene veg en gee so die liggaam se verdedigingsmeganisme ‘n kans
in die stryd.1

Buitemembraan antigene is geassosieer met die buitemembraan gedeelte van die bakterieë se

SElWAND ANTIGENE selwand.2 Die teenliggaampies wat geproduseer word kan die spesifieke buitemembraan antigene
maklik identifiseer en teiken vir ‘n kragtige uitklophou.1

Kapsulêre polisakkariede vorm ‘n omhulsel rondom die bakterieë wat dit sal help om vas te heg

kAPSulÊRE en die sel binne te val.2 One Shot Ultra™ 7 help die dier se liggaam om teenliggaampies teen
POlISAkkARIEDE hierdie kapsulêre polisakkariede te produseer. Die teenliggaampies slaan met ‘n kragtige slag en
verminder die bakterieë se vermoë om siekte te veroorsaak.1

‘n Gepatenteerde adjuvant bekend vir die kenmerkende immuun sisteem reaksie wat ultra

STIMuGEN™ beskerming bied.

Slegs een enting nodig een keer per jaar.

ONE SHOT Geen skraag dosis nodig vir die M. haemolytica fraksie nie.

VIR DIERE. VIR GESONDHEID. VIR JOU.
VERWYSINGS:
1. S. Srinanand., et al. “Comparative evaluation of antibodies induced by commercial Pasteurella haemolytica vaccines using solid phase immunoassays”. Veterinary
microbiology 49 (1996) 181 -195
2. D. Griffin., et al. “Bacterial Pathogens of the Bovine Respiratory Disease Complex”. Vet Clin Food Anim 26 (2010) 381 – 394
SlEGS VIR DIEREGEBRuIk.
One Shot Ultra™ 7: Reg. Nr.: G2818 (Wet 36/1947). Cl. chauvoei, Cl. septicum, Cl. novyi, Cl. sordellii, Cl. perfringens Tipe C & D, Mannheimia haemolytica toksoïed.
Vir volle voorskryf inligting verwys na die voubiljet goedgekeur deur die medisynebeheerraad.
Volle produkinligting beskikbaar vanaf Zoetis South Africa (Pty) ltd., Mpy. Reg. Nr.: 2012/001825/07, 6e Vloer, Noord-vleuel, Rivonia Weg 90, Sandton, 2196.
PostNet Suite 53, Privaatsak 9976, Sandton, 2146. Tel.: +27 11 245 3300 of 0860 ZOETIS (0860 963847). www.zoetis.co.za
24/1605 (Afrikaans)

LANDBOUKUNDIG
KORTLIKS
➊ ’n Speenvarkie weeg 8kg na 28 dae en 30kg
na 70 dae.

➋ Hier oorleef 86% die hele proses. 10% vrek

tydens kraamproses, 1,5% tydens speenproses
en 2,5% in die groeifase.

➌ ’n Beer moet voor 22 weke bemark word omdat
hulle seksuele volwassenheid bereik.

➍ ’n Karkas van 110kg het ’n uitslagpersentasie
van 78%, 80 tot 85kg.

➎ Sôe word in groepe van 8 tot 60 gehuisves en
hulle sosialiseer vir 16 weke, tot voordeel van
hul welsyn en vir produksiedoeleindes.

Kyk gerus na die Nasie in
Gesprek-episode wat handel
oor varkboerdery waar op
die Krieks se Taaibosch
Varkboerdery gefokus word.
Gebruik die volgende skakel:
http://fwd2.co/pork
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Varkboerdery

Alles gaan oor kilogramme wen
“Moenie jou soos ’n vark gedra,” dink ek soos ek my telkemale vir biosekuriteitsredes skoon was juis om die varke se
gebied te betree. Dit kan nie verder van die waarheid wees
nie. Ons het ’n draai by CP en Gerda Kriek by Taaibosch
Varkboerdery in Gauteng gemaak om meer oor dié bedryf te
wete te kom.
 Deur Aubrey Kruger

CP EN GERDA
’n Beer en ’n sog is in beheer, net soos
die naambordjies by die badkamers aandui. CP en Gerda is beide bedryfsingenieurs met Gerda wat hier grootgeword
het en CP in Reitz. Hulle het die varkbe
dryf in 2012 betree en wat drie maande
sou duur, is nou al 6 jaar.
Maar waar begin ’n mens? “Identifiseer
en verbeter sterkpunte.” Dit was genetika,
mark en personeellede, en natuurlik “met
boerdery in jou bloed.”
DIEREGESONDHEID
“Ons boerdery handel slegs met diere en
produksie is direk gekoppel aan gesondheid.” Voorkoming is baie beter as behandeling en hulle gebruik bestuursmiddele
om gesondheid te verbeter deur byvoorbeeld speenvarkies van een oorsprong
bymekaar te hou.
“Deur na effektiewe gebruik van medikasie te kyk, kyk jy juis na die gesondheid
van jou kudde.” Die vermindering in koste
was ’n voordeel, terwyl hulle waarsku:
“Onthou, die varkbedryf is uitsetgedrewe.
Jy kyk nie waar jy kan spaar nie, maar
waar jy kilogramme kan wen.”
BESIGHEID EN PERSONEEL
By Taaibosch is 90 personeellede omdat

dit ’n arbeidsintensiewe boerdery is. ’n
Nuwe 2 000 sogeenheid het eintlik 24 personeellede nodig, waar hulle 900 varke ’n
week lewer.
TWEE TEORIEË
Hulle glo in twee teorieë, die gebreekte
ruit-beginsel en die teorie van beperkings.
Die eerste - as iets breek, herstel dit en
hou aan daarmee. Kwaliteitsprogramme
bied gesondheid, biosekuriteit en welsyn. Die tweede - deurset word deur
beperkings bepaal. Hier is een doelwit kilogramme geproduseer per sog.
Dit terwyl die omgewing, dier en mens
in ag geneem word. Die intensiewe aard
moet oorweeg word – CP sê: “Ons het
’n produksiebesigheid met ’n lewendige
produk.”
WINS?
Lae marges en hoë volumes! “Jy moet
ordentlik ingaan,” maan CP. Die belang
rikste is hokke waar hy ’n sogeenheid van
minstens 200 aanbeveel. “Indien jy klein
begin, inkorporeer ’n nismark. Hier is ’n
gaping.”
Die kapitaalinset is R50 000 tot
R75 000 per sog, afhangend van die
outomatisering en die lewensduur van
hokke is 20 jaar.
PRYSE ONDER DIE LOEP
Varkvleispryse het in 2017 tot R28/kg

herstel. Tans is die prys by tye R16/kg en
’n produksiekoste van tot R21, skets die
volle prentjie.
DIE FASES IN VARKBOERDERY
Varke het ’n 10-maande skedule en begin
met die dekproses, kunsmatige inseminasie wat skoner en ononderhandelbaar
is. Dan is die sog vir 16 weke dragtig, vir
vier weke is al haar 12 varkies by haar op
hok, die eerste week daarna word sy weer
gedek met die speenproses van tot 10
weke wat volg.
VARKVLEISVERBRUIK
Suid-Afrikaners se verbruik is onder 5 kg
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Dinamiese

vennootskap

Pini Jan Kgosimore en Sophie Dikeledi Mabaso het reeds
meer as 40 ton sonneblom hierdie seisoen geoes.

In hierdie uitgawe stel Ramohlabi ons voor aan dinamiese duo, Pini Jan Kgosimore en
Sophie Dikeledi Mabaso van Mafabatho Plaas in Wesselsbron wat, deur hul assosiasie
met Senwes, daarin geslaag het om hul plaas totaal om te draai.
 Deur Kefiloe Manthata

VROEË JARE
Kgosimore en Mabaso het beide grootgeword met boerdery, al was dit op verskillende tye. Sophie se oorlede pa, wat
Kgosimore se vriend was, het Mafabatho
Plaas in 2002 begin, waar hy meestal met
witmielies geboer het. As 'n vriend het Jan
baie tyd spandeer om Mabaso se pa te
help en so deel van die familie geword.
Sy dogter Sophie was so geïnteresseerd
in die werk wat haar pa doen, dat sy hom

soos 'n skaduwee gevolg het. Jan was
maar altyd daar, vir so lank as wat sy kan
onthou. Toe Sophie se pa oorlede is, was
dit geen verrassing dat Jan en Sophie
saam sou verseker dat die boerdery
voortgaan nie.
SENWES
Die duo het baie uitdagings oorkom
sedert hulle die boerdery oorgeneem het
na die afsterwe van Mabaso se pa. Terwyl
hulle hulp gesoek het met die uitbreiding
van hul boerderyaktiwiteite, het Kgosimore
en Mabaso paaie gekruis met Graan SA

se Johan Kriel, wat hulle vertel het van
wat Senws vir hulle besigheid kan doen
en hulle aan Julias Ramohlabi voorge
stel het. “Toe Johan ons aan Ramohlabi
voorgestel het, het ons baie uitdagings
gehad wat oorkom moes word. Senwes
het ons gehelp om ons plaas binne 'n
baie kort tydjie om te draai. Ons het wonderbaarlike verandering ten opsigte van
produksie ervaar, waarvan niks moontlik
sou wees sonder die hulp wat ons van
Senwes ontvang het nie,” sê 'n dankbare
Kgosimore.
Hulle plaas is baie naby die informele

*Julias Ramohlabi, Bestuurder: Ontwikkelende Boere, is 'n man wat baie hoede dra. In die komende uitgawes van Scenario gaan hy verskeie dienste wat Senwes deur hom aan opkomende boere bied, aan ons bekendstel. Van die dienste sluit in toegang tot finansiering,
mentorskap, marktoegang en plaasbeplanning.
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Hulle vennootskap word makliker gemaak
deur hulle hegte vriendskap wat oor baie
jare strek.
nedersetting by Monyakeng geleë, waar mieliediefstal 'n groot probleem is. “Die graan
het nie eens kans gehad om behoorlik te
groei nie, dan is dit gesteel. Ons het werklik
gesukkel om wins te maak,” sê Mabaso. Op
een stadium is hul store gestroop en al hul
lewendhawe (52 skape) is gesteel. Hulle het
die leiding en advies van Ramohlabi gevolg
en besluit om te diversifiseer en het sonneblom begin plant. Die twee het vanjaar 155
hektaar sonneblom geplant. Hulle het 40
ton tot dusver geoes en is opgewonde oor
'n groot oes hierdie seisoen. “Ons vertrou
Senwes 100% en glo dat die maatskappy ons
na groter hoogtes sal neem. Ons sien nou lig
in gebiede wat voorheen pikdonker was.”
OPVOLGPLAN
Mabaso en Kgosimore het drie kinders elk
wat volgens hulle gretig is om eendag die
plaas oor ten neem. Hulle maak seker dat
hul kinders, wat in die nabygeleë Monyakeng
woon, die plaas gereeld besoek om te leer
van die aktiwiteite op die plaas wanneer
hulle okal die geleentheid kry om dit te doen.
“Mafabatho beteken erfporsie. Ons werk so
hard om rykdom vir ons nageslag te gene
reer, maar ons kan net so ver gaan. Dit is
hulle plig as ons kinders om aan te gaan met
die werk wanneer ons rus,” sê Kgosimore.
Die twee bly optimisties oor die toekoms
van hul plaas en hoop om hul verhouding met
Senwes te versterk. “Ramohlabi is goed vir
ons. Hy gee ons goeie advies en gee regtig
om vir ons as kliënte. Ons is dankbaar vir
alles wat Senwes vir ons gedoen het.”
Kontak Julias Ramohlabi op 018 464 7156
of epos Julias.ramohlabi@senwes.co.za as jy
'n ontwikkelende boer is wat voordeel wil trek
uit die dienste wat Senwes bied.

per kapita maar die wêreld eet varke
vir Afrika met Spanje en Duitsland se
verbruik wat tot 50 kg is.
Varkvleis word wêreldwyd die
meeste verbruik, veral in Asië en
Amerika. Met ’n 10% vermindering in
troppe in Sjina was die 10% gelykstaande aan die totale verbruik in
Meksiko. SA het 115 000 sôe terwyl
Smithfield Pork in die VSA alleen
800 000 het. Verstommend!
Asië het ’n nismark vir penisse,
aortas, mae asook testisse en in SA
is koppe en pote weer gesog asook
ribbetjies. Baie ribbetjies word inge
voer omdat ons nie genoeg produseer.
Het jy geweet dat boerewors 27%
vark moet bevat en ’n goeie russian
en salami juis duur is omdat dit goeie
varkvleis bevat?
VARK INTERESSANTHEDE
Varke eet alles? Nee, varke is smaaken reuksensitief. Smaakmiddels
stimuleer inname en ’n sekere sitrusekstrak maak die dier gelukkiger, “’n
Gelukkige vark beteken kilogramme in
die kas.”
Skree soos ’n maer vark! Verseker
nie, hulle is net verbaal en
interessant, elke groep
het ’n alfa met die sterkste varkies wat heel
voor aan hul ma drink.
So vuil soos ’n
vark! Nee, hulle is
skoon en het aparte
areas vir eet, drink,
mis en slaap. “Jy
moet jouself eintlik soos ’n vark
gedra,” lag
CP.
Minder
mense eet

nou worsies en polonies, hoewel die
ironie is dat dit minder as 2% varkvleis
bevat. Het jy geweet goeie polonies
moet 100% vark en hoendervleis bevat
omdat dit bindende kwaliteite het?
Meng jou met die semels dan vreet
die varke jou! Nee, “Varke se voer is
geskik vir menslike verbruik,” meen CP.
60-65% van ’n varkboerdery se
koste is voer en is een van die grootste
verbruikers van graanprodukte, amper
meer as mense!
UITDAGINGS IN DIE VARKBEDRYF
Die daling in die verkoopsprys asook
geloof, kultuur en tradisie. Noord van
die ewenaar word amper geen vark
geëet nie.
TOEKOMS VAN DIE MARK
Teen Junie maak prosesseerders reg
vir Kersfees en teen November 2018
behoort die mark te stabiliseer - “Die
paniek sal oorgaan.”
Kersfees is ’n bloeitydperk omdat
dit ’n alles-in-een tydperk is, braaityd,
vakansiegevoel en Kerstyd! Dis hier
waar jy wen, en indien jy al jou varkies
op hok het, is die bedryf beslis vir jou!
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FINANSIERING

Gestruktureerde
Finansiering

’n Innoverende benadering tot landbou
se uiteenlopende finansieringsbehoeftes
Senwes Credit het onlangs ’n nuwe besigheidstruktuur bekendgestel met gestruktureerde
finansiering wat as deel van die struktuur gaan bydra tot die oplossinggedrewe benadering
van Senwes Credit. Hierdie oplossinggedrewe benadering het ten doel om innoverende,
waardetoevoegende oplossings vir kliënte te bied.
 Deur Johan Kunz

G

estruktureerde finansiering is
die ontwikkeling en toepassing
van innoverende finansierings
tegnieke en oplossings waar
bestaande finansieringsprodukte nie
oplossings bied vir komplekse en unieke
finansieringsbehoeftes nie. Daar word na
standaard finansieringsprodukte verwys as
“vanilla” produkte. Gestruktureerde finansiering het dus ten doel om “nie-vanilla”
behoeftes aan te spreek.
WAAROM DIE BEHOEFTE AAN
GESTRUKTUREERDE FINANSIERING?
Namate produsente hulle boerderyakti
witeite uitbrei na aanverwante bedrywig
hede en tradisionele boerderye toeneem
in omvang, is dit onvermydelik dat
finansieringbehoeftes meer kompleks
raak en ook uniek is tot elke produsent.
Hoewel “vanilla” produkte steeds ‘n uiters
belangrike rol vervul in die finansiering
van produsente, word dit toenemend
belangrik dat produsente se komplekse
finansieringsbehoeftes aangespreek word.
Senwes het hierdie behoefte geïdentifiseer en beskou die aanbod van
gestruktureerde finansieringsprodukte as
komplimentêr tot die bestaande finansie
ringsoplossings. Die Senwes groep streef
daarna om oplossings te bied, eerder as
produkte. Deur die toevoeging van hierdie
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oplossing, glo Senwes dat ons waarde
toevoeg vir ons kliënte en vir landbou in
die algemeen.
EIENSKAPPE VAN SENWES
GESTRUKTUREERDE FINANSIERING
➊ Uniek ontwikkel ten opsigte van elke
produsent se spesifieke finansieringsbehoeftes.
➋ Kontantvloeisterkte en -tendense sal
instrumenteel wees in die assessering
van die finansieringsbehoefte en terug
betaalvermoë.
➌ Bied kliënte innoverende maniere waar
op finansieringsbehoeftes verpoel kan
word om finansieringskoste te verlaag.
➍ Noue samewerking met ander Senwes
Credit strukture ten einde kliënte se
finansieringsbehoeftes ten beste aan te
spreek.
➎ Samewerking met Senwes se ander
besigheidseenhede ten einde waarde
toevoegende geleenthede vir die produsent te identifiseer.
Die toestaan van finansieringsfasiliteite sal
onderhewig wees aan Senwes se krediet
beleid en ander evaluerings- en goedkeuringsprosesse.
TEIKENMARK
Gestruktureerde finansiering het ten
doel om bestaande kliënte sowel as niebestaande kliënte in die agri-omgewing
te bedien. Hoewel produsente met aan-

verwante bedrywe waarskynlik die grootste voordeel sal trek uit gestruktureerde
finansiering, sal dit ook aangewend word
tot voordeel van graan- en lewendehaweprodusente.
VOORBEELDE
Hoewel elke kliënt se behoeftes en die
oplossings voortspruitend uniek ontwikkel en saamgestel sal word, is daar wel
generiese gestruktureerde finansieringsop
lossings wat gebied sal word:
• Sindikasie van lenings;
• Bedryfskapitaalfinansiering;
• Oorbruggingsfinansiering;
• Wentelkredietfasiliteite;
• Kommoditeitsfinansiering; en
• Waardekettingfinansiering.
BYKOMENDE DIENSTE
Senwes Credit beoog ook om verdere
addisionele waardetoevoegende dienste
aan te bied. Die dienste kan aangebied
word in samewerking met eksterne diensverskaffers of Senwes se inhuis kundig
heid, onderhewig aan kwalifiserende kriteria en ’n ooreengekome fooi. Die dienste
wat tans oorweeg word sluit in SEB-struktureringsadvies en transaksiefasilitering en
belastingstruktureringsadvies.
Vir meer inligting kontak asb Johan Kunz
by johan.kunz@senwes.co.za,
+27 18 464 7472 of +27 83 745 9731.

IN DIE KOMBUIS

Vul die mae met
’n varkvleismagie

N

a Senwes Scenario se besoek
aan CP en Gerda Kriek by
Taaibosch Varkboerdery het
ons gesoek na varkresepte wat
bietjie ongewoon is.
Volgens die Krieks is die magie van
die lekkerste en sagste vleis. Hy het
ook genoem dat hierdie tipe vark nie so
gewild in Suid-Afrika is nie. Dit bied iets
anders as net gewone tjoppies en pote
wat ons landsburgers eet. So hier is dit! ’n
Varkvleismagie, die smullekker deel waarvan die spek gemaak word.

lepel olyfolie.
➎ Pak in ’n vlak bakplaat met die ui onder
en die vark bo-op. Sny klein repies in
die varkvel.
➏ Bak vir 30 minute.
➐ Gooi wyn oor die vark en verlaag die
hitte van die oond na 180°C.
➑ Bak vir 40 minute.

BESTANDDELE
1kg varkvleismaag
1 rooi ui
Vleisspeserye
Vars tiemie
500ml wit wyn
METODE
➊ Verhit die oond tot 200°C.
➋ Sny varkvleismagie in klein individuele
stukkies per persoon.
➌ Smeer met vleisspeserye en kruie.
➍ Meng die grofgesnyde ui met ’n tee

Indien jy dit selfs nog meer krakerig verkies, plaas die gaar vark onder ’n rooster.
Laat die vleis rus vir 10 minute voor jy
dit voorsit.

Crates

Drinkers

Africa’s leading manufacturer and supplier of POULTRY EQUIPMENT

GOLD PACK
AWARD

WORLDSTAR
FOR PACKAGING

SPACE SAVER LIVE BIRD CRATE

LIVE BIRD CRATE

EGG CRATE

FREEZER CRATE

AUTOMATIC ECONO DRINKER (MK4)
AND BALLAST BREEDER DRINKER (MK5)

AUTOMATIC BALLAST
BROILER DRINKER (MK6)

INFRA-RED BROODER 550 WATT
(450 BIRDS)

DIGITAL MINIMUM/ MAXIMUM
THERMOMETER

MAXI-MIN THERMOMETER

Nipples

Brooders

VENTED EGG TRAY

AUTOMATIC BELL DRINKER (MK7)
WITH OR WITHOUT BALLAST

Brooders

Crates

Thermometers

CHICK CRATE

PLASTIC NIPPLE

360° ROUND PIPE NIPPLE
360° SQUARE PIPE NIPPLE

STAINLESS STEEL NIPPLE

ANTI-DROWN RING

FOUNT ELEVATOR

750ML
WATER FOUNT

3 & 4 LITRE
WATER FOUNTS

4 LITRE WATER FOUNT
WITH HANDLE

GAS BROODER (600 BIRDS)

8 LITRE
WATER FOUNT

10 LITRE
WATER FOUNT

12 LITRE
WATER FOUNT

GAS BROODER (1200 BIRDS)
Optional extras

Optional extras

Feeders

Founts

Optional extras

175 WATT LAMP
(100 BIRDS)

ANTI-WASTE RING

TUBE FEEDER LID
TUBE FEEDER LID

BULK CHICK
FEEDER

FEED TRAY

HINGED
FEEDSAVER

RIBBED TUBE FEEDER

TUBE FEEDER

D20773/AL

See our wide range of products at www.poltek.co.za
Tel: 0861 POLTEK (765835), 011 865 2038/9 I Fax: 011 865 1722

e-mail: quotes@custommoulders.co.za I e-mail: sales@custommoulders.co.za
POLTEK®/Custom Moulders® and the POLTEK® logo are all registered trademarks of Custom Moulders®. E&OE
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NUUS
Nampo feesgangers stap verby die
Hinterland stalletjie.

Senwes Equipment

Senwes

@ Nampo Oesdag 2018
 Deur Marlon Abrahams
Hoofredakteur

V

anjaar se Nampo Oesdagfees
het weereens nog ’n rekordbywoningsyfer behaal met
Graan SA wat bevestig het dat
82 817 besoekers vanjaar se uitgawe
bygewoon het, wat verlede jaar se rekord
van 78 648 oortref het.
Die Senwes Grainlink stalletjie was
weer baie gewild en baie besoekers het ’n
virtuele realiteitsbesoek aan een van ons
silo’s onderneem. Die Senwes Grainlink

Grainlink-stalletjie
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span wat die stalletjie beman het, het baie
belangstelling en navrae gerapporteer.
Die span was byderhand om vrae oor
graanbemarking en silo-opberging te
beantwoord.
Die Senwes Equipment span was
ook bly om gesonde belangstelling en
verskeie verkoopsleidrade by die John
Deer stalletjie te rapporteer wat, volgens
my mening, weereens by verre die mees
indrukwekkende stalletjie by Nampo was.
Senwes se kleinhandelsvennoot,
Hinterland, het ’n stalletjie gehad met drie
komponente, naamlik wapens en ammunisie, algemene kleinhandelsgoedere en

Die Nasie in Gesprek televisie-ateljee by
Nampo 2018.

Hinterland Fuels en dieregesondheid.
Die wapens en ammunisieafdeling was
’n byenes van bedrywighede en goeie
verkope is gedoen. Dieselfde kan gesê
word van die algemene kleinhandelsafdeling.
Hinterland Fuels was immergewild met
sy twee F1 Grand Prix motorwedrennabootsers. Besoekers kon meeding vir ’n
reis na die Abu Dhabi Grand Prix deur
die vinnigste rondte op die nabootser af
te lê. Die kompetisie was vir bestaande
Hinterland rekeninghouers met gemiddelde brandstofaankope van R1 500. Die
wenner sal in Oktober aangekondig word.
Marlene Momberg, Hinterland
Openbare Betrekkingebeampte en
Koödineerder, sê: “Ons was baie besig
en die kompetisie het baie klante gelok.
Die wapenafdeling was ook baie besig
aangesien slegs ’n paar takke wapens
verkoop. Nampo het die geleentheid aan
klante gebied om verskeie soorte wapens
te besigtig wat nie by al die Hinterland
takke beskikbaar is nie en het kundige
advies van die Hinterland assistente ontvang.”

Eersteklas-geelbasters vir
vooruitstrewende boerderye
DIE PANNAR GEELBASTERVOORDEEL:
Diverse groeiklasse en ’n uitstekende prestasierekord
■ Ultravinnig onder besproeiing en in die oostelike produksiestreke.
■ Medium-vinnig en medium in die oostelike en westelike produksiestreke.
■ Bied ’n goeie risikoverspreidingstrategie wat gunstig is vir suksesvolle,
volhoubare boerdery.

Ons Geelmieliebasters

Groeiseisoenklas
Ultravinnig

BG 3292
BG 3492B
BG 3592R
BG 3792BR

PAN 6126
PAN 3D-736BR
PAN 3R-524R*
PAN 3R-724BR*
PAN 3R-586R
PAN 3R-786BR

Vinnig

PAN 3R-500R*
PAN 3R-700BR*
PAN 3P-502R
PAN 3Q-740BR

Medium-vinnig

Medium

PAN 6B-410B
PAN 6R-680R
PAN 6R-710BR

PAN 5A-154
PAN 4A-156
PAN 5A-182
PAN 4A-172
PAN 4R-672R PAN 5A-190
PAN 4B-376B
PAN 4R-776BR

Die BG 3792BR platform lewer uitstekende opbrengsprestasie in die LNR-proewe onder besproeiing.
PAN 5A-182 doen besonder goed in die LNR-proewe vir die oostelike en westelike produksiestreke.
*Onderhewig aan registrasie.
® Geregistreerde handelsmerke van PANNAR BPK, © 2018 PANNAR BPK

2018/WMAIZE/A/03/REV

Saam boer ons
vir die toekoms™
infoserve@pannar.co.za
www.pannar.com
TM
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Lekaanvulling
Feit of fiksie

Daar is sekerlik oor min onderwerpe wat betrekking het op herkouervoeding al meer
geskryf as juis oor lekaanvullings. Gevolglik is daar oor tyd ook baie wanopvattings
gevorm, wat in baie gevalle vandag as “korrekte” lekaanvulling bestempel word. Die ou
gesegde lui: “My oupa het dit so gedoen, dus doen ek dit so”.
 Deur Phillip Lee

D

it is wel ’n feit dat baie van
die ou garde baie dinge reg
gedoen het, maar dat iets soos
lekke oor tyd nie noodwendig
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aangepas is op plase met veranderende
produksiestelsels, klimaatsveranderinge,
verhoogde diereprestasie, ens nie.
Voorts sluimer die gevaar ook altyd dat
“lekresepte” van generasie na generasie
of van boer na buurman oorgedra word
met die risiko dat die lek elke keer hier

en daar verander word na smaak, en ons
bevind ons gereeld in ’n situasie waar so
’n lek oor tyd hoegenaamd nie meer die
doel dien nie, hetsy in terme van diere
prestasie of uit ’n ekonomiese oogpunt. In
hierdie artikel gaan ons na enkele mites
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32 | Lekaanvulling
binne lekaanvulling kyk, bloot om die veeprodusent in staat te stel om sy of haar
strategiese lekaanvulling te beoordeel en
indien nodig, te herbelyn.
DIE GROOT SONDEBOKKE
Sekerlik een van die grootste sondebokke in strategiese lekaanvulling, is
dat lekke soms as ’n wonderkuur gesien
word, ’n towerstafie as’t ware wat kan
pa staan vir fundamentele bestuursbeginsels wat nie in plek is nie. Nie die
beste produkte en lekprogramme bekend
aan ons kan opmaak vir sub-standaard
kuddebestuurspraktyke, swak weidingsbestuur of swak kuddegesondheid nie.
Die gemiddelde lekinname van ’n GVE is
tussen 3.5% - 5% van die totale jaarlikse
droëmateriaalinname. Ons verloor die
stryd op die oorblywende 95% en verwag
soms dat lekke alles moet reg dokter.
In die tweede plek, en iets wat ons
baie sien, is die veralgemeningsreël. Dit is
waar produsente glo dat as ’n bepaalde
produk (of in baie gevalle ’n tuisgemengde rantsoen) by sy of haar buurman werk,
dit by hom ook moet werk, en as dit nie
die geval is nie, kry so ’n produk baie gou
en onnodig ’n swak reputasie. Ons kan
nie ’n haelgeweerbenadering in lekaanvulling volg nie. Elke plaas is uniek in baie
opsigte, van bestuur regdeur tot tipe wei
ding en tipe dier. Dit is dus krities belang
rik dat jou lekprogram belyn is met jou
plaas en die behoefte van jou tipe dier, en
meer belangrik dat jou lekprogram elasties
moet wees om van jaar tot jaar aangepas
te kan word, sou dit nodig wees.
In die derde plek, en verseker een van
die warmste debatte in lekaanvulling, is
en sal altyd koste bly. Ek is ook ’n groot
voorstaander van aanvulling wat ekono
mies geregverdig kan word en wil te alle
koste verhoed dat produksie gekoop
word, maar hier is ’n baie fyn balans wat
gehandhaaf moet word. Daar is in diepte
al geskryf oor die ekonomiese voordele
van ’n korrekte strategiese lekaanvulling en
baie navorsing is op die gebied gedoen
wat die bewese voordele uitgewys het
op kritiese ekonomiese parameters, soos
konsepsiesyfers, kalf-/lampersentasies,
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speengewigte en herkonsepsiepersentasie. Die doel van die artikel is nie om die
finansiële voordele van lekaanvulling te
beklemtoon nie, eerder om die volgende
gedagtes te, los naamlik: Is lekke regtig
duur, of moet ons eerder vra: “hoe duur
is dit om nie lekke te gee nie?” Ons weet
almal wat die korrelasie is tussen liggaamskondisietelling en konsepsiepersentasies. Die tweede gedagte rakende die
ekonomie van lekaanvulling is die rand
per sak debat. Ons moet waak dat die
goedkoop lek in terme van rand per sak
nie op die ou einde dalk ’n baie duur opsie
is nie - weet waarvoor jy betaal. Ons maak
onsself soms skuldig om lekke te verwater,
om koste te spaar. Lekke is ’n alles of niks
benadering, kort paaie mag dalk na ’n
korttermynoplossing lyk, maar op die lang
duur is daar ‘n hoë prys om te betaal.
SLOTOPMERKINGS
Geen lekprogram sal suksesvol wees in
dien ons nie in die basiese behoeftes van
die dier voorsien nie. Die enkele grootste
rede hoekom lekke faal in hulle doel,
is eenvouding omdat daar nie genoeg
natuurlike weiding beskikbaar is nie. Dit
is ook gewoonlik waar ons die opmerking

hoor: “Die beeste vreet my nou bankrot
aan lek”, en waar goed geformuleerde
produkte “aangepas” word om koste te
bespaar. Maak dus seker dat jou lekprogram aangepas is vir jou tipe dier, tipe
produksiestelsel en baie belangrik, ook in
lyn is met jou kwaliteit en kwantiteit natuurlike hulpbronaanbod. Dit is dus baie
normaal dat twee buurmanne op dieselfde
tydstip twee totaal verskillende lekstrategieë kan volg, as gevolg van faktore soos
kondisie van die diere, produksiestatus
van die diere of kwaliteit van weiding. So
waak dus teen veralgemening. Doen die
korrekte ekonomiese berekeninge vir jou
plaas, met jou omstandighede, eerder
as om bloot ’n aankoop te baseer op die
goedkoopste produk. Werk die verskillende innamepeilings uit vir jou diere in verhouding tot die leksamestelling en berus
jou berekening eerder op lekkoste per dier
per dag. Die goedkoopste lek per sak is
nie altyd die goedkoopste nie. Ten slotte
moet ons lekaanvulling holisties benader
en nie in ’n boksie plaas nie. Lekke is net
nog ’n gereedskapstuk in die kas wat ons
kan gebruik om maksimale wins te reali
seer, mits die ander gereedskapstukke
wel in die kas teenwoordig is.

NUUS

Senwes Spinners,
twaalf jaar in aksie
Die wenner van die 12de jaarlikse Senwes Spinners Plaasskool Kriekettoernooi is Dr
Sello Primary Scool. Die Vrystaatste manne het die gunsteling, Phakela Combined
School, met slegs 15 lopies in 'n spanningsvolle stryd op Saterdag, 12 Mei 2018 gewen.

B

eide spanne het besonder
goed gespeel, met uitstekende
spel deur Phakela se sterk kolwer, Joseph Sebolai en Dr Sello
se bouler, Katleho Maleka, wat indrukwekkende vaardighede vertoon het tydens
die wedstryd. Na hulle oorwinning het die
wenspan 'n vriendelike T10 wedstryd teen
die NW Kings gespeel, teen wie hulle met
6 paaltjies verloor het.
Senwes bedryf die plaasskool krieket
ontwikkelingsinisiatief, Senwes Spinners,
alreeds passievol vir meer as 10 jaar.
Hierdie jaar se toernooi het op 'n besie

lende wyse afgeskop op 3 April by
Senwes Park, waar Senwes Groep Hoof
Uitvoerende Beampte, Francois Strydom,
die jong klomp toegespreek het. Hy het
hulle aangemoedig om met passie te
speel en groot te droom en hulle herinner
aan hul waarde. Hy het gesê dat dit 'n
ondervinding soos geen ander is nie om
skool te gaan by 'n plaasskool. Hy het
hulle aangemoedig om die kwaliteit van
onderwys wat hulle ontvang te koester en
om gebruik te maak van elke geleentheid
wat hul pad kruis. Die 12 jaar van sukses
van die toernooi bevestig Senwes se

ondersteuning en toewyding daartoe om
'n positiewe verandering te maak en nuwe
grond te breek in die gemeenskappe
waar hulle besigheid bedryf.
Tydens 'n onderhoud het Strydom
is die belangrikheid van volhoubaarheid as een van die sleutelfaktore van
Korporatiewe Sosiale Verantwoordelikheid
vir Senwes bevestig. “Toe daar begin
is met die Senwes Spinners Plaasskool
Krieketontwikkelingsprogram in 2006, was
die volhoubaarheidspotensiaal debatteerbaar. Twaalf jaar later is nie net bewys dat
die toernooi volhoubaar is nie, maar dat dit
ook 'n inspirasie is en hoop gee aan die
1 400 leerders wat to dusver die program
deurloop het.” Strydom sê dat, vir enige
maatskappy om te oorleef, dit 'n werklike
verskil in die gemeenskap moet maak en
deel van die oplossing moet wees om 'n
beter lewe te skep vir die mense wat deur
die maatskappy gediens moet word.
Die ontstaan van hierdie uitsonderlike
ontwikkelingsprogram het die geleentheid
aan Senwes en NW Krieket gegee om
terug te gee aan die gemeenskap en 'n
blywende verskil te maak in die lewens
van baie jong seuns wie se sportdrome
vervul is deur die ondersteuning van
Senwes Spinners. Tot op hede het vyf
jong seuns beurse ontvang vir hoërskool
en tersiêre opleiding.
Die twaalfde Senwes Spinners toernooi
sal op Supersport Extra uitgesaai word in
September 2018.
Opwinding en feesvieringe nadat Dr Sello
as die wenners van die 2018 Senwes
Spinners Plaasskole kriekettoernooi
aangekondig is.
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Werkgewers steeds in duister oor

loonverhogings

R

ʼn Nuwe implementeringsdatum vir die
Nasionale Minimum Loon Wet is nog
nie aangedui nie, wat dit moeilik maak

vir werkgewers om tans aan toepaslike
wetgewing te voldoen.
Deur Christo Bester

D

ie Suid-Afrikaanse arbeidsmark word met reg as hoogs
gereguleerd beskou. Hierdie
siening word beaam in die
Wêreld Ekonomiese Forum se Globale
Mededingendheidsverslag van 2017/2018
en plaas Suid-Afrika 137ste uit 137 lande
in terme van samewerking in werkgewer-/
werknemerverhoudinge. Oor die algemeen
dui die verslag daarop dat beperkende
arbeidsregulasies gesien word as een van
die mees problematiese faktore by die
bedryf van besigheid in Suid-Afrika. Dit is
dus duidelik dat dit uiters belangrik is om
op hoogte te bly en te voldoen aan die
vereistes van arbeidswetgewing, asook
klem te lê daarop om arbeidsverhoudinge
proaktief te bestuur.
Die Minister van Arbeid, Mildred
Oliphant, het die algemene publiek al op
26 Maart 2018 in kennis gestel dat die
Nasionale Minimum Loon Wet (NMLW) nie
op 1 Mei 2018 in werking sal tree nie. ’n
Nuwe implementeringsdatum is nog nie
aangedui nie. Werkgewers is dus steeds
in die donker met betrekking tot finansiële
beplanning vir loonverhogings om aan
toepaslike wetgewing te voldoen.
Sedert die begin van die proses drie
en ’n half jaar gelede om ’n NMLW te
implementeer, bestaan daar nog baie
onsekerheid ten opsigte van die NMLW
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met spesifieke verwysing na die implementeringsdatum, die minimum loonbedrag, vrystellings, ensovoorts. Verskeie
veranderings is egter aan ’n paar aspekte
gebring en is die wetsontwerp nog nie
gefinaliseer nie. Dit skep groot onsekerheid vir beide werkgewers en werknemers
en kan ook lei tot sekere verwagtinge
as gevolg van beloftes wat konflik in die
werksplek kan veroorsaak.
Totdat die NMLW in werking tree, moet
werkgewers in die landbousektor steeds
voldoen aan alle aspekte soos bepaal deur
Sektorale Vassteling 13, wat arbeidsverhoudinge in die landbousektor reguleer.
Die minimum loon vir werknemers in die
landbousektor, wat vanaf 1 Maart 2018
geld, is soos volg:
• Uurtarief: R16.25
• Daaglikse tarief: R146.28 (vir werknemers wat 9 ure per dag werk)
• Weeklikse tarief: R731.41
• Maandelikse tarief: R3 169.19
Ander bepalings in die Sektorale Vas
stelling is ook steeds van toepassing, met
verwysing na verlof, werksure, aftrekkings,
oortyd, behuising, ens.
Wanneer die NMLW in werking tree en
geïmplementeer word, sal werkgewers
verplig wees om die vasgestelde bedrag
te betaal. Hierdie bedrag is tans vasge
stel op R20 per uur vir alle werknemers

in Suid-Afrika, ongeag die bedryf waarin
hul werksaam is. Die landbou/bosbou- en
huiswerkersektore het reeds vrystelling
ontvang om onderskeidelik 90% en
75% van die nasionale minimum loon te
betaal. Dit beloop tot R18 per uur vir die
landbou/bosbousektor en R15 per uur vir
die huiswerkersektor. Werkgewers in die
landbousektor moet verder kennis neem
dat huiswerkers op ’n plaas geag word
as plaaswerkers en dus die korrekte loon
moet ontvang.
Hierdie vrystelling is geldig vir twee
jaar, waarna alle werkgewers minstens die
nasionale minimum loon soos aangekondig moet betaal. Afhangend van besluite
wat in die parlement geneem word, kan
hierdie tydperk van twee jaar nog veran
der, maar die twee jaar is die jongste
gepubliseerde inligting beskikbaar.
Daar kan met reg gesê word dat die
hele aangeleentheid rondom die NMLW
tot groot onsekerheid in die werksomgewing gelei het en sal duidelikheid verwelkom word. Om aan arbeidswetgewing te
voldoen is nie onderhandelbaar nie en
hou ’n groot besigheidsrisiko in vir die
werkgewer.
Teen druktyd het die inligting
in die artikel verander.
Lees nuutste artikel by
http://fwd2.co/minimum_wage

LANDBOUKUNDIG

Nismark

Koffie

dalk 'n opsie?
Ons gaan voort met ons reeks oor nismarkte en in hierdie uitgawe ondersoek ons
koffieproduksie as 'n moontlike mark vir Suid-Afrikaanse boere.
Deur Kefiloe Manthata

D

ie koffiekultuur groei dramaties
in Suid-Afrika en koffiewinkels
maak oral 'n verskyning. Dit
is dalk nou die beste tyd vir
Suid-Afrikaanse boere om voordeel te
trek uit hierdie groeiende tendens en
die steeds onontginde mark te betree.
Daar is tans net 'n handjievol produsente
wat plaaslik koffie produseer. Nasie in
Gesprek het onlangs een van die boere,

Tim Buckland, eienaar van Sabie Valley
Coffee in Witrivier, Mpumalanga besoek.
Buckland se besluit om koffie te produseer was instinktief. “My belangstelling
in koffie kom van die feit dat ek op 'n
koffieplaas op die oostelike hooglande
van Zimbabwe in die sewentigerjare gebly
het. Toe ek besluit om uit die dolle gejaag
te tree en iets anders te doen, was koffie
die natuurlike keuse.” Kyk na die volledige
episode by (voorsien skakel).
Koffieproduksie in Suid-Afrika het 'n
komplekse geskiedenis. In die verlede
het hierdie arbeidsintensiewe bedryf nie
baie goed gevaar in ons land nie weens
die hoë arbeidskoste en dalende internasionale pryse. Die onlangse opswaai in
koffiekultuur skep egter 'n vraag na goeie
kwaliteit koffiebone wat 'n opening in die
mark sal skep en dit die moeite werd sal
maak vir boere om weer die bedryf te oorweeg. Ongeag die hoër vraag, produseer
Suid-Afrika nog nie genoeg koffie om die

Tim en Kim Buckland is die eienaars van Sabie Valley
Coffee en is betrokke in die dag-tot-dag bestuur van
die koffieplantasie by Witrivier in Mpumalanga.
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Koffiebone word gebrou volgens spesifikasie.

plaaslike markbehoeftes te bevredig nie.
Daar is twee soorte koffieplante, naamlik Coffea Arabica en Coffea Robusta.
Arabica maak 'n geurige, sterk koffie met
'n skerp smaak en 'n lae kaffeïeninhoud,
terwyl Robusta 'n baie hoër kaffeïeninhoud het en sterker is. Die koffieplant is
'n immergroen struik wat tropiese vrugte
(bessies) dra. Die vrug is die mees
belangrike deel van die plant, aangesien die vrug twee sade bevat wat later
gedroog en gemaal sal word om die
geliefde drankie te produseer. Aangesien
daar geen masjinerie is wat die bessies
effektief kan pluk nie, vereis koffieboer
dery 'n groot arbeidsmag en dit is baie
tydrowend.
Koffieproduksie is perfek vir die
Suid-Afrikaanse klimaat aangesien die
oes goed kan oorleef in matige tot hoë
temperature. Dit is egter sensitief vir
watertekorte, wat beteken dat besproeiing noodsaaklik is tydens lae reënval.
Alhoewel die plant goed groei in baie
verskillende tipes grond, is sanderige
leemgrond die mees ideale. Koffie het ook
baie hoë voedingsbehoeftes en 'n deeglike grondanalise (bl. 14) moet gedoen
word voordat koffie geplant kan word.
Daar is ook ruimte in die koffiewaardeketting vir diegene wat nie die mannekrag
of bronne het om koffieboerdery te bedryf
nie. Benewens die produksie van koffiebone, wat koffiebrandery en die maal van
koffie, sowel as die vervaardiging van
kitskoffie insluit, is daar ook ander gebiede wat ondersoek kan word.
To watch the full episode, go
to http://fwd2.co/coffee.

LANDBOUKUNDIG

PRODUKSIEVEREISTES
Moontlike opbrengs per hektaar: Een hektaar
koffie lewer 3,5 ton per hektaar.
Klimaatsvereistes: Die ideale temperatuur vir
koffieproduksie in Suid-Afrika is 4 °C to 32 °C,
maar die oes kan temperature wat aansienlike
buite hierdie reeks val, oorleef.
Grondvereistes: Sanderige leemgrond is die
ideale grond. Koffie groei goed in enige tipe
grond indien die klimaatstoestande gunstig is.
Grondvoorbereiding: Grond moet bewerk
word en 'n deeglike grondanalise is belangrik
voor planting. 'n Gelyke saadbed is nodig.
Besproeiing benodig: Hou die grond
klam, maar nie te nat nie. Oorbesproeiing
sal die risiko van swamsiektes verhoog.
Drupbesproeiing en sleepslangbesproeiing
stelsel.
Kunsmis: Hoë voedingsbehoeftes. Kunsmis
moet vier tot agt weke na aanplanting toegedien
word. Stikstof en kalium is die belangrikste.
Plantvereistes: Daar word in die lente geplant
of net voor die reënseisoen. Die uitplant van
saailinge word gedoen sowat ses maande
nadat dit in kwekerybeddings of plastieksakke
gesaai is of wanneer die saailinge sowat 20
cm hoog is, en dit word in die lande geplant.
Voordat die saailinge geplant word, moet gate
gegrou word sodat die grond omgedolwe en
losgemaak kan word.
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Senwes is betrokke by die

bedryfsorganisasies
Senwes vereenselwig homself met trots met sy klantebasis, beide aan die produsente
kant en ook in die verdere verwerkingsbedryf, sodat ons internasionaal kompeterend kan
bly. Om hierdie rede ondersteun Senwes graag die bedryfsorganisasies waaraan sy klante
behoort. Senwes is trots om met die Jongboerkomitees van Vrystaat Landbou en
Agri-Noordwes geassosieer te word.

DIE 2018 AGRI-NOORDWES JONGBOERKONFERENSIE is
vanjaar by Uurpan te Schweizer Reneke aangebied. Die internasionale motiveringspreker, skrywer en humoris, Gavin Sharpless,
het die gehoor behoorlik geboei met sy praatjie oor “Change,
Action and Truth” of soos hy dit term, “Chinking”.
JP van den Berg is later die aand by die galadinee aangewys
as Agri-Noordwes se Jongboer van die Jaar. Die finaliste het
ingesluit JP, Gerhard Strydom en Marnus Bothma.

VRYSTAAT LANDBOU SE JONGBOERKONFERENSIE is
vanjaar op 12 April te Bloemfontein aangebied. By hierdie
geleentheid het Friedl von Maltitz van MD Foundation die konferensie toegelig oor gesamentlike boerdery, wat ook die tema
van die konferensie was. “Gesamentlike boerdery kan nie al die
probleme wat jong landbouers in die gesig staar aanspreek nie,
maar dit kan vir hulle ’n manier wees om ’n boerdery te begin of
om ’n bestaansboerdery uit te brei” aldus Von Maltitz.
Gedurende ’n glansdinee na afloop van die konferensie is
Nelius Ferreira van die plaas Grootdraai in die Harrismith distrik
as wenner aangewys.

JP van den Berg (Agri NW Jongboer van die Jaar) en sy vrou
Linné.

Vrystaat Landbou Jongboer van die Jaar wenner, Nelius Ferreira,
en sy vrou Jomarli.

Deur Japie Fransman

Senwes Scenario wens vir Nelius en JP baie geluk met hul prestasies en wens hulle
ook sterkte toe met die nasionale kompetisie.
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JOU VISIE,

ons passie.

JOU VISIE,
Grainlink het ‘n netwerk van graansilo’s, deurvoerpunte en verkrygingskantore vir
die hantering, berging en bemarking van jou somer- en wintergraanoes. Verder
bied Senwes se aanlyn basisverhandelingsplatform, Basislink, beide kopers en
verkopers van graan die geleentheid om ‘n premie te beding by ’n spesifieke silo.

A

gri
rewards

PRODUSENTFOKUS

’n Buks met
DINAMIET
Voor jy dink dat dit nou voor op die wa is en dat ons hier spreekwoordelik Buks se naam
opdollie, is Buks van Wyk se werksaamhede letterlik dinamiet en dinamies. Hy is egter
baie nederig. Maar laat ek verduidelik...
Deur Aubrey Kruger

S

oos jy van Wollies, dis nou soos
Wolmaransstad in die volksmond bekend staan, op die
R504 na Schweizer-Reneke ry,
sal jy mynhope gewaar. Dit is dan heel
moontlik diamantmyne van hierdie uitgawe se fokusprodusent.
Jy sou miskien vra: Wat het dit met
boerdery te make? Dis omdat die helfte
van Senwes produsent Buks van Wyk se
aktiwiteite uit diamantdelwery bestaan,
en die ander helfte ’n gemengde boerdery
met saai en vee en dan ook ’n bietjie wild.
Die hele pakkie en nog meer.
Skietpan - die naam van sy plaas waar
ek indraai. Hier is dit tipies Noordwes
wêreld, Tussen mynhoop en die lande
weiwend graan. Maar met een verskil,
alles is op een produsent se plaas en
nie twee aparte bedrywe nie. Buks is ’n
derdegenerasieprodusent met sy voete
stewig en nederig op die aarde en het in
1978 as 20-jarige saam met sy pa, Boet
van Wyk, begin boer. Dis by hom waar
in slegs twee jaar hy die “hele prinsiep
van boerdery” moes leer voordat sy pa in
1980 oorlede is.
DIAMANTDELWERYE DINAMIESE
VERTAKKING
Buks, wat op die plaas Spioenkop gebore
is, sê: “Ek kon myself 40 jaar gelede nie in
my huidige posisie visualiseer nie.” Na die
afsterwe van sy pa, gevolg deur ’n misoes
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met die droogte van 1981, het sy finansiële posisie hom letterlik gedwing om die
diamantbedryf te betree. ‘n Waagstuk om
die minste te sê. Hy het begin deur eers
op ander se plase te delf, en nou 37 jaar
later, was die diamantbedryf verantwoordelik vir ’n groot deel van hulle sukses.
Dis hoe hy diversifiseer! Laat dit jou
miskien kiertsregop sit?
Maar moenie dat groot edelgesteentes
se massiewe pryse jou om die bos lei
nie - dis net soos wanneer die graanpryse hoog is. Wat nie nou sal wees nie.
Hierdie is ’n geweldige kapitaalintensiewe
bedryf, van miljoene rande se diesel tot
implemente is daardie blink klippies, wat
so nou en dan hulle verskyning maak,
kardinaal om die insetkoste te verhaal, en
met ’n tikkie geluk is die grote in die volgende ton gruis te vinde.
Etlike ure voor my besoek het die
x-strale by die sortering ’n blink klippie
gewaar en dit in die kluis geskiet. ’n Hele
8 karaat - dis maar klein as jy in ag neem
dat ’n 72-karaat diamant al op sy plase
gevind is.
JJ VAN WYK BOERDERY
Saaiboerdery
Terug op Buks se saaiboerdery fokus hy
hoofsaaklik op mielies en sonneblom. Hy
plant sowat 3 000 hektaar lande en huur
sowat 500 hektaar grond by. Sy fokus is
90% op die produksie van mielies en die
res op sonneblom.
Daarby is 90 hektaar onder besproeiing met drie spilpunte. Wat hy wel anders

in die komende seisoene gaan doen is
om ‘n bietjie lande oor te lê, “iets wat ek
nog nooit vantevore gedoen het nie.”
Kompos is een van sy talle idees,
hoewel nog in sy kinderskoene, maar die
projek werp reeds baie vrugte af soos hy
die rye komposhope aan my wys. Maar hy
wil nie nou reeds alles hieroor verklap nie.
Hoe skakel delwerye nou eintlik
by ’n boerdery in?
In kort: “Diamante is nie ’n ding wat water
nodig het nie.” Inteendeel hoe droër dit
is hoe beter. Kan jy glo, dit uit ’n produsent se mond? Benewens die feit dat
hy meeste van sy plase met die kapitaal
uit die delwerye aangeskaf het, is die kontantvloei baie goed. Hier is deurlopend
’n inkomste. En wanneer die mieliepryse
laag is, dan fokus hy op die Van Wyk
Delwerye, met die pryse wat huidig hoog
is. So verskans jy jouself.
Veevoeding
Nog ’n komponent. Met vee en voeding
as subtema van hierdie uitgawe, is ons na
sy ander vertakkings. Hy het sowat 900
Duitse Vleismerinoskape. ’n Paar dinge wat
hy doen is om sy lammers ’n week lank
saam met die ooi in ’n lamhok te plaas.
Dan word hulle vyf-vyf uitgeplaas vir die
volgende twee weke waar hy hulle saam
in groepe met ander skape plaas, met die
uitsluitlike doel sodat hulle ’n band met die
ooie kan vorm. Dan is ‘sugargraze’ deel
van hulle dieet, wat hy self plant.
Hy het sowat 1 500 koeie. Daar word

PRODUSENTFOKUS

Buks van Wyk (heel regs) met sy vrou Alet langs hom en hul kinders JJ en Edith links.

soms gesê word dat jy nie beeste in jou
lande moet injaag om die reste te eet
nie. “Maar nadat my seun my gewys het
hoeveel gewig hulle aangesit het, het dit
my oortuig.” Een ding wat wel die afgelope
twee jaar sy kop hier uitsteek is veediefstal.
Wat hy wel kan sê oor sy veevertakking:
“In droë jare is dit wat my deurdra. Dit is ’n
moet om op my plaas te hê, juis omdat ek
nie hoë potensiaal grond het nie.”
SENWES
Hy het vier jaar gelede ’n Senwes klant
geword en sy lidnommer gekry waar hy
saad, kunsmis asook veemedikasie aankoop. Hy geniet dit ook om heiningsmateriaal, pale en droppers asook oorpakke
by die tak te koop omdat die tak ook baie
goeie pryse teenoor die kompetisie s’n
het. Daarop bestaan sy vloot uit vier JohnDeere trekkers asook ’n spuit en gebruik
hy Senwes Equipment en benut ook
Senwes Credit se dienste. Iets wat hy nog
wil doen is om meer te wete te kom oor
graanverhandeling.
PERSONEEL IS SY STEUNPILAAR
Buks en sy seun JJ, as vierdegenerasieprodusent, fokus op die boerdery in
geheel. Sy vrou Alet behartig die lone en
kontrakte, met sy dogter Edith wat die

boeke in orde hou. Verder het hy ook vier
voormanne en dertig ander personeel.
WILD
Jy mag dalk ’n paar blesbokke op sy
plaas gewaar, maar dit is meer om homself en sy personeel te vermaak, en is dit
nie inkomstegenererend nie.
Meer oor die diamantbedryf hier
• Vroeër jare het dit nagenoeg 100 ton
gruis geneem om 1 karaat diamante
hier te ontgin. Dit neem tans 100 ton
gruis om 0.25 karaat diamante te ontgin.
• Klippe onder 34 mm word verder
ontleed en gesorteer. Die res van die
grond word terug in gate geplaas vir
rehabilitasie.
• Flow-Sort X-straal skiet diamante in ’n
kluis.
• Van die beste kleure diamante word
hier gevind.
• Meeste van die diamante is bestem
vir die uitvoermark. Die res van die
diamante word deur plaaslike juweliers
aangekoop.
• Diamantgronde word armer en diamante word al hoe moeiliker bekombaar.
Indien jy kry, is dit baie duur.
• Wees in jul pasoppens. Plaaslikes

Vee en graan behels 50% van Buks se
bedrywigheid.
probeer hulle geluk om diamante sommer in die strate aan jou te smous.
HOE SIEN HY DIE TOEKOMS HIER?
Om nie meer op marginale grond te plant
nie en van die lande sal oorgelê moet
word. Wat hy ook kan sê is vandat hy diep
bewerkings en grondontleding gedoen
het en die regte bemesting toegedien
het, het sy opbrengste drasties verander.
Maar oor sojabone is die jurie steeds uit.
Hy sal eers die kat goed uit die boom kyk
voor hy dit sal plant.
Dit is Buks. ’n Boer wat homself letterlik
uit moeilike tye gedelf het. Bou so voort
Buks!
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GOSA bedank bedryf én produsente se effektiwiteit
AMPER 20 MILJOEN TON graan- en
oliesadevoorrade is in die 2017-seisoen
deur Graanhanteringsorganisasie (GOSA)
se lede hanteer. Diepsee-uitvoere het 2
miljoen ton beloop, waarvan witmielies
na Kenia uitgevoer is met geelmielies na
Japan, Korea en Taiwan.
GOSA het lede bedank vir die effektiewe hantering van die vorige seisoen se
rekord mielie-oes van bykans 17 miljoen
ton. Die silo’s se volle kapasiteit is benut
en silo-eienaars moes voorrade rondskuif
om almal te akkommodeer.
“Ons in landbou is verplig om aan
Suid-Afrika se bevolking ’n gerusstelling
te verskaf rakende voedselsekerheid en
-sekuriteit. GOSA is trots op onderskeie
landbou-organisasies en hul samewerking.
Die land se nagenoeg 33 000 primêre
produsente, wat gereken word as van die
beste in die wêreld en dit sonder enige
staatsubsidies, verdien besondere eer,” het
Annatjie Loio, voorsitter van GOSA, tydens
hulle 35ste simposium op 22/23 Maart by
Mosselbaai gesê.
Benewens normale mielie-uitvoere na
buurlande Botswana, Lesotho, Zimbabwe,
Zambië, Swaziland, Mosambiek en

Personeel van Senwes Grainlink wat die 2018 GOSA symposium in Mosselbaai
bygewoon het.
Namibië, is mielies tans in aanvraag in
Suid-Korea. Indien pryse meeding met
die VSA, kan dit ’n potensiële mark wees.
Gunstige weervooruitsigte en die wisselvalligheid van die rand is fokusareas.
’n Uitdaging staar die landbousektor
in die gesig aangesien die gemiddelde
ouderdom van produsente ouer as 60 is.
“Die jonger generasie moet deelneem
aan die voorsiening van voedsel vir ons
land,” het Loio gemaan en bygevoeg dat
grondonteiening sonder vergoeding ver-

AFASA jeug wys die pad
DIE AFASA JEUG In Noordwes het ’n Nasionale Boeredag
in April in Ventersdorp aangebied. Die dag was bygewoon
deur 65 jong produsente en skoliere. Tydens die dag
het olyfprodusent naby Coligny in Noordwes, Wessel
Badenhorst, die jong landbouers ingelig oor die produksie
van olywe en dat daar slegs vyf olyfprodusente in die
Noordwes is. Hier is die AFASA groep wat die dag gelei
het met Pontsho Mogotlane (AFASA Hoofkantoor), Alfred
van Wyk (AFASA Noordwes), Nono Sekhoto (AFASA Jeug
Voorsitter), asook Chadé Groenewald (AFASA Jeug in
Noordwes). Sekhoto het gesê dat dit deel van hulle nasionale
roadshow is en sy is dankbaar dat Senwes as medeborg aan
boord is en verantwoordelik is vir die sukses van die jeug in
ons land. Die doel van AFASA is om werkloosheid onder die
jeug te bekamp deur by te dra tot die ontwikkeling van jong
produsente, spesifiek in die Noordwes.
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hoed moet word om voedselsekerheid te
handhaaf.
Sprekers het die negatiewe effek van
die regering se beplande onteiening van
grond sonder vergoeding aangeraak,
maar uitgewys dat transformasie onafwendbaar is. Die sektor sal aktief moet
deelneem aan transformasie, maar nie ten
koste van die volhoubaarheid nie.
Senwes Grainlink het as lid van GOSA
en medeborg het ’n afvaardiging van sy
silobedryf an die simposium gestuur.

NUUS

Senwes contributes towards Agri SA’s
Smart Agri Risk Management Desk
DURING NAMPO HARVEST DAY 2018 Agri SA’s CEO, Omri
van Zyl announced that Senwes will continue to fund their
Smart Agri Risk Mangement Desk (SARMD). Senwes CEO
Francois Strydom reaffirmed Senwes’ commitment when he
handed over a cheque of R240 000 to Van Zyl. This brings
Senwes’ contribution to R500 000 over the past two years since
the SARMD was launched at Nampo Harvest Day in 2017. Here
Van Zyl accepts the cheque from Strydom.

Winterlek

Meng jou eie lekke en spaar
Die belang van winterlekke in die instandhouding
van diere se liggaamsmassa en kondisie moet
nie onderskat word nie. Maak gebruik van jou
eie plaasgeproduseerde produkte saam met Yara
Animal Nutrition SA se produkte en beproefde
resepte en bespaar hierdie winter op lekkoste.
Kalori 3000 - Reg. Nr. V2809, Voergraad Ureum - Reg. Nr. V15681,
Voergraad Swael - Reg. Nr. V16738, Kimtrafos 12 Grandé - Reg. Nr. V18670,
PhosSure 12 - Reg. Nr. V12858. Alle produkte geregistreer onder Wet 36 van 1947.

Tel: +27 31 910 5100
Web: www.yara.com/animal-nutrition
E-pos: animal.nutrition.sa@yara.com

LANDBOUMAATSKAPPYE STAAN SAAM MET BORGSKAP
Senwes, Graan SA en Syngenta het in Maart saamgespan vir
Vrystaat Versorging in Aksie se 110 jaar-vieringe met ’n aand
van vermaak by Nampopark naby Bothaville. Ruan Josh en
Franja du Plessis het tydens dié fondsinsamelingsprojek hul
buiging by Nampopark naby Bothaville gemaak. Die aand is
deur 200 aanhangers bygewoon. Die organiseerder, Nita van
der Merwe, is dankbaar vir hul drie hoofborge en bedank ieder
en elk wat gehelp het om die geleentheid so ’n groot sukses te
maak. Die aand vorm deel van Vrystaat Versorging in Aksie se
110 jaar-vieringe. Hier is Ruan en Franja tydens die fondsinsa
melingsgeleentheid. Ruan Josh en Franja sal saam met hul ma,
Juanita, volgende jaar weer die geleentheid bywoon.

Voorbeeld van ‘n winterlek vir beeste en skape
Beeslek

Skaaplek

Mieliemeel/Hominy Chop
Oliekoek
Voergraad Ureum
Kimtrafos 12 Grandé/PhosSure 12
Kalori 3000
Voergraad Swael
Sout
Totaal

250
150
150
50
7
350
957

250
150
100
100
50
5
350
1005

Samstelling:

g/kg

g/kg

475
95.6
3.8 MJ/kg
41
21
8
350 - 500
Nie gesik vir skape

367
77.5
5.25 MJ/kg
27
14
5
450 - 650
80 - 120

Ruproteïen
% Vanaf NPN
ME
Kalsium
Fosfaat
Swael
Inname Beeste (g/bees/dag)
Inname Skape (g/skaap/dag)

* Voergraad Ureum kan lei tot ureum vergiftiging indien dit onoordeelkundig gebruik
word. Lees aanwysings op sak noukeurig.
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NUUS

Die nuwe Hinterland Fuels handelsmerk

gaan skoon

Hinterland se brandstofafdeling bestaan tans uit ongeveer 55 vulstasies wat meestal by
die Hinterland takke geleë is. Die vulstasies verskaf petrol en diesel asook paraffien by
sommige takke.

“D

ie vulstasies ondergaan
tans ’n gedaanteverwisseling met die Hinterland
Fuels handelsmerk wat
uitgerol word, sowel as nuwe uniforms vir
pompjoggies en ’n program om van die
ouer pompe te vervang en infrastruktuur
te opgradeer. Daarbenewens word daar
tans ook beplan aan die uitrolprogram
vir geriefswinkels om die aanbod aan te
vul vir ons klante,” se Derik Wolmarans,
Hinterland Bestuurder: Brandstofafdeling
“Hinterland Fuels sal binnekort 500ppm
diesel uitfaseer, in lyn met die Clean
Fuels 2 inisiatief wat daarop gemik is om
lugkwaliteit te verbeter en te verseker dat
Suid-Afrikaanse brandstof geskik is vir die
nuutste tegnologiese enjinontwikkelings.
50ppm diesel is geskik vir ouer dieselenjins en geen verstellings is nodig vir die
oorskakeling nie. Brandstofverbruik word
grootliks bepaal deur die kondisie van
die enjin en ander eksterne faktore. Die
diesel kan ook gemeng word met ander
handelsmerkprodukte, alhoewel die effektiwiteit van die bymiddelpakket dan geaffekteer word.”
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“Hinterland Fuels se hoofverskaffer van
brandstof is Engen, en met goeie rede.
Daar is ’n magdom van nuwe opkomende
handelsmerke wat stelselmatig die beken
de handelsname vervang, veral op die
platteland. Die produk wat by sulke stasies beskikbaar is, kan van verskillende
bronne af kom, soms lokaal geraffineer,
soms ingevoer, soms gemeng. Die spesifikasie van die produk kan dus verskil
van een aflewering na die volgende. Deur
Hinterland se verhouding met Engen word
die klant verseker van ’n top kwaliteit
produk wat deurgaans aan die SANS
342/2016 standaard voldoen en boonop
Engen se bymiddels vir Dynamic Diesel
ook bevat.
Die bymiddels is ’n kwessie wat klante
nie aldag van bewus is of verstaan nie
en ons wil graag meer lig daarop werp.
Die bymiddelpakket is multifunksioneel en
bestaan uit neerslagbeheerkomponente
wat ’n enjin se verlore krag onmiddellik
begin herstel. Dit bestaan uit ’n reinigings
agent wat koolstofneerslae in die enjin
verwyder, ’n anti-korrosieagent, ’n demulsifiseerder wat verseker dat water nie in

suspensie bly nie en dus uitsak en makliker deur filters onderskep word, asook
tegnologie wat skuim verminder sodat
tenks vinniger volgemaak kan word. “
Smeringsvermoë van diesel met ‘n lae
swaelinhoud is ook ’n faktor wat in ag
geneem moet word, aangesien smering
afneem namate die diesel se swaelinhoud verminder word. Smering is krities
noodsaaklik vir die funksionering van die
dieselpomp en inspuiters. In die geval van
Engen Dynamic diesel word die smerings
vermoë ook aangepas deur ’n komponent
in die bymiddelpakket. Moderne diesel
enjins se toleransies is van so ‘n aard dat
’n reinigingsagent ook absoluut noodsaaklik is om inspuiters skoon te hou en dus
die noodsaaklike sproeipatroon te handhaaf en optimale dieselverbruik en skoon
ontbranding te verseker.
Diesel is dus nie dieselfde by alle
vulstasies nie en bly ‘n kritiese besluit vir
motoriste en eienaars van swaar dieseltoerusting om die beste moontlike verbruik
en lewensduur te verseker. Maak vol by
’n Hinterland vulstasie en ry weg met volle
gemoedsrus.

JOU VISIE,
Met 108 jaar se agri-ondervinding is Senwes jou volkome eenstop
landboubesigheid en met ‘n geïntegreerde besigheidsbenadering
raak ons deel van jou besigheidsoplossing. Jou visie is ons passie.

A

gri
rewards

JAG

Jagtyd!

Met die verandering van die seisoene is daar ’n ongekende opgewondenheid in ons skuts
se harte. Soos die dae al korter en koeler word, raak die opgewondenheid al meer. Met
die winter wat op ons is, is dit weer jagtyd. Daardie tyd van die jaar wat ons skuts kan
beplan om veld toe te gaan en ’n een in ’n leeftyd ervaring te beleef!
 Deur Jan-Lodewyk Serfontein

N

et die idee van jag laat ’n
klomp nuwe gedagtes by ons
opkom. By ’n kampvuur sit en
sterre kyk, vroegoggend die
veld hoor gesels en natuurlik jou bok te
gaan jag is maar ’n paar gedagtes wat
in ons wakker gemaak word. Skuts is
wel baie versigtig om nie die verkeerde
gedagtes wakker te maak nie. Daardie
langafstandskoot wat laas jaar nie uitge
werk het nie. Of die nabyskoot na ’n lang
dag se stap, wat die dag net nog langer
gemaak het is iets wat ons nie wil onthou
nie.
Wat kan ons as skuts doen om die winter beter voor te berei, sodat daardie ver-
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keerde gedagtes nie volgende jaar by ons
kom spook nie? Is die foute wat ons maak
in die jagveld nou maar net deel van jag,
of kan ons die foute vermy?
Natuurlik kan ons met beplanning en
oefening meeste van die spoke wat in die
jagveld is, probeer vermy.
Jou geweer- en koeëlkeuse is sekerlik
een van die eerste besluite wat geneem
moet word voor ons jagveld toe gaan.
Indien ’n skut vertroud is met ’n spesifieke
geweer en kaliber is die stryd halfpad
gewen. In die jagveld is die beste kaliber
mos die een wat jy die beste skootplasing
mee kan skiet. Kies nou vir jou ’n koeël
waarmee jy die dier op die vinnigste
moontlike manier kan doodmaak. Met jou
akkurate geweer en ’n koeël wat kan werk
soos jy wil hê hy moet, is meeste van die

spoke reeds verjaag.
Oefening voor ’n jag hoef nie te stop
by die geweer inskiet op ’n sekere afstand
nie. Oefen om uit verskillende posisies te
skiet wat jy moontlik in die veld sal beno
dig. Moenie van ’n sementtafel af skiet as
jy op pad is Oos-Kaap toe nie. Moenie
agter op die bakkie klim en jou geweer
instel as jy op pad is Limpopo toe nie.
Stel jou geweer in en oefen jou skote soos
jy hulle in die veld sal moet skiet. Indien jy
genoeg skote uit jagposisies uit skiet, sal
jy ook leer wat die verste skote is wat jy
kan skiet in die veld.
Die beplanning van ’n suksesvolle jag
hoef nie te stop by die jag van jou bok
nie. Die oomblik wat jy by jou bok staan
na die jag is kosbare oomblikke. Daar in
die veld langs jou bok besef jy dat God

JAG

BILTONG
22 kg biltongvleis
680 gr growwe sout
1/2 eetlepel growwe swartpeper
1 pakkie koeksoda
1 1/4 koppie pangebraaide gemaalde koljander
1/2 teelepel salpeter
1 eetlepel bruinsuiker.
➊ Meng die speserye met mekaar.
➋ Gooi ’n lagie speserye onder in ’n bak. Pak ’n laag vleis
op die speserye.
➌ Sprinkel speserye oor die vleis.
➍ Sprinkel asyn oor die laag vleis.
➎ Pak lae vleis bo-op mekaar tot al die vleis op is.
➏ Draai die vleis om 12 ure later en gooi alle vloeistof weer
oor die vleis.
➐ Hang na 12 ure op in ’n goed geventileerde vertrek.
➑ Laat droog na smaak.

jou die mag gegee het om ’n lewe te kan neem. Die verantwoordelikheid wat ons saam met dit moet dra, is groot. So ’n
groot oomblik wil jagters saam met hulle dra vir ’n lang tyd.
Sorg dat jy iets by jou het wat jy die oomblik mee kan vasvang.
Dit is net soveel mooier om ’n foto in die veld te neem van jou
en jou bok as langs die vleiskamer op ’n sementvloer.
Gelukkig is ’n jag nie verby na die laaste skoot geklap het
nie. Die bewerking van vleis en die lekker biltong na die tyd is
ook deel van ’n suksesvolle jag. Biltong maak is ook ’n kuns
wat met oefening beter en beter word. My eerste biltong wat ek
gemaak het was op 15-jarige ouderdom. Dit was so sout dat ek
alles moes weggooi. Maar soos die jare aangegaan het, het ek
ook die jarelange tradisie van hoe om lekker Suid-Afrikaanse
wildsbiltong te maak, aangeleer.
En nou is die winter nie meer die koue tyd van die jaar nie.
Nee, dit is die tyd van die jaar wat die kinders wil gaan kamp,
vuurmaak en buite slaap. Dit is die tyd van die jaar wat hulle in
die veld wil wees, naby aan die skepping. Maar ook is dit die
tyd wat hulle wil biltong maak sodat hulle die lekkerste kosblik
by die skool kan hê!
SENWES SCENARIO | WINTER 2018
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FINANSIES

Noodsaaklikheid
van behoefte-analises

R

aymond Peters het pas ’n huis
in Houghton van R12 miljoen
gekoop. Raymond versoek die
finansiële beplanner vir verbanddekking van R12 miljoen, gesedeer
aan die bank, in geval van afsterwe.
Raymond verseker die finansiële beplanner
dat hy nie ’n behoefte het aan ’n volledige
finansiële behoefte-analise (FNA) nie.
Raymond is die finansiële direkteur van
The Professionals (Edms) Bpk.
Die finansiële beplanner verkoop aan
Raymond ’n polis, soos volg gestruktureer:
Poliseienaar, -betaler en lewensversekerde: Raymond Peters, met kollaterale
sessie aan die bank.
Begunstigde: Raymond se gade
Dit word aan Raymond verduidelik dat
wanneer die sessie aan die bank beteken
word, die bank betaal sal word, maar as
die sessie opgehef word, beteken dit dat
sy gade as begunstigde, geen boedelbelasting hoef te betaal nie. Raymond is
tevrede met hierdie reëling.
Wanneer dinge begin uitmekaar val
Drie jaar later sterf Raymond in ’n motor
ongeluk. Nou word dit duidelik dat,
sonder ’n FNA, Raymond die bedrag van
dekking wat hy nodig gehad het om sy
boedel te beskerm, erg onderskat het.
Die finansiële direkteur van The
Professionals (Edms) Bpk, wat Raymond
was, ook ’n aandelebelang van 34% in
die maatskappy gehad het. Die maat
skappy het aanvangskapitaal benodig en
Raymond het gesamentlik en afsonderlik,
tesame met die ander twee aandeelhouers, borgskap geteken vir die maat
skappyskuld.
Sy weduwee werk nie en het hulle
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saam twee minderjarige kinders, uit ’n
vorige verhouding, het Raymond ook ’n
ouer minderjarige kind, Jack vir wie hy
wettiglik aanspreeklik was vir onderhoud.
Die lewensdekking van R12 miljoen is
aan die bank uitbetaal.
Die finansieringshuis wat die maat
skappy se skuld gehou het, het besluit
omdat Raymond ’n sleutelpersoon was,
hulle nie meer vertroue in die lewensvatbaarheid van die onderneming het nie.
Die lening is opgeroep en ingevolge die
borgskapooreenkoms, die volle bedrag
direk teen Raymond se boedel geëis.
Raymond se eksekuteur sal die verskil
van die oorblywende aandeelhouers moet
verhaal of andersins ’n regresreg hê teen
die maatskappy vir die skuld wat namens
die maatskappy betaal is. Hopelik sal die
oorblywende aandeelhouers of maatskappy oor voldoende kontant/bates beskik
om aan die verpligting te voldoen!
Jack se ma het ’n onderhoudseis teen
Raymond se boedel ingedien.
Die grootste enkele bate in Raymond
se boedel was sy aandeelhouding in The
Professionals (Edms) Bpk, welke maat
skappy vinnig waarde verloor het na sy
dood, asook die familiehuis. By die lees
van sy testament ontdek sy gade, dat
Raymond sy bates aan ’n trust bemaak
het.
WATTER BEHOEFTES MOES
DIE FINANSIËLE BEPLANNER,
BENEWENS DIE VERBANDDEKKING,
GEÏDENTIFISEER HET?
Voorwaardelike aanspreeklikheid: ’n
Maatskappypolis vir elk van die borgskappe, verhoog met boedelbelasting,
wat gebruik kon word om die skuld te
vereffen waarvoor die aandeelhouers borg
gestaan het. Dit sou Raymond se boedel

sowel as die maatskappy beskerm het.
Koop-en-verkoopreëling: Raymond se
mede-aandeelhouers moes ’n koop-enverkoopooreenkoms, wat deur lewensversekering befonds is, gehad het om
Raymond se aandeelhouding uit sy
boedel te koop. Dit sou kontant aan sy
boedel beskikbaar gestel het vir skuld,
uitgawes, belasting, krediteure en sy
afhanklikes.
Sleutelpersoondekking: Raymond was
’n sleutelpersoon in die maatskappy en
hierdie dekking sou die maatskappy
gehelp het na Raymond se dood.
Boedellikiditeit: Eksekuteursfooi van
3,5% (BTW uitgesluit) van die bruto
waarde van sy boedel op die datum van
afsterwe.
Kapitaalwinsbelasting - hoogste effektiewe koers van 18%.
Onderhoudseis deur minderjarige kind.
Aanwaseis
Boedelbelasting meer as R3,5 miljoen.
Die finansiële beplanner moes ’n persoonlike finansiële behoefte-analise gedoen het
om seker te maak daar is genoeg kontant
om die likiditeitsbehoeftes van die boedel
te bevredig, asook genoeg belê is, om ’n
inkomste te lewer vir sy gade en kinders.
Aangesien hy sy boedel in ’n trust wou
vestig, moes die finansiële beplanner die
trust, die behoefte aan spesifieke onderhoud vir Jack en die behoefte aan likiditeit
in sy boedel in ag geneem het.
Noudat Raymond dood is, hoe verduidelik
’n persoon aan Raymond se afhanklikes
waarom die relevante vrae nooit gevra is
nie?

V27132, V27136, V27133, V27131, V27235, V27236, V27134, V27135 (Act 36 of 1947)
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GRAANMAKELAARS

Markeffektiwiteit

In die vorige uitgawes is aandag gegee aan verskillende verskansings- of bemarkings
alternatiewe, asook die faktore wat ’n produsent se verskansingbesluite sal beïnvloed. In
hierdie artikel kyk ons na wat die navorsing oor markeffektiwiteit bevind.
Deur Frans Dreyer

D

ie konsep “markeffektiwiteit”
vorm die fondasie waarop
sekere aannames oor prys
vorming in ’n mark gegrond
word. Navorsing oor markeffektiwiteit is
reeds sedert die draai van die 20ste eeu
’n konsep waarmee analiste
en akademici gekonfronteer word in die
finansiële wêreld.
Eugene Fama het in 1970 die
Effektiewe Markhipotese saamgestel, wat
die beginsel van markeffektiwiteit formeel
as volg saamgevat het: ’n Effektiewe
mark is een waar die markprys al die
beskikbare inligting te alle tye ten volle
reflekteer. Dit beteken eenvoudig dat
alle markdeelnemers sal poog om die
markprys onmiddellik aan te pas na ’n
nuwe markewewigsprys op grond van die
verwagte impak van nuwe markinligting.
Hierdie verwagte impak op grond van die
nuwe inligting kan egter verskil tussen die
rolspelers. Die aksies van markdeelnemers sal gewoonlik gebaseer wees op ’n
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winsmaksimerende beginsel en hul besluit
om te koop of te verkoop sal afhang van
hoe elke rolspeler die huidige markprys
waardeer, relatief tot die intrinsieke of
fundamentele waarde van die onderliggende graan of oliesaad. Verskillende
markdeelnemers sal waarskynlik nie
dieselfde markanaliseproses of waardasiebeginsels volg nie, wat beteken dat
berekeninge oor die nuwe regverdige of
markewewigswaarde na gelang van die
nuwe inligting sal verskil. Die gevolg hiervan is dat kopers en verkopers mekaar in
die markruimte ontmoet en dienooreenkomstig ’n nuwe ewewigsprys in die mark
bewerkstellig.
Rolspelers wat egter uit ŉ produksieof verwerkingsoogpunt beïnvloed word
deur die heersende markewewigsprys,
vra egter gereeld die vraag of die prys ’n
regverdige weerspieëling van vraag en
aanbod is. Eenvoudig gestel, word die
prys nie dalk gemanipuleer deur “groter”
rolspelers in die mark tot hul eie voordeel
nie? Ten opsigte van die Safex mark is
heelwat navorsing gedoen sedert die
ontstaan van die vryemarkmeganisme na

1996. Die kern van die navorsing was om
te bepaal of dit moontlik is om ’n model
van die markprysvorming saam te stel
ten einde ’n voorspelling van verwagte
prysverandering te maak. Indien dit
moontlik sou wees om die prysverande
ring te voorspel op grond van historiese
prysdata, beteken dit effektief dat dit
moontlik sou wees om bo-normale
opbrengs op ’n belegging in die graanmark te realiseer aangesien prysvorming
dan nie ewekansig plaasvind nie.
Vroeg na deregulering het Wiseman,
Darrock and Ortmann (1999) bevind
dat pryse geneig is om in ’n tendens
te verhandel en dat ’n voorspelling
van die prysverandering moontlik was.
Verhandeling op die mark was egter
hoogs illikied en hulle het wel bevind
dat die akkuraatheid van prysverande
ringsvoorspellings afgeneem het deur
die loop van die eerste twee seisoene.
Moholwa (2005) het die witmieliemark
vanaf 1999 tot 2003 evalueer en Phukubje
en Moholwa (2006) het sonneblom en
koring se markeffektiwiteit van 2000 tot
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MARKTE

Geleenthede ná oestyd
Artikel geskryf: 20 April 2018
Met produsente wat nou reeds aan die stroop is en bemarkingsbesluite moet neem, moet
daar besluit word hoeveel van die produsent se tonne verkoop moet word om sy verpligtinge te kan nakom. Hierdie besluit is nie altyd ’n maklike een nie – veral nie in ’n seisoen
soos hierdie waar, in alle waarskynlikheid, ’n produsent meer as sy langtermyn gemiddelde produksie moet verkoop om insetkoste te dek.
Deur Hansie Swanepoel
Senwes Grainlink Markanalis

D

ie besluit wat ’n produsent
moet neem is om te bepaal
hoeveel tonne nou reeds
verkoop moet word en hoe
veel gebêre moet word om op ’n latere
tyd te bemark. Ongelukkig is ’n groot
aantal produsente nie in ’n posisie om
enigsins tonnemaat te stoor om later te
verkoop nie – die kontantvloeibehoefte is
te groot. Daar moet dus gekyk word na
alternatiewe om steeds enige moontlike
opwaartse beweging in pryse te benut.
MARKAGTERGROND
Die nuutste vraag- en aanbodsyfers wat
deur die NAMC vrygestel word, kan hier
gevind word: http://www.namc.co.za/
category/research-publications/supply-demand-estimates/. Uit hierdie inligting kan

daar gesien word dat die verwagting
bestaan dat, vir mielies, daar steeds ’n
surplusvoorraad beskikbaar sal wees. In
terme van oliesade kan die beskikbaar
heid van sonneblomsaad later in die
seisoen ’n probleem raak, terwyl daar
meer as genoeg sojabone beskikbaar
behoort te wees.
Die gemiddelde seisoenale bewegings
vir mielies en sonneblom word hieronder
in Grafiek 1 en Grafiek 2 gewys:
Uit die onderstaande grafieke kan die
afleiding gemaak word dat die verwagting
kan bestaan dat mieliepryse weereens tot
en met planttyd sywaarts kan beweeg.
Die prys van sonneblomsaad kan egter
opwaartse potensiaal toon.
MOONTLIKE STRATEGIEË
Sonneblom
Met die groter beweging wat op sonneblom verwag kan word, kan daar gekyk
word na strategieë wat die volle opwaart

Grafiek 1: Seisoenale verloop van Desember WM

Bron:Thys Grobbelaar
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se beweging kan benut, indien daar een
sou wees. Die verskillende opsies wat hier
gebruik kan word, is:
➊ Uitgestelde prysing
Hierdie is ’n kontrak waar tonne nou
reeds gelewer en verkoop word, maar
eers op ’n latere stadium geprys word.
Die produsent deel in enige stygings,
maar ook ongelukkig in enige prys
dalings. By hierdie kontrakte kan wel
stoorkoste en rente ter sprake wees
– daar moet vooraf hiervan seker
gemaak word.
➋ Kontantvloeitransaksie
Hierdie kontrak is een waar tonnemaat
gelewer en verkoop word en daar dan
in ’n verdere maand weer met termynkontrakte teruggekoop word. Die
termynkontrak word met ’n put-opsie
beskerm. Hierdie produk het ’n beperk
te verlies, wat ook dan teruggehou
word. Die oorblywende fondse word

Grafiek 2: Seisoenale verloop van Desember sonneblom

Bron:Thys Grobbelaar
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aan die produsent uitbetaal en sodoende word kontantvloei
gegeneer, hoewel so ‘n strategie opsiekoste het.
➌ Call-opsies
Die produsent verkoop sy tonnemaat en vervang die tonne met
call-opsies. Daar is ’n koste aan hierdie opsies (opsiepremie)
verbonde, maar met die voordeel dat hierdie koste ook die
maksimum verlies is, indien die mark sou daal.
Mielies
Daar word ’n relatiewe sywaartse mark ten opsigte van mieliepryse
verwag, met pryse wat ondersteuning kan kry in periodes waar
uitvoere fluks plaasvind, maar ook weer onder druk kan kom indien
die vraag na mielies by tye afneem. (Vir ’n seisoenale beweging,
sien Grafiek 1). Dit is dus hier belangrik om na die koste van strate
gieë te kyk. Die moontlike opsies wat hier gebruik kan word, is:
➊ Termynkontrakte
Hierdie tipe kontrakte word meestal in ’n eie makelaarsreke
ning gedoen. ’n Produsent gebruik van die opbrengs op
graanverkope om in ’n makelaarsrekening te sit en termynkontrakte (Eng:futures) terug te koop. Die voordeel is hier dat
marges beter bestuur kan word en dat posisies ingeneem en
ontruim kan word, om sodoende voordeel uit verwagte prysstygings en -dalings te kry.
➋ 3-rigting strategieë
Hierdie strategieë word weereens in ’n eie makelaarsrekening
gedoen. Die strategie word so opgestel dat die koste laag is,
wat beteken dat ’n relatiewe klein styging in pryse steeds kan
lei tot ’n wins. Die strategie het wel ’n maksimum inkomste wat
gegenereer kan word en indien die mark drasties sou daal is
daar addisionele risiko. Die strategie is geskik vir sywaartse
markte, maar die risiko verbonde daaraan moet goed verstaan
word.
OPSOMMEND
Daar bestaan geleenthede om, ten spyte van lae pryse, steeds
inkomste by te voeg deur middel van strategieë wat na fisiese
lewering geïmplementeer word. Hierdie inkomste is, veral in
die huidige seisoen, inkomste wat ’n wesenlike bydrae tot winsgewendheid kan maak. U word uitgenooi om die kundigheid van
Senwes se graanbemarkingsadviseurs en makelaars te benut.

2003 getoets. Beide studies het bepaal dat dit nie moontlik
was om ’n bo-gemiddelde opbrengs op kapitaal te realiseer
in hierdie markte nie; veral nie wanneer die koste van verhandeling in ag geneem is nie. ’n Meer onlangse studie deur
McCullough (2010) het ook meer in diepte met meer data tot
beskikking van die studie ’n volledige herevaluasie van witmieliemarkeffektiwiteit gedoen. Resultate het bevestig dat markpryse onafhanklik van vorige markpryse vorm en dienooreenkomstig beïnvloed word deur markdeelnemers se interpretasie
van nuwe markinligting.
Die vraag is dus nou of hierdie resultate sommer net so aanvaar moet word? Die eerste teenargument sal sekerlik wees dat
dit ’n realiteit is dat alle beskikbare markinligting nie te alle tye
vir almal bekend is nie. As ’n voorbeeld word plaaslike inligting
oor in- en uitvoere eers werklik gerapporteer sodra dit realiseer
terwyl hierdie inligting dalk reeds bekend kon wees aan spesifieke rolspelers in die mark wat die inligting tot hul voordeel
kon benut. Die tweede argument sal dan wees dat hulpmiddels
soos tegniese analise, wat gebruik maak van historiese data om
tendense te bepaal, totaal nutteloos sal wees. Die literatuur oor
tyd ondersoek hierdie aspekte, onder andere deur ’n magdom
van navorsing wat bewyse teen en ten gunste van markeffek
tiwiteit bevind het. Dit blyk dus of daar eintlik nog glad nie
uitsluitsel is oor die teoretiese aspekte van prysvorming nie, wat
nog te sê van die implikasie op prysvorming indien markte wel
nie effektief is nie.
Die realiteit is egter dat beide aanhangers en teenstanders
van markeffektiwiteit oor tyd moes terugstaan en die ander
party se punt insien. ’n Middewegsamevatting kan dienooreenkomstig as volg gemaak word: Markte wat soos die
JSE landbouproduktemark oorwegend likied is en soos die
spesifieke navorsing bewys, oorwegend reageer na aanleiding
van nuwe inligting, bied wel ’n effektiewe platform aan rolspe
lers om prysbestuur toe te pas. Daar kan egter tye wees wat
die mark deur fases van laer vlakke van effektiwiteit beweeg
wat wel deurlopend reggestel word deur die markmeganisme.
Hoe vinniger die regstelling plaasvind, hoe meer effektief is
die mark. Die volgende logiese uitvloeisel sal dus wees om te
bepaal wat die beste of meer optimale benadering moet wees
wanneer prysbestuur toegepas word in ’n mark wat wel deur
fases van laer effektiwiteit kan beweeg. Ons kyk in die opvolg
artikel na moontlike verskansingstrategieë, asook sekere
beginsels van verskansing wat ’n mens te alle tye in gedagte
moet hou.
SENWES SCENARIO | WINTER 2018
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Senwes
program vir gegradueerdes
saai die saad van kennis

Die Senwes program vir gegradueerdes is 'n uitstekende voorbeeld van die maatskappy
se pogings om sy eie bron van kennis te skep.
Deur Kefiloe Manthata

B

y Deur gegradueerdes in diens te neem, te ontwikkel
en nuwe vaardighede te leer, terwyl hulle bestaande
vaardighede afgerond word, kan nuut aangestelde
talent in ‘n werknemer ontwikkel word wat die maat
skappy se visie tot uitvoering kan bring. Oor 'n periode van
twaalf maande word fokus geplaas op die identifisering van
elkeen se talente en sterk punte sodat hulle 'n positiewe bydrae
sal maak tot die groei en ontwikkeling van die maatskappy.
“Ons belê in hoëpotensiaaltalent; mense wat die besigheid
vorentoe kan neem”, sê NW Smit, Bestuurder: Talent en
Organisatoriese Ontwikkeling by Senwes.
Potensiële kandidate ondergaan 'n streng keuringsproses om
die beste van die bestes te identifiseer ten einde die met die
hoogste suksespotensiaal te kies. 'n Kortlys word saamgestel
gebaseer op voorafbepaalde vaardighede, kennis en fokus
areas.
Dit stel nuwe talent in staat om uit die bestaande bron van
kennis binne die maatskappy te put met bystand van meer
ervare werknemers om die kultuur van professionalisme en
produktiwiteit te aanvaar wat hulle bekwame werknemers in
hul spesifieke veld sal maak. “My belangrikste doelwit is om
te verseker dat alle gegradueerdes voldoende opleiding en
blootstelling in hul gespesialiseerde velde ontvang”, voeg Smit
by. Om 'n tekort aan talent binne die organisasie te voorkom,
het Senwes 'n metode aanvaar waarvolgens gegradueerdes
aangestel word in departemente waar daar 'n behoefte vir hulle
is en waar daar potensiaal is om te groei en te ontwikkel binne
die maatskappy vir 'n langer tydperk as die twaalf maande van
die program.
Mentorskap speel 'n belangrike rol in die opleiding. “Dit is
belangrik vir ons om in die groei van die gegradueerdes te belê
om aan elkeen 'n mentor te voorsien wat gespesialiseerde vaar-

dighede aan hulle kan oordra en hulle kan help met ontwikkeling.
Ons poog om formele mentors te kry vir elke gegradueerde”, sê
Smit. Die oordrag van gespesialiseerde kennis en vaardighede van
ervare werknemers na gegradueerdes, skep 'n opvolgpyplyn en
vestig 'n nuwe generasie wat Senwes die toekoms sal inneem.
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PERSPEKTIEF

‘Nosce te ipsum’ – Ken jouself!

“Knowing others is intelligence; knowing yourself is true wisdom.
Mastering others is strength; mastering yourself is true power.” Lao Tzu
Deur Jenny Matthews

D

ie sonnetjie trek ligstrepies in
die lug, bome kaalgestroop
met die grys buitelyne van die
takke sigbaar teen die dagbreek. Die winter is 'n periode van rus, 'n
tyd wanneer alles stadiger gebeur, maar
dit is nie 'n ware beeld van lewe op die
plaas! Julie, die koudste maand en vroeë
oggendasem maak stoom wanneer boere
die koue instap na 'n warm koppie koffie.
Terwyl Moeder Natuur rus, moet die oes
ingebring word. Dit is 'n besige tyd en
die plaaskantoor is 'n byenes van bedrywighede. Ander is weer besig met slag,
verwerking, opberging na die oes- en jagseisoen. Daar is 'n gevoel van vervulling
in die lug en elkeen het 'n rol om te speel.
Landbou is dinamies, nooit 'n oomblik
met niks is om te doen. Die omvang van
aktiwiteite is wyd en daar is plek vir almal.
Die sleutel tot 'n gelukkige ondervinding is
om jou sterkpunte te identifiseer en daarop
te kapitaliseer. Ons was saam op Laeveld
Agrochem se bootsafari in April. Dit was
'n wonderlik en boere is omtrent vermaak
en gemotiveer deur 'n skare interessante
mense, insluitend motiveringspreker,
Lynette Beer. Sy het die belangrikheid om
jouself te ken, beklemtoon! Sy het gesê
dat wanneer jy nie jouself ken - of jou
kollegas, werknemers, vennote of kinders dit tot spanning lei. Socrates het die frase
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‘nosce te ipsum’ – Ken jouself bekendge
stel. Hy het in der waarheid gesê, “'n Lewe
wat nie ondersoek word is nie werd om
geleef te word nie!” Beer voel dat wanneer
mense in 'n spasie is waar hulle hul natuurlike sterkpunte kan gebruik, hulle gelukkiger en meer produktief is.
Daar is baie persoonlikheidstoetse en
almal bied insig. Dit leer ons om ingeligte
loopbaankeuses te maak en ons sterk- en
swakpunte te verstaan. Dit is goed om
te weet of jy 'n 'versorger' is wat mense
gelukkig wil maak. Maar dit kan beteken
dat jy altyd mense tevrede wil stel en jou
eie behoeftes ignoreer. Dit is voordelig
om bewus te wees van hoe jou sterk- en
swakpunte inwerk op jou gesin, sosiale
kring, ensovoorts. Dit is 'n nuwe norm om
werknemers aan persoonlikheidstoetse
te onderwerp. Die doel is om dieper as
papierkwalifikasies te kyk, of die persoon
sy werk kan doen en by die kultuur sal
inpas. Persoonlikheidstoetse evalueer hoe
'n kandidaat leierskapaanleg, interaksie,
spanwerk, probleemoplossing en druk sal
hanteer.
Persoonlikheidstoetse bevestig feite
omtrent jouself en openbaar onbekende
dinge. Dit is bemagtigend om 'n objektiewe beeld van jouself te kry en 'n beter
begrip van die persoonlikheidstipes
waarmee jy skakel. Daar is nie regte of
verkeerde antwoorde in persoonlikheidstoetse asook geen positiewe en negatiewe
persoonlikheidstipes. Indien jy bewus is

van jou swakhede, kan jy dit verbeter en
die beste maak van jou sterkpunte. Indien
jy jouself nie goed ken nie kan die wêreld
jou definieer. 'n Senior lektor by Noordwes
Universiteit beveel die EnneaApp aan.
Nadat ek die toets gedoen het, het ek
baie interessante dinge omtrent myself
geleer! Ek het lekker in my mou gelag
omdat ek die ander dag iemand se lof
besing het toe my jongste seun lag en
sê dat ek altyd die beste in almal wat ek
ontmoet, sien - die toetsresultate dui aan
dat ek lojaal is en oorboord gaan om die
beste in almal raak te sien - daar het jy
dit!
Alle aktiwiteite op plase word deur
mense uitgevoer. Plaaswerkers en toesighouers het almal verskillende persoonlikhede. Die manier waarop hulle gekeur
word, hoe hulle bestuur en gemotiveer
word maak die verskil.
Dit is winter daar buite, maar dit
is winter in ons harte ook omdat ons
bekommerd is oor bedreigings wat ons
boerderyondernemings en plaasgrond
in die gesig staar. Brand Pretorius, voormalige HUB van McCarthy en gasspreker by die 2018 Graan SA Kongres het
gesê: “Ek het soveel agting en respek vir
boere - vir hul waagmoed, kundigheid en
deursettingsvermoë”. Hy het die boere
aangemoedig om sterk leierskaprolle te
vervul. 'n Effektiewe leier ken homself en
sy mense; lei mense uit koue plekke na
waar hulle kan floreer, wat transformasie
en motivering verseker. Boere wat leiers
is, weet wie hulle is; hulle ken hulle mense
en hulle is fakkeldraers vir hoop in 'n winterslandskap.

TUIN

Winter

en sy blaartapyt
Daar is ’n byt in die lug wat
die seisoensverandering
aankondig. Herfs en winter is
hier, wat die verkleuring van
blare en uiteindelik die blaartapyte op ons grasperke en
plaveisel beteken.

Deur Carl Kirstein

O

mhels die tyd en geniet die
verandering van u somertuin
na ’n winterparadys.
’n Wenk vir die seisoen
is om soveel moontlik blare in die beddings te los aangesien dit help om die

grondtemperatuur te behou en dus die
plante se wortels teen die winterkoue te
beskerm.
Dit is nou noodsaaklik om die
voorbereiding vir jou tuin te doen. Baie
van die somersblomme is nog in blom.
Maak maar oë toe, trek dit uit en berei die
grond voor vir winter- en ander saailinge
60
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RUBRIEK

TUIN

Kos vir die siel

Waarteen staar
jy jou blind?

O

Milanie Vosloo

ns staar ons blind teen die Goliatte en Filistyne. Dit
terwyl vyf klippies langs ons lê met die slingervel
byderhand.

Ons hoef nie vir mekaar ons land, politieke, landbou- en gronduitdagings uit te spel nie. Inteendeel: ons is al
hartlik moeg vir die reuse probleme wat net nie tot die spits
gedryf word nie.
Natuurlik doen ons alles om die slegte af te weer en ’n toekoms te verseker. Maar soms dink ek ons probeer dit met die
verkeerde toerusting. Ons probeer die Goliatte met hulle monderings en metodes aanpak. Omdat ons die Dawid-verhaal
vergeet; vergeet van ’n magtige God en dat ’n klein slingervel
van hoop en vyf klippies geloof meer as genoeg is.
Stap na die Rivier van Lewe sodat ons daar, langs die waters
van rus, weer God se stem hoor. Die waarhede stuk-stuk optel:
soos God se trou, Sy regverdigheid, beskerming en liefde. En
hierdie ontwyfelbare beloftes diep in ons hart se sak bêre dat
ons dit kan uithaal en gebruik wanneer dit nodig is.
Dit was onmoontlik dat die Israeliete as vry mense uit Egipte
sou trek; dit was ondenkbaar dat water uit ’n klip kom; dat
brood uit die lug val; ’n paar manne ’n leërskare sou verslaan...
een klein seuntjie ’n reus sou doodmaak. Tog het hierdie dinge
gebeur, want daar was meer as net mense... daar was ’n God.
Waarteen staar jy jou blind? Die struikelblokke, uitdagings en
probleme op jou lewensreis? Of teen die God wat deur eeue
Sy kinders beskerm. Die God wat belowe: Hy hou Sy hand oor
my om my te beskerm. Ek is belangrik vir die Here. Hy gee my
krag om te doen wat Hy vra (Jes. 49:2b, 4b).
Here, verander asseblief die manier hoe ek na dinge kyk dat ek
U sal sien. Dan sal vyf klippies genoeg wees.

Wen met Senwes en Cum Uitgewers
Hoop wat kaalvoet loop is in Augustus 2016 uitgereik en is teen
R179.95 op die rakke. Een gelukkige leser kan ’n kopie wen
van Hoop wat kaalvoet loop, 101 dagstukke vol hoop en inspirasie wat jou siel sal verkwik. SMS Senwes, Cum, jou naam,
telefoonnommer en e-posadres na 31022 voor
31 Julie 2018.
Standaard sms-tariewe geld en geen werknemers van Senwes mag
deelneem nie. Vir die volledige kompetisiereëls, besoek die webtuiste
www.senwes.co.za.
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en knolle. Werk ook kompos (organies) in die grond in en
bemes. Die verskaffers het bemesting vergemaklik deur met
’n visuele beeld aan te dui wat vir blaargroei en vir die aanmoediging van blomme, groente en vrugte van pas is.
BLOMME VIR ’N WINTERSTUIN
Primulas is ‘n staatmaker (skadu/son)
Gesiggies is kleurvol (son)
Alyssum vir kantbeplanting (son)
Delphiniums vir hoogte (son)
Dianthus vir hoogte (son)
Foxgloves vir hoogte (son)
Petunias vir intense kleur (son)
Snapdragons vir prag (son)
Knolle
Daffodille, anemone, tulpe en frezias in sonlig.
Onthou dat herfs en winter die tyd is om met mening te snoei.
Bome en struike moet goed teruggesny en uitgedun word.
Indien jy dit nog nie gedoen het nie, is dit nou die tyd. Dit stel
die plant in staat om die nodige voeding na die nuwe groei en
bloeisels te kanaliseer. Herfs is die uitstekende tyd om die nuwe
bome en struike te plant aangesien dit hulle tyd gee om hulle
wortels te vestig voor die aankoms van die koue, veral vrugtebome.
U groentetuin wat ook reeds gevestig is vir die beste resultate, kort ook nou kompos en bemesting. Dit is noodsaaklik vir
goeie opbrengste.
GROENTE VIR DIE WINTER
Groente wat suksesvol deur die winter groei en ’n gebalanseerde bron is van vitamiene en minerale: Beet, wortels, rape,
radyse, blaarslaai, ertjies, uie, spinasie en seldery.
Onthou dat dit uiters noodsaaklik is om te ‘mulch’. Die drie
top elemente is boombas, kraalmis en dan ook blare en gras
snysels. Die blare en gras sal ’n fantastiese begin of aanvulling
vir ’n nuwe of bestaande komposhoop wees. Herwinning is wat
op die voorgrond van enige tuinier se gedagtes moet wees.
Beplan ook nou verandering aan beddings asook enige
bouwerk in u tuin.
Geniet ’n kleurvolle winterstuin.
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The inspections can be done
throughout the year.



Less downtime for the client in
season.



Inspections are done by a qualified
John Deere technician.



Inspections can be done on the
farm.




Breakdowns in season will be less.



Parts can be delivered in time for
the machines.



New and used equipment can be
inspected.



The inspection programme will
benefit all the machines of the
client.



Positive effect on the value of the
machines.

A good proactive plan can be
scheduled for inspections.

Hoe kan JOHN DEERE FINANCIAL jou help?

Toegang tot ‘n toegewyde VERHOUDINGSBANKIER
Buigsame LENINGSTYDPERKE
Pasgemaakte oplossings VIR BOERE
Gerieflike en buigsame TERUGBETALINGSTRUKTURE

Finansiering gebou vir jou
www.deere.com/sub-saharan/en | africa@johndeere.com | Kliëntediens: 080 098 3821
Volg ons op

Facebook,

Twitter en

YouTube

