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TERME EN VOORWAARDES GELDIG
Vir enige navrae, kontak asseblief u naaste Senwes Equipment heelgoederebemarker 
vir meer inligting of ‘n demonstrasie. 
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  Tot so laag as PRIMA -6% gekoppel
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BACKHOE LOADER 3CX & 4CX
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TELEHANDLERS 
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 PRIMA -2.25% gekoppel
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 Geldig tot 30 September 2018

NAVRAE: 
Antoon Smalberger (082 806 4844)
Phillip Nel  (083 451 3947)

  Maandelikse / jaarlikse paaiemente beskikbaar
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RUBRIEK

Uit die Woord

Lees: Lukas 9:57-62

Ds. Willie Botha

Lente
DIE STILLE BEPLANNING en voorbereiding van die winter 
gaan lente oor in aksie. Dis planttyd, groeityd, lamtyd. Die 
dae is warmer en donderwolke maak hulle eerste versky-
ning. Alles ontwaak. Swart, verbrande velde begin die tint 
van groen kry, en kort voor lank het die natuur haarself in 
so ’n mate geregenereer dat die grasvelde byna neongroen 
is. Paraatheid en gereedheid is aan die orde van die dag. 
Koue lugstrome is bevorderlik vir hael, iets waarteen elke 
boer wakker moet slaap. Aan die ander kant kan onverwagse 
laat ryp groot skade aanrig. Vir die mielieboer is grond-
voorbereiding van die uiterste belang, sodat met die eerste 
goeie Oktoberreëns geplant kan word. Goeie beplanning 
is noodsaaklik. Die veeboer het ewe groot aanpassings. 
Ongelukkig reën dit nie voedingryke gras nie en daar moet 
gewaak word dat maermaakmaande nie doodmaakmaande 
word nie. Die klein lammertjies en ooie verdien besonde-
re aandag. Daar moet geskeer word. Doseerprogramme 
word aangepas, bosluise kruip uit. Goeie weidingbestuur is 
noodsaaklik. Vir die winterreënvalstreke is dit die begin van 
die droër maande. Gegewe die epiese droogtes van die 
afgelope paar jaar, is hierdie uitdaging, saam met langtermyn 
klimaatsverandering, stof tot diepe nadenke.

In Lukas 9:57-62 reageer Jesus op drie stellings wat mense 
gemaak het terwyl hulle op pad na die volgende dorp was. 
Die derde persoon verklaar homself gewillig om Jesus te 
volg. Baie soos die tweede, wil hy eers gaan groet. Jesus se 
antwoord suggereer dat ’n mens wat met die Koninkryk van 
God besig is, nie kan omkyk nie. Hulle wat die Koninkryk van 
God wil verkondig, moet uitgehonger wees om dit te doen. 
In die Bybelse tyd is nog met os of donkie geploeg. As die 
grond reg is, moet jy spring. Die warm woestyngrond gee jou 
net soveel tyd, en moet jy elke oomblik benut. Dit is ’n toe-
komsgerigtheid. Geen tyd vir uitstel nie.

Ouer mense vertel dat dit nie maklik was om agter die stert 
van ’n ploeg te loop nie. ’n Uiters vermoeiende, geduldige 
werk. Veral as die grond effens klipperig was. Dit het elke 
oomblik van jou aandag en energie geverg. ’n Land wat 
skeef ge  ploeg is lyk onnet, veral as die graan begin opkom. 
Dit is ook onprakties. Wie omkyk na sy spore, ploeg skeef 
in die hede en beïnvloed waar hy volgende moet ploeg. Dit 
is ook waar vir ons in die landboubedryf. Die lente is nuwe 
geleent hede om nuwe ploegspore te trek. Jy kan die verlede 
gebruik, maar jy kan nie omkyk en in die verlede vashaak nie. 
Net soos die lente vir die boer, is die volgelingskap van Jesus 
’n geleentheid van groot dringendheid. Uitstel is nie ’n moont-
likheid nie. 

ALGEMEEN

Die boerderygemeenskap is baie dieselfde, maak nie saak 
waar in die wêreld produsente hulle bevind nie. Ek het ’n 
baie interessante artikel van ’n Amerikaanse senator, John 
Thune gelees: “So God made a Farmer”.

Dit beskryf die werksaamhede en die unieke en geharde leefstyl tot 
in die fynste besonderhede.

Eerstens, ’n plaas het nie ’n wekker nie, daarvoor is Moeder Natuur 
daar. En indien jy laaste die ‘kantoor’ verlaat, hoef jy ook nie die ligte 
af te skakel nie. Wat ’n mooi beskrywing van plaaswerk.

As die ganse boerdery bid, dan bid hulle nie slegs vir ’n goeie dag 
nie. Wanneer hulle opstaan met die klank van reëndruppels op die 
dak, weet hulle dat God geluister het.

Die skrywe gaan oor die rubriekskrywer se gevoel dat produsente 
goed behandel moet word, soos ons ook in Suid-Afrika moet doen. 
Maar boerdery is ’n leefstyl, dit is jou lewensbloed. Dit was deel van 
die produsent se voorlegging-op-voorlegging rakende ’n pro-land-
bou wetsontwerp wat na talle skrywes en voorstelle nog steeds nie 
klaar is met sy insette nie.

Dit het hom herinner aan wat Paul Harvey in 1978 tydens die 
Toekomsgerigte Produsente van Amerika-kongres gesê het. Dat 
God op die agtste dag die produsent gemaak het, iemand wat na 
die land omsien. Iemand wat deurnag na ’n pasgebore hings kyk, 
en dan toekyk hoe dit sterf, trane afvee en net vorentoe kyk met die 
hoop, “Miskien volgende jaar”.

’n Produsent is ook iemand wat ’n harnas uit ’n stuk draad, voer-
sakke en afvalstukke kan maak. Iemand 

wat gedurende plant- of oesseisoen hulle 
40-ure werksweek reeds teen Dinsdag 
voltooi en dan net voortgaan en ’n ver-
dere 72 ure werskaf. Dit is ’n produsent!

Die samestelling 
van ’n produsent
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Pieter & Tshepo
HET JY GEWEET?

Miere is een van  
baie min diere wat  
gewasse en lewende - 
hawe versorg.
Minstens 210 mierspesies is 
swamboere, wat organiese materiaal 
eet en oeste bemes.

Sommige spesies beskerm selfs hul 
oeste met plaagdoders, deurdat hulle 
bakterieë groei wat gespesialiseerde 
antibiotika produseer, wat weer 
swamme en tuinparasiete onderdruk.

Volgens navorsing wat in 2015 gedoen 
is, kan sekere soorte miere landbouplae 
so effektief soos sintetiese plaagdoders 
beheer.

Miere en mense kry beide aansteeklike 
siektes wat deur bakterieë veroorsaak 
word. Sommige mierspesies produseer 
egter hul eie antibiotiese medikasie op 
die oppervlak van hul liggame.
Bron: https://www.mnn.com/earth-matters/
animals/blogs/amazing-antics-antsOraloor

gehoor..
.

FRANCOIS STRYDOM
Senwes HUB

Oor innovasie en produsente se behoeftes.

‶Ons verkoop ’n trekker, maar die 
produsent wil eintlik nie ’n trekker 
hê nie. Hy soek eintlik ’n geploegte 
land. Wanneer jy oplossings 
verkoop, verkoop jy maksimale 
tyd op ’n trekker en alles wat pro-
dusente benodig.″

PETER O’HALLORAN
SA Belastingspesialis

Oor die koolstofbelastingwet wat in 2019 
geïmplementeer word en hoe boere uit 
koolstofkrediete voordeel kan trek.

‶Twee aspekte rakende die nuwe 
belasting behoort van belang te 
wees vir Suid-Afrikaanse boere. 
Krediete kan verkry word deur 
koolstofverbruikende plante te 
plant. Die gebruik van ander ener-
gievorms kan ook die plaas se 
bedryfskoste verlaag.″

BILL EN MELINDA GATES FONDS

Toe hulle nuwe landbouskenkings van amper 
$200 miljoen aangekondig het, wat die totaal 
van die fonds op meer as $2 miljard te staan 
gebring het.

‶Beleggings in landbou is die 
beste wapens teen honger en 
armoede en dit het die lewe reeds 
beter gemaak vir miljarde mense.″

JAPIE GROBLER
Voorsitter van die Agri Securitas 
Trustfonds

Nadat trustfondsgeld vir die beskerming 
van produsente en hul plaaswerkers bewil-
lig is.

‶Die tegnologie wat as besker-
mingsmaatreël ingespan word, is 
nie ’n waarborg dat ’n plaasaanval 
of misdaad nie sal plaasvind nie. 
Maar dit kan ’n aanval vertraag 
of bemoeilik om die individu die 
geleentheid te bied om dit af te 
weer. Sonder hierdie ondersteu-
ning sou dit ’n onmoontlike taak 
gewees het om ons boere en 
plaaswerkers te help beskerm.″

PAUL MAKUBE
Landbou-ekonoom 

Oor die impak van die brandstofprysver-
hogings op landbou.

‶Daar word beraam dat ’n R1/ 
liter verhoging in brandstofkoste 
gelykstaande is aan ’n R1 miljard 
verhoging in insetkoste per jaar vir 
die landbousektor. Dié koste mani-
festeer op verskillende wyses in die 
verskillende bedrywe, vanaf plant, 
oes, distribusie tot verpakking.″

ALGEMEEN
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LANDBOUKUNDIG Tema: 
Meganisasie

Plantbeskermingsprodukte speel ’n 
belangrike rol in die versekering 
van voedsel en voedselproduksie 
wêreldwyd. Aan die ander kant is 

die gebruik en misbruik van plaagdoders ’n 
groot bron van kommer met betrekking tot 
die impak op voedselprodukte in besonder 
en die omgewing in die algemeen. Ten 
einde hierdie aspek aan te spreek, is die 
vermindering en bestuur van plaagdoders 
van die uiterste belang. 

Tegnologiese vordering op die gebied 
van toerusting speel ’n fundamentele rol in 
die bestuur van plaagdoderneerslag deur 
presisiebespuiting. Die vooruitgang op die 
gebied maak dit moontlik om die omvang 
van plaagdoderverspreiding oor ’n land te 
varieer volgens die spesifieke eienskappe 
van die gewas, teenoor ’n eenvormige aan-
wending van behandelings.

Yamaha Motor Corporation (VSA) het 
’n interessante produk in die Nampa Vallei 
wingerde bekendgestel, naamlik die RMAZ 
presisiespuithelikopter.

Die spuit van plaagdoders op jou lande is een van die take waar die ruimte vir foute baie 
klein is in terme van koste, die suksesvolle uitvoering van taak en die beskerming van 
aangrensende lande.

 Deur Martin van Zyl
 Senwes Groepbestuurder: Innovasie 

en Geïntegreerde Oplossings

Lentetyd  
is spuittyd

Yamaha RMAX helikopter

Kyk ’n video oor die Yamaha 
RMAX helikopter
http://senwes.co/precisionag

Daar is vandag 2,500 Yamaha RMAX 
helikopters in bedryf, wat meer as 
2,4 miljoen landbouhektare jaarliks 
bespuit. RMAX word gebruik vir die 
bespuiting van baie gewasse, insluitend 
wingerde, rys, koring, sojabone en 
groente.
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LANDBOUKUNDIG

RMAX bied verskeie voordele, insluitend 
veilige en betroubare aanwending van 
behandelings, met geen kompaktering 
van grond. Die RMAX het bewys dat dit 
vinniger en meer effektief is as die huidige 
grondspuittoepassings (wat op wiele en 
per voet gebruik word). 

Hierdie benadering het ’n groot poten-
siaal vir besparing, veral op bos- en 
boomgewasse waar die totale hoeveelheid 
plaagdoder wat gebruik word, tipies baie 
hoër is as vir gesaaides.

 
BESPUITINGSINNOVASIE VIR  
GESAAIDES
Een van die grootste uitdagings van kon-
vensionele oesbespuitingstegnologie is die 
beheer van plaagdoderneerslag wat na 
aangrensende areas, buite die teikenarea, 
sweef of beweeg.

Dit kan tydens bespuitings gebeur, 
wanneer druppels van die plaagdoder na 
aanliggende lande op die plaas beweeg, 
of na aangrensende plaasgrond of water-
bronne, wat potensiële kruiskontami nasie 

tot gevolg kan hê. Die probleem 
van plaagdoders wat na 

ander gebiede oorbe-
weeg is ’n belangrike 
oorsaak van water-
besoedeling en groot 

massas water word deur plaagdoderafloop 
besmet.

Hoe gebeur dit?
Die beweging van plaagdoder wat gespruit 
word, word beïnvloed deur faktore soos 
lugbeweging, die wind, die grootte van die 
sproeierkop, trekkerspoed, spuitbalkhoogte 
en die grootte van die druppels - hou in 
gedagte dat daar ’n inverse verhouding is 
tussen druppelgrootte en sproeineerslag.

wat ’n positiewe en negatiewe lading in 
die plaagdoderoplossing tot gevog het. Dit 
maak dit makliker vir die druppels om aan 
die gewas te heg. 

Hierdie vloeistof met die positiewe 
en negatiewe lading verseker, in 

samewerking met die gebruik van 
fyn druppels, dat die MagGrow 

stelsel uitstekende sproeineerslag-
beheer van meer as 80% en uitste-

kende dekking, sowel as ’n 90% 
beter hegting van die druppel aan 

die teikengewas tot gevolg het.

Senwes Presisieboerderyoplossings 
het onlangs ’n herverkoopsooreenkoms 
met MagGrow gesluit ten einde hierdie 
tegnologie aan ons klante in Suid-Afrika 
beskikbaar te stel. 

Om meer uit te vind oor die oplos-
sing, kontak Etienne Nel, Senwes: 
Bestuurder Presisieboerdery  
(018) 464-7526.

Source: https://www.precisionfarmingdeal-
er.com/articles/2201-yamaha-rmax-un-
manned-helicopter-performs-first-us-com-
mercial-agricultural-flight. 

’n Konvensionele sproeier en ’n 
sproeier toegerus met MagGrow.

Konvensioneel

Konvensioneel

MagGrow

MagGrow

Oplossing vir sproeineerslag
MagGrow gebruik oor-die-toonbank 
sproeier koppe wat fyner of kleiner drup-
pels maak, sonder die gepaardgaande 
beweging. MagGrow doen dit deur ge -
bruik te maak van magnetiese insetsels 
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Nou en die 
toekoms in  
met Senwes

DIE RESULTATE, DIE MAATSKAPPY  
EN DIE TOEKOMS

Dit was ’n goeie jaar omdat die 
natuur aan ons kant was en 
ons die regte dinge gedoen 
het. Mense vra: So dit gaan 

goed met julle besigheid? My antwoord 
is altyd nee, dit gaan nooit goed met ’n 
besigheid nie, want alles gaan nie altyd 
goed nie. Ons is verskriklik dankbaar, 
maar nooit tevrede nie, want jy moet altyd 
’n ewig onbevredigende behoefte hê om 
te verbeter.

DIE BASIS - ’N TOEKOMSSTRATEGIE 
WAT DIE TOETS VAN TYD DEURSTAAN
Ons glo in ’n deurdagte strategie waar ons 
baie van min wil weet – “‘n Duim wyd en 
myl diep”-benadering. Mense dink geld 
word slegs aan die einde van die waarde-

Dis al oral gehoor. Senwes se wins het met 86,2% gestyg. Ons spog met ’n nabelaste 
wins van R311 miljoen en ’n opbrengs op openingsekwiteit van 15,7%. Maar wat beteken 
dit vir die toekoms? Senwes Scenario het by die HUB gaan inloer.

ketting gemaak, maar dit is glad nie waar. 
Ons segment neem insette na die primêre 
produsent en die produk verder af na die 
prosesseringskant. In hierdie gefokus-
de deel van die voedsel waardeketting 
probeer ons die beste wees.
 
Diversifikasie in die komende jare
Senwes diversifiseer beide geografies, 
asook oor kommoditeite heen. Ons fokus 
egter spesifiek op mielies, sonneblom, 
sojabone en koring - dít is die spel wat 
ons ken. ’n Mens moet na die tendense 
kyk oor ‘n paar jaar.
 
Die kern van die besigheid
Die kern van die besigheid is hoër volu-
mes, want marktoegang is volumegedre-
we. Ons inkomste word nie van die 
mielieprys afgelei nie, maar deur volume 
bepaal, wat die afgelope jaar met 180% 
toegeneem het. Met sagtekommoditeite 
is dit egter nooit billik om net een jaar se 
resultate voor te hou nie omdat mens dan 
mislei kan word.

OP PAD NA 2030
Ongelukkig is dit ’n tragedie dat die land 
se infrastruktuur nie in stand gehou word 
nie en geplunder word en dit kan tot 10 
jaar plus neem om water-, pad-, spoor, 
krag- en verspreidingsnetwerke weer 
behoorlik te laat funksioneer. Beleggers 
hou dit in gedagte.

Die 2019 verkiesing
Die verkiesing is op hande en volatiliteit 
is aan die orde van die dag. Polities 
meet die goeie kragte teen die slegte. 
Die gronddebat se temperatuur word 
opgejaag, stakings vind gereeld plaas en 
arbeiders word geteiken om hulle ontevre-
de te maak en onrealistiese verwagtinge 
te skep. Dit is onmoontlik om nie betrokke 
te raak nie, maar dit moet uiters omsigtig 
hanteer word. ’n “Wag en sien”-houding 
rakende kapitaalprojekte heers. Die groot-
ste gevaar in hierdie tyd is vir die armstes 
- die probleem is egter dat die verkeerde 
dinge so mooi aangetrek word dat dit vir 
die arm ou baie aanloklik lyk.
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 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario redakteur

Francois 
Strydom, 
Senwes 
se Hoof 
Uitvoerende 
Beampte.
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 Senwes gaan in die volgende 
jaar R40 miljoen aan inligtings

tegnologie bestee. Landbou  
bevind homself middein die 

innovasiespasie.

NUUS

Beleggings - Innoverend die toekoms in
Senwes gaan in die volgende jaar R40 
miljoen aan inligtingstegnologie bestee. 
Landbou bevind homself midde-in die 
innovasiespasie. Intellek word ingebring 
om oplossings teweeg te bring. Hoekom? 
Want slegs as klante se besigheid groei, 
kan ons besigheid op die rug daarvan 
groei.

Ons het ’n sekere spasie binne die 
waardeketting en ons sal aanhou om daar-
binne te innoveer en te diversifiseer tussen 
kommoditeite, handelsmerke, vennote en 
geografiese areas, selfs internasionaal.

Gronddebat en die toekoms
Prestasie word aangespoor waar daar 
eiendomsreg en sekerheid is, waar beleg-
gings groei. Om grondhervorming te be -
werkstellig hoef artikel 25 nie te verander 
nie. Daar is 6 000 onproduktiewe plase 
in regeringsbesit. Begin daarmee, maak 
dooie balansstaatitems lewendig deur 
mense aktief betrokke te kry. Senwes het 
’n geskrewe voorlegging vir die parlement 
gelewer en hoop om ook ’n fisiese voor-
legging te doen. Daar kan eers werklik 
iets gedoen word wanneer finale besluite, 
aksieplanne en werklike implementeerbare 
idees in die wetgewing vasgevang word.

VERHOUDINGS IS DIE STABIELE 
GROND – NOU EN VORENTOE

Deur verhoudings te bou en te hand-
haaf kry jy proaktief raad en 

mense wat by jou staan. 
Verhoudings dra 

jou deur moei-
like tye. 
Onthou, 

langtermynverhoudings is nie in handels-
name gevestig nie. As ’n klant sê dat 
Senwes hom sal help, bedoel hy eintlik sy 
takbestuurder, silobestuurder, ensovoorts. 
Tydens onstabiliteit raak verhoudings 
belangriker, want verhoudings bied oplos-
sings, help jou opstaan en voortgaan en 
dít moet die permanente oplossing wees.

Verstaan presies wat die klant wil hê
Ons verkoop ’n trekker, maar die pro-
dusent wil eintlik nie ’n trekker hê nie. Hy 
soek eintlik ’n geploegte land. Wanneer jy 
oplossing verkoop, verkoop jy maksimale 
tyd op ‘n trekker en alles wat produsente 
benodig.

Toekomstige markveranderinge
Voedselproduksie skuif al nader aan ver-
bruikers, die voorsieningsketting word vin-
niger en korter. Ek sien dit gebeur waar al 
hoe groter hoeveelhede voedsel geprodu-
seer word en ontwikkeling vind spesifiek 
in genetiese manipulering plaas.

Verstaan die verbruiker se behoefte om 
proaktief gesonder te leef
Voedselproduksie gaan nie meer slegs 
oor die produk nie. Dit behels die same-
stelling van voedingswaarde en voorkeure 
wat aangespreek moet word. Ek sien 
die wêreld totaal anders sover dit die 
voorsie ningsketting, tipe produkte, same-
stelling van voedsel, voedingspatrone 
en voorkeure aanbetref. Besighede moet 
vinnig aanpas, versnel en voorsien in die 
veranderende en toenemende behoeftes.  
Dit is presies waar Senwes wil wees. Wat 
doen ons vandag om oplossings binne 
daardie tydsraamwerk te bied? Die ant-
woord is om deur natuurlike weerstand 
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die bevolking gesonder te hou.

Uitvoering altyd deurslaggewend
Maak tyd vir die uitvoering van planne. 
Eers wanneer finansies belê is, in werking 
is en die uitkoms positief is, begin die 
klant die waarde sien.

SLOT
Na twee finansiële resultate met winste van 
R151 miljoen en R167 miljoen, is ’n genor-
maliseerde wins van R311 miljoen in 
2017/2018 behaal. Om redelike winste selfs 
in swak jare te behaal, is ’n strategie. 
Dit help nie dat ’n R500 miljoen wins op ge  -
v olg word met ’n R120 miljoen verlies nie 
en dit dan as ‘n strategie verkoop word nie!

Die vorige oes van 17 miljoen ton word 
nou opgevolg deur 13 miljoen ton in hier-
die jaar. Ons weet nie hoe die tweede 
deel van die seisoen gaan verloop wat 
reën aanbetref nie, maar daar is redelike 
vlakke van oordragvog en natuurlik oor-
draggraan ook. 

Hierdie oorvoorsiening van graan duur 
steeds voort, internasionaal en nasionaal, 
en veroorsaak dat ons insetkanaal steeds 
onder druk verkeer. Aan die positiewe 
kant vermoed ek sagtekommoditeitspryse 
is by die onderste draaipunt. Ek sien die 
eerste tekens daarvan. Ons het goeie 
moed vir ’n verbetering in die insetkanaal-
besigheid oor die volgende 24 maande. 
Indien marktoegangs-, inset-  en finansiële 
dienstebesigheid op dieselfde tyd begin 
verbeter, kan goeie resultate verwag word.

Landbou en voedselkettingverwante 
besighede is ’n langtermynbesigheid. 
Daarom belê ons steeds bedrae geld in 
Senwes om ons klante se toekomstige 
oplossings te verseker. 
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Senwes, in samewerking met die jongboer komitees van 
Vrystaat Landbou en Agri Noordwes, asook Graan SA, 
bied vanjaar die 15de Toekomsfokusdag dag aan. 
Hierdie gewilde konferensie word op 5 September 2018 

te Nampo Park aangebied.
Vanjaar word die tema, “Die belangrikheid van persoonlike 

ontwikkeling in landbou”, bespreek. Dr René Uys van Thinking 
Fusion Africa, gaan konferensiegangers deur `n lewensverande-
ringsproses neem om hulself te herdefinieer. 

Omdat persoonlike ontwikkeling vir elke landbouers so krities 
belangrik is, het die onderskeie jongboerkomitees besluit om 
suksesvolle produsente te nooi om tydens die konferensie hul 
lewens ervaringe te deel. ’n Paneel wat bestaan uit verteenwoordi-
gers uit die vee- en graanbedryf en ander permanente gewasse sal 
deur hul deelname aan ’n insiggewende paneelbespreking hulle 
ontwikkelings ervaringe met ons deel.

Na paneelbespreking sal nuwe tegnologie gedemonstreer word. 
Hierdie konferensie sal as insetsel op die TV-program Landbou-
weekliks gebeeldsaai word. Hierdie insetsel word moontlik gemaak 
deur Landbou Weekblad. 

DIE SENWES GROEP HUB, Francois Strydom, is onlangs as 
voorsitter van Agbiz by sy kongres en algemene jaarvergadering in 
Port Elizabeth aangewys.

Agbiz is ’n vrywillige, dinamiese en invloedryke vereniging van 
landboumaatskappye wat besigheid in Suid-Afrika en Suidelike-
Afrika bedryf. Die funksies van Agbiz is om te verseker dat land-
boubesighede ’n konstruktiewe rol speel in die land se ekonomiese 
groei, ontwikkeling en transformasie en om ’n omgewing te skep 
waarin landboubesighede van alle groottes en in alle sektore kan 
floreer, uitbrei en mededingend kan wees.

Francois het sy B.Sc. (Hons) graad aan die Universiteit van 
die Vrystaat in Suid-Afrika behaal. Hy het sy loopbaan afgeskop 
by OTK (Afgri) in 1987 as lewendehawespesialis en tot direkteur 
graan en diverse bedrywe gevorder. Hy het ’n pos by Senwes aan-
vaar in Mei 2001, waar hy die JSE-genoteerde filiaal, Kolosus, suk-
sesvol omgedraai het. Hy is aangestel as lid van die Uitvoerende 
Komitee van Senwes in 2003 en is op 6 Augustus 2010 aangestel 
as besturende direkteur van Senwes Beperk. Hy dien as direk-
teur op verskeie direksies en filiale, onder andere die direksie 
van die Noord-Wes Universiteit, sowel as op hul Finansiële en 
Vergoedingskomitees. Hy dien ook as uitvoerende direkteur op die 
direksie van Senwes Beperk. 

Senwes Scenario wens Francois geluk met hierdie aanstelling. 

Francois Strydom nuwe 
voorsitter van Agbiz

Senwes Toekomsfokusdag 
vier vyftien jaar
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ʼn Raakvatter wat 
buite Derby boer
As jy al ooit ’n raakvatboer gesien het, is dit beslis Martin Janse van Rensburg. Senwes 
Scenario het by hom op sy plaas gaan kuier.

Hier is twee dinge ter sprake, 
Derby en boerdery. Eerstens, 
waar is Derby? Knip jou 
oë en jy gaan dit verseker 

mis. Derby is geleë op die R509 tussen 
Magaliesburg en Swartruggens en op die 
R30 tussen Ventersdorp en Rustenburg in 
die Noordwes.

Die dorpie is sowat 16 km vanaf 
Koster, het ontstaan as 'n nedersetting 
vir die behoeftige mense op die plase 
Rietfontein en Vlakfontein en is vernoem 
na die Britse sekretaris van kolonies, Lord 
Derby.

Dit is juis op een van hierdie einste 
plase, Rietfontein, waar Senwes Scenario 
‘n draai gaan maak het by ‘n jong pro-
dusent, Martin Janse van Rensburg, slegs 
enkele kilometers buite die dorp.

En dan boerdery... Martin het skaars 
11 jaar gelede met mielies en suikerbone 
begin boer. Anders as die deursnee 
produsent, het hy in ander rigtings as sy 
voorsate geboer. Sy oupa Tiens (ook MJ), 
was ’n tabakprodusent en sy pa Dana ‘n 
sitrusprodusent by Marikana.

Martin se hande staan vir niks verkeerd 
nie, en sy vrou Liza kan hiervan getuig. 
Hy was na skool ‘n boukontrakteur, het 
hostelkamers gebou en ook sy hand 
probeer met die maak van palisades en 
stene. Toe hulle ontmoet het, het hy ook 
kikoejoegras geplant. Hier het hy ‘n ven-
noot en vriend in Charlie van Schalwyk, 

saam met wie hy al menige besigheidser-
varings aangepak het.

Hy het in 2007 die plaas met sy pa 
se hulp gekoop. ‘n Klein begin waar hy 
net meer as 100 hektaar witmielies in die 
eerste seisoen geplant het, en met 21 
koeie wat hy by die vorige plaaseienaar, 
Frik Harmse, gekoop het, was dit die 
begin van nog ‘n avontuur.

En hy het gegroei. Nou, in 2018, plant 
Martin al 450 hektaar - 300 hektaar witmie-
lies en sowat 150 hektaar suikerbone en 
het sy kudde koeie van 21 tot 150 gegroei.

SY RAAD AAN ANDER PRODUSENTE
“Moet nooit iets oorhaastig koop nie. Kyk 
ook voortdurend uit vir geleenthede, doen 
goeie navorsing en kyk wat werk en wat 
nie." Rakende sy veefaktor glo hy daarin 
om goeie bulle te koop en goeie gene-
tika te behou. Hy brei sy kudde uit deur 
kallers en verse terug te hou.

SENWES
Hy is vol lof vir Senwes. “As dit nie vir 
Senwes was nie, was ek nie vandag 
waar ek nou is nie,” verklaar Martin nadat 
Senwes die enigste instansie was wat 
hom dadelik kon help, die volgende 
oggend om 09:00 by hom was en ‘n week 
later het hy op sy eie geplant – “Dis hoe 
vining dit was.” Hy praat net goed van 
sleutelrekeningbestuurder, Johann Olivier 
en besigheidsontwikkelingsbestuurder, 
Johan Meiring en ander.

“Senwes is nie verniet een van die 
groot landboumaatskappye nie. Hulle het 
uitstekende menseverhoudings en dis 

baie besonder hoe hulle individueel met 
elke boer werk.” Die verhouding het hom 
ook toegelaat om binne slegs drie jaar die 
grond by sy pa te koop.

‘n Meevalller was in 2012/2013, toe hy 
R500 000 in die miljoenrandkompetisie 
ingepalm het, wat natuurlik baie gehelp 
het.

MEGANISASIE EN DIE TOEKOMS
Hy onthou nog toe hy sy eerste 4-ry 
planter gekoop het: “Elke keer as jy ‘n 
beter produk kry, dan wonder jy hoe jy 
daarsonder klaargekom het.” Dit vertel hy 
nadat hy in 2017 ‘n 12-ry planter aange-
skaf het. In sy woorde: “Met meganisasie 
vat jy net wyer, en met presisie-eenhede 
wat sorg vir een-en-‘n-half ton meer 
per hektaar." Maar hy voel dat dit nie 
noodwendig tot minder arbeiders lei nie. 
Hy het gediversifiseer na suikerbone, wat 
baie arbeidsintensief is omdat hulle dit 
met die hand uittrek.

VERHOUDINGS EN BALANS
Verhoudings is seker een van dié belang-
rikste elemente van boerdery - dit tesame 
met balans. Die twee is die dryfkrag agter 
goeie en eerlike besigheid. Verhoudings 
is seker die kruks wanneer onderhande-
lings plaasvind. Dis hoekom hy sê: “‘n 
Boer is nie slegs ‘n boer nie, ‘n boer is ‘n 
wakker besigheidsman.”

BETROKKENHEID 
Dit is hoekom betrokkenheid hom na aan 
die hart lê. Martin is die afgelope vier jaar 

Martin Janse van Rensburg
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 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario redakteur
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Martin Janse van 
Rensburg saam met sy 

kinders MJ en Nina.
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die voorsitter van die Derby Boerevereniging, 
wat uit sowat 40 lede bestaan. Hulle hou 
twee veilings per maand. Dan is hy ook lid 
van die Koster Studiegroep van 25 lede. Hy 
wil sy boerdery tot 800 hektaar laat groei, sy 
kudde tot 300 vergroot en dan ook weer sy 
boerdery met hoenders aanvul. En asof dit nie 
genoeg is nie, voer hy ook EZ Spray elektriese 
12V herlaaibare 16-liter rugsakspuite met 5 
verskillende spuitpunte na Suid-Afrika in, wat 
aaneenlopend spuit en akkurate toediening 
verseker. 

Dit is nie moeilik om agter te kom hoekom 
hy so betrokke is nie - sy moeder Pam is ook 
voorsitter van die Noordwes Vrouelandbou-
unie. Hy beskryf Liza ook as 'n integrale deel 
van die boerdery omdat sy die boekhouding 
doen en die een is wat kophou.

En indien jy weer ‘n draai in Derby maak 
en jy die Derby Vulstasie sien, weet net dat 
Martin se hand ook hierin was. En dan weet 
jy beslis meer as net dat Derby vernoem is na 
lord Derby. Jy sal ook weet dat jy regte Derby 
boerewors hier kan kry. 

So gee Martin beslis nuwe betekenis aan 
die gesegde, ‘n ware man maak sy eie geluk. 

Senwes se geïntegreerde 
jaarverslag, wat die verkorte 
finansiële state vir die jaar 
geëindig 30 April 
2018 insluit, is nou 
op die Senwes web-
blad beskikbaar by 
http://senwes.co/Fin2018A.
 
Die geouditeerde 
volledige finansiële 
state is in Engels 
beskikbaar by  
http://senwes.co/AFS2018.
 
Belanghebbendes 
kan die webgeba-
seerde volhoubaar-
heids verslag 
van die groep kry by http://
senwes.co/SR2018, terwyl 
aandeelhouers van Senwesbel 
dié maatskappy se 
verkorte jaarverslag 
en geouditeerde 
volledige finansiële 
state (slegs beskikbaar in 
Engels) kan aflaai by http://
senwes.co/SBFin2018A.

Geïntegreerde 
Jaarverslag 2018 
nou beskikbaar

Martin van Rensburg 083 456 3776   •   Liza van Rensburg 082 853 7618   •   www.ezspray.co.za

ELEKTRIESE 12V HERLAAIBARE 
16 LITER RUGSAKSPUIT

Ons koerier landwyd of besoek ons webblad vir jou naaste verspreider. Kontak ons gerus vir enige verdere navrae.

 5 verskillende nossels
 Langdurige batteryleeftyd
 Akkurate toediening
 Veeldoelige aanwendings

Hoewel hy nog altyd wou boer, het dit eers in 
die laaste dekade gerealiseer. 

En waarmee gaan klein MJ (6) en Nina (4) 
boer? Wie weet… met tabak-, sitrus- en saai-
boerdery in die familie se vorige generasies, 
kan hulle dalk net op ‘n ander gewas besluit, 
of dalk iets heeltemal anders. Boer so voort 
Martin! 
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Jacob, Sagaria en Joris, drie staat makers 
wat al sedert 2007 op dié plaas werk. Die Janse van Rensburg-familie. Agter is 

Martin se vrou Liza en hul seun MJ (6). Voor 
is Martin met hul jongste spruit Nina (4).

Een van die 
trekpleisters op 
Derby.
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 Deur dr Kobus Swart
 Dierevoedingskundige

Ongeag die produksiestelsel 
wat gekies word, is dit die 
pri mêre voedingstowwe wat 
diere nodig het vir produksie, 

energie, proteïene en minerale. Op ’n 
graanplaas word hoofsaaklik voere gepro-
duseer wat energie voorsien in die vorm 
van grane wat styselryk en ruvoere wat 
veselryk is. Energie is altyd die belangrik-
ste en duurste komponent van voer en is 
dit waarom ’n graanplaas die mededingen-
de voordeel vir diereproduksie het.
 

Voerbronne 
op ’n graanplaas 

Wat is die waarde en gebruik vir veeproduksie?
In die vorige artikel van Vee + graan = ’n slim keuse, is na verskillende voerbronne 
verwys wat tipies op ’n graanplaas geproduseer en vir diereproduksie, spesifiek 
beesproduksie, aangewend kan word. Hoe kan die waarde van hierdie verskillende 
voerbronne ten beste benut word?

VERTEERBAARHEID MAAK  
DIE VERSKIL
Die verteerbaarheid van hierdie voere 
verskil, wat belangrik is om in ag te neem. 
Die biochemiese samestelling van die voer 
bepaal hoe maklik die energie vrygestel en 
aan die dier vir produksie beskikbaar ge -
stel word. Hoe hoër die veselinhoud (NDF) 
hoe stadiger word voer verteer, hoe laer is 
die daaglikse vrywillige voer- en energie-in-
name en ook hoe laer is die daaglikse pro-
duksie (groei). Beeste kan die oesreste wat 
geproduseer word, verteer en sowat 50% 
van die energie wat in mielies of Hominy 
Chop per kilogram is, daaruit benut. 
Hominy Chop word as ’n voerbron genoem 

omdat dit gewoonlik as ’n maalproduk in 
graanproduserende gebiede beskikbaar 
is. Die styselryke voere kan weer die diere 
maklik siek maak (suurpens) indien dit nie 
saam met genoeg vesel en in gebalan-
seerde voer verskaf word nie.

VOERE MOET GEBALANSEER WORD
Saam met die energiebronne moet die 
nodige proteïen (stikstof) en minerale ook 
verskaf word om die voer te balanseer en 
te verseker dat die voer effektief verteer 
kan word. Die proteïen- en mineraalbronne 
kan maklik en koste-effektief aangevul 
word. Die tipiese voedings waarde van 
voerbronne wat op ’n graanplaas gepro-
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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

Om die produktiwiteit van produksiestelsels 
vir beeste te verbeter.

Tabel 1: Samestelling van voerbronne wat op 'n graanplaas geproduseer word. 
VOERBRON Vog Stysel Suiker Olie Ru-prot NDF Lignien ME

% % % % % % % MJ/kg
Mieliepitte 90 74 1.7 4.5 8 15 0.5 13.5
Hominy Chop 87 41 6 7 14 31 1.1 13.4
Mieliekuilvoer 33 30 0.2 3 7 44 2.7 10.8
Groenweiding (hawer) 25 8 7.8 3.8 11 58 2.4 9.2
Mieliekopmeel (gemaal) 92 12 0 0.6 4.5 88 6.3 8.6
Staande hooi (Smutsvinger) 92 1 0 2.3 15 57 3.4 8.6
Groenweiding (Rhodesgras) 25 0 0 2.2 9 75 6 8.5
Heel mielieplant (afgesny en gemaal as stoekmielies) 92 6 0 0.6 4 85 7.5 8.1

Gras (hooi) 92 1 0 2 4 71 5.8 7.9
Mielieoesreste (op die land of gebaal) 93 0 0 0.6 4 82 8.4 7.7

dele van die mielieplant en word ongepro-
sesseer swak benut. Mieliereste moet dus 
verkieslik met ‘n hamermeul gemaal word 
om as ’n homogene ruvoer effektief benut 
te kan word. Die vermenging met ander 
voere sal ook verbeter in die gemaalde 
vorm. 

Kuilvoer is vir verskillende redes ’n 
voordelige voer. Die duimreël is dat die 
kuil voeropbrengs per hektaar ongeveer 
5 x die graanopbrengs is wat wel met 
verskillende variëteite sal verskil. Dus, met 
’n 8-ton graanopbrengs kan soveel as 40 
ton kuilvoerproduksie per hektaar verwag 
word. Indien graan teen R2 000 per ton 
gereken word, sal die graanopbrengs  
R16 000 per hektaar oplewer. Om dieself-
de opbrengs in die vorm van kuilvoer te 
realiseer, moet die waarde van die kuil-

voer dus R400 per ton wees. Die werklike 
voedingswaarde van tipiese kuilvoer is 
sowat 30% van mielies en dus R600 per 
ton. Kuilvoer kan dus relatief goedkoop 
geproduseer word. Prakties is kuilvoer ook 
’n uitnemende voer. Dit het nie ’n brand-
risiko nie, kan vir jare gestoor en gepre-
serveer word sonder dat voedings waarde 
afneem, is reeds in gemaalde vorm en 
vermeng uitstekend met ander voere, is 
grootliks ’n gebalanseerde voer en kan 
alleen as ’n onderhoudsvoer dien. Dit verg 
egter kundigheid en ondervinding om kuil-
voer korrek te maak.

Mieliekopmeel en stoekmielies kan uit-
stekend as droogte- en selfs produksievoer 
in ’n gebalanseerde rantsoen saamgestel 
word. Eersgenoemde bevat sowat 50% en 
laasgenoemde 25% graan. 

duseer word, word in Tabel 1 aangetoon. 
Hierdie syfers kan maklik varieer, maar 
dit gee ’n aanduiding van die voedings-
waarde wat verwag kan word. Gebruik ’n 
dierevoedingkundige om die voere wat 
nodig is, saam te stel. 

Die hoeveelheid van elke voerbron in 
Tabel 1 wat op ’n graanplaas geproduseer 
word en vir diereproduksie beskikbaar is, 
moet bepaal word. Daarna moet die vee-
produksiestelsel gekies en ’n voervloeipro-
gram beplan word. Dit sal bepaal hoeveel 
diere met selfgeproduseerde voer aange-
hou kan word. Hierdie kuddegrootte kan 
natuurlik uitgebrei word deur addisionele 
voer vanaf bure of elders in te koop.

 
EIENSKAPPE VAN VOERE 
Mieliereste bestaan uit die verskillende 

Energie is altyd die belangrikste en duurste komponent van voer en is dit 
waarom ’n graanplaas die mededingende voordeel vir diereproduksie het.
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 Deur Cobus Burger
 SGS NviroCrop –  

Besigheidsbestuurder

Opbrengspotensiaal vir droë-
land mielies word beïnvloed 
deur verskeie faktore, waar-
van die volgende drie aspek-

te uitgelig kan word as die belang rikste 
inligting wat benodig word om potensiaal 
vir komende seisoen meer akkuraat te kan 
bereken:
  Grondtipe gekombineer met grondvog 

voor die seisoen se aanplantings begin
  Status van bo- en ondergrond (40 cm 

diepte) vrugbaarheid
  Gekose plantestand

Grondtipe verduidelik die variasie in 
grondeienskappe en dit word dan gebruik 
in ’n potensiaalmodel per distrik of area. 
Die model is ontwikkel en gekalibreer oor 
’n periode van 20 jaar en is baie uniek 
binne die SGS NviroCrop groep. Hier volg 
’n voorbeeld van ‘n paar grondtipes met 

hulle berekende mieliepotensiaal , met die 
aanname dat die gronde se nutriëntstatus 
redelik goed is:

Avalon-grondtipe in Wes-Vrystaat 
(Hoopstad)
Geelbruin apedaal tot 70 cm en dan wis-
selende watertafel (sagte plintiet) tot op 
180 cm.

Profiel nat voor plant = 8.6 ton/ha
Profiel half-droog voor plant = 5.7 ton/ha

Hutton-grondtipe in Noordwes (Coligny)
Rooibruin apedaal tot 170 cm en dan klip-
keerlaag
 Profiel nat voor plant = 6.6 ton/ha
 Profiel droog voor plant = 3.8 ton/ha 

(gronddiepte is nie altyd ’n voordeel 
as profiele droog is voor plant nie. In 
die voorbeeld sou ‘n 120cm Hutton-
grondtipe ’n beter potensiaal gehad 
het vir die komende seisoen).

Grondvrugbaarheid verander vinniger 
onder sekere klimaatstoestande gekoppel 
aan verwydering van die gewas, as wat 

ons partymaal wil glo of verwag en mag 
jou produksie in moeilike jare benadeel. 
Die afgelope vyf jaar het ons uitermatige 
droë seisoene beleef en was gewasse 
se wortelstesels meer geneig om te voed 
in die ondergrond (40-50 cm) as in die 
meer vrugbare bogrond. In die 2016/17 
seisoen het goed verspreide reën daartoe 
bygedra dat die opgeboude grondvrug-
baarheid in bogrond weer effektief benut 
kon word en het mielies oor die algemeen 
daarop gereageer met baie hoë opbreng-
ste. Die risiko nou is dat gedurende ’n 
midsomerdroogte, die nadeel van swak 
ondergrondchemie, opbrengste onnodig 
sal verlaag. Monsterneming in bo- sowel 
as ondergonde word aanbeveel.

Onderstaande grafiek wyk af van die 
standaard nutriëntverwyderingskurwe 
wat almal ken, na die persentasie van ’n 
element wat op ’n sekere groeistadium 
opgeneem en gestoor word om optimale 
opbrengste te kan lewer. Die kurwe 
is baie meer insiggewend om vrae te 
kan beantwoord oor die redes waarom 
opbrengste goed of swak was.

Mielieproduksie
Bereken jou opbrengspotensiaal vir die komende 
seisoen vir risikobestuursdoeleindes

Groeistadiums van mielies teenoor nutriënt opnamekurwe

V: Vegetatiewe groeistadium R: Reproduktiewe groeistadium



PRESISIEBOERDERY 
DIENSTE
WAT DOEN ONS EN WAT IS DIE WAARDE WAT ONS 
TOEVOEG?

Data word ingesamel deur middel van grond-, blaar- en wa-
teranalises, waarna die verwerkte inligting geïnterpreteer 
word. 

Variërende aanbevelings word gemaak op ‘n onafhank-
like basis om te verseker dat opbrengste en effektiwiteit 
verhoog, insetkoste verlaag en klante oor die lang termyn 
volhoubaar kan wees.

www.sgs.com

KONTAK ONS GERUS
SAKEBESTUURDER: 
COBUS BURGER
cobus.burger@sgs.com
Tel: +27 18 285 7000
Sel: +27 82 495 4503

SENIOR LANDBOUKUNDIGE: 
PETRUS VAN STADEN
petrus.vanstaden@senwes.co.za
Tel: +27 51 853 1141
Sel: +27 76 219 3778

LANDBOUKUNDIGE: 
IAN BOTHMA
ian.bothma@sgs.com
Sel: +27 82 904 4110

DIENSTE
l Onafhanklike landboukundige 

konsultasiedienste.

l Grond-, blaar- en waterontledings.

l Web-gebaseerde databasis wat 
24/7 toegang bied tot alle inligting 
op die plaas.

l Grondklassifikasie en risikobestuur deur 
die opstel van grondkaarte en unieke 
ID-kaarte.

l Evaluasie van ekonomiese lewensvat-
baarheid van landbougronde.

l Nutriënt-indekskaarte en satellietbeelde.

l Grondchemiese kaarte en aanbevelings 
vir afwykings en herstelprogram. 

l Intelligente weerstasies vir 7-dae 
vooruitbeplanning/voorspelling asook 
besproeiingsskeduleringsdienste.

www.senwes.co.za

In samewerking met
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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.

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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KynoPop® 

Vir ‘n vinnige begin en 
sterk saailinge.

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

KynoPlus®  

Vir verbeterde stikstof-
doeltreffendheid wat 
beskikbare stikstof in die 
grond verhoog.

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

KynoPlus®   en
KynoPlus®   - 
mengsels:
Effektiewe bemesting 
wanneer die voedings-
behoefte van die 
mielieplant geweldig 
toeneem.

Mielie OEMFF®:
’ n Blaarvoeding om die 
effektiwiteit van die 
  mielieplant te verbeter.

Mielie OEMFF® B16:
Om gedurende stuifmeelstort, 
bestuiwing en bevrugting in 
die spesifieke voedings-
behoefte te voorsien.

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

MIDDEL 
VEGETATIEF, 
TOPBEMESTING

BLOMSTADIUMVOOR PLANT
VROEË 
VEGETATIEF, 
MET PLANT

As voorbeeld word 50% van die kalium 
benodig om opgeneem en gestoor te 
word van V6- tot pluimstadium. Indien 
midsomerdroogte voor pluim ervaar word 
en ondergrond laag is in K, verlaag die 
produksiepotensiaal al is die bogrond 
K-vlakke hoog in mg/kg.

Fosfaat moet duidelik oor ’n baie 
langer periode uit die grond opgeneem 
kan word om die gewas te help om meer 
optimaal te kan presteer.

Plantestand beïnvloed ook potensiaal 
omdat gram per plant ook in berekening 

gebring moet word. As voorbeeld kan 
ons na meerkoppige variëteite kyk by 
’n gemid delde plantestand van 25 000 
plante per ha. Grondvrugbaarheid, tipe 
bemesting en grondvog sal dit direk beïn-
vloed. Berekeninge kan gemaak word 
tussen 250 g/plant – 350 g/plant. By laer 
stande soos 15 000 plante per ha is dit 
350 g/plant – 420 g/plant. ’n Voorbeeld 
van sulke berekeninge:

Grondvrugbaarheid nie optimaal 
= 25 000 x 250 g/plant = 6.25 ton/ha
= 15 000 x 350 g/plant = 5.25 ton/ha

Grondvrugbaarheid meer optimaal 
= 25 000 x 350 g/plant = 8.75 ton/ha
= 15 000 x 420 g/plant = 6.3 ton/ha

Blaarontledings gedurende die groeisei-
soen kan betyds tekorte uitwys, wat dan met 
’n spesifiek geformuleerde blaarvoe ding 
strategies bespuit kan word. Dit ge beur dik-
wels dat die laaste 5-7 pitte op die kop wat 
geïnisieer en bestuif is, nie vul en dan terug-
trek nie. Die verlies aan opbrengs is dan 
tussen 0.7 ton/ha tot 1.2 ton/ha.

Skakel gerus ’n SGS landboukundige om 
bostaande aspekte te bespreek. 

LANDBOUKUNDIG

  06 | Mielieproduksie
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Dadelboerdery
Vir produsent wat nuut dink en geduld het

Die plant en versorging van die dadelpalm, wat baie gewild in die Midde-Oosteis, is ’n 
nismark wat Suid-Afrikaanse produsente behoort te ondersoek.

Die baie voedsame, dekadente 
vrug, bekend daarvoor dat dit 
’n wonderlike bron van energie 
en onverfynde suiker is, is 

uiters geskik vir die droë Suid-Afrikaanse 
klimaat. 

Dadels is die vrugte van die woestyn-
palm. Daar is 220 soorte dadels, maar 
slegs sowat 20 hiervan is kommersieel 
lewensvatbaar. Medjool dadels is groot, 
sag, baie soet en meer arbeidsintensief 
om te groei en te oes. Dit is een van 
die gewasse wat in die woestyn groei. 
Dadelpalms is al beskryf as “die boom 
van lewe”. Die vrug word uit ’n mediese 
oogpunt beskryf as die “volmaakte vrug”, 
aangesien dit ook proteïene, lipiede en 
koolhidrate bevat en 'n goeie bron van 

vesel is.
Tot dusver verbou baie min produsente 

dadels kommersieel in Suid-Afrika. Onder 
hulle is Pieter Karstens van die Karstens 
Groep, wat dadels op ’n skilderagtige 
stukkie grond met die naam Klein Pella, 
270 km vanaf Upington in die Noord-
Kaap, verbou. Volgens Karstens het 
die vorige eienaar van die die plaas die 
dadelsaad na Klein Pella gebring. “Toe 
ons die plaas oorneem, het ek geen idee 
gehad van die potensiaal of werklike 
waarde van die dadels nie, maar oor tyd 
en nadat ek werklik aandag begin skenk 
het, het ek begin besef dat daar ’n poten-
siaal vir goeie winste in dadelboerdery lê.” 
Die grootste uitdaging volgens hom is die 
presiese wyse waarop elke stap hanteer 
moet word. “Dadels is baie sensitief. Hulle 
moet behoorlik, op die regte tyd en op die 
regte manier geoes word. Dit neem tyd 
om die balans reg te kry.”

Dadelboerdery is beslis vir die boer 
wat nuut dink, vir die produsent wat sy 
produksie wil diversifiseer na iets anders 
as die tradisionele gewasse ten einde sy 
mark te verbreed. Die dadelboom is sterk, 
oorleef uiterste termperature, groei in droë 
woestyntoestande en benodig nie baie 
water nie. Die bome word baie groot en 
produseer vrugte vir ’n baie lang tyd. ’n 
Mens sou kon sê dat die grootste koste 
met betrekking tot dadelproduksie, tyd 
is. Geduld is noodsaaklik vir ’n produsent 
wat dadels wil produseer, aangesien die 
bome vier tot ses jaar neem om goeie 
vrugte te dra nadat dit geplant is, en 
selfs vir langer kommersiële produksie. 
Die vrug het die moontlikheid van groot 
opbrengste vir die boer wat dit oorweeg 
om hierdie mark te verken.  

 Deur Kefiloe Manthata
 Senwes Gegradueerde

Kyk die Nasie in Gesprek-episode 
oor dadels deur die volgende skakel 
te gebruik: http://senwes.co/dates
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Klimaatsvereistes: Lae relatiewe humiditeit en 
baie sonskyn. Floreer in droogtetoestande.

Besproeiing: Benodig min water, veral 
gedurende die blomstadium. Besproeiing mag 
drie of vier maal per jaar nodig wees indien 
die bome geplant is in grond wat nie baie vog 
hou nie.

Grond: Goed gedreineerde, diep sanderige 
leemgrond. Dit sou ideaal wees as die grond- 
vog goed kan behou.

Kunsmis: Organiese en anorganiese kunsmis 
word benodig. Dit word sterk aanbeveel om 
goed-ontbinde mis in die grond in te werk.

Opbrengs: ’n Tien-jaar oue dadelboom lewer 
ongeveer 50 tot 60 kilogram per jaar. Die 
opbrengs neem toe soos wat die boom ouer 
word.

Oes: Dadels is reg om geoes te word sowat 
ses tot sewe jaar nadat die boom geplant is.

PRODUKSIEVEREISTES
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Maar wat ’n gemoedsrus 
dat u dit kan doen met die 
Senwes Equipment span 
altyd daar om u by te staan 

met die nodige toerusting, insette, diens 
en bystand wat u kan benodig vir ’n 
suksesvolle plantseisoen.

Senwes Equipment ontwikkel tans 
’n hele paar produkte om u as klant in 
die posisie te stel om met die nodige 
gemoedsrus en kwaliteit diens wat ons u 
bied, die komende seisoen in te gaan met 
die versekering dat alles in plek is.

SENWES WERKSWINKEL- 
INSPEKSIEPROGRAM 
Ons is tans besig met die ontwikkeling 
van ’n inspeksieprogram – ’n eerste in 
landbou. U masjien word deurgegaan 
volgens ’n 150-punt volledig getoetste 
en vooropgestelde program teen ’n baie 
redelike fooi. 

Die voordele wat ons u as klant bied, 
is gemoedsrus, deur verseker te weet u 
masjien gee u die nodige “up time” wat u 
benodig, ’n positiewe groei in u masjien se 
waarde en masjiene kan regdeur die jaar 

geïnspekteer word. ’n Volledige kwotasie 
word voorsien om al die moontlike 
probleme wat u masjien mag hê, proaktief 
op te los. Onnodige staantyd in seisoentyd 
word verhoed. U masjien word deur ’n 
John Deere gekwalifiseerde tegnikus 
deurgegaan en die inspeksie kan op u 
plaas gedoen word. Kwaliteit diens is te 
alle tye beskikbaar by u naaste Senwes 
werkswinkel.

JOHN DEERE POWERGARD 
Nog ’n eerste en nuwe produk is die John 
Deere PowerGard verlengde waarborg 
wat ons in samewerking met John Deere 
aan u bied. Die produk is ’n verlengde 
waarborg wat u saam met u masjien kan 
finansier. 

Die verlengde waarborg wat ons dan 
op die verskillende masjiene bied, is van 
1 tot 5 jaar en ook tot en met 5000 uur. 
Verskillende pakkette is teen verskillende 
pryse beskikbaar op al ons John Deere 
masjiene. 

U masjien se waarde word positief 
beïnvloed teen ’n minimale prys. U 
kan nou ’n verlengde waarborg op al 
u John Deere masjiene bekom om te 
verseker u masjien bly aan die loop met 
gewaarborgde John Deere onderdele en 
opgeleide vakmanskap.

SENWES EQUIPMENT DIENSPLAN
En dan, waarvoor almal so lank gewag 
het, die diensplan wat u saam met u 
nuwe John Deere produk kan finansier om 
te verseker dat die dienste van u nuwe 
masjien vir ’n termyn van 3 jaar of  
3 000 uur deur Senwes gedoen word. Die 
diensplan is beskikbaar vanaf ons 5000, 
6000, 7000 en 8000-reeks trekkers tot 
ons vlagskip 9000-reeks, asook op alle 
selfaangedrewe John Deere produkte wat 
u sou aankoop. 

Dit stel u in staat om u finansiële 
uitgawes beter te bestuur en moontlike 
onnodige uitgawes te beperk. 

Die plan word deur Senwes self 
bestuur en deur u naaste Senwes 
werkswinkel uitgevoer in die gerief van u 
eie plaas met alle moontlike dienskoste 
gedek.

Dit dan in kort die nuwe produkte 
wat Senwes Equipment u bied om te 
verseker dat daar na u nuwe masjiene 
omgesien word en dat die elke masjien 
ten volle benut word, met die wete dat u 
ongekende gemoedsrus sal ervaar in die 
hande van u Senwes Equipment span.

Baie sterkte vir die plantseisoen wat 
voorlê en skakel gerus u naaste Senwes 
werkswinkel of heelwerktuigbemarker om 
onnodige teleurstelling te voorkom.  

Dit is weer daardie tyd van die jaar wanneer produsente die masjiene uit die stoor trek en 
afstof vir die nuwe plantseisoen. Die bul by die horings pak en al die uitdagings en elemente 
in die gesig staar om weereens die lande voor te berei vir nog ’n jaar se plantseisoen.

 Deur Jacques Pretorius
 Senwes Equipment: Bestuurder  

Meganisasiedienste

Voorbereiding 
vir die komende seisoen





SENWES SCENARIO | LENTE 201824

JAG

Sportskiet
Sportskiet is een van die woorde in vuurwapenkringe wat baie gebruik word, en ook ’n 
baie belangrike vereiste van die Vuurwapenwet vervul.

Die status van toegewyde 
sport skut is iets wat baie van 
ons verwerf het en wat ons ’n 
handvol voordele gee rakende 

vuurwapens. Daar is die afgelope tyd ook 
baie mense wat aan sportskiet wil deel-
neem, en daarom kan ons die status en 
die sport bespreek.

Die aantal mense wat aan skiet as ’n 
sport deelneem, het dramaties gegroei oor 
die laaste 10 jaar. Een van die redes vir 
die groei in deelname is verseker Wet 60 
van 2000, wat sekere vuurwapeneie naars 
dwing om aan sportskiet deel te neem.

 Indien ons meer as een wapen van 
dieselfde kaliber wil besit, vereis die 
Wet dat ons toegewyde sportskietstatus 
verwerf, en ons eie gewere gebruik vir 
sportskiet. So ook kan die meeste van 
ons aansoek doen vir ’n semi-outomatiese 
geweerlisensie slegs as jy dit vir sport-
skiet wil gebruik. Daarby maak die Wet 
voorsiening vir slegs een handwapen vir 
selfverdediging. Indien jy ’n tweede hand-
wapen wil aanskaf, moet jy ’n toegewyde 
sportskut wees om aansoek te doen vir 
die tweede handwapen se lisensie. 

Indien jy aan sportskiet wil deelneem, 
sal jy meer ammunisie benodig en gebruik 
as die gewone geleentheidskut. Daarom 
laat die Wet jou toe om meer ammunisie 
aan te koop indien jy die toegewyde sta-
tus verwerf het, en die wapen se lisensie 
onder toegewyde status uitgereik is. Daar 
is dus ’n paar voordele daaraan verbonde 
om aan sportskiet deel te neem. Nie net 
kan jy ’n paar ekstra wapens besit nie, 
maar jy mag ook meer ammunisie aanhou.

Saam met al die voordele van sport-
skiet kom daar ook meer verantwoorde-
likhede. Om jou status as ’n toegewyde 
sportskut te behou, moet jy elke jaar aan 
’n aantal skietdae of kompetisies deel-
neem. Nie al die sportskietverenigings 
het dieselfde vereistes vir die toekenning 
van toegewyde sportskietstatus nie. 
Verskillende verenigings beoefen ook 
verskillende skietdissiplines. Daarom is dit 
belangrik om by die regte vereniging aan 
te sluit wat die dissipline aanbied waaraan 
jy graag wil deelneem. 

Die wet is nie die enigste rede hoekom 
deelname in sportskiet die laaste paar 
jaar gegroei het nie. Ons gewere en ander 
skiet toerusting se vermoë het oor die laas-
te 10 jaar met groot spronge verbeter. Dit 
het tot gevolg dat skuts nou vinniger, ver-
der en beter kan skiet. En as ons iets wil 
doen, wil ons gaan kyk of ons dit wel kan 

regkry. Aangesien skuts die geleentheid 
by skietverenigings kry om hulle toerusting 
en hulself te toets en te verbeter, het die 
aantal sportskuts die laaste 10 jaar baie 
gegroei. Indien skuts aan sportskiet wil 
deelneem, moet hulle eerstens besluit 
oor hulle belangstelling en behoeftes. 
Verenigings wat jaggeweer sportskiet 
aanbied, sal nie die handwapen sportskut 
se behoeftes bevredig nie. 

Gelukkig is daar 'n groot verskeiden-
heid van vereni gings beskikbaar waarby 
skuts kan aansluit om hul eie unieke 
behoeftes te bevredig. Die verskillende 
verenigings vervul ook verskillende rolle. 
Ja, hulle is daar sodat ons ’n veilige 
omgewing het om aan ons sport deel te 
neem, maar hulle is ook daar om oplei-
ding te verskaf. 

Indien jy ’n behoefte het om vinniger, 
verder en beter te skiet, maar jy weet nie 
waar om te begin nie, is jou naaste 
Hinterland Wapens jou eerste stop. 
Hinterland Wapens werk ook nou saam 
met die verenigings in hulle area en sal 
alle kontakbesonderhede kan verskaf van 
die vereniging wat ten opsigte van oplei-
ding jou behoeftes sal kan vervul. Indien 
jy nie vinniger en verder geskiet kry nie, 
sal Hinterland Wapens jou ook kan help 
met nuwe toerusting wat jou hopelik daar 
sal uitbring.  

 Deur Jan-Lodewyk Serfontein
 Verkoopsklerk: Hinterland Wapens, 

Kroonstad en Jagkenner
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 Deur Marlon Abrahams
 Senwes Scenario Hoofredakteur

Senwes en SGS vat hande
Senwes en SGS het ’n suksesvolle samewerkingsooreenkoms gesluit in terme waarvan 
die lewering van dienste aan klante van albei entiteite, grootliks verbeter sal word.

SGS is die wêreld se grootste veri-
fikasie-, toets- en sertifiserings-
organisasie. SGS is in 1978 
gestig en word erken as die 

organisasie met die hoogste standaarde 
van kundigheid, kwaliteit en integriteit, 
wêreldwyd. 

Met meer as 70 jaar se ondervinding 
in die landbousektor, lewer SGS ’n breë 
spektrum van onafhanklike en kwaliteit 
dienste aan sy klante.

Senwes Groep HUB, Francois Strydom, 
sê dat die samewerking deel vorm van 
die maatskappy se strewe na innoverende 
oplossings. “Hierdie inisiatief stel Senwes 
in staat om die beste advies en oplos sings 
aan sy klante te bied met betrekking tot 
onafhanklike agronomiese adviesdienste.”

Cobus Burger, Besigheidsbestuurder: 
SGS - Presisieboerderydienste voeg by: 
“Ons is opgewonde om ’n vennootskap te 
sluit met een van die land se voorste land-

boubesighede en terselfdertyd ’n diens te 
lewer wat potensieel kan lei tot verhoogde 
volhoubaarheid van jou oesproduksie. 
Senwes het nuwe grond gebreek op baie 
tegnologiese landbougebiede en dit maak 
goeie besigheidsin vir SGS en Senwes om 
hande te vat.”

Senwes klante sal, deur hierdie vennoot-
skap, voordeel trek uit spesialiteitsdienste 
soos:
 Oesinspeksies
 Blaarvoedingaanbevelings 
 Grondprofielinspeksies
 Interpretasie van analitiese resultate 
 Bestuur van grondvrugbaarheids- en 

kunsmisaanbevelings
 Veranderlike kunsmis- en plantdigt-

heidskaarte, voorberei op die basis van 
voorafopgestelde grond- en opbrengs-
doelwitte

 Voedingstofindeks satelliet- en hom-
meltuigbeelde wat die samestelling van 
voedingstof-indekskaarte fasiliteer 

 Grondtipe- en/of grondchemiese kaarte 
vir doeleindes van statistiese analise.

Senwes sal op sy beurt die klant in staat 
stel om toegang te verkry tot en gebruik te 
maak van:
 ’n Presisietoepassing - ’n webgebaseer-

de dataplatform wat toegang verleen tot 
alle inligting op die plaas; virtuele kon-
sultasie en ’n produksiekalender. Die 
“Track me” eienskap sal die Senwes 
klant in staat stel om data per geogra-
fiese verwysingspunt te bekom en 
navraag daaroor te doen

 Grondklassifikasie en risikobestuur
 Grond-, blaar- en wateranalise
 Evaluering van ekonomiese lewensvat-

baarheid van landbougrond
 Natuurlik gekoppel met toepaslike 

krediet- en ander oplossings volgens 
die behoefte van die klant.  

Vir meer inligting of versoeke om 
onderhoude, kontak:
Etienne Nel: 083 298 1553
Ian Bothma (SGS NviroCrop 
Gebiedsbestuurder) Ian.Bothma@
sgs.com of Cell: 082 904 4110

WEN EN KOM FEES SAAM BY AARDKLOP!
Dis weer tyd vir Suid-Afrika se gewildste kunstefees. Jip, dis tyd vir Aardklop 
en Senwes is weer trots om ’n borg en mediavennoot van Aardklop te wees. 
Jy kan ook kaartjies wen na van die opvoerings by die fees deur Senwes 
se Facebookblad te besoek en daar vir die kompetisie in te skryf. Moet dit nie 

misloop nie! Aardklop 2-7 Oktober - kaartjies beskikbaar by Ticketpro!
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Beplanning 
vir die komende seisoen
Die reënvalverspreiding het die afgelope seisoen groot uitdagings aan produs ente gestel. 
Die gevolg was dat verskeie gewasse laat geplant is. Dit het die kwaliteit en afdroging van 
gewasse grootliks beïnvloed.

 Deur Petrus van Staden  
en Ian Bothma

HOU DIE VOLGENDE IN GEDAGTE MET 
U SEISOENBEPLANNING:
 Sodra al die oeste ingesamel is, kan 

produsente die afgelope seisoen 
ontleed in terme van dit wat verlede 
jaar beplan is en wat nou gerealiseer 
het. Gebruik opbrengsdata en 
evalueer dit saam met grondfisiese en 
-chemiese data om onder andere die 
volgende te ontleed:
• Finansiële verlies as gevolg van  
 grondpotensiaal of voedingstatus.  
 Grondpotensiaal en grondontleding  
 is baie belangrike besluitnemings - 
 hulpmiddels om die bemesting   
 volgens grondpotensiaal vir die  
 komende seisoen te bepaal.
• Die kultivarpakket wat u kies.   
 Beplan vir die langtermyn gemiddeld  
 in ŉ semi-ariede gebied.
• Plantpopulasie en rywydtes.
• Plantdatum op grond van die  
 historiese data vir elke land.
• Herevalueer die bewerkingstelsel en  
 volg praktyke wat grondvog bewaar.  

 ’n Opbrengsverskil van byvoorbeeld  
 500 kg/ha kan teen heersende  
 prysvlakke ’n groot invloed op wins-  
 gewendheid hê.

 Hou die bekalkingsprogram (derde 
van die lande elke jaar) in stand om 
seker te maak dat die persentasie 
suurversadiging nie die opbrengs 
nadelig beïnvloed nie.

 Neem grondmonsters so spoedig 
moontlik na stroop om ’n bottelnek by 
die laboratoriums te voorkom.

 Waar baie goeie opbrengste behaal is, 
doen “spot check”-ontledings wat kan 
help met kunsmisaanbevelings.

 Dis belangrik om potensiële verliese in 
die hele produksieproses te identifiseer 
om winste te verhoog.

 Tyd is ’n baie belangrike faktor en 
daarom moet die produksieproses 
glad verloop. Kontak kundiges om te 
sien waar presisietoerusting van hulp 
kan wees. Maak seker u het die regte 
keuse van trekkers en implemente om 

elke aksie effektief en doeltreffend te 
kan uitvoer. Voorsien buigbaarheid in 
u stelsel.

 Indien strategiese besluite geneem 
word ten opsigte van alternatiewe 
gewasse, doen deeglike navorsing en 
implementeer dit stapsgewys.

 Dit is raadsaam om finansiële begro-
tings, wat oor die somer produksie-
seisoen (September – Augustus) 
strek, nou aan te pas namate groter 
sekerheid verkry word met betrekking 
tot opbrengs en prys. Deur dit 
te doen, kan tydige reëlings met 
krediteure onderhandel word, indien 
nodig. Potensiële surplusse en die 
aanwending daarvan kan ook met 
groter akkuraatheid bepaal en beplan 
word.  

Vir enige navrae oor presisie-
ontledings, kontak gerus vir:
Ian Bothma (SGS NviroCrop 
Streeks bestuurder): 082 904 4110 
of e-pos ian.bothma@sgs.com) 
Petrus van Staden (Senwes Senior 
Agronoom): 076 219 3778 of e-pos 
petrus.vanstaden@senwes.co.za.
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Die innoverende tegnologie en opbrengspotensiaal wat deel uitmaak van DEKALB®-genetika, verseker dat produsente kan uitsien 

na ’n mielie-oes om op trots te wees. Omdat ons kliënte vir ons belangrik is, word hierdie tegnologie en navorsing gerugsteun deur 

kundige advies en professionele diens om sodoende ons produsente se volle potensiaal te ontsluit.  

PLANT JOU SUKSES

Kontak ons   op: 011 790-8200 of
customercare.sa@monsanto.com
Monsanto en DEKALB® is geregistreerde handelsmerke van Monsanto Technology LLC.
Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.

DEKALB SAwww.dekalb.co.za @DEKALB_SA
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ZZ2 is een van die grootste 
avokado produsente in Suid-
Afrika. Hul gevestigde handels-
merk vir avokado is “Afrikado”, 

wat kwaliteit, gelykheid, etiese praktyke, 
ontwikkeling en klantewaarde versinne-
beeld. 

Afrikado-produksie vind plaas vanaf 
Januarie tot Desember en 150 000 bome 
word jaarliks geproduseer. “Ons doelwit 
met Afrikado is om ’n gesonder opsie te 
voorsien vir die besige individu wat nie 
baie tyd het om maaltye voor te berei nie,” 

sê Tommie van Zyl, HUB van ZZ2.
Daar is baie avokadovariëteite, maar 

slegs ’n paar word in Suid-Afrika geprodu-
seer, naamlik die Fuerte, Hass, Pinkerton, 
Lamb Hass, Reed, Maluma Hass, Ryan 
en Carmen variëteite. Die Hass variëteit is 
baie gewild oor grense heen en is be kend 
vir sy bleek-groen vlees en romerige 
tekstuur, ovaal vorm, klein tot medium 
grootte en heerlike smaak! 

Jy hoef jouself ook nie meer raak te 
sny wanneer jy ’n avokado oopsny nie, 
omdat die pitlose avokado in die plaaslike 
mark bekendgestel is. Dit is oorspronk-
lik in Spanje geproduseer, maar maak 
stadigaan sy merk. Die klein avokado is 
5-8 cm in lengte en 1,25 cm in deursnee. 

In Suid-Afrika is dit by een van die groot 
supermarkte beskikbaar en is ’n bietjie 
duurder as die gewone avokado. 

Avokado’s is goeie besigheid en 
word uitgevoer na Europa, Asië en die 
Verenigde Koninkryk. Die prys van avoka-
do’s wissel, afhangend van die waar jy dit 
koop. ’n Avokado wat jy iewers langs die 
pad koop sal goedkoper wees as een wat 
in ’n winkel gekoop is, omdat die een wat 
in ’n winkel gekoop is, verskeie kwaliteit-
toetse en -prosesse deurloop voordat dit 
die eindverbruiker bereik.

Dit is ’n mite dat avokado’s ’n mens 
laat gewig optel. Volgens die Suid-Afri-
kaanse Avokado Produsente Organisasie, 
kan avokado's deel van ’n suksesvolle 

LANDBOUKUNDIG

 Deur Mbali Skosana
 Senwes Gegradueerde

Gebore om uit te staan…
Avokado
’n Avokado is beslis nie gemaak om in te pas nie! Mense vra dikwels of dit ’n groente-
soort is, maar dit is ’n vrug wat vir ontbyt, middagete of aandete genuttig kan word. Dit 
word hoofsaaklik in die subtropiese streke van Limpopo en Mpumalanga in Suid-Afrika 
geproduseer, maar word wêreldwyd geniet.
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gewigbestuursprogram wees omdat die 
olie-inhoud daarvan voorkom dat jy ooreet 
- jy raak gouer versadig en die olie-in-
houd in ’n avokado verlaag die behoefte 
om aan ongesonde kosse te peusel. 
Avokado’s het ook verskeie vitamines en 
is ryk aan vesel.
Tyd vir ’n vinnige ete? ’n Avokado sal 

jou behoefte gou bevredig aangesien dit 
ge bruik kan word as ’n toebroodjievulsel, 
deel van ’n slaai of dit kan alleen geëet 
word met sout en peper na smaak. 

HET JY GEWEET?
 Daar is tans sowat 16 500 hektaar 

avokadoplantasies in Suid-Afrika, 
waarvan baie in Limpopo is.

 Alle avokadokultivars wat kommer-
sieel verbou word in Suid-Afrika, 
is sensitief vir waterstres. Goed 
verspreide reënval van meer as  
1 000 mm per jaar is wenslik.

 Avokado’s kan baie groot word en 
die wêreldrekord is tans 2,37kg! 

 Die avokado is ’n vrug van 
die avokadoboom met ’n hoë 
vetinhoud en die wetenskaplike 
naam is Persea Americana. Die 
vrug kom algemeen voor in Mexico 
en Sentraal-Amerika.

 Die avokado het ’n gladde en 
romerige tekstuur en is ryk aan 
mono-onversadigde vet. 

 Daar is meer as 500 verskillende 
avokadovariëteite, met die Hass-
tipe wat die wêreldgunsteling is. 

 Avokado’s sal nie ryp word terwyl 
hulle aan die boom hang nie; dit 
bly hard terwyl dit aan die boom 
hang en word eers sag en eetbaar 
na dit gepluk is.

 Om te voorkom dat ’n gesnyde 
avokado verbruin, moet die 
oppervlak van doopsouse, soppe, 
salsa soos guacamole met 
kleefplastiek toegemaak word - 
druk dit tot by die oppervlak van 
die dis om alle lug te verwyder.

Kyk die Nasie in Gesprek-episode 
oor avokado’s deur die volgende 
skakel te volg: http://senwes.co/avos
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Lichtenburg
Saailand, Mieliewêreld en Senweswêreld

Lichtenburg of Liggies is volgens bekende inwoner Della Retief ’n “Oase in die 
Noordweste… ’n lig in die mieliegeweste....” Dit som die gebied op in die eerste paragraaf 
van die gedig in die boek Lichtenburg is hul Saailand.

DIE ONTSTAAN VAN LICHTENBURG

Lichtenburg is 145 jaar gelede 
op 25 Julie 1873 gepro klameer 
en Hendrik Adriaan Greeff, die 
stigter, het dit vernoem na die 

plekkie naby Durbanville waar hy gebore 
is. Tydens die proklamasie is genoem dat 
dit soos ’n lig in die Westelike Transvaal 
en die toekoms sal wees! En vandag is dit 
steeds so.

DIE SENWES EQUIPMENT TAK
Lichtenburg is natuurlik mieliewêreld en 
takbestuurder André Gouws vertel dat 
katoen ook in die geweste sy kop uit-
steek. Die tak se deure het amptelik in 
2004 geopen en staan steeds sterk na 
14 jaar in die gebied. Die tak is sentraal 
geleë by Thabo Mbekistraat 131, wat eers 
Buitenstraat geheet het. Gouws vertel dat 
Senwes die John Deere-agentskap des-
tyds bekom het nadat die Ferreira Broers, 

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario redakteur

Andrag en NWK eers die agentskap 
gehad het.

BESTUURDER EN PERSONEEL
Die bestuurder, André Gouws, kén die 
bedryf en is sedert 1980 ’n bemarker. In 
die laat 1990’s was hy reeds ‘n paar jaar 
by Senwes in Vereeniging werksaam en 
sedert 2011 het hy by Senwes Equipment 
in Lichtenburg aangesluit, waar hy in 2016 
tot takbestuurder bevor der is. Hier speel 
al 31 werknemers ’n integrale rol - van die 
takbestuurder tot sy afdelings hoofde Estie 
Eksteen (administra tiewe hoof), Warren 
Waldron (onderdelebestuurder), Bennie 
Nel (werkswinkelbe stuurder) asook Jannie 
Vergottini (bemarker) en Monique Waldron 
(administrasie en veiligheid), asook al die 
klerke, tegnici, vakleerlinge, drywers en 
algemene werkers.

ERVARE PERSONEEL EN DIENS
Drie personeellede, Estie Eksteen (admini-
stratiewe hoof), Sarie Grobler (ontvangs-
dame) en Abel Rampau (algemene wer ker) 
spog met 14 jaar diens, terwyl drie ander, 

Paulina Setiro (algemene werker), Warren 
Waldron (onderdelebestuurder) en David 
Oliphant (algemene werker) met ‘n dekade 
diens spog.

LICHTENBURG LANDBOUFEITE
Uit ’n landbouperspektief word die Lichten-
burgse Landbougenootskap in 1917 gestig 
en teen 1920 word ’n eg deur die meeste 
produsente gebruik met planters wat in 
1923 hier aankom. Dit is gevolg deur die 
Vroue Landbou-unietak in 1926 en twee 
jaar later die Lichtenburg Boerevereniging. 
Voor die Tweede Wêreldoorlog het pro-
dusente baie grond vir weiding aan osse 
geoormerk en eers na die oorlog het hulle 
meer mielies begin plant. Daardie tyd was 
John Deere, McCormick, Massey Ferguson 
en Case reeds gewilde trekkers wat op 
kragparaffien geloop het.

’N BURG MET KLOMP FONTEINE
Baie plaasname bevat die woord fon-
tein. Die eerste ses plase hier se name 
bevat die woord fontein - Grootfontein, 
Elandsfontein, Rietfontein, Vlakfontein, 
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Wolwefontein asook Leeufontein.

LEEU VAN DIE WES-TRANSVAAL
’n Fokus op Lichtenburg sal nie volledig 
wees sonder, “De La Rey, De La Rey, sal 
jy die boere kom lei” nie. So sing Bok van 
Blerk oftewel Louis Pepler, van hierdie 
groot ikoon. Jacobus Hercules (Koos) de 
la Rey is een van die die grootste uitvoer-
produkte van die gebied. ’n Standbeeld 
van hom en sy perd is in die tuine voor 
die Lichtenburg museum. Vir die geskied-
kundige avonturier is selfs sy graf en 
huis trekpleisters. Plaaslikes vertel hoe 
leerlinge soms brood van die plaaslike 
bakkery onder die beeld geëet het.

Ander bekende Lichtenburgers is voor-
malige LP, dr. Ferdie Hartzenberg, wat 
steeds daar woon. Springbokrugbyspelers 
het die dorp in oorvloed. Indien jy by die 
skole en klubs ‘n draai maak, pryk daar 
name soos onder andere dié van Apie 
van der Hoff, Paul Visser, Daan Retief, 
Basie Viviers, Dick Putter, Paul Du Rand, 
Wynand Claassen asook Geo Cronje, 
Jacques Cronje en Richard Bands, 
wat onder andere al vir die Groen en 
Goud uitgedraf het en koppelinge met 
die dorpie het. Die oud skyfwerpatleet, 
Fanie du Plessis, wat ’n tweemalige 
Statebondkampioen was en dan die hoog-
springmeisie, Hestrie Storbeck Cloete, wat 
met twee wêreldtitels en twee Olimpiese 
silwermedaljes spog.

’N PAAR UNIEKHEDE
Ds Johan van Zyl van die NG Klipkerk 
vertel dat die kerk reeds in 1889 gebou 
is. ’n Paar ander raakvatfeite is dat die 
rugbyklub in 1902 gestig is, in 1904 die 
gholfklub, in 1907 kom die eerste motor 
op die dorp aan en die eerste trein vier 

jaar later in 1911. Die gebied is ook 
be kend vir sy fietsryers en rolbalklub.

DIAMANT EN SEMENT
Die gebied is ook baie bekend vir sy 
diamante en die eerste diamant van drie 
karaat is in 1926 op die plaas Elandsputte 
gevind. En het julle geweet? Die grooste 
diamantstormloop het in 1927 daar plaas-
gevind toe 25 000 delwers hulle kleims 
wou afsteek. Interessant is dat selfs die 
eerste koerante die naam Lichtenburg 
News en Digger’s Voice geheet het. 
Sement is ook ‘n groot deel van die ge bied 
se ekonomie met Afri-Sam, Lafarge, PPC 
en Sephaku hier gevestig.

OMGEWINGSWONDERS
Met die Thaise grotreddingspoging 
was duikers weer in die kollig. So het 
Lichtenburg ook ’n gunsteling duikplek 
genaamd Wondergat, ’n eeue-oue sink-
gat van 25 meter diep, wat een van die 
diepste duikgate in die binneland is. 
Die Molopo-Oog sowat 32 km uit op die 
Zeerust pad, is ook ’n bekende landmerk 
in die omgewing sowel as die wild- en 
teelreservaat van die Nasionale Dieretuin 
van Suid-Afrika, waar verskeie in- en uit-
heemse wilde diere gehuisves word.

Lichtenburg het ook die enigste bran-
dende vlei van sy soort in Suid-Afrika. Die 
vleigrond bevat drie soorte veen en die 
brandende vlei ontstaan as gevolg van ’n 
onderaardse gas wat aan die brand slaan. 
Die vlei is opgevul en staan vandag as die 
Eeufeesdam en Dauth-Roodedam bekend.

Nou weet ons meer van hierdie 
landboureus in Noordwes. Lank lewe 
Lichtenburg! 

’n Groot dank aan almal wat inligting verskaf 
het, spesifiek Della Retief.

Die Senwes Equipmenttak is sedert 2004 
ook deel van die dorp.

Die rusplek van 
Generaal de la Rey.

Die NG Klipkerk

Benewens landbou is Lichtenburg  
bekend vir sy sementfabrieke.
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LICHTENBURG: PERSONEEL

ANDRÉ GOUWS
Senwes Equipment Takbestuurder

 083 283 2463 • 018 632 1106
   lichtenburg.takbestuurder@senwes.co.za

BENNIE NEL
Senwes Equipment Werkswinkelbestuurder

 082 888 1084 • 018 632 1106
  lichtenburg.werkswinkel@senwes.co.za

WARREN WALDRON
Senwes Equipment Onderdelebestuurder

 084 5480 040 • 018 632 1106
  lichtenburg.onderdele01@senwes.co.za

JANNIE VERGOTTINI
Heelwerktuigbemarker

 079 739 7406
  jannie.vergottini@senwes.co.za

MARIETJIE GROBLER
Landboubesigheidsbestuurder

 083 453 0428
  marietjie.grobler@hinterland.co.za

ESTIE EKSTEEN
Senwes Equipment Hoof Administrasie

 018 632 1106
  lichtenburg.takadmin@senwes.co.za

WILLIE LOUW
Senior Makelaar

 018 633 1213 
 076 791 7177
Bate- en oesversekering, meestal agri-be-
sigheid,
Makelaar: Lichtenburg- en Koster-tak.

CERTISURE: LICHTENBURG
CertiSure is vir jare reeds ‘n bekende naam onder klante van 
Lichtenburg en omliggende areas. Van die begindae as NWK 
Versekering, later as Univision en vandag as CertiSure, is ons 
toegewyd om ons klante met gehalte diens en versekeringspro-
dukte te bedien. Ons is en bly die leier in die bedryf wat fokus 
op bateversekering, finansiële beplanning, oesversekering, 
begrafnis polisse, mediesefondse en reisversekering.

SENWES EQUIPMENTTAK: LICHTENBURG
Waar: Die Senwes Equipmenttak in Lichtenburg se deure 

het amptelik in 2004 geopen en staan na 14 jaar sterk in 
die gebied. Die tak is geleë by Thabo Mbekistraat 131, 
wat eers Buitenstraat geheet het.

Kontaknommer: 018 632 1106

BIEBIES SMITH
Finansiële Adviseur

 018 633 1476
 083 230 6540
Lewens-  en oesversekering.

MATHILDA VAN DER WALT
Makelaar

 018 633 1199
 084 556 4505
Bateversekering, fokus op kommersiële 
versekering.

RITA ASPELING
Makelaar

 018 633 1214
Mediese fondse, begrafnispolisse en 
reisversekering.

TANYA JOUBERT
Makelaar

 018 633 1197 
 079 322 1248
Korttermynversekering en fokus op 
persoonlike lyne polisse.
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Simon moes sedertdien baie 
probleme afweer, maar dit 
skep die agtergrond vir ’n storie 
van triomf oor swaarkry en die 

beloning vir volharding. Sy verhouding 
met Senwes oor die afgelope vyf jaar het 
hom gehelp om nuwe grond te breek en 
sy boerdery ver bo sy verwagting uit te 
brei. 

Wanneer mens op sy plaas aan die 
buitewyke van Randfontein in Gauteng 
rondstap, is dit soos om deur ’n museum 
te loop. Aan die een kant van die werf lê 
baie van sy ou, gebreekte boerderytoe-
rusting. Tefo deel staaltjies met ons oor 
hoe die een of ander van die boerderytoe-
rusting hom in die steek gelaat het op die 
mees ongeleë tye oor die jare. Die finan-
siële hulp van hy van Senwes ontvang 
het, het Tefo in staat gestel om beter, 
meer gevorderde toerusting te koop en 
hy het dus meer effektief en presies kon 

boer. Tefo straal van trots wanneer hy 
Scenario wys wat “sy beste kopie tot 
dusver” is. ’n Voorhaker en leunwa wat 
hy na sy laaste suksesvolle oes gekoop 
het. “Die een is my baba!” sê hy van die 
groot masjien. “Dis een kopie wat my lewe 
soveel makliker gemaak het. Wanneer 
jy begin boer, skiet jy in die donker en 
jy doen ’n klomp swak aankope. Hierdie 
keer het ek goed gedoen.” 

Senwes Scenario het Tefo tydens oes-
tyd besoek. Hy gee dankbaar erkenning 
aan Senwes se bydrae tot die sukses 
van sy oes. “Dis ’n hoë-risiko bedryf. Jy 
waag alles ten einde dit te laat gebeur. 
Senwes het ’n groot belegging gemaak 
deur my te ondersteun deur elke uitdag-
ing om seker te maak dat ons almal op 
die ou einde wen.” Tefo se besigheid het 
eksponensieel uitgebrei oor die afgelope 
vyf jaar en lyk of dit selfs meer sal uitbrei. 
“Ek is op die punt waar ek groot sukses 
gaan behaal. Ek diversifiseer en het reeds 
pluimvee tot my besigheid toegevoeg. 
Daardie gedeelte groei ook vinnig.” Hy 
erken dat hy steeds daagliks uitdagings in 

die gesig staar, maar Tefo is optimisties 
oor sy toekoms in vennootskap met 
Senwes. 

Sy advies aan jong, ontwikkelende 
boere is om klein te begin en geleidelik uit 
te brei en hy moedig hulle aan om raad 
te vra. “Senwes het landboukundiges wat 
gereed is om te help en boere van raad te 
bedien sodat hulle kan groei. Jong boere 
moet voordeel trek hieruit.” 

’n Uitstekende storie  
om te vertel

Simon Tefo
PRODUSENTFOKUS

Senwes se verhouding met produsent Simon Tefo strek oor ’n periode van vyf jaar. Die 
gekwalifiseerde siviele ingenieur het sy kantoorwerk in 2012 opgegee vir die oop veld, toe 
hy finaal die besluit geneem het om sy passie na te jaag en ’n voltydse kommersiële pro-
dusent te word. ’n Besluit wat hy al sedert 2009 oorweeg.

Produsent 
Simon Tefo het 
ingenieurswese 
in 2012 vaarwel 
toegeroep en 
het nog nie 
teruggekyk nie.

Volgens Simon 
is die sleutel tot 
‘n suksesvolle 
boerdery om die 
regte toerusting 
te bekom.

 Deur Kefiloe Manthata
 Senwes Kommunikasie Gegradueerde
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PRODUSENTFOKUS

 Deur Kefiloe Manthata
 Senwes Kommunikasie Gegradueerde

Afronding van 
aspirant produsente
Senwes klant Dirk de Beer is daartoe verbind om ’n verskil in die lewens van jong 
landboustudente te maak. Hy bied praktiese opleiding en mentorskap op sy plaas, Dirlyn 
Boerdery, net buite Bloemhof in die Vrystaat.

Dirk sê dat sy motivering om 
hierdie jong studente te help, 
afkomstig is van sy liefde vir 
die grond en sy begeerte om 

dit te bewaar. “Jy kan nie van iemand wat 
nie ’n verhouding met die grond het, ver-
wag om goeie besluite daaroor te neem 
nie. Dit is wat ons hierdie studente leer. 

“Ons wys hulle hoe om die grond te 
bewerk, hoe om dit te behandel, hoe om 
dit te voed, sodat dit hulle weer kan voed. 
Ons verskaf ’n realistiese en praktiese 
idee van wat dit werklik verg om ’n plaas 
te bestuur.” 

De Beer glo dat die geheim vir die 
groei van die landboubedryf in Suid-
Afrika, geleë is in belegging in jong 
mense. Ons moet seker maak dat hulle 

die nodige teoretiese kennis opdoen en 
dat hulle die instinkte wat nodig is ontwik-
kel - dit is van die uiterste belang vir die 
behaling van boerderysukses. 

De Beer mentor drie studente hierdie 
jaar. Lenah Gaonewe, Mohau Sekhele 
en Khuzelemvelo Nyokana. Gaunewe, 
wat oor ’n Nasionale Diploma in 
Landbou  besproeiing beskik, is nou die 
koördineerder van die leerlingskap op 
die plaas, terwyl sy besig is om ’n B.Tech 
graad in Oesproduksie te voltooi. 

Sy is innig dankbaar vir die geleent-
heid wat De Beer aan haar bied deur 
hierdie leerlingskap. “Alles is so anders as 
in die klaskamer. ’n Mens het geen benul 
van dit wat jy op skool leer totdat jy dit 
prakties toepas nie. Wat mnr Dirk vir ons 
doen is van onmeetbare waarde. Ons kan 
nooit genoeg dankie sê nie.” 

Haar dankbaarheid word deur beide 
Nyokana en Sekhele gedeel, wat ook nie 

uitgepraat kan raak oor die verandering in 
perspektief wanneer ’n mens van die klas-
kamer na die plaas verskuif nie. Sekhele 
is van Virginia in die Vrystaat. Hy is ’n 
tweedejaar Landboubestuurstudent by die 
Sentrale Universiteit van Tegnologie (CUT) 
in Bloemfontein. Hy vertel hoe moeilik dit 
vir studente is om die regte plaas te vind 
vir hul praktiese opleiding. “Ek het regtig 
gesukkel. Ek het so baie oproepe gemaak 
en moes vêr ry vir hierdie geleentheid. Dit 
is waarom ek vasberade is om ’n sukses 
daarvan te maak.”

Senwes Bestuurder: Ontwikkelende 
produsente, Julias Ramohlabi, werk saam 
met De Beer en leer die studente die 
finansiële aspekte met betrekking tot die 
bestuur van ’n plaas. Hy bied klasse op 
die plaas aan, waar hy hulle leer van kon-
tantvloei en begrotings om seker te maak 
hulle verstaan hoe om die besigheids-
aspek te bestuur. 

Julias Ramohlabi, Senwes Bestuurder: Ontwikkelende 
Produsente, besoek gereeld Dirlyn Boerdery om studente 
meer te leer rakende die finansiële aspekte van boer.

Dirk de Beer en die drie studente wat hy mentor vanjaar. Van link na 
regs is Khuzelemvelo Nyokana, Dirk De Beer, Mohau Sekhele en Lenah 
Gaonewe.
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 Deur Senwes Scenario Joernaliste Die alles-in-een-saadverskaffer

K2 Saad fokus daarop om produsente by te staan met hul keuse van gewasse ten  
einde ekonomies en volhoubaar te kan produseer.

Die sonneblomreeks sluit onder meer konvensionele kultivars asook basters met 
beproefde tegnologie in. 

Vir volhoubare produksie bied K2 Saad dus ‘n volledige sonneblompakket wat 
nasionaal verkrygbaar is. 

Kontak gerus jou naaste K2-verteenwoordiger vir meer inligting. 

Sonneblompakkette vir ekonomiese en volhoubare produksie

Innoverend

Kwaliteit
Genetika

Posbus 159, Oudtshoorn, 6620, Suid-Afrika • Tel: 044 203 9800 • Tel: 018 293 1233 • Tel: 010 140 0839 • Tel: 012 252 6849 • www.saadbemarking.co.za

Verdien gratis  AgriBonus-punte eksklusief verkrygbaar vanaf K2 Saad. KKSB is 'n vennoot van Agribonus. Tel: 012 843 5660.

Senwes sê dankie met 
wenakkerbraai

Vanaf Julie 2018 besoek Senwes talle produsente met die 
eenvoudige boodskap om net dankie te sê.

Sleutelrekeningbestuurders, heel-
werktuigbemarkers, graanver-
krygers, areabestuurders, tak-
bestuurders en ondersteunings-

personeel van Senwes sal ‘n bietjie tyd 
afstaan om vir ons klante oor die volgende 
paar weke dankie te sê in die vorm van ’n 
wenakkerbraai op hul plase.

Senwes Groep HUB, Francois Strydom, 
se boodskap is: “As landbouer is u krities 

belangrik vir Suid-Afrika se voedselseker-
heid en stabiliteit op die platteland. Om 
hierdie rede bly Senwes se strategie een-
voudig: om u as klant op ’n volhoubare 
basis te ondersteun, sodat u besigheid 
kan vooruitgaan. 

Senwes onderneem om altyd te strewe 
na oplossinggedrewe besigheid sodat u 
besigheid maksimum voordeel kan trek 
en internasionaal kompeterend sal bly. Ek 
wil jou graag bedank vir jou vennootskap, 
volgehoue besigheid en ondersteuning 
aan die Senwes groep. Weereens baie 

dankie vir jou ondersteu ning en bydrae 
tot voedselsekerheid, dit word opreg 
waardeer. Bedank asseblief ook al jou 
werknemers vir hulle bydrae tot die 
vooruitgang van Senwes, maar ook ons 
land deur hulle insette.”

Hier is ’n paar foto’s waar Senwes ’n 
wenakkerbraai op verskeie produsente se 
plase gehou het. So sê Senwes dankie. 

Nog foto’s van die onderskeie 
wenakkerbraaie: www.senwes.
co.za/wenakkerbraai

Wenakkerbraai by Willie en Frik  
Lemmer naby Hartbeesfontein.

Wenakkerbraai by Johan de Bruyn 
naby Hoopstad, Bloemhof-pad.

Wenakkerbraai by Stompie Olivier  
net buite Ventersdorp.

Wenakkerbraai by Willie  
Stols naby Bothaville.

Wenakkerbraai by Kobus van Wyk, 
in die Viljoenskroon-distrik.

Wenakkerbraai by Ferdie Klopper 
naby Attie Silo, Kroonstad-distrik.
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Die alles-in-een-saadverskaffer

K2 Saad fokus daarop om produsente by te staan met hul keuse van gewasse ten  
einde ekonomies en volhoubaar te kan produseer.
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beproefde tegnologie in. 
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Kontak gerus jou naaste K2-verteenwoordiger vir meer inligting. 
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Innoverend

Kwaliteit
Genetika
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Senwes 
sê dankie met 
wenakkerbraai

Wenakkerbraai by Thabo van Zyl
naby Wesselsbron. 

Wenakkerbraai by Pierre en Eric 
Kruger in die Ottosdal-distrik.

Wenakkerbraai by Louw en Buks 
Engelbrecht naby Rooiwal silo.

Wenakkerbraai by Riaan Taljaard
naby Hoopstad.  

Wenakkerbraai by Uys van Heerden 
naby Odendaalsrus.

Wenakkerbraai by Andries Foulds  
naby Wesselsbron in die Vrystaat.

Wenakkerbraai by Willem en Gert 
Stols in die Bothaville-distrik.

Wenakkerbraai by Johan Meyer naby 
Werda silo, Hartbeesfontein-distrik.



Werksdiepte van 7 - 20 cm, hidrolies aangepas

Simetriese skottelrangskikking om waardsesy  
beweging  werk te tee 
Meng organiese materiaal eweredig in die grond 

vir vinnige organiese materiaalontbinding

BLOU BETEKEN
Effektiwiteit en produktiwiteit

EMKENL  se Rubin skottel12- eg is die ideale hulpmiddel 
om groot hoeveelhede plantmateriaal doeltreffend in 
die   grond te werk. Die Rubin 12 is ontwerp met ‘n 
aggressiewe invalshoek wat bewerking in moeilike 
omstandighede   vergemaklik. Die hidr eoli se beheerde 
rollers heerbe  die diepte van die werktuig 

 
 

  saadbedferm uitsteekende 'n verseker
 en 

 Nader jou naaste LEMKEN  Handelaar om meer uit te 
vind oor ons  produkte  reeks wye LEMKEN

Karel Minnik, D irekteur, 082 412 2577; 
k.munnik@lemken.com
Blackie Swart, A reaverkoopsbestuurder,   
082 404 9651; b.swart@lemken.com

Individueel gemonteerde 736 mm 
skottels met oorlaai beskerming

RUBIN 12 SWAERDIENS 
KOMPAKTE SKOTTELEG
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Die alles-in-een-saadverskaffer

Opbrengs van ‘n mieliekultivar is baie belangrik vir ‘n mielieprodusent, maar om die 
regte mieliekultivar vir die produsent se omgewing te bepaal, met die eienskappe om 
ander risikos tot die minimum te beperk is ook belangrik.

K2 Saad is dus daarop gefokus om ‘n pakket aan boere te voorsien wat voldoen aan 
alle aspekte om sodoende die risiko van mielieboerdery tot die minimum te beperk. 

K2 Saad bied ‘n verskeidenheid geel- en witmielie basterpakkette. Die groeiklasse wat 
wissel tussen ultra-vroeg to medium-laat kan bydra tot die verspreiding van risikos.

Kontak gerus jou naaste K2-verteenwoordiger vir meer inligting. 

Mieliepakkette vir effektiewe risikobestuur

Innoverend

Kwaliteit
Genetika

Posbus 159, Oudtshoorn, 6620, Suid-Afrika • Tel: 044 203 9800 • Tel: 018 293 1233 • Tel: 010 140 0839 • Tel: 012 252 6849 • www.saadbemarking.co.za

Verdien gratis  AgriBonus-punte eksklusief verkrygbaar vanaf K2 Saad. KKSB is 'n vennoot van Agribonus. Tel: 012 843 5660.

Suidelike-Afrika is die tweede 
streek in die wêreld wat deur ’n 
uitmergelende watertekort gekon-
fronteer word. Daarbenewens 

word Suid-Afrika as ’n semi-woestynstreek 
geklassifiseer. Toekomsvoorspellings vir 
Suid-Afrika sluit in meer wisselvallige weer-
patrone en reënval wat meer ongereeld en 
intens sal voorkom. 

Daar word voorspel dat Suid-Afrika 
teen 2025 fisiese watertekorte sal 
ondervind, en in sekere gevalle selfs ’n 
gebrek aan water, wat groot druk op land-
bou sal plaas om meer effektief te word.

Slegs 12% van Suid-Afrika is geskik vir 
die oesproduksie wat net op reënval staat-
maak vir water, en produktiwiteit is afhank-
lik van reënval. Besproeiing benodig sowat 
63% van die totale waterverbruik in Suid-
Afrika en 1,1% van Suid-Afrika se totale 
grondoppervlakte is onder besproeiing. 

Landboubesigheid is ’n uitdagende 
besigheid en word meestal as nie-vol-
houbaar geag in sover dit die bewaring 
van natuurlike hulpbronne aangaan. Meer 
waterwys, innoverende denke is nodig in 
landbou om water meer effektief te ge bruik 
en te bestuur, om die volhoubaarheid 
daarvan te bevorder en om te verseker dat 
landbou oorleef en voorspoedig is tot in 
die 21ste eeu. Die toepassing van water-
besparings- en aanvraagbestuurspraktyke, 
ten opsigte van beide besproeiingsoespro-

duksie en oesproduksie wat op reënwater 
aangewese is, sal verseker dat die land-
bousektor ’n be duidende positiewe effek 
op die beskikbaarheid van water vir ander 
sektore het. 

Daar is verskeie aksies wat geneem kan 
word in die landbousektor, wat die aanbod 
kan verhoog en die vraag kan verlaag. 

Ten einde watervoorsiening te verhoog, 
kan die volgende landboupraktyke toege-
pas word:
 Verwyder alle uitheemse indringerplan-

te en vervang met inheemse, waterslim 
plante, veral in vleilande;

 Bewaar vleilande deur die verwyde-
ring van uitheemse indringerplante en 
beheerde brande en weiding.

 Aanlê van vleilande om landbou- 
afloop water te behandel, wat die 
beskikbaarheid van water vir beide 
oeste en lewendehawe sal verhoog en 
wat die gehalte van vars water (soutge-
halte en voedingstofverryking) weens 
landboupraktyke sal verbeter. 

 Laat ’n bufferstrook van ten minste 
30-40 m natuurlike plantegroei tussen 
bewerkte lande en ’n rivier, en ’n buf-
ferstrook van 25-70 m rondom ’n vlei.

Die volgende is ook goeie praktyke en 
kan geïmplementeer word ten einde die 
vraag na water te verlaag:
 Bou grondorganiese stowwe op ten 

einde die verdamping van water te ver-
minder en waterhouvermoë te verhoog.

 Gebruik meer doeltreffende besproei-
ingstelsels, soos drupbesproeiing, wat 
’n waterbesparing van tot 80% kan 

meebring. Maak seker dat gereelde 
instandhouding gedoen word. Neem die 
tipe gewas, grondwaterstatus, grond tipe 
en klimaatstoestande in ag wanneer ’n 
besproeiingstelsel ontwerp word.

 Registreer waterverbruik by die Depar-
tement van Waterwese, indien nodig.

 Bly op hoogte van jou watervoetspoor 
en waterbalans deur waterverbruik 
te meet en boek te hou van werklike 
waterverbruik. 

 Implementeer waterherbenuttingsteg-
nieke en die opvang en bewaring van 
water waar moontlik.

 Oorweeg die gebruik van droogteweer-
standige plant- en dierspesies.

Virtuele water en die uitvoer van water is 
ook ’n opkomende waterbestuurstrate gie 
wat toenemend belangrik sal word 
in Suid-Afrika in die nabye toekoms. 
Omgewingsvriendelike landbou is ’n 
opkomende ekologiese ingenieursveld wat 
reeds suksesvol in dele van Suid-Afrika 
geïmplementeer is (die suksesstorie van 
ZZ2 is ’n voorbeeld hiervan). Die imple-
mentering hiervan groei eksponensieel. 
Dit is onafwendbaar om meer proaktiewe 
waterbesparingspraktyke meer aggressief 
te implementeer op pad na 2025 en daar-
na en te verseker dat ons landboupraktyke 
veerkragtiger raak. Veerkragtigheid is 
uiters belangrik vir die oorlewing van die 
landbousektor. Dit maak eenvoudig net 
besigheidsin.

Vir meer inligting Yolandi Schoeman by 
schoeman.yolandy@gmail.com. 

Landbou het ons natuurlike wêreld meer as enigiets anders 
omvorm. Ten einde voedsel te kan produseer, word groot 
hoeveelhede water benodig. Indien die tendense in waterver-
bruik vir die produksie van voedsel sou voortduur, staar ons 
’n toekomstige krisis in die gesig. Dit is nader as wat ons dink.

 Deur Yolandi Schoeman 
Ecological Engineering Institute of 
Africa

Veerkragtigheid ten opsigte van landbou en watervolhoubaarheid

Op pad na 2025
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Die produksie- en reproduk-
tiewe voordele vir die dier, 
asook die ekonomiese gewin 
vir die produsent, is in talle 

wetenskaplike proewe bewys - net so is 
die katastrofiese gevolge van ’n gebrek-
kige lekstrategie vir dier en produsent ook 
al telkens uitgelig. 

Met die druk van die kosteknyptang 
wat al stywer knyp, moet daar toenemend 
gefokus word om ekonomies meer effek-
tief te wees in ons lekstrategieë. Daar 
behoort dus geen twyfel by ’n produsent 
te bestaan oor die voordele van strate-
giese lekaanvullings nie, veral teen die 
agtergrond van die getuienis ten gunste 
van strategiese lekaanvulllings nie. In dié 
artikel gaan daar nie gefokus word op 
spesifieke produkte se voor- en nadele 
nie, ook nie op die onderskeie praktyke 
soos byvoorbeeld tuismeng versus rak-
produkte nie, maar eerder na sekere 
seisoenale slaggate, wat soms misgekyk 
word en wat te midde van die regte pro-
dukkeuse en praktyk, steeds die doel van 
’n lekprogram kan kelder.

SEISOENALE SLAGGATE
Een van die eerste slaggate wat uitgelig 
moet word, is dat die persepsie bestaan 
dat ons die winter geleidelik binnegaan 
en dat ons tyd aan ons kant het. Dit is in 

baie gevalle nie waar nie - inteen deel, die 
winter is onvergewensgesind en drasties. 
Die daling in die voedingstatus van ons 
weiding (veral met betrekking tot proteïen) 
in die wintermaande is skielik. Ons moet 
bedag hierop wees en verseker dat ons 
tydig ons lekstrategie aanpas om te 
kompenseer vir die daling in die kwaliteit 
van die weiding. 

Dit is ook wel so dat geen twee opeen-
volgende jare dieselfde is nie en daarom 
kan ons nie jaar na jaar besluit om op ’n 
vasgestelde datum oor te gaan na win-
terlekke nie. Dit verg fyn waarne ming aan 
die kant van die produsent.

Die tweede en moontlik groter slaggat 
is dat ons winters langer is as wat alge-
meen aanvaar word. Ons winterperiode 
begin vroeër en eindig later en die groot 
gevaar lê daarin dat ons geneig is om 
ons “menslike” seisoene te vergelyk met 
dié van die dier. Ons is in baie dele van 
die land tegnies reeds in Maart in ’n win-
terperiode, alhoewel die dagtemperature 
steeds relatief hoog is, maar ons sien dat 
ons proteïenaanbod vanuit die weidings 
dan reeds nie voldoen aan die proteïen-
behoefte van die dier nie. 

Wanneer ons einde September/begin 
Oktober die winterjasse en wolkomberse 
wegpak en die aankoms van die “somer” 
geniet, is dit in die wêreld van die dier die 
klimaks van die winter. Waak dus teen die 
vroegtydige onttrekking van die winterlek-
ke wanneer die dier se behoefte juis op sy 
hoogste is. 

’n Verdere slaggat wat uitgelig moet 

word, is om nie die bydrae van ons 
natuurlike hulpbronaanbod (weiding) te 
oorstateer nie. Geen lekstrategie kan 
kompenseer vir ‘n gebrekkige hulpbron-
aanbod nie en wanneer lekke weidings 
begin vervang, raak dit ’n baie duur 
oefening, nie net in terme van hoë lek-
koste nie, maar ook in terme van verliese 
vanweë sub-standaard diereprestasie. 

Volg dus ’n konserwatiewe benadering 
tot die voedingstatus van die weiding en 
die meegaande veeladings, veral laat 
in die droë seisoen, wanneer die veld 
dan redelik uitgevreet is. In die praktyk 
sien ons steeds dat te min lekbakke 
uitgesit word en dat goeie lekstrategieë 
soms ongedaan gemaak word omdat 
diere nie die aanbevole lekinnames kry 
nie. Navorsing het getoon dat in sekere 
gevalle tot 25% van die diere nie die regte 
hoeveelheid lek inneem nie en 10% van 
die diere geen lek inneem nie as gevolg 
van kompetisie.

Ons kan dus sien dat suksesvolle droë- 
seisoen-lekaanvullings nie net berus by 
die keuse van die regte produk met die 
korrekte samestelling om kritiese tekorte 
ekonomies en strategies aan te vul nie, 
maar ook by ’n duidelike begrip van die 
seisoen waarin ons is, en meer belangrik, 
’n duidelike begrip van die seisoen waar-
binne die dier is en wat die produksie-
verwagting op daardie spesifieke tydstip 
is. ’n Lekstrategie moet dan gevolg word 
wat in sinkronisasie is met die seisoen, die 
produksiestatus van die diere en die werk-
like bydrae van die natuurlike hulpbron.  

Die gebruik van droëseisoen-lekaanvullings is ’n wetenskaplik gefundeerde praktyk wat 
reeds vir etlike dekades deur die meeste produsente toegepas word.

Droëseisoen-aanvullings
Waar lê die slaggate?

 Deur Phillip Lee 
Hinterland Bestuurder:  
Diereproduksiedienste
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 produsent

Voortre� ike genetika
vir jou boerdery!
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LANDBOUKUNDIG

SENseed 
Bemarker van wenner produkte

Die gesamentlike bemarkingsarm van VKB en Sensako, 
bekend as SENseed se doel is om die produkreeks 
van Sensako, asook verskeie saad- en weidingsreekse 
van ander verskaffers te verskaf aan produsente. Die 

doelwit is om in elke produsent se behoefte na kwaliteit saad van 
beskikbare kultivars te kan voorsien. 

Kultivarkeuse bly ’n belangrike produksiebesluit en die keuse 
moet by elke produksiestelsel se vereistes inpas. Opbrengs 
en graankwaliteit bly koning, terwyl betroubare en objektiewe 
proefresultate oor die stabiliteit van opbrengsreaksie oor jare 
belangrik is om produksierisikos te bestuur.  

 ’n Reeks winter- en besproeiingskoringkultivars (SST) van 
Sensako met goeie aanpasbaarheid oor die planttydspektrum, 
goeie opbrengspotensiaal en gewenste kwaliteits- en siekte-
eienskappe is wenners in elke gebied.   

 Sensako se hawer- (SSH) en rogkultivars (SSR) vir 
winterweiding, sny en baal en graanproduksies, asook ’n reeks 
somerweidings en grasse van verskeie verskaffers is beskikbaar, 
ingesluit die nuwe lusern-kultivar SSL 5148. 

Sensako se sojaboonkultivars – SSS 5449, SSS 5052 en SSS 
6560 het goeie opbrengste in al die produksie-gebiede. Die 
kultivars is onbepaalde groeiers, het glifosaat-weerstand, goeie 
agronomiese en siekte-eienskappe. 

Syngenta se nuwe Clearfield-baster SY 3970CL spog 
met kompeterende opbrengste en Clearfield tegnologie vir 
onkruidbeheer. Die wenner kombinasie in droëlandverbouing word 
deur SENseed bemark

Sensako se konvensionele geelmieliebaster SNK 2768 
kompeteer met die beste konvensionele basters in die mark. ’n 
Witmieliekultivar SNK 61 is ook beskikbaar.    

Kontak Sensako asook Senseed (058 3034690, www.
sensako.co.za of Facebook). 

Sensako kultivars word versprei deur SENseed.
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Senwes en JDI trots om met  
Nampo Kaap geassosieer te word

Die eerste Nampo Kaap geleent-
heid, wat beloof om net so 
belangrik en skouspelagtig 
soos sy sustersuitstalling, die 

jaarlikse Nampo Oesdag naby Bothaville te 
wees, sal by  Bredasdorp Park aangebied 
word vanaf 12-14 September 2018.

Die Nampo Oesdag het vanjaar ’n 
rekordgetal van 82 817 besoekers oor die 
4-dag geleentheid gehad!

JDI is baie trots en opgewonde om 
betrokke te wees en sal ook ’n stalletjie 
by die geleentheid beman. Volgens Du 
Toit Wessels, Graan SA se assistent 
bemarkingsbestuurder: “Dit beloof om ’n 
wonderlike driedaggeleentheid te wees 
waar produsente en besoekers die beste 
uitstallings deur die grootste belangheb-
bendes in landbou kan geniet.”

JDI is amptelik in 1960 in Swellendam 
gestig deur Emilius Tomlinson se pa en 
oom. Die John Deere agentskap by JDI 
is nou al 57 jaar oud en is dus die oudste 
John Deere agentskap in Suid-Afrika - 

Senwes en sy filiaal in die Kaap, JDI (John Deere Implemente) is trots om deel te wees 
van die eerste ooit Namp Kaap, wat deur Graan SA aangebied word.

iets waarop die Tomlinson familie baie 
trots is. Ses jaar gelede het JDI kragte 
saamgesmelt met Senwes as ’n volfiliaal.

Besoekers by die JDI stalletjie by 
Nampo Kaap kan uitsien na die nuutste 
produkte en dienste van John Deere, 
Stihl, Lemken, JCB en Strautman. Die 
maatskappy verskaf ook onderdele en 
tegniese dienste. Met meer as 100 jaar se 
landbou-ondervinding het JDI die kennis 
om te verseker dat sy produkte en dien-
ste aan die hoogste wêreldstandaarde 
voldoen.

’n Opwindende reeks John Deere klere 
sal ook beskikbaar wees.

Meer opwindende nuus is dat die land 
se voorste landbougespreksprogram, 
Nasie in Gesprek, ook lewendig opgeneem 
en uitgesaai sal word vanaf Nampo Kaap, 
soos dit by die Nampo Oesdag gedoen 
word, danksy die borgskap deur JDI.

DIE NASIE IN GESPREK ONDERWERPE 
VAN BESPREKING IS DIE VOLGENDE:
• Dag 1 – 12 September – Sessie 1 

09:30 – 11:00 - Hoe skep ons nuwe 
energie in Landbou? Wat is die rol 

van georganiseerde landbou teen die 
agtergrond van grondhervorming, sty-
gende lenings en meganisasie?

• Dag 1 – 12 September – Sessie 2 – 
14:00 - 15:00 – Die rol van intensiewe 
lewendehaweboerdery in volhoubare 
vleisproduksie (fokus op skape).

• Dag 2 – 13 September – Sessie 1 – 
09:30-11:00 - Wat hou die toekoms 
in vir alle belanghebbendes in die 
garsbedryf?

 • Dag 2 – 13 September – Sessie 2 – 
1400 – 15:30 Opleiding en opleidings-
fasiliteite in landbou, konsolidasie of 
spesialisasie?

• Dag 3 – 14 September – 09:30 – 11:00 
– Jeugfokus.

Die volledige Nampo Kaap program is 
beskikbaar op die Graan SA webtuiste.

Senwes en JDI sien uit daarna om u by 
die eerste Nampo Kaap te sien. 

NUUS

 Deur Marlon Abrahams 
Senwes Scenario Hoofredakteur

JDI



DIE PANNAR WITBASTERVOORDEEL:
■  Wydaangepas en stabiel oor verskeie omgewings en seisoene.

■  Betroubare opbrengsverwagting van seisoen tot seisoen, verskans
jou risiko.

■  Professionele advies optimaliseer produksie en winsgewendheid.

Ons Witmieliebasters
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Die PAN 5R-791BR platform presteer deurgaans baie goed in die LNR proewe vir die westelike en oostelike 
produksiegebiede. Die PAN 4A-111 platform se gewildheid in die oostelike produksiestreke word deur uitstekende 
prestasie in die LNR-proewe onderskryf.

Saam boer ons 
vir die toekoms™
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Die tyd- en arbeidsintensiewe 
take wat tans deur trekkerope-
rateurs op plase verrig word, 
sal in die toekoms deur ma -

sjinerie en robotte verrig word, teen laer 
koste en met groter akkuraatheid. 

Goldman Sachs berig dat dit so min as 
R35 000 kan kos om motors wat tans in 
gebruik is, op te gradeer om dit bestuur-
derloos te hanteer. Landboutoerusting kan 
teen vergelykbare relatiewe lae koste ook 
outonoom gemaak word. Goeie nuus is 
dat dit nie net vir groot en gesofistikeer-
de toerusting geld nie, maar toenemend 
meer vir veral kleiner toerusting en agri-ro-
botte, juis omdat hierdie toerusting minder 
grondkompakteringskade aanrig. 

Navorsing dui daarop dat hierdie kleiner 
vloot van geoutomatiseerde trekkers tot 
10% groei in opbrengsverwante inkomste 
teweeg kan bring en uit die aard van die 
saak arbeidskoste drasties kan verlaag. 
Moderne, gerekenariseerde toerusting sal 
teen 2050 soveel as ’n 70% toename in 
agri-opbrengste tot gevolg hê. 

Die toekoms is opwindend, maar vir die 
volgende 12-15 jaar sal masjinerie en veral 
trekkers in Suid-Afrika nog steeds deur ons 
plaaspersoneel bestuur moet word en sal 
die menslike faktor steeds ’n impak op die 
koste-effek tiewe aanwending en instand-
houding van relatiewe duur tegnologie 
asook die veilig heid van mense hê.

 

DIE NUGTERE FEITE
Trekkers is steeds die hoofoorsaak van 
ongeluksverwante sterftes op plase. In 
Suid-Afrika is slegs 20% van die nasionale 
padnetwerk van 750 000 km geteer en 
80% van roetes word deurlopend deur 
trekkers gebruik, wat beteken dat ander 
padgebruikers ook aan potensiële gevare 
blootgestel is. 

Die mees algemene trekkerverwante 
ongelukke wat aangemeld word, sluit in:
• Handhaaf nie veilige spoed nie. Soveel 

as 20% van insidente vind plaas tydens 
die rit van die stoor na die land of veld.

• Verontagsaming van padreëls.
• Misrekening met hellings, veranderde 

grondoppervlak en vragladings.
• Bestuurders wat in stadigbewegende, 

swak sigbare trekkers vasry met sons-
ondergang/opkoms.

• Verstrengeling in PTO’s.
• Afval van trekker of sleepwa.

Redes om werkers in die gebruik van 
trekkers en toerusting op te lei
• Opgeleide werknemers neem groter 

verantwoordelikheid vir hul taak en vir 
die versorging van toerusting.

• Alle werkgewers in Suid-Afrika is wetlik 
verantwoordelik vir die veiligheid van 
hul personeel.

• Semi-geletterde werknemers wat 
gesertifiseerde opleiding deurloop, is 
meer gemotiveerd en trots op hul werk.

• Tegnologie word deurlopend meer 
gesofistikeerd en die optimale en 
effektiewe aanwending daarvan vereis 

basiese opleiding van die operateur.
• Die dienste van opgeleide personeel 

is meer in aanvraag - ’n belangrike 
bydrae wat boere kan maak om werk-
loosheid in Suid-Afrika te bekamp 
binne die landbouomgewing. 

PERITUM AGRI-INSTITUUT* 
Die Peritum Agri-Instituut is reeds die 
afgelope ses jaar die voorkeur trekkerope-
rateur-opleidingsverskaffer van John 
Deere in Afrika. Meer as 2 900 operateurs 
is in Uganda, Kongo, Nigerië, Zambië, 
Suid-Afrika, Swaziland, Kenia, Tanzanië, 
Ghana en Zimbabwe opgelei en sluit 
plaaswerkers, boere en kontrakteurs in. 

WAT BEHELS TREKKEROPERATEUR-
OPLEIDING?
 Wetlike bepalings vir die bestuur van 

trekkers op openbare paaie
 Algemene trekkerinstandhouding
 Veilige hantering van trekkers
 Effektiewe trekkerhantering teen hellings
 Daaglikse trekkerinstandhouding en 

monitering
 Veiligheid tydens brandstofinname
 Veilige aanhaak van implemente

Die opleiding word in een dag gedoen. 
Indien u ook planter- en spreieropleiding 
wil byvoeg, word die program oor twee 
dae aangebied.

Vir meer inligting besoek Peritum Agri 
Institute by www.peritumagri.com. 

MENSLIKE HULPBRONNE

Moderne boerderye belê in 
trekkeropleiding

 Deur Emmie Pietersen 
Direkteur: Peritum Groep

Teen 2030 sal selfaangedrewe trekkers en stropers ’n algemene 
gesig op plase wees. Plaaspersoneel gaan egter nog vir minstens 
die volgende dekade trekkers bestuur, wat beteken dat die menslike 
faktor steeds ’n impak op koste-effektiwiteit gaan hê.

*Die Peritum Agri Instituut: Trekker operateur opleidingsprogram is geakkrediteer by die AGRI SETA en ’n bevoegdheidsertifikaat word uitgereik teen eenheidstandaard 
nr. 116820 met 10 krediete. Hierdie sertifikaat word deur die meeste agentskappe as voldoende beskou vir jong boere wat in Amerika as kontrakteurs op plase wil 
gaan werk. Dit word ook deur die meeste agentskappe aanvaar as voldoende bewys vir spesiale uitvoerregulasies wat trekkeroperateursopleiding vereis
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FINANSIES

Gemeet aan algemeen aan-
vaarde norme, neig dit na 
die hoë kant. Dit moet gesien 
word teen die agtergrond 

van ’n verlangsaming (selfs daling) in 
grondpryse, strenger monetêre beleid en 
politieke onsekerheid. 

Elke boerdery beskik oor ’n unieke 
stel omstandighede en gevolglik is dit 
noodsaaklik om die impak daarvan op die 
finansiële posisie so akkuraat moontlik te 
bepaal eerder as om te wil veralgemeen.

    
LOGIESE VERTREKPUNT – OM TE 
MEET IS OM TE WEET
 Doen ’n deeglike ontleding van die 

totale boerderybesigheid (alle entiteite) 
se finansiële posisie. Tendensanalise 
van kritiese finansiële en doeltreffend-
heidsverhoudings vanuit vergelykende 
balans- en inkomstestate oor tyd asook 
kontantvloeibegroting is noodsaaklik. 

    Hoe meer intyds, volledig en betrou-
baar die bestuursinligting, hoe vinniger 
en akkurater die ontleding, diagnose 
en implementering van proaktiewe of 
regstellende maatreëls. 

 Senwes Credit se Landbou-ekonomiese 
Dienste beskik oor ’n E-Buro diens wat 
juis ten doel het om sodanige ontleding 
vir u boerdery op ŉ jaarlikse grondslag 
te kan doen en te monitor.  

 Doen ’n strategiese ontleding (SWOT-
analise) en hersien korttermyndoelwitte 
en langtermyndoelstellings waar nodig.

 Proaktiewe optrede deur gebruik te 
maak van scenariobeplannings stel 
u in staat om sinvol met u boerdery 
se finansiers te praat. Probleme kan 
sodoen de betyds geïdentifiseer en 
gesamentlik aangespreek word.

 Bepaal uit bogenoemde ontleding of 
probleme kort- of langtermyn van aard 
is aangesien dit verskillende optrede 
en oplossings gaan verg.

OORWEGINGS OM KORTTERMYN-
DRUK TE VERLIG
Korttermyn finansiële probleme (gewoon-
lik gebrek aan likiditeit/kontantvloei) wat 
nie die gevolg van swak bestuur is nie 
(onvoorsiene terugslag), kan relatief mak-
lik reggestel word deur byvoorbeeld die 
volgende:
 Bekom oorbruggingsfinansiering.

 Onderhandel tydelike moratorium op 
paaiementbetalings.

 Verkoop van onproduktiewe boerdery-
bates – maak balansstaat meer vaart-
belyn. Produktiewe bates behoort min-
stens 75% van totale bates uit te maak.

 Addisionele vee/surplus graanverkope 
– kuddebou of berging van graan ten 
tye van ernstige kontantvloeidruk het 
selde die gewenste uitwerking.

 Aanwending van finansiële reserwes – 
realiseer korttermynbeleggings, afkoop 
van polis(se) en leen teen uitkeer-
polisse as werklike laaste uitweg.

 Onderhandel verlengde betalingsplanne 
vir termynskuld en batefinansiering.

 Konsolidasie van opgehoopte kortter-
mynskuld, gegewe boerdery is steeds 

onder genormaliseerde omstandighede 
daartoe in staat om konsolidasiepaaie-
ment te diens. Waar O/R harde kern 
gekonsolideer word, behoort limiet 
dien ooreenkomstig verminder te word.  

 Voorraadbestuur – beperk “dooie” 
voorraad tot die minimum. Korting op 
vervroegde aankope moet addisionele 
finansieringskoste wat aangegaan 
is oorskry om dit wel te regverdig. 
Maak dus seker tradisionele Februarie 
belastingaankope hou wel die nodige 
kontantvloeivoordele in.

 Maak seker die finansieringstermyn(e) 
stem ooreen met bruikbaarheidsleeftyd 
van bate. 

 Effektiewe bestuur en vordering van 
debiteure. Uitstaande debiteure van             
60 dae plus behoort indringend aan-
gespreek te word.

Ongeag welke opsie(s) oorweeg word, is 
dit noodsaaklik om die wenslikheid (prak-
tiese uitvoerbaarheid en lewensvatbaar-
heid) daarvan aan die hand van ŉ volle-
dige 12 – 24 maande kontantvloeibegrot-
ing te toets. Senwes Landbou-ekonomiese 
Dienste kan u hiermee behulpsaam wees 
- kontak ons gerus.

* In die volgende uitgawe van Senwes 
Scenario word daar in Deel 2 gekyk na 
moontlike opsies wat oorweeg kan word 
wat ’n langer termyn impak op die finan-
siële posisie en struktuur van boerdery-
besigheid  tot gevolg kan hê. 

Vir enige navrae kontak: 
Johan du Toit, Bestuurder: Senwes 
Landbou-ekonomiese Dienste  
018 464 7543

 Deur Johan du Toit 
Bestuurder: Senwes  
Landbou-ekonomiese Dienste

Volgens statistieke van die Nasionale Departement van Landbou, Bosbou en Visserye het  
boerderyskuld gedurende die periode 2014 tot 2017 met sowat R34 689 miljoen, oftewel 
30%, toegeneem en is die verwagting dat dit gedurende 2018 die R160 000 miljoen vlak 
kan bereik, wat ’n skuldlas van sowat 35% sou impliseer.

Stappe om die finansiële posisie van 'n boerdery te verbeter 
Boerderyskuld

DEEL I
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Sedert die wysiging van die 
Maatskappywet, nr. 71 van 
2008 (‘die Wet’), is dit nou 
moontlik vir ’n maatskappy of 

’n beslote korporasie (BK) om sy eie 
aandele terug te koop in die vorm van 
’n aandeleterugkoopskema, onderhewig 
aan artikel 46 van die Wet. Dit bied 
aandeelhouers ŉ alternatiewe opsie 
om hul aandele te verkoop by dood of 
ongeskiktheid.

Om dié rede is dit moontlik vir ’n 
maatskappy of ŉ BK om ŉ polis op die 
lewe van ’n aandeelhouer uit te neem 
en vir die maatskappy om die opbrengs 
aan te wend vir die terugkoop van 
sodanige aandeelhouers se aandele. 
Dit is egter belangrik om daarop te let 
dat ’n maatskappy wat sy eie aandele 
terugkoop, nie die aandele op sigself kan 
hou nie. In dié geval moet die aandele 
eers gekanselleer word en effektief herstel 
word tot die status van gemagtigde 
onuitgereikte aandele.

DIE WET SE VEREISTES OM ’N 
AANDELETERUGKOOPSKEMA TE 
DOEN:
•  Die skema moet gemagtig word deur 

die statute van die maatskappy en 
goedgekeur word deur middel van ’n 
spesiale besluit deur die direksie van 
die maatskappy;

•  Die maatskappy mag nie sy aan dele 
terugkoop nie indien daar redelike 
gronde is om te glo dat die maat-
skappy nie sy skuld kan betaal soos 
dit verskuldig is nie of dat die billike 
waarde van sy laste die billike waarde 
van sy bates sal oorskry nie. Dit staan 
  bekend as die solvensie- en likiditeits-
toets;

•  Die aandele mag nie deur die 
maatskappy of BK verkry word indien 
dit sou lei tot slegs omskepbare of 
aflosbare aandele wat as uitgereikte 
aandele oorbly nie.

BOEDELBELASTINGIMPLIKASIES
’n Koop-en-verkoopooreenkoms wat deur 
lewensdekking gefinansier word, val 
onder die bepalings van Artikel 3 (3) (a) 

(iA) van die Boedelbelastingwet, en indien 
aan alle vereistes van hierdie afdeling 
voldoen word, sal die opbrengs van 
die polis nie in die oorledene se boedel 
belasbaar wees nie.

’n Vereiste van artikel 3 (3) (a) (iA) 
is dat die polishouer, sowel as die 
versekerde lewe, aandeelhouers in 
die entiteit (maatskappy) moet wees.  
Aangesien ŉ maatskappy wat ’n 
aandeleterugkoopskema gebruik, nie 
aandele kan hou nie, sal dit volg dat 
die spesifieke vereistes van Artikel 3 
(3) (a) (iA) nie nagekom sal word nie 
(die maatskappy kan nie ŉ vennoot van 
die aandeelhouer wees nie), en dat die 
vrystelling van boedelbelasting nie van 
toepassing sal wees nie.

Indien daar geen boedelbelasting-
vrystelling van toepassing is op 
aandeleterugkooppolisse nie, sal die 
polis ingesluit word in geagte bates 
in die lewensversekerde se boedel en 
sal boedelbelasting daarop betaalbaar 
wees. Die begunstigde (maatskappy) 
van die lewensversekeringspolis sal dan 
verantwoordelik wees vir die betaling van 
die boedelbelasting. 

FINANSIES

Aandeleterugkoopskemas teenoor 
koop- en verkoopooreenkomste
Die mees algemene metode om ’n aandeelhouer se belang in ’n besigheid te koop, is in die 
vorm van ’n koop-en-verkoopooreenkoms, wat  aangegaan word tussen die aandeelhouers 
van ’n sake-entiteit in hul persoonlike hoedanighede. Die individuele aandeelhouers 
verseker mekaar se lewens, waardeur die oorlewende aandeelhouers befonds word om die 
oorledene of gestremde aandeelhouers se aandele te koop.

 Deur Lucas Coetsee
 Liberty Regspesialis



VOORDEEL VAN DIE PANNAR SONNEBLOMBASTERS:
Onbetwisbaar die beste sonneblompakket.

Uitstekende prestasie en wye gebiedsaanpasbaarheid:
■  Handhaaf ’n uitstekende prestasierekord in die LNR-proewe.
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AgriRewards 
nou met nog meer voordele

WAT IS AGRIREWARDS?

AgriRewards is ’n uitgestelde 
bonusskema in terme waar-
van Senwes jaarliks ’n groot 
gedeelte van sy wins aan klan-

te allokeer om hulle te beloon vir lojale 
besigheid gedurende die jaar. Die bonus 
word in die jaar waarin die allokasie uit-
loop, in die vorm van kontant uitbetaal. 

HOE WERK AGRIREWARDS?
Elke klant se uitgestelde bonus word 
jaarliks bepaal op grond van die hoeveel-
heid besigheid wat deur die jaar met 
Senwes gedoen is. Hierdie bonus is dan 
ook onderhewig aan spesifieke reëls 
wat vir die toepaslike jaar afgekondig is. 
Dié reëls, ten opsigte van kwalifiserende 
besigheid, word van jaar tot jaar deur die 
direksie van Senwes bepaal en bekend-
gemaak. Die bonus waarvoor klante dan 
kwalifiseer, word telkens na afloop van 
Senwes se finansiële jaareinde gekommu-
nikeer. Deelname is egter nie outomaties 
nie en klante moet spesifiek registreer om 
deel te neem aan die skema. 

Die uitgestelde bonusskema kan as 
sekuriteit vir krediet by Senwes aangebied 
word.

WIE KWALIFISEER?
Enigiemand wat geregistreer is en met 
enige van die kwalifiserende bedrywe 
besigheid doen, sal kwalifiseer. Vir die 
afgelope finansiële jaar het graanverkope 
aan Senwes, graanlewerings by Senwes 
silo’s en rentedraende transaksies by 
Senwes Credit ’n toekenning ontvang. Die 

besigheidseenhede wat sal kwalifiseer vir 
die 2019 finansiële jaar is:
 Graanlewerings by Senwes silo’s;

 Graanverkope aan Senwes;

 Aankope van John Deere heelwerktuie 
by Senwes Equipment;

 Rentedraende transaksies by Senwes 
Credit.

WAT IS NUUT?
AgriRewards bied vanjaar vir die eerste 
keer ook korttermynvoordele vir geregi-
streerde klante in die vorm van wesen-
like kortings op die aankoop van nuwe 
voertuie. Senwes, in samewerking met 
Bidvest McCarthy, bied hierdie korting 
op bykans al die top handelsname in 
die bedryf (Toyota, Ford, Nissan, Isuzu, 
Mercedes-Benz, Lexus, VW, ensovoorts). 
Geregistreerde klante kan ook opsioneel 
hul bestaande voertuie inruil.

Vir meer inligting oor die aan-
biedinge, SMS die sleutelwoord 

KAR na 31022 of stuur ’n e-pos aan 
benefits@agrirewards.co.za. 

2018 BONUSALLOKASIE
Vir die 2018 finansiële jaar is R50/ton vir 
graanlewerings by Senwes silo’s, R5/ton 
vir graanverkope aan Senwes en 0,75% 
van gemiddelde rentedraende lenings by 

Senwes Credit aan bonusse geallokeer. 
Senwes het altesaam ’n bedrag van 
ongeveer R160 miljoen toegeken. 
Sedert die program se bekendstelling in 
2016, is die 2018 allokasie die tweede 
van sy soort en het gevolg op 2017 se 
allokasie van R54/ton vir graanlewerings 
by Senwes silo’s, waar Senwes ’n bedrag 
van ongeveer R54 miljoen vir die jaar 
geëindig 30 April 2017, toegeken het. 

FINANSIES

 Deur Amelie Vosloo
 Projekbestuurder

Agri
rewards
OPBRENGS OP LOJALITEIT

HOE OM TE REGISTREER?
AgriRewards beskik oor ’n verskeiden-
heid van registrasieopsies. 

  Produsente kan www.agrirewards.
co.za besoek en sodoende aanlyn 
vir die uitgestelde bonusskema 
registreer, wat onderhewig is aan 
die aanvaarding van die terme en 
voorwaardes.

 Produsente kan ook vir 
AgriRewards registreer deur 
AgriRewards gevolg deur jou 
ID-nommer te SMS na 31022.

 Kontak jou naaste graanverkryger 
of sleutelrekeningbestuurder sodat 
hulle jou deur die registrasieproses 
kan neem. 

Registrasie vir die bonus vir die  
April 2019 finansiële jaar sluit  

op 31 Maart 2019.

Senwes beloon sy lojale klante op 
dié manier. Word deel van hierdie 

bonusskema - word deel van  
Senwes AgriRewards!
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Daar word altyd gepraat van 
nuwe produsente op die 
horison maar hier is dit nou 
in swart op wit. Hierdie insig-

gewende boek getiteld “New Generation 
Master Farmers – Vision and Victory” 
fokus op 19 produsente wat die visie en 
deursettingsvermoë  gedemonstreer het 
om ŉ sukses in die landbou-omgewing te 
maak.

Die 19 produsente sluit in die voor-
malige redakteur en joernalis en Senwes 
produsent Herbert Mabuza, op wie daar 
ook al in die Senwes Scenario gefokus 
is, asook ander soos Makhosazane 
Sambo, Stephen Mohale, Isaac Motaung, 
William Matasane, Solly Ratjomane, Willie 
Jacobs, Agmat Brinkhuis, Lawrence 
Maduna, André Cloete, Agri Dwala, 

Samewerking lei tot prestasie
Dryveld 46 Reg. Nr. (V20820) (Wet 36 van 1947)

Vir meer inligting oor Molatek se spesifieke voere en dienste, kontak: 
RCL FOODS: www.rclfoods.com 
MOLATEK: +27(0)13 791-1036  |  www.molatek.co.za

DRYVELD 46
’N WINTERLEK WAT WERK!
Dryveld 46 is ’n melasse-gebaseerde proteïenaanvulling op droëveld vir 
verhoogde ruvoerinname sodat jou beeste beter presteer. Gemeng met graan, 
kan Dryveld 46 ook as produksielek aangewend word.

Verhoog ruvoerinname vir 
verbeterde prestasie van 
beeste.

Lei tot verhoogde 
konsepsie en kalfpersentasies.

Beperk massaverlies in 
die winter.

Is geskik as onderhoudslek vir 
droë en lakterende diere.

DROË WEIDING OPLOSSING

Voorkom droë galsiek.

uppe m
arketing A

18294/SS

NUUS

Nieklaas Slingers, 
Warren Bam, Kagisho 
Bamphitile, Tommy 
Skietekat, Chris Louw, 
Job Metswamere en 
Hannes Hobbs. Met 
Augustusmaand wat 
ook vrouemaand is, 
word daar ook op ’n 
opkomende vroulike produsent in die 
boek gefokus, naamlik Anna Mapanyane.

Die skrywer bedank ook al die borge 
landswyd wat bygedra het tot die sukses 
van die uitgawe, waarvan Senwes een 
was. Die voorwoord van die boek is deur 
Dr Mathews Phosa geskryf.

Hierdie boek is gebaseer op die kon-
sep van dr Piet van Zyl, ‘n afgetrede boer 
en akademikus, wat deur die jare soveel 

Wen ’n kopie van 

Nuwe Generasie Meesterlike  
Produsente – Visie en Oorwinning

boere leer ken het wie se wysheid en 
insigte oor die lewe, en veral boerdery, 

hy graag wou opteken. 
Herbert, wat deur Senwes genomineer 

is, se hoofstuk is getiteld “Sukses is rela-
tief” waar hy meer gesels oor sy tweede 
geliefde loopbaan, naamlik boerdery op 
sy plaas Blaauwbank in Randfontein, 
Gauteng. Hy vertel ook hoe hy presies 
geweet het dat dit die plaas vir hom is, 
“Ek het onmiddellik net ‘wow’ gesê.” 

Wen
SMS Senwes, New Generation en jou 
naam, telefoonnommer en e-posadres 
na 31022 voor 30 September 2018 om 
ŉ kans te staan om een van tien wen-
ners van die boek te wees.
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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As ’n papierlose wêreld waar wolkopberging, WiFi en een 
profiel vir verskeie toestelle aan die orde van die dag is 
vergelyk word met liasseerkabinette, hope cd’s, landlyn 
internetkoppelings en die taak om inligting op veelvul-

dige toestelle te dupliseer, leun die skaal van voordele swaar na 
die digitale kant. 

Digitale transformasie is ’n wedren, maar nie om te sien wie 
eerste daar aankom nie - eerder om te sien wie die mark verstaan 
en die beste daarbinne kan aanpas. Die digitale era is nie oorle-
wing van die sterkste nie, maar moet eerder uit die perspektief van 
aanpas of irrelevant raak, beskou word. Dit het ’n omwenteling in 
die benadering en manier waarop ons dink, kommunikeer, verbruik, 
werk en tyd spandeer veroorsaak, en dit is ons prerogatief om met 
die groterwordende digitale gaping op te vang.

Digitale transformasie is aan die gebeur, of ons nou daarvan 
hou of nie. Alles beweeg stadig maar seker in ’n digitale rigting en 
ons as maatskappy is gerat om diegene wat reeds op die digitale 
platforms floreer, te bedien en diegene te help wat graag wil maar 
nog nie oorgeskakel het nie. Verder staan ons ook graag dié wat 
nie wil skuif, maar besef dat daar nie ’n beter tyd as nou is nie, by.

WAT IS ‘N QR-KODE?
’n Vinnigereaksiekode (Quick Response Code) of QR-kode, is ’n 
handige manier om gedrukte media met digitale media te verbind. 
Hierdie tweedimensionele kodestelsel dien as ’n deurgang na 
meer inligting oor die onderwerp, item of diens waarby dit gedruk 
word. Gebruik jou slimfoon en laai ’n QR-kode skandeerder vanaf 
jou onderskeie app stores af. Maak die toepassing oop en skan-
deer die kodes soos jy deur die Senwes Scenario lees 
vir meer relevante inligting. Skandeer dié QR- kode om 
in te skryf vir die Senwes Scenario-tydskrif en/of eSce-
nario-nuusbrief: http://senwes.co/subscribe.  

NUUS

Die impak van die   
digitale era
Vinniger, intyds en koste-effektief. Drie ken-
merke wat die digitale era, waarin meer en 
meer mense begin deel, definieer. Gebruikers 
wat alreeds die kopskuif gemaak het, pluk 
daagliks die vrugte en deel in al die voordele 
wat aanlyn en digitaal bied.

 Deur Johan Le Grange
 Senwes Digitale Inhoudspesialis
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SENWES | DIGITALE VOETSPOOR

www.senwes.co.za

www.oneagri.co.za

www.thobotrust.co.za

www.scenario.co.za

www.agrirewards.co.za

www.groupcareers.co.za

Senwes is een van die toonaangewende landboumaatskappye in 
Suid-Afrika en spog met ’n ryk en trotse geskiedenis wat oor ’n 
tydperk van 109 jaar strek.

Die Senwes Scenario is ’n interessante landboutydskrif 
wat ten doel het om verhoudinge tussen die Senwes 
Groep en sy klante te versterk deur interessante en 
relevante artikels aan die leser te bied.

AgriRewards is ’n uitgestelde bonusskema in 
terme waarvan Senwes jaarliks ’n groot gedeelte 
van sy wins aan klante allokeer om hulle te 
beloon vir lojale besigheid gedurende die jaar.

Group Careers dien as ’n loopbaanportaal vir die 
Senwes groep van maatskappye.

Thobo Trust is ’n onafhanklike trust en dien as strategiese 
vennoot vir Senwes se BBSEB- en sosio-ekonomiese 
ontwikkelingsdoelwitte.

OneAgri is ’n registrasieproses waar elke klant/gebruiker 
een identiteit/profiel kry waarmee hul op verskeie platforms 
in die Senwes Groep kan aanteken.

NUUS

Die maatskappy se 
digitale voetspoor 
strek uit oor verskeie 
webblaaie- en sosiale 
mediaprofiele wat 
op hierdie bladsy 
aangedui word.
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FINANSIERING

Vir die produsent is ’n belangrike 
oorweging in die onderhande-
lingsproses by grondkoop 
natuur lik of die produksievermoë 

van daardie grond die aankoopprys kan 
terugbetaal – hetsy aan die produsent in 
gevalle waar eie kapitaal gebruik word, of 
aan ’n finansier.

Om hierdie rede finansier Senwes 
Credit tot 100% van die produktiewe 
waarde van die grond, en nie bloot op die 
basis van ’n generiese afskaling van die 
realistiese markwaarde van die grond (bv. 
50% of 60% van die waardasie) soos baie 

Senwes Credit bied slim finansiële oplossings
Die afgelope twee seisoene se gunstiger landboutoestande is stadig besig om die 
lustelose grondmark te laat oplewe, veral in die hoër potensiaal gebiede.

ander finansiers nie.
Senwes Credit se termynfinansierings-

produk is ’n gewilde finansiële oplossing 
vir produsente om grondtransaksies te 
finansier. Termynlenings word slim gestruk-
tureer volgens die kontantvloei van die pro-
dusent om terugbetaling te vergemaklik. 

Enkele eienskapppe van Senwes Credit 
se termynleningoplossings met betrekking 
tot grondtransaksies: 

Paaiemente kan maandeliks, kwartaa l  - 
l iks, halfjaarliks en jaarliks geskeduleer 
word. Die terugbetaling van die lening 
kan oor ’n maksimum termyn van tien jaar 
geskied.

’n Eerste dekkingsverband oor grond 
met ’n produktiewe waarde wat ten min-
ste gelykstaande aan die bedrag van die 
le ning is, word as sekuriteit vereis.

 Deur Francois de Kock
 Senwes Credit: Hoof Kommersiële 

Agrifinansiering

Grondtransaksies

Indien die aankoopprys van die grond 
meer as die produktiewe waarde van 
die grond beloop, word ’n eie bydrae as 
deposito vereis. As alternatief kan oor-
weging ook daaraan gegee word om ’n 
eerste verband op bestaande landbou-
grond, wat reeds in die klant se naam 
geregistreer is, as addisionele sekuriteit 
vir die deposito te gebruik.

Rentekoerse is kompeterend met dit 
wat in die mark aangebied word. Surplus 
fondse kan in die rekening inbetaal word 
en later weer onttrek word indien die kliënt 
die fondse weer sou be nodig. Rente kan 
sodoende bespaar word en die lening kan 
vinniger terug betaal word.

Kontak gerus jou bestuurder agri-
finan siering, of Senwes Credit vir verdere 
navrae. 



Senwes Credit – jou strategiese vennoot wat landbou verstaan en  finansiële 
oplossings bied.  Ons bied slim gestruktureerde termynlenings om jou volgende 
grondtransaksie te finansier en sodoende waarde tot jou besigheid te voeg.   
Jou visie is ons passie.

JOU VISIE,

R

Finansiële oplossings vir jou termynfinansieringsbehoeftes

Agri
rewards
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optimale verskansingstrategie
Kenmerke van ’n

GRAANMAKELAARS

optimale verskansingstrategie
Kenmerke van ’n

Ons het reeds aandag gegee aan die faktore wat ’n produsent se verskansingsbesluit 
sal beïnvloed, asook die vraagstuk oor markeffektiwiteit. Die slotsom van die laaste 
artikel was dat markte wat soos die JSE-landbouproduktemark oorwegend likied is 
en soos die spesifieke navorsing bewys, voldoende reageer na aanleiding van nuwe 
inligting. Dit impliseer dat die mark wel ’n effektiewe platform aan rolspelers bied om 
prysbestuur toe te pas. In hierdie uitgawe kyk ons na wat die navorsing oor verskillende 
verskansingstrategieë oor tyd bevind het.

Die begrip verskansingstrategie 
hou verband met die strategie 
of bemarkingsplan wat ’n pro-
dusent kan volg om die waarde 

van produksie vas te stel of te beskerm 
deur middel van afgeleide instrumente. 

Verskansing as sulks bly egter van die 
moeiliker besluite waarmee produsente 
elke seisoen gekonfronteer word. ’n 
Produsent moet tevrede wees met die 
realiteit dat verskansingsbesluite vir ’n 
oes, wat dalk nog geplant en gewoonlik 
nog gestroop moet word, wel geneem 
word op grond van die inligting wat op 
daardie spesifieke tyd beskikbaar was. 
Hierdie realiteit maak die implementering 
van ’n verskansingstrategie, eerder as 
lukrake verskansingsbesluite, ’n minder 

riskante benadering. 
Verskansingstrategieë word dienoor-

eenkomstig gereeld nagevors om te 
bepaal watter tipe strategie oor tyd die 
beste resultate sal oplewer. Internasionale 
verskansingstrategienavorsing kon wel nie 
konsensus bereik oor ’n optimale strate-
gie nie, maar sekere karaktereien skappe 
van ‘n optimale verskansingstrategie is 
wel geïdentifiseer. Hierdie eien skappe 
sal deurlopend in die res van die artikel 
aangeraak word. Die ontwikkeling van 
verskansingstrategieë binne die Suid-Afri-
kaanse markkonteks is dienooreen koms  tig 
geskoei op internasionale navorsing. 

Die eerste noemenswaardige navorsing 
in die verband is kort na deregulering deur 
Grönum en Van Schalkwyk (2000) gedoen. 
Hul resultate het verband gehou met die 
spesifieke optimale karaktereien skap dat ’n 
strategie sodanig aanpasbaar moet wees 
dat onvoorsiene prysreaksies as gevolg 

van produksierisiko’s binne die strategie 
geakkommodeer of geabsorbeer kan word. 
’n Belangrike aspek wat uitgelig is, is dat ’n 
strategie wel prys- en inkomsterisiko moet 
aanspreek deur koste van produksie in ag 
te neem. ’n Bemarkingsbesluit moet dus 
geskoei wees op winsgewendheid. 

Verdere navorsing deur Scheepers 
(2005) was van die eerste studies waar 
drie verskillende strategieë vergelyk is 
met die alternatief om glad nie te verskans 
nie en slegs na strooptyd te verkoop. Die 
eerste strategie was om alle produksie 
gedurende die planttydperk te verskans 
deur termynkontrakte te verkoop teen die 
daaropvolgende Julie kontrak. Die tweede 
strategie het gebou op die eerste een en 
het die koop van ’n call-opsie saam met 
die korttermynkontrak ingesluit (sintetiese 
put-opsie). Die derde strategie het dieself-
de beginsel nagevolg, maar die call-opsie 
is teen die Maart kontrak en nie die Julie 

 Deur Frans Dreyer
 Bestuurder: Senwes Graanmakelaars
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kontrak gekoop nie. Die call-opsie is spe-
sifiek teen die Maart kontrak gekoop om 
opsiekoste te verlaag en om die teorie te 
toets dat pryse wel neig om geleidelik te 
daal van Maart na Julie omdat produksie-
sekerheid dan grotendeels intree. Die 
derde strategie het oor tyd beter presteer 
as die ander in terme van gemid delde prys 
gerealiseer, maar die eerste strategie het 
wel die kleinste variasie in gerealiseerde 
prys oor tyd verseker. Die geenverskan-
singstrategie het interessant genoeg oor 
tyd ‘n beter gemiddelde prys as die eerste 
strategie gerealiseer, maar ook die groot-
ste variasie in gerealiseerde prys. 

Meer onlangse navorsing deur 
Strydom, Grové, Kruger en Willemse 
(2010), asook Venter, Strydom en Grové 
(2012) het ’n vergelyking tussen sekere 
roetinestrategieë en ’n algemene of grond-
slagstrategie getref oor tyd. Die grond-
slagstrategie was weereens om glad nie 
vooruit te verskans nie en produksie slegs 
na strooptyd teen die heersende kontant-
prys te verkoop. Die eerste alternatiewe 
strategie was die koop van ’n minimum 
prys (put-opsie) na planttyd. Die tweede 
alternatief is geïmplementeer deur die oes 
in drie gelyke dele te bemark. Die eerste 
derde tydens planttyd, die tweede derde 
tydens die kritiese bestuiwingsfase in 

GRAANMAKELAARS

Februarie en die laaste derde gedurende 
strooptyd. Die derde alternatief was die 
verkoop van die totale oes in die kritiese 
bestuiwingsfase in Februarie deur termyn-
kontrakte te verkoop. Die vierde alternatief 
was ook ’n verdeling van bemarkingsin-
tervalle waar produksie in 12 gelyke dele 
(plus minus 3-week intervalle) van plant-
tyd tot strooptyd opgedeel is. Bemarking 
het dan plaasgevind deur termynkontrakte 
te verkoop.

Die algemene resultate het daarop 
gedui dat die minimum prys (put-opsie) 
strategie die hoogste gemiddelde SAFEX 
prys oor tyd gerealiseer het. Die swakste 
resultaat oor tyd was om alles op een 
punt in tyd of tydens strooptyd deur mid-
del van vaste pryse (korttermynkontrakte) 
te verkoop. Gemeet aan variasie in gerea-
liseerde prys oor tyd, het die 12-interval 
verkoopstrategie die kleinste variasie 
getoon. Die kombinasie van opbrengs 
(gemiddelde gerealiseerde strategieprys 
teenoor die gemiddelde SAFEX prys) en 
risiko (variasie in gerealiseerde strategie-
prys) kon egter nie een strategie pertinent 
bo die ander laat uitstaan nie. Die slotsom 
was wel dat die keuse vir ’n spesifieke 
strategie sal afhang van die produsent se 
risiko-aptyt.

Die slotsom of optimale karaktereien-

skappe wat egter deurlopend na vore 
kom uit die navorsing is as volg: ’n 
Verskansingstrategie moet sover moontlik 
ontwikkel en dienooreenkomstig geïmple-
menteer word dat die beoogde produksie 
deurlopend verskans bly. Die strategie 
moet ook in staat wees om opwaartse 
potensiaal in die mark volledig of ten min-
ste gedeeltelik vas te vang. ’n Belangrike 
aspek vir die keuse van ’n strategie en 
gevolglike sukses van ’n strategie, is 
dat dit belangrik is om te weet teen wat-
ter prysvlak winsgewend geproduseer 
word. Die mark bied wel elke seisoen die 
geleentheid om winsgewend te verskans. 
Hierdie geleenthede, gekoppel aan ’n 
eenvoudige, herhaalbare strategie wat 
afwaartse prysrisiko uitskakel, maar oor 
die vermoë beskik om opwaartse poten-
siaal vas te vang, moet deel vorm van 
elke produsent se bemarkingsplan.

Senwes Marktoegang kan deur middel 
van die produsentegraanbemarkers, asook 
Senwes Graanmakelaars, van hulp wees 
met verskeie voorseisoenbemarkingskon-
trakte en verskansingsalternatiewe wat 
sal inpas by elke produsent se individuele 
risikoprofiel. ’n Hele paar van die alter-
natiewe strategieë, wat tot ’n groot mate 
voldoen aan die beginsels, word vervat in 
Hansie Swanepoel se artikel op bl. 62.   

Stuur asseblief u adres, telefoonnommer  
en e-posadres aan Marie Erasmus by:
 Posbus 31, Klerksdorp, 2520 of 
 e-pos na marie.erasmus@senwes.co.za of 
 kontak Marie by 018 464 7568 
indien u die Senwes Scenario wil ontvang.

SKRYF NOU IN!

ONTVANG DIE

Senwes Scenario 

GRATIS!
Stuur asseblief u adres, telefoonnommer  
en e-posadres aan Marie Erasmus by:
 Posbus 31, Klerksdorp, 2520 of 
 e-pos na marie.erasmus@senwes.co.za of 
 kontak Marie by 018 464 7568 
indien u die Senwes Scenario wil ontvang.

Stuur asseblief u adres, telefoonnommer  
en e-posadres aan Marie Erasmus by:
 Posbus 31, Klerksdorp, 2520 of 
 e-pos na marie.erasmus@senwes.co.za of 
 kontak Marie by 018 464 7568 
indien u die Senwes Scenario wil ontvang.
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MARKTE

Beplanning
vir die nuwe seisoen se bemarking

 Deur Hansie Swanepoel
 Senwes Markanalis

Met die lente wat aanbreek is produsente op die oomblik besig om beplanning te doen met 
betrekking tot die gewasse wat in die nuwe seisoen aangeplant gaan word. Hierdie besluit 
berus tot ’n groot mate op die winsgewendheid van die verskillende gewasse. 

Met die neem van ’n plant-
besluit is dit ook belang-
rik om te onthou dat die 
heersende pryse gedurende 

planttyd nie noodwendig die prys is wat 
gaan heers in strooptyd nie. Dit is dus 
belangrik dat ’n produsent, wannneer hy 
die besluit neem om ’n gewas te plant, 
ook aksie moet neem om sy verwagte 
prys vir daardie produk te beskerm.

INSETKOSTE AS SNELLER  
VIR VERSKANSING
Die belangrikste beginsel van verskansing 
is dat ’n produk eers vooruit verkoop kan 
word indien dit winsgewend is om so te 
doen. Indien verskansing reeds ’n verlies 
verseker, is dit nutteloos om te verskans. 
Die winsgewendheid van ‘n verskansings-

besluit moet begin by die bepaling van ’n 
direkte koste per ton wat dit die produsent 
kos om ’n sekere gewas te produseer. 
Omdat daar aan die begin van die seisoen 
produksie-onsekerheid is, moet enige ver-
skansingskoste ook in ag geneem word.

Hieronder is ’n voorbeeld van so ’n 
som ten opsigte van mielieproduksie:

In die bostaande voorbeeld sal ‘n ver-
skansingsbesluit een wees wat, met 

Insetkoste 7,500 R/ha (Direkte  
insetkoste)

LGO 4.5 ton/ha

Gelykbreek 1,667 R/ton

Basis 
(Differensiaal) 250 R/ton

Put-opsie 250 R/ton

Safex 2,167 R/ton Jul 2019 
benodig

Safex Jul 2019 R2,300 (R133/t  oor  
na direk)

opsiekoste reeds in ag geneem, ten min-
ste die direkte insetkoste dek. Indien die 
mark in die bostaande voorbeeld onder 
R2,167 per ton is, is dit nie winsgewend 
om mielies te produseer nie. Die besluit 
moet dan geneem word om nie mielies te 
plant nie, of om eers met verskansing te 
wag tot pryse gestyg het.

In die verlede het die Safex-mark in alle 
jare die geleentheid gegee vir verskansing 
om gedoen te word, sodat ten minste direk-
te insetkoste gedek kan word (Grafiek 1)

Die mark verseker dus dat pryse goed 
genoeg in planttyd is vir produsente om te 
kan aanplant. Weereens moet daar onthou 
word dat pryse nie noodwendig so gaan 
lyk in oestyd nie.

VERSKANSINGSTRATEGIEË
Omdat daar aan die begin van ‘n produk-
sieseisoen nog nie produksiesekerheid is 
nie, word daar slegs verskansingstrategieë 
voorgestel wat op minimumpryse geba-
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MARKTE

seer is. Hoewel daar koste aan hierdie ver-
skansing verbonde is, word daar meestal 
nie meer as een derde van die verwagte 
produksie nou reeds verskans nie. Die 
koste van verskansing moet as deel van 
insetkoste gesien word en op die totale 
verwagte tonne bereken word. 

Die opsies wat algemeen beskikbaar is:
Minimumpryse:
Hierdie tipe kontrak verseker vir ’n kliënt 
’n minimumprys (vloerprys), ten spyte van 
enige verdere markbeweging. Indien die 
markprys daal, het die kliënt prysbesker-
ming in plek. Indien die mark styg, het die 
kliënt verder die opsie om teen die hoër, 
heersende prys te verkoop. Vir hierdie opsie 
moet daar egter ‘n premie betaal word.
 
Minimum/Maksimum pryse:
Hierdie kontrak verseker ook ‘n minimum-
prys teen ‘n laer koste, maar met die 

Grafiek 1: Insetkoste teenoor prys Oktober-Desember.

belang rike verskil dat daar ‘n maksi-
mumprys ook is. Indien die mark bo die 
maksimumvlak gaan, is lewering verplig-
tend teen die maksimumvlak. Die opsie 
is goedkoper as ‘n suiwer minimumprys, 
maar dra ‘n hoër risiko.
 
Sintetiese minimumpryskontrak:
Hierdie kontrak behels ‘n vasteprys, met 
‘n uit-die-geld call-opsie wat gekoop word 
om verdere opwaartse potensiaal te be -
werkstellig indien die mark aggressief sou 
styg. Tot en met die trefvlak van die opsie 
bly die enigste prys in plek die vasteprys. 
Indien die mark verder as die trefvlak 
van die call-opsie styg, word daar in die 
ver dere styging gedeel. Die strategie is 
goedkoper as ‘n minimumprys en skep 
steeds opwaartse potensiaal.

KPK:
Die Kollektiewe Prysingskontrak is deur 

Senwes daargestel om kliënte te help 
met verskansing. Hierdie is ‘n kollektiewe 
verskansingsproduk wat aktief namens 
kliënte bestuur word. Dit is ‘n konserwa-
tiewe strategie met die doel om verskan-
sing te verseker, terwyl daar steeds ‘n 
opwaartse potensiaal in die mark oop-
gehou word. Die strategie is ‘n risikomiti-
gerende produk, wat die emosie van 
verskansing uit die besluit uit haal.

OPSOMMEND
Met die neem van ‘n aanplantingsbesluit 
word die winsgewendheid van verskil-
lende gewasse meestal in ag geneem. 
‘n Produsent moet egter nie nalaat om 
verskansing te doen nie. Sodoende word 
verseker dat die prys waarop die besluit 
gebaseer is, steeds gerealiseer kan word 
in strooptyd. 

Senwes Marktoegang kan deur middel 
van die produsentegraanbemarkers, asook 
Senwes Graanmakelaars, van hulp wees 
met verskeie voorseisoen bemarkingskon-
trakte en verskansingsalternatiewe wat 
sal inpas by elke produsent se individuele 
risikoprofiel.  
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FINANSIEEL

ALGEMENE JAARVERGADERINGS 
VIND BINNEKORT PLAAS

Senwes en Senwesbel hou hul onderskeie 
algemene jaarvergaderings op Woensdag, 
22 Augustus, by Senwes hoofkantoor 
vanaf 09:00.

Kennisgewings sal uitgestuur word aan aandeel-
houers op of ongeveer 25 Julie 2018 en lede word 
aangemoedig om die vergaderings by te woon en 
met die direksie en bestuur van die maatskappy te 

gesels. Dit is ŉ uitstekende geleentheid om strategiese sake 
van die dag te bespreek en ingelig te word oor die langtermyn-
vooruitsigte van die Senwes groep.

Die jaarlikse finansiële state vir 2018 word ook voorgelê en 
menere Steve Booysen, James Botha en Simon Mohapi moet by 
wyse van uittrede, roteer. Al drie is egter beskikbaar vir herver-
kiesing. Simon is ŉ veteraan in die finansiële dienstesektor en 
was betrokke by die NWU in Potchefstroom as ŉ direksiekomi-
teelid en dien al sedert 2016 op die Senwes direksie.

Aandeelhouers word ook versoek om die dividend van 27 
sent te bekragtig, wat op 31 Augustus betaalbaar sal wees.

 Daar word ook voorgestel dat Ernst & Young heraangestel 
word as ouditeure. Mnr Derek Engelbrecht sal as die senior 
ouditvennoot vir die 2019 oudit optree, in die plek van Mike 
Herbst, wat by wyse van rotasie uittree. Lede sal ook versoek 
word om die lede van die Ouditkomitee te verkies en besluite 
rondom die volgende te neem: 

 Vergoeding van die nie-uitvoerende direkteure;
 Algemene magtiging vir die terugkoop van aandele; en
 Die wysiging van die akte van oprigting. 

Die wysiging word vereis, gebaseer op 'n uitspraak deur die 
Hoër Hof, Richard Du Plessis Barry v Clearwater Estates NPC 
& ander [2017] ZASCA, in 2017, wat duidelikheid verskaf 
het oor die “48-uur reël” vir die indiening van volmagvorms. 
Volmagvorms kan te eniger tyd vóór die vergadering ingedien 
word en nie slegs, soos voorheen vereis, 48 uur voor die verga-
dering nie. 

Aandeelhouers word versoek om, weens praktiese redes, 
volmagte so spoedig moontlik in te dien deur aanlyn te stem of 
volmagte na Senwes te e-pos.

 Die kennisgewing en volledige finansiële resultate is beskikbaar 
by www.senwes.co.za.  

NUUS

 Deur Elmarie Joynt
 Senwes Groep Maatskappysekretaris  

en Hoof Regsadviseur

Senwes trotse hoofborg 
van Boertjiefees
Nagenoeg 8000 mense het die Butlfontein Boertjiefees 
verlede jaar bygewoon, wat die terugkeer van die fees 
aangekondig het nadat dit as gevolg van die droogte nie in 
2016 plaasgevind het nie. 

Senwes is weereens trots om die hoofborg van dié 
opwindende en gewilde fees te wees. Die skou beloof om 
die room van die Suid-Afrikaanse musiektalent na die fees 
te bring, wonderlike stalletjies en uitstallings, goeie kos 
en hope pret vir die hele familie, insluitend ‘n uitstekende 
damesprogram. 

Vir volledige besonderhede van die program, besoek 
asseblief die Senwes Facebook-blad. Die Boertjiefees sal 
vanaf 30 Augustus tot 1 September 2018 by die Bultfontein 
Skougronde plaasvind.  
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LANDBOUKUNDIG

Enquire about our complete 
range in-store or contact us 
on 0861 PROTEK 
(0861 77 68 35) 
for more information

www.protek.co.za

The best 
nutrition for your 

garden, the 
NutriGreen way!
• Carbon enriched to enhance the quality of soil
• Composted poultry manure
• Pathogen, parasite and weed seed free
• Pelletised for easy and convenient application
• Ideal for use in all seasons

Registered in terms of Act 36 of 1947
Gwano Pellets:  N 21 g/kg, P 32.5 g/kg, K 27.6 g/kg, Zn  2000 mg/kg, Cu 70 mg/kg, Mo 4500 mg/kg, Fe 2200 mg/kg, 
B 1200 mg/kg, Mn 1000 mg/kg C 350 g/kg, Group 2 fertiliser, Reg nr B4904;  Flower Power: N 48 g/kg , P 10 g/kg, K 
36 g/kg, Zn 61 mg/kg, Cu 17 mg/kg, Mo 22 mg/kg, Fe 869 mg/kg, B 256 mg/kg, Mn 212 mg/kg, C 296 g/kg, B4652, 
Group 2 fertiliser;  Gro Green:  N  39 g/kg, P 10 g/kg, K 40 g/kg, Zn 61 mg/kg, Cu 17 mg/kg, Mo 22 mg/kg, Fe 869 
mg/kg, B 256 mg/kg, Mn 212 mg/kg, C 315 g/kg, B4655, Group 2 fertiliser; Registered by FarmWorx (Pty) Ltd, Co Reg no 
2012/092415/07, P O Box 645, Heidelberg, 1438, Tel no 011 812 9800. Distributed by: Protek, a division of PE BEE 
Agri (Pty) Ltd, PO Box 72, Heidelberg, 1438. Tel (011) 812 9800 or 0861 PROTEK (0861) 77 68 35, www.proteksa.co.za

Gwano Pellets
• 100% organic vigor with macro and micro elements
• Balanced general fertilizer for your whole garden

Gro Green
• Organic based and chemically enhanced with macro  
 and micro elements
• Ideal for all green growth

Flower Power
• Organic based and chemically enhanced with macro  
 and micro elements
• Ideal for all flowering and fruit plants as well as   
 vegetables and herbs
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Nutri-Green Fertiliser
for the 'green gardener'
Organic fertiliser is the oldest form of 
plant nutrition and is still very popular 
amongst gardeners today. 

Organic fertiliser is naturally slow releasing with 
natural carbon to better the retention of nutrition in 
your garden soil. This substantially lessens the loss 
of nutrients through leeching. In spite of the long 

duration the nutrients are kept in the soil, the pellets are easily 
broken down so it will not be picked up by your lawnmower. 

Organic fertilisers promote the activity of micro-organisms 
in the soil that break down plant nutrient elements into a form 
that is available for the plant’s absorption abilities. Regular 
fertilisation with organic fertiliser strengthens cell walls of the 
plant which in turn leads to less water required and a plant 
that is hardened to extreme temperatures.

Organic fertiliser contains the three most important nutrient 
elements known as: Nitrogen (N), Phosphate (P) and Potassium 
(K). It also contains many important micro-elements that plants 
require for healthy growth such as Iron (Fe), Manganese (Mn), 
Copper (Cu), Zinc (Zn) and Barium (B) to name but a few. 

NutriGreen Gwano Pellets is a general 100 % organic 
fertiliser can be used in flower beds, herb and vegetable 
gardens, lawns and is ideal for trees, shrubs, fruit and flower- 
bearing plants. 

Eighty percent of all gardens exist mainly of lawn and foliage 
plants and the only way to ensure that these plants grow well 
and have beautiful green leaves is to feed them with a fertiliser 
high in Nitrogen, ie. NutriGreen Gro Green. 

Everyone loves a little colour in their gardens and wants 
their roses to stay in bloom as long as possible. NutriGreen 
Flower Power is an organic-based fertiliser, enriched with 
potassium, ideal for fruit and flower-bearing plants as well as 
veggies.

Whether you are a “green gardener” or not, organic and 
organically based products will be ideal for use in your entire 
garden throughout the year.  



SENWES SCENARIO | LENTE 2018 67

TUIN

Dit is nou die tyd om al jou snoeiwerk te doen. Dit 
geld veral vir jou vrugtebome en rose. Dit is dan 
ook van toepassing op sierstruike en bome. Onthou 
om soveel as moontlik van jou knipsels in jou kom-

poshoop in te werk.
Dit is ook nou die laaste tyd om al die verplantings te doen 

om sodoende jou tuin ’n ander perspektief te gee, aangesien 
meeste plante dormant is en dus nie te veel skok sal wys nie.  
Dit is ook nou ’n goeie tyd om jou wintersgroente in te sit. Dit 
sluit in blaarslaai, beet, uie, wortels en spinasie. Al die plante is 
nou in oorvloed beskikbaar by u naaste tuinsentrum.

’n Ander wenk is om die grasperk ’n bietjie langer te laat 
groei om die wortels teen die ergste koue te beskerm. Terwyl 
dit nou die tyd is vir snoei en verplanting, is dit ook ’n volmaak-
te tyd om die beplanning en uitvoer van die beplanning van u 
tuin te doen. Dit sluit in verandering van beddings, die bou of 
plasing van waterbakke en visdamme.

Kos en water is nou baie skaars vir die voëls, so plaas asse-
blief meer van elk uit en sodoende lok jy meer voëls na jou tuin.

Augustus is seker ook die mees onaangename maand van 
die jaar vir tuiniers. Dit is koud en droog maar dit is belangrik 
om voor te berei vir die komende lente en somer. Raak nou 
ontslae van al die onkruid in beddings en op die plaveisel. 
Bedek u beddings met soveel as moontlik kompos. Moet dit 
egter nie inspit nie. Gebruik dit soos ’n deklaag.

Grasperke kry nou baie aandag om suksesvol te wees in die 
somer. Sny baie laag en belug die grasperk met ’n vurk of rol-
ler. Die gras moet ook goed bemes word.

 Dit is ook nou die maand om stiggies in te lê van u vrugte-
bome en rose. Knip lote onder ’n ogie en bo nog twee ogies. 
Doop in ’n hormoonpoeier en plant in skoon sand. Hou die stig-
gies klam en sien hoe hulle in die lente uitloop. Sodra die nuwe 
plante sterk wortels en blare het, kan dit in u tuin verplant word 
vanaf November tot Desember.

Geniet die tuinmaak en koue weer. Binnekort kla ons weer 
oor die hitte!  

 Deur Carl Kirstein
 Tuinboukundige

Tuinwenke voor 
die lente opdaag
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RUBRIEK

Standaard sms-tariewe geld en geen werknemers van Senwes mag 
deelneem nie. Vir die volledige kompe tisiereëls, besoek die webtuiste 

www.senwes.co.za.

Dit moet verskriklik wees om blind te wees, maar om 
te kan sien maar nie raak te sien nie, is veel erger.

Die lewe maak ons almal soms stokblind. Juis omdat 
dinge vir ons op skinkborde aangebied word, inlig-

ting met die druk van ’n knoppie beskikbaar is en ons met die 
jare soveel dinge as vanselfsprekend aanvaar. Dan wonder ons 
waarom probleme ons oorweldig, God vir ons onsigbaar word 
en of daar nog iets goeds van hierdie lewe kan kom.

Ja, die lewe ís hard, maar nie so erg as wat ons dit soms maak 
nie, want God ís daar, al het ons verleer om Hom raak te sien.

Wanneer ons met die ingesteldheid leef om God in ons alle-
daagse te soek, beleef ons dat Hy toe eintlik nie so versteek is 
as wat ons onsself wysmaak nie. Die Gees leef hier tussen ons. 
Hy werk langs ons. Laat dinge gebeur om ons. Verander ons 
harte in ons: As ons Hom net wil raaksien, raakhoor, raakleef. 

Doen in hierdie volgende paar dae moeite om God raak te sien 
in jou gewone lewe: daar agter jou lessenaar, in die oë van 
die mens voor jou, in gebeure wat, teen verwagting in, positief 
uitgewerk het. Of hoor Hom sommer net weer in die koer van ’n 
duif, die gedreun van jou bakkie, die klank van potte en panne 
as jy vanaand die huis instap... die stilte wat oor die skemer 
sak. Soek God, want Hy is daar! Hy is aktief besig in die wêreld 
en in die lewens van Sy kinders. Ook in jóú lewe.

Wanneer jy Hom so raakleef, verander jou perspektief, word 
die donker ligter, die swaar op jou gemoed sagter en die 
mense om jou anders, want jý kyk anders na dinge. Jy sien die 
strale oor ’n donker land, jy voel die liefde in ’n ander se hand 
en jy weet: Hy ís hier. Hier in, om, by en voor my. Daarom kan 
ek met verwagting lééf.

Vader, verander asseblief my blindwees na heldersiendheid. 
Ja, maak my weer gefokus op Wie U is. En wie ek daarom deur 
U kan wees. 

Milanie Vosloo

Die lewe maak ons 
soms stokblind

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 inspi-
rasie wat jou siel sal verkwik. SMS Senwes, Cum, jou naam, 

telefoonnommer en e-posadres na 31022 voor  
30 September 2018.

Kos vir die siel

Wen met Senwes en Cum Uitgewers

IN DIE KOMBUIS

Spek en dadel 
eetluswekkertjie
NOG NOOIT GEDINK aan hierdie kombinasie nie? Wel, ons 
het gedink dis interessant - ’n heerlike happie van ’n blogger 
wat dit by ’n Amerikaans/Indiaanse troue ontdek het. So, as 
jy jou vriende wil beïndruk by jou volgende braai, sit hierdie 
happie voor en deel ’n bietjie Amerikaans/Indiaanse kultuur 
met hulle.

BESTANDDELE
• 300g ontpitte dadels
• 200g amandels
• 500g spek

Voorbereidingstyd 35 minute
Gaarmaaktyd 5 minute
Gereed binne 35 minute
Bedien 6
560 kalorieë

METODE
Voorverhit die oond (boonste rooster).

Sny keep in dadels. Sit een amendel in elke dadel.

Draai toe met spek en gebruik tandestokke om bymekaar te hou.

Bak vir 10 minute of tot spek bruik en krakerig is. 
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www.deere.com/sub-saharan/en   |   africa@johndeere.com   |   Kliëntediens: 080 098 3821
*Bepalings en voorwaardes geld (beskikbaar by www.deere.com/sub-saharan/en). Aanbod geldig tot 30 September 2018, solank voorraad hou.
John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n gemagtigde fi nansiëlediensteverskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Reg Nr NCRCP7.

Finansiering gebou vir jou

DIE VEELSYDIGE 

Volg ons op           Facebook,          Twitter en          YouTube

15FX HIDROULIESE 
STAPELVOUPLANTER

ELKE DRUPPEL TEL MET ‘N 
JOHN DEERE SPUIT

SIT DIE SAAD PRESIES OP 
SY PLEK

Het jy ‘n gedeelte kontant, geniet 
‘n koers van so laag as 3.75% gekoppel.*
Benodig jy ‘n blaaskans om jou kontantvloei te 
herstel, John Deere Financial kan jou help.*


