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TERME EN VOORWAARDES GELDIG
Vir enige navrae, kontak asseblief u naaste Senwes Equipment heelgoederebemarker 
vir meer inligting of ‘n demonstrasie. 

Uitsonderlike aanbiedinge

  Tot so laag as PRIMA -6% gekoppel
 Maandelikse / jaarlikse paaiemente beskikbaar

BACKHOE LOADER 3CX & 4CX
 Geen deposito finansieringsopsie beskikbaar

TELEHANDLERS 

 Maandelikse / jaarlikse paaiemente beskikbaar
 Tot so laag as PRIMA -5% gekoppel
 Geen deposito finansieringsopsie beskikbaar

 Geen deposito finansieringsopsie beskikbaar

BACKHOE LOADER 2DX

 Geldig tot 31 Desember 2018

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

  Maandelikse / jaarlikse paaiemente beskikbaar
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• Alle regte van die inhoud van Senwes Scenario 
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VOORBLAD
Die fokus is in dié uitgawe op planttyd 
met 'n paar artikels oor die onderwerp. 
Die besoedeling in die Vaalrivier en die 
impak daarvan op produsente word bekyk 
en die grondkwessie is ook onder die 
loep in beriggewing oor grondberade.  
Bl. 4, 6, 8, 10, 16 en 40.

Inhoud

Tema:  
Planttyd

Nismark 
bl. 32

Besoedeling in 
Vaalrivier bl. 16

Grondberaad 
bl. 4
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ALGEMEEN | GENERAL RUBRIEK

Uit die Woord

Lees: Ps. 126; Matt. 9:36-38;  
Luk. 9:62; Spr 20:4

Ds. Willie Botha

Toe en nou

IN DIE VERHAAL is daar twee tye ter sprake: “Toe” en 
“Nou”. In die verlede was daar ’n tyd toe dit baie swaar 
gegaan het. Sommige kommentare vermoed dat dit selfs die 
tyd na die ballingskap kon wees. Daar is groot waarde deur 
nie die spesifieke situasie te noem waaruit hulle verlos is nie, 
aangesien verlossing oor ’n wyer spektrum toegepas kan 
word. Die kern is dus verlossing. Opvallend is die blydskap 
en dankbaarheid wat daarmee gepaard gaan. Daar is gelag, 
gesing, en selfs ander nasies het van die groot werke van die 
Here getuig.

Maar daar is ook ’n “nou”. Weereens word die spesifieke 
nood nie genoem nie, sodat dit universeel toepasbaar is. Op 
grond van God se verlossing in die verlede, bestaan daar in 
die hede geloof en vrymoedigheid om weer tot God te nader. 
Deur die eeue het Hy Hom as betroubaar bewys. God is in 
staat om paradoksaal op te tree. Geografiese grense is nie 
bepalend of dit sal reën of nie. Selfs in die dorre Suidland 
verander Hy die droë lope in bruisende waterstrome.

Om te plant is harde werk. In die Bybelse tyd het ploeg en 
plant dikwels saam gebeur. Koring en gars was die belang-
rikste gewasse, maar daar is ook sorghum en spelt verbou. 
Saad is gesaai en daarna ingeploeg. ’n Ander metode was 
om te ploeg, dan die saad te saai, en dan 90 grade oor die 
eerste ploeglyne die graan in te ploeg. Op skuinstes, harde 
plekke en tussen boomwortels waar die osse nie kon ploeg 
nie, is die grond met ’n bylpik bewerk. Die ploegwerk is ver-
erger deur koue en swaar winterreën waartydens baie van 
die werk gedoen is. Wie van die ploegwerk weggeskram het, 
moes geen oes verwag nie (Spr 20:4). In droogtetye is die 
kos wat geëet moes word, letterlik uit die mond van die gesin 
geneem om te plant. Met die hoop dat daar ’n beter oes sou 
kom, is die waagstuk die moeite werd gemaak.

Somertyd was oestyd. Die vrug van harde werk was op 
hande. Nou is daar nie meer teruggedink aan die swaar werk 
wat die oes voorafgegaan het. Dit was karaktervormend van 
aard. Groot blydskap het die afloop van die oes gekenmerk. 
Daar was duidelik groot dankbaarheid. Die insameling van 
die oes het beteken dat God voorsien het, en ons karakter 
verbeter het. Die oes word in die Nuwe Testament ook as 
metafoor vir die wederkoms van Christus gebruik. Hy kom 
met ’n verwagting om mense te vind wat ondanks omstan-
dighede die harde ploeg- en saaiwerk gedoen het, en nou 
in Sy hemelse fees kan deel. Die sny van die saaisak en die 
trane het plek gemaak vir ’n hemelse heerlikheid. 

ALGEMEEN

Na ’n onlangse tikflater is die belangrikheid van slegs een 
letter weereens beklemtoon. Dit kan die betekenis van 
’n woord, paragraaf of selfs ’n hele boodskap verander. 
Maar die spelfout in dié geval, planttyd as plantyd, bevat 

tog ŉ klein stukkie waarheid. Dit is nou somertyd, soos die tema van 
hierdie uitgawe dit uitspel, wat ook planttyd is.

Dit is nou die tyd waarin ons moet gereed maak om te plant. Maar 
ons moet ook beplan, want hoe eenvoudig dit ookal klink om ’n 
saadjie te plant, is daar ook baie ander aspekte van toepassing. Ons 
ervaar die effek van die gesprekke rondom grondonteiening sonder 
vergoeding, die land is amptelik in ŉ resessie, en later in 2019 lê die 
verkiesing op ons voorstoep, en dan moet ons nog tussendeur plant.

Dit laat my dink aan 1 Korintiërs 3, wat gaan oor die oorsaak van 
verdeeldheid wat ons partymaal in Suid-Afrika voel. Maar ons moet 
ons begin om ons te laat lei deur die Gees van God, eerder as wat 
ons bloot net as wêreldse mense ‘n bestaan maak. Hier word die 
vraag gevra of ons nie dan nog wêrelds is nie.

Lees vanaf vers vyf: “5Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is 
maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen 
doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. 6Ek het geplant, 
Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei het. 7Dit gaan 
dus nie om die een wat plant of die een wat natgooi nie, maar om 
God wat laat groei.”

Ons staan almal gelyk voor God en word beloon volgens ons werk. 
Wat belangrik is, is dat ons almal die Here ons God dien. Onthou 

dat hoewel produsente die land saai, oftewel 
plant, moet ons ook onthou dat ons op sig-
self eerstens die saailand van ons God is 
en moet wegbeweeg van verdeeldheid.

So, as ons reg beplan (plantyd) en 
reg plant (planttyd) sal ons die vrugte 

daarvan pluk.

Plantyd en planttyd?
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Pieter & Tshepo HET JY GEWEET?

’n Kenmerk van die 
meeste Suid-Afrikaanse 
gronde is dat dit 
uiters kwesbaar is 
vir degradering en ’n 
baie lae herstelpotensiaal het.

Selfs klein foutjies in grondbestuur 
kan dus rampspoedig wees, met min 
kans vir herstel. Daar word geskat 
dat 25% van Suid-Afrikaanse gronde 
hoogs vatbaar is vir winderosie. Dit 
sluit in die sanderige gronde van die 
Noordwes en Vrystaat - die gebiede 
wat 75% van die land se mielies 
produseer.
Bron: http://awsassets.wwf.org.za/downloads/
facts_brochure_mockup_04_b

Oraloor

gehoor..
.

BRIAN ANGUS

Pionier wat die Japanese Wagyu-ras na 
SA gebring het.
Tydens die 2018 Senwes 
Toekomsfokusdag by Nampopark.

‶Ignoreer die aspekte waaroor jy 
nie beheer het nie - jongboere moet 
nie skroom om te plant en steeds 
positief te wees oor grond en 
grondkwessies nie – voedsel moet 
geproduseer word.″

‶Boerdery is uitdagend en dit verg geduld en toewyding. Jy moet verstaan dat die opbrengs baie klein kan wees. 
Dit is waarom elkeen wat in produksie betrokke wil raak, ’n passie daarvoor moet hê.″

– SIPHIWE SITHOLE   Stigter en HUB van African Marmaladee –

MASANOBU FUKUOKA

Skrywer van blitsverkoperboek  
The One-Straw Revolution
Oor vreugde en boerdery.

‶Wanneer ’n mens verstaan dat 
jy vreugde en geluk verloor in die 
pogings om dit te besit, sal die gees 
van natuurlike boerdery besef word. 
Die uiteindelike doel van boerdery is 
nie om oeste te laat groei nie, maar 
die bewerking en vervolmaking van 
mense. ″
DAVID MABUZA

Vise-President van Suid-Afrika
Tydens die grondberaad in Bela-Bela.

‶Die land behoort aan ons almal, 
swart en wit. Die implementering van 
grondhervorming moenie rasse van 
mekaar vervreem nie, dit moenie ’n 
bedreiging inhou vir die landbousek-
tor, voedselsekuri teit en die ekono-
mie nie.″

AYANDA KANANA

HUB van Joburg Market
Tydens paneelbespreking by die AFASA 
konferensie.

‶Grond diskrimineer nie. As jy met 
sorg plant, sal iets groei. Die oes, 
wat dit ook al mag wees, diskrimi-
neer ook nie. Die probleem is dus 
iewers in die middel.″
CYRIL RAMAPHOSA

President van Suid-Afrika
Tydens die AFASA gala-dinee.

‶Landbou verdien ondersteuning 
van die regering. Die regering het 
dit nodig geag om in te gryp by 
’n aantal sektore, maar die land-
bousektor is steeds op die agter-
voet en ek wil hê dat ons standpunt 
moet inneem.″

ALGEMEEN
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Senwes borg historiese 
grondberaad

Senwes Groep HUB en huidige 
Agbiz Voorsitter, Francois 
Strydom, sê dat Senwes trots is 
om die beraad te borg “omdat 

dit oplossingsgedrewe is.” Sy indrukke 
van die beraad en die betekenis van 
die teenwoordigheid van Vise-President 
David Mabuza, die Minister van Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming en 
Adjunk-Direkteur Mike Mlengana, is soos 
volg:

“Die tydsberekening kon nie beter 
gewees het nie en die gebeure tydens 

Alle paaie het na die Grondoplossingsberaad gelei, wat deur Senwes geborg is en deur 
Landbouweekblad aangebied is op 23 en 24 Augustus by die Wildswinkel Veilingsaal 
in Bela Bela. Die geleentheid is deur sommige deelnemers en waarnemers beskryf is 
“Grondhervorming se Codesa- oomblik”.

die tien dae voor die grondberaad het die 
hele inisiatief met betrekking to grond na 
’n punt gedryf waar die regering besef 
het dat hulle baie ernstig moes ingryp, 
alhoewel dit nie werklik so beplan was 
nie. Nkosozana Zuma (Minister in die 
Presidensie) het met ons geskakel en vir 
ons gereël om gesprek te voer met Paul 
Mashatile (ANC Tesourier-Generaal) en 
Vise-President David Mabuza, terwyl van 
ons ander lede (Agbiz), op dieselfde dag 
gesprek gevoer het met President Cyril 
Ramaphosa.”

“Dit is uiters positief dat die vise-presi-
dent teenwoordig was, vergesel deur die 
minister en die DG, wat baie positief oor 
landbou is. Ons is op ’n belangrike punt in 

die geskiedenis van ons land en hierdie is 
ongetwyfeld die grootste uitdaging sedert 
1994 en ek is baie hoopvol oor die wyse 
waarop ons die probleem benader.”

“Ek is oorweldig deur al die sukses-
stories - ons het reeds by Nasie in 
Gesprek gesê dat hierdie stories vertel 
moet word... dit is die reaksie wat ek by 
almal hier kry... ons het nie geweet dat 
daar soveel suksesstories is nie.”

Francois maan egter: “Nixon (voor-
malige Amerikaanse president) het gesê 
dat dit uiters gevaarlik is wanneer die 
regering sê dat hulle daar is om te help. 
Dit is nie die regering se taak om alles 
reg te maak nie. Ja, hulle speel wel ’n 
rol, maar die land behoort aan ons almal 
en ons moet dit maak werk. My stand-
punt is dat jy óf aan die tafel is óf op die 
spyskaart. Ons het die keuse gemaak om 
aktief betrokke te wees in die ontwerp 
van die toekoms dit was nog altyd ons 
benadering tot ons besigheid en hierdie 
belangrike saak.” 

NUUS

 Deur Marlon Abrahams
 Senwes Scenario Hoofredakteur

Agbiz Voorsitter 
en Senwes 
Groep HUB 
spreek die 
Grondberaad 
toe oor 

volhoubare 
befondsings-

modelle.
AgriSA President Dan Kriek, Vise-President David Mabuza en Minister van Landelike 
Ontwikkeling en Grondhervorming Maite Nkoana-Mashabane by die Grondberaad.



Presisieboerdery is  ‘n kombinasie van tegnologie wat produsente in staat stel 
om insetmiddele meer areaspesifiek toe te dien as wat voorheen op groot skaal 
prakties haalbaar was. 

‘n Bestuurshulpmiddel wat die produsent in staat stel om die optimum  
finansiële opbrengs op beleggings te realiseer vir elke area of sone binne ’n  
boerdery-eenheid. Skakel ons inbelsentrum by 018 464 7550/3.  

Breek nuwe grond.

Agri
rewards

JOU VISIE,
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LANDBOUKUNDIG Tema: 
Planttyd

GROND

Optimale produksie begin by 
presisiekaarte ten opsigte van 
grondtekstuur, gronddiepte, 
brutodigtheid en plantbeskik-

bare waterkapasiteit. Die chemiekaarte 
word vir veranderlike regstelling gebruik.

GEWAS
Die keuse van ’n gewas word bepaal deur 
natuurlike hulpbronne, finansiële oorwe-
ging en langtermynstrategie. Die opbou 
van organiese materiaal vir die verbetering 
van grondfisiese en -chemiese faktore deur 
middel van ’n rotasiestelsel, behoort oor-
weeg te word ten einde risiko te verminder 
en langtermynvolhoubaarheid te verseker.

Die doel van kultivarkeuse is om risiko 
te beperk en word op produkinligting van 
saadmaatskappye en nasionale kultivar-
proewe gebaseer.

KLIMAAT
Grondtemperatuur, grondvog, voorkoms 
van reën en die midsomerdroogte is die 
faktore wat bepaal watter gewas/kultivar 
wanneer geplant gaan word.

Suksesvolle optimale oesopbrengs is die resultaat van interaksie tussen grond (fisika, 
chemie en biologie), gewas (grond- en klimaatsvereistes asook -eienskappe),
klimaat (waarvan reënvalintensiteit en -verspreiding krities is), bestuur en tegnologie 
(trekkers, implemente en presisietoerusting). Wat moet die produsent dus doen om al 
hierdie elemente voldoende te bestuur?

 Deur Petrus van Staden
 Senwes Senior Agronoom en
 Lourens Janse van Rensburg
 Cerealis Areabestuurder

Presisietegnologie
en suksesvolle plantaksie

TEGNOLOGIE
Suksesvolle waardetoevoeging tot die 
investering in veranderlike toedienings-
kaarte word bepaal deur die planter en die 
tegnologie waarmee dit toegerus is.

Die doel van ’n planter is om saad 
binne die grond te plaas en terselfdertyd 
‘n omgewing te skep wat bevorderlik is vir 
gelyktydige ontkieming, opkoms en byna 
100% blootstelling van al die plante aan 

sonlig. Hierdie vereiste vir optimale saad- 
en kunsmisplasing is krities vir optimale 
voedingstofopname, groei en omskakeling 
van lig en chemiese energie na opbrengs.

’n Planter het elke seisoen net een kans. 
Gee jouself die beste kans. Die ou stelling 
van “om te meet is om te weet” is van toe-
passing. Precision Planting het tegnologie 
ontwikkel waarmee die effektiwiteit van 
enige planter bepaal kan word, asook die 
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AGRICULTURAL | LANDBOUKUNDIG

finansiële impak daarvan. Dit gee ook ’n 
aanduiding van waar die swak skakel(s) is. 
Laasgenoemde behoort aangespreek te 
word om winsgewendheid te verhoog. Dis 
nie meer nodig om in die lug rond te tas of 
ongelooflike risiko’s met baie duur insette 
te neem nie.

WENKE

Potensiële probleem/verlies Oorsaak

Gelyktydige ontkieming Residue in die plantvoor; saadkoulters wat nie optimaal 
werk nie; swak saad-tot-grond-kontak; variërende diepte 
en plasing van saad; swak toemaak van die plantvoor; 
verkeerde drukkrag (“downforce”); oormaat kompaksie 
langs plantvoor; grondvog en hitteoordrag vanaf grond 
na saad.

“Skips & doubles” Topografie; spoed; uitmeetmeganisme; pitgrootte en 
-vorm. Gebrek aan onderhoud van planter; vakuum nie 
optimaal gestel vir betrokke saad nie; korrekte plaat; 
kettings moet gereeld vervang word.

Spasiëring Spoed van plant; tipe afleweringsmeganisme; planter-
eenheid wat stamp; busse wat geslyt is; laers (“bea-
rings”) wat onklaar is; kettings wat hard en oud raak.

Korrekte plantpopulasie Grondpotensiaal; verkeerde keuse van ratte op aandry-
wing; verkeerde banddruk met kontakdryf; ou kettings 
wat gerek het, kan spring en afval.

Korrekte plasing van kunsmis Benewens oorsake reeds vermeld - Korrekte kalibrasie.

Weet alles wat jou planter per ry doen 
– skoon plantvoor, korrekte drukking op 
die grond, voldoende vog in die plantvoor, 
temperatuur van die grond, populasie, sin-
gulasie, spasiëring, korrekte vakuumlesing, 
korrekte kunsmisplasing per ry en per sone 
per produk, korrekte insekdodertoediening 

per ry en per sone. Hoekom 80% effektief 
wees as jy 99% effektief kan wees? Dit het 
die potensiaal om die verskil tussen 6 ton 
en 8 ton per hektaar te maak.

Sorg dat jou plantereenhede vroegty-
dig getoets word om onnodige verliese te 
vermy. Kontak die planterspesialiste vir ’n 
ontleding en aanbeveling om jou bestaan-
de planter na die volgende prestasievlak 
te neem. 

Cerealis (kantoor) +2718 632 0362

Cerealis: Lourens Janse van 
Rensburg (Areabestuurder; Vrystaat, 
KwaZulu-Natal & Oos-Kaap)  
+2782 859 5982

Senwes: Presisieboerdery: 
Petrus van Staden 
(Presisieboerderyspesialis)  
+2776 219 3778

Senwes Presisieboerdery:  
Etienne Nel (Bestuurder: 
Presisieboerdery) +2783 298 1553

Senwes Equipment:  
Basie Jordaan (Verkoopsbestuurder: 
John Deere) +2783 447 3379

LANDBOUKUNDIG

Punte om na te kyk 
by die Vakuum-
Saaduitmeetmeganisme
http://senwes.co/SE1810
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NUUS

“Die Nasie is in 
Gesprek” 

President Cyril Ramaphosa:

Senwes het met trots die African Farmer’s Association of South Africa (AFASA) landbou
besigheidstransformasiekonferensie geborg, waar belanghebbendes in die landbousektor 
bymekaar gekom het om ondervindinge te deel en moontlike werkbare oplossings te vind 
oor hoe om die gaping tussen dit wat in die landbousektor gebeur het en nie gebeur het 
nie, te oorbrug

 Deur Kefiloe Manthata
 Senwes Gradueerde

Onder die hoofsprekers was 
president Cyril Ramaphosa 
wat tydens sy toespraak by 
die gala dinee, AFASA geloof 

het vir die feit dat hy ’n stem vir swart 
boere was sedert sy totstandkoming. Hy 
het die boere geloof vir die feit dat hulle 

die stereotipes daag wat ten opsigte van 
swart boere bestaan. “Julle verdryf die 
konsep dat swart mense nooit meer as 
net bestaansboere kan wees nie. Julle 
staaf dat swart mense daartoe in staat is 
om suksesvol te boer en in daartoe staat 
is om ’n bestaan vir hulself en hul werkne-
mers te maak.” 

Ramaphosa, wat self ’n boer is, het 
hulle verseker dat hy die probleme wat 

hulle almal in die gesig staar, ten volle 
verstaan. “Dit het my drie jaar geneem om 
’n waterlisensie te bekom sodat ek mielies 
kon plant. So, wanneer julle daarvan 
praat, praat julle van uitdagings wat ek 
ten volle ken en verstaan.” Die president 
het ook aangedui dat hy bewus is daar-
van dat die regering meer moet doen om 
die bevordering van landbou in hierdie 
land te ondersteun. “Landbou verdien 
ondersteuning deur die regering. Die 
regering het by ’n aantal ander sektore 
ingrepe gemaak, maar landbou is steeds 
op die agtervoet en ek sou graag wou 

Die Adjunk Minister van Landbou, Bosbou 
en Visserye, Sifiso Buthelezi.

Van links na regs is Mike Mlengana (Adjunk Direkteur Generaal Landbou) met 
Pitso Sekhoto (Voorsitter: AFASA Vrystaat), Motsepe Mohlala (Voormalige AFASA 

Voorsitter), Benedict Modise (Direkteur: Transformasie by NWK) en Julias Ramohlabi 
(Senwes Bestuurder: Ontwikkelende Produsente).
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Selontra® Rodent Bait: Reg. Nr. L10101 (Wet Nr. 36 van 1947) bevat cholecalciferol 0,75 g/kg. Skadelik. 

Selontra® is ’n geregistreerde handelsmerk van BASF. Verwys asseblief na die 
produketiket vir volledige gebruiksaanwysings.

Selontra®

Die allernuutste benadering 
tot knaagdierdoders

Ongeag die aard van jou onderneming, bied BASF jou die 
nuutste tegnologie in knaagdierdoders. As ’n antikoagulant-
vrye oplossing is dit veiliger as bestaande knaagdierdoders, 
maar ook uiters smaaklik. Dit verseker Selontra® as ’n 
allesomvattende oplossing wat selfs die hardnekkigste 
knaagdierpopulasies beheer vir gemoedsrus in jou 
Geïntegreerde Plaagbestuurstelsel.

Selontra® – slimmer as knaagdiere.

Uitoorlê knaagdiere:
•	 Volledige	beheer	binne	7	dae.	
•	 Laer	risiko	vir	kontaminasie	en	residu’s.	
•	 Uiters	smaaklik	en	word	bo	ander	kosbronne	verkies.	
•	 Bevat	die	natuurlike	eetlusdemper,	cholecalciferol.	
•	 Beheer	100%	antikoagulant-bestande	knaagdiere.	
•	 Minimaliseer	nie-teiken	en	sekondêre	vergiftiging.	
•	 Stabiel	in	bedompige,	warm	en	koue	omgewings.	
•	 Werk	vinnig	met	minder	aas.

Pakhuise
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Pluimvee, Varke, Beeste 
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“Ons moet saamstaan en nee sê vir veedief
stal. Nee vir plaasmoorde en nee vir boere 
wat hul plaaswerkers sleg behandel. As jy  
vinnig wil beweeg, beweeg jy alleen, maar as 
jy ver wil gaan, moet ons saam gaan.” 

– DR VUYO MAHLATI, AFASA PRESIDENT

NUUS

hê dat dit moet verander.” Die president het ’n beroep op boere 
gedoen om met die regering saam te werk om die veranderinge 
wat hulle graag sou wou sien, te laat gebeur. In sy toespraak het 
Ramaphosa die kwessie van grondhervorming aangeraak en ver-
duidelik dat wonde van die verlede genees moet word sodat die 
land vooruit kan beweeg. “As daar ’n kwessie is wat deur die lengte 
en breedte van die land bespreek word, is dit die grondkwessie. 
Miskien begin diegene wat grond besit vir die eerste keer die impak 
van die onregte van die verlede verstaan. Die nasie is in gesprek”, 
het hy gesê. 

Die sub-tema van die konferensie was eenheid. Spreker na spre-
ker het gepraat oor die belangrikheid van samewerking ten einde 
positiewe verandering mee te bring. AFASA President Dr Vuyo 
Mahlati het swart en wit boere sterk aangeraai om saam te werk 
en die probleme te daag wat hulle almal in die gesig staar. “Ons 
moet saamstaan en nee sê vir veediefstal. Nee vir plaasmoorde en 
nee vir boere wat hul plaaswerkers sleg behandel. As jy vinnig wil 
beweeg, beweeg jy alleen, maar as jy ver wil gaan, moet ons saam 
gaan.” 

Aan die einde van die konferensie van drie dae is die boere 
uiteen met ’n gevoel van hoop dat dinge kan verbeter, aangesien 
elke regeringsamptenaar belowende uitsprake gemaak het met 
betrekking tot die ondersteuning en bevordering van landbou in 
Suid-Afrika tot voordeel van alle Suid-Afrikaners. 

President Cyril Ramaphosa sit hier by Adjunk Minister Sfiso 
Buthelezi, AFASA President Vuyo Mahlati, Dr Mahlati en AFASA 
Voorsitter Neo Masiteng.
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Senwes Equipment werkswinkels 
wil graag die nodige gemoeds-
rus vir die opkomende plant-
seisoen vir ons klante verseker 

deur ’n paar wenke en voorstelle om 
proaktief reeds na u planter en John 
Deere spuit om te sien.
 Is saadbakke en uitmeetmeganisme 

deurgegaan en gekalibreer vir opti-
male plantestand en spasiëring?

 Is nodige verstelling op koulters (saad 
en kunsmus) nagegaan en verstel vol-
gens u behoeftes en spesifikasies?

 Is alle aandrywings en laers nagegaan 
en in ’n werkende toestand?

 Is hidrouliese stelsels nagegaan vir 
werking en lekke op u planter en trek-
ker?

 Het u onlangs u John Deere spuit 
deur u werkswinkel laat inspekteer om 
sodoende te verseker dat u die regte 
hoeveelheid gif toedien en is daar ’n 
“nozzle flow check” gedoen? 

 Is u plantermonitor getoets en reg 
opgestel om te verseker u gaan die 

regte hoeveelheid saad en kunsmis 
toedien indien u variërend plant?

Senwes Equipment werkswinkels het nou 
’n inspeksieprogram waarvolgens meer 
as 70 punte op u John Deere planter 
nagegaan word. Die inspeksie gee u as 
klant die gemoedsrus om die plantseisoen 
met vertroue aan te pak en behels ook ‘n 
spuitinspeksie van ongeveer 150 punte vir 

Senwes Equipment gee wenke vir 
’n probleemvrye plantseisoen

 Deur Jacques Pretorius
 Senwes Equipment: Bestuurder: 

Meganisasiedienste

Hiermee wens ons as Senwes Equipment span u as gewaardeerde klant ’n voorspoedige 
en probleemvrye plantseisoen toe vir hierdie jaar. Ons glo en vertrou dat hierdie jaar vir u 
as produsent baie goeie oeste sal oplewer met die meeste looptyd op u toerusting.

gemoedsrus tydens die belangrikste deel 
van u planttyd.

Wees verseker dat u enige tyd op 
Senwes Equipment werkswinkels se knop-
pie kan druk vir ongekende gemoedsrus 
en diens wat ons aan u kan bied vanuit 
enige van ons 18 bedieningspunte in die 
Senwes-gebied.

Vir enige navrae kontak gerus u naaste 
Senwes Equipment werkswinkel. 

Tema: 
Planttyd



	 The inspections can be done  
throughout the year.

	 Less downtime for the client in  
season.

	 Inspections are done by a qualified 
John Deere technician.

	 Inspections can be done on the 
farm.

	 Breakdowns in season will be less.

	 A good proactive plan can be  
scheduled for inspections.

	 Parts can be delivered in time for  
the machines.

	 New and used equipment can be 
inspected.

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

	 Positive effect on the value of the  
machines.

ADVANTAGES

Diagnostic 

Maintenance Plan
PROTECT YOUR INVESTMENT AND PRODUCTIVITY

CALL: 	018 464 7796
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Vat jou goed en bly
in landbou... Ferreira
Die Afrikaanse liedjie lui, Vat jou goed en trek Ferreira. Maar dit is nie die geval by hiérdie 
Ferreira′s nie. Senwes Scenario het by Senwes produsent Piet Ferreira gaan inloer. 

Vyf jaar gelede op 63 het Piet, of 
Piet Lentedou soos hy bekend 
staan, se boedery anders gelyk. 
Danksy genade het sy seun en 

skoonseun oornag deel van die boerdery 
geword. Pieter Ferreira en Cassie de Vries 
het by die boerdery aangesluit. Pieter, 

’n vlieënier, en Cassie, wat Bosbou en 
Natuurlike Hulpbronne studeer het, het 
nuwe lewe in die boerdery geblaas.

En, sê Piet Lentedou, glo dit of nie, hier 
is drie Piet Ferreira’s wat in dié sandge-
weste boer.

DIE BEGIN
Piet het in 1975 begin boer en oorgeneem 
by sy pa Lou, wat ’n winkel in die gebied 
bedryf het, Lentedou Kontantwinkel. 

Lou was in 1947 die bestuurder van die 
Senwes handelstak in Tierfontein, waarna 
hy in 1954 begin boer en sy winkel bedryf 
het. 

Dit is by sy pa en medeprodusente 
in die gebied waar Piet die basiese 
beginsels van boerdery geleer het. Hy 
het begin met 150 hektaar koring en 300 
hektaar mielies en vandag, na 43 jaar, 
het hy ’n sterk boerdery opgebou. Nog 
’n interessante feit is dat sy pa ook die 

Piet Ferreira

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Wenkombinasie in saai! Pieter 
Ferreira en sy pa Piet.
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eerste graangraderingskursus in 1940 by 
Senwes bygewoon het.

VERTAKKINGS
Sedert 2013 het hulle aktief die boerde-
ry aangepas. Hulle het aanvanklik 95% 
mielies en 5% koring geplant. In 2014 is 
met 100 hektaar sonneblom begin en die 
jaar daarna 40 hektaar sojabone onder 
besproeiing. Die boerdery het soveel 
verander dat hulle in die 2018/19 seisoen 
slegs 37% mielies gaan plant, gevolg 
deur sonneblom (24%), sojabone (19%), 
klein witbone (7%), koring (7%) met 6% 
lande wat oorlê. “Dit is omdat die mielie-
som alleen redelik moeilik haalbaar is,” sê 
Pieter en Piet.

Met sy seun Pieter wat die saai-
gedeelte hanteer, is skoonseun Cassie 
besig met die pekanneute wat hulle 5 jaar 
gelede begin aanplant het.

Vir Cassie is pekanneute, 10 500 bome 
om presies te wees, ’n leefwyse waar sy 
harde werk oor ’n paar jaar vrugte vir dié 
boedery gaan begin afwerp. Hy plant  
Wichita- en Navahobome, 12 by 6 meter 
op 75 hektaar vir meer sonlig en benut so 
die grond en water meer effektief. 

Wanneer die bome heeltemal te groot 
raak kan hy bietjie uitdun. Hy glo ook in 
’n binneveld kwekery sodat hy plante van 
soortgelyke ouderdom kan oorplant in 
die plek van dié wat beskadig is. Soos hy 
die takke sorgvuldig snoei noem hy: “Die 
takke is die fabriek maar die stam is die 
voedingsaar. 

As hy raad vir prodsusente kan gee: 
“Koop eerder ’n R300 plant as ’n R200 
een, en wag liewer ’n jaar en plant ’n 
geënte boom.”

FILOSOFIE
Piet het ’n drieledige filosofie oor boerdery. 
Hy was in 1973 ’n landbouvoorligter in 
Bophuthatswana en glo dat winderosie, 
grondtemperatuur en reënval die drie 
belangrike aspekte is. Hulle het na 40 jaar 
’n moontlike wenresep om dié drie hok te 

Piet se filosofie oor boerdery is dat winderosie, 
grondtemperatuur en reënval die drie belangrike aspekte is. 

slaan. Soos ons in die lande loop, trap jou 
stewels nie weg in die los sand nie, maar 
hoor jy kraakgeluide soos jy op die reste 
trap so tussen die rye stoppels van die 
vorige seisoene. Danksy hulle 8-reeks John 
Deere trekkers en implemente kan hulle 
twee rye 76 cm uitmekaar plant, met die 
ander twee rye wat weer 1,5 m verder is. 

Winderosie: Die stoppels stop wind-
erosie in sy voetspore en al stofwolk wat 
ek gewaar, is al langs die grondpaaie na 
die lande.

Grondtemperatuur: Soos ons die 
grondmonsters onder die reste vergelyk 
met die wat nie bedek is nie, is die verskil 
voelbaar - sommer baie grade koeler.

Reënval: Piet grou skaars 10 cm onder 
die reste om nou, middel September, by 
klam grond uit te kom en so word die 500 
mm reënval per jaar meer effektief benut. 
Sowaar spreek dit al drie aspekte perfek 
aan.

Met minimum bewerking plant hulle 
op die rye van twee seisoene terug met 
verlede seisoen se stoppels nog netjies 
regop. So bring dit ’n heel ander per-
spektief aan die naak, warm, droë en 
sanderige beeld van hierdie deel van die 
Vrystaat.

Soos jy dieper grou kom jy, glo dit of 
nie, by organiese materiaal uit. Piet se 
droom is om die sisteem so perfek te kry 
dat sy kleinkinders by ander plase sal 
moet gaan kyk hoe die sandwêreld lyk. 
Pieter, wat deel van die 2018 Syngenta 
Graanakademie was, voeg by dat hy 
graag wil glo dat hy eendag op ‘n erd-
wurm of twee sal afkom.

SENWES
John Deere trekkers en ‘n skaalmodel 
in die vertoonkas verklap dat hulle John 
Deere en Senwes klante is. Pieter vertel 
dat die RTK veral krities vir hulle is en dat 
geen stelsel naby dit kom nie - prys, diens 
en presisie is uitstaande. Hulle het ook ’n 
produksielening by Senwes en ‘n deel van 
hulle graan word deur Senwes bemark. 

By Senwes maak hy spesiale melding van 
sy takbestuurder Gerhard van der Ryst, 
landboubesigheidsbestuurder Vonnie 
Haarhoff en silobestuurder Jurie Maree: 
“As ek ’n probleem het, sal hulle dit beslis 
altyd vir my kan oplos.”

GEES BY BULTFONTEIN
Hulle noem dat ‘n lekker gees onder 
die produsente by die Midde-In Studie-
groep heers, waar hulle reeds aan ’n 
Amerikaanse toer beplan.

MENTORS
Hy het 21 werkers en hy glo dat kennis 
aan werkers oorgedra moet word. Hulle 

Pekanneute is 
Cassie de Vries 
se kos.
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  13 | Produsent Piet Ferreira

tree as mentor op vir Ruben Motlhabane, ’n 
opkomende produsent. “Ons is sy huidige 
mentors en deel alle inligting met hom. Hy 
weet wat ek weet. Hoe gaan dit lyk as sy oes 
sleg is en mense hoor ek is sy mentor,” noem 
Pieter en Piet voeg by hoe ‘n lekker gevoel dit 
is wanneer Ruben sukses behaal.

Die driemanskap se raad aan ander 
produsente is dat politiek uit jou hande 
is, maar dat ons moet saamstaan en veg 
vir wat ons wil hê. Piet sê laastens: “Leer 
jou lewe lank soveel as wat jy kan. By dié 
plaas ge beur dinge, danksy harde werk en 
natuurlik genade van Bo.” Piet en sy vrou 
Marianne, hul kinders en dié se beter helftes 
Pieter en Colene, Gretha en Cassie asook 
hul ander dogter Rinda wat met ‘n boer van 
die omgewing, Willem du Plessis, getroud is, 
se boerdery is op die regte pad. En met agt 
kleinkinders is hierdie boerdery se toekoms 
ook in goeie hande en het hulle geen planne 
om te vlug nie. 

Pieter Ferreira 
by een van hulle 
John Deere 
trekkers.
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Die Vaalrivier se besoedelingsvlakke het ʼn krisispunt bereik volgens ʼn verslag wat 
onlangs deur Rand Water bekendgestel is. Die hoë E-coli-vlakke skep ernstige probleme 
vir produsente wat die reg het om water uit die Vaalrivier en opvangsgebied te onttrek. 
Maar hoe kan die besproeiingsprodusent die gehalte van sy toegekende water verbeter 
sodat dit aan aanvaarbare norme voldoen om dit vir besproeiing en vee aan te wend?

 Deur Juan Booysen
 Hinterland: Besproeiingshoof

Die Vaalrivierstelsel voorsien 
water aan 60% van die ekono-
mie en 45% van die Suid-Afri-
kaanse bevolking en daar 

gaan dringend ’n taakspan saamgestel 
moet word deur die Departement van 
Waterwese om die probleem aan te 
spreek en oplossings te vind. Sommige 
van die plaaslike munisipaliteite se suiwe-
ringsaanlegkapasiteit word met tussen 
90% en 100% oorskry en dit sal indring-
end opgegradeer moet word. 

Vaalrivier-besoedeling by 
KRISISPUNT
Hoe kan besproeiingsprodusente die 
gehalte van die water verbeter?

Die hoofoorsaak van die Vaalrivier se 
besoede ling is afkomstig van die geneu-
traliseerde, maar hoogs soutdraende suur 
van myne se dreineringsafvalwater wat in 
die Vaalrivier gepomp word. Daarby ook 
die onbehandelde of gedeeltelik behan-
delde riool van, in baie gevalle riool-
proses seringsaanlegte wat nie onderhou 
word nie, wat by die Vaalrivier instroom. 
Die riool is ‘n hoofbron van ernstige 
gesondheidsrisiko’s.

E-coli tellings is ’n aanduiding van riool-
water se teenwoordigheid in riviere. Rand 
Water se toetse dui duidelik daarop dat 
die vlakke van E-coli onaanvaarbaar hoog 
is. E-coli tellings van 200 – 400 per ml 

verteenwoordig reeds ’n aansienlike risiko 
van “gastroïntestinale afwykings”. Waar 
die Rietspruit by die Lochvaal aansluit, 
is tel lings so hoog as 57 940 per 100 ml 
gemeet.

Die plaaslike munisipaliteite erken die 
dilemma, maar verduidelik dat die oorsaak 
hiervan toe te skryf is aan verouderde 
infrastruktuur en ook menslike optrede.

Die uitdaging, soos in die verlede, om 
addisionele waterverbruiksregte uit die 
Vaalrivier en opvangsgebied te bekom, 
het ook nou ’n nuwe element van uitda-
ging begin skep. Ongeag of die verbrui-
ker in besit is van ’n Artikel 35(1) of Artikel 
35(4) wat hom die reg verleen om water 



SENWES SCENARIO | SOMER 2018 17

LANDBOUKUNDIG

uit die Vaalrivier te onttrek vir sy besproei-
ing, het die kwaliteit van die water as bron 
vir besproeiing nou onder die vergroot-
glas gekom.

Dit is baie moeilik om die effek van 
besoedeling te herstel en natuurlike wyses 
kan tot dekades neem. Met moderne teg-
nologie kan dit ook etlike jare neem teen 
astronomiese koste.

Toetse is in die bedieningsgebiede 
van Sebokeng, Vanderbijlpark, Sasolburg 
en Vereeniging gedoen en die syfers in 
Tabel 1 dui op die punte waar watermon-
sters geneem is en wat die interpretasie 
van die resultate is by die onderskeie ver-
samelpunte.

BEHANDELINGSMETODES OM  
WATER TE SUIWER

 “Air Stripping”
Die proses gaan gepaard deur gebruik 
te maak van lug om die besoedeling te 
verwyder. Die stelsel kan effektief che-
mikalieë, wat maklik verdamp, verwyder. 
Besoedelde water word deur ’n groot 
kompartement gepomp en oor ’n spesi-

fieke saamgeperste materiaal gespuit. Die 
saamgeperste materiaal laat die water 
stadig deursyfer na die bodem van die 
tenk toe. Terselfdertyd blaas ’n waaier 
lug opwaarts, wat dan die chemikalieë uit 
die water laat verdamp. Die chemikalieë 
versamel dan aan die bokant van die tenk 
waar dit behandel word om sodoende 
geen verdere kontaminasie tot gevolg te 
hê nie.

 Aktiverende Koolstoffiltrering
Die proses word meer algemeen gebruik 
om besoedeling te verwyder. Water word 
gefiltreer deur aktiverende koolstoffilters. 
Die besoedelde water word deur kolom-
me van aktiverende koolstof gepomp. 
Die chemikalieë klou aan die oppervlak 
vas terwyl die skoon water deurgelaat 
word. Dit is soorgelyk aan die stelsels wat 
op huishoudelike vlak gebruik word. Die 
stelsel se nadeel is dat dit nie die kontami-
nasiepartikels afbreek nie. Om dit te ver-
wyder, moet die filters verhit word en lug 
deur die kolomme gepomp word om die 

Tabel 1. Interpretasie van die resultate by die onderskeie versamelpunte.
Escherichia coli 
(E-coli)
Predicted symptoms 
include: Skin irrita tions, 
infections & intestinal 
disorders

E.coli counts per 100ml at sample points

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

93 9 24,810 10,810 411 48 15 5,980 770,100 249

43 13 11,190 6,910 613 41 17 2,420 155,310 56

Guideline Low risk of 
gastrointestinal 

disorders
E.coli < 130 

counts/100ml

Slight risk of 
gastrointestinal 

disorders
E.coli < 130 - 200 

counts/100ml

Significant risk of 
gastrointestinal 

disorders
E.coli < 200 - 400 

counts/100ml

High risk of 
gastrointestinal 

disorders
E.coli < 400 

counts/100ml

Blue Green Algae
Predicted symptoms 
include: Skin irritations, 
infections & intestinal 
disorders

Blue Green algae counts at sample points

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80 < 40 177 603 < 40 < 40 < 40 603 1,931 965

210 483 < 40 1,207 845 878 845 362 483 965

Guideline Low risk
Blue Green Algae
 < 20,000 cells/ml

Moderate risk
Blue Green Algae

 20,000 - 100,000 cells/ml

High risk
Blue Green Algae

 > 100,000 cells/ml

Algal Pigments
Predicted nuisance 
include: Scums & 
smells

Blue Green algae counts at sample points

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 46 8 10 12 25 62 173 13 76

Guideline Low risk
Chlorophyll-a < 15ug/l

Moderate risk
Chlorophyll-a 15 - 30ug/l

High risk
Chlorophyll-a > 30ug/l

 19
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SGS NviroCrop se grondlabora-
torium kan help met u bestuurs- 
besluite gedurende en net voor 
die groeiseisoen.

 
WATTER DIENSTE BIED DIE  
LABORATORIUM?

Waterontledings
Ons is almal bewus daarvan dat baie 
van ons produsente se waterkwaliteit in 
besproeiingskemas besig is om te ver-
swak en dat dit sodoende ’n negatiewe 
impak begin uitoefen op produksie. Deur 
u waterkwaliteit vir besproeiingsdoe-
leindes te laat analiseer, kan beter beplan 
word om die moontlike nadelige impak vir 

die komende seisoen beter te bestuur.
Van ons produsente wat boorgate 

ge bruik vir besproeiing, se watersoutin-
dekse het begin styg en die impak op die 
gewas word duidelik sigbaar wanneer die 
groeiseisoen redelik ver gevorder is en 
skade reeds aangerig word.

LANDBOUKUNDIG

Ondersteuning van beter beplanning en bestuur
voor en tydens plantseisoen
Laboratoriumanalises kan heelwat waarde toevoeg tot u bestuursbesluite voor die plant-
seisoen. SGS se grondlaboratorium kan u bystaan met hierdie analises ten opsigte van 
waterkwaliteit, grondstikstof, grondlewe, kunsmis en blaarontledings.

Skade weens hoë soutinhoud kan beter 
bestuur word indien vooraf beplan word 
daarvoor, deur bemestings- en besproei-
ingstrategieë te verander.

Van ons groot riviere se slikinhoud is 
aan die styg, saam met nutriënte soos 
nitraat, stikstowwe, ens. Die aanhoudende 
ge bruik van die besproeiingswater veroor-
saak produksieprobleme en dit kan vroeg-
tydig aangespreek word. Soos slik toeneem 
in die bogrond, bereik ons veral op meer 
sanderige gronde ’n punt waar bogrond 
slik en klei hoër raak as die grond horison-
taal direk onder dit. Die netto gevolg is:
• Swakker waterinfiltrasie;
• Swakker bogronddeurlugting;
• Opbou van grondgedraagde siektes;
• Wanbalanse van nutriënte teenoor 

mekaar;
• Oneffektiewe besproeiingskedule;

 Deur Cobus Burger
 SGS NviroCrop: Besigheidsbestuurder

Chlorose op aartappels weens hoë soutin
houd in besproeiingswater.

SGS LaboratoriumdiensteSGS Laboratoriumdienste
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partikels los te maak van die koolstof.

 “Bacteria bioremediation”
Navorsing het in New Delhi getoon dat om 
ge bruik te maak van biologiese produkte, 
besoedeling uit water ekonomies verwyder kan 
word. Baie goeie resultate is reeds binne twee 
maande verkry. Dit is ’n proses waar mikro-
organis mes, wat natuurlik in grond gevind word, 
gebruik word om die kontaminasie in water en 
grond te verteer. Die mikro-organismes verteer 
die chemikalieë en verander dit in water en 
onskadelike gasse, soos byvoorbeeld koolsuur-
gas. Die tempo van vertering kan verhoog word 
deur die byvoeging van suurstof en nutriënte wat 
bydra tot die groei en toename van die mikro- 
organismes. Dit is ‘n baie effektiewe en natuurlike 
proses wat geen chemikalieë benodig nie.

 Benutting van plant- en boomwortels
Die wortels van plante en bome kan besoe  deling, 
soos metale, onkruiddoders en olie, uit grond 
en water verwyder. Wanneer wortels water en 
voedingstowwe opneem, neem dit ook die chemi-
kalieë op wat dan in die wortels, stamme en blare 
gestoor word. Die plante kan dan die chemikalieë 
omskakel in gasse wat vrygestel word soos die 
plant transpireer. Die plantaardige materiaal is dus 
nie aanwendbaar vir dierlike gebruik nie.

Daar is van die metodes wat bekostigbaar is in-
dien die verbruiker die nodige infrastrukture skep 
buite die besoedelde waterbron. Die doel is nie 
hier om die water na drinkwaterstandaarde te 
suiwer nie, maar wel om dit te laat voldoen aan 
die vereistes neergelê vir besproeiingsdoel eindes.

Die besmettingsverhouding van E-coli sal 
natuurlik afneem in die reënseisoen, maar dit 
gaan belangrik wees dat wateront ledings gereeld 
gedoen moet word om die E-coli vlakke te moni-
tor.

Hinterland beskik oor die kundigheid om 
met die ontwerp van eksterne strukture, van die 
boge noemde prosesse buite die besoedelde 
bron in plek te plaas. Hinterland het ook die 
ondersteuning van eksterne spesialiste, byvoor-
beeld in filtrering, om die uitdagings die hoof te 
bied. 
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• Vegetatiewe groei van gewas 
raak problematies in verhouding 
tot produksie.

GRONDSTIKSTOFANALISES
Kunsmis is ’n baie duur insetproduk 
en afhangend van u bewerkings-
praktyke (konvensioneel versus 
geenbewerking), voorafgaande 
seisoene se bemestingshoeveelhede 
in balans met dit wat u verwyder het 
met opbrengs, beïnvloed dit onder 
andere die oordraagbare stikstof 
in die grond. Daar word aanbeveel 
dat u dit elke seisoen voor planttyd 
ernstig oorweeg om u gronde vir 
NO3- sowel as NH4+ te laat anali-
seer. Huidige analises vir kliënte in 
die sentrale produksiegebied toon 
beskikbare N vlakke in die boonste 
40 cm tussen 20 kg/ha N – 150 kg/
ha N. Teen R12-R15 per kg N, kan 
dit ’n groot impak op u insetkoste 
hê. Onthou, stikstof kan u grootste 
vriend, maar ook u grootste vyand 
wees as dit kom by strooptyd.

GRONDLEWE
Die nuwe afdeling by SGS laborato-
rium ontleed die mikrobiese aktiwi-
teite in die grond. Die verslag dui 
aan tot watter mate mikrobiese akti-
witeite in u gronde, kan bydra daar-
toe om nutriënte beskikbaar te stel 
aan die aangeplante gewas. Baie 
nutriënte is vasgelê oor jare en kan 
weer beskikbaar gestel word. Met 
dieselfde analise word totale koolstof 
(voedingsbron vir mikrobe) asook 
vasgelegde organiese N, ontleed.

KUNSMISANALISES
Dit is altyd ’n goeie praktyk om kuns-
mis te laat analiseer ter bevestiging 
dat dit waarvoor u betaal het, wel 
in die hoeveelhede teenwoordig is. 
Wanneer moontlike nutriënttekorte op 
gewasse waargeneem word, is daar 
alreeds produksieskade, so maak dit 
deel van u beplanning om periodiek 
te laat analiseer.

BLAARONTLEDINGS
As daar een ding is wat ons onder-
vinding as landboukundiges ons 
leer, is dit om eerder meer gereeld 
gedurende die groeiseisoen blare te 
laat ontleed, sodat ons beter inligting 
het om op te reageer gedurende 
die groeiseisoen. Nabetragting 
wanneer klaar gestroop is, word 
ook as goeie verwysing gebruik om 
veranderinge aan te bring aan die 
bemestings program vir die komende 
seisoen. Daar word ook aanbeveel 
dat die droë blaaranalises metodiek 
gevolg word omdat norme op ver-
skilllende groei stadiums baie goed 
gedokumenteer is in die verband. 
Tweeweeklikse NDVI beelde word 
gebruik om inspek siepunte te identifi-
seer vir ’n meer verteenwoordigende 
aanbeve ling. Vinnige draaityd by SGS 
labora torium is van kardinale belang 
om korrektief op te tree. 

Pas oopgemaakte grondprofiel en 
die impak van slikopbouing in die 
bogrond op waterinfiltrasie is baie 
duidelik sigbaar.

SGS LaboratoriumdiensteSGS Laboratoriumdienste
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INNOVASIE

DIGITALE 
LANDBOU

Die sleutel tot volhoubaarheid
Digitale landbou het die potensiaal om die volgende groot 

sprong in landbouproduktiwiteit en -effektiwiteit te ontsluit. 

Die kombinasie van gevorderde 
datawetenskap, sensors en 
behoorlike konnektiwiteit stel 
ons in staat om relevante 

inligting aan produsente te verskaf op 'n 
intydse basis, op die land. 

Hierdie kennis stel boere in staat om 
meer ingeligte besluite te neem en om 
elke duim van hul lande te bestuur ten 
einde maksimum opbrengste te verseker.

Digitale toerusting maak alreeds 'n 

verskil vir boere regoor die wêreld en 
verbeter hul effektiwiteit in die bestuur van 
vrugbaarheid, water en gewasgesond-
heid. Moontlikhede is eindeloos as ons 
tegnologiese innovasie en die vernuf en 
deursettingsvermoë van boere bymekaar 
kan bring. Dit sal ons in staat stel om pro-
duktiwiteit te ontsluit wat ons sal help om 
'n groeiende bevolking op 'n volhoubare 
wyse te voed.

DIGITALE LANDBOU VS 
PRESISIELANDBOU

Digitale Landbou is die gebruik van 
data en gevorderde rekenaartegnieke ten 
einde meer ingeligte besluite te kan neem 

oor ons oeste en landbouaktiwiteite. Dit 
sluit in al die inligting in the landbou-eko-
sisteem, insluitend data oor die oes, toe-
rustingdata, omgewingsdata, bedryfsdata 
en selfs mark- en logistieke data. 

Presisielandbou gaan oor die uitvoering 
van ons landbouplanne so noukeurig 
as moontlik en “boerdery tot op enkele 
saadvlak.”  Dit word dikwels deur gespe-
sialiseerde toerusting uitgevoer, wat 
insluit hoe ons ons saad plant, bestuur en 
oes, sowel as hoe ons die grond bestuur 
tussen plantseisoene met prosesse soos 
bewerking, oesrotasie, dekgewasse en 
veranderlike toediening van kunsmis.

 Deur Martin van Zyl
 Senwes Groepbestuurder: Innovasie 

en Geïntegreerde Oplossings
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INNOVASIE 

Digitale en presisielandbou gekombineerd gaan nie net oor 
hoër oeste nie, maar ook daaroor om so effektief as moontlik te 
wees, om meer te produseer met minder op 'n volhoubare en 
betroubare wyse.

Die digitale landboubedryf is nog baie jonk. Data word vandag 
gebruik om beter voorskrifte te formuleer, vrugbaarheid te opti-
maliseer, om peste en siektes vroeër te identifiseer, logistiek te 
bestuur, ens. Vir die huidige word die waarde van digitale landbou 
gedefinieer deur die verbeterings waaraan ons klante erkenning 
gee by wyse van verhoogde produktiwiteit. 

'N OPLOSSINGS- OF "PLATFORM"-BENADERING
Ons sien dikwels innoverende produkte van veelvuldige onder-
nemings wat in geslote omgewings ontwerp is, wat vereis dat 
produsente 'n verskeidenheid ander toepassings moet koop en 
gebruik ten einde 'n volledige spektrum van voordele te verkry. 

Eenvoudig gestel - boere benodige tegnologiese toerusting 
wat ontwerp en gelewer is om intuïtief en op 'n georganiseerde 
wyse aan hul behoeftes te voldoen. As ons hulle versoek om te 
wissel tussen 'n aantal verskillende toepassings terwyl hulle besig 
is om te plant, voldoen die digitale landboubedryf nie aan hul 
behoeftes op 'n realistiese wyse nie. As bedryf is dit nodig om 
nuwe landboutegnologie te ontwikkel en te ondersteun in oop, 
samewerkings platforms of -oplossings.

GEVOLGTREKKING  
There’s no question that digital Ag will continue to expand in the 
years to come, providing farmers with increasingly powerful tools to 
improve harvests and profitability while reducing food security con-
cerns and enabling more sustainable agricultural practices around 
the globe. But, at the same time, there are significant challenges 
such as: how quickly digital tools can develop and how quickly the 
digital Ag industry, farmers and the entire agriculture ecosystem 
can adapt to make the most of them. 

Verkorte artikel uit: The Age of Digital Agriculture. Mark Young, CTO, The Climate 
Corporation.

Produsente het 
tegnologiese 
gereedskap en 
toerusting nodig 
wat gebou is en 
daarop gerig is om 
hulle behoeftes op 
’n georganiseerde 
manier te bevredig.
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Finansiële aspekte 
van voerkrale
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 Deur dr Kobus Swart
 Dierevoedingskundige

’n Voerkraal gebruik diere om karkas of vleis as eindproduk te produseer en dus waarde 
te vermeerder. Die wins, soos in enige onderneming, word deur die insetkoste van die 
produksieproses en inkomste van die eindproduk(te) bepaal. Hierdie proses het verskeie 
biologiese en fisiese produksiefaktore, asook ekonomiese en prysfaktore wat gedurig 
fluktueer en wat die risiko veroorsaak. 

Die primêre taak van ’n voer-
kraalondernemer is dus 
risikobestuur. ’n Voerkraal is ’n 
intensiewe veeproduksiestelsel 

wat die ondernemer in staat stel om die 
meeste produksiefaktore vir maksimum 
produksie en risikofaktore vir maksimum 
wins te beheer. Die risikofaktore kan in 
interne risiko’s, wat grootliks beheer kan 
word, en eksterne risiko’s, wat grootliks 
nie beheer kan word nie, verdeel word.
 
INTERNE RISIKO’S 
Die grootste interne risiko is die bestuurs-
vaardigheid van die ondernemer. Hierdie 
risiko’s word deur dag tot dag korrekte 
besluite en die uitvoering daarvan be paal. 
Te midde van vele aktiwiteite sal die 
bestuur van die volgende aspekte die 
grootste impak op interne risiko’s hê:

Bedryfsrisiko: Elke aktiwiteit moet 
deur personeel uitgevoer word. 
Personeelkwaliteit is dus krities belang-
rik. Swak opgeleide en onbetroubare 

personeel verhoog die risiko van veral 
intensiewe produksiestelsels aansienlik. 
Verskeie take moet daagliks akkuraat en 
geroetineerd uitgevoer word en elke per-
soneellid moet die rasionaal van elke taak 
verstaan en dit onafhanklik kan uitoefen. 

Ontwerp en onderhoud van fasiliteite: 
Soos enige produksiestelsel is doeltref-
fende toerusting en die regte ontwerp van 
fasiliteite wat onderhou word, noodsaaklik. 
Sodra toerusting en fasiliteite onvoldoen-
de en selfs swak funksioneer, word die 
regte besluite al swakker uitgevoer en 
verhoog dit die risiko. Dit lei tot siste-
miese onproduktiwiteit en swak bestuur, 
wat veral moeilik by ongunstige omstan-
dighede kan aanpas. 

Voeding: Die voeding van diere is ’n 
24-uur operasie en is die grootste enkele 
kostefaktor in die voerkraal. Verskeie 
aspekte van voeding kan varieer en tot 
risiko bydra. Die prys van grondstowwe, 
veral energie in die vorm van graan, 
is ’n eksterne risikofaktor. Die korrekte 
besluite moet geneem word om die regte 
kombinasie van grondstowwe teen die 
goedkoopste prys aan te koop en ‘n finale 

Finansiële aspekte 
van voerkrale

Wat bepaal die risiko en winsgewendheid?

voer daarmee te formuleer en te meng om 
maksimum verteerbaarheid, voerinname 
en dus produksie van ’n karkas te verse-
ker. In hierdie proses is daar verskeie fak-
tore wat kan varieer en tot risiko bydra. 

Gesondheid: ’n Voerkraal gebruik lewen-
dige diere wat metabolies optimaal moet 
produseer. Siek diere produseer swak. 
Intensiewe produksiestelsels verhoog 
spanning wat negatief op immuniteit en 
dus gesondheid inwerk. Die korrekte 
voorbereiding van diere met inenting en 
dosering, vroegtydige identifisering en 
behandeling van siek diere, doeltreffende 
aanpassing van diere by hoë-energievoer 
en intensiewe sosiale omstandighede, 
verlaag die risiko van swak gesondheid. 

Produktiwiteit: Die produksieprestasie 
van ’n voerkraal word in terme van groei-
prestasie (GDT), uitslagpersentasie of 
karkasproduksie, eindmassa of totale 
volume vleis geproduseer, voeromset en 
klassering of kwaliteit van karkas gemeet. 
Al hierdie faktore kan varieer en het ’n 
direkte en betekenisvolle invloed op die 
winsgewendheid. Hierdie faktore kan 
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 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Senwesters gerat 
vir die klant
Aan die einde van ‘n uiters lang en laat oesseisoen, is dit nou weer tyd om vorentoe te 
kyk na die plantseisoen, en jou klant op die hande te dra. Op Vrydag, 21 September, was 
daar net een boodskap, dat Senwesters positief is en hul voete stewig op die grond is.

Tientalle klantgerigte Senwesters 
is tydens dié geleentheid 
deur Francois Strydom (Hoof 
Uitvoerende Beampte van 

Senwes), Jaco Minnaar (Senwes pro-
dusent) en Justin Cohen (bekroonde skry-
wer en motiveringspreker) by The Barn by 
Hoofkantoor in Klerksdorp toegespreek.

Strydom se boodskap was dat Senwes 
as maatskappy besig is om regtig ‘n ver-
skil daar buite te maak - “Besluite word 
bepaal deur harde werk en analises wat 
gedoen moet word.”  Hy het bygevoeg: 
“In hierdie tyd van landbou is ons in die 
middel van 'n belangrike brandpunt - 
grond.” Hy was vol lof vir sy personeel en 
het trots gesê, “Julle is die mense wat my 
regtig trots maak.” Hy het daarop gedui 
dat, ondanks die negatiwiteit daar buite, 
bly Senwesters positief. Sy siening oor 
veral Suid-Afrikaanse produsente is ook 
uitgelig wat, ondanks lae reënval, uitstek-
ende oeste lewer: “Daai ouens is waarlik 
towenaars.”

Senwes produsent Jaco Minaar, wat 
Senwes direkteur en Voorsitter van Graan 
SA is, het vanuit ’n produsent se oogpunt 
verklaar dat jy jou altyd die vraag moet vra: 
“Het jy waarde toegevoeg?” Sy ander raad 
was dat deur betrokkenheid kry jy lojaliteit, 
iets wat jy nie kan koop of verdien nie. Sy 
laaste brokkie raad was om proaktief te 
wees en altyd jou visie na te streef. 

Senwes is ook besoek deur Justin 
Cohen, wat die skrywer van die boek, 
Pitch to Win is. Hy het aangedring dat 
Senwesters moet aangaan met hulle 
goeie werk en dat hulle altyd daarna moet 
strewe om meer en meer uitstekende werk 
te lewer. “Indien jy nie jou potensiaal kan 
nastreef nie, gaan jy nooit as te nimmer 
jou potensiaal bereik nie,” het hy byko-
mend genoem. In vandag se tyd is daar 
baie fokus op negatiwiteit en verskille, 
maar sy raad was: “In terme van kollegas 
en klante is ons almal maar baie dieself-
de, en is ons nie so verskillend as wat 
baie van ons mag dink nie.” Waardering 
is volgens hom nog ‘n belangrike konsep 
wat, indien jy dit reg toepas, goeie gedrag 
tot gevolg het.

Al drie sprekers, Strydom, Minnaar 

en Cohen, was dit eens dat ons almal in 
Suid-Afrika, en veral in die landbouomge-
wing, juis nou positief moet wees. Wees 
positief, bly nederig en ons kan alles te 
bowe kom. 

Justin Cohen 
gesels met 
Senwesters en 
vertel dat mense 
hou van mense 
wat soos hulle is.

Senwes produsent 
Jaco Minnaar het 
die konsep van ‘n 
visie uitgelig en 
hoe belangrik dit 
is om jou drome 
te verwesenlik.

Francois Strydom 
(Senwes HUB) 
se boodskap 
was duidelik 
om aan te hou 
om oplossings
gedrewe vir die 
klant te wees.
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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.

met korrekte bestuursvaardigheid gema-
nipuleer word om die produksierisiko te 
verlaag. 

EKSTERNE RISIKO’S
Die eksterne risiko’s word deur die varia-
sie van markkragte (vraag en aanbod) 
op pryse van beide insetkoste en eind-
produkinkomste, bepaal. Oor die langer 
termyn het mark- en prystendense in die 
bedryf ’n invloed op winsgewendheid wat 
tydens bestuursbesluite in ag geneem 
moet word. Die volgende is eksterne fak-
tore wat oorwegend die winsgewendheid 
en risiko van ‘n voerkraal bepaal:

Aankoopkoste van 'n kalf: Om ’n karkas 
te kan produseer is ‘n kalf nodig. Eksterne 
markkragte bepaal die algemene nasio-
nale aankoopprys van kalwers. Daar 
is wel faktore wat die kwaliteit en dus 
waarde van die kalf verander. Hierdie 
faktore is die genetiese groeivermoë, 
gesondheidstoestand, ouderdom, massa 
en geslag, wat almal ’n belangrike invloed 
op die groeiprestasie, prys en dus wins-
gewendheid het. Die waarde van ’n kalf 
moet deur interne bestuursvaardigheid 

bepaal word en kan met die regte keuses 
’n mededingende voordeel vir die voer-
kraal word.

Voerkoste: Beeste benodig primêr 
voerenergie vir groei en die prys van 
mielies in Suid-Afrika bepaal grootliks die 
voerkoste. Energie maak tussen 70% en 
80% van die voerkoste uit en die voerprys 
maak ’n prominente deel van die produk-
siekoste van ’n voerkraal uit. Ander ener-
giebronne soos Hominy Chop is gewoon-
lik ’n afgeleide prys van die mielieprys. 

Vleisprys: Die inkomste van ’n voerkraal 
word weekliks deur die nasionale vleis-
prys, onderhewig aan markkragte, be paal. 
Dit kan oor ’n relatiewe kort tydperk, 
seisoenaal, verander en die voerkraal is 
aan hierdie prystendense onderhewig. Al 
aandeel wat die voerkraalbestuur in die 
vleisprys het, is om seker te maak diere 
word op die regte ouderdom en met die 
aangewese vetheidsgraad en dus klas 
karkas met die hoogste prys gelewer. Die 
beste kwaliteit karkasse is klas A1 tot A3, 
wat deurgaans dieselfde prys realiseer. 
Die vyfde kwart van die dier kan ook ‘n 

betekenisvolle bydrae tot die inkomste 
lewer, maar word gewoonlik as betaling 
vir slagkoste deur die abattoir gebruik. 

RISIKOBESTUUR
Dit is belangrik dat die voerkraalbestuur 
die omvang van al bogenoemde risiko-
faktore moet ken, verwag en ’n strategie 
ontwikkel om die impak daarvan so laag 
as moontlik te maak. Alhoewel stabiliteit 
of minimum risiko oënskynlik finansieel 
aantreklik lyk, skep dit nie mededinging nie 
en dit onderskei nie tussen goeie en swak 
bestuursvaardighede en dus besigheids-
geleenthede nie. Die uitdaging is dus 
om met al beter bestuursvaardighede vir 
noodwendige risiko’s voor te berei.

Daar is talle bestuursbesluite wat elk 
van die bogenoemde risikofaktore beïn-
vloed. Om risiko doeltreffend te bestuur, 
moet risikofaktore gekwantifiseer en die 
gelykbreekpunt van elke faktor bereken 
word. Simulasiemodelle is kritiese hulp-
middels om risikobestuur te ondersteun, 
maar dit kan nie bestuursvaardigheid 
afkomstig van kennis, ondervinding, 
persoonlike inisiatief, goeie oordeel en 
wysheid vervang nie. 

  23 | Finansiele aspekte van voerkrale
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Water is maar ’n skaars kom-
moditeit in dié Vrystaatse 
dorpie, veral omdat sekere 
dele van die dorp se boor-

gatwater ’n hoë swaelinhoud het en muni-
sipale water ook ’n gat in jou inkomste kan 
maak. Maar by Bulfontein silo is die boor-
gatwater gelukkig sterk en silwerskoon. 
Oplossing en ’n probleem terselfdertyd 
gevind. Skoon water, maar met die silo net 
buite die dorp en die skool in die dorp, 
moes afstand oorbrug word.

Tot en met 2015 het dit maar ’n 
geswoeg en gesweet gekos om die 
sportvelde van die hoërskool lewend 
te hou. Maar danksy Senwes, die skool 
se beheerliggaam asook die hele 
gemeenskap is ’n oplossing mos ’n pro-
dusent se kos. Voorsitter van die beheer-
liggaam, Fanus van Jaarsveld, vertel dat 
almal hand bygesit het om water vir die 
sportvelde te verseker.

Die afstand is oorbrug met ’n 50 mm 
pyp wat nie minder nie as 1,7 kilometer ver 
strek, van die silo al langs die treinspoor, af 

met Dickensstraat, regs in Marquardstraat 
en dan weer af, tot op die hoek van Paul 
Winter- en Skoolstraat. Twee damme, een 
van 9 meter by die koshuis en een van 6 
meter by die sportveld, met ’n kapasiteit 
van 127 000 en 56 000 liter onderskeidelik 
is volgemaak.

Senwes verskaf die water, pomp en 
krag en danksy flinke samewerking van 
die Tswelopele Munisipaliteit, veral die 
hoof van die tegniese afdeling, Kobus 
Keyser, was die projek geslaagd en 
sedertdien kan sport ook hoogty vier. Met 
twee TLB’s wat verskaf is om die slote van 
1 meter tot 1,5 meter diep te grawe, kon 
die broodnodige water twee weke later 
die skool bereik. 

Van Jaarsveld noem dat die skool en 
sport geweldig hierby gebaat het. “Elke 
seisoen moes ons feitlik van voor af begin 
met die sportvelde, met kolle gras wat 
weer moes toegroei,” vertel hy. Die skool 
se velde is volgens hom nou ook van die 
heel beste in die omgewing omdat dit 
nie meer onder stres is nie. Die leerlinge 
baat ook om op goeie grasperke hul 
sport te beoefen soos hy spog dat die 
eerste rugbyspan vanjaar tweede in die 
Sandveldliga geeïndig het, met skole soos 

Hoopstad, Wesselsbron, Theunissen, 
Welkom High asook Kroonstad se 
Blouskool wat onder meer teen mekaar 
meeding. Die 25 meter swembad word 
ook opgevul vir die skool se opkomende 
swemsterre wat hier gekweek kan word.

Silobestuurder Ina Strauss neem my 
na die klein pomphuisie met die boorgat-
pomp aan die anderkant van die silo. En 
om te dink dat die klein pomp so ’n groot 
verskil kan maak! Sy verklaar dat dit vir ’n 
baie goeie doel aangewend word en ook 
‘n groot pluspunt vir die skool is.

So staan die gemeenskap, produsente 
en landboumaatskappye saam om die 
inwoners, hul produsente en kinders 
te help. Dit is maar slegs een van die 
postiewe verhale in Bultfontein. Die skool 
se sportveld en koshuis heet nie verniet 
Carpe Diém Park en Huis Carpe Diém nie. 
Maak die beste van elke geleentheid en 
gee ’n bietjie aandag aan wat die toekoms 
vir ons kan bring. Welgedaan Bultfontein, 
ons neem ’n bladsy uit julle boek.

*Vertel vir ons jou opbouende storie van hoe 
landbouers en die gemeenskappe in jou 
omgewing saamwerk deur Aubrey Kruger te 
kontak by Aubrey.Kruger@senwes.co.za. 

AREAFOKUS

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Boeregemeenskappe sal weet dat water lewe is en immers die katalisator is wat daarvoor 
verantwoordelik is om kos op alle landsburgers se tafels te plaas. Maar in Bultfontein 
staan gemeenskappe mekaar ook by, soos wat by Senwes Grainlink se Bultfontein Silo 
en Hoërskool Bultfontein die geval is.

In Bultfontein staan die 
gemeenskap saam

Die 9meter watertenk met ‘n 
kapasiteit van 127 000 liter water.

‘n Klein pomphuisie maak 
‘n groot verskil!
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Senwes was trots om weer die hoofborg te wees van 
die groeiende Bultfontein Boertjiefees,wat vanaf 31 
Augustus tot 1 September 2018 gehou is. Hierdie jaar 
se fees is by die Bultfontein Skougronde is deur 5000 

mense bygewoon.
Hierdie jaar se Boertjiefees is die tweede jaarlikse fees vandat 

dit verlede jaar teruggekeer het na die landboukalender.
Organiseerder en gemeenskapsleier in Bultfontein, Herman 

Meiring, het hulde gebring aan die borge: “Dit gaan moeilik in 
die platteland en produsente sukkel. Sonder julle borgskappe 
sou dit nie vir ons moontlik gewees het om die geleentheid aan 
te bied en welverdiende landbouvieringe na ons gemeenskappe 
te bring nie.”

Senwes Equipment en Hinterland het stalletjies by die 
Boertjiefees gehad, waar ’n verskeidenheid John Deere en JCB 
toerusting, sowel as 'n versameling Hinterland produkte en dien-
ste aangebied is.

Besoekers is vermaak met allerlei plattelandse pret, insluitend 
’n lewendehawe-tentoonstelling, ’n 4x4 bestuurskursus, skouper-
de en die crème de la crème van Afrikaans popmusiek. 

NUUS

 Deur Marlon Abrahams
 Senwes Scenario Hoofredakteur

Senwes trots om weer deel 
te wees van Boertjiefees
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BULTFONTEIN: PERSONEEL

GERHARD VAN DER RYST
Takbestuurder

 082 950 6700 • 051 853 1141
   bultfontein.takbestuurder@hinterland.co.za

JOHAN VENTER
Onderdelebestuurder

 080 941 4011 • 051 853 1141
  bultfontein.onderdele@senwes.co.za

VONNIE HAARHOFF
Landboubesigheidsbestuurder

 082 781 0194
  vonnie.haarhoff@hinterland.co.za

ELNA SMIT
Administratiewe Hoof

 082 741 6197 • 051 853 1141
  bultfontein.takadmin@hinterland.co.za

CHANTEL MULLER
Korttermynmakelaar

 051 853 1669 
 064 751 6364

  chantel.muller@certisure.co.za

CERTISURE: BULTFONTEIN EN OMGEWING
Certisure is al vir jare reeds ‘n bekende naam onder kliënte in 
Bultfontein en die omliggende omgewing. Certisure is toegewyd 
om ons kliënte met gehalte diens en versekeringsprodukte te 
bedien. Ons is en bly die leier in die bedryf wat fokus op bate-
versekering, finansiële beplanning, oesversekering, begrafnis-
polisse, mediese fondse en reisversekering.

HINTERLAND: BULTFONTEIN
Waar: Die Hinterland tak in Bultfontein is by President 

Swartstraat 83 geleë. Die tak is al die afgelope 28 jaar 
daar geleë, met die takopening wat op 9 November 
1990 plaasgevind het.

Kontaknommer: 051 853 1141

MARTIE HARMSE
Korttermynversekeringsadviseur

 051 411 0101
 083 285 0842

  martie.harmse@certisure.co.za

RIKA STOLS
Korttermynmakelaar

 056 515 2181
 083 745 4944

  rika.stols@certisure.co.za

ALKDIEN JORDAAN
Makelaar: Korttermynversekering 
en Oesversekering

 057 733 0043
 071 860 7860

  alkdien.jordaan@certisure.co.za

Wees deel van die 2018 
Senwes Kersboomprojek
SENWES SE KERSBOOMPROJEK is al 
’n instelling en vind vanjaar op Vrydag, 
2 November by Triest Opleidingsentrum 
in Klerksdorp plaas, waar talle kinder-
harte verbly sal word. Vanjaar sal daar 
sowat 600 behoeftiges van Manu Dei, 
Triest Opleidingsentrum, Janie Schneider, 
Rethabile Kinderhuis, Viljoenskroon Jeug  -
sorg, Khaya Tshepo, Daphne-Lee, 

Voetligkinders, Huis Adonai asook 
Atamelang Kinder- en Jeugsorgsentrum 
wees en elkeen sal ’n geskenk ontvang en 
‘n dag vol pret en bederf ervaar,met heer-
like kos en koeldrank.

Jy kan ook deel van die Kersboom-
projek wees deur as borg betrokke te 
raak. Vir meer inligting, kontak asseblief 
die volgende persone:

Neeta Morar: 018 464 7369,  
neeta.morar@senwes.co.za.
Anjelica Chedraoui: 018 464 7849, 
anjelica.chedraoui@senwes.co.za.

Kyk na ‘n insetsel van die 2017 
Senwes Kersboomprojek om te 
sien waaroor die projek gaan.
http://senwes.co/kersboom17
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Senwes was ook die hoofborg 
van Suid-Afrika se voorste land-
bougespreksprogram, Nasie 
in Gesprek, wat lewendige 

uitsendings van besprekings oor land-
bou-aspekte vanaf Nampo Kaap gedoen 
het. 

Nampo Kaap is die suster-skou van 
die Nampo Oesdag, wat jaarliks naby 
Bothaville in die Vrystaat gehou word. Die 
landboufees word beskou as die grootste 
geleentheid op die SA landboukalender 
en het vanjaar meer as 80 000 besoekers 
gelok. Verwagtinge van Graan SA organi-
seerders dat die Kaapse weergawe meer 
as 10 000 besoekers sal lok, is oortref toe 

meer as dié getal mense die skou oor die 
drie dae besoek het.

JDI se BD, Emilius Tomlinson, sê die 
geleentheid het sy verwagtinge oortref. 
“Ons het ’n rekord omset in terme van 
John Deere speelgoed en klere gehad en 
groot belangstelling in ons John Deere 
en JCB toerusting is geregistreer. Ek wil 
graag die organiseerders geluk wens met 
’n uitstekende skou en wil hulle verseker 
dat JDI volgende jaar terug sal wees by 
Nampo Kaap, selfs groter en beter!”

Nieteenstaande die winderige weer, 
het plaaslike en internasionale besoekers 
in hul hordes opgedaag en daar was 
meer besoekers op die eerste dag as 
tydens die hele skou verlede jaar, toe dit 
nog deur ander organiseerders bestuur is.

Nasie in Gesprek se onderwerpe van 

Senwes trots om deel te wees 
van die eerste Nampo Kaap

 Deur Marlon Abrahams
 Senwes Scenario Hoofredakteur

bespreking was:
• Hoe skep ons nuwe energie in landbou?
• Die rol van intensiewe lewendehawe-

boerdery in volhoubare vleisproduksie 
(fokus op skape).

• Wat hou die toekoms in vir alle belang-
hebbendes in die garsbedryf?

• Opleiding en opleidingsfasiliteite in land-
bou, konsolidasie of spesialisering?

• Jeugfokus.

Besoek die Nasie in Gesprek webtuiste by 
www.nasieingespre.co.za om die volledige 
programme te kyk.

Aanbieder Theo Voster het hulde 
gebring aan Nampo Kaap en die sukses 
daarvan en gesê dat “Nasie in Gesprek 
hier is om te bly (by Nampo Kaap). 
Nieteenstaande die weer, was die gees 
fenomenaal!” 

Senwes en twee van sy gesamentlike ondernemingsvennote, Hinterland en JDI, was 
trots om deel te wees van die eerste Nampo Kaap Landbou-ekspo wat vanaf 12 tot 14 
September 2018 by Bredasdorp Park in die Overberg gehou is.

Emilius Tomlinson (JDI Besturende 
Direkteur) en Francois Strydom (Senwes 
Groep HUB en Agbiz Voorsitter) tydens 
Nampo Kaap 2018.

Die paneellede tydens 
die eerste sessie van 
Nasie in Gesprek. Hier 
is Francois Strydom 
(Senwes Groep HUB en 
Agbiz Voorsitter), Chris 
Burgess (Redakteur van 
Landbouweekblad). Theo 
Vorster (Gespreksleier) 
sowel as Alan Winde 
(Minister van Ekonomiese 
Sake) en André Uys (HUB 
van Acorn Agri & Food 
Group en Overberg Agri).

Natuurskoon in Bredasdorp! Die weer was waarlik Kaaps-
geïnspireerd tydens die eerste Nampo Kaap in 2018.
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Aarbeie
Hoe helderder die vrug, hoe soeter die sap 

Die veelsydige aarbei word deur baie mense wêreldwyd geniet. Of dit nou op ’n stapel 
pannekoeke is, met room of selfs roosterbrood met aarbeikonfyt, dit kan maklik ’n 
gunsteling word. 

Aarbeie, bekend vir hul helder-
rooi kleur, sappige tekstuur 
en soetheid, is oorspronklik in 
Rome gekweek en is nou die 

mees populêre bessie in die wêreld. ’n 

Aarbei word nie verder ryp na dit gepluk 
is nie. 

Aarbeie word in Gauteng, Vrystaat, 
Kwazulu-Natal en die Wes-Kaap in Suid-
Afrika gekweek. Dit is egter belangrik 
dat dit in Gauteng en die Vrystaat vanaf 
Februarie tot Maart geplant word, in 
Kwazulu-Natal vanaf Maart tot Junie en 
in die Wes-Kaap vanaf Maart tot Mei. 

Die aarbeie moet so vroeg as moontlik 
gedurende dié tye geplant word, aange-
sien die mate van groei voor die winter 
die produksiepotensiaal sal bepaal. 

Aarbeie word gewoonlik in dubbelrye 
met tussenry- en diagonale spasiëring 
geplant. Die spasiëring kan egter anders 
wees, afhangend van die beskikbare spa-
sie en klimaat. 

Plante moet nie te dig opmekaar 
geplant word nie aangesien dit die ideale 
toestande sal skep vir peste en siektes, 
wat ook die oes van die vrugte sal affek-
teer. Plante kan ook in planthouers of 
gebruikte motorbande geplant word en in 
sonnige areas geplaas word.

Die Selekta en Chandler variëteite is 
die mees gewilde variëteite in Suid-Afrika. 
Beide is geskik vir die varsproduktemark. 
Die Selekta-tipe is lank en wigvormig, rooi 
in kleur, het ’n aantreklike glans en 'n hoë 
suikerinhoud, terwyl die Chandler-tipe 
ferm is met ’n kenmerkende aarbeigeur en 
’n hoë suikerinhoud. 

Volgens die Suid-Afrikaans Kwekers-
vereniging, bevat aarbeie baie vitamines, 
vesel en hoë vlakke van antioksidante. 
Hulle is vetvry, cholesterolvry en laag in 
kalorieë. ’n Enkele porsie, sowat agt aar-
beie, bevat meer vitamine C as 'n lemoen. 

Somersdae is vir pieknieks langs die 
rivier - hoekom nie sommer ook aarbeie 
pluk nie? Daar is verskeie aarbeiplase in 
Suid-Afrika waar jy aarbeie kan pluk vir 
jou piekniekmandjie of ’n aarbei-smoothie 
by hul koffiewinkels kan geniet.  

 Deur Mbali Skosana
 Senwes Gegradueerde
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Klimaatsvereistes: Groei die beste in gemid-
delde klimaat. Dit is ’n kortdagplant, wat sowat 
10 dae blootstelling van minder as 8 ure son-
skyn benodig om blomvorming te verseker.

Besproeiing: Benodig gereelde maar minder 
water met elke besproeiing.

Grond: Die plante moet in die grond geplaas 
word met hul wortels reg na onder. Die grond 
rondom die plant moet stewig gepak word 
om lug uit te skakel. Liberale hoeveelhede 
orga nise mis moet ingewerk word voor daar 
geplant word.

Opbrengs: ’n Opbrengs van 20 ton 25 ton per 
hektaar is uitstekend, alhoewel opbrengste van 
tot 50 ton per hektaar gerapporteer is onder 
ideale toestande.

Oes: Daar moet daagliks en vroegoggend in 
droë toestande geoes word. Aan gesien die 
vrugte hoogs bederfbaar is, word dit in plat 
houers in een of twee lae verpak.

  Die klein knoppies aan die buitekant van die 
aarbei is sade - ’n gemiddelde aarbei het 
200 sade, wat dit een van min soorte vrugte 
maak wat saad aan die buitekant het. 

  Aarbeie word nie verder ryp nadat dit gepluk 
is nie. 

  Om seker te maak dit bly vars, moenie die 
groen kappies was of verwyder voordat dit 
gebêre word nie. Was dit eers net voor jy dit 
eet.

  Aarbeie groei goed in goed gedreineerde 
grond met ’n hoë vlak van organiese stowwe.

  Aarbeie is meerjarige plante wat vir tot 5 
jaar lank vrugte kan dra.

PRODUKSIEVEREISTES

HET JY GEWEET?
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En anders as wat jy mag dink, het 
hierdié kristalbal die vinger egter 
terug na jou gewys, waar per-
soonlike ontwikkeling die groot 

sleutel tot sukses is. Jannie de Villiers, 
Bestuurshoof van Graan SA, het dadelik 
die bal vasgevat: “Wees braaf, wees dap-
per en wees leerbaar,” het hy gesê.

Thabo van Zyl, produsent en nie-uit-
voerende direkteur van Senwes, het 
die bal selfs figuurlik verder gegooi en 
landbou met ’n spansport vergelyk en 
gesê: “Solank jy saam met B-span spe-
lers speel, speel jy soos ’n B-span speler. 
Omring jouself dus met A-span mense en 
instansies en jy sal soos ’n A-span speler 
besigheid doen.”

Soos in enige sport het jy ook nie 
beheer oor alle aspekte nie. Brian Angus, 
die pionier wat die Japanese Wagyu-
ras na SA gebring het, het bygevoeg: 
“Ignoreer die aspekte waaroor jy nie 
beheer het nie. Jongboere moet nie 
skroom om te plant en steeds positief te 
wees oor grond en grondkwessies nie. 
Voedsel moet geproduseer word.”

Op die einde kom dit neer op jou goeie 
aspekte soos die direkteur van die Peritum 
Groep, Emmie Pietersen noem: “Vra jouself 
net eenvoudig die volgende vraag: Wat is 
my vier of vyf talente wat ek positief kan 

aanwend? En verbeter daarop”. 
Thabo van Zyl het hierby gevoeg: “As 

jy nie weet waar jou eie sterk- en swak-
punte is nie, sal jy nie weet met wie om 
jou te omring om die gapings aan te vul 
nie.”

“Dit gaan hier nie net om positief te 
wees nie, doen dinge omdat jy dit wil 
doen (passie), nie omdat jy dit moet doen 
nie,” het Phillip Retief, Hoof Uitvoerende 
Beampte van Van Loveren uitgelig.

Aan die einde het dit aan die lig gekom 
dat daar nie slegs een resep is om te volg 
nie en daar meer as een regte antwoord 
is. “Maak dus vandag die keuse om eer-
der die wind te gebruik om ’n meule te 
bou as ’n windskerm. So kan jy meer 
van ’n verskil maak,” het dr. René Uys, 
Direkteur van Thinking Fusion AFRICA, 

verduidelik. 
Senwes Hoof Uitvoerende Beampte, 

Francois Strydom, het tydens sy openings-
toespraak genoem: “Geleenthede en 
risiko is dieselfde ding, maar dit sit aan 
weers kante van dieselfde munt.” Daarby 
het hy ook ’n waarskuwing gerig: “Moenie 
in die wal vaskyk waarin jou buurman of 
die media vaskyk nie. Suid-Afrika behoort 
aan ieder en elkeen van ons. So, kom ons 
maak ’n sukses daarvan.” Dit is beaam 
deur Deon Bergh, Graan SA bestuurslid, 
wat gesê het dat die manne moed moet 
hou!

Al die gaste en sprekers het groot lof 
vir Senwes gehad vir die unieke geleent-
heid om saam met jongboere en kenners 
te kon kuier. Voorwaarts mars na die vol-
gende 15 jaar, Senwes Toekomsfokus!  

Dit was omtrent soos om in ’n kristalbal na die toekoms te kyk tydens die 15de jaarlikse 
Senwes Toekomfokusdag wat op Woensdag, 5 September 2018 by Nampo Park naby 
Bothaville plaasgevind het.

NUUS

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Senwes Toekomsfokus
vier 15 glorieryke jare
Die toekoms is vandag binne jouself toegevou 

Daar was ook ’n paar wen
ners tydens vanjaar se Senwes 
Toekomsfokusdag. JP van den 
Berg het weggery met ‘n splinter
nuwe John Deere Rideon E110 
grassnyer, die eerste prys in die 
gelukkige trekking. Louis van 
der Westhuizen het die tweede 
prys gewen, ‘n R10 000 koopbe
wys, geborg deur Hinterland en 
Giepie Rossouw het die derde 
prys opgeraap  ’n Certisure pro
dukprys ter waarde van R5 000. 
Hier oorhandig Ferdie Pieterse 
(Uitvoerende Bestuurder: Senwes 
Equipment) die eerste prys aan JP 
van den Berg.
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Versot op
pekanneute
Om met pekanneute te boer, neem baie tyd, moeite en hoë koste, maar die 
winspotensiaal is indrukwekkend.

Met die ontwikkeling van die 
inligtingsera, verkry mense 
inligting tot meer feite oor 
voeding en hoe om gesonde 

gewoontes aan te kweek wat tot ’n lang 
lewe en hoër produktiwiteit sal lei. 

Neute is aan die voorpunt hiervan as 
die peuselhappie van keuse vir diegene 
met beter eetgewoontes wat meer gesond-
heidsbewus is. Aangesien hierdie tendens 
groei en momentum opbou, en pekanneut-
uitvoere aan die toeneem is, is daar nie ’n 
beter nismark vir produsente om te onder-
soek as pekanneute nie. Daar word gesê 
dat die inkomste uit twee pekanneutbome 
gelykstaande is aan die inkomste uit een 
ton mielies.

Wanneer ’n pekanneutboord aangelê 
word, is die raadsaam om gedurende die 
kouer wintermaande te begin (Julie en 
Augustus) en om te verseker dat die bome 
nie te vlak geplant word nie, aangesien 
dit gewoonlik die hoofrede is waarom 
pekanneutbome uitdroog en vrek. Terwyl 
die winter perfek is vir die uitloopstadium, 
is die lang, warm Suid-Afrikaanse klimaat 
ideaal om die neute tot by oesstadium te 
laat ontwikkel. 

Daar is verskeie kultivars en som-
miges presteer beter as ander. Die mees 
algemene variëteite geskik vir die weste-
like gedeeltes van Suid-Afrika is Navaho, 
Wichita en Choctaw. Witchita, wat ’n baster 
is tussen Halbert en Mohah, se neute is 
van mediumgrootte, met ’n aantreklike 
voorkoms, hoë gehalte en dit het ’n hoë 
kernpersentasie. Die Choctaw is die kul-
tivar wat die meeste gebruik word, met ’n 

indeks van 100. 
Pekanneute is vatbaar vir fusicladium 

(scab), wat beteken dat sorg gedra moet 
word om die bome in ’n goeie, gesonde 
toestand te hou tot oestyd. 

Bemesting met goeie hoeveelhede 
sink is van die uiterste belang sodra die 
boom begin vrugte dra. Die bome kry die 
meeste van die vog wat benodig word uit 
die grond waarin hulle geplant is - maak 
dus seker dat die grond nat, sanderig of 
leemagtig is. 

Pekanneutboerdery verg baie geduld.  
Bome dra eers net ’n paar neute en meer 
soos wat die boom volwasse raak. ’n 
Enkele boom kan volwasse raak oor ’n 
periode van tot twintig jaar. Dit is ’n langter-
mynbelegging. Een wat, met die nodige 
sorg en aandag aan uitvoertendense, ’n 
uitstekende opbrengs op belegging kan 
lewer.  

 Deur Kefiloe Manthata
 Senwes Gegradueerde
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Klimaatsvereistes: Die pekanneutboom is 
goed aangepas vir sub-tropiese gebiede. Lae 
temperature en selfs ryp gedurende Junie tot 
Augustus is nodig vir suksesvolle knop- en 
blomvorming. Die gemiddelde maandelikse 
minimum temperatuur gedurende die somer 
moet tot bo 16 °C styg, maar moet tot laer as  
8 °C in die winter daal.

Humiditeit en reënval: Hoë humiditeit en reën-
val is ideaal.

Grondvereistes: Die pekanneutboom presteer 
die beste in vrugbare, goed dreinerende, diep 
grond met ’n los tot medium tekstuur.

Kultivars: Ten einde pekanneute suksesvol en 
winsgewend te produseer, is dit belangrik om 
kultivars van ’n hoë standaard met betrekking 
tot aanpasbaarheid in ’n gebied, siekteweer-
stand, produksie, vrugpersentasie, neutgrootte 
en -vorm, voorkoms en smaak van die vrug te 
plant.

Grondvoorbereiding: Die grond moet min-
stens 2 m diep wees. As die grond ’n hoë 
suurinhoud het, mag intensiewe kalktoediening 
nodig wees.

Oes: Afhangend van die gebied, word pekan-
neute gewoonlik ryp tussen April en Julie. 
Sodra die neut fisiologies ryp is, word die 
groen dop droog, kraak oop en die neut val uit.

Besproeiing: Reënval in Suid-Afrika is dikwels 
onvoldoende en voldoen nie aan die waterbe-
hoeftes van pekanneutbome vir optimale pro-
duksie nie. Addisionele besproeiing is gewoon-
lik nodig tydens die kritiese groeistadium.

PRODUKSIEVEREISTES
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Wenners gekroon by 2018 
Vrystaat Landbou gala-dinee

Die Vrystaat Landbou 2018 gala-dinee, wat met 
trots geborg is deur Senwes, is op 15 Augustus 
by Leopards and Lace in Bloemfontein aan-
gebied. Bekende grapjas, Andries Vermeulen, 

het as seremoniemeester opgetree.
Die streeksverteenwoordiger vir die jaar was weereens 

Willie Weich van die Tokologo distrik, wat ook die titel in 
2017 gewen het.

In die Boerevereniging van die Jaar-kompetisie was die 
wenner ook dieselfde, in der waarheid dieselfde as in 2017 
en 2016. Hier het Agri Hertzogville weereens met die titel as 
Boerevereniging van die Jaar weggestap. Marius en Tania 
Groenewald het die titel in ontvangs geneem. In die tweede 
plek was Steynsrus Distriksboerevereniging en Louis 
Koch (Voorsitter) het die titel namens die boerevereniging 
ontvang. Hulle het een plek opbeweeg nadat hulle die 
derde plek in 2017 losgeslaan het. In die derde plek was 
Karee Boerevereniging en Miekel van Dyk (Voorsitter) en 
Willie Maas (Ondervoorsitter) het die sertifikaat in ontvangs 
geneem. Interessant is dat Karee Boerevereniging ook ‘n 
top drie posisie in 2016 verower het, nadat hulle verlede 
jaar tweede was.

Hierdie boereverenigings het hul onderskei as pilare 
van die gemeenskap waarin hulle funksioneer. Hulle 
het in landbouverwante aangeleenthede uitgeblink 
en word ook uitgeken aan hul samewerking met 
belanghebbende rolspelers soos die SAPD, munisipaliteite, 
landboubesighede en regeringsdepartemente. Dan is 
hulle ook betrokke by projekte buite die landbousektor 
soos skole, bejaardes, welsyn, skoue en by opkomende 
produsente.

Senwes is trots om vir jare al deel van die Vrystaat 
Landbou Jaarkongres en gala-dinee te wees en wens al 
die wenners geluk met hulle toekennings. Julle is waarlik 
steunpilare in landbou!  

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Vanjaar was daar weereens groot opgewondenheid met die aankondiging van die top 
boereverenigings in die Vrystaat. Senwes Scenario het gaan inloer.

Vrystaat Landbou se Boerevereniging van die Jaar! Agri 
Hertzogville het vir die derde keer in ‘n ry die titel ingepalm. Hier 
is Francois Wilken (President: Vrystaat Landbou), Gerhard Kriel 
(Hoof Uitvoerende Beampte: Vrystaat Landbou), Tania en Marius 
Groenewald (Agri Hertzogville) in die middel, gevolg deur Danie 
Minnaar (Voorsitter: Senwes Direksie) en Tommie Esterhuize (Vise
Voorsitter: Vrystaat Landbou).

Die tweede plek is ingepalm deur Steynsrus Distriksboerevereniging. 
Hier is Francois Wilken (President: Vrystaat Landbou), Gerhard 
Kriel (Hoof Uitvoerende Beampte: Vrystaat Landbou), Louis Koch 
(Voorsitter), Danie Minnaar (Voorsitter: Senwes Direksie) en Tommie 
Esterhuize (ViseVoorsitter: Vrystaat Landbou).
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Streeksverteenwoordiger van die Jaar! Willie Weich 
ontvang sy prys by Francois Wilken (President: Vrystaat 
Landbou), Gerhard Kriel (Hoof Uitvoerende Beampte: 
Vrystaat Landbou), Danie Minnaar (Voorsitter: Senwes 
Direksie) en Tommie Esterhuize (ViseVoorsitter: 
Vrystaat Landbou).

NUUS

Karee Boerevereniging in die derde plek. Hier is Francois Wilken 
(President: Vrystaat Landbou), Gerhard Kriel (Hoof Uitvoerende 
Beampte: Vrystaat Landbou), Miekel van Dyk (Voorsitter) en Willie 
Maas (Ondervoorsitter) van Karee Boerevereniging met Danie 
Minnaar (Voorsitter: Senwes Direksie) en Tommie Esterhuize 
(ViseVoorsitter: Vrystaat Landbou) heel regs.

Hierdie boereverenigings het 
hul onderskei as pilare van 

die gemeenskap waarin hulle 
funksioneer.
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Grondberaad baan  
die weg vorentoe
Opkomende produsente lug hul menings

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Die onlangse Landbouweekblad en Agri SA Grondberaad wat in Augustus in Bela-Bela 
plaasgevind het, het voorwaar die weg gebaan vir gesprekvoering en vir produsente om 
hul unieke verhale te vertel. 

Dit was ook hier waar Senwes 
Bestuurder: Ontwikkelende 
Produsente, Julias Ramohlabi, 
die geleentheid raakgesien het 

om 10 van sy ontwikkelende produsente 
na die baanbrekerberaad te neem, waar 
hulle deel van 600 produsente en sakelui 
was wat geluister het na 65 sprekers wat 
hulle landboustories kon vertel.

Ramohlabi en sy produsente Phillimon 
Mnenzhe, Herbert Mabuza, Simon Teffo, 
Israel Motlhabane, die Mabaso broers 
Bootman en President, Ngengwana 
Marshall Tsokolo, Mokhele Pheello Isaac 
asook Anna Phosa het die beraad saam 
bygewoon.

Die enigste vrou in hierdie geselskap 
het die grondberaad ten volle tot haar 
voordeel gebruik. Anna Phosa het met 
meeste van die sprekers en besoekers 
tydens die geleentheid gekommunikeer 
en haar netwerk in die proses uitgebrei. 
“Ek het selfs met die president van Agri 
SA, Dan Kriek gesels en ook ander leiers 
in die bedryf ontmoet,” sê sy opgewonde. 
Vir haar het die beraad haar oë oopge-
maak dat wit en swart produsente wel 
saamwerk om grondkwessies op te los. 
“Iets wat voorheen heeltemal te sensitief 

was om oor te praat,” verklaar sy.
Dit het baie van die mense laat dink 

aan die goeie verhouding tussen dr. 
Theo de Jager (President van die Wêreld 
Landbou-organisasie) en Whiskey Kgabo, 
‘n mangoboer naby Tzaneen, met Kgabo 
wat verklaar het, “Ek was sy mentor. 
Ek het hom geleer boer,” wat ‘n bewys 
is dat produsente reeds jare gelede al 
saamgewerk het.

Baie swart boere was ook van mening 
dat alle produsente “hand-aan-hand 
met die regering kan saamwerk.” Israel 
Motlhabane het agtergekom dat hy “mega-
nies ‘n bietjie agter is,” veral as hy homself 
met van die groter produsente vergelyk. 
Ramohlabi verwys dat dit juis hier is waar 
die regering aan boord kan kom om die 
opkomende produsente by te staan en dat 
hulle wel ’n rol hier kan vervul.

Sommiges soos Ralph Swart, ’n 
Overbergse produsent, het tydens die 
beraad genoem: “My oupa het op 70 
akker geboer, my pa op 110 morg en ons 
boer vandag op 2 440 hektaar.” Vir Simon 
Teffo wat in Randfontein boer, het daar 
net nog meer vrae ontstaan. “Ek wil graag 
weet hoe hierdie produsente dit reggekry 
het. Ek is tans besig om ’n persoon op 
te lei - wie gaan vir hom die geld leen?” 
Hy sou graag die geleentheid wou kry 
om vrae te vra om duidelikheid te kry oor 

hoe ander produsente dit reggekry het 
om suksesvol plase te bekom. Sy toe-
komsvisie vir die beraad is dat dit ook na 
die ander provinsies uitgebrei moet word 
sodat nog meer hiervan bewus is.

Ramohlabi self is ook baie positief oor 
die grondberaad en noem: “Ek was reg-
tig baie beïndruk deur die suksesstories 
vanuit al die provinsies.” 

Hy noem dat daar talle goeie verhale 
vertel is. Dit was ook goed om te sien 
hoe die kommersiële produsente met 
opkomende produsente saamwerk deur 
vennootskappe of aandele. 

“Dit was regtig grondverskuiwend in 
die sin dat ons nou weet dat positiewe 
dinge oral in landbou gebeur, selfs in 
ander provinsies.” Iets waarvan hulle 
soms onbewus is.

Dit was ’n uitstekende beraad wat 
goed bygewoon is deur onder andere die 
adjunk-president David Mabuza en talle 
ander wat verdere status daaraan verleen 
het. Mabuza het selfs ‘n pleidooi gelewer 
dat produsente die regering moet vertrou 
wanneer dit by grondhervorming kom.

Welgedaan Landbouweekblad en Agri 
SA, en dankie vir die produsente se dap-
perheid om jul verhale te vertel. Dit was 
baanbrekerwerk vir die pad vorentoe en 
voorwaar ‘n keerpunt rakende die grond-
debat in Suid-Afrika.  
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Beste koeëlkeuse
vir 'n jaggeweer
Met die 2018 jagseisoen wat verby is, is baie skuts besig om te beplan aan volgende jaar 
se jagseisoen.

Met die toetrede van Hornady 
se ELD-reeks koeëls, is daar 
weer van nuuts af vrae rond-
om verskillende koeëls en 

elkeen se verskille en voordele. Om die 
vrae nog meer te maak is Nosler se nuwe 

RDF-koeëls ook nou beskikbaar in Suid-
Afrika. 

Al die vrae rondom nuwe en beter 
koeëls kan ons dae lank besig hou. 
Laat ons ’n paar eienskappe van koeëls 
bespreek en hopelik help dit om volgende 
jaar se skiet en jag nog beter te maak as 
dié jaar se uitstappie.

In Suid-Afrika is daar ’n groot verskei-
denheid van goeie koeëls beskikbaar. 
Van hulle word in Suid-Afrika vervaardig, 

maar meeste van hulle word ingevoer. 
Aangesien ons koeëls vir verskillende 
doeleindes gebruik, is daar ’n wye spek-
trum koeëls beskikbaar. Kom ons kyk na 
’n paar aanwendings van koeëls en wat 
die beste koeël sal wees vir die gebruik.

Teikenskiet is die grootste gebruiker 
van koeëls. As gevolg van die aanwen-
ding van die koeëls moet die vervaar-
digers hul akkuraatste koeël ontwerp 

 Deur Jan-Lodewyk Serfontein
 Verkoopsklerk: Hinterland Wapens, 

Kroonstad en Jagkenner
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en verkoop aan skuts. Vervaardigers se 
beste tegnologie word ingespan om die 
koeëls te ontwerp en te vervaardig. Dus 
is teikenskietkoeëls die mees akkurate 
koeël. Dit is egter ontwerp om papierbok-
ke dood te maak, nie die ware Jakob nie. 

Hierdie koeëls word meestal vervaar-
dig met ’n sagter mantel as wat jagkoeëls 
van gemaak word. Indien jy ’n bok gaan 
jag met teikenskietkoeëls kan dit ’n lang 
dag in die veld wees. In meeste gevalle 
penetreer sagtemantelkoeëls nie so goed 
soos hardemantelkoeëls nie. Hulle breek 
makliker op en kan baie meer vleis mors 
as gevolg van die sagter mantel.

Jag is die ander doel waarvoor koeëls 
aangewend word. Ons kry verskillende 
soorte jagkoeëls. Jagters skiet op ver-
skillende terreine en daarvoor het ons 
verskillende koeëls nodig. Die skut wat ’n 
springbok in die kop wil skiet op 200m, 
het ’n ander tipe jagkoeël nodig as die 
jagter wat ’n stormende buffel op 30 tree 
wil plattrek.

Die meeste vervaardigers verkoop 
koeëls wat uit ’n soliede stuk metaal 
gemaak word. Jagters wat groot diere 
wil skiet en ’n koeël nodig het wat goed 
penetreer, verkies om met ’n soliede koeël 
te jag. Die punte is relatief duur en is 
ook nie die mees akkurate jagkoeël wat 
beskikbaar is nie. Van die koeëls klink nie 
om nie en die wat wel omklink, maak nie 
’n groot wondkanaal nie. Meestal word die 
tipe koeëls gebruik vir nabyskote en op 
diere wat ’n baie groot beenstruktuur het 
wat gepenetreer moet word. 

Jagkoeëls wat van lood en ’n mantel 
gemaak word, wat goed omklink en goed 
penetreer, is seker die tipe jagkoeël wat 
jagters meestal mee wil jag. Die koeël 
behou baie van sy gewig as hy omklink en 
penetreer reguit deur die bok. Die koeëls 
se werking is om ’n groot wondkanaal te 
maak en vleisskade te beperk. Die tipe 
koeëls se mantel is gewoonlik baie harder 
as die teikenskietkoeëls se mantel. Van die 
vervaardigers het ’n proses wat die koeël 
se lood en mantel aan mekaar vasheg. 
Daarom kan die koeël goed penetreer en 

sy gewig behou. Die koeëls se vervaardi-
gingsproses is duurder as die meeste 
ander koeëls. Daarom is die koeëls ook 
relatief duurder as meeste ander koeëls.

Daar is ook jagters wat koeëls gebruik 
wat nie moet penetreer nie en wat baie 
gewig moet verloor as hulle die dier tref. 
Die jag van probleemdiere benodig die 
tipe koeël wat nie goed penetreer nie en 
wat baie vleisskade tot gevolg het. Vir 
dié doeleindes is daar ook koeëls op die 
mark. Die tipe jagkoeël het gewoonlik ’n 
sagter mantel as ander jagkoeëls en is 
ook baie akkuraat oor langer afstande. 

Aangesien verskillende koeëls vir ver-
skillende omstandighede gebruik word, 
is ’n skut se koeëlkeuse baie belangrik. 
Indien ’n teikenskietkoeël gebruik sou 
word om ’n leeu mee te jag, sal dit glad 
nie die gewenste uitwerking hê nie. ’n 
Soliede jagkoeël behoort ook glad nie 
die gewenste uitwerking te hê op ’n 
probleem dier op 300m nie. Meeste koeëls 
is baie goeie kwaliteit produkte, indien 
jy dit aanwend vir die doel waarvoor dit 
ontwerp is.  

  42 | Beste koeëlkeuse vir jaggeweer
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Agri Noordwes maan: 
Gaan nou vennootskappe aan!

Die presidentsboodskap is 
deur Pierre Vercueil gelewer, 
wat daarop gewys het dat  
vennootskappe die sleutel 

tot sukses is. “Daar is altyd hoop en ons 
moet altyd net vorentoe kyk. Ons is in 
die gelukkige posisie om wel ’n verskil te 
kan maak.” Daarby het hy ook ‘n pleidooi 
gelewer om te alle tye sosiaal verantwoor-
delik op te tree.

Verskeie sprekers het die kongres-

gangers toegespreek, waaronder die 
president van Agri SA, Dan Kriek, Agbiz 
se John Purchase, Nicola Weimar van 
Nedbank asook Francois Fouché (Trade 
Advisory).

Een van die mees treffende aanhalings 
is deur Purchase gemaak: “As jy net een 
ding doen: Skep ’n gees van vertroue 
daar buite. Dit is die goedkoopste en 
maklikste manier om die ekonomie te 
stimuleer.” Weimar het gesê dat hoewel 
sake sleg op die ekonomiese front is, 
hou wêreldwye groei tog hoop in vir Suid-
Afrika.

Kriek en Vercueil het beide die nood 

Die 2018 Agri Noordwes Kongres het op Vrydag, 14 September, in Lichtenburg 
plaasgevind met die tema, Vennootskappe vir ’n beter toekoms!

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Agri NW verkies ‘n nuwe president! Hier is Pierre Vercueil (uittredende President van 
Agri NW) met die nuutverkose Willem de Chavonnes Vrugt (President van Agri NW) in 
die middel en Dan Kriek (President: Agri SA) heel regs.

vir vennootskappe uitgelig: “Indien ontwik-
kelingslandbou nie suksesvol is nie, sal 
ons ook nie suksesvol wees nie.”

Tydens die geleentheid het Agri 
Noordwes ook ’n nuwe president ver-
kies en Pierre Vercueil is opgevolg deur 
die nuutverkose president, Willem de 
Chavonnes Vrugt.

As trotse borg van die Agri 
Noordwes aandfunksie het Senwes 
Credit Uitvoerende Bestuurder, Pieter 
Swart. asook Francois de Kock, Hoof: 
Kommersiële en Agri-finansiering, die 
kong res bygewoon. Swart het beaam: 
“Daar is groot geleenthede in landbou van-
dag. Ons moet net nie toelaat dat negati-
witeit veroorsaak dat ons nie van hierdie 
geleenthede gebruik maak nie. Ons as ’n 
nasie het al groot uitdagings oorkom.” 

Tydens die aandfunksie het briga-
dier Kiewiet van Zyl en luitenant-kolonel 
Fanie Ferreira eervolle vermeldings 
van die uittredende president van Agri 
Noordwes, Pierre Vercueil, ontvang. Agri 
Noordwes het vir Kiewiet en Fanie vereer 
vir hulle buitengewone en uitnemende 
diens gelewer aan landbouprodusente in 
Noordwes. 

Hulle word vereer vir hulle volgehoue, 
toegewyde en suksesvolle ondersteuning 
van landelike beveiliging gedurende hulle 
ampstermyne. Hulle wederhelftes Lauren 
en Lynette is ook tydens die geleentheid 
vereer.

Vercueil het laastens genoem dat 
privaat grondeienaarskap behoue moet  
bly en dat die fokus op vennootskappe 
nie ’n miskien is nie. “Ons sal dit moet 
doen.”  

NUUS





SENWES SCENARIO | SOMER 201848

LANDBOUKUNDIG

In die 2017/18 seisoen is daar talle 
boere wat verras is deur die prestasie 
van die kultivars in die Agsun sonne-
blomreeks. Hier volg slegs ŉ paar van 

die suksesverhale.

HEILBRON
BG Strydom van die plaas Marthinus 
Rust in die Heilbron omgewing het die 
afgelope seisoen twee van Agricol se 
hoë-opbrengs sonneblombasters ge-
plant naamlik AGSUN 8251 en AGSUN 
5103CLP. Volgens Strydom groei die 
AGSUN-reeks baie egalig en dit verge-
maklik die stroopproses. Die kultivars het 
ook baie goeie skepelmassas en is minder 
toeganklik vir voëlskade as ander kultivars. 
Strydom het die afgelope seisoen ŉ op-
brengs van 1,9 ton/ha gerealiseer te midde 
van ŉ moei like seisoen.

WOLMARANSSTAD
So ook kan Andre Jordaan van Mashandi 
boerdery in Wolmaransstad getuig van 
AGSUN 8251 se sukses. Ten spyte van 
die moeilike kondisies het AGSUN 8251 
met vroeë aanplantings steeds ŉ gemid-
delde opbrengs van 2,1 ton/ha gele wer. 

Volgens Jordaan het hy die afgelope 
seisoen Agricol se sonne blom kultivars 
gemeet teenoor ander sonne blom kultivars 

Sonneblompakket presteer  
in moeilike seisoen

Die 2017/18 seisoen was ’n hoogs onvoorspelbare seisoen. Ten spyte van uiterste 
klimaatstoestande het sonneblom die afgelope seisoen homself weer bewys as ’n 
gewas wat in strawwe produksietoestande goeie opbrengste kan realiseer.

wat in die Wolmaransstad distrik geplant 
word. Jordaan het waargeneem dat die 
AGSUN-sonneblomreeks uitstekende 
weerstand teen siektes bied. Alhoewel 
hy vanjaar voorkomend gespuit het teen 
Alternaria, is daar nie naastenby die skade 
met swamsiektes waargeneem by die 
AGSUN-kultivars teenoor ander kultivars 
wat aangeplant is nie. 

Jordaan is ook beïndruk met die kulti-
vars se goeie opkomsvermoë en opbrengs-
stabiliteit en beweer, “Agricol se sonne-
blom is vir my ŉ goeie all-rounder. Ek kan 
dit vroeg of laat plant, die kultivars doen 
altyd goed. Agricol se sonneblom het altyd 
ŉ beter skepelgewig as ander kultivars en 
uitste kende graankwaliteit. Die silo’s is ook 
baie tevrede met die graanmonster. Dit is 
maklik om die monster se vreemde mate-
riaal minder te kry. Die “staygreen”-eien-
skap het baie te doen hiermee. Ek sukkel 
nie met dowwe pitte nie”.

HARTBEESFONTEIN/OTTOSDAL
Flip de Bruyn (Jnr) en sy pa, Flip de Bruyn 
(Snr) van Hageland Boer dery tussen Hart-
beesfontein en Coligny in Noordwes plant 
al vir ŉ geruime tyd Agricol se sonneblom-
basters met groot sukses op ongeveer 
1600 hektaar droëlande. Die hoofaanplan-
ting bestaan uit AGSUN 8251 en daar is 

al ŉ gemiddeld van 2,7 ton per hektaar 
van die kultivar gestroop. Die langtermyn 
gemiddelde opbrengs van die kultivar is 
ongeveer 2 ton per hektaar. Volgens De 
Bruyn is AGSUN 8251 se opbrengs stabi-
liteit in droë en nat seisoe ne een van die 
eien skappe van die kultivar waarvan hy 
hou. Die kultivar bevat ook die “staygreen”-
eien skap wat die plant beter weerstand 
gee teen sekere omvalsiektes en verseker 
ook dat die plante ŉ baie goeie staanver-
moë het.
 
BETHLEHEM
 “Ek plant AGSUN 8251 al vir paar jaar 
met baie stabiele opbrengste. Voordele 
wat die kultivar laat uitstaan op my plaas 
is sy staanvermoë en kopgrootte wat 
voëlskade beperk. Die kultivar groei ook 
nooit te hoog nie wat stroop vergemaklik.” 
So beweer Henry van der Merwe van die 
plaas Deelpan in die Bethlehem-area. Van 
der Merwe het AGSUN 8251 vanjaar op 
700 hektaar geplant teen ŉ gemiddelde 
opbrengs van 2,2 ton per hektaar en sê 
hy kan AGSUN 8251 vir enige mede-boer 
aanbeveel.”

Agricol se AGSUN-sonneblomreeks is die 
komende seisoen beskikbaar by deelne-
mende Senwes-takke. 



Agri
rewards

JOU VISIE,
Senwes Equipment weet wat ons klante wil hê en bied innoverende finan sie  rings
oplossings. As eksklusiewe handelaar van John Deere en alternatiewe toerusting, 
verseker ons jou toegang tot die nuutste ontwikkelings en met presisieboerdery 
bied ons ‘n optimale bestuursmiddel vir elke produsent. Breek nuwe grond.

Senwes Equipment is  ‘n verskaffer van John Deere, 
JCB en nou ook van Staalmeester produkte.
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 Deur Senwes Scenario Joernaliste

Senwes trap diep spore met
wenakkerbraai

Ons nader die einde van Senwes se wenakkerbraai-inisiatief wat in Julie 
vanjaar afgeskop het. Senwes het, met die skryf van dié artikel, reeds 320 
produsente besoek uit ‘n totaal van ‘n beplande 550 produsente.

Senwesters het tyd af ge staan 
waar ons net eenvou dig dankie 
sê in die vorm van ’n wenak-
kerbraai. Francois Strydom, 

Senwes HUB, vertel dat die wenakker-
braai net bevestig dat ons op ons klante 
gerig is en so personeel aanmoedig om 
in hulle werks hoedanigheid klante te 
besoek.

DOELWITTE VAN WENAKKERBRAAI
Volgens Strydom word drie dinge met die 
wenakkerbraai bereik. Deur die Senwes 
wenakkerbraai gee ons eerstens erkenning 
aan ons klante en hulle werkers vir die 
rol wat hulle speel, tweedens sê ons net 
eenvoudig dankie en derdens kom ons 

produsente uit ’n uiters volatiele aantal 
jare wat weersomstandighede, pryse en, 
veral die afgelope tyd, geweldige politieke 
wisselvalligheid aanbetref en verdien hulle 
erkenning.

DIE PRODUSENT EN PLAASWERKER
“Die grondkwessie is die heel grootste 
kwessie wat ons in die laaste 24 jaar han-
teer het. Die primêre produsent word eintlik 
die speelbal van politici en word uitgemaak 
as die skurk in die verhaal. My doel was 
om vir hulle en hulle werkers te sê hoe ’n 
geweldige belangrike rol hulle speel.

Onthou dat slegs 0.06% van ons totale 
bevolking van 57 miljoen mense, primêre 
produsente is met 870 000 plaaswerkers, 
wat saam net 1,5% van die bevolking uit-
maak. Die dat Francois ook die plaaswer-
kers in sy brief bedank met die boodskap: 

“Bedank asseblief ook al jou werknemers 
vir hulle bydrae tot die vooruitgang van 
Senwes, maar ook ons land deur hulle 
insette.”

Francois meld ook dat, deur al die 
onstuimigheid, kon produsente dit regkry 
om veilige, voldoende en bekostigbare 
voedsel aan die bevolking te lewer. Hulle 
voorsien ook voedsel aan ’n groot deel van 
die SAOG gemeenskap van 250 miljoen 
mense en voer ook internasionaal uit na 
alle dele van die wêreld. Dit is ’n fenome-
nale verhaal omdat dit alles sonder ’n 
staat subsidie vermag is.

TERUGVOERING
Die terugvoering van klante is ongelooflik 
en  oproepe in die aande, e-posse en 
whatsapps getuig van dankbaarheid dat 

Die personeel van Taaibosch 
Varkboerdery in die Fochville-distrik.
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Roelf Odendaal:    082 901 0910  |  roelf@rula.co.za
Tiaan van Loggerenberg:     082 882 1272  |  tiaan@rula.co.za
Berend Wierenga:     072 904 3921  |  berend@rula.co.za
Jimmy Ebersohn:     082 901 5176  |  jimmy@rula.co.za

Vir meer besonderhede: 42 Kielboot Avenue
Laserpark, Honeydew
Johannesburg, Gauteng
South Africa

+(27) 11 795 1040
info@rula-agri.co.za

Trots Suid-Afrikaans

www.Rula-Agri.co.za
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Senwes hulle raaksien. Dit is vir klante ’n 
ongelooflike ervaring om hierdie eenvou-
dige gebaar van dankbaarheid te beleef.
Senwes produsente sê ook hul sê oor 
wenakkerbraai:

JAN HARMSE
Rechtvaardig tussen Bultfontein  
en Welkom

“Goeie dag Francois. Ek wil net graag 
vir jou dankie sê vir die skrywe wat jy 
aan ons gestuur het. Dit het vir my en my 
seun wat saam boer, baie beteken in die 
huidige omstandighede. Dankie ook aan 
Senwes wat ons ondersteun en deel is 
van ons besigheid. Dit is aangenaam om 
te weet dat jul daar is in moeilike tye en 
dat jul bereid is om die ekstra myl met ons 
te loop. Tans is dit nie maklik om positief 

te bly in die boerdery nie. Weereens baie 
dankie dat julle landbou se beeld help 
uitdra aan die breër publiek. Dit is ’n tref-
fende advertensie van die twee seuns wat 
betrokke was by die treinongeluk en die 
man wat draadkarre bou. Bou so voort.”
 
THABO VAN ZYL
Thuso Graan in die Wesselsbronomgewing

“Vreeslik dankie vir jul gasvryheid op ons 
wenakker! Dit is ’n reuse gebaar.  Elkeen 
van my werkers sê opreg dankie vir die 
moeite wat jul doen om vir hulle ’n mid-
dagete te kom voorsit in hul werksplek. 
Baie dankie! Ek is baie opgewonde oor 
die energie waarmee almal van Senwes 
hul plek in die groot prentjie volstaan en 
vreeslik opgewonde oor die kultuur wat 
elkeen van julle help vestig en skryf binne 

Senwes. Hierdie is ’n great inisiatief en 
word opreg waardeer.”
 
RIAAN ESTERHUIZEN
Essies Boerdery in Hartswater

“Dankie vir vandag se besoek Robert. In 
vandag se ongunstige landboutoestande 
kan sulke aksies net voordelig wees vir 
sowel ons boere asook vir Senwes. Julle 
het vir Vaalharts aan die gons. Ons sien 
met groot verwagting uit na die nuwe han-
delstak. Dankie!”

CHRIS SCHOONWINKEL
Van die plaas Welgegund tussen 
Wesselsbron en Hoopstad

“Baie dankie vir die gebaar van die braai 
op die land. Ek en my mense waardeer dit 
opreg.” 

Die wortelwenakker by Nico Liebenberg se 
plaas in die Bothaville-omgewing.

Die personeel by JP Meintjies se plaas 
ontvang hul boereworsbroodjies. 

Wenakkerbraai by die Schweizer 
Katoengroep in die Schweizer-
Reneke-distrik.
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Bastion… 
'n Nuwe dag breek vir Grasland
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Op Donderdag, 2 Augustus 
2018 by The Barn in 
Klerksdorp, het die land-
bougemeenskap die vyftig-

jarige bestaan van Grasland as voorste 
verskaffer van landboukalkoplossings in 
Suid-Afrika gevier. Grasland het ook die 
geleentheid gebruik om die begin van ’n 
nuwe era in die maatskappy se roemryke 
bestaan aan te kondig. Hierdie nuwe era 
is ingelui met die aankondiging van die 
maatskappy se nuwe naam, logo en slag-
spreuk: Bastion - Grondslag vir Groei.

Bastion Besturende Direkteur, Etienne 
Schoeman het gesê dat die naamsveran-
dering ’n herkalibrering van die maat-
skappy se strategie aandui. “Ons het 
’n trotse geskiedenis en rekord en ons 
naamsverandering is geensins ’n wyse 
waarop ons ons van die verlede distan-
sieer nie. Ons het indringende selfonder-
soek gedoen en was van mening dat 
ons sal moet herkalibreer, moet herbelyn 
as sulks met die veranderinge in die 
markomgewing. Deel van die proses het 
daarop gedui dat ons alles wat ons doen 
moet belyn met die “waarom” van dit 
waarvoor ons staan. Baie maatskappye 
weet hoe om besigheid te doen, maar 
navorsing het bewys dat baie nie weet 
waarom hulle besigheid doen nie.” 

Etienne het verwys na die opgang 
en ineenstorting van die selfoonreus 
Nokia, wie se slagspreuk of “hoekom” 
‘Connecting People’ was. "Kort voor hul 
ondergang was hul strategie om hul plek 

info@bastionlime.co.za018 464 7822

lewer uitmuntende reaksie in die grond
Bastion natuurlike kalkbronne

Sluit aan by duisende 

produsente en verseker 

jou opbrengs vandag. 

Bastion - grondslag vir groei!

Ons doel is om die aankoop van natuurlike kalk  eenvoudig  te 

maak. Daarom spog Bastion met nuwe personeel en prosesse, 

asook ‘n hele reeks betalingsopsies en die beste logistieke onder-

steuning in die hele industrie. 

www.bastionlime.co.za

*Voorheen bekend as Grasland

as ’n dominante rolspeler in die mark 
te behou. Dit dui daarop dat daar nie 
belyning was tussen hul strategie en doel-
witte nie.”

“Bastion se “hoekom” is: ‘Om die 
verkryging van natuurlike kalkprodukte 
eenvoudig en laerisiko te maak, op ’n 
wyse wat volhoubaarheid bevorder’. Dit 
beteken in werklikheid dat ons meer klant-
gesentreerd en absoluut gefokus op die 
klant moet wees. Dit beteken ook dat ons 
besigheidstelsels in plek moet wees en 
effektief moet wees en dat ons personeel 
belyn moet wees met ons waardes,” het 
Etienne gesê.

“Hierdie een sinnetjie mag eenvoudig 
en reguit klink, maar neem byvoorbeeld 
net die een stelling ‘lae risiko’ - dit bete-
ken dat ons aggressief fokus op konser-
watiewe finansiële bestuur ten einde enige 
moontlike risiko vir al ons belanghebben-
des te minimaliseer. Dit beteken dat ons 

’n positiewe kontantbalans in stand hou 
sodat ons altyd ons krediteure betyds 
kan betaal, dit beteken ons beskerm ons 
klante deur ’n volhoubare besigheid te 
wees en dit beteken ook dat ons ons aan-
deelhouers beskerm deur verantwoordelik 
besigheid te bedryf. Dit beteken verder 
dat produkkwaliteit vir ons ’n baie hoë 
prioriteit is, sodat produsente seker kan 
wees dat hulle die beste reaktiwiteit van 
die kalk in hul grond kry.”

Bastion is ’n lid van die Fertilizer 
Association of Southern Africa (FERTASA), 
’n artikel 21 maatskappy wat die belange 
van die kunsmis- en landboukalkbedryf in 
Suidelike Afrika bestuur.

Francois Strydom, Groep HUB van 
Senwes (’n 50% aandeelhouer in Bastion), 
en direkteur van Bastion, sê dat hy die 
definisie van die naam Bastion nagevors 
het. “In die besigheidskonteks is die mees 
toepaslike definisie dat Bastion “ ’n ding 
of persoon is wat ’n houding of beginsel 
handhaaf of beskerm.” In die lig van ons 
rekord oor die laaste 50 jaar, kan ek net 
goeie dinge vir die toekoms voorspel,” het 
Francois gesê tydens sy heildronk op die 
maatskappy se nuwe naam.

Lemmer Vermooten, onder voor sitter 
van die direksie van NWK (ook ’n 50% 
aandeelhouer in Bastion), en voorsitter 
van die direksie van Bastion, het almal 
by die funksie verwelkom. Die funksie 
is bygewoon deur sowat 150 belang-
hebbendes, insluitend twee voormalige 
Grasland besturende direkteure, naamlik 
Piet Prinsloo en dr Pieter Haumann, die 
Bastion raad van direkteure en verskeie 
produsente, agente, besigheids mense en 
maatskappypersoneel. 

 Deur Marlon Abrahams
 Senwes Scenario Hoofredakteur

Grasland het hul vyftigjarige bestaan onlangs gevier deur ’n nuwe era te begin met  
’n splinternuwe naam, Bastion.

Etienne Schoeman, Bastion se besturende 
direkteur.

NUUS

'n Nuwe dag breek vir Grasland
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Die nuwe streeksgraan-
bemarkings adviseur in die 
area is die Parys-gebore Neil 
Kemp, wat die voortou neem 

sedert Senwes in Augustus vanjaar by 
hierdie gebied inbeweeg het.

Senwes in Mpumalanga? Ja, ’n klip-
gooi van die Vaalrivier in dié geweste. 
Die tak is by Kerkstraat 6A in Standerton 
geleë. Hier is Neil asook sy assistent, 
Jolien Engelbrecht werksaam - sy hanteer 
die administrasie en kontrole rondom die 
graanbemarking van produsente.

GOEIE DIENS IS DIE DOELWIT
Hulle doel in Standerton is om ’n graan-
boek in die gebied te begin en te laat 
groei. Hulle fokus tans op die area tot en 
met ’n 100 km radius rondom Standerton.  
Hyself en Senwes, wat nuwelinge in die 
gebied is, se doel is om goeie diens aan 
almal, van klein tot groot produsente, te 
lewer en hy sal die skakel tussen Senwes 
en die produsent wees.

Hy is hier vir die lang duur soos hy 
“deel raak van die gemeenskap, om goeie, 
ordentlike en deursigtige besigheid te 
doen.” Sy doel is ook om die Meadows 
kontrak van Tradevantage te diens. Hy 
nooi klante uit: “Kom toets ons uit en kom 
drink ‘n koppie koffie by ons.”

MEER OOR DIE PERSONEEL
Neil is ’n man met Vrystaatse wortels 
wat in Vierfontein gevestig is, waar hy 
Ben Haveman Laerskool bygewoon het 
voordat hulle Riebeeckstad toe getrek 
het. Hy het in 1997 aan die Hoërskool 
Riebeeckstad gematrikuleer en daarna 
B.Com Ekonomie (Geld en Bank) geswot. 
Hy verhandel al die laaste 16 jaar graan, 
nadat hy eers by sy pa se besigheid, 
Kempro, werksaam was. Hy is ook ’n 
boerseun in murg en been en het op sy 
pa Hennie se plaas, Emmanuel, in die 
Vierfontein-distrik grootgeword. Sy vrou 
Chanelle en hul kinders, Handré (7) en 
Kiané (5), sluit juis aan die einde van 
2018 by hom in Standerton aan.

Neil se assistent Jolien is self ’n boere-
meisie wat op die plaas Jeppe in die 
Theunissen/Winburg omgewing groot-

geword het. Sy is in Bothaville gebore, 
het grootgeword in Theunissen en later 
as kantoordame by Beatrix-myn gewerk 
en daarna as kassier by Teba. Jolien het 
reeds in Februarie permanent by Senwes 
Grainlink aange sluit, nadat sy eers as aflos 
by die Parystak werksaam was. Sy het 
twee dogters, Dalene (34) en Madelein 
(23), asook ‘n seun Steven (32). 

Neil Kemp 
Streeksgraanbemarkingsadviseur

 017 712 1106
 060 966 6892

 neil.kemp@senwes.co.za

Jolien Engelbrecht
Administrasie en Kontrole

 017 712 1106
 jolien.engelbrecht@senwes.co.za

Senwes Grainlink: Standerton
AREAFOKUS

Graanbemarkingsadviseur daag 
produsente uit: “Kom toets ons uit”

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Welkom by die Senwes Grainlink familie 
Neil Kemp en Jolien Engelbrecht!

Senwes Grainlink tot u diens in Standerton! Besoek hulle gerus by Kerkstraat 6A.
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Held van Ficksburg vereer by  
Vrystaat Landboukongres
Gewone mense doen baie maal ongewone dinge wat deur almal misgekyk word. Willem 
de Klerk van Ficksburg is een mens wie se goeie dade darem nie ongesiens verbygegaan 
het nie.

Dit het ’n mens herinner aan 
Senwes se advertensie oor 
helde in wording wat vroeër 
vanjaar geloods is met Evert 

du Preez en Mokoni Chaka, die jong 
helde tydens die treinongeluk tussen 
Hennenman en Kroonstad in Januarie 
vanjaar. Maar tydens die 2018 Vrystaat 
Landboukongres was dit dié keer die 
beurt van Willem de Klerk, ‘n toesighouer 
by die Setsoto Munisipaliteit in Ficksburg.

Willem is in Bloemfontein deur 
Vrystaat Landbou vereer met Francois 
Wilken (President), Gerhard Kriel (Hoof 
Uitvoerende Beampte) asook Tommie 
Esterhuyse, (Vise-president) en Dirk 
Viljoen (Voorsitter van die Landelike 
Veiligheidskomitee) teenwoordig.

“Die toekenning was verbysterend, ek 
het dit glad nie verwag nie,” vertel Willem 

NUUS

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

Willem word vereer! Francois Wilken, President van Vrystaat Landbou (VL), Gerhard 
Kriel, Hoof Uitvoerende Beampte van VL, Willem de Klerk, Tommie Esterhuyse, Vise
president van VL, en Dirk Viljoen, Voorsitter van die Landelike Veiligheidskomitee by VL.

 Foto: Conrad Bornman/Mediaboer.

Willem de Klerk 
in aksie! Geen 

moeite is te 
veel om terug 
te ploeg in die 

gemeenskap nie.
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nadat hy vereer is vir meer as ’n dekade se onbaatsugtige diens 
aan die boeregemeenskap en die publiek. Friedl von Malititz, 
Streeksverteenwoordiger by Vrystaat Landbou het hom genomi-
neer. Volgens Friedl is Willem die “eerste persoon wat gebel 
word en die eerste op die toneel is,” wanneer daar ’n noodgeval 
is. Willem is die staatmaker as dit kom by enige plaasaanval, 
mediese noodgeval, huisbrand en selfs as iemand in ’n voertuig 
vaskeer is. En hy doen dit boonop met geen borg, in sy eie tyd 
en met sy eie toerusting.

Die nederige Willem, wat in 2015 sy Nasionale Diploma in 
Brandbestryding en Bevryding verwerf het, vertel dat hy homself 
na skool begin bekwaam het om nooddienste te lewer. Friedl 
noem pertinent, “Dit is nie sy werk nie,” en dat Willem nog nooit 
erkenning gekry het vir sy dade die afgelope dekade nie.

“So ’n toekenning laat ’n man regtig weer goed voel oor 
homself, want dit is soms maar ’n ondankbare werk,” sê die 
43-jarige held van Ficksburg wat al in ontelbare gevalle bystand 
in die gebied verleen het. Maar hoekom doen hy dit? “Ek het op 
’n plaas grootgeword en ek weet hoe ambulanse sukkel om by 
plase uit te kom sonder om te verdwaal.”

Hy vertel dat hy sowat vyf jaar gelede saam met René Venter 
van ER24 ‘n vennootskap gevorm het waar hulle dienste aan 
die publiek begin lewer het, maar ongelukkig is René onlangs 
oorlede. Samewerking is veral krities en Willem noem dat sy werk-
gewers nou sy gemeenskapsbetrokkenheid as prio riteit nommer 
een beskou en dat sy daaglikse werk as’t ware tweede kom. 

In sy eie woorde “moet jy terugploeg in die gemeenskap 
waarbinne jy funksioneer. Weet waar jy daardie verskil kan 
maak.” Dit is sulke gewone mense soos Willem de Klerk wat 
mens weer hoop gee, mense wie se omgee en saamstaan van-
self kom. Welgedaan Willem de Klerk en Vrystaat Landbou! Julle 
is steunpilare van landbou.

*Vertel ons wie julle vereer en kontak Aubrey.Kruger@senwes.
co.za met jou bydrae. 

“So ’n toekenning laat ’n man regtig 
weer goed voel oor homself...”
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Hoe klink dit? Om jou denke 
in ‘n pot saam te smelt waar 
uitstekende opleiding lei tot ’n 
ontploffing in die sukses van 

jou boerdery en personeel. Om letterlik ’n 
leier in elke personeellid teweeg te bring. 

Dit is die gedagte waarmee ek gelaat 
is na ek met dr René Uys, Direk teur van 
Thinking Fusion AFRICA, gesels het. Sy 
het saam met Jannie de Villiers, HUB van 
Graan SA, die gehoor tydens die eerste 
sessie van die 2018 Senwes Toekomsfokus 
by Nampo Park toegespreek.

OM VERANDERING TEWEEG TE BRING
Thinking Fusion Africa is ’n maatskappy 
wat letterlik kapasiteit vir verandering binne 
organisasies skep, binne jou boer dery. 
Met programme soos Launchpad en Let’s 
Go! vir die wat die werksmag betree asook 
selfontwikkelingsprogramme soos selfleier-
skap en afrigtingskursusse, en Leierskap 
in die Verhoudingsekonomie wat ook vir 
bestuurders van waarde is. Dit is slegs 
enkele van die programme wat hulle al by 
talle produsente aangebied het en waar-
mee hulle groot sukses behaal het.
 
GEDRYF
Uys is een van drie direkteure by Thinking 
Fusion Africa en is al van jongs af 'n uiters 
gedrewe persoon. Bedryfsingenieur 
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Wees deel van die 
Denkpot van die Toekoms
Opleiding bied die deurslag vir 
groei in boerdery en landbou

 Deur Aubrey Kruger
 Senwes Scenario Redakteur

by Eskom op ’n jong ouderdom, PhD 
op 27-jaar verwerf en professor op 30 
- sy het by die NWU Bestuurskool op 
navorsing gefokus. Daarna UJ (RAU), 
waar sy destyds die enigste professor in 
bedryfsiel kunde was. Dit is gevolg deur ’n 
dekaanskap by Technikon Pretoria, waar sy 
later hoof van Korporaat Betrekkinge was.

WAT IS DIE DOEL?
“Ek is so trots. Wat presies doen ons? Ons 
maak ’n verskil in mense se lewens en 
binne organisasies,” vertel René. Nadat 
sy uit die akademiese wêreld is, het hulle 
’n leierskapprogram vir vroue ontwikkel, 
Creating Leadership and Personal Capacity 
in Women. Hulle het dit by groot maatskap-
pye soos Sasol en Vodacom aangebied, 
waar die vrouens gou die mans in hul 
persepsie uitpresteer het.

In die lig hiervan is leierskapsprogram-
me vir die verhoudingsekonomie ontwerp 
waarby alle personeel kan baatvind. Dit 
word teen die agtergrond van die ver-
houdingsekonomie geskryf en gaan basies 
oor die verbinding van mense in ’n tyd 
waarin masjiene al hoe meer belangrik 
word. Op hierdie punt sê René: “Dít is 
eintlik al wat maatskappye kan gebruik om 
hulle te onderskei.” Verhoudings tussen 
mekaar, tussen kollegas, met klante asook 
met verskaffers is kardinaal.

Die programme bied vir jou as produ-
sent of organisasie ook die geleentheid 
sodat jy en jou volgers meer selfleierskap 
openbaar en meer onafhanklik funk-

sioneer. In kort: “Dit gee vlerke vir leiers.” 
Selfleierskap is ‘n baie gewilde program 
vir enigeen wat nie reeds ’n bestuurder is 
nie. Essential Leadership Insight word baie 
in boerderygemeenskappe toegepas en 
die Leierskap in die Verhoudingsekonomie 
(Leadership in the Connection Economy) 
word byvoorbeeld deur Syngenta geborg, 
waarby meer as 100 produsente al gebaat 
het en baie bestuurders die voordeel in 
hulleself en hulle eie mense sien.

FOKUS SELFS OP JONG WERKSMAG
Dit is waarvoor programme soos 

Dr René Uys, direkteur van Thinking 
Fusion Africa.
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Launchpad en Let’s Go! geskep is. Vir 
jong mense wat die werksmag betree. Uit 
haar navorsing in die mynbedryf is veral 
gevind dat gemeenskappe wat ongesond 
is, ongesonde gedrag werk toe bring - 
met ander woorde ook na die plaas toe. 
Hier kry jy die gemeenskap gesonder 
waar die werkers kennis oor hulself ont-
vang, moet leer watter gedrag hulle in die 
werksplek moet openbaar en keuses moet 
maak oor byvoorbeeld alkohol, dwelms, 
ens. Die uiteindelike doel hier is juis om 
veral landboumaatskappye, deur hulle 
gemeenskapsontwikkelingsprogramme, 
betrokke te kry.

ANDER PROGRAMME
Die keuse om te lewe, 

om mense met res-
pek te hanteer, 
begin alles reeds 

van kleins af en 
daarom is programme 

soos Boys2Men en 
Becoming a Woman ont-

werp en dit verrig wondere juis 
in die gemeenskappe waarbinne orga-
nisasies funksioneer.

IS DIE PROGRAMME WERKBAAR?
Sy noem dat daar tans ’n leier-
skapskrisis in die land is, korrupsie 

op hoë vlakke is en dat lae vlakke van 
vertroue heers, en dat programme soos 
dié beslis ‘n verskil kan maak. Die pro-
gramme laat jou besef dat jy nie alleen in 
’n organisasie funksio neer nie, maar deel 
van ’n totale boerdery of landbouorgani-
sasie vorm. 

Die programme word in Engels aange-
bied en skep vertroue vir Suid-Afrikaners 
om te debatteer en hulle stories te ver-
tel. “Dit help jou om deel te neem aan 
debatte. En as jy nie kan deelneem nie, 
het jy mos klaar verloor.” Dit leer jou om 
doelwitte te stel, nuwe vaardighede aan te 
leer, vaardighede uit te brei en om sinvol 
te lewe.

RAAD OM MEER  
SUKSESVOL TE WEES
• Wees volledig daar, wees bewus van 

alles en almal om jou. Wees volledig 
deel van die oomblik en openbaar 
toewyding.

• Maak die beste van elke geleentheid. 
Moenie wag vir die perfekte oomblik 
nie, dit gebeur dalk nooit nie.

• Doen dinge anders. Die lewe is ’n reis 
van keuses en indien jy iets gaan aan-
pak moet dit juis anders wees omdat jy 
dit gedoen het.

• Alle maatskappye het kapitaal, tegnolo-
gie en grond. Wie daar werk en watter 
verhoudings hulle het, maak egter die 
verskil.

So, indien jy groei in jou organisasie of 
boerdery wil sien, groei in jou personeel 
se emosionele vaardighede wil ervaar, 
weg wil beweeg van die kweking van 
gemiddeldheid - wees dan deel van die 
samesmelting van denke.

* Al die programme van Thinking Fusion 
AFRICA dek die hele spektrum. Die pro-
gramme bou van 12 tot 16-jarige jeug 
op, jong personeel wat die ekonomie 
betree, tot heel bo by top bestuurders 
en waar personeel binne spanne funk-
sioneer. Die programme is ook geskryf 
met die Suid-Afrikaanse agtergrond in 
gedagte en duur 4 tot 15 dae.

Vir meer inligting kontak Thinking 
Fusion AFRICA by 011 955 1003 
of besoek hulle webtuiste by www.
thinkingfusion.com. 
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Senwes Credit se Bestuurder: Landboufinansiering, Elize Jordaan, is nie bang om ’n 
paar vellies aan te trek en saam met ’n kliënt deur sy lande te loop om oplossings te 
bespreek vir sy besigheid nie.

“Dit gaan alles oor die kliënt se behoeftes.”
Elize Jordaan
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JOHN DEERE, VIR 
DIE PROFESSIONELE 
DEELTYDSE BOER
Mededingende rentekoerse onder prima 
is beskikbaar deur John Deere Financial.* 
Kontak jou naaste John Deere handelaar 
vir meer inligting.

www.deere.com/sub-saharan/en   |   africa@johndeere.com   |   Kliëntediens: 080 098 3821

Volg ons op         Facebook,         Twitter en         YouTube

*Bepalings en voorwaardes geld (beskikbaar by www.deere.com/sub-saharan/en). Onderhewig aan kredietgoedkeuring en die fi nansieringsbank se bepalings 
en voorwaardes. John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n gemagtigde fi nansiëlediensteverskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Reg Nr NCRCP7.

Finansiering gebou vir jou

 By Marlon Abrahams
 Senwes Scenario Hoofredakteur

“Ek werk met Senwes kliënte 
wat dikwels baie unieke 
en soms komplekse 
behoeftes het wanneer dit 

by finansiële oplossings kom. Dit kan tyd 
neem om 'n behoorlike behoefte-analise 
te doen afhangend van die beskikbaar -
heid van die kliënt se finansiële inligting. 

Wat my werklik dryf is die bou en 
instandhouding van die kliënteverhou ding 
wat daarna volg. Ons 
implementeer 
oplos sings en 
monitor, 

’n omvattende oplossing vir elke kliënt se 
spesifieke behoeftes gevind word.”

’n Onlangse voorbeeld van ’n pas-
gemaa kte oplossing vir ’n landboukliënt 
demonstreer die produk- en diensaanbod 
van Senwes Credit, wat nie deur ander 
banke gebied word nie. 

“Nadat die kliënt se situasie geanali-
seer is, het ons hom ’n Tradevantage 
Prysrisikorekening gebied, wat hom in 
staat gestel het om ’n spesifieke kommodi-
teit te verhandel. Ons het ook bemarkings-
bestuursdienste gebied vir die kommoditeit 
en gereël vir ŉ bedryfskapitaalfasiliteit. ’n 
Gestruktureerde finasieringsoplossing vir 
kapitaaluitbrei ding is ook verskaf. Die kliënt 
moes verder ’n volhoubare SEB-transaksie 
implementeer en ons kon ’n span verskaf 
wat die transaksie kon onderhandel en 
die betrokke partye bymekaar kon bring. 
Benewens dié pasgemaakte oplossings, 
maak ons vinnige reaksietyd, kompeteren-
de rentekoerse en administrasiefooie ons 
aanbod selfs meer aantreklik”.

“Ek is baie passievol oor wat ek doen 
- ek sit langs die kliënt, nie aan die ander 
kant van die lessenaar nie. Dit gaan daar-
oor om in ’n langtermynverhouding te belê 
en waarde toe te voeg tot die kliënt se 
besigheid,” sê Elize met tasbare positiewe 
energie! 

As jy ’n afspraak met Elize Jordaan 
wil maak om jou finansiële oplos- 
sings te optimaliseer, skakel haar 
by die volgende nommers:  
018 464 7432 of sel 084 495 2744 
of via epos by elize.jordaan@sen-
wes.co.za.

optimaliseer en pas dit deurlopend aan. 
Die kliënt se sukses is ons sukses.”

Met die eerste oogopslag blyk profes-
sionaliteit baie belangrik te wees vir Elize. 
Sy lyk die ene besigheid en dit reflekteer 
ook haar 15 jaar se ondervinding as 
privaat- en besigheidsbankier vir een van 
Suid-Afrika se top vier banke. “Die beste 
deel van my werk is om my getroue paar 
vellies aan te trek en deur die lande te 
loop saam met die kliënt om oplossings 
te bespreek. Om die kliënt se passie vir 
sy besigheid te ervaar en hom te help om 
sy groeidoelwitte te behaal. Ek het op ’n 
beesplaas naby Polokwane grootgeword, 
so ek is baie tuis op ’n plaas.”

Met Elize se agtergrond as privaat- 
en besigheidsbankier en die feit dat sy 
Finansiële Markte en Instrumente en 
Bemarking studeer het, is sy van mening 
dat die landbousektor opwindende uit-
dagings bied en dat Senwes Credit buig-
saam genoeg is om pasgemaakte pro-
dukte vir sy kliënte teen voorkeur koerse 
te bied, wat ander mededingers nie kan 
doen nie. “In die banksektor was die 
produkte wat gebied is, konvensionele 

rakprodukte. Geen twee kliënte in 
die landbousektor se behoeftes is 

dieselfde nie. Elke situasie word 
op eie meriete geëvalueer. 

Ek is in noue same werking 
met ons Gestruktureerde 

Finansiering-, Belasting- 
en Besigheids-

ontwerpspan, wat in 
welvaartbestuur 

spesialiseer. Op 
die wyse kan 
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Finansiering gebou vir jou
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 Deur Emmie Pietersen 
Direkteur: Peritum Groep

Jong produsente
kan só tersiêre onderrig ontvang
Vir talle jong produsente is dit weens praktiese of finansiële redes onmoontlik om tersiêre
onderrig by ’n universiteit of landboukollege te ontvang. Daar is egter wel ’n oplossing vir 
hul probleem om onderrig in landbou te ontvang.

Reeds in 2012 het die Vrystaat 
Rooivleisprodusente-orga-
ni sasie kommer uitgespreek 
oor die aantal entoesiastiese 

jong produsente in Suid-Afrika wat die 
geleent heid tot tersiêre onderrig misloop. 
Die realiteit is dat talle jong produsente 
wat hulself graag in ’n landbourigting wil 
bekwaam, vir een van drie redes nie by 
’n universiteit kan inskakel vir voltydse 
studies nie.

In SA is talle jong produsente reeds 

aktief in die boerdery opgeneem wan-
neer hulle die skool verlaat. Dit kan wees 
weens die omvang van die boerdery of 
die afsterwe van ’n ouer of bloot omdat 
hy/sy nie meer tyd wil verspeel nie, maar 
dadelik in sy/haar passie wil funksioneer.

Vir vele jong boere, veral met die 
afgelope jare se verlangsaming in die 
ekonomie en die droogtes, is die koste 
daaraan verbonde om vir drie jaar voltyds 
te studeer en in te woon by ’n tersiêre 
instelling, ‘n onoorkombare finansiȅle uit-
daging. 

In ander gevalle verkies jong leerders 
’n leeromgewing met ’n praktykgerigte 
kurrikulum eerder as ’n suiwer akade-

miese aanslag en met die ineenstorting 
van kwaliteit onderrig in landboukolleges, 
is daar geen geleentheid nie. Die ASUF 
verslag oor die stand van onderrig in 
Suid-Afrika het aangedui dat hoewel daar 
jaarliks 1 500 nuwe studente by kolleges 
inskryf vir landboustudies, slegs 170 per 
jaar gradueer en slegs een derde van stu-
dente uiteindelik hulle studies voltooi. 

Die Peritum Agri Instituut, ’n privaat-
kollege vir landboustudies, het op hierdie 
noodroep gereageer en deeltydse kwalifi-
kasies ontwikkel wat aan jong mense 
met ’n belangstelling in landboustudies, 
die geleentheid bied om ’n formele 
Nasionale Diploma in Diereproduksie of 

Die twee kante van landboustudente. Aan die een 
kant skryf 1 500 nuwe landboustudente hulle jaar-

liks by landboukolleges in. Die teendeel is egter 
ook waar dat slegs ‘n derde van student dié vlak 

bereik om hulle studies te voltooi.
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Graanproduksie nou deeltyds te verwerf. 
Die kurrukilum bestaan uit sewe 

modules wat oor 72 kontakdae/12 weke 
aangebied word. Die modules sluit 
temas in soos: Boerderybestuur, Agri-
markte en Bemarking,  Personeelbestuur, 
Infrastruktuur en Hulpbronbestuur, 
Plaastegnologie en Meganisasie en 
Finansiële Bestuur en Entrepreneuriese 
Boerderybestuur. Die veeproduksie- of 
graandproduksiemodules van die onder-
skeie programme is omvattend en word 
oor vyf studieweke aangebied en dek die 
volle spektrum van produksiepraktyke. Die 
volle diploma word oor ’n tydperk van 24 
maande verwerf deur die bywoning van 
12 studieskole van een week elk tot ses 
en agt weke.

Die program het ’n hoogs praktiese 
aanslag. Dit bied aan leerders die geleent-
heid om aan die hand van uiters kundige 
aanbiedinge deur tegniese lewende-
hawe- en woladviseurs, agronome en 
plantvoedingkundiges, landbou-ingenieurs 
en graanspesialiste praktiese opleiding 
te deurloop. Interessante nuwe ontwik-
kelings in landbou, soos die aanwending 
van hommeltuigtegnologie, word ook deur 
studente ondersoek en praktiese sessies 
hieroor aangebied. Hierdie praktykgerigte 

Oefen tot dit perfek is! Die praktiese aanslag is hoog en dit word bevestig dat die praktykgerigte aard van studies ook gesien word in 
die assesseringsmetodes.

studiesessies sluit onder meer in kundige 
sprekers, beste praktyk plaasbesoeke, 
aanvullende kursusse, vee- of plantvoe-
dingsprogramme/modelle, lewendehawe- 
of graanbemarkingsmodelle, demonstra-
sies en besoeke/ondersoeke na bemar-
kingshuise en agentskappe. 

Die praktykgerigte aard van die studies 
word voortgesit in die assesseringsmeto-
dologie ten opsige van beide diplomas. 
Tydens elke leermodule word van die stu-
dent verwag om ’n omvattende portefeulje 
saam te stel om sy/haar kundigheid rak-
ende die inhoud van die module te demon-
streer. Hierdie portefeulje wat opgebou 
word, is dan die instrument aan die hand 
waarvan die leerder geëvalueer word. Die 
samestelling van die portefeuljes is belan-
grik en verg toewyding van die student, 
met die addisionele voordeel dat geen for-
mele eksamens geskryf word nie. 

Die eerste groep studente het die 
program reeds in 2014 voltooi en die 
diploma ontvang - ’n 100% slaagsyfer. 
Sedertdien het vyf nuwe programme 
gevolg en honderde leerders die formele 
diplomas wat deur die Suid-Afrikaanse 
owerheid onderskryf word, verwerf. 

Die Peritum Agri Institute het in 2018 ’n 
sustersooreenkoms met Aeres Universiteit 

in die Nederlande gesluit. Hierdie ooreen-
koms bied aan ons studente in die kollege 
die geleentheid om met uitruillektore 
en uitruilstudente beste praktyke in 
produksie modelle te ondersoek. Studente 
aan die Peritum Kollege het ook die 
geleentheid om aansoek te doen om in 
die uitruilprogram opgeneem te word vir 
besoeke aan Nederland. 

Top studente op ons diplomapro-
gramme word ook jaarliks deur John 
Deere Sub-Sahara Afrika getrakteer op ’n 
beste-praktykbesoek aan John Deere se 
hoofkantoor, distribusiesentrum en selfs ’n 
internasionale fabriek. 

’n Verdere poging deur die Peritum Agri 
Instituut om landboustudies toeganklik te 
maak, is deur die fooistrukture. Die fooie 
van die program is omvattend en geen 
addisionele koste word gehef vir byvoor-
beeld boekegeld, prakties, eksamens, 
ensovoorts nie. Die kursusfooie word ook 
oor die 24-maande tydperk in bekostig-
bare maandelikse paaiemente afbetaal. 

Vir meer inligting rakende die 
diplomastudies by die instituut, 
kontak Odette Shepperson by  
marketing@peritumagri.com of by 
051 451 1120.
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Die Cascade reeks pompe en toerusting is ontwikkel 
om vir die plaaslike mark ’n bekostigbare, kwaliteit 
reeks beskikbaar te stel. 

CASCADE is ’n Prodist geregistreerde handels-
merk. Dit onderstreep waarde vir geld, eenvoudige installasie en 
gemak van gebruik. Kenmerke wat bydra tot die gehalte van die 
produk, is die brons stuwers (impellers), koper motor windings, 
swaar gietyster konstruksie en termiese oorlaai beskerming. 
Hierdie eienskappe is standaard op die volledige reeks. 

Die VSD’s (veranderlike spoed aandrywings) en ander 
elektroniese toerusting word toegerus met kritiese lading kom-
ponente van Duitse oorsprong. Dit verseker duursaamheid in 
strawwe Suid-Afrikaanse toestande met sy onvoorspelbare elek-
trisiteit toevoer. 

Hierdie reeks is deur Prodist ontwikkel in samewerking met 
vervaardigers wat die pas aangee in die Europese mark. Dit is 
deeglik plaaslik getoets voordat dit in 2017 bekendgestel is. Die 
Cascade reeks, met ’n omvattende een jaar kwaliteitswaarborg, 
word gerugsteun deur ’n landswye handelaarsnetwerk en ’n 
goed toegeruste herstelsentrum. ’n Volledige reeks onderdele is 
plaaslik beskikbaar.

Die reeks Cascade pompe is die ideale oplossing om water-
druk te verhoog of te stabiliseer. Dit word tipies gebruik by 
installasies vir watervoorsiening, soos by woonhuise, arbeiders-
huise, gastehuise en hotelle. Dit is ook geskik as deel van ’n 
reënwater herwinning installasie, tuinbesproeiing en algemene 
besproeiing.

Cascade het nou ook sy 
eie webwerf! Besoek gerus 
www.cascadepumps.
co.za vir meer produkin-
ligting. Pompe kurwes 
ook elektronies hier 
beskikbaar. Praat 
saam, Cascade het 
sy eie Facebook blad 
ook! Besoek gerus @
cascadewaterpumps 
en laaik ons. 

PROMOSIE

Cascade ontwikkel
kwaliteit produkte
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HUWELIKE IN GEMEENSKAP  
VAN GOEDERE 
Toestemming tot die koop- en 
verkoopooreenkoms

Die huweliksmaats het elk hul eie 
100% onverdeelde aandeel in 
die hele boedel. Dit beteken 
dat die vrou (byvoorbeeld) net 

soveel die eienaar van die man se aandele 
is, soos wat hy is. Dit is van kritiese belang 
dat sy skriftelik toestem tot die koop- en 
verkoopooreenkoms ingevolge artikel 15 
van die Wet op Huweliksgoedere, want as 
sy dit nie doen nie, en hy wegval, kan dit 
’n hindernis skep om die bepalings van die 
koop- en verkoopooreenkoms daadwerklik 
af te dwing.

HUWELIKE IN GEMEENSKAP VAN 
GOEDERE OF HVK
Die nie-besigheidseienaargade sterf 
sonder ’n testament of bemaak al die 
bates van haar boedel aan ’n derde party

Veronderstel man en vrou is getroud 
GVG (Gemeenskap van Goedere). Hy is 
’n aandeelhouer in ’n maatskappy en sy 
aandele is R10 miljoen werd. Hulle het 
ander bates, maar die grootste deel van 
die welvaart word verteenwoordig deur 

hierdie aandeelhouding.
Wat gebeur as die vrou sou sterf en sy 

het nie ’n geldige testament gehad nie, of 
as sy haar deel van die boedel byvoor-
beeld nalaat aan haar kinders wat uit ’n 
vorige verhouding gebore is?

As sy geen testament gehad het nie, 
sal haar boedel (wat uit hul gesamentlike 
boedel bestaan, insluitende “sy” besig-
heids belang) deur middel van intestate 
erfopvolging in gelyke dele aan hom en 
haar nasate oorgedra word, mits hy mins-
tens R250 000 kry. Hulle kinders kon 
moontlik eienaarskap van ’n deel van die 
man se aandele verkry. Stel jou voor wat 
sy mede-aandeelhouers se verrassing (en 
ontsteltenis!) sal wees.

As sy ’n geldige testament gehad het, 
maar alles of ’n gedeelte van haar boedel 
word aan haar kinders nagelaat (die risiko 
van hierdie gebeurtenis is die grootste 
waar die kinders uit ’n ander verhouding 
gebore is), dan kan presies dieselfde ding 
gebeur.

As ons dieselfde stel feite hierbo aan-
vaar, behalwe dat die partye met HVK 
getroud is (en die aanwas nie uitgesluit 
is nie), sal die gebrek aan ’n testament 
of indien die nie-besigheidseienaargade 
geheel of gedeeltelik haar aandeel in die 
aanwas aan iemand anders as haar man 
nalaat, kan dit dieselfde rampspoedige 
gevolg hê. Weereens kan die besigheids-

eienaargade homself in ’n posisie bevind 
waar hy finansiering moet verkry om sy 
kinders/stiefkinders uit sy eie besigheid 
te koop!

HOE SPREEK JY DIÉ PROBLEME AAN?
• Verseker dat die gade ’n geldige testa-

ment het;
• Die gade het ’n reg op testeervryheid 

en kan haar boedel bemaak aan wie 
sy behaag. Maak seker dat die besig-
heidseggenoot voldoende likidi teit het 
om haar erfgename uit te koop, indien 
nodig;

• In die geval van GVG kan u ’n een-
sydig koop-en verkoopooreenkoms 
tussen die gades oorweeg, waar sy 
saamstem om haar belang in die 
besigheid aan hom te verkoop, wat 
dan sal verseker dat daar kontant in 
haar boedel is om die erfgename te 
betaal;

• Indien getroud HVK, kan u oorweeg 
om die besigheid en alle toekomstige 
groei in die besigheid van die aan-
was uit te sluit. Dit sal van toepassing 
wees op daardie sake-eienaars wat ’n 
huwelik oorweeg (te laat vir diegene 
wat reeds getroud is). Om te verseker 
dat die nie-besigheidsgade nie ernstig 
benadeel word nie, mag u ’n bedrag 
geld of ander bate aan haar skenk om 
die speelveld te balanseer. 

FINANSIES

 Deur Lucas Coetsee
 Liberty Regspesialis

Die impak van huweliksbedelings 
op koop- en verkoopreëlings
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Gemeet aan algemeen aan-
vaarde norme, neig dit na 
die hoë kant. Dit moet gesien 
word teen die agtergrond van 

ŉ verlangsaming (selfs daling) in grond-
pryse, strenger monetêre beleid en poli-
tieke onsekerheid. 

Elke boerdery beskik oor ŉ 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.

    

AANSPREEK VAN  
LANGTERMYNPROBLEME
 ŉ Boerdery beland nie maklik oornag 

in finansiële moeilikheid nie en gevolg-
lik verg langtermynprobleme meer 
drastiese stappe, wat normaalweg met 
struktuuraanpassings verband hou, soos 
byvoorbeeld:

 i.  Uitfasering van nie-winsgewende 
 vertakkings en uitbreiding van meer  
 winsgewende vertakking(s) – anali - 
 seer winsgrense/marges en kyk  
 mooi na langtermynmarkvoor - 
 uitsigte/potensiaal van vertakking  
 wat oorweeg word.

 ii. Bekom kapitaalinspuiting deur  
 onder andere:

 a.  aandeelhouding (“equity partner”);

 b. verkoop van nie-boerdery of  
 luukse bates;

 c. afskaling (verkleining) van be-   
 staande boerderyeenheid   
 gegewe dat die oorblywende  
 gedeelte steeds ŉ lewensvatbare  
 eenheid sal wees;

 d.  ondersoek die verkoop en terug-  
 huur van ŉ gedeelte van die  
 grond en/of kudde.

 

 Ander opsies wat met struktuuraanpas-
sings verband hou, is:

 i. Ondersoek metodes om inkomste te  
 verhoog;

  a. evalueer doeltreffendheid en  
 winsgewendheid van huidige ver- 
 takkings op ŉ individuele basis;

 b. addisionele inkomstestrome –  
 benutting van surplus kapasiteit,  
 bv. verrig kontrakteurswerk, uit- 
 verhuur van onder- of onbenutte  
 grond;

 c. herevalueer produksie-effektiwi teit  
 – produseer meer met dieselfde  
 insette of dieselfde met minder  
 insette.

 ii. Ondersoek waardetoevoeging deur  
 verdere betrokkenheid in waardeket- 
 ting (vertikale integrasie  voor- en/of  
 terugwaarts) om winsmarges te ver- 
 sterk. Beginsel – addisionele inkom- 
 ste moet koste van waardetoevoeging  
 oorskry. Die opstel van ŉ weldeur - 
 dagte besigheidsplan is belangrik.

 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 II
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 iii. Ondersoek totale bedryfskostestruk- 
 tuur (fokus op die 20% koste-items  
 wat 80% van bedryfskoste verteen- 
 woordig:

 a. kan daar op veranderlike produksie- 
 uitgawes besnoei word sonder om  
 produksie te benadeel? – plaas uit  
 op tender, onderhandel vir korting,  
 ens;

 b. herbesoek vaste/oorhoofse pro- 
 duksie-uitgawes (bv. mannekrag  
 – evalueer produktiwiteit, bate - 
 versekering – omvattend versus  
 slegs noodsaaklike, rekenmees-  
 tersfooie – heronderhandel of  
 plaas uit op tender, instandhouding  
 van totale voertuigvloot ens);

 c. ondersoek wenslikheid van die  
 uitkontraktering van sekere akti- 
 witeite wat groot kapitaalbelegging  
 vereis; 

 d. ondersoek realisme van huurgelde  
 en heronderhandel indien nodig; 

 e. implementering van ŉ behoorlike  
 rekordhoudingstelsel vir effektiewe      
 kostebeheer.

 iv. Bewerkstellig laer risikoprofiel  
 deur onder andere die volgende te              
 oorweeg:

  a. verkry toegang tot ekonomie  
 van skaal deur moontlikheid van       
 samewerkingsooreenkomste te  
 ondersoek; 

 b. opbou van kapitaalreserwes om  
 kontantvloei in moeilike jare te   
 stabiliseer – neem beginselbesluit  
 om deel van winste in likiede bates  
 te belê – bv. geldmark, vaste  
 deposito’s, opneem van fleksiever- 
 bandreserwes;

 c. diversifikasie, hetsy bedryfstak- 
 samestelling en/of geografies – hou  
 spanwydte van bestuur in gedagte  
 – nie meer as vier bedryfsvertak- 
 kings word as algemene riglyn  

 gestel. Die waarde wat ŉ vleis- 
 beesvertakking byvoorbeeld vir ŉ  
 oorwegend saaiboerdery inhou, is  
 die afgelope paar seisoene weer- 
 eens onomwonde bewys; 

 d. kontrakverbouing (produksie- of  
 vooruitkontrak) met  geloofwaar- 
 dige en goed gevestigde afne- 
 mers vir minstens 'n gedeelte van  
 totale produksie – waarborg mark- 
 toegang en -inligting, produksie - 
 krediet, minimum of gewaarborgde  
 prys;

 e. ondersoek lae risikobemarking/ 
 graanprysstrategie, bv. mini mum-  
 pryskontrak (MM) = gewaarborgde  
 vloerprys, uitgestelde pryskontrak,  
 basispryskontrak. Geleidelike  
 kontraktering namate oessekerheid  
 bevestig word -  1/3, 1/3,1/3 of  
 ¼,¼,¼,¼. Streef na realisering van  
 ŉ goeie gemiddelde prys oor tyd;

 f. waar noodsaaklike vervanging van  
 duursame kapitaaltoerusting  
 gedoen moet word, oorweeg aan- 
 kope van goeie tweedehandse  
 toerusting gerugsteun deur die  
 nodige waarborge. Waak teen  
 belastingversoekings – onthou  
 daar is steeds ŉ jaarlikse paaie- 
 ment wat betaal moet word!; 

 g. bereken verlangde gelykbreek-  
 omset sowel as geweegde  
 waarskynlike maksimum skuldlas  
 wat bestaande boerdery-eenheid  
 kan diens en beplan inkomste - 
 samestelling en gebruik van  
 vreemde kapitaal daarvolgens;

 h. toekomstige kapitaaluitbreidings –  
 maak seker huidige  boerdery - 
 eenheid funksioneer reeds teen sy  
 optimum produksiepeil (maksimum  
 wins) alvorens uitbreiding oorweeg  
 word. Indien wel geregverdig,  
 behoort die leningsbedrag in die  
 geval van grondaankope nie meer  

 as 70% – 80% van die produk- 
 tiewe waarde te beloop nie. 

Vanuit Senwes Landbou-ekonomiese 
Dienste se E-Buro ontledings blyk dit 
duidelik dat daar steeds by talle boerdery-
besighede die geleentheid bestaan om 
finansiële prestasie te verbeter, deur 
bedryfs effektiwiteit te verhoog.

 i. besigheidstruktuur van die boerdery-  
 onderneming – maak seker van die  
 korrekte regsentiteit waarin besigheid  
 bedryf word, ten einde die potensiële  
 impak van skenkings-, kapitaalwins-  
 en boedelbelasting op die volhou- 
 baarheid van die onderneming te  
 minimaliseer. Die uitgangspunt  
 behoort te wees om die eienaar se  
 persoonlike boedel so klein as  
 moontlik te hou.

     

Ten slotte – ongeag welke opsie(s) oor-
weeg sou word, is dit van die uiterste 
belang om die potensiële impak of effek 
wat dit op die onderneming kan hê, aan 
die hand van ŉ omvattende lewensvat-
baarheidstudie te toets. Waak teen die 
neem van impulsiewe besluite. Senwes 
Landbou-ekonomiese Dienste kan u in so 
ŉ ondersoek bystaan. 

Vir enige navrae kontak: 
Johan du Toit, Bestuurder:  
Senwes LED
018 464 7543

* Hierdie artikel is in opvolging van die eerste deel  
van die artikel wat in die Augustus-September 
2018 uitgawe van Senwes Scenario verskyn het.
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2018 Finansiële jaar afgesluit met 
algemene jaarvergadering

 Deur Elmarie Joynt
 Senwes Groep Maatskappysekretaris 

en Hoof Regsadviseur 

Senwes (en Senwesbel) het hul 
algemene jaarvergaderings op 
Woensdag, 22 Augustus 2018, 
gehou. Alhoewel dit 'n jaarlikse 

wetlike formaliteit is, is die vergaderings 
altyd 'n hoogtepunt vir die afsluiting van 
'n finansiële jaar, veral in die lig van die 
goeie resultate van die maatskappy.

Die 2018 finansiële state is voorgelê en 
Steve Booysen, James Botha en Simon 
Mohapi is herkies as onafhanklike, nie-uit-
voerende direkteure op die raad.

Die Senwes aandeelhouers het al die 
besluite goedgekeur, met gemiddelde 
stempersentasies van 99% en het ook die 
aanbevole finale dividend van 27 sent per 
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aandeel bekragtig, wat op 31 Augustus 
2018 uitbetaal is. 

Ernst & Young is heraangestel as 
ouditeure, met Derek Engelbrecht wat as 
senior ouditvennoot sal optree vanaf die 
2019 oudit in die plek van Mike Herbst, 
wat in terme van wetgewing afge tree het 
volgens die rotasiebeleid. 

In terme van statutêre vereistes, het 
die aandeelhouers ook die Ouditkomitee 
aangestel.

Al die spesiale besluite is aangeneem, 
in terme waarvan die direksievergoeding 
(nie-uitvoerende direkteure) goedgekeur 
is en magtiging verleen is vir die terug-
koop van die maatskappy se eie aandele 
ooreenkomstig die bepalings van die 
heersende statutêre maatreëls. 

Die maatskappy se Akte van Oprigting 
is ook gewysig deur die skrapping van 
die vereiste dat volmagte 48 uur voor 'n 

vergadering ingedien moet word.
Volmagte kan in die toekoms enige tyd 

voor 'n aandeelhouersvergadering inge-
dien word.

SENWESBEL VERGADERING
Die geleentheid is vanjaar aan Senwesbel 
aandeelhouers gebied om 'n kontantdivi-
dend of 'n skripdividend te ontvang (aan-
dele in plaas van kontant), volgens keuse.

Vier en sewentig aandeelhouers het 
gekies op die skripdividend te ontvang, 
wat beteken dat 916 992 nuwe gewone 
aandele uitgereik is aan die aandeel-
houers wat sodanige keuse uitgeoefen 
het. Dit behels 'n 0,8% verhoging in 
die uitgereikte aandelekapitaal van 
Senwesbel.  

 
Vir verdere besonderhede, verwys na 
www. https://www.zarx.co.za/zaps

Senwes Voorsitter 
van die Direksie, 
Danie Minnaar.

Francois Strydom
Senwes HUB
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’N REGULATORIESE STRUKTUUR-
VERANDERING WAS GENOODSAAK
Senwes Graanmakelaars (Edms) Beperk 
(Graanmakelaars) is op Maandag, 20 
Augustus 2018, formeel toegelaat as 
lid van die JSE Landbou Afgeleide 
Mark (“Agricultural Derivatives Market”). 
Die JSE-verhandelingskode wat aan 
Graanmakelaars toegeken is, is SWGM. 

Die aparte posisionering van Senwes 
Graanmakelaars as lid was noodsaak-
lik as gevolg van veranderinge aan die 
JSE-reëls ingevolge waarvan Senwes 
Graanmakelaars, wat namens kliënte 
optree, ’n aparte lid van die JSE moet 
wees. Die groter doel van die JSE-reël-
veranderinge in die verband was ook om 
te verseker dat die belange van kliënte 
beskerm word deur duidelike grense te 
stel en onderskeid te tref tussen die tipe 
verhandeling wat deur spesifieke lede van 
die JSE uitgevoer mag word. 

Wat is nou die rol van Senwes Beperk 
(SWKM) en Senwes Graanmakelaars 
(Edms) Beperk (SWGM)?
Eerstens kan u gerus wees dat die regu-
latoriese veranderinge geensins ’n invloed 
sal hê op die manier wat u verskansing 
en verhandeling oor tyd leer ken het 
by Senwes nie. Senwes Marktoegang, 
wat die graanbemarkingskonsultante 
(verkryging) asook die unieke Basislink 
basisverhandelingstelsel insluit, funksio-
neer steeds onder die (Senwes) SWKM-
lidmaatskap. Die enigste verskil is dat 
rolle pertinent geskei word met SWKM 
wat voortaan ’n nie-makelaarslid van die 

 Deur Frans Dreyer
 Bestuurder: Senwes Graanmakelaars

Senwes Graanmakelaars 
Nuwe JSE-lidmaatskap toegeken

JSE (“non-broking member”) sal wees en 
Senwes Graanmakelaars die uitsluitlike 
rol van makelaar lid (“broking member”) 
sal vervul. Alle bestaande JSE-rekeninge 
wat onder die SWKM-lidmaatskap 
geskep is, word oorgedra na SWGM 
(Graanmakelaars). Ook hier sal daar geen 
verandering wees aan die manier waarop 
makelarykliënte toegang tot die mark deur 
hul JSE-rekening verkry het nie.

Meer spesifiek word bevestig dat die 
volgende onveranderd sal bly:
• Alle personeel betrokke by Graan-

makelaars skuif slegs oor na die nuwe 
lid SWGM en bestaande kliënt/make-
laarverhoudings word glad nie hierdeur 
geraak nie;

• U makelaarsfooistruktuur bly onveran-
derd;

• Dieselfde makelaarsdienste word 
steeds gelewer;

• Die kantore bly binne Senwes Hoof-
kantoor in Klerksdorp, maar fisiese 
toegang tot Graanmakelaars sal voort-
aan gereguleer word deur toegangsbe-
heerstrukture;

• Die bestaande telefoonnommers bly in 
werking.

WAT KAN SENWES 
GRAANMAKELAARS MY BIED?
Eerstens bied Graanmakelaars vir elke 
kliënt wat ’n JSE-rekening oopmaak, 
die nodige toegang tot die verskillende 
kommoditeite wat beskikbaar is in die 
landbouproduktemark. Die groter rol van 
Graanmakelaars binne marktoegang is 
om die sinergie te vergroot en aan pro-
dusente, verbruikers en spekulante die 
geleentheid te bied om te verskans of 
potensiële markgeleenthede te benut. 

Graanmakelaars vervul verder ŉ onder-
steunende rol, in samewerking met mark-
toegang analitiese dienste, om markin-
ligtingsverslae op ’n daaglikse basis 
saam te stel. Die verslae word kosteloos 
beskikbaar gestel op die Senwes webtuis-
te en daar kan ook ingeteken word via 
MySenwes (https://www2.senwes.co.za/
af-ZA/MySenwes/Login/) om die verslae 
op ’n daaglikse basis te ontvang.

Die bron wat die toeganklikheid van 
markinligting die maklikste maak, bly egter 
die Senwes Grainlink toepassing (App) 
waar intydse markinligting en prysopdate-
rings ook kosteloos beskikbaar gestel 
word. Senwes Graanmakelaars het ook 
sy eie Twitter-profiel wat gesoek kan word 
deur @SGBrokers op Twitter in te sleutel.

Graanmakelaars is daartoe verbind 
om ’n doelgerigte diens, wat kliëntediens 
voorop stel, binne die groter Senwes 
visie van ononderhandelbare toewyding 
tot etiese waardes te lewer. Ons sien uit 
daarna om u van diens te wees deur mid-
del van die nuwe JSE-lidmaatskap. Sou u 
egter enige verdere vrae in die verband 
hê, moet asseblief nie huiwer om ons te 
skakel nie. 

Bestuurder: Frans Dreyer 
 frans.dreyer@senwes.co.za
 (018) 464 7786

Makelaars:
Marcel Lombard

 marcel.lombard@senwes.co.za
 018 464 7722

Handre van Heerden 
 handre.vanheerden@senwes.co.za
 018 464 7197

Bennie Scheepers
 bennie.scheepers@senwes.co.za
 018 464 7554
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Winsgewendheid van gewasse
Neem verskansingsbesluite
saam met plantbesluit

 Deur Hansie Swanepoel
 Senwes Markanalis

Met die aanvang van die nuwe plantseisoen word die besluit oor watter gewasse om te 
plant, gemaak op grond van die relatiewe winsgewendheid van die onderskeie gewasse. 
Om die winsgewendheid te verseker, moet daar verskansingsbesluite saam met die plant-
besluit geneem word (vir meer hieroor sien die artikels in die vorige uitgawes van die 
Senwes Scenario).

SEISOENALE TENDENSE

Soos wat die produksieseisoen 
verloop, reageer die mark op 
die heersende fundamentele 
faktore wat gedurende daardie 

tyd heers. Indien daar byvoorbeeld ’n droë 
tydperk voorspel word gedurende ’n kri-
tiese tyd in die produksieseisoen, behoort 
die mark te reageer deur pryse wat styg.

Oor die jare vorm daar patrone wat 
duidelike tydperke uiteensit wanneer 
verskansing waarskynlik op beter vlak-
ke as op ander tye gedoen kan word. 
Die uitdaging is dat daar in hierdie tye 
gewoonlik ’n fundamentele probleem, 
soos droogte, die mark dryf en die ver-
skansingsbesluit bemoeilik. Hieronder 
is ’n uiteensetting van die Julie witmielie 
seisoenale tendens.

Uit grafiek 1 kan duidelik gesien word 
dat die eerste seisoenale geleentheid 
tradisioneel gedurende November (plant-
tyd) ontstaan. Gedurende hierdie tydperk, 
wanneer produksiesekerheid laag is, sal 
dit sinvol wees om verskansing te benad-
er deur middel van minimumpryse (put 
opsies). Produsente is geneig om ’n derde 

van verwagte produksie hier te verskans, 
waar sommige wel voldoende tonnemaat 
verskans om insetkoste te delg.

Die volgende geleentheid ontstaan 
gedurende Februarie – Maart (bestui-
wingstyd), wat meestal saam met die 
tradisionele midsomersdroogte val. 
Produsente wat op hierdie stadium wel 
meer produksiesekerheid het, kan oor-
weeg om die minumimpryse wat geduren-
de planttyd gekoop is, terug te verkoop 
en vaste pryse in te neem in hul plek. 

Bron:Thys GrobbelaarGrafiek 1: Die langtermyn Juliekontrak witmielieprys en 2019 
prysbeweging op Safex.

Hierdie oorweging sal egter afhang van 
die verskil tussen die premie wat betaal is 
en die premie wat met die terugverkoop 
opgemaak kan word. Alternatiewelik kan 
‘n volgende derde van produksie met 
vaste pryse verskans word. 

Die laaste derde word dan gelos tot 
ongeveer Mei (strooptyd), maar pro-
dusente is ook geneig om eers seker te 
maak van die finale tonnemaat gestroop 
voor die laaste gedeelte van produksie 
bemark word. Die tradisionele prysstyging 



SENWES SCENARIO | SOMER 2018 77

MARKTE

van Julie tot Desember word egter ook 
geredelik benut deur produsente in die 
vorm van uitgestelde prysing of afgeleide 
instrumente, wat gebruik kan word om die 
opwaartse potensiaal te benut.

Die bostaande strategie gee die 
geleentheid om verskillende geleenthede 
in die mark te benut. ’n Konserwatiewe 
benadering verseker ook dat daar deuren-
tyd aanpassings aan die tonnemaat wat 
verskans word, gemaak kan word sodat 
daar nie meer tonne verskans word as 
wat realisties verwag kan word nie.

FAKTORE OM DOP TE HOU
Die faktore wat gedurende die komende 
plantseisoen waarskynlik ’n groot rol in 
plaaslike pryse kan speel, word hieronder 
bespreek.

Wisselkoers:
Die plaaslike mark is sensitief vir bewe-
gings in die rand/dollar wisselkoers. 
Hierdie koers het ‘n groot impak op in- en 
uitvoerpariteit, wat die bande bepaal 
waarin die plaaslike mark teoreties behoort 
te verhandel.

Die rand is tans in ’n verswakkende 
fase, grootliks as gevolg van swak ekono-
miese vooruitsigte op die plaaslike front 
en ’n sterk Amerikaanse dollar. Die swak-
ker geldeenheid maak plaaslike kommodi-
teite meer kompeterend in die buiteland 
en stimuleer uitvoere.

Enige abnormale bewegings (soos 
wat onlangs gesien is, tot R1.30/dollar 
in ’n dag) kan gebruik word, sou daar ’n 
verskansingsbesluit op daardie stadium 
geneem word. 

El Niño
Die El Niño-verskynsel het ’n groot impak 
op die plaaslike reënval, veral in die kri-
tiese tyd rondom Desember – Februarie. 
’n El Niňo-verskynsel affekteer veral die 
westelike produksiegebied. Hoewel die 
tydsberekening van reënval belangriker 
is as die hoeveelheid, kan kommer oor ’n 

Bron:IRIGrafiek 2: Figuur 2: El Niño waarskynlikheid.

moontlike droogte vererger word deur die 
teenwoordigheid van ’n El Niño-verskynsel.

Die verwagting vir ’n El Niño-verskynsel 
vir die somerseisoen, word in grafiek 2 
uiteengesit.

Daar kan gesien word dat die waar-
skyn likheid van ’n El Niňo vir die komende 
seisoen baie sterk is. Die effek van die 
El Niňo word wel nie so sterk verwag vir 
hierdie seisoen nie, maar die teenwoor-
digheid daarvan kan lei tot ’n oorreaksie in 
die mark op voorspelde droë weer.

Aanplantings
In die komende seisoen kan onsekerheid 
oor aanplantings pryse dryf. Die funksie 
van die mark is om produsente te insenti-
fiseer om wel aan te plant, ten spyte van 
die risiko van byvoorbeeld droogte. In die 
komende seisoen is daar egter addisio-
nele faktore wat tot meer onsekerheid lei. 
Hierdie faktore sluit in die relatiewe beter 
winsgewendheid van sonneblom, die 
onsekerheid rakende die grondkwessie, 
kommer oor ’n moontlike El Niňo, pro-
dusente se kontantvloei wat onder druk 
is, ensovoorts. Daar moet onthou word 
dat die mark deur onsekerheid gedryf 
word en dat daar verby die onsekerheid 
gekyk moet word na winsgewendheid om 
te bepaal wanneer verskansing gedoen 
moet word.

Eindvoorraad
Hoewel daar steeds wesenlike eindvoor-
raad ten opsigte van mielies verwag word, 
kan die invloed van uitvoere en verhoog-

de verbruik nie buite rekening gelaat word 
nie. Verbruik is tans op hoë vlakke en 
uitvoere vorder ook goed. Indien hierdie 
tempo’s bo verwagting hoog bly, kan daar 
verwag word dat pryse ietwat sal wegbe-
weeg van uitvoerpariteit af, om voorraad-
sekerheid binnelands te verseker.

Ten opsigte van oliesade word daar 
steeds ’n oormaat sojabone verwag. 
Binnelandse perskapasiteit is tans nie 
groot genoeg om die volle produksie te 
kan verwerk nie. Die sonneblomsituasie lyk 
heeltemal anders. Die verbruikstempo van 
sonneblom is baie hoog en daar bestaan 
’n moontlikheid dat voorraad knap kan raak 
aan die einde van die seisoen.

OPSOMMEND
Die plaaslike mark behoort gedurende 
planttyd (en selfs later) deur onsekerheid 
gedryf te word. Daar moet verby hierdie 
onsekerheid gekyk word, sodat die besluit 
steeds geneem kan word om verskansing 
te doen. Die verskansingstrategie wat 
gevolg word, moet vooruit beplan word 
en kan dinamies aangepas word om by 
nuwe markinligting aan te pas. Om hulp 
hiermee te kry, kan u gerus u graanbe-
markingskonsultant of SAFEX-makelaar 
skakel.  

Lees ’n artikel deur Johan 
van den Berg, klimatoloog 
van Santam Landbou, oor die 
El Niňo-weerstelsel. Volg die 
skakel http://fwd2.co/santam 
of skandeer die QR kode.
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DIGITAAL

Om meer uit te vind oor 
ons volledige reeks produkte, 
kontak ons by 0861 PROTEK 
(0861 77 68 35)

www.protek.co.za

Raak NOU 
ontslae van 
miere!

Knox Ant: Aktiewe bestanddeel: Diazinon 240 g/l, Registrasienommer: L7175, VERSIGTIG, Registrasiehouer: Arysta 
LifeScience Suid Afrika (Edms) Bpk. Mpy. Reg. Nr. 2009/019713/07. Alphathrin: Aktiewe bestanddeel: 
Alpha-cypermethrin (Pyrethroid) 100 g/l, Registrasienommer: L7850, VERSIGTIG, Registrasiehouer: Arysta LifeScience Suid 
Afrika (Edms) Bpk. Mpy. Reg. Nr. 2009/019713/07. Nip-It: Aktiewe bestanddeel: Hydramethylnon, Registrasienommer: 
L8579, VERSIGTIG, Registrasiehouer: Prinswer Manufacturing (Edms) Bpk. Versprei deur: Protek, ‘n divisie van PE BEE Agri 
(Edms) Bpk, Posbus 72, Heidelberg, 1438. Tel (011) 812 9800 of 0861 PROTEK (0861) 77 68 35, www.protek.co.za

Buite
Nip-it Ant Control
• Gereed-vir-gebruik
• Wis hele nes uit, insluitende  
 koningin, binne ‘n week
• 99% organies

Binne en Buite
Knox Ant en Alphathrin
• Waarde-vir-geld konsentraat 
• Reuk- en vlekloos
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Video is die aanlyn leier

Al ooit gehoor mense sê 'waarom staan as jy kan lê?'. 
Dieselfde beginsel is van toepassing wanneer dit by 
digitale media kom, waar mens kan vra: Waarom lees 
as jy kan luister, of luister as jy kan kyk?

Ja, nuusartikels op blogs en webtuistes het nog 'n plek op 
aanlynmedia en potgooie en oudiogrepe doen die rondte, en 
word toenemend gewild, maar video is die koning van aanlyn 
digitale inhoud. Of dit nou kort onderhoude is, leerprogramme, 
getuienisse, regstreekse uitsendings, produkadvertensies of 
vlogs (video blogs), video het besonder gewild geraak oor die 
laaste jaar en is beslis hier om te bly. 

Dit sal jou beslis nêrens bring om die regte boodskap, in 
die regte formaat, op die regte tyd op die verkeerde platform te 
deel nie. 'n Onlangse studie wat deur HubSpot ('n opkomende 
bemarkings- en verkoopsplatform) gedoen is, het aangedui dat 
Faceboek (gestig is 2004) die mees gewilde sosiale netwerk 
in die wêreld is indien dit bepaal sou word volgends die aantal 
aktiewe gebruikers (2,2 miljard), met YouTube (gestig in 2005) 
in die tweede plek (1,9 miljard) en WhatsApp (gestig in 2009) in 
die derde plek met 1,5 miljard aktiewe gebruikers. 

Op die videofront is YouTube deur bemarkers gekies as die 
gewildste videokanaal. Volgens Wyzowl se 2018 State of Video 
Marketing Survey, deel 87% van alle bemarkers hul video's op 
YouTube, in vergelyking met die 68% van bemarkers wat hul  
video's op Facebook deel.

Soos wat die verbruikersaanvraag vir visuele inhoud verhoog 
en soos wat sosiale mediaplatforms video prioritiseer te midde 
van slimfone wat beter en beter word, is ons by Senwes vas-
berade om meer en meer video-inhoud van die hoogste gehalte 
en standaarde aan u te bring.  

 Deur Johan Le Grange 
 Digitale Inhoudspesialis

Stuur asseblief vir ons 'n kort video van enige innoverende 
boerderypraktyk wat u beoefen. Of dit 'n kreatiewe praktyk 
is of 'n tydbesparende idee, ons soek na die beste boer-
maak-‘n-plan-video. Stuur die video's na  076 142 4640.

die koningseisoen
DIE KONING VAN INHOUD
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TUIN

Ons het nou ook die laaste 
geleentheid om die grasperke 
op die regte pad te plaas vir 
somertyd. 

Sny grasperke baie laag en indien die 
gras ongelyk is, kry ’n toplaag en werk 
dit oor die gras om dit gelyk te kry. Dit 
is ook goed om die gras te belug deur 
’n roller met skerp penne oor te stoot of 
steek sommer gate met ’n tuinvurk. Goeie 
bemesting of ’n laag mis sal jou gras 
sommer gou laat uitloop en aggressief vir 
die somer vestig. Onthou om goed water 
te gee na bemesting. Onthou, ’n mooi 
grasperk is die belangrikste element vir ’n 
mooi tuin.

 Deur Carl Kirstein
 Tuinboukundige

Die somer is nou eindelik hier en ons tuinmense het reeds klaar gesnoei. Kompos is 
ingewerk en beddings is voorberei vir die plant van somerplante, blomme en groente.

Meerjarige plante soos Clivias en 
Agapanthus kan wel nog geplant word. 
Clivias is nou vol in blom, so dit is ’n goeie 
tyd om na jou tuinsentrum te gaan om 
presies te sien watter kleur jy aankoop. 
Al die gunstelinge is teen die tyd ook 
al beskikbaar. Beplan jou aanplantings 
sodat dit fokuspunte in jou tuin skep. 
Bemes aggressief en maak seker om ’n 
deklaag op jou beddings te sit om die 
grond koel te hou en verdamping te ver-
minder. Dit spaar jou geld en water op die 
lang duur. Onthou dat water kosbaar is en 
minder word en nie meer nie.

Daar is niks soos organiese groente, 
vrugte en kruie nie. Ek stel voor u omskep 
’n gedeelte van u tuin in ’n kosparadys. 
Tamaties, blaarslaai, spinasie, stoelbone 
asook eiervrug is maklik om te groei en 
vertoon goed en verskaf oneindige plesier 

as dit vars uit jou eie tuin gepluk word. 
Sover dit kruie aangaan is oregano, tie-
mie, mint en basil ’n moet. U kan selfs 
’n pottetuin doen met kruie wat na aan 
die kombuis geplant word vir maklike 
toegang. Mint is ’n baie dors plant, so 
plaas die pot onder die kraan om dit mak-
lik nat te hou.

Onthou asseblief om enige plant nie 
dieper te plant as wat die grondvlak van 
die pot, sakkie of grond waarin dit tans 
geplant is nie.

Gebruik asseblief so min as moontlik 
gifstowwe. Daar is so baie resepte en raad 
oor organies plante en met die hulp van 
Google is daar geen verskonings om ons 
aarde te besoedel nie. Noudat dit warmer 
is, spuit u tuin later nat om onnodige ver-
damping hok te slaan. Geniet die koning-
seisoen van die tuiniers!  

die koningseisoen
Maak gereed vir
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Standaard smstariewe geld en geen werknemers van Senwes mag deel neem nie. 
Vir die volledige kompe tisiereëls, besoek die webtuiste www.senwes.co.za.

In ’n tawwe wêreld waarin ons daagliks met verskillende 
uitdagings gekonfronteer word, is dit nie altyd maklik om te 
blý hoop nie. Of ís dit?

Die kunstenaar George Frederick Watts het in ’n tyd toe 
mense desperaat op soek was na hoop, ’n skildery met die titel 
Hope geskilder. Dit beeld ’n vrou uit wat in ’n fetusposisie op ’n 
aardbol sit. Bo en om haar is dit donker en in haar hand hou sy 
’n lier vas met net een snaar - haar kop afgebuig in ’n poging 
om musiek uit die een snaar te hoor... Mense was ontsteld oor 
die depressiewe uitbeelding van hoop en het Watts daaroor 
uitgevra. “Julle kyk oppervlakkig,” was sy antwoord. “Sien julle 
nie die lig wat van voor af op haar val nie? Dit is jý. Jý wat na 
die lewe kyk, die donker raaksien en dan kies om die bietjie of 
baie lig wat steeds in jou is, op ander te laat val. En ja, dis wel 
nag om haar, maar kyk dieper, dan sien jy die piepklein weg-
steek-spikkel van ’n enkele ster bo haar kop. Dit is die sprankel 
hoop wat altyd nog iewers skyn. En kyk dan verder: Sien jy hoe 
fokus sy op die één snaar wat oor is? Hoe sy aanhou soek na 
die musiek?” Wat wou Watts hiermee sê?

 Jy het die Lig in jou. Daarom kan jy ook in die donker, lig op 
ander laat val.

 Hoop is soms weggesteek onder newels van die donker. 
Maar wees jy die een wat dieper soek en dan die klein 
sprankel hoop raaksien.

 Hoop is om – ondanks al die gebreekte snare in jou lewe – 
steeds te fokus op die één snaar van jou lewenslier ... en sy 
musiek te hoor.

As jou hoop met donker oorskadu word en jy sukkel om nog 
enigsins die mooi raak te sien, onthou dan: Dié Lig, wat lankal 
die wanhoop oorwin het, is ín jou. Tussen die donker newels 
wat oor jou vou, vonkel daar iewers ’n blinkwit stukkie genade. 
Hou daaraan vas. Weet veral, die musiek is steeds daar. Hou 
jou oor op die grond en luister fyn. Dalk kry jy dit reg om wel te 
bly dans... wanneer min ander nog kan.

Here, help my om fyner te soek na U soort hoop. 

DIT IS AAN te bevele om nié hierdie koek te maak nie. Wanneer 
jou mense dit eers geproe het, gaan hulle jou verpes om dit vir 
elke geleentheid en ook vir sommer net die lekker te maak. Dit 
is ongesond lekker.

BESLAG
125 g fyn pekanneute (kyk vir pekanneutmeel by 'n bakwinkel)
345 ml (190 g) meel
knippie sout
155 g botter
95 ml strooisuiker

VULSEL
1 blik (825 g) pere, goed gedreineer
1 blikkie karamelkondensmelk
250 ml room
5 ml vanielje
2 e strooisuiker

• Meng botter en strooisuiker goed saam.
• Sif meel en fyn pekanneute by bottermengsel tot ’n deeg 

gevorm is.
• Bedek en plaas 30 minute in die yskas.
• Verdeel deeg in 3 gelyke dele.
• Trek 3 sirkels van 22-24 cm in deursnit op bakpapier of foelie 

wat gespuit is.
• Druk egalige laag deeg in elke sirkel.
• Bak 10-12 minute by 180°C tot mooi goudbruin.
• Hanteer die koeklae met behulp van ’n plat skyf. Dit sal help 

dat dit nie breek nie.
• Laat afkoel.
• Smeer nou ’n lagie kondensmelk op elkeen van die koeklae.
• Sny die goed gedreineerde pere in plat skyfies.
• Klits die room met die vanielje, 'n knippie sout en strooisuiker 

totdat dit vorm hou.
• Plaas nou een koeklaag op ’n opdienbord, pak ’n lagie pere 

op en smeer ’n derde van die room op.
• Plaas ’n tweede koeklaag op, herhaal pere en room.
• Plaas die derde koelaag op en bedek met laaste derde van 

room.
• Versier verder soos verkies. 

Milanie Vosloo

Om te bly glo in ’n
tawwe wêreld

Hoop wat kaalvoet loop is in Augustus 2016 uitgereik en is teen 
R179.95 op die rakke. Een gelukkige leser kan ’n kopie wen van 

Hoop wat kaalvoet loop, 101 dagstukke vol hoop en inspirasie wat jou 
siel sal verkwik. SMS Senwes, Cum, jou naam, telefoonnommer en 

e-posadres na 31022 voor 30 November 2018.

Kos vir die siel

Wen met Senwes en Cum Uitgewers

IN THE KITCHEN | IN DIE KOMBUIS

Peer en 
pekanneutkoek



DIE TYD IS 
NOU OM JOU 
WAARDEVOLLE 
OES TE BESKERM
Met oeste wat so waardevol is en die natuur wat toenemend onvoorspelbaar 
word, is dit nou belangriker as ooit om hulle te beskerm. Dit is waarom jy 
oesversekering nodig het wat die onvoorspelbaarheid uit jou boerdery haal. 
Old Mutual Insure Agri het die kennis om boere teen hael, droogte en ryp te 
beskerm. So, maak nie saak wat jou behoefte is nie, weet dat ons agter jou 
staan, met elke tree wat jy gee.

Vir deskundige advies, raadpleeg jou makelaar of besoek ominsure.co.za

Alle produkte word onderskryf deur Old Mutual Insure, ‘n Gemagtigde Finansiële Diensverskaffer (FDV12)

DOEN DIE ONGELOOFLIKE ELKE DAG
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Kry jou plaastoerusting 
aanlyn
Gekoppelde toerusting, gekoppelde insigte en John Deere 
Connected Support™ – koppel jou aan jou winslyn.

John Deere Precision Ag-toerusting 
kan nou gefi nansier word met 
‘n deposito van so laag as 0%, 
terugbetaalbaar oor 36 maande.* 

ohn Deere Precision Ag-toerusting 
kan nou gefi nansier word met 
‘n deposito van so laag as 0%, 
terugbetaalbaar oor 36 maande.* 
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Finansiering gebou vir jou

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). 
Onderhewig aan kredietgoedkeuring en die fi nansieringsbank se bepalings en voorwaardes.
John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n gemagtigde fi nansiëlediensteverskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Reg Nr NCRCP7.

Volg ons op         Facebook,         Twitter en         YouTube


